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� NASA ทดสอบการพิมพ 3 มิติ บนอวกาศ

� ความรอนกับเสถียรภาพของเอนไซมเซลลูเลส

       Electroceuticals คือ อิเล็กทรอนิกสชีวภาพที่ใชทาง 

การแพทย โดยใชกระแสไฟฟากระตุนหรือเปลี่ยนแปลงการ 

ทำงานของรางกาย ปจจุบันมีการนำ Electroceuticals ใน 

การฝงปลูกเสนประสาทเพื่อรักษาปญหาการไดยิน การมอง 

เห็น โรคหัวใจ และการลดความเจ็บปวด

 ขณะนี้ นักวิจัยไดพัฒนานำเอาเทคโนโลยี Electro- 

ceuticals พัฒนาเปนแคปซูลเพ่ือฝงไวในอวัยวะท่ีไมสามารถ 

ใชยาในการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 รายงานขาวว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก 

วอชิงตันฉบับนี้ขอแนะนำเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญ 

ในวงการแพทยในอนาคต ขอเชิญผูอานติดตามไดในเลมครับ             

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

Office of Science and Technology  (OSTC)

Royal Thai Embassy, Washington D.C.

เดือนสิงหาคม 2557

จากหนาปก

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� �

� ชะลอการเสื่อมสภาพของรางกายดวยยีน AMPK

� พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงดานพลังงาน

� สุขภาพของผูอาศัยในบริเวณบอกาซธรรมชาติ

�� ถาม-ตอบ สิ่งที่คุณควรรูเกี่ยวกับโรคอีโบลา

CONTENTS
       ลาสุดนี้ โรคอีโบลาเปนไดคราชีวิตผูติดเชื้อจำนวนมาก  

ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก โรคอีโบลาปรากฎ 

ครั้งแรกในป พ.ศ. 2513 หนึ่งในพื้นที่ที่มีการแพรระบาด 

ของโรค คือ หมูบานใกลกับแมน้ำอีโบลา ซ่ึงช่ือของโรคไดมา 

จากช่ือของแมน้ำแหงนี้

 การแพรระบาดครั้งลาสุด เริ่มตนครั้งแรกเมื่อเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2557 เปนการระบาดที่ใหญที่สุดและมีความ 

ซับซอนที่สุดในประวัติศาสตร การระบาดครั้งนี้มีจำนวนผูที่ 

ติดเชื้อและผูเสียชีวิตมากวาครั้งกอนๆ รวมกัน นอกจากนี้ 

โรคอีโบลาไดเริ่มระบาดไปยังประเทศตางๆ แลว รายงาน- 

ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากวอชิงตัน ฉบับนี้ จึงขอ 

นำเสนอคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรคอีโบลา ซึ่งเปนขอมูล 

พื้นฐานที่คุณควรรูเพื่อการเตรียมพรอมรับมือกับโรคระบาด 

นี้ครับ

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

Office of Science and Technology  (OSTC)

Royal Thai Embassy, Washington D.C.

เดือนตุลาคม 2557



     NASA จัดสงเครื่องพิมพ 3 มิติไปยัง 

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space 

Station) เปนครั้งแรกในชวงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 

โดยเครื่องพิมพนี้มีขนาดเทาเตาไมโครเวฟ  ทำใหนักบินอวกาศ 

สามารถพิมพวัตถุพลาสติกไดเกือบทุกรูปแบบที่ตองการ ใชเวลานอย 

มีคาใชจายต่ำ สามารถนำไปใชทดแทนชิ้นสวนวัตถุที่แตกหักระหวางการ 

ปฏิบัติงานในอวกาศได ทำใหนักบินอวกาศไมจำเปนที่จะตองเตรียมชิ้นสวนหลาย 

รอยชิ้นมาพรอมกับยานอวกาศดวย นอกจากนี้ นักบินอวกาศอาจจะประดิษฐอุปกรณอื่นๆ 

ที่สามารถนำมาใชประโยชนได

         เครื่องพิมพ 3 มิติที่กลาวถึงนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัท Made in Space ซึ่งมีฐานการผลิตใกลกับ NASA’s 

Ames Research Center เมือง Moffett Field รัฐ California งานพิมพที่ไดนั้นผลิตจากพลาสติกที่ออนตัวและ 

สามารถเปลี่ยนรูปทรงไดที่อุณหภูมิสูง 225 – 250 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาพิมพประมาณ 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 

แตปญหาที่พบ คือ แรงโนมถวงที่แตกตางกันสงผลใหความรอนที่ปลอยจากจากเครื่องพิมพมีอุณหภูมิิที่แตกตางกัน 

ทำใหบางสวนของพลาสติกที่พิมพออกมาจะมีอุณหภูมิรอนหรือเย็นเกินไป ทางบริษัท Made in Space ไดทดสอบ 

สมรรถนะของเทคโนโลยีนี้ที่คาแรงโนมถวงของโลกใกลคาศูนย พบวา แตละชั้น (Layer) ของงานพิมพจะมี 

ความหนาไมเทากันกันในสภาวะไรน้ำหนัก เนื่องจาก แมวาเครื่องพิมพจะสามารถพนวัตถุดิบเพื่อกอใหเกิดเปน 

งานพิมพ 3 มิติได แตไมมีแรงโนมถวงที่จะดึงดูดวัตถุไว นอกจากนี้จะมีการประเมินผลประสิทธิภาพในการใช 

งานของงานพิมพ 3 มิติ โดยจะมีการสงชิ้นสวนที่มีการผลิตขึ้นในอวกาศกลับมายังโลกเพื่อตรวจสอบ 

คุณภาพของวัตถุที่ถูกผลิตบนอวกาศเพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุที่ถูกผลิตบนพื้นโลก
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ที่มา:  Alexandra Witze นิตยสาร Nature 
ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2557

NASA ทดสอบการพิมพ์ � มิติ บนอวกาศNASA ทดสอบการพิมพ์ � มิติ บนอวกาศ

อ่านต่อหน้า �



�รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที� ��/���� �

ความร้อนกับเสถียรภาพ
ของเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase)

ที่มา: Elizabeth K. Wilson นิตยสาร Chemical & Engineering News ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2557

      เซลลูเลส (Cellulase) เปนกลุมเอนไซมที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียที่ถูกผลิตเพื่อใชในการ 

