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วััคซีีนสััญชาติิไทยโดย “ใบยาไฟโติฟาร์์ม” สัติาร์์ทอััพสัังกััดจุุฬาฯ 
สัร์้างติ้นแบบโร์งงานผลิิติวััคซีีนจุากัพืชสัำาหร์ับใช้ในมนุษย์แห่งแร์กั
ในเอัเชีย
    สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ยัังคงส่งผลกระทบต่่อ
ประชาชนอยั่างต่่อเน่�อง “วิัคซีีน” เป็นหน่�งในควิามหวิังที�จะช่วิยัป้องกัน
และลดการแพร่ระบาดของโรคและอัต่ราการเสียัชีวิิต่ได้ นักวิิจัยัจาก
จุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยัาลัยัได้คิดค้นพัฒนาวิัคซีีนป้องกันไวิรัสโควิิด-19 ทั�ง 
ChulaCov19 วิัคซีีนชนิด mRNA ที�พัฒนาโดยัศููนยั์วิิจัยัวิัคซีีน คณ์ะ
แพทยัศูาสต่ร์ จุฬาฯ และอีกหน่�งควิามหวิังของคนไทยั “วิัคซีีนจุฬาฯ- 
ใบยัา” ผลิต่จากใบพ่ช ผลงานบริษััท ใบยัาไฟโต่ฟาร์ม จำากัด (ภายัใต่้ CU 
Enterprise) โดยัสองนักวิิจัยัคณ์ะเภสัชศูาสต่ร์ จุฬาฯ ผศู.ภญ.ดร.สุธีีรา 
เต่ชคุณ์วิุฒิ และ รศู.ดร.วิรัญญูู พูลเจริญ 

	 “วััคซีนีใบยาเป็็นวััคซีนีป็อ้งกัันโควัดิ-19	ชนดิ	
subunit	vaccine	ในต่่างป็ระเทศมีีกัารผลิิต่วััคซีีน
ชนดินี�มีานานแลิว้ัโดยผลิติ่จากัหลิายแหลิง่	เชน่	พืืช	
แมีลิง	 ฯลิฯ	 ขณะที�หลิายป็ระเทศผลิิต่	 subunit	
vaccine	 จากัใบพืืช	 เช่น	 แคนาดาแลิะเกัาหลิีใต่้”	
ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา	CEO	แลิะ	Co-founder	บริษััท	

ใบยาไฟโต่ฟาร์มี	จำากััด	เผย

	 วััคซีนีใบยาใชใ้บยาสุบูสุายพืนัธีุดั์�งเดมิีจากั
ออสุเต่รเลีิยคือ	ใบพืืชต่ระกูัลิยาสูุบสุปี็ชีส์ุ	“N.	ben-
thamiana”	 ซ่ี�งใช้ระบบกัารผลิิต่	 recombinant	
protein	 โดยกัารตั่ดต่่อพัืนธีุกัรรมีของแบคทีเรียที�
กั่อโรคในพืืชในใบยาสุูบ	 เมีื�อฉีีดวััคซีีนใบยาเข้าไป็
ในร่างกัาย	 วััคซีีนจะช่วัยกัระตุ่้นภูมีิคุ้มีกัันของเรา	

หากัต่ิดเชื�อโควัิด-19	กั็จะป็้องกัันได้

นวััตกรรมจาก เภสัชฯ จุฬาฯ 
“วััคซีีนใบัยา” ป้้องกันโควัิด-19
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วััคซีีนใบัยา
โดยนักวัิจัยไทยเพ่ื่�อคนไทย
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	 ผศ.ภญ.ดร.สุุธีรีา	ย้ำำ�าถึึงคุณุคุ่าของโคุรงการวิิจัยั้ำ
นี้ี�	 นี้ั�นี้คุือวิัคุซีีนี้ใบย้ำาเป็็นี้วัิคุซีีนี้ฝีีมืือคุนี้ไทย้ำโดย้ำสุมืบูรณ์
ตั้ั�งแตั้่ตั้้นี้นี้ำ�าถึึงป็ลาย้ำนี้ำ�า	ใช้้นี้ักวิิจััย้ำคุนี้ไทย้ำกวิ่า	50	ช้ีวิิตั้	
และผู้สุนี้ับสุนีุ้นี้อีกนี้ับร้อย้ำ

	 “การผลิตั้วัิคุซีนีี้โคุวิิดไดเ้องสุง่ผลให้้ป็ระเทศไทย้ำ
มืคีุวิามืมืั�นี้คุงดา้นี้สุุขภาพ	สุามืารถึตั้อ่ย้ำอดงานี้วิิจัยั้ำไป็ใช้้
ป็ระโย้ำช้นี้์เพื�อป็ระช้าช้นี้ได้	 และเป็็นี้อีกห้นี้ึ�งห้มืุดห้มืาย้ำ
สุำาคุัญของการพัฒนี้าอุตั้สุาห้กรรมืย้ำาในี้ป็ระเทศไทย้ำ
ด้วิย้ำ”	ผศ.ภญ.ดร.สุุธีีรา	กล่าวิด้วิย้ำคุวิามืภาคุภูมืิใจั

	 โรงงานี้ตั้้นี้แบบการผลิตั้วัิคุซีีนี้ตั้ั�งอย้ำู่ที�ชั้�นี้	 11	
อาคุารจัฬุาพฒันี้	์14	คุาดว่ิาจัะมืกีำาลงัการผลติั้	1-5	ล้านี้
โดสุต่ั้อเดือนี้	 ปั็จัจัุบันี้ได้มืีการทดสุอบวิัคุซีีนี้ในี้อาสุา
สุมืัคุรเรีย้ำบร้อย้ำแล้วิ	ทีมืวิิจััย้ำได้พัฒนี้าวิัคุซีีนี้รุ่นี้ที�สุอง

โดย้ำป็รับป็รุงสุูตั้รให้้กระตัุ้้นี้ภูมิืคุุ้มืกันี้ได้ดีขึ�นี้และมีืการ
ทดสุอบในี้อาสุาสุมืัคุรตั้่อไป็	



	 วััคซีนี	ChulaCov19	สุรา้งจากัสุว่ัน
ขนาดจิ�วัจากัสุารพืนัธีกุัรรมีของเชื�อชิ�นไวัรสัุ
โคโรนา	(โดยไมี่มีีกัารใช้ต่ัวัเชื�อแต่่อย่างใด)	
ซี่� ง เมีื� อร่างกัายได้รับชิ�น สุ่วันของสุาร
พืนัธีกุัรรมีขนาดจิ�วันี�เข้าไป็	จะทำากัารสุร้าง
เป็็นโป็รต่นีที�เป็็นสุ่วันปุ็�มีหนามีของไวัรสัุข่�น	
(spike	 protein)	 แลิะกัระตุ่้นให้เกัิดกัาร
สุร้างภมูีคิุม้ีกัันไวัเ้ต่รยีมีต่อ่สูุ้กัับไวัรสัุเมีื�อไป็
สัุมีผสัุเชื�อ	เมีื�อวััคซีนีชนดิ	mRNA	ทำาหนา้ที�
ให้ร่างกัายสุร้างโป็รต่ีนเรียบร้อยแลิ้วั	
ภายในไมีก่ัี�วััน	mRNA	นี�จะถููกัสุลิายไป็โดย
ไมี่มีีกัารสุะสุมีในร่างกัายแต่่อย่างใด
 

