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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันที่ 8 กันยายน 2564 

ผู้เช่ียวชาญพฒันาระบบ CRISPR-Cas ที่เลก็ที่สุดส าหรับการแก้ไขจีโนม 
 

วิศวกรชีวภาพ (Bioengineers) ที่มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
(Stanford University) ไดพ้ฒันาระบบแกไ้ขจีโนม CRISPR 
ข น า ด เ ล็ ก  ( mini CRISPR genome editing system) 
อเนกประสงคท์ี่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงท างานเหมือนกบั "มีด
พบัสวิส (Swiss Army knife) ระดบัโมเลกุล" ความกา้วหนา้
น้ีถูกเผยแพร่ในวารสาร Molecular Cell 

ระบบแกไ้ขจีโนม CRISPR ใหม่น้ี ไดร้ับการอธิบาย
ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายและช่วยให้สามารถแก้ไขจีโนมและการแก้ไขเบส (base editing) (เบส คือ 
โครงสร้างพ้ืนฐานในรหัสพนัธุกรรม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ CasMINI ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมี
ขนาดกะทดัรัด และมีขนาดนอ้ยกว่าคร่ึงหน่ึงของโปรตีนที่เกีย่วขอ้งกบั CRISPR (Cas) ท่ีใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ Cas9 
และ Cas12a ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า CasMINI สามารถลบ เปิดใช้งาน และแก้ไขรหัสพนัธุกรรมได ้
เช่นเดียวกบั Cas12a และด้วยขนาดที่เล็กของ CasMINI จึงท าให้ง่ายต่อการส่งเขา้ไปในเซลล์ของมนุษยแ์ละใน
ร่างกายมนุษย ์ดงันั้นจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีศกัยภาพในการรักษาโรคตา การเส่ือมของอวยัวะ การบ าบดัดว้ยยีน และ
อ่ืน ๆ 

(ครับ เป็นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่ใชใ้นการแกไ้ขพนัธุกรรม ซ่ึงอีกไม่นานคงน ามาปรับใชก้บัพืช) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276521006481?via%3Dihub 

 

Wageningen University and Research ได้มอบใบอนญุาต CRISPR ฟรี เพื่อต่อสู้กบัความหิวโหย 
 

Wageningen University & Research (WUR) ได้ประกาศว่าจะ
มอบใบอนุญาตฟรี ให้กับพนัธมิตรที่มีศกัยภาพในการท างาน
กับเทคโนโลยี CRISPR ที่ถูกจดสิทธิบตัร เพื่อช่วยขจดัความ
หิวโหยทัว่โลก ใบอนุญาตน้ีเป็นการอนุญาตให้น าไปใชใ้นการ
แกไ้ขยีนในพืช โดยไม่แสวงหาผลก าไร 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1097276521006481?via%3Dihub
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เทคโนโลยี CRISPR-Cas ช่วยให้การแก้ไขสารพันธุกรรมท าได้ค่อนข้างง่าย แม่นย  ามาก และ มี
ประสิทธิภาพ ทัว่ทั้งโลกมีสิทธิบตัรที่เกี่ยวขอ้งกบั CRISPR-Cas มากกว่า 3,000 รายการ ซ่ึง WUR ก็มีสิทธิบตัร
หลายฉบบัเช่นกนั และ WUR ไดต้ดัสินใจให้ใบอนุญาตฟรี ใน 5 สิทธิบตัร ที่เป็นเจา้ของร่วมกบั Dutch Research 
Council NWO  

Prof. Dr. Ir. Louise O. Fresco ซ่ึงเป็นประธานของ WUR กล่าวว่า "ในโลกวิชาการ น่ีคือส่ิงท่ีค่อนขา้ง
พิเศษมากส าหรับเทคโนโลยี CRISPR และเท่าที่ทราบ WUR เป็นหน่ึงในกลุ่มแรก  ๆ ที่พัฒนาเทคโนโลยี 
CRISPR และมีความเช่ือมัน่ว่า น่ีคือส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีจะท า" 

