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          สวสัดคี่ะ สมาชกิสรรีวทิยาสมาคมทุกท่าน  ดูเหมอืนว่าเจา้ COVID-19 ซึง่อยู่กบัชาวโลกมานานเกอืบ
ทัง้ปีนัน้ จะไม่มทีที่าว่าจะลดความร้อนแรงลงเลย ตวัเลขผู้ตดิเชื้อทะลุ 30 ล้านคนแล้ว เราคงต้องอยู่กบัเจ้า 
COVID-19 ไปอกีระยะ ข่าวว่าปลายปีนี้น่าจะมวีคัซนีไดใ้ชก้นัแลว้ หวงัว่าสมาชกิจะดูแลตนเองและคนทีเ่รารกั
ให้ปลอดภยั เป็นห่วงมากก็ท่าน สว. และท่านที่มโีรคประจ าตวั คงต้องระมดัระวงัและดูแลสุขภาพให้ดนีะคะ 
ส าหรบัจุลสารฉบบันี้มกีารปรบัเปล่ียนกองบรรณาธิการที่มาจากหลายสถาบนัมาช่วยเสรมิทพัให้จุลสาร
แขง็แกร่งขึ้นค่ะ และผลจากเจ้า COVID-19 นี้จงึท าให้การจดังานวชิาการต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศต้อง
เปลีย่นแปลงรปูแบบหรอืลม้เลกิไป  รวมทัง้กจิกรรมวชิาการของสมาคมทีจ่ะจดัในปลายปีนี้ทัง้ การจดัประชุม
วิชาการสรีรวิทยาสมาคมครัง้ท่ี 48 และ การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ท่ี 38 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 แต่ล่าสุดเจา้ภาพแจง้ว่าจะยงัคงด าเนินในรปูแบบใหม่ ส่วนจะเป็นแบบใดตดิตามได้ใน
เล่มจุลสารค่ะ และเนื่องจากผลของ COVID-19 จงึท าให้การจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ที่ 49 พ.ศ. 
2563 ต้องเปลีย่นเป็นรปูแบบใหม่ผ่านทางออนไลน์ซึง่ทางสมาคมไดแ้จง้ก าหนดการและเนื้อหาการประชุมให้
สมาชกิทุกท่านทราบในเล่มค่ะ และทีพ่เิศษส าหรบัจุลสารฉบบันี้คอื ทางกองบรรณาธกิารไดส้รรหาความรูท้าง
วิชาการที่น่าสนใจมาเสนอแก่สมาชิก โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 ท่านจากต่างสถาบนั เขียน บทความ
วิชาการ เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจเกีย่วกบัเจา้ COVID-19 เพราะยงัเป็นประเดน็รอ้นในขณะนี้ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไร 
สมาชกิคงต้องติดตามในเล่มนะคะ คอลมัน์เปิดงาน -เปิดใจ กลบัมาอีกครัง้โดยได้รบัเกียรติจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ งเป็นระดับศาสตราจารย์ป้ายแดงที่อายุน้อยมาก ท่านจะมาเล่างานที่ท่านท า 
ประสบการณ์และแง่คดิด ีๆ ที่ท าให้ท่านประสบความส าเรจ็ ส่วนจะเป็นท่านใดต้องติดตามอ่านในฉบบัค่ะ  
นอกจากนัน้ยงัมขี่าวสารการสรรหานายกสรรีวทิยาสมาคมท่านใหม่ วาระ พ .ศ. 2563-2565  ซึ่งสมาชกิคง
ไดร้บัขา่วจากทางสมาคมฯ ใหเ้สนอชื่อว่าทีน่ายกสมาคมแลว้ INFOGRAPHIC ล่าสุดของทางสมาคมไดอ้อกให้
สมาชกิยลโฉมแลว้ค่ะ ส่วนหน้าตาจะสวยงามแค่ไหนลองเขา้ไปดูดา้นในนะคะ ข่าวสารความเคล่ือนไหวใน
แวดวงสรีรวิทยาและสมาชิกสรีรวิทยา ทีไ่ดร้บัการเชดิชูเกยีรตหิรอืไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งทางวชิาการ ซึง่
ปีนี้เป็นทีน่่ายนิดทีีส่มาชกิของเราไดร้บัการเชดิชูเกยีรตหิลายท่านค่ะ ข่าวสารการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ มาเสนอใหส้มาชกิไดต้ดิตามกนัดว้ย สมาชกิสามารถตดิตามข่าวสารต่าง ๆ ของ
สมาคมทาง Website : www.pst.or.th ทางกองบรรณาธกิารยงัคงต้องการขอ้มูลข่าวสารจากสมาชกิทุกท่าน
เพื่อเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิให้รูส้กึว่าเราใกล้กนัและทราบขอ้มูลข่าวสารของกนัและกนั 
หากท่านใดมขีอ้มลูขา่วสารใด ๆ สามารถส่งมายงักองบรรณาธกิารเช่นเดมิ แลว้เจอกนัใหมฉ่บบัหน้าค่ะ 

รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรณุสวสัดิ ์
บรรณาธกิาร 

กองบรรณาธิการ 
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การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 49 และ 
การสรรหานายกสรีรวิทยาสมาคม วาระ  2563 - 2565 

          จากการระบาดของโรคโควดิ 19 ตัง้แต่ปลายปี 2562 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย ท าใหก้ารจดั
ประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยครัง้ที ่48 จากก าหนดเดมิในเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ต้อง
ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ซึง่จะตรงกบัการครบรอบ "98 ปีสรรีวทิยาในประเทศไทย" และ 
"50 ปี สรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย" ทัง้นี้จะแจง้ขอ้มลูและรายละเอยีดการจดัการประชุมใหส้มาชกิทราบใน
โอกาสต่อไป ส่วนการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 จะด าเนินการในรปูแบบใหม่เป็น  Zoom meeting  ในวนั
พฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. และเพื่อคงกิจกรรมวิชาการประจ าปีของ
สรรีวิทยาสมาคม คณะกรรมการสรรีวิทยาสมาคม จงึมมีติให้จดักิจกรรมวิชาการ ให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
กจิกรรมนี้ โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ ดงันี้ 

         13.00 - 13.30 น. บรรยาย "Pathophysiology of COVID-19 Infection" โดย รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. 
สรชยั ศรสีุมะ หวัหน้าภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

          13.40 - 14.40 น. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  
       การเลือกตัง้ นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565 และการเสนอชื่อทีมบริหาร 
เนื่องจากท่านนายกสรรีวทิยาสมาคมจะหมดวาระในเดอืนธนัวาคม พ .ศ. 2563 นี้ จงึต้องมกีารสรรหานายก
สรรีวทิยาสมาคมท่านใหม่ วาระ พ.ศ. 2563-2565 โดยทางสมาคมไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ
ด ารงต าแหน่งนายกสรรีวิทยาสมาคม ดงัมรีายนาม คือ ศาสตราจารย์ ดร . ยุพา  คู่คงวิรยิพนัธุ์ เป็นประธาน
กรรมการสรรหา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สุภาพร  พนัธุธ์รีานุรกัษ์  เป็นกรรมการ และรองศาสตราจารย ์ดร.พญ. 
เรวกิา ไชยโกมนิทร ์เป็นกรรมการและเลขานุการ จากนัน้จะมกีารน าเสนอรายชื่อเขา้สู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อขอมต ิ
รวมทัง้จะมกีารเลอืกคณะกรรมการสรรีวทิยาสมาคมชุดใหมด่ว้ย  

          14.40 - 16.00 น. รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 48 พ.ศ. 2562 
  - เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
  - เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

Zoom Video Conference 
การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ท่ี 38 

          การจดัประชุมวชิาการสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยา ครัง้ที่ 38 โดยภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นเจา้ภาพ ซึง่เดมิจะจดัในวนัที ่7-8 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หวัขอ้เรื่อง มะเรง็: 
รูเ้ท่าทนั การป้องกนั และอยู่อย่างสุขภาพดี” แต่เนื่องจากการระบาดของ โรคโควดิ 19 ท าให้การจดัประชุม
วชิาการสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยาครัง้นี้ต้องงดไป แต่เจา้ภาพแจง้ว่าจะมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบและหวัขอ้การจดั
ประชุมเพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ โดยจดัในรปูแบบบรรยายทางออนไลน์ ในช่วงประมาณเดือนมกราคม หรือ 
กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2564 ใชเ้วลาประมาณไมเ่กนิ 2  ชม. หวัขอ้การบรรยายจะเป็นในแนวสมุนไพรกบัโรคโควดิ 19 
ส าหรบัความคบืหน้ารายละเอยีดเพิม่เตมิจะแจง้ใหท้ราบใน NEWSLETTERS ฉบบัหน้าค่ะ   
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ศาสตราจารย ์ดร. พญ. ธารารชัต ์ธารากลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ. ศนัสนีย ์เสนะวงษ์  
  

          โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื โรคโควดิ 19 
(COVID-19)  ซึ่ งแพร่ระบาดมาตั ้งแ ต่ปลายปี  2562 
ยาวนานต่อเน่ืองมาถึงเวลาน้ีก็ใกล้จะหมดปี 2563 แล้ว 
โรคนี้ก็ย ังระบาดอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลกระทบต่อทัง้
เศรษฐกิจ สงัคม ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
ต่าง ๆ อย่างรุนแรง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราก็
เช่นกัน ความหวังเดียวของชาวโลกคือ วัคซีน นับถึง
ขณะนี้การผลติวคัซนีต้านโรคโควดิ 19 มคีวามก้าวหน้า
ไปมากน้อยเพียงใด จุลสารฉบับนี้ จึง ได้เรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. ธารารชัต์ ธารากลุ หวัหน้า
ภาควชิาวิทยาภูมคิุ้มกนั และผู้อ านวยการศูนย์วิจยัเป็น
เลศิด้านเวชศาสตรน์าโนวนิิจฉัยพรอ้มรกัษา (Center of 
Research Excellence in Theranostic Nanomedicine) 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ .ศันสนีย์ เสนะวงษ์ 
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ทัง้ 2 ท่านไดต้ดิตามการ
ผลติวคัซนีต้านโรคโควดิ 19 มาอย่างต่อเนื่อง ท่านจะมา
เล่าเรื่อง “Updates on COVID-19 Vaccine 
Development” เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบความ
เคลื่ อนไหวการผลิตวัคซีนต้านโรคโควิด  19 ว่ ามี
ความกา้วหน้าไปถงึไหน  

          ตัง้แต่มกีารระบาดของโคโรนาไวรสัอุบตัิใหม่ ที่
เรยีกกนัว่า SARS-CoV-2 หรอื Covid-19 ในปลายปี ค.ศ. 
2019 เป็นต้นมา ท าให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงแก่
ประชากรทัว่โลก  ณ เดือนกันยายน ค .ศ .  2020 มี
ประชากรโลกติดเชื้อไวรสันี้ถึง 30 ล้านคน และเสยีชวีติ
เกือบหนึ่งล้านคน กล่าวได้ว่าการมวีคัซนีโควิด-19 ที่
พร้อมใช้จงึเป็นความหวงัของคนทัว่โลกเพื่อหยุดยัง้การ
ระบาดของไวรสัชนิดใหมน่ี้  

