อย.- อภ. ยืนยันไทยสำรองชุด PPE หน้ำกำก N95 ยำ พร้อมรับสถำนกำรณ์โควิด 19
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำและองค์กำรเภสัชกรรม สำรองหน้ำกำกทำงกำรแพทย์กว่ำ 45 ล้ำนชิ้น
ชุด PPE กว่ำ 1 ล้ำนชุด หน้ำกำก N95 จำนวน 2.3 ล้ำนชิ้น พร้อมยำ เวชภัณฑ์ สนับสนุนทีมบุคลำกรทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข เพียงพอรับสถำนกำรณ์ระบำดระลอก 2

วันนี้ (31 สิงหำคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรด้ำนข่ำวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กระทรวงสำธำรณสุ ข
จ.นนทบุรี นพ.สุรโชค ต่ำงวิวัฒน์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) พร้อมด้วยดร.ภญ.นันทกำญจน์
สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ องค์กำรเภสัชกรรม แถลงข่ำว ควำมพร้อมด้ำนยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และ
วัคซีน รองรับโควิด 19 ว่ำ กระทรวงสำธำรณสุข ได้สำรองอุปกรณ์ป้องกัน ชุด PPE หน้ำกำก N95 และยำ อย่ำง
เพียงพอ สำรองไว้ทั้งในส่วนกลำงที่องค์กำรเภสัชกรรมและส่วนภูมิภำคในโรงพยำบำลทั่วประเทศ โดยหน้ำกำกอนำมัย
ทำงกำรแพทย์มีจำนวนกว่ำ 45 ล้ำนชิ้น เพียงพอใช้ 100 วัน มีกำลังกำรผลิต 3.4 ล้ำนชิ้นต่อวันจำก 45 โรงงำน ชุ ด
PPE ทั้ ง ที่ เ ป็ น ชุ ด คลุ ม /เสื้ อ กำวน์ กว่ ำ 1 ล้ ำ นชุ ด หน้ ำ กำก N95 จำนวน 2.3 ล้ ำ นชิ้ น ยำฟำวิพิรำเวียร์เพียงพอ
รักษำผู้ป่วย 8,900 รำย ยำเรมเดซิเวียร์สำหรับผู้ป่วย 33 รำย ส่วนด้ำนวัคซีนนั้น อย.พร้อมให้กำรสนับสนุนให้มีกำรขึ้น
ทะเบียนโดยเร็ว ทั้งวัคซีนที่วิจัยและผลิตขึ้นเองในประเทศ และวัคซีนที่ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ไทยมีกำร
ผลิตหน้ำกำกทำงกำรแพทย์ ชุด PPE. และเป็นฐำนกำรผลิตถุงมือ จึงมีอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอกำรรับมือหำกมีกำรแพร่
ระบำดระลอก 2
ด้ำน ดร.ภญ.นันทกำญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ องค์กำรเภสัชกรรม เปิดเผยว่ำ องค์กำรเภสัชกรรม
ในฐำนะองค์ ก รหลั ก เพื่ อ ควำมมั่ น คงทำงยำและเวชภั ณ ฑ์ ข องประเทศ ได้ ส ำรองยำฟำวิ พิ ร ำเวี ย ร์ (Favipiravir)
ซึ่งเป็นยำสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในกำรรักษำ จำนวน 590,200 เม็ด หน้ำกำก N95 จำนวน 1,765,010 ชิ้น ชุด PPE แบบ
COVERALL จำนวน 445,746 ชุด แบบ ISOLATION GOWN จำนวน 287,759 ชุด นอกจำกนั้น ได้สร้ำงกลไกกำร
สนับสนุน ยำ อุปกรณ์ป้องกัน โควิด 19 ให้กับระบบสำธำรณสุขไทยให้เป็นอย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง และกำรพึ่งพำตนเอง
ของประเทศ โดยได้ศึกษำพัฒนำสูตรตำรับ ยำฟำวิพิรำเวียร์ สำหรับผลิตเองในประเทศ คำดว่ำจะสำมำรถ ยื่นขอขึ้น
