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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 22 เมษายน 2563 

การพฒันาวัคซีน COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีใหม่กบัต้นยาสูบท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 

British American Tobacco (BAT) เป็นอีกหน่ึงองค์กรท่ีได้
เขา้ร่วมการแข่งขนัในการพฒันาวคัซีนท่ีมีศกัยภาพส าหรับ
ต่อสู้ COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีใหม่กับต้นยาสูบท่ี
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีชีวภาพของ BAT ซ่ึง
เป็นสาขาย่อยในสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่ือว่า Kentucky 
BioProcessing (KBP) ก าลงัพฒันาวคัซีนท่ีมีศกัยภาพส าหรับ
ต่อสู้ COVID-19 และขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบทาง
คลินิก BAT และ KBP ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัองคก์ารอาหาร
แ ล ะ ย า ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( U.S. Food and Drug 

Administration - FDA) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาขั้นสูงด้านชีวการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Biomedical Advanced 
Research and Development Authority - BARDA) และแผนกดูแลสุขภาพและสังคมแห่ง สหราชอาณาจกัร (United Kingdom's 
Department for Health and Social Care) 

จากการให้สัมภาษณ์ในรายการ Ian King Live on Sky News ในสหราชอาณาจักร Kingsley Wheaton ซ่ึงเป็นหัวหน้า
เจา้หน้าท่ีการตลาดของ BAT กล่าวว่า พวกเขาท างานเก่ียวกบัวคัซีนท่ีมีศกัยภาพ บนพ้ืนฐานท่ีไม่แสวงหาผลก าไร โดย KBP ได้
โคลนส่วนหน่ึงของล าดบัพนัธุกรรมของ COVID-19 ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาแอนติเจน (antigen) ท่ีมีศกัยภาพ จากนั้นแอนติเจนจะ
ถูกน าไปถ่ายฝากเขา้ไปในตน้ยาสูบเพื่อผลิตแอนติเจนขึ้นมาใหม่ เม่ือท าการเก็บเก่ียว แอนติเจนจะถูกท าให้บริสุทธ์ิ และขณะน้ี
อยูร่ะหว่างการทดสอบทางคลินิก 

การพฒันาวคัซีนท่ีมีศกัยภาพนั้น เป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ของ BAT กบัตน้ยาสูบท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีขอ้
ไดเ้ปรียบเหนือกว่าเทคโนโลยีการผลิตวคัซีนทัว่ไป ซ่ึงปลอดภยักว่าเพราะตน้ยาสูบไม่ไดเ้ป็นท่ีอยู่ของเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคของ
มนุษยไ์ด ้นอกจากน้ียงัผลิตแอนติเจนไดเ้ร็วขึ้น เน่ืองจากองคป์ระกอบของวคัซีนสามารถสะสมอยูใ่นตน้ยาสูบไดเ้ร็วกว่ามาก ซ่ึง
ใช้เวลา 6 สัปดาห์ในต้นยาสูบเทียบกับหลายเดือนโดยใช้วิธีการทัว่ไป วคัซีนท่ีไดน้ี้ยงัมีความคงท่ีเม่ืออยู่ท่ีอุณหภูมิห้อง ซ่ึง
แตกต่างจากวคัซีนทัว่ไปท่ีมกัตอ้งใชก้ารแช่เยน็ สุดทา้ยวคัซีนยงัมีศกัยภาพท่ีจะก่อให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัท่ีมี
ประสิทธิภาพในคร้ังเดียวท่ีใชรั้กษา 

(ครับ ก็เป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ีพยายามพฒันาวคัซีน COVID 19 โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช รอคอยดว้ยความหวงั
ครับ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOBN8QNL 
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ประสบการณ์หลายปีของอาร์เจนตินาในการก ากบัดูแลเทคโนโลยีการแก้ไขยีน 
 

ในขณะท่ีหลายประเทศยงัคงพิจารณาเก่ียวกบัการก ากบั
ดูแลผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจาก เทคนิคใหม่ ๆ ของการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช (new breeding techniques – NBT) แต่
อาร์เจนตินาได้สะสมประสบการณ์มานานถึง 4 ปี ใน
การริเร่ิมด าเนินการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจาก 
NBT ซ่ึ งขอบ เขตของงานวิศวกรรมชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพไดถู้กเผยแพร่เป็นบทความ พร้อมการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อนวตักรรมของการ
ก ากบัดูแลดงักล่าว 

ระบบการก ากบัดูแลของอาร์เจนตินาส าหรับผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ทางการเกษตร ไดรั้บการยอมรับว่า
เป็นหน่ึงในประสบการณ์ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ในปี 2558 อาร์เจนตินาไดอ้อกกฎระเบียบในการก ากบัดูแลผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้า
จาก NBT นักวิจยัและพนัธมิตรของ Universidad de Buenos Aires (มหาวิทยาลยัแห่งบวัโนสไอเรส)ไดเ้ปรียบเทียบกรณีของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจาก NBT กบักรณีของผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจาก GM (Genetic Modification) ท่ีไดรั้บการอนุมติัในอาร์เจนตินา 
ผลการวิจัยพบว่าผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าจาก NBT มีอตัราการพฒันาท่ีเร็วกว่า ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นการพฒันาจนสู่ตลาด ซ่ึงส่วนใหญ่
ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มนกัพฒันาท่ีหลากหลายรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและสถาบนัการวิจยัของรัฐ นอกจากน้ีรูปแบบ
ของผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจาก NBT ยงัมีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของลกัษณะและส่ิงมีชีวิต 