ยอยสลายเซลลูโลส (Cellulose) และโพลีแซ็กคาไรด (Polysaccharide) Robert Kelly 

อาจารยทางดานวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย North Carolina State ทำการศึกษาความสามารถ 

ในการทนความรอนของเซลลูเลส เพื่อนำมาใชในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในเชิงการคา 

เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผานมา Douglas S. Clark คณบดี College of Chemistry 

มหาวิทยาลัย California เมือง Berkeley กลาวในที่ประชุม American Chemical Society 

วามีการคนพบเซลลูเลสซึ่งไดจากเชื้อจุลินทรียจำพวกเอ็คซทรีมโมไฟล (Extremophile) 

หรือเชื้อจุลินทรียที่สามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุไดในสภาวะวิกฤต โดยที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม

สามารถอาศัยอยูได เชน สภาวะที่มีอุณหภูมิและ ความเปนกรดสูง สภาวะที่เค็มจัด เปนตน 

โดยที่เชื้อจุลินทรียจำพวกเอ็คซทรีมโมไฟลนี้ เชน อารเคีย (Archaea) สามารถผลิตเอนไซม 

ที่มีเสถียรภาพขึ้นมาตามธรรมชาติ โดยทีมนักวิจัยทำการศึกษาโปรตีน Chaperone หรือเรียกวา 

โปรตีน γ-Prefoldin ของอารเคียจากใตทะเลลึก ซึ่งเปนโปรตีนที่มีลักษณะกลุมยาว มีหนาที่ชวย 

การมวนตัวของโปรตีนชนิดอื่นไดอยางถูกตอง และปองกันโปรตีนในเซลลไมใหเกิดการเสียสภาพ 

(Denaturation) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น โปรตีน γ-Prefoldin จึงเปนอีกหนึ่ง 

ทางเลือกที่สามารถนำมาศึกษา เสถียรภาพของเซลลูเลส        

ความร้อนกับเสถียรภาพ
ของเอนไซม์เซลลูเลส (Cellulase)

ที่มา: Elizabeth K. Wilson นิตยสาร Chemical & Engineering News ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2557
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     วิศวกรจาก NASA’s Marshall Space Flight Center เมือง Huntsville รัฐ Alabama ศึกษาเพิ่มเติม 

ในสวนของสารเคมีที่ใชในงานพิมพ 3 มิติซึ่งใชสารผลักดันของเหลว หากการศึกษานี้ประสบความสำเร็จอยาง 

สมบูรณแบบ จะสามารถลดเวลา ลดคาใชจายในการผลิต และสามารถผลิตเครื่องกลที่มีความซับซอนได เชน 

งานพิมพโลหะสำหรับหัวฉีดเครื่องยนตจรวดจะมีราคาถูกลง 80% หรือสามารถผลิตปมเทอรโบเชื้อเพลิงซึ่งเปน 

ซึ่งเปนชิ้นสวนหลักที่มีความซับซอนของเครื่องยนตจรวดไดงายและรวดเร็วขึ้น แตอยางไรก็ตาม นักบินอวกาศยังไม 

สามารถที่จะพิมพทุกอยางจากเครื่องพิมพนี้ได ทางบริษัท Made in Space มีเปาหมายในการพัฒนาและการ 

เปลี่ยนแปลงระยะยาว โดยมีโครงการในป ค.ศ. 2558 ที่จะผลิตเครื่องพิมพ 3 มิติ เครื่องที่สองเพื่อสงไปยังสถานี 

อวกาศนานาชาติ (International Space Station) โดยทีมงานจะมีการปรับเปลี่ยนเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น 

เพื่อสรางเครื่องพิมพ 3 มิติ สามารถใชงานไดอยางเหมาะสมและใชเปนอุปกรณในอนาคต

NASA ทดสอบการพิมพ์ � มิติ บนอวกาศNASA ทดสอบการพิมพ์ � มิติ บนอวกาศ
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           Clark รวมกับ Harvey W. Blanch จากมหาวิทยาลัย California เมือง Berkeley และ 

Frank T. Robb จากมหาวิทยาลัย Maryland กลาวถึงเชื้อจุลินทรียจำพวกอารเคีย 

หรือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคลายแบคทีเรีย ในบอน้ำรอนใกลเมือง Gerlach รัฐ Nevada พบวา 

อารเคียมีการผลิตเซลลูเลส หรือ EBI-244 ซึ่งสามารถทนตอความรอนไดสูงกวา 100 

องศาเซลเซียส และสามารถอยูในสภาวะที่เปนกรดสูงได ซึ่งแตกตางจากเซลลูเลสที่ผลิตไดจาก 

เชื้อราสายพันธุ Trichoderma reesei ที่นำมาใชในเชิงการคาปจจุบัน ซึ่งสามารถผลิตเซลลูเลสได 

ในปริมาณมากกวา แตสามารถทนความรอนไดเพียง 50 องศาเซลเซียส และทนทานตอสภาวะที่ 

เปนกรดไดต่ำกวาอารเคีย โดยในทางอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมีความตองการ 

เซลลูเลสที่สามารถทนความรอนและความเปนกรดไดดี เนื่องจากจะตองมีการผานกระบวนการ 

ทางความรอนเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย และตองมีปริมาณเซลลูเลสที่มาก 

เพียงพอที่จะสามารถนำมาใชในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ แตอยางไรก็ตาม นักวิจัย 

พยายามที ่จะศึกษาความหลากหลายและเสถียรภาพของเซลลูเลสจากเชื ้อจุลินทรียตางๆ 

ภายใตสภาวะที่มีการควบคุม  แตการศึกษาเซลลูเลส รวมถึงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพยังคง 

เปนไปอยางชาๆ 
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        นักวิจัยนำโดย Matthew Ulgherait, David Walker และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA ทำการ 

กระตุนยีน AMPK ซึ่งมีหนาที่เปนตัววัดระดับพลังงานในเซลล จะถูกกระตุนเมื่อระดับพลังงานในเซลลอยูในระดับต่ำ 

ซึ่งโดยปกตินั้น มนุษยมียีน AMPK ในระดับคอนขางสูงแตอยูในรูปที่ยังไมถูกกระตุน ทีมนักวิจัยศึกษาการ 