การพฒันาวคัซนีโควดิ-19 ที่มปีระสทิธภิาพอย่างเร่งด่วน 
เป็นความท้าทายอย่างยิ่งของวงการแพทย์ เนื่ องจาก
กระบวนการพัฒนาวัคซีนส าหรับโรคติดเชื้อที่ผ่านมา 
ทัง้หมดมกัต้องใชเ้วลานานหลายปี บางชนิดอาจเป็นหลาย
สบิปี 
          ในช่วงแรก องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า
โอกาสที่จะมวีคัซนีโควดิอย่างเรว็ที่สุดจะใช้เวลา18 เดอืน 
หรอืประมาณกลางปี ค.ศ. 2021 แต่ภายในเวลาเพียง 9 
เดอืน ได้มคีวามก้าวหน้าอย่างมากในการพฒันาวคัซนีโค
วิด-19 ขณะนี้  ณ กันยายน ค.ศ. 2020 มีวัคซีนโควิดที่
พรอ้มหรอืก าลงัด าเนินการทดสอบ Clinical Trial Phase 
III อยู่อย่างน้อย 6 ชนิด จนมกีารคาดการณ์ว่า น่าจะได้
วคัซีนอย่างน้อย 1-2 ชนิด ที่พร้อมใช้ ภายในสิ้นปี ค.ศ. 
2020 ได ้
เทคโนโลยีการผลิตวคัซีนโควิด 
         มกีารน าเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใช้ในการพฒันาและ
ผลติวคัซนีโควดิมากกว่า 10 ประเภท (Platform) โดยจะ
ขอกล่าวถงึ 3 platforms ทีม่คีวามก้าวหน้าในล าดบัต้น ๆ 
ทีส่ าคญัคอืส่วนหน่ึงเป็นวคัซนีทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สูง ทีบ่าง
คนเรยีกว่าเป็นเทคโนโลยอีนาคต โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
         1. mRNA vaccine เป็นเทคโนโลยทีีเ่ป็นทีส่นใจมาก
ที่สุด เนื่องจากมคีวามก้าวหน้ารวดเร็วที่สุด สามารถได้
วคัซนีในเวลาเป็นเดอืน นับตัง้แต่ทราบรหสัพนัธุกรรมของ
ตวัเชือ้ เทคโนโลยสี าหรบั mRNA vaccine มรีายละเอยีด
แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ และมักเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทผู้ผลิต   ในหลักการ วัคซีน mRNA 
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คอื วธิกีารสรา้ง mRNA ที่
คงทน (stable) และสร้างโปรตีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ร่วมกบัระบบน าส่งที่เพิม่ประสทิธภิาพการเขา้สู่เซลล์และ
เพิม่ปรมิาณ mRNA ภายในเซลล ์
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      • ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั RNA   ไดแ้ก่ การดดัแปลง 
(optimized/modified) nucleoside ใหไ้ด ้mRNA ทีค่งทน
ขึน้ หรอืการสร้าง mRNA ชนิดพเิศษ เช่น amplifying 
RNA ทีส่ามารถเพิม่จ านวนได ้อาศยั replicase-encoding 
RNA ไปท าหน้าที่เพิม่จ านวน antigen-encoding RNA 
ภายใน cytoplasm ของเซลล ์(1) 
     • ส่วนระบบน าส่ง ไดแ้ก่ การใช ้lipid nanoparticle 
เพื่อห่อหุ้ม mRNA และป้องกนัไม่ให้ mRNA ถูกย่อย
สลายดว้ยเอนไซม ์ribonuclease ทีม่อียู่ทัว่ร่างกาย ดว้ย
คุณสมบตัพิเิศษของ lipid nanoparticle ท าใหส้ามารถน า 
mRNA เขา้สู่เซลลไ์ดอ้ยา่ง มปีระสทิธภิาพมากกว่าการใช ้
mRNA โดยตรง (2)  
         เป็นที่ทราบกันดีว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย 
mRNA ตรง ๆ มกัมขีอ้จ ากดัและไม่ไดผ้ล เนื่องจากความ
ไม่เสถยีรของโครงสรา้ง RNA เอง และถูกย่อยสลายได้
งา่ย เป็นผลให ้RNA สรา้งโปรตนีแอนตเิจนไดน้้อยและอยู่
ไดไ้มน่าน ประกอบกบัการที ่RNA ปรมิาณมากจะกระตุ้น 
innate immune response ผ่าน TLRs และ/หรอื RIG-I-
like receptors ท าใหเ้กดิผลทีไ่ม่ต้องการ (3)  ดงันัน้เมื่อมี
การดดัแปลง mRNA โดยใช ้modified nucleosides ท าให้
ได้ RNA ที่คงทนขึ้น ร่วมกับเมื่อบรรจุใน lipid 
nanoparticle ซึ่งเป็นระบบน าส่ง ที่ท าให้สามารถเข้าสู่
เซลล์ได้ดี ท าให้หลังจากที่ mRNA เข้าสู่ภายใน 
cytoplasm ก็สามารถสรา้งโปรตนีด้วยกลไกปกตภิายใน
เซลล์ และโปรตนีแอนตเิจนที่สรา้งขึน้ภายในร่างกายนัน้
สามารถกระตุน้ภมูคิุม้กนัไดด้ ี(4,5) 

          ตวัอย่างของวคัซนีโควดิประเภท mRNA ที่มี
ความก้าวหน้าถงึระดบัทดสอบในคน ในระยะ Phase III 
ไดแ้ก่ 
          •วัค ซีน  mRNA-1 2 73  โดยบริษัท  Moderna 
Therapeutics ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็น mRNA 
vaccine ส าหรบั SARS-CoV-2 ที่สร้างรหสัพนัธุกรรม
ส าหรบัส่วน prefusion stabilized form ของ Spike (S) 
protein ตวัวคัซนีอยู่ในรปูแบบของ Nucleoside-modified 
mRNA encapsulated into lipid nanoparticles (LNPs)  
พบว่าสามารถกระตุ้นภูมคิุ้มกนัใน สตัว์ทดลองและในลงิ
ไดด้ ี(6) 
        • วคัซีน BNT162b2 โดยบรษิทั Pfizer และบรษิทั 
BioNTech ของประเทศเยอรมนั ไดป้ระสบความส าเรจ็ใน 

การทดลองวัคซีนเช่นเดียวกัน วัคซีนดังกล่ าวเป็น 
nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) ทีบ่รรจุ
ใน lipid nanoparticles โดยเป็น optimized mRNA ส าหรบั 
SARS-CoV-2 full-length spike protein antigen  วคัซนีน้ีมี
ผลการทดสอบใน Phase I/II ที่ได้ผลดทีัง้ในการกระตุ้น
แอนตบิอดแีละท-ีเซลล ์(7) ก าลงัเริม่ Phase II/III clinical trial 
ในประชากร 30,000 คนในประเทศสหรฐัอเมรกิา บราซลิ อา
เจนตนิา และเยอรมนั  จดุแขง็ของทมีพฒันาวคัซนีตวันี้หาก
ผลการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพดี คือก าลังการผลิต
ปรมิาณมากของบรษิทั Pfizer ซึง่สามารถผลติไดถ้งึ 1,000 
ลา้นโดสต่อปี 
          ในประเทศไทย ได้มีการพฒันาวัคซีนโควิด 2 
ชนิด คือ วัคซีน mRNA โดยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และวคัซีนชนิด DNA โดย
บริษัท BioNet Asia โดยมผีลการทดสอบในสตัวท์ดลอง
และในลิงที่ให้ผลดีเช่นกัน แต่ทัง้นี้  ในการพัฒนาระยะ
ทดสอบในคน พบว่ามขีอ้จ ากดับางอย่างทีก่ าลงัหาทางออก 
ไดแ้ก่ เรือ่งของปรมิาณการผลติ เพราะคาดว่าต้องฉีดอย่าง
น้อย 2 เข็มจึงอาจต้องการถึง 200 ล้านโดส/ปี ต้องหา
โรงงานผลติวคัซนีชนิด mRNA ภายนอกประเทศ หรอื
พฒันาโรงงานวคัซีนชนิดอื่นที่มอียู่ในประเทศให้สามารถ
ผลติวคัซนี mRNA หรอืวคัซนี DNA ทีต่้องการ อกีปัญหา
หนึ่งคอืไมส่ามารถท าการทดสอบ Clinical trial Phase III ใน
ประเทศไทยได้ เนื่องจากมจี านวนผูต้ดิเชือ้น้อยเกนิไป  จงึ
ไม่สามารถประเมนิประสทิธภิาพของวคัซนีในการป้องกนั
โรคในกลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนีได ้
         2. วคัซีนประเภท Non-replicating viral-vector 
vaccine โดยอาศยัไวรสัอะดโินเป็นตวัน า (vector) ภายใน
จโีนมของไวรสัอะดโินบรรจยุนีของแอนตเิจนทีต่อ้งการสรา้ง
โปรตนี เมื่อไวรสันี้เขา้สู่เซลล ์จะท าใหเ้ซลล์สรา้งโปรตนีที่
ตอ้งการได ้วคัซนีประเภทนี้มหีลายตวั ไดแ้ก่ 
          •วคัซีน ChAdOx1 nCoV-19 หรอืทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัใน
ชื่อ AZD1222  โดยบรษิัท Astra Zeneca ร่วมมอืกับ
คณะผู้วจิยัจาก University of Oxford ประเทศองักฤษ 
วัคซีนดังกล่าวผลิตจากไวรัส ChAdOx1 ซึ่งเป็นเชื้อที่
ดดัแปลงพนัธุกรรมจากเชื้อไวรสัอะดโีนที่ก่อใหเ้กดิไขห้วดั
ในลงิชมิแปนซ ีท าใหไ้ม่สามารถแบ่งตวัเพิม่จ านวนไวรสัใน
เซลล์ของคน และมสี่วนประกอบของ spike protein ของ 
ไวรสั SAR-CoV-2 ทีก่่อใหเ้กดิโรคโควดิ-19 ซึง่จะกระตุน้ 
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ให้ร่างกายสร้างภูมคิุ้มกนัจากเชื้อไวรสัโควดิ-19  ทัง้นี้ 
การฉีดวัคซีน AZD1222 ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มี
อนัตราย และมปีระสทิธิภาพในการป้องกันโรคได้ดี (8)  
อย่างไรก็ตาม การฉีดวคัซนีอาจมผีลขา้งเคยีง เช่น การ
ปวดเมื่อยแขน อาการปวดหวั หรอืมไีข ้เป็นต้น  การใช้
ไวรัสอะดิโนของลิงชิมแปนซีเป็นจุดเด่นที่แตกต่าง 
เนื่องจากคนไม่ม ีpre-existing antibody ต่อไวรสันี้ จงึ
สามารถกระตุ้นภูมคิุ้มกันได้ดีเมื่อได้รบัวคัซีนนี้ ท าให้
สามารถ prime และ boost ดว้ยวคัซนีตวันี้ตวัเดยีว ซึ่ง
น่าจะดกีว่าการใช้ไวรสัอะดโินที่ท าให้เกิดไข้หวดัในคน 
เช่น Ad5 หรอื Ad2 บรษิทั Astra Zeneca มคีวามร่วมมอื
กบัองค์กรต่างๆ ทัว่โลก และมแีผนการทดลองวคัซนีใน
ระยะทีส่าม ซึง่เป็นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่
แลว้ โดยมแีผนการทดลองกบัอาสาสมคัรประมาณหลาย
หมืน่คน ในสหราชอาณาจกัร บราซลิ และแอฟรกิาใต ้(9) 

          •วคัซีน "Sputnik V" ของรสัเซยี พฒันาโดย 
Gamaleya Research Institute ร่วมกับ Russian 
Defence Ministry ต่อยอดจากวคัซนีทีม่ไีวรสัอะดโินทีก่่อ
โรคไขห้วดัในคน (common cold) วคัซนี Sputnik V เป็น
วคัซนีทีป่ระกอบดว้ย heterologous rAd26 and rAd5 
vector-based COVID-19 vaccine ทีร่ายงานว่าสามารถ
กระตุ้นภูมคิุม้กนัไดด้ ี กระตุ้นใหเ้กดิการตอบสนองด้าน
สารน ้าและดา้นเซลลไ์ดใ้น “ระดบัสูง” และมผีลการศกึษา
ดา้นความปลอดภยัใน “ระดบัด”ี  ในอาสาสมคัรสุขภาพดี
จ านวน 76 คนใน Phase I-II trial (10)  แมจ้ะมขีอ้ครหาว่า
การทดสอบเป็น non-randomised trial กต็าม แต่รสัเซยีก็
เคยสามารถผลติวคัซนี MERS และวคัซนีอโีบล่า ด้วย
เทคโนโลยแีบบเดยีวกนัน้ีเป็นผลส าเรจ็มาก่อน และเป็น
เทคโนโลยีแบบเดียวกับวัคซีนของบริษัท CanSino 
Biologics ของจนี  ประเดน็ทีน่่าสนใจของวคัซนีตวันี้ เป็น
เรื่องของ pre-existing antibody เนื่องจาก Ad26 และ 
Ad5 เป็นไวรสัทีพ่บอยู่แล้วในประชากรมนุษย ์อย่างไรก็
ตามพบว่าไม่ม ีcross-neutralization ระหว่างไวรสัทัง้สอง 
ท าให้การฉีดวัคซีนตัวนี้สามารถใช้วิธี heterologous 
prime-boost immunisation โดยใช้ rAd26-S ส าหรบั 
priming และ rAd5-S ส าหรบั boosting ได ้ ทัง้นี้ในเดอืน
กนัยายน ค.ศ. 2020 ไดเ้ริม่ Phase III clinical trial ใน
อาสาสมคัร 40,000 คน ในรสัเซยี  

