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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
 

ผลการศึกษาช้ินแรกเกีย่วกบัภูมิคุ้มกนัของมนษุย์ พบแอนติบอดีที่มีประสิทธภิาพต่อ COVID-19 
 

ผลการศึกษาชุดแรกที่ได้จากการศึกษาภูมิคุม้กนัของ
คนจ านวน 149 คนที่หายจาก COVID-19 แสดงให้เห็นว่า 
แม้ว่าปริมาณของแอนติบอดีท่ีพวกเขาสร้างขึ้นจะมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่ท่ีสร้างขึ้น มีไม่น้อยท่ีมี
ความสามารถท าให้ไวรัสมีความเป็นกลาง (ไม่ท างาน) และ
พบว่ามีแอนติบอดีที่แตกต่างกนั 3 ชนิด มีศกัยภาพมากที่สุด 

เป็นเวลามากกว่า 5 สัปดาห์ นับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน
มีผูป่้วย 149 คนที่หายจาก COVID-19 ไป Rockefeller Hospital เพื่อบริจาคพลาสมา ซ่ึงเป็นส่วนของเลือดที่มี
แอนติบอดีและภูมิคุม้กนั B-cells ที่ผลิตแอนติบอดี นักวิทยาศาสตร์ได้ท าการทดสอบตวัอย่างพลาสมาที่ไดใ้น
การท าให้ไวรัสมีความเป็นกลาง และพบว่าพลาสมาที่ได้ส่วนใหญ่ท าให้ไวรัสมีความเป็นกลางอยู่ในระดบัต ่าถึง
ปานกลาง แต่ส าหรับผูบ้ริจาคพลาสมาคิดเป็นร้อยละ 1 นั้น ท าให้ไวรัสมีความเป็นกลางอยู่ในระดบัสูงมากอย่าง
น่าท่ึง 

กลุ่มผูบ้ริจาคน้ีมีความส าคญั เพราะในเซรุ่ม มีแอนติบอดีจ านวนมากท่ีท าให้ไวรัสมีความเป็นกลาง และ
ท าให้ผูว้ิจยัสามารถจ าแนก B-cells ท่ีผลิตแอนติบอดีท่ีหายากน้ีได้ จากแอนติบอดีจ านวนมากท่ีสร้างขึ้นโดยผู ้
หายป่วยที่มีศกัยภาพในการสร้างพลาสมาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ทีมวิจยัสามารถระบุได ้40 ชนิดที่ท าให้ไวรัสมี
ความเป็นกลาง และ เป็นศูนยอี์ก 3 ชนิด แมจ้ะในความเขม้ขน้ต ่า ทีมวิจยัจะไดท้ าการผลิตแอนติบอดีที่มีศกัยภาพ
มากท่ีสุดน้ี และก าลงัท างานเพ่ือพฒันาแอนติบอดีน้ี ส าหรับใชใ้นคลินิก 

(ครับ พอจะสรุปไดว้่า พลาสมาที่ไดจ้ากผูท้ี่หายป่วยทุกคน มีประสิทธิภาพท าให้ไวรัสมีความเป็นกลาง
ต่างกัน ตั้งแต่ระดับต ่าถึงระดบัสูง ท่ีส าคญัคือนกัวิจยัสามารถจ าแนก B-cells ท่ีผลิตแอนติบอดีท่ีหายากน้ีได ้ซ่ึง
วิจยัจะไดน้ าไปท าการผลิตแอนติบอดีท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุดน้ี ส าหรับใช้ในคลินิก ครับนับเป็นความกา้วหนา้ท่ี
ส าคญั และคาดหวงัถึงความส าเร็จในอนาคต รอฟังข่าวครับ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.rockefeller.edu/news/28079-covid19-antibody-response/ 
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น ้ามันคาโนลาที่มโีอเมก้า -3 เพื่อช่วยลดการจับปลาที่มากเกินไป 
 

