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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                       วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 

ทีมผู้เช่ียวชาญพฒันายาพ่นจมูกป้องกนัไวรัส COVID-19 
 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California) ท่ี
ซานฟรานซิสโก ประสบความส าเร็จในการพฒันายาพ่น
จมูก ซ่ึงเป็นหน่ึงในยาตา้นไวรัส COVID-19 ท่ีมีศกัยภาพ
มากท่ีสุดเท่า ท่ี เคยค้นพบมา และเป็นท่ี รู้จักกันในช่ือ 
AeroNabs ใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 จนกว่าจะมีวคัซีน 
ประสิทธิภาพของยาตา้นไวรัสชนิดน้ีไดรั้บการเผยแพร่ใน
วารสาร bioRxiv 

ผูค้ิดคน้อธิบายว่า AeroNabs เป็นรูปแบบโมเลกุลท่ีเป็นอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (personal protective 
equipment - PPE) ซ่ึงมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบ PPE ท่ีสวมใส่ เช่น หนา้กากและชุดป้องกนั ทีมนกัพฒันา
ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาชีวเคมี ชีววิทยาของเซลล์ ไวรัสวิทยาและชีววิทยาโครงสร้าง การพฒันา 
AeroNabs น้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากนาโนบอด้ี หรือ โปรตีนภูมิคุม้กนัท่ีคลา้ยแอนติบอดีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติใน
ลามาส อูฐ และสัตวอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีนกัวิจยัระบุ นาโนบอด้ีน้ีจะคลา้ยกบัแอนติบอดีในระบบภูมิคุม้กนัของ
มนุษย ์แต่มีขนาดเลก็กวา่ และมีลกัษณะเฉพาะท่ีท าใหส้ามารถบ าบดัโรค COVID 19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัอย่างเช่น ขนาดนาโนท่ีเล็กท าให้ง่ายต่อการจดัการและปรับเปล่ียนในห้องปฏิบติัการ ขนาดท่ีเล็กยงั
ท าให้มีเสถียรภาพมากกว่าแอนติบอดีอ่ืน ๆ ในระบบภูมิคุม้กนัของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม นาโนบอด้ีสามารถผลิต
ได้ง่ายโดยใช้วิธีการท่ีไม่แพง เช่นการใส่ยีนท่ีท าหน้าท่ีน าพิมพ์เขียวของโมเลกุล เพื่อสร้างนาโนบอด้ีลงใน
จุลินทรีย ์จากนั้นจุลินทรียจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นโรงงานนาโนบอด้ีท่ีให้ผลผลิตสูง เทคนิคน้ีประสบความส าเร็จในการ
ผลิตอินซูลินมานานหลายทศวรรษ 

ผูค้ิดคน้ก าลงัหารือกบัพนัธมิตรทางการคา้ เพื่อด าเนินการผลิตและทดสอบทางคลินิกของ AeroNabs 
(ครับ เป็นอีกแนวทางหน่ึงของการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพในการพฒันายาพ่นจมูกป้องกนัไวรัส COVID-

19 ซ่ึงถา้ไม่หยดุพฒันา เช่ือวา่อีกไม่นาน คงจะสามารถควบคุมไวรัส COVID 19 ได)้ 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.08.238469v1 
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มีหลกัฐานแสดงให้เห็นว่าอาหารท่ีมาจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรมไม่ท าให้เกดิภาวะมีบุตรยาก 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีตีพิมพ์อย่างเป็น
ร ะ บ บ  ( systematic review) เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
ผลกระทบ ท่ี อ า จ เ กิ ดขึ้ น จ า กพื ชดัด แปล ง
พนัธุกรรม ในเร่ืองภาวะมีบุตรยาก ผูว้ิจัยได้ข้อ
สรุปว่า พืชดดัแปลงพนัธุกรรมไม่ก่อให้เกิดภาวะ
มีบุตรยาก 

มีการคัดเลือกส่ิงพิมพ์ออนไลน์ท่ีไม่ซ ้ า
กนัทั้งหมด 1,467 ฉบบั ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ และน ามาพิจารณาอยา่งอิสระ โดยนกัวิจยั 3 คน หลงัจากการคดั
กรองบทคดัย่อและเร่ืองเต็มแลว้ มีส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งจ านวน 39 รายการและอีก 7 รายการท่ีไดรั้บการประเมิน
เพิ่มเติม และมีการใชร้ายการตรวจสอบแบบ STROBE (รายการท่ีควรมีอยูใ่นรายงานของการศึกษา) เพื่อประเมิน
คุณภาพของบทความ ไม่มีบทความใดถูกคดัออกอนัเป็นผลจากการประเมินคุณภาพดงักล่าว 

จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่าผลิตภณัฑจ์ากพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ไม่มีผลเสียต่อ
ภาวะมีบุตรยาก เช่นเดียวกบัภาวะเจริญพนัธุ์ แต่ผูว้ิจยัแนะน าว่าจ าเป็นตอ้งมีการวิจยัระยะยาวเพื่อยืนยนัผลลพัธ์
ของการทบทวนเพิ่มเติม 

(ครับ พอสรุปไดว้่า ไม่มีหลกัฐานใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมีผลทางลบต่อสุขภาพ
มนุษย)์ 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.hindawi.com/journals/tswj/2020/1424789/ 
 

หลายกลุ่มผลกัดันการทดสอบภาคสนามมะเขือม่วงบีที (Bt Brinjal) ในอนิเดีย 
 

Alliance for Agri Innovation (AAI) ซ่ึ ง เ ป็นกลุ่ ม ท่ีมาจาก 
Federation of Seed Industry of India (FSII) ได้ เ รี ยก ร้องให้
รัฐบาลกลางและรัฐบาลแห่งรัฐ อนุญาตให้มีการทดสอบ
ภาคสนามของ Bt Brinjal ในอินเดีย  และส่งจดหมายถึง
กระทรวงเกษตรและหวัหนา้รัฐมนตรีของรัฐ Madhya Pradesh, 
Karnataka, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Tamil Nadu, 
Odisha และ West Bengal เพื่อใหค้วามสนใจกบัเร่ืองน้ี 

Bt Brinjal ท่ีก าลงัจะท าการทดสอบภาคสนามน้ี ไดรั้บการอนุญาตจากคณะกรรมการประเมินค่าพนัธุ
วิศวกรรม (Genetic Engineering Appraisal Committee - GEAC) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงพฒันาโดย ICAR-
National Institute of Plant Biotechnology และได้รับอนุญาตให้ บริษทัของคนอินเดียน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
เทคโนโลยน้ีีแตกต่างจากเทคโนโลย ีBt Brinjal ซ่ึงแมจ้ะไดรั้บการอนุมติัจาก GEAC ก็อยูภ่ายใตก้ฎหมายห้ามใน
อินเดีย 

https://www.hindawi.com/journals/tswj/2020/1424789/
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ผูอ้  านวยการใหญ่ของ FSII-AAI นาย Ram Kaundinya กล่าวว่า“Brinjal เป็นพืชท่ีมีการใช้สารป้องกนั
ก าจดัแมลงศตัรูมากท่ีสุดชนิดหน่ึงในบรรดาพืชผกัอ่ืน ๆ เกษตรกรตอ้งพ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชมากกว่า 25 
คร้ังในฤดูเพาะปลูกเดียวของ Brinjal หนอนเจาะยอดและผลเป็นภัยคุกคามท่ีร้ายแรงส าหรับเกษตรกร การ
ควบคุมหนอนเจาะยอดและผลด้วยเทคโนโลยีบีที (Bt) ท าให้รักษารายได้ของเกษตรกร ลดภาระการใช้สาร
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูในส่ิงแวดลอ้ม และผูบ้ริโภคมะเขือม่วงบีทีมีความปลอดภยัจากการสารป้องกันก าจัด
ศตัรูพืช เทคโนโลยีดั้งเดิมท่ีพฒันาโดยสถาบนัระดบัชาติ จะตอ้งไดรั้บโอกาสในการการทดสอบภาคสนามดว้ย
เช่นกนั" 

(ครับ พฒันาเองในประเทศ จ าหน่ายเองโดยบริษทัทอ้งถ่ิน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และ
ประเทศชาติ น่าจะไดรั้บการส่งเสริม) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://agriculturepost.com/alliance-for-agri-innovation-urges-government-to-allow-
bt-brinjal-trials/ 
 

คาโนลาท่ีแก้ไขยีน C3007 ด้วย CRISPR ของ Yield10 จะท าการทดสอบภาคสนามในสหรัฐอเมริกา ปี 2564 
 

บริษทั Yield10 Bioscience ได้รับการตอบรับท่ีดีจาก USDA-
APHIS's Biotechnology Regulatory Services (BRS) ส าห รับ
ลกัษณะท่ีถูกแกไ้ขยีน C3007 ดว้ย CRISPR ในพนัธุ์พืชคาโน
ลา ลักษณะยีน C3007 ท่ีแก้ไข เป็นการออกแบบมาเพื่อเพิ่ม
ปริมาณน ้ ามัน  สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
ส าหรับการคา้พืชน ้ามนัชนิดพิเศษท่ีมีการรักษาเอกลกัษณ์ 

ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทั Yield10 ไดส่้งจดหมาย
ถึง BRS เพื่อขอการยืนยนัสถานะการก ากบัดูแลส าหรับสายพนัธุ์พืชคาโนลาพนัธุ์ใหม่ของบริษทั ท่ีแก้ไขยีน 
C3007 ด้วย CRISPR การตอบสนองเชิงบวกจาก USDA-APHIS ช้ีให้เห็นว่า การพฒันาพนัธุ์พืชด้วยวิธีการ
ดงักล่าว ไม่เป็นไปตามค าจ ากดัความของบทบญัญติัของการควบคุมภายใตข้อ้บงัคบั 7 CFR Part 340 การยืนยนั
สถานะการก ากบัดูแลของพืชดังกล่าวจะช่วยให้ Yield10 สามารถท าการทดสอบภาคสนามของพืชคาโนลาท่ี
แกไ้ขยนีดว้ย CRISPR ในสหรัฐอเมริกาในฤดูปลูกปี 2564 

(ครับ เป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า ในสหรัฐอเมริกา ไม่ไดค้ิดวา่การแกไ้ขยนี อยูใ่นขอบข่ายของเทคโนโลยีพนัธุ
วิศวกรรม) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://yield1 0 bioscienceinc.gcs-web.com/news-releases/news-release-
details/yield10-bioscience-obtains-positive-response-usda-aphis-0 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 19, 2020 
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