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ซาโนฟี่ และจีเอสเคผนึกกาลังคิดค้ นวัคซีนเพื่อต่ อสู้กับโควิด-19
 สองบริษัทชันน
้ ำด้ ำนสุขภำพระดับโลกได้ ผสำนเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำวัคซีนที่มีสำรเสริม
ฤทธิ์ (Adjuvanted Vaccine) เพือ่ ป้องกันโรคโควิด19
 คำดว่ำวัคซีนทดลองจะเข้ ำสู่กำรศึกษำทำงคลินกิ ในช่วงครึ่งหลังของปี นี ้ และหำกประสบผลสำเร็จ ก็จะมี
วัคซีนใช้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
กรุ งปารี สและกรุ งลอนดอน – ซำโนฟี่ และจีเอสเคได้ ประกำศลงนำมในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อคิดค้ นวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยกำรใช้ เทคโนโลยีจำกทังสองบริ
้
ษัทเพื่อต่อสู้กบั กำรระบำดในปั จจุบนั
ภำยใต้ ค วำมร่ ว มมื อ นี ้ ซำโนฟี่ จะให้ กำรสนั บ สนุ น สำร S-Protien COVID-19 Antigen ซึ่ ง มี พื น้ ฐำนมำจำกเทคโนโลยี
recombinant DNA โดยเทคโนโลยีนี ้ได้ ผลิตสำรพันธุกรรมที่มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประกำรกับชนิดโปรตีนที่พบอยู่บนเปลือก
ผิวของไวรัส และลำดับดีเอ็นเอที่เข้ ำรหัสแอนติเจนนี ้จะถูกนำไปรวมไว้ ในดีเอ็นเอของ baculovirus expression platform ซึ่ง
เป็ นรำกฐำนของผลิตภัณฑ์ของซำโนฟี่ ในกำรป้องกันไข้ หวัดใหญ่สำยผสมที่ได้ รับใบอนุญำตในสหรัฐอเมริกำ
ส่วนจีเอสเคจะให้ กำรสนับสนุนเทคโนโลยีสำรเสริมฤทธิ์ป้องกันกำรระบำดที่ผ่ำนกำรพิสจู น์แล้ ว กำรใช้ สำรเสริมฤทธิ์ดงั กล่ำวมี
ควำมสำคัญโดยเฉพำะในสถำนกำรณ์กำรระบำดเนื่องจำกสำรนี ้อำจไปช่วยลดปริมำณโปรตีนของวัคซีนที่ต้องใช้ ต่อโดสได้ อนั
จะทำให้ สำมำรถทำกำรผลิตวัคซีนได้ มำกขึ ้น และเมื่อผลิตวัคซีนได้ มำกขึ ้นก็จะเป็ นกำรช่วยปกป้องประชำชนได้ มำกขึ ้น
พอล ฮัดสัน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของซาโนฟี่ กล่ำวว่ำ “ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้ ำนสุขภำพที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมำ
ก่อนนี ้ เป็ นที่ชัดเจนว่ำบริ ษัทเพียงบริ ษัทเดียวไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ เพียงลำพัง จึงเป็ นเหตุผลว่ำทำไมซำโนฟี่ จึงเดินหน้ ำ
ต่อเนื่องเพื่อนำควำมเชี่ยวชำญและทรัพยำกรที่มีอยู่ของบริ ษัทมำเสริ ม ทัพกับพันธมิตรอย่ำงจีเอสเค ด้ วยควำมมุ่งหมำยที่จะ
คิดค้ นและผลิตวัคซีนในปริมำณที่เพียงพอเพื่อช่วยหยุดไวรัสตัวนี ้”
