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Clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats (CRISPR) คือ ส่วน DNA ที่มี

ล�ำดับเบสสั้นเรียงตัวซ�้ำๆ และมีล�ำดับเหมือนกันเมื่อ

อ่ำนจำกทั้งสองทิศทำง (palindrome) พบในกลุ่มส่ิงมี

ชีวิตไร้นิวเคลียสจริงและไร้แผ่นเยื่อหุ้มนิวเคลียส (กลุ่ม 

prokaryote) เช่น แบคทเีรยี พบครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

โดย Yoshizumi Ishino นักวิทยำศำสตร์ชำวญี่ปุ่นที่

มหำวิทยำลยัโอสะฅำ ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กำรศกึษำ

โดย Francisco Mojica นักวิทยำศำสตร์ชำวสเปน 

ท�ำให้ทรำบว่ำล�ำดับเบสพิเศษนี้มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตกลุ่ม

โปรฅำรย์ีโอต เช่น แบคทเีรยี กว่ำ ๒๐ ชนดิพันธ์ุ และเป็น

ผู ้ตั้งช่ือว่ำ CRISPR (คริสเปอร์) ต่อมำได้พบว่ำมี

หน่วยพันธุกรรมกลุ ่มหนึ่งซึ่งอยู ่ใกล ้กับ CRISPR 

ท�ำหน้ำที่สร ้ำงเอนซัยม์ที่คลำยเกลียวสำยดีเอนเอ 

(helicase) และตัดสำยดีเอนเอ (endonuclease) ได้ 

จึงตั้งชื่อว่ำ CRISPR-associated system (Cas) ซึ่งมี

หลำยชนิดแตกต่ำงกันไปตำมชนิดพันธุ์ของแบคทีเรียท่ี

ต่ำงกัน

ในระยะแรกของกำรค้นพบนัน้ ยงัไม่ทรำบแน่ชดัว่ำ 

CRISPR-Cas มีหน้ำที่จ�ำเพำะใดในแบคทีเรีย ในเวลำ

ต่อมำ Francisco Mojica พบว่ำในจีโนมของแบคทีเรีย

นั้น ส่วนของดีเอนเอที่กระจำยอยู ่ระหว่ำง CRISPR 

(spacer DNA) มีล�ำดับคล้ำยคลึงกับดีเอนเอจำกสิ่งมี

ชีวิตชนิดอื่นโดยเฉพำะไวรัส ข้อสังเกตนี้ท�ำให้เชื่อว่ำ 

CRISPR นั้นอำจมีหน้ำที่ส�ำคัญในกระบวนกำรก�ำจัดสิ่ง

บุกรุกแปลกปลอม กำรศึกษำระยะถัดมำจึงทรำบว่ำ 

CRISPR-Cas มีบทบำทส�ำคัญมำกต่อกระบวนกำร

ป้องกนักำรบกุรกุของไวรสั เนือ่งจำกกำรตดิเชือ้ไวรัสของ

เซลล์สิ่งมีชีวิตต่ำงๆ นั้น ไวรัสจะฉีดดีเอนเอของตนเอง

เข้ำสู่เซลล์นั้นเพื่อผนวกกับดีเอนเอของเซลล์ จำกนั้นจึง

กระตุน้ให้เซลล์สร้ำงไวรสัขึน้ภำยในเซลล์ทีต่ดิเช้ือนัน้ ใน

สิ่งมีชีวิตชั้นสูง เช่น สัตว์หรือมนุษย์จะมีระบบภูมิคุ้มกัน

ได้แก่ เมด็เลอืดขำวและโปรตนีคุม้กนั (immunoglobulins) 

ชนิดต่ำงๆ ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นแอนติบอดีย์ต่อต้ำนไวรัส 

แต่กลุม่โปรฅำลโิอต ซึง่เป็นสตัว์เซลล์เดียวแบบแบคทเีรีย

ทีไ่ม่มีระบบภูมคิุม้กนัซบัซ้อนเช่นนี ้กำรป้องกันตนเองจงึ

อำศัย CRISPR ในกำรค้นหำต�ำแหน่งดีเอนเอแปลก
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ปลอมที่ตรงกับไวรัสที่ ติดเชื้อ จำกนั้นจึงท�ำกำรตัด

ดีเอนเอแปลกปลอมนั้นด้วยเอนซัยม์ Cas ถือเป็นระบบ

ภูมิคุ้มกันอย่ำงง่ำยของแบคทีเรีย

ด้วยกลวิธำนกำรท�ำงำนของ CRISPR-Cas ท�ำให้

นักวิทยำศำสตร์ประยุกต์ระบบกำรค้นหำต�ำแหน่ง

ดีเอนเอ ที่จ�ำเพำะและตัดสำยดีเอนเอได้ตำมต้องกำรใน

เซลล์ชนิดต่ำงๆ โดยแบคทีเรียแต่ละชนิดมีเอนซัยม์ Cas 

แตกต่ำงกันไป ระบบที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด คือ 

CRISPR-Cas9 ซึ่งถูกพัฒนำโดยนักวิทยำศำสตร์

ชำวอเมริกัน Jennifer Doudna และคณะในปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ โดยดัดแปลง Cas9 ซึ่งเป็นเอนซัยม์ที่พบใน 

