มก. จัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรไขหวัดนก
ปองกัน - ชันสูตร - ยับยั้ง H5N1
ขณะนี้ปญหาโรคไขหวัดนกไดแพรระบาดไปทั่วภูมิภาคของโลก สงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และระบบสาธารณสุขดวย ซึ่ง
ทางรัฐบาลไดมีนโยบายเรงดวนใหความสําคัญตอการหาวิธีปองกัน
การแพร ร ะบาดของโรคมาอย า ง
ตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามโรคไขหวัด
นกไดกลายเปนโรคประจําถิ่นไปแลว
จึงจําเปนตองระดมพลังกายและพลังสมองของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของคิดหาวิธีที่จะสกัด การแพรกระจายของ
โ ร ค ใ ห ไ ด เ ร็ ว ที่ สุ ด จ า ก เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล า ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดรวบรวมนักวิจัย
และผูเชี่ยวชาญจากคณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย
คณะวนศาสตร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาดาน ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว และ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มาประสานความรวมมือ
ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ไข ห วั ด นก ภายใต ก ารทํ า งานของ“ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ไ ข ห วั ด นก”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จากการเสวนาเรื่อง
“การวิจัยและพัฒนาเพื่อแกไขปญหาโรคไขหวัดนก”
ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (มก.) เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) รศ.น.สพ.ดร.ธานีรัตน สานติวัตร ผูอํานวยการศูนย
วิทยาศาสตรไขหวัดนก และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
มก. เผยวา จากการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกที่ผานมาตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2547 จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดทําการศึกษาวิจยั ติดตามสถานการณไขหวัดนกมาโดยตลอด
โดยแบงการทํางานออกเปน 2 สวนหลัก คือ ดานงานบริการ
ตรวจวินิจฉัยโรค
ซึ่งตั้งแตไขหวัดนกระบาดมีประชาชน
เกษตรกร
และบริษัทเอกชนนําสัตวมาใชบริการตรวจวินิจฉัย
ประมาณ 5,003 ราย และตรวจพบเชื้อไขหวัดนกจํานวน 114 ตัวอยาง , ดานงานวิจัย ซึ่งแยกยอยได ดังนี้

1. โครงการพัฒนาวัคซีนเชื้อตายเพื่อปองกันโรคไขหวัดนก ซึง่ ผศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร
หัวหนาหนวยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร และเลขาฯ ศูนยวิทยาศาสตรไขหวัดนก ให
รายละเอียดวา โครงการนี้มุงศึกษาสารเคมี อุณหภูมิ และเวลาที่ใชในการฆาเชื้อไวรัสไขหวัดนก H5N1 ที่
ไดจากซากสัตวปวยในประเทศโดยไมทําลายโปรตีนของเชือ้ ไวรัสไขหวัดนกในความสามารถทีจ่ ะกระตุนใหเกิด
ภูมิคุมกัน ซึ่งทําการทดลองฉีดเชื้อโรคเขาไปในไขไกฟกเพื่อทดสอบความสามารถในการฆาเชื้อ และเมื่อได
สารเคมี อุณหภูมแิ ละเวลาที่สามารถฆาเชื้อไดจึงนําเชือ้ ไวรัสไขหวัดนกที่ผานขบวนการดังกลาวผสมกับสื่อ
(adjuvant) นําไปฉีดแพะจํานวน 2 ตัว พบวาสามารถกระตุนภูมิคุมกันได และขณะนี้กําลังนําไปทดสอบดวย
วิธเี ดียวกันกับไกจํานวน 60 ตัว เพื่อตรวจสอบผลอีกครั้ง
2. โครงการพัฒนาวัคซีนเพื่อปองกันโรคไขหวัดนกโดยใช
