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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

วศิวกรรมเมตาโบลคิเพือ่การสงัเคราะห ์terpene โดยใช ้transcription factor msyabby5 จาก 
spearmint 
 

การศกึษาวา่ขา้วโพดสามารถตอ่สูก้บัศตัรูพชืทีเ่ขา้ท าลายในเวลาเดยีวกนัไดอ้ยา่งไร 
 

กลุม่ของยนีเกา่แกช่ว่ยใหพ้ชืปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้
 

การประชาพจิารณค์ร ัง้ที ่4 เพือ่การปรบัปรุงแนวทางการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพในฟิลปิปินส ์ 
 

การคน้พบบทบาทของวติามนิ B6 ในพชื 
 

นกัวจิยัคน้พบลกัษณะเฉพาะทางพนัธุกรรมของ E. coli สายพนัธุท์ ีเ่ป็นอนัตรายตอ่มนุษย ์
 

นกัวจิยัจาก WSU คน้พบวา่โปรตนีตา้นไวรสัสามารถกอ่มะเร็งไดอ้ยา่งไร 

วศิวกรรมเมตาโบลคิเพือ่การสงัเคราะห ์terpene โดยใช ้transcription factor msyabby5 จาก spearmint 

การผลติสารทุตยิภูมใินพชืทีม่กีลิน่หอม เชน่ spearmint (Mentha spicata) เกดิขึน้ในโครงสรา้งเฉพาะทีเ่รยีกว่า 
peltate glandular trichomes (PGT) สารทตุยิภูมใินกลุม่นี้ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นเครือ่งเทศ น ้าหอม และยารักษาโรค 
อย่างไรก็ตามองคค์วามรูเ้กีย่วกับ transcription factors (TFs) ทีค่วบคมุการสรา้งสารทตุยิภูมใิน PGT ยังมอียู่อย่าง
จ ากดั  
 

ทมีวจิัยน าโดย Qian Wang จาก National University of Singapore ไดท้ าการศกึษากลไกของ TFs ในการควบคมุ
การสรา้งสารทตุยิภูม ิโดยมแีผนจะน าองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าใชใ้นการเพิม่ผลผลติสารทุตยิภูมโิดยการท าวศิวกรรมเมตา
โบลคิ (metabolic engineering) ทมีวจิัยคน้พบยนี MsYABBY5 ซึง่แสดงออกใน PGT ของ spearmint และไดท้ า
การถา่ยยนีเพือ่สรา้ง spearmint ทีม่กีารแสดงออกของยนีนีม้ากกวา่ปกตแิละตน้ทีไ่มม่กีารแสดงออกของยนีนี ้
 

ผลการศกึษาพบวา่การลดระดับการแสดงออกของยนี MsYABBY5 ท าใหร้ะดับของ terpenes สงูขึน้ ในขณะทีก่าร
เพิม่การแสดงของยนีท าใหร้ะดับของ terpenes ลดลง ยิง่ไปกวา่นัน้การแสดงออกของยนีนี้ในตน้โหระพา (Ocimum 
basilicum) และยาสบู (Nicotiana sylvestris) พบวา่ท าใหก้ารผลติสารทตุยิภูมลิดลง ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่
ยนี MsYABBY5 ควบคมุการสรา้ง TFs ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นตวัยับยัง้หรอื repressor ในกระบวนการสรา้งสารทตุยิภมู ิ
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12525/full 



กลุม่ของยนีเกา่แกช่ว่ยใหพ้ชืปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได ้

ศาสตราจารย ์Marja Timmermans และทมีวจิัยจาก Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) สหรัฐอเมรกิา พบ
เครือ่งมอืทางพันธกุรรมชนดิหนึง่ทัง้ในมอสและพชืดอก เครือ่งมอืนีค้อื small RNA ซึง่ถกูน ามาใชใ้นการปรับปรุงพชื
ใหม้คีวามไวตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มและชว่ยสง่เสรมิใหพ้ชืตอบสนองตอ่สภาพแวดแลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปไดด้ขี ึน้  
 
Small RNAs ควบคมุการแสดงออกของยนีผ่านทางกลไก RNA interference (RNAi) โดยกลุม่ของ small RNAs ที่
เรยีกวา่ tasiARF ไดรั้บการอนุรักษ์ไวต้ลอดชว่งววิัฒนาการของพชื โดย tasiARF ท าหนา้ทีค่วบคมุการแสดงออกของ
โปรตนี auxin response factors (ARFs) โดยกลุม่ของยนี tasiARF/ARF ท าหนา้ทีส่ าคญัในการพัฒนาระบบสบืพันธุ ์
รากและใบของพชืดอก และเป็นทีน่่าประหลาดใจวา่กลุม่ของยนีนีถ้กูพบในมอสเชน่กนั ทัง้ทีม่อสเป็นพชืยคุเริม่แรกที่
ไมม่โีครงสรา้งรากและใบเหมอืนกบัในพชืดอก  
 