น ้ ามันโอเมก้า -3 จากพืชคาโนลา พร้อมที่จะวาง
จ าหน่ายในตลาดพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าทัว่โลก น ้ ามนัโอเมกา้ -3 
น้ีพฒันาโดยบริษทั Nuseed ถือเป็นแหล่งของน ้ามนัโอเมก้า 
3 ที่อยู่บนพ้ืนดินแห่งแรก ซ่ึงโดยปกติจะไดม้าจากปลา เช่น 
ปลาแซลมอนหรือปลาเทราท ์

ปลาแซลมอนจะได้น ้ ามันมาจากปลาตัวเล็กที่มี
ไขมนัในห่วงโซ่อาหาร รวมถึงปลากะตกัและปลาเฮอร์ร่ิง 

หรือในอีกกรณีหน่ึง น ้ ามนัโอเมก้า -3 ได้มาจากสาหร่าย Brent Zacharias ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารกลุ่มบริษทั Nuseed 
กล่าวว่า "มีเพียงเราเท่านั้นท่ีสามารถตกปลาจากมหาสมุทร" (น่าจะหมายถึง ทางเดียวเท่านั้นท่ีบริษทัไดน้ ้ามนัโอ
เมก้า 3 จากการจบัปลา) ดังนั้นบริษทั Nuseed ร่วมกับองค์การวิจยัวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจกัรภพ 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO) และ บริษัท วิจัยและพฒันาธัญพืช 
(Grains Research and Development Corporation -  GRDC) ในประเทศออสเตรเลีย  ได้ถ่ายโอนกลไกทาง
พนัธุกรรมจากสาหร่ายทะเลไปยงัเมล็ดคาโนลา 

ทั้งน้ีเพ่ือให้พืชคาโนลาเป็นโรงงานชีวภาพในการผลิตน ้ ามนัโอเมกา้ 3 ซ่ึงบริษทั Nuseed และหน่วยงาน
ร่วม ไดว้ิจยัเสร็จส้ินจนไดก้ระบวนการผลิตน ้ามนัโอเมกา้ 3 ในเชิงพาณิชยค์รั้ งแรก จากการปลูกพืชคาโนลาบน
พ้ืนที่ 87,500 ไร่ ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะสามารถใช้เป็นอาหารส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น ้าและโภชนาการของ
มนุษย ์

(ครับ นับว่าเป็นความส าเร็จที่น่าช่ืนชม เพราะเท่ากับว่า ยงัมีปลาแซลมอนอีกมากที่ไม่ถูกจบัมาผลิตโอ
เมกา้ 3) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://nuseed.com/us/omega-3_beyondyield/ 
 

เกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงบีที จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.7และมีความพอใจกับผลผลิตและคุณภาพ 
 

ก า ร ศึ ก ษ า ช้ิ น ใ ห ม่ ที่ จั ด ท า โ ด ย
มหาวิทยาลยัคอร์เนล (Cornell University) เปิดเผย
ว่าเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือม่วงบีทีในบังคลาเทศ
ได้รับผลตอบแทนและรายได้สูงขึ้ นอย่างมี
นัยส าคัญ จากการเพ่ิมความต้านทานแมลงศตัรู 
ด้วยวิธีการดัดแปลงพนัธุกรรม จากการศึกษาที่
ตีพิมพใ์นวารสาร Frontiers in Bioengineering and 
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Biotechnology พบว่า พนัธ์ุมะเขือม่วงบีที 4 พนัธ์ุให้ผลผลิตโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.6 เที่ยบกับพนัธ์ุมะเขือ
ม่วงที่ไม่ใชบ่ีที และมีรายไดสู้งขึ้นร้อยละ 21.7 

