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เรื่อง วัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา ชวยกระตุนระดับแอนติบอดี ตอไวรัสสายพันธุโอไมครอน

ได

รายละเอียด

          ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดสนับสนุนการใชวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซน

เนกาเป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สามในการป องกันไวรัสสายพันธุโอไมครอน

ระดับแอนติบอดีชนิดลบลางหลังการฉีดวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สาม

ตอเชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอน ไดผลในระดับเดียวกันกับหลังไดรับวัคซีนเข็มที่สองตอเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตา

ขอมูลจากการศึกษาในหองปฏิบัติการลาสุด1 บงชี้วาการฉีดวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา

(ChAdOx1-S [Recombinant]) เป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สาม มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มระดับแอนติบอดีตอไว

รัส SARS-CoV-2 (B.1.1.529)  สายพันธุโอไมครอน

          การฉีด วคัซนีป องกนัโควดิ-19 ของแอสตราเซนเนกา เป็นวคัซนีกระตนุเขม็ที่สาม เพิม่ระดบัภมูคิมุกนัตอ

เชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอนไดมากขึ้น เมื่อเทียบกับระดับภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 1

โดยพบวาระดับแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นหลังการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนนัน้ มีระดับสูงกวาที่พบในผูที่เคยติดเชื้อและ

หายปวยไดเองจากโรคโควิด-19 (สายพันธุดัง้เดิม และสายพันธุกลายพันธุ ไดแก อัลฟา เบตา และเดลตา)1  โดย

เซรัม่ที่นํามาทดสอบนัน้มาจากผูที่ไดรับวัคซีนกระตุนเข็มที่สามมาแลวหน่ึงเดือน พบวา ระดับแอนติบอดีชนิด

ลบลางหลังการฉีดวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สามตอเชื้อไวรัสสายพันธุ

โอไมครอน ไดผลในระดับเดียวกันกับหลังไดรับวัคซีนเข็มที่สองตอเชื้อไวรัสสายพันธุเดลตา1  (ซึ่งการศึกษาจาก

การใชจริงในหลายการศึกษาบงชี้วาการไดรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาสองโดสสามารถป องกันไวรัสสายพันธุ

เดลตาได2,3)
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          การศึกษาไดทําการวิเคราะหตัวอยางเลือดของผูติดเชื้อไวรัสกอโรคโควิด-19 ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนครบ

สองโดสและไดรับเข็มกระตุนแลว และผูที่มีประวัติการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุที่นากังวลอื่นๆ การศึกษาน้ีใช

ตัวอยางเลือดของผูที่ไดรับวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา ครบสามเข็มเป็นจํานวน 41 คน 1

          การศกึษาดงักลาวเป็นการศกึษาอสิระโดยผูวจิยัของมหาวทิยาลยัออกซฟอรด ซึ่งมีการเผยแพรบนระบบจดั

เก็บเอกสารวิชาการกอนการตีพิมพออนไลน bioRxiv

          ศาสตราจารย เซอร จอหน เบลล ราชศาสตราจารย (Regius Professor) ดานการแพทย มหาวทิยาลยัออก

ซฟอรด สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่ึงในผูวิจัย กลาววา “การคนพบวาวัคซีนป องกันโควิด-19 ที่ใชในปัจจุบัน

สามารถใชเป็นวัคซีนเข็มกระตุน เพื่อป องกันเชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอนได ถือเป็นขาวดีอยางยิ่ง ผลการศึกษา

น้ีสามารถชวยสนับสนุนแนวทางของประเทศตางๆ ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนใหแกประชาชน เพื่อยับยัง้การ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุที่นากังวลตางๆ รวมถึงสายพันธุโอไมครอน”

          เซอร เมเน แพนกาลอส รองประธานบริหารฝ ายวิจัยและพัฒนาดานยาชีวเภสัชภัณฑ

(Biopharmaceuticals) ของแอสตราเซนเนกา กลาววา “วัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกามีบทบาท

สําคัญตอโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันทัว่โลก ขอมูลจากการศึกษาลาสุดน้ีนํามาซึ่งความเชื่อมัน่ตอการใชวัคซีน

ของแอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สาม ทัง้น้ี สิ่งที่สําคัญคือการพิจารณาถึงแงมุมอื่น ๆ นอกจากแค

