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วิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 38
Update on COVID-19 Vaccine Development

การกลายพันธุข์ องเชื้อก่อโรคโควิด-19:
สิ่งที่ควรทราบและผลกระทบ
เปิดงาน - เปิดใจ

สวัสดีค่ะ สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน ดูเหมือนว่าเจ้า COVID-19 ซึง่ อยู่กบั ชาวโลกมานานเกือบ
ทัง้ ปี นัน้ จะไม่มที ที ่าว่าจะลดความร้อนแรงลงเลย ตัวเลขผู้ตดิ เชื้อทะลุ 30 ล้านคนแล้ว เราคงต้องอยู่กบั เจ้า
COVID-19 ไปอีกระยะ ข่าวว่าปลายปี น้ีน่าจะมีวคั ซีนได้ใช้กนั แล้ว หวังว่าสมาชิกจะดูแลตนเองและคนทีเ่ รารัก
ให้ปลอดภัย เป็ นห่วงมากก็ท่าน สว. และท่านที่มโี รคประจาตัว คงต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดนี ะคะ
สาหรับจุลสารฉบับนี้มกี ารปรับเปลี่ ยนกองบรรณาธิ การที่มาจากหลายสถาบันมาช่วยเสริมทัพให้จุลสาร
แข็งแกร่งขึ้นค่ะ และผลจากเจ้า COVID-19 นี้จงึ ทาให้การจัดงานวิชาการต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศต้อง
เปลีย่ นแปลงรูปแบบหรือล้มเลิกไป รวมทัง้ กิจกรรมวิชาการของสมาคมทีจ่ ะจัดในปลายปี น้ีทงั ้ การจัดประชุม
วิ ช าการสรี รวิ ท ยาสมาคมครัง้ ที่ 48 และ การประชุ มวิ ช าการสรี รวิ ท ยา-พยาธิ ส รี รวิ ท ยา ครัง้ ที่ 38
ประจาปี พ.ศ. 2563 แต่ล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะยังคงดาเนินในรูปแบบใหม่ ส่วนจะเป็ นแบบใดติดตามได้ใน
เล่มจุล สารค่ะ และเนื่องจากผลของ COVID-19 จึงทาให้การจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี ครัง้ ที่ 49 พ.ศ.
2563 ต้องเปลีย่ นเป็ นรูปแบบใหม่ผ่านทางออนไลน์ซง่ึ ทางสมาคมได้แจ้งกาหนดการและเนื้อหาการประชุมให้
สมาชิกทุกท่านทราบในเล่มค่ะ และทีพ่ เิ ศษสาหรับจุลสารฉบับนี้คอื ทางกองบรรณาธิการได้สรรหาความรูท้ าง
วิช าการที่น่า สนใจมาเสนอแก่ ส มาชิก โดยได้เ ชิญ ผู้ท รงคุ ณวุ ฒ ิ 2 ท่า นจากต่ างสถาบัน เขียน บทความ
วิ ชาการ เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับเจ้า COVID-19 เพราะยังเป็ นประเด็นร้อนในขณะนี้ ส่วนจะเป็ นเรื่องอะไร
สมาชิกคงต้องติดตามในเล่มนะคะ คอลัมน์ เปิ ดงาน -เปิ ดใจ กลับมาอีกครัง้ โดยได้รบั เกียรติจากอาจารย์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ า นหนึ่ ง เป็ นระดับ ศาสตราจารย์ ป้ ายแดงที่อ ายุ น้ อ ยมาก ท่ า นจะมาเล่ า งานที่ท่ า นท า
ประสบการณ์แ ละแง่คดิ ดี ๆ ที่ทาให้ท่านประสบความสาเร็จ ส่วนจะเป็ นท่านใดต้องติดตามอ่านในฉบับค่ ะ
นอกจากนัน้ ยังมีข่าวสารการสรรหานายกสรีรวิทยาสมาคมท่านใหม่ วาระ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งสมาชิกคง
ได้รบั ข่าวจากทางสมาคมฯ ให้เสนอชื่อว่าทีน่ ายกสมาคมแล้ว INFOGRAPHIC ล่าสุดของทางสมาคมได้ออกให้
สมาชิกยลโฉมแล้วค่ะ ส่วนหน้าตาจะสวยงามแค่ไหนลองเข้าไปดูดา้ นในนะคะ ข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
แวดวงสรีรวิ ทยาและสมาชิ กสรีรวิ ทยา ทีไ่ ด้รบั การเชิดชูเกียรติหรือได้รบั การเลื่อนตาแหน่ งทางวิชาการ ซึง่
ปี น้เี ป็ นทีน่ ่ ายินดีทส่ี มาชิกของเราได้รบั การเชิดชูเกียรติหลายท่านค่ะ ข่าวสารการประชุมวิ ชาการต่ าง ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ มาเสนอให้สมาชิกได้ตดิ ตามกันด้วย สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของ
สมาคมทาง Website : www.pst.or.th ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รสู้ กึ ว่าเราใกล้กนั และทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน
หากท่านใดมีขอ้ มูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิม แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ ์
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การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 49 และ
การสรรหานายกสรีรวิทยาสมาคม วาระ 2563 - 2565
จากการระบาดของโรคโควิด 19 ตัง้ แต่ปลายปี 2562 ในประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ทาให้การจัด
ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 48 จากกาหนดเดิมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ต้อง
ถูกเลื่อนออกไปเป็ นเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึง่ จะตรงกับการครบรอบ "98 ปี สรีรวิทยาในประเทศไทย" และ
"50 ปี สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย" ทัง้ นี้จะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดการจัดการประชุมให้สมาชิกทราบใน
โอกาสต่อไป ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 จะดาเนินการในรูปแบบใหม่เป็ น Zoom meeting ในวัน
พฤหัส บดี ที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. และเพื่อ คงกิจกรรมวิชาการประจาปี ของ
สรีรวิทยาสมาคม คณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคม จึงมีมติใ ห้จดั กิจกรรมวิชาการ ให้ส มาชิกทุกท่านเข้าร่ว ม
กิจกรรมนี้ โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้น ดังนี้
13.00 - 13.30 น. บรรยาย "Pathophysiology of COVID-19 Infection" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.
สรชัย ศรีสุมะ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
13.40 - 14.40 น. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
การเลือ กตัง้ นายกสรีร วิท ยาสมาคมแห่ ง ประเทศไทย วาระ 2563-2565 และการเสนอชื่อ ทีม บริห าร
เนื่องจากท่านนายกสรีรวิทยาสมาคมจะหมดวาระในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นี้ จึงต้องมีการสรรหานายก
สรีรวิทยาสมาคมท่านใหม่ วาระ พ.ศ. 2563-2565 โดยทางสมาคมได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ
ดารงต าแหน่ งนายกสรีรวิทยาสมาคม ดังมีรายนาม คือ ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา คู่คงวิรยิ พันธุ์ เป็ นประธาน
กรรมการสรรหา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร พันธุธ์ รี านุ รกั ษ์ เป็ นกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.พญ.
เรวิกา ไชยโกมินทร์ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ จากนัน้ จะมีการนาเสนอรายชื่อเข้าสู่ท่ปี ระชุมใหญ่เพื่อขอมติ
รวมทัง้ จะมีการเลือกคณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคมชุดใหม่ดว้ ย
14.40 - 16.00 น. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 48 พ.ศ. 2562
- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องเพื่อพิ จารณา

Zoom Video Conference
การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 38
การจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 38 โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นเจ้าภาพ ซึง่ เดิมจะจัดในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง มะเร็ง:
รูเ้ ท่าทัน การป้ องกัน และอยู่อย่างสุขภาพดี ” แต่เนื่องจากการระบาดของ โรคโควิด 19 ทาให้การจัดประชุม
วิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาครัง้ นี้ต้องงดไป แต่เจ้าภาพแจ้งว่าจะมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบและหัวข้อการจัด
ประชุมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ โดยจัดในรูปแบบบรรยายทางออนไลน์ ในช่ วงประมาณเดือนมกราคม หรือ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 ชม. หัวข้อการบรรยายจะเป็ นในแนวสมุนไพรกับโรคโควิด 19
สาหรับความคืบหน้ารายละเอียดเพิม่ เติมจะแจ้งให้ทราบใน NEWSLETTERS ฉบับหน้าค่ะ
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ศาสตราจารย์ ดร. พญ. ธารารัชต์ ธารากุล

โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(COVID-19) ซึ่ ง แพร่ ร ะบาดมาตั ้ง แต่ ป ลายปี 2562
ยาวนานต่ อเนื่องมาถึงเวลานี้ก็ใ กล้จะหมดปี 2563 แล้ว
โรคนี้ ก็ ย ัง ระบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทัง้
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็ นอยู่ของประชาชนในประเทศ
ต่าง ๆ อย่างรุนแรง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราก็
เช่ น กัน ความหวัง เดีย วของชาวโลกคือ วัค ซีน นับ ถึง
ขณะนี้การผลิตวัคซีนต้านโรคโควิด 19 มีความก้าวหน้ า
ไปมากน้ อ ยเพี ย งใด จุ ล สารฉบั บ นี้ จ ึ ง ได้ เ รี ย นเชิ ญ
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. ธารารัช ต์ ธารากุล หัว หน้ า
ภาควิชาวิทยาภูมคิ ุ้มกัน และผู้อ านวยการศูนย์ว ิจยั เป็ น
เลิศด้านเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา (Center of
Research Excellence in Theranostic Nanomedicine)
และ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ พญ.ศัน สนี ย์ เสนะวงษ์
ภาควิ ช าวิ ท ยาภู ม ิคุ้ ม กั น คณะแพทยศาสตร์ ศิ ร ิร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ทัง้ 2 ท่านได้ตดิ ตามการ
ผลิตวัคซีนต้านโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง ท่านจะมา
เล่ า เรื่อ ง “Updates on COVID-19 Vaccine
Development” เพื่อ ให้ ส มาชิก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบความ
เคลื่ อ นไหวการผลิ ต วั ค ซี น ต้ า นโรคโควิ ด 19 ว่ า มี
ความก้าวหน้าไปถึงไหน

ตัง้ แต่ มกี ารระบาดของโคโรนาไวรัสอุบตั ิใหม่ ที่
เรียกกันว่า SARS-CoV-2 หรือ Covid-19 ในปลายปี ค.ศ.
2019 เป็ นต้นมา ทาให้เ กิดความเสียหายใหญ่ ห ลวงแก่
ประชากรทัว่ โลก ณ เดือ นกัน ยายน ค .ศ. 2020 มี
ประชากรโลกติดเชื้อ ไวรัสนี้ถึง 30 ล้านคน และเสียชีวติ
เกือบหนึ่งล้านคน กล่าวได้ว่าการมีวคั ซีนโควิด -19 ที่
พร้อมใช้จงึ เป็ นความหวังของคนทัวโลกเพื
่
่อหยุดยัง้ การ
ระบาดของไวรัสชนิดใหม่น้ี
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ. ศันสนี ย์ เสนะวงษ์

การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่มปี ระสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน
เป็ น ความท้า ทายอย่ า งยิ่ง ของวงการแพทย์ เนื่ อ งจาก
กระบวนการพัฒ นาวัค ซีน ส าหรับ โรคติด เชื้อ ที่ผ่ า นมา
ทัง้ หมดมักต้องใช้เวลานานหลายปี บางชนิดอาจเป็ นหลาย
สิบปี
ในช่ ว งแรก องค์ ก ารอนามัย โลกคาดการณ์ ว่ า
โอกาสที่จะมีวคั ซีนโควิดอย่างเร็วที่สุดจะใช้เวลา18 เดือน
หรือประมาณกลางปี ค.ศ. 2021 แต่ ภายในเวลาเพียง 9
เดือน ได้มคี วามก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาวัคซีนโค
วิด -19 ขณะนี้ ณ กันยายน ค.ศ. 2020 มีว ัค ซีนโควิดที่
พร้อมหรือกาลังดาเนินการทดสอบ Clinical Trial Phase
III อยู่อย่างน้ อย 6 ชนิด จนมีการคาดการณ์ว่า น่ าจะได้
วัคซีนอย่างน้ อย 1-2 ชนิด ที่พร้อมใช้ ภายในสิ้นปี ค.ศ.
2020 ได้
เทคโนโลยีการผลิ ตวัคซีนโควิ ด
มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาและ
ผลิตวัคซีนโควิดมากกว่า 10 ประเภท (Platform) โดยจะ
ขอกล่าวถึง 3 platforms ทีม่ คี วามก้าวหน้าในลาดับต้น ๆ
ทีส่ าคัญคือส่วนหนึ่งเป็ นวัคซีนทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง ทีบ่ าง
คนเรียกว่าเป็ นเทคโนโลยีอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. mRNA vaccine เป็ นเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นทีส่ นใจมาก
ที่สุ ด เนื่องจากมีความก้าวหน้ ารวดเร็วที่สุ ด สามารถได้
วัคซีนในเวลาเป็ นเดือน นับตัง้ แต่ทราบรหัสพันธุกรรมของ
ตัวเชือ้ เทคโนโลยีสาหรับ mRNA vaccine มีรายละเอียด
แตกต่ า งกันได้ห ลายรูปแบบ และมักเป็ น ทรัพย์ส ิน ทาง
ปั ญ ญาของบริษัท ผู้ ผ ลิต ในหลัก การ วัค ซีน mRNA
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ วิธกี ารสร้าง mRNA ที่
คงทน (stable) และสร้างโปรตีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมกับระบบนาส่งที่เพิม่ ประสิทธิภาพการเข้าสู่เซลล์และ
เพิม่ ปริมาณ mRNA ภายในเซลล์
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• ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ RNA ได้แก่ การดัดแปลง
(optimized/modified) nucleoside ให้ได้ mRNA ทีค่ งทน
ขึน้ หรือการสร้าง mRNA ชนิดพิเศษ เช่น amplifying
RNA ทีส่ ามารถเพิม่ จานวนได้ อาศัย replicase-encoding
RNA ไปทาหน้าที่เพิม่ จานวน antigen-encoding RNA
ภายใน cytoplasm ของเซลล์ (1)
• ส่วนระบบนาส่ง ได้แก่ การใช้ lipid nanoparticle
เพื่อห่อหุ้ม mRNA และป้ องกันไม่ให้ mRNA ถูกย่อย
สลายด้วยเอนไซม์ ribonuclease ทีม่ อี ยู่ทวร่
ั ่ างกาย ด้วย
คุณสมบัตพิ เิ ศษของ lipid nanoparticle ทาให้สามารถนา
mRNA เข้าสู่เซลล์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้
mRNA โดยตรง (2)
เป็ นที่ท ราบกัน ดีว่ า การกระตุ้ น ภู ม ิคุ้ ม กัน ด้ ว ย
mRNA ตรง ๆ มักมีขอ้ จากัดและไม่ได้ผล เนื่องจากความ
ไม่เสถียรของโครงสร้าง RNA เอง และถูกย่อยสลายได้
ง่าย เป็ นผลให้ RNA สร้างโปรตีนแอนติเจนได้น้อยและอยู่
ได้ไม่นาน ประกอบกับการที่ RNA ปริมาณมากจะกระตุ้น
innate immune response ผ่าน TLRs และ/หรือ RIG-Ilike receptors ทาให้เกิดผลทีไ่ ม่ต้องการ (3) ดังนัน้ เมื่อมี
การดัดแปลง mRNA โดยใช้ modified nucleosides ทาให้
ได้ RNA
ที่ค งทนขึ้น ร่ ว มกับ เมื่อ บรรจุ ใ น lipid
nanoparticle ซึ่งเป็ นระบบนาส่ง ที่ทาให้สามารถเข้าสู่
เซลล์ ได้ ดี ท าให้ ห ลัง จากที่ mRNA
เข้า สู่ ภ ายใน
cytoplasm ก็สามารถสร้างโปรตีนด้วยกลไกปกติภายใน
เซลล์ และโปรตีนแอนติเจนที่สร้างขึน้ ภายในร่างกายนัน้
สามารถกระตุน้ ภูมคิ ุม้ กันได้ดี (4,5)
ตัวอย่างของวัคซีนโควิดประเภท mRNA ที่ม ี
ความก้าวหน้าถึงระดับทดสอบในคน ในระยะ Phase III
ได้แก่
•วั ค ซี น mRNA-1273 โดยบริ ษั ท Moderna
Therapeutics ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ น mRNA
vaccine สาหรับ SARS-CoV-2 ที่สร้างรหัสพันธุกรรม
สาหรับส่วน prefusion stabilized form ของ Spike (S)
protein ตัววัคซีนอยู่ในรูปแบบของ Nucleoside-modified
mRNA encapsulated into lipid nanoparticles (LNPs)
พบว่าสามารถกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันใน สัตว์ทดลองและในลิง
ได้ดี (6)
• วัคซีน BNT162b2 โดยบริษทั Pfizer และบริษทั
BioNTech ของประเทศเยอรมัน ได้ประสบความสาเร็จใน
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การทดลองวั ค ซี น เช่ น เดี ย วกั น วั ค ซี น ดั ง กล่ า วเป็ น
nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) ทีบ่ รรจุ
ใน lipid nanoparticles โดยเป็ น optimized mRNA สาหรับ
SARS-CoV-2 full-length spike protein antigen วัคซีนนี้ม ี
ผลการทดสอบใน Phase I/II ที่ได้ผลดีทงั ้ ในการกระตุ้น
แอนติบอดีและที-เซลล์ (7) กาลังเริม่ Phase II/III clinical trial
ในประชากร 30,000 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล อา
เจนตินา และเยอรมัน จุดแข็งของทีมพัฒนาวัคซีนตัวนี้หาก
ผลการศึกษาพบว่ ามีประสิทธิภาพดี คือ ก าลังการผลิต
ปริมาณมากของบริษทั Pfizer ซึง่ สามารถผลิตได้ถงึ 1,000
ล้านโดสต่อปี
ในประเทศไทย ได้ มี การพัฒ นาวัค ซี นโควิ ด 2
ชนิ ด คื อ วัค ซี น mRNA โดยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย และวัคซี นชนิ ด DNA โดย
บริ ษัท BioNet Asia โดยมีผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง
และในลิงที่ใ ห้ผ ลดีเ ช่ นกัน แต่ ท ัง้ นี้ ในการพัฒนาระยะ
ทดสอบในคน พบว่ามีขอ้ จากัดบางอย่างทีก่ าลังหาทางออก
ได้แก่ เรือ่ งของปริมาณการผลิต เพราะคาดว่าต้องฉีดอย่าง
น้ อย 2 เข็มจึงอาจต้ องการถึง 200 ล้านโดส/ปี ต้อ งหา
โรงงานผลิตวัคซีนชนิด mRNA ภายนอกประเทศ หรือ
พัฒนาโรงงานวัคซีนชนิดอื่นที่มอี ยู่ในประเทศให้สามารถ
ผลิตวัคซีน mRNA หรือวัคซีน DNA ทีต่ ้องการ อีกปั ญหา
หนึ่งคือไม่สามารถทาการทดสอบ Clinical trial Phase III ใน
ประเทศไทยได้ เนื่องจากมีจานวนผูต้ ดิ เชือ้ น้อยเกินไป จึง
ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้ องกัน
โรคในกลุ่มทีไ่ ด้รบั วัคซีนได้
2. วัคซี นประเภท Non-replicating viral-vector
vaccine โดยอาศัยไวรัสอะดิโนเป็ นตัวนา (vector) ภายใน
จีโนมของไวรัสอะดิโนบรรจุยนี ของแอนติเจนทีต่ อ้ งการสร้าง
โปรตีน เมื่อไวรัสนี้เข้าสู่เซลล์ จะทาให้เซลล์สร้างโปรตีนที่
ต้องการได้ วัคซีนประเภทนี้มหี ลายตัว ได้แก่
•วัคซีน ChAdOx1 nCoV-19 หรือทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันใน
ชื่อ AZD1222 โดยบริษัท Astra Zeneca ร่วมมือกับ
คณะผู้วจิ ยั จาก University of Oxford ประเทศอังกฤษ
วัค ซีน ดัง กล่ า วผลิต จากไวรัส ChAdOx1 ซึ่ง เป็ นเชื้อ ที่
ดัดแปลงพันธุกรรมจากเชื้อไวรัสอะดีโนที่ก่อให้เกิดไข้หวัด
ในลิงชิมแปนซี ทาให้ไม่สามารถแบ่งตัวเพิม่ จานวนไวรัสใน
เซลล์ของคน และมีส่วนประกอบของ spike protein ของ
ไวรัส SAR-CoV-2 ทีก่ ่อให้เกิดโรคโควิด-19 ซึง่ จะกระตุน้
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ให้ร่างกายสร้างภูมคิ ุ้มกันจากเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ทัง้ นี้
การฉี ดวัคซีน AZD1222 ผ่ านการทดสอบแล้วว่ าไม่ม ี
อันตราย และมีประสิทธิภาพในการป้ องกันโรคได้ดี (8)
อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนอาจมีผลข้างเคียง เช่น การ
ปวดเมื่อยแขน อาการปวดหัว หรือมีไข้ เป็ นต้น การใช้
ไวรัส อะดิ โ นของลิง ชิม แปนซีเ ป็ นจุ ด เด่ น ที่แ ตกต่ า ง
เนื่องจากคนไม่ม ี pre-existing antibody ต่อไวรัสนี้ จึง
สามารถกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันได้ดีเมื่อได้รบั วัคซีนนี้ ทาให้
สามารถ prime และ boost ด้วยวัคซีนตัวนี้ตวั เดียว ซึ่ง
น่ าจะดีกว่าการใช้ไวรัสอะดิโนที่ทาให้เกิดไข้หวัดในคน
เช่น Ad5 หรือ Ad2 บริษทั Astra Zeneca มีความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ทัวโลก
่
และมีแผนการทดลองวัคซีนใน
ระยะทีส่ าม ซึง่ เป็ นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
แล้ว โดยมีแผนการทดลองกับอาสาสมัครประมาณหลาย
หมืน่ คน ในสหราชอาณาจักร บราซิล และแอฟริกาใต้ (9)
•วัคซี น "Sputnik V" ของรัสเซีย พัฒนาโดย
Gamaleya Research Institute ร่วมกับ Russian
Defence Ministry ต่อยอดจากวัคซีนทีม่ ไี วรัสอะดิโนทีก่ ่อ
โรคไข้หวัดในคน (common cold) วัคซีน Sputnik V เป็ น
วัคซีนทีป่ ระกอบด้วย heterologous rAd26 and rAd5
vector-based COVID-19 vaccine ทีร่ ายงานว่าสามารถ
กระตุ้นภูมคิ ุม้ กันได้ดี กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองด้าน
สารน้ าและด้านเซลล์ได้ใน “ระดับสูง” และมีผลการศึกษา
ด้านความปลอดภัยใน “ระดับดี” ในอาสาสมัครสุขภาพดี
จานวน 76 คนใน Phase I-II trial (10) แม้จะมีขอ้ ครหาว่า
การทดสอบเป็ น non-randomised trial ก็ตาม แต่รสั เซียก็
เคยสามารถผลิตวัคซีน MERS และวัคซีนอีโบล่า ด้วย
เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้เป็ นผลสาเร็จมาก่อน และเป็ น
เทคโนโลยีแ บบเดีย วกับ วัค ซีน ของบริษั ท CanSino
Biologics ของจีน ประเด็นทีน่ ่าสนใจของวัคซีนตัวนี้ เป็ น
เรื่องของ pre-existing antibody เนื่องจาก Ad26 และ
Ad5 เป็ นไวรัสทีพ่ บอยู่แล้วในประชากรมนุ ษย์ อย่างไรก็
ตามพบว่าไม่ม ี cross-neutralization ระหว่างไวรัสทัง้ สอง
ท าให้ ก ารฉี ด วัค ซีน ตัว นี้ ส ามารถใช้ ว ิธ ี heterologous
prime-boost immunisation โดยใช้ rAd26-S สาหรับ
priming และ rAd5-S สาหรับ boosting ได้ ทัง้ นี้ในเดือน
กันยายน ค.ศ. 2020 ได้เริม่ Phase III clinical trial ใน
อาสาสมัคร 40,000 คน ในรัสเซีย
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•วัคซีน Ad5-nCoV ของบริษทั CanSino Biologics
ของจีน ก็กาลังจะเริม่ Phase III clinical trial ในอาสาสมัคร
ในรัสเซีย ซาอุดอิ าระเบีย และอีกหลายประเทศ รวมทัง้ สิ้น
40,000 คน ก่อนหน้านี้ จีนประสบปั ญหาในการทา Phase
III trial ภายในประเทศ เนื่องจากมีผปู้ ่ วยจานวนน้อย แต่ใน
ที่สุ ดได้ร บั ความร่ ว มมือจากรัส เซีย ซึ่งก าลังจะทดสอบ
วัคซีนแบบเดียวกัน
3. วั ค ซี นประเภทเชื้ อตาย หรื อ Inactivated
vaccine เป็ นเทคโนโลยีมาตรฐานทีใ่ ช้ในการผลิตวัคซีนที่
ใช้อยู่ในปั จจุบนั หลายชนิด โดยผลิตจากไวรัสที่เพาะเลี้ยง
ในเซลล์แล้วน ามาท าให้เ ชื้อตายด้ว ยวิธ ีการต่ างๆ เพื่อ
นามาสกัดและผลิตเป็ นวัคซีนต่อไป จึงต้องมีการเพาะเลีย้ ง
ไวรัสตัวเป็ นทีม่ ชี วี ติ เพื่อใช้สร้างวัคซีน และในกรณีของเชือ้
โควิดต้องใช้ห้องปฏิบตั ิการที่มคี วามปลอดภัยด้านชีวนิร
ภัยในระดับสูงในการเพาะเลีย้ งไวรัส วัคซีนประเภทนี้ท่มี ี