	 กัารพืฒันาวััคซีนี	ChulaCov19	วััคซีนีโควัดิ-19	ชนดิ	
mRNA	 เริ�มีดำาเนินกัารทดสุอบในมีนุษัย์ระยะที�	 1/2	ต่ั�งแต่่
วัันที�	14	มีถิูนุายน	2564	มีกีัารทดสุอบในอาสุาสุมีคัร	2	กัลิุม่ี	
ได้แกั่	 กัลิุ่มีอายุ	 18-55	 ปี็	 จำานวัน	 36	 ราย	 แลิะกัลิุ่มีอายุ		
56-75	ปี็	จำานวัน		36	ราย	ฉีีดวััคซีนี	2	เข็มีหา่งกััน	3	สัุป็ดาห์	
ผลิเบื�องต่้นในกัลิุ่มีอายุ	18-55	ป็ีพืบวั่าวััคซีีนกัระตุ่้นภูมีิกััน
ได้ด	ีไมีพ่ืบอากัารขา้งเคยีงที�รนุแรง	โดยอาสุาสุมีคัรมีอีากัาร
ขา้งเคียงเลิก็ัน้อยถู่งป็านกัลิาง	อากัารจะดข่ี�นภายใน	1-2	วััน	
นอกัจากันี�ยังได้ทดสุอบในกัลิุ่มีอายุ	 55-75	 ปี็อีกัด้วัย	
	 ทั�งนี�ได้มีีกัารหารือกัับสุำานักังานคณะกัรรมีกัาร
อาหารแลิะยา	 เพืื�อทดสุอบในมีนุษัย์ระยะที�	 2	 ต่่อไป็	 โดย
เต่รยีมีควัามีพืรอ้มีขยายกัำาลิงักัารผลิิต่วััคซีีน	โดยคาดวัา่จะ
สุามีารถูถู่ายทอดเทคโนโลิยีกัารผลิิต่วััคซีีนให้กัับบริษััท
ไบโอเนท-เอเชีย	จำากััด	ซ่ี�งเป็็นผูผ้ลิติ่วััคซีีนระดับอตุ่สุาหกัรรมี
ในป็ระเทศได้ในไต่รมีาสุแรกัของป็ี	2565		แลิะยังมีีกัารเต่รี
ยมีควัามีพืร้อมีสุำาหรับกัารพืัฒนาวััคซีีนรุ่นที�	2	ที�ต่อบสุนอง
ต่่อเชื�อไวัรัสุกัลิายพืันธีุ์อีกัด้วัย
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จุดเด่นของวััคซีีน	ChulaCov19
	 1.	จากักัารทดสุอบควัามีทนต่่ออุณหภูมีิของวััคซีีน	พืบวั่าวััคซีีน	ChulaCov19	สุามีารถูอยู่ในอุณหภูมีิตู่้เย็น	
(2-8	องศาเซีลิเซีียสุ)	ได้นานถู่ง	3	เดือน	แลิะเกั็บในอุณหภูมีิห้อง	(25	องศาเซีลิเซีียสุ)	ได้นาน	2	สุัป็ดาห์	ซี่�งทำาให้กัาร
จัดเกั็บรักัษัาง่ายกัวั่าวััคซีีนโควัิด-19	ชนิด	mRNA	ยี�ห้ออื�นเป็็นอย่างมีากั
 
	 2.	ผลิกัารทดสุอบในสัุต่ว์ัผา่นเกัณฑ์ดี์มีากั	จากักัารทดลิองในหนูทดลิองชนดิพืเิศษัที�ออกัแบบให้สุามีารถูเกิัด
โรคโควัิด-19	ได้	พืบวั่าเมีื�อหนูได้รับกัารฉีีดวััคซีีน	ChulaCov19	ครบ	2	เข็มี	ห่างกััน	3	สุัป็ดาห์	แลิ้วัให้หนูทดลิองได้
รับเชื�อโควัิด-19	เข้าทางจมีูกั	สุามีารถูป็้องกัันหนูทดลิองไมี่ให้ป็�วัยเป็็นโรคแลิะยับยั�งไมี่ให้เชื�อไวัรัสุเข้าสุู่กัระแสุเลิือด	
รวัมีทั�งสุามีารถูลิดจำานวันเชื�อในจมีูกัแลิะในป็อดลิงไป็อย่างน้อย	10,000,000	เท่า	เมีื�อทดสุอบควัามีเป็็นพืิษักั็พืบวั่า
ป็ลิอดภัยดี	สุ่วันหนูที�ไมี่ได้รับวััคซีีนจะเกัิดอากัารป็�วัยโควัิด-19	ภายใน		3-5	วััน	แลิะทุกัต่ัวัมีีเชื�อสุูงในกัระแสุเลิือด	
ในจมีูกั	แลิะป็อดเป็็นจำานวันมีากั
 
	 3.	วััคซีีนชนิด	mRNA	สุามีารถูผลิิต่ได้เร็วั	ไมี่ต่้องรอเพืาะเลิี�ยงเชื�ออย่างวััคซีีนบางชนิด	แต่่วััคซีีนชนิด	mRNA	
เพืียงรู้สุายพืันธีุ์ของเชื�อกั็ออกัแบบวััคซีีนได้	โดยสุังเคราะห์ในหลิอดทดลิองไมี่เกัิน	4	สุัป็ดาห์	กั็มีีวััคซีีนมีาทดสุอบ
ในหนูได้	 กัารที�ผลิิต่ได้รวัดเร็วันี�	 ทำาให้ไมี่ต่้องใช้โรงงานขนาดใหญ่	 นอกัจากันี�	 เมีื�อเกัิดเชื�อกัลิายพืันธีุ์กั็สุามีารถู
สุังเคราะห์วััคซีีนได้เร็วัเช่นกััน
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	 “กัารทดสุอบวััคซีนี	เราคำานง่ถู่งควัามีป็ลิอดภยัสูุงสุุด
ของอาสุาสุมีัคร	 ต่้องใช้ระยะเวัลิาแลิะทยอยฉีีดต่ามีลิำาดับ	
โดยใช้หลิกัักัารเหมีอืนกัันทั�วัป็ระเทศ	ถู่งจะทราบขอ้มีลูิจากั
ผลิกัารศก่ัษัาวัา่สุามีารถูป็อ้งกัันกัารเจบ็ป็�วัยหรอืเสุยีชวีัติ่ได้
จริงหรือไมี่	 หากัองค์กัารอนามีัยโลิกั	 (WHO)	 หรือสุถูาบัน
สุุขภาพืแห่งชาต่ิสุหรัฐฯ	(NIH)	สุามีารถูกัำาหนดหลิักัเกัณฑ์์
ไดว้ัา่	“วััคซีนีที�มีปี็ระสุทิธีภิาพืต่อ้งกัระตุ่น้ภูมีเิทา่ไร”	กัจ็ะชว่ัย
ลิดขั�นต่อนกัารทดสุอบระยะที�สุามีได	้คาดว่ัาวััคซีนีจะไดร้บั
กัารอนมุีตั่ใิห้ผลิติ่เพืื�อใช้ในคนจำานวันมีากัไดภ้ายในกัลิางป็ี	
2565”	
 ศ.นพ.เกีียรติิ รักีษ์์ร่�งธรรม ผู้้�อำำ�นวยกี�รบริห�ร
โครงกี�รพัฒน�วัคซีีนโควิด-19 ศ้นย์วิจััยวัคซีีน คณะ
แพทยศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ กีล่��ว



กีำ�เนิดแนวคิดเคร่�อำงแบ�งบรรจั่วัคซีีนอำัติโนมัติิ  (Automated Vaccine)
	 จากันโยบายของกัระทรวังสุาธีารณสุุขกัำาหนดให	้“แอสุต่ราเซีเนกัา”	เป็็น
วััคซีีนหลิักัของป็ระเทศ	ซี่�งจะมีีกัารนำามีาที�ใช้ฉีีดป็ระชาชนชาวัไทยจำานวัน
61	ล้ิานโดสุ	โดยบคุลิากัรกัารแพืทยเ์ป็็นผูฉี้ีด	แอสุต่ราเซีนเนกัาเป็็นวััคซีนีป็ระเภท	
multiple	dose	คือหน่�งขวัดบรรจุ	10	โดสุ	หรือฉีีดได้	10	คน	แต่่ทางบริษััทผู้ผลิิต่
วััคซีีนเติ่มีป็ริมีาต่รวััคซีีนให้เป็็น	 13	 โดสุในแต่่ลิะขวัด	 เนื�องจากัแต่่ลิะรอบที�
บุคลิากัรกัารแพืทย์ดูดวััคซีีนข่�นมีาจะมีีกัารสุูญเสุียวััคซีีน	จ่งทำาให้ใสุ่สุ่วันเกัินมีา	

