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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                       วันที่ 12 สิงหาคม 2563 

ระบบภูมิคุ้มกนัของมนุษย์ตอบสนองต่อแอนติเจน SARS-CoV-2 ที่ได้จากพืช 
 

ทีมวิจัยจากแอฟริกาใตไ้ด้พฒันาวิธีการตรวจทาง
เซรุ่มวิทยา โดยใชโ้ปรตีนจากไวรัสรีคอมบิแนนต์
ท่ี ไ ด้ จ า ก พื ช  ( plant-derived recombinant viral 
proteins) เพื่อวัดจ านวนคนในกลุ่มประชากรท่ี
ตรวจผลเป็นบวกส าหรับ COVID 19 จากตวัอย่าง
ซีร่ัมในเลือด และท าความเขา้ใจภูมิคุม้กนัท่ีป้องกนั
โรค SARS-CoV-2 ซ่ึงเป็นไวรัสท่ีก่อให้เกิดการ

ระบาดของ COVID -19 ผลลพัธ์อยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจากมีการตอบสนองของแอนติบอดีในผูป่้วย COVID-19 
การใช้ S1 และ receptor-binding domain (RBD) ซ่ึงเป็นส่วนของตวัรับหรือจับยึด spike protein จาก SARS-

CoV-2 ท่ีแสดงในต้นยาสูบ (Nicotiana benthamiana) ทีมงานได้ท าการทดสอบภูมิคุ ้มกันท่ีเช่ือมโยงกับเอนไซม์ 
(enzyme-linked immunoabsorbent assay - ELISA) โดยออ้ม เพื่อวดัการตอบสนองของแอนติบอดีจากผูป่้วยท่ีมีผลเป็น
บวกต่อโรค COVID -19  จ านวน 77 ราย ท่ีมีอาการเลก็นอ้ยถึงปานกลาง พบวา่ร้อยละ 66 ของผูป่้วยมีการตอบสนองต่อ 
S1 ใน ในขณะท่ีร้อยละ 62 มีการตอบสนองต่อ RBD ใน ทีมวิจยัยงัสังเกตพบวา่ร้อยละ 100 ของตวัอยา่ง มีแอนติบอดีท่ี
จ าเพาะต่อ S1 โดยใช ้ELISA ท่ีเป็นการคา้ 

นอกจากน้ียงัใชพ้ลาสม่าของตวัอย่างมนุษยจ์ านวน 58 ตวัอย่างก่อนการระบาด เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ ELISA ท่ีพฒันาเทียบกบั ELISA ท่ีเป็นการคา้ นกัวิจยัพบว่ามีความจ าเพาะสูงส าหรับ SARS-CoV-2 
โดยใช้ ELISA ท่ีพฒันาขึ้น สุดทา้ยน้ีนักวิจยัยงัไดท้ดสอบว่า ELISA ท่ีพฒันาขึ้น สามารถตรวจพบ SARS-CoV-2 ท่ี
เฉพาะเจาะจงต่อ IgG และ IgA ในน ้ าลายไดห้รือไม่ ซ่ึงพบว่าสามารถตรวจพบแอนติบอดีทั้งสองชนิดในน ้ าลายของ
อาสาสมคัรท่ีเป็นโรคแต่ไม่มีอาการ นกัวิจยัจึงสรุปว่าโปรตีนรีคอมบิแนนท ์SARS-CoV-2 ท่ีไดจ้ากพืชสามารถตรวจ
พบได ้จากการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัท่ีอาศยัสารน ้า (Humor) คือแอนติบอดี ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นซีร่ัม. 

(ครับ เป็นความกา้วหนา้ของการตรวจหาเช้ือจาการใชโ้ปรตีนรีคอมบิแนนท ์SARS-CoV-2 ท่ีไดจ้ากพืช) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167940v1.full.pdf 
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ผู้เช่ียวชาญเรียกร้องให้พจิารณาค่านิยมของผู้ฟังเม่ือส่ือสารเกีย่วกบั Gene Technologies 
 

การท่ีนกัวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมีส่วนร่วมกบัสาธารณชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนหน่ึงมาจากการเข้าใจผิด
เก่ียวกับเทคโนโลยียีนของสาธารณชน ซ่ึงกล่าวโดย Dr. 
Craig Cormick ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่ือสารวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ช่ือเสียง และนกัเขียนจากออสเตรเลีย น่ีอาจเป็นผลมาจาก
ข้อเท็จจริงท่ีว่าผูเ้ช่ียวชาญมกัจะเช่ือว่า ประชาชนทัว่ไป
ตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์มากพอ ๆ กบัส่ิง

