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บทบรรณาธิการ 
วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประจ าเดือนกันยายน 2564 ขอน าเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย 

1) การประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ  Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 8: เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) ส านักงานที่ปรึกษาด้านการ
อุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม
เครือข่ายวิชาการสุขภาพ  Health Challenge ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 28-29 
สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ นับเป็นโอกาสที่ดีในการประสานงานทางวิชาการระหว่างนักเรียนที่ศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) บทเรียนและความส าคัญของการพัฒนาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการวัคซีนใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์: การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข 
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีการศึกษาวิจัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดนี้ได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการวัคซีนที่มีการวางแผน
เป็นอย่างดี จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประชาขน รวมไปถึงการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน
อย่างเป็นระบบของประเทศเนเธอร์แลนด์ สามารถลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กรณีศึกษาที่ดีเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยซึ่งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 

3) ไวรอยด์ (Viroid) เชื้อโรคขนาดจิ๋ว ต้นตอของโรคพืช: มหาวิทยาลัยเกนต์ และ กรมวิชาการเกษตรของภูมิภาคฟ
ลานเดอร์ของประเทศเบลเยียมนั้นมีชื่อเสียงด้านการวิจัยไวรอยด์ ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในพืช ซึ่งองค์ความรู้เรื่อง
ไวรอยด์นั้นมีความส าคัญและน่าสนใจเนื่องจากเชื้อดังกล่าวมีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกขอประเทศ
ไทย 
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อัครราชทูตที่ปรึกษา 

(ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) 
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เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัคร
ราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) 
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
บรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิชาการ
สุขภาพ  Health Challenge ประเทศไทย ครั้งท่ี 8 ซึ่ง
จัดขึ้นจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ ท่ี 28-29 สิงหาคม 
2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงลอนดอน ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยใน
อังกฤษ และส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ป ร ะ จ า ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมให้การสนับสนุน 

หลักการและเหตุผล 

ระบบสุขภาพนั้ นมีการพัฒนาอยู่ ตลอดเวลาอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสังคม
การเมือง   เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และโรคอุบัติใหม่  ปัจจัยท้ังหลายเหล่านั้น
ก่อให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ ทางสุขภาพ (Health 
challenges) และส่งผลให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
การแพทย์  การสาธารณสุขมูลฐาน การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และนวัตกรรมทางการแพทย์ ตามมาอย่าง
มากมาย 
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริม และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพให้กับประชาชน นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังจัดเป็นหนึ่งในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของโมเดล "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
เป็นรูปธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-11) ท้ังนี้การ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความร่วมมือการจาก
บุคลากรทางด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันมีนักเรียนไทยท่ีก าลังศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ สหราชอาณาจักรอยู่เป็นจ านวนมาก  นักเรียน
เหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตเนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีโอกาสได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญใน
ระดับสากล อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร
ด้วยกัน และระหว่างนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรกับ  นักเรียนไทยในประเทศไทยนั้นยังมีอยู่อย่างจ ากัด จึงอาจ
ท าให้ไม่สามารถสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยทางสุขภาพระหวางนักวิจัยไทยได้อย่างเต็มที่ 

การจัดการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ   Health Challenge ประเทศไทยนั้นนับเป็นโอกาสท่ีดีในการ
ประสานงานทางวิชาการระหว่างนักเรียนท่ีศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่น   ๆท่ีเกี่ยวข้อง การจัด
ประชุมใน 7 ครั้งท่ีผ่านมานั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนส่วนตัว ท่ีสนใจใน
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  คณะกรรมการจัดงานในปีนี้จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุม 
เครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบงานประชุมออนไลน์  ซึ่งผลงาน
ทางวิชาการของผู้สมัครมาร่วมประชุมจะถูกแบ่งเป็น 4 สาขา ดังนี้ 
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1. Biochemistry & Molecular Biology 

1. Biomedical Engineering 

3. Clinical Research 

1. Public Health & Translational Research 

กิจกรรมภายในงาน 

กิจกรรมในงานประชุมนี้ ประกอบด้วยพิธีเปิดโดยมี เอกอัครราชทูต  ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุมและบรรยายถึงบทบาทของนักการทูตในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการระบาดของโควิด -19 และในอนาคต  
การบรรยายพิเศษ (keynote lectures)  การบรรยายโดยวิทยากร (panel discussion)ในหัวข้อต่างๆด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ของ Covid-11  ครอบคลุมหัวข้อ Machine learning, 
Business Model for Start-up  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการรับมือการสถานการณ์การระบาดของ 
Covid-11  ตลอดจนการน าเสนอผลงานแบบสั้น (3 munites thesis) ของนักเรียนไทยในอังกฤษ ตลอดจนประเทศ
ต่างๆท่ัวโลก ใน 4 สาขาด้วยกัน คือ (1) ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล (2) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (3) การวิจัย
ทางคลินิก และ (4) งานวิจัยด้านสาธารณสุขและ Public Health and Translational Research และยังมี
กิจกรรมระดมความคิดและอภิปรายปัญหา(interactive networking) อีกด้วย 
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ในโอกาสนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตท่ีปรึกษา(ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและได้กล่าวถึงการประชุมเครือข่ายวิชาการสุขภาพ Health Challenge ประเทศไทย ครั้งท่ี 8 ใน
ครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 3 มิติ คือ 