          •วคัซีน Ad5-nCoV ของบรษิทั CanSino Biologics 
ของจนี กก็ าลงัจะเริม่ Phase III clinical trial ในอาสาสมคัร
ในรสัเซยี ซาอุดอิาระเบยี และอกีหลายประเทศ รวมทัง้สิ้น 
40,000 คน ก่อนหน้านี้ จนีประสบปัญหาในการท า Phase 
III trial ภายในประเทศ เนื่องจากมผีูป่้วยจ านวนน้อย แต่ใน
ที่สุดได้รบัความร่วมมือจากรัสเซีย ซึ่งก าลังจะทดสอบ
วคัซนีแบบเดยีวกนั 
          3 .  วัคซีนประเภทเ ช้ือตาย  หรือ  Inactivated 
vaccine เป็นเทคโนโลยมีาตรฐานทีใ่ช้ในการผลติวคัซนีที่
ใช้อยู่ในปัจจุบนัหลายชนิด โดยผลติจากไวรสัที่เพาะเลี้ยง
ในเซลล์แล้วน ามาท าให้เชื้อตายด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ
น ามาสกดัและผลติเป็นวคัซนีต่อไป จงึต้องมกีารเพาะเลีย้ง
ไวรสัตวัเป็นทีม่ชีวีติเพื่อใชส้รา้งวคัซนี และในกรณีของเชือ้
โควิดต้องใช้ห้องปฏิบตัิการที่มคีวามปลอดภยัด้านชีวนิร
ภยัในระดบัสูงในการเพาะเลีย้งไวรสั   วคัซนีประเภทน้ีที่มี
ความกา้วหน้ามาก ไดแ้ก่  
          •วคัซีน CoronaVac โดยบรษิทั Sinovac Biotech 
ประเทศจีน เป็นเทคโนโลยีวัคซีนมาตรฐานที่ใช้มานาน 
ส าหรบัวัคซีนอื่นๆ เช่น วัคซีนไข้หวดัใหญ่ พิษสุนัขบ้า 
โปลโิอ เป็นต้น วคัซนีน้ีให้ผลการทดสอบว่าสามารถสรา้ง
ภูมิคุ้มกันได้ดี และมีผลข้างเคียงที่ยอมรับได้ ในการ
ทดสอบ Phase I-II clinical trials และก าลงัเริม่ Phase III 
ในบราซลิ และอนิโดนีเซยี 
          •วคัซีน COVAXIN โดยบรษิัท Bharat Biotech 
ร่วมกบั Indian Council of Medical Research (ICMR) 
และ National Institute of Virology (NIV) ประเทศอนิเดยี 
ซึ่งผ่านการทดสอบในลิงแล้วและก าลังเริม่ Phase III 
clinical trial ในประเทศ ในเรว็นี้ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใชใ้น
ประเทศอนิเดยีก่อน 
กระบวนการพฒันาวคัซีน 
         ขัน้ตอนการพัฒนาวคัซีนโดยทัว่ไปแบ่งได้เป็น 3 
ระยะ คอื 
          1. ระยะต้น (Exploratory หรือ Pre-clinical) 
ได้แ ก่  การออกแบบวัคซีน การวิจ ัยและพัฒนาใน
หอ้งปฏบิตักิาร  เป็นช่วงการสรา้งตวัวคัซนีตามทีอ่อกแบบ 
ท าการทดสอบในหลอดทดลอง ในจานเพาะเชื้อในเซลล ์
เพื่อประเมนิว่าสามารถผลติไดจ้รงิตรงตามทีอ่อกแบบ และ
ผลติได้ในปรมิาณที่น่าพอใจหรอืไม่ รวมทัง้ทดสอบความ
เป็นพษิต่อเซลล ์หลงัจากนัน้น ามาทดสอบในสตัวท์ดลอง 
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ตัง้แต่สตัว์เล็ก (เช่น หนู) ตามด้วยสตัว์ใหญ่ (เช่น ลงิ) 
โดยไม่มกีารทดสอบ (In Vivo) ในมนุษย ์สาเหตุทีก่าร
พฒันาในระยะต้นนี้ใช้เวลานาน เพราะไม่สามารถเร่ง
ปฏกิริยิาของธรรมชาตไิด ้เมือ่ฉีดวคัซนีไปแลว้ต้องรอ ให้
รา่งกายของสตัวท์ดลองสรา้งภูมคิุม้กนัตามธรรมชาต ิซึง่
ปกติจะรอประมาณ 14 วัน ถึง 1 เดือน เมื่อพบว่า
สตัวท์ดลองปลอดภยัจรงิ ๆ ถงึจะน าไปทดสอบในคนใน
ระยะต่อไปได ้ ส าหรบัวคัซนีโควดิพบว่ามมีากกว่า 230 
โครงการ ใน 19 ประเทศทัว่โลก ทีท่ าการพฒันาวคัซนีโค
วดิ-19 ในระยะตน้นี้ 
          2. Phase I และ Phase II clinical trials เป็น
การทดสอบในมนุษย ์ เริม่ดว้ย Phase I เพื่อศกึษาความ
ปลอดภัยในอาสาสมัครที่แข็งแรง และประมาณการ
ปรมิาณวคัซนี (dose) เบือ้งตน้ โดยใชค้น 10-20 คน หาก
พบว่าปลอดภยัก็จะเริม่เข้า Phase II เพื่อประเมนิ 
immunogenicity ปรมิาณ (dose) ที่เหมาะสมอย่าง
ละเอียดขึ้น และดูปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ (adverse 
reaction) โดยใชอ้าสาสมคัร 100- 200 คน การประเมนิ 
immunogenicity ดูจากการวดัการตอบสนองภูมคิุ้มกนั 
เช่น ตรวจวดัแอนตบิอด ีตรวจการกระตุ้น ท-ีเซลล์ เป็น
ตน้ แอนตบิอดคีอืโปรตนีสารน ้าทีม่ฤีทธิค์ุม้กนั คอยต่อสู้
กบัเชือ้ไวรสั ส่วนท-ีเซลล ์บางชนิดช่วยฆ่าเซลลท์ีต่ดิเชือ้
และอีกหลายชนิดช่วย บี-เซลล์ สร้างแอนติบอดีให้ถูก
ชนิดเพื่อต่อสูก้บัเชือ้ไวรสัได้ ซึง่เป็นกลไกทีค่าดว่าจะท า
ให้วคัซีนมปีระสิทธภิาพดีในการป้องกันการติดเชื้อใน
ที่สุด  วิธีการทดสอบในคนมกัใช้รูปแบบ randomized, 
placebo-controlled trial และท าในประชากรหลายกลุ่ม  
ในช่วงประมาณเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2020 พบว่ามวีคัซนีโค
วดิตน้แบบ ทีเ่ขา้สู่การทดสอบในมนุษยร์ะยะนี้ถงึ 4 ชนิด 
          3. Phase III trial เป็นการทดสอบในมนุษย์
ขัน้ตอนทีส่ าคญัทีสุ่ด โดยทดสอบในประชากรจ านวนมาก 
เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของวคัซีนในการป้องกนัโรค 
และประเมนิความปลอดภยัหลงัไดร้บัวคัซนีปรมิาณที่จะ
ใชจ้รงิในประชากร โดยจะก าหนดเกณฑท์ีย่อมรบัไดด้า้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ เกณฑข์องปฏกิริยิาขา้งเคยีงของระดบัความ
รนุแรงของการตดิเชือ้ ทีต่้องการใหว้คัซนีป้องกนัได ้และ
ของการแพร่กระจายของเชื้อในประชากร เป็นต้น  หาก
วคัซนีทีท่ดสอบนัน้มปีระสทิธภิาพ (efficacy) ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด กจ็ะสามารถน ามาใชใ้นประชากรทีต่อ้งการได ้

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ในการพฒันาวคัซีนโควิด
อย่างเร่งด่วน 
          การถอดบทเรยีนเรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิดได้
อย่างเร่งด่วนในครัง้นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิง่ ทัง้นี้
พบว่ามีปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องในด้านบวกหลายด้าน 
ประกอบดว้ย 
         1. มกีารถอดรหสัพนัธุกรรมของไวรสัและเผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างรวดเรว็ ภายในช่วงแรกของการระบาด ใน
วนัที ่11 มกราคม ค.ศ. 2020 ท าใหว้งการวทิยาศาสตรท์ัว่
โลกสามารถเริม่การพฒันาวคัซีนโควิดได้เรว็กว่าวคัซีน
โรคอื่นทีเ่คยมมีาก่อน 
          2. มกีารพฒันาวคัซนีด้วยเทคโนโลยทีุกรปูแบบที่
เป็นไปได้ ท าใหม้วีคัซนีต้นแบบหลากหลายชนิด เพื่อเพิม่
โอกาสส าเร็จให้มากที่สุด ขณะนี้ทัว่โลกมคีวามพยายาม
พฒันาวคัซีนนี้อย่างกว้างขวางทัง้โดยหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน บางรายมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ โดย
พบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นการตอบสนองของระบบ
ภมูคิุม้กนัและไมม่รีายงานผลขา้งเคยีงรุนแรง 
          3. มคีวามร่วมมอืกันระหว่างต่างภาคส่วนตลอด
ตัง้แต่ต้นน ้าจนถงึปลายน ้า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทีไ่ม่เคยมี
มาก่อนในประวตัศิาสตร ์ของการพฒันาวคัซนี  โลกก าลงั
มคีวามหวงักบัวคัซนี COVID-19 บรษิทัจากนานาประเทศ
ร่วมมอืกบันักวจิยัเพื่อผลติวคัซนี เพื่อป้องกนัเชื้อไวรสันี้  
ปัจจุบนัมบีรษิัทที่ก าลงัคดิค้นวคัซนีป้องกนัเชื้อโควดิ-19 
มากถงึ 178 แห่ง และอยู่ในระยะทดลองกบัคนอีกนับสบิ
แห่ง รวมทัง้มรีูปแบบความร่วมมอืแบบไม่แสวงหาก าไร 
เช่น การที่บรษิัทวคัซีน Astra Zeneca ร่วมมอืกับ
คณะผูว้จิยัจาก University of Oxford ในการทดลองเพื่อ
พฒันาวคัซีนป้องกันเชื้อไวรสัโควิด-19 โดยไม่แสวงหา
ก าไร(11) โดยมีข้อตกลงร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่ม
พนัธมติรความร่วมมอืดา้นนวตักรรมเพื่อรบัมอืโรคระบาด 
(CEPI) และ พนัธมติรทัว่โลกด้านวคัซนีและการสร้าง
ภูมคิุม้กนัโรค (GAVI) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่ดร้บัการสนับสนุน
จากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ รวมถึงองค์การอนามยั
โลก (WHO) (12) และมขีอ้ตกลงร่วมกบั Serum Institute of 
India (SII) ในการผลติและแจกจ่ายวคัซนีไปยงัประเทศทีม่ ี
รายได้ระดบัต ่าถึงปานกลาง (13) เพื่อเตรยีมพร้อมรองรบั
การผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรสัโควิด-19 ได้ส าเร็จและ
แจกจา่ยไดโ้ดยเรว็ ซึง่ลว้นมสี่วนในความส าเรจ็ทัง้สิน้  
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         ขณะเดยีวกนั ยงัมปัีจจยัด้านลบหรืออุปสรรค
หลายอย่าง ที่ท าให้การพัฒนาวคัซีนไม่ได้ง่ายอย่างที่
คาดหวงั ปัจจยัเหล่านี้ ไดแ้ก่ 
          1. ปัจจยัดา้นตวัไวรสั โควดิ-19 ซึง่เป็นไวรสัชนิด
ทีม่สีารพนัธุกรรมชนิด RNA จงึมอีตัราการกลายพนัธุส์ูง 
อนัเป็นคุณลกัษณะปกตขิอง RNA virus  จากการทวน
สอบข้อมูลพบว่า นับแต่การอ่านรหัสพนัธุกรรมตลอด
สายของโควดิไวรสัตวัแรก ไดม้กีารใช้วธิดีงักล่าวในการ
สบืสวนโรคและตดิตามแหล่งที่มาของไวรสัทีม่กีารกลาย
พนัธุ์ตลอดเวลาที่แพร่กระจายไปยงัชุมชนต่างๆ ทัว่โลก 
ท าให้ทราบได้ว่าไวรสัที่พบในที่หนึ่งมคีวามเกี่ยวข้อง
หรอืสบืสายพนัธุ์จากไวรสัที่ใดมาก่อน เป็นต้น  ปัจจุบนั
เชือ้โควดิไดม้กีารกลายพนัธุ ์จาก D (aspartate) เป็น G 
(glycine) ที่ต าแหน่งกรดอะมโิน 614 (D614G) ของ 
spike protein ท าใหม้คีวามกงัวลว่าวคัซนีทีพ่ฒันาจาก
ไวรสัสายพนัธุ์เมื่อช่วงต้นปี ค.ศ. 2020 อาจไม่สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อไวรสัสายพันธุ์ที่มีในประชากรในปี 
ค.ศ. 2021 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แมข้อ้มลูล่าสุดยงัไม่
สนบัสนุนขอ้กงัวลนัน้ (14) 