(ครับ นับว่าเป็นโอกาสดีของนักวิจัยในประเทศไทยที่จะใช้เทคโนโลยี CRISPR โดยไม่ต้องเสียค่า
สิทธิบตัร)  

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://www.wur.nl/en/news-wur/show-day/WUR-gives-away-CRISPR-intellectual-
property-licenses-for-free-in-fight-against-hunger.htm 
 

วิศวกรนาโนของ UC San Diego พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 แบบไม่ต้องแช่ตู้เย็น 
ที่ได้มาจากพืชและแบคทเีรีย 

 

วิศวกรนาโน (Nanoengineers) แห่งมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย 
ซานดิ เอโก (University of California San Diego)  ได้พัฒนา
วคัซีนป้องกันโควิด-19 ที่ทนความร้อนได้ ไม่ต้องแช่ตู ้เย็น 
วคัซีนปลอดตูเ้ย็นน้ีท ามาจากไวรัสพืชท่ีเรียกว่า ไวรัสที่ท าให้
เกิดใบด่างในถัว่พุ่ม (cowpea mosaic virus) และอีกหน่ึงวคัซีน
ท ามาจากไวรัสของแบคทีเรีย (bacteriophage) 

วคัซีนทั้ง 2 ชนิดถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการที่คลา้ยคลึง
กนั โดยนกัวิจยัไดใ้ชถ้ัว่พุ่มและแบคทีเรีย Escherichia coli ในการผลิตไวรัสพืชและไวรัสแบคทีเรียจ านวนหลาย
ลา้นส าเนาตามล าดบั ในรูปของอนุภาคนาโนที่มีรูปร่างคลา้ยลูกบอล (ball-shaped nanoparticles) จากนั้นท าการ
เก็บเกี่ยวอนุภาคนาโนเหล่าน้ีแลว้น ามาติดโปรตีนหนาม (spike protein) ของ SARS-CoV-2 กบัพ้ืนผิว ผลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูปที่ได้จะมีลกัษณะเหมือนไวรัสที่ท าให้เกิดโควิค – 19  ดังนั้นระบบภูมิคุม้กนัจึงสามารถจดจ าได ้ท าให้
ไม่แพร่เช้ือในสัตว์และมนุษย์ โปรตีนหนามช้ินเล็ก ๆ ท่ีติดอยู่กับพ้ืนผิว ช่วยกระตุ ้นร่างกายให้สร้างการ
ตอบสนองทางภูมิคุม้กนัต่อ โควิค – 19   

นักวิจยัสังเกตเห็นขอ้ดีหลายประการของการใช้ไวรัสพืชและไวรัสแบคทีเรียในการผลิตวคัซีน นั่นคือ
กระบวนการน้ีสามารถท าได้ง่ายและราคาไม่แพงในการผลิตในปริมาณมาก ขอ้ได้เปรียบที่ส าคญัอีกประการ
หน่ึงคือ อนุภาคนาโนของไวรัสพืชและไวรัสแบคทีเรีย มีความเสถียรสูงท่ีอุณหภูมิสูง และสามารถจดัเก็บและ
ขนส่งวคัซีนไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเก็บในที่เยน็ 

https://www.wur.nl/en/news-wur/show-day/WUR-gives-away-CRISPR-intellectual-property-licenses-for-free-in-fight-against-hunger.htm
https://www.wur.nl/en/news-wur/show-day/WUR-gives-away-CRISPR-intellectual-property-licenses-for-free-in-fight-against-hunger.htm
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วคัซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใหม่น้ี ยงัอยู่ในขั้นเร่ิมตน้ของการพฒันา แต่นักวิจยัพบว่าในหนูท่ีได้รับ
วคัซีนชนิดน้ี กระตุน้การสร้าง neutralizing antibodies ที่จะป้องกนัการติดเช้ือ SARS-CoV-2 ในระดบัสูง 