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายด้านสุขภาพ 

(2) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักเรียนไทยท่ีก าลังสึกษาด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนสหวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในอังกฤษ ตลอดจนประเทศต่างๆท่ัวโลก ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจหลักของ
ส านักงานฯ นั่นก็คือ การสร้างเครือข่ายนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในภูมิภาคยุโรปเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
วิทยาการสู่ประเทศไทย 

(3) สนับสนุนให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเผยแพร่งานวิชาการท่ีเป็นต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศไทย 

จากนั้นได้ให้การบรรยายถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์  
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ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาเศรษฐกิจที่
กระจายโอกาสอย่างท่ัวถึง สังคมท่ีมั่นคง และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนว
หน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว”  

ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน และ 

 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและลดความเหลื่อมล้ า  

ท้ังนี้ กระบวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และ
เกิดผลกระทบสูง ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากอุปทาน (Supply side) ท่ีตอบโจทย์ของผู้วิจัยไปสู่
การวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากอุปสงค์ (Demand side) เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม ปรับ
แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย
ชัดเจนท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี การ
พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศ 

จากนั้นได้บรรยายถึงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ตลอดจนความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ส าหรับโควิด-19  ในภูมิภาคยุโรป 

ท้ายสุดได้บรรยายถึงโอกาสของนักวิจัยไทยในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
จากกรอบโครงการวิจัยและนวัตกรรมฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป คือ Horizon Europe ซึ่งอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2021 - 
ค.ศ. 2027 ด้วยงบประมาณมากถึง เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยล้านยูโร โดยได้บรรยายเน้นในส่วนของทุนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ได้เกิดการอุบัติขึ้นของเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยเชื่อว่ามีต้นตอมาจากตลาด
อาหารทะเลท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ต่อมาองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ ใหม่  มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการภายหลังว่า  
Severe Acute Respiratory Syndrome  
CoronaVirus 1 (SARS-CoV-1) เ ชื้ อ ไ ว รั ส นี้
แพร่กระจายผ่านทางการหายใจเป็นหลัก ภายหลังได้มี
การตั้งชื่อโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสนี้ว่าโรคโควิด-19 ซึ่ง
ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก แต่สามารถ
แพร่กระจายสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ ก่อให้เกิด
ความผิดปกติทางระบบและน าไปสู่การเสียชีวิตได้ใน
ท่ีสุด 

ผ่านมาแล้วมากกว่าหนึ่งปีท่ีเชื้อไวรัสนี้ได้แพร่กระจาย
ไปท่ัวโลก มีผู้ติดเชื้อท่ัวโลกมากกว่า 2 ร้อยล้านคน 
และมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ 4.55 ล้านคนท่ัวโลก (สืบค้น
เมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) การหยุดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-1 จึงถือเป็นวาระเร่งด่วน
ระดับนานาชาติท่ีทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญ ด้วยเหตุนี้ 
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
ณ กรุงบรัสเซลส์ จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม TSAN 
Talk: เพราะวัคซีนคือความหวัง ซึ่งจัดโดย สมาคม
นักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้วัคซีนโควิด-19 
ให้แก่นักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์และผู้ท่ีสนใจ น าไปสู่
การสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องโดยมีข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน โดยเนื้อหาท่ีมีการน าเสนอ
ผ่านกิจกรรมดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ 

Credit: skynews 
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การพัฒนาวัคซีนโควิด-19: อาร์เอนเอวัคซีน (RNA vaccine) วัคซีนเปลี่ยนโลก 

การฉีดวัคซีน คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคระบาดร้ายแรง โดนระบบภูมิคุ้มกัน 
(immune system) นั้นเกิดจากการท างานร่วมกันของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ จะท าการตอบสนองและจดจ าเชื้อ
โรค (pathogen) โดยจดจ าลักษณะจ าเพาะของเชื้อโรคท่ีเรียกว่า แอนติเจน (antigen) ซึ่งเป็นส่วนในการกระตุ้น
การตอบสนองของร่างกาย ด้วยเหตุนี้ วัคซีน (inactivated vaccine) จึงมีองค์ประกอบของเชื้อโรคท่ีถูกท าให้อ่อน
ก าลังลงแต่ยังคงความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนสมัยใหม่ได้พัฒนาวัคซีน
ท่ีประกอบจากสารพันธุกรรมของเชื้อโรค (genetic material) ท่ีเป็นดีเอ็นเอ (DNA, DNA vaccine) หรืออาร์เอ็นเอ 
(RNA, RNA vaccine) ขึ้นกับชนิดของเชื้อโรค วิธีการนี้สามารถน าชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมของเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์
ร่างกายได้โดยตรง อีกท้ังยังมีวัคซีนท่ีใช้การตัดต่อสารพันธุกรรม (Recombinant DNA) ของไวรัสท่ีไม่ก่อให้เกิด
อาการรุนแรงในมนุษย์ เพื่อน าพาสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ร่างกาย (Vectored vaccine) วัคซีนสมัยใหม่ดังกล่าว
สามารถผลิตได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาจ ากัด มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีจ าเพาะและสูงกว่า
วัคซีนชนิดดั้งเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าวัคซีนจะท ามาจากโครงสร้างเชื้อโรคท้ังตัวหรือน ามาเฉพาะส่วน ล้วนแต่เลือก
เฉพาะส่วนไม่ก่อโรค แต่ยังคงความสามารถในการสร้างแอนติบอดี (antibody) และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ 
(immunity) 

ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาด นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา
วัคซีนโควิด-19 หลากหลายชนิดเพื่อน ามาทดลองใช้
ในทางคลินิก (clinical trial) และป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัส SARS-CoV-1 ได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี 
ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาการพัฒนาวัคซีนท่ีเร็วท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ จากปกติใช้เวลาโดยเฉลี่ย 15 ปีในการ
คิดค้น ผลิตและขออนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน ความส าเร็จ 

Credit: www.pri.org 
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Credit: cordenpharma.com 

ดังกล่าวแน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากท่ีเกิดการระบาดของไวรัส SARS-CoV-1 หากแต่เกิด
ขึ้นมาได้จากการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลาหลายปีจากการต่อยอดองค์ความรู้ของรูปแบบ
วัคซีนท่ีสามารถดัดแปลงได้ (highly adaptable vaccine platforms และการประยุกต์ใช้โครงสร้างทางชีววิทยา
ของไวรัส (structural biology) ในการออกแบบตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunogen) 

หนึ่งในรูปแบบของวัคซีนสมัยใหม่ท่ีกลายมาเป็นวัคซีนหลักของโลกขณะนี้คือ “เอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีน” (mRNA  
vaccine, messenger RNA vaccine) โดย mRNA เป็นโมเลกุลของ RNA ท่ีบรรจุรหัสหรือแม่แบบของโปรตีน 
จากนั้น mRNA จะน าข้อมูลทางพันธุกรรมมาสู่การสังเคราะห์โปรตีน mRNA ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1961 
หลายปีต่อมาจากองค์ความรู้ท่ีว่า mRNA สามารถสอนให้ร่างกายผลิตโปรตีนและดัดแปลงให้เซลล์ของมนุษย์เป็น
เสมือนกับโรงผลิตยา (โปรตีน) mRNA จึงถูกน ามาพัฒนาเพื่อใช้รักษาโรค เช่น ใช้ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน
การต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง และใช้ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การน าพา mRNA เข้าสู่เซลล์
ร่างกายและคงความเสถียรได้ในร่างกายนั้นมีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก mRNA มีความเปราะบางมาก 
สามารถถูกท าลายจากระบบภูมิคุ้มกันได้ง่าย จนในปี ค.ศ. 2015 Katalin Kariko และ Drew Weissman ประสบ
ความส าเร็จในการค้นพบ lipid nanoparticle ท่ีท าหน้าท่ีห่อหุ้ม mRNA และป้องกัน mRNA จากการถูกท าลายได้ 

เมื่อเกิดโรคระบาด SARS-CoV-1 ขึ้น ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก BioNtech ในความร่วมมือกับบริษัท Pfizer และ 
Moderna จึงสามารถออกแบบวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA vaccine ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วภายหลังจากท่ี
ทางการจีนได้ถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-1 ส าเร็จและเผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์ ในกรณีวัคซีนโค
วิด-19 mRNA จะบรรจุรหัสพันธุกรรมของส่วนของโปรตีนหนามแหลมท่ีผิวของไวรัส (spike protein) ซึ่งเป็นส่วน
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunogen)  



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนกันยายน 2564 9 

Credit: frontiersin.org 

นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโครงสร้างทางชีววิทยาของไวรัสเพื่อให้ได้โครงสร้างของท่ีเหมาะสมในการ
จับกับผิวไวรัส (structure-based vaccine design) ยังได้ถูกพัฒนาและวิจัยเพื่อใช้กับโรคอื่น ๆ ก่อนหน้าท่ีจะมี
การน ามาใช้กับวัคซีนโควิด-19 เช่น วัคซีนส าหรับรักษาโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อไวรัส Respiratory syncytial  
virus ซึ่งมีหลักการการจับของไวรัสและเซลล์ ท่ีคล้ายกับโคโรนาไวรัส หลักการดังกล่าวคือใช้ prefusion  
conformation ของส่วนหนามแหลมของไวรัส (spike protein) เป็นส่วนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (immunogenic) และ
ออกแบบให้โครงสร้างนี้มีความเสถียรเพียงพอเมื่อจับกับผิวของไวรัสและเกิดเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ( fusion) 
น าไปสู่การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทีมวิจัยจึงน าหลักการนี้มาปรับใช้กับการผลิตวัคซีนส าหรับโรคไวรัสโคโรนาท่ีมีการ
ร ะ บ า ด ก่ อ น ห น้ า  คื อ  Middle East respiratory syndrome (MERS) แ ล ะ  severe acute respiratory  
syndrome (SARS) และน ามาใช้ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างทันเวลา 