เพิ่มขึ้นของยีน AMPK ในลำไสแมลงหวี่สายพันธุ Drosophila melanogaster ประมาณ 100,000 ตัว ซึ่งสามารถ 

เพิ่มอายุขัยแมลงหวี่ไดประมาณ 30% จาก 6 สัปดาห เพิ่มเปน 8 สัปดาหโดยประมาณ Walker ผูเชี่ยวชาญดาน 

ชีววิทยาและสรีรวิทยา มหาวิทยาลัย UCLA กลาวถึงการคนพบนี้วา เปนการศึกษาความเปนไดที่มนุษยจะมีสุขภาพ 

ที่ดีและอายุยืนขึ้น โดยเพิ่มการปกปองระบบอวัยวะหลักในรางกายจากการทำลายตามธรรมชาติเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

จากการศึกษาสัณนิษฐานวา การกระตุนยีน AMPK ในอวัยวะ เชน ลำไส จะสามารถชะลอการเสื่อมสภาพของ 

รางกายและสมองของคนได ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจนอกเหนือจากการศึกษาโรคที่มักจะเกิดในชวงที่อายุขัยเพิ่มขึ้น 

เชน โรค Parkinson 

      Ulgherait มุงเนนศึกษากระบวนการระดับเซลล ที่เรียกวา “Autophagy” ซึ่งเปนกระบวนการกำจัด 

เซลลที่หมดอายุขัย หรือสวนประกอบของเซลลไดรับความเสียหาย โดยกำจัดไวที่ Cellular garbage เพื่อปองกัน 

ไมใหเซลลหลักจะไดรับความเสียหาย  โดย Autophagy มีหนาที่ชวยปองกันการเสื่อมสภาพของรางกาย และใน 

กระบวนการนี้ยีน AMPK จะถูกกระตุนใหมีการแสดงออกรวมดวย จากการทดสอบโดยกระตุนยีน AMPK ในระบบ 

ประสาท พบวาระดับของ Autophagy ในสมองและลำไสมีระดับเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการกระตุนยีน AMPK ในลำไส 

พบวาระดับของ Autophagy ในสมองเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาระดับของ Autophagy ในอวัยวะสวนอื่นนาจะเพิ่มขึ้น 

ดวยเชนกัน Ulgherait กลาวเพิ่มเติมถึงความสัมพันธระหวางเหตุและผล โดยกลาววาอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงการ 

กระตุนยีน AMPK และกระตุน Autophagyซึ่งเปนเปาหมายหลักในการชะลอการเสื่อมสภาพของรางกายโดยตรง

     อยางไรก็ตาม นักวิจัยพยายามศึกษาความเปนไปไดที่จะนำกระบวนการนี้มาใชในคน เพื่อชะลอการเสื่อม 

สภาพของรางกายหรือพยายามชะลอการเริ่มตนของโรคตางๆ เมื่ออายุขัยเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม การศึกษานี้ยังคง 

อยูในชวงเริ่มตน ซึ่งจะตองใชเวลาหลายปในการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และสามารถนำมาใชไดจริง 

ที่มา: http://scitechdaily.com/biologists-delay-aging-process-increasing-ampk-gene , วันที่ 9กันยายน 2557   

      นักชีววิทยาจาก University of California 

(UCLA) เมือง Los Angeles แสดงใหเห็นถึงการ 

เพิ่มขึ้นของยีน AMPK ในลำไสแมลงหวี่ ซึ่งทำให 

เพิ่มอายุขัยโดยประมาณ 30% 

ชะลอการเสื�อมสภาพของร่างกาย
ด้วยยีน AMPK

ชะลอการเสื�อมสภาพของร่างกาย
ด้วยยีน AMPK
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   ประเทศจีนขยับอันดับขึ้นเปนประเทศที่มีการ 

ผลิตพลังงานทดแทนและมีการปลอยกาซคารบอนที่ 

เกิดจากการเผาถานหินมากที่สุดในโลก แตอยางไร 

ก็ตาม ประเทศจีนใหความสำคัญในการขยายตัว 

อยางรวดเร็วของระบบการผลิตพลังงานทดแทนมาก 

กวาระบบการผลิตพลังงานจากการเผาถานหินและ 

พลังงานนิวเคลียร นอกจากนี้ ประเทศจีนยังเปนผูนำ 

โลกในดานการผลิตและใชกังหันลม ระบบการผลิต 

ไฟฟาดวยพลังแสงอาทิตยซึ่งมีการขยายตัว 100 

เทาตั้งแตป ค.ศ. 2005 และเทคโนโลยีโครงขายไฟฟา 

อัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งปจจุบันนี้ประเทศจีนมีกำลัง 

การผลิตเทียบเทาการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ำ ลม 

และแสงอาทิตยจากโรงผลิตไฟฟาในประเทศฝรั่งเศส 

และเยอรมันรวมกัน

ที่มา: นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2557

พลังงานทดแทนเพื�อ
ความมั�นคงด้านพลังงาน 

จากภาพ: กังหันลมในบริเวณฟารม Donghaitang เมือง Wenling ประเทศจีน

   ประเทศจีนขยับอันดับขึ้นเปนประเทศที่มีการ 

ผลิตพลังงานทดแทนและมีการปลอยกาซคารบอนที่ 

เกิดจากการเผาถานหินมากที่สุดในโลก แตอยางไร 

ก็ตาม ประเทศจีนใหความสำคัญในการขยายตัว 

อยางรวดเร็วของระบบการผลิตพลังงานทดแทนมาก 

กวาระบบการผลิตพลังงานจากการเผาถานหินและ 

พลังงานนิวเคลียร นอกจากนี้ ประเทศจีนยังเปนผูนำ 

โลกในดานการผลิตและใชกังหันลม ระบบการผลิต 

ไฟฟาดวยพลังแสงอาทิตยซึ่งมีการขยายตัว 100 

เทาตั้งแตป ค.ศ. 2005 และเทคโนโลยีโครงขายไฟฟา 

อัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งปจจุบันนี้ประเทศจีนมีกำลัง 

การผลิตเทียบเทาการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ำ ลม 

และแสงอาทิตยจากโรงผลิตไฟฟาในประเทศฝรั่งเศส 

และเยอรมันรวมกัน

    ในชวงกลางศตวรรษ 2000 ประเทศจีนมีการ 

ดำเนินการโดยใชกลยุทธพลังงานคารบอนต่ำ (Low-

carbon energy strategy) โดยเพิ่มการลงทุนในการ 

ผลิตไฟฟาจากน้ำ ลม และแสงอาทิตย จากเงินทุน 

จำนวน 138 พันลานหยวน (22 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เพิ่มเปนจำนวน 200 พันลานหยวน และในระหวางป 

ค.ศ. 2008 – 2012 ทำใหสามารถผลิตไฟฟาจากลมได 

เพิ่มขึ้นถึง 5 เทา และในป ค.ศ. 2013 เปนครั้งแรกที่ 

สามารถผลิตไฟฟาจากน้ำ ลม และแสงอาทิตยได 

มากกวาการผลิตจากเชื ้อเพลิงฟอสซิสและพลังงาน 

นิวเคลียร ปจจุบันพลังงานที่ผลิตไดในประเทศจีนมา 

จากแหลงพลังงานที่ไมใชคารบอนเพิ่มขึ้นถึง 9.6% ซึ่ง 

เพิ่มจาก 5.6% ในป ค.ศ. 2000 ซึ่งถือวาประสบ 

ความสำเร็จอยางมาก  ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟาดวย 

    ในชวงกลางศตวรรษ 2000 ประเทศจีนมีการ 

ดำเนินการโดยใชกลยุทธพลังงานคารบอนต่ำ (Low-

carbon energy strategy) โดยเพิ่มการลงทุนในการ 

ผลิตไฟฟาจากน้ำ ลม และแสงอาทิตย จากเงินทุน 

จำนวน 138 พันลานหยวน (22 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

เพิ่มเปนจำนวน 200 พันลานหยวน และในระหวางป 

ค.ศ. 2008 – 2012 ทำใหสามารถผลิตไฟฟาจากลมได 

เพิ่มขึ้นถึง 5 เทา และในป ค.ศ. 2013 เปนครั้งแรกที่ 

สามารถผลิตไฟฟาจากน้ำ ลม และแสงอาทิตยได 

มากกวาการผลิตจากเชื ้อเพลิงฟอสซิสและพลังงาน 

นิวเคลียร ปจจุบันพลังงานที่ผลิตไดในประเทศจีนมา 

จากแหลงพลังงานที่ไมใชคารบอนเพิ่มขึ้นถึง 9.6% ซึ่ง 

เพิ่มจาก 5.6% ในป ค.ศ. 2000 ซึ่งถือวาประสบ 

ความสำเร็จอยางมาก  ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟาดวย 

พลังงานทดแทนเพื�อ
ความมั�นคงด้านพลังงาน 
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พลังงานทดแทนเพื�อความมั�นคงด้านพลังงาน 

การผลิตพลังงานจากลมของสาธารณะประชาชนจีนเพิ่มสูงขึ้น 5 เทาในระยะเวลา 4 ป

อ่านต่อหน้า ��

พลังแสงทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา จาก 40 กิกะวัตต (GW) ไปเปน 140 กิกะวัตต (GW) ในชวงป ค.ศ. 2010 - 2013 

สำหรับประเทศจีนนั้นมีการขยาย 22 เทาตัว จาก 0.8 กิกะวัตต (GW)  ไปเปน 18 กิกะวัตต (GW)  นอกจากนี้ 

ประเทศจีนตั้งเปาหมายที่จะผลิตพลังงานทดแทนใหถึง 550 กิกะวัตต (GW) ในป ค.ศ. 2017 หรือประมาณ 48% 

เหนือระดับป ค.ศ. 2013 ซึ่งยังไมมีประเทศใดมีการลงทุนหรือมีการผลิตพลังงานทดแทนไดจำนวนมหาศาลเทานี้

     ปจจุบัน ประเทศจีนมีการผลิตไฟฟามากกวา 5 ลานลานกิโลวัตตตอชั่วโมง  นอกจากนี้ ประเทศจีนมีการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วตั้งแตในป ค.ศ. 2001 หลังการเขารวมสมาชิก World Trade Organization 

(WTO) การขยายตัวของตลาดเปนตัวขับเคลื่อนทำใหตนทุนที่ใชเพื่อผลิตพลังงานทดแทนนั้นมีราคาลดลง นอกจากนี้ 

การจัดหาตลาดในประเทศและตางประเทศ จะชวยใหตนทุนของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลงถึง 80% ตั้งแตป ค.ศ. 

2008 ผูใชพลังงานแสงอาทิตยทั่วโลกไดรับผลประโยชนจากการลดราคา ซึ่งในบางประเทศมีการใชกลยุทธ 

นี้เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ประเทศเกาหลีใตใชกลยุทธ Green Growth โดยขยายโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 

Grid) และมุงเนนผลิตภัณฑสะอาด เชน ยานพาหนะที่ไมมีการปลอยมลพิษ และในประเทศเยอรมันมีการขยาย 

อุตสาหกรรมและใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมตั้งแตในชวงตนศตวรรษ 2000 โดยมุงเนนการใชพลังงาน 

สะอาดแทนพลังงานนิวเคลียร สำหรับโครงการในอนาคต ประเทศจีนกำลังพัฒนาโครงการ State Grid Corpora-

tion of China (SGCC) มีการลงทุนจำนวน 9.4 พันลานหยวน เพื่อผสมผสานการผลิตไฟฟาจากลมและ 

แสงอาทิตยและมีอุปกรณเก็บไฟฟา โดยโครงการ SGCC ทำหนาที่เปนตัวกลางในการจัดตั้งมาตรฐานโครงขายไฟฟา 

อัจฉริยะ (Smart Grid) ระหวางประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการสงออกของเทคโนโลยีเหลานี้ไปสูตางประเทศได เชน 

ในประเทศบราซิล

พลังแสงทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึง 3 เทา จาก 40 กิกะวัตต (GW) ไปเปน 140 กิกะวัตต (GW) ในชวงป ค.ศ. 2010 - 2013 

สำหรับประเทศจีนนั้นมีการขยาย 22 เทาตัว จาก 0.8 กิกะวัตต (GW)  ไปเปน 18 กิกะวัตต (GW)  นอกจากนี้ 

ประเทศจีนตั้งเปาหมายที่จะผลิตพลังงานทดแทนใหถึง 550 กิกะวัตต (GW) ในป ค.ศ. 2017 หรือประมาณ 48% 

เหนือระดับป ค.ศ. 2013 ซึ่งยังไมมีประเทศใดมีการลงทุนหรือมีการผลิตพลังงานทดแทนไดจำนวนมหาศาลเทานี้

     ปจจุบัน ประเทศจีนมีการผลิตไฟฟามากกวา 5 ลานลานกิโลวัตตตอชั่วโมง  นอกจากนี้ ประเทศจีนมีการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วตั้งแตในป ค.ศ. 2001 หลังการเขารวมสมาชิก World Trade Organization 

(WTO) การขยายตัวของตลาดเปนตัวขับเคลื่อนทำใหตนทุนที่ใชเพื่อผลิตพลังงานทดแทนนั้นมีราคาลดลง นอกจากนี้ 

การจัดหาตลาดในประเทศและตางประเทศ จะชวยใหตนทุนของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลงถึง 80% ตั้งแตป ค.ศ. 

