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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 16 มีนาคม 2565 
เคนยาเป็นประเทศที่ 2 ในทวปีแอฟริกาที่เผยแพร่แนวทางก ากบัดูแลการแก้ไขจีโนม 

 

หน่วยงานความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติของเคนยา (National 
Biosafety Authority - NBA) ได้ตีพิมพ์แนวทางการแก้ไขจีโนม 
ซ่ึงเป็นก้าวที่ส าคญัต่อการพฒันากรอบการก ากับดูแลการแก้ไข
จีโนมในประเทศต่อจากไนจีเรีย เคนยาจึงกลายเป็นประเทศที่ 2 
สองในแอฟริกาที่เผยแพร่แนวทางดงักล่าว 

แนวทางท่ีตีพิมพใ์ห้ความกระจ่างว่า ส่ิงมีชีวิตท่ีแกไ้ขจีโนม
และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแก้ไขจีโนม จะถูกก ากับดูแล

ภายใตพ้ระราชบญัญตัิความปลอดภยัทางชีวภาพของเคนยา และผลิตภณัฑ์ใดบา้งที่ ถูกก ากับดูแลว่าเป็นพันธ์ุ
ทัว่ไปหรือพนัธ์ุจากการปรับปรุงพนัธ์ุ Dr. Roy Mugiira รักษาการประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ NBA อธิบายว่า 
"แนวทางดงักล่าวจะแนะน าผูย้ื่นค  าขอและผูต้รวจสอบค าขอ ในแนวทางท่ีจะพิจารณาโครงการวิจยั การทดลอง 
และการปลดปล่อยผลิตภณัฑใ์นเชิงพาณิชยข์องเทคโนโลยีน้ี" 

ลกัษณะส าคญัของแนวทางปฏิบตัิ คือ การจดัให้มีการปรึกษาหารือล่วงหนา้ เพื่อก าหนดแนวทางการก ากบั
ดูแลที่จะน ามาใช้ ในมุมมองของผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ของขั้นตอนการแก้ไขจีโนม โดยผูย้ื่นค  าขอจะตอ้งส่ง
แบบฟอร์มการปรึกษาหารือล่วงหนา้ (Early Consultation Form) กับ NBA โดยให้ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบักระบวนการ
ทดลองของโครงการและผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ยเพ่ือพิจารณาว่า ควรได้รับการก ากับดูแลภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
ความปลอดภยัทางชีวภาพหรือไม่ 

แนวปฏิบตัิยงัมีโครงร่าง ขอ้พิจารณาหรือสถานการณ์สมมติ ส าหรับการก ากบัดูแลเทคนิคการแกไ้ขจีโนม
และผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าจากการแกไ้ขจีโนม ไม่ว่าจะอยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัิความปลอดภยัทางชีวภาพหรือไม่ก็
ตาม การแก้ไขจีโนมและผลิตภณัฑ์ที่ไดม้าจากการแกไ้ขจีโนม ที่ไม่ถูกก ากับดูแลภายใตพ้ระราชบญัญตัิความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ ไดแ้ก่ การดดัแปลงโดยถ่ายฝากยีนจากสายพนัธ์ุที่สามารถผสมโดยใชเ้พศ การลบ/การหยุด
การท างานของยีนโดยไม่มีสารพันธุกรรมแปลกปลอมในผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ย และผลิตภัณฑ์แปรรูปซ่ึงไม่
สามารถตรวจพบสารพนัธุกรรมแปลกปลอมท่ีถ่ายฝากเขา้ไปได ้และการตดัสินใจจะท าเป็นกรณีไป 

“การตดัสินใจในส่วนของการปรึกษาหารือล่วงหนา้โดย NBA จะแจ้งให้ผูส้มคัรทราบภายใน 30 วนัท า
การ อย่างไรก็ตาม โครงการแก้ไขจีโนมที่ไม่มีขอ้มูลที่จ าเป็น จะได้รับการก ากับดูแลภายใตก้ฎระเบียบความ
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ปลอดภยัทางชีวภาพ (การใชว้งจ ากดั) ปี ค.ศ.2011” (Biosafety (Contained Use) Regulations 2011) ขอบเขตของ
แนวทางเหล่าน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงของ
ผลิตภณัฑท์ี่แกไ้ขจีโนม ทีจ่ะด าเนินการอย่างไร 

(ครับ เป็นเร่ืองที่น่าสนใจในการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใช้ในการก ากบัดูแลการแก้ไขยีนและผลิตภฒัฑท์ี่
ไดม้าจากการแกไ้ขยีนในประเทศต่อไป) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.biosafetykenya.go.ke/images/GENOME-EDITING-GUIDELINES-
FINAL-VERSION-25th-Feb-2022-03.pdf 
 