เอ็มมา วอล์ มสลีย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ บริ ษัท จีเอสเค กล่ำวว่ำ “ควำมร่วมมือนี ้ ได้ ทำให้ บริษัทพัฒนำวัคซีนที่
ใหญ่ที่สดุ ในโลกทังสองแห่
้
งมำผนึกกำลังกัน ทังนี
้ ้ จำกกำรประสำนพลังควำมชำนำญทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และขีด
ควำมสำมำรถของทัง้ สองบริ ษัท เรำเชื่อว่ำ จะสำมำรถช่วยเร่ งให้ เกิดควำมพยำยำมในกำรคิดค้ นวัคซีนได้ เร็ วขึ ้นเพื่อ ปกป้อง
ประชำชนให้ รอดพ้ นจำกโรคโควิด-19 ให้ มำกที่สดุ เท่ำที่จะสำมำรถทำได้ ”

กำรรวมตัวกันของแอนทิเจนที่มำจำกโปรตีนกับ สำรเสริ มฤทธิ์เป็ นที่ยอมรับอย่ำงแพร่ หลำยและถูกใช้ ในวัคซีนหลำยชนิดใน
ปั จจุบัน สำรเสริ มฤทธิ์ ถูกผสมเข้ ำไปในวัคซีนเพื่อเสริ มสร้ ำงกำรตอบสนองทำงภูมิค้ ุมกันและได้ ถูกแสดงออกมำเพื่อสร้ ำง
ภูมิค้ มุ กันที่แข็งแรงกว่ำ และยำวนำนกว่ำในกำรที่จะต้ ำนทำนต่อกำรติดเชื ้อได้ มำกกว่ำกำรใช้ วคั ซีนเพียงอย่ำงเดียว อีกทังยั
้ ง
ปรับปรุงพัฒนำควำมเป็ นไปได้ ในกำรส่งมอบวัคซีนที่มีประสิทธิผลที่สำมำรถผลิตได้ ในจำนวนมำก
โดยทังสองบริ
้
ษัทมีแผนงำนที่จะเริ่ มดำเนินกำรกำรศึกษำทำงคลินิกในขันที
้ ่ 1 ช่วงครึ่งหลังของปี นี ้ และหำกประสบผลสำเร็ จ
ภำยใต้ กำรพิจำรณำในด้ ำนกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ บริ ษัททังสองมี
้
ควำมมุ่งหมำยที่จะดำเนินกำรพัฒนำวัคซีนให้ เสร็ จสิ ้นในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2564
ตำมที่ซำโนฟี่ ได้ ประกำศไว้ ก่อนหน้ ำนี ้ กำรพัฒนำวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำยผสมนี ้ได้ รับกำรสนับสนุนจำกกำรจัดหำทุนและ
ควำมร่ วมมือกับ Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสำนักงำน
ผู้ช่วยเลขำธิกำรเพื่อกำรเตรี ยมกำรและกำรตอบสนอง กระทรวงสุขภำพและบริกำรประชำกรของสหรัฐอเมริกำ ทังสองบริ
้
ษัทมี
แผนกำรที่จะอภิปรำยกำรสนับสนุนกำรจัดหำทุนร่ วมกับรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ และสถำบันระดับโลกเพื่อให้ โลกได้ มีวคั ซีนเป็ น
สำคัญ
ดร. ริ ค เอ ไบรท์ ผู้อานวยการ BARDA กล่ำวว่ำ “พันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ ในบรรดำผู้นำอุตสำหกรรมผลิตวัคซีน เป็ นสิ่ง
สำคัญในกำรทำให้ เรำจะได้ มีวคั ซีนป้องกันโคโรนำไวรัสให้ เร็ วที่สดุ ที่จะสำมำรถทำได้ กำรพัฒนำวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำย
ผสมกับสำรเสริ มฤทธิ์จะมีศกั ยภำพในกำรใช้ ปริ มำณโดสวัคซีนน้ อยเพื่อให้ มีวคั ซีนไปใช้ กบั คนจำนวนมำกได้ เพื่อที่จะสำมำรถ