ซี่�งป็ริมีาณสุ่วันที�เพืิ�มีเข้ามีานี�เป็็นโอกัาสุในกัารกัระจายวััคซีีนเพืิ�มีข่�น	ที�ผ่านมีา
กัระทรวังสุาธีารณสุุขได้ฝึึกับุคลิากัรกัารแพืทย์จากัสุถูาบันบำาราศนราดูรให้ดูด
วััคซีีนออกัจากัขวัดให้ได้มีากักัวั่า	10	โดสุ	ซี่�งบางครั�งกั็ได้	11-12	โดสุ	ไมี่แน่นอน

	 คณะวิัศวักัรรมีศาสุต่ร์	จฬุาฯ	พัืฒนาเคร่�อำงแบ�งแล่ะบรรจัวั่คซีนีอำตัิโนมติัิ (Automated Vaccine)	สุามีารถู
ดูดแลิะบรรจุวััคซีีนแอสุต่ราเซีเนกัาลิงเข็มีฉีีดยาได้อย่างแมี่นยำา	รวัดเร็วั	ป็ลิอดภัย	ช่วัยเพืิ�มีจำานวันผู้ได้รับวััคซีีนอีกั	
20	%	นำาร่องใช้เครื�องต่้นแบบที�ศูนย์บริกัารสุุขภาพืจุฬาฯ	อาคารจามีจุรี	9	

	 กัารกัระจายวััคซีีนสูุ่ป็ระชาชนจำานวันมีากัอย่างทั�วัถู่งเป็็นป็ัญหาใหญ่ที�ต่้องเร่งดำาเนินกัารเพืื�อควับคุมีกัาร
แพืร่ระบาดของโรคโควัิด-19	ให้เร็วัที�สุุด	แต่่ด้วัยข้อจำากััดหลิายป็ระกัาร	ทั�งรูป็แบบของวััคซีีนแอสุต่ราเซีเนกัาที�ต่้อง
มีีกัารแบ่งใสุ่เข็มีฉีีดวััคซีีนให้แต่่ลิะคนในป็ริมีาณเท่าๆ	 กััน	 อีกัทั�งบุคลิากัรกัารแพืทย์ที�ต่้องรับหน้าที�ฉีีดวััคซีีนให้
ป็ระชาชนเป็็นจำานวันมีากัในแต่ล่ิะวััน	เหลิา่นี�เป็็นโจทยท์ี�ทางคณะวัศิวักัรรมีศาสุต่ร	์จฬุาฯ	ขบคดิหาทางออกัแลิะได้
พืฒันาเครื�องแบง่บรรจวัุัคซีนีอตั่โนมีตั่ทิี�มีคีวัามีแมีน่ยำาในกัารแบง่วััคซีีน	ชว่ัยเพิื�มีป็รมิีาณผูร้บัวััคซีนีไดอ้กีั	20	%	แลิะ
แบ่งเบาควัามีเหนื�อยลิ้าของบุคลิากัรกัารแพืทย์
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ผู้ศ.ดร.จั่ฑ�ม�ศ รัตินวร�ภัรณ์ 
คณะวิศวกีรรมศ�สติร์ จ่ัฬ�ฯ 

	 “ในฐานะที�เราอยูใ่นคณะวัศิวักัรรมีศาสุต่รซ์ี่�ง
ป็ระดิษัฐ์นวััต่กัรรมีอยู่แลิ้วั	แลิะเห็นวั่าเครื�องจักัรกัลิ
สุามีารถูทำางานแทนมีนุษัย์ได้	 เราจ่งป็ระดิษัฐ์เครื�อง
ด่งวััคซีนีออกัมีาจากัขวัดได้เป็็นจำานวัน	12	โดสุอยา่ง
แมี่นยำา	ทำาให้แต่่ลิะขวัดสุามีารถูฉีีดวััคซีีนได้	12	คน	
นอกัจากันี�	ในแต่่ลิะเข็มีจะมีีป็ริมีาณวััคซีีนที�ถููกัต่้อง
เท่ากัันด้วัย” ผู้ศ.ดร.จั่ฑ�ม�ศ รัตินวร�ภัรณ์ 
ประธ�นหล่ักี ส้ติรวิศวกีรรมชีีว เวชี คณะ
วิศวกีรรมศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ	 ผู้พัืฒนาเครื�องแบ่งบรรจุ
วััคซีีนอัต่โนมีัต่ิ	 ร่วัมีกัับ	อำ.ศรันย์ กีีรติิหัติถย�กีร 
สำ�นักีบริห�รหล่ักีส้ติรวิศวกีรรมน�น�ชี�ติิ คณะ
วิศวกีรรมศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ	กัลิ่าวั

	 “เจา้หนา้ที�จะเต่รยีมีเขม็ีฉีดียาวัางไวับ้นแท่นจำานวัน	
12	 หลิอด	 จากันั�นนำาขวัดวััคซีีนวัางไวั้ในจุดที�กัำาหนดบน
สุายพืาน	 หัวัดูดสุุญญากัาศของเครื�องแบ่งจะดูดวััคซีีน
จำานวัน	 6.5	 มีิลิลิิลิิต่รออกัจากัขวัดจนหมีด	 มีาใสุ่ไวั้ใน
กัระบอกัไซีริงค์ฉีีดยาขนาด	10	มีิลิลิิลิิต่ร	ด้วัยหลิักักัารดูด
ของเหลิวัโดย	 Air	 Cushion	 วััคซีีนจะไมี่สุัมีผัสุกัับหัวัดูด
โดยต่รงจง่หมีดหว่ังเรื�องกัารป็นเป็้�อน	จากันั�นเครื�องจะแบง่
บรรจุวััคซีีนลิงเข็มีฉีีดยาต่ามีจำานวันที�กัำาหนดไวั้	 คือ	 0.5	
มีิลิลิิลิิต่รเท่ากัันทั�ง	12	หลิอด	แลิะมีีกัารเป็ลิี�ยนต่ัวัเข็มีแลิะ
กัระบอกัไซีริงค์ทุกัครั�ง	 จ่งป็ลิอดภัยไมี่ป็นเป้็�อนแน่นอน”	
ผศ.ดร.จุฑ์ามีาศ	อธีบิายกัระบวันกัารทำางานของเครื�องแบ่ง
บรรจุวััคซีีนอัต่โนมีัต่ิ
	 เครื�องทำางานแบบระบบสุายพืาน	ทำาให้แบ่งบรรจุ

วััคซีีนลิงหลิอดฉีีดยาได้อย่างต่่อเนื�องรวัดเร็วั	 ใช้เวัลิา
ป็ระมีาณ		4	นาที	จากันั�นป็ิดหลิอดด้วัยเข็มีฉีีดยา	แลิะนำา
มีาเกั็บใสุ่ถูาดบรรจุวััคซีีนเพืื�อนำาไป็ฉีีดได้ทันที	ซี่ �งช่วัย
แบง่เบาภาระเจา้หนา้ที�บคุลิากัรกัารแพืทยด์า่นหนา้ในกัาร
ดดูวััคซีีนออกัจากัขวัดได้มีากั	ลิดเวัลิาทำางานในสุ่วัน
นี � เพิื�มีโอกัาสุให้ผู้รับฉีีดวััคซีีนเพิื�มีข่�น	 20%	 ในหน่�งวััน
สุามีารถูเพืิ�มีกัารฉีีดได้ถู่ง	1,700	โดสุ
	 ผศ.ดร.จฑุ์ามีาศ	กัลิา่วัวัา่หลิกัักัารทำางานของเครื�อง
แบง่บรรจวัุัคซีนีอัต่โนมีตั่สิุามีารถูนำาไป็ป็ระยกุัต่ต์่ั�งคา่ใชกั้ับ
กัารแบง่บรรจวัุัคซีนีทางเลิอืกัอื�นๆ	ที�มีาในรปู็แบบ	multiple	
dose	ได้เช่นเดียวักััน
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 กี�รติรวจัคัดกีรอำงผู้้�ติิดเชี่�อำโควิด-19 ด�วย
อ่ำปกีรณ์วัดอ่ำณหภัมิ้แบบติ��งๆ เป็นวิธกีี�รคดักีรอำง
เบ่�อำงติ�นแล่ะได�ผู้ล่สำ�หรับผู้้�ที�ติิดเช่ี�อำแล่ะแสดง
อำ�กี�รแล่�วเท��นั�น ส�วนผู้้�ที�ติิดเช่ี�อำแติ�ยังไม�แสดง
อำ�กี�ร เคร่�อำงมอ่ำเหล่��นี�ยงัไม�ส�ม�รถติรวจัพบได� 
แติ�ส่นัขที�ได�รับกี�รฝึึกีม�แล่�วส�ม�รถทำ�สิ�งนี�ได�

 นี�ค่อำที�ม�ขอำงโครงกี�รวิจััย “กี�รใชี�ส่นัข
ดมกีลิ่�นติรวจัห�ผู้้�ปว่ยติิดเช่ี�อำโควดิ-19 ที�ไม�แสดง
อำ�กี�ร” ผู้ล่ง�นวิจััยจั�กีคณะสัติวแพทยศ�สติร์ 
ร�วมกัีบคณะแพทยศ�สติร์แล่ะคณะวทิย�ศ�สติร์ 
จั่ฬ�ล่งกีรณ์มห�วิทย�ล่ัย โดยได�รับท่นสนับสน่น
กี�รวิจััยจั�กีบริษ์ัท เชีฟรอำนประเทศไทยสำ�รวจั
แล่ะผู้ล่ิติ จัำ�กีัด

 “ส่นขัมคีว�มส�ม�รถในกี�รดมกีลิ่�นดีกีว��
คนถึง 50 เท�� เร�จัึงคิดนำ�ศักียภั�พนี �ม�ใชี� 
โดยเฉพ�ะส่นัขส�ยพันธ่์ล่�บร�ดอำร์ รีทรีฟเวอำร์ 
ที�คณะวิจััยเล่่อำกีม�ฝึึกีแล่ะทดสอำบในโครงกี�รนี�
จัำ�นวน 6 ติัว ส่นัข ส�ยพันธ่์นี �มีโพรงจัม้กีย�ว
 มีประส�ทสัมผู้ัสรับร้�กีล่ิ�นที�ไวแล่ะดี อำ่ปนิสัยเป็น
มิติรแล่ะฝึึกีง��ย” ศ.สพ.ญ.ดร.เกีวลี่ ฉัติรดรงค์ 
คณะสัติวแพทยศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ ในฐ�นะหัวหน��
โครงกี�รวิจััยฯ เผู้ย

7

จุฬาฯ วัิจัยสำาเร็จ 
“สุนัขดมกลิ�นหาผู้้�ติดเช่�อโควัิด” 



						“จากักัารทดสุอบ	สุุนัขฝึูงนี�มีีควัามีแมี่นยำาในกัารพืบ
ผู้ต่ิดเชื�อแต่่ไมี่แสุดงอากัารสุูงถู่ง	94.8	%	เทียบเคียงกัับ
ป็ระเทศอื�นๆ	ที�มีีกัารวิัจัยใช้สุุนัขต่รวัจคัดกัรองผู้ติ่ดเชื�อ	
อาท	ิฟนิแลินด	์เยอรมีนั	ฝึรั�งเศสุ	แลิะออสุเต่รเลิยี	เป็็นต่น้”	
ศ.สุพื.ญ.ดร.เกัวัลิ	ีกัลิา่วัเสุรมิีแลิะเลิา่ถู่งขั�นต่อนกัารวิัจยั
วั่า	ทีมีวัิจัยเกั็บต่ัวัอย่างเหงื�อของผู้ต่ิดเชื�อ	ซี่�งเป็็นสุารคัด
หลิั�งที�มีีกัารยืนยันแลิ้วัว่ัาไมี่มีีกัารเจือป็นของเชื�อไวัรัสุ	
โดยจะซีบัเหงื�อบรเิวัณใต่ร้กััแรด้ว้ัยสุำาลิแีลิะถูงุเท้า	เกับ็ไว้ั
ในห้องป็ฏิิบัต่ิกัารที�มีีควัามีป็ลิอดภัยทางชีวัภาพื	แลิ้วันำา

สุำาลิแีลิะถูงุเทา้ดงักัลิา่วัมีาใสุก่ัระป็อ๋งเพืื�อใหสุุ้นขัดมีกัลิิ�น	
เมีื�อสุุนัขได้กัลิิ�นก็ัจะนั�งลิงทันที	 เพืื�อบอกัว่ัาคนๆ	นั�นต่ิด
เชื�อแมี้จะไมี่แสุดงอากัาร
						“กัระบวันกัารทดสุอบทั�งหมีดป็ลิอดภัยต่่อทั�งต่ัวัสุุนัข
แลิะบุคลิากัรที�เกีั�ยวัข้อง	 คณะวิัจัยใช้ต่ัวัอย่างจากัเหงื�อ
ของผู้ต่ิดเชื�อโควัิด-19	 แลิะให้สุุนัขดมีกัลิิ�นในระยะห่าง	
เครื�องมีอืต่า่งๆ	กัป็็ลิอดเชื�อ”	รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เติชีะ
ง�มส่วรรณ สตัิวแพทยด์��นโรคติิดเช่ี�อำ	หน่�งในคณะวัจิยั
ยืนยัน			

	 	 	 	งานวัิจัยชิ�นนี�ใช้ระยะเวัลิาดำาเนินกัาร	6	เดือน	แบ่ง
เป็็น	 3	 ระยะ	 โดยระยะแรกัใช้เวัลิา	 2	 เดือน	 เป็็นกัาร
ทดสุอบควัามีสุามีารถูแลิะฝึกึัสุุนัขในกัารแยกัแยะกัลิิ�นผู้
ต่ิดเชื�อได้อย่างแมี่นยำา	 วั่องไวั	 แลิะแน่นอน	 โดยมีีกัอง
กัำากัับกัารต่ำารวัจต่ระเวันชายแดนที�	43	แลิะบรษัิัท	พีื	ควิั	
เอ	แอสุโซีซีิเอท	จำากััด	ร่วัมีสุนับสุนุนกัารเต่รียมีต่ัวัแลิะ
ฝึึกัสุุนัข
	 	 	 	 	ถูัดมีาคือกัารทดลิองป็ฏิิบัต่ิจริงที�สุนามีบิน	ท่าเรือ	
สุถูานที�ท่องเที�ยวัยอดนิยมี	 แลิะฝึึกัสุุนัขให้ดมีกัลิิ�นจากั
เท้าของคน	 สุ่วันในระยะที�สุามี	 เป็็นกัารวัิจัยต่่อยอด
เครื�องมีือคัดกัรองรูป็แบบใหม่ี	 เช่น	 เซี็นเซีอร์เพืื�อบ่งชี�ผู้
เข้าข่ายต่ิดเชื�อ	 โดยคณาจารย์คณะวัิทยาศาสุต่ร์	 โดย	
รศ.ดร.ธรรมน้ญ หน้จัักีร	 แลิะ	ผู้ศ.ดร.ชีฎิิล่ กี่ล่สิงห์
นอกัจากันี�ยังมีีกัารนำาสุุนัขดมีกัลิิ�นคัดกัรองโควัิด-19	
ออกัป็ฏิบัิต่งิานภาคสุนามีรว่ัมีกัับ	“รถูดมีไวั“	ซ่ี�งเป็็นห้อง
ป็ฏิิบัติ่กัารชีวันิรภัยเคลิื�อนที�สุำาหรับกัารป็ฏิิบัต่ิงานของ
สุุนัขคันแรกัของป็ระเทศไทยอีกัด้วัย
									 “โครงกัารนี�นับเป็็นต้่นแบบในกัารฝึึกัสุุนัขเพืื�อ
งานทางกัารแพืทยชุ์ดแรกัของป็ระเทศไทย	ซ่ี�งในอนาคต่
จะมีีกัารต่่อยอดฝึึกัสุุนัขเพืื�อต่รวัจโรคอื�นๆ	อาทิ	โรค
เบาหวัาน	 ซี่มีเศร้า	 มีาลิาเรีย	 แลิะโรคอัลิไซีเมีอร์”	
ศ.สุพื.ญ.ดร.เกัวัลิี	หัวัหน้าโครงกัารวัิจัยฯ	กัลิ่าวัทิ�งท้าย
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ครั�งแรกในป้ระเทศไทย
โครงการต�นแบับัฝึึกสุนัขเพ่ื่�องานทางการแพื่ทย์