2008 ผูใชพลังงานแสงอาทิตยทั่วโลกไดรับผลประโยชนจากการลดราคา ซึ่งในบางประเทศมีการใชกลยุทธ 

นี้เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน ประเทศเกาหลีใตใชกลยุทธ Green Growth โดยขยายโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 

Grid) และมุงเนนผลิตภัณฑสะอาด เชน ยานพาหนะที่ไมมีการปลอยมลพิษ และในประเทศเยอรมันมีการขยาย 

อุตสาหกรรมและใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมตั้งแตในชวงตนศตวรรษ 2000 โดยมุงเนนการใชพลังงาน 

สะอาดแทนพลังงานนิวเคลียร สำหรับโครงการในอนาคต ประเทศจีนกำลังพัฒนาโครงการ State Grid Corpora-

tion of China (SGCC) มีการลงทุนจำนวน 9.4 พันลานหยวน เพื่อผสมผสานการผลิตไฟฟาจากลมและ 

แสงอาทิตยและมีอุปกรณเก็บไฟฟา โดยโครงการ SGCC ทำหนาที่เปนตัวกลางในการจัดตั้งมาตรฐานโครงขายไฟฟา 

อัจฉริยะ (Smart Grid) ระหวางประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการสงออกของเทคโนโลยีเหลานี้ไปสูตางประเทศได เชน 

ในประเทศบราซิล
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สุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณบ่อก๊าซธรรมชาติ

         มหาวิทยาลัย Yale รายงานวา ปจจุบันมีการขุดเจาะกาซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นใกลกับแหลงที่อยูอาศัย 

โดยใชเทคนิคที่เรียกวา Hydraulic Fracturing หรือเรียกสั้นๆวา Fracking ทำใหกอใหเกิดปญหาทางสุขภาพมากขึ้น 

กรมคุมครองสิ่งแวดลอม (Department of Environmental Protection) รัฐ Pennsylvania กลาววา 

บริเวณตอนใตของรัฐ Pennsylvania มีบอกาซธรรมชาติที่ยังคงใชงานอยูจำนวน 624 บอ หรือประมาณ 95 % 

ของการผลิตกาซธรรมชาติ โดยใชวิธีแบบ Fracking นักวิจัยทำการสำรวจแบบสุมจากจำนวน 492 คน ใน 180 

ครัวเรือนที่มีการใชน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ดังกลาว นักวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางระยะหางของที่อยูอาศัย 

อาการที่เกิดขึ้นทางผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท 

เนื่องจากในชวงปที่ผานมา การทำสำรวจดานสุขภาพสิ่งแวดลอมเปนลักษณะทั่วไป และไมมีการถามคำถามที่เฉพาะ 

เจาะจงหรือความสัมพันธกับการสกัดกาซธรรมชาติ หรือ Fracking ในพื้นที่นั้น

      นักวิจัยรายงานวา ผลกระทบทางดานสุขภาพมีคอนขางสูงสำหรับผูที่อยูอาศัยในรัศมีนอยกวา 1 กิโลเมตร 

โดยพบวามีอาการทางผิวหนังมากที่สุด และสำหรับผูที่อยูอาศัยในรัศมีเกินกวา 2 กิโลเมตร พบวาไดรับ 

ปญหาทางดานระบบทางเดินหายใจ แตนักวิจัยยังไมพบการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญสำหรับอาการทางระบบประสาท 

หัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารสำหรับผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลบอกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ Peter 

Rabinowitz ผูชวยศาสตราจารยภาควิชา Environmental and Occupational Health Sciences and Global 

Health ที่ University of Washington’s School of Public Health กลาวเพิ่มถึงปจจัยความเสี่ยงของ 

ที่มา: http://scitechdaily.com/  วันที่ 10 กันยายน 2557

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yale พบวาการขุดเจาะกาซธรรมชาติอาจเพิ่มความเสี่ยง

ทางดานสุขภาพแกผูพักอาศัยในบริเวณที่มีการสกัดกาซ

         มหาวิทยาลัย Yale รายงานวา ปจจุบันมีการขุดเจาะกาซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นใกลกับแหลงที่อยูอาศัย 

โดยใชเทคนิคที่เรียกวา Hydraulic Fracturing หรือเรียกสั้นๆวา Fracking ทำใหกอใหเกิดปญหาทางสุขภาพมากขึ้น 

กรมคุมครองสิ่งแวดลอม (Department of Environmental Protection) รัฐ Pennsylvania กลาววา 

บริเวณตอนใตของรัฐ Pennsylvania มีบอกาซธรรมชาติที่ยังคงใชงานอยูจำนวน 624 บอ หรือประมาณ 95 % 

ของการผลิตกาซธรรมชาติ โดยใชวิธีแบบ Fracking นักวิจัยทำการสำรวจแบบสุมจากจำนวน 492 คน ใน 180 

ครัวเรือนที่มีการใชน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ดังกลาว นักวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางระยะหางของที่อยูอาศัย 

อาการที่เกิดขึ้นทางผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท 

เนื่องจากในชวงปที่ผานมา การทำสำรวจดานสุขภาพสิ่งแวดลอมเปนลักษณะทั่วไป และไมมีการถามคำถามที่เฉพาะ 

