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ไวรสัอโีบลาถกูคน้พบเมือ่ปีค.ศ. 1976 เมือ่มกีารพบผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกทีป่ระเทศ Zaire (ปจัจบุนัคอื

ประเทศ Democratic Republic of Congo) และซดูานใต ้และไดต้ัง้ชือ่สายพนัธุก์อ่โรคตามประเทศทีพ่บคอื

สายพนัธุ ์Zairian และ Sudanese ซึง่มอีตัราการตายสงูทัง้ 2 สายพนัธุ ์หลงัจากนัน้เชือ้ไวรสัอโีบลาไดเ้กดิ

การระบาดเป็นระยะในทวปีแอฟรกิา เชน่ ในปีค.ศ. 1995 ทีป่ระเทศ Democratic Republic of Congo ปี

ค.ศ. 2000 และ 2008 ทีป่ระเทศยกูานดา ลา่สดุในปีค.ศ. 2012 ทีป่ระเทศ Democratic Republic of Congo 

ผูต้ดิเชือ้ไวรสัอโีบลาจะมอีาการแสดงคลา้ยไขห้วดัใหญ่ คอื มไีขส้งู ปวดหวั ปวดตามกลา้มเนื้อและ

ขอ้ต่อ อ่อนเพลยี ทอ้งเสยี อาเจยีน ปวดบรเิวณทอ้ง เบือ่อาหาร ในบางรายอาจพบผืน่ ตาแดง ไอ ปวด

หน้าอก หายใจลาํบาก กลนืลาํบาก มเีลอืดออกและเสยีชวีติในทีส่ดุ อาการจะปรากฏในชว่ง 2 – 21 วนั

หลงัจากไดร้บัเชือ้โดยปกตจิะพบอาการในชว่ง 8 – 10 วนั ปจัจบุนัยงัไมม่วีคัซนีทีใ่ชป้้องกนัหรอืยาทีใ่ช้

รกัษาโรคนี้  

การรกัษาทาํไดโ้ดยรกัษาตามอาการ ไดแ้ก่ การรกัษาสมดลุยข์องของเหลวและอเิลก็โตรลยัตใ์น

รา่งกาย รกัษาระดบัออกซเิจนและความดนัเลอืด รวมถงึรกัษาการตดิเชือ้เทรกซอ้นต่างๆ   

เชือ้นี้สามารถตดิตอ่ไดโ้ดยการสมัผสักบัเลอืดหรอืสารคดัหลัง่ของผูต้ดิเชือ้ ในชว่งทีเ่กดิเชือ้ไวรสันี้

สามารถแพรก่ระจายไดอ้ยา่งรวดเรว็ในสถาณพยาบาล การตดิเชือ้สามารถเกดิไดก้บัเจา้หน้าทีท่างการ

แพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัอยา่งเหมาะสม เชน่ไมใ่สห่น้ากากหรอืถุงมอื เน่ืองจากยงัไมม่วีคัซนีทีใ่ชป้้องกนัการ

ตดิเชือ้นี้ การป้องกนัทีท่าํไดค้อืแยกผูต้ดิเชือ้ออกจากผูไ้มต่ดิเชือ้ และหลกีเลีย่งการสมัผสักบัเลอืดหรอืสาร

คดัหลัง่ของผูท้ีส่งสยัวา่ตดิเชือ้  

สาํหรบัไวรสัอโีบลาทีร่ะบาดอยูใ่นปจัจุบนัไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในเดอืนมนีาคม ค.ศ.2014 เมือ่องคก์าร

อนามยัโลก (World Health Organization; WHO) และกระทรวงสาธารณสขุของประเทศ Guinea พบการ

ระบาดของเชือ้ไวรสันี้ทีบ่รเิวณตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ โดยสาเหตุคาดวา่เกดิจากการรบัประทาน

คา้งคาวทีม่เีชือ้ไวรสัอโีบลาอยู ่จากนัน้เกดิการระบาดไปยงั ประเทศเพือ่นบา้นอกี 2 ประเทศ คอื Liberia 

และ Sierra Leone โดยทีป่ระเทศกนิีมรีายงานผูต้ดิเชือ้ 86 ราย เสยีชวีติ 59 ราย (รอ้ยละ 68.5) ณ วนัที ่24 

มนีาคม 2014 ขอ้มลูเบือ้งตน้จาก Pasteur Institute in Lyon ประเทศฝรัง่เศส พบวา่เชือ้ไวรสัอโีบลาสาย

พนัธุ ์Zaire เป็นสาเหตุของการระบาดครัง้นี้ ปจัจุบนัเชือ้ไวรสัอโีบลายงัคงแพรร่ะบาดอยูใ่นสามประเทศ (รปู

ที ่2) และมผีูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติเพิม่มากขึน้ จากรายงานของ Center for Disease Control (CDC) เมือ่วนัที ่

1 สงิหาคม 2557 พบวา่ทีป่ระเทศกนิมีผีูท้ ีค่าดวา่ตดิเชือ้ 460 ราย เสยีชวีติ 339 ราย ยนืยนัการตดิเชือ้ 336 

ราย ประเทศไลบเีรยีสงสยัวา่ตดิเชือ้ 329 ราย เสยีชวีติ 156 ราย ยนืยนัการตดิเชือ้ 100 รายและเซยีรร์าลี

โอนสงสยัวา่ตดิเชือ้ 533 ราย เสยีชวีติ 233 ราย ยนืยนัการตดิเชือ้ 473 ราย  ลา่สดุไดม้รีายงานผูต้อ้งสงสยั
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