          2. ภูมคิุ้มกนัต่อไวรสัโควดิ-19 ซึ่งเป็นโคโรนา
ไวรสัชนิดใหม่แตกต่างจากโคโรนาไวรสัที่โลกรู้จกัมา
ก่อน ท าใหป้ระชากรโลกไม่มภีูมคิุม้กนัอยู่ก่อน (no pre-
existing antibody) องคค์วามรูด้า้นภูมคิุม้กนัต่อไวรสันี้ก็
มอียู่จ ากัด เมื่ออาศัยประสบการณ์จากการระบาดของ 
MERs และ SARs ซึง่เป็นโคโรนาไวรสัทีใ่กลเ้คยีง ท าให้
ทราบว่าแอนตบิอดต่ีอส่วน spike protein บนผวิของ
ไวรสั เป็นเป้าหมายหลกัของแอนตบิอดทีี่สามารถยบัยัง้
การตดิเชื้อได้ (neutralyzing antibody) แต่กลไกที่จะ
สรา้งภูมคิุ้มกนัที่แขง็แรงยัง่ยนืยงัไม่ทราบ รวมทัง้ยงัไม่
ทราบแน่ชดัว่าภูมคิุ้มกันต้านโรคโควิด-19 จะคงอยู่ได้
นานแค่ไหน  ทัง้นี้พบว่ามไีวรสัโคโรนาอื่นๆ 6 สายพนัธุ ์
ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์มานานแล้ว และภูมคิุ้มกนัตาม
ธรรมชาตทิีใ่ชต่้อสูก้บัไวรสัโคโรนา 4 สายพนัธุท์ีพ่บบ่อย
นัน้ โดยทัว่ไปคงอยู่ไดเ้พยีงไม่กี่ปี สนับสนุนการทีต่รวจ
พบว่าผู้ที่ติดเชื้อโควดิ-19 และหายแล้วมแีอนติบอดคีง
อยู่เป็นระยะเวลาไม่นานแล้วแอนติบอดีก็หายไป จงึมี
ความกังวลว่าถ้าแอนติบอดีคงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน
หลงัไดร้บัวคัซนี อาจตอ้งมกีารฉีดกระตุน้อยู่เป็นประจ า 

          3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการทดสอบวัคซีน 
เนื่องด้วยวคัซนีโควดิ-19 เป็นวคัซนีที่พฒันารวดเรว็มาก 
เพราะว่าไดท้างลดัในหลายๆ ขัน้ตอน ท าใหว้คัซนีบางตวั
กข็า้มขัน้ตอนทดสอบในหนู โดยขา้มไปทดสอบในลงิแล้ว
ไปต่อในคนเลย วคัซนีหลายตวัท า clinical trial ขัน้ต้นใน
คน พร้อมๆ กับการทดสอบในสัตว์ เ ลย เพื่ อ เ ร่ ง
กระบวนการให้ เ ร็วขึ้น ( 1 5 )  อย่ างไรก็ตามการเร่ ง
กระบวนการนี้อาจมผีลที่ไม่คาดคดิเกดิขึน้ได้ ดงัตวัอย่าง
ล่าสุดในวคัซนี AZD1222 ที่มกีารหยุดการทดสอบวคัซนี
เพื่อสอบสวนสาเหตุว่าเกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัวคัซนีหรอืไม ่
เนื่องจากพบว่าอาสาสมคัรมอีาการขา้งเคยีงรนุแรง 
          4. ทัว่โลกต่างวติกกงัวลว่าวคัซนีทีผ่ลติออกมาจะ
ถูกผูกขาด ส่งผลใหป้ระเทศทีม่รีายได้ระดบัต ่า-ปานกลาง 
ไม่สามารถเข้าถึงวคัซีนที่มปีระสิทธิภาพได้  จากความ
กังวลเหล่านี้  องค์กรต่าง ๆ ต่างสนับสนุนเงินเพื่อท า
ข้อตกลงร่วมกับบริษัทผู้พัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้
แน่ใจไดว้่าวคัซนีทีผ่ลติขึน้จะกระจายไปยงัประเทศต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  
          สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้จากการพฒันาวคัซีนโควิด เป็น
บทเรียนทีมี่ค่ายิง่แก่ทุกคนทีเ่กีย่วข้อง เพราะโลกยงั
ต้องการวคัซีนอีกหลายชนิด และยงัมีโรคอุบติัใหม่
จากเช้ือโรคต่างๆเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง สิง่ทีไ่ด้เรียนรู้
น้ีจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมรบัมือและตอบโต้ ภยั
อนัตรายดงักล่าวทีจ่ะมาในอนาคต 
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 การกลายพนัธุข์องเช้ือก่อโรคโควิด-19 : ส่ิงท่ีควรทราบและผลกระทบ 

ดร. นพ. พลวฒัน์ ติง่เพช็ร 
สาขาจลุชีววิทยาและภมิูคุ้มกนัวิทยา  
สถานวิทยาศาสตรพ์รีคลินิก คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

          จากข่าวว่า เชือ้ทีเ่ป็นสาเหตุของโรคโควดิ 19 (COVID-19) ทีร่ะบาดในประเทศต่าง ๆ อาจจะมี
พันธุกรรมที่ต่างกัน และข่าวที่พบผู้ที่เคยติดเชื้อนี้กลับมาติดเชื้อซ ้าอีก รวมทัง้ข่าวว่าชุดตรวจที่ใช้ตรวจ
วนิิจฉยัโรคนี้ไมส่ามารถตรวจพบเชือ้ในผูป่้วยบางรายทีต่ดิเชือ้ ดว้ยข่าวเหล่านี้ท าให้หลาย ๆท่านเกดิค าถามว่า 
เชื้อโควดิ 19 มหีลายสายพนัธุใ์ช่ไหม เชื้อมกีารกลายพนัธ์จรงิหรอืไม่  ถ้าข่าวนี้เป็นจรงิจะมผีลกระทบต่อมวล
มนุษยชาตอิย่างไร และเราจะรบัมอืกบัมนัอย่างไร เพื่อหาค าตอบนี้ทางจุลสารจงึไดเ้รยีนเชญิ ดร.นพ.พลวฒัน์ 
ต่ิงเพ็ชร อาจารย์สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อาจารยจ์ะมาให้ความรูเ้พื่อไขขอ้สงสยัเหล่านี้ในหวัขอ้เรื่อง “ การกลายพนัธุ์ของ
เช้ือก่อโรคโควิด-19: ส่ิงท่ีควรทราบและผลกระทบ” มาอ่านกนัเลยค่ะ 
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           โรคโควิด-19 ซึ่งเกดิจากการตดิเชื้อ SARS-CoV-2 เริม่ระบาดตัง้แต่ปลายเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2019 จนถงึ
ปัจจุบนันี้ นับเป็นเวลา 9 เดอืน ท าให้มผีู้ติดเชื้อทัว่โลกมากกว่า 30 ล้านคน และมผีู้เสยีชวีติสูงถึง 970,000 ราย 
บทความนี้อธบิายถงึการกลายพนัธุข์องเชือ้ก่อโรคโควดิ-19 และกล่าวถงึสายพนัธุท์ีก่ าลงัระบาด รวมทัง้ผลกระทบที่
เกดิจากการกลายพนัธุโ์ดยสงัเขป 

การกลายพนัธุ ์
          การกลายพนัธุ ์(mutation) คอืการเปลีย่นแปลงของล าดบัเบสในสารพนัธุกรรม ซึง่การกลายพนัธุอ์าจส่งผลใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงของลกัษณะปรากฏ (phenotype) หรอือาจไม่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงใดเลยกไ็ด้ การกลายพนัธุพ์บ
ได้ทัง้ในคน สตัว์ พชื และจุลชพี โดยทัว่ไปอตัราการกลายพนัธุ์ของสิง่มชีวีติซึ่งม ีDNA เป็นสารพนัธุกรรม จะเกดิใน
อตัราทีต่ ่า ท าใหส้ารพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติทัว่ไปค่อนขา้งเสถยีร ทัง้น้ีเน่ืองจากเอน็ไซมท์ีใ่ช้ในกระบวนการเพิม่จ านวน
ของสารพนัธุกรรมชนิด DNA นัน้ มคีวามสามารถในการตรวจสอบล าดบัเบสบนสาย DNA เมื่อมกีารน านิวคลโีอไทดต์วั
ใหมม่าต่อ (หรอืเรยีกว่าม ีproofreading activity) 
          เชือ้ไวรสัสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คอื DNA virus และ RNA virus การกลายพนัธุข์อง DNA virus มกัเป็น
ในอตัราเดยีวกบัสิง่มชีวีติทัว่ไป ในขณะที ่RNA virus นัน้มกัมอีตัราการกลายพนัธุท์ีเ่รว็มากกว่า เนื่องจากเอน็ไซมท์ีใ่ช้
ในกระบวนการเพิม่จ านวน RNA นัน้ ไม่ม ีproofreading activity ท าใหเ้กดิความผดิพลาดของล าดบันิวคลโีอไทดไ์ดบ้่อย 
ตวัอย่างเช่น เชือ้ก่อโรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza virus) ซึง่มกีารกลายพนัธุเ์กดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเมื่อเชือ้เพิม่จ านวน ซึง่
กระบวนการเปลีย่นแปลงนี้น าไปสู่การเกดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุท์ีม่โีครงสรา้งของแอนตเิจนแตกต่างไปจากเดมิ 
หรอืเรยีกว่า Antigenic drift 
          ส าหรบัเชื้อ Coronavirus ซึ่งรวมถงึเชื้อ SARS-CoV-2 นัน้ แมว้่าเป็น RNA virus แต่พบว่าเชื้อมกีลไกที่ใช้
ส าหรบัการ proofreading ในกระบวนการเพิม่จ านวน ซึ่งเป็นกลไกจ าเพาะที่พบในเชื้อแฟมลิี่ Coronaviridae (1) ท าให้
เชื้อจากแฟมลิี่นี้มกีารกลายพนัธุ์ที่ช้ากว่าเมื่อเทยีบกบั RNA virus อื่น ๆ เช่น Influenza virus หรอื Human 
immunodeficiency virus เป็นตน้ 

