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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                      วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

ความพยายามในการรักษาโรค COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมาจากพืช 
 

ในเดือนธันวาคม 2019 เมืองหวู่ฮั่นในประเทศจีนกลายเป็น
ศูนยก์ลางของการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจท่ี
มีตน้ก าเนิดลึกลบั ท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยงัหลาย ๆ 
ประเทศทั่วโลก ในการตรวจสอบโรคและควบคุมการ
แพร่กระจายของโรค ผูป่้วยตอ้งสงสัยและติดเช้ือจะถูกแยก
ออก และท าการ ติดตามการสัมผัส  รวมทั้ งรวบรวม
รายละเอียดทางคลินิกและข้อมูลทางระบาดวิทยา ความ

พยายามเหล่าน้ีท าเพื่อคน้หาสาเหตุของโรคโดยผูเ้ช่ียวชาญชาวจีน ซ่ึงพบว่าเป็น coronavirus สายพนัธ์ุใหม่ท่ีท าให้เกิด
โรคกบัผูป่้วยในหวูฮ่ัน่ การระบาดของโรคน้ีเช่ือวา่มาจากตลาดทอ้งถ่ินในเมืองท่ีขายสัตวป่์าเป็นอาหาร 

เช้ือก่อโรค เช่น coronaviruses ยงัคงมีวิวฒันาการอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์จึงถูกบงัคบัให้ต้องเพิ่ม
ความพยายามเป็นสองเท่าในการต่อสู้กับโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง COVID-19 โดยใช้เคร่ืองมือทุกช้ินท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีดา้นสุขภาพทัว่โลก รวมถึง เทคโนโลยีท่ีมาจากพืช ดาวน์โหลด ISAAA Pocket K 58 เพื่อรับทราบขอ้มูล
ล่าสุดเก่ียวกบัการรักษาโรค COVID-19 โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีมาจากพืช 

(ครับ องค์การไอซ่าได้รวบรวมเทคโนโลยีท่ีมาจากพืชเพื่อใช้ในการรักษา COVID 19 ดาวโหลดมาอ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมไดเ้ลยครับ) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/58/default.asp 
 

โบลเิวียเร่งประเมินผลพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

ประธานาธิบดีชัว่คราว นาย Jeanine Añez แห่งโบลิเวีย 
ออกพระราชกฤษฎีกามอบอ านาจให้คณะกรรมการ
ความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biosafety 
Committee) เร่งการประเมินพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 5 
ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วโพด ออ้ย ฝ้าย ขา้วสาลีและถัว่เหลือง 
พระร าชกฤษ ฎีกาได้ท า ขึ้ น เพื่ อตอบสนอง ต่ อ
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สถานการณ์การกกักนัในปัจจุบนัของประเทศ อนัเน่ืองมาจากการระบาดของโรค coronavirus 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4232 ระบุว่า คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ จะก าหนดขั้นตอนการ

ประเมินท่ีท าให้สั้นลงส าหรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมดงักล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหาอาหารภายในประเทศและ
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออก คณะกรรมการถูกให้เวลา 10 วนัในการคิดขั้นตอนการประเมินท่ีสั้นลง พระราช
กฤษฎีกายงัระบุดว้ยว่าในระหว่างการประเมิน กระทรวงส่ิงแวดลอ้ม น ้ า การพฒันาชนบทและท่ีดิน จะพิจารณาการ
ปฎิบติัและมาตรการท่ีด าเนินการโดยประเทศเพื่อนบา้นของโบลิเวีย ท่ีพฒันาผลิตภณัฑท์างการเกษตรและอาหารโดยใช้
พืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

สมาคมผูผ้ลิตน ้ามนัพืชและขา้วสาลีของโบลิเวีย หรือ ANAPO ยินดีกบัพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว โดยกล่าวว่า 
จะช่วยให้ผูผ้ลิตรายย่อยสามารถพฒันาการผลิตและแข่งขนัไดม้ากขึ้น ท่ามกลางความทา้ทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และจากการแถลงการณ์อยา่งเป็นทางการน้ี สมาคมฯ ไดเ้นน้วา่ การกระท าของคณะกรรมการฯ จะช่วย
ใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยชีีวภาพพืช เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถผลิตพืชไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และบรรลุความมัน่คง
ดา้นอาหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาการระบาดของโรค coronavirus 