ทะเบียนในเดือนตุลำคม 2564 และได้ร่วมมือกับสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ทำกำร
วิจัยพัฒนำกำรสังเครำะห์วัตถุดิบสำรเคมีตั้งต้นยำฟำวิพิรำเวียร์ ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนที่ค่อนข้ำงยำก แต่ต้องดำเนินกำร
เพื่อควำมมั่นคงด้ำนยำของประเทศ

-2ดร.ภญ.นั น ทกำญจน์ กล่ ำวต่อว่ำ ด้ำนชุด PPE ได้ ร่ว มมือกับภำครัฐ และภำคเอกชน ผลิ ตชุด PPE รุ่นเรำสู้
จำกฝีมือคนไทย ที่สำมำรถซักใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง และได้ส่งมอบไปยังสถำนพยำบำลต่ำงๆ จำนวนกว่ำ 44,000 ชุด พร้อม
กันนั้น ได้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุด PPE จำกเส้นใยรีไซเคิลจำกขวดพลำสติก PET ตลอดห่วงโซ่อุปทำน เป็น “PPE
Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มำตรฐำนสำกล” ที่สำมำรถป้องกันเชื้อและกำรซึมผ่ำนของน้ำที่
มีแรงดัน Level 3 ซักใช้ซ้ำได้มำกกว่ำ 50 ครั้ง โดยถ้ำสถำนกำรณ์ที่จำเป็น Platform นี้จะถูกนำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต
ชุดPPE ได้ใช้อย่ำงทันท่วงที ขณะเดียวกันภำคเอกชนได้ผลิตชุด PPE Level 3 ออกจำหน่ำยให้กับสถำนพยำบำลต่ำง ๆ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งได้ประสำนผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ ผลิต PPE Level 4 สำมำรถป้องกันได้ในระดับสูงขึ้น
จำนวน 60,000 ชุด จะจัดส่งภำยในเดือนกันยำยนนี้
ส ำหรั บ ด้ำนวัค ซีน ได้ร่ ว มมือกั บ หลำยหน่ว ยงำนเพื่ อ กำรวิจั ย พัฒ นำวั ค ซี นต้ นแบบในหลำยรูป แบบ อำทิ
ชนิดวัคซีนอนุภำคเหมือนไวรัส (Virus-like particle) พัฒนำโดยคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมหำวิทยำลัยมหิดล
และชนิดวัคซีนโปรตีนซับยูนิต (Subunit vaccine) พัฒนำโดยคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยวัคซีนทั้ง
2 ชนิดนี้ ใช้เทคโนโลยีกำรใช้เซลล์เพำะเลี้ยง และได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่ งชำติ
(BIOTEC) เพื่อวิจัยพัฒนำวัคซีนชนิดเชื้อตำยจำกกำรตัดต่อยีนของไวรัสโควิด 19 เข้ำไปในยีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่
เพื่อเป็นเชื้อไวรัสตั้งต้น หำกสำเร็จจะนำเชื้อไวรัสตั้งต้นนี้ ไปผลิตเป็นวัคซีนโดยเทคโนโลยีกำรใช้ไข่ไก่ต่อไป คำดว่ำกำร
วิจัยพัฒนำวัคซีนทั้ง 3 ชนิด จะทรำบผลเบื้องต้นในปลำยปี 2563 กำรที่องค์กำรเภสัช กรรมมีโรงงำนผลิต (วั คซีน)
ชีววัตถุ ที่ใช้ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในระดับอุตสำหกรรมอยู่แล้ว นับเป็นปัจจัยพื้นฐำนที่มีศักยภำพและควำม
พร้อมในระดับอุตสำหกรรม ที่สำมำรถใช้ต่อยอดประยุกต์สำหรับใช้ในกำรผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้เร็วขึ้น
****************************
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