Streptococcus pyogenes ข้ึนใหม่ให้ใช้ร่วมกับสำย 

อำร์เอนเอ ซ่ึงท�ำหน้ำที่เป็นล�ำดับเบสเปรียบเทียบกับ

ต�ำแหน่งที่ต้องกำรตัดสำยดีเอนเอ เรียกสำยอำร์เอนเอนี้

ว่ำ single-guided RNA ท�ำให้เอนซัยม์ Cas9 สำมำรถ

ค้นหำล�ำดับเบสในสำยดีเอนเอที่ตรงกับ single-guided 

RNA และตัดสำยดีเอนเอในต�ำแหน่งนั้นได้ ด ้วย 

CRISPR-Cas9 นี้  ท�ำให้นักวิทยำศำสตร์สำมำรถ

ออกแบบ single-guided RNA ที่จ�ำเพำะต่อส่วนของดี

เอนเอทีต้่องกำรตัด ท�ำให้กำรตัดต่อดีเอนเอสำมำรถท�ำได้

ด้วยควำมแม่นย�ำ และเนือ่งจำก CRISPR-Cas9 มขีนำด

เล็กและมีควำมจ�ำเพำะสูง นักวิทยำศำสตร์จึงสำมำรถ

ดัดแปลงดีเอนเอได้พร้อมกันหลำยต�ำแหน่ง และใน

ต�ำแหน่งใดก็ได้ทั่วทั้งจีโนม โดยใช้ CRISPR-Cas9 

นอกจำกนีน้กัวทิยำศำสตร์ยงัค้นพบ endonuclease อืน่

ซ่ึงมีขนำดเลก็และท�ำงำนง่ำยกว่ำ Cas9 เช่น Cpf1 ท�ำให้

กำรออกแบบ single-guided RNA ท�ำได้ง่ำยขึ้นไปอีก

ในปัจจุบัน CRISPR-Cas9 ได้รับกำรประยุกต์ใน

กำรวิจัยหลำกหลำยสำขำทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคพันธุกรรม โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ 

กำรพฒันำสตัว์ทดลองทีดั่ดแปลงพันธกุรรม (transgenic 

animal) ด้ำนกำรเกษตรในกำรศึกษำและดัดแปลงพันธุ์

พืชและสัตว์ และศึกษำหน่วยพันธุกรรมที่จ�ำเพำะต่อ

ลักษณะต่ำงๆ ของสำยพันธุ์พืชและสัตว์ต่ำงๆ 

ตัวอย ่ำงกำรประยุกต ์ใช ้  CRISPR-Cas ใน

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ได้แก่

๑.	การศึกษาหน้าท่ีของหน่วยพันธุกรรมโดย

การคัดกรองทั้งจีโนม	 (genome-wide	 screening) 

