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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                     วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

ข้อควรพิจารณาด้านกฎระเบยีบและการก ากับดูแลส าหรับการวิจัยการขับเคลือ่นยนี (Gene Drive) 
 

องค์การ ISAAA ร่วมกับ Outreach Network for Gene Drive Research 
และ Biotechnology Information Centers จะจัดการสัมมนาผ่านเวบ็ใน
ชุดของการขบัเคลื่อนยีน (Gene Drive Webinar Series) เป็นครั้ งท่ี 4 ใน
หัวขอ้ ขอ้ควรพิจารณาด้านกฎระเบียบและการก ากบัดูแลส าหรับการ
วิจยัการขบัเคลื่อนยีน ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564 เวลา 14.00 น. มะนิลา (07:00 น. ลอนดอน/16:00 น. ซิดนีย/์13.00 
น. กรุงเทพ) ผ่านทาง Zoom 

ศกัยภาพในการใชแ้ละผลกระทบของเทคโนโลยีการขบัเคลื่อนยีน เป็นหัวขอ้ท่ีมีความสนใจเพ่ิมข้ึนในระดบั
นานาชาติและระดับประเทศในหลายประเทศ ชุดการสัมมนาผ่านเว็บของการขบัเคลื่อนยีน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วย
ส่งเสริมการสนทนาท่ีมีประสิทธิผลและสมดุล เกี่ยวกบัประโยชน์และความเส่ียงท่ีเป็นไปไดข้องการใชเ้ทคโนโลยีการ
ขบัเคลื่อนยีน โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกต้อง ซ่ึงเป็นการสนทนาหรืออภิปรายภายใต้เน้ือหาของอนุสัญญาว่าดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในการสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 4 น้ี ผูเ้ชียวชาญจะตอบค าถามต่อไปน้ี  
• จะมีการก ากบัดูแลการขบัเคลื่อนยีนอย่างไรทัว่โลก 
• แหล่งขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นค าแนะน าส าหรับการวิจยัอย่างรับผิดชอบมีอะไรบา้ง 
• ขอ้ก าหนดในการมีส่วนร่วมและการปรึกษาสาธารณะมีอะไรบา้ง 

วิทยากรประกอบดว้ย Dr. Flerida Cariño กรรมการในคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ 
Dr. Andy Shepard ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัจาก CSIRO Health & Biosecurity Program และ Ms. Naima Sykes ผูจ้ดัการฝ่าย
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของมาลาเรียเป้าหมาย (Target Malaria) Dr. Vibha Ahuja หัวหน้าผูจ้ัดการทัว่ไป
ของ Biotech Consortium India Limited จะท าหน้าท่ีเป็นผูด้ าเนินการอภิปราย 

(ครับ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ และเรียนรู้ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการขบัเคลื่อนยีน โดยไม่มีค่าใชจ่้าย) 
ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร สั ม ม น า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้ ท่ี  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/7316262337901/WN_DTr1yZxrRoqOUOLkP_l6Iw 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/7316262337901/WN_DTr1yZxrRoqOUOLkP_l6Iw
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USDA APHIS เสนอให้ยกเว้นการดดัแปลงยีนที่คล้ายคลึงกับการปรับปรุงพันธุ์แบบปกติ 
จากกฎระเบยีบเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

หน่วยงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืชของกระทรวง
เกษตรสหรัฐ (US Department of Agriculture's Animal and 
Plant Health Inspection Service - USDA APHIS) ก าลังขอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอ้เสนอ เพื่อยกเวน้การดัดแปลงยีน
ในพืชจากการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 

จากขอ้มูลของ USDA การดัดแปลงยีนทั้ง 3 ชนิดที่จะ
กล่าวถึงน้ี มีความคลา้ยคลึงและใชง้านไดจ้ริง เทียบเท่ากบั

การดดัแปลงท่ีสามารถท าไดโ้ดยการปรับปรุงพนัธ์ุแบบปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ 
• การกลายพนัธ์ุที่ท าให้สูญเสียการท างานที่เหมือนหรือชัดเจน ในอลัลีล (alleles หมายถึงยีนที่เป็นคู่กนั

หรือแสดงลกัษณะเดียวกนั) ของตน้พ่อและตน้แม่ของยีนเดียว ที่เกิดจากการซ่อมแซม DNA เป้าหมาย
ในต าแหน่งเดียวกนับนโครโมโซม 2 อนัที่คลา้ยคลึงกนั (homologous chromosomes คือ chromosomeที่
เป็นคู่ที่เหมือนกนั) ในกรณีที่ไม่มีแม่แบบการซ่อมแซม (repair template) 

• การขาดหายไปของช้ินส่วนโครมโมโซมท่ีต่อเน่ืองกนั (contiguous deletion) หรือขนาดใด ๆ ที่เกิดจาก
การใชแ้ม่แบบการซ่อมแซมท่ีจดัเตรียมไว ้บนโครโมโซม 1 หรือ 2 อนัที่คลา้ยคลึงกนั และ 

• การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการซ่อมแซมโครโมโซมที่อยู่ในรูปเกลียวคู่ที่แตกหัก หรือที่อยู่ในต าแหน่ง
เดียวกันของโครโมโซมที่เป็นคู่เหมือนกัน เมื่อการซ่อมแซมส่งผลให้เกิดการขาดหายไปของช้ินส่วน
โครมโมโซมที่ต่อเน่ืองกนัไม่ว่าจะมีขนาดใด ๆ  โดยมีหรือไม่มีแม่แบบการซ่อมแซม หรือ ในการขาด
หายไปของช้ินส่วนโครมโมโซมท่ีต่อเน่ืองกนัไม่ว่าจะมีขนาดใด ๆ พร้อมกบัการแทรก DNA ในกรณีที่
ไม่มีแม่แบบการซ่อมแซม 