ความท้าทายและโอกาสของวัคซีนโควิด-19 

ในปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดท่ีได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาท้ังในอเมริกา (FDA) สหภาพยุโรป (EMA) 
และองค์การอนามัยโลก (WHO) แต่ยังมีความท้าทายในการบริหารจัดการวัคซีนอยู่หลายปัจจัย 

วัตถุประสงค์หลักของการฉีดวัคซีนคือป้องกันการเกิดโรครุนแรง ลดอัตราการตาย อย่างไรก็ตามในวิกฤติโรคระบาด
นี้ มีความจ าเป็นอย่างมากท่ีวัคซีนควรป้องกันการติดเชื้อได้ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส มีรายงานวิจัยจาก
ประชากรในประเทศอังกฤษภายหลังได้รับวัคซีนเข็มท่ีสองของ Pfizer และ AstraZeneca พบว่าวัคซีนดังกล่าว
สามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ การเก็บตัวอย่างวิจัยในระยะยาวในกลุ่มประชากรท่ีได้รับวัคซีนมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน รูปแบบการบริหารวัคซีน และรูปแบบการกระตุ้นของภูมิคุ้มกัน 
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Credit: kff.org 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงวัคซีนยังมีอยู่มากระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลังพัฒนาหรือด้อย
พัฒนา โดยการฉีดวัคซีนในวงกว้างต้องอาศัยเวลาอย่างน้อย 6 - 12 เดือนขึ้นกับการเข้าถึงวัคซีนและการกระจาย
วัคซีน อีกท้ังยังมีข้อจ ากัดเรื่องการเก็บรักษาและขนส่งวัคซีนชนิด mRNA ท่ีต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -70 ถึง -20 
องศาเซลเซียส และมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ท าให้การน า mRNA วัคซีนไปใช้ในประเทศก าลังพัฒนาหรือด้อย
พัฒนามีความท้าทายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ประเด็นเรื่องผลข้างเคียงเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันท่ีเกิดจากการฉีด
วัคซีนชนิด vectored virus ท าให้หลายประเทศในยุโรปสั่งระงับการใช้งานวัคซีนประเทศนี้ อีกท้ังการกลายสาย
พันธุ์ของไวรัสท าให้เกิดการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน (immune evasion) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนบางชนิดลดลง 
เช่น การลดประสิทธิภาพของวัคซีน AstraZeneca ต่อไวรัสสายพันธุ์เบต้า (สายพันธุ์แอฟริกา)  ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้
มีส่วนชะลอการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ซึ่งจะต้องให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อยร้อยละ 60-70 จึง
จะหยุดยั้งโรคระบาดนี้ได้ 

การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control study, RCTs) เป็น
ขั้นตอนส าคัญในการทดลองใช้วัคซีนในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนและการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การศึกษานี้ต้องใช้จ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวนมากและอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีจ านวนผู้ติดเชื้อสูง จึง
ถือเป็นโอกาสของประเทศก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาในการเข้าร่วมการศึกษาและช่วยให้ประเทศเหล่านั้นได้รับการ
เข้าถึงวัคซีนและเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศพัฒนาแล้วท่ีเป็นผู้ผลิตวัคซีนและประเทศท่ีมีการ
ระบาดอย่างหนัก อย่างเช่นประเทศ บราซิล ชิลี อินเดีย เป็นต้น โครงการ RCTs ท่ีด าเนินการโดย WHO Solidarity 
Trial Consortium ถือเป็นตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการศึกษา โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างท้ังในเอเชีย แอฟริกา และ
ละตินอเมริกา นอกจากนี้หลายประเทศได้มีการส่งเสริมการพัฒนาวิจัยวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA เป็น
วัคซีนที่ผลิตได้ง่ายในระยะยาว ไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการระดับสูง แต่ต้องใช้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และเงินทุนใน  
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การวิจัย ดังเช่นการพัฒนา mRNA ChulaCov11 ในประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการทดลอง
ทางคลินิกระยะท่ี 1 

กรณีศึกษา การวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในประเทศเนเธอแลนด์ 

โรคโควิด-19 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตรวจพบครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มมีการแพร่
ระบาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนมีนาคม 2563 จากนั้นรัฐบาลได้ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม ท าให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดรอบแรกได้ในช่วงเดือน
เมษายน 2563 หลังจากนั้นมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมโรคเป็นระยะตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การระบาด
ระลอก 2 เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ท าให้รัฐบาลต้องกลับมาประกาศใช้มาตรการท่ีเข้มงวดอีกครั้ง เช่น การ
ประกาศ Lockdown บางส่วนในเดือนตุลาคม ไปจนถึงการประกาศใช้กฎเคอร์ฟิวเพื่อเป็นการป้องกันขั้นสูงสุด ใน
เดือนมกราคม 2564 

 

ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
(https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/netherlands/) 

