
เรื่องนารูเกี่ยวกับ mRNA COVID-19 vaccine 
อาจารย ภญ.วิภารักษ รัตนวิภานนท 

รองศาสตราจารย ดร.ภก.จิรพงศ สุขสิริวรพงศ 

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ม.มหิดล 

บทนํา 

สถานการณการระบาดของ COVID-19 ยังคงสรางความกังวลใจไปทั่วโลก และนับวันจะทวีความรุนแรง

มากย่ิงขึ้น เชื้อไวรัส COVID-19 นี้เปนไวรัสชนิดอารเอ็นเอ (RNA virus) ที่มีความสามารถในการกลายพันธุไดงาย 

จึงกลายเปนปญหาที่สําคัญของการควบคุมโรค นอกจากการคนควาหายาที่จะชวยบรรเทาความรุนแรงของโรค

รวมถึงชวยลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยแลว การปองกันการติดเชื้อ COVID-19 และการลดความรุนแรงของโรค

ผานการสรางภูมิคุมกันดวยการฉีดวัคซีนยังเปนอีกกลไกสําคัญในการจัดการการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ปจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนสําหรับเชื้อไวรัส COVID-19 หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนวัคซีนที่พัฒนามาจากเชื้อ

ตาย (inactivated vaccine) วัคซีนชนิดไวรัลเวคเตอร (viral vector vaccine) วัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA 

vaccine) และวัคซีนชนิดชิ้นสวนโปรตีน (protein subunit vaccine) การพัฒนาวัคซีนดวยวิธีการผลิตที่แตกตาง

กันนี้ทําใหเกิดความแตกตางในหลายดาน บทความนี้จะกลาวลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนชนิด mRNA โดยเฉพาะ

ประเด็นที่เก่ียวของกับสวนประกอบของวัคซีนรวมถึงขอกังวลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับวัคซนีชนิดนี้ 

mRNA vaccine กระตุนภูมิคุมกันตอเช้ือ COVID-19 ไดอยางไร? 

mRNA เปนสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตรวมถึงไวรัสดวย แนวคิดของการพัฒนาวัคซีนดวย mRNA 

คือ เมื่อนําสงสารพันธุกรรมชนิดนี้เขาสูรางกายมนุษย รางกายจะมีการสรางโปรตีนหนาม (spike protein) ซึ่งเปน

โปรตีนสวนที่จะกระตุนใหรางกายเกิดการสรางภูมิคุมกันตอไวรัส COVID-19 ตอไป อยางไรก็ตาม สารพันธุกรรมนี้

มีความคงตัวต่ํา เมื่อฉีดเขาสูรางกาย จะสลายตัวไดอยางรวดเร็วโดยเอนไซมไรโบนิวคลีเอส (ribonucleases, 

RNase) และอาจไมคงตัวในเซลลเนื่องจากกลไกการปกปองของเซลลเจาบาน จึงไมสามารถนําสง mRNA เขาสู

รางกายโดยตรง นอกจากนี้ mRNA เกิดการเสื่อมสลายไดทั้งทางกายภาพและทางเคมี จึงเปนที่มาของการพัฒนา

ระบบนําสงสารพันธุกรรมชนิด mRNA นั่นคือ การใชอนุภาคนาโนชนิดไขมัน (lipid nanoparticles, LNP) ซึ่ง

วัคซีนสําหรับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ชนิด mRNA ที่มีการใชในปจจุบันและรูจักกันคือ Pfizer-BioNTech 

COVID-19 vaccine และ Moderna COVID-19 vaccine วัคซีนของทั้ง 2 บริษัทนี้ใชระบบอนุภาคนาโนชนิด

ไขมันเพ่ือเพ่ิมความคงตัวของ mRNA และสามารถนําสง mRNA เขาสูรางกายเพ่ือกระตุนการสรางภูมิคุมกันได  

เมื่อบริหาร mRNA COVID-19 vaccine เขาสูรางกายโดยการฉีดเขากลามเนื้อจะเกิดกระบวนการอักเสบ

แบบเฉพาะที่และเหนี่ยวนําใหเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟลและเซลลชนิด antigen presenting (APCs) มารวมกัน