ความก้าวหน้ามาก ได้แก่
•วัคซีน CoronaVac โดยบริษทั Sinovac Biotech
ประเทศจีน เป็ นเทคโนโลยีว ัคซีนมาตรฐานที่ใช้มานาน
สาหรับวัคซีนอื่นๆ เช่ น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พิษสุ นัขบ้า
โปลิโอ เป็ นต้น วัคซีนนี้ให้ผลการทดสอบว่าสามารถสร้าง
ภู ม ิคุ้ ม กัน ได้ ดี และมีผ ลข้า งเคีย งที่ย อมรับ ได้ ในการ
ทดสอบ Phase I-II clinical trials และกาลังเริม่ Phase III
ในบราซิล และอินโดนีเซีย
•วัคซี น COVAXIN โดยบริษัท Bharat Biotech
ร่วมกับ Indian Council of Medical Research (ICMR)
และ National Institute of Virology (NIV) ประเทศอินเดีย
ซึ่งผ่ านการทดสอบในลิงแล้วและก าลังเริม่ Phase III
clinical trial ในประเทศ ในเร็วนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ใน
ประเทศอินเดียก่อน
กระบวนการพัฒนาวัคซีน
ขัน้ ตอนการพัฒนาวัคซีนโดยทัวไปแบ่
่
งได้เป็ น 3
ระยะ คือ
1. ระยะต้ น (Exploratory หรือ Pre-clinical)
ได้ แ ก่ การออกแบบวั ค ซี น การวิ จ ั ย และพั ฒ นาใน
ห้องปฏิบตั กิ าร เป็ นช่วงการสร้างตัววัคซีนตามทีอ่ อกแบบ
ทาการทดสอบในหลอดทดลอง ในจานเพาะเชื้อในเซลล์
เพื่อประเมินว่าสามารถผลิตได้จริงตรงตามทีอ่ อกแบบ และ
ผลิตได้ในปริมาณที่น่าพอใจหรือไม่ รวมทัง้ ทดสอบความ
เป็ นพิษต่อเซลล์ หลังจากนัน้ นามาทดสอบในสัตว์ทดลอง
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ตัง้ แต่ สตั ว์เล็ก (เช่น หนู ) ตามด้วยสัตว์ใหญ่ (เช่น ลิง)
โดยไม่มกี ารทดสอบ (In Vivo) ในมนุ ษย์ สาเหตุทก่ี าร
พัฒนาในระยะต้นนี้ ใช้เวลานาน เพราะไม่สามารถเร่ง
ปฏิกริ ยิ าของธรรมชาติได้ เมือ่ ฉีดวัคซีนไปแล้วต้องรอ ให้
ร่างกายของสัตว์ทดลองสร้างภูมคิ ุม้ กันตามธรรมชาติ ซึง่
ปกติ จ ะรอประมาณ 14 วัน ถึ ง 1 เดือ น เมื่อ พบว่ า
สัตว์ทดลองปลอดภัยจริง ๆ ถึงจะนาไปทดสอบในคนใน
ระยะต่อไปได้ สาหรับวัคซีนโควิดพบว่ามีมากกว่า 230
โครงการ ใน 19 ประเทศทัวโลก
่
ทีท่ าการพัฒนาวัคซีนโค
วิด-19 ในระยะต้นนี้
2. Phase I และ Phase II clinical trials เป็ น
การทดสอบในมนุ ษย์ เริม่ ด้วย Phase I เพื่อศึกษาความ
ปลอดภัย ในอาสาสมัค รที่แ ข็ง แรง และประมาณการ
ปริมาณวัคซีน (dose) เบือ้ งต้น โดยใช้คน 10-20 คน หาก
พบว่าปลอดภัยก็จะเริม่ เข้า Phase II เพื่อประเมิน
immunogenicity ปริมาณ (dose) ที่เหมาะสมอย่าง
ละเอียดขึ้น และดูปฏิกิร ิยาที่ไ ม่พ ึงประสงค์ (adverse
reaction) โดยใช้อาสาสมัคร 100- 200 คน การประเมิน
immunogenicity ดูจากการวัดการตอบสนองภูมคิ ุ้มกัน
เช่น ตรวจวัดแอนติบอดี ตรวจการกระตุ้น ที-เซลล์ เป็ น
ต้น แอนติบอดีคอื โปรตีนสารน้ าทีม่ ฤี ทธิ ์คุม้ กัน คอยต่อสู้
กับเชือ้ ไวรัส ส่วนที-เซลล์ บางชนิดช่วยฆ่าเซลล์ทต่ี ดิ เชือ้
และอีกหลายชนิดช่วย บี-เซลล์ สร้างแอนติบอดีให้ถู ก
ชนิดเพื่อต่อสูก้ บั เชือ้ ไวรัสได้ ซึง่ เป็ นกลไกทีค่ าดว่าจะทา
ให้ว คั ซีนมีประสิทธิภาพดีในการป้ องกันการติดเชื้อใน
ที่สุ ด วิธ ีการทดสอบในคนมักใช้รูปแบบ randomized,
placebo-controlled trial และทาในประชากรหลายกลุ่ม
ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020 พบว่ามีวคั ซีนโค
วิดต้นแบบ ทีเ่ ข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ระยะนี้ถงึ 4 ชนิด
3. Phase III trial เป็ นการทดสอบในมนุ ษย์
ขัน้ ตอนทีส่ าคัญทีส่ ุด โดยทดสอบในประชากรจานวนมาก
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้ องกันโรค
และประเมินความปลอดภัยหลังได้รบั วัคซีนปริมาณที่จะ
ใช้จริงในประชากร โดยจะกาหนดเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ดา้ น
ต่างๆ ได้แก่ เกณฑ์ของปฏิกริ ยิ าข้างเคียงของระดับความ
รุนแรงของการติดเชือ้ ทีต่ ้องการให้วคั ซีนป้ องกันได้ และ
ของการแพร่กระจายของเชื้อในประชากร เป็ นต้น หาก
วัคซีนทีท่ ดสอบนัน้ มีประสิทธิภาพ (efficacy) ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด ก็จะสามารถนามาใช้ในประชากรทีต่ อ้ งการได้
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ปัจจัยที่ มีผลต่ อความสาเร็จในการพัฒนาวัคซี นโควิ ด
อย่างเร่งด่วน
การถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิดได้
อย่างเร่งด่วนในครัง้ นี้ เป็ นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิง่ ทัง้ นี้
พบว่ า มีปั จ จัย ส าคัญ ที่เ กี่ย วข้อ งในด้า นบวกหลายด้า น
ประกอบด้วย
1. มีการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสและเผยแพร่สู่
สาธารณะอย่างรวดเร็ว ภายในช่วงแรกของการระบาด ใน
วันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2020 ทาให้วงการวิทยาศาสตร์ทวั ่
โลกสามารถเริม่ การพัฒนาวัคซีนโควิดได้เร็วกว่าวัคซีน
โรคอื่นทีเ่ คยมีมาก่อน
2. มีการพัฒนาวัคซีนด้วยเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่
เป็ นไปได้ ทาให้มวี คั ซีนต้นแบบหลากหลายชนิด เพื่อเพิม่
โอกาสสาเร็จให้มากที่สุ ด ขณะนี้ทวโลกมี
ั่
ความพยายาม
พัฒนาวัคซีนนี้อย่างกว้างขวางทัง้ โดยหน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชน บางรายมีความคืบหน้ าเป็ นที่น่าพอใจ โดย
พบว่ า วัค ซีน สามารถกระตุ้ น การตอบสนองของระบบ
ภูมคิ ุม้ กันและไม่มรี ายงานผลข้างเคียงรุนแรง
3. มีความร่วมมือกันระหว่างต่างภาคส่ วนตลอด
ตัง้ แต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์ทไ่ี ม่เคยมี
มาก่อนในประวัตศิ าสตร์ ของการพัฒนาวัคซีน โลกกาลัง
มีความหวังกับวัคซีน COVID-19 บริษทั จากนานาประเทศ
ร่วมมือกับนักวิจยั เพื่อผลิตวัคซีน เพื่อป้ องกันเชื้อ ไวรัสนี้
ปั จจุบนั มีบริษัทที่กาลังคิดค้นวัคซีนป้ องกันเชื้อโควิด -19
มากถึง 178 แห่ง และอยู่ในระยะทดลองกับคนอีกนับสิบ
แห่ง รวมทัง้ มีรูปแบบความร่วมมือแบบไม่แสวงหากาไร
เช่น การที่บริษัทวัคซีน Astra Zeneca ร่วมมือกับ
คณะผูว้ จิ ยั จาก University of Oxford ในการทดลองเพื่อ
พัฒนาวัคซีนป้ องกันเชื้อ ไวรัสโควิด-19 โดยไม่แสวงหา
กาไร (11) โดยมีข้อ ตกลงร่ว มกับองค์กรต่ างๆ เช่ น กลุ่ ม
พันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด
(CEPI) และ พันธมิตรทัวโลกด้
่
านวัคซีนและการสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันโรค (GAVI) ซึง่ เป็ นองค์กรทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ น
จากมูลนิธ ิบิลและเมลิน ดาเกตส์ รวมถึงองค์การอนามัย
โลก (WHO) (12) และมีขอ้ ตกลงร่วมกับ Serum Institute of
India (SII) ในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศทีม่ ี
รายได้ระดับต่ าถึงปานกลาง (13) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การผลิต วัคซีนป้ องกันเชื้อ ไวรัส โควิด -19 ได้ส าเร็จและ
แจกจ่ายได้โดยเร็ว ซึง่ ล้วนมีส่วนในความสาเร็จทัง้ สิน้
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ขณะเดียวกัน ยังมีปัจจัยด้านลบหรืออุปสรรค
หลายอย่าง ที่ท าให้การพัฒนาวัคซีนไม่ได้ง่ายอย่างที่
คาดหวัง ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่
1. ปั จจัยด้านตัวไวรัส โควิด-19 ซึง่ เป็ นไวรัสชนิด
ทีม่ สี ารพันธุกรรมชนิด RNA จึงมีอตั ราการกลายพันธุส์ ูง
อันเป็ นคุณลักษณะปกติของ RNA virus จากการทวน
สอบข้อมูลพบว่า นับแต่ การอ่ านรหัสพันธุ กรรมตลอด
สายของโควิดไวรัสตัวแรก ได้มกี ารใช้วธิ ดี งั กล่าวในการ
สืบสวนโรคและติดตามแหล่งที่มาของไวรัสทีม่ กี ารกลาย
พันธุ์ตลอดเวลาที่แพร่กระจายไปยังชุมชนต่างๆ ทัวโลก
่
ทาให้ทราบได้ว่า ไวรัส ที่พ บในที่ห นึ่งมีค วามเกี่ยวข้อ ง
หรือสืบสายพันธุ์จากไวรัสที่ใดมาก่อน เป็ นต้น ปั จจุบนั
เชือ้ โควิดได้มกี ารกลายพันธุ์ จาก D (aspartate) เป็ น G
(glycine) ที่ตาแหน่ งกรดอะมิโน 614 (D614G) ของ
spike protein ทาให้มคี วามกังวลว่าวัคซีนทีพ่ ฒ
ั นาจาก
ไวรัสสายพันธุ์เมื่อช่วงต้นปี ค.ศ. 2020 อาจไม่สามารถ
ป้ อ งกันการติดเชื้อ ไวรัสสายพันธุ์ท่ีม ีใ นประชากรในปี
ค.ศ. 2021 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ขอ้ มูลล่าสุดยังไม่
สนับสนุนข้อกังวลนัน้ (14)
2. ภูมคิ ุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็ นโคโรนา
ไวรัสชนิ ดใหม่แ ตกต่ างจากโคโรนาไวรัส ที่โลกรู้จ กั มา
ก่อน ทาให้ประชากรโลกไม่มภี ูมคิ ุม้ กันอยู่ก่อน (no preexisting antibody) องค์ความรูด้ า้ นภูมคิ ุม้ กันต่อไวรัสนี้ก็
มีอยู่จากัด เมื่ออาศัยประสบการณ์ จากการระบาดของ
MERs และ SARs ซึง่ เป็ นโคโรนาไวรัสทีใ่ กล้เคียง ทาให้
ทราบว่าแอนติบอดีต่อส่วน spike protein บนผิวของ
ไวรัส เป็ นเป้ าหมายหลักของแอนติบอดีท่สี ามารถยับยัง้
การติดเชื้อได้ (neutralyzing antibody) แต่กลไกที่จะ
สร้างภูมคิ ุ้มกันที่แข็งแรงยังยื
่ นยังไม่ทราบ รวมทัง้ ยังไม่
ทราบแน่ ชดั ว่าภูมคิ ุ้มกันต้านโรคโควิด -19 จะคงอยู่ได้
นานแค่ไหน ทัง้ นี้พบว่ามีไวรัสโคโรนาอื่นๆ 6 สายพันธุ์
ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุ ษย์มานานแล้ว และภูมคิ ุ้มกันตาม
ธรรมชาติทใ่ี ช้ต่อสูก้ บั ไวรัสโคโรนา 4 สายพันธุท์ พ่ี บบ่อย
นัน้ โดยทัวไปคงอยู
่
่ได้เพียงไม่ก่ปี ี สนับสนุ นการทีต่ รวจ
พบว่าผู้ท่ตี ิดเชื้อโควิด -19 และหายแล้วมีแอนติบอดีคง
อยู่เป็ นระยะเวลาไม่นานแล้วแอนติบอดีก็หายไป จึงมี
ความกังวลว่าถ้าแอนติบอดีคงอยู่ในร่างกายได้ไม่นาน
หลังได้รบั วัคซีน อาจต้องมีการฉีดกระตุน้ อยู่เป็ นประจา
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3. ความเสี่ยงที่เ กี่ย วข้อ งในการทดสอบวัค ซีน
เนื่องด้วยวัคซีนโควิด-19 เป็ นวัคซีนที่พฒ
ั นารวดเร็วมาก
เพราะว่าได้ทางลัดในหลายๆ ขัน้ ตอน ทาให้วคั ซีนบางตัว
ก็ขา้ มขัน้ ตอนทดสอบในหนู โดยข้ามไปทดสอบในลิงแล้ว
ไปต่อในคนเลย วัคซีนหลายตัวทา clinical trial ขัน้ ต้นใน
คน พร้ อ มๆ กั บ การทดสอบในสั ต ว์ เ ลย เพื่ อ เร่ ง
กระบวนการให้ เ ร็ ว ขึ้ น ( 1 5 ) อย่ า งไรก็ ต ามการเร่ ง
กระบวนการนี้อาจมีผลที่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ได้ ดังตัวอย่าง
ล่าสุดในวัคซีน AZD1222 ที่มกี ารหยุดการทดสอบวัคซีน
เพื่อสอบสวนสาเหตุว่าเกีย่ วข้องกับการได้รบั วัคซีนหรือไม่
เนื่องจากพบว่าอาสาสมัครมีอาการข้างเคียงรุนแรง
4. ทัวโลกต่
่
างวิตกกังวลว่าวัคซีนทีผ่ ลิตออกมาจะ
ถูกผูกขาด ส่งผลให้ประเทศทีม่ รี ายได้ระดับต่ า-ปานกลาง
ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนที่มปี ระสิทธิภาพได้ จากความ
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การกลายพันธุข์ องเชื้อก่อโรคโควิด-19 : สิ่งที่ควรทราบและผลกระทบ
ดร. นพ. พลวัฒน์ ติ ง่ เพ็ชร
สาขาจุลชีววิ ทยาและภูมิค้มุ กันวิ ทยา
สถานวิ ทยาศาสตร์พรีคลิ นิก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