(ครับ นัน่เป็นขอ้เสนอให้มีการยกเวน้ในการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ อาจจะเป็นเชิงวิชาการหน่อย
หน่ึง แต่ก็ควรรับรู้ไวเ้พื่อให้ทราบว่ากรณีใดบา้งท่ีเป็นขอ้เสนอในการยกเวน้) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-
07/proposal-to-exempt-plants 

 

การแก้ไขยนีด้วย CRISPR หยดุการขยายจ านวนของ COVID-19 ในเซลล์มนุษย์ที่ตดิเช้ือ 
 

กา้วส าคญัสู่การรักษา COVID-19 และการระบาดใหญ่ (pandemic) ของไวรัสในอนาคต นกัวิทยาศาสตร์ที่
ศูนยม์ะเร็ง Peter MacCallum (Peter Mac) และสถาบนั Peter Doherty ส าหรับการติดเช้ือและภูมิคุม้กนั (Doherty 
Institute) ในออสเตรเลียไดค้น้พบวิธีท่ีจะหยุดยั้ง ไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) จากการขยายจ านวนในเซลล์
มนุษยท่ี์ติดเช้ือ 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-07/proposal-to-exempt-plants
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-07/proposal-to-exempt-plants
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ความก้าวหน้าน้ีมาจากการวิจัยของ Peter Mac ท่ีเร่ิม
ตั้ งแต่ ปี  2562 โดย Dr. Mohamed Fareh และ Professor Joe 
Trapani ที่แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขยีนดว้ย CRISPR สามารถ
ใชก้ าจดั RNA ที่ผิดปกติ ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดมะเร็งในเด็กได ้และ
ได้ร่วมกับศาสตราจารย ์Sharon Lewin ผูอ้  านวยการสถาบนั 
Doherty และ Dr. Wei Zhao ได้ใช้วิ ธีการเดียวกันน้ีในการ
ยบัยั้งการขยายจ านวนของไวรัส SARS-CoV-2 และ ไวรัส

กลายพนัธ์ุต่างๆ ในหลอดทดลอง ทีมวิจยัไดใ้ช ้CRISPR-Cas13b ซ่ึงจบักบั RNA เป้าหมาย และท าให้จีโนมของ
ไวรัสบางส่วนเส่ือมลง ซ่ึงเป็นส่วนจ าเป็นต่อการขยายจ านวนในเซลล์ ทีมที่ท างานร่วมกนัจะท าการทดสอบต่อ
ในสัตวท์ดลองและสุดทา้ยคือการทดลองทางคลินิก 

ศาสตราจารย ์Lewin ระบุว่า การป้องกนัการระบาดใหญ่มุ่งเนน้ไปที่การฉีดวคัซีนป้องกนั แต่ความจ าเป็น
ในการรักษาผูป่้วยโควิด-19 ยงัคงเป็นเร่ืองเร่งด่วน Dr. Fareh กล่าวว่ามีสัญญาณบ่งช้ีว่าแนวทางที่กล่าวมาน้ี
สามารถน ามาใชไ้ดก้บัไวรัสทีก่  าลงัระบาดอยู่ในขณะน้ี และจะเป็นตวัเปล่ียนเกมส าหรับวิธีการรักษาในปัจจุบนั 

(ครับ เป็นโรคระบาดใหม่ ก็ตอ้งท าความรู้จกั เรียนรู้ และหาวิธีป้องกนัและรักษาซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลา ช่วง
น้ีก็รู้จกัป้องกนัตวัเองให้ดีท่ีสุดครับ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.petermac.org/news/discovery-points-targeted-treatment-covid-19 
 

การปรับปรุงการก ากับดูแลการแก้ไขยีนมีความจ าเป็น 
 

ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ จ า ก  American Association of 
Veterinary Medical Colleges (AAVMC) แ ล ะ 
Association of Public and Land-grant Universities 
(APLU) เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพท่ีจะไดร้ับอย่างมหาศาลจากการ
แก้ไขยีนในปศุสัตว์ โดยเน้นย  ้ าประเด็นน้ีใน
ร า ย ง า น  AAVMC/APLU Gene Editing in 

Agriculture Task Force 
ในรายงานระบุว่า ระเบียบการก ากบัดูแลในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ

จะตอ้งไดร้ับการแกไ้ขให้ทนัสมยั เพื่อให้สังคมไดร้ับประโยชน์จากการแกไ้ขยีน การแกไ้ขกฎระเบียบดงักล่าวมี
ความจ าเป็นต่อความมัน่คงด้านอาหารและความยัง่ยืนของประชากรโลก ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมสูงถึง 10 พนัลา้นคน
ภายในปี 2593 

https://www.petermac.org/news/discovery-points-targeted-treatment-covid-19
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"เพื่อให้การแกไ้ขยีนในปศุสัตวส์ามารถท าไดจ้ริง กระบวนการอนุมตัิและการตรวจสอบดา้นกฎระเบียบ
ของรัฐบาลกลาง ซ่ึงมีฐานมาจากวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าของการพัฒนา ตลอดจนการยอมรับของ
สาธารณชนต่ออาหารที่ไดจ้ากปศุสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม มีความจ าเป็น” 

(ครับ เป็นการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการก ากับดูแลส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีพฒันามา
จากวิธีการแกไ้ขยีน) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.porkbusiness.com/news/ag-policy/gene-editing-experts-say-its-time-
remodel-regulatory-landscape 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 21, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


