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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

นักเคมีค้นพบโครงสร้างท่ีส าคัญของโปรตีน SARS-CoV-2 
 

การใช้ nuclear magnetic resonance (NMR) ซ่ึงเป็นเทคนิค
ท่ีเก่ียวข้องกับการวัดระดับพลังงานท่ีแตกต่างกันของ
นิวเคลียสท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสนามแม่เหล็ก โดยนัก
เคมีของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้
ตรวจสอบโครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนท่ีพบในไวรัส 
SARS-CoV-2 ซ่ึงหากนักวิจยัสามารถคิดคน้วิธีการปิดกั้น
ช่องไอออน  (ion channel)  น้ีได้ พวกเขาก็อาจสามารถ

ออกแบบยาท่ีจะรบกวนการจ าลองแบบของไวรัสได ้ภาพประกอบท่ีเห็นแสดงมดัห้าเกลียว (five-helix bundle) 
ของซองโปรตีน E ท่ีมีคอลมัน์น ้าสีเทาอยูด่า้นใน ท่ีมาของรูปภาพมาจากนกัวิจยัของ MIT 

นกัเคมีจาก MIT ไดร้ะบุโครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนท่ีพบใน SARS-CoV-2 ซ่ึงเป็นไวรัสท่ีท าให้เกิด 
COVID-19 โปรตีนท่ีเรียกว่าซองโปรตีน E ได้สร้างช่องทางเลือกไอออนบวก และมีบทบาทส าคัญใน
ความสามารถของไวรัส ในการจ าลองตวัเองและกระตุน้การตอบสนองต่อการอกัเสบของเซลลเ์จา้บา้น (ผูป่้วย) 

เม่ือการระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีเร่ิมขึ้นในตน้ปี 2563 Mei Hong ศาสตราจารยด์้านเคมีของ 
MIT และผูเ้ขียนอาวุโสของการศึกษาน้ี และลูกศิษยข์องเธอ ตดัสินใจท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีโปรตีนของโคโรนาสาย
พนัธุ์ใหม่ นั่นคือ โปรตีน E ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความคลา้ยคลึงกับโปรตีนไขห้วดัใหญ่ท่ีเรียกว่า M2 proton 
channel ซ่ึงเธอไดศึ้กษาก่อนหนา้น้ี โปรตีนของไวรัสทั้ง 2 ชนิด ท ามาจากการรวมกลุ่มของโปรตีนหลายตวัท่ีขด
ไปมา นกัวิจยัสามารถโคลนและท าใหโ้ปรตีน E บริสุทธ์ิไดใ้นเวลา 2 เดือนคร่ึง 

Hong และเพื่อนร่วมงานของเธอพบว่า ส่วนของโปรตีน E ท่ีฝังอยู่ใน lipid bilayer (เป็นเยื่อหุ้มท่ีห่อหุ้ม
เซลลเ์อาไว ้มีโครงสร้างประกอบดว้ยชั้นไขมนัเรียงตวักนั 2 ชั้น) ซ่ึงเรียกวา่ transmembrane domain (โครงสร้าง
ท่ีพาดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์) รวมตัวกันเป็นกลุ่มของเกลียว 5 อัน (five helices) พวกเขายงัพบว่าโปรตีน E ของ 
SARS-CoV-2 ดูจะไม่เหมือนโปรตีน ion channel ของไวรัสไขห้วดัใหญ่และไวรัส HIV-1 

ทีมของ Hong ยงัพบวา่ยาสองชนิด ไดแ้ก่ amantadine ท่ีใชใ้นการรักษาไขห้วดัใหญ่และ hexamethylene 
amiloride ท่ีใชใ้นการรักษาความดนัโลหิตสูง สามารถปิดกั้นทางเขา้ของ E channel ได ้อยา่งไรก็ตามยาเหล่าน้ีจะ
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จบักับโปรตีน E อย่างหลวม ๆ เท่านั้น หากสามารถพฒันาสารยบัย ั้งท่ีแข็งแกร่งขึ้น ยาเหล่าน้ีอาจเป็นยาท่ีมี
ศกัยภาพในการรักษา COVID-19 ได ้ 

(ครับ ก็เป็นอีกหยึ่งความพยายามในการศึกษาเพื่อการพัฒนายาตา้นไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคโควิด 19 ก็
ขอใหส้ าเร็จโดยไว) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://news.mit.edu/2020/chemists-discover-structure-key-coronavirus-protein-1112 
 