เทคนิค Friendly™ Fall Armyworm ช่วยลดประชากรของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 
ในพื้นที่ปลกูข้าวโพด Bt เชิงพาณิชย์ในบราซิล 

 

บริษทั Oxitec Ltd. ไดป้ระกาศความส าเร็จของโครงการน าร่อง
ในการปลูกข้าวโพดบีที (ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม) เชิง
พาณิชย์ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Friendly™ fall armyworm 
ในบราซิลเป็นครั้ งแรก เทคโนโลยีน้ีได้รับการอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลของรัฐบาลบราซิลในปี 2564 

โครงการน า ร่องดังกล่าว  ได้ด า เ นินการในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเชิงพาณิชยห์ลายพนัเอเคอร์ในรัฐเซาเปาโล ซ่ึงเป็น

ภูมิภาคปลูกขา้วโพดที่ส าคญัในบราซิล ในช่วงฤดูปลูกแรกของขา้วโพดปี 2564 - 2565 บริษทั Oxitec ประกาศว่า
การปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี Friendly™ fall armyworm มีประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา
ที่เกิดจากหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดในพ้ืนที่เพาะปลูกเชิงพาณิชย ์ โดยสามารถลดจ านวนประชากรของหนอน
กระทูข้า้วโพดลายจุด (fall armyworm - FAW) และให้การปกป้องประสิทธิภาพของขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 
(ขา้วโพดบีที) ในระยะยาว จากศตัรูพืชท่ีท าลายลา้งน้ี 

ผลการศึกษาน้ีไดร้ับการตรวจสอบโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญและที่ตีพิมพใ์นวารสาร BMC Biotechnology โดย
ในช่วงแรก ๆ ไดอ้ธิบายถึงการพฒันาเทคโนโลยี Friendly™ Fall Armyworm ของบริษทั Oxitec รวมถึงผลลพัธ์
ที่ไดจ้ากการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึก ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการน าผีเส้ือกลางคืนตวัผูด้ดัแปลง
พันธุกรรมไปปล่อยในแปลงปลูกข้าวโพดบีที จะช่วยให้การพัฒนาของ FAW ท่ีดื้อต่อข้าวโพดดัดแปลง
พนัธุกรรมเกิดขึ้นชา้มาก น าไปสู่การจดัการ FAW ท่ีย ัง่ยืนในระยะเวลาท่ียาวนานกว่ามาก 

(ครับ ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมที่ตา้นทานต่อแมลงศตัรู หรือขา้วโพดบีทีท่ีมีอยู่ไม่สามารถตา้นทานต่อ
หนอนกระทู้ขา้วโพดลายจุดได้ แต่ด้วยเทคโนโลยี  Friendly™ Fall Armyworm ของบริษัท Oxitec น่าจะเป็น
เทคโนโลยีในการปล่อยผีเส้ือกลางคืนตวัผูด้ดัแปลงพนัธุกรรม ที่เมื่อผสมกับตวัเมีย ลูกตวัเมียที่ไดจ้ะตาย จึงท า
ให้จ านวนประชากรของหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุดลดลง) 
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อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://www.oxitec.com/en/news/oxitec-completes-first-farm-scale-deployments-of-
friendly-fall-armyworm-on-commercial-bt-corn-in-brazil 
 

เครือข่ายวทิยาศาสตร์ด้านข้อมูลล าดับดิจิทัล เรียกร้องให้สนับสนนุนโยบายแบบเปิดและยุตธิรรม  
เพื่อการใช้และเข้าถึงข้อมูลล าดบัดิจิทัล 

 

นักวิทยาศาสตร์มากกว่า 567 คน และ องค์กรวิทยาศาสตร์
ขนาดใหญ่จ านวน 22 แห่ง และยงัมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ  ได้
ให้การสนับสนุนนโยบายที่ยุติธรรมและเปิดกวา้งเพื่อการใช้
และเขา้ถึงขอ้มูลล าดับดิจิทลั (Digital Sequence Information - 
DSI) ผ่านการลงนามในจดหมายเปิดผนึกที่ เผยแพร่โดย 
เครือข่ายวิทยาศาสตร์ด้านขอ้มูลล าดับดิจิทัล (DSI Scientific 
Network) 

ตามจดหมายดงักล่าว ผูล้งนามยอมรับว่า ขณะน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัส าหรับอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity - CBD) และผลลพัธ์ของการประชุมภาคีในปี 2565 (Conference 
of Parties - COP 15) จะส่งผลต่อการใช้และการเขา้ถึง DSI ในอีกไม่กี่ปีขา้งหน้า ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ภาคี
ของ CBD เพื่อ: 

