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ต้ั้�งแตั้่
ปลายปี 2562 ได้้เกิิด้กิารระบาด้คร้�งใหญ่่

ของไวร้สโคโรน่่าสายพัน้่ธ์ุ์�ใหม่่ท่ี่�ก่ิอให้เกิิด้

โรคติั้ด้เช้ื้�อ COVID-19 ซึ่�่งปจัจ์บ้น่เช้ื้�อไวร้ส

ด้้งกิล่าวได้้แพัร่กิระจายไปท้ี่�วโลกิและย้งคงม่่แน่วโน้่ม่ของอ้ตั้รากิาร

ป่วยและกิารเส่ยชื้่วิตั้ที่�่เพั�ิม่สูงข�่น่อย่างตั้่อเน้่�องใน่หลายประเที่ศ โด้ย

จากิผลกิารศ่กิษาพับว่าไวร้สโคโรน่าสายพ้ัน่ธ์ุ์�ใหม่่น่่� ม่่ลำาด้้บที่าง

พ้ัน่ธ์ุ์กิรรม่ท่ี่�คล้ายคล่งก้ิบไวร้สโคโรน่าท่ี่�ก่ิอให้เกิิด้โรคซึ่าร�ส (SARS;              

Severe Acute Respiratory Syndrome) เม้่�อปี 2546 ซึ่�่งส้น่น่ิษฐาน่ว่า

ม่่ต้ั้น่กิำาเนิ่ด้ม่าจากิไวร้สโคโรน่าใน่ค้างคาว เช่ื้น่เด่้ยวก้ิบเช้ื้�อไวร้สอ้�น่ ๆ 

ที่�่ม่่ค้างคาวเป็น่ Reservoir host เช่ื้น่ Ebola, SARS, MERS, Rabies, 

Nipah virus เป็น่ต้ั้น่ ด้้วยเหต์ั้น่่�เองจ่งเกิิด้คำาถาม่ข่�น่ม่ากิม่ายว่า เหต์ั้ใด้

คา้งคาวจง่เป็น่แหลง่รวม่ของเชื้�้อไวร้สท่ี่�ก่ิอใหเ้กิิด้โรคท่ี่�ร้ายแรงท้ี่�งใน่

ม่น์่ษย�และส้ตั้ว�อ้�น่ ๆ  ม่ากิม่าย แต่ั้ต้ั้วม้่น่เองกิล้บไม่่ม่่กิารแสด้งอากิารใด้ ๆ

 และที่ำาให้ระบบภููม่ค้์ิม่ก้ิน่ของค้างคาวกิลายเป็น่สิ�งที่�่น้่กิวทิี่ยาศาสตั้ร�หลาย ๆ  คน่ให้ความ่สน่ใจและพัยายาม่ที่ำากิารศ่กิษา

 เพ้ั�อให้เกิิด้ความ่เข้าใจและหาที่างป้องก้ิน่โรคระบาด้ใน่ม่น์่ษย�ที่�่อาจเกิิด้ข�่น่ตั้่อไปได้้ใน่อน่าคตั้

ที่่มา: https://www.scientificamerican.com
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ภููมิิคุ้้�มิกัันแบบไมิ่จำำ�เพ�ะ (Innate Immunity) ในคุ้��งคุ้�ว 