(ครับ เป็นการมองเห็นว่าการระบาดของโรค coronavirus จะก่อให้เกิดความไม่มัน่คงทางอาหาร จึงไดเ้ร่งรัด
การใชพ้ืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.anapobolivia.org/noticias.php?op=1&id=1833 
 

พืชมีความทรงจ า แต่พืชลืมได้อย่างไร 
 

ทีมวิจยัระดบันานาชาติไดเ้ปิดเผยค าตอบส าหรับค าถามท่ีมีมานาน
หลายสิบปีว่า พืชจะลืมได้อย่างไร เหมือนกันกับมนุษย์ พืชก็มี
ความทรงจ าเช่นกัน แม้ว่าความทรงจ านั้นจะแตกต่างกันก็ตาม 
ตวัอย่างเช่น พืชหลายชนิดรู้สึกและจดจ าความเย็นเป็นเวลานาน
ในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้แน่ใจว่าพืชเหล่านั้นจะออกดอกในฤดู
ใบไมผ้ลิ ความจ าท่ีเกิดจาก epigenetic หรือการเปล่ียนแปลงของ
การแสดงออกของยีนท่ีเกิดจากกระบวนการอ่ืน นอกเหนือจากการ

เปล่ียนแปลงล าดับดีเอ็นเอน้ี ซ่ึงเกิดขึ้นโดยการดัดแปลงโปรตีนพิเศษท่ีเรียกว่าฮิสโตน (histones) ซ่ึงมีความส าคัญ
ส าหรับการบรรจุและการจดัการดีเอน็เอในเซลล ์

หน่ึงในฮิสโตนท่ีถูกดดัแปลง เรียกว่า H3K27me3 เป็นเคร่ืองหมายของหลายยีนท่ีถูกปิด ในกรณีของการออก
ดอก สภาวะความเยน็ท าให้ H3K27me3 สะสมในหลายยีนท่ีควบคุมการออกดอก งานวิจยัก่อนหน้าน้ีแสดงให้เห็นว่า 
H3K27me3 นั้นส่งผ่านจากเซลลห์น่ึงไปยงัอีกเซลลห์น่ึงไดอ้ย่างไร เพื่อว่าในฤดูใบไมผ้ลิ พืชจะจ าไดว้่าฤดูหนาวส้ินสุด
ลง ท าใหพ้ืชนั้นออกดอกในเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือพืชออกดอกและติดเมลด็แลว้ เมลด็จะตอ้งลืม“ ความทรงจ า” ของความ
หนาว เพื่อท่ีเมล็ดเหล่านั้ นเม่ือเจริญเติบโตเป็นต้นจะไม่ออกดอกเร็วเกินไปเม่ือฤดูหนาวมาถึงอีกคร้ัง เน่ืองจาก 
H3K27me3 ถูกคดัลอกมาจากเซลลห์น่ึงไปยงัอีกเซลลห์น่ึง พืชจะลืมความทรงจ าน้ีในเมลด็ไดอ้ยา่งไร 

https://www.anapobolivia.org/noticias.php?op=1&id=1833
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ทีมวิจัยน าโดย ดร. Michael Borg ในห้องทดลองของ Dr. Frédéric Berger ท่ีสถาบนั Gregor Mendel แห่งชีว
โมเลกุลพืช (Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology - GMI) ของสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่ง
ออสเตรีย (Austrian Academy of Sciences) ไดว้ิเคราะห์ฮิสโตนของละอองเกสร โดยตั้งสมมติฐานวา่ กระบวนการลืมจะ
เกิดขึ้นในตวัสเปิร์ม (sperm) ท่ีฝังตวัอยู่ในละอองเกสร นกัวิจยัรู้สึกประหลาดใจท่ีพบว่า H3K27me3 ในสเปิร์มหายไป
อย่างสมบูรณ์ และยงัพบว่าสเปิร์มท่ีสะสมฮิสโตนพิเศษไม่สามารถน าพา H3K27me3 ได ้ส่ิงน้ีท าให้มัน่ใจได้ว่าการ
ดดัแปลงจะถูกลบออกจากยนีนบัร้อย ไม่เพียงแต่ฮิสโตนท่ีป้องกนัการออกดอก แต่ยงัรวมถึงฮิสโตนท่ีควบคุมการท างาน
ท่ีส าคญัมากมายในเมล็ด ซ่ึงถูกผลิตขึ้นเม่ือสเปิร์มถูกน าไปโดยละอองเกสรเพื่อผสมกบัเซลลไ์ข่ของพืช  ปรากฏการณ์น้ี
เรียกวา่ "epigenetic resetting" และเป็นเหมือนการลบและฟอร์แมตขอ้มูลในฮาร์ดไดรฟ์ 

