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โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มารบูรก

(EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)
1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชือ้ ไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรงที่
มีอตั ราปวยตายสูง เกิดจากเชือ้ ไวรัสอีโบลา (Ebolavirus)
และเชื้อไวรัสมารบูรก (Marburgvirus) (ดังรูปที่ 20)

รูปที่ 20 เชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุยอยซารอี ในปอดคน
(Ebola virus, Zaire subtype, human lung)
ภาพตัดขวาง และตัดตามยาวแสดง ﬁlamentous
necleocapsid, viral envelop และ surface
projection (กําลังขยาย 17,000 เทา) (longitudinal
and cross sections showing ﬁlamentous
nucleocapsids, viral envelope, and surface
projection)
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2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : การระบาดของโรค
พบการระบาดครัง้ แรกในป พ.ศ. 2519 ทีจ่ งั หวัดแหงหนึง่
ในซูดาน 800 กิโลเมตรจากแซรอรี  (ปจจุบนั เปนประเทศ
คองโก) ตรวจพบเชื้อครั้งแรกในผูปวยที่ติดเชื้อจากการ
ชําแหละลิงชิมแปนซี ที่ไอวอรี่โคด ป พ.ศ. 2547
สถานการณ โรคในประเทศไทย : โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
อีโบลา-มารบรู ก เปนกลุม โรคไขแลวมีเลือดออกชนิดหนึง่
อัตราการแพรระบาดสูงและ เร็ว และอัตราคอนขางสูง
(50-90%) ในประเทศไทย ยังไมมขี อ มูลการปวยดวยโรคนี้
และโรคนี้ยังไมอยูในระบบเฝาระวัง อยางไรก็ดี การ
ทองเทีย่ วของประเทศไทย ก็อาจเปนความเสีย่ งอยางหนึง่
ที่เชื้ออาจมาจากพื้นที่ระบาดของโรคเขามาในประเทศ
มาได ดั ง นั้ น อาจต อ งให ค วามระมั ด ระวั ง เป น พิ เ ศษ
สําหรับกลุมประชากรบางกลุม
3. อาการของโรค : ไขสูงทันทีทันใด ออนเพลีย ปวดกลาม
เนื้อ และปวดศีรษะมาก ตามดวยอาการเจ็บคอ อาเจียน
ทองเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว (maculopapular
rash) ในรายที่รุนแรงหรือในบางรายที่เสียชีวิต อาการ
เลือดออกงายมักเกิดรวมกับภาวะตับถูกทําลาย ไตวาย
อาการทางระบบประสาทสวนกลาง และช็อก โดยอวัยวะ
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
ศพโดยการตรวจชืน้ เนือ้ (Formalin-ﬁxed skin biopsy)
หรื อ การผ า ศพพิ สู จ น ด ว ยการตรวจหาภู มิ คุ ม กั น หรื อ
องคประกอบทางเคมีของเซลลและเนือ้ เยือ่ สามารถทําได
การตรวจหาเชือ้ ดวยวิธี IFA เพือ่ หาแอนติบอดี มักทําใหแปล
ผลผิดพลาด โดยเฉพาะในการตรวจนํา้ เหลืองเพือ่ ดูการติด
เชื้อในอดีต เนื่องจากโรคนี้มีอันตรายตอมนุษยสูงมาก
ดังนั้นการตรวจและศึกษาทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
กับโรคนี้ กระทําไดเฉพาะในระบบปองกันอันตรายที่
อาจเกิดแกผปู ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ชุมชนในระดับสูงสุด (BSL
ระดับ 4)
6. การรักษา : ไมมกี ารรักษาจําเพาะ ในรายทีม่ อี าการรุนแรง
ตองการการดูแลอยางใกลชิด ใหสารนํ้าอยางเพียงพอ
7. การแพรติดตอโรค : การติดเชื้อไวรัสอีโบลาของคน เกิด
ขึ้นจากสาเหตุ ดังนี้
1. ในทวีปแอฟริกา เกิดขณะจัดการหรือชําแหละสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมที่ตายในปาที่มีฝนตกชุก
2. สําหรับไวรัสอีโบลา สายพันธุเ รสตัน จะพบการติดตอ
สูคน โดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือเครื่องใน
ของลิง cynomolgus ทีต่ ดิ เชือ้ และยังไมพบรายงาน
จากการติดเชื้อผานทางละอองฝอยที่ลอยในอากาศ
การติดตอจากคนสูคน เกิดจากการสัมผัสโดยตรง
กับเลือดที่ติดเชื้อ สารคัดหลั่ง อวัยวะ หรือนํ้าอสุจิ
นอกจากนีก้ ารติดเชือ้ ในโรงพยาบาลก็พบไดบอ ยผาน
ทางเข็มและหลอดฉีดยาที่ปนเปอนเชื้อ
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8. มาตรการป อ งกั น โรค : ยังไมมีวัคซีนหรือการรักษา
แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับทั้งไวรัสอีโบลาหรือมารบูรก
ควรปองกันการมีเพศสัมพันธหลังการเจ็บปวยเปนเวลา
3 เดือน หรือจนกระทั่งตรวจไมพบไวรัสในนํ้าอสุจิ
9. มาตรการควบคุมการระบาด : แยกผูป ว ยสงสัยจากผูป ว ย
อืน่ ๆ และเฝาระวังผูส มั ผัสใกลชดิ ใชมาตรการปองกันการ
ติดเชื้อในสถานพยาบาลอยางเขมงวด รวมถึงดําเนินการ
ใหความรูแกชุมชนอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
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