เนื่องจำกเซลล์ของมนุษย์มีควำมซับซ้อน และประกอบ

ด้วยหน่วยพันธุกรรมซ่ึงท�ำหน้ำที่กว ่ำ ๒ หมื่นตัว 

กำรศกึษำกำรท�ำงำนของหน่วยพนัธกุรรมในเซลล์มนษุย์

ที่ผ่ำนมำ โดยอำศัยกำรตัดต่อหน่วยพันธุกรรมหรือ

กระตุ้นให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมนั้น

ท�ำได้ทลีะหน่วย เนือ่งจำกเป็นข้อจ�ำกดัทำงเทคนิคในกำร

ตดัต่อหน่วยพนัธกุรรม หรอืกำรกระตุน้กำรกลำยพนัธุเ์อง 

ท�ำให้กำรศึกษำกำรท�ำงำนของหน่วยพันธุกรรมสำมำรถ

ใช้ได้กับโรคพันธุกรรมหน่วยพันธุกรรมเดียว (single 

gene disorders) แต่ไม่สะท้อนภำพรวมกำรเปล่ียนแปลง

ที่เกิดกับหน่วยพันธุกรรมหลำยหน่วย เช่น โรคพหุปัจจัย 

(multifactorial disorders) โรคเร้ือรังท่ีพบบ่อย เช่น 

โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง มะเร็ง กลุ ่มโรค 

ออโตอิมมูน แต่ควำมสำมำรถของ CRISPR-Cas ที่ตัด

ต่อหน่วยพันธุกรรมได้หลำยหน่วยพร้อมกัน และมีควำม

แม่นย�ำ ท�ำให้นกัวทิยำศำสตร์สำมำรถเลอืกศกึษำหน้ำที่

หน่วยพนัธกุรรมต่ำงๆ ท่ีจ�ำเพำะได้พร้อมกนัในครำวเดยีว 

เทคนิคกำรใช้ CRISPR-Cas ในกำรยับยั้งหรือกระตุ้น

กำรท�ำงำนของหน่วยพันธุกรรมพร้อมกันหลำยหน่วย 

(CRISPR interference หรือ CRISPRi และ CRISPR 

activation หรือ CRISPRa) ได้รับควำมนิยมแพร่หลำย

ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ชี ว วิ ท ย ำ ข อ ง เ ซ ล ล ์ ม ะ เ ร็ ง  ท� ำ ใ ห ้

นักวิทยำศำสตร์เข้ำใจบทบำทของหน่วยพันธุกรรมที่

เกี่ยวข้องกับมะเร็ง รวมถึงกลวิธำนกำรท�ำงำนของวิถี

เซลล์ (cellular pathway) ต่ำงๆ ของเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น

๒.	การสร้างแบบจ�าลองสัตว์ของโรคต่างๆ	

ในอดตีทีผ่่ำนมำกำรจ�ำลองรูปแบบทีด่ทีีส่ดุในกำรศกึษำ

โรคทีถ่่ำยทอดทำงพนัธกุรรม หรอืโรคทีเ่กิดจำกกำรกลำย

พันธุ ์ของหน่วยพันธุกรรมซ่ึงไม่ถ่ำยทอด (somatic 

mutation) เช่น มะเร็ง อำศัยกำรสร้ำงสัตว์ทดลองที่มี

กำรกลำยพันธุ ์ของหน่วยพันธุกรรมที่ต้องกำรศึกษำ 

(transgenic animal) สัตว์ทดลองท่ีได้รับควำมนิยมใน

ปัจจบุนัได้แก่ หน ูและ ปลำม้ำลำย กำรสร้ำง transgenic 

animal ที่ผ ่ำนมำอำศัยกระบวนกำรตัดต่อหน่วย

พันธุกรรมและใส่ในไวรัส จำกนั้นจึงใช้ไวรัสในกำรน�ำส่ง
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ส่วนของหน่วยพันธุกรรมไปยังเซลล์สืบพันธุ์เป้ำหมำย

หรือตัวอ่อน กำรสร้ำงชิ้นส่วนหน่วยพันธุกรรมและ

ดีเอนเอในไวรัสนั้นท�ำได้ยำก และมีข้อจ�ำกัดมำก ท�ำให้

กำรสร้ำง transgenic animal ท�ำได้ยำก แต่กำรใช้ 

CRISPR-Cas ท�ำให้กำรตดัต่อหน่วยพันธุกรรมทีต้่องกำร

มีควำมยุ ่งยำกน้อยลง กำรสร้ำงแบบจ�ำลองสัตว์ที่

ต้องกำรศึกษำโรคต่ำงๆ ท�ำได้ง่ำยขึ้น และสำมำรถสร้ำง

แบบจ�ำลองสตัว์ชนดิใหม่ๆ ท่ีไม่สำมำรถท�ำด้วยวธิเีดมิได้

อีกมำก

๓.	การ รักษา ผู ้ป ่ วยโรคที่ ถ ่ ายทอดทาง

พันธุกรรมและโรคอื่นๆ	 ด้วยวิธีเซลล์บ�าบัด	 หรือ

หน่วยพันธุกรรมบ�าบัด กำรรักษำโรคที่เกิดจำกควำม

ผิดปรกติทำงพนัธกุรรมท่ีน่ำจะตรงจดุทีส่ดุคอืกำรทดแทน

หน่วยพันธุกรรมที่เสียหน้ำที่ด้วยหน่วยพันธุกรรมปรกติ 

แต่กำรรักษำด้วยวิธีนี้มีควำมซับซ้อนมำกเช่นเดียวกับ

กำรสร้ำงแบบจ�ำลองสตัว์ นอกจำกนีย้งัมคีวำมเสีย่งของ

กำรใช้ไวรัสที่ท�ำหน้ำท่ีเป็นพำหะน�ำส่งหน่วยพันธุกรรม 

(viral vector) ซึ่งอำจผนวกจีโนมในต�ำแหน่งที่อำจ

กระตุน้ให้เกิดมะเรง็ดงัในอดตีทีม่กีำรใช้หน่วยพนัธกุรรม

บ�ำบัดในกำรรักษำผู ้ป ่วยภูมิคุ ้มกันบกพร่องรุนแรง 

(severe combined immunodeficiency: SCID) ซ่ึงมผีล

ให้ผู้ป่วยเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขำวในภำยหลัง กำรใช้ 