 โด้ยท้ี่�วไปแล้วเม้่�อไวร้สเข้าสู่ร่างกิายโฮสตั้�ใน่ช่ื้วงแรกิระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ของโฮสตั้�จะส่งส้ญ่ญ่าณผ่าน่ต้ั้วร้บ  (Receptors)
เพ้ั�อไปกิระต้์ั้น่เซึ่ลล�ใน่ระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ให้สร้าง Antiviral cytokines หร้อ Pro-inflammatory cytokines เพั้�อตั้อบสน่องต่ั้อกิาร
บ์กิร์กิของสิ�งแปลกิปลอม่ท่ี่�เข้าสู่ร่างกิาย โด้ยไวร้สหลายชื้นิ่ด้ม่่ความ่สาม่ารถใน่กิารกิระต้์ั้น่กิระบวน่กิารอ้กิเสบม่ากิเกิิน่         
จน่ส่งผลให้เกิิด้ความ่เส่ยหายต่ั้อเน้่�อเย้�อและอว้ยวะต่ั้าง ๆ ของโฮสตั้�เอง แต่ั้ระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ของค้างคาวน้่�น่ม่่กิลไกิท่ี่�         
แตั้กิตั้่างจากิม่น์่ษย� ค้อ สาม่ารถจำาก้ิด้กิระบวน่กิารอ้กิเสบท่ี่�จะสร้างความ่เส่ยหายต่ั้อเซึ่ลล�ของโฮสตั้�น่่�ได้้ โด้ยลด้กิาร 
กิระต์ั้้น่กิระบวน่กิารผลิตั้ Pro-inflammatory cytokines ต่ั้าง ๆ เช่ื้น่ IL-1β, IL-8, TNF-α และลด้กิารกิระต้์ั้น่โปรต่ั้น่ NLR 
family pyrin domain containing 3 (NLRP3 inflammasome) ที่ำาให้ค้างคาวม่่กิระบวน่กิารอ้กิเสบท่ี่�น้่อยม่ากิเม้่�อเกิิด้กิารติั้ด้เช้ื้�อ
น่อกิจากิน่่�กิารตั้อบสน่องของระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ต่ั้อไวร้ส (Antiviral effect) โด้ยระด้้บของ Type I Interferon (IFN) ใน่ค้างคาว
ย้งม่่กิลไกิท่ี่�เร่ยกิว่า Always “ON” Interferon signaling ที่ำาให้ม้่น่สาม่ารถคงระด้้บของ IFN ใน่ร่างกิายได้้อยู่ตั้ลอด้เวลา
แม้่ว่าจะไม่่ม่่กิารติั้ด้เช้ื้�อใน่ร่างกิาย และเม้่�อม่่กิารตั้ิด้เช้ื้�อระด้้บของ IFN ก็ิสาม่ารถเพั�ิม่ข�่น่ได้้รวด้เร็วกิว่าใน่ม่น์่ษย� ที่ำาให้ม่่
ผลไปเพิั�ม่กิารแสด้งออกิของ Interferon-stimulated genes (ISGs) ผ่าน่ JAK-STAT pathway เกิิด้เป็น่ Antiviral effect เพ้ั�อ
ตั้อ่สู้ก้ิบไวร้สและจำาก้ิด้กิารเพั�ิม่จำาน่วน่ของไวร้สภูายใน่เซึ่ลล�ของโฮสตั้�ได้ท้้ี่น่ที่ ่ด้้งน้่�น่ไวร้สจง่สาม่ารถเพั�ิม่จำาน่วน่และอาศ้ย
อยู่ภูายใน่เซึ่ลล�ของค้างคาวได้้อย่างยาวน่าน่โด้ยท่ี่�ไม่่สร้างความ่เส่ยหายแกิ่ต้ั้วโฮสตั้� (รูปที่�่ 1)

รููปท่ี่� 1 แสด้งแผน่ภูาพักิารตั้อบสน่องของระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ของเซึ่ลล�ค้างคาวเม่�้อได้้ร้บ RNA virus (Banerjee et al., 2020)