เกษตรกรชาวฮอนดูรัสยืนยัน ประโยชน์ของข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของข้าวโพดดัดแปลง
พนัธุกรรมในประเทศฮอนดูรัส ท่ีอยู่ทางใต้ของอเมริกา โดย
ไดรั้บผลผลิตและรายไดท่ี้สูงขึ้น และมีการจดัการพืชท่ีง่ายขึ้น ซ่ึง
เป็นเหตุผลหลักของเกษตรกรท่ีมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ
ขา้วโพดดดัแปรพนัธุกรรม 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ เพื่อตอ้งการจดัท าเป็น
เอกสารรายงาน และพิจารณาถึงความรู้ การรับรู้ ความคิดเห็น

และทศันคติของเกษตรกรชาวฮอนดูรัส ท่ีมีต่อขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์32 ราย จาก 5 ภูมิภาคในฮอนดูรัส ไดถู้กสัมภาษณ์ระหว่างปี 2561 - 2562 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 75 มี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพขั้นพื้นฐาน และขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม เกษตรกรยงัอา้งถึงผลผลิตและ
รายไดท่ี้สูงขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูกดว้ยพนัธุ์ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ัว่ไป ซ่ึงเป็นเหตุผลส าหรับความคิดเห็น
เชิงบวกเก่ียวกบัขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม การศึกษายงัพบว่า ร้อยละ 84 ของเกษตรกร ไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง
ในการเพาะปลูก ท าให้การจดัการพืชท าไดง้่ายขึ้น ผลการศึกษาน้ีสนับสนุนขอ้อา้งท่ีว่า การปลูกพืชดดัแปลง
พนัธุกรรมสามารถน าไปสู่การลดการใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรู ท่ีใชเ้พื่อการควบคุมศตัรูพืช 

ผูเ้ขียนรายงานผลการศึกษาสรุปว่า ผลกระทบของขา้วโพดเล้ียงสัตวด์ัดแปลงพนัธุกรรมในฮอนดูรัส 
อาจมีมากขึ้น หากรัฐบาลมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น ในการเผยแพร่ความรู้และการอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึง
สินเช่ือ 

(ครับ มีหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ านวนมาก รวมถึงรายงานน้ี ท่ีสนบัสนุนประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปลูก
พืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-020-00221-y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.mit.edu/2020/chemists-discover-structure-key-coronavirus-protein-1112
https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-020-00221-y
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OFAB-Kenya ฉลองการมีส่วนร่วมของส่ือในการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
 

รัฐบาลเคนยายกย่องการมีส่วนร่วมของส่ือ ในการส่งเสริมให้
เห็นถึงศกัยภาพท่ีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมถูก
น ามาใชเ้พื่อการบรรลุวาระการพฒันาของประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการพฒันาความมัน่คงดา้นอาหาร และการส่งเสริม
ภาคการผลิต ในงานมอบรางวลั OFAB-Kenya Media Award 
ซ่ึงจะจดัขึ้นท่ีไนโรบี Lawrence Karanja หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การค้าและอุตสาหกรรม (Trade and Industrialization Chief 

Administrative Secretary - CAS) ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของส่ือท้องถ่ิน ในการสร้างความตระหนักรู้แก่
สาธารณชน เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีเป็นนวตักรรม เช่น เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ 

CAS กล่าววา่ส่ือไดส้ร้างแรงบนัดาลใจในการสนทนาสาธารณะ ดงันั้นจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความ
คิดเห็นของผูช้ม/ฟัง/อ่าน เก่ียวกับประเด็นทางสังคม และก าหนดรูปแบบการตดัสินใจและนโยบาย "เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นการฟ้ืนฟูภาคการผลิต กระทรวงอุตสาหกรรม การคา้และการพฒันาองค์กร ถือว่า
ภราดรภาพส่ือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั"  

ความรู้สึกของเขาสะท้อน ได้รับเส่ียงสะทอ้นโดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทางการเกษตรคนอ่ืน ๆ ท่ีพูด
ระหว่างงานมอบรางวลั Dr. Margaret Karembu ประธาน OFAB- เคนยา และผูอ้  านวยการ ISAAA AfriCenter 
กล่าวว่า ส่ือของเคนยาอยู่ในระดับแนวหน้าในการกระตุ้นความรู้สึก  และให้ความรู้แก่สาธารณชนเก่ียวกับ
เทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืช ดงันั้นจึงกระตุน้การสนทนาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