บริเวณที่ฉีด จากนั้นเซลลชนิด APCs จะกลืนกินอนุภาคนาโนที่หอหุม mRNA เขาไป แลวจึงเคลื่อนที่ไปยังระบบ



ระบายน้ําเหลือง (draining lymph nodes) ซึ่งเปนบริเวณที่มีเซลลในระบบภูมิคุมกันชนิด T (T cells) อยู  

จากนั้นจึงเกิดการกระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัส COVID-19 จากกระบวนการดังกลาว อนุภาคนาโน

ชนิดไขมัน (lipid nanoparticles) นี้เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายโดยไมตอง

อาศัยสารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) อื่นเพ่ิมเติม และอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให mRNA vaccine กระตุนภูมิคุมกัน

ขึ้นไดคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทยีบกับวัคซนีชนิดอ่ืน ๆ   

องคประกอบของ mRNA COVID-19 vaccine  

mRNA COVID-19 vaccine ของทั้ง 2 บริษัทนี้ มีสวนประกอบหลัก 3 สวน ไดแก mRNA ซึ่งเปนสารออก

ฤทธิ์ (active ingredient) ของวัคซีน อนุภาคนาโนชนิดไขมัน และสารชวยอื่น ๆ อนุภาคนาโนชนิดไขมันนี้ มี

องคประกอบหลัก 4 สวนไดแก คอเลสเตอรอล ไขมันชนิดประจุบวก (ionizable cationic lipid) ไขมันชนิดเปน

กลาง (neutral lipid) และ ไขมันชนิด PEGylated (PEGylated lipid) ซึ่งสารแตละชนิดมีหนาที่ในตํารับที่

แตกตางกัน และสารที่ทั้ง 2 บริษัทนี้เลือกใช มีทั้งความเหมือนและความแตกตางกันในรายละเอียด ดังแสดงไวใน

ตารางที่ 1 จากองคประกอบเหลานี้ ทําใหอนุภาคนาโนชนิดไขมันที่บรรจุ mRNA อยูมีขนาดอนุภาคอยูในชวง 60-

100 นาโนเมตร  

ตารางที่ 1 สวนประกอบของ mRNA COVID-19 vaccine 

สวนประกอบ Pfizer-BioNTech 

COVID-19 vaccine 

Moderna COVID-19 vaccine คําอธิบายเพิ่มเติม 

mRNA BNT162b2 mRNA-1273 - 

อนุภาคนาโนชนิด

ไขมัน 

   

- Cholesterol  เพิ่ ม คว ามแข็ ง แ ร งขอ ง

โครงสรางของอนุภาคนาโน

ชนิดไขมัน (stabilizer) 

- Neutral lipid  1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) เปนฟอสโฟลิปดที่มีประจุ

บวกและลบอยูในโมเลกุล

เดียวกัน ทําหนาที่เปนสาร

กออิมัลชัน (emulsifier) 

- Ionizable 

cationic lipid  

ALC-0315  

(4-hydroxybutyl) 

azanediyl)bis (hexane-

SM-102  

(heptadecan-9-yl 8-((2-

hydroxyethyl) (6-oxo-6-

แสดงประจุบวกที่  pH ต่ํา 

และทําปฏิกิริยากับ mRNA 

ที่แสดงประจุลบในระหวาง



6,1-diyl)bis(2-

hyxyldecanoate) 

(undecyloxy) hexyl) amino) 

octanoate)  

การเกิดเปนอนุภาคนาโน

ชนิดไขมัน และชวยใหเกิด 

membrane fusion 

ระหวางการเขาเซลลได 

- PEGylated lipid  ALC-0159 

(2-[(polyethylene 

glycol)-2000]N,N 

ditetradecylacetamide) 

PEG-DMG 

(1-

monomethyoxypolyethylene 

glycol-2,3-dimyristylglycerol) 

ประกอบดวยส วนไขมัน

แ ล ะ  polyethylene 

glycol (PEG) น้ํ า ห นั ก

โมเลกุล 2000 ซึ่งเปนพอลิ

เมอรที่ชอบน้ํา ไขมันชนิดนี้

ใ ช ในการควบคุ มขนาด

อนุภาคและปองกันการ

เกาะกลุมของอนุภาคขณะ

เก็บรักษา 

- อัตราสวนโมลของ

ไขมัน (%) 