เจาะจงหรือความสัมพันธกับการสกัดกาซธรรมชาติ หรือ Fracking ในพื้นที่นั้น

      นักวิจัยรายงานวา ผลกระทบทางดานสุขภาพมีคอนขางสูงสำหรับผูที่อยูอาศัยในรัศมีนอยกวา 1 กิโลเมตร 

โดยพบวามีอาการทางผิวหนังมากที่สุด และสำหรับผูที่อยูอาศัยในรัศมีเกินกวา 2 กิโลเมตร พบวาไดรับ 

ปญหาทางดานระบบทางเดินหายใจ แตนักวิจัยยังไมพบการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญสำหรับอาการทางระบบประสาท 

หัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารสำหรับผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลบอกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ Peter 

Rabinowitz ผูชวยศาสตราจารยภาควิชา Environmental and Occupational Health Sciences and Global 

Health ที่ University of Washington’s School of Public Health กลาวเพิ่มถึงปจจัยความเสี่ยงของ 



พลังงานทดแทนเพื �อความมั �นคงด้านพลังงาน 
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สุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณบ่อก๊าซธรรมชาติ

ประเทศจีนเชื่อวาการใชพลังงานทดแทน

จะกอใหเกิดความมั่นคงทางดานพลังงาน

ของประเทศ โดยมีนโยบายที่มุงเนน 

การผลักดันการลงทุน มีกฎหมาย 

เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรม 

ไมใชเพียงแคเปนการลดการปลอยกาซ 

คารบอนไดออกไซดเทานั้น ในขณะที่มี 

การขยายปริมาณอุตสาหกรรมและการ 

ใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น มีการตั้ง 

นโยบายทางดานพลังงานที่เหมาะสมโดย

แตละบุคคลในการเกิดอาการของโรคนั้น เชน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา การสูบบุหรี่ และการรับรูทางดานสิ่งแวดลอม 

เปนตน และ Meredith Stowe ผูชวยนักวิจัยจาก Yale 

Occupational and Environmental Medicine Program 

กลาวเพิ่มวา จากการศึกษาความสัมพันธของการขุดเจาะ 

กาซธรรมชาติและความเสี่ยงทางสุขภาพของผูที่อาศัยอยูใน 

บริเวณใกลเคียงแลวนั้น ทีมนักวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะ 

สามารถชวยสนับสนุนงานวิจัยในอนาคตที่สามารถนำไปใช 

ประโยชนทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมได

ในปี พ.ศ. 2556 สาธารณะรัฐประชาชนจีนเปนผูนำในการผลิตพลังงาน
ที่นำกลับมาใชใหมได สวนใหญจะเปนพลังงานจากน้ำและลม

มุงเนนในการสนับสนุนอุตสาหกรรม การคา และการแขงขันในเทคโนโลยีคารบอนต่ำเพื่อชวยใหระดับการปลอย 

ควันพิษลดลง มากกวาการสนับสนุนตนทุนที่มีราคาแพง กอใหเกิดอันตรายจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
 

         ในป ค.ศ. 2015 จะมีการประชุมภายใตหัวขอ United Nations Framework Convention on Climate 

Change ซึ่งจะเปนการประชุมเพื่อเจราจาระหวางประเทศในสวนของการวางกรอบใหม การอภิปรายการปลอย 

มลพิษที่มีความเกี่ยวของกับความมั่นคงดานพลังงาน โดยจะมีตัวแทนระดับชาติรวมตัวใน Lima เพื่อเตรียม 

ความพรอมในการประชุมที่เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส โดยที่วาระการประชุมยังคงเปนการเจรจาในเรื่องการลด 

ปริมาณการปลอยคารบอนระดับชาติ มากกวาการสนับสนุนอุตสาหกรรมในการใชพลังงานทดแทน
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 ผูติดเชื้ออีโบลารายแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาได 

เสียชีวิตไปแลว แพทยในประเทศสเปนไดกักกันสุนัขของ 

ผูปวยอีโบลาเนื่องจากสุนัขมีโอกาสที่จะเปนสื่อแพรเชื ้อ 

ตอไป สายการบินหลายๆ แหงในสหรัฐฯ ไดมีการตรวจเช็ค 

อุณหภูมิของผู โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการ 

แพรกระจายของเชื้ออีโบลา ถึงเวลาแลวหรือยังที่เราตอง 

กังวลและหวาดกลัวเชื ้ออีโบลาที่กำลังคุกคามในหลายๆ 

ประเทศขณะนี้ คำถาม-คำตอบตอไปนี้จะชวยใหคุณเขาใจ 

โรคอีโบลามากยิ่งขึ้น

ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

ที่มา: CNN.com  และ http://www.nytimes.com/

       โรคอีโบลาไมสามารถติดกันไดงายๆ การติดเชื้ออีโบลาเกิดไดจาก 

การสัมผัสเลือด น้ำลาย เหงื่อ หรือของเหลวอื่นๆ จากผูติดเชื้ออีโบลา 

นอกจากนี้ การไอจามก็สามารถแพรกระจายโรคไดเชนกันหากผูที่อยูใกล 

เคียงไดรับละอองน้ำลายจากผูปวยโรคอีโบลา แมวาในประเทศสหรัฐ- 

อเมริกาจะมีผูติดเชื้ออีโบลา แตกลุมผูที่มีความเสี่ยงคือผูที่ไดสัมผัสใกลชิด 

กับ Thomas Eric Duncan ซึ่งเปนคนไขเชื้ออีโบลารายแรกในสหรัฐฯ 

เทานั้น ซึ่งขณะนี้คนกลุมนั้นไดอยูในการตรวจสอบดูแลอยางใกลชิด

 เราควรจะกังวลกับขาวผูเสียชีวิตจากโรคอีโบลาในสหรัฐฯ หรือไม?

      สนามบินขนาดใหญในสหรัฐฯ หลายแหงไดมีมาตรการการตรวจสอบ 

ผูโดยสารอยางเขมงวด เชน การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูโดยสาร 

ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพรระบาดของเชื้ออีโบลา หนวยงาน 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) ซ่ึงเปนหนวยงาน 

ที่ควบคุมโรคติดตอของสหรัฐฯ จะมีการตรวจสอบผูโดยสารที่มีอาการ 

ปวยอยางละเอียดและแยกตัวจากคนอื่นๆ 

    นอกจากนี้ สนามบินและสถานีรถไฟบางแหงในประเทศอังกฤษ 

ไดเพิ่มมาตรการการตรวจสอบผูโดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไลบีเรีย 

ประเทศเซียรราลีโอน และประเทศกินีเชนกัน

เพราะอะไรสนามบินบางแหงในสหรัฐฯ ถึงไดมีการตรวจสอบ
อุณหภูมิรางกายของผูโดยสารที่กำลังเดินทางมายังสหรัฐฯ ?

ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา
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ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

       โรคอีโบลาสามารถใชเวลาฟกตัวถึง 21 วันกอนที่จะแสดงอาการออกมา (แตหนวยงาน CDC กลาววา 

โดยเฉลี่ยแลวจะอยูที่ 8 – 10 วัน) ดังนั้น ผูเดินทางอาจจะติดเชื้ออีโบลาโดยที่ไมรูวาตนเองไดติดเชื้อมาแลว 

อาการปวยที่ทางการตองเฝาระวังมีลักษณะคลายอาการของไขหวัด การปวดหัวอยางรุนแรง ปวดกลามเนื้อ 

หมดแรง ทองเสีย คลื่นไสอาเจียน และปวดทอง ผูเชี่ยวชาญของ Emory University Hospital พบวาเชื้อไวรัสจะ 

ปรากฎที่ผิวหนังของผูติดเชื้ออีโบลาเมื่อผูติดเชื้อเริ่มแสดงอาการปวย นั่นหมายความวา อีโบลาจะเริ่มแพรเชื้อไดเมื่อ 

อาการปวยเริ่มแสดงออกมา

           นอกจากนี้ จากการรายงานของหนวยงาาน CDC เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยูไดอีก 2-3 ชั่วโมงบนพื้นผิวที่ 

ผูติดเชื้ออีโบลาสัมผัส เชน ลูกบิดประตู และโตะ และสามารถมีชีวิตอยูไดอีกหลายวันในของเหลวจากรางกายของ 

ผูปวยที่อยูภายนอกรางกาย น้ำยาฝอกขาวสามารถฆาเชื้อไวรัสนี้ได

อาการปวยที่เปนที่ตองสงสัยมีลักษณะอยางไร?

       จากการรายงานใน The New England Journal of Medi-

cine ผูปวยโรคอีโบลาคนแรกเปนเด็กอายุ 2 ปซึ่งอาศัยอยูใน 

หมูบานแหงหนึ่งในประเทศกินี เด็กคนดังกลาวเสียชีวิตในวันที่ 6 

ธันวาคม 2556 นักวิทยาศาสตรไมสามารถอธิบายไดวาเด็กคนนี้ 

รับโรคอีโบลามาไดอยางไร จากการรายงานของ the World 

Health Organization โรคอีโบลาสามารถแพรกระจายไปยัง 

มนุษยและสัตวไดโดยผานของเหลวจากรางกาย โรคอีโบลาได 

แพรกระจายไปยังลิงชิมแปนซี ลิงกอลิลา ลิงชนิดอื่นๆ คางคาว 

เมน และละมั่งปา

โรคอีโบลาเริ่มตนระบาดไดอยางไร?

ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

 เจาหนาที่ทางการแพทยกังวลวาสุนัขอาจจะติด 

เชื้อโรคอีโบลานี้จากเจาของของมันซึ่งเปนพยาบาลที่ให

การรักษาแกผูปวยโรคอีโบลาและติดโรคอีโบลาจากคน

ไขของเขา แมวาจะมีการคัดคานจากคนกวา 4 แสนคน 

สุนัขของเขาถูกฉีดยาเพื่อใหเสียชีวิตไป

ทำไมเจาหนาที่ของประเทศสเปนตองตรวจสอบสุนัขของผูปวยโรคอีโบลา
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ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

      มีผูสอบถามมาจำนวนมากเกี่ยวกับโรคอีโบลาและสุนัข จากการศึกษาพบวา การถายทอดโรคระหวางมนุษย 

กับสุนัขยังไมสามารถหาขอสรุปที่ชัดเจนได จากการศึกษาของ Tulane National Primate Research Center 

ในชวงที่โรคอีโบลาระบาดป พ.ศ. 2544 – 2545 พบวาสุนัขจำนวนรอยละ 25 ของสุนัขที่อาศัยอยูในบริเวณที่มี 

การระบาดไดรับเชื้อไวรัสอีโบลา อยางไรก็ตามสุนัขเหลานั้นไมมีการแสดงอาการ และไมมีการเสียชีวิตในชวง 

ระหวางที่เจาหนาที่ทำการศึกษาดังกลาว จากการศึกษานี้สามารถสรุปไดวา เมื่อสัตวไดรับเชื้ออีโบลา แมวา 

ภูมิคุมกันจะสามารถรักษาชีวิตของสัตวนั้นไวได แตเชื้ออีโบลาก็ยังอยูในสัตว สุนัขที่มีเชื้ออีโบลาแตไมแสดงอาการ 

เปนสาเหตุสำคัญหนึ่งของการระบาดของโรคอีโบลาในป พ.ศ. 2544

แลวเราจะตองกังวลเกี่ยวกับสุนัขของเราหรือไม

    ประเทศแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะประเทศกินี 

ไลบีเรีย และประเทศเซียรราลีโอนเปนประเทศที่มีการระบาดของ 

โรคมากที่สุด  รองลงมาคือประเทศไนจีเรีย และประเทศเซเนกัล  

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปนเปนประเทศที่เพิ่งพบ 

ผูปวยและผูเสียชีวิตจากโรคอีโบลาเปนรายแรก การระบาด 

ในครั้งนี้เปนการระบาดของโรคที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตร คือ 

มีผูติดเชื้อที่มีขอมูลทั้งสิ้น 8,033 คน และผูเสียชีวิตอีก 3,865 คน

มีประเทศใดบางที่ถูกกระทบโดยเชื้อโรคอีโบลา?

ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

      แมวาอีโบลาจะถูกพบในสัตวอื่นๆ แตในปจจุบันยังไมพบโรคอีโบลาในแมว

แลวแมวมีโอกาสติดโรคอีโบลาหรือไม?

