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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                      วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

Medicago ประกาศผลการทดสอบเชิงบวกส าหรับวัคซีน COVID-19 ท่ีใช้ในการทดสอบ 
 

Medicago ซ่ึงเป็น บริษทั ชีวเภสัชภณัฑ์ ประกาศเม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2563 ว่า วคัซีนส าหรับ COVID-19 ท่ีใช้ในการ
ทดสอบ ท าให้เกิดการตอบสนองของแอนติบอดี (antibody) 
ในเชิงบวกเพียง 10 วนัหลงัจากฉีดใหห้นูทดลองเพียงคร้ังเดียว 
เม่ือตน้เดือนมีนาคมท่ีผ่านมา บริษทั ไดผ้ลิตอนุภาคท่ีคลา้ยตวั
ไวรัส (Virus-Like Particle - VLP) ของ Coronavirus เพียง 20 
วนัหลงัจากได้รับล าดบัจีโนมของ SARS-CoV-2 และเร่ิมตน้

การทดสอบทางคลินิกอย่างรวดเร็ว Medicago ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมาจากพืช เพื่อพฒันาการรักษาดว้ยโปรตีน แทนท่ี
จะใชก้ารพฒันาวคัซีนแบบดั้งเดิม บริษทั ใช ้VLP ท่ีเลียนแบบรูปร่างและขนาดของไวรัส 

ผลลพัธ์ในเชิงบวกน้ีเป็นหวัใจส าคญัในการเร่ิมตน้การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี ตามท่ี 
Nathalie Landry รองประธานบริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์และการแพทยข์อง Medicago ไดก้ล่าวไว ้และเม่ือไดผ้ล
ลพัธ์จากการกระตุน้คร้ังท่ี 2 แลว้ Medicago จะส่งค าร้องขอทดสอบทางคลินิกไปท่ี Health Canada และ FDA ใน
สหรัฐอเมริกา เพื่ออนุญาตใหมี้การทดสอบทางคลินิกกบัมนุษยใ์นฤดูร้อนน้ี 

แมว้่าจะยงัไม่ได้ก าหนดขนาดท่ีแน่นอนส าหรับวคัซีนท่ีใช้ในมนุษย ์Medicago ประมาณการว่า ด้วย
ความสามารถท่ีมีในปัจจุบนัใน Quebec และ North Carolina สามารถผลิตวคัซีน COVID-19 ไดถึ้ง 20 ลา้นและ 
100 ลา้นโดสต่อปีตามล าดบั ปริมาณหลายลา้นโดสสามารถใชไ้ดภ้ายในส้ินปีตามตอ้งการ Michael Schunk รอง
ประธานบริหารฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั กล่าววา่ Medicago ก าลงัท างานอยา่งหนกัเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตอีก 20 
ลา้นโดสใน Quebec และ 100ลา้นโดสใน North Carolina ในปี 2565 ก่อนการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ใน 
Quebec ท่ีจะเสร็จส้ินในปี 2566 ซ่ึงจะสามารถผลิตวคัซีน COVID-19 ไดม้ากกวา่ 1 พนัลา้นโด๊สต่อปี 

(ครับ เป็นความหวงัของมนุษยท์ัว่โลก และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมา
จากพืช) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ 
https://media.medicago.com/webfolder_download/18976bca98bb32b23734fc6f7a85bd9d/2020-05-14-animal-
trials-en/4c633d404c108007544f0c2785cae8b1745273c9/2020-05-14-animal-trials-en.pdf 

https://media.medicago.com/webfolder_download/18976bca98bb32b23734fc6f7a85bd9d/2020-05-14-animal-trials-en/4c633d404c108007544f0c2785cae8b1745273c9/2020-05-14-animal-trials-en.pdf
https://media.medicago.com/webfolder_download/18976bca98bb32b23734fc6f7a85bd9d/2020-05-14-animal-trials-en/4c633d404c108007544f0c2785cae8b1745273c9/2020-05-14-animal-trials-en.pdf
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นักวิจัยของเคนยารอการอนุญาตให้ใช้พนัธ์ุมันส าปะหลังท่ีต้านทานโรค 
 

นกัวิจยัมนัส าปะหลงัในเคนยาไดข้อใหรั้ฐบาลอนุญาตพนัธุ์
มันส าปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมท่ีต้านทานโรค  ซ่ึง
สามารถปกป้องเกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังจากการ
สูญเสียท่ีร้ายแรง 

เอกสารค าร้องท่ีจดัท าโดยองค์กรวิจยัการเกษตร
และปศุสัตว์ เคนยา  (Kenya Agricultural and Livestock 
Research Organization -  KALRO) เ พื่ อ ก า ร ป ล่ อ ย สู่

ส่ิงแวดลอ้มและการปลูกเชิงการคา้ของมนัส าปะหลงัสายพนัธุ์ 4046 ท่ีตา้นทานโรคแผลขีดสีน้าตาลของมัน
ส าปะหลงั (Cassava Brown Streak Disease - CBSD) ไดถู้กส่งไปยงัหน่วยงานความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ 
(National Biosafety Authority - NBA) 