• ท าให้แน่ใจว่านักวิจยัจะสามารถให้ค าแนะน าในกระบวนการพฒันาจุดยืนระดับชาติ ในการพิจารณา
ทางเลือกส าหรับ DSI และในกระบวนการพิจารณาของ CBD ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

• รับฟังขอ้เรียกร้องจากชุมชนวิทยาศาสตร์ ส าหรับแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์พหุภาคี ที่จูงใจให้
เกิดการสร้างและสนบัสนุน DSI ต่อระบบต่าง ๆ ของโลก 

• ท าให้แน่ใจว่าผลลพัธ์ของการเจรจาเหล่าน้ี สะทอ้นถึงความเป็นจริงของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และฐานขอ้มูลที่เช่ือมโยงกันหลายพนัฐานข้อมูล ซ่ึงปัจจุบนัให้บริการดา้นการจดัล าดับหลายพนัลา้น
รายการแก่ผูใ้ชห้ลายลา้นคนทัว่โลก 

• สนับสนุนการเข้าถึง DSI แบบเปิดกว้าง ซ่ึงการเข้าถึงแบบเปิดกว้างน้ีจะขับเคล่ือนการวิจัยและ
นวตักรรม ปรับปรุงความสามารถในการท าซ ้าทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อวิกฤตดา้น
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว อ านวยความสะดวกในการเสริมสร้างศกัยภาพและความร่วมมือระดับ
นานาชาติ และส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษา 

• เรียนรู้จากประสบการณ์ของพิธีสารนาโกย่า (Nagoya Protocol) และสนธิสัญญาอ่ืน ๆ และหลีกเล่ียงการ
สร้างระบบใหม่ส าหรับ DSI ท่ีจะเพ่ิมความซับซ้อนดา้นกฎระเบียบและค่าใช้จ่ายในการวิจยั ซ่ึงส่งผล
กระทบทีไ่มไ่ดสั้ดส่วนกบัประเทศก าลงัพฒันาท่ีทรัพยากรหายากเป็นพิเศษ 

(ครับ เป็นขอ้เสนอเพื่อการใชแ้ละการเขา้ถึง DSI แบบเปิดกวา้งและยุติธรรม) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.dsiscientificnetwork.org/open-letter/ 
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องค์การอาหารและยาสหรัฐให้ความชัดเจนในการท าการตลาดของโคเนือ้ดัดแปลงจีโนม 
 

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ได้
ประกาศข้อก าหนดความเส่ียงระดับต ่าส าหรับการท า
การตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโคเน้ือดัดแปลงจีโนม การ
ตดัสินใจครั้ งน้ีถือเป็นการก าหนดความเส่ียงระดับต ่าเป็น
ครั้ งแรก ในการท าการตลาดผลิตภณัฑจ์ากการเปล่ียนแปลง
จีโนมโดยเจตนา (intentional genomic alteration - IGA) ใน
สัตวเ์พื่อใชเ้ป็นอาหาร 

IGA หมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน DNA ของสัตว์ โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึง
การแก้ไขจีโนม IGA ในโคเน้ือท าให้เกิดขนส้ันในโคท่ีรู้จกักันในนาม ผิวเนียน (slick coat) หลงัจาก US-FDA 
ได้ทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้ว จึงสรุปว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากโคเน้ือดังกล่าวมีความเส่ียงต ่าและไม่
ก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภยัใด ๆ ดังนั้น US-FDA จึงไม่คาดหวงัที่จะให้ผูพ้ฒันายื่นค าขออนุญาต
ก่อนท าการตลาดผลิตภณัฑ ์

Steven Solomon ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการ ศูนยสั์ตวแพทยศาสตร์ ขององค์การอาหารและยาสหรัฐ กล่าวว่า 
"การตัดสินใจในวนัน้ีได้เน้นย  ้าถึงความมุ่งมั่นท่ีจะใช้กระบวนการขบัเคล่ือนด้วยขอ้มูลระดับความเส่ียงบน
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภยัของสัตว์ที่มีการดัดแปลงจีโนมโดยเจตนา และความ
ปลอดภยัของผูท้ี่บริโภคเน้ือสัตวเ์หล่าน้ี" และคาดหวงัว่าการตดัสินใจในครั้ งน้ีจะส่งเสริมให้ผูพ้ฒันารายอ่ืน ๆ  
ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพจากสัตว์ไดอ้ย่างรวดเร็วขึ้น ซ่ึงจะปูทางให้เน้ือสัตวท์ี่มาจาก IGA ที่มีระดบั
ความเส่ียงต ่าเขา้ถึงตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(ครับ ประเด็นส าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณา คือ ขอ้มูลระดบัความเส่ียงบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-makes-low-risk-

determination-marketing-products-genome-edited-beef-cattle-after-safety-review 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 16, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