เพียงระดับแอนติบอดี เพื่อที่จะทําความเขาใจประสิทธิภาพของวัคซีนในการป องกันเชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอน

ในขณะที่เราเขาใจสายพันธุโอไมครอนมากขึ้น เราเชื่อวาการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล (T-cell) จะ

สามารถชวยป องกันการติดเชื้อรุนแรงและป องกันอาการเจ็บปวยจากโรคโควิด-19 ในระดับที่ตองเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาลไดในระยะยาว”

          ขอมูลจากการศึกษาในหองปฏิบัติการอีกการศึกษาหน่ึงยังบงชี้ขอสนับสนุนดานประสิทธิภาพของวัคซีน

ป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา ตอเชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอน โดยพบวาในผูที่ไดรับวัคซีนดังกลาว

จํานวนสองโดส สามารถคงระดับการลบลางเชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอนได แมวาจะมีระดับฤทธิ ์ลบลางที่ลดลง

กวาสายพันธุดัง้เดิม4 และยังมีการศึกษาอื่นๆ ที่บงชี้วา วัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเพิ่มการ

ตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล (T-cell) ที่หลากหลายและยาวนานตอไวรัสสายพันธุตางๆ ซึ่งเป็นการ

ตอบสนองของรางกายตอเชื้อไวรัสที่ครอบคลุมมากกวาแคแอนดิบอตีเพียงอยางเดียว และอาจเป็นอีกปัจจัย

สําคัญสําหรับการป องกันโรคโควิด-191,5-9

          แอสตราเซนเนกาอยูระหวางการพัฒนาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ วัคซีนป องกันโควิด-19

ของแอสตราเซนเนกา ในการตอตานเชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอน โดยคาดวาจะมีผลการศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม
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ในเร็ว ๆ น้ี บริษทักําลังเก็บขอมูลการใชงานจริงเพื่อประเมินระดับประสิทธิภาพของวัคซีนตอเชื้อไวรัสสายพันธุ

โอไมครอนรวมกับกลุมนักวิชาการในภูมิภาคแอฟริกาใต นอกจากน้ีแอสตราเซนเนกากําลังทําการวิเคราะหเลือด

ของกลุมตัวอยางที่เขารวมการทดลองระยะที่สอง/สาม เพื่อประเมินประสิทธิภาพการลบลางเชื้อไวรัสสายพันธุโอ

ไมครอน หลังการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน ทัง้ดวยวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอส  ตราเซนเนกา และวัคซีนรุนใหม

ที่อยูระหวางการวิจัย (AZD2816)

          ขอมลูปัจจบุนัเกีย่วกบัสายพนัธุตาง ๆที่นากงัวล ไมรวมสายพนัธุโอไมครอน สนับสนนุการใชวคัซนีป องกนั

โควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนเข็มกระตุนเข็มที่สามไดทัง้หลังการใชวัคซีนชนิดเดียวกันและตางชนิด

กัน6,10

          การวิเคราะหยอยของผลการทดลอง COV001 และ COV002 แสดงใหเห็นวาการใช วัคซีนป องกันโควิด

-19ของแอสตราเซนเนกา เป็นวัคซีนเข็มกระตุนหลังจากการไดรับวัคซีนครับสองเข็มไปแลว 6 เดือน สามารถ

กระตุนระดับแอนติบอดีไดเพิ่มขึ้นหกเทาและรักษาการตอบสนองของทีเซลลใหอยูในระดับเดิม การฉีดวัคซีนเข็ม

กระตุนเข็มที่สามยังสามารถกระตุนภูมิคุมกันตอไวรัสสายพันธุอัลฟา เบตา และเดลตา ไดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

การใชวัคซีน 2 เข็ม ในการทดลองใชวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สาม

มีผลขางเคียงน อยกวาการใชเข็มแรก6

          นอกจากน้ี ผลการทดลอง COV-BOOST แสดงใหเห็นวาการใชวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซน

เนกา เป็นวัคซีนกระตุนเข็มที่สามสามารถกระตุนการตอบสนองทางภูมิคุมกันไดในระดับสูง เมื่อเทียบกับกลุม

