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ความรูเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
16 พฤษภาคม 2560
1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) อยูใน family
ของ Filoviridae แบงออกไดเปน 5 สายพันธุ (species) ไดแก สายพันธุซารอี (Zaire) สายพันธุซูดาน (Sudan)
สายพันธุบุนดีบูเกียว Bundibugyo สายพันธุไอวอรีโคสต (cote d’lvoire) และสายพันธุเรสตัน (Reston)
โดยสายพันธุซารอี ซูดาน บุนดีบูเกียว และไอวอรีโคสต กอใหเกิดโรคระบาดในคน ผูที่ติดเชื้อสายพันธุซารอี
จะมีอัตราตายสูงสุด คือ รอยละ 80-90 รองลงมาคือ สายพันธุซูดาน และบุนดีบูเกีย มีอัตราการตายรอยละ
40-60 และ 25 ตามลําดับ สวนสายพันธุ Ebola-cote d’lvoire กอใหเกิดโรคในคนได แตมีรายงานผูติดเชื้อ
เพียง 1 คนเทานั้น
2. อาการของโรค : ไขสูงทันทีทันใด ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน ทองเสีย และมีผื่น
ระบบการทํางานของตับและไตถูกทําลาย ในบางรายจะมีเลือดออกทั้งภายในและภายนอกรางกาย
3. ระยะฟกตัวของโรค : ประมาณ 2 - 21 วัน
4. วิธีการแพรโรค :
- การติดตอจากคนสูคน เกิดจากการสัมผัสตรงกับเลือดที่ติดเชื้อสารคัดหลั่ง เชน น้ํามูก น้ําลาย ปสสาวะ
อุจจาระ น้ําอสุจิ หรือของเหลวชนิดอื่นในรางกายผูติดเชื้อ
- การติดเชื้อในโรงพยาบาล พบไดบอยผานทางเข็มและหลอดฉีด ยาที่ปนเปอนเชื้อ และยังพบการ
แพรกระจายเชื้ออีโบลาในพิธีศพไดบอย เนื่องจากพิธีศพอาจมีการสัมผัสโดยตรงกับรางกายผูเสียชีวิต
- การติดตอจากสัตวสูคนได จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด เครื่องในของสัตวปาที่ติดเชื้อ หรือจากการ
ชําแหละซากสัตว เชน ลิงชิมแปนซี ลิงกอริลา คางคาวกินผลไม ละมั่งปา และลิงแสม เปนตน
- ยังไมพบรายงานจากการติดเชื้อผานทางละอองฝอยที่ลอยในอากาศ
5. การวินิจฉัยโรค : การวินิจฉัยมักจะเปนการตรวจผสมผสานระหวางการตรวจหาแอนติเจน โดยวิธี RT-PCR
รวมกับหาแอนติบอดี คือ IgM หรือ IgG จากตัวอยางเลือด นํ้าเหลือง หรือจากอวัยวะ อาจใชการแยกเชื้อไวรัส
โดยการเพาะเชื้อ หรือการเลี้ยงในหนูตะเภา หรือบางครั้งอาจตรวจพบเชื้อไดจากการสองดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนในชื้นเนื้อจากตับ มาม ผิวหนัง หรืออวัยวะอื่นๆ การชันสูตรศพโดยการตรวจชื้นเนื้อ (Formalinﬁxed skin biopsy) หรือการผาศพพิสูจนดวยการตรวจหาภูมิคุมกันหรือองคประกอบทางเคมีของเซลลและ
เนื้อเยื่อสามารถทําไดและเนื่องจากโรคนี้มีอันตรายตอมนุษยสูงมาก ดังนั้นการตรวจและศึกษาทางหองปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับโรคนี้ กระทําไดเฉพาะในระบบปองกันอันตรายที่อาจเกิดแกผูปฏิบัติงาน รวมทั้งชุมชนในระดับ
สูงสุด (BSL-4)
6. การรักษา : ยังไมมีวัคซีนหรือการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงในรายที่มีอาการรุนแรงตองการการดูแลอยางใกลชิด
ใหสารนํ้าอยางเพียงพอ

-27. แหลงรังโรค : ยังไมเปนที่ทราบแนชัด ถึงแมจะมีการศึกษาอยางกวางขวาง จากหลักฐานที่เพิ่มขึ้นชี้ใหเห็นถึง
บทบาทของลิง (ซึ่งมีโรคที่คลายคลึงกับคน) และ/หรือ คางคาวในหวงโซการถายทอดเชื้อสูคน ในทวีปแอฟริกา
พบวาการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในผูปวยรายแรกที่พบ (human index case) มีความเกี่ยวของกับการสัมผัส ลิง
กอริลลา ลิงซิมแปนซี ลิงอื่นๆ สัตวจําพวกเลียงผา กวางผา และเมนที่ตายหรือถูกฆาในปาทึบ จนถึงปจจุบันนี้
พบเชื้อไวรัสอีโบลาในสัตวปา เชน ซากลิงซิมแปนซี (ในประเทศไอวอรีโคสตและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก)
ลิงกอริลลา (ในประเทศกาบองและประเทศคองโก) และตัว duikers (ในประเทศคองโก) ที่พบตายในปาทึบ
การตายของลิงชิมแปนซี และลิงกอริลลาจํานวนมากสามารถใชในการเฝาติดตามการแพรกระจายของไวรัสได
แตอยางไรก็ตาม แมสัตวเหลานี้จะสามารถติดเชื้อและแพรเชื้อสูคนได แตไมนาจะเปนแหลงรังโรค และจาก
หลักฐานที่มีอยูบงชี้วา คางคาวนาจะเปนแหลงรังโรค จากการตรวจหาการสรางแอนติบอดี และ RT-PCR ใน
คางคาว และความสัมพันธของการสรางแอนติบอดีในคนที่สัมผัสคางคาว
8. มาตรการกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีการดําเนินการมาตรการซึ่งสอดคลองกับคําแนะนําตามประกาศขององคการอนามัยโลก ดังนี้
