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เพนิซิลลิน

ความบังเอิญที่พลิกโฉมวงการแพทย์

ย

การใช้ยาปฏิชีวนะในวงการแพทย์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะ
การรกั ษาผปู้ ว่ ยทมี่ อี าการตดิ เชือ้ จ ากจลุ นิ ทรียช์ นิดต า่ ง ๆ ไม่ว า่ จ ะเป็นแบคทีเรีย
ยีสต์ หรือเชื้อรา แต่จะมีใครทราบบ้างไหมว่าการค้นพบยาปฏิชีวนะครั้งแรกนั้น
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และจากความบังเอิญในครั้งนั้นได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญสำหรับการศึกษาและการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะ ที่ช่วยให้
ผู้ป่วยจากอาการติดเชื้อปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ได้

าปฏิชีวนะ (antibiotics) เป็นสารสกัดที่ได้มาจาก
จุลินทรีย์บางชนิด เช่น แบคทีเรีย หรือเชื้อรา มี
ฤทธิ์ในการยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้
ก่อนที่จะมีการค้นพบยาปฏิชีวนะมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่
ต้องเสียชีวิตเนื่องจากอาการติดเชื้อ ทั้ง ๆ ที่ในบางราย ผู้ป่วย
เริ่มจากอาการติดเชื้อที่ไม่รุนแรง แต่เนื่องจากขาดความรู้
และความเข้าใจ ตลอดจนข้อจำกัดในการรักษาสำหรับช่วง
เวลานั้น ทำให้เชื้อก่อโรคลุกลามและทำให้เกิดอันตรายจาก
การติดเชื้อจนถึงขั้นสูญเสียชีวิต
การคน้ พ บเพนิซลิ ลิน (penicillin) ซึง่ เป็นย าปฏิชวี นะ
ตัวแ รกของโลก ได้ร บั ก ารบนั ทึกว า่ เป็นการคน้ พ บทสี่ ำคัญใน
ยุคศ ตวรรษที่ 20 เพนิซลิ ลินได้ร บั ส มญานามวา่ เป็นย าวเิ ศษ
ทีช่ ว่ ยให้ผ ปู้ ว่ ยจากอาการตดิ เชือ้ เป็นจ ำนวนมากหายจากโรค
และกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้คนในยุคปัจจุบัน
อาจจะนึกภาพไม่ออก แต่ขอให้ลองจินตนาการถึงผู้คนใน
สมัยก่อน โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารและ
ประชาชนกว่าล้านชีวิตรอดพ้นความตายอันเนื่องมาจาก
อาการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการค้นพบเพนิซิลลิน
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การค้นพบเพนิซิลลิน

การค้นพบเพนิซิลลินเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการศึกษา
ของ เซอร์อะเล็กซานเดอร์ เฟลมิง (Sir Alexander Fleming)
ในปี ค.ศ. 1928 ทีบ่ อกวา่ เป็นค วามบงั เอิญน นั้ เนือ่ งจากเฟลมิง
งแรงตึ
งผิวของน้
ำนำมา
ผ ซู้ งึ่ ในขณะนนั้ ท ำงานเป็นน กั ว จิ หลัยั กอการเรื
ยูท่ โี่ ่อรง
พยาบาล
เซนต์
แมรีส์
ใช้แสดง science show ได้
(St. Mary’s Hospital) กรุงลอนดอน มีเป้าหมายที่จะศึกษา
องค์ประกอบของผนังเซลล์ของแบคทีเรียกรัมบวกในกลุ่ม
สแตฟิโลค็อกคัส (Gram-positive staphylococcus group)
ซึ่งข้อมูลที่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษากลไกในการ
ทำลายเชื้อก่อโรคกลุ่มนี้ก็ตาม แต่เฟลมิงก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะ
ทดลองเกีย่ วกบั เชือ้ ร าหรือส ารสกัดจ ากเชือ้ ร าทจี่ ะมฤี ทธิย์ บั ยัง้ 
เชื้อก่อโรคดังก ล่าว อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงหยุดพักฤ ดูร้อน
ในปีนั้น เฟลมิงได้กลับมาทำงานและพบว่าในจานเพาะเลี้ยง
(petri dish) ทีเ่ขาเพาะเชื้อสแตฟิโลค็อกคัสไว้ ปรากฏการปน
เปือ้ นของเชือ้ ร าชนดิ ห นึง่ และจากการสงั เกต เขาก็พบวา่ เชือ้ ร า
ทีป่ นเปือ้ นในจานอาหารเลีย้ งเชือ้ ผ ลิตส ารบางอย่างทมี่ สี เี หลือง
และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟิโลค็อกคัสได้
(ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การค้นพบเพนิซิลลินของเซอร์อะเล็กซานเดอร์ เฟลมิง
ภาพบน: เฟลมิงแสดงจานเพาะเลี้ยงที่มีการปนเปื้อนเชื้อราในห้องปฏิบัติการ
ภาพล่าง: จานเพาะเลี้ยงทีม่ ีการปนเปื้อนเชื้อรา
(ที่มา: http://media.smithsonianmag.com/images/Alexander-Fleming-penicillin-631.jpg สืบค้น 03/05/2555)