NBA ได้ออกประกาศเผยแพร่ เพื่อขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยส่งความคิดเห็นของพวกเขา
เก่ียวกับการยื่นค าร้องน้ี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะใช้เวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีประกาศ ซ่ึงจะ
ส้ินสุดลงในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2563 หลงัจากนั้นเจา้หน้าท่ีจะตดัสินใจขั้นสุดทา้ยบนพื้นฐานการประเมินความ
ปลอดภยั การพิจารณาดา้นสังคม – เศรษฐกิจ และความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากสาธารณะ 

ค าร้องท่ียื่น จะมีขอ้มูลจ านวนมากเก่ียวกบัความปลอดภยัของลกัษณะใหม่ท่ีมี ท่ีไดรั้บการพฒันาโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ เพื่อให้แสดงความตา้นทานต่อ CBSD ในระดบัสูง โรค CBSD น้ีแพร่กระจายโดย
แมลงหวี่ขาวและโดยท่อนพนัธุ์ท่ีติดเช้ือ ค าร้องน้ียงัอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดย  
NBA พร้อมกบัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามนัส าปะหลงั
สายพนัธุ์ 4046 มีความปลอดภยัต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม 

เกษตรกรและผูบ้ริโภคจะได้รับประโยชน์จากมันส าปะหลังท่ีต้านทานต่อ CBSD เน่ืองจากจะเพิ่ม
คุณภาพของหัวมนัส าปะหลงัและผลผลิตท่ีตลาดตอ้งการ พนัธุ์มนัส าปะหลงัน้ีไดรั้บการพฒันาภายใตโ้ครงการ 
VIRCA Plus ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง KALRO องค์การวิจัยการเกษตรแห่งชาติ (National 
Agricultural Research Organization - NARO) ของยูกันดา และศูนยว์ิทยาศาสตร์พืช Donald Danforth (Donald 
Danforth Plant Science Center) ค าร้องของ KALRO เป็นผลจากการทดลองเป็นเวลาหลายปี ในห้องปฎิบติัการ 
ในเรือนกระจกและจากภาคสนามท่ีมีการควบคุม 

Dr. Eliud Kireger ผูอ้  านวยการทัว่ไปของ KALRO กล่าวภายหลงัจากยื่นใบสมคัรเพื่อการปลดปล่อยสู่
ส่ิงแวดล้อม ว่า หากค าร้องท่ียื่นได้รับการอนุญาตแล้ว มันส าปะหลังสายพนัธุ์ 4046 ท่ีต้านทานโรค จะถูก
น าไปใชโ้ดยนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช เพื่อใชเ้ป็นทางเลือกในการปรับปรุงพนัธุ์มนัส าปะหลงั ส่ิงน้ีจะมีส่วนส าคญัต่อ
ความมัน่คงทางอาหารและการสร้างงานหลายพนัต าแหน่งตลอดห่วงโซ่คุณค่า เน่ืองจากมนัส าปะหลงัมีศกัยภาพ
ส าหรับการใชง้านไดอ้เนกประสงค ์



3 
 

ศาสตราจารย ์Douglas Miano ซ่ึงเป็นผูต้รวจการโครงการ VIRCA Plus ของเคนยา มีความยินดีท่ีไดเ้ป็น
ผูน้ าทีมนกัวิทยาศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา CBSD และกล่าวว่า “เราก าลงัมองหาพนัธุ์มนัส าปะหลงัท่ีตา้นทาน
และเราก็หาได ้ฉนัรู้สึกภูมิใจมากท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จน้ี”  

DR. Margaret Karembu ผูอ้  านวยการ ISAAA AfriCenter และหัวหนา้ทีมส่ือสารโครงการ VIRCA Plus 
ของเคนยา กล่าวว่า ISAAA AfriCenter มีหน้าท่ีในการจัดการการส่ือสารและการผลักดันเชิงนโยบาย ของ
โครงการในประเทศ ซ่ึง AfriCenter มุ่งมัน่ท่ีจะมีสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่
คุณค่ามนัส าปะหลงั และสร้างฐานความรู้ท่ีแข็งแกร่งส าหรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ ตามหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสร้างโดยทีมงานโครงการ จากนั้นเกษตรกรของเราจะมีทางเลือกในการเขา้ถึงพนัธุ์มนัส าปะหลงั
คุณภาพสูง" 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียและบุคคลท่ีสนใจ จะไดรั้บการสนบัสนุนใหส่้งความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัค า
ร้อง เพื่อยื่นต่อ NBA ไม่เกิน 14 มิถุนายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมีส่วนร่วมสาธารณะได้
จากเวบ็ไซตข์อง NBA 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการโปรดติดต่อ Prof. Douglas Miano (dwmiano@gmail.com) และ 
Dr. Catherine Taracha (tarachac@gmail.com) 