“ในอนาคตมีีโครงการวิิจััยและฝึึกสุุนัขให้้ดมีกลิ�นเพื่่�อตรวิจัห้าเชื้่�อที่ี�ห้ลากห้ลายมีากยิ�งข้�น
โดยร่วิมีมี่อกับคณะแพื่ที่ยศาสุตร์ จัุฬาฯ”



	 จากัควัามีสุำาเร็จของ	“สุุนัขดมีโควัิด-19”	โครงกัารควัามี
ร่วัมีมีือระหวั่างคณะสุัต่วัแพืทยศาสุต่ร์แลิะคณะวัิทยาศาสุต่ร์	
จุฬาลิงกัรณ์มีหาวัิทยาลิัย	 แลิะบริษััทเชฟรอนป็ระเทศไทย	 สุำารวัจ
แลิะผลิิต่	 จำากััด	 ที�ใช้สุุนัขดมีกัลิิ�นต่รวัจเหงื�อเพืื�อคัดกัรองผู้ติ่ดเชื�อ
โควัิด-19	ที�ไมี่แสุดงอากัารในชุมีชน	คณะวัิทยาศาสุต่ร์	 จุฬาฯ	 ได้
ต่่อยอดเป็็นนวััต่กัรรมี	 “เคร่�อำงม่อำติรวจักีลิ่�นเหง่�อำผู้้�ติิดเช่ี�อำโควิด
แบบพกีพ�”	(Portable	sweat	test	for	COVID	detection)	
	 “ที�ผ่านมีา	เราได้ร่วัมีงานกัับ	“รถูดมีไวั”	ลิงพืื�นที�ต่รวัจเชื�อ
โควัิด-19	 ในชุมีชนที�มีีผู้อยู่ในกัลิุ่มีเสีุ�ยง	 เราจ่งลิองนำาต่ัวัอย่างกัาร
คดักัรองผูต้่ดิเชื�อโควัดิ-19	จากัสุุนขัดมีกัลิิ�นมีาต่รวัจดวูัา่	จรงิๆ	แลิว้ั
สุารที�น้องหมีาแยกัแยะได้วั่าผู้ใดต่ิดเชื�อนั�นคือสุารหรือกัลิิ�นอะไร”	
ผู้ศ.ดร.ชีฎิิล่ กี่ล่สิงห์ ภั�ควิชี�เคมี คณะวิทย�ศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ 
กัลิ่าวัถู่งที�มีาของกัารพืัฒนานวััต่กัรรมี

 “จั�กีกี�รศึกีษ์�ส�รติัวอำย��ง เร�พบว��ผู้้�ที�ติิดเชี่�อำโควิด-19 
จัะมีส�รเคมบี�งชีนดิที�ชีดัเจันม�กีแล่ะแปล่กีไปจั�กีส�รอำ่�นๆ เร�จังึ
นำ�ข�อำค�นพบนี�ม�พัฒน�เป็นเคร่�อำงม่อำติรวจักีลิ่�นที�น��จัะม�จั�กีส�ร 
อำะโรม�ติิกีที�ผู้ล่ิติจั�กีแบคทีเรียบ�งชีนิดในเหง่�อำขอำงผู้้�ติิดเช่ี�อำโควิด 
ซีึ�งนับเป็นครั�งแรกีที�มีกี�รติรวจัเช่ี�อำโควิด-19 จั�กีส�รเคมีเหล่��นี�”

ผู้ศ.ดร.ชีฎิิล่ กี่ล่สิงห์ กีล่��ว

กีล่ิ�นเหง่�อำพิส้จัน์กี�รติิดเชี่�อำไวรัสได�อำย��งไร
 กีล่ิ�นเหง่�อำในคนอำ�จัมีได�ม�กีกีว�� 100 กีล่ิ�น แติ�ล่ะคนมีกีล่ิ�น
จัำ�เพ�ะที�ไม�เหม่อำนกีัน ไม�ว��จัะเป็นกีล่ิ�นที�ม�จั�กีแป้ง โรล่อำอำน แล่ะ
กีลิ่�นขอำงแบคทีเรียที�กีินอำ�ห�รในเหง่�อำหร่อำส�รคัดหลั่�งใติ�ผู้ิวหนัง 
แบคทีเรียเหล่��นี�จัะขับส�รอำอำกีม�เป็นกีล่ิ�นที�ปนม�กีับเหง่�อำ
 สำ�หรับผู้้�ที�ติิดเช่ี�อำโควิด-19 แบคทีเรียจัะติอำบสนอำงติ�อำเช่ี�อำ
ไวรัสอำย��งไม�เป็นปกีติิแล่ะผู้ลิ่ติบ�งกีลิ่�นที�ติ��งอำอำกีไป ซีึ�งจั�กีกี�ร
ศกึีษ์� เร�พบว��มหีล่�ยกีลิ่�นสำ�คญัที�มลัี่กีษ์ณะจัำ�เพ�ะอำ�จัจัะบ�งบอำกี
ว��เป็นกีล่ิ�นขอำงผู้้�ที�ติิดเชี่�อำโควิด-19
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เคร่�องม่อตรวัจเช่�อโควัิด-19 จากกลิ�นเหง่�อ 
ร์้�ผู้ลเร์็วั หนุนตร์วัจุคัดกร์องเชิงร์ุกในชุมชน



กี�รติรวจัคัดกีรอำงผู้้�ติิดเชี่�อำโควิด-19 ด�วยส�รเคมีในเหง่�อำ
						เครื�องมีือต่รวัจกัลิิ�นเหงื�อผู้ต่ิดเชื�อโควัิด-19	พืัฒนามีาจากัเครื�อง
ต่รวัจวััดทางเคมีีวิัเคราะห์แบบพืกัพืาที�หาซีื�อได้ต่ามีท้องต่ลิาด	 ซี่�งมีี
กัารใช้ต่รวัจวััดสุารเคมีีที�เป็็นพิืษักัับสิุ�งแวัดลิ้อมีต่่างๆ	 อยู่แลิ้วัโดย
ทั�วัไป็	แต่่สุำาหรับกัารต่รวัจเชื�อโควัิด-19	ผศ.ดร.ชฎิิลิ	ได้ใสุ่วััสุดุที�เป็็น
ต่วัักัรองจำาเพืาะเขา้ไป็ที�ต่วััเครื�องมีอืเพืื�อใหสุ้ามีารถูเลิอืกัต่รวัจวััดคา่
สุารสุำาคัญที�บ่งบอกัถู่งกัารมีีเชื�อไวัรัสุโควัิด-19
						“ชุดต่รวัจป็ระกัอบด้วัยขวัดแกั้วัแลิะแท่งสุำาลิี	ซี่�งผู้ต่รวัจคัดกัรอง
จะได้รับกัันคนลิะชุด	 เวัลิาต่รวัจกั็นำาแท่งสุำาลิีไป็หนีบไวั้ที�รักัแร้ของ
ผู้รับกัารต่รวัจ	ทิ�งแท่งสุำาลิีไว้ัป็ระมีาณ	15	นาที	จากันั�นนำาแท่งสุำาลิีที�
ดดูซีบัเหงื�อแลิว้ัมีาใสุใ่นขวัดแกัว้ั	ฆ่่าเชื�อขวัดแกัว้ัดว้ัยรงัสีุ	UV	ก่ัอนนำา
มีาต่รวัจวััดดว้ัยเครื�องมืีอ	ซี่�งขั�นต่อนนี�	เจา้หน้าที�จะใชสุ้ายดดูต่วััอยา่ง
ในป็ริมีาณที�เหมีาะสุมีแลิะใช้ควัามีดันอัดเข้าไป็ในเครื�องต่รวัจเพืื�อ
ต่รวัจสุอบผลิ”	ผศ.ดร.ชฎิลิิ	เลิา่ขั�นต่อนกัารเกับ็ต่วััอยา่งเหงื�อเพืื�อต่รวัจ
เชื�อโควัิด-19