สายพนัธุข์องเช้ือ SARS-CoV-2 และการระบาด 
          แมก้ารกลายพนัธุ์ของเชือ้ SARS-CoV-2 จะเกดิในอตัราทีต่ ่าเมื่อเทยีบกบั RNA virus อื่น แต่จากการตดิตาม
ลกัษณะพนัธุกรรมของเชื้อจากผู้ป่วยที่ล าดบัจโีนมได้ถูกรายงานเขา้ GISAID SARS-CoV-2 sequence database 
พบว่าการกลายพนัธุส์่งผลใหเ้ชือ้เกดิการเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมจนพฒันาเป็นสายพนัธุ์ต่างๆ ทีแ่พร่กระจายทัว่โลก ซึง่
ขณะนี้พบอยู่ 6 สายพนัธุห์ลกั ไดแ้ก่ L, S, V, G, GR และ GH (สามารถดูขอ้มลูอพัเดตไดท้ี ่www.gisaid.org/epiflu-
applications/hcov-19-genomic-epidemiology/) 
          ผลการวเิคราะหจ์โีนมของเชือ้ 48,635 ตวัอย่างจากทัว่โลกแสดงถงึการกลายพนัธุท์ีพ่บบ่อย (ตารางที ่1) ซึง่เป็น
การเปรยีบเทยีบการเปลี่ยนแปลงของนิวคลโีอไทด์กบัสายพนัธุ์ NC_045512.2 (หรอือาจเรยีกว่าสายพนัธุ์ Wuhan-Hu-
1) ซึ่งเป็นสายพนัธุ์มาตรฐาน (Reference strain) ที่ได้ถูกรายงานล าดบัจโีนมครบสมบูรณ์เป็นครัง้แรก สายพนัธุ์นี้มี
กรดอะมโินต าแหน่งที ่84 เป็น Leucine จงึเรยีกว่า สายพนัธุ ์L เมื่อน าจโีนมของเชือ้ทีร่ะบาดทีป่ระเทศจนีในช่วงแรกมา
เปรยีบเทยีบ พบว่ามเีชื้อที่มนีิวคลโีอไทด์ต าแหน่งที่ 23144 แตกต่างไปคอืพบเป็น C แทนที่ T ท าให้กรดอะมโิน
ต าแหน่งที ่84 เปลีย่นเป็น Serine และเรยีกเชือ้ทีม่ ีSerine ทีต่ าแหน่งน้ีว่าสายพนัธุ ์S การระบาดช่วงแรก โดยเฉพาะใน
เอเซยี จงึเป็นการระบาดของสองสายพนัธุน์ี้ (L ประมาณ 70% และ S ประมาณ 30%) (2)  ปัจจุบนัการระบาดของสอง
สายพนัธุน์ี้พบประมาณ 7 และ 8% ตามล าดบั (รปูที ่1A)  
          สายพนัธุ์ L มกีารเปลี่ยนนิวคลโีอไทด์จาก G ที่ต าแหน่ง 26144 เป็น T ท าให้กรดอะมโินที่ต าแหน่งที่ 251 
กลายเป็น Valine โดยมกัพบรว่มกบัการกลายพนัธุ ์G11083T เรยีกสายพนัธุน์ี้ว่าสายพนัธุ ์V (ตารางที ่1) ซึง่ปัจจุบนัพบ
ประมาณ 7% (รปูที ่1A) 
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นิวคลีโอไทดท่ี์เปล่ียน กรดอะมิโนท่ีเปล่ียน โครงสรา้งหรอืโปรตีนท่ีได้รบั
ผลกระทบ 

รอ้ยละท่ี
พบ* 

สายพนัธุ ์

A23403G D614G Spike protein 75 G 
C14408T P314L RNA-dependent RNA Polymerase 75 G 
C3037T F106F Non-structural protein 3 75 G 
C241T 5'UTR:241 5' Untranslated region 74 G 

GGG28881AAC RG203KR Nucleocapsid protein 29 G (GR) 
G25563T Q57H Open reading frame 3a protein 22 G (GH) 
G11083T L37F Non-structural protein 6 11 V 
G26144T G251V Open reading frame 3a protein 8 V 
T28144C L84S Open reading frame 8 protein 8 S 
C8782T S76S Non-structural protein 4 8 S 

ตารางท่ี 1 การกลายพนัธุท์ีพ่บบ่อยของเชือ้ SARS-CoV-2 (ดดัแปลงจากเอกสารอ้างองิ 3) 3  

*ค านวณจากจ านวนตวัอย่างทีม่กีารกลายพนัธุ ์โดยคดิเป็นรอ้ยละจากจ านวนตวัอย่างจโีนมของเชือ้ทัง้หมดทีน่ ามาวเิคราะห(์ 

รปูท่ี 1 สายพนัธุข์องเชือ้ SARS-CoV-2 A) สดัสว่นรอ้ยละของเชือ้สายพนัธุต่์างๆ; O ย่อมาจาก Others B) กราฟแสดงสดัสว่นของ
เชือ้สายพนัธุต่์างๆทัว่โลก (แกน y) ตามเวลา (แกน x) C) กราฟแสดงสดัสว่นแยกตามทวปี (ดดัแปลงจากเอกสารอา้งองิ 3) 

ผลกระทบของการกลายพนัธุ ์
        จากตารางที ่1 จะเหน็ว่า การกลายพนัธุท์ีพ่บบ่อยทีสุ่ดคอืการเปลีย่นเบส A เป็น G ทีต่ าแหน่ง 23403 ส่งผล
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงกรดอะมโิน (missense mutation) จาก D (Aspartate) เป็น G (Glycine) ทีต่ าแหน่ง 614 
การกลายพนัธุ ์D614G นี้เป็นทีน่่าสนใจ เนื่องจากเกดิขึน้ทีล่ าดบักรดอะมโินอนัเป็นส่วนประกอบของ Spike ซึง่เป็น
โครงสรา้งของเชือ้ทีใ่ช้ยดึเกาะกบัตวัรบั (ACE2 receptor) บนผวิเซลลม์นุษย ์บทความนี้ไดส้รุปผลของการกลาย
พนัธุ ์D614G ดงันี้ 
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          สายพนัธุ์ G เกดิจากการเปลีย่นแปลงนิวคลโีอไทดท์ีต่ าแหน่ง 23403 ของสายพนัธุ ์L จาก A เป็น G ท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นกรดอะมโินทีต่ าแหน่ง 614 จาก Aspartate (D) เป็น Glycine (G) การเปลีย่นแปลงนี้มกัพบร่วมกบัการกลาย
พนัธุ ์C14408T, C3037T และ C241T ส่วนสายพนัธุ ์GR และ GH นัน้ กลายพนัธุม์าจากสายพนัธุ ์G โดยมกีารเปลีย่น
กรดอะมโินเป็น Arginine (R) ทีต่ าแหน่ง 203 และเป็น Histidine (H) ทีต่ าแหน่ง 57 ตามล าดบั (ตารางที ่1) ขอ้มลูดา้น
ระบาดวทิยาจากทัว่โลกในขณะนี้ พบว่า สายพนัธุ ์G (ซึง่รวมทัง้ GR และ GH) เป็นสายพนัธุท์ีก่ าลงัแพร่ระบาดอยู่มาก
ทีสุ่ด คดิเป็น 74% ของเชือ้ทัง้หมด (รปูที ่1) 



          2. ผลกระทบต่อกลไกการก่อโรค : เชือ้สายพนัธุ ์G614 สามารถตดิเขา้สู่เซลลเ์พาะเลีย้งในหลอดทดลองได้
ดกีว่าเชือ้ D614  โดยจากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของ spike พบว่า การเปลีย่นแปลงกรดอะมโินเป็น Glycine อาจ
ท าใหเ้กดิความยดืหยุน่ (flexibility) ของ spike ไดม้ากขึน้ และอาจส่งผลใหส้ามารถยดึจบักบั ACE2 receptor ไดด้ี
ขึน้ 

รปูท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบความรุนแรงของ
โรคระหว่างผูต้ดิเชือ้ D614 และ G614(4) 

           3. ผลกระทบต่อความรุนแรงของโรค : ผล RT-PCR จากสิง่ส่ง
ตรวจจากผู้ป่วย 999 รายแสดงให้เหน็ว่า ผู้ที่ตดิเชื้อสายพนัธุ์ G614 มี
ปรมิาณเชือ้ (viral load) มากกว่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิมื่อเทยีบกบั
ผูท้ีต่ดิเชือ้ D614 อยา่งไรกต็าม การศกึษานี้ไม่พบความแตกต่างในดา้น
ความรุนแรงของโรคระหว่างผูต้ดิเชือ้สายพนัธุ ์G614 เมื่อเทยีบกบัผูต้ดิ
เชือ้ D614 (ความรุนแรงของโรควดัจากจ านวนผูป่้วยทีร่กัษาแบบผูป่้วย
นอก หรอืถูกรบัการรกัษาแบบผู้ป่วยใน และต้องอยู่ในหอผู้ป่วยวกิฤต 
ดงัรูปที่ 3 (4) แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานถึงความเป็นไปได้ของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราป่วยตาย (case fatality rate) กบัการตดิเชือ้
สายพนัธุ์ G614(5) แต่การศึกษาดงักล่าวเป็นการน าผลอตัราการป่วย
ตายของแต่ละประเทศมาเปรยีบเทยีบกบัความชุกของการตดิเชือ้ G614 
ของประเทศนัน้ ๆ โดยไม่ไดค้ านึงถงึปัจจยัอื่นทีอ่าจส่งผลต่อการรกัษา
แต่อยา่งใด 

         4.ผลกระทบต่อการสรา้งภมูคิุม้กนัและการพฒันาวคัซนี : แมว้่าจะมรีายงานผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ซ ้า โดยครัง้แรก
เป็นเชือ้สายพนัธุ ์V และครัง้ทีส่อง (ห่างจากครัง้แรก 142 วนั) เป็นเชือ้สายพนัธุ ์G แต่ยงัไม่สามารถสรุปไดว้่าการ
กลายพนัธุเ์ป็นสาเหตุของการตดิเชือ้ซ ้า เนื่องจากผูป่้วยรายนี้มปัีจจยัอื่นร่วมดว้ย เช่น การตรวจไม่พบแอนตบิอดี
จากการตดิเชือ้ครัง้แรก(6) นอกจากนัน้มรีายงานการศกึษาซึง่น าซรี ัม่ของผูป่้วยทีห่ายจากโรคจ านวน 70 ตวัอย่าง
มาทดสอบการยบัยัง้เชือ้สายพนัธุ ์G614 และ D614 พบว่าซรี ัม่ 65 ตวัอย่างสามารถยบัยัง้เชือ้ทัง้สองสายพนัธุไ์ด้
เป็นอย่างด(ี7) จากขอ้มลูนี้ท าใหเ้ชื่อว่า แอนตบิอดทีีเ่กดิขึน้จะสามารถยบัยัง้เชือ้ขา้มสายพนัธุร์ะหว่าง D614 กบั 
G614 ได ้และเชื่อว่าการกลายพนัธุ ์D614G นี้ไมน่่าจะส่งผลต่อประสทิธภิาพของวคัซนีทีก่ าลงัถูกผลติขึน้มา  