ควบคุมตอทัง้เชื้อไวรัสสายพันธุเดลตา และสายพันธุดัง้เดิม ไมวาวัคซีนสองโดสแรกนัน้จะเป็นวัคซีนป องกันโค

วิด-19 ของแอสตราเซนเนกา หรือ วัคซีน BioNtech (BNT162b2) ของไฟเซอรก็ตาม10

          หมายเหตุ

          การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอรด

การศึกษาทางหองปฏิบัติการโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอรดทําการประเมินประสิทธิภาพการลบลางไวรัสโคโรนา

สายพันธุโอไมครอน โดยใชเซรัม่ของผูปวยที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนาตัง้แตเริ่มมีการระบาด รวมถึงสายพันธุ

อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา นอกจากนัน้ยังมีเซรัม่จากผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนป องกันโควิด -19 ของแอสตรา

เซนเนกา หรือวัคซีน BNT162b2 ของไฟเซอร-ไบออนเทคเป็นจํานวนสามโดส โดยสรุปแลวการวิเคราะหน้ี

รวบรวมตัวอยางจากผูที่ไดรับวัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาครบสามโดสจํานวน 41 ราย และผูที่

ไดรับวัคซีน BNT162b2ของไฟเซอร-ไบออนเทคครบสามโดสจํานวน 20 ราย 1

          วัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา
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วัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา (ChAdOx1-S [Recombinant]) เดิมเรียก AZD1222 ถูกคิดคน

และพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและบริษทั วัคซีเทค ซึ่งกอตัง้โดยมหาวิทยาลัยออกซฟอรด วัคซีนดัง

กลาวพัฒนาโดยการนําสวนของสารพันธุกรรมที่ใชในการถอดรหัสการสรางหนามโปรตีนผิวเซลลของไวรัสโคโร

นา SARS-CoV-2 ใสในโครงของอะดีโนไวรัสซึ่งกอใหเกิดโรคไขหวัดทัว่ไปในลิงชิมแปนซีที่ถูกทําใหออนแรงลง

และไมสามารถแบงตัวได โดยหลังจากฉีดวัคซีนเซลสในรางกายมนุษยจะตอบสนองโดยการสรางโปรตีนที่มี

ลักษณะเดียวกันกับหนามโปรตีนผิวเซลลของไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นการกระตุนใหรางกายสราง

ภูมิคุมกันขึ้นมาเพื่อตอสูกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในกรณีที่ไดรับเชื้อไวรัสเขาสูรางกายในภายหลัง

          วัคซีนป องกันโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาไดรับการขึ้นทะเบียนใหใชในภาวะฉุกเฉิน ในกวา 90 ประ

เทศ และจากการขึ้นทะเบียนสําหรับการใชในภาวะฉุกเฉินโดยองคการอนามัยโลกในครัง้น้ีจะชวยเรงใหมีการเขา

ถึงวัคซีนใน 142 ประเทศผานกลไกการจัดซื้อและจัดสรรวัคซีนของโครงการโคแวกซ

          ภายใตขอสญัญาการอนญุาตใหใชสทิธิชวง (sub-license agreement) กบัแอสตราเซนเนกา วคัซนีป องกนั

โควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา ถูกผลิตและสงมอบโดยสถาบันเซรุมแหงอินเดีย โดยใชชื่อวัคซีนวา

COVISHIELD

          เกี่ยวกับ แอสตราเซนเนกา

          แอสตราเซนเนกา (ชื่อยอหลกัทรพัย AZN ในตลาดหลกัทรพัย LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบรษิทัชวีเภสชั

ภัณฑชัน้นําระดับโลก มุงเนนทางดานการคิดคน พัฒนา และจําหนายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุมยา

โรคมะเร็ง กลุมยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุมยาโรคทางเดินหายใจ แอสตราเซนเนกา มีฐานอยูที่

เมืองเคมบริดจ สหราชอาณาจักร และดําเนินธุรกิจในกวา 100 ประเทศ และมีผูปวยหลายลานคนทัว่โลกที่ไดรับ

ประโยชนจากนวัตกรรมยาตางๆ จากแอสตราเซนเนกา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต

astrazeneca.com และชองทางทวิตเตอร @AstraZeneca
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