ระบบภููมิิคุ้้�มิกัันแบบจำำ�เพ�ะ (Adaptive Immunity) ในคุ้��งคุ้�ว

กิารตั้อบสน่องของระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่แบบจำาเพัาะใน่คา้งคาวน้่�น่ พับว่าเม็่ด้เล้อด้ขาวและเซึ่ลล�ต่ั้าง ๆ  ใน่ระบบภููมิ่ค์ม้่ก้ิน่
สาม่ารถจด้จำาสิ�งแปลกิปลอม่ท่ี่�เข้าสู่ร่างกิายได้้จำาเพัาะและยาวน่าน่ข่�น่ ท้ี่�งน่่�คา้งคาวแต่ั้ละสายพ้ัน่ธ์ุ์�จะม่่กิารตั้อบสน่องของ
ระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ต่ั้อไวร้สท่ี่�แตั้กิต่ั้างก้ิน่ไป ข่�น่ก้ิบชื้นิ่ด้และสายพ้ัน่ธ์ุ์�ของม้่น่ โด้ยที่�่อว้ยวะน่ำ�าเหล้อง (Lymphoid organ) ของ
คา้งคาวม่่วิว้ฒน่ากิารท่ี่�ท้ี่ด้เท่ี่ยม่ก้ิบส้ตั้ว�เล่�ยงลกูิด้้วยน่ม่อ้�น่ท้ี่�วไป ที่ำาใหเ้ซึ่ลล�เม่ด็้เล้อด้ขาวของม้่น่สาม่ารถเพัิ�ม่จำาน่วน่และ
พ้ัฒน่าได้้อย่างสม่บูรณ� เพั�้อพัร้อม่ร้บม้่อก้ิบเช้ื้�อโรคที่�่เข้าสู่ร่างกิายและป้องก้ิน่กิารแพัร่กิระจายของเชื้�้อโรคใน่ร่างกิาย             
เม็่ด้เล้อด้ขาวของค้างคาวม่่กิารพ้ัฒน่าของ B lymphocytes และ T lymphocytes ชื้นิ่ด้ Cytotoxic T cell และ T helper cell 
รวม่ไปถ่ง Antigen presenting cell (APC) ท่ี่�สม่บูรณ� สาม่ารถหล้�งสาร Cytokine และ Chemokine ต่ั้าง ๆ ที่�่เม็่ด้เล้อด้ขาว
ใชื้้เป็น่ต้ั้วกิลางใน่กิารติั้ด้ต่ั้อส้�อสารก้ิน่ระหว่างเซึ่ลล�เพ้ั�อตั้อบสน่องต่ั้อกิารติั้ด้เช้ื้�อได้้ จน่ที่ำาให้เซึ่ลล�เม็่ด้เล้อด้ขาวสาม่ารถ
ที่ำาหน้่าท่ี่�ใน่กิารป้องก้ิน่สิ�งแปลกิปลอม่ต่ั้างๆได้้อย่างม่่ประสิที่ธิุ์ภูาพั แตั้่อย่างไรก็ิตั้าม่จากิกิารศ่กิษาพับว่าใน่ค้างคาวย้งม่่
กิารรวม่ต้ั้วก้ิน่ของเซึ่ลล�เม็่ด้เล้อด้ขาวหล้งได้้ร้บเชื้�้อไวร้สเกิิด้ข�่น่ชื้้ากิว่าใน่ม่น์่ษย� (Delayed recruitment of lymphocyte)
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ภููมิ่ค์้ม่ก้ิน่ของค้างคาวอาจเป็น่อ่กิหน่่�งความ่หว้งท่ี่�ที่ำาให้เรา
สาม่ารถค้น่พับวิธุ่์ใน่กิารย้บย้�งและป้องก้ิน่กิารระบาด้ของ
โรคอ�้น่ ๆ ต่ั้อไปใน่อน่าคตั้ก็ิเป็น่ได้้ ซึ่�่งถ่งแม้่ว่าเช้ื้�อไวร้สจะ
อาศ้ยอยู่ร่วม่ก้ิบค้างคาวม่ายาวน่าน่ แตั้่กิารแพัร่กิระจาย
ของไวร้สจากิค้างคาวม่าสู่ม่น์่ษย�ท่ี่�เพัิ�ม่ม่ากิข่�น่ใน่ท์ี่กิว้น่น่่� 
อาจม่่ความ่เกิ�่ยวข้องก้ิบส้ตั้ว�อ้�น่ท่ี่�เป็น่ต้ั้วกิลาง (Intermediate 
host) น่ำาพัาเอาเช้ื้�อจากิคา้งคาวม่าสูม่่น์่ษย�ก็ิเป็น่ได้้ ซ่ึ่�งกิลไกิ
กิารตั้อบสน่องของ Intermediate host ต่ั้อไวร้ส ก็ิย้งคงเป็น่
คำาถาม่ที่�่เราต้ั้องหาคำาตั้อบก้ิน่ตั้่อไป
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รููปท่ี่� 2 แสด้งความ่หลากิหลายของย่น่ Immunoglobulin ใน่ส่วน่ VDJ segment ใน่ม่น์่ษย�  ส์กิร และ ค้างคาว (Schountz et al., 2017)