Credit: nltimes.nl 
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จากสถานการณ์การระบาดของโรคท่ีทวีความ
รุนแรงขึ้น รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ด าเนินการ
จัดหาวัคซีนโควิด-19 จากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
หลายย่ีห้อ เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงต่าง ๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เช่น การขาดช่วงของการผลิต 
และผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนชนิดใดชนิด
หนึ่ง เป็นต้น โดยวัคซีนท่ีประเทศเนเธอฺร์แลนด์
สั่งซื้อประกอบไปด้วยวัคซีนจากบริษัท  BioN-
Tech/Pfizer, บริษัท Moderna บริษัท Astra-
Zeneca และ บริษัท Janssen ซึ่งผ่านการวาง
แผนการสั่งซื้อเป็นอย่างรัดกุมเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาวัคซีนขาดช่วง โดยการฉีดวัคซีนนั้นไม่มี
ค่าใช้จ่ายและเป็นไปโดยสมัครใจ โดยให้ความส าคัญแก่ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีปัญหาสุขภาพ และบุคลากรทางการ
แพทย์ จะเป็นกลุ่มท่ีได้รับการฉีดวัคซีนก่อน แล้วจึงเริ่มฉีดให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุต่ ากว่า 60 ปีแล้วจึงไล่ลงมา
ตามกลุ่มช่วงอายุจนถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยวัคซีนเข็มแรกเริ่มฉีดเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2564 

ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าบุคคลใดควรได้รับวัคซีนชนิดไหนนั้นเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยวัคซีนหลักใน
ปัจจุบัน คือ วัคซีนจากบริษัท  Pfizer และ บริษัท Moderna โดยไม่สามารถเลือกวัคซีนท่ีจะฉีดได้เอง ขึ้นอยู่กับการ
กระจายวัคซีนของรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลยกเลิกการใช้วัคซีนจากบริษัท AstraZeneca และ บริษัท Janssen สืบ
เนื่องมาจากผลข้างเคียงในการพบภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ได้รับวัคซีนอายุน้อย แต่ยังคงฉีด Janssen ให้แก่กลุ่มคน
ท่ีไม่สะดวกมารับวัคซีนเข็มที่ 2 เช่น กลุ่มคนท างานบนเรือ ทหาร และคนไร้บ้าน เป็นต้น 

ขั้นตอนการขอเข้ารับการฉีดวัคซีน ประชาชนท่ัวไปท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไม่จ ากัดสัญชาติจะ
ได้รับจดหมายเชิญไล่ตามล าดับช่วงอายุจากรัฐบาลให้ท าการนัดหมาย โดยสามารถท านัดหมายผ่านระบบออนไลน์ 
หรือโทรศัพท์ หลังจากนั้น ผู้ท่ีด าเนินการนัดหมายเสร็จสิ้นจะได้รับเอกสารยืนยันเพื่อน าไปแสดงให้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ 
ศูนย์ฉีดวัคซีนท้องถิ่นซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศในล าดับถัดไป 

ข้อมูลการฉีดวัคซีนในประเทศเนเธอร์แลนด์ แยกตามชนิด (https://
coronadashboard.government.nl/landelijk/vaccinaties) 

Credit: consultqd 
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ระบบการนัดหมายออนไลน์เพ่ือฉีดวัคซีน 

สถานการณ์ล่าสุดในประเทศเนเธอร์แลนด์นั้น (25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) รัฐบาลได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้ว
กว่า 19.6 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 89 ของประชากรท่ีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป โดยในกลุ่มนี้ กว่าร้อยละ 48 ได้รับ
วัคซีนครบโดสแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ขยายกลุ่มผู้ท่ีมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน จากอายุ 16 ปีขึ้นไป เป็น 12 ปีขึ้นไป 
เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยผลลัพธ์ของการเร่งฉีดวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพดีให้แก่ประชาชนได้
ส่งผลให้เห็นในเชิงประจักษ์ จากการท่ีปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อวัน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุเดลต้า แต่มีอัตราผู้ป่วยหนักท่ีต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูและเสียชีวิต 1 – 2 คนต่อ
วันเท่านั้น 

 

ข้อมูลจ านวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน แยกตามกลุ่มอายุ  
(https://coronadashboard.government.nl/landelijk/vaccinaties) 
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บทสรุป 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างท้ังด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม การ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ท่ีมีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดความ
พร้อมในการรับมือกับโรคระบาดนี้ได้อย่างรวดเร็ว ความส าเร็จในการคิดค้นวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด -19 จึงถือเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการแพทย์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือท้ังหน่วยงานรัฐและเอกชน และสะท้อนให้เห็น
ถึงความส าคัญของการลงทุนทางด้านการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ การบริหารจัดการวัคซีนท่ีมีการวางแผนเป็นอย่างดี จัดหาวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประชาขน รวม
ไปถึงการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ สามารถลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดได้เป็น
อย่างดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาท่ีดีเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยซึ่งการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ยังอยู่ใน
ระดับท่ีสูงมาก 

ที่มา: 
• https://ourworldindata.org/coronavirus 
• Krammer, F. SARS-CoV-1 vaccines in development. (1010). Nature, 586, 516–527.  
• Dal-Ré, R et al. (1011). Ongoing and future COVID-11 vaccine clinical trials: challenges and opportunities. 