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรจะบันทึกไว้ก็คือ
ความเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามและช่างสังเกตของเฟลมิง
เนือ่ งจากโดยทวั่ ไปแล้วนักจ ลุ ช วี วิทยามกั จ ะไม่ให้ค วามสนใจ
กับจานเพาะเลี้ยงที่มีการปนเปื้อนของเชื้อชนิดอื่น และจะ
ทำลายทิ้งไป เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการทดลอง อย่างไร
ก็ตาม เฟลมิงได้สังเกตปรากฏการณ์นี้ พร้อมกับตั้งคำถาม
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบคทีเรียก่อโรคบนจานเพาะเลี้ยงที่มีการ
ปนเปือ้ นของเชือ้ ร า และจากจดุ น เี้ องได้พ ฒ
ั นาเป็นส มมติฐาน
ว่า เชื้อราที่ปนเปื้อนนั้นสามารถผลิตสารบางอย่างที่มีฤทธิ์
ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อสแตฟิโลค็อกคัส และนำไปสู่การศึกษาและ
การทดลองขั้นต ่อไป

ข้อมูลสำคัญจากการค้นพบของเฟลมิง
เฟลมิงได้รายงานการค้นพบครั้งนี้ในวารสาร British
Journal of Experimental Pathology (Vol. 10, No. 3,
pp. 226-236) โดยตงั้ ช อื่ ส ารทพี่ บใหม่น วี้ า่ “เพนิซลิ ลิน” ตาม
ชือ่ ท างวทิ ยาศาสตร์ข องเชือ้ ร าคอื “Penicillium notatum”
ผลการทดลองสำคัญที่ถูกบันทึกลงในรายงานวิจัยน ี้ก็คือ
เชือ้ ร าชนดิ ห นึง่ ในจนี สั Penicillium สามารถผลิตส าร
ที่เรียกว่า เพนิซิลลิน ซึ่งมีฤทธิย์ ับยั้งก ารเจริญของแบคทีเรีย
รูปแท่งที่ทำให้เกิดโรคคอตีบ (diptheria bacilli) และ
แบคทีเรียรูปทรงกลมที่ทำให้เกิดฝีหนอง (pyogenic cocci)
แต่ไม่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มเอนเทอโรค็อกคัส
(enterococcus) เพนิซิลลินเป็นส ารค่อนข้างเสถียร ฤทธิใ์น
การยับยั้งไม่สูญหายเมื่อนำไปต้ม 5 นาที แต่จ ะลดลงเมื่อต้ม
นานกว่านั้น ไม่เป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง และไม่มีผลต่อการ
ทำงานของเม็ดเลือดขาว อาจจะใช้เป็นยารักษาโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการวิจัยดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด
การวิจัยและพัฒนาการผลิตยาเพนิซิลลินเพื่อใช้ในทางการ
แพทย์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อ ซึ่งก็
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และจากผลงานดังกล่าว

ทำให้ค ณะวจิ ยั ท ปี่ ระกอบไปดว้ ยเซอร์อเล็กซ านเดอร์ เฟลมงิ ,
เอินสต์ บอริส เชน (Ernst Boris Chain) และเซอร์เฮาเวิร์ด
วอลเตอร์ ฟลอเรย์ (Sir Howard Walter Florey) ได้รับ
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) สาขาการแพทย์ ในปี ค.ศ.
1945 ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของการค้นพบเพนิซิลลิน
และศักยภาพในการรักษาโรคติดเชื้อหลายชนิด