CRISPR-Cas สำมำรถตัดต่อหน่วยพันธุกรรมที่ต้องกำร

และในต�ำแหน่งที่จ�ำเพำะ ท�ำให้เลี่ยงควำมเสี่ยงข้ำงต้น

ได้ นอกจำกนี้กำรรักษำด้วยเซลล์บ�ำบัด สำมำรถ

ท�ำได้ง่ำยขึ้นโดยกำรใช้เซลล์ของผู้ป่วยเองมำท�ำกำรตัด

ต่อแก้ไขหน่วยพันธุกรรมด้วย CRISPR-Cas ในห้อง

ปฏิบัติกำรแล้วเพำะเลี้ยงจนมีจ�ำนวนมำกพอ จำกนั้นจึง

น�ำเซลล์เหล่ำนั้นให้กลับสู่ผู้ป่วยรำยเดิมต่อไป เทคนิค

เหล่ำนีย้งัได้รบักำรประยกุต์ใช้ในกำรรกัษำโรคมะเรง็ ใน

รูปแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันบ�ำบัดอีกด้วย 

๔.	การประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ

จลุชีพ เนือ่งจำกคณุสมบตัพิืน้ฐำนของ CRISPR-Cas ใน

กำรต่อต้ำนกำรติดเช้ือแปลกปลอม ท�ำให้มีแนวคิดกำร

ใช้ระบบนี้ในกำรก�ำจัดเช้ือจุลชีพก่อโรค เช่น แบคทีเรีย 

เชื้อรำ หรือไวรัส โดยกำรสร้ำง single-guided RNA ที่มี

ควำมจ�ำเพำะต่อดีเอนเอของจุลชีพก่อโรคที่ต้องกำรเพ่ือ

ให้ท�ำงำนร่วมกับเอนซัยม์ Cas ในกำรท�ำลำยเชื้อจุลชีพ

โดยที่เซลล์มนุษย์ไม่ได้รับผลดังกล่ำว ซ่ึงถือเป็นวิธีต้ำน

จลุชพีทีจ่�ำเพำะต่อเชือ้ และใช้ได้แม้กับเชือ้ดือ้ยำหรอืเช้ือ

ที่ไม่มียำรักษำด้วย

๕.	การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ โดย

เฉพำะกำรตดิเชือ้จุลชพีกลุม่ท่ีอำศยัแมลงเป็นพำหะ เช่น

เชือ้มำลำเรยี หรอืเชือ้ไวรสัเดงก ีโดยกำรใช้ CRISPR-Cas 

ในกำรตัดต่อหน่วยพันธุกรรมของยุง Anopheles หรือ 

Aedes ให้มีควำมสำมำรถในกำรแพร่เช้ือจุลชีพน้อยลง 

หรือท�ำให้ยุงเป็นหมันและลดกำรแพร่พันธุ์ของยุงพำหะ

เหล่ำนี้ได้ 

โดยสรปุ CRISPR-Cas เป็นกำรค้นพบกระบวนกำร

เอำตวัรอดทำงธรรมชำตขิองสิง่มชีวีติ ซึง่นกัวทิยำศำสตร์

น�ำมำปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับวงกำรวิทยำศำสตร์

แขนงต่ำงๆ รวมถึงวิทยำกำรศำสตร์กำรแพทย์อย่ำง

แพร่หลำยในช่วงเวลำไม่กีปี่มำนี ้ท�ำให้เกดิควำมก้ำวหน้ำ

ใหม่ๆ ในกำรศึกษำวิจัย ค้นหำวิธีป้องกันและรักษำโรค

ต่ำงๆ ทัง้กลุม่โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ และคำดว่ำกำร

พัฒนำเกี่ยวกับระบบนี้จะมีควำมก้ำวหน้ำอีกมำกใน

อนำคตอันใกล้
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รปูที	่๑ แสดงกระบวนกำรท�ำงำนของ CRISPR-Cas ในแบคทเีรยีเพือ่ก�ำจดั genome แปลกปลอมจำกกำรตดิเช้ือไวรัส 

(ที่มำ: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR)

บรรณานุกรม
1. Barrangou R, Doudna JA. Applications of CRISPR 

technologies in research and beyond. Nat Biotechnol 

2016;34:933-41.

2. Jiang F, Doudna JA. CRISPR-Cas9 Structures and 

Mechanisms. Annual Review of Biophysics 2017;46: 

505-29.

3. Schmid-Burgk JL. Disruptive non-disruptive applications 

of CRISPR/Cas9. Curr Opin Biotechnol 2017;48:203-9.

4. Shalem O, Sanjana NE, Zhang F. High-throughput 

functional genomics using CRISPR-Cas9. Nat Rev 

Genet 2015;16:299-311.