จากข่าวว่า เชือ้ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคโควิด 19 (COVID-19) ทีร่ ะบาดในประเทศต่าง ๆ อาจจะมี
พัน ธุ ก รรมที่ต่ า งกัน และข่า วที่พ บผู้ท่ีเ คยติด เชื้อ นี้ ก ลับ มาติด เชื้อ ซ้ า อีก รวมทัง้ ข่า วว่ า ชุ ด ตรวจที่ใ ช้ต รวจ
วินิจฉัยโรคนี้ไม่สามารถตรวจพบเชือ้ ในผูป้ ่ วยบางรายทีต่ ดิ เชือ้ ด้วยข่าวเหล่านี้ทาให้ หลาย ๆท่านเกิดคาถามว่า
เชื้อโควิด 19 มีหลายสายพันธุใ์ ช่ไหม เชื้อมีการกลายพันธ์จริงหรือไม่ ถ้าข่าวนี้เป็ นจริงจะมีผลกระทบต่อมวล
มนุษยชาติอย่างไร และเราจะรับมือกับมันอย่างไร เพื่อหาคาตอบนี้ทางจุลสารจึงได้เรียนเชิญ ดร.นพ.พลวัฒน์
ติ่ ง เพ็ช ร อาจารย์ส าขาจุล ชีว วิท ยาและภูม ิคุ้ม กัน วิท ยา สถานวิท ยาศาสตร์พ รีค ลินิ ก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์จะมาให้ความรูเ้ พื่อไขข้อสงสัยเหล่านี้ในหัวข้อเรื่อง “ การกลายพันธุ์ของ
เชื้อก่อโรคโควิ ด-19: สิ่ งที่ควรทราบและผลกระทบ” มาอ่านกันเลยค่ะ
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โรคโควิ ด-19 ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 เริม่ ระบาดตัง้ แต่ปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 จนถึง
ปั จจุบนั นี้ นับเป็ นเวลา 9 เดือน ทาให้มผี ู้ติดเชื้อทัวโลกมากกว่
่
า 30 ล้านคน และมีผู้เสียชีวติ สูงถึง 970,000 ราย
บทความนี้อธิบายถึงการกลายพันธุข์ องเชือ้ ก่อโรคโควิด -19 และกล่าวถึงสายพันธุท์ ก่ี าลังระบาด รวมทัง้ ผลกระทบที่
เกิดจากการกลายพันธุโ์ ดยสังเขป
การกลายพันธุ์
การกลายพันธุ์ (mutation) คือการเปลีย่ นแปลงของลาดับเบสในสารพันธุกรรม ซึง่ การกลายพันธุอ์ าจส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของลักษณะปรากฏ (phenotype) หรืออาจไม่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดเลยก็ได้ การกลายพันธุพ์ บ
ได้ทงั ้ ในคน สัตว์ พืช และจุลชีพ โดยทัวไปอั
่ ตราการกลายพันธุ์ของสิง่ มีชวี ติ ซึ่งมี DNA เป็ นสารพันธุกรรม จะเกิดใน
อัตราทีต่ ่ า ทาให้สารพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ ทัวไปค่
่ อนข้างเสถียร ทัง้ นี้เนื่องจากเอ็นไซม์ทใ่ี ช้ในกระบวนการเพิม่ จานวน
ของสารพันธุกรรมชนิด DNA นัน้ มีความสามารถในการตรวจสอบลาดับเบสบนสาย DNA เมื่อมีการนานิวคลีโอไทด์ตวั
ใหม่มาต่อ (หรือเรียกว่ามี proofreading activity)
เชือ้ ไวรัสสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่คอื DNA virus และ RNA virus การกลายพันธุข์ อง DNA virus มักเป็ น
ในอัตราเดียวกับสิง่ มีชวี ติ ทัวไป
่ ในขณะที่ RNA virus นัน้ มักมีอตั ราการกลายพันธุท์ เ่ี ร็วมากกว่า เนื่องจากเอ็นไซม์ทใ่ี ช้
ในกระบวนการเพิม่ จานวน RNA นัน้ ไม่ม ี proofreading activity ทาให้เกิดความผิดพลาดของลาดับนิวคลีโอไทด์ได้บ่อย
ตัวอย่างเช่น เชือ้ ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึง่ มีการกลายพันธุเ์ กิดขึน้ ต่อเนื่องตลอดเมื่อเชือ้ เพิม่ จานวน ซึง่
กระบวนการเปลีย่ นแปลงนี้นาไปสู่การเกิดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุท์ ม่ี โี ครงสร้างของแอนติเจนแตกต่างไปจากเดิม
หรือเรียกว่า Antigenic drift
สาหรับเชื้อ Coronavirus ซึ่งรวมถึงเชื้อ SARS-CoV-2 นัน้ แม้ว่าเป็ น RNA virus แต่พบว่าเชื้อมีกลไกที่ใช้
สาหรับการ proofreading ในกระบวนการเพิม่ จานวน ซึ่งเป็ นกลไกจาเพาะที่พบในเชื้อแฟมิล่ี Coronaviridae (1) ทาให้
เชื้อจากแฟมิล่นี ้ีมกี ารกลายพันธุ์ท่ชี ้ากว่าเมื่อเทียบกับ RNA virus อื่น ๆ เช่น Influenza virus หรือ Human
immunodeficiency virus เป็ นต้น
สายพันธุข์ องเชื้อ SARS-CoV-2 และการระบาด
แม้การกลายพันธุ์ของเชือ้ SARS-CoV-2 จะเกิดในอัตราทีต่ ่ าเมื่อเทียบกับ RNA virus อื่น แต่จากการติดตาม
ลักษณะพันธุกรรมของเชื้อจากผู้ป่วยที่ลาดับจีโนมได้ถูกรายงานเข้า GISAID SARS-CoV-2 sequence database
พบว่าการกลายพันธุส์ ่งผลให้เชือ้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพันธุกรรมจนพัฒนาเป็ นสายพันธุ์ต่างๆ ทีแ่ พร่กระจายทัวโลก
่
ซึง่
ขณะนี้พบอยู่ 6 สายพันธุห์ ลัก ได้แก่ L, S, V, G, GR และ GH (สามารถดูขอ้ มูลอัพเดตได้ท่ี www.gisaid.org/epifluapplications/hcov-19-genomic-epidemiology/)
ผลการวิเคราะห์จโี นมของเชือ้ 48,635 ตัวอย่างจากทัวโลกแสดงถึ
่
งการกลายพันธุท์ พ่ี บบ่อย (ตารางที่ 1) ซึง่ เป็ น
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทด์กบั สายพันธุ์ NC_045512.2 (หรืออาจเรียกว่าสายพันธุ์ Wuhan-Hu1) ซึ่งเป็ นสายพันธุ์มาตรฐาน (Reference strain) ที่ได้ถูกรายงานลาดับจีโนมครบสมบูรณ์เป็ นครัง้ แรก สายพันธุ์น้ีม ี
กรดอะมิโนตาแหน่ งที่ 84 เป็ น Leucine จึงเรียกว่า สายพันธุ์ L เมื่อนาจีโนมของเชือ้ ทีร่ ะบาดทีป่ ระเทศจีนในช่วงแรกมา
เปรียบเทียบ พบว่ามีเชื้อที่มนี ิ วคลีโอไทด์ตาแหน่ งที่ 23144 แตกต่างไปคือพบเป็ น C แทนที่ T ทาให้กรดอะมิโน
ตาแหน่งที่ 84 เปลีย่ นเป็ น Serine และเรียกเชือ้ ทีม่ ี Serine ทีต่ าแหน่ งนี้ว่าสายพันธุ์ S การระบาดช่วงแรก โดยเฉพาะใน
เอเซีย จึงเป็ นการระบาดของสองสายพันธุน์ ้ี (L ประมาณ 70% และ S ประมาณ 30%) (2) ปั จจุบนั การระบาดของสอง
สายพันธุน์ ้พี บประมาณ 7 และ 8% ตามลาดับ (รูปที่ 1A)
สายพันธุ์ L มีการเปลี่ยนนิวคลีโอไทด์จาก G ที่ตาแหน่ ง 26144 เป็ น T ทาให้กรดอะมิโนที่ตาแหน่ งที่ 251
กลายเป็ น Valine โดยมักพบร่วมกับการกลายพันธุ์ G11083T เรียกสายพันธุน์ ้ีว่าสายพันธุ์ V (ตารางที่ 1) ซึง่ ปั จจุบนั พบ
ประมาณ 7% (รูปที่ 1A)
Page 10