(ครับ งานวิจยัช่วยให้การพฒันาวคัชีนท าไดง่้ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ท าให้สะดวกต่อการ
ขนยา้ยและเก็บรักษา) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these-fridge-free-covid-19-vaccines-are-grown-
in-plants-and-bacteria?_ga=2.255187656.1394514876.1631065147-1708667814.1631065147 
 

Pre-COPMOP2021 คร้ังที่ 2: การประชุมเชิงปฏบิัติการระดับภูมิภาคเอเชีย 
เกี่ยวกับส่ิงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ก าลังจะมีขึน้ภายใต้ CBD และพิธีสาร 

 

องค์การ ISAAA และพันธมิตร จะจัด 2nd Pre-COPMOP2021: 
Asian Regional Workshop on Current and Upcoming Items Under 
the CBD and its Protocols (Pre-COPMOP2021 ครั้ ง ท่ี  2: การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับส่ิงท่ีมีอยู่ ใน
ปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะมีขึ้นภายใต ้CBD และพิธีสาร) ในวนัที่ 28 - 
29 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom และเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับ
ผูส้นใจทุกท่านแลว้ 

การประชุม Pre-COPMOP2021 ครั้ งท่ี 2 น้ี จะครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี: 
• บทสรุปของอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity - CBD) 

และพิธีสาร และการประชุมของภาคีที่ท าหนา้ที่ด าเนินการประชุมของภาคีพิธีสาร (Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol - COPMOPs) 

• พัฒนาการท่ีส าคัญตั้ งแต่การประชุม ISAAA pre-COPMOP ครั้ งล่าสุดและแผนล่าสุดส าหรับ 
COP15MOP10 

• เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและการแกไ้ขจีโนม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-COPMOP2021 ครั้ งแรก จัดโดยองค์การ ISAAA, Malaysian Biotechnology 
Information Center, Public Research and Regulation Initiative และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา  (US 
Department of Agriculture) ซ่ึงจดัเมื่อวนัที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในประเด็นเร่ือง การประเมินความเส่ียง 
การขบัเคล่ือนยีน ชีววิทยาสังเคราะห์ การพิจารณาทางสังคมและเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และ
ประเด็นอ่ืน ๆ การประชุมเชิงปฎิบัติการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมผูเ้ขา้ร่วมการประชุม COP15MOP10 ซ่ึงมี
ก าหนดการ 2 ส่วน: ส่วนที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมออนไลน์ และจะตามมาดว้ยส่วนที่ 2 ที่เป็น
กิจกรรมพูดคุยโดยตรงในปี พ.ศ. 2565 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการ Pre-COPMOP2021 ครั้ งท่ี 2 น้ี เปิดให้นกัวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากบัดูแล ผูก้  าหนด
นโยบาย ผูม้ีส่วนในภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม โดยประเด็นของการอภิปรายได้รับการ

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these-fridge-free-covid-19-vaccines-are-grown-in-plants-and-bacteria?_ga=2.255187656.1394514876.1631065147-1708667814.1631065147
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/these-fridge-free-covid-19-vaccines-are-grown-in-plants-and-bacteria?_ga=2.255187656.1394514876.1631065147-1708667814.1631065147
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คดัเลือกอย่างรอบคอบ ซ่ึงเป็นประเด็นที่ก าลงัเป็นที่กล่าวถึงและเป็นประเด็นที่ตอ้งการความสนใจจากผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียอย่างจริงจงั สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฎิบตัิการไดฟ้รี  
(ครับ ส าหรับผูท้ี่สนใจเขา้ร่วมและตอ้งการแสดงความคิดเห็น หรือต้องการรับรู้เร่ืองต่าง ๆ ในที่ประชุม ก็
สามารถลงทะเบียนไดฟ้รี) 
ลงทะเบียนไดท้ี่ http://bit.ly/2021PreCOPMOP2 
 

 

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