    จากการตัวเลขยอดผูปวยในเดือนกันยายน  

2557 CDC คาดการณวาในเดือนมกราคม 

2558 จะมีผูติดเช้ืออีโบลาจำนวน 550,000 ถึง 

1.4 ลานคน CDC ยังคำนวณไวอีกวา หาก 

ผูปวยโรคอีโบลารอยละ 70 ของทั้งหมดไดรับ 

การดูแลอยาง ถูกตอง โรคติดตอนี้จะคอยๆ 

ลดลงและหายไปในที่สุด

ขณะนี้มีผูติดเชื้ออีโบลาทั้งหมดกี่คน?

ความรุนแรงของเหตุการณโรคระบาดตางๆ อันดับ 1 - 5 ในประวัติศาสตร 

อันดับ 2
ประเทศซูดาน
ประเทศคองโก

ผูติดเช้ือ 602 ราย
เสียชีวิต 431 ราย

อันดับ 5
ประเทศคองโก

ผูติดเช้ือ 315 ราย
เสียชีวิต 254 ราย

อันดับ 3
ประเทศยูกันดา

ผูติดเช้ือ 425 ราย
เสียชีวิต 224 ราย

อันดับ 4
ประเทศยูกันดา
ประเทศคองโก

ผูติดเช้ือ 413 ราย
เสียชีวิต 224 ราย

อันดับ 1
ประเทศกินนี ไลบีเรีย
ไนจีเรีย เซเนกัล
เซียรราลีโอน

ผูติดเช้ือ 6,553 ราย
เสียชีวิต 3,083 ราย

อันดับ 2
ประเทศซูดาน
ประเทศคองโก

ผูติดเช้ือ 602 ราย
เสียชีวิต 431 ราย

อันดับ 5
ประเทศคองโก

ผูติดเช้ือ 315 ราย
เสียชีวิต 254 ราย

อันดับ 3
ประเทศยูกันดา

ผูติดเช้ือ 425 ราย
เสียชีวิต 224 ราย

อันดับ 4
ประเทศยูกันดา
ประเทศคองโก

ผูติดเช้ือ 413 ราย
เสียชีวิต 224 ราย

อันดับ 1
ประเทศกินนี ไลบีเรีย
ไนจีเรีย เซเนกัล
เซียรราลีโอน

ผูติดเช้ือ 6,553 ราย
เสียชีวิต 3,083 ราย

พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557
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ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

    ขณะนี้ยังไมมีการรักษาโรคอีโบลา แตขณะนี้นักวิทยาศาสตรทั่วโลกกำลังพยายามคนหาวิธีการรักษาโรคนี้อยู  

ชาวอเมริกันสองคนที่ติดเชื้อโรคอีโบลาจากประเทศไลบีเรียถูกนำกลับมารักษาตัวที่ Emory University เมือง 

Atlanta มลรัฐจอรเจียในเดือนสิงหาคมที่ผานมา คนหนึ่งไดรับตัวยาที่มีชื่อวา ZMapp เขาฟนตัวและ 

มีอาการดีขึ้นอยางนาพึงพอใจ แตยาชนิดนี้มีเพียงพอสำหรับผูปวยเพียงรายเดียว ขณะนี้ The U.S. Defense 

Threat Reduction Agency ไดใหงบประมาณแก Mapp Biopharmaceutical เพื่อการศึกษาและผลิตยา 

ดังกลาวเพิ่มเติม ผูติดเชื้ออีกคนหนึ่งไดรับการรักษาที่มลรัฐเนแบรสกา ไดรับยาอีกประเภทที่มีชื่อวา TKM-Ebola 

ซึ่งผลิตโดย Tekmira Pharmaceuticals พบวามีอาการที่ดีขึ้น และกำลังอยูระหวางการดูแลของหนวยงาน Food 

and Drug Administration (FDA) ของสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ผูปวยรายที่ 3 ที่มลรัฐเท็กซัสไดเสียชีวิตแลว 

แมวาจะมีการพยายามใหการรักษา สาเหตุคือ เขาไมไดรับการรักษาโดยทันที

       นอกจากยารักษาแลว หนวยงาน National Institutes of Health (NIH) ของสหรัฐฯ และ Public Health 

Agency ของประเทศแคนาดา กำลังพยายามพัฒนาวัคซีนปองกันโรคอีโบลาอยู 

        หนวยงาน World Health Organization (WHO) ไดแนะนำวาเลือดของผูปวยที่รอดชีวิตจากโรคอีโบลา อาจ 

จะนำใชในการรักษาผูปวยคนอื่นๆ ได อยางไรก็ตามยังไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวา หากใชวิธีการนี้เพียงอยางเดียว 

จะสามารถรักษาผูปวยโรคอีโบลาไดแนนอน 

โรคอีโบลาสามารถรักษาไดหรือไม?

ถาม-ตอบ
สิ�งที�คุณควรรู้เกี�ยวกับโรค อีโบลา

เช้ือไวรัสอีโบลาเจาะเขาสูเซลลในรางกาย 
เพ่ือปลอยโมเลกุล RNA ในเซลลท่ีโดน 
โจมตี โมเลกุล RNA น้ีจะควบคุมเซลล 
และผลิตเชื้อไวรัสเพิ่มเพื่อสงตอไปยัง 
เซลลอ่ืนๆ 

รางกายของผู ปวยที ่รอดชีวิตจากโรค 
อีโบลาจะมีการสรางภูมิคุ มกันตอเชื้อ 
อีโบลาซ่ึงอยูในเลือดของผูปวย ภูมิคุมกัน 
น้ีเปนโปรตีนรูปตัว Y จะสามารถจับเช้ือ 
ไวรัสและปองกันไมใหไวรัสเจาะเขาไปใน 
เซลล มีความเปนไปไดวาพลาสมาท่ี 
สะกัดจากเลือดของผูรอดชีวิตจะสามารถ 
นำมาใชกับผูปวยคนอ่ืนๆ ในการรักษา 
โรคอีโบลาได

ยา Zmapp เปนสวนผสมของสารภูมิ 
คุมกัน 3 ชนิดท่ีผลิตจากหนูในหองทดลอง 
และมีการปรับใหสามารถใชไดกับมนุษย 
แมวาจะมีการนำเอายาชนิดนี้มาใชใน 
การรักษาโรคอีโบลา แตก็ยังไมสามารถ 
ยืนยันชัดเจนไดวายาชนิดนี้จะไดผลกับ 
ทุกคน นอกจากน้ี การผลิตยาชนิดน้ีมีขอ 
จำกัดหลายประการ