	 “แมี้วั่าเชื�อไวัรัสุจะกัลิายพืันธีุ์อย่างไรกั็ต่ามี	กัลิิ�นสุารเคมีีในเหงื�อของผู้ต่ิดเชื�อไวัรัสุจะแสุดงผลิแต่กัต่่างจากั
กัลิิ�นของผู้ที�ไมี่ต่ิดเชื�อไวัรัสุโควัิด-19	อยู่แลิ้วั	เครื�องมีือต่รวัจกัลิิ�นน่าจะสุามีารถูรับมีือกัับสุารเคมีีที�เป็ลิี�ยนไป็เรื�อยๆ	
ต่ามีกัารกัลิายพืันธีุ์ได้	สุิ�งที�ต่้องทำาคือกัารเป็ลิี�ยนวััสุดุกัรองให้สุัมีพืันธี์กัับไวัรัสุ”	ผศ.ดร.ชฎิิลิ	เสุริมี

       จั�กีกี�รทดสอำบประสทิธภิั�พขอำงเคร่�อำง
ม่อำติรวจักีลิ่�นเหง่�อำผู้้�ติิดเช่ี�อำโควิด-19 แบบ
พกีพ�กีับคนจัำ�นวน 2,000 คน พบว��เม่�อำ
ทำ�กี�รทดล่อำงติรวจักีลิ่�นเพ่�อำคดักีรอำงผู้้�ที�ติิด
เช่ี�อำโควิด-19 นี�ควบค้�กีับกี�รติรวจั PCR 
(Polymerase Chain Reaction) จัะพบว��
ผู้ล่กี�รติรวจัสอำดคล่�อำงสัมพันธ์กีันโดยมี
คว�มไว 95% แล่ะคว�มจัำ�เพ�ะถึง 98% 
อำย��งไรก็ีดี ผู้ศ.ดร.ชีฎิิล่ แนะว��ห�กีเคร่�อำง
ติรวจักีลิ่�นแสดงผู้ล่เป็นบวกี ผู้้�รับกี�รติรวจั
กี็ควรไปติรวจัแบบ PCR เพ่�อำย่นยันผู้ล่ที�
แน�นอำน
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 “ปัจัจั่บันเคร่�อำงติรวจักีล่ิ�นเหง่�อำผู้้�ติิดเชี่�อำโควิด-19
ได�รับท่นสนับสน่นจั�กีนิสิติปริญญ�โท ภั�ควิชี�เคมี 
คณะวทิย�ศ�สติร ์จัฬ่�ฯ ในกี�รผู้ล่ติิเคร่�อำงติรวจักีลิ่�นเหง่�อำ
จัำ�นวน 40 เคร่�อำง   ผู้ลิ่ติโดยบริษั์ท Intronics จัำ�กีดั ซีึ�งเป็น
บริษั์ทขอำงนิสิติเกี��คณะวิศวกีรรมศ�สติร์ จ่ัฬ�ฯ ค�ดว��ร�ค�
ติ�อำเคร่�อำงไม�แพง พร�อำมนำ�ไปใชี�อำย��งแพร�หล่�ย โดยได�รับ
คว�มสนใจัจั�กีภั�คธ่รกีิจัที�ติิดติ�อำขอำนำ�เคร่�อำงดังกีล่��วไป
ใชี�ง�นจัริง ในอำน�คติมีโครงกี�รจัะพัฒน�เคร่�อำงม่อำติรวจั
กีล่ิ�นเหง่�อำในโรคที�หล่�กีหล่�ยม�กียิ�งขึ�น อำ�ทิ โรคซีึมเศร�� 
เป็นติ�น”

ร้�ผู้ล่เร็ว แม�นยำ� เสริมทีมติรวจัคัดกีรอำง



 

   “สำ�หรับคนที�กีังวล่ว��ตินอำ�จัเสี�ยง
ติิดโควิด-19 ถ��เข��โรงพย�บ�ล่แล่ะ
ขอำติรวจัแล่�วแติ� เข�ไม� รับติรวจั 
เน่�อำงจั�กีไม�เข��ข��ยผู้้�มีคว�มเสี�ยงส้ง
แล่ะไม�มีอำ�กี�รร�วม คนกีล่่�มนี�อำ�จั
เล่่อำกีใชี�ชี่ดติรวจั COVID-19 SCAN 
ซีึ�งติรวจัได�ครอำบคล่่มแล่ะรวดเร็ว 
ทีมวิจััยจั่ฬ�ฯ ตัิ�งใจัสร��งช่ีดติรวจันี�
ขึ�นเพ่�อำบริกี�รประชี�ชีนทั�วไปให�เข��
ถึงกี�รติรวจัได�สะดวกีที�ส่ด”

รศ.ดร.สัญชีัย กีล่��ว

	 จากัสุถูานกัารณ์กัารแพืร่ระบาดของเชื�อโควัิด-19	 คณะผู้วัิจัย
นำาโดย	รศ.ดร.สัญชีัย พย่งภัร ภั�ควิชี�ชีีวเคมี คณะแพทยศ�สติร์ 
จัฬ่�ฯ	ได้พืฒันานวััต่กัรรมีชดุต่รวัจคัดกัรองโรคโควัดิ-19	“COVID-19 
SCAN”	ที�ใช้สุะดวักั	รวัดเร็วั	ราคาไมี่แพืง	ป็ระสุิทธีิภาพืควัามีแมี่นยำา
ใกัลิ้เคียงมีาต่รฐานกัระทรวังสุาธีารณสุุข	(Real-time	PCR)
	 คุณสุมีบัต่ิเด่นของนวััต่กัรรมีชุดต่รวัจคัดกัรองโรคโควัิด-19	
COVID-19	SCAN	เป็็นกัารต่รวัจทางอณูชีวัวัิทยา	(Molecular	Test)	
แบบเดยีวักัับ	Real-time	PCR	ซี่�งใชต้่รวัจไดท้ั�งสิุ�งสุง่ต่รวัจต่วััอยา่งจากั
ระบบทางเดินหายใจ	 (Throat	 swab)	 แลิะต่ัวัอย่างนำ�าลิาย	 ซี่�งกัารใช้
ต่ัวัอย่างนำ�าลิายมีีข้อดีคือเกั็บต่ัวัอย่างสุะดวักัแลิะต่รวัจพืบเชื�อได้สุูง
ภายใน	11	วัันแรกัที�มีอีากัาร	ทั�งยงัไมีร่ะคายเคอืง	(จากักัารเกับ็ต่วััอยา่ง)	
กัวั่ากัาร	Swab	จ่งทำาให้ต่รวัจได้บ่อยเท่าที�ต่้องกัาร	ระยะเวัลิา
กัารต่รวัจใช้เวัลิาราวั	90	นาที	–	2	ชมี.	ข่�นอยู่กัับป็ริมีาณต่ัวัอย่าง
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COVID-19 SCAN
นวััตกร์ร์มชุดตร์วัจุเชิงรุ์ก 
ร์วัดเร์็วั และ ย่อมเยา 
โดยแพื่ทย์จุฬาฯ

รศ.ดร.สัญชีัย พย่งภัร



 

       ชี่ดติรวจัคัดกีรอำงโรคโควิด-19 COVID-19 
SCAN จัะติรวจัโดยใชี�กีระบวนกี�รสกีัดส�ร
พันธ่กีรรมแล่ะกี�รเพิ �มปริม�ณส�รพันธ่กีรรม
ภั�ยใติ�อ่ำณหภั้มิเดียว จั�กีนั�นจึังติรวจัห�ส�ร
พันธ่กีรรมจัำ�เพ�ะด�วยระบบ CRISPR-Cas12a 