การกลายพนัธุ์อืน่ทีต้่องเฝ้าระวงัในอนาคต 
        แมว้่าจากหลกัฐานขอ้มลูจะแสดงใหเ้หน็ว่า การกลายพนัธุอ์นัก่อใหเ้กดิสายพนัธุ ์G (รวมทัง้ GR และ GH) 
ที่ระบาดมากที่สุดในขณะนี้  ไม่ท าให้ความรุนแรงของโรคมากขึ้น และไม่น่าที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
แอนติบอดรีวมทัง้ของวคัซนีที่ถูกพฒันาขึ้นมา แต่เรายงัคงต้องเฝ้าระวงัการกลายพนัธุ์อื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ใน
อนาคต  
          การกลายพนัธุท์ีพ่บบ่อยต าแหน่งอื่น ๆ ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1 เกดิขึน้กบั Non-structural proteins และ 
Untranslated region ซึ่งการกลายพนัธุ์ต าแหน่งเหล่านี้ มกัไม่ส่งผลต่อการท างานของแอนตบิอด ีแต่ส าหรบั 
D614G แมว้่าการกลายพนัธุน์ี้จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของกรดอะมโินที ่spike protein แต่กเ็กดิในบรเิวณ S1 
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รปูท่ี 2 การแพร่ระบาดของ G614 ในประเทศ
ออสเตรเลยี(4) 

          1. ผลกระทบต่อการระบาด : เชื้อสายพนัธุ ์ G614 
(หรอืเรยีกสายพนัธุ ์G) ไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลก โดยเชือ้สาย
พนัธุน์ี้ไดแ้ทนทีก่ารระบาดของสายพนัธุอ์ื่นๆ  แมใ้นประเทศที่
มแีพร่ของสายพนัธุ์อื่นอยู่ก่อนหน้า (4) (รูปที่ 2) ท าให้ปัจจุบนั
พบเชือ้สายพนัธุ ์G (รวมทัง้ GR และ GH) มากทีสุ่ดในโลก  
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          ส าหรบัจุลสารฉบบันี้คอลมัน์ เปิดงาน-เปิดใจ ได้รบัเกียรติจากศาสตราจารย์ใหม่ป้ายแดงเพิง่ได้รบัการ
โปรดเกล้าล่าสุด และเป็นศาสตราจารย์ในขณะที่อายุยงัน้อย คือ มอีายุเพิ่ง 40 ปีหมาดๆ ค่ะ เป็นผู้ที่มาก
ความสามารถจรงิ ๆ ท่านใชเ้วลาแค่ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) ก้าวจากต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์จนขึน้เป็น 
ศาสตราจารย ์นับว่าเรว็มาก ท่านจะมาพูดคุยเล่าประสบการณ์การท างาน ทัง้ดา้นวจิยั วชิาการ  รวมทัง้แง่คดิ คต ิ
ในการท างานที่ท าให้ท่านประสบความส าเร็จ บุคคลที่กล่าวถึง คอื ศาสตราจารย์ ภก.ดร. ปิติ จนัทรว์รโชติ 
อาจารยจ์ากภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาดกูนัว่าอาจารยท์ างานอะไรบา้ง  
 

ซึง่ไม่ใช่ส่วนทีจ่บักบัตวัรบั (Receptor-binding domain หรอื RBD) จงึอาจเป็นเหตุผลทีท่ าใหก้ารเปลีย่นแปลงนี้ไม่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพของแอนตบิอดทีี่ถูกสรา้งขึ้นมาจากการติดเชื้อสายพนัธุ์อื่น สิง่ที่ต้องเฝ้าระวงัคอืการกลาย
พนัธุ์ของสายพนัธุ์ทีเ่กดิการเปลี่ยนแปลงกรดอะมโินบน RBD ดงัรายงานจากการศกึษาล่าสุดที่พบการกลายพนัธุ ์
(A475V, L452R, V483A และ F490L) ซึง่ท าใหเ้กดิเป็นเชือ้สายพนัธุด์ือ้ต่อการถูกท าลายโดยแอนตบิอด ี (8) 
สรปุ 
         เชือ้ SARS-CoV-2 เกดิการกลายพนัธุจ์นเกดิเป็น 6 สายพนัธุห์ลกัระบาดทัว่โลก สายพนัธุท์ีร่ะบาดมากทีสุ่ด
คอืสายพนัธุ ์G (รวมทัง้ GR และ GH) เกดิจากการกลายพนัธุ ์D614G ซึง่ส่งผลต่อการตดิเขา้สู่เซลลเ์พาะเลีย้งได้
ดีกว่า ต่อการตรวจพบปริมาณเชื้อที่สูงกว่า แต่ไม่น่าส่งผลต่อความรุนแรงของโรค และไม่น่าส่งผลต่อการ
ประสทิธภิาพของแอนตบิอดแีละของวคัซนีที่ก าลงัผลติขึน้มา อย่างไรก็ตาม เรายงัคงต้องศกึษาและตดิตามขอ้มูล
อยา่งต่อเนื่อง ทัง้ของการกลายพนัธุ ์D614G นี้ และการกลายพนัธุอ์ื่น ๆ ในอนาคต 

เปิดงาน-เปิดใจ 
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        ส าหรบัรางวลัต่าง ๆ ที่ผมได้รบัในช่วงต้น ๆ ของการท างานก็จะเป็นรางวลัการน าเสนอผลงานในงานประชุม
วชิาการต่าง ๆ ครบัและต่อดว้ยรางวลันกัวจิยัรุน่ใหม ่รายละเอยีดดงันี้ครบั  
     1. The Nagai Award Thailand for Research in Pharmaceutical Sciences, The Nagai Foundation, Tokyo 
     2. รางวลันกัวทิยาศาสตรร์ุน่ใหม ่มลูนิธสิ่งเสรมิวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
     3. รางวลั TRF-CHE-Scopus Yong scientist award จาก ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รว่มกบั 
        ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั และส านกัพมิพ ์Elsevier  
     4. รางวลั Young BMB Award สาขาชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกุล สมาคมวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระ 
         บรมราชปูถมัภ ์ 
     5. รางวลัเกยีรตยิศ ศาสตราจารย ์นายแพทย ์อวย เกตุสงิห ์จากสมาคมเภสชัวทิยาแห่งประเทศไทย 
     6. รางวลั TRF-OHEC-Scopus Researcher Award-Health Sciences Thailand Research Fund, The Office  
         of Higher Education Commission and Elsevier. 
     7. รางวลัดุษฎบีณัฑติ คปก. ดเีด่น จาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) โครงการปรญิญาเอก 
         กาญจนาภเิษก (เขา้รบัพระราชทานรางวลัจาก สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
         สยามบรมราชกุมาร)ี 
 

         ส าหรับประวัติการท างานของผม โดยสังเขปนะครับ ผมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา 2 ท่านคอื รองศาสตราจารย ์เภสชักรหญงิ ดร.อุบลทพิย ์นิมมานนิตย ์
และ ศาสตราจารย ์ดร.ยอน โรจนสกุล West Virginia University โดยท่านทัง้ 2 เป็นผูม้อุีปการคุณอย่างยิง่ส าหรบัผม 
ไดเ้มตตากรุณาสอนผมทัง้การเป็นอาจารยท์ีด่แีละการท างานวจิยัครบั ทนัททีีผ่มจบกไ็ดส้มคัรเขา้ท างานเป็นอาจารยท์ี ่
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ .ศ.2549 และได้รบัการแต่งตัง้เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารยใ์นปี พ.ศ. 2552 และรองศาสตราจารยใ์นปี พ.ศ. 2556 และศาสตราจารยใ์นปี พ.ศ. 2561 

จะรบกวนอาจารยเ์ล่าประวตักิารท างานตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั รวมทัง้รางวลัต่าง ๆ ทีอ่าจารยไ์ดร้บัค่ะ 

ทราบว่าอาจารยม์คีวามสามารถหลายดา้นมาก ทัง้ดา้นวชิาการ วจิยั และบรหิาร จงึอยากใหอ้าจารยเ์ล่าว่าอาจารยไ์ด้
ท างานส าคญั ๆ หรอืรบัผดิชอบต าแหน่งทีส่ าคญั ๆ อะไรบา้งคะ 

          ผมมองว่า ผมไม่ไดม้คีวามสามารถหลายด้านเช่นนัน้นะครบั เพยีงแต่ผมท างานตามที่ได้รบัมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ งานทางด้านวิชาการนอกเหนือจากการสอน ก็เป็นผู้ประเมนิโครงการวิจยัและทุนวิจยั ทัง้ใน
ประเทศและนอกประเทศ งานบรหิารที่ท าอยู่เป็นหน้าที่หลกัก็เป็นผู้ช่วยคณบด ีฝ่ายกจิการนิสติ และท าหน้าที่เป็น
กรรมการบริหารจดัการระบบการศึกษาและวิจัยของสภากาชาดไทย และเป็นประธานคณะอนุกรรมการของ
สภากาชาดไทยในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Molecular pharmacology และ precision medicine รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะใน
การก าหนดแนวทางการศกึษาวจิยัของสภากาชาดไทย และมบีางส่วนทีไ่ดท้ างานในคณะอนุกรรมการการคดัเลอืกยา
ขององคก์ารอาหารและยาครบั 

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยนิดทีี่อาจารยไ์ดร้บัโปรดเกล้าใหด้ ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย ์แล้ว ทัง้ที่อายุยงัน้อยมาก 
40 หมาด ๆ ซึ่งในประเทศไทยนอกจากแพทยแ์ล้วมน้ีอยคนนักที่สามารถเขา้สู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ได้ในช่วงวยั
ขนาดนี้ ขอแสดงความชื่นชมจรงิ ๆ ค่ะ ทางจุลสารสรรีวทิยาสมาคมฯ ต้องขอใหอ้าจารยช์่วยแนะน าเคลด็ลบัทีท่ าให้
ประสบความส าเรจ็ไดข้นาดนี้ แต่ก่อนทีอ่าจารยจ์ะแนะน าเคลด็ลบั คงตอ้งขอถามค าถามเรือ่งอื่นก่อนนะคะ 

ขอบพระคุณครบัอาจารย ์
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         ส าหรบัการดูแลนิสติในระดบับณัฑติศกึษานัน้ ผมจะเน้นใหเ้วลาโดยเราจะประชุมกนั
อาทติย์ละครัง้ และน าค าถามที่มาจากงานวจิยั หรอืปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าการ
ทดลองมาช่วยกนัเสนอค าแนะน าแกไ้ข รว่มกนัคน้ควา้หาความรูใ้หม ่ๆ ไปดว้ยกนั 

มาถงึบทบาทงานวชิาการและงานวจิยัของอาจารยบ์า้งนะคะ  รบกวนอาจารยช์่วยเล่างานงานวจิยัทีอ่าจารยท์ า 
มอีะไรบา้งคะ 

         งานวจิยัที่ผมท าค่อนข้างจะหลากหลายนะครบั โดยที่ผมจะให้อิสระกบันิสติที่มาเรยีนกบัเราว่าเขามคีวามสนใจ
ทางด้านใด ถ้าอยู่ในขอบข่ายชวีวทิยาของเซลล์ ผมก็สามารถที่จะช่วยเขาในการเรยีนรู้ได้ โดยงานวจิยัส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาทางด้านชีววิทยาของเซลล์มะเรง็ เพ่ือจะศึกษากลไกในระดบัโมเลกลุของเซลลม์ะเรง็ท่ีเก่ียวข้องกบั
การควบคมุความรนุแรงของโรคมะเรง็ โดยเฉพาะมะเรง็ปอด ท าใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ทีส่ามารถอธบิายกลไกความ
รุนแรงของเซลล์มะเรง็ในแต่ละด้าน โดยเฉพาะสามารถค้นพบองค์ความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัเซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิด 
(cancer stem cell) ทีท่ ัว่โลกก าลงัใหค้วามสนใจ เนื่องจากไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นเซลลม์ะเรง็ทีม่บีทบาทส าคญัในการก่อ
โรคมะเรง็ (cancer initiation) และส่งเสรมิความรุนแรงของโรค เป็นเซลลท์ีม่กีารดือ้ต่อยาต้านมะเรง็ และเป็นเซลลม์ะเรง็ที่
แพรก่ระจาย (metastasis) โดยท าการศกึษาคน้ควา้หาปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งเสรมิเซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิด และกลไกทางชวีวทิยา
โมเลกุลทีส่ าคญัในเซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิดของมะเรง็ปอด (lung cancer stem cell) เพื่อพฒันาเป็นโมเลกุลเป้าหมายในการ
พฒันายาต้านมะเรง็ และศึกษาผลของสารที่ได้จากพชืสมุนไพรและสิ่งมชีวีิตใต้ทะเล รวมทัง้สารที่ได้รบัการดดัแปลง
โครงสรา้งเพื่อการออกฤทธิต์้านมะเรง็ โดยมเีป้าหมายเป็นโมเลกุลทีส่่งเสรมิความเป็นเซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิด นอกจากน้ียงั
ท างานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัเซลล์ผวิหนัง เซลล์ต้นก าเนิดที่พบในผวิหนัง เซลล์รากผม การคน้คว้าหาสารสมุนไพรทีม่ฤีทธิต์้าน
อนุมูลอิสระ เพิม่การสร้างเสรมิผวิหนังและเส้นผม งานวจิยัทางคลนิิกที่เป็นการศึกษาผลของสารและผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารในอาสาสมคัรสุขภาพด ีและการวจิยัทีท่ าในทารกแรกเกดิ กค็่อนขา้งมคีวามหลากหลายมากครบั 