ท่ีพวกเขาท า 

Dr. Cormick กล่าวในระหวา่งการสัมมนาทางเวบ็ของ ISAAA เก่ียวกบัความทา้ทายในการส่ือสาร Gene 
Technologies ท่ีจัดขึ้ นเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ว่า ''ผู ้เ ช่ียวชาญจ าเป็นต้องหลีกเล่ียงการถกเถียงเ ร่ือง
วิทยาศาสตร์และมองหาค่านิยมท่ีน าไปสู่การตดัสินใจของผูฟั้ง" เขายงัเนน้ย  ้าถึง ความส าคญัของการเร่ิมตน้ดว้ย
การท าความเขา้ใจในความหลากหลายของสาธารณะก่อน โดยแบ่งกลุ่มผูฟั้งตามค่านิยม ก่อนท่ีจะพฒันาและจดั
กรอบขอ้ความท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมเหล่านั้น 

นอกจากน้ี Dr. Cormick ยงัเน้นย  ้าถึงความส าคัญของความไวว้างใจในการส่ือสารวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเสริมว่าส่ิงน้ีถูกสร้างขึ้นจากความสามารถและจริยธรรม นอกจากน้ีเขายงัสนับสนุนให้
ผูเ้ช่ียวชาญท างานร่วมกบัทุกคน พร้อมกบัรับทราบขอ้กงัวลของพวกเขา "อย่ามองขา้มความกงัวลของผูค้นและ
ช่ืนชมส่ิงนั้น หากคุณไม่ใช่ผูส่้งสารท่ีถูกตอ้งให้มอบหมายบุคคลท่ีผูฟั้งของคุณไวว้างใจให้ส่งสาร" เขากล่าว
เสริม 

การอภิปรายหน่ึงชัว่โมงซ่ึงด าเนินรายการโดย Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูป้ระสานงานระดบัโลก
ของ ISAAA ได้พูดถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในเร่ืองของวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงผลของ COVID-19 ต่อการประยุกตใ์ชพ้นัธุวิศวกรรม Dr. Cormick ระบุว่า COVID-19 และทฤษฎีสมคบ
คิดเก่ียวกบัการระบาดของโรค มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบทางลบต่อความไวว้างใจและการยอมรับในพนัธุ
วิศวกรรม โดยเสริมว่า "เสียงต่อตา้นพนัธุวิศวกรรมน่าจะแข็งแกร่งขึ้น เน่ืองจากการแบ่งขั้วในสังคมไดถู้กขยาย
มากขึ้น" 

การสัมมนาทางเวบ็ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 4 และคร้ังสุดทา้ยในชุดการสัมมนาทางเวบ็เก่ียวกบัการแกไ้ขจีโนมท่ี
ด าเนินการโดย ISAAA มีผูเ้ขา้ร่วมเกือบ 200 คนจาก 59 ประเทศ ชมการเล่นซ ้าไดท่ี้หนา้ Facebook ของ ISAAA 
AfriCenter และถา้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม เก่ียวกบัการสัมมนาทางเวป็ของ ISAAA ในเร่ืองการแกไ้ขยนี ใหติ้ดต่อ 
Dr. Margaret Karembu, email: mkarembu@isaaa.org 

mailto:mkarembu@isaaa.org
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การลดลงของโครงการปรับปรุงพนัธ์ุพืชในสหรัฐอเมริกา อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร 
 

ทีมนกัวิทยาศาสตร์จาก Washington State University (WSU) ท่ีน า
โดย Kate Evans ซ่ึงเป็นผูน้ าโครงการปรับปรุงพนัธ์ุแอปเป้ิลและ
แพร์ ของ WSU ไดพ้บวา่มีการลดเงินทุนและบุคลากรในโครงการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชภาครัฐ โดยทีมวิจัยได้ท าการศึกษาโครงการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช 278 แห่งทัว่สหรัฐอเมริกา โครงการเหล่าน้ีเป็น
โครงการของรัฐบาลกลาง ท่ีด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา หรือ ด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัวิจยัของรัฐ 

