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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                    วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 

การทดลองในมนุษย์คร้ังแรกของวัคซีน COVID-19 พบว่าปลอดภัย 
และกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัอย่างรวดเร็ว 

 

งานวิ จัย ใหม่ ท่ี ตีพิมพ์ใน  The Lancet รายงานว่ า  วัค ซีน 
COVID-19 ชนิดแรกท่ีน าไปใชใ้นการทดลองทางคลินิกระยะ
ท่ี 1 ได้รับการพิสูจน์แลว้ว่าปลอดภยั เช่ือถือได้และสามารถ
สร้างการตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันต่อโรค  COVID-19 ใน
มนุษย์ การทดลองใช้แบบ open-label trial (เป็นการทดลอง
ทางคลินิกประเภทหน่ึง ท่ีทั้งผูวิ้จยัและผูร่้วมการทดลองจะรู้ว่า 
จะไดรั้บการรักษาแบบไหน เปรียบเทียบกบัการทดลองแบบ

อ าพรางฝ่ายเดียว ท่ีผูร่้วมการทดลองจะไม่รู้ และการทดลองแบบอ าพรางสองฝ่าย ท่ีทั้งผูวิ้จยัและผูร่้วมการ
ทดลองจะไม่รู้) ในผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดี 108 คน ซ่ึงหลงัจากทดลองมาได ้28 วนั ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีดี 
ในขณะท่ีผลลพัธ์สุดทา้ยจะไดรั้บจากการประเมินภายในเวลาหกเดือน จ าเป็นตอ้งมีการทดลองต่อไปเพื่อบอกว่า
การตอบสนองทางภูมิคุ ้มกันจากวัคซีนท่ีน ามาใช้นั้ น สามารถป้องกันการติดเช้ือ COVID-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

ระหวา่งวนัท่ี 16 มีนาคมถึง 27 มีนาคม 2563 มีอาสาสมคัรจ านวน 195 คน เพื่อเขา้ร่วมการทดลองวคัซีน 
Ad5 vectored COVID-19 (วคัซีนท่ีใชไ้วรัสเป็นพาหะ) ในศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพในหวู่ฮัน่ จงัหวดัหูเป่ย ประเทศ
จีน ในบรรดาบุคคลเหล่าน้ีมีผูถู้กคดัเลือกจ านวน 108 คน (ชาย 51% หญิง 49%; อายเุฉล่ีย 36.3 ปี) ไดรั้บคดัเลือก
และไดรั้บวคัซีนขนาดต ่า (n = 36), ขนาดกลาง (n = 36) หรือขนาดสูง (n = 36) ผูเ้ขา้ร่วมหลายคนแจง้ถึงอาการ
ไม่พึงประสงค์เล็กน้อยหรือปานกลาง เช่น มีไข ้(50 คน [46%]) อ่อนเพลีย (47 คน [44%]) ปวดศีรษะ (42 คน 
[39%]) และปวดกลา้มเน้ือ (18 คน [17%]) อย่างไรก็ตามกลุ่มวิจยัช้ีให้เห็นว่าอาการไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรงจะ
เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและหายได้เอง แอนติบอดี และ neutralizing antibodies (แอนติบอดีท่ีไปจบักับ envelop 
spike ของไวรัส แลว้สามารถยบัย ั้งไวรัสนั้น ๆ ไม่ให้เขา้ไปติดเช้ือในเซลลม์นุษย)์ ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัใน
วนัท่ี 14 และสูงสุดในวนัท่ี 28 หลงัวนัท่ีใหว้คัซีน 
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ศาสตราจารย์ Wei Chen จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพปักก่ิงในกรุงปักก่ิงประเทศจีนซ่ึง เป็น
ผูรั้บผิดชอบการศึกษากล่าววา่ "ผลลพัธ์น้ีเป็นจุดส าคญั ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ วคัซีน Ad5 vectored COVID-
19 จะผลิตแอนติบอดีจ าเพาะไวรัสและเซลล ์T ใน 14 วนั ท าใหเ้ห็นศกัยภาพท่ีจะตอ้งท าการศึกษาต่อไป" 

(ครับ น่ีเป็นความคืบหนา้ของการผลิตวคัซีน COVID 19 ของประเทศจีนครับ) 
อ่านเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140 -6736 (20 )31208 -

3/fulltext#seccestitle10 
 

มาตรฐานอาหารออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ (FSANZ) ขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
เกีย่วกบัความปลอดภัยของมันฝร่ังดัดแปลงพนัธุกรรม 