ห�กีพบส�รพันธ่กีรรมขอำงเช่ี�อำโควิด-19 เป็นผู้ล่
บวกี จัะเกีิดกี�รเร่อำงแสงขึ�นภั�ยใติ�เคร่�อำงกีำ�เนิด
แสงสีฟ้� (Blue light transilluminator)
           ประสิทธิภั�พขอำง COVID-19 SCAN ใน
กี�รวนิจิัฉยัท�งคล่นิกิีมคีว�มจัำ�เพ�ะ 100% คว�ม
ไว 96.23% แล่ะคว�มแม�นยำ� 98.78% โดยใชี�
เคร่�อำงม่อำไม�ซัีบซี�อำนแล่ะใชี�พ่�นที�เกี็บผู้ล่ติรวจัน�อำย 
เหม�ะกีับโรงพย�บ�ล่ติ��งจัังหวัดแล่ะคลิ่นิกีทั�วไป
ที�ไม�มีเคร่�อำง Real-time PCR ร�ค�ส้ง ขณะที�
ประสิทธิผู้ล่ขอำงช่ีดติรวจัทั�งสอำงได�ผู้ล่ถ้กีติ�อำง
แม�นยำ�ใกีล่�เคียงกีัน ชี่ดติรวจั COVID-19 SCAN 
จัึงเหม�ะสำ�หรบักี�รอำอำกีติรวจัเพ่�อำคดักีรอำงเชีงิรก่ี
นอำกีสถ�นที� อำย��งเชี�น ในนิคมอำ่ติส�หกีรรม
 

	 อย่างไรกั็ดี	 ชุดต่รวัจดังกัลิ่าวัยังไมี่อาจให้คน
ทั�วัไป็ใช้งานได้เอง	 ยังคงต่้องอาศัยบุคลิากัรทางกัาร
แพืทย์ที�มีีควัามีเชี�ยวัชาญในกัารต่รวัจ	โดยมีีค่าใช้จ่าย
ในกัารต่รวัจต่ำ�ากัวั่ากัารต่รวัจด้วัย	 Real-time	 PCR	
ป็ระมีาณ	50%
	 COVID-19	SCAN	จ่งเหมีาะกัับภารกัิจต่ะลิุย
ต่รวัจหาผูต้่ดิเชื�อโควัดิ-19	รวัมีทั�งในหนว่ัยงานทางกัาร
แพืทยท์ี�ต่อ้งต่รวัจหาผูต้่ดิเชื�อเป็็นป็ระจำา	เชน่	หนว่ัยโรค
ไต่	ภาควัชิาอายรุศาสุต่ร	์คณะแพืทยศาสุต่ร	์จฬุาฯ	เพืื�อ
ต่รวัจคดักัรองบคุลิากัรทางกัารแพืทยแ์ลิะผูป้็�วัยโรคไต่
กั่อนเข้ารับกัารฟอกัไต่	 (hemodialysis)	 รวัมีทั�ง
ศูนย์วัิจัยโรคเอดสุ์แลิะสุภากัาชาดไทยโดยใช้กัับอาสุา
สุมีัครผู้ต่ิดเชื�อ	HIV	ที�หน่วัย	HIV-NAT	หลิังได้รับวััคซีีน
ป็้องกัันโรค	COVID-19	 เพืื�อป็ระเมีินป็ระสิุทธีิผลิของ

วััคซีีนในผู ้ป็�วัย	นอกัจากันี �ยังใช้ป็ระจำาที �กัลิุ ่มีงาน
ทนัต่กัรรมีเชน่ที�โรงพืยาบาลิสุนัป็�าต่อง	จ.เชยีงใหมี	่เพืื�อ
ต่รวัจบคุลิากัรทางกัารแพืทยแ์ลิะผูป้็�วัยกัอ่นเขา้รบักัาร
รักัษัาทันต่กัรรมี

 “ชี่ดติรวจัคัดกีรอำงโรคโควิด-19 COVID-19 
SCAN ได�รับร�งวัล่ผู้ล่ง�นประดิษ์ฐ์คิดค�น ระดับ
ดีม�กี ประจัำ�ปี 2564 จั�กีสำ�นักีง�นกี�รวิจััยแห�งชี�ติิ 
(วชี.) มีกี�รนำ�ชี่ดติรวจัไปใชี�ง�นบนรพระร�ชีท�น
ในกี�รติรวจัคัดกีรอำงประชี�ชีนในชี่มชีนรอำบจั่ฬ�ฯ 
จัำ�นวนกีว�� 1,200 คน 
 หน�วยง�นใดสนใจัชี่ดติรวจัดังกีล่��วส�ม�รถ
ติิดติ�อำได�ที � http://www.covidscan.tech/ หร่อำ
บริษ์ัท ไมโคร อำินเจัคชีั�น จัำ�กีัด 
อำีเมล่ covid19scan@bkf.co.th”
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อำ.ดร.นพัติ จัันทรวิส้ติร อำ.ดร.พิริยะ วงศ์คงค�เทพ

ทีมวิจััยแล่ะพัฒน� COVID-19 SCAN



 รศ.ดร.นร�พร สมบ้รณ์นะ ภั�ควิชี�จั่ล่
ชีีววทิย� คณะวิทย�ศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ หัวหน��โครงกี�ร
พัฒน�ชี่ดติรวจัโควิด-19 ด�วยวิธี RT-LAMP	 เผยถู่ง
ควัามีสุำาเร็จอีกัขั�นของชุดต่รวัจวัินิจฉัียเชื�อโควัิด-19	
ด้วัยวัิธีี 	 RT-LAMP	 ที�พืัฒนาข่�นโดยจุฬาลิงกัรณ์

มีหาวิัทยาลัิยซ่ี�งสุามีารถูต่รวัจวันิจิฉัียโควิัด-19	เชน่เดยีวั
กัับวัิธีี	Real	Time	PCR		ที�เป็็นที�นิยมีใช้อยู่ในป็ัจจุบัน	
โดยได้เพิื�มีควัามีพิืเศษัในกัารต่รวัจสุารพัืนธีุกัรรมีของ
ไวัรัสุแบบ	3	ยีนซี่�งครอบคลิุมีวังจรชีวัิต่ของไวัรัสุ	ทำาให้
มีีควัามีไวัในกัารต่รวัจสุูง	ไมี่จำาเป็็นต่้องใช้เครื�องมีือ
ในกัารต่รวัจที�ยุ่งยากั	ไมี่แพืงเหมีือน	Real	Time	PCR		
สุามีารถูต่รวัจเชื�อโควัิด-19	ได้ทั�งจากัโพืรงจมีูกั	ลิำาคอ	
รวัมีถู่งนำ �าลิายแลิะวััต่ถูุต่่างๆ	ในสุภาพืแวัดลิ้อมีที �
ป็นเป้็�อนเชื�อโควัิด-19	 จ่งเหมีาะสุำาหรับกัารลิงพืื�นที�ไป็
ต่รวัจกัลิุม่ีเสีุ�ยงในชมุีชน	โรงเรยีน	รวัมีถู่งสุถูานป็ระกัอบ
กัารต่่างๆ	
	 รศ.ดร.นราพืร	เผยวั่า	จากักัารลิงพืื�นที�ต่รวัจ
โควัดิ-19	โดยต่รวัจจากันำ�าลิายของกัลิุม่ีเสีุ�ยงในป็ริมีาณ	
5	 มีลิ.	 จะใช้นำ�าลิายจริงเพืียง	 1	 มีลิ.	 นำามีาสุกััดสุาร
พืันธีุกัรรมี	 จากันั�นเป็็นขั�นต่อนกัารเพิื�มีป็ริมีาณสุาร
พืันธีุกัรรมีแลิะเข้าสุู่ขั�นต่อนกัารวัิเคราะห์ผลิ	 เครื�องมีือ
ในกัารต่รวัจราคาไมี่แพืง	 สูุต่รสุำาเร็จของชุดต่รวัจนี�อยู่
ที�กัารทำาป็ฏิิกิัริยาภายในชุดทดสุอบสุามีารถูเพิื�มี
ป็ริมีาณสุารพืันธีุกัรรมีทั�ง	DNA	แลิะ	RNA	ที�อุณหภูมีิ	
85	องศาเซีลิเซียีสุ	มีคีวัามีไวัในกัารต่รวัจวััดสุงู		สุามีารถู
รู้ผลิกัารต่รวัจภายในเวัลิา	1	ชมี.	

