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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ ดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบับประจําวันที 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 มูลค่าข่าว 120,000.-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท SaNOtize ขอเชิญประชุมวิชาการ และพิธีลงนามความรวมมือกัน
วิจัยในประเทศไทยในหัวขอ “นวัตกรรมการใช Nitric Oxide ในการจัดการไวรัสโควิด-19”

นับเปนเวลายาวนานกวา 2 ปแลวที่ผูคนทั่วโลกตองเผชิญสถานการณการระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด19 ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจในหลายดาน โดยผูปวยมีอาการแสดงเริ่มแรกคลาย อาการ
ไขหวัด ตัวรอน มีน้ํามูก หากรุนแรงจะมีอาการเหนื่อยหอบ ปอดอักเสบ จนถึงขั้นวิกฤต การทํางานของ ปอด
ลมเหลวฉับพลัน หลายประเทศตองระดมผูเชี่ยวชาญมาชวยกันหาวิธีรับมือกับไวรัสโควิด-19 อยางเรงดวน ทั้ง
วิจัยทดลอง คิดคนหายา แนวทางการรักษา นวัตกรรมใหมเพื่อชวยกําจัดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อชวยเหลือประชาชน
ใหรอดชีวิต และผานพน วิกฤตินี้ใหเร็วที่สุด
จากการศึกษาทางการแพทยพบวาในรางกายคนเรานั้นมีสาร "Nitric Oxide"(ไนตริกออกไซด) ซึ่งเปน
โมเลกุลกาซเล็กๆ มีขนาด 20 นาโนเมตร ที่มีเพียงไนโตรเจนผสมกับออกซิเจน สามารถผลิตไดเองจาก รางกายมนุษย
ในธรรมชาติพบไดในการระเบิดภูเขาไฟ ชวงฟาแลบฟาผา ซึ่งจากการทดลองคนควาพบวา สาร NO มีประโยชนทาง
การแพทยมาก ในชวงแรกจึงไดถูกพัฒนามาเพื่อใชรักษาผูปวยโรคหัวใจ และไดศึกษาวิจัยอื่นๆเรื่อยมาจนพบวา "ไน
ตริ ก ออกไซด" เปน โมเลกุลที่ทํา หนา ที่เปน สารสําคั ญ ในการกระตุนระบบปฏิก ริย าเคมีใน รายกาย และมีความ
ปลอดภัยตอเซลลมนุษย มีฤทธิ์ในการฆาแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา
ตอมาในป 1997 นักวิทยาศาสตรจากบริษัท "SaNOtize Research and Development Corp." นําโดย
ดร.กิลลี่ รีเกฟ (Dr. Gilly Regev)และ ดร.คริส มิลเลอร (Dr. Chris Miller) ไดเริ่ม ทําการศึกษาวิจัยการทํางานของ
"ไนตริกออกไซด" ในการกําจัดจุลชีพทุกๆชนิด พบวากาซ "ไนตริกออกไซด" ที่ถูกสรางขึ้นในรางกาย ทําหนาที่เปน
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ดานแรกในการปองกันเชื้อโรคแปลกปลอมที่เขามาในรางกาย จึงไดนํา สมมติฐานนี้ใชในการคนหาปริมาณกาซที่
รางกายสรางขึ้นเพื่อใชควบคุมการติดเชื้อบริเวณชั้นผิวหนังโดยไมสงผลอันตรายตอรางกายมนุษย การคนพบนี้ไดถูก
ตี พิ ม พ มากกว า 40 งานวิจั ย และขึ้ นทะเบี ย นลิข สิ ท ธิ์ ไ ว ห ลายฉบั บ และยัง ได ขึ้น ทะเบี ย นสิ ทธิบั ต รในดา นการ
พัฒนาการผลิตและการขนสง "ไนตริกออกไซด" ในรูปแบบของเหลว เจล ครีม ที่ใชในการฆาเชื้อโรคและจัดการกับ
เชื้อที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะหลายตัว รวมถึงขยายขีดความสามารถในการ รักษาในโรคที่หลากหลาย รวมทั้งโรคไซนัส
อักเสบติดเชื้อ ไขหวัดธรรมดา ไขหวัดใหญ มาจนถึงไวรัสโควิด-19 และไวรัสกลายพันธุที่กําลังมีการแพรระบาดทั่วโลก
อยูในตอนนี้

จากการคนพบครั้งสําคัญนี้ ทําใหการใช "ไนตริกออกไซด" แบบสูดดมกลายเปนอีกหนึ่งความหวัง ที่จ ะ