 

มนัฝร่ังดดัแปลงพนัธุกรรม 2 สายพนัธุ์ ไดผ้่านการประเมิน
จากมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (FSANZ) ซ่ึง
ประกาศว่าไม่มีความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพ
ของประชาชนท่ีอาจเกิดขึ้นกบัมนัฝร่ังพนัธุ์ดงักล่าว 

มนัฝร่ังทั้ง 2 สายพนัธุ์นั้นเป็นมนัฝร่ัง Innate สาย
พันธุ์ V11 และ Z6 ซ่ึงสายพันธุ์ V11 จะมีอะคริลาไมด์ 
(acrylamide) ต ่า และลดการเกิดสีน ้ าตาล (รอยด่างด าช ้ า) 

ในขณะท่ีสายพนัธุ์ Z6 มีทั้งคุณสมบติัทั้ง 2 ลกัษณะท่ีกล่าวมา และรวมถึงความตา้นทานโรคใบไหม ้(foliar late 
blight) เป็นเพราะมนัฝร่ังทั้ง 2 สายพนัธุ์นั้น ปลูกอยู่ในต่างประเทศ ผูน้ าเขา้จึงตอ้งยื่นขออนุญาตน าเขา้อาหารท่ี
ไดม้าจากมนัฝร่ังดดัแปลงพนัธุกรรม เช่น แป้งมนัฝร่ัง และมนัฝร่ังอบกรอบ 

FSANZ ไดป้ระเมินทั้ง 2 สายพนัธุ์ ในหลาย ๆ ประเด็น รวมถึงความเส่ียงต่อการแพแ้ละผลกระทบท่ี
ไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงเกิดจากการดดัแปลงพนัธุกรรมของมนัฝร่ัง และสรุปวา่อาหารจากมนัฝร่ังดดัแปลงพนัธุกรรมทั้ง 2 
สายพนัธุ์นั้น ปลอดภยัต่อการบริโภคของมนุษยเ์หมือนกบัพนัธุ์มนัฝร่ังทัว่ไป หน่วยงานดา้นกฎระเบียบก าลงั
เรียกร้องให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการตัดสินใจ ท่ีจะตดัสินว่ามันฝร่ัง
ดดัแปลงพนัธุกรรมนั้นจะไดรั้บการตอ้นรับสู่ตลาดหรือไม่ 

(ครับ หน่ึงในกระบวนการพิจารณาเพื่อให้การอนุญาตหรือไม่ให้ คือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน) 

อ่านเพิ่ม เ ติมได้ท่ี  https://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call-for-comment-on-genetically-
modified-potato-lines.aspx 
 
 
 

https://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call-for-comment-on-genetically-modified-potato-lines.aspx
https://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call-for-comment-on-genetically-modified-potato-lines.aspx
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การศึกษาพบว่า Coronavirus มีสองรุ่น โดยมีความรุนแรงของโรคไม่มากไปกว่ากนั 
 

การศึกษาท่ีตีพิมพใ์นวารสาร Nature รายงานวา่ coronavirus 
(SARS-CoV-2) มี 2 รุ่น และยืนยนัว่า ความแตกต่างทาง
พันธุกรรมไม่ได้มีส่วนท าให้เกิดความรุนแรงของโรค 
ปัจจยัหลกัของคนท่ีมีส่วนส าคัญต่อการรับเช้ือไวรัสเช่น 
อายุ  ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว และการป้องกันระบบ
ภูมิคุม้กนัท่ีมากเกิน 

นักวิจัยจาก  Fudan University และสถาบันอ่ืน ๆ 
ในประเทศจีน ท าการตรวจสอบพนัธุกรรมของไวรัสจากผูป่้วย 94 ราย และ 221 จีโนม ท่ีอยู่ในโครงการ Global 
Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) และไดจ้ าแนก coronavirus (SARS-CoV-2) ออกเป็น 2 รุ่น 
เรียกว่า clade I และ clade II ซ่ึงแตกต่างกนัใน 2 จุดของการกลายพนัธุ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ก่อนหนา้น้ี 
อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลใหม่น้ีแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัในความรุนแรงของโรค ท่ี
แสดงออกโดยผูป่้วยท่ีติดเช้ือทั้งสองรุ่น 