(ครับ เป็นความรู้ใหม่ท่ีพอจะตอบค าถามได้ว่า พืชจ าและลืมได้อย่างไร  และทุกอย่างเป็นการเกิดขึ้ นตาม
ธรรมชาติ) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.oeaw.ac.at/gmi/detail/news/article/how-plants-forget-new-work-uncovers-how-
epigenetic-marks-are-specifically-reset-in-sperm/ 
 

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชระหว่างประเทศช่ังน ้าหนักในกฎระเบียบ 
เกีย่วกบัเทคโนโลยีใหม่ท่ีใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ 

 

มี ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพพืชระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาว่า
ประเทศต่าง ๆ ควรเห็นดว้ยกบัแนวทางใด เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
สูงสุดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์พืช 
ในปัจจุบนัและอนาคต การคน้พบท่ีส าคญัระบุว่า รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์หรือระบบ ท่ีใช้ประโยชน์  2 ทางของ
ผลิตภัณฑ์ นั้ น ถูกมองว่าเป็นกรอบงานท่ีเหมาะสมเพื่อ

ก ากบัดูแลผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากแกไ้ขจีโนม 
จากการศึกษาพบว่า การน าเทคโนโลยีแกไ้ขจีโนมมาใชน้ั้น ขึ้นอยู่กบักรอบการก ากบัดูแลท่ีชดัเจนและ

สามารถน าทางไปสู่การใช้ประโยชน์ได ้ ซ่ึงจะท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีสอดคลอ้งกัน ดงันั้นความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีชีวภาพพืช 113 คนจึงถูกรวบรวม และการคน้พบระบุว่า ผลิตภณัฑ์ของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ท่ีใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช จะส่งผลกระทบต่อวิธีการท่ีเกษตรกรและผูบ้ริโภค จะตัดสินใจว่า
เทคโนโลยีมีความเส่ียงหรือมีคุณค่าอย่างไร ผลลพัธ์อ่ืน ๆ เปิดเผยว่า  มีฉันทามติท่ีเกิดขึ้นใหม่ว่า กระบวนการ
ก ากบัดูแลจ าเป็นตอ้งคิดคน้ เพื่อรับมือกบัความทา้ทายท่ีเกิดจากโอกาสทางเทคนิคใหม่ 

เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบการก ากบัดูแลผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบระบบกระบวนการ ผูเ้ช่ียวชาญกล่าววา่การ
ประเมินความปลอดภยัในอดีต เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ีรุ่นหลงัอาจไม่
สามารถทนักบัเทคโนโลยีใหม่และท่ีเกิดขึ้นใหม่ ขอ้เสนอแนะของพวกเขา คือ การตกลงกนัเป็นเอกฉันท์กับ

https://www.oeaw.ac.at/gmi/detail/news/article/how-plants-forget-new-work-uncovers-how-epigenetic-marks-are-specifically-reset-in-sperm/
https://www.oeaw.ac.at/gmi/detail/news/article/how-plants-forget-new-work-uncovers-how-epigenetic-marks-are-specifically-reset-in-sperm/
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มุมมองท่ีแตกต่างกนัตามประเทศตน้ทาง เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ความเช่ียวชาญและภูมิภาคมีอิทธิพลต่อโลก
ทศัน์ทางการคา้ ท่ีไม่ใช่นวตักรรมการเกษตร แต่โลกทศัน์ไม่ไดมี้อิทธิพลต่อวิธีการปรับปรุงพนัธุ์พืชแบบใหม่ 
ผูเ้ช่ียวชาญยงัเนน้วา่กุญแจส าคญัในการเพิ่มศกัยภาพการแกไ้ขจีโนมสูงสุด คือ ผา่นความโปร่งใสดา้นกฎระเบียบ
และการสนทนาท่ีเปิดกวา้ง 

(ครับ ดูเหมือนว่าการก ากบัดูแลพืชท่ีไดจ้ากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธุ์ มีความจ าเป็น 
และตอ้งมีความโปร่งใส รวมทั้งตอ้งเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็น) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X19306599?via%3Dihub 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 13, 2020 
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