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ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง พวงทอง ไกรพิบูลย 
วว.รังสีรักษา และเวชศาสตรนิวเคลียร 
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โรคอีโบลา หรือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือโรคอีวีดี (Ebola หรือ Ebola virus 
disease / ยอวา EVD หรือ Ebola virus infection หรือ Ebola hemorrhagic 
fever) เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซ่ึงอยูในกลุมไวรัส วงศ 
(Family) Filovirus ซ่ึงเปนไวรัสชนิดที่รุนแรงมาก ที่มักทําใหผูติดเชื้อเสียชีวิต (ตาย) 
 
โรคอีโบลา มักพบเกิดในประเทศแอฟริกา เชน ซูดาน คองโก โดยอีโบลาเปนชื่อแมนํ้าสายที่
ไหลผานหมูบานที่เกิดโรคน้ี ที่อยูทางเหนือของประเทศคองโก แตมีรายงานพบเชื้อไวรัสอโีบลา
ในจีนและฟลิปปนส ที่เปนคนละสายพันธุยอย (Species) กับที่เกิดการระบาดในแอฟริกา ซ่ึงสาย
พันธุที่พบในเอเชียน้ี ยังไมมีรายงานวาทําใหผูติดเชื้อเสียชีวิต 
 
โรคอีโบลา มักพบเกิดกับผูใหญและผูสูงอายุ ไมคอยพบในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก พบโรค
ไดทั้งในผูหญิงและในผูชายในอัตราสวนใกลเคียงกัน และเปนโรคพบระบาดอยูในแอฟริกา โดย
เชื่อวามีสัตวปาที่สําคัญ คือ ลิงชนิดตาง ๆ และคางคาวชนิดกินผลไมเปนพาหะโรคทีส่าํคญั (พบ
ในสัตวอื่นไดอีก เชน ละม่ัง เมน สุนัข หมู) แลวคนไปกินสัตวที่ติดโรค หรือสัมผัสสัตวที่ติด
โรค ไวรัสจึงติดตอเขาสูคนและกอใหเกิดโรคน้ีข้ึน 
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โรคอีโบลา เกิดจากคนติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซ่ึงมี 5 สายพันธุยอยที่สามารถติดตอ
ในคน ไดแก 
1. สายพันธุยอย Bundibugyo ebolavirus (BDBV) 
2. สายพันธุยอย Zaire ebolavirus (EBOV) 
3. สายพันธุยอย Sudan ebolavirus (SUDV) 
4. สายพันธุยอย Reston ebolavirus (RESTV) 
5. สายพันธุยอย Tai Forest ebolavirus (TAFV) 
 
ทั้งน้ี สายพันธุในขอ 1 - 3 เปนสายพันธุที่รุนแรงที่กอการระบาดในแอฟริกา สวนอีก 2 สายพันธุ
ที่เหลือยังไมพบวากอใหเกิดการระบาด และสายพันธุ RESTV เปนสายพันธุที่พบในจีนและ
ฟลิปปนส ที่ยังไมเคยกอการระบาด และยังไมเคยเปนเหตุใหเสียชีวิต 
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โรคอีโบลา สามารถติดตอไดจาก 2 ทางคือ 
ก. ติดตอจากสัตว โดยการสัมผัส ตัวสัตว สารคัดหลั่งของสัตว และ/หรือ กนิสตัวทีเ่ปนพาหะโรค
น้ี (ดังไดกลาวแลวในบทนํา) และ 



ข. ติดตอจากคนสูคน โดยการคลุกคลีใกลชิดสัมผัสสารคัดหลั่ง (ที่รวมถึง นํ้าอสุจิ และนํ้าจาก
ชองคลอด) ของคนที่ติดเชื้อโรคน้ี (และเชื่อวา การติดตออาจเกิดไดจากการไอ จาม หัวเราะซ่ึง
ละอองนํ้าลายมีขนาดใหญ แตยังไมมีรายงานการติดตอทางการหายใจ) ซ่ึงการติดตอจากคนสู
คนน้ี เปนวิธีการที่ทําใหเกิดการระบาดไดอยางกวางขวางจากโรคน้ี สามารถติดตอกันไดงายและ
อยางรวดเร็ว โดยที่รางกายไมสามารถสรางภูมิคุมกันตานทานโรคน้ีได 
 
