คำ�ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
โดย  สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

1. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคืออะไร?
ตอบ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคที่มักจะรุนแรงถึงชีวิตซึ่งมีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 90 โรคนี้พบ
ทั้งในคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คน (nonhuman primates เช่น ลิง กอริลลาและชิมแพนซี)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในการระบาดที่เกิดขึ้นสองแห่งพร้อมกัน
แห่งหนึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านริมแม่นํ้าอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อีกแห่งหนึ่งเกิดที่เขตชนบทห่างไกล
ในประเทศซูดาน
ไวรัสชนิดนี้มาจากไหนยังไม่ทราบ แต่จากหลักฐาน เท่าที่มีเชื่อว่าค้างคาวผลไม้ (Pteropodidae)
น่าจะเป็นที่อาศัย (host) ของไวรัสอีโบลา

2. มนุษย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างไร?
ตอบ ในการระบาดของโรคที่แอฟริกาตะวันตกครั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้มป่วยเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง
การติดเชือ้ เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือสารเหลวในร่างกาย หรือสารคัดหลัง่ (อุจจาระ ปัสสาวะ
นํ้าลาย นํ้าอสุจิ) ของคนที่ติดเชื้อ โดยสัมผัสกับบาดแผลที่ผิวหนัง หรือกับเยื่อบุอ่อนบริเวณต่างๆ การติดเชื้อยังเกิดขึ้น
ได้ด้วยถ้าผิวหนังที่มีบาดแผล หรือเยื่อบุอ่อนบริเวณต่างๆ ของคนที่สุขภาพดี มาสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม
ที่ปนเปื้อนด้วยสารเหลวที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยโรคอีโบลา เช่น เสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อน ผ้าปูที่นอน หรือเข็มฉีดยาใช้แล้ว
มีบุคลากรสาธารณสุขจำ�นวนมากกว่า 100 รายแล้ว ที่ได้รับเชื้อไวรัสระหว่างให้การรักษาพยาบาลแก่
ผูป้ ว่ ยโรคอีโบลา การทีเ่ กิดเหตุเช่นนีไ้ ด้ เป็นเพราะบุคลากรเหล่านัน้ อาจมิได้สวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันร่างกายส่วนบุคคล
หรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างถูกต้อง ในขณะทำ�หน้าที่ดูแลผู้ป่วย ดังนั้นจึงควร
แจ้งให้บุคลากรผู้ทำ�หน้าที่รักษาพยาบาลในระบบสาธารณสุขทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล คลินิก และสถานี
อนามัย ได้ทราบธรรมชาติของโรคและวิธีการแพร่โรค และขอให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อโดยเคร่งครัด
องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ว่า ไม่ให้ครอบครัวหรือชุมชนต่างๆ ดูแลคนที่อาจมีอาการของโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลาด้วยตนเองที่บ้าน แต่ขอให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือศูนย์การรักษาพยาบาลที่มีแพทย์ และพยาบาล
ผู้มีความรู้ และอุปกรณ์พร้อมสำ�หรับการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ถ้าท่านตัดสินใจที่จะดูแลรักษาผู้ป่วย
ในบ้านของท่านเอง องค์การอนามัยโลกจำ�เป็นต้องแนะนำ�ให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ของท่านได้ทราบ
และให้ทา่ นได้รบั การฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม และอุปกรณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ย (ถุงมือและอุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกายส่วนบุคคล)
วิธีการถอด และทิ้งอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลย่างถูกต้องหลังการใช้งาน และสาระความรู้ว่าท่านจะป้องกัน
การติดเชื้อและการแพร่โรคไปยังตัวท่านเอง สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนของท่านได้อย่างไร
นอกจากนี้ ยังมีวิธีแพร่โรควิธีอื่นที่ได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนระหว่างพิธีศพ และการฝังศพด้วย เนื่องจากพบ
ว่า ในพิธีฝังศพที่ผู้มาร่วมพิธีมีการสัมผัสแตะต้องร่างของผู้ตายโดยตรง ก็สามารถแพร่โรคอีโบลาได้เช่นกัน การสัมผัส
แตะต้องศพของผู้ที่ตายจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา จะต้องกระทำ�โดยสวมเสื้อผ้า และถุงมือที่รัดกุม และต้องนำ�ศพ
ไปฝังในทันที องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ว่าควรจะยอมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีอุปกรณ์พร้อมสรรพ
เป็นผู้นำ�ร่างของผู้ตายไปฝังตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง
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คนจะยังอยู่ในระยะแพร่เชื้อ ตราบเท่าที่เลือดและสารคัดหลั่งของเขายังมีเชื้อไวรัสนี้อยู่ ด้วยเหตุนี้
ก่อนจะกลับบ้านได้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจึงต้องได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด โดยบุคลากรทางการแพทย์และ
ต้องผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้แน่ใจว่าเชือ้ ไวรัสหมดสิน้ ไปจากระบบต่างๆ ของร่างกายแล้ว เมือ่ แพทย์
รับรองว่าผูป้ ว่ ยสามารถกลับบ้านได้ แสดงว่าผูป้ ว่ ยพ้นระยะแพร่เชือ้ แล้ว และไม่สามารถทำ�ให้ผอู้ นื่ ภายในชุมชนของตน
ติดเชือ้ ได้อกี อนึง่ พบว่าชายผูห้ ายจากโรคยังจะแพร่เชือ้ ให้คขู่ องตนผ่านทางนํา้ อสุจไิ ด้ตอ่ ไปเป็นเวลาไม่เกิน 7 สัปดาห์
หลังจากหายป่วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีช่ ายเหล่านัน้ ควรงดร่วมเพศเป็นเวลาอย่างน้อย 7 สัปดาห์หลังจากหาย
ป่วย หรือมิฉะนั้นก็ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่ร่วมเพศตลอด 7 สัปดาห์หลังจากหายป่วย
โดยทั่วไป จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ได้สัมผัสกับสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสอีโบลา ก่อนที่เชื้อนี้จะ
แพร่ระบาดต่อไปในชุมชนมนุษย์โดยแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง

3. ใครมีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากที่สุด?
ตอบ ในระหว่างที่โรคกำ�ลังระบาด ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากกว่าผู้อื่น ได้แก่
 บุคลากรสาธารณสุข
 สมาชิกในครอบครัว หรือผู้อื่นที่สัมผัสคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อ
 ผู้มาร่วมพิธีศพที่ได้สัมผัสแตะต้องร่างของผู้ตายโดยตรง และ
ยังต้องมีการศึกษาวิจัยมากกว่านี้เพื่อทำ�ความเข้าใจว่าคนบางกลุ่ม เช่น ผู้มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน
หรือผู้ที่มีภาวะสุขภาพอื่นๆ ประจำ�ตัว จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอื่นหรือไม่
การควบคุมการสัมผัสไวรัสเป็นสิ่งที่สามารถทำ�ได้โดยปฏิบัติตามมาตรการปกป้องตนเอง ไม่ว่าจะเป็นใน
คลินิกและโรงพยาบาล ในที่ประชุมชน รวมทั้งในบ้าน

4. อาการของโรค และอาการที่แสดงถึงการติดเชื้อ ได้แก่อะไร?
ตอบ ไข้เฉียบพลัน อ่อนเพลียรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว และเจ็บคอ เหล่านี้เป็นอาการของโรค
และอาการที่แสดงว่าติดเชื้อ หลังจากนั้น อาการที่เกิดตามมา ได้แก่ อาเจียน อุจจาระร่วง ผื่นขึ้นตามร่างกาย ไต
และตับทำ�งานบกพร่อง และในผูป้ ว่ ยบางรายจะมีเลือดออกทัง้ ภายนอกและภายใน ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบ
มีปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดตํ่าแต่เอ็นไซม์ตับมีระดับสูงกว่าปกติ
ระยะฟักตัวของโรค ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึงเวลาที่แสดงอาการ ตั้งแต่ 2 ถึง 21 วัน
ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะแพร่เชื้อในทันทีที่แสดงอาการ ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรคจะไม่แพร่เชื้อ การยืนยัน
การติดเชื้อไวรัสอีโบลาทำ�ได้โดยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น