เพือ่หาค าตอบวา่เหตใุดกลุม่ของยนี tasiARF จงึถกูอนุรักษ์ไว ้นักวจัิยจงึไดศ้กึษาการท างานของยนีกลุม่นีต้อ่การ
ตอบสนองตอ่ฮอรโ์มนออกซนิในมอส Physcomitrella patens ผลการทดลองพบวา่กลุม่ยนี tasiARF ท าใหม้อสไว
ตอ่การตอบสนองตอ่ออกซนิมากขึน้และท าใหก้ารแสดงออกของยนีทีถู่กควบคมุโดยออกซนิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ฮอรโ์มนออกซนิมผีลตอ่พัฒนาการของพชืในหลายๆดา้น ดงันัน้การควบคมุการตอบสนองตอ่ฮอรโ์มนนีจ้งึเป็นสิง่ที่
ส าคญัมากส าหรับพชื 
 
ทมีวจิัยยังคน้พบวา่ในบางเซลลข์องมอสมโีปรตนี tasiARF สงูและตอบสนองตอ่ออกซนิไดด้ ีในขณะทีบ่างเซลลไ์มม่ี
โปรตนีนีแ้ละตอบสนองตอ่ออกซนิไดน้อ้ยมาก ความสามารถของ tasiARF ในการเพิม่ความไวและประสทิธภิาพใน
การตอบสนองตอ่ออกซนิ ท าใหก้ลุม่ของยนีนีเ้ป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดแ้ละถูกอนุรักษ์ไวต้ลอดระยะเวลา 450 ลา้นปีของ
การววิฒันาการของพชื 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.cshl.edu/news-and-features/ancient-gene-network-helps-plants-adapt-to-their-

environments.html 

การศกึษาวา่ขา้วโพดสามารถตอ่สูก้บัศตัรูพชืทีเ่ขา้ท าลายในเวลาเดยีวกนัไดอ้ยา่งไร 

ขา้วโพดตอ้งเผชญิกบัแมลงศตัรูหลากหลายชนดิทีเ่ขา้มากดักนิใบ กดักนิรากหรอืเจาะดดูล าตน้ โดยผลผลติขา้วโพด
ทัว่โลกเสยีหายไปกวา่ 6-19 % ในแตล่ะปีจากการเขา้ท าลายของแมลง นอกจากนีแ้มลงศตัรูพชืยังเป็นพาหะในการ
แพร่ระบาดของโรคทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยีและไวรัส ผลงานวจัิยลา่สดุโดยทมีวจัิยของศาสตราจารย ์Georg Jander 
จาก Boyce Thompson Institute (BTI) สหรัฐอเมรกิา ไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ขา้วโพดสามารถตอ่สูก้บัแมลงหลายชนดิทีเ่ขา้
ท าลายไดพ้รอ้มๆกนัไดอ้ยา่งไร 
 
ตน้ขา้วโพดมทีัง้กลไกการป้องกนัทางกายภาพและทางเคมใีนการตอ่สูก้บัแมลง เมือ่ถกูเพลีย้ออ่นเขา้ท าลาย 
ขา้วโพดจะสรา้ง callose ซึง่เป็นโพลเิมอรข์องคารโ์บไฮเดรต เพือ่ปิดรอยร่ัวของเซลลไ์มใ่หเ้พลีย้ออ่นสามารถดดูกนิ
ของเหลวภายในเซลลไ์ด ้การสรา้ง callose ถกูกระตุน้โดยสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบป้องกนัตัวของพชืทีเ่รยีกวา่ 
DIMBOA ในกรณีทีถ่กูหนอนเขา้ท าลาย ตน้ขา้วโพดจะสรา้งสาร MBOA เพือ่ขดัขวางกระบวนการกนิของหนอน ทัง้ 
DIMBOA และ MBOA เป็นสารทตุยิภมูทิีม่าจากวถิทีางชวีเคมเีดยีวกนั โดยเริม่ตน้จากโมเลกลุของ benzoxazinoid  
 
เนือ่งจากสารทัง้ 2 ชนดิมาจากสารตัง้ตน้เดยีวกนั นักวจิัยจงึมแีนวคดิวา่การใหแ้มลงชนดิหนึง่เขา้ท าลายพชืจะกระตุน้
ใหพ้ชืสามารถตอ่สูก้บัแมลงศตัรูชนดิอืน่ๆไดด้ว้ย เพือ่ทดสอบแนวคดินี้ทมีวจัิยจงึไดท้ดลองในขา้วโพดพันธุ ์B73 
โดยใหห้นอนเขา้ท าลายกอ่นตามดว้ยการปลอ่ยใหเ้พลีย้ออ่นเขา้ท าลายและนับจ านวนเพลีย้ออ่นรุ่นลกู แตผ่ล
การศกึษากลบัพบวา่เพลีย้ออ่นยังคงเพิม่จ านวนไดม้ากบนตน้ขา้วโพดทีถู่กหนอนเจาะ ทมีนักวจิัยจงึไดท้ดลองผสม
ขา้วโพดพันธุ ์B73 กบัพันธุ ์Ky21 เพือ่หายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพันธร์ะหวา่งขา้วโพดและเพลีย้ออ่น โดยพบวา่
ต าแหน่งบนโครโมโซมที ่1, 7 และ 10 มคีวามสมัพันธก์บัความออ่นแอตอ่เพลีย้ออ่นในขา้วโพด  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bti.cornell.edu/news/the-herbivores-dilemma/ 
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การคน้พบบทบาทของวติามนิ B6 ในพชื 

นักวจิัยจาก University of Geneva (UNIGE) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ร่วมกบันักวจิัยจาก Max Planck Institute of 
Molecular Plant Physiology และ University of Düsseldorf ประเทศเยอรมน ีไดค้น้พบบทบาทของวติามนิ B6 ใน
พชื โดยพบวา่มติามนิ B6 มบีทบาทเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเมตาบอลซิมึของไนโตรเจน Vitamin B6 เป็นสารอาหาร
รองทีพ่บไดจ้ากหลายแหลง่ในธรรมชาตซิึง่เรยีกรวมๆวา่ vitamers ผลการศกึษาครัง้นีช้ ีใ้หเ้ห็นวา่ vitamer ชนดิหนึง่
มบีทบาทตอ่การสะสมแอมโมเนยีมในพชื ซึง่เป็นแหลง่ไนโตรเจนพืน้ฐานของพชืทีจ่ าเป็นตอ่กระบวนการสงัเคราะห์
แสงและสรา้งโมเลกลุทีจ่ าเป็นส าหรับการด ารงชวีติ เชน่ โปรตนี เป็นตน้ 
 
นักวจัิยไดท้ าการศกึษาตน้ Arabidopsis ทีม่คีวามผดิปกตขิองเอนไซม ์PDX3 ท าใหม้กีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการ
ทีผ่ดิปกตไิปอยา่งมาก  ตน้ Arabidopsis ทีม่คีวามผดิปกตนิีไ้ม่สามารถเคลือ่นยา้ยโมเลกลุของ vitamer ทีช่ ือ่ PMP 
ได ้โดยนักวจิัยพบวา่อาการผดิปกตนิีจ้ะหายไปเมือ่พชืไดรั้บแอมโมเนยีม การสะสมของ PMP ในพชืทีข่าดเอนไซม ์
PDX3 จะไปรบกวนกระบวนการเปลีย่นไนเตรตไปเป็นแอมโมเนยีม ท าใหม้ปีรมิาณแอมโมเนยีมภายในตน้ไมเ่พยีงพอ
และสง่ผลใหเ้กดิลกัษณะทีผ่ดิปกต ินอกจากนีนั้กวจัิยยังไดท้ดลองศกึษาปฏสิมัพันธร์ะหวา่งแหลง่ไนโตรเจนและ
วติามนิ B6 ในตน้พชืปกต ิพบวา่มกีารสะสมของ PMP มากในพชืทีไ่ดรั้บแอมโมเนยีม  
 
นักวทิยาศาสตรท์ราบวา่พชืตอ้งการไนโตรเจนในรูปของไนเตรตและแอมโมเนยีม แตยั่งไมเ่ป็นทีแ่น่ชดัวา่พชืควบคมุ
สดัสว่นของสารประกอบไนโตรเจน 2 ชนดินีไ้ดอ้ยา่งไร จากการศกึษานีท้ าใหไ้ดค้ าตอบวา่ vitamer PMP มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบักลไกนี ้ในขณะนีท้มีวจัิยก าลงัศกึษาวา่ PMP ควบคมุเมตาบอลซิมึของไนโตรเจนโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มโดยศกึษาจากการท าปฏกิริยิากบัสารประกอบอืน่ๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.unige.ch/communication/press-release/2016/CdP040216EN.html 

การประชาพจิารณค์ร ัง้ที ่4 เพือ่การปรบัปรุงแนวทางการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพในฟิลปิปินส ์ 

National Committee on Biosafety of the Philippines (NCBP) ภายใตส้งักดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของประเทศฟิลปิปินส ์(DOST) ไดจ้ัดใหม้กีารประชาพจิารณ์ครัง้ที ่4 ซึง่เป็นการหารอืร่วมกนัระหวา่งกระทรวงตา่งๆ
ในหัวขอ้ "Rules and Regulations for the Research and Development, Handling and Use, Transboundary 
Movement, Release into the Environment and Management of Plant and Plant Products Derived from 
the Use of Modern Biotechnology" ในวนัที ่9 กมุภาพันธท์ีผ่า่นมา ณ ทีท่ าการกระทรวงเกษตร เมอืง Quezon 
โดยกระทรวงเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงมหาดไทยและ
รัฐบาลทอ้งถิน่ ไดร้่วมกนัออกประกาศฉบบัใหม ่พรอ้มกบัแนบค าตดัสนิของศาลสงูสดุทีร่ะบใุหป้ระกาศฉบบัเดมิ คอื 
DA Administrative Order No. 8. เป็นโมฆะ 
 
ดร. Jaime Montoya ผูรั้บผดิชอบการจัดประชาพจิารณ์ครัง้นีก้ลา่ววา่ คณะผูร้่วมประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้กุภาคสว่น
สามารถวจิารณ์และออกความเห็นไดใ้นทกุๆเนื้อหาทีร่ะบไุวใ้นประกาศฉบบัใหมน่ี ้Mr. Rod Bioco ตวัแทนจากสมาคม
ขา้วโพดฟิลปิปินสไ์ดเ้รยีกรอ้งใหรั้ฐบาลตดิตามการออกประกาศฉบบันี้อยา่งเร่งดว่น เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่การ
ปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพและไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ “ฤดกูารเก็บเกีย่วครัง้หนา้ใกลจ้ะมาถงึแลว้ เกษตรกรของเรามี
ความสขุมากทีไ่ดรั้บประโยชนจ์ากการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ”  
 
โดยการท าประชาพจิารณ์ 3 ครัง้กอ่นหนา้นีไ้ดจ้ัดขึน้ในเดอืน มกราคม ปี 2016 โดยเป็นการหารอืร่วมกนัระหวา่งผูม้ี
ไดส้ว่นเสยีจากหมูเ่กาะตา่งๆของประเทศ (Luzon, Visayas และ Mindanao) ประกาศฉบบัลา่สดุนีม้กี าหนดสง่ไป
ส านักเลขาธกิารรัฐบาลเพือ่ลงนามอนุมัตใินวนั 23 กมุภาพันธน์ี ้
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นกัวจิยัจาก WSU คน้พบวา่โปรตนีตา้นไวรสัสามารถกอ่มะเร็งไดอ้ยา่งไร 

นักวจิัยจาก Washington State University คน้พบสาเหตวุา่โปรตนีทีช่ว่ยใหเ้ซลลส์ามารถตอ่สูก้ลบัเชือ้ไวรัส 
กลายเป็นสาเหตขุองการกลายพันธุแ์ละกอ่ใหเ้กดิมะเร็งไดอ้ย่างไร โดยพบวา่การแสดงออกของโปรตนีชนดิหนึง่ท า
ใหเ้กดิการกลายพันธุท์ีไ่ปยับยัง้การเพิม่ปรมิาณตัวเองของ DNA 
 
ทมีวจัิยน าโดยผูช้ว่ยศาสตราจารย ์Steven Roberts จาก WSU School of Molecular Biosciences ไดท้ดลองท าให ้
เกดิการแสดงออกของ APOBEC ซึง่เป็นโปรตนีทีม่คีณุสมบตัเิป็นเอนไซม ์ในยสีต ์Saccharomyces cerevisiae และ
ไดท้ าการตดิตามวา่โปรตนีนีท้ าใหเ้กดิการกลายพันธุข์อง DNA เป็นบรเิวณสัน้ๆเพยีง 3 นวิคลโีอไทดไ์ดอ้ยา่งไร 
โดยปกตโิปรตนีนีส้ามารถท าลายไวรัสไดโ้ดยเปลีย่นแปลงล าดบัของสารพันธุกรรมของไวรัสท าใหไ้วรัสไม่สามารถ
ด าเนนิกจิกรรมไดต้ามปกต ิอยา่งไรก็ตามโปรตนีนีส้ามารถเปลีย่นแปลงล าดบัของสารพันธุกรรมในเซลลป์กตไิด ้
เชน่กนั ท าใหเ้กดิการกลายพันธุท์ีอ่าจเป็นสาเหตขุองมะเร็งได ้นอกจากนีโ้ปรตนี APOBEC สามารถกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายทีรุ่นแรงกบั DNA ไดใ้นขณะที ่DNA สายคูเ่กดิการคลายตวัออกเป็นสายเดีย่วในระหวา่งการเพิม่ปรมิาณ
ตวัเองของ DNA 
 