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนี (ซ้าย) และเส้นใย (ขวา) ของเชื้อราในจีนัส
เพนิซิลเลียม (ที่มา: ภาพโคโลนี http://farm4.static.flickrcom/
3268/2902232380_88e96dee32.jpg และภาพเส้นใย http://botit.
botany.wisc.edu/toms_fungi/images/pen1.jpg สืบค้น 03/05/55)
ปีที่ 40 > ฉบับที่ 176 > มีนาคม-เมษายน 2555 >>
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พัฒนาการของกระบวนการผลิตเพนิซิลลิน
ก่อนปี ค.ศ. 1940 การศึกษาและการผลิตเพนิซิลลิน
ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและทดลองในห้องปฏิบัติการ ยา
เพนิซิลลินก ็ยังใช้ในรูปของสารสกัดหยาบ (crude extract)
ซึ่งยังไม่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความ
สำคัญของการค้นพบนี้ และศักยภาพของการนำเพนิซิลลิน
ไปใช้ในทางการแพทย์ ได้ทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตเพนิซิลลินให้อยู่ในรูปของสารบริสุทธิ์และมีปริมาณมาก
เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
กระบวนการผลิตเพนิซิลลินในระดับอุตสาหกรรม
ทำได้โดยการเลี้ยงเชื้อราด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม ใน
ถังหมักที่ทำจากเหล็กกล้า (stainless steel) ที่มีอุปกรณ์
ควบคุมการให้อากาศ ความเป็นกรดด่าง และอุณหภูมิ (ภาพ
ที่ 3) เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพนิซิลลินนับเป็น
ต้นแ บบของการผลิตส ารประกอบอืน่ ๆ ทีไ่ ด้จ ากจลุ นิ ทรีย์ เช่น
เอนไซม์ และวติ ามิน ตลอดจนการผลิตผ ลิตภัณฑ์อ าหารและ
เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก ารหมัก
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ในชว่ งทศวรรษ1940 (ค.ศ. 1940-1949) มีก ารทดลอง
ผลิตยาเพนิซิลลินในระดับอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก โดยใช้
เชือ้ ร าชนดิ P. notatum พบวา่ ได้ป ริมาณผลิตภัณฑ์ค อ่ นขา้ ง
ต่ำ คือ ประมาณ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนีเ้นื่องจากข้อจำกัด
ทางข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม
ยาเพนิซิลลินที่ได้รับการผลิตในช่วงเวลานั้นก็ช่วยรักษาชีวิต
ของทหารและประชาชนเป็นจ ำนวนมากทไี่ ด้ร บั บ าดเจ็บจ าก
การต่อสู้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
นับแ ต่น นั้ ม า ม กี ารวจิ ยั แ ละพฒ
ั นางานทางดา้ นนอี้ ย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตยาเพนิซิลลินได้
มากขึ้น อัตราการผลิตยาเพนิซิลลินด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ปัจจุบันอยู่ในปริมาณที่สูงกว่า 50 กรัมต่อลิตร การพัฒนา
กรรมวธิ กี ารผลิตท สี่ ำคัญ รวมไปถงึ ก ารคดั เลือกและปรับปรุง
สายพันธุ์เชื้อรา Penicillium การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่เหมาะสม ถังหมักและเทคโนโลยีการหมัก ตลอดจนการทำ
บริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ (product purification)

ภาพที่ 3 ถังหมักท ใี่ช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม (ที่มา: http://www.
accessexcellence.org/LC/SS/ferm_graphics/react.art.gif และ
http://xnet.rrc.mb.ca/davidb/glucose_metabolism.htm)

ลึกแ ต่ไม่ลับสำหรับเพนิซิลลิน

1. เชื้อรา Penicillium ที่นำมาผลิตยาเพนิซิลลินได้
มีหลายชนิด เช่น P. chrysogenum, P. nalgiovense และ
P. griseofulvum อย่างไรก็ตาม พบว่าไม่ใช่ท ุกสายพันธุใ์น
ชนิดดังกล่าวที่สามารถสร้างเพนิซิลลินได้
2. สายพันธุ์ของเชื้อรา Penicillium ที่ใช้ผลิตยา
เพนิซลิ ลินในระดับอ ตุ สาหกรรม คือ P. chrysogenum NRRL
1951 ซึ่งเป็นสายพันธุท์ ี่แยกได้จ ากผลแคนตาลูปที่ติดเชื้อใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และปัจจุบันสายพันธุ์นี้ก็ยังใช้
เป็นต้นแบบ (type strain) สำหรับก ารปรับปรุงส ายพันธุ์ให้
มีประสิทธิภาพในการผลิตย าได้ดี
3. ถึ ง แ ม้ ว่ า ก ารค้ น พ บแ ละก ระบวนการผ ลิ ต ย า
เพนิซิลลินจะเกิดขึ้นโดยคณะวิจัยชาวอังกฤษ ในประเทศ
อังกฤษ แต่สิ่งที่น่าบันทึกไว้ก็คือ การผลิตเพนิซิลลินในระดับ
อุตสาหกรรมตลอดจนการจดสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเป็น
ของบริษัท ชาลส์ ไฟเซอร์ (Charles Pfizer Company
ปัจจุบันก็คือ Pfizer Company) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ยาเพนิซิลลินสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ยา
เพนิซิลลินธ รรมชาติ (natural penicillin) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกระบวนการทางชีวเคมีของเชื้อราโดยตรง เช่น
เพนิซิลลินจี และเพนิซิลลินวี และยาเพนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์
ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่เกิดจากการนำเพนิซิลลิน
ธรรมชาติมาปรับปรุงโครงสร้าง โดยเน้นที่การเปลี่ยนกลุ่ม
โครงสร้างทเี่ ชือ่ มกบั ว งแหวนบีตา-แลกแตม ( β -lactam ring)
เช่น แอมพิซลิ ลิน และอะมอกซีซิลลิน เป็นต้น