เม่ือเชื้ออีโบลาเขาสูรางกาย เชื้อจะแบงตัวเพ่ิมปริมาณอยางรวดเร็วมหาศาล และแพรกระจาย
ทางเลือดไปสูทุกเซลลทุกอวัยวะในรางกายโดยเฉพาะเย่ือเมือกตาง ๆ และตับ รวมทั้งจะสราง
สารที่เรียกวา Cytokine หลายชนิดที่สงผลใหเซลลตาง ๆ ทุกอวัยวะเกิดการอักเสบอยางรุนแรง 
สงผลใหมี ไขสูง บวมทั้งตัว รวมทั้งรางกายสูญเสียการทํางานของระบบภูมิคุมกันตานทานโรค
การติดเชื้อจึงย่ิงรุนแรงข้ึน อวัยวะตาง ๆ จึงเกิดการลมเหลว เชน ตับ ไต ปอด มาม ซ่ึงการ
สูญเสียการทํางานของตับที่สรางฮอรโมนชวยการแข็งตัวของเลือด เม่ือสูญเสียไป จึงเกิดภาวะ
เลือดออกในอวัยวะตาง ๆ รวมดวย ทั้งหมดจึงเปนสาเหตุใหผูปวยเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด 
ซ่ึงโดยทั่วไป ชวงระยะเวลาการดําเนินโรค (Course of disease) จะประมาณ 14 - 21 วัน 
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โดยทั่วไประยะฟกตัวของโรคอีโบลาจะประมาณ 2 - 21 วัน โดยอาการจะคลายคลึงกับโรคติด
เชื้อไดหลายโรค เชน โรคไขจับสั่น โรคไขเลือดออก โรคไทฟอยด และ/หรือ การติดเชื้อใน
กระแสโลหิต (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ) โดยอาการที่พบไดคือ ไขสูงเฉียบพลัน หนาวสั่น 
ออนเพลียมาก เจ็บคอ ปวดศีรษะมาก ปวดเน้ือตัวมาก ระยะตอจากน้ันจะมีคลื่นไส อาเจียน
ทองเสีย บวมทั่วตัว มีเลือดออกตามอวัยวะตาง ๆ (เชน ตา หู จมูก) ข้ึนผ่ืนเลือดออกที่ผิวหนัง
ทั่วตัว ช็อก โคมา และเสียชีวิตในที่สุด ซ่ึงระยะเวลาตั้งแตมีอาการจนถึงเสียชีวิต (การดําเนิน
โรค) จะประมาณ 14 - 21 วัน 
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เม่ือมีอาการไขสูง โดยเฉพาะมีประวัติเดินทางไปในถิ่นที่เปนแหลงเกิดโรคน้ี หรือเกิดหลังจากมี
การเดินทางไปยังประเทศตาง ๆ หรือหลังสัมผัสผูปวย ควรรีบพบแพทย/ไปโรงพยาบาลเสมอ 
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การวินิจฉัยโรคอีโบลาที่สําคัญที่สุด คือ จากประวัติการสัมผัสโรค (เพราะการยอมเชื้อตางๆจะใช
เวลานาน รวมไปถึงการตรวจเลือดทางดานภูมิตานทานคุมกันโรคดวย ที่จะมีขอจํากัดทาง
เทคโนโลยี ทําใหไมสามารถตรวจไดในเวลารวดเร็ว) นอกจากน้ัน คือ การตรวจรางกาย การ
ตรวจเลือดดูสารภูมิตานทาน และดูสารกอภูมิตานทานสําหรับโรคน้ี เชน Elisa antibody 
capture enzyme linked immunosorbent assay, Serum neutralization test, Reverse 
transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) assay, การตรวจสารคัดหลั่งเพ่ือหา