Vol 19 (No. 3) September, 2020

สายพันธุ์ G เกิดจากการเปลีย่ นแปลงนิวคลีโอไทด์ทต่ี าแหน่ ง 23403 ของสายพันธุ์ L จาก A เป็ น G ทาให้เกิด
การเปลีย่ นกรดอะมิโนทีต่ าแหน่ ง 614 จาก Aspartate (D) เป็ น Glycine (G) การเปลีย่ นแปลงนี้มกั พบร่วมกับการกลาย
พันธุ์ C14408T, C3037T และ C241T ส่วนสายพันธุ์ GR และ GH นัน้ กลายพันธุม์ าจากสายพันธุ์ G โดยมีการเปลีย่ น
กรดอะมิโนเป็ น Arginine (R) ทีต่ าแหน่ ง 203 และเป็ น Histidine (H) ทีต่ าแหน่ ง 57 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยาจากทัวโลกในขณะนี
่
้ พบว่า สายพันธุ์ G (ซึง่ รวมทัง้ GR และ GH) เป็ นสายพันธุท์ ก่ี าลังแพร่ระบาดอยู่มาก
ทีส่ ุด คิดเป็ น 74% ของเชือ้ ทัง้ หมด (รูปที่ 1)
ตารางที่ 1 การกลายพันธุท์ พ่ี บบ่อยของเชือ้ SARS-CoV-2 (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 3) 3
นิ วคลีโอไทด์ที่เปลี่ยน

กรดอะมิ โนที่เปลี่ยน

A23403G
C14408T
C3037T
C241T
GGG28881AAC
G25563T
G11083T
G26144T
T28144C
C8782T

D614G
P314L
F106F
5'UTR:241
RG203KR
Q57H
L37F
G251V
L84S
S76S

โครงสร้างหรือโปรตีนที่ได้รบั
ผลกระทบ
Spike protein
RNA-dependent RNA Polymerase
Non-structural protein 3
5' Untranslated region
Nucleocapsid protein
Open reading frame 3a protein
Non-structural protein 6
Open reading frame 3a protein
Open reading frame 8 protein
Non-structural protein 4

ร้อยละที่
พบ*
75
75
75
74
29
22
11
8
8
8

สายพันธุ์
G
G
G
G
G (GR)
G (GH)
V
V
S
S

*คานวณจากจานวนตัวอย่างทีม่ กี ารกลายพันธุ์ โดยคิดเป็ นร้อยละจากจานวนตัวอย่างจีโนมของเชือ้ ทัง้ หมดทีน่ ามาวิเคราะห์(

รูปที่ 1 สายพันธุข์ องเชือ้ SARS-CoV-2 A) สัดส่วนร้อยละของเชือ้ สายพันธุต์ ่างๆ; O ย่อมาจาก Others B) กราฟแสดงสัดส่วนของ
เชือ้ สายพันธุต์ ่างๆทัวโลก
่
(แกน y) ตามเวลา (แกน x) C) กราฟแสดงสัดส่วนแยกตามทวีป (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 3)