The Lancet.  
• Fauci, A. (1011). The story behind Covid-11. Science, 371(6538), 101.  
• https://time.com/5117311/mrna-covid-vaccine/ 
• https://www.nature.com/articles/d11586-010-00501-w 
• https://science.sciencemag.org/content/371/6538/101  
• https://www.chula.ac.th/en/clipping/17301/  
• https://coronadashboard.government.nl/landelijk/vaccinaties 
• https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-11/ 
• สมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Thai Student Association in the Netherlands: TSAN) 

• สพ.ญ.สิเรียม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา Ph.D. Candidate, Erasmus Medical Center, Rotterdam 
• ทพ.ญ.ทิพรวี ฉัตรตรัสตรัย Ph.D. Candidate, Academic Centre of Dentistry, Amsterdam 
• ศิวารักษ์ อุ่นศิวิไลย์ Ph.D. Candidate, Delft University of Technology, Delft 

https://science.sciencemag.org/content/372/6538/109
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มหาวิทยาลัยเกนต์  และ กรมวิชาการเกษตรของ
ภูมิภาคฟลานเดอร์ของประเทศเบลเยียมนั้นมีชื่อเสียง
ด้านการวิจัยไวรอยด์ ซึ่งเป็นเชื้อท่ีก่อให้เกิดโรคในพืช 
ซึ่ งเมื่อไม่นานนี้  ดร. ปริ เชษฐ์   ตั้ งกาญจนภาสน์  
นักวิชาการโรคพืชช านาญการพิเศษ   กลุ่มงานไวรัส
วิทยา  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการ
เกษตร   ได้มี โอกาสท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ดังกล่าว ในช่วงการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ 
ประเทศเลเยียม โดยหัวข้อวิจัยของ ดร. ปริเชษฐ์  คือ
การศึกษาไวรอยด์และกระบวนการก่อให้เกิดโรคในพืช
ตะกู ลมะ เขื อ  ซึ่ งองค์ความรู้ เ รื่ อ ง ไวรอยด์นั้ นมี
ความส าคัญและน่าสนใจเนื่องจากเชื้อดังกล่าวมีผลต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกขอประเทศไทย  
 

ด้วยเหตุนี้ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับ ดร. ปริเชษฐ์ 
ตั้งกาญจนภาสน์  จึงขอน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับความส าคัญและกระบวนการก่อให้เกิดโรคของ
ไวรอยด์ในพืช 

์วรอยด์คืออะ์ร  

ไวรอยด์ (Viroid) เป็นเชื้อท่ีก่อให้เกิดโรคในพืช (plant 
pathogen) ที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีการรายงาน 
องค์ประกอบของมันมีเพียงเส้นอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว 
(RNA) ท่ี เป็นวงปิด โดยไม่มี โปรตีนห่อหุ้ ม  ( coat  
protein) ซึ่งแตกต่างจากไวรัสท่ีจะมีโปรตีนห่อหุ้ม
รวมถึงอาจมี envelop หุ้มอีกชั้นในเชื้อไวรัสสัตว์  
 

Credit: gardeningknowhow.com 
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Credit: microbiologynote.com 

ขนาดของไวรอยด์มีตั้งแต่ 296-463 เบส (base) ซึ่งเล็กกว่าไวรัสชนิดที่เล็กที่สุด (ประมาณ 2,000 base) และเล็ก
กว่ามาก ๆ เมื่อเทียบกับส่ิงมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ด้วยองค์ประกอบท่ีเรียบง่ายของไวรอยด์ (รวมถึงไวรัส) ท่ีไม่มีนิวเคลียส 
ผนังเซลล์ และอวัยวะอื่น ๆของเซลล์ ท าให้ท้ังไวรัสและไวรอยด์ไม่มีคุณสมบัติเป็นเซลล์ แต่จะถูกเรียกเป็น 
“อนุภาค” (particle) ปกติแล้วจีโนมหรือรหัสพันธุกรรมของไวรอยด์จะมคุณสมบัติ “self-complementary base
-pair” คือมีล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีสามารถสร้างพันธะไฮโดนเจน (hydrogen bond) แบบจับกันเองภายในจีนโนมได้
สูง โดยผลลัพธ์ท่ีได้คือ RNA วงปิดของไวรอยด์จะเกิดโครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) จนมีลักษณะ
คล้ายกับไม้เท้า (หรือวงหนังยางท่ีถูกบิดเป็นเกลียว) ท่ีเรียกว่า “rod-like structure” (ภาพประกอบ 1)  นอกจากนี้
แล้วไวรอยด์ยังเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวท่ีไม่สามารถสังเคราะห์ผลิตโปรตีนได้เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นท่ีในจีโนมจะ
ประกอบไปด้วยยีน (gene) ชนิดต่าง ๆ  

ภาพประกอบ 1 จีโนมและโครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) ของไวรอยด์ 
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กระบวนการเข้าท าลายพืชและการเพิ่มปริมาณของไวรอยด์ค่อนข้างคล้ายคลึงกับเชื้อไวรัสพืช คือเป็นปรสิตถาวร 
(obligate parasite) เชื้อไวรอยด์จะอาศัยสารเคมี เอ็นไซม์ โปรตีน และพลังงานต่าง ๆ จากโฮสต์ (เซลล์พืช) เพื่อใช้
ในการสังเคราะห์เพิ่มปริมาณตัวเอง ท้ังนี้เชื้อไวรัสและไวรอยด์จะมีคุณสมบัติเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะเมื่ออยู่ในเซลล์โฮสต์ 
(host) เท่านั้น หากอยู่นอกเซลล์โฮสต์แล้วจะไม่มีกิจกรรมทางเซลล์ใด ๆ เกิดขึ้น เสมือนเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 