การศึกษาน้ี น าโดย Dr. Anthony Shelton ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์ด้านกีฏวิทยาและอดีตผูอ้  านวยการ 
หุ้นส่วนการพัฒนามะเขือม่วงของเอเชียใต้เพื่ออาหารและอนาคต (Feed the Future South Asia Eggplant 
Improvement Partnership) ซ่ึงได้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของมะเขือม่วงบีที 4 พนัธ์ุ 
ตลอดห่วงโซ่การตลาดของบงัคลาเทศ และผูบ้ริโภค เป็นครั้ งแรก 

การส ารวจด าเนินการใน 5 เขตการผลิตมะเขือม่วงที่ส าคญัที่สุดในบงัคลาเทศ ได้แก่ Rangpur, Bogra, 
Rajshahi, Jessore และ Tangail ผ่านการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวักบัเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือม่วงบีทีจ านวน 195 คน 
และเกษตรกรที่ไม่ไดป้ลูกมะเขือม่วงบีทีจ านวน 196 คน 

จากเกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงบีที พบว่า ร้อยละ 83.1 พอใจกับผลผลิตที่ไดร้ับ และร้อยละ 80.6 พอใจ
กับคุณภาพของผลผลิต อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ไม่ไดป้ลูกมะเขือม่วงบีที มีความพอใจกบัผลผลิตที่ไดร้ับเพียง
ร้อยละ 58.7 และร้อยละ 28 กล่าวว่า ผลมะเขือม่วงส่วนใหญ่ถูกท าลายจากหนอนเจาะตน้และผล (eggplant fruit 
and shoot borer - EFSB) ซ่ึงไม่เกิดกบัมะเขือม่วงบีที ที่มีความตา้นทานต่อ EFSB เน่ืองจากผลผลิตท่ีสูงขึ้น รายได้
ท่ีเพ่ิมขึ้นและคุณภาพของผลท่ีดีขึ้น ประมาณ 3 ใน 4 ของเกษตรกรที่ปลูกมะเขือม่วงบีที วางแผนที่จะปลูกมะเขือ
ม่วงบีทีอีกครั้ งในฤดูกาลหนา้ 

(ครับ เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างจากหลาย ๆ ตวัอย่าง ของประโยชน์ที่เกษตรกรจะไดร้ับเมื่อปลูกพืชดดัแปลง
พนัธุกรรม เมื่อไหร่ประเทศไทยจึงอนุญาตให้ปลูก) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00498/full 
 

การแก้ไขจีโนมและการประยุกต์ใช้ด้านสุขภาพและการเกษตร 
 

ISAAA AfriCenter จะจัดสัมมนา
สดทางเว็บ เกี่ยวกับการแก้ไขจีโนมและ
การประยุ กต์ ใช้ ในด้ าน สุขภาพ และ
การเกษตร การสัมมนาผ่านเวบ็มีก าหนดใน
วนัศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (วนัส่ิงแวดลอ้ม
โลก) ตั้ งแต่เวลา 1200 GMT - 1300 GMT 
การแก้ไขจีโนมเป็นการน าเสนอชุมชน

วิทยาศาสตร์ (scientific community) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่มีราคาค่อนขา้งต ่าส าหรับนวตักรรมในทางการแพทย์
แบบตะวนัตกสมยัใหม่ (biomedicine) การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐกิจชีวภาพ สอดคลอ้งกับหัวขอ้ (theme) ของวนัส่ิงแวดลอ้มโลก (World Environment Day) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00498/full
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การสัมมนาทางเวบ็จะมุ่งเนน้ไปท่ีการมีส่วนร่วมอนัยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ต่อนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเขา้
ร่วมการสัมมนาทางเวบ็ ลงทะเบียนไดฟ้รีที่ https://tinyurl.com/yap87752 

(ครับ ในสภาวะการณ์ ของโควิด 19 การใช้วิธีการสัมมนาสดทางเว็บ จึงเป็นหนทางที่ยงัคงสร้าง
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโนโลยีการแกไ้ขจีโนม) 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 3, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://tinyurl.com/yap87752