เซลแมลง โดยทําการโคลนยีน H5 ของ
เชื้อไวรัสไขหวัดนก H5N1 ที่ไดจากสัตวปวยเพื่อใชเปนวัคซีนที่สามารถแยกสัตวที่ติดเชื้อออกจากสัตวทที่ ํา
วัคซีน โดยทําการนํายีน H5 ที่ได เขาสูเซลลแมลงเพื่อใหเซลลแมลงผลิตโปรตีน H5 และนําไปฉีดเขาตัวไก
เพื่อทดสอบความสามารถในการสรางภูมคิ ุมกัน
3. โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบภูมคิ ุมกันของโรคไขหวัดนกโดยสามารถแยกภูมคิ ุมกันทีเ่ กิดจากการ
ติดเชื้อตามธรรมชาติจากภูมคิ ุมกันที่ไดจากการทําวัคซีน
4. โครงการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไขหวัดนกที่ทําใหเกิดโรคในแมว และเสือตามธรรมชาติ
5. โครงการศึกษาวิถีเปดไลทุง และระบาดวิทยาของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง รวมทั้งการศึกษา
ระบาดวิทยาโรคไขหวัดนกในนกปาและนกอพยพ
6. โครงการระบาดวิทยาของโรคไขหวัดนกใน 5 จังหวัดที่เชื่อมตอกันในภาคกลางและภาคตะวันตก
ของไทย
7. โครงการวิจัยสมุนไพรเพื่อใชในการปองกันและตอตานเชื้อไขหวัดนกในไก ซึ่ง รศ.ดร.งามผอง
คงคาทิพย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. ใหขอ มูลเกี่ยวกับโครงการนี้ วา ไดทําการวิจัยสมุนไพร 5
ชนิด คือ บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน ยานพาโหม และสันโศก ซึ่งสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดนี้มฤี ทธิ์ปองกัน
และยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัส
และยังสามารถปองกันการแพรของเชื้อไวรัสในตัวไกไดอยางมี
นัยสําคัญ
8. โครงการศึกษาการผลิตยาทามิฟลูที่ใชในการยับยั้งเชื้อไวรัส H5N1 ที่เปนตนเหตุของโรคไขหวัดนก
ซึ่ง น.สพ.ดร.ชนินทร ติรวัฒนวานิช หัวหนาภาควิชา สรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มก. กลาว
วา ยาทามิฟลู ซึ่งเปนยารักษาโรคไขหวัดนกมีราคาแพงและไมเพียงพอตอความตองการ ดังนัน้ ศูนย
วิทยาศาสตรไขหวัดนก มก. จึงใชวิธที างเคมีสงั เคราะหผลิตยาทามิฟลูจากสารชิคิมคิ แอซิด (Shikimic Acid)
และ ควินิค แอซิด (Quinic Acid) ซึ่งจะเปนอีกชองทางที่ชวยลดงบประมาณและยังเปนการพัฒนาศักยภาพ
ของนักวิจัยอีกดวย

“สถานการณไขหวัดนกขณะนี้ ทุกฝายจะตองพรอมเปดเผยขอมูลเพื่อใหประชาชนทั่วไป เกษตรกร
และกลุมอุตสาหกรรมคาสัตวตางๆ ไดทราบถึงวิธกี ารปองกัน อาการของโรค การแจงเหตุเมื่อสงสัยวาสัตว
อาจจะตายจากโรคไขหวัดนก ใหกบั หนวยงานที่สามารถใหความชวยเหลือแกเกษตรกรเกีย่ วกับไขหวัดนกได
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง ศูนยวิทยาศาสตรไขหวัดนก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความพรอมและศักยภาพ
ดานสัตววิทยาครบวงจร ในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดโรคไขหวัดนก โดยเฉพาะเรามีทีมนักวิจัย
ใหบริการชันสูตรสัตวปวยดวยเครื่องวิเคราะหระดับเซลล และยับยั้งการแพรระบาดของโรค นอกจากนี้ยัง
พรอมที่จะนําทีมสัตวแพทยไปชวยเฝาระวังสถานการณไขหวัดนกใหกบั หนวยงานที่ยงั ขาดแคลนสัตวแพทยอกี
ดวย” รศ.น.สพ.ดร.ธานีรัตน กลาว และสําหรับเกษตรกร กลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมสัตว หนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ตองการปรึกษาปญหาไขหวัดนก สามารถติดตอไดที่ ศูนย
วิทยาศาสตรไขหวัดนก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 0-2942-8751-9 ตอ 1201