นํามาใชรับมือในการชวยลดปริมาณไวรัสในรางกาย เนื่องจากมีรายงานผลการรักษาผูปวยติดโควิด-19 ใน กลุมที่มี
อาการไมรุนแรงวา ไดผลการรักษาในระดับที่ดีซึ่งชวยในการลดระยะเวลาในการแสดงอาการและระยะ เวลาในการ
เขารับการรักษา รวมถึงลดความรุนแรงของโรคได นอกจากนี้ผลขางเคียงในการใช "ไนตริกออกไซด" ยังมี ความ
ปลอดภัยสอดคลองกับการวิจัยที่ผานมา ที่พบผลขางเคียงอยูในระดับเล็กนอย เชน ผื่นขึ้น แสบจมูกเล็กนอย ซึ่งนับวา
เปนผลวิจัยที่นาสนใจมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรงประสานความรวมมือในการรวมทํางานวิจัย
และพัฒนาแนวทางการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยสาร "ไนตริกออกไซด" ลงนามทําบันทึกขอตกลง (MOU)
กับทางบริษัท SaNOtize Research and Development Corp. ซึ่งเปนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนํา ซึ่งเปน
ผูศึกษาวิจัยจากหองปฏิบัติการถึงการศึกษาวิจัยในมนุษย (Clinical Control Trials) ทีมนักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีนี้ในการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน โรคติดเชื้อผิวหนัง ทําการวิจัยการกําจัดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ผลการวิจัยเชิงประจักษในการจัดการลดปริมาณเชื้อไวรัสในรางกายมนุษยอยางมี นัยสําคัญ ในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือการทํางานวิจัย (MOU) เพื่อการวิจัยคลินิกในการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพ
ของสารไนตริกออกไซดฆาเชื้อไวรัสดวยวิธีการพนยาทางโพรงจมูกและลําคอ นับเปนครั้งแรก ในประเทศไทย
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัทSaNOtize Research and Development
Corp. ไปแลวเมื่อวันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา ณ หองประชุม มหาวิทยาลัยศรีนคนทรวิ โรฒ
ประสานมิตร
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ซึ่งในการลงนามทําการทดสอบการใช"ไนตริกออกไซด" ครั้งแรกในประเทศไทยนี้ นับวาเปนงานวิจัยครั้ง
สําคัญที่อาจเปนทางรอดจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปจจุบัน โดยวันดังกลาวนอกจากจะ
มีพิธีลงนามแลว ยังไดรับ เกียรติจาก ดร.กิลลี่ รีเกฟ (Dr. Gilly Regev) ประธานบริหารและผูรวมกอตั้งบริษัท
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ SaNOtize Research and Development Corp. มาบรรยายให ค วามรู ใ น
เรื่อง "ผลการวิจัย Nitric Oxide Nasal Spray กับการรักษาโควิด-19" และยังได ดร.คริส มิลเลอร (Dr. Chris
Miller) ประธานเจาหนาที่บริหารและผูรวมกอตั้ง ซึ่งเชี่ยวชาญทางดา น "Nitric Oxide"มากวา 25 ป และมี
ประสบการณตรงในเปดสถานประกอบการดานเภสัชกรรมจากอเมริกา มาบรรยายในหัวขอ "From Bench to
Pandemic, History of nitric oxide and how it can treat viral infections, eradicate Covid-19 .”จากหอง
วิจัยสูการระบาดทั่วโลก ประวัติศาสตรไนตริกออกไซด การกําจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ” ใหแกแพทย สื่อมวลชน และ
ประชาชนผูสนใจที่มารวมประชุมวิชาการ และเปนพยานในพิธีไดรวมรับฟงอีกดวย