OFAB-Kenya Media Awards เป็นงานเฉลิมฉลองท่ีจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อยกย่องวารสารศาสตร์
วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นแบบอยา่ง และช่ืนชมการมีส่วนร่วมของส่ือในการส่งเสริมเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร นกัข่าว 3 
คนได้รับความสนใจ  จากความสม ่าเสมอในการรายงาน และส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชนเก่ียวกับ
เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

Leopold Obi ของ Daily Nation กลายเป็นผูช้นะโดยรวม ท่ีไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวลัเงินสด 
KES 100,000 (915 เหรียญสหรัฐ) Benjamin Wakoli ผูส่ื้อข่าวของ Milele FM (สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน) ไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง ในขณะท่ี William Lusige จาก Standard Group ไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บรางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบัสอง พวกเขาไดรั้บรางวลั KES 75,000 (686 เหรียญสหรัฐ) และ KES 50,000 (457.5 เหรียญสหรัฐ) 
ตามล าดบั นกัข่าวท่ีไดรั้บรางวลัจะไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมงาน OFAB Africa Media Awards ซ่ึงมีก าหนดในวนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2020 

ในการจดังานท่ีก าลงัจะมีขึ้นน้ี OFAB-Kenya ไดรั้บความร่วมมือจาก มูลนิธิเทคโนโลยีการเกษตรแห่ง
แอฟริกา (African Agricultural Technology Foundation - AATF) และ ISAAA AfriCenter และผูใ้หก้ารสนบัสนุน
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ร่วม คือ ส านักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (National Commission for 
Science, Technology, and Innovation - NACOSTI) 

(ครับ เป็นท่ีน่ายนิดีท่ีส่ือของเคนยา มองเห็นความส าคญัของเทคโนโลยชีีวภาพในการพฒันาประเทศ ส่ือ
บา้นเรามีนอ้ยมาครับ) 

ตอ้งการทรายรายละเอียดของงาน OFAB-Kenya Media Awards โปรดติดต่อ Dr. Margaret Karembu ท่ี 
mkarembu@isaaa.org. 
 

รายงานได้คาดการณ์การเติบโตของวิธกีารแก้ไขยีน 
 

การแก้ไขยีนด้วย CRISPR ทัว่โลก ได้ถูกน าไปใช้เพิ่มขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีอตัราการเติบโตต่อปีท่ีร้อยละ 
23.35 จากปี 2562 ถึงปี 2569 การเติบโตน้ีเป็นผลมาจากการ
เกิดโรคมะเร็งท่ีเพิ่มขึ้ นทั่วโลก  และมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี CRISPR ในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงขอ้มูล
เหล่าน้ี มีอยู่ในรายงานด้านการตลาดท่ีเผยแพร่โดย Data 
Bridge Market Research 

ในรายงานจะประกอบดว้ยภาพรวมโดยละเอียดของการตลาด ท่ีตอ้งอาศยัการวิจยั การสังเคราะห์ และ
การสรุปขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลกั และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิหลายแหล่ง จุดส าคญัของรายงานดา้นการตลาดน้ี 
คือ การเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีส าคญั สถานการณ์ของตลาดในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต นอกจากน้ียงัมี
ผูมี้อิทธิพลในอุตสาหกรรมท่ีส าคญั ตลอดจนตวัขบัเคล่ือนหลกั และพนัธนาการของอุตสาหกรรมท่ีใช ้CRISPR 

(ครับ เป็นการรายงานให้เห็นว่า ต่อจากน้ีเทคโนโลยีด้านการแก้ไขยีนจะเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีมี
ความส าคญัในการแกปั้ญหาสุขภาพของมนุษยแ์ละสุขภาพของพืช และก าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ไม่ทราบว่า
ประเทศไทยจะเปิดโอกาสรับเทคโนโลยน้ีีหรือไม่) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://bcfocus.com/global-crispr-gene-editing-market-analysis-revenue-price-
market-share-growth-rate-forecast-to-2027/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 18, 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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