(ครับ เป็นเร่ืองของการประเมินผลของการก ากับดูแลเทคนิคการแก้ไขยีนหรือในบทความใช้ค  าว่า NBT ซ่ึงพบว่า
ผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจาก NBT มีอตัราการพฒันาท่ีเร็วกว่า ช้ีให้เห็นว่าการก ากบัดูแลไม่ไดอ้อกมาเพ่ือสกดักนัการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00303/full 
 

การเรียกร้องให้ผู้น าของโลกด าเนินการป้องกนัวิกฤตความมั่นคงด้านอาหารโลกในการต่อสู้กบั COVID-19 
 

กลุ่มพนัธมิตรไดเ้รียกร้องให้ผูน้ าของโลกยงัคงเปิดให้มีการ
ค้าขายผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีมากเกินไปของพวกเขา การ
เรียกร้องให้ด าเนินการในเร่ืองน้ี เกิดขึ้นเม่ือมีความตระหนกั
ถึงความเส่ียงของการขาดแคลนอาหารในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคท่ีเกิดจากการระบาดของ COVID-19 การ
เรียกร้องน้ีไดจ้ดัพิมพข์ึ้นเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 และลง
นามโดยผูเ้ช่ียวชาญ 60 คน เป็นการเรียกร้องให้ผูน้ าของโลก
ยงัคงด าเนินการให้มีการไหลเวียนของอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพื่อช่วยเหลือคนท่ีอ่อนแอ และสนบัสนุนการเงินท่ี

ย ัง่ยืนในระบบอาหารท่ีมีความยืดหยุน่ 
ผู ้ลงนามในการเรียกร้องคร้ังน้ี ประกอบด้วยธุรกิจหลัก กลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชนและ

สถาบนัการศึกษา เป็นการเรียกร้องผูน้ าระดบัโลกให้ออกมาตรการตอบสนอง COVID-19 เพื่อลดความเส่ียงของวิกฤตความ

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00303/full
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มัน่คงดา้นอาหารระดบัโลกและระดบัภูมิภาค ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นในอีกหลายเดือนขา้งหนา้ การกระท าท่ีจ าเป็นแยกเป็น 3 ประเด็น
ส าคญัดงัน้ี 

1. รักษาการไหลเวียนของอาหารตลอดทั้งโลก - รักษาการเปิดการคา้ขาย 
2. ก าหนดขอบเขตการช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอท่ีสุด – ให้การเขา้ถึงอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและจบัจ่ายไดส้ าหรับ

ทุกคน 
3. ลงทุนในระบบอาหารอยา่งย ัง่ยืนและให้มีความยืดหยุน่ - หว่านเมลด็แห่งการฟ้ืนฟูให้กบัผูค้นและโลก 
ค าประกาศดงักล่าวระบุว่าการมีระบบอาหารท่ีถูกตอ้ง เป็นหัวใจส าคญัของการฟ้ืนตวัทัว่โลก การสร้างศกัยภาพส าหรับ

งานใหม่หลายลา้นต าแหน่ง ความหิวโหยลดลง ความมัน่คงดา้นอาหารท่ีมากขึ้น และการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีดีกว่า 
ไม่ว่าจะเป็น ดิน น ้า ป่าไม ้และ มหาสมุทร 
(ครับ ผูน้ าแต่ละประเทศจะตอ้งร่วมมือกนัแกปั้ญหาผลกระทบดา้นอาหารท่ีจะเกิดขึ้นจาก COVID 19) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.cimmyt.org/news/concerned-experts-ask-world-leaders-to-head-off-a-global-food-security-
crisis-from-covid-19/ 
 

ISAAA ได้สร้างบลอ็กท่ีช่ือว่า Science Speaks 
 

เ ป้ า หม า ยต่ อ ไปขอ งก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการส่ือสารวิทยาศาสตร์กบัผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียจากส่วนต่าง  ๆ ของโลก 
องค์การไอซ่า หรือ International Service for 
the Acquisition of Agri-biotech Applications 
(ISAAA) ได้น า เสนอ  Science Speaks หรือ
วิทยาศาสตร์พูด ซ่ึงเป็นบล็อกใหม่ล่าสุด ท่ี
น าเสนอกิจกรรมส าคญั การจัดงาน และการ

พฒันาของ ISAAA ท่ีมีเครือข่ายศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Information Centers) ทัว่โลก และพนัธมิตรอื่น ๆ 
Dr. Mahaletchumy Arujanan ซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานทัว่โลก (Global Coordinator) ของ ISAAA ไดเ้ขียนสาร ยินดีตอ้นรับผูเ้ขา้ชม 
Science Speaks 

Science Speaks จดัท าโดยเวบ็ไซต ์ISAAA และมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปัน เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
มีบทบาทส าคญัในการบรรลุความยัง่ยืนและการพฒันาการเกษตรระดบัโลก 

(ครับ ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของเทคโนโลยีชีวภาพ) 
เขา้ไปเยียมชมไดท่ี้ http://www.isaaa.org/blog/ 

 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 22, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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