กล์กการเกิดโรคและลกัษณะอาการของโรคท่ีเกิดจากเชื้อ์วรอยด์ 

ลักษณะอาการท่ีเกิดจากเชื้อไวรอยด์ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับอาการท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส เช่น อาการแคระแกร็น ใบ 
ก้านใบ ดอกและผล ผิดรูปลดขนาด จนไปถึงไม่แสดงอาการผิดปกติ ท้ังนี้ขึ้นกับชนิดของเชื้อไวรอยด์และพืชอาศัย 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมขณะนั้นด้วย เช่น อุณหภูมิ เป็นต้น ระดับความรุนแรงของอาการจะขึ้นกับชนิดและสายพันธุ์ของ
ไวรอยด์ ชนิดและสายพันธุ์ของพืช อายุพืช และสภาพแวดล้อม ท้ังนี้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากกลไกการ
สังเคราะห์โปรตีนและเอ็นไซม์ต่าง ๆ ในพืชถูกรบกวนซึ่งเป็นผลจากกระบวนการป้องกันตัวเองของพืช (plant  
defense) ชนิดท่ีเรียกว่า RNA interference (RNAi) เข้าไปท าลายสลายไวรอยด์ในระดับอาร์เอ็นเอเมื่อพืชติดเชื้อ
ไวรอยด์ แต่เนื่องจากล าดับเบสบนชิ้นส่วนอาร์เอ็นเอเล็ก ๆ ของไวรอยด์ท่ีถูกย่อยสลายมีความคล้ายคลึงกับยีนของ
พืชจึงท าให้ mRNA จากยีนดังกล่าวของพืชถูกท าลายไปด้วย จึงพบว่าลักษณะอาการผิดปกติของพืชท่ีเกิดจากเชื้อไว
รอยด์สัมพันธ์กับความผิดปกติของฮอร์โมนและโปรตีนพืชหลายชนิด 

ปัจจัยท่ีท าให้อาการโรคและความรุนแรงของเชื้อเปลี่ยนไปมีหลายสาเหตุ เช่น อุณหภูมิ โดยพบว่าไวรอยด์จะแสดง
อาการของโรคได้รุนแรงมากขึ้นตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงขึ้น (ซึ่งต่างจากเชื้อไวรัสท่ีจะแสดงอาการรุนแรงเมื่อสภาพ
อากาศเย็น) และไวรอยด์ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการเลยท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 20 องศา รวมถึงอัตราการถ่ายทอดโรค
และเพ่ิมปริมาณของไวรอยด์ในพืชจะลดลงด้วย 

Credit: wineandcraftbeveragenews.com 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนกันยายน 2564 18 

Credit: wineandcraftbeveragenews.com 

การถ่ายทอดโรค 

เชื้อไวรอยด์เกือบท้ังหมดถ่ายทอดโรคโดยวิธีกล (mechanical transmission) เป็นหลัก เช่นการปนเปื้อนของ
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการติดตา ต่อกิ่ง รวมถึงการปนเปื้อนของรถแทรคเตอร์ด้วย ไวรอยด์
หลายชนิดสามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดพันธุ์ซึ่งสร้างปัญหาให้กับธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างมาก ไวรอยด์
บางชนิดสามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางละอองเกสรได้โดยอาศัยผึ้งผสมเกสรหรือแมลงภู่เป็นพาหะท าให้พืชต้น
ดังกล่าวรวมถึงเมล็ดพันธุ์ติดโรคไปด้วย นอกจากนี้ไวรอยด์บางชนิดยังสามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางเพลี้ยอ่อนได้ใน
ระดับต่ ามาก (แตกต่างจากเชื้อไวรัสท่ีถ่ายทอดโรคผ่านทางแมลงเป็นหลัก) 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจและผลกระทบท่ีเกิดจากเชื้อไวรอยด์ขึ้นกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชนั้น ๆ ท้ังในแง่
ปริมาณการผลิตและคุณภาพ รวมถึงความสามารถทางการค้าในตลาด ตัวอย่างเช่น เชื้อ Potato spindle tuber 
viroid (PSTVd) ก่อให้เกิดอาการโรคหัวมันฝร่ังบิดเบ้ียวเป็นทรงดัมเบล (ภาพประกอบ 2) ท าให้ผลผลิตมันฝรั่งลดลง
ถึงร้อยละ 64 ท าให้เสียคุณภาพไม่สามารถจ าหน่ายได้ นอกจากนี้ยังท าให้ผลผลิตมะเขือเทศลดลงร้อยละ 45 เชื้อ 
Hop stunt viroid (HpSVd) ท าให้ผลผลิต hop  ซึ่งเป็นวัตถุหลักส าคัญในการผลิตเบียร์ ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
เปอร์เซ็นต์ (ภาพประกอบ 3) รวมท้ังคุณภาพของกลิ่นเบียร์ท่ีได้จากดอก hop เปลี่ยนไปได้ด้วยส่งผลโดยตรงถึง
คุณภาพของเบียร์ เชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ท าให้ผลผลิตมะเขือเทศลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ใน
มะเขือเทศผลโต เชื้อก่อให้เกิดอาการต้นเตี้ยแคระแกร็น ยอดลดรูปเป็นทรงพุ่ม ผลมีขนาดเล็กลงมาก เมล็ดลีบ  
 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนกันยายน 2564 19 