ผลกระทบของการกลายพันธุ์
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า การกลายพันธุท์ พ่ี บบ่อยทีส่ ุดคือการเปลีย่ นเบส A เป็ น G ทีต่ าแหน่ ง 23403 ส่งผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกรดอะมิโน (missense mutation) จาก D (Aspartate) เป็ น G (Glycine) ทีต่ าแหน่ ง 614
การกลายพันธุ์ D614G นี้เป็ นทีน่ ่าสนใจ เนื่องจากเกิดขึน้ ทีล่ าดับกรดอะมิโนอันเป็ นส่วนประกอบของ Spike ซึง่ เป็ น
โครงสร้างของเชือ้ ทีใ่ ช้ยดึ เกาะกับตัวรับ (ACE2 receptor) บนผิวเซลล์มนุ ษย์ บทความนี้ได้สรุปผลของการกลาย
พันธุ์ D614G ดังนี้
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1. ผลกระทบต่อการระบาด : เชื้อสายพันธุ์ G614
(หรือเรียกสายพันธุ์ G) ได้แพร่ระบาดไปทัวโลก
่
โดยเชือ้ สาย
พันธุน์ ้ีได้แทนทีก่ ารระบาดของสายพันธุอ์ ่นื ๆ แม้ในประเทศที่
มีแพร่ของสายพันธุ์อ่นื อยู่ก่อนหน้า (4) (รูปที่ 2) ทาให้ปัจจุบนั
รูปที่ 2 การแพร่ระบาดของ G614 ในประเทศ
พบเชือ้ สายพันธุ์ G (รวมทัง้ GR และ GH) มากทีส่ ุดในโลก
ออสเตรเลีย(4)
2. ผลกระทบต่อกลไกการก่อโรค : เชือ้ สายพันธุ์ G614 สามารถติดเข้าสู่เซลล์เพาะเลีย้ งในหลอดทดลองได้
ดีกว่าเชือ้ D614 โดยจากการวิเคราะห์โครงสร้างของ spike พบว่า การเปลีย่ นแปลงกรดอะมิโนเป็ น Glycine อาจ
ทาให้เกิดความยืดหยุน่ (flexibility) ของ spike ได้มากขึน้ และอาจส่งผลให้สามารถยึดจับกับ ACE2 receptor ได้ดี
ขึน้
3. ผลกระทบต่อความรุนแรงของโรค : ผล RT-PCR จากสิง่ ส่ง
ตรวจจากผู้ป่วย 999 รายแสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ตี ดิ เชื้อสายพันธุ์ G614 มี
ปริมาณเชือ้ (viral load) มากกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตเิ มื่อเทียบกับ
ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ D614 อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างในด้าน
ความรุนแรงของโรคระหว่างผูต้ ดิ เชือ้ สายพันธุ์ G614 เมื่อเทียบกับผูต้ ดิ
เชือ้ D614 (ความรุนแรงของโรควัดจากจานวนผูป้ ่ วยทีร่ กั ษาแบบผูป้ ่ วย
นอก หรือถูกรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และต้องอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ดังรูปที่ 3 (4) แม้ว่าก่ อ นหน้ านี้จะมีรายงานถึงความเป็ นไปได้ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราป่ วยตาย (case fatality rate) กับการติดเชือ้
สายพันธุ์ G614(5) แต่การศึกษาดังกล่าวเป็ นการนาผลอัตราการป่ วย
ตายของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกับความชุกของการติดเชือ้ G614
รูปที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรุนแรงของ
ของประเทศนัน้ ๆ โดยไม่ได้คานึงถึงปั จจัยอื่นทีอ่ าจส่งผลต่อการรักษา
โรคระหว่างผูต้ ดิ เชือ้ D614 และ G614(4)
แต่อย่างใด
4.ผลกระทบต่อการสร้างภูมคิ ุม้ กันและการพัฒนาวัคซีน : แม้ว่าจะมีรายงานผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ซ้า โดยครัง้ แรก
เป็ นเชือ้ สายพันธุ์ V และครัง้ ทีส่ อง (ห่างจากครัง้ แรก 142 วัน) เป็ นเชือ้ สายพันธุ์ G แต่ยงั ไม่สามารถสรุปได้ว่าการ
กลายพันธุเ์ ป็ นสาเหตุของการติดเชือ้ ซ้า เนื่องจากผูป้ ่ วยรายนี้มปี ั จจัยอื่นร่วมด้วย เช่น การตรวจไม่พบแอนติบอดี
จากการติดเชือ้ ครัง้ แรก(6) นอกจากนัน้ มีรายงานการศึกษาซึง่ นาซีรมของผู
ั่
ป้ ่ วยทีห่ ายจากโรคจานวน 70 ตัวอย่าง
มาทดสอบการยับยัง้ เชือ้ สายพันธุ์ G614 และ D614 พบว่าซีรมั ่ 65 ตัวอย่างสามารถยับยัง้ เชือ้ ทัง้ สองสายพันธุไ์ ด้
เป็ นอย่างดี(7) จากข้อมูลนี้ทาให้เชื่อว่า แอนติบอดีทเ่ี กิดขึน้ จะสามารถยับยัง้ เชือ้ ข้ามสายพันธุร์ ะหว่าง D614 กับ
G614 ได้ และเชื่อว่าการกลายพันธุ์ D614G นี้ไม่น่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนทีก่ าลังถูกผลิตขึน้ มา
การกลายพันธุ์อืน่ ทีต่ ้องเฝ้ าระวังในอนาคต
แม้ว่าจากหลักฐานข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่า การกลายพันธุอ์ นั ก่อให้เกิดสายพันธุ์ G (รวมทัง้ GR และ GH)
ที่ร ะบาดมากที่สุ ดในขณะนี้ ไม่ท าให้ค วามรุน แรงของโรคมากขึ้น และไม่น่ าที่จะส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพของ
แอนติบอดีรวมทัง้ ของวัคซีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมา แต่เรายังคงต้องเฝ้ าระวังการกลายพันธุ์อ่นื ๆที่อาจเกิดขึน้ ได้ใน
อนาคต
การกลายพันธุท์ พ่ี บบ่อยตาแหน่ ง อื่น ๆ ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1 เกิดขึน้ กับ Non-structural proteins และ
Untranslated region ซึ่งการกลายพันธุ์ตาแหน่ งเหล่านี้ มักไม่ส่งผลต่อการทางานของแอนติบอดี แต่สาหรับ
D614G แม้ว่าการกลายพันธุน์ ้ีจะทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของกรดอะมิโนที่ spike protein แต่กเ็ กิดในบริเวณ S1
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ซึง่ ไม่ใช่ส่วนทีจ่ บั กับตัวรับ (Receptor-binding domain หรือ RBD) จึงอาจเป็ นเหตุผลทีท่ าให้การเปลีย่ นแปลงนี้ไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแอนติบอดีท่ถี ูกสร้างขึ้นมาจากการติดเชื้อสายพันธุ์อ่นื สิง่ ที่ต้องเฝ้ าระวังคือการกลาย
พันธุ์ของสายพันธุ์ทเ่ี กิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนบน RBD ดังรายงานจากการศึกษาล่าสุดที่พบการกลายพันธุ์
(A475V, L452R, V483A และ F490L) ซึง่ ทาให้เกิดเป็ นเชือ้ สายพันธุด์ อ้ื ต่อการถูกทาลายโดยแอนติบอดี (8)
สรุป
เชือ้ SARS-CoV-2 เกิดการกลายพันธุจ์ นเกิดเป็ น 6 สายพันธุห์ ลักระบาดทัวโลก
่
สายพันธุท์ ร่ี ะบาดมากทีส่ ุด
คือสายพันธุ์ G (รวมทัง้ GR และ GH) เกิดจากการกลายพันธุ์ D614G ซึง่ ส่งผลต่อการติดเข้าสู่เซลล์เพาะเลีย้ งได้
ดีก ว่ า ต่ อ การตรวจพบปริม าณเชื้อ ที่สู ง กว่ า แต่ ไ ม่ น่ า ส่ ง ผลต่ อ ความรุ น แรงของโรค และไม่ น่ า ส่ ง ผลต่ อ การ
ประสิทธิภาพของแอนติบอดีและของวัคซีนที่กาลังผลิตขึน้ มา อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องศึกษาและติดตามข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ของการกลายพันธุ์ D614G นี้ และการกลายพันธุอ์ ่นื ๆ ในอนาคต
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สาหรับจุลสารฉบับนี้คอลัมน์ เปิ ดงาน-เปิ ดใจ ได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์ใหม่ป้ายแดงเพิง่ ได้รบั การ
โปรดเกล้าล่ าสุด และเป็ นศาสตราจารย์ใ นขณะที่อ ายุย งั น้ อ ย คือ มีอ ายุเพิ่ง 40 ปี หมาดๆ ค่ะ เป็ นผู้ท่มี าก
ความสามารถจริง ๆ ท่านใช้เวลาแค่ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) ก้าวจากตาแหน่ ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จนขึน้ เป็ น
ศาสตราจารย์ นับว่าเร็วมาก ท่านจะมาพูดคุยเล่าประสบการณ์การทางาน ทัง้ ด้านวิจยั วิชาการ รวมทัง้ แง่คดิ คติ
ในการทางานที่ทาให้ท่านประสบความสาเร็จ บุคคลที่กล่าวถึง คือ ศาสตราจารย์ ภก.ดร. ปิ ติ จันทร์วรโชติ
อาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดูกนั ว่าอาจารย์ทางานอะไรบ้าง
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ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีท่อี าจารย์ได้รบั โปรดเกล้าให้ดารงตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ แล้ว ทัง้ ที่อายุยงั น้อยมาก
40 หมาด ๆ ซึ่งในประเทศไทยนอกจากแพทย์แล้วมีน้อยคนนักที่สามารถเข้าสู่ตาแหน่ งศาสตราจารย์ได้ในช่วงวัย
ขนาดนี้ ขอแสดงความชื่นชมจริง ๆ ค่ะ ทางจุลสารสรีรวิทยาสมาคมฯ ต้องขอให้อาจารย์ช่วยแนะนาเคล็ดลับทีท่ าให้
ประสบความสาเร็จได้ขนาดนี้ แต่ก่อนทีอ่ าจารย์จะแนะนาเคล็ดลับ คงต้องขอถามคาถามเรือ่ งอื่นก่อนนะคะ
ขอบพระคุณครับอาจารย์
จะรบกวนอาจารย์เล่าประวัตกิ ารทางานตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั รวมทัง้ รางวัล ต่าง ๆ ทีอ่ าจารย์ได้รบั ค่ะ
ส าหรับ ประวัติก ารท างานของผม โดยสังเขปนะครับ ผมจบการศึกษาระดับปริญ ญาเอกจาก จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษา 2 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์
และ ศาสตราจารย์ ดร.ยอน โรจนสกุล West Virginia University โดยท่านทัง้ 2 เป็ นผูม้ อี ุปการคุณอย่างยิง่ สาหรับผม
ได้เมตตากรุณาสอนผมทัง้ การเป็ นอาจารย์ทด่ี แี ละการทางานวิจยั ครับ ทันทีทผ่ี มจบก็ได้สมัครเข้าทางานเป็ นอาจารย์ท่ี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2549 และได้ร บั การแต่ งตัง้ เป็ นผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2552 และรองศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2556 และศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2561
สาหรับรางวัลต่าง ๆ ที่ผมได้รบั ในช่วงต้น ๆ ของการทางานก็จะเป็ นรางวัลการนาเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการต่าง ๆ ครับและต่อด้วยรางวัลนักวิจยั รุน่ ใหม่ รายละเอียดดังนี้ครับ
1. The Nagai Award Thailand for Research in Pharmaceutical Sciences, The Nagai Foundation, Tokyo
2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ มูลนิธสิ ่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3. รางวัล TRF-CHE-Scopus Yong scientist award จาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และสานักพิมพ์ Elsevier
4. รางวัล Young BMB Award สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์
5. รางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสงิ ห์ จากสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
6. รางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Award-Health Sciences Thailand Research Fund, The Office
of Higher Education Commission and Elsevier.
7. รางวัลดุษฎีบณ
ั ฑิต คปก. ดีเด่น จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)
ทราบว่าอาจารย์มคี วามสามารถหลายด้านมาก ทัง้ ด้านวิชาการ วิจยั และบริหาร จึงอยากให้อาจารย์เล่าว่าอาจารย์ได้
ทางานสาคัญ ๆ หรือรับผิดชอบตาแหน่งทีส่ าคัญ ๆ อะไรบ้างคะ
ผมมองว่า ผมไม่ได้มคี วามสามารถหลายด้านเช่นนัน้ นะครับ เพียงแต่ผมทางานตามที่ได้รบั มอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ งานทางด้านวิชาการนอกเหนือ จากการสอน ก็เ ป็ นผู้ประเมินโครงการวิจยั และทุนวิจยั ทัง้ ใน
ประเทศและนอกประเทศ งานบริหารที่ทาอยู่เป็ นหน้ าที่หลักก็เป็ นผู้ช่วยคณบดี ฝ่ ายกิจการนิสติ และทาหน้ าที่เป็ น
กรรมการบริห ารจัด การระบบการศึก ษาและวิจ ัย ของสภากาชาดไทย และเป็ น ประธานคณะอนุ ก รรมการของ
สภากาชาดไทยในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ Molecular pharmacology และ precision medicine รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะใน
การกาหนดแนวทางการศึกษาวิจยั ของสภากาชาดไทย และมีบางส่วนทีไ่ ด้ทางานในคณะอนุ กรรมการการคัดเลือกยา
ขององค์การอาหารและยาครับ
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สาหรับผูท้ เ่ี ป็ นอาจารย์แล้ว หน้าที่หนึ่งที่สาคัญคือการสอน อาจารย์มวี ธิ หี รือแนวคิดอย่างไรในการสอนให้นักศึกษามี
ทัง้ ความรูแ้ ละทักษะในการทาวิจยั คะ
หน้ าที่ท่สี าคัญของอาจารย์คอื การสอน สาหรับผม ผมเน้นเสมอที่จะพัฒนานิสติ
นักศึกษาให้มคี วามรูค้ ่กู บั คุณธรรม โดยหลัก ๆ ก็คอื ความซื่อสัตย์ซ่อื ตรง ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีข่ องตน และทีส่ าคัญคือการช่วยเหลือเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ สาหรับทักษะทางงานวิจยั
นัน้ ผมเน้นทีก่ ารคิดเป็ นและการรูจ้ กั เชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านต่างๆ มาประกอบกัน รวม
ไปถึงการวางแผนการทดลองและแนวทางความคิดทีเ่ ป็ นระบบ
การหมันศึ
่ กษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยเน้นกับนิสติ เสมอว่าถ้า
ฟั งทีอ่ าจารย์สอนอย่างมากก็จะเก่งได้เท่าอาจารย์ แต่ถา้ สามารถ
ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้ ก็สามารถพัฒนาตนเองไปให้เก่ง
กว่าอาจารย์ได้
สาหรับการดูแลนิสติ ในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ ผมจะเน้นให้เวลาโดยเราจะประชุมกัน
อาทิต ย์ละครัง้ และนาคาถามที่มาจากงานวิจยั หรือ ปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทาการ
ทดลองมาช่วยกันเสนอคาแนะนาแก้ไข ร่วมกันค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ ๆ ไปด้วยกัน
มาถึงบทบาทงานวิชาการและงานวิจยั ของอาจารย์บา้ งนะคะ รบกวนอาจารย์ช่วยเล่างานงานวิจยั ทีอ่ าจารย์ทา
มีอะไรบ้างคะ
งานวิจยั ที่ผมทาค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ โดยที่ผมจะให้อิสระกับนิสติ ที่มาเรียนกับเราว่าเขามีความสนใจ
ทางด้านใด ถ้าอยู่ในขอบข่ายชีววิทยาของเซลล์ ผมก็สามารถที่จะช่วยเขาในการเรียนรู้ได้ โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่จะเป็ น
การศึ กษาทางด้ านชี ววิ ทยาของเซลล์มะเร็ง เพื่อจะศึ กษากลไกในระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็งที่ เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมความรุนแรงของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด ทาให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีส่ ามารถอธิบายกลไกความ