หยุดกำรระบำดนี ้ และช่วยทำให้ โลกได้ มีเวลำเตรี ยมกำรได้ ดีขึ ้น หรื อแม้ แต่ป้องกันมิให้ เกิดกำรแพร่ ระบำดของโคโรนำไวรัสใน
อนำคต”
ทังสองบริ
้
ษัทได้ จดั ให้ มีคณะทำงำนเฉพำะกิจ โดยมี เดวิด เลิฟ ประธำนบริ หำรกลุ่มธุรกิจวัคซีนของซำโนฟี่ และ นำย โรเจอร์
คอนนอร์ ประธำนแผนกวัคซีนของจีเอสเค เป็ นประธำนร่วม คณะทำงำนเฉพำะกิจชุดนี ้จะร่วมระดมกำลังและทรัพยำกรต่ำง ๆ
ของทังสองบริ
้
ษัทเพื่อมองหำโอกำสที่จะทำให้ กำรคิดค้ นวัคซีนที่เร็วขึ ้นในทุกช่องทำง
เมื่อพิจำรณำถึงหลักมนุษยธรรมและสิ่งท้ ำทำยทำงกำรเงินของกำรระบำดใหญ่ครัง้ นี ้ ทังสองบริ
้
ษัทเชื่อว่ำกำรที่ทวั่ โลกได้ เข้ ำถึง
วัคซีนป้องกันโควิด -19 นัน้ เป็ นเรื่ องสำคัญอันดับแรก อีกทัง้ ซำโนฟี่ และจีเอสเคมีพันธกิจในกำรที่จะผลิตวัคซีนที่คิดค้ นผ่ำน
ควำมร่วมมือนี ้ให้ แก่ประชำชนในรำคำไม่แพง รวมทังผ่
้ ำนกลไกที่ประชำชนในทุกประเทศสำมำรถเข้ ำถึงได้ อย่ำงเป็ นธรรม
ควำมพยำยำมต่ำง ๆ เหล่ำนี ้ ได้ เป็ นสิ่งกำหนดหลักชัยสำคัญในกำรให้ กำรสนับสนุนที่ดำเนินต่อไปของทังซำโนฟี
้
่ และจีเอสเคใน
กำรต่อสู้กับโควิด-19 ทัง้ สองบริ ษัทได้ ทำข้ อตกลงเพื่อจะสำมำรถเริ่ มทำงำนร่ วมกันได้ ทันที ข้ อกำหนดควำมร่ วมมือในขัน้
สุดท้ ำยคำดว่ำจะแล้ วเสร็จในช่วงสัปดำห์หน้ ำ

เกี่ยวกับจีเอสเค จีเอสเคเป็ นบริษัทด้ ำนกำรดูแลสุขภำพระดับโลกด้ วยกำรใช้ วิทยำศำสตร์ ชนน
ั ้ ำ มีวตั ถุประสงค์พิเศษ คือ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้คนให้ มีควำมสุขมำกขึ ้นและมีชีวิตยำวนำนขึ ้น จีเอสเคเป็ นผู้ผลิตวัคซีนชันน
้ ำระดับโลก ข้ อมูลเพิ่มเติมสำมำรถเข้ ำ
ชมได้ ที่เว็บไซต์ www.gsk.com
เกี่ยวกับซาโนฟี่ ซำโนฟี่ มุ่งมั่นในกำรสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนให้ ก้ำวข้ ำมผ่ำนควำมท้ ำทำยด้ ำนสุขภำพ เรำเป็ นบริ ษัทด้ ำน
สุขภำพระดับโลกที่ม่งุ เน้ นกำรดูแลสุขภำพของคน ปกป้องผู้คนจำกโรคที่สำมำรถป้องกันได้ ด้วยวัคซีน นำเสนอนวัตกรรมกำร
รักษำเพื่อต่อสู้กับควำมเจ็บปวดและบรรเทำควำมทุกข์จำกโรค เรำยืนหยัดเคียงข้ ำงผู้ป่วยโรคหำยำก และผู้ป่วยอีกจำนวน
มำกมำยที่เจ็บป่ วยจำกโรคเรื อ้ รัง เรำมีพนักงำนกว่ำ 100,000 คน ใน 100 ประเทศ ซำโนฟี่ กำลังเปลี่ยนรูปแบบนวัตกรรมทำง
วิทยำศำสตร์ ไปสู่กำรดูแลด้ ำนสุขภำพให้ กบั ประชำชนทัว่ โลก
ซำโนฟี่ มุ่งมัน่ ในกำรเสริมสร้ ำงพลังแห่งชีวิต
ข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
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