ภาพประกอบ 2 อาการหัวมันฝรั่งบิดยาวแหลมที่เกิดจากเชื้อ Potato spindle tuber viroid (PSTVd) (หัวกลางและขวา) 
เปรียบเทียบกับหัวปกติ (ด้านซ้าย) (ที่มา:  Plant Protection Service Archive, Plant Protection Service, Bugwood.org) 

ภาพประกอบ 3 อาการผิดปกติที่เกิดจากเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ท าให้ผลมีขนาดเล็กและไม่สร้างเมล็ด  
(ท่ีมา ปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์, 2548) 
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ภาพประกอบ 4 อาการผลลดรูปของพริกหวาน เกิดจากเชื้อ Pepper chat fruit viroid (PCFVd)  (ที่มา:  Verhoeven et al., 
2009) 

หรือไม่มีการสร้างเมล็ด  เชื้อ Pepper chat fruit vi-
roid (PCFVd) ท า ใ ห้ พ ริ ก ห ว า น  sweet pepper 
(Capsicum annuum) มีผลลดขนาดลงมากกว่าร้อย
ละ 50 รวมถึงท าให้ผลผลิตมะเขือเทศลดลงเป็นอย่าง
มาก (ภาพประกอบ 4) เชื้อ Chrysanthemum stunt 
viroid (CSVd) ท าให้ดอกเบญจมาสเสียรูปทรงและ
ขนาดไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดไม่สามารถจ าหน่ายได้  
(ภาพประกอบ 5 )  และ เชื้ อ  Coconut cadang-
cadang viroid (CCCVd) สร้างความเสียหายอย่าง
มหาศาลในประเทศฟิลิปปินส์โดยเชื้อดังกล่าวเข้า
ท าลายท าให้ต้นมะพร้าวมากกว่า 40 ล้านต้นตาย ท า
ให้ ผลผลิ ตมะพร้ า วลดลงถึ ง  22 ,000  ตั นต่ อปี 

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยา รวมถึงธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศด้วย มูลค่าความ
เสียหายจึงสูงจนไม่สามารถค านวนได้  

ภาพประกอบ 5 อาการต้นเตี้ยแคระแกร็น และดอกเล็กลีบ ทรง
ดอกผิดรูป ในเบญจมาศที่เกิดจากเชื้อ Chrysanthemum  

stunt viroid (CSVd) (ต้นด้านซ้ายและขวา) เปรียบเทียบกับต้น
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การควบคุมโรค 

ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีหรือวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถน ามาใช้ควบคุมโรคอย่างได้ผล รวมถึงไม่มีพันธุ์ต้านทานโรค หรือ
แม้กระท่ังการผลิตพืชตัดต่อสารพันธุกรรม (transgenic plant) ให้มีความสามารถในการต้านทานโรคได้ การถอน
ท าลายต้นพืชท่ีติดเชื้อ (เผาท าลาย) จึงเป็นวิธีการเดียวในการป้องกันก าจัดโรค การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีท่ี
ใช้ป้องกันก าจัดเชื้อราและแบคทีเรีย รวมถึงการใช้ความร้อน (heat treatment) ท่ีใช้ในการก าจัดไวรัสในเมล็ดพันธุ์
ไม่สามารถน ามาใช้ก าจัดไวรอยด์ท่ีติดในเมล็ดได้ วิธีการท่ีได้ผลดีท่ีสุดคือการจัดการแปลงท่ีดี การจัดการศัตรูพืชโดย
วิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management : IPM)  

ส าหรับการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อตามวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรสามารถใช้สารละลาย sodium hypochlorite 
(NaClO) ความเข้มข้นร้อยละ 1-3 ล้างท าความสะอาดเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้ แอลกอฮอร์ไม่
สามารถใช้ก าจัดเชื้อไวรอยด์ (และไวรัสพืช) ได้ รวมถึงยาปฏิชีวนะต่าง ๆ 

การต่อยอดองค์ความรู ้

จากองค์ความรู้เรื่องกลไกลการติดเชื้อไวรอยด์และการก่อให้เกิดโรคในพืช สามารถน าไปพัฒนาต่อเป็นชุดตรวจหา
การปนเปื้อนของไวรอยด์ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรข้ามชายแดน ท าให้ลดความเสี่ยงในการน าเชื้อโรคพืช
ใหม่ ๆ เข้าสู่ประเทศ ลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการถูกปฏิเสธการส่งออกผลผลิตทางการ
เกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ และส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรท่ีปลอดโรคและมีความปลอดภัยมากขึ้น 
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