การวิเคราะห์ทางพนัธุกรรมแสดงให้เห็นว่า clade I เช่ือมโยงกบัผูป่้วยท่ีมาจากตลาดอาหารทะเลในหวู่
ฮัน่ ในขณะท่ี clade II ท่ีพบในผูป่้วยระยะแรก ๆ ไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัตลาดอาหารทะเล นอกจากน้ีนักวิจยัไดข้อ้
สรุปว่า coronavirus ถ่ายทอดจากสัตวสู่์มนุษยใ์นปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 และยงัพบว่าปัจจยัหลกัของคน
เป็นดชันีหรือตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุดของความรุนแรงของโรค ปัจจยัเหล่าน้ีรวมถึงอายุและเง่ือนไขของระบบภูมิคุม้กนั 
เช่น lymphocytopenia และ cytokine storm โดยท่ี Lymphocytopenia ท่ีสังเกตได้ในผู ้ป่วย COVID-19 นั้ นมี
ลกัษณะของเซลลเ์ม็ดเลือดขาวในระดบัต ่าโดยเฉพาะเซลล ์CD4 + และ CD8 + T และ cytokine storm เป็นภาวะ
ท่ีผูส่้งสารภูมิคุ ้มกันโปรตีนขนาดเล็กเรียกว่าไซโตไคน์อยู่ในพิกัดมากเกินไป โจมตีอวยัวะส าคัญแทนท่ีจะ
ปกป้อง ซ่ึงพบ cytokines IL-6 และ IL-8 ในระดบัสูง ในผูป่้วยท่ีมีอาการ COVID-19 รุนแรง 

(ครับ ผลการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ เช้ือ COVID 19 มี 2 รุ่น หรือ 2 รูปแบบ แตกต่างกนัท่ี 2 จุดของการกลาย
พนัธุ์ รุ่นหน่ึงจะเช่ือมโยงกบัตลาดอาหารทะเล แต่อีกรุ่นหน่ึงไม่เช่ือมโยง และก่อใหเ้กิดความรุนแรงของโรคได้
ไม่ต่างกนั แต่ความรุนแรงของโรคจะมีมากขึ้นหรือไม่ขึ้นกบัผูป่้วยแต่ละคน) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41586-020-2355-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2355-0
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ผู้เช่ียวชาญระบุการแก้ไขจีโนมและนวัตกรรมอ่ืน ๆ ท าเพ่ือเร่งการเปลีย่นผ่านระบบอาหาร 
 

ทีมงานผูเ้ช่ียวชาญระดับนานาชาติเกือบ 50 คนระบุ 75 
นวตักรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่และ 8 จุดปฏิบติัการ ท่ีสามารถช่วย
เร่งการเปล่ียนผ่านสู่ระบบอาหารท่ีย ัง่ยืนและดีต่อสุขภาพ 
ค าแนะน าของทีมงานผู ้เชียวชาญดังกล่าวถูกตีพิมพ์ใน
วารสาร Nature Food 

ปัจจุบนัร้อยละ 40 ของท่ีดินทัว่โลกใชส้ าหรับการ
ผลิตอาหาร ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน การ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดงันั้นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในวิธีการ
ผลิตอาหารจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงนวตักรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่รวมถึงการแก้ไขจีโนม การเกษตรแนวตั้ง พืชตรึง
ไนโตรเจนท่ีไม่ตอ้งการปุ๋ ย การใชแ้มลงเป็นอาหารและอาหารสัตว ์และอ่ืน ๆ 

5 จาก 8 จุดปฎิบติัการ ส าหรับการเร่งการเปล่ียนผ่านระบบอาหารนั้นมีศูนยก์ลางอยู่ท่ี ความไวว้างใจ 
การเปล่ียนความคิด การอนุญาตทางสังคม และการป้องกนัผลกระทบท่ีไม่ตอ้งการ จุดแรกมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับระบบอาหาร ซ่ึงรวมถึงเกษตรกร ผูบ้ริโภค และ บริษทัผูผ้ลิตอาหาร พวกเขา
จะตอ้งมีค่านิยมร่วมกนัเก่ียวกบัความตอ้งการผลลพัธ์ของระบบอาหารท่ีหลากหลาย เช่น การพฒันาอย่างย ัง่ยืน
และขอ้ไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม 

(ครับ ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งท าคือการสร้างความเช่ือมัน่ในผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบอาหาร ท่ีมีค่านิยมร่วมกัน
เก่ียวกบั การพฒันาอย่างย ัง่ยืนและขอ้ไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะน าไปสู่การยอมรับในเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี  https://www.wur.nl/en/newsarticle/From-genome-editing-to-insects-Food-System-
Innovations-and-how-to-get-there.htm 
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