รุนแรงของเซลล์มะเร็งในแต่ละด้าน โดยเฉพาะสามารถค้ นพบองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์มะเร็งต้ นกาเนิ ด
(cancer stem cell) ทีท่ วโลกก
ั่
าลังให้ความสนใจ เนื่องจากได้รบั การยอมรับว่าเป็ นเซลล์มะเร็งทีม่ บี ทบาทสาคัญในการก่อ
โรคมะเร็ง (cancer initiation) และส่งเสริมความรุนแรงของโรค เป็ นเซลล์ทม่ี กี ารดือ้ ต่อยาต้านมะเร็ง และเป็ นเซลล์มะเร็งที่
แพร่กระจาย (metastasis) โดยทาการศึกษาค้นคว้าหาปั จจัยต่าง ๆ ทีส่ ่งเสริมเซลล์มะเร็งต้นกาเนิด และกลไกทางชีววิทยา
โมเลกุลทีส่ าคัญในเซลล์มะเร็งต้นกาเนิดของมะเร็งปอด (lung cancer stem cell) เพื่อพัฒนาเป็ นโมเลกุลเป้ าหมายในการ
พัฒนายาต้านมะเร็ง และศึกษาผลของสารที่ได้จากพืชสมุนไพรและสิ่งมีชวี ิตใต้ทะเล รวมทัง้ สารที่ได้รบั การดัดแปลง
โครงสร้างเพื่อการออกฤทธิ ์ต้านมะเร็ง โดยมีเป้ าหมายเป็ นโมเลกุลทีส่ ่งเสริมความเป็ นเซลล์มะเร็งต้นกาเนิด นอกจากนี้ยงั
ทางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับเซลล์ผวิ หนัง เซลล์ต้นกาเนิดที่พบในผิวหนัง เซลล์รากผม การค้นคว้าหาสารสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิ ์ต้าน
อนุ มูลอิสระ เพิม่ การสร้างเสริมผิวหนังและเส้นผม งานวิจยั ทางคลินิกที่เป็ นการศึกษาผลของสารและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในอาสาสมัครสุขภาพดี และการวิจยั ทีท่ าในทารกแรกเกิด ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายมากครับ
งานวิชาการและ/หรืองานวิจยั ทีอ่ าจารย์ถนัดและสนใจมากทีส่ ุดคืออะไรคะ และอะไรคือเหตุผลทีท่ าให้อาจารย์สนใจ
งานนัน้ คะ
สาหรับงานวิจยั ที่ผมถนัดและสนใจมากทีส่ ุดคือ การศึ กษาด้านชี ววิ ทยาของเซลล์มะเร็ง และมีความชานาญ
ด้านชี ววิ ทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งต้ นกาเนิ ด และ anti-cancer drug discovery โดยมีความ
สนใจพิ เศษในด้าน Cancer metastasis mechanism, Apoptosis, autophagy, and necrosis cell death,
Chemotherapeutic resistance mechanism, Protein modifications and their relevance in cell behaviors,
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Reactive Oxygen Species and anti-oxidants และ Hair follicle cells functions ยกตัวอย่างงานวิจยั ทีส่ าคัญ
มาดังนี้
1. การค้นพบผลสารไนตริ กออกไซด์ (Nitric oxide) ซึง่ เป็ นสารทีส่ ร้างได้จากเซลล์ในร่างกาย รวมทัง้ มี
บทบาทสาคัญต่อการทาหน้าที่ของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย จากงานวิจยั นี้พบว่าสารไนตริกออกไซด์ส่งผลต่อการ
เหนี่ยวนาให้เซลล์มะเร็ง มีความเป็ นเซลล์มะเร็งต้นกาเนิดเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ยงั พบว่าภายในเซลล์มะเร็ง Oct-4
ซึง่ เป็ น transcription factor ที่มบี ทบาทสาคัญในการส่งเสริมความเป็ นเซลล์ต้นกาเนิดจะจับกับโปรตีน Caveolin-1
ซึ่งการจับกันจะทาให้เกิด protein-protein complex ที่เ ร่งการทาลาย Oct-4 ผ่ า น Ubiquitin-proteasomal
degradation เมื่อเซลล์มะเร็งได้รบั ไนตริกออกไซด์ จะเกิดการกระตุ้น Protein kinase B (Akt) ทีจ่ ะ phosphorylate
ทีต่ าแหน่ง Y14 ของโปรตีน Caveolin-1 และการเกิด phosphorylation ทีต่ าแหน่ งนี้ส่งผลให้เกิดการขัดขวางการจับ
กันของโปรตีน Caveolin-1 และ Oct-4 เป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิดการลดการทาลายโปรตีน Oct-4 และส่งเสริมการทา
หน้าทีข่ องโปรตีน Oct-4 ในการเพิม่ ความเป็ นเซลล์มะเร็งต้นกาเนิดในทีส่ ุด
2. การค้นพบบทบาทใหม่ของโปรตี น p21 ในการเหนี่ยวนาให้เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ดอ้ื ต่อยาต้านมะเร็ง
โดยเกีย่ วข้องกับกลไกการจับกันระหว่างโปรตีน p21 กับโปรตีน p-Chk2 และทาให้ complex ทีเ่ กิดขึน้ ถูกส่งออกไป
จาก nucleus ทาให้ pro-apoptotic functions ของโปรตีน p-Chk2 ที่ต้องทางานในนิวเคลียสในการกระตุ้นการ
ทางานของโปรตีน E2F1 สูญเสียไป นอกจากนี้ยงั พบว่าระดับของ cytoplasmic p21 จะเพิม่ ขึน้ มากในเซลล์มะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ทด่ี อ้ื ต่อยาต้านมะเร็ง 5FU ทัง้ ในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองอีกด้วย
3. การศึกษาผลของ Titanium nanosheet สามารถลดความเป็ นเซลล์มะเร็งต้นกาเนิดของมะเร็งปอด ซึง่
จะไม่ส่งผลต่อเซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ ป็ นเซลล์ปกติ โดยอาศัยกลไกทีเ่ กี่ยวข้องกับการ uptake เข้าเซลล์มะเร็งได้มากกว่า
เซลล์ปกติ และเมื่อ เข้า สู่เ ซลล์ nanosheet จะเหนี่ยวน าให้เ กิด การสร้างสารอนุ พนั ธ์อ อกซิเ จนที่ว่ อ งไวชนิ ด
superoxide anion และส่งผลต่อเนื่องในการยับยัง้ Notch และ AKT ซึง่ เป็ นกลไกทีส่ าคัญต่อความเป็ นเซลล์มะเร็ง
ต้นกาเนิด นอกจากนี้ยงั พบผลของ nanosheet ในการ ยับยัง้ epithelial to mesenchymal transition ทีเ่ ป็ นกลไก
ส่งเสริมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้อกี ด้วย
4. นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้เห็นถึง ประสิ ทธิ ภาพของสารที แ่ ยกได้ จากพืช ที ม่ ีฤทธิ ์
ยับยัง้ กลไกภายในเซลล์ทีส่ ่ งเสริ มความเป็ นเซลล์ต้นกาเนิ ดของเซลล์มะเร็ง พร้อมแสดงกลไกการออกฤทธิ ์
ของสารทีจ่ าเพาะต่อการทางานของโปรตีน หรือ pathway เป้ าหมาย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสารทีค่ น้ พบ
ไปเป็ นยาต่อไป
ดูจากรางวัลและผลงานวิจยั ต่าง ๆ ของอาจารย์แล้ว ทาให้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทาไมอาจารย์ถงึ เป็ น ศาสตราจารย์
เร็วมาก แล้วอาจารย์มวี ธิ กี ารทางานหรือแนวคิดอย่างไรคะทีท่ าให้ประสบความสาเร็จในการทาวิจยั
การเลือกทางานทีเ่ รารักและชืน่ ชอบ คือ หัวใจสาคัญพืน้ ฐานที่จะทาให้เรามีความสุขและสนุ กกับงานที่
เราทาอยู่ นอกจากนี้ความพยายามและความเชื่อมันในความสามารถของตั
่
วเอง ก็มสี ่วนสาคัญที่ทาให้เราประสบ
ความสาเร็จ ปั จจุบนั การทางานไม่ใช่แค่การทางานอยู่แค่ท่ี แลป คณะ หรือภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่าง
เดียว ผมยังทางานและทาวิจยั นอกสถานที่ รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายในการทาวิจยั ร่วมกับคณะอื่น ๆ ทัง้ ภายใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ผมมองว่าความร่วมมือ ต่าง ๆ เหล่านี้กม็ สี ่วน
สาคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทาให้เราประสบความสาเร็จในการทาวิจยั ครับ
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เป็ นแนวคิดทีน่ ่าสนใจมากค่ะ แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจหรือปั จจัยทีท่ าให้อาจารย์รสู้ กึ สนุกกับการทางานคะ
ผมคิดว่าทุกคนมีแรงบันดาลใจในการทางานและการดารงชีวติ เมื่อเรามีเป้ าหมายในชีวติ และลงมือทาสิง่ ใด
หรืออยูว่ งการใด ๆ ก็ตาม ไม่มอี ะไรทีเ่ ราจะได้มาง่าย ๆ สาหรับคนทีป่ ระสบความสาเร็จหลายคนล้วนผ่านจุดแย่ทส่ี ุด
ตกต่ า ที่สุ ด มาแล้ว ทัง้ นั น้ แต่ บุ ค คลเหล่ า นั น้ ก็ย ัง สามารถลุ ก ขึ้น มาต่ อ สู้กับ ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ า งๆ จนประสบ
ความสาเร็จในชีวติ ได้ หากเราทางานแล้วเราท้อ ไม่สามารถลุกขึน้ ไปหาแรงบันดาลใจ ไม่ลุกขึน้ มาต่อสู้กบั ปั ญหา
ต่างๆ เราก็จะยังท้ออยู่อย่างนัน้ ไม่มที างทีเ่ ราจะก้าวผ่านขีดจากัดของตัวเองได้ ดังนัน้ ทุกครัง้ ที่เราลงมือทา มันจะ
เป็ นการเพิม่ พูนประสบการณ์ให้เราเป็ นคนทีเ่ ก่งขึน้ ทัง้ จากการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ หรือแม้แต่การเรียนรูท้ เ่ี กิดจากความ
ผิดพลาด ผมจึงอยากให้ทุกคนคิดบวกและสนุ กกับการทางาน รวมทัง้ มีความใส่ใจในการทางาน เพราะว่าสิง่ เหล่านี้
เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้งานของเราออกมาดี และทาให้เราเป็ นคนทีเ่ ก่งขึน้ ครับ
จากการที่อาจารย์ก้าวขึน้ สู่ตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ ได้ค่อนข้างเร็วมากในขณะทีอ่ ายุยงั น้อย อาจารย์มวี ธิ หี รือเคล็ดลับ
ในการเตรียมการขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ อย่างไรคะ เผื่อว่ามีอาจารย์หลาย ๆ ท่านจะนาไปใช้บา้ งค่ะ
ส าหรับ ผมคื อ การสนุ กกับการท างาน โดยไม่ ต้ อ งคาดหวัง ว่ าเราจะต้ อ งได้ ตาแหน่ ง อะไรตอนอายุ
เท่ าไหร่ค รับ ถ้าเรามองที่ผลงานของเราโดยในส่ วนของผมคือ ผมตัง้ ใจจะผลิต บัณฑิต ที่มคี วามรู้ค วามสามารถ
ทางการวิจยั ทางเซลล์ ให้เขาเป็ นนักวิจยั เป็ นครูทม่ี ที งั ้ ความรูค้ วามสามรถ มีคุณธรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลือผูอ้ ่นื
เมื่อเราตัง้ ใจตรงนัน้ ทาให้ดที ่สี ุด สิง่ อื่น ๆ ก็จะตามมาครับ ส่วนเคล็ดลับผมคิดว่าผมไม่มนี ะครับ เพียงแต่ว่า ผมเป็ น
คนตัง้ ใจทางาน มีสมาธิดี ก็เลยน่าจะทางานให้สาเร็จได้อย่างรวดเร็วครับ
เป็ นอีกแนวคิดหนึ่งทีห่ ลาย ๆ ท่านอาจจะนาไปใช้ได้ค่ะ คืออย่าไปคาดหวังสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ขอเพียงตัง้ ใจทาให้ดที ส่ี ุด จะ
ได้ไม่เครียดถ้าไม่สมหวังนะคะ ถามต่อ ค่ะ จากการทางานมาตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั สิง่ ใดทีท่ าให้อาจารย์รสู้ กึ ภาคภูมใิ จ
มากทีส่ ุดคะ
สาหรับความภาคภูมใิ จในการทางานของผมในฐานะของการเป็ นอาจารย์ คือ การที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบ
ความสาเร็จทัง้ ในด้านการศึกษาและการทางาน รวมทัง้ ได้เห็นนิสติ เป็ นคนดีและมีคุณภาพ สามารถดารงชีวติ อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนความภาคภูมใิ จในด้านงานวิจยั คือการได้คน้ พบสิง่ ใหม่ๆ ทีส่ ามารถนาไปพัฒนาต่อยอด
เพื่อใช้ประโยชน์ทงั ้ ในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมในอนาคต ถึงแม้ว่าเราจะสามารถทางานวิจยั และพัฒนาจนได้
ผลลัพธ์อนั เป็ นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและระดับสากลมากแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถนาเอาองค์ความรูท้ ่มี อี ยู่มา
พัฒนาประเทศชาติได้ สิง่ ทีท่ าลงไปคงไม่มคี วามหมาย ผมมองว่าสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ การนาเอาองค์ความรู้ ความ
เข้าใจและความสามารถนาสิ ง่ ต่ างๆ ที ค่ ้นพบมาต่ อยอดงานวิ จยั เพือ่ สร้างคุณประโยชน์ ให้ กบั ประเทศชาติ
ในทุกๆ ด้านได้จริ ง นัน้ คือความภาคภูมใิ จมากทีส่ ุดของผมครับ
มาถึงบทสุดท้ายแล้ว จะขอรบกวนอาจารย์ช่ว ยฝากแง่ค ิดหรือ คติ ดี ๆ ของอาจารย์ในการที่ทาให้อ าจารย์ประสบ
ความสาเร็จในการทางานค่ะ
คนเราทุกคนก็หวังทีจ่ ะประสบความสาเร็จกันทัง้ นัน้ แต่เส้นทางทีจ่ ะประสบความสาเร็จนัน้ ก็ย่อมแตกต่างกัน
ไปตามแนวความคิดและวิธกี ารของแต่ละคน คนทีป่ ระสบความสาเร็จทุกคนจะต้องมีขอ้ คิดบางอย่างทีใ่ ช้เตือนใจอย่าง
แน่ นอน ผมเชื่อเสมอว่าทุกคนย่อมมีเป้ าหมายในชีวติ ถ้าเรา มีความมุ่งมัน่ มีความตัง้ ใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และลงมือทาสิ ง่ ที เ่ รารักอย่ างจริ งจัง สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้จะสรรหากระบวนการสรรหาส่วนประกอบที่จะนาพาไปสู่
ความสาเร็จหรือเป้ าหมายที่เราตัง้ ไว้ได้ เพราะฉะนัน้ การประสบความสาเร็จในหน้ าที ก่ ารงาน ไม่ใช่ เป็ นเพราะ
คนอืน่ กระทาให้เราแต่เป็ นเพราะการกระทาของตัวเราเองที จ่ ะนาพาไปสู่ความสาเร็จในชี วิต ดังนัน้ ถ้าวันนี้คุณ
ยังไม่ป ระสบความสาเร็จ ขอแค่ ทุก คนอย่ายอมแพ้ จงเชื่อ มัน่ และพยายามทาสิ่งนัน้ ให้มากกว่าเดิม สัก วัน หนึ่ ง
“ความสาเร็จ” ก็จะเป็ นของทุกคนแน่ นอนครับ
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Infographic สรีรวิทยาสมาคม ฉบับใหม่
ตามทีส่ รีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (The Physiological Society of Thailand)
ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยาจากสถาบันต่าง ๆ ทัวประเทศ
่
จัดทา Infographic ในโอกาสที่
สรีรวิทยาในประเทศไทยมีอายุครบ 8 รอบหรือ 96 ปี ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านสรีรวิทยาแก่ประชาชนทัวไปผ่
่ านทาง social media ต่าง ๆ เช่น LINE, Facebook, website
สมาคมฯ และ website ของสถาบันต่าง ๆ โดยจะจัดทาออกมาประมาณ 10 เรื่อง ในระยะ 2 ปี ทัง้ นี้ได้นาเสนอ
Infographic ไปแล้ว 3 ชุด ชุดล่าสุดคือชุดที่ 4 จะเป็ นความรูเ้ กี่ยวกับโรคเบาหวาน จัดทาโดยภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนชุดที่ 5 ทีก่ าลังจะออกมาใหม่ให้ชมกันจัดทาโดย ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทางสมาคมฯยัง คงต้ อ งการ infographic จากท่ า นสมาชิก อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการจัดทา template และตัวอย่าง
รวมทัง้ ข้อกาหนดต่าง ๆ ในการจัดทา 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 ล์
pst.secretary@gmail.com เพื่อให้ทางสมาคมช่วยให้คาแนะนา และ/หรือ
จัดทา infographic ให้ทางสมาคมฯ หวังว่าจะได้รบั ความคิดเห็น เนื้อหา ใน
การจัดทา infographic นี้ จากสมาชิกมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็ นช่องทางใน
การนาเสนอข่าวสารความรูท้ างสรีรวิทยาสู่ประชาชน หากสมาชิกมีขอ้ แนะนา
หรือ มีข้อ สงสัย ประการใดสามารถเสนอแนะหรือ สอบถามมาได้ท่ี อีเ มล์
pst.secretary@gmail.com

ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจนิ ดา มาลัยวิจติ รนนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานรางวัลเมธีวจิ ยั อาวุโส สานักงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

Page 18

Vol 19 (No. 3) September, 2020

ขอแสดงความยิน ดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. ภก. ปิ ติ จัน ทร์ว รโชติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้รบั โปรด
เกล้าให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์
สาขาสรีรวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พริคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
สาสตร์ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ขอแสดงความยิน ดี แด่ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สมพล เทพชุ ม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทีไ่ ด้รบั
การแต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตัง้ แต่ ว นั ที่ 14 กันยายน พ.ศ.
2561
ขอแสดงความยิน ดี แด่ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ภัณ ฑิล า ธาราเบ็ญ จศีล
วิท ยาลัยแพทยศาสตร์น านาชาติจุฬ าภรณ์ มหาวิท ยาลัย ธรรมสาสตร์ ที่ได้ร บั การ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี แด่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ วนขจรไกร สาขา
สรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ (เชีย่ วชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รบั รางวัลอาจารย์ดเี ด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจาปี การศึกษา 2562 เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบตั รจาก
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในพิธ ี
ไหว้ครูนกั ศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี การศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดี แด่ อ.ดร.นพ. ยอดยิง่ แดงประไพ ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทป่ี รึกษานักศึกษา
แพทย์ทไ่ี ด้รบั รางวัล Best Young Investigator Research Award by Medical
Student ในการนาเสนอผลงานด้วยวาจาเรื่อง ผลของวิธกี ารเรียนคาบบรรยายของ
นักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปรีคลินิกต่อคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานทางการแพทย์
ในงานประชุมวิชาการ Thai-American Physicians Foundation 2020 Annual
Meeting เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 433
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 434
ศาสตราจารย์ ภก. ดร.ปิ ติ จันทร์วรโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 435
อ.พญ. สโรชา วิวฒ
ั น์เวคิน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 436
อ.นพ. ธนา ทองศรีค า ภาควิ ช าสรีร วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการ

ผลจาการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้การจัดประชุมวิชาการต่างๆทัวโลกต้
่
องงดในปี น้ีและอาจงดไปถึงปี หน้า
รวมทัง้ การจัดประชุมวิชาการ The 39th IUPS Congress ภายใต้หวั ข้อ Marvels of Life - Integration and
Translation ซึง่ เดิมจะจัดในวันที่ 20-24 August 2021 สมาคมวิทยาศาสตร์สรีรวิทยาแห่งประเทศจีน หรือ Chinese
Association for Physiological Sciences (CAPS) ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม ได้ตกลงร่วมกับคณะกรรมการของ
International Union of Physiological Sciences (IUPS) ในการเลื่อนการจัดประชุมวิชาการครัง้ นี้ออกไปเป็ นวันที่ 711 May 2022 สถานทีเ่ ดิมคือ กรุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และยังคงหัวข้อการจัดประชุมเช่นเดิม ทัง้ นี้เพื่อช่วย
ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกทัง้ ช่วยสร้างความมันใจแก่
่
นักวิจยั และนักสรีรวิทยาจากทัวโลกในการเดิ
่
น
ท า ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ค รั ้ง นี้ ค ว าม คื บ ห น้ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ จ า ก
https://www.iups2021.com/
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Europhysiology 2020 cancelled
Europhysiology 2022, is planned
for Copenhagen, Denmark,
September 2022

/

https://www.europhysiology2020.de

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/physiologyconference-in-april-2021-in-istanbul)

27th International Conference on
Human Metabolic HealthDiabetes, Obesity &
Endocrinology
10-11 May 2021 Bali, Indonesia
https://humanmetabolism.healthconferenc
es.org/
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