งานวชิาการและ/หรอืงานวจิยัทีอ่าจารยถ์นดัและสนใจมากทีสุ่ดคอือะไรคะ และอะไรคอืเหตุผลทีท่ าใหอ้าจารยส์นใจ
งานนัน้คะ 

ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นอาจารยแ์ลว้ หน้าที่หนึ่งที่ส าคญัคอืการสอน อาจารยม์วีธิหีรอืแนวคดิอย่างไรในการสอนใหน้ักศกึษามี
ทัง้ความรูแ้ละทกัษะในการท าวจิยัคะ 

          หน้าที่ที่ส าคญัของอาจารยค์อืการสอน ส าหรบัผม ผมเน้นเสมอที่จะพฒันานิสติ
นกัศกึษาใหม้คีวามรูคู้่กบัคุณธรรม โดยหลกั ๆ กค็อืความซื่อสตัยซ์ื่อตรง ความรบัผดิชอบ
ต่อหน้าทีข่องตน และทีส่ าคญัคอืการช่วยเหลอืเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ส าหรบัทกัษะทางงานวจิยั
นัน้ ผมเน้นทีก่ารคดิเป็นและการรูจ้กัเชื่อมโยงศาสตรท์างดา้นต่างๆ มาประกอบกนั รวม
ไปถงึการวางแผนการทดลองและแนวทางความคดิทีเ่ป็นระบบ  
การหมัน่ศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยเน้นกบันิสติเสมอว่าถา้ 
ฟังทีอ่าจารยส์อนอยา่งมากกจ็ะเก่งไดเ้ท่าอาจารย ์แต่ถา้สามารถ 
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองได ้กส็ามารถพฒันาตนเองไปใหเ้ก่ง 
กว่าอาจารยไ์ด ้

        ส าหรบังานวจิยัที่ผมถนัดและสนใจมากทีสุ่ดคอืการศึกษาด้านชีววิทยาของเซลลม์ะเรง็ และมีความช านาญ
ด้านชีววิทยาโมเลกลุของเซลลม์ะเรง็ เซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิด และ anti-cancer drug discovery โดยมีความ
สนใจพิเศษในด้าน Cancer metastasis mechanism, Apoptosis, autophagy, and necrosis cell death, 
Chemotherapeutic resistance mechanism, Protein modifications and their relevance in cell behaviors,  
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          2. การค้นพบบทบาทใหม่ของโปรตีน p21 ในการเหนี่ยวน าใหเ้ซลล์มะเรง็ล าไส้ใหญ่ดือ้ต่อยาต้านมะเรง็ 
โดยเกีย่วขอ้งกบักลไกการจบักนัระหว่างโปรตนี p21 กบัโปรตนี p-Chk2 และท าให ้complex ทีเ่กดิขึน้ถูกส่งออกไป
จาก nucleus ท าให้ pro-apoptotic functions ของโปรตนี p-Chk2 ที่ต้องท างานในนิวเคลยีสในการกระตุ้นการ
ท างานของโปรตนี E2F1 สูญเสยีไป นอกจากนี้ยงัพบว่าระดบัของ cytoplasmic p21 จะเพิม่ขึน้มากในเซลลม์ะเรง็
ล าไสใ้หญ่ทีด่ ือ้ต่อยาตา้นมะเรง็ 5FU ทัง้ในหลอดทดลองและในสตัวท์ดลองอกีดว้ย 

          3. การศึกษาผลของ Titanium nanosheet สามารถลดความเป็นเซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิดของมะเรง็ปอด ซึง่
จะไมส่่งผลต่อเซลลต์น้ก าเนิดทีเ่ป็นเซลลป์กต ิโดยอาศยักลไกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ uptake เขา้เซลลม์ะเรง็ไดม้ากกว่า
เซลล์ปกติ และเมื่อเข้าสู่เซลล์ nanosheet จะเหนี่ยวน าให้เกิดการสร้างสารอนุพนัธ์ออกซิเจนที่ว่องไวชนิด 
superoxide anion และส่งผลต่อเนื่องในการยบัยัง้ Notch และ AKT ซึง่เป็นกลไกทีส่ าคญัต่อความเป็นเซลลม์ะเรง็
ต้นก าเนิด นอกจากนี้ยงัพบผลของ nanosheet ในการ ยบัยัง้ epithelial to mesenchymal transition ทีเ่ป็นกลไก
ส่งเสรมิการแพรก่ระจายของเซลลม์ะเรง็ไดอ้กีดว้ย 

          4. นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัจ านวนมากที่แสดงให้เหน็ถงึประสิทธิภาพของสารทีแ่ยกได้จากพืช ทีมี่ฤทธิ์
ยบัยัง้กลไกภายในเซลลที์ส่่งเสริมความเป็นเซลลต้์นก าเนิดของเซลลม์ะเรง็ พรอ้มแสดงกลไกการออกฤทธิ ์
ของสารทีจ่ าเพาะต่อการท างานของโปรตนี หรอื pathway เป้าหมาย ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสารทีค่น้พบ
ไปเป็นยาต่อไป 

ดจูากรางวลัและผลงานวจิยัต่าง ๆ ของอาจารยแ์ลว้ ท าใหไ้ม่แปลกใจเลยค่ะว่าท าไมอาจารยถ์งึเป็น ศาสตราจารย ์
เรว็มาก แลว้อาจารยม์วีธิกีารท างานหรอืแนวคดิอย่างไรคะทีท่ าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการท าวจิยั  

          การเลือกท างานทีเ่รารกัและชืน่ชอบ คอื หวัใจส าคญัพืน้ฐานที่จะท าใหเ้รามคีวามสุขและสนุกกบังานที่
เราท าอยู่ นอกจากนี้ความพยายามและความเชื่อมัน่ในความสามารถของตวัเอง ก็มสี่วนส าคญัที่ท าให้เราประสบ
ความส าเรจ็ ปัจจุบนัการท างานไม่ใช่แค่การท างานอยู่แค่ที่แลป คณะ หรอืภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัอย่าง
เดยีว ผมยงัท างานและท าวจิยันอกสถานที ่รวมทัง้การสรา้งเครอืข่ายในการท าวจิยัร่วมกบัคณะอื่น ๆ ทัง้ภายใน
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ผมมองว่าความร่วมมอื ต่าง ๆ เหล่านี้กม็สี่วน
ส าคญัอยา่งยิง่ทีจ่ะท าใหเ้ราประสบความส าเรจ็ในการท าวจิยัครบั 

         1. การค้นพบผลสารไนตริกออกไซด ์(Nitric oxide) ซึง่เป็นสารทีส่รา้งได้จากเซลลใ์นร่างกาย รวมทัง้มี
บทบาทส าคญัต่อการท าหน้าที่ของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย จากงานวจิยันี้พบว่าสารไนตรกิออกไซด์ส่งผลต่อการ
เหนี่ยวน าใหเ้ซลลม์ะเรง็ มคีวามเป็นเซลลม์ะเรง็ต้นก าเนิดเพิม่มากขึน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าภายในเซลลม์ะเรง็ Oct-4 
ซึง่เป็น transcription factor ที่มบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิความเป็นเซลล์ต้นก าเนิดจะจบักบัโปรตนี Caveolin-1 
ซึ่งการจบักันจะท าให้เกิด protein-protein complex ที่เร่งการท าลาย Oct-4 ผ่าน Ubiquitin-proteasomal 
degradation เมื่อเซลลม์ะเรง็ไดร้บัไนตรกิออกไซด ์จะเกดิการกระตุ้น Protein kinase B (Akt) ทีจ่ะ phosphorylate 
ทีต่ าแหน่ง Y14 ของโปรตนี Caveolin-1 และการเกดิ phosphorylation ทีต่ าแหน่งนี้ส่งผลใหเ้กดิการขดัขวางการจบั
กนัของโปรตนี Caveolin-1 และ Oct-4 เป็นสาเหตุที่ท าให้เกดิการลดการท าลายโปรตนี Oct-4 และส่งเสรมิการท า
หน้าทีข่องโปรตนี Oct-4 ในการเพิม่ความเป็นเซลลม์ะเรง็ตน้ก าเนิดในทีสุ่ด     

Reactive Oxygen Species and anti-oxidants และ Hair follicle cells functions ยกตวัอย่างงานวจิยัทีส่ าคญั
มาดงันี้  
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จากการที่อาจารยก์้าวขึน้สู่ต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ไดค้่อนขา้งเรว็มากในขณะทีอ่ายุยงัน้อย อาจารยม์วีธิหีรอืเคลด็ลบั
ในการเตรยีมการขอต าแหน่ง ศาสตราจารย ์อยา่งไรคะ เผื่อว่ามอีาจารย์หลาย ๆ ท่านจะน าไปใชบ้า้งค่ะ 
         ส าหรบัผมคือการสนุกกบัการท างาน โดยไม่ต้องคาดหวงัว่าเราจะต้องได้ต าแหน่งอะไรตอนอายุ
เท่าไหร่ครบั ถ้าเรามองที่ผลงานของเราโดยในส่วนของผมคือ ผมตัง้ใจจะผลติบณัฑติที่มคีวามรู้ความสามารถ
ทางการวจิยัทางเซลล ์ใหเ้ขาเป็นนักวจิยั เป็นครทูีม่ที ัง้ความรูค้วามสามรถ มคีุณธรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
เมื่อเราตัง้ใจตรงนัน้ท าใหด้ทีี่สุด สิง่อื่น ๆ กจ็ะตามมาครบั ส่วนเคลด็ลบัผมคดิว่าผมไม่มนีะครบั เพยีงแต่ว่า ผมเป็น
คนตัง้ใจท างาน มสีมาธดิ ีกเ็ลยน่าจะท างานใหส้ าเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ครบั 