ระหวาง 

cholesterol : 

neutral lipid : 

ionizable 

cationic lipid : 

PEGylated lipid 

42.7: 9.4: 46.3: 1.6 38.5: 10: 50: 1.5 - 

- อั ต ร า ส ว น โ ม

ลของไนโตรเจน 

(N) ตอฟอสเฟต 

(P)*   

6 ประมาณ 6 - 

บัฟเฟอร Phosphate buffer 

(KH2PO4: Na2HPO4.2H2O) 

pH 7-8 

Tris (tromethamine) pH 7-8 ชวยคุมความเปนกรดดาง 

(pH) ของสารแขวนลอยให

อยูในชวง 7-8 

สารชวยอื่นๆ Sodium chloride 

Potassium chloride 

Sodium acetate ชวยควบคุม tonicity ของ

สารแขวนลอย 



 Sucrose Sucrose ใชเปนสารปกปองจาก

ความเย็น 

(cryoprotectant) 

 Water for injection Water for injection ใชเปนกระสายยา 
*N จากไนโตรเจนของ ionizable cationic lipid และ P หมูฟอสเฟตจากนิวคลีโอไทด 

ความคงตัวและการเก็บรักษา mRNA COVID-19 vaccine 

จากขอมูลความคงตัวของ mRNA และอนุภาคนาโนชนิดไขมัน พบวา mRNA มีความไมคงตัวมากกวา

อนุภาคนาโนชนิดไขมัน ในการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมันนี้ mRNA จะถูกหอหุมไวดานในอนุภาค และโมเลกุล

ของน้ําลอมรอบโมเลกุลของ mRNA อยูภายในอนุภาคนาโนดวย เนื่องจาก mRNA เปนโมเลกุลที่ละลายในน้ําไดดี 

อยางไรก็ตาม น้ําที่ลอมรอบ mRNA อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการเสื่อมสลายของ mRNA โดยปฏิกิริยา 

hydrolysis ไดหากเก็บที่อุณหภูมิสูงกวาจุดเยือกแข็งของน้ํา ทําใหวัคซีนชนิดนี้ตองเก็บในสภาวะที่ถูกแชแข็งที่

อุณหภูมิต่ํามากๆ ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความคงตัวของ mRNA ในระหวางการเก็บรักษา การขนสงหรือการกระจาย

วัคซีน และอายุของวัคซีนที่คอนขางสั้น เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆ อยางไรก็ตามความแตกตางของอายุและ

อุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษาของวัคซีนท้ัง 2 บริษัทนี้ ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวาเกิดจากสาเหตุใด อาจตองรอ

ขอมูลการศึกษาความคงตัวจากบริษัทที่อาจมีการเผยแพรเพ่ิมเติมในอนาคต นอกจากนี้ หากมีการศึกษาที่มากพอ

หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของวัคซีนใหอยู ในรูปผงแหงดวยกระบวนการทําใหแหงดวยการแชเยือกแข็ง 

(lyophilization) ก็อาจสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของวัคซีนชนิดนี้ และอาจไมจําเปนตองเก็บที่อุณหภูมิเยือก

แข็งต่ํามาก ๆ ดังเชนในปจจุบัน  

จากขอมูลความคงตัวของวัคซีนทั้ง 2 บริษัท ที่มีการเปดเผยออกสูสาธารณะ ระบุความคงตัวและการเก็บ

รักษาไวดังนี้ 

- Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine  

o สําหรับการขนสง เก็บวัคซีนในรูปสารแขวนลอยที่แชแข็งในขวด vial ที่ยังไมเปดใช ที่อุณหภูมิ -

80 ถึง -60 องศาเซลเซียส จะมีอายุนาน 6 เดือน โดยในชวงเวลาดังกลาว สามารถขนสงที่

อุณหภูมิ -25 ถึง -15 องศาเซลเซียส ไดเพียง 1 ครั้ง เปนเวลา 2 สัปดาหเทานั้น และสามารถนํา

กลับไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -80 ถึง -60 องศาเซลเซียสได สวนกรณีวัคซีนท่ีละลายน้ําแข็งแลว จาก

ขอมูลที่มีอยูจํากัดในปจจุบัน วัคซีนจะมีอายุเพียง 12 ชั่วโมงเทานั้น ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา

เซลเซยีส ขณะขนสง 

o สําหรับการนําวัคซีนมาละลายน้ําแข็งในตูเย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) กอนเจือจาง วัคซีน

ที่ละลายน้ําแข็งแลวและเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส จะมีอายุเหลือ 1 เดือน  



- Moderna COVID-19 vaccine เก็บวัคซีนในรูปสารแขวนลอยที่แชแข็งในขวด vial ที่ยังไมเปดใช ที่

อุณหภูมิ -25 ถึง -15 องศาเซลเซียส วัคซีนจะมีอายุ 7 เดือน และเมื่อเก็บในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศา

เซลเซยีสและปองกันแสง วัคซีนจะมีอายุ 30 วัน  

ขอกังวลที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ mRNA COVID-19 vaccine 

เนื่องจาก mRNA COVID-19 vaccine เปนเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในรูปแบบที่คอนขางใหม จึงมีขอ

กังวลในหลากหลายประเด็น ดังนี้ 

- mRNA COVID-19 vaccine ทําใหเกิดการกลายพันธุในมนุษยไดหรือไม? 

o จากขอมูลในปจจุบันพบวา กลไกการออกฤทธ์ิของวัคซีนชนิดนี้ไมมีการรบกวนการทํางานของ

นิวเคลียสซึ่งบรรจุดีเอ็นเอ (DNA) ที่เปนสารพันธุกรรมหลักของมนุษยไวภายใน อยางไรก็ตาม 

วัคซีนชนิดนี้ถือเปนเทคโนโลยีใหมของการพัฒนาวัคซีน จึงยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลขางเคียงใน

ระยะยาว 

- mRNA COVID-19 vaccine มีอาการขางเคียงอะไรบาง? 

o อาการขางเคียงที่พบบอยแตมีความรุนแรงต่ํา คือ อาการขางเคียงหลังฉีดวัคซีน เชน เจ็บบริเวณ

ที่ฉีด ไข หนาวสั่น ซึ่งสวนใหญจะหายไปภายใน 2-3 วัน  

o อาการขางเคียงชนิดรุนแรงแตพบไดนอยมาก เชน อาการแพแบบรุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งพบ

ไดประมาณ 10 ราย จากการฉีดวัคซีน 1 ลานโดส (สวนใหญเกิดภายใน 15 นาทีหลังฉีด ซึ่งอาจ

เกิดจากสวนประกอบของไขมันชนิด PEGylated ที่มีรายงานวาอาจกอใหเกิดการแพไดบาง 

รวมถึงอาจเกิดจากสวนประกอบอ่ืน ๆ ของวัคซีน) รวมถึงมีรายงานการเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจ

อักเสบในประชากรเพศชายอายุนอย ซึ่งสวนใหญอาการไมรุนแรง จากขอมูลในปจจุบันพบ

ประมาณ 12-18 ราย จากการฉีดวัคซีน 1 ลานโดส  

- mRNA vaccine มีสวนประกอบของแมเหล็กหรือไม? 

o จากขอมูลสวนประกอบดังที่ระบุในเอกสารกํากับยาของวัคซีนทั้ง 2 บริษัทนี้ ไมมีสวนประกอบ

ของสารที่มีคณุสมบัติเปนแมเหล็กอยูในวัคซีนดังที่มีการสงตอขอมูลกันในสื่อออนไลน 

บทสรุป 

โดยสรุป mRNA COVID-19 vaccine เปนอีกหนึ่งความหวังของการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ 

COVID-19 รวมถึงควบคุมการระบาดของโรค วัคซีนชนิดนี้ถือเปนเทคโนโลยีใหมของการพัฒนาวัคซีน โดยใช

ความรูทางนาโนเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพและความคงตัวของสารพันธุกรรมชนิด mRNA อยางไรก็ตาม 

จากขอมูลในปจจุบันพบวา วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพรวมถึงมีความปลอดภัยคอนขางสูง เมื่อพิจารณาจาก



ประโยชนที่จะไดรับและโทษที่อาจเกิดขึ้นแลว พบวา ความคุมคาของการสรางภูมิคุมกันจากวัคซนีจึงมากกวาความ

เสี่ยงที่จะเกิดจากผลขางเคียง  
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