การค้นพบที่พัฒนาวงการแพทย์

การค้ น พ บเ พนิซิลลินจัดเป็นเหตุการณ์ที่ ส ำคั ญ
เหตุการณ์ห นึง่ ในวงการวิทยาศาสตร์ และนบั เป็นจ ดุ เปลีย่ น
ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างกว้าง
ขวาง นับต งั้ แต่ส มัยข องเฟลมงิ เป็นต้นม า นักว ทิ ยาศาสตร์ท วั่
โลกคน้ พ บยาปฏิช วี น ะใหม่ ๆ จากจลุ นิ ทรียช์ นิดอ นื่ อีกจำนวน
มาก อาทิ จากเชือ้ ในกลุม่ แ อกติโนไมซสี ต์ (actinomycetes)

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมทั้งใน
ด้านคุณภาพและด้านปริมาณ ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญขึ้น
ประการหนึ่ง คือ การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ก่อโรค หรือ
วิวฒ
ั นาการของเชือ้ จ ลุ นิ ทรียส์ ายพนั ธุท์ ตี่ า้ นทานยาปฏิชวี นะ
ได้นั่นเอง โดยข้อเท็จจริงแล้ว อุบัติการณ์ของเชื้อก่อโรคที่
ดือ้ ยาได้เกิดข นึ้ อ ย่างรวดเร็วน บั ต งั้ แต่ม กี ารคน้ พ บยาปฏิชวี นะ
ปัญหาดังกล่าวนี้ทวีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว
ก็คือ การจ่ายยาปฏิชีวนะให้คนไข้อย่างพร่ำเพรื่อของแพทย์
รวมถึงก ารใช้ย าปฏิชวี นะทไี่ ม่เหมาะสมของผปู้ ว่ ย ดังน นั้ เชือ้ 
จุลินทรีย์ก่อโรคจึงกลายพันธุ์และเพิ่มความรุนแรงของการ
ติดเชื้อได้ ซึ่งจ ะทำให้การรักษาในอนาคตเป็นไปได้อย่างยาก
ลำบาก
สำหรับแ นวทางในการวจิ ยั นักว ทิ ยาศาสตร์ได้ม คี วาม
พยายามทจี่ ะศกึ ษาถงึ ก ลไกของยาปฏิชวี นะทมี่ ตี อ่ เชือ้ ก อ่ โรค
ตลอดจนการพัฒนายาปฏิชีวนะในรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้วิธี
การสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยา
ปฏิชีวนะให้มีฤทธิ์มากขึ้น ถึงก ระนั้นก ็ตาม นักวิทยาศาสตร์
ต่างก็ยอมรับว่า ไม่มียาปฏิชีวนะตัวใดที่จะมีฤทธิ์ในการฆ่า
เชื้อก่อโรคได้ทั้งหมด และนอกจากนี้ การกลายพันธุ์ของเชื้อ
ก่อโรคก็เป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ดังนั้น การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะควรพิจารณาถึงความจำเป็น
และความสำคัญ ทัง้ นีย้ าปฏิชวี นะทใี่ ช้ในปจั จุบนั ม หี ลายชนิด
และแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในการรักษา
และด้วยเหตุนี้เอง ผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อควรระมัดระวัง
การใช้ยาปฏิชีวนะ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวคนไข้เอง
การใช้ยาปฏิชีวนะควรได้รับการวินิจฉัยและอยู่ภายใต้ความ
ดูแลของแพทย์
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