5. ควรจะเข้าพบแพทย์เมื่อใด?
ตอบ ผูท้ เี่ คยอยูอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ มี่ รี ายงานผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา หรือผูท้ สี่ มั ผัสคลุกคลีกบั ผูป้ ว่ ยยืนยัน
หรือต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา หากเริม่ แสดงอาการแล้ว ควรจะเข้าพบแพทย์เพือ่ ตรวจรักษาในทันที
ในกรณีที่มีผู้ใดถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคนี้ ควรเร่งส่งรายงานไปยังหน่วยสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด
โดยทันที การให้บริการทางการแพทย์โดยเร็ว มีสว่ นสำ�คัญยิง่ ในการเพิม่ อัตราการรอดชีวติ จากโรคนี้ ทีส่ �ำ คัญไม่แพ้กนั
คือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกระบวนการควบคุมการติดเชื้อจำ�เป็นต้องเริ่มต้นในทันที
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6. การรักษาโรคนี้ทำ�ได้อย่างไร?

ตอบ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักจำ�เป็นต้องรักษาแบบประคับประคองชนิดเข้มข้น ผู้ป่วยมักจะมีอาการขาดนํ้า
และจำ�เป็นต้องให้สารเหลวทางหลอดเลือดดำ�  หรือให้สารละลายเกลือแร่ทางปาก ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีวิธีการรักษา
ให้หายจากโรคนี้
ผู้ป่วยบางรายจะหายจากโรคได้เองหากได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยควบคุม
มิให้เชือ้ ไวรัสแพร่ระบาดต่อไป ผูท้ ตี่ อ้ งสงสัยว่าป่วยหรือได้รบั การยืนยันแล้วว่าป่วยด้วยโรคนี้ ควรถูกแยกกักให้หา่ งจาก
ผู้ป่วยอื่นๆ และได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด

7. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ป้องกันได้หรือไม่? มีวัคซีนป้องกันโรคหรือยัง?

ตอบ ขณะนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนใดที่ผ่านการทดสอบจนได้รับอนุญาตให้ใช้สำ�หรับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
แต่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา
วิธีป้องกันการติดเชื้อและการแพร่โรค
ผูป้ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลารายแรกๆ นัน้ ติดโรคมาโดยการจับต้องสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ หรือซากสัตว์ ในขณะ
ที่ผู้ป่วยรายถัดมาล้วนแต่ติดโรคโดยการสัมผัสโดยตรงกับสารเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยรายอื่นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น
โดยผ่านวิธีที่ไม่ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย หรือโดยผ่านวิธีที่ไม่ปลอดภัยในการฝังศพ ในการระบาดของโรคคราวนี้
พบว่าโรคส่วนใหญ่ได้แพร่ระบาดไปจากคนหนึง่ สูอ่ กี คนหนึง่ การป้องกันการติดเชือ้ และการจำ�กัดหรือหยุดยัง้ การแพร่โรค
มีวิธีทำ�ได้หลายขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ทำ�ความเข้าใจเรือ
่ งธรรมชาติของโรค วิธแี พร่โรคและวิธหี ยุดยัง้ การแพร่ระบาดของโรค (รายละเอียดเพิม่ เติมโปรด
ดูจากคำ�ถามก่อนหน้านี้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในเอกสารว่าด้วยคำ�ถามที่พบบ่อยฉบับนี้)
 ติดตามรับฟังและปฏิบัติตามคำ�ชี้แนะที่จัดทำ�โดยกระทรวงสาธารณสุขในประเทศของท่าน
 หากท่านสงสัยว่ามีผู้ใดที่ใกล้ชิดกับท่านหรืออยู่ในชุมชนของท่านกำ�ลังป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขอให้เชิญ
ชวนและสนับสนุนเขาให้ไปรับการตรวจรักษาที่เหมาะสมที่หน่วยบริการทางการแพทย์
 หากท่ า นตั ด สิ น ใจที่ จ ะดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยด้ ว ยตนเองที่ บ้ า นของท่ า น ขอให้ แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ให้ ท ราบ
ความประสงค์ของท่าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดการฝึกอบรม มอบถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล
ที่เหมาะสมให้แก่ท่าน (ถุงมือ เสื้อคลุมที่นํ้าซึมผ่านไม่ได้ รองเท้าบูต หรือรองเท้าหุ้มปิดที่มีแผ่นยางกันนํ้าหุ้ม
ทับด้านนอก หน้ากากอนามัยและแว่นป้องกันของเหลวกระเด็นเข้าตา) รวมทั้งให้คำ�ชี้แนะที่เป็นข้อควรจำ�เรื่อง
วิธีให้การดูแลที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ป่วย วิธีปกป้องตนเองและครอบครัวของท่าน และวิธีทิ้งอุปกรณ์ปกป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องหลังการใช้งาน
หมายเหตุ: องค์การอนามัยโลกแนะนำ�ว่าไม่ควรจัดการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นแต่แนะนำ�ให้บคุ คลตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวไปรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่ศูนย์การรักษาพยาบาล
 ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน แนะนำ�ให้ล้างมือด้วยสบู่และนํ้าทุก
ครั้งภายหลังการสัมผัสแตะต้องร่างกายหรือสารเหลวจากร่างกาย หรือสิ่งแวดล้อมรอบร่างกายผู้ป่วย
 การสัมผัสแตะต้องศพของผู้ที่ตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องกระทำ �โดยใช้อุปกรณ์ปกป้องกันร่างกายส่วน
บุคคลทีเ่ หมาะสมเท่านัน้ และควรให้บคุ ลากรสาธารณสุขทีผ่ า่ นการฝีกอบรมเรือ่ งวิธฝี งั ศพอย่างปลอดภัยเป็นผูน้ ำ�
ศพไปฝังโดยทันที
นอกจากนี้ บุคคลควรลดการสัมผัสคลุกคลีกบั สัตว์ทมี่ ีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรค (ได้แก่ ค้างคาวผลไม้ ลิง
และลิงเอพ) ที่อาศัยอยู่ในป่าฝนของพื้นที่ที่เกิดโรค หากท่านสงสัยว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อ จงอย่าสัมผัส
แตะต้องมัน ควรปรุงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (เลือดและเนื้อ) ให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทาน
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8. บุคลากรทางสาธารณสุข จะปกป้องตนเองในขณะดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร?