 กี�อำนที�โควดิ-19 จัะระบ�ดหนกัี ห�อำงปฏิบัิติิกี�ร
ขอำงภั�ควิชี�จั่ล่ชีีววิทย� คณะวิทย�ศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ ได�
พัฒน�ช่ีดติรวจัด�วยเทคโนโล่ยีกี�รเพิ�มปริม�ณส�ร
พันธ่กีรรมด�วยอ่ำณหภั้มิเดียวเพ่�อำติรวจัวินิจัฉัยโรค
ติ��งๆ ที�หล่�กีหล่�ย รวมถึงกี�รติรวจักี�รปนเป้�อำนใน
อำ�ห�ร สำ�หรับชี่ดติรวจั RT-LAMP แบบ 3 ยีน เป็น
คว�มร�วมม่อำระหว��งภั�ควิชี�จั่ล่ชีีววิทย� คณะ
วิทย�ศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ ภั�ควิชี�เคมี คณะวิทย�ศ�สติร์ 
คณะแพทยศ�สติร์ จั่ฬ�ฯ แล่ะ CU Innovation Hub 
เพ่�อำพฒัน�ช่ีดติรวจัโควดิ-19 ที�ติอำบโจัทยค์ว�มแม�นยำ� 
ใชี�ง��ย แล่ะร�ค�ถ้กี  เน่�อำงจั�กีปัจัจั่บันชี่ดติรวจั RT-
LAMP ที�มีกี�รใชี�กีันนั�นมีประสิทธิภั�พส้งส่ดค่อำกี�ร
ติรวจัแบบ 2 ยีน แติ� RT-LAMP ที�จั่ฬ�ฯ พัฒน�ขึ�นนั�น
ส�ม�รถติรวจัยนีที�หล่�กีหล่�ยได� 3 ยนีพร�อำมกีนั ทำ�ให�
เพิ�มคว�มไวในกี�รติรวจัพบเชี่�อำโควิด-19  
 RT-LAMP แบบ 3 ยนี มศีกัียภั�พทั�งในกี�รเพิ�ม
ปรมิ�ณส�รพนัธก่ีรรม แล่ะส�ม�รถแสดงผู้ล่กี�รติรวจั
โควดิ-19 จั�กีกี�รสงัเกีติกี�รเปลี่�ยนแปล่งขอำงสไีด�ด�วย
ติ�เปล่�� ขั�นติอำนกี�รติรวจัไม�ย่�งย�กีซีับซี�อำน ผู้้�ใชี�ง�น
ส�ม�รถติรวจัเช่ี�อำโควิดได�ด�วยตินเอำงโดยได�รับคำ�

แนะนำ�กี�รใชี�ง�นจั�กีผู้้�เชีี�ยวชี�ญ ชี�วยล่ดภั�ระขอำง
บ่คล่�กีรท�งแพทย์ ที�สำ�คัญมีร�ค�ถ้กีกีว��กี�รติรวจั
แบบ RT-PCR ถึง 5 เท��
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ชุดตรวัจโควัิด-19 
ด�วัยวัิธีี RT-LAMP 

แบับั 3 ยีน
ครั์�งแร์กในไทย แม่นยำา ใช�ง่ายในชุมชน 

จั่ดเริ�มติ�นขอำงชี่ดติรวจั RT-LAMP แบบ 3 ยีน 



						“จากักัารทดสุอบกัับกัลิุ่มีต่ัวัอย่างทางคลิินิกัของ
คณะแพืทยศาสุต่ร์	 จุฬาฯ	 แลิะกัารลิงพืื�นที�ต่รวัจใน
ภาคสุนามีในกัลิุ่มีต่ัวัอย่างจริง	 โดยต่รวัจสุารคัดหลิั�ง
จากันำ�าลิายแลิะวััต่ถูตุ่า่งๆ	จากัสุภาพืแวัดลิอ้มีในพืื�นที�
บริเวัณนั�น	 เช่น	 ลูิกับิดป็ระตู่	 ที�กัดชักัโครกั	 รวัมีถู่ง
ธีนบัต่ร	 เมีื�อนำาผลิต่ัวัอย่างมีาเทียบเคียงกัับกัารต่รวัจ
แบบ	Real	Time	PCR	ได้ผลิกัารยืนยันป็ระสุิทธีิภาพื
ที�แมี่นยำา	วั่องไวัแลิะเที�ยงต่รงเช่นเดียวักััน	แผนงาน
ที�วัางไวั้จะทำากัารเกั็บสุารคัดหลิั�งจากักัลิุ่มีต่ัวัอย่าง
เพิื�มีเต่ิมีอีกั	 2,000	 ต่ัวัอย่าง	 เพืื�อนำามีาวัิเคราะห์
ป็ระสุิทธีิภาพืเพืิ�มีเต่ิมี”	รศ.ดร.นราพืร	กัลิ่าวั	

แม�นยำ�กีว��ที�เคยด�วยกี�รติรวจั 
RT-LAMP แบบ 3 ยีน 

							นอกัจากักัารนำาชุดต่รวัจโควัิดด้วัยวัิธีี	RT-LAMP	
ไป็ใช้งานในภาคสุนามี	 ซี่�งเป็็นกัารทำางานร่วัมีกัับทีมี
วัิเคราะห์กัลิิ�นเหงื�อผู้ติ่ดเชื�อโควัิดจากัภาควัิชาเคมี	ี
คณะวัิทยาศาสุต่ร์	 จุฬาฯ	แลิะกัรมีอนามีัย	กัระทรวัง
สุาธีารณสุุข	ในอนาคต่มีีแผนในกัารผลิิต่ชุดต่รวัจ
โควัดิ-19	ด้วัยวัธิี	ีRT-LAMP	ในเชิงพืาณชิย์	โดยมีกีัาร

เต่รียมีสุถูานที�ในกัารผลิิต่ชุดต่รวัจ	 แลิะจะลิงพืื�นที�ไป็
ต่รวัจกัลิุ่มีต่ัวัอย่างเพืิ�มีข่�น		
							“โควัดิ-19	ยังคงระบาดอยา่งต่อ่เนื�อง	อนาคต่อาจ
มีกีัารกัลิายพัืนธีุห์รือเกัดิกัารระบาดในรูป็แบบอื�นๆ	ได้	
กัารที�ป็ระเทศไทยสุามีารถูผลิติ่ชดุต่รวัจโควัดิ-19	ดว้ัย
วัธิี	ีRT-LAMP	ที�สุามีารถูต่รวัจสุารพืนัธีกุัรรมีของไวัรสัุ
ได้แบบ	3	ยีน	โดยไมี่ต่้องนำาเข้าจากัต่่างป็ระเทศ	
จะช่วัยลิดป็ัญหากัารระบาดที�รวัดเร็วัของโรคนี�ลิงได้	
ในขณะที�กัารต่รวัจวัินิจฉีัยด้วัยวิัธีีมีาต่รฐานคือ	 Real	
Time	PCR	มีีราคาแพืง	ป็ระชาชนอาจไมี่สุะดวักัที�จะ
ต่อ้งเดนิทางไป็ต่รวัจที�โรงพืยาบาลิหรอืสุถูานที�ที�มีกีัาร
ต่รวัจ	วัิธีี	RT-LAMP	สุามีารถูเข้าถู่งชุมีชน	แลิะต่รวัจ
พืบผู้ติ่ดเชื�อในระยะเริ�มีต่้นได้แมี้จะมีีเชื�อโควัิดใน
รา่งกัายนอ้ย	ซี่�งจะชว่ัยลิดกัารแพืระ่บาดของโควัดิ-19	
ในระยะยาวัได้”	รศ.ดร.นร�พร กัลิ่าวัในที�สุุด
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