การเฝาระวังโรค
-.กรมควบคุ มโรคติดตามสถานการณจากองคการอนามัยโลกและประเทศตางๆ ทั่วโลกเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
- มีระบบคัดกรอง และเฝาระวังที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศ
การดูแลรักษา
- กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแนวทางการรักษา พรอมทั้ง จัดหาชุดพรอมอุปกรณปองกันการติดเชื้อ
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และในพื้นที่ และไดดําเนินการสนุนใหโรงพยาบาลที่มี
หองแยกโรคใหสามารถดูแลผูปวยโดยปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและควบคุมปองกันการติดเชื้อ
มีการใหคําปรึกษาแก แพทย พยาบาลในการรักษาพรอมทั้งจัดโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สามารถ
รับ - สงตอผูปวย ไดแก สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาล
เลิดสิน
- กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และหนวยงานเครือขายทั่วประเทศเตรียมความ
พรอมการตรวจทางหองปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และจัดทําคูมือทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทั่วไปและการเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจหาการติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการหาสาเหตุอื่นๆ
จากตัวอยางเลือดผูปวย
การเตรียมความพรอมและการประสานสั่งการ
- มีการใชระบบบัญชาการเหตุการณกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มาเปนกลไกในการประสาน
สั่งการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรค กรณีเมื่อพบผูปวย
คําแนะนําสําหรับผูที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เนื่องจากองคการอนามัยโลกยังไมมีประกาศหามการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ผูที่จะเดินทางไป
ยังสามารถเดินทางไปได โดยตองปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปาทั้งที่ปวยหรือไมปวย

-32. หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตวปาที่ปวยตายโดยไมทราบสาเหตุโดยเฉพาะสัตวจําพวกลิงหรือคางคาว
หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใชสัตวปาหรือสัตวแปลกๆ มาประกอบอาหาร
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่งเชนเลือดจากผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือศพหรือสิ่งของ
เครื่องใชของผูปวยที่อาจปนเปอนกับสารคัดหลั่งของผูปวยหรือศพ
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผูปวยหากมีความจําเปนใหสวมอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลและ
ลางมือบอยๆ
5. หากมีอาการเริ่มปวย เชน มีไขสูง ออนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียนทองเสีย และ
มีผื่นนูนแดงตามตัวใหรีบพบแพทยทันที
คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป
1. ติดตามขอมูลขาวสารที่เปนทางการจากกระทรวงสาธารณสุข
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปาที่นําเขามาโดยไมผานการตรวจโรค ทั้งที่ปวยหรือไมปวย
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตวปาที่ปวยตายโดยไมทราบสาเหตุโดยเฉพาะสัตวจําพวกลิงหรือคางคาว
หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใชสัตวปาหรือสัตวแปลกๆ มาประกอบอาหาร
คําแนะนําสําหรับเจาหนาที่ดานสาธารณสุข
1. ดําเนินมาตรการเฝาระวังบริเวณดานชายแดน หรือจุดผานแดนระหวางประเทศที่อาจมีผูเดินทาง
มาจากประเทศที่เกิดการระบาดและมีอาการสงสัย โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาได แก มี ไขสูง ออนเพลีย ปวดศีรษะ
ปวดกลามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ทองเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว
2. ประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการปองกันควบคุมโรคแกประชาชน ไดแก การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปา
หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตวปวยตายโดยไมทราบสาเหตุโดยเฉพาะสัตวจําพวกลิง หรือคางคาว หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับสารคัดหลั่ง เชน เลือดจากผูปวยหรือศพ เปนตน