(ครับ เป็นความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อต้านทาน CBSD ท่ีเกษตรกรและ
ผูบ้ริโภคก าลงัจะไดใ้ชป้ระโยชน์) 

อ่านตน้ฉบบัไดท่ี้ http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18130 
 

CRISPR-Cas12b / C2c1 ทดสอบในการก่อกลายพนัธ์ุเป้าหมายของพืชใบเลีย้งคู่ 
 

Cas12b / C2c1 ไดถู้กจ าแนกวา่เป็น endonuclease (เอนไซม์
ท่ีเร่งปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์พนัธะท่ีอยูด่า้นในของโมเลกุล
กรดนิวคลีอิกได้เป็นโอลิโกนิวคลีโอไทด์ ) ระดับ 2 ท่ี
สามารถใช้ส าหรับการแก้ไขจีโนมเป้าหมายในข้าวและ
สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เพื่ออธิบายศกัยภาพในการใช้งานกบั
พืชใบเล้ียงคู่ ระบบ CRISPR-Cas12b จึงได้ถูกทดสอบใน 
Arabidopsis thaliana (พืชต้นแบบ) 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหอเป่ย์  (Hebei University of Science and 
Technology) ในประเทศจีน ไดเ้ลือก BvCas12b และ BhCas12b v4 เพื่อการวิเคราะห์ endonucleases ทั้ง 2 ชนิด
ไดถู้กน าไปใช้เพื่อท าให้เกิดการกลายพนัธุ์อย่างเป็นผลส าเร็จ เกิดการแกไ้ขจีโนมแบบมลัติเพล็กซ์ (หลายจุด) 
และเกิดการลบออกขนาดใหญ่ท่ีหลายต าแหน่ง ไม่มีการตรวจพบการกลายพนัธุ์อย่างมีนัยส าคญันอกต าแหน่ง
เป้าหมาย ทีมวิจยัยงัรายงานผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ความถ่ีการแทรก/การลบ และรูปแบบของการกลายพนัธุ์ท่ี

mailto:tarachac@gmail.com
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18130
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สร้างขึ้นโดยใช้การกลายพนัธุ์ของยีนเป้าหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการใช้ระบบ CRISPR-Cas12b 
ส าหรับการแกไ้ขจีโนมใน Arabidopsis 

(ครับ เป็นการเรียนรู้วา่ จะสามารถน าระบบ CRISPR-Cas12b ไปใชก้บัพืชใบเล้ียงคู่ไดห้รือไม่) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jipb.12944 

 

องค์การไอซ่า (ISAAA) ติดตามความคืบหน้าของการวิจัยเกีย่วกบั COVID-19 
 

องค์การไอซ่า ก าลังติดตามความคืบหน้าของการวิจัย
เก่ียวกับการรักษาโรค COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมา
จากพืช เช่น พนัธุวิศวกรรมและการแก้ไขจีโนม รวมถึง
เทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัติดตามผลกระทบ
ของการระบาดใหญ่ (pandemic) ต่อความมัน่คงทางอาหาร
และการเกษตร น่ีคือความพยายามขององค์การไอซ่า ใน
การให้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถช่วยให้ประชาชน

ตัดสินใจและด าเนินการ เพื่อลดและฟ้ืนจากผลกระทบของ COVID-19 องค์การไอซ่าได้สรุปส่ิงพิมพ์และ
บทความทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ในหนา้ COVID-19 Resource ของเวบ็ไซตอ์งคก์ารไอซ่า 

องค์การไอซ่าได้เผยแพร่ ชุดขอ้มูล (Pocket K) ในช่ือ ความพยายามในการรักษา COVID-19 โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมาจากพืช ซ่ึงกล่าวถึงงานวิจยัท่ีท าโดยนักวิทยาศาสตร์จากสาขาต่าง ๆ ทัว่โลก เพื่อลดการแพร่
ระบาด และรวมถึงชุดทดสอบท่ีใช้ CRISPR และสาหร่าย การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมาจากพืช เป็น
เทคโนโลยท่ีีใชพ้ืชเป็นโรงงานชีวภาพ (biofactories) เพื่อผลิตวคัซีน และความพยายามระดบัโลกในการต่อสู้กบั
วิกฤต COVID-19 

(ครับ น่ีเป็นบทบาทหน่ึงขององคก์ารไอซ่า ท่ีช่วยใหผู้อ่้านทุกท่านไดรั้บความรู้เก่ียวกบั COVID-19 ท่ีอยู่
บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

หากตอ้งการเขา้ถึงส่ิงพิมพแ์ละบทความทั้งหมดขององคก์าร ISAAA เก่ียวกบั COVID-19 ให้เขา้ไปดูท่ี 
http://www.isaaa.org/resources/covid19/default.asp 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 20, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jipb.12944
http://www.isaaa.org/resources/covid19/default.asp