ในการส ารวจ ผูต้อบแบบสอบถามประมาณว่า เวลาท างานของพนักงานประจ า (full-time equivalent - FTE) 
ลดลงร้อยละ 21.4 ส าหรับหัวหน้าโครงการในช่วงห้าปีท่ีผ่านมาและเวลา FTE ลดลงประมาณร้อยละ 17.7 ส าหรับ
บุคลากรฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิค ทีมวิจยัยงัพบวา่ หวัหนา้โครงการปรับปรุงพนัธ์ุพืชจ านวนมากก าลงัจะเกษียณในไม่
ช้า โดยมากกว่าหน่ึงในสามของโครงการ หัวหน้าโครงการมีอายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 62 มีหัวหน้าโครงการท่ีมี
อายุมากกว่า 50 ปี Evans กล่าวว่า การลดลงน้ีท าให้เกิดความกังวล เน่ืองจากการปรับปรุงพนัธ์ุพืชจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความมัน่คงทางอาหาร 

Evans กล่าวอีกว่า การให้ความส าคญักบัความมัน่คงทางอาหารไดรั้บความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ี
ผ่านมา เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่ีไดแ้พร่ระบาดไปทัว่โลก สาเหตุหน่ึงท่ีจ านวนโครงการปรับปรุงพนัธ์ุ
พืชลดลง คือ ค่าใชจ่้าย Evans อธิบายว่า ตอ้งใชเ้วลาหลายปีในการพฒันาพนัธ์ุพืชผลใหม่ และการจดัหาเงินทุนให้กบั
โครงการในระยะยาวนั้นจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนจ านวนมาก 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าห่วงกังวลดว้ยเช่นกนั ถา้ไม่มีการสนับสนุนโครงการปรับปรุงพนัธ์ุพืช ไม่อยากให้เป็น
เช่นนั้นเลย) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csc2.20227 
 

CRISPR ครองตลาดการแก้ไขจีโนม ส่วน TALENs คาดว่าจะเติบโตจนถึงปี 2568 
 

ตลาดการแกไ้ขจีโนมในอเมริกาเหนือคาดว่า
จะมีมูลค่าสูงถึง 4,148.1 ลา้นเหรียญสหรัฐใน
ปี 2568 ซ่ึงเติบโตจาก 1,234.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2560 มีการประเมินการตลาดโดย
ค า ด ว่ า จ ะ มี  CAGR ( Compound Annual 
Growth Rate แปลเป็นไทยได้ว่า อัตราการ
เติบโตของพอร์ตเฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ หรือ 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/csc2.20227


4 
 

เปอร์เซ็นตก์ าไรต่อปีของพอร์ตท่ีเราก าลงัสนใจนัน่เอง) ท่ีร้อยละ 17.2 จากปี 2561 - 2568 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้า
จากรายงานการตลาดการแกไ้ขจีโนมท่ีเผยแพร่โดย Cue Report 

ตามรายงาน การเติบโตของตลาดการแกไ้ขจีโนม ไดรั้บอิทธิพลจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ของการ
ยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรม รวมถึงความแพร่หลายของโรคทางพนัธุกรรม อยา่งไรก็ตามการเติบโตของตลาด
อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบจากกฎระเบียบท่ีเขม้งวด และขอ้จ ากดัในการแกไ้ขจีโนม ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า 
ตลาดการแกไ้ขจีโนมในอเมริกาเหนือคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เม่ือมีตลาดเกิดใหม่ส าหรับหลกัการแพทยท่ี์แม่นย  าและ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ (precision and regenerative medicines) 

ในปี 2560 กว่าคร่ึง (53.6%) ของตลาดการแกไ้ขจีโนม ถูกครอบครองโดยกลุ่ม CRISPR กลุ่มน้ีคาดว่า
จะครองตลาดต่อไปในปี 2568 เน่ืองจากความเรียบง่ายและแม่นย  า ส่วนกลุ่ม TALENs คาดว่าจะมีอตัราการ
เติบโตท่ีร้อยละ 17.1 จนถึงปี 2568 

(ครับ เทคโนโลยกีารแกไ้ขยนี จะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็น CRISPR หรือ TALEN ประเทศ
ไทยยงักา้วขา้ม Genetic Engineering ไม่พน้เลย) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.cuereport.com/genome-editing-market-32466/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 12, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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