กิารตั้อบสน่องของแอน่ติั้บอด่้ใน่ค้างคาวพับว่าม่่
กิารสร้าง Antibody จากิ Plasma cell ซ่ึ่�งจะม่่ความ่จำาเพัาะ
ตั้อ่เชื้�้อไวร้สต่ั้าง ๆ  และม่่ความ่สาม่ารถใน่กิารจ้บและที่ำาลาย
ฤที่ธิุ์�ของไวร้สหร้อส�ิงแปลกิปลอม่ท่ี่�เข้าสู่ร่างกิายได้้ อ่กิท้ี่�ง
สาม่ารถถา่ยที่อด้ไปสู่ลกูิได้้เชื้น่่เด่้ยวก้ิบใน่ส้ตั้ว�เล่�ยงลกูิด้้วย
น่ม่ท้ี่�วไป แต่ั้จะม่่ระด้้บไตั้เตั้อร�ตั้ำ�ากิว่าและม่่กิารสร้างแอน่ติั้บอด่้
ได้้ช้ื้ากิว่าใน่ม่น์่ษย� ที่ำาให้เกิิด้ Viral neutralization ที่�่ชื้้ากิว่า 
สง่ผลใหม้้่น่สาม่ารถแพัรก่ิระจายเช้ื้�อไวร้สได้้น่าน่ข่�น่ และถ่ง
แม้่วา่ระด้้บแอน่ตั้บิอด่้จะลด้ลงตั้าม่เวลา แตั้ก็่ิถ้อวา่ย้งคงอยู่
ใน่ระด้้บท่ี่�สาม่ารถป้องก้ิน่โรคได้้ น่อกิจากิน่่�เม้่�อได้้ศ่กิษาล่กิ
ลงไปถ่งระด้้บย่น่ของ Immunoglobulin ก็ิพับว่าใน่ค้างคาวม่่
ความ่หลายหลายของย่น่ใน่ส่วน่ Variable region ท่ี่�ม่ากิกิว่าใน่ 
Immunoglobulin ของม่น์่ษย� ที่ำาให้สาม่ารถเพิั�ม่ความ่จำาเพัาะ
ใน่กิารจ้บแอน่ติั้เจน่ได้้หลากิหลายม่ากิข่�น่อ่กิด้้วย (รูปที่�่ 2)

ด้้วยข้อจำาก้ิด้หลายอย่างที่ำาให้กิารศ่กิษาระบบ
ภููมิ่ค์ม้่ก้ิน่ใน่ค้างคาวน้่�น่ ม่่ค่อน่ข้างจำาก้ิด้และย้งคงม่อ่ะไรอก่ิ
หลายอย่างท่ี่�น้่กิวิที่ยาศาสตั้ร�ก็ิย้งไม่่ที่ราบแน่่ช้ื้ด้ แต่ั้ด้้วย
กิลไกิกิารตั้อบสน่องของระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ของค้างคาวท่ี่�แตั้กิ
ตั้่างไปจากิม่น์่ษย�และส้ตั้ว�เล่�ยงลูกิด้้วยน่ม่อ�้น่ ๆ ท้ี่�ง Innate 
immunity และ Adaptive  immunity ท่ี่�กิล่าวม่าข้างต้ั้น่น่่�เอง
ที่ำาให้ค้างคาวสาม่ารถจำาก้ิด้ปริม่าณกิารแพัร่กิระจายของ
เชื้�้อไวร้สและสาม่ารถถ่ายที่อด้ภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ภูายใน่ฝููงได้้อย่าง
ยาวน่าน่ กิล่าวค้อระบบภููมิ่ค้์ม่ก้ิน่ของค้างคาวสาม่ารถที่ำา
หน่้าที่�่ได้้ไม่่ม่ากิเกิิน่ไปและไม่่น่้อยเกิิน่ไป จ่งเสม้่อน่เป็น่กิาร
สรา้งความ่สม่ด์้ลระหวา่งต้ั้วค้างคาวเองและไวร้สให้สาม่ารถ
อยู่ร่วม่ก้ิน่ได้้โด้ยท่ี่�ไม่่สร้างความ่เส่ยหายให้ก้ิบต้ั้วเอง จน่ม้่น่
สาม่ารถปร้บต้ั้วและร้บม้่อก้ิบโรคต่ั้าง ๆ ได้้เป็น่อย่างด้่             
ด้้วยเหต์ั้น่่�ค้างคาวจ่งจ้ด้ว่าเป็น่ Reservoir host ของโรคที่�่
สำาค้ญ่ และเป็น่อ้น่ตั้รายร้ายแรงตั้่อม่น์่ษย� ซ่ึ่�งส่งผลให้เกิิด้
ความ่เส่ยหายไปใน่วงกิว้าง ท้ี่�งที่างสาธุ์ารณส์ข เศรษฐกิิจ 
และส้งคม่ ด้้งเช่ื้น่กิารระบาด้ของเชื้�้อ COVID-19 ขณะที่�่ท้ี่�ง
โลกิต้ั้�งความ่หว้งว่ากิารพ้ัฒน่าว้คซ่ึ่น่จะเป็น่เคร้�องม้่อท่ี่�น่ำาม่า
ใชื้้ต่ั้อสู้ก้ิบเช้ื้�อ COVID-19 ได้้น้่�น่ กิารศ่กิษาที่างด้้าน่ระบบ ท่ี่�มา: http://www.nsm.or.th
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สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-8908-14 โทรสาร.0-2579-8918-19

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หัวหน้ากลุ่ม / ส่วน / ศูนย์ /ฝ่าย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

นายสัตวแพทย์นพพร       โต๊ะมี (บรรณาธิการ)
นายสัตวแพทย์เจษฎา      รัตโณภาส
สัตวแพทย์หญิงจันทรา     วัฒนะเมธานนท์
นายสัตวแพทย์เจษฎา      จุลไกวัลสุจริต
สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งรัตน์     ไสยสมบัติ

สัตวแพทย์หญิงชญานี    เจนพานิชย์
นายสัตวแพทย์เอกรินทร ์       คงขำา
นายสัตวแพทย์ ดร. กรีสัลย์   พรรคทองสุข
สัตวแพทย์หญิงกฤดากร       วงษ์ทองสาลี

นางสาวพนม     ใสยจิตร์
นางสาวปิยะวรรณ    เกิดพันธ์
นางสาวชนกพร        บุญศาสตร์
นายพลกฤต      มหานาม

สามารถหาข้อมูลเรื่องที่ลงจดหมายข่าวปีย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ http://niah.dld.go.th

ในราชการกรมปศุสัตว์ ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2521

ไปรษณีย์โทรเลขราชเทวี
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

กรมปศุสัตว์ จตุจักร กทม. 10900

ที่ กษ 0609/พิเศษ

จัดพิมพ์และเผยแพร่

กองบรรณาธิการ

สำานักงาน

กำาหนดออก

พิมพ์ที่

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีละ 6 ฉบับ ทุกๆ 2 เดือน ฉบับละ 1,200 ชุด

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด

เจ้าของ

ที่ปรึกษา


