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โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มารบูรก
(EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)

1. ลกัษณะโรค : เปนโรคตดิเชือ้ไวรสัชนดิเฉยีบพลนัรนุแรงที่
มอีตัราปวยตายสงู เกดิจากเชือ้ไวรสัอโีบลา (Ebolavirus) 
และเชื้อไวรัสมารบูรก (Marburgvirus) (ดังรูปที่ 20)

รูปที่ 20 เชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุยอยซารอี ในปอดคน 
(Ebola virus, Zaire subtype, human lung) 
ภาพตัดขวาง และตัดตามยาวแสดง fi lamentous 
necleocapsid, viral envelop และ surface 
projection (กาํลงัขยาย 17,000 เทา) (longitudinal 
and cross sections showing fi lamentous 
nucleocapsids, viral envelope, and surface 
projection)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : การระบาดของโรค
พบการระบาดครัง้แรกในป พ.ศ. 2519 ทีจ่งัหวดัแหงหนึง่
ในซดูาน 800 กโิลเมตรจากแซรอรี (ปจจบุนั เปนประเทศ
คองโก) ตรวจพบเชื้อครั้งแรกในผูปวยที่ติดเชื้อจากการ
ชําแหละลิงชิมแปนซี ที่ไอวอรี่โคด ป พ.ศ. 2547

 สถานการณโรคในประเทศไทย : โรคติดเชื้อไวรัส
อโีบลา-มารบรูก เปนกลุมโรคไขแลวมเีลอืดออกชนดิหนึง่ 
อัตราการแพรระบาดสูงและ เร็ว และอัตราคอนขางสูง 
(50-90%) ในประเทศไทย ยงัไมมขีอมลูการปวยดวยโรคนี ้
และโรคนี้ยังไมอยูในระบบเฝาระวัง อยางไรก็ดี การ
ทองเทีย่วของประเทศไทย กอ็าจเปนความเสีย่งอยางหนึง่ 
ที่เชื้ออาจมาจากพื้นที่ระบาดของโรคเขามาในประเทศ
มาได ดังนั้น อาจตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษ 
สําหรับกลุมประชากรบางกลุม 

3. อาการของโรค : ไขสูงทันทีทันใด ออนเพลีย ปวดกลาม
เนื้อ และปวดศีรษะมาก ตามดวยอาการเจ็บคอ อาเจียน 
ทองเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว (maculopapular 
rash) ในรายที่รุนแรงหรือในบางรายที่เสียชีวิต อาการ
เลือดออกงายมักเกิดรวมกับภาวะตับถูกทําลาย ไตวาย 
อาการทางระบบประสาทสวนกลาง และชอ็ก โดยอวยัวะ
หลายระบบเสื่อมหนาที่

4. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 2 - 21 วัน
5. การวินิจฉัยโรค : อาจใชวิธี RT-PCR หรือการตรวจหา

แอนติเจนโดยวิธี ELISA ในตัวอยางเลือด นํ้าเหลือง หรือ
จากอวัยวะ การวินิจฉัยมักจะเปนการตรวจผสมผสาน
ระหวางการตรวจหาแอนติเจนหรือ RNA รวมกับหา
แอนติบอดี IgM หรือ IgG (การตรวจพบแอนติบอดี IgM 
แสดงใหเห็นวาเพิ่งพบการติดเชื้อไมนานมานี้) การแยก
เชื้อไวรัสโดยการเพาะเชื้อ หรือการเลี้ยงในหนูตะเภา 
ตองทําใหในหองทดลองที่มีการปองกันอันตรายระดับ
สูงสุด (BSL-4) การตรวจดวยวิธี ELISA จะใชเพื่อตรวจ
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หาความเฉพาะเจาะจงกับแอนติเจนชนิด IgM และ IgG 
ในนํ้าเหลือง (serum) ของผูปวย บางครั้งอาจตรวจพบ
เชื้อไดจากการสองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนในชื้น
เนื้อจากตับ มาม ผิวหนัง หรืออวัยวะอื่นๆ การชันสูตร
ศพโดยการตรวจชืน้เนือ้ (Formalin-fi xed skin biopsy) 
หรือการผาศพพิสูจนดวยการตรวจหาภูมิคุมกันหรือ
องคประกอบทางเคมขีองเซลลและเนือ้เยือ่สามารถทาํได 
การตรวจหาเชือ้ดวยวธิ ีIFA เพือ่หาแอนตบิอด ีมกัทาํใหแปล
ผลผดิพลาด โดยเฉพาะในการตรวจนํา้เหลอืงเพือ่ดกูารตดิ
เชื้อในอดีต เนื่องจากโรคนี้มีอันตรายตอมนุษยสูงมาก 
ดังนั้นการตรวจและศึกษาทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
กับโรคนี้ กระทําไดเฉพาะในระบบปองกันอันตรายที่
อาจเกิดแกผูปฏิบัติงาน รวมท้ังชุมชนในระดับสูงสุด (BSL 
ระดับ 4)

6. การรกัษา : ไมมกีารรกัษาจาํเพาะ ในรายทีม่อีาการรนุแรง
ตองการการดูแลอยางใกลชิด ใหสารนํ้าอยางเพียงพอ

7. การแพรติดตอโรค : การติดเชื้อไวรัสอีโบลาของคน เกิด
ขึ้นจากสาเหตุ ดังนี้
1. ในทวีปแอฟริกา เกิดขณะจัดการหรือชําแหละสัตว

เลี้ยงลูกดวยนมที่ตายในปาที่มีฝนตกชุก 
2. สาํหรบัไวรสัอโีบลา สายพนัธุเรสตนั จะพบการตดิตอ

สูคน โดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือเครื่องใน
ของลงิ cynomolgus ทีต่ดิเชือ้ และยงัไมพบรายงาน
จากการติดเชื้อผานทางละอองฝอยที่ลอยในอากาศ 
การติดตอจากคนสูคน เกิดจากการสัมผัสโดยตรง
กับเลือดที่ติดเชื้อ สารคัดหลั่ง อวัยวะ หรือนํ้าอสุจิ 
นอกจากนีก้ารตดิเชือ้ในโรงพยาบาลกพ็บไดบอยผาน
ทางเข็มและหลอดฉีดยาที่ปนเปอนเชื้อ
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8. มาตรการปองกันโรค : ยังไมมีวัคซีนหรือการรักษา
แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับทั้งไวรัสอีโบลาหรือมารบูรก 
ควรปองกันการมีเพศสัมพันธหลังการเจ็บปวยเปนเวลา 
3 เดือน หรือจนกระทั่งตรวจไมพบไวรัสในนํ้าอสุจิ

9.  มาตรการควบคมุการระบาด : แยกผูปวยสงสยัจากผูปวย
อืน่ๆ และเฝาระวงัผูสมัผสัใกลชดิ ใชมาตรการปองกนัการ
ติดเชื้อในสถานพยาบาลอยางเขมงวด รวมถึงดําเนินการ
ใหความรูแกชุมชนอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
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