ตอบ บุคลากรสาธารณสุขที่มีหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว นับเป็นผู้ที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนกลุ่มอื่น ในระหว่างการระบาดของโรค กิจกรรมสำ�คัญหลายประการจะลดหรือ
หยุดยั้งการแพร่เชื้อไวรัสได้ มีผลในทางปกป้องบุคลากรสาธารณสุขและคนอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ในภาวะแวดล้อมของ
สถานบริการสาธารณสุข กิจกรรมเหล่านั้นเรียกว่า “ข้อควรระวังมาตรฐานและข้อควรระวังเพิ่มเติม” และเป็นคำ�
แนะนำ�ที่อิงหลักฐานเป็นที่รับรู้แน่ชัดว่าสามารถป้องกันมิให้การติดเชื้อนั้นแพร่ระบาดต่อไปได้ ชุดคำ�ถามและคำ�ตอบ
ต่อไปนี้จะพรรณนาข้อควรระวังเหล่านั้นโดยละเอียด
ควรแยกผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคอีโบลาให้ห่างจากผู้ป่วยโรคอื่นหรือไม่?
การแยกกักผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไว้ในห้องแยกเดี่ยวเป็นสิ่งที่
พึงปฏิบัติ หากหาห้องแยกเช่นนั้นไม่ได้ ก็ต้องกำ�หนดขอบเขตของพื้นที่ขึ้นมาสำ�หรับใช้เฉพาะผู้ป่วยต้องสงสัยหรือ
ผูป้ ว่ ยยืนยันว่าเป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาโดยให้อยูแ่ ยกต่างหากจากผูป้ ว่ ยโรคอืน่ ในพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนดขีน้ นี้ ต้องแยกผูป้ ว่ ย
ต้องสงสัยออกห่างจากผูป้ ว่ ยยืนยันด้วย พืน้ ทีด่ งั กล่าว ต้องกำ�หนดเป็นพืน้ ทีห่ วงห้ามทีจ่ �ำ กัดการเข้าถึง อุปกรณ์เครือ่ งใช้
ต่างๆ ต้องจำ�กัดให้ใช้อยูเ่ ฉพาะในบริเวณดังกล่าว สำ�หรับผูป้ ว่ ยทัง้ สองกลุม่ นีเ้ ท่านัน้ บุคลากรทัง้ ฝ่ายคลินกิ และฝ่ายอืน่ ๆ
ต้องได้รับการมอบหมายงานให้ดูแลเฉพาะห้องแยกกักและพื้นที่เฉพาะเหