CLUBHOUSE Q&A: คณบดี เรื่องวัคซีน COVID-19 และประเด็นต่าง ๆ
Date: 16/7/64 7:30 - 9:00 pm
Description: Clubhouse near the river: session ถาม-ตอบกับอาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เกี่ยวกับ
วัคซีน COVID-19 และเรื่องฮอตฮิตติดเทรนด์รมิ น้ำ 1 ชม. เต็ม ๆ !!
Disclaimer จากผู้ถอดเทป: ผู้ถอดเทปทุกคนได้พยายามถอดเทปสุดความสามารถ และไม่มีเจตนาในการ
บิดเบือนคำพูดของผู้ใด หากมีความผิดพลาดในการถอดเทปประการใด ขออภัยมา ณ ทีนี้

-เปิดห้องSanti: พอดีว่ามีโอกาส อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้มาเข้าร่วมในการพูดคุยกับพวกเรานะครับ อาจารย์ท่าน
ก็ได้ให้เกียรติในการมาสื่อสาร ซึ่งจริง ๆ ครั้งนี้เน้นในกลุ่มคนในสถาบันศิริราชเป็นหลักก่อนนะครับ คนที่ไม่ได้
อยู่ในศิริราชตอนนี้ขออนุญาตให้รบกวนฟังเป็นหลักก่อนนะครับ ประเดี๋ยวจะมีคำถาม จริง ๆ ทางเราได้มีการ
ส่งตัวอย่างคำถาม กูเกิลฟอร์ม ไปหาคนที่อยู่ในศิริราชที่เค้ามีประเด็นต่าง ๆ เนี่ยให้มาถามไว้แล้ว แล้วเราก็ได้
ลิสต์คำถามบางส่วนนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเสียงจากคนในศิริ ราชเป็นหลักนะครับ ในศิริราชนี่รวมถึงสาขา
อาชีพอื่นด้วยนะครับ มีทั้งพยาบาล เภสัชกร และหลาย ๆ อย่างนะครับที่จะมาพูดคุยกัน ก็สวัสดีอีกรอบอย่าง
เป็นทางการนะครับ สวัสดีน้องพลอยที่เป็น ตั วแทนจากนัก ศึก ษาแพทย์ สวัสดีอาจารย์มานพแล้วก็ ส วั สดี
อาจารย์ประสิทธิ์นะครับที่ให้โอกาสมาร่วมกันในวันนี้นะครับ สวัสดีครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนครับ
อาจารย์มานพ: ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: สวัสดีครับ อ่าฮะ
Santi: ก่ อ นอื ่น เดี ๋ย วผมขออนุ ญ าตเปิด นิ ด นึ ง ก็ ค ื อ ห้ อ งนี ้ ก ็ คื อ อาจารย์ ป ระสิ ท ธิ ์ ที ่ เ ป็ น คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็ได้ให้โอกาสเรามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ซึ่งก็มีหลายประเด็นที่เราจะร่วม
พูดคุยกัน ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ได้มีคนให้ความสนใจอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นเรื่องวัคซีนหรือว่าประเด็น
ต่าง ๆ ที่อาจจะมีอยู่ใน social network นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ ขออนุญาตให้อาจารย์มานพร่วมเป็น moderator
กับผมนะครับ น้องพลอยก็จะเป็นตัวแทนนักศึกษามาช่วยกันตรงนี้ แล้วอาจารย์ประสิทธิ์ก็เป็นคนที่เข้ามา
พูดคุยกันนะครับ เรียนเชิญอาจารย์มานพเลยครับ

อาจารย์มานพ: อ้อครับ ขอบคุณท่านคณบดีด้วยครับ ผมเข้าใจว่าเป็น talk of the town ไปแล้วนะครับวันนี้
คนก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะครับ ผมคิดว่าปัญหาวิกฤติโควิดก็มีปัญหากับทุกคนนะครับ ในฐานะบุคลากรทาง
การแพทย์ด้วย ในโรงเรียนแพทย์เองก็ทำงานกันหามรุ่งหามค่ำครับ ในขณะเดียวกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าว
ค่อนข้างเยอะ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของเราเอง เกิดเสียงวิพากย์วิจารณ์เยอะทั้งในองค์กรเอง ทั้งสาธารณชน
ภายนอกด้วย ก็มี movement ที่มาจากในระดับภาควิ ชา ระดับแพทย์ประจำบ้าน fellow ต่าง ๆ รวมถึง
นักศึกษาแพทย์ด้วย ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายวัคซีนเข็มสาม ผมคิดว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เรื่องของการสื่อสารครับ
ซึ่งจริง ๆ เรื่องวิกฤติสุขภาพก็เป็นปัญหาอยู่แล้ว แต่ผมคิดว่า communication เป็นเรื่องสำคัญมาก ผมเข้าใจ
ว่าที่ผ่านมาพอเราอยู่ social distancing การพูดคุย พบปะ สื่อสารกันในองค์กรก็จะน้องลงเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่
จะเป็นสื่อสารทางเดียวเป็นหลัก และยิ่งการสื่อสารที่เราไม่เห็นหน้าค่าตา ไม่มีน้ำเสียง ไม่มีอวัจนภาษาเนี่ย เรา
สื่อสารกันทางตัวหนังสือเนี่ยครับ ทำให้ความเข้าใจผิดมันง่ายขึ้นเพราะเราไม่มีการดูโทน หรือว่าจุดประสงค์
หรือความต้องการของคนที่สื่อสารอ่ะครับ ถ้อยคำหลายอย่างก็เลยก่อความเข้าใจผิด ก็เลยคิดว่าในโอกาสนี้ ก็
ขอบคุณท่านคณบดีครับ ถือเป็นปรากฏการณ์แรกที่มีคณบดีคณะแพทย์เข้ามา Clubhouse เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ก็ขอบคุณที่เปิดใจรับฟัง ใจกว้างมาก ให้โอกาสน้อง ๆ เค้ามา สอบถามแล้วก็จะได้ถือโอกาสเป็น
เวทีในการที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันมากกว่า ผมว่าปัญหาใหญ่คือบางทีเรามองคนละเรื่อง มันมี gap เยอะ
ครับ คือถ้าเราใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับจูนทิศทางของทุกคนให้ตรงกันอะครับ มันน่าจะทำให้ของ
พวกนี้ดีขึ้นครับอาจารย์ แล้วก็หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับอาจารย์ อตฺตานํ อุปมํ กเร อะครับอาจารย์
เอาใจเขามาใส่ใจเรา คือถาทุกคนต่างเปิดใจฟังคนอื่นก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจเหตุและผลของคนอื่นได้ ดี
ขึ้นครับอาจารย์ วันนี้จริง ๆ จุดประสงค์คือพูดคุยสื่อสารภายในองค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะระหว่างอาจารย์กับ
น้อง ๆ นะครับ แต่ว่า...เนื่องจากห้องมันเปิดกว้างมากเลยครับอาจารย์ เราก็ยังอยาก focus โทนให้ได้ทั้ง
___ive ในองค์กรก่อนนะครับ น้องเค้าอาจจะมีขอความชัดเจนในแง่ของวัคซีนเข็มสาม ปรับความเข้าใจกัน ใน
ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ ลูกศิษย์ คนทำงาน อะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็น objective หลักนะครับ หลังจาก
นั้นก็จะเป็น มีเวลาเหลือ อยากจะทราบข้อมูลหรือว่าทิศทางที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือวัคซีนของประเทศไปด้ วย
ครับที่ทำให้คนข้างนอกได้รับทราบ คงเป็นเรื่องเท่านี้ครับอาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: ขอบคุณมากมานพ แล้วก็สันติ แล้วก็พลอย เอ่อ ผมอธิบายตรงนี้เลยนะ ดีแล้ววันนี้เป็น
จังหวะที่ดี เรื่องบางเรื่องผมพูดก่อนหน้านี้ไม่ได้ แต่วันนี้พูดได้เต็มที่ละ และผมก็ได้รับหนังสือเปิดผนึก วันนี้ก็มี
น้อง ๆ resident กุมาร ไป ซึ่งก็ดี วันนี้ผมถือโอกาสอธิบาย ผมอธิบายตรงนี้เลยนะ ประมาณ 3 อาทิตย์ผ่านมา
ละ คณะกรรมการที่ปรึกษา มีอาจารย์ปิยะสกล มีหลาย ๆ คน ผมด้วย 1 ในนั้น จริง ๆ วันนั้นเราสรุปไปแล้ว
ด้วยสถานการณ์ซึ่งในเวลานั้นเนี่ย เรามี delta variant อยู่ประมาณ 50% ของที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย เรา
คาดการณ์ว่ามันขึ้นต่อแน่นอน ตอนนั้นเนี่ยเราสรุปแล้วว่า เอ่อ คนที่ได้ Sinovac 2 เข็ม น่าจะไม่พอ น่าจะ
จำเป็นต้องได้ booster และถ้าจะต้องได้ booster เนี่ยเราคิดว่ามี 2 ทางออกเท่านั้น ก็คือ mRNA หรือว่า
viral vector เพราะฉะนั้น ข้อ สรุปจากตรงนี ้ ผมเล่ าให้ ฟ ั ง นิด นึง เวลาสรุ ปตรงนี ้ จนมาถึ ง วั น นี ้ วั น นี ้ คือ
วันนี้ศบค.ใหญ่อนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ มันผ่านกรรมการมาสามชุด ไอแต่ละชุดมัน

เสียเวลาตรงเนี้ย ทั้ง ๆ ที่เราพูดกันเมื่อ 3 อาทิตย์ที่แล้ว เรื่องนี้ก็ถูกนำเข้าที ่ประชุม EOC ของกระทรวง
สาธารณะสุข ซึ่งก็หลังจากอธิบายเหตุผลกัน แล้วก็ดูความเป็นไปได้ แล้วก็รู้ว่ามันจะมี Pfizer เข้ามา 1.5 ล้าน
ที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะมอบให้กับประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมนี่เนี่ยวัคซีนเค้าแพลนจะให้ผู้ที่เสี่ยงคือผู้สูงอายุ และผู้
ที่มี 7 โรค เราก็เสนออย่างนี้ได้มั้ย ขอปันครึ่งหนึ่ง บุคลากรด่านหน้าของกระทรวงสาธารณะสุขประเทศไทยมี
ทั้งหมดประมาณ 6 ถึง 7 แสนคน ขอปันครึ่งหนึ่ง เพราะว่า คนเหล่านี้มีโอกาส ยิ่งเมื่อไหร่ delta มันมากขึ้น
เรื่อย ๆ คนเหล่านี้ก็จะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนนึงก็เป็นขวัญกำลังใจ ส่วนนึงคือการป้องกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้น ฉะนั้นตอนนั้นที่มีการคุยกัน ก็มีการตกลงกันว่า โอเค ไอที่เคยเดิมว่า 1.5 ล้านจะไปที่คนเสี่ยงอย่าง
เดียว ก็จะมีการปันส่วนมาที่บุคลากรทางการแพทย์ หลังจากนั้นก็มีการประเมินดูกันอีกว่าตกลงวัคซีนจะมา
เมื่อไหร่ จะทันหรือไม่ทัน แล้วชั่วขณะเดียวกันเราเปิดให้เลือก ผมย้ำนะ เปิดให้เลือก ไม่ได้บังคั บนะ เปิดให้
เลือก พูดจริง ๆ ก็มีบางคนไม่อยากได้ mRNA อยากได้ viral vector ตอนนี้มันคือ AstraZeneca บางคน
อยากได้ Pfizer ที่ว่า mRNA ตอนนี้มันคือ Pfizer นะ งั้นเมื่อตกลงกันแบบนั้น เราก็บอกโอเค งั้นเรื่องนี้เราก็ขอ
เอาเข้าที่ประชุม EOC ขออนุมัติในหลักการเพราะว่าให้เปิดให้มีการเลือก แล้วก็ต้อง balance วัคซีน ตกลง
ผ่ านจาก EOC ก็ step ต่อ มาก็เข้าคณะกรรมการอี กชุ ด หนึ ่ ง คื อ ศบค. สธ. คื อ ศู น ย์ บั ญชาการโควิดของ
กระทรวงสาธารณสุข มีอาจารย์ senior โรคติดเชื้อท่านนึง ขอไม่เมนชั่นชื่อละกันนะ อาจารย์เกษียณแล้ว เป็น
ประธาน ละก็มีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ละสุดท้ายกรรมการชุดนี้ก็เห็นชอบเช่นเดียวกัน อนุมัติ ณ วันนี้
เรื่องก็เข้า ศบค. ใหญ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เรื่องนี้ทั้งหมดคืออนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วว่าบุคลากร
ด่านหน้าด้านสุขภาพทุกคนที่ได้รับการฉีด Sinovac 2 เข็ม จะได้รับ booster ให้เลือกได้อย่างใดอย่างนึงใน 2
platforms ซึ่งอย่างหนึ่งคือ mRNA ซึ่งก็คือ Pfizer เราจะหยิบจากไอ 1.5 ล้านนี่แหละ ปันส่วนออกมา อีก
อย่างนึงคือ AstraZeneca ย้ำอีกครั้ง แล้วแต่เลือก ทีนี้ไอเรื่องนี้ วันนี้ก็แจ้งออกมาเรียบร้อย ผมก็รีบประสาน
กับกรมควบคุมโรคว่าไอ Pfizer 1.5 ล้านเนี่ยจะให้ฉีดได้เมื่อไหร่ในเมื่อมติออกแล้ว หมอโอภาสซึ่งเป็นอธิบดี
กรมควบคุมโรคก็บอกว่า คือตอนนี้ยังมาไม่ถึง แต่ยืนยัน ยืนยันกับผมนะครับ มาแน่ ภายในปลายเดือ นนี้ นั่น
หมายความว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า น่าจะมี Pfizer ฉีดได้แล้ว แล้วก็จะส่งให้รพ.ต่าง ๆ ดังนั้นสิ่งที่
เกิดขึ้น ผมอธิบายเลยเพราะเผอิญมีน้องถามมาด้วย ที่มีการ คือ เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว มีเอกสารเรียนขึ้นมาใน
ระบบทำด้วย google form ถามเรื่องว่าอยากให้มีก ารแจ้งว่าต้องการ booster เข็มสามเท่าไหร่ ต้องการ
AstraZeneca เท่าไหร่ Pfizer เท่าไหร่ ผมเห็นตรงนั้นก็มาคุยกับผอ. ว่าจริง ๆ ไม่ควรจะมาบอกตอนนี้ เพราะ
ถ้าบอกตอนนี้มันเป็นเสาร์อาทิตย์ ถ้ามาวันศุกร์แล้วเราจะไปถามใคร ถ้าไม่ถามใครแล้วเรา สมมติเราคิดขึ้นมา
เองว่าต้องการเท่านี้ ๆ แต่พอส่งขึ้นไปก็จับมาเท่านี้แต่ในความเป็นจริงเกิดไม่ใช่ ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกและ ผมก็
เลยโทรกลับไปคุยกับโอภาสว่าเอ้ย questionnaire อันนี้ทำไมจะต้อ งแจ้ง แค่บอกยอดจำนวนได้ไ หม ว่า
บุคลากรด้านสุขภาพด่านหน้าเนี่ย ที่ได้ Sinovac มีทั้งหมดกี่คนเพื่อท่านจะได้เตรียม ท่านบอกโอเคท่านเห็น
ด้ ว ยเลยนะ ผมมารู ้ ท ี ่ ห ลั ง ว่ า questionnaire อั น นั ้ น เป็ น questionnaire ของสมุ ท รปราการ แต่ มี
questionnaire อยู่อันนึงจากกระทรวงอว.ซึ่งปลัดกระทรวงอว. ศิระ อันนี้ถามได้นะผมบอกชื่อไว้เพื่อจะได้ไป
ถาม ออกมาแบบนี้ผมก็ถามสิริฤกษ์ สิริฤกษ์มาถามตอนเนี้ ยต้อ งการเท่าไหร่ไม่ ถูก เพราะว่าต้องการยอด
เท่าไหร่ก่อนดีกว่า แล้วเดี๋ยวเราค่อยมีเวลาเพราะว่า weekend ผมจะไปถามใครแล้วศิริราชคนมีเป็นหมื่น ๆ

อะ แล้วสิริฤกษ์ก็เห็นด้วย เพราะฉะนั้นผมก็ message นี้บอกกับผอ.ว่าให้แจ้ง 3 โรงพยาบาลน้า ว่ามีคนที่ได้ S
ได้ Sinovac 2 เข็มเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่ ยังไม่ต้องเลือก ๆ แต่ปรากฎว่า message ที่มันถูกส่งต่อไป ผมไม่
เข้าใจเหมือนกันถูกส่งไปเป็นว่า คณบดีบอกไม่ให้เลือก หนักเข้าไปอีก ผมบอกกับผอ.ว่าเอานะถ้าใครได้ เ ลือก
AstraZeneca ถ้าเรามีอยู่ก็ฉีดเลย แต่ถ้าใครเลือก Pfizer ก็จะรอว่ามาเมื่อไหร่ ก็จะ แต่ผมจะพยายามไปเร่งให้
อยู่ๆมันก็กลายเป็นไปเป็นคำพูดว่าถ้าใครไม่เลือก AstraZeneca ให้เททิ้ง ผมก็ไม่เข้าใจสื่อความหมายยังไง
เพราะผมคุยกับธีระ อย่างเงี้ยทำให้เกิดการสับสน เอาละจบเรื่องนี้ เรื่องนี้ถามธีระได้นะ แต่ผมอธิบายให้ฟังนะ
ว่ายืนยันแล้วเราก็ทำจริง ๆ เพราะวันจันทร์ผมเชื่อว่าหลายคนได้เลือกไปแล้วใน Si vWORK เราก็ เราก็แจ้งไป
ใน Si vWORK ว่าให้สามารถเลือกได้ แล้วก็ขณะเดียวกันเรารวบรวมยอดทั้งหมดที่เราส่ง ผมขออนุญาตให้ดู
ตัวเลขตรงนี้เพราะอันนี้เราส่งไปเรียบร้อยแล้ว ยอดทั้งหมด ที่เราขอไปทั้งหมดคือ 22,731 มีแพทย์ทั้งหมด
2,445 มีพยาบาล 6,611 มีทันตแพทย์ 41 มีเภสัชกร 249 มีนักวิทยาศาสตร์ก็คือพวกทำแลปทั้งหลาย 256 มี
นั ก รั ง สี 162 มีวิสัญญีแพทย์อ ีก 195 มีพ นัก งานช่วยพวกสาธารณสุ ขทั ้ งหลาย1,311 พนั ก งานขั บรถและมี
นักศึกษา อันนี้เรารวมนักศึกษาเข้าไป นักศึกษาทุกคนเพราะเรามองว่า แต่นักศึกษาเราแยกเป็นอื่นๆ แต่เราจะ
อธิบายตรงนั้นลงไป เอ่อสำหรับ extern ยังไงก็ได้แน่นอนเพราะ extern ถือเป็นบุคลากรด้านสุขภาพแล้ ว
ร่วมมือแต่ว่าเราขอรวมเข้าไปด้วย เพราะนักศึกษาที่ขึ้นคลินิคทั้ งหมดยังไงก็ควรจะต้องได้ แล้วก็เราใส่ไ ป
นั ก ศึ ก ษาทั ้ง หมดยกเว้น ปี 1 เพราะปี 1 เนี ่ ย จะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เป็ นผู ้ ย ื่ น ไป งั ้ น ตั วเลขทั ้ งหมด 22,731
ครอบคลุมบุคลากรทางด้านสุขภาพทุกๆประเภทในศิริราช ไม่ใช่หมอพยาบาลอย่างเดียวนะ ทุกๆประเภท
ตัวเลขนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันผมอยากเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ concern หรอ
ก่อนหน้านี้ถ้าตราบใด ศบค. ยังไม่ออกเนี่ย ผมพูดออกไปก็ไม่ได้เพราะกรรมการแต่ละชุด เราไม่รู้จริง ๆ ว่าเค้า
โอเคไม่โอเคแล้วจะดีลอะไรกันอีก แต่เราก็ยืนยันว่าอย่างงี้ทุก ๆ station ที่ผ่านไปเรายืนยันแบบนี้ ๆ จนกระทั่ง
ถึงวันเนี้ย ที่ไปอธิบายไปชี้แจงที่ศบค.ก็ยืนยันตามนี้สุดท้ายวันนี้ก็ได้ตามนี้หมด สำหรับคนที่ได้ Sinovac 2 โดส
แต่ไม่ใช่บุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งอันนี้สำหรับประชาชนทั่ว ๆ ไป นักศึกษาเอ่อไม่ใช่ศิริราชนะ นักศึกษาคณะอื่น
ๆ คนเหล่านี้เราก็ถือว่าเสี่ยงถ้าเดลต้าเข้ามาเพราะฉะนั้นหลังจากที่บุคลากรด้านสุขภาพด้ านหน้ าได้ ครบหมด
เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการจัดสรรวัคซีน booster ให้กับคนที่ได้ Sinovac 2 เข็มอื่น ๆ ที่เป็นประชาชนอื่น ๆ
และ ซึ่งอันนี้ก็จะทยอยให้แต่เราขอเป็น priority หลังจากบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งคิดว่าถ้ามาจริง ๆ ภายใน2
สั ปดาห์ ก ็ ควรจะฉีดให้หมดแล้วแหล่ะ เพราะได้ ม าเท่ าไหร่ เ ราก็จะเร่ง ฉี ด ก็ ต อนนี ้ ท ี ่ เ ราได้ม าก็ ม ีคนแจ้ง
AstraZeneca มาส่วนนึงแล้วก็ที่ยังไม่แจ้งผมว่าอาจจะรอดูวันนี้หรือบางคนก็แจ้งมาละ ดังนั้นก็ไปลงได้เลย จด
ได้เลย บันทึกได้เลยนะครับ ผมยืนยันตรงนี้ว่าจะมาตามนี้แล้วผมก็จะตามจากกระทรวงเพราะเป็นมติแล้ว มา
เมื่อไหร่ผมยืนยันพวกเราจะได้ฉีดก็ไม่น่าจะช้าไปกว่าต้นเดือนหน้า เพราะหลายคนจะได้ชั่งใจ อีกส่วนนึงที่ผม
ขอแจ้งให้พวกเราทุกคนทราบนะ เพราะว่าเราก็บริหารความเสี่ยงหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเวลาเราสั่งวัคซีน
แล้วได้ต้องได้ชัวร์ จะอธิบายว่าจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่แบบนั้น แต่ยังไงก็ตามเราบริหารความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างผม
จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วจากศิริราชมูลนิธิออกไป 26 ล้านเพื่อสั่ง Moderna มาเผื่ออีก 20,000 โดส อันนี้ผ่าน
ทางสภากาชาดเพราะสภากาชาดจะสั่งจองให้แต่มีเงื่อนไขคือต้องจ่ายตังเลย เพราะฉะนั้นอันเนี่ย 20,000 โดส
เนี่ยผมเผื่อไว้ in case ถ้าไอสิ่งที่พูด ๆ ไว้แล้วมันเกิดไม่มา เราก็จะใช้ 20,000 เนี่ย ผมก็ถามไปที่สภากาชาด

ทางนู้นเค้าก็บอกมาประมาณแถว ๆ ตุลาคม เอาละไม่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ตามตอนเนี่ยจ่ายตังไปเรียบร้ อยแล้ว
เผื่อไว้ถ้าไม่มา ผมยังยืนยันนะว่าบุคลากรด้านสุขภาพในศิริราช เราเป็นห่วงและเราไม่อยากให้มันเกิด แต่สิ่งที่
หลาย ๆ ฝ่ายที่ผ่านมาผมยังพูดไม่ได้ เพราะถ้ามันยังไม่ผ่านแบบสุด ๆ แล้วถ้าเอามาพูดแล้วเกิดไม่ใช่จริง ๆ ก็
กลายเป็นพูดไม่จริง เดี๋ยวก็จะว่าประสิทธิ์ พูดไม่จริงอีก เพราะงั้นวันนี้จะได้เคลียร์เรื่องวัคซีนนะครับ ทุกคน
บันทึกได้เลยจดตามนี้ได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้จะไปเลือก จะเลือก Pfizer อะไรก็เลือกได้เลยตามสบาย แล้วก็เลือก
เท่าไหร่ ยอดเท่าไหร่ ผมจะขอมาเท่านั้น ให้กับพวกเราตามที่พวกเราต้องการ รวมทั้งนักศึกษาด้วย แต่ถ้าอะไร
มาก่อนผมขออนุญาตว่า ถ้าเป็นนักศึกษาชั้นที่ยังไม่ขึ้นคลินิคอะไร ผมขออนุญาตฉีดให้กลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัส
คนไข้ให้เร็วเพราะหลังจากที่ฉีดวัคซีน booster เข็มสามมันต้องอีก 2 อาทิตย์อ่ะ แต่พอมาปุ้ปเราก็ฉีด ให้ เ ป็น
step ผมเชื่อว่า 2 อาทิตย์เราก็น่าจะได้ครบตามที่กำหนดไว้ โอเคนะ นี่ตอบคำถาม เรื่องวัคซีนมีคำถามอะไร
อีกมั้ย
อาจารย์มานพ: มีใครมีคำถามอะไรไหมครับ
Santi: จริง ๆ speaker ท่านอื่นนะครับ ถ้ามีคำถามอะไรที่อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนสามารถถามได้
เลยนะครับ อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามนะครับ speaker ที่อยู่ด้านบนนะครับ ถ้ายังไม่มี พอดีมันจะมีคำถามจาก
ทางบ้านอะครับ ผมจะลองเลือก ๆ ถามดูเผื่อจะเป็นตัวแทนเสียงของคนที่ส่งคำถามเข้ามานะครับอาจารย์ ผม
ขออนุญาตนิดนึงครับอาจารย์มีคนส่งคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเชิงสถาบันการแพทย์กาญจนาอะครับ คือมันมีการ
พูดคุยกันภายในกันครับว่า มันเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบ มีแชทอะครับว่าเนี่ย ทางศิริราชให้เลือกว่าจะให้ฉีด
AstraZeneca จะเป็น สิ่ง ที่ทางคณะจัดหาให้ แต่ว่ าถ้ าเกิ ด ว่ าไม่ ฉี ด เนี ่ย ทาง อั น นี ้ ผม quote คำพู ด เค้ านะ
อาจารย์ เค้าบอกว่าเดี๋ยวทางนั้นเค้าจะปล่อยมือเรา อะไรประมาณเนี้ยอะครับ ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ได้ทราบถึง
เรื่องนี้รึเปล่า
อาจารย์ประสิทธิ์: เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้ว เอาใหม่ เมื่อกี้ผมอธิบายตรงนี้ไปแล้ว ว่าเอางี้ผมจะอธิบายให้ฟังอีก
หนึ่งครั้งนะครับ สัปดาห์ที่แล้วมันมี questionnaire เข้ามา มันส่งมาทาง google form แล้วให้ตอบ ผอ.ก็
ติดต่อผมมาว่าจะให้ตอบยังไง แล้วก็เพราะว่าเค้าบอกให้มีการเลือก ผมก็รีบส่ งกลับไป ผมโทรไปถามอธิบดีกรม
ควบคุมโรคว่าทำไมต้องให้มีการเลือกกันตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเลือกตอนนี้ผมจะไปถามใคร 20000 กว่าคนเป็นไป
ไม่ได้ งั้นถ้าไม่อย่างนั้นผมคิดไว้ว่า โอเคเอา Pfizer 80% AstraZeneca 20% คือจริง ๆ ไม่ใช่กลายเป็น ว่ า
Pfizer 95%คราวนี้ก็เดือดร้อนแล้ วเพราะเราไปแจ้งเป็นตัวเลขนี้ ผมก็บอกกับอธิบดีกรมควบคุมโรคว่าเราส่ง
ตัวเลขยอดดีมั้ย Sinovac 2 โดสเนี่ย ทั้งหมด3โรงพยาบาลเนี่ยมีเท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยว
เราจะไปค่ อ ย survey อีก ครั้ง แล้วค่อ ยกลั บมาบอกว่ าต้ อ งการ Pfizer เท่ าไหร่ AstraZeneca เท่ าไหร่
message อันนี้ผมก็แจ้งกับผอ. แล้วผอ.ก็แจ้งกลับไปที่อาจารย์ธีระ เพราะแต่ละโรงพยาบาลก็จะไปแจ้ง ให้กับ
ทีนี้อาจารย์ธีระส่งไปในไลน์ของผู้บริหารแต่ว่ากลายเป็น concept คือผมแจ้งไปว่ายังไม่ต้องเลือกขอให้แจ้ง

ยอดเท่านั้นเองว่า SS sinovac 2 โดสเนี่ยมีเท่าไหร่ แต่ปรากฎว่า message ที่ไปเขียนตรงนั้นบอกว่าคณบดี
ไม่ให้เลือก ผมยืนยันตรงนี้นะ ตรงเนี่ยผมสอบได้เลย แล้วก็ไม่ใช่เจตนารมณ์เลย แล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกไป
ตอนนั้นก็บอกกับผอ.ไปว่ารอบนี้นะอย่าบังคับ เพราะตอนนี้เราดีลมาถึงขนาดที่ว่า
เราดีล Pfizer แล้วอะ เพราะฉะนั้นอย่าบังคับ อาจจะมีบางคนที่ไม่อยากฉีด Pfizer ผมเชื่อว่ามีจริง ๆ แล้วก็มี
บางคนที่ยืนยันอยากจะได้ Pfizer ก็มีจริง ๆ เพราะฉะนั้นอย่าบังคับ ให้อิสระ ใครอยากจะเลือกอะไรก็เลือก
แต่ถ้าเลือก AstraZeneca ซึ่งตอนเนี้ย เผอิญใน weekend นั้นเนี่ยเรามี AstraZeneca อยู่ในมือเราหลายร้อย
โดส ถ้าสมมติเค้าเอา ก็ฉีดได้เลย แต่ถ้าเค้าไม่เอาจะเอา Pfizer ก็แจ้งไว้แล้วเดี๋ยว Pfizer เพราะผมรับปากไม่ได้
จะมาเมื่อไหร่ แต่ถ้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบเอาให้เร็วที่สุด มาฉีด แต่ wording อันเนี้ย ตอนไปถึงที่ตรงนั้น เข้าใจ
ว่า ผมไม่รู้ว่า ว่าผอ.ไปเขี ยนประโยคนี้มา มีคน post ให้ผมดูแล้ว แล้วผมก็บอกกับธีระ ว่าธีระเขียนอย่างงี้
อย่างงี้เสียไง ทำให้คนเข้าใจผิด ก็ขอโทษผมไปละ แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะ เราจบเรื่องนี้ แต่ผม
ยืนยันนะ ไม่ได้ว่าถ้าไม่เอา AstraZeneca แล้วเททิ้ง คนละเรื่องกัน มันเป็น wording ที่อาจจะเกิดจากการ
เข้าใจผิด อาจจะเป็นผมผิดเองก็ได้ ที่ไม่พูดกับธีระโดยตรง แต่เจตนารมณ์ ซึ่งผมคิดว่าการกระทำมันคือการ
บอกมากกว่านั้น หลายคนก็คงเห็นตั้งแต่วันจันทร์มาแล้ว ที่ให้ทุกคนสามารถเลือกด้วยตัวเองได้ แล้วก็วันนี้ผมก็
ย้ำอีกครั้ง ในเมื่อสบค.เป็นแบบนี้แล้ว จดไว้เลยถ้าท่านจด Pfizer ท่านจะได้ Pfizer เอาตามนี้นะ
อาจารย์มานพ: ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: clear นะ
อาจารย์มานพ: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ ผมเข้าใจว่าปัญหาเรื่องของวัคซีน คงจะเคลียร์หมดนะครับอาจารย์
ครับ ผมมีคำถามนิดเดียวครับพยาบาลฝากมานิดนึงครับ อาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยครับ ค่าเสี่ยงภัยในการ
ทำงานวอร์ดโควิดครับ ไม่ทราบว่ามีจริงมั้ย แล้วได้จริงมั้ยครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ เดี๋ยวอาจจะต้องคุยเพราะค่าเสี่ยงภัยเนี่ย จริง ๆ ผมคิดว่าส่วนนึงเราจะใช้ออกจากศิริ
ราชเอง ไม่สนใจว่ารัฐบาลจะมีให้หรือไม่มีให้ แต่รัฐบาลตอนนี้ก็มีการคุยเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลาะ
รัฐบาลนะ เพราะส่วนเนี้ยเราคงจะพิจารณาหักจากรายได้ปีที่แล้ว เราพิจารณาในเรื่องการเลื่อนขั้น เอาตรงนั้น
เป็นส่วนนั้น แต่ปีนี้ผมยืนยันว่าเดี๋ยวผมจะจัดหาให้ แล้วก็ต้องให้ครอบคลุมทุกประเภทนะ เพราะไม่ใช่เฉพาะ
พยาบาล คนที่อยู่ในห้องแลปที่ตรวจ specimen ก็เสี่ยงเหมือนกัน แล้วเราก็จะมีการ port อยู่ ตอนนี้อย่าง
น้อยผมได้ตัวเลขทั้งหมด 20000 กว่าเนี่ย แล้วดูว่าเราจะให้ยังไงถึงที่จะเหมาะสมครับ
อาจารย์มานพ: อาจารย์ครับมีคำถามอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับ vaccine แต่อาจจะไม่ใช่คนที่เค้าได้ Sinovac
นะครับ จะเป็นคนที่ได้ AstraZeneca ครับ หมายความว่าเค้าจะไม่มีโอกาสได้ booster ใช่มั้ยครับอาจารย์

อาจารย์ประสิทธิ์: คือ AstraZeneca 2 dose เนี่ย อันนี้มานพไปเช็คได้ AstraZeneca 2 dose หรือ Pfizer
2 dose เนี ่ ย เพราะผมอ่ า น paper อยู ่ ด ้ ว ยเหมื อ นกั น เค้ า ว่ า ตรงเนี ้ ย เพี ย งพอสำหรั บ delta varient
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการป้องกันความรุนแรง ว่า 2 platform เนี่ยมันกระตุ้น CMI ได้ดี งั้น 2 dose
ของ 2 อันเนี่ย เขาว่ามันเพียงพอแล้ว ผมเองผมก็ฉีด 2 dose ผมก็ไม่ request dose ที่สาม ผมก็ต้องเชื่อใน
วิชาการที่ผมอ่าน ถูกมั้ย แล้วก็ขณะเดียวกัน ตอนนี้ คืองี้ เราต้องเข้าใจงี้ วัคซีนเข้ามาประเทศไทย เนี่ยไม่ได้เข้า
มาเยอะมาก ๆ จนสุดท้ายเราใครก่อนก็ได้ งั้นถ้าถาม priority setting คนที่ได้ Sinovac 2 dose นั้นแหละคือ
priority setting แรกที่ต้องรีบให้ คนกลุ่มเสี่ยงซึ่งจนถึง ณ วันนี้ เรายังมีคนกลุ่มเสี่ยงอายุมากกว่า 60 หรือ 7
โรคตอนนี้ทั้งหมดฉีดกันไม่ถึง 20% เลย ซึ่งคนกลุ่มเหล่ านี ้ ถ้าเราฉีดน้อย อัตราการตายมัน จะยิ่ งเพิ ่ม ขึ้น
ความเห็นผม กลุ่มเหล่านี้เรารีบให้เค้า ในเมื่อมี evidence อยู่แล้วว่า AstraZeneca 2 dose ยังโอเคอยู่ แต่
แน่นอนเมื่อติดตามไปถึงระยะนึง แล้วมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไร มันเกิดมากขึ้น เราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้
อีกครั้งนึง อีกอย่างนึงซึ่งที่ว่า อาจารย์มานพก็ต ามเหมือนผมอะ ตอนนี้ second generation ของวัคซี น
ตอนนี ้ เ รากำลั ง จะคุ ย กั น แล้ ว นะเรื ่ อ ง second generation ของวั ค ซี น แล้ ว หาทาง ไม่ อ ยากย้ ำ รอย
ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา ที่เราติดต่อบริษัทช้า ผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะ หลายคนอาจจะเข้าใจว่า เอ้ะ ทำไม
ติดต่อซื้อช้านัก อันนี้ ตัวเลขนี้ผมได้รับคอนเฟิร์มจากหมอยศ (ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้ก่อตั้ง HITAP

นักวิจัยหลักในโครงการประเมินวัคซีนโควิด-19 และกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน
องค์การอนามัยโลก ) จาก HITAP (Health Intervention and Technology Assessment Program) ผม
จะมี reference ให้ เผื่อสามารถไปสอบถามได้ เพราะอันนี้ตัวเลขตรงกัน คือเมื่อปลายปีที่แล้วกับต้นปีเนี้ย
บริ ษ ั ท วั ค ซี น ทั ้ ง หมดกว่ า 35 บริ ษ ั ท พู ด คุ ย มากเลย ว่ า เบ็ ด เสร็ จ หมด จนถึ ง ปลายปี จ ะผลิ ต วั ค ซี น
ได้ทั้งหมดสองหมื่นล้าน dose ซึ่งน่าจะพอ เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ย ก็คิดกันว่ าพอถึงปลายปี ครึ่งปีหลังเนี่ย
ตลาดวัคซีนมันควรจะเป็นตลาดของผู้ซื้อ แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลย จนถึง ณ วันนี้ ถ้าคำนวณตามอัตรานี้ไป
ถึงปลายปีเนี่ย เบ็ดเสร็จหมดว่าบริษัททั้งหมดเนี่ย น่าจะผลิตวัคซีนได้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ า อะ ตีปัด
เต็มเป็นหนึ่งหมื่นสองพันล้าน dose หนึ่งหมื่นสองพันล้าน dose ประชากรโลกทั้งหมดเจ็ดพันแปดร้อยล้านคน
เบ็ดเสร็จหมดยังไม่พอเลยเพราะ ถ้าสอง dose ก็หนึ่งหมื่นห้าพันล้านโดสประมาณ เพราะงั้น จริง ๆ คือ ตลาด
จนถึงตอนนี้ยังเป็นตลาดของผู้ขาย นี่คือเหตุผล ทำไมถึงหลาย ๆ แห่งไปติดต่อ มันไม่ขาย หรือติดต่อจริง
เหมือนกับเราต้องไปง้อซื้อจากเขา เราไม่ได้ต้องการอย่างงี้นะ แต่ว่าตลาดตอนนี้มันยังไม่สามารถ อยากจะได้
เท่าไหร่ได้มาเท่านั้น มันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตลาดยังเป็นแบบนี้ผมขออย่างนี้ว่า หนึ่ง
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มบุคลากรทางสุขภาพที่ได้ Sinovac 2 dose อันนี้ต้องให้ อันที่สอง กลุ่มเสี่ยงคือคนสูงอายุ คนที่
มี 7 โรคอันนี้ควรต้องรีบให้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต แล้วก็ขณะเดียวกัน ถ้าบุคลากรด้านสุขภาพเกิดป่วย แยก
ออกไป คนดูแลน้อยลง ทรัพยากรในการดูแลน้อยลง คนไข้ก็จะตายมากขึ้นไปอีก งั้นสองอย่างเนี้ยมันจะเสริม
ซึ่งกันและกัน ในการที่แก้ปัญหาการเสียชีวิต งั้นสองอย่างนี้ขอเป็น priority ต้นก่อน บุคลากรด้านสุขภาพที่ได้
AstraZeneca เนี่ยไม่เยอะนะ เพราะส่วนใหญ่ต่ำกว่า 60 คือตอนต้น AstraZeneca ต้องฉีดหลังคน 60 ไง ไม่

งั้นผมเชื่อว่ามีไม่เยอะ มีผมกับภรรยาเนี่ยแหละ ก็ 60 กว่าทั้งนั้นอะ เราก็ฉีด AstraZeneca กันสองเข็ม แล้วก็
เราก็พูดกันแล้วไงว่าเราไม่เอา เอาไปให้สำหรับบุคลากรด่านหน้านี่แหละ
อาจารย์มานพ: ครับอาจารย์ครับ มีข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ จะมีข่าวซึ่งมันอาจจะเริ่มจากความที่
ไม่ได้ตั้งใจครับอาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวัคซีนเข็ม 3 อะครับอาจารย์ครับ อื่ม อ่า มี
คนเคลือบแคลงใจเยอะมากอะครับอาจารย์ อาจารย์พอมีข้อมูล หรือว่าอาจารย์มีคำอธิบาย หรือว่าอะไรอย่างงี้
ยังไงบ้างมั้ยครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: ก็ขอบคุณมาก คือผมเห็นมีส่งเข้ามา ผมก็ติดตามดูนะ แล้วก็พอเห็นเรื่องนี้ขึ้นมา อันดับแรก
เลย ผมขอเช็คกับ IRB นะเพราะว่างานวิจัยอะไรในศิริราชเนี่ย ก็ต้องผ่าน IRB มันไม่ผ่านไม่ได้ งั้นผมก็ขอโทร
คุยกับท่านประธาน IRB แล้วก็อยากจะทราบว่า project นี้ได้ผ่าน IRB มั้ย สรุปว่าเธอว่าผ่าน อันที่สองคือว่า
IRB พิจารณา เอ่อ ผมอธิบายตรงนี้นิดนึงนะฮะ อาจารย์มานพคงเคลียร์มาก ชัดเจนกว่าผมอีกว่า เอ่อ IRB ของ
เราได้การรับรอง A-HUB โดยหลักการคือคณบดีต้องไม่ไป intervene การตัดสินใจของ IRB ถูกมั้ย หลักการ
ผมเช็คแค่นั้นเอง อะหนึ่ง แล้วก็ขอให้ IRB วันนี้ ก็มีหนังสือถึงประธาน IRB อยากให้ IRB ช่วยชี้แจงกรณีที่บอก
ว่าคน ๆ นั้น ไปเลือก Pfizer เค้าทำได้หรือไม่ได้ เอ่อ เป็นยังไงผมรอคำตอบ แต่ว่าจริง ๆ วันนี้ผมเจอประธาน
IRB เข้ามาด้วย เข้าใจว่าท่าน ท่าน เดี๋ยวท่านมา อยากจะเรียนเชิญ จะได้ยินคำตอบจากท่านเองดีกว่า ดีมั้ย นะ
ผมเชิญอาจารย์ เอ่อ อาจารย์ศิริพรแล้ว เพราะว่าคือหนึ่งผมไม่ได้ทำงานวิจัยนี้ผมมาตอบเอง ก็ตอบไม่ได้หรอก
เดี๋ยวผิด ดีที่สุดคือให้ท่านช่วยชี้แจงอธิบายให้ฟัง อาจารย์ศิริพรยังอยู่ใน เข้ามาในห้องนี้แล้วหรือยังครับ
อาจารย์มานพ: อืม ผมยัง ยังไม่เห็นนะครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่าไม่เป็นไร เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวผมให้คนติดต่อให้ อ๋อแต่เกริ่นท่านไว้แล้วตั้งแต่เช้า เพราะ
อยากให้ท่านมาชี้แจงเองดีกว่า ทีนี้ เอ่อ มันมีคำถามที่สืบเนื่องจากที่ผมอ่านดู มีคนโพสท์ถามขึ้นมาว่าเอา
Pfizer มาจากไหน Pfizer นี้สำหรับ VIP ใช่มั้ย อันนี้ผมก็เช็ค เมื่อวานผมเช็คไปละ ผมเช็คถามท่านเลยนะ ว่า
เอ่อ ไอ่โครงการอันเนี้ย ตกลงไอ่คนที่เป็นได้ Pfizer เนี่ย เป็นแต่อาจารย์ใช่มั้ย คำตอบไม่ใช่ มีผู้ช่วยพยาบาล
ด้วย มีพยาบาลด้วย อันนี้ไปตรวจสอบ อันนี้ให้ไปตรวจสอบได้เลยนะ ผมคดิว่าลองไปถามท่านดูก็ละกัน เพราะ
ผมจะไม่ offside ท่าน นะ คือมัน สรุปแล้วคือ ไม่ใช่อาจารย์ แต่ไอส่วนที่สามารถเลือก Pfizer ได้ เพราะมัน
ไม่ ใช่ randomized clinical trial ไอตรงเนี ้ ย ผมบอกให้ ผมอธิ บายไม่ ไ ด้ เดี ๋ ย วให้ ท ่ านประธาน เพราะว่ า
กรรมการ IRB เค้าพิจารณากัน เดี๋ยวให้ท่านที่จะเข้ามาตอบ ที่นี้ Pfizer นี่ผมก็ถามต่อ ว่า Pfizer นี่มาจากไหน
ผมก็โทรไปถาม เอ่อ ไปถาม เอ่อ เจ้าของโครงการวิจัยนี้ ซึ่งท่านบอกว่า เนื่องจากโครงการวิจัยเนี๊ย ศิริราช
ประสานงานกับกรมแพทย์ ของกระทรวงสาธารณะสุข กรมแพทย์นี่หมอสมชายนะ ไปเช็คว่าคือหมอสมชาย
แล้วจะได้ไปถามท่าน หมอสมชายก็บอกว่าทันทีที่ต้องการเนี่ย กรมแพทย์จะติดต่อขอวัคซีนจากกรมควบคุม

โรค วัคซีนทั้งหมดจะดูแลโดยกรมควบคุมโรค ท่านอธิบดีคือหมอโอภาส ตอนนี้ไม่ใช่ เฉพาะศิริราช ตอนนี้มีอีก
สามโรงเรียนแพทย์ ที่ศึกษาโดยจะมี Pfizer เป็นอยู่ในองค์ประกอบ arm ของการศึกษาประสิทธิภาพด้วย
เพราะฉะนั้นใน 1.5 ล้าน dose มีบาง แต่ผมเชื่อว่าน้อยอะ ไม่ได้เยอะ มีจำนวนนึงที่ถูกปันมาซึ่งสำหรับทำงาน
วิจัย แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะศิริราช แต่มีโรงเรียนแพทย์อื่น รามาก็มีไป เอ่อ จุฬา เอ่อ เชียงใหม่ ถ้าผมจำไม่ผดิ นะ
ลองไปเช็คดู แต่มีในส่วนตรงนั้น เอาจากตรงนั้นไม่ได้เอาจากโควต้า ของคนที่จะเข้ามาในบุคลากรด้านสุขภาพ
คนละอันกัน เคลียร์นะ เดี๋ยวผมหาทางติดต่ออาจารย์ศิริพรให้เข้ามาให้ได้
Santi: เอ่ย…
อาจารย์ประสิทธิ์: ไม่รู้ว่าเขาเข้าเป็นไหม Clubhouse
Santi: คือถ้าอาจารย์จะเข้าได้ อาจจะต้อง follow ผม หรืออาจารย์มานพ ดีกว่าครับ แล้วเดี๋ยวผม จะดึง
อาจารย์เข้ ามาได้ เพราะว่าถ้ าเกิดอาจารย์ไ ม่ไ ด้ follow ผม หรืออาจารย์ม านพดีก ว่า แล้วเดี๋ย วผมจะดึ ง
อาจารย์เข้ามาได้ เพราะว่าตอนนี้ห้องเต็มแปดพัน (ขำ)
//ทุกคนขำ
อาจารย์มานพ: ห้องแตกแล้วครับ อาจารย์ครับ 555555
//แย่งกันพูด
อาจารย์มานพ: เนี่ยเปิดห้อง ห้อง ๆ (พูดคำซ้ำ) ห้องกระจายเสียงอีกรอบหนึ่งแล้วครับ อาจารย์
ใครไม่รู้: อ่าาาาา
อาจารย์มานพ: น่าจะหมื่นกว่าคนละครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: งั้นคงต้อง เดี๋ยว...เดี๋ยว...เดี๋ยว...ผมอาจจะ มา...ลูกผม ช่วยหาทางยังไง
Santi: ได้ครับ เอางี้ เดี๋ยวว...

อาจารย์มานพ: อาจารย์ (พูดพร้อมกันแต่พอรู้ว่า Santi พูดก็หยุดพูด) อ่าฮะ
Santi: ได้ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: เดี๋ยว จะเชิญอาจารย์ศิริพร ฮุก มากับพี่สันติละกันนะ
Santi: ได้ ๆ ครับอาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: สันติอย่าลืม...โอเค เดี๋ยวผมเข้าห้องแล้วก็จัดการ โอเคเดี๋ยวเข้ามาแล้วคุยกันต่อ โอเค
Santi: ได้ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: โอเคเราคุยเรื่องนี้ไปต่อก่อน...อ้ะห้ะ
Santi: ได้ครับ อ่าาาาา ต่ะ..ต่อนะครับ คือ ด้ะ..ด้ะ..เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะว่า จะเปิดโอกาสให้ทาง speaker
ได้มีโอกาสถามคำถามอาจารย์ก่อนละกันนะครับ เริ่มจากคุณอู๋นะครับ เชิญครับ
Au: ครับ...ขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะครับ ในเรื่องที่ว่า ตอนที่มีเอกสารที่ประชุม เอ่ออ...ประชุมพูดจัดหา
วัคซีนหลุดออกไปอะครับว่า เอ่ออ..ในเอกสารข้อ 10 เนี่ยมีการระบุว่า เอ่ออ...เราไม่อยากที่จะ ให้วัคซีนเข็ม
สาม เอ่ออ...กับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากว่า เอ่อ...เราจะแก้ตัวเรื่องประสิทธิภาพของ Sinovac เนี่ย ได้
...ได้ยากขึ้นเนี่ย อันนี้เนี่ย อาจารย์มีข้อมูลอย่างไรบ้างครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ…โทษนะ อันนี้ผมไม่รู้จริง ๆ เพราะอันดับแรกก่อน ผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการ...ไอ้
เรื่องการจัดสรรหาวัคซีนนะ จะได้เข้าใจตรงกัน ไปเช็ครายชื่อได้ ผมเป็นที่ปรึกษา ปรึกษาให้ในเรื่อ งวัคซี นตั่ง
ต่าง แล้วก็ สำหรับความเห็นผม ก็ไปช้ะ...จริง ๆ เนี่ย นอกจากที่ผมพูดเมื่อกี้ ถ้าใครได้เข้าไปในสื่อ ผมก็มีสื่อ
หลายสื่อที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ ว่า ก่อนที่จะเจอวัคซีนรุ่นสองเนี่ย มันมีความเสี่ยง โดยเฉพาะเดลต้า (delta)
ตั้งแต่ผมเริ่มเน้นเรื่อง delta ผมก็จะพยายามพูดเรื่องว่า ต้องมี booster dose เข้ามา เพราะฉะนั้น อันนี้ผม
ตอบไม่ได้จริง ๆ แต่ว่าความเห็นผม วันนี้ถ้า ศบค ยอมรับที่เราเสนอไป ก็แปลว่า ศบค เขายอมรับแล้วแหละว่า
Sinovac สองเข็มเนี่ย ไม่พอ แล้วเราก็พูดเรื่องนี้มา..เกือบ 1 เดือนเต็มแล้วนะที่เราแต่ละกรรมการมาเนี่ ย ผม
คิดว่า การที่กรรมการแต่ละชุดยอมรับ ก็แปลว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่า Sinovac สองเข็มเนี่ยไม่พอ คืองี้
...มันไม่พอในเวลานี้ ปีที่แล้วอาจจะพอ เพราะปีที่แล้วมันไม่มีสายพันธุ์ delta อย่าลืมนะ มันมีการกลายพันธุ์
ฉะนั้น ตอนที่เป็นสายพันธุ์ original อู่ฮั่นมันอาจจะพอ ตอนนั้น study มันคงพอแหละ แต่พอสายพันธุ์ที่กลาย

ไป...ตอนสายพันธุ์สหราชอาณาจักร ผมยังเข้าใจว่ามันก็ยังพอนะ แต่พอ delta เนี่ย ผมเชื่อว่า ชัดเลยว่า มันไม่
พอ เมื่อมันไม่พอเนี่ย เราจะไปนั่งเสี่ยง มันก็ไม่ถูก มันก็ต้องมี intervention อย่างอื่นเข้ามาแทน เข้ามาเสริม
อันนี้ขออนุญาต เพราะผมตอบไม่ได้จริง ๆ ข้อสิบอะไรเนี่ยนะ แต่ว่า นี่คือ...นี่คือ...ความรู้ สึก ของผม แล้วก็...
ความจริงที่ผมรู้สึกยังไง ผมก็พูดแบบนี้แหละ
Santi: ครับ
อาจารย์มานพ: อาจารย์ครับ ถ้างั้นผม...ผม...ผมถาม...ถามแทนน้อง ๆ อีกทีครับอาจารย์ครับ หมายความว่า
ต่อไปนโยบายของวัค ซีน ของประเทศเนี่ย จะมุ่งเน้นไปทางวัคซีนที่ประสิทธิภาพสูงงง..เป็นหลักใช่ไหมครับ
อาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: คืองี้ วันนี้...วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ ศบค อนุมัติตามที่...ตามที่เราเสนอ เราคือทีม เพราะมันเสนอ
มาพร้อมกันสองเรื่องนี้ นะ ที่จะมีการทำ mix and match วัคซีน นะที่..ที่จะทำ...ที่จะทำ mix and match
วัคซีน คือว่าตอนนี้มันมีวัคซีนอยู่ในมือเรา เราต้องทำให้เร็วที่สุด ที่จะสามารถป้องกัน delta ให้เร็วที่สุด นะฮะ
เอ่ยย...มันมีงานวิจัยมาจากสองกลุ่ม กลุ่มนึงของจุฬา อีกกลุ่มมาจากกรมวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง ถ้า...คืองี้ผมอธิบายงี้ เอ่ออ...Sinovac สามารถกระตุ้น humoral immunity ได้ดี
แต่..แต่..น้อยมากที่จะกระตุ้น CMI ในขณะที่ viral vector และ Messenger RNA กระตุ้นได้ทั้ง humoral
immunity และสามารถกระตุ้น cell-mediated immunity ได้ดี จริง ๆ...จริง ๆ viral vector เนี่ย กระตุ้น
CMI ได้ดีกว่าด้วยซ้ำ เพราะว่ามันเป็น...มันกระตุ้น T-Cell ที่จะไปทำลาย infected cell แต่ยังไงก็ตาม สอง
อันนี้ถือว่าใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้น ถ้าจะทำผสม ก็ต้องเลือกผสมที่...เอ่อ อ...ต้องไม่ใช่ว่า กระตุ้นแต่ humoral
และไม่ ก ระตุ้น CMI เลย ซึ่ง อันนี้เสี่ยง ถ้าเกิ ด มีก ารกลายพัน ธุ์ อย่ างงี ้ อะเสี ่ ยง เพราะฉะนั ้น เนี่ ย การฉีด
Sinovac สองโดส เราก็เลยคิดว่ายังไงก็คงไม่เหมาะสมและ และถ้าไม่เหมาะสม จะเอายังไง ตอนนี้..ถ้าตอนนี้...
เวลานี้ที่มีก็คือ Sinovac กับ AstraZeneca ซะก่อน เพราะ Sinovac หนึ่งเข็ม อีก 3 -4 อาทิตย์ให้หลัง แล้ว
ตามด้วย AstraZeneca lab สอง lab ที่ออกมาตรงกันว่า immune มันขึ้นไปได้ดีมาก แล้วยิ่ง lab ของ...ของ
...ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี material เยอะ ก็ขึ้นว่า แต้มมันสูงมาก อันนี้ก็มีก าร
นำเสนอเข้าไปใน ศบก ให้เห็นว่า มันสามารถเป็นไปได้อย่างงี้จริง ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าทำอย่างงี้ปุ๊บ มันเรามี
วัคซีนสองอย่างนี้ อยู่ในมือ เวลานี้และ เริ่มก่อน ถ้ า Pfizer เข้ามา แล้วเข็มที่สองจะเป็น Pfizer หรือ ถ้า
เมื่อไหร่...เมื่อไหร่ ที่จะ...และคนที่ได้ AstraZeneca เข็มแรก ไม่ต้องเปลี่ยน ก็เป็น AstraZeneca เข็มสอง
ต่อไป เรายังคิดด้วยซ้ำ ณ วันที่ recommendation ของเรา คือว่า เข็มสองห่างจากเข็มแรก 10-12 weeks
แต่ถ้าการระบาด ดูถ้าทางเร็วขึ้น เราก็จะถอยมาเหลือ 8 weeks เราคงรู้นะ ว่าถอยมา 8 weeks จริงอยู่มันคง
ดูดีขึ้น เพราะ immune อีกสองอาทิตย์ให้หลังมันจะสูงขึ้น แต่ immune response 8 weeks กะ 12 weeks
อะ 12 weeks มันขึ้นไปได้ดีกว่า ถูกไหม ยิ่งห่างไปจาก dose หนึ่งเท่าไหร่เนี่ย boost เข้าไปปุ๊บเนี่ย booster

effect มันจะยิ่งสูง แต่อย่าไงก็ตาม เราก็ไม่อยากเสี่ยงให้มี period ของการ take risk ของการติดเชื้อ งั้น
ตอนนี้ อันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้ ศปก อนุมัติ การทำ mix & match เอ่ออ...ฟาย...เอ่ออ..อันนี้...อันนี้ ๆ คู่ขนาดกันไป
เพราะฉะนั้น จากนี้ไป เอ่อ..คนที่ยังไม่เคยฉีดเลย เข็มหนึ่งอาจจะเป็น AstraZeneca หรือ Sinovac แต่...แต่
เข็มสองเป็น AstraZeneca แน่นอน ตอนนี้ แล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามเร่ง เราก็ทะเลาะกะ AstraZeneca อยู่
อีกเหมือนกัน เพราะ AstraZeneca ก็จะเอาวัคซีนไปให้อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม แต่เราก็ต้องยืนยัน
แต่ว่า...แต่ว่าเขาอะ เป็นเจ้าของ เราเป็นผู้ผลิต ซึ่งตอนนี้อะเป็นปัญหากัน...กัน...กัน...ไม่รู้อะ ก็น่าจะฟ้องร้อง
อะไรกัน การเล่นงานกันอยู่ หลายคนอาจจะเคย..อาจจะได้ยินอยู่ตอนนี้ครับ
อาจารย์มานพ: ครับ อาจารย์ครับ
ศิริศักดิ์: สวัสดีครับ (พูดชนกัน)
อาจารย์มานพ: ครับ...เชิญเชิญเชิญครับเชิญ
ศิริศักดิ์: สวัสดีครับ อาจารย์ประสิทธิ์ ผมศิริศักดิ์ จันทร์ประเสริฐนะครับ เป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริร าช รุ่น 110
ไม่รู้อาจารย์จำผมได้หรือเปล่า
อาจารย์ประสิทธิ์: สวัสดีครับ
ศิริศักดิ์: ค้าบบบ...ก็คือว่าผมขอเป็นตัวแทนทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชน ถามอาจารย์นะครับ คือ
อย่างงี้ (หายใจเข้า) คือตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ อเมริกานะครับ อยู่ที่ University of Washington เอ่อ...อยู่ที่
Medical School of Seattle คือผมรู้สึกว่า เอ่อ..เอ่อ..กระบวนการจัดหาวัคซีนในประเทศไทยเนี่ย มัน..มันไม่
ค่อย เอ่อ...มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เหมือนกับว่า มันมีหลายขั้นตอน มาก เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ซึ่งตอนนี้ที่
ถือว่า ถือว่าเป็นเหตุการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน เข้าขั้นกลียุคละ แต่คือรู้สึกว่า แต่ละอย่าง แต่ละ...แต่ละ step ที่
จะได้วัคซีนมา คือมัน..มันต้องต้องผ่าน แบบว่าข้าราชการอะฮะ คือมันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง แล้วก็คือ เรามี
นักวิชาการ ที่...ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมาย แล้วก็ให้คำปรึกษา เป็นที่ปรึกษากำหนดนโยบายสาธารณะเรื่อง
วัคซีน แต่คือ นโยบายต่าง ๆ ที่เข้ามา ตั้งแต่เอา Sinovac เข้ามา โดยที่ตอนนั้น ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์วิจัยเฟส
3 หรือว่าการทำสัญญากับ AstraZeneca ซึ่งเมื่อวาน คุณอ่าาา...คุณสาธุ ปิตุเตชะ ก็ออกมาบอกว่า อาจจะมี
การคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเพราะว่า AstraZeneca เนี่ยส่งของไม่ได้ตามกำหนด คะ ๆ คือผมรู้สึกว่าผมทำไมเรา
ถึง...ถึงหละหลวม ถึงไม่...ไม่...ไม่ได้มีลักษณะที ่แบบว่ า ตามกระแสโลก ตาม evidence-based แล้วก็คือ
อย่างสัญญา AstraZeneca เนี่ย คือถ้าสมมติว่าให้สิทธิภาพนอกอาณาเขต ก็เป็นสนธิสัญญาเบาลิ่ง ฉบั บที่ สอง
แล้วนะครับ คือผมรู้สึกว่า เนี่ย แล้วแล้วประชาชนคนไทยเนี่ย ต้องต่อสู้กัน บีบมือทิพย์ส่งเสียงเรียกร้อง ก็คือว่า

ฝ่าย...ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ถึงจัดการตามที่พวกเราต้องการ คือ...คือเนี่ย มันเป็น ปัญหาสำคัญมาก แล้วก็ ผมรู้ว่า
หลาย ๆ คนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย ที่อยู่ในระบบแวดวงราชการหรือว่าเป็นหมอเนี่ย ทุกคนกดดันแล้วก็ไม่มีใคร
กล้าพูด ก็ในสถานะที่ผมอยู่ต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างที่จะ free ค่อนข้างที่จะ liberate ออก อ่าา...อ่าาา
สังคมอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้อะ ผมเลยเสนอเป็นตัวแทนที่จะพูด ข้อสองที่ผมขอ..ขอ..ขอตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
ณ ปัจจุบันนี้เนี่ย ยัง ๆ ในประเทศอเมริกา ที่เราฉีด Pfizer กันแบบว่ามืดฟ้ามัวดินเนี่ย เราไม่มีใครมานั่ง สนใจ
ว่า เอ่อ… titer มันขึ้นสูงเท่าไหร่ (หายใจเข้า) ใน paper ทั้งหลายที่ลงใน อ่าาา...เฟส 3 หรือว่าใน real world
data เนี่ย คือเราดูจากแบบว่า ปรากฏการณ์ทั้งหลาย ที่..ที่..ที่..ที่มันเกิดในชีวิตจริ ง (หายใจเข้าอีกรอบ) แล้วก็
ไอ้เรื่อง titer เนี่ย ผมรู้สึกว่า เรามีความรู้น้อยมาก ๆ ณ จุดนี้ เพราะว่าโรคมันพึ่งเกิดมา 1 ปี มันไม่เหมือน
hepatitis B virus ที่เรารู้ว่า HBsAg เนี่ย (หายใจเข้า) เอ่อ ถ้ามันขึ้นสูงมาก ๆ มันจะ protect เราจริง ๆ แต่...
แต่ผมรู้สึกว่า titer เนี่ย มันเป็น surrogate marker ชนิดหนึ่งซึ่ง...ซึ่งเรา assume ทึกทักแบบว่า เอ่อ...เอ็ด...
educational guess ว่า ถ้ามันขึ้นสูง มันก็จะมีโอกาสที่มันจะ protect เราจากโรคนี้ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย คือ...
คือ...ผมอย่างให้ดูแบบ data จ้ะ...จาก real world จริง ๆ ว่า เอ่อ..ดูว่ามันกันได้ คะ...คือเหมือนที่ทุก วัน เนี้ย
รัฐบาลไทยพยายามทำเรื่อง titer เหมือนกำลัง misleading ประชาชน แล้วไอ้ arm แต่ละอันเนี่ยประมาณ
40-50 คน แล้วก็มาดูว่า titer ขึ้นเยอะไม่เยอะแล้วท้ายสุดก็มาบอกเค้าว่าเห็นไหมเนี่ย you, titer มันขึ้นสูง
เพราะฉะนั้นวัคซีนมันน่าจะเวิค ผมว่ามัน...มัน...มันไม่...มันไม่สอดคล้องกับอ่า...อ่า...อ่า กับ paper ที่ออกมา
แบบที่ว่ามีคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่ดู...ดูจากแบบว่า real world data ว่าป้องกันการติดเชื้อได้จริง คือ...เนี่ย...
คือเป็นประเด็นที่...ที่ผมอยากจะถามท่านคณบดีครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: โอเคนะ
Au: ขออนุญาตเสริมพี่ศิริศักดิ์อีกนิดนึงนะครับ พอดีว่า เอ่อ...อาจารย์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เอ่อ...Sinovac
เนี่ยมีประสิทธิภาพประมาณ 60% ครับเทียบกับตัว Pfizer ซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณ 95% นะครับ โดยที่
อาจารย์เนี่ย เอ่อ...จะ concern ในเรื่อง safety ของ Pfizer เป็นหลักครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
Sinovac เนี่ยยังไม่มีรายงาน paper ด้าน safety แต่ว่า เอ่อ อาจารย์เนี่ยได้ให้ เอ่อ...เหตุผลว่า Sinovac เนี่ย
เป็นวัคซีนที่เทคโนโลยีเก่าและปลอดภัยครับ รวมถึงว่าเราไม่ได้ต้องการ efficiency ขนาด 95% ซึ่งตอนนั้น
เนี่ยมันก็ เอ่อ...เริ่มเป็นวิกฤตศรัท ธาของนศพ.ศรรนิด นึง เพราะว่าในตั ว Sinovac เนี่ย ไม่ได้ป้องกัน การ
แพร่กระจายเชื้อ แค่ป้องกันการ...ป้องกันการติด เอ่อ...ติดเชื้อรุนแรง ป้องกัน severity ของ disease เฉย ๆ
ซึ่งอันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามมากมายว่า ‘เอ๊ะ สรุปว่าอจเนี่ย เอ่อ ต้องการที่จะ เอ่อ ยกวัคซีนบางตั วเหนือ
วัคซีนบางตัวหรือป่าวครับ’
ศิริศักดิ์: คือ 50… 50.7% นะครับจากชิลี ก็คือว่าทำในบุคลากรทางแพทย์ point estimate คือ 50.7% แต่
ช่วงมั่น หรือว่า 95% confidence interval เนี่ย 30-60% เนี่ยนะครับ คือกว้างเป็นช่องแคบมะละกาเลย คือ

คือช่วงมั่นหรือว่า confidence interval จะบอกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยไอ้ point estimate เนี่ยจะอยู่ระหว่าง 3060% คือ...คือถ้าพิจารณาเข้าไปแล้ วเนี่ย มันยิ่ง...มัน มัน...มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ตัว Sinovac อะ แต่เราก็ยัง
แบบ Oh...my God ยังสั่งต่อมาเรื่อย ๆ เหมือนกับแบบว่า เออ คือ...คือว่าทำไมเราไม่เททิ้งไปเลย Sinovac
อะ แล้วก็เดินหน้าเอา Pfizer เต็มที่เพราะตอนนี้มี paper 300-400 กว่า papers ที่บอกว่า Pfizer หรือว่า
mRNA vaccine เนี่ยดีมาก ๆๆ ขอบคุณครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: ผมตอบได้ยัง?
หลายคน: ได้เลย ๆ เชิญเลยครับอาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: เออ ผมไม่ against เลยนะ ว่าเรื่อง Pfizer มันดีกว่า แล้วก็ลองไปดูข้อมูลย้อนหลังจะรู้ว่า
ช่วงที่มีการสั่งวัคซีนตอนนั้น ไม่ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามา นี่พูดกันจริง ๆ แล้วเมื่อเริ่มมีสังเกตุว่ามีอะไร ก็
เลยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยกันให้ข้อคิดเห็น แต่การสั่งวัคซีนมันเป็นการสั่งล่วงหน้า การสั่งวัคซีนไม่ใช่
ว่าสั่งวันนี้แล้วเดือนหน้ามา มันสั่งล่วงหน้า จุดถ้าจะถามผม วิเคราะห์ย้อนหลัง จุดที่ควรจะสั่งวัคซีนมันควรจะ
เกิดตั้งแต่ตอน phase 3 ของปีที่แล้ว ตอนที่มัน เพราะตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็สั่งเป็น 3 เท่า แคนาดาก็สั่งเป็น 3
เท่าของ population ทั้ง ๆ ที่ result phase 3 ยังไม่เสร็จ อันนี้ไปตรวจสอบข้อมูลได้ แต่ของเราเวลานั้น ผม
เดานะ เพราะเนื่องจากประเทศไทยตอนนั้นมันดู chill chill มันดูน้อย ๆ ก็เลยไม่มีใครที่จะคิ ด ว่าต้องมี ความ
จำเป็นจะต้องไปติดต่อวัคซีนเอาไว้ก่อน จนกระทั่งพอเริ่มมีเกิด …เริ่มมีเหตุการณ์ท่าทางจะเริ่มรุนแรงมากขึ้น
ตอนสั่งวัคซีน แต่พวกที่สั่งไว้ตั้งแต่ตอน phase 3 ตอนปลาย ๆ น่ะ พวกนั้นนะ วัคซีนที่ผลิตใหม่ก็ จะถูกส่ งไป
ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น เราก็ไม่ได้เข้ามา ผมเดาว่า ตอนนั้นมีการเอา Sinovac เข้ามา แต่ขณะเดีย วกั น
หลังจากนั้น AstraZeneca ซึ่งเข้ามาในช่วงต้นก็ยังไม่สามารถผลิตได้ เรื่อง..เรื่องของ messenger RNA ไม่ได้
บอกว่าไม่สนใจที่จะสั่ง แต่ในเวลาตอนนั้นสั่งไปมันก็ไม่ได้ even ไอ้ที่คุยคราวเนี่ย ไอ้ 20 ล้านโดสเนี่ย เราคุย
กับเกือบ 2 เดือนแล้ว แล้วก็ติดต่อกับตัวแทนของ Pfizer คุณผู้หญิงผมจำชื่อไม่ได้แล้ว เป็นอเมริกาเนี่ยแหละ
ก็สุดท้ายก็คือว่าเขาบอกได้จะมาก็คือประมาณ quarter ที่ 4 ก็คือ quarter ที่ 4 20ล้านโดส จะมา 10 ล้าน
แล้ว แล้วก็ตามด้วยอีก 10 ล้าน แต่ไอ้ตอนนี้เราก็ขอว่า เออ เจ๊ง สุดท้ายก็ขอมาอีก 1.5 ล้าน ผมคิดว่าเราไม่ได้
...เราไม่ได้ question mark นะ ตอนนี้ในเวลานั้นข้อมูลของ Sinovac ที่มันมี ผม…ผมก็ต้องพูดงี้ ผมไม่ได้มานัง่
cheer อะไรนะ แต่กำลังบอกว่า ยกตัวอย่างถ้าเราดูเร็ว ๆ นี้เอง COVID เอ้ย Covax ก็พึ่งรับจาก ก็พึ่ง พึ่งสั่ง
Sinovac เขาไปอีก 350 ล้านโดส ถูกไหม? อันนี้ข้อมูลตรวจสอบได้ไง Sinopharm อีก 150 ล้านโดส ผมเอง
ผมเห็ น ด้วยว่าต่อไปเนี่ย Sinovac เราไม่ควรจะต้ องสั ่ง อี กแล้ ว เพราะยั งไงก็แล้วแต่ ต่ อไปในอนาคตมันมี
platform 2 อันนี้ แล้วจริง ๆ แล้วเนี่ย platform ของ viral vector เราก็ไม่ได้สั่งแค่นี้นะ เราสั่ง J&J ก่อน
หน้าเนี่ยเราติดต่อ Sputnik V ไว้ด้วย ตอนนี้ Sputnik V ที่เราติดต่อ ระหว่างติดต่อเกิดเหตุ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1
เอกสารที่ส่งมาเป็นภาษารัสเซีย มันยังไงไม่ได้ก็ต้องแก้ อันที่ 2 เกิดเหตุที่บราซิล ที่เกิดเคสว่าวัคซีนที่เข้าไปนั้น

ปรากฎว่าไวรัสมันยัง replicate ได้ ก็เลยมีประเด็น ถ้างั้นเราไปดู list ขององค์การอนามัยโลกที่จะรับรอง
ตอนนี้ Sputnik V เป็นตัวถัดไปหลัง จาก Sinovac แต่ตอนนี้ยังไม่รับรองเพราะเนื่องจากโรงงานที่ ผลิต ยั ง
ไม่ได้…ยังไม่ได้ prove ว่ามีประสิทธิภาพ เรา...เราติดต่อวัคซีนพวกนี้ด้วยนะ ไม่ใช่ไม่ติดต่อ แต่สิ่งที่มันติดต่อ
เหล่าเนี่ย มันไม่ได้มีข่าวให้กับสังคม เพราะระหว่างที่ติดต่อมีข่าวมาเมื่อไรราคามันขึ้นทันที เพราะฉะนั้นตอน
นั้นมีการติดต่อเดินคุยกันภายใน คุยกันแม้กระทั่งกับรัฐบาลกับรัฐบาล ตัว Sputnik V หรือ Gamaleya ก็มี
การคุยกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล โดย...โดยท่านรอง...ท่านรองนายก ไม่ใช่รองนายกสาธารณสุขนะ ท่านรอง
นายกท่านหนึ่งที่สนิทกับรัสเซียที่จะขอว่า ขอ urgent เข้ามาช่วย แต่ว่า urgent ยังไงก็ผ่านขั้นตอนของอย.
มันก็ต้องมีเอกสารมาดู แต่พอภาษาเอกสารเป็นรัสเซียมันเป็นไปไม่ได้ ยังไงก็ต้องถอดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
แหละ เพื่อที่จะได้สามารถมาประเมิน ผมเห็นด้วยกับหลักที่พูดถึงว่าขั้นตอนในประเทศไทยมันเยิ่นเย้อ มัน
hierarchy มา ผมก็เห็นด้วย แล้วก็ตอนเนี่ยมันก็คงเป็นบทเรียน ถ้าเมื่อไรเรายังทำแบบนี้ แล้ว เราไม่ step
forward ไปก่อนล่วงหน้าเหมือนอย่างตอนนี้ที่เรากำลังพูดว่า เอ๊ะ ถ้าปีหน้าเราพูดถึง second generation
เราควรจะติดต่อตั้งแต่ตอนนี้แล้ว เพราะตอนเนี่ยมีหลายบริษัททั้ง Pfizer Moderna แล้วก็ทั้ง AstraZeneca
ซึ่งตอนเนี่ยเขากำลังทำ 2nd generation เราควรจะติดต่อเลยดีกว่าไหม ซึ่งก็มีการคุยกันแล้วด้วยซ้ำ ถ้าติดต่อ
ตอนเนี่ย อาจจะต้องติดต่อไว้เลย 120 ล้าน เพราะเราก็ต้องเผื่อไว้เรายังไม่รู้เหมือนกัน ต่อไปเนี่ย มันเข็มเดียว
พอหรือไม่พอ มันก็เป็นบทเรียนจากที่ผ่านมา ผมยอมรับว่า ที่ผ่านมา ให้ผมพูด ผมก็พูดตรง ๆ ว่าผม…ผมไม่ได้
อิงข้างใดข้างหนึ่งนะ ผมยืนยันนะ ผมอิงความถูกต้อง อิงวิชาการ ถ้าเราพูดกันขึ้นมาว่าเราสั่งวัคซีนอะช้า ไอ้ที่
ผ่านมาเราสั่งวัคซีนอะช้า ไอ้ที่มันช้าเพราะตอนนั้นเราคิดว่าประเทศไทยดีมาก เราก็เลย ignore ในการที่จะรีบ
สั่งแล้วพร้อมกับตอนเนี่ย ผมเดาว่าคนคาดการณ์เอาไว้ว่า พอถึงปลายมีมันจะมีวัคซีนเหลือสั่ง พอตลาดเป็น
ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะไปซื้อตัวไหนก็ได้ราคามันคงจะลง ซึ่งในความเป็นจริงทุกอย่างมันไม่ใช่ ศิริศักดิ์อยู่ที่นั่นผมเชื่อ
ว่าเช็คตัวเลขพวกนี้อะได้ ว่า production มันของวัคซีนมันเป็นยังไง มันต่ำกว่าที่เคยคิด เอาไว้ตอนสิงหาคมกันยายนปีที่แล้ว เพราะดูตัวเลข เพราะแต่ละบริษัท เพราะผมเฝ้า monitor อยู่ว่าแต่ละบริษัทจะคุยได้เท่ าไร
จะให้ได้เท่าไร แล้วมันไม่ได้ตามนั้น
Au: ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ เออถ้า...ถ้าเกิดผ่าน ผ่านจากจุดนี้ไป...ผ่านจากวันนี้ไปเนี่ย อาจารย์
กล้า เอ่อ อาจารย์กล้าที่จะ เอ่อ ยืนยันไหมครับว่าศิริราชเนี ่ยต้องการที่ จะแสดงจุดยืนในเรื่องของการนำ
mRNA เข้ามาใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ ผม...ผม...ผม raise ตรงนี้ก่อนนะ ทำไมไม่มอง protein-based vaccine. Proteinbased vaccine กลับน่าสนใจกว่าซะด้วยซ้ำ safe กว่าตั้งเยอะ เพียงแต่ตอนนี้ Novavax มันยังไม่ผ่าน FDA
คืออย่าพึ่งไป commit แต่ผมเห็นด้วยว่าต้องเอา high quality vaccine ผมว่าใช้ wording อย่างนี้ดีกว่า ซึ่ง
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เนี่ยมันยังเปิด มันยังเปิดโปรตีน subunit...subunit vaccine ขึ้นอีก แล้วลองไปอ่านดู
ผมชวนไปอ่านดูละกัน ว่าจริง ๆ protein-based ตัวนี้มันน่าจะมีประโยชน์ยังไง แล้วมัน safe มากน้อยแค่ไหน

Au: ครับ
อาจารย์มานพ: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ จริง ๆ เห็นด้วยเรื่อง Novavax ครับอาจารย์ จริง ๆ เอ่อ เรา deal
หลาย ๆ platforms ก็น่าจะปลอดภัยมากกว่า
อ.ประสิทธิ์: ถูก คือยิ่งมีหลาย platform ยิ่ง safe
อาจารย์มานพ: ครับอาจารย์ แล้วก็อย่างน้อยก็ เอ่อ มีน้อง ๆ หลังไมค์มา เพราะว่าอย่างน้อย เอ่อ เขาก็จะมี
ความมั่นใจมากขึ้นครับว่าต่อไปเราคงจะได้ที่เ ป็น high protency vaccine เอ่อ มาใช้ในประเทศไทยครั บ
อาจารย์ ขอบคุณครับอาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: ครับ
ศิริศักดิ์: ครับ อาจารย์ประสิทธิ์ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถาม คือ..คือผมรู้สึกว่า ณ ตอนนี้เนี่ย ประเด็น
สำคัญมาก ๆ เลยก็คือ trust issue (เน้นเสียง) คือประชาชนชาวไทยเนี่ย เป็นแบบอิคำอิแก้วที่แบบว่าไม่รู้
เรื่องอะไรเลยเนี่ย คือ..คือเหมือนแบบว่า เค้า เค้าหมดคำศรัทธากับการบริหารงานของรัฐบาลและของคณะที่
ปรึกษาทั้งหลาย เพราะว่า มัน มันมีเหมือนที่บอกอะ มันมีหลายขั้นตอนเยอะเหลือเกิน สั่งเข้า สั่งออก มีการ
แทรกแซงเต็มไปหมด เดี๋ยวมี Moderna เดี๋ยวมีวัคซีนทางเลื อก วัคซีนทางหลัก เหมือนไม่ได้คุยกันอะฮะ
เหมือนการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน เหมือนใครชนไปก็ชนมา คือเนี่ยเป็น เป็น trust issue ที่ผมรู้สึกว่า จะต้อง
มี มีการออกมา พูด ยอมรับ แล้วก็บอกกับประชาชน ให้คำมั่นสัญญา แล้วก็คือบอกว่านี่ชั้นต้องการแบบนี้นะ 1
2 3 ต่อไปนี้..ชั้นจะเลือกวัคซีนที่ high quality อันไหนที่ low quality ชั้นก็จะ..ไม่เอาแล้ว ชั้นจะไม่ยอม mix
& match เพื่อที่จะดู Antibody อย่างเดียว เพราะมันเป็น surrogate marker รัฐบาล commit ว่า ชั้นจะ
ตั้งใจติดต่อซื้อนู้น ซื้อนี่ ซื้อนั่น และ ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย สร้างเพื่อคุณประโยชน์ของประเทศไทย
จริง ๆ ไม่มี conflict of interest หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อน (เน้นเสียง)
เพราะว่าคน..คนเราเนี่ย เวลาเราดูสื่อเนี่ย เราจะรู้หมดนะครับว่า ใครสวมหัวโขนอันไหนบ้าง ผมจะไม่ลงลึกใน
รายละเอียด แต่นี่คือ trust issue trust ที่ว่า คนต่าง ๆ เนี่ย ที่มีหลายหัวโขนเนี่ย เวลาให้คำพูดต่อ..อ่อ.ต่อ
ประชาชนทั่วไปเนี่ย ไม่ได้ declare conflict of interest ตั้งแต่ทีแรก แล้วพอมันย้อนกลับมาดู อุ้ยตายละ!
ว้าย! คนนี้เป็นอย่างนั้น คนนั้นเป็นอย่างนี้ สวมหัวโขนอันนั้น สวมหัวโขนอันนี้ ไอข้อมูลต่าง ๆ ที่มัน ๆ ได้มา
เนี่ย คือมันควรที่จะได้รู้ตั้งแต่ทีแรก เพื่อที่จะได้ประกอบกับการตัดสินใจ ผมว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาล อาจารย์และ
ทุกคนเนี่ย พยายามที่จะ บอกกับประชาชนอย่างเป็นหลักการตรง ๆ โต้ง ๆ ทุกวันว่าฉันกำลังทำ อย่างนั้น
อย่างนี้ มันไปถึงไหนแล้ว วัคซีนอะไรทั้งหลายแหล่ หรือสัญญาอะไรทั้งหลายแหล่ คือเปิดเผยมาให้ สาธารณะ

ชนได้รับรู้ คือตอนนี้เราต้อง gain trust จากทุกคนนะครับ แล้วก็อย่างตอนที่ฝ่ายค้านขอ..ขอ สัญญาวัคซีน
AstraZeneca มาเนี่ยคือแบบ..โอ้โห..เหมือนกับแบบว่าจะต้องไปบีบมะนาวแล้วก็เอาไปลนไฟ กว่าที่จะได้อ่าน
คือ..คือเนี่ยมาทำให้ประชาชนเนี่ย..สงสัยมากยิ่งขึ้น ผมฝากเรื่องนี้ไปถึงอาจารย์แล้วก็อยากฝากให้อ าจารย์ ส่ง
เรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลด้วยว่า เราต้อง gain trust จากประชาชน และประชาชนจะเชื่อเรา ถ้าเรา โปร่งใส (เน้น
เสียง) กับเขา ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: ขอบคุณมาก ผมเป็นคนที่ยืนในหลักการเลยนะ untrust หรือ unhealthy...untrust น่ะ
นำไปสู่ unhealthy วันนี้เนี่ยผมออก มาออกคลับเฮ้าส์ เพราะผมต้องการที่จะให้ได้ยินจากปากผม และยินดีจะ
มาตอบคำถามด้วย เพราะผมคิดว่า ถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่ไว้วางใจกัน ผมขอโทษจริง ๆ ศิริราชถ้าเราอยู่ใน
ฐานที่ไม่ไว้วางใจกัน มันยากจริง ๆ ที่เราจะไปด้วยกันข้างหน้า ไปช่วยประเทศได้ เพราะงั้นผมก็มาแล้วก็ ยินดี
ตอบคำถาม แล้วก็ดีใจด้วยนะเป็น 10,000 แล้วเนี่ย ที่มาฟัง แล้วก็ยินดีตอบคำถามทั้งหมด แล้วก็ บอกด้วยว่า
ให้บันทึก แต่ก็ ให้เข้าใจอย่างหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าที่ปรึกษาเนี่ย มี power นะ ที่ปรึกษาบางทีพูดไปบางทีพูดไปพูด
ตรง ๆ ไม่ได้ผมก็ต้องพูดอ้อม ๆ เพื่อไปดึงกลับมาให้ได้ แล้วก็บางทีเราก็ต้องเล่นนอกรอบ มันก็มีอะไรหลาย
อย่างซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ บางทีผมอาจจะไม่ได้ well rounded พอ ที่จะเอ่อ...ทันกับการจัดการ กับอะไรก็แล้วแต่
แต่ผมคิดว่า เราก็อยากให้ trust มันกลับมาในสังคม อยากให้เชื่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิชาการ ต้องตั้งอยู่
บนฐานของวิชาการ
ศิริศักดิ์: อาจารย์ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า จะมีตอนที่ผมเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับแรก ที่ถามถึงอาจารย์
ทั้ง 3 ท่านเกี่ยวกับคำแนะนำในการให้ใช้วัคซีนเนอะ แต่ก็ไม่มีใครตอบผมนะครับ ไม่เป็นไร
อาจารย์ประสิทธิ์: โทษ ๆ เดี๋ยวผมตอบให้ก่อนเลย โทษ ๆ มานะ ที่นี้นะ ผมพูดจริง ๆ นะ วันนั้นน่ะผมพูดไป
แล้วด้วยซ้ำ ว่า3คนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะ ทำไม ถึงไปเมนชั่นว่า 3 คนนี้เกี่ยวข้อง เพราะ 3 คนนี้ในตอนที่สั่ง
วัคซีนยังไม่ได้เข้ามาในกระบวนการที่ปรึกษาอะไรเลย
ศิริศักดิ์: อาจารย์ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ คือคนที่พูดออกมาครั้งแรกเลยคือ คุณ อนุทิน ชาญวีรกูล
เป็นคนบอกเองว่า 3 คนเนี้ยเป็นคนที่แนะนำให้ แล้วในจดหมายของผมเนี่ย ข้อแรกบอกไว้ชัดเจนว่า เป็นดังที่
คุณ อนุทิน ชาญวีรกูล พูดมั้ย? ถ้า ใช่ ให้ตอบข้อ 2 ข้อ 3 แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่า ไปพูดกันใน LINE ว่าชั้นเพลีย
5555 หรือว่าไปบอกว่า จะขออโหสิกรรมให้ ซึ่งผมรู้สึกว่า ก็แค่ ตอบออกมา ตอบออกมาเลยว่าเนี่ยคุณอนุทิน
เค้าโยน . . . มาให้ชั้น ชั้นไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ แค่บอกมาอย่างนี้ จบ ทุกคนเข้าใจ แต่ที่อาจารย์ทั้ง
สามท่านไม่เลือกที่จะบอกเนี่ย มันทำให้เกิดกระแสสังคมขึ้นมาอีก

คือผมไม่ได้จะบอกว่าผมเป็นคนที่สร้างกระแสสังคม แต่คือ ผมเนี่ย เนื่องจากว่าอยู่อเมริกา ไม่ได้อยู่ในวงศ์วาน
ราชการ ผมเลยอยากจะทวงถาม ถามทำให้ทุกคน เนื่องจากว่าผมว่าตอนเนี่ย ผมว่า มันเละเทะมากคือ ถ้า
อาจารย์ทั้ง 3 คนตอบตั้งแต่ทีแรกผมว่าเรื่องมันเนี่ย เรื่องมันน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้
และสอง คือมีคนพูดบอกว่า เออเค้าเป็นนักวิชาการ ถ้าเค้าพูดอะไรไปแล้วเนี่ย ถ้านักการเมืองไม่เอาเนี่ย มันก็
ทำอะไรไม่ได้ คือผมผมผมว่า mindset อันเนี่ยเป็น mindset ที่ผิด ถ้าสมมติว่าคุณเป็นนักวิชาการแนะนำ
นโยบายสาธารณะเนี่ย คือคุณต้องยึดมั่นในหลักการ อย่างที่อาจารย์ ประสิทธิ์ บอกว่าอาจารย์ประสิทธิ์ ยึดมั่น
ในหลักการ ถ้าสมมติว่านักวิชาการเนี่ย ไม่..ไม่ทำตามหลักการของเราได้เนี่ย
คุณมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง
ข้อแรก คือ คุณลาออกจากการเป็นผู้แนะนำหรือว่าผู้ให้คำปรึกษา ลงมา step ลงมาอย่างสวยงาม สง่าผ่าเผย
ข้อสอง คุณต้อง fight. Fight เพื่อว่าหลักการของฉัน มันเป็นอย่างนั้น มันเป็นอย่างนี้
ข้อสาม คือ ถ้าฝ่ายการเมืองบอกว่า ฉันไม่เอาอ่ะฉันอยากได้อย่างนี้ คุณยอม
ก็คือเนี่ย อย่างน้อยสามทางที่เราจะทำได้ แต่คือ มันไม่มี มันไม่มีอะไรที่เป็น concrete evidence หรืออะไรก็
แล้วแต่ที่ที่ อาจารย์ทั้งสามท่านหรือทุกคน ใครก็ตามที่ ๆ ช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในการหาวัคซีนเนี่ย ไม่มี
ใครซักคนที่ออกมาพูด มันเลยทำให้ Trust หายไปเรื่อยเรื่อย แล้วมันไม่ใช่หายไปแค่ประชาชนอย่างเดียว ศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ริม . . . ทุกริมอะครับ ว่าจะริมทาง ริมสวน ริมอะไรก็แล้วแต่
Santi/ ศิริศักดิ์/ Santi: เอ่อ พี่ศิริศักดิ์ครับ เดี๋ยวผมขอให้กระชับประเด็นนิดนึง พอดีจริง ๆ มันมีคิวรอเยอะ
มากครับโทษที / อ๋อโทษทีโทษทีแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละ โอเค ๆ / ครับ ๆ
Santi: ขอเชิญอาจารย์ประสิทธิ์ครับ มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: ก็ คือ ผมเห็นด้วยนะไอที่พูด แล้วก็ผมมาพูดให้ฟังเลยว่า ทั้ง3คนเนี่ย เข้ามาทีหลังก่อนที่จะ
มีการจัดหาวัคซีน เพราะงั้นการจัดหาวัคซีนเกิดขึ้นก่อน คืออาจจะเป็นไปโดยมารยาทอะไรก็ แล้ วแต่ แต่วันนี้
เราเอาความจริงมาคุยกันไง นะ ผมก็ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด โอเค อ่าว จะมีคำถามอะไร คืองี้นะเดี๋ยวผม
จะมีการประชุมอีกหนึ่งการประชุม แต่จริง ๆ ยินดีกับคำถามต่ออีกสักครู่หนึ่ง เชิญครับ
Santi: อ๋อ อันนี้ ๆ อาจารย์... เดี๋ยว...เอ่อ…วันนี้อาจารย์ ผมขออนุญาตคั่นทุกท่าน อาจารย์ได้ติดต่ออาจารย์
ศิริพรได้หรือยังครับ

อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ เค้า ๆ คือ ลูกสาวผมเขียนมาบอกว่าอาจารย์ศิริพร แก้..คือ อาจารย์เค้าไม่เคยใช้
คลับเฮ้าส์
Santi: คือเอางี้มั้ยครับอาจารย์ประสิทธิ์ ผมเรียนอย่างนี้ ให้ เอ่อ ให้อาจารย์วัฒนา หรือว่า ทางลูกสาวอาจารย์
ประสิทธิ์อ่ะครับ ให้ติดต่อสายเข้ามาในเครื่องของอาจารย์ประสิทธิ์ได้ไหมเอ่ย เหมือนโทรศัพท์ไปหาอาจารย์
ศิริพรด้วยเครื่องอื่นแล้วต่อเข้ามาที่คลับเฮ้าส์ของอาจารย์ประสิทธิ์อะครับ จะได้เป็นการถ่ายทอดเสียงเข้ามา
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ เดี๋ยว ๆ ผมถามลูกสาวผมนิดนึงนะครับ เดี๋ยว ๆ ให้เค้าช่วยทำให้
Santi: ครับ เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะแบบมีคนสงสัยค่อนข้างเยอะ เรื่องงานวิจัยครับอาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: คืองี้นะคือจะให้ช่วย จะให้ช่วยโทรหาอาจารย์ศิริพรแล้วให้ต่อเข้ามาในโทรศัพท์นี้เ ค้าจะได้
พูดกัน (อันนี้อาจารย์น่าจะคุยกับลูกสาว)
เรามาถามของเราต่อมั้ย (คลิปเสียงขาดหายไป1ประโยค ผู้จดจำประโยคได้ประมาณนี้)
อาจารย์มานพ อาจารย์ประสิทธิ์: ได้ครับ //โอเค //ได้ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: โอเคเดี๋ยวเค้ากำลังพยายามติดต่อให้ เดี๋ยวจะได้แบบนั้น
Santi: คุณ Doctor Kei เอาจริงก่อนที่คุณ Doctor Kei จะเริ่ม เราจะบอกว่าคนที่ยกมืออยู่ด้านล่างเยอะมาก
จริง ๆ เราขออนุญาต อาจจะไม่ได้รับทักคนนะครับ คือว่าพอดีอ.ก็ติดภารกิจเนอะ โอเค คุณ Doctor Kei เชิญ
ครับ
Doctor Kei: ค่ะ ก็คือ อยากจะสอบถามบทบาทของอ.อะค่ะ ในฐานะที่เป็นคณบดีคณะแพทย์ แล้วก็เป็ น
เกี่ยวกับแพทยสภา แล้วก็เป็นบอร์ดผู้บริหารของ SBS ว่าอ.มีบทบาทเกี่ยวข้องในทิศทางการบริหารจัดการของ
สบค. อย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมา เคยให้ความเห็นในด้านใดบ้าง แล้วก็อยากจะสอบถามต่อไปในอนาคต
ว่า เมื่ออ.เห็นพ้องกับพวกเราทุกคนตามข้อเท็จจริงที่ว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำ เช่น Sinovac ไม่สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อได้นะคะ ไม่สามารถป้องกันการระบาดในประชากรของไทยได้ อ.จะสามารถช่วยส่งเสี ย
ไม่ให้มีการซื้อ Sinovac เข้ามาเพิ่มอีกได้มั้ย คะ แล้วอยากจะถามว่ าในปั จจุบัน เนี่ ย เรามีนโยบายที่ จะซื้ อ
Sinovac เข้ามาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วอะคะ แล้วเราสามารถ หยุดการสั่งซื้อตรงนี้ได้มั้ยคะ

อาจารย์ประสิทธิ์: ครับ ผมตอบคำถามก่อนนะ 1 ผมไม่ได้เป็นกรรมการสบค.อะไรเลยนะ ไม่ได้เป็น ผมจะถูก
เข้าไปในกรณีที่เขาขอความเห็น เข้าไปเป็นผู้ร่วมประชุมให้ความคิดเห็น และ และก็เดินออก ยกเว้นวัน นี้
ต้องการจะไปเพื่อ เพราะ เพราะมันเป็น agenda ที่เราดันขึ้นมา ไอเรื่องวัคซีนนี่แหละ นะครับ ปกติคำตอบคือ
ไม่ใช่ อันที่2 ผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้เลยนะ มีคนถามผม เพราะเข้าใจว่าผมเป็นหุ้นส่วนสยามไบโอไซน์ คน
ละอย่างกันนะ ผมเป็นบอร์ดสยามไบโอไซน์ ไม่มีหุ้น ตรวจง่ายมาก สิ่งที่สามารถทำได้ ก็คือว่า สามารถเข้าไป
ในเอ่อ กระทรวงพานิชย์ แล้วไปเช็คดูก็จะรู้ว่า ว่า ใครเป็นบอร์ด งั้น ไอเรื่องเป็นบอร์ด ผมเปิดเผยเลย ไม่มี
ความลับ และเรื่องไม่มีเงินเดือนก็เช็คได้ด้วย เพราะ ผมเข้าไปทำงาน เข้าไปทำงานเพราะว่ า แต่เดิมเนี่ ย
ต้องการผลิตยาในราคาที่คนไทย affordable และตัวหนึ่งที่เป็น evidence ก็คือ erythropoietin เราสามารถ
ดึงราคายานอก พันกว่าบาทเนี่ย สุดท้ายคนไทย ได้ในราคา 199 บาท อันนี้ไปเช็คได้ สพสช. ก็ใช้ epo นี้แล้ว
อันนี้นะ ส่วน เพราะฉะนั้น ผมขออนุญาต เคลียตรงนี้นิดนึงเลยได้มั้ย เพราะมี ผมตอบคำถามตรงนี้ จะได้ไม่
ต้องรอถามก็ได้ มีคนถามผมว่า ผมมี conflict of interest รึเปล่า เอ่อ บาย SBS และ AstraZeneca คำตอบ
คือ Az รัฐบาลไทยจ่ายเงินเนี่ย ค่าวัคซีน ไม่ได้จ่ายใน SBS เลยนะ จ่ายใน AstraZeneca เพราะฉะนั้นไอคนที่
จะได้เงินคือบริษัท AstraZeneca มาจ้างบริษัท SBS ผลิต สิ่งที่เรายอมผลิตเพราะว่าเราอยากได้ know how
เพราะต่อไปในอนาคต เราจะได้สามารถผลิตวัคซีน ของเราเองได้ เพราะฉะนั้น ถ้าบอร์ด SBS แล้วได้เงินจาก
รัฐบาลไทย พูดง่าย ๆ ยิ่งซื้อเยอะได้เงินเยอะ ไออย่างงี้ conflict of interest แต่ถ้าอย่างงี้ ความเห็นผมอย่างงี้
ไม่เรียก conflict of interest และผมเข้าไปใน SBS เพราะตอนนั้นถูกดึงเข้าไป เพราะอยากให้ช่วยกันคิดว่า
มันจะมี product อะไรที่จะช่วยทำให้ซื้อ ทำให้ผลิตได้ในราคาที่ถูก อะ เข้าใจว่า โอเค อะ เดี๋ยว ๆๆ คุยเรื่อง
อับอ.ศิริพรก่อนเลยดีมั้ย
Santi: ได้ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: โอเคนะอ.ทางนี้ อะเดี๋ยว ๆ เสียง อ.ศิริพรเชิญเลยครับ
Santi: ครับอ.ศิริพรได้ยินมั้ยครับ
อาจารย์ศิริพร: ได้ยินค่ะ ได้ยินค่ะ ศิริพรพูดค่ะ
Santi: ครับอ. คือมีคนถามมาครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยที่เป็น booster dose ที่ศิริราช ที่ตอนนี้เป็นประเด็น
อยู่ คือเลยอยากสอบถามทางอาจารย์ว่า อ.พออธิบายได้มั้ยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ
อาจารย์ศิริพร: จะให้อธิบายประเด็นไหนอะคะ คือ รายละเอียดของโครงการนิดนึงแล้วกันนะคะ ฮะโหลได้
ยินมั้ยคะ

Santi: ครับ ได้ยินครับ
อาจารย์ศิริพร: ค่ะชัดเจนนะคะ คือเค้าเป็นโครงการวิจัยที่เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องในกลุ่มคนไข้กลุ่มเดิม คะ
ที่ที่ได้รับ วัคซีนไปแล้ว 2ชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย 2 เข็ม แล้วตอนนี้ก็จะเป็นการวิจัย การเอ่อ ฉีดวัคซีน เข็ม
ที่3ด้วยวัคซีนชนิดที่เหมือนและแตกต่างกัน ที่มีทั้ง inactivated vaccine vector vaccine แล้วก็ mRNA อะ
ค่ะ ประเด็นที่จะถาม คือ นี่คือ คร่าว ๆ ของงานวิจัยอะค่ะ ค่ะ ไม่ทราบได้ยินอยู่มั้ยคะ
Santi: ได้ยินครับ ได้ยินครับ คือ คือ อันนี้เดี๋ยวผมถามละกันนะครับว่า เรื่องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่เป็นการ
กระตุ้นที่มันเป็นข่าวเนี่ย คือตอนที่ IRB ได้พิจารณางานจริยธรรมในคนเนี่ยครับ อันนี้ คือ รูปแบบของงานจะ
เป็นลักษณะไหนครับ หมายถึงว่า จะเป็น randomise เป็นแบบ observation เป็นอะไรอย่างงี้ เป็น เป็นแบบ
ไหนครับ
อาจารย์ศิริพร: เอ่อคืออย่างงี้คะ ลักษณะนี้คงไม่ใช่ RCT อะนะคะ ผู้วิจัยก็จะทำงานโครงการวิจัย ซึ่งก็มีอย่าง
ที ่ ท ราบเยอะ เป็น กลุ่ม ที่จะเป็น ผู้วิจัย ผู้เข้ าร่ วมวิจั ย เดิ ม ซึ ่ ง แบ่ ง เป็น สองกลุ ่มใหญ่ ๆ ก็ คื อ กลุ ่ มที ่ ได้ยา
inactivated 2 เข็ม กับอีกกลุ่มที่ได้ vector 2 เข็ม แล้วก็จะ มี booster เข็มที่3เนี่ยนะคะ ก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อย ซึ่งได้เป็น ทั้ง ยา เอ่อ vaccine ชนิดเดิม ชนิดแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น inactivated อะไรแล้วก็มี เรื่องของ
mRNA ก็ ผู้ร่วมวิจัยก็มีประสงค์อยากจะให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ย มี voluntary ในการเลือก vaccine เอง ฮะโหล
ได้ยินมั้ยคะ เสียงแทรก
Santi: ได้ยินครับได้ยินครับ
อาจารย์ศิริพร: คือ ก็ให้ผู้วิจัยเลือกว่าอยากได้ชนิดกลุ่มชนิด เอ่อ วัคซีนชนิดไหนโดยมีกลุ่มแต่ละกลุ่ม เนี่ย
จำกัดจำนวนเท่า ๆ กัน ก็ให้มีการเอ่อ อะไร ซัมมิท เอ่อสมัครเข้ามาเลือก ผ่าน electronic platform นะคะ
ว่าต้องการอะไร อะไรที่เป็น ranking 1,2,3 อะไรประมาณนี้อะคะ แล้วก็ กลุ่มไหนเต็ม กลุ่มก็เป็น ranking ที่
2 3 ต่อไป แต่ก็ไม่ได้บังผู้เข้าร่วมวิจัยว่า ว่า ถ้าไม่ชอบ ไม่พอใจก็ไม่เข้าร่วมวิจัยได้อะค่ะ ซึ่งก็คิดว่า อันนี้มันจะ
ผู้วิจัยก็บอกว่ามันจะเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ต้องเป็น randomise ค่ะ แล้วก็ อีกนิดนึงคือก็ก็ ผลวิจัยก็คือดู
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งก็เป็น objective result อะค่ะ
Santi: อ่า เอ่อ เดี๋ยว ๆๆ พี่ศิริศักดิ์ เดี๋ยวขอรอกวนอาจารย์มานพ ถามถามเพิ่มนิดนึงได้มั้ยครับ พอดีอ.เปิด
ไมค์ก่อน

อาจารย์มานพ: สวัสดีครับ อ.ศิริพรครับ มานพครับ
อาจารย์ศิริพร: ค่ะมานพ
อาจารย์มานพ: ครับ เอ่อ มีมี น้องเค้าฝากถามมานะครับว่ามีกรณี อย่างงี้อะครับ ปกติ IRB ต้องมีการเอ่อลง
ไป มีการเอ่อ ตรวจสอบ หรือว่า อะไรยังไงนะครับ หรือว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลบ้างมั้ยครับ
อาจารย์ศิริพร: ก็ เอ่อ โดย ๆ การพิจารณาโครงการนะคะทุกประเด็นนะคะ อ.มานพก็คงทราบดีว่าที่จริงแล้ว
ทั้ง scientific issue และ ethical issue อะนะคะ โครงการนี้ก็ได้ผ่านการพิจารณาไปแล้ว ซึ่งจะพิจารณาผ่าน
ไป พิจารณาเมื่อวัน วันพุธที่แล้วเอง ____นะคะ แล้วก็ ตัวเองก็ _______ พอได้มี conplain อะไรที่ผ่านเข้า
มาเนี่ย หาประเด็นที่ผู้ complain มา แล้วเราก็ อธิบายประเด็นต่าง ๆ นั้น แล้วก็เราลองจะขอ พอดีพึ่งได้ข่าว
เมื่อวันพฤหัสอะนะคะ ก็จะเดินเข้าไปดู ไป site visit ดูอะคะ อาทิตย์หน้าค่ะ
อาจารย์มานพ: เอ่อ ขอบคุณครับอาจารย์
อาจารย์ศิริพร: ค่ะ
ศิริศักดิ์: อาจารย์ศิริพรครับ ผมศิริศักดิ์ นะครับขอโทษด้วยที่วันนี้ถามเยอะไปหน่อยเป็นตัวแทนหมู่บ้านฮ่ะ คือ
ผมเข้าใจคอนเซปของการวิจัยนะครับ เพราะว่าเรา ต้องการใช่ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน แต่
ผม ตะขิดตะขวงใจกับ research methodology ตรงที่ว่า เราปล่อยให้เลือกเอง เพราะว่า ถ้าเราปล่อยให้
เลือกเอง ใครมันจะไปเลือก Pfizer ครึ่งโดส หรือใครมันจะไปเลือกอันอื่นที่รู้แน่ชัดแล้ ว เพราะว่ามีงานวิจัยอยู่
เต็มไปหมดว่ามัน ณ ปัจจุบันนี้มันแย่กว่า Pfizer มันจะมี patient selection bias แล้วมันก็จะมี influence
กับคนทำวิจัย คือพูดตรง ๆ เลยนะครับ อาจจะมีเช่น pi หรือคนทำวิจัยรู้จักกับคนที่จะมาทำวิจัยเนี่ย ว่า อุ่ย
เนี่ย ๆ ๆ เธอฉันจะเอา Pfizer 1 dose นะ เธอมาก่อน อะไรอย่างงี้อะคือ อันนี้คือคิดแบบชาวบ้านเลยนะครั บ
อิแก้วอีคำ ก็คือรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ มันเป็น research methodology ที่เต็มไปด้วยความ bias แล้วก็มันหมิ่น
เหม่จริยธรรมมากอะครับ ทำไมเราไม่ blind ไปเลย แบบว่า Sinovac 2 เข็มคนนี้รับ ครึ่ง dose คนนี้รับ 1
dose คือ blind ไปให้หมด คือเป็น randomise blind แล้วก็คือดูว่า ดู surrogate marker ก็คือ antibody
ผมว่าอันนี้มันน่าจะ valid กว่าการที่เปิดให้ open label ครับ
อาจารย์ศิริพร: ค่ะ คือจริง ๆ แล้ว การวิจัยบางอัน ซึ่งมีโอกาสเกิด bias ได้เยอะอะนะคะ RCT ก็คงน่าจะเป็น
design ที่เหมาะสมอะนะคะ สำหรับเรื่องนี้จริง ๆ แล้ว ถ้าเค้าจะ randomise __อี้ดๆๆ_เค้าจะไม่ random
อาจารย์คิดว่ามันไม่ใช่ถูกหรือผิดอะค่ะ คือว่าบางอันมันอาจจะเหมาะสมกว่า ทีนี้ bias ที่เกิดขึ้นเนี่ย คือ ถ้าใคร

เข้ามา คือก็เป็น_อี้ดอ้าด_อิสระอะนะคะ ก็ไม่เชิง ____อ้าด ๆ__ จะมี bias ในการเลือก __อี้ด ๆๆๆ อ้าดๆๆๆ
เอี้ยดๆๆๆ____
Santi: เสียงค่อนข้างอู้อี้นิดนึงครับอาจารย์
อาจารย์ศิริพร: ได้ยินรึเปล่าคะ
Santi: เอ่อ พอได้ยินแต่เสียงมันค่อนข้างอู้อี้อ่ะครับ
อาจารย์ศิริพร: ค่ะ ตรงนี้ได้ยิน __อี้ด ๆๆๆ อ้าด ๆๆ___
Santi: ครับ ได้แล้วครับ ๆๆ
อาจารย์ศิริพร: อี้ดๆๆอ้าดๆๆๆๆ ก็คือ คือจริง ๆ แล้ว ก็ไม่ได้มีข้อโต้เถียงนะคะในเรื่อง RCT blind ไม่ blind
ก็อาจจะอีกอันนึง คือ blind เนี่ยทำให้ assessor ที่มาเนี่ยจะเกิดมี bias แต่ถ้ามันเป็น objective? เนี่ย ตอน
blind ไม่ blind อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะ โดยส่วนตัว แต่ว่าถ้า assessor เนี่ย ถ้า measurement ที่
ไป assessor เนี่ยรู้ก็อาจจะ อี้ด ๆๆ โดยเฉพาะเนี่ย อี้ดดดดดอ้าดดดดดด
Santi: เอ่อ..
อาจารย์ศิริพร: ฟังอยู่เปล่าคะ โทษที
Santi: ได้ละครับ ๆ
อาจารย์ศิริพร: ละก็จริง ๆ แล้ว คือจริง ๆ ผู้วิจัยเนี่ย เอ่อ ได้มีวัตถุประสงค์ อี้ด ๆๆๆๆๆๆ RCT เนี่ย อ้าด ๆ
ๆๆๆ
Santi: โห เสียงไม่ดีครับอาจารย์ โทษทีครับ
อาจารย์ศิริพร: อ้าด ๆๆ อี้ด ๆๆๆ ค่ะ คือ ผู้วิจัยอะนะคะก็มี เอ่อ วัตถุประสงค์ว่าอยากจะให้ เอ่อ เหมือนกับ
ธรรมชาติ อี้ด ๆๆๆ จะฉีดอะไรก็เอาอย่างนั้น เพียงแต่ขอให้อย่าขวางจำนวนที่กรุ๊ปของ arm ต่าง ๆ ตั้งเอาไว้

อ่ะค่ะ นะคะ เลยไม่ ได้มองเป็น RCT ส่วนตัว อี้ด ๆๆๆๆๆๆๆๆ ให้เหตุผล อี้ด ๆๆๆ อาดๆๆๆ ให้ทุกคนมีสิทธิ์
เลือกอะนะคะ แล้วก็ให้โอกาสกับทุก ๆ คน ในกลุ่มวิจัยเท่า ๆ กัน มันก็มีความยุติธรรม ในประเด็นนึงนะ
คะ ส่วนให้สวยงาม ให้ RCT อาจจะตัด ๆ ไอ confounder อะไรต่าง ๆ ให้หมด เอ่อ มันจะมี ก็ไม่ได้หมดอ่ะ
ค่ะ แต่ก็ได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ อี้ดๆๆ แต่ละอันเกิดขึ้น จากผู้ วิจัย แน่นอน ให้เข้าตามกูเกิ ลฟอร์มนะคะ ให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยใครจะเลือกอันไหน ก็ได้กลุ่มแค่นั้น รับได้แค่นั้นในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละ arm ที่ อาจจะเข้าใจว่ามี
คน เอ่อ favor full dose มากกว่า half dose อะไรงี้ เพียงแต่ว่า เค้าจะมีสมมติฐานเกี่ยวกะ half dose ของ
อันนี้ อาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลใกล้เคียง อี้ด ๆๆ อ้าดด ๆๆ
Santi: อาจารย์ครับ ผมขอคำถามสุดท้าย สั้น ๆ ครับอาจารย์ คือมันมีสไลด์ของอาจารย์ท่านนึงครับ อาจารย์
กุลกัญญา เป็นการประชุมที่ปรึกษาคณะด้านสาธารณสุข ตอนวันที่ 23 มิถุนายนอะครับ อาจารย์พอดีว่ามันมี
synopsis อะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ เค้าเขียนว่า study design เป็น randomization intervention และ
เป็น randomized 10-arms trial อาจารย์ แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้แจ้งว่ามันให้เลือกเองได้อะไรได้ อาจารย์คิด
ว่ามันยังไงอะครับอาจารย์พออธิบายได้มั้ยครับ
อาจารย์ศิริพร: อันนี้ที่พูดนี่คือโครงการนี้รึเปล่าคะ
Santi: อ่าใช่ครับ เป็นโครงการของ SiCRES ที่เป็นการฉีด booster เข็ม 3 อะครับ มี arms เป็น 2 ฝั่งครับ คือ
คนได้ฉีด Sinovac 2 เข็ม กับ ฉีด AstraZeneca 2 เข็ม แล้วก็มาฉีดเข็ม 3 คือ 5 arms เป็น inactivated,
AstraZeneca, mRNA, half mRNA dose และไม่ฉีด ครับ ซึ่งแต่ละ group ก็จะมี n ประมาณ 40 ยกเว้นที่
ไม่ฉีดคือ 20 ครับอาจารย์
อาจารย์ศิริพร: อ่า ยังไงนะคะ คำถามถามว่า
Santi: คำถามคือ ในที่อ.กุลกัญญาเขียนไว้อะครับ เขียนว่าเป็น RCT ใช่ พออันจริงมันเป็นแบบ
อาจารย์ศิริพร: คือ ๆ คือว่า ค่า ขอโทษทีนะคะ ขอโทษที่ที่พูดแทรก เอ่อ ตอน ตอน เอ่อ คือ ในขั้นตอนแรก
อะนะคะ ที่เค้าเลือกฉีด inactivated กับ vector virus ที่เรามีอะนะคะ 2 เข็มแรกเนี่ย เค้าก็ทำ RCT เพื่อ
อยากจะให้ทุกกลุ่มมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ว่า พอเข็มที่ 3 เนี่ย เค้าก็เลือกว่า ใน ใน ของเค้าเนี่ยก็มีการคละ
ใน Sinovac กับ AstraZeneca ก็จะมี random เป็น 2 กลุ่มใหญ่อยู่แล้ว เค้าก็เลยให้ arm ที่สำหรับวัคซีนเข็ม
ที่ 3 อะนะคะ คืออย่างที่พี่เรียนไปอ่ะค่ะว่า ถ้า RCT ก็อาจจะมี strong methodology กว่า เพียงแต่เหตุผล
เค้าอยากจะให้คล้ายคลึงกับวิธีการที่คนทั่วไปเลือกฉีดวัคซีน แต่ก็มีข้อจำกัดว่าแต่ละ arm ก็จะมีจำนวนเท่านั้น

ดังนั้นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ตัวเองพึงพอใจ อาจจะต้อง ถ้าไม่ได้ในกลุ่มนั้นก็จะต้อง second rank
หรือ third rank อะไรประมาณนี้อ่ะค่ะ แต่ว่า อี้ด ๆๆๆๆๆ
Santi: โอเคขอขอบคุณอาจารย์ ศิริพร มากนะครับ ขอไม่รบกวนเวลาอาจารย์ละครับ
อาจารย์ศิริพร: ค่า ขอบคุณค่ะ
Santi: ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยนะครับ
Doctor Kei: คือพอดียังไม่ได้คำตอบที่ถามไปอ่ะค่ะอาจารย์ ขอเน้นย้ำอีกทีได้มั้ยคะ คือที่ผ่านมาอาจารย์ได้มี
บทบาทเกี่ยวข้องในด้านทิศทางการบริหารจัดการของ ศบค. รึเปล่า และก็ เคยให้ความเห็นในด้านในบ้าง และ
ก็ เอ่อ ในเมื่อปัจจุบัน
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ ผมตอบทีละอัน ๆ เลย คำตอบคือ อย่างที่บอกไง ผมไม่ได้อยู่ใน ศบค. ปกติผมไม่ได้เข้า
ศบค. ด้วยซ้ำ ไอครั้งนี้ ครั้งนี้เข้าไปเพราะต้องดันเรื่องวัคซีน เพราะงั้นคำตอบคือผมไม่ได้มี influence ไรกับ
ศบค. และก็นิสัยผมมันไม่ชอบเข้าไปยุ่งไอระดับข้างบนหรอก ผมชอบทำแบบนั กวิชาการแบบนี้ ตอบคำถามนี้
นะ คือ ไม่เกี่ยวเลยที่ผ่านมา ครั้งนี้ที่เกี่ยวเพราะครั้งนี้เกี่ยวข้องกับสองเรื่องคือ หนึ่งเรื่องวัคซีน สองคือผมเข้า
ไปบอกว่าจำเป็นแล้ว จะต้อง เตรียมไม่ล็อกดาวน์ก็ต้องเตรียมล็อกดาวน์แล้ว เนี่ย 2 เรื่องนี้เท่านั้น ที่ผ่านมามี
อยู่ 2 เรื่องนี้เท่านั้นแหละ
Doctor Kei: ค่ะ แล้วก็ เอ่อ คือ อยากจะฝากอาจารย์ ในฐานะที่อาจารย์เป็นคณบดีอ่ะค่ะ อยากให้อาจารย์
ช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเรา ในเมื่ออาจารย์เนี่ยเห็นพ้องกับพวกเราว่า วัคซีนที่ประสิทธิภาพไม่ ดีอย่าง
Sinovac เนี่ยมันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ อาจารย์เห็นพ้องกับพวกเราว่า ไม่ควรจะสั่งวัคซีนชนิด นี้เ ข้า
มาอีกอ่ะค่ะ คืออยากให้อาจารย์ช่วยเสนอความคิดเห็นนี้เข้าไปอ่ะค่ะ เป็นตัวแทนของพวกเรา ให้ทาง ศบค.
ทางนายกรัฐมนตรี ไรงี้อ่ะค่ะ ได้มั้ยคะ
อาจารย์ประสิทธิ์: ผมจะขออนุญาตให้ข้อมูลตรงนี้ได้ คืองี้ ผมไม่อยากเรียกมันว่า vaccine low quality มัน
อาจจะมี quality ที่ดีตอนมันไม่ได้มีสายพัน ธุ์ delta เข้าใจมั้ย แต่พอมันมีสายพันธุ์ อย่ างงี ้ผมคิด ว่ ามัน ไม่
เพียงพอ และก็จริง ๆ ก่อนหน้านี้ใครคงเคยได้ยินตัวเลข 40 ล้าน ซึ่งเราเบรกไปละ เราเบรกไปละว่ามันไม่
สมควร ส่วนจะไปยังไงต่ออยู่ที่ข้างบนและ ผมก็ยังยืนยันนะถ้าตราบใดอยู่วัคซีนที่ไม่เหมาะสมที่ ใช้ ในประเทศ
ไม่เกิดประโยคผมก็เบรกแน่นอน ถ้าตราบใดยังอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษานะ โอเคนะ ผมคิดว่าพวกเราที่เ ป็นที่
ปรึกษาเราก็ทำหน้าที่นี้ ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว

Doctor Kei: ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ นะคะ
Santi: ครับ อันนี้เดี๋ยวให้น้องพลอยมา มีเรื่องจะชี้แจงนะครับ
พลอย: ค่ะอาจารย์ เดี๋ยวขอตัดเข้าประเด็นเบา ๆ สมองบ้างนะคะ ก็ Clubhouse วันนี้นอกจากเป็ นประเด็น
COVID ที่จะเอามาถามอาจารย์กันก็มีอีกอันนึงสำคัญก็คือพวก hot issue ค่ะ ก็มีคำถามจากทางบ้ านนะคะที่
เอามาถามอาจารย์ ก็ เหมือนกับในยุคสมัยนี้แล้วอาจารย์คิดยังไงกับ social movement ใหม่ ๆ ของคนรุ่น
ใหม่ค่ะ หมายถึงในมุมมองของชาวศิริราชนะคะ เหมือนเด็ก ๆ รุ่นใหม่ก็คิดว่าเหมือนริมน้ำเราอะ ค่อนข้างจะมี
ปัญหาภายในเหมือนเราสื่อสารกันได้ไม่ค่อยดี แล้วสุดท้ายมันก็จะระเบิดออกมาเหมือนว่าเป็น Clubhouse
ยิ่งใหญ่ที่มีคนฟังเกือบสองหมื่นคนเหมือนในวันนี้อ่ะค่ะ ก็เหมือนกับเด็ก ๆ ก็มี social movement หลาย ๆ
อย่างไปไวมาก ข้อมูลข่าวสารคือไปไวแบบมาก ๆ จริง ๆ แต่ว่า เหมือนผู้บริหารบางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อย
เข้าใจหรืออาจจะยังตามไม่ทัน อาจารย์มีความเห็นยังไงคะ
อาจารย์ประสิทธิ์: คืองี้นะ ผมคิดว่าช่วงหลายเดือนเนี้ย มันกำลังมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ จะลด
ช่องว่างระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผมคิดว่าที่เรามาละก็พูดตั้งแต่ต้นเนี่ย พอเป็นครั้งแรกที่คณบดีศิริราชมา
เข้า Clubhouse เพราะงั้นเราก็อยากจะมี platform ที่เราสามารถคุยกัน ได้แบบ สำหรับผมนะ สบาย ๆ คุย
กันแบบเปิดใจ แล้วก็ แต่ขณะเดียวกันมันคงไม่ใช่อาจารย์ทุกคนเป็นแบบนี้ แต่เมื่อไหร่ที่ตามเป็นแบบนี้ มั นจะ
ค่อย ๆ ผมเชื่อว่ามันจะค่อย ๆ ดีขึ้น ผมยกตัวอย่าง ครั้งสุดท้ายที่เรามีการคุยกันและมีนักศึกษาที่เข้าไปในทีม
มีเวทีอะไรที่นักศึกษาเข้าไปให้ข้อมูล แล้วก็แนะนำไอเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา ผมคิดว่าตอนนี้เราคุยกัน
มากขึ้น เราเปิดให้นักเรียนมาคุยในระดับ policy มากขึ้น เพราะเราจะได้ความเห็นของนักเรียน ส่วน channel
ของการสื่อสารกันเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้ low tech กับไม่อยากเรียกว่า low tech อย่างผมเนี่ย นี่เป็นครั้ง
แรกที่เข้า Clubhouse ทั้ง ๆ ที่ก็เคยคิดจะเข้ามาครั้งนึง แต่ก็ยังไม่ได้เข้า ดังนั้นไม่ไม่ใช่อาจารย์ทุกคนเข้าได้
แต่ถ้าเราพยายามลดช่องว่าง อาจจะมีความแตกต่างทาง technology พยายามหาทิศทางที่เราจะสามารถสื่อ
กันโดยตรง ไม่ใช่เอกสาร ไม่ใช่แชท alone สามารถสื่อกันได้สามารถบอกอารมณ์ความรู้สึกกันได้ มันจะทำให้
ความเข้าถึงในกันและกันได้มากขึ้น ผมก็ยังยืนยันว่าศิริราชคงกำลังเริ่มเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้ แหล่ะ เอ่อ
ให้เวลา โทษทีนักเรียนก็ต้องให้เวลาอาจารย์นิดนึงนะ การเปลี่ยนแปลงเหล่าเนี่ยผมเชื่อว่าโลกมันหมุนทาง
เดี ย วกั นไม่ หมุน ย้อนกลับ เพราะฉะนั้น ทุก คนก็ ต้ องวิ ่ง ไปในสิ ่งที ่โลกกำลั งจะใช้ เทคนิ คในการสื่ อสาร แต่
ขณะเดียวกัน เรื่องบางเรื่องที่อาจารย์อาจจะช้า อาจจะดึงนักเรียนลงบ้าง เพราะเผอิญมันมีเรื่อง มันมีเรื่อง
professionalism อันนี้ผมอยากให้นักเรียน balance ในส่วนตรงนี้ให้ดี เอ่อ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ เร็วกั บ
วิชาชีพแพทย์ ของบางอย่างมันไปด้วยกันได้ ของบางอย่างก็ต้องปรับและ จะไปปรับขาใดขานึงแต่สุดท้าย
เป้าหมายเราเหมือนกันแหล่ะ

เราก็ต้องเป็นหมอที่ทันกับเหตุการณ์ ทันกับข้อมูลความรู้ แต่ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมจริยธรรมกำกั บแล้ วก็มี
good doctor-patient relationship เข้าใจน้า
พลอย: ค่า ขอบคุณค่า อาจารย์ ต่อไปคำถามที่ 2 นะคะ
Santi: เดี๋ยว ๆ เดี๋ยวน้องพลอย เดี๋ยวเราคั่นให้คนบน panel ก่อนก็ได้ พอดีมีคนรอ
พลอย: ได้ค่ะ ได้ ๆ
อาจารย์ประสิทธิ์: เอ่อ เดี๋ยว นี้ เดี๋ยวผมต้องที่จะเข้าอีกห้องประชุมแล้ว อ่า อีกหนึ่งคำถามได้มั้ย
Santi: ได้ ๆ ครับ
อาจารย์ประสิทธิ์: อะเชิญ
Santi: อ่ะ โอเค
อาจารย์มานพ: อีกหนึ่งคำถามครับ คำถามสุดท้ายครับ เชิญครับ
Santi: เอ่อ เดี๋ยวให้คุณแป้งหอมก็ได้ครับ คุณแป้งหอมอยู่มั้ย
เภสัช ปห: อยู่ค่า ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประสิทธิ์
อาจารย์ประสิทธิ์: สวัสดีครับ
เภสัช ปห: (เสียงสั่นคล้ายจะร้องไห้) ค่ะ ดีใจที่ได้ยินเสียงอาจารย์ที่นี้นะคะ แล้วก็ดีใจมากที่เห็นอาจารย์ มี
ความคิดค่อ นข้างจะ จะ ก้าวหน้าเนาะ แล้วก็นำสมั ย แล้วก็เอ่อเข้าใจเด็ก ๆ ในรุ่นใหม่ค่ะ นี้ขออนุญาต
สอบถามเนาะในฐานะลูกริมน้ำคนนึง (เสียงสั่นมาก) แล้วก็ใน ฐานะบุคลากรคนนึงที่อาจารย์สั่งให้สอบวินัย
เนื่องด้วยเหตุผลทางการเมือง หนูอยากถามว่าคำเตือนที่หนูได้รับมาว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ควรจะเป็น
กลางทางการเมือง ไม่งั้นจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เพราะว่าอาจจะทำให้เราไป เอ่อ ปฏิบัติงานต่อคนที่มี
ความเห็นไม่ตรงกับเราอะ ได้แบบไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามวิชาชีพ ทั้ง ๆ ที่ ที่ผ่านมา หนูไม่เคย ไม่เคยมีการเลือก

ปฏิบัติแบบนั้นเลยอะค่ะ อาจารย์มีความเห็นยังไงกับคำว่าทุกคนจะต้องเป็นกลางทางการเมืองคะ ขอบพระคุณ
มากค่ะ
อาจารย์ประสิทธิ์: จริง ๆ เรื่องเนี่ย เคยมีการคุยกันเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านั้นนะว่า เอ่อผม open ใครจะมี
ความเห็นที่ต่างกันทางด้านการเมือง ผม ผมโอเค แต่ขออย่างเดียวว่า ณ วันที่เราดูคนไข้นะ ขอให้คำว่าเป็น
กลางทางการเมือง ณ วันที่เราดูคนไข้ เราพูดถึงคนที่มีชีวิตที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาหาเรา ในวินาทีดูตรงนั้น ไม่มีเรื่อง
การเมืองมาเกี่ยวข้อง แต่ในเมื่อ ในวันเวลาวินาที ที่ไม่เกี่ยวข้องตรงนั้น จะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่
เหมือนกัน ผมคิดว่าอันนั้นเราใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทย ซึ่งอาจจะมีความเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกัน อันนี้ผม
accept แค่นั้นแหล่ะ คือ เมื่อไหร่ดูคนไข้ 1 คน อย่าเอา อย่าให้มีเรื่องการเมืองมาทำให้เรา เรา มี มี บวกลบใน
การดูคนไข้ 1 คนแค่นั้น อื่นๆผม ผมแล้วแต่แต่ละคนไม่ว่ากัน เข้าใจคำตอบผมใช่มั้ย
เภสัช ปห: เข้าใจแล้วขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ (เสียงสั่น)
อาจารย์ประสิทธิ์: โอเคค้าบ
Santi: โอเค ครับ พอดีอาจารย์ อาจจะไม่ ไม่สะดวก ต่อ ใช่มั้ยฮะอาจารย์ เพราะต้องมีประชุม เอาอย่างงี้แล้ว
กันอาจารย์ พอดีว่า มันอาจจะมีหลายประเด็น ที่หลาย ๆ คนอาจจะยังติดค้าง คือ ตอนเนี้ยก็ ขอบคุณอาจารย์
มากครับที่เสียสละเวลามาในวันนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้าอาจารย์สะดวกเนี่ย อาจจะมีการพูดคุยในครั้งหน้าได้
ได้หรือไม่ครับอาจารย์ เผื่อที่จะมีใครที่จะพูดคุยกับอาจารย์เพิ่มเติม
อาจารย์ประสิทธิ์: ด้ายยย ก็ นัดบอกผมก่ อนล่วงหน้าสักหน่อยนะ เพราะว่าผม ตอนนี้ผมก็มีประชุม เผอิญ
ประชุมอเมริกามันต้องประชุมกลางคืนหน่ะ ผมก็จะมีประชุมอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าถ้ารู้ก่อนล่วงหน้ายินดี
และก็ ผมเชื่อว่าก็เป็นเวที ฟังดูวันนี้ เข้าใจว่าเป็นหมื่นอะ ก็ดีเหมือนกันนะ พูดทีเดียวได้ยินทั่วถึงกัน หมด แล้ว
ก็ ก็พูดทีเดียวตอบคำถาม ทุกคนก็ได้ยินคำตอบเดียวเหมือนกันหมด ก็ดูว่ามันก็เป็นเวทีที่ ก็น่าใช้ในการสื่อสาร
เห็นด้วย โอเคครับ
อาจารย์มานพ: ครับ ขอบคุณท่านคณบดีมากครับ จริง ๆ ก็ถือเป็น ผมคิดว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นอะครับ ของการ
การหาพื้นที่ในการที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ผมคิดว่าก็น่าจะเป็น เอ่อ เอ่อ จุดเริ่มต้นที่ดีครับ
ผมเห็นอาจารย์ท่านอาวุโส อาจารย์อาวุโสหลาย ๆ ท่านจริง ๆ ก็มี ก็เพิ่งเข้า clubhouse เป็นครั้งแรกในวันนี้
เลยนะครับ มี list ขึ้นมา notification เต็มไปหมดเลยครับ จริง ๆ ถ้าเกิดเราจะสามารถ เปิดแบบนี้มากขึ้น
เรื่อย ๆ ได้จะเป็นมิติใหม่ของการสื่อสารระหว่าง อาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์นะครับ อาจารย์ครับ

อาจารย์ประสิทธิ์: ครับ โอเคครับ เห็นด้วย ๆ น่าจะลอง อ่า วิธีการที่ คืองี้ถ้าเราคุยกันด้วยเหตุผล ฟังกันด้วย
เหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะ เวทีอย่างงี้ผมโอเคเลย
อาจารย์มานพ: ครับ ก็ได้โอกาสพอดีครับ ประมาน1ชั่วโมงครึ่งครับ ต้องขอบคุณอาจารย์ ท่านคณบดีมากครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณน้อง ๆ ที่...ที่จัดครับ ผมเข้ามาเป็นพระอันดับ (FYI: พระอันดับ น. พระภิกษุ
ที่อยู่ในคณะสงฆ์นั้น มีหน้าที่เป็นสักขีพยาน และนั่งให้ครบองค์ประชุมของสังฆกรรมแต่ละประเภท เช่น รับ
กฐินต้องนั่งให้ครบ ๕ รูป บวชพระต้องนั่งให้ครบ ๑๐ รูปเป็นต้น) เฉย ๆ นะครับ 555
อาจารย์ประสิทธิ์: เค ขอบคุณมาก มานพกับสันติ ขอบคุณมากนะ
Santi: ค้าบ อาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: ก็เป็น เป็น เค้าใช้คำว่าไร โฆษกใช่มั้ย
Santi: 555 เป็น moderator ครับอาจารย์
อาจารย์ประสิทธิ์: อ่ะเป็น moderator ใช่มะ ที่ ที่ทำหน้าที่ได้ดี ขอบคุณมาก ขอบคุณน้องพลอย แล้วก็ทุกคน
ด้วยที่เข้ามาร่วม อ่าห้ะ
Santi: อั น นี ้ ขออนุญาตชี้แจงว่างานนี้เกิดขึ ้ นได้จริง ๆ ก็ ต ้ อ งขอบคุณ อาจารย์ ประสิ ทธิ ์เ พราะว่ าอาจารย์
อาจารย์เนี่ยเป็นคน อ่า เหมือนอยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับ ติดต่อทางน้องพลอยเนี่ย ให้มาพูดคุยกับ
ผมแล้วก็อาจารย์มานพเนาะ จริง ๆ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ แล้วก็จริง ๆ มีเบื้องหลังทีมอีกหลายคนมากเลย
ครับทั้งทาง สพศ.เอง ทาง SISO Magazine หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เค้าช่วยกัน ทำงานนี้ขึ้นมาจริง ๆ ต้องขอบคุณ
มากครับ จริงๆถ้าเกิดมีโอกาสหน้าเนี่ย ผมก็อยากเรียนเชิญอาจารย์มาคุยเพราะว่าจริง ๆ บรรยากาศเนี่ยมันจะ
ได้พูดคุยกันได้เลยครับ โต้ตอบกันได้สด ๆ เนาะ มันก็ถือว่าเป็น เวทีที่ดีอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับ โอเค
เดี๋ยวคราวหน้าอาจจะนัดหมายล่วงหน้าก่อนครั บ อาจารย์จะได้เตรียมตั วมีเ วลามากกว่ านี้ เพราะตอนนี้ก็
กระชั้นมาก ครับ ขอบคุณอาจารย์ค้าบ
อาจารย์ประสิทธิ์: เบื้องหลังตรงเนี่ยคืออาจารย์วัฒนาแหล่ะ ดันผมมาเต็มที่ อะเค สวัสดีค้าบ
Santi: ขอบคุณค้าบ อาจารย์สามารถกด leave ได้เลยนะครับ

อาจารย์ประสิทธิ์: อะเคค้าบ ราตรีสวัสดิ์ทุกคน
พลอย: ขอบคุณค่ะอาจารย์
อาจารย์มานพ: ค้าบขอบคุณครับอาจารย์ค้าบ
-ระเบิดห้อง-