เป็นอกีแนวคดิหนึ่งทีห่ลาย ๆ ท่านอาจจะน าไปใชไ้ด้ค่ะ คอือย่าไปคาดหวงัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ขอเพยีงตัง้ใจท าใหด้ทีีสุ่ด จะ
ไดไ้มเ่ครยีดถ้าไม่สมหวงันะคะ ถามต่อค่ะ จากการท างานมาตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั สิง่ใดทีท่ าใหอ้าจารยร์ูส้กึภาคภูมใิจ
มากทีสุ่ดคะ  
         ส าหรบัความภาคภูมใิจในการท างานของผมในฐานะของการเป็นอาจารย์ คอื การที่ได้เหน็ลูกศิษย์ประสบ
ความส าเรจ็ทัง้ในด้านการศกึษาและการท างาน รวมทัง้ไดเ้หน็นิสติเป็นคนดแีละมคีุณภาพ สามารถด ารงชวีติอยู่ใน
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข ส่วนความภาคภมูใิจในดา้นงานวจิยัคอืการไดค้น้พบสิง่ใหม่ๆ ทีส่ามารถน าไปพฒันาต่อยอด
เพื่อใชป้ระโยชน์ทัง้ในดา้นการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมในอนาคต ถงึแมว้่าเราจะสามารถท างานวจิยัและพฒันาจนได้
ผลลพัธ์อนัเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากลมากแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถน าเอาองคค์วามรูท้ี่มอียู่มา
พฒันาประเทศชาตไิด ้สิง่ทีท่ าลงไปคงไมม่คีวามหมาย ผมมองว่าสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื การน าเอาองคค์วามรู้ ความ
เข้าใจและความสามารถน าสิง่ต่างๆ ทีค้่นพบมาต่อยอดงานวิจยั เพือ่สร้างคณุประโยชน์ให้กบัประเทศชาติ
ในทุกๆ ด้านได้จริง นัน้คอืความภาคภมูใิจมากทีสุ่ดของผมครบั 

มาถึงบทสุดท้ายแล้ว จะขอรบกวนอาจารย์ช่วยฝากแง่คิดหรอืคติด ีๆ ของอาจารย์ในการที่ท าให้อาจารย์ประสบ
ความส าเรจ็ในการท างานค่ะ 
          คนเราทุกคนกห็วงัทีจ่ะประสบความส าเรจ็กนัทัง้นัน้ แต่เสน้ทางทีจ่ะประสบความส าเรจ็นัน้กย็่อมแตกต่างกนั
ไปตามแนวความคดิและวธิกีารของแต่ละคน คนทีป่ระสบความส าเรจ็ทุกคนจะต้องมขีอ้คดิบางอย่างทีใ่ชเ้ตอืนใจอย่าง
แน่นอน ผมเชื่อเสมอว่าทุกคนย่อมมเีป้าหมายในชวีติ ถ้าเรา มีความมุ่งมัน่ มีความตัง้ใจ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และลงมือท าสิง่ทีเ่รารกัอย่างจริงจงั สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้จะสรรหากระบวนการสรรหาส่วนประกอบที่จะน าพาไปสู่
ความส าเรจ็หรอืเป้าหมายที่เราตัง้ไว้ได้ เพราะฉะนัน้ การประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ไม่ใช่เป็นเพราะ
คนอืน่กระท าให้เราแต่เป็นเพราะการกระท าของตวัเราเองทีจ่ะน าพาไปสู่ความส าเรจ็ในชีวิต ดงันัน้ถ้าวนันี้คุณ
ยงัไม่ประสบความส าเร็จ ขอแค่ทุกคนอย่ายอมแพ้ จงเชื่อมัน่ และพยายามท าสิ่งนัน้ให้มากกว่าเดิม สกัวนัหนึ่ง 
“ความส าเรจ็” กจ็ะเป็นของทุกคนแน่นอนครบั 

เป็นแนวคดิทีน่่าสนใจมากค่ะ แลว้อะไรคอืแรงบนัดาลใจหรอืปัจจยัทีท่ าใหอ้าจารยร์ูส้กึสนุกกบัการท างานคะ  

          ผมคดิว่าทุกคนมแีรงบนัดาลใจในการท างานและการด ารงชวีติ เมื่อเรามเีป้าหมายในชวีติ และลงมอืท าสิง่ใด
หรอือยูว่งการใด ๆ กต็าม ไมม่อีะไรทีเ่ราจะไดม้าง่าย ๆ ส าหรบัคนทีป่ระสบความส าเรจ็หลายคนลว้นผ่านจุดแย่ทีสุ่ด 
ตกต ่ าที่สุด มาแล้วทัง้นัน้ แต่บุคคลเหล่านัน้ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคต่างๆ จนประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติได้ หากเราท างานแล้วเราท้อ ไม่สามารถลุกขึน้ไปหาแรงบนัดาลใจ ไม่ลุกขึน้มาต่อสู้กบัปัญหา
ต่างๆ เราก็จะยงัท้ออยู่อย่างนัน้ ไม่มทีางทีเ่ราจะก้าวผ่านขดีจ ากดัของตวัเองได้ ดงันัน้ทุกครัง้ที่เราลงมอืท า มนัจะ
เป็นการเพิม่พูนประสบการณ์ใหเ้ราเป็นคนทีเ่ก่งขึน้ ทัง้จากการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ หรอืแมแ้ต่การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความ
ผดิพลาด ผมจงึอยากให้ทุกคนคดิบวกและสนุกกบัการท างาน รวมทัง้มคีวามใส่ใจในการท างาน เพราะว่าสิง่เหล่านี้
เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหง้านของเราออกมาด ีและท าใหเ้ราเป็นคนทีเ่ก่งขึน้ครบั 
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           ทางสมาคมฯยังคงต้องการ infographic จากท่านสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการจดัท า template และตวัอย่าง 
รวมทัง้ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในการจดัท า infographic ได้ทาง website สมาคม 
ห รื อ ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ ส่ ง  content/idea ม า ใ ห้ ที่ อี เ ม ล ์
pst.secretary@gmail.com เพื่อให้ทางสมาคมช่วยให้ค าแนะน า และ/หรอื
จดัท า infographic ให้ทางสมาคมฯ หวงัว่าจะได้รบัความคดิเห็น เนื้อหา ใน
การจดัท า infographic นี้ จากสมาชกิมาร่วมดว้ยช่วยกนั เพื่อเป็นช่องทางใน
การน าเสนอข่าวสารความรูท้างสรรีวทิยาสู่ประชาชน หากสมาชกิมขีอ้แนะน า
หรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถเสนอแนะหรือสอบถามมาได้ที่ อีเมล ์
pst.secretary@gmail.com 

 ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา 

          ขอแสดงความยนิด ีแด่ ศาสตราจารย ์ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท์ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขา้รบัพระราชทานรางวลัเมธวีจิยัอาวุโส ส านักงานกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม (สกสว.) จากสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีวนัที ่5 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา 

 Infographic สรีรวทิยาสมาคม ฉบบัใหม่ 

          ตามทีส่รรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย (The Physiological Society of Thailand)  
รว่มกบัภาควชิาสรรีวทิยาจากสถาบนัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  จดัท า Infographic ในโอกาสที ่
สรรีวทิยาในประเทศไทยมอีายคุรบ 8 รอบหรอื 96 ปี ทัง้นี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู ้
ความเขา้ใจด้านสรรีวทิยาแก่ประชาชนทัว่ไปผ่านทาง social media ต่าง ๆ เช่น LINE, Facebook, website 
สมาคมฯ และ website ของสถาบนัต่าง ๆ โดยจะจดัท าออกมาประมาณ 10 เรื่อง  ในระยะ 2 ปี  ทัง้นี้ไดน้ าเสนอ 
Infographic ไปแล้ว 3 ชุด ชุดล่าสุดคอืชุดที ่4 จะเป็นความรูเ้กี่ยวกบัโรคเบาหวาน  จดัท าโดยภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ส่วนชุดที ่5 ทีก่ าลงัจะออกมาใหม่ใหช้มกนัจดัท าโดย ภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร  



Page 19         Vol 19 (No. 3) September, 2020 

          ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .นพ. สมพล  เทพชุม 
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตัง้แต่วนัที่ 14 กันยายน พ.ศ. 
2561 

         ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร . ภัณฑิลา ธาราเบ็ญจศีล 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์

         ขอแสดงความยนิด ีแด่ ศาสตราจารย ์(เชีย่วชาญพเิศษ) ดร.นพ.นิพนธ ์ฉัตรทพิากร 
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ที่ได้รบัรางวลัอาจารยด์เีด่น 
ระดบับณัฑติศกึษา (ปรญิญาเอก) ประจ าปีการศกึษา 2562 เขา้รบัโล่พรอ้มเกยีรตบิตัรจาก
คณบดคีณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในพธิี
ไหวค้รนูกัศกึษาสาขาวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปีการศกึษา  2563  

          ขอแสดงความยนิด ีแด่ อ.ดร.นพ. ยอดยิง่  แดงประไพ ภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล อาจารยท์ีป่รกึษานักศกึษา
แพทยท์ีไ่ดร้บัรางวลั Best Young Investigator Research Award by Medical 
Student ในการน าเสนอผลงานดว้ยวาจาเรื่อง ผลของวธิกีารเรยีนคาบบรรยายของ
นกัศกึษาแพทยช์ัน้ปรคีลนิิกต่อคะแนนสอบวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทางการแพทย ์ 
ในงานประชุมวชิาการ Thai-American Physicians Foundation 2020 Annual 
Meeting เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ขอแสดงความยนิด ีแด่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. อรพรรณ วนขจรไกร สาขา
สรรีวทิยา ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์

         ขอแสดงความยนิดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร . ภก. ปิติ จนัทร์วรโชต ิ
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีไ่ดร้บัโปรด
เกลา้ใหด้ ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ตัง้แต่วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2561 

          ขอแสดงความยนิด ีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรตันวงศ ์
สาขาสรรีวทิยา สถานวทิยาศาสตรพ์รคิลนิิก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรม
สาสตร ์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์



ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่435 
 อ.พญ. สโรชา ววิฒัน์เวคนิ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่436  
อ .นพ .  ธนา ทองศรีค า  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

         ผลจาการระบาดของโรคโควดิ 19 ท าใหก้ารจดัประชุมวชิาการต่างๆทัว่โลกต้องงดในปีนี้และอาจงดไปถงึปีหน้า 
รวมทัง้การจดัประชุมวชิาการ The 39th IUPS Congress ภายใต้หวัขอ้ Marvels of Life - Integration and 
Translation ซึง่เดมิจะจดัในวนัที ่20-24 August 2021 สมาคมวทิยาศาสตรส์รรีวทิยาแห่งประเทศจนี หรอื Chinese 
Association for Physiological Sciences (CAPS) ในฐานะเจา้ภาพการจดัประชุม ไดต้กลงร่วมกบัคณะกรรมการของ 
International Union of Physiological Sciences (IUPS) ในการเลื่อนการจดัประชุมวชิาการครัง้นี้ออกไปเป็นวนัที ่7-
11 May 2022 สถานทีเ่ดมิคอื กรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี และยงัคงหวัขอ้การจดัประชุมเช่นเดมิ ทัง้นี้เพื่อช่วย
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อกีทัง้ช่วยสรา้งความมัน่ใจแก่นักวจิยัและนักสรรีวทิยาจากทัว่โลกในการเดนิ
ทาง เ ข้ า ร่ ว มปร ะชุ มค รั ้ง น้ี  ค ว ามคืบห น้ า ร ายล ะ เ อี ยด ต่ า งๆ เ กี่ ย วกับกา รป ระชุ มส ามารถดู ไ ด้ จ าก  
https://www.iups2021.com/ 

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่433  
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พไิลวรรณวด ีหุตะเมขลนิ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่434 
ศาสตราจารย ์ภก. ดร.ปิต ิจนัทรว์รโชต ิภาควชิาสรรีวทิยา  
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประชมุวิชาการ 
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Global Endocrinology, Nutrition, and 
Metabolism conference” (GEMC 2020) 

22-23 March 2021 ,Hilton Garden Inn 
Houston NW/Willowbrook, Houston, TX, 

USA 
https://gemc2020.org/  

  

ICP 201: International 

Conference on Physiology 

26-27 April 2021 Istanbul, Turkey 

(https://waset.org/physiology-

conference-in-april-2021-in-istanbul) 

  

27th International Conference on 

Human Metabolic Health- 

Diabetes, Obesity & 

Endocrinology 
10-11 May 2021 Bali, Indonesia 

https://humanmetabolism.healthconferenc

es.org/ 

Europhysiology 2020 cancelled 

Europhysiology 2022, is planned 
for Copenhagen, Denmark, 

September 2022 

https://www.europhysiology2020.de/ 

  

https://gemc2020.org/
https://gemc2020.org/
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https://gemc2020.org/