เชื้อดวยกลองจุลทรรศนชนิดอีเล็กตรอน (Electron microscopy) และ/
หรือการเพาะเชื้อจากสารคัดหลั่ง 
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ปจจุบัน ยังไมมีตัวยาที่ใชรักษาโรคอีโบลา (ยาฆา/ยาตานไวรัส) ดังน้ันการรักษา จึงเปนการ
รักษาประคับประคองตามอาการ แตเน่ืองจากเปนโรคที่รุนแรง การรักษาจึงเปนการรักษาใน
โรงพยาบาล (มีการแยกผูปวย) เชน การใหสารนํ้าทางหลอดเลือดดํา การใหออกซิเจน การให
ยาแกปวด ยาลดไข เปนตน 
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ผลขางเคียงจากโรคอีโบลา คือ การลมเหลวของอวัยวะสําคัญตาง ๆ เชน ตับ ไต ปอด ที่สงผล
ใหเสียชีวิต (ตาย) ไดในที่สุด สวนผูรอดชีวิตมักไมสามารถกลับมาแข็งแรงไดเหมือนเดิม ยังคง
มีรางกายที่ออนเพลีย และการรับความรูสึกสัมผัสตาง ๆ มักลดนอยลง 
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โดยทั่วไป โรคอีโบลา เปนโรคที่มีการพยากรณโรคที่เลว อัตราการเสียชีวิตประมาณ 30 - 90% 
ข้ึนกับชนิดของเชื้อ โดยถาเปนเชื้อที่ทําใหเกิดการระบาด อัตราเสียชีวิตมักสูงถึง 90 -95% และ
ผูที่รอดชีวิต สามารถติดเชื้อไดใหม เพราะรางกายไมสามารถสรางภูมิคุมกันตานทานโรคน้ีได 
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การดูแลตนเอง เม่ือรอดชีวิตจากโรคน้ี คือ 

• การรักษาสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน (สุขบัญญัติแหงชาติ) 
• การกินอาหารมีประโยชน 5 หมู 
• การออกกําลังกายสมํ่าเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ 
• การพบแพทยตามนัด และ 
• การปองกันไมใหตนเองกลับไปสัมผัสโรคอีก 
• การพบแพทยกอนนัด: ในผูที่รอดชีวิตและกลับบานแลว ถามีอาการกลับมาใหม หรือมี

อาการผิดปกติไปจากเดิม หรือกังวลในอาการ ควรพบแพทย/ไปโรงพยาบาลกอนนัด
เสมอ 
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ปจจุบัน ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคอีโบลาทั้งในสัตวและในคน ดังน้ัน การปองกันจึงข้ึนกับ
พฤติกรรมของเราเอง ที่สําคัญคือ การหลีกเลี่ยงการติดตอจากสัตว และหลีกเลี่ยงการติดตอ
ระหวางคนสูคน 
 
ก. การหลีกเลี่ยงการติดตอจากสัตว คือ ไมกินสัตวที่อาจเปนพาหะโรค โดยเฉพาะปรุงไมสุก
ทั่วถึง รวมทั้งการไมเขาไปในถิ่นที่มีสัตวที่เปนพาหะโรคอาศัยอยู และยังรวมถึงการไมสัมผัสสาร
คัดหลั่ง และ/หรือ ซากสัตวตางๆ นอกจากน้ันถาพบสัตวตายหรือซากสัตว
ตาย ที่ไมทราบสาเหตุ หรือที่สงสัยการตายจากติดโรค ตองแจงเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของใหมาดูแลเสมอ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค 



ข. สวนการหลีกเลี่ยงการติดตอจากคนสูคน คือ การหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดผูปวย ถาตอง
ดูแลผูปวย เชน คนในครอบครัว หรือเจาหนาที่สาธารณสุข หรือนักวิทยาศาสตรที่ศึกษาโรคน้ี 
จะตองเครงครัดในการรักษากฎระเบียบขอปฏิบัติตางๆในการดูแลผูปวย และในการดูแลตนเอง 
เชน ความสะอาดของเสื้อผา ปลอกหมอน ผาปูที่นอน ที่นอน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว เคร่ืองใช
สวนตัวตางๆ การใชถุงมือ การใชหนากากอนามัย การลางมือ การรักษาความสะอาด จาน ชาม 
ชอน แกวนํ้า การดูแลสารคัดหลั่งของผูปวย ที่รวมถึง เหง่ือ แผล นํ้ามูก นํ้าลาย อาเจียน การ
ไอ จาม ปสสาวะ และอุจจาระผูปวย 
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