โปรตนีชนดินีย้ังสามารถท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์อง DNA ในบรเิวณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิมะเร็ง ท าใหร้ะบบ
พันธกุรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิมะเร็งมคีวามหลากหลายสงูขึน้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการดือ้ตอ่การรักษาได ้ความรูท้ีไ่ด ้
จากการศกึษานีจ้ะน าไปสูก่ารพัฒนาวธิกีารรักษามะเร็งโดยการลดกจิกรรมของโปรตนีนีล้งหรอืใชโ้ปรตนีนีใ้นการท า
ใหเ้กดิการกลายพันธุห์ลายต าแหน่งบนยนีมะเร็งเพือ่ท าใหย้นีมะเร็งนัน้ไมท่ างาน 
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นกัวจิยัคน้พบลกัษณะเฉพาะทางพนัธุกรรมของ E. coli สายพนัธุท์ ีเ่ป็นอนัตรายตอ่มนุษย ์

ทมีนักวจิัยจาก University of Maryland School of Medicine (UM SOM) ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าโดย ดร. David 
Rasko และ ดร. Michael Donnenberg ไดค้น้พบลกัษณะเฉพาะทางพันธุกรรมในกลุม่ของเชือ้ E. coli สายพันธุ์
รุนแรงทีเ่ป็นสาเหตทุ าใหเ้กดิการเสยีชวีติมากกวา่สายพันธุอ์ ืน่ๆ งานวจัิยนีเ้กดิขึน้จากความร่วมมอืของนักวจัิยจาก
ประเทศแกมเบยี มาล ีเคนยา่ โมซมับกิ อนิเดยี ปากสีถานและบงัคลาเทศ โดยไดท้ าการศกึษาจโีนมของเชือ้ E. coli 
70 สายพันธุซ์ ึง่พบการตดิเชือ้ในเด็กตามรายงานของ Global Enterics Multi-Center Study (GEMS) โดยเป็นสาย
พันธุท์ าใหเ้กดิการเสยีชวีติ สายพันธุท์ีท่ าใหเ้กดิอาการของโรคแตไ่มรุ่นแรงจนถงึขัน้เสยีชวีติและสายพันธุไ์ม่
กอ่ใหเ้กดิอาการของโรค 
 
ผลการวเิคราะหค์วามแตกตา่งทางพันธุกรรมระหวา่งสายพันธุเ์ปรยีบเทยีบกบัความรุนแรงในการกอ่โรค พบวา่สามารถ
แบง่กลุม่ของเชือ้ไดต้ามลกัษณะทางพันธุกรรมและความสามารถในการกอ่โรค แมว้า่ทมีวจัิยยังไมส่ามารถหาความ
เชือ่มโยงโดยตรงระหวา่งความผันแปรทางพันธกุรรมกบัความรุนแรงในการกอ่โรค แตก็่ไดค้น้พบบรเิวณของจโีนมที่
น่าสนใจอยา่งยิง่ในการศกึษาเชงิลกึตอ่ไป ดร. Rasko กลา่ววา่ สาเหตทุี ่E. coli บางสายพันธุส์ามารถกอ่โรครุนแรง
จนเป็นเหตใุหผู้ต้ดิเชือ้เสยีชวีติไดนั้น้ น่าจะเกดิจากกลุม่ของยนีทีท่ างานร่วมกนั มากกวา่ทีจ่ะเกดิจากยนีเพยีงหนึง่
หรอืสองยนี E. Albert Reece ผูอ้ านวยการสถาบนั UM SOM ไดก้ลา่ววา่ “งานวจิัยของ ดร. Rasko และคณะเป็น
งานวจิัยลา่สดุทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ นักวทิยาศาสตรส์ามารถน าเอาขอ้มลูและศาสตรท์างจโีนมกิสม์าใชใ้นการตอบปัญหา
ดา้นสาธารณสขุทีม่คีวามซบัซอ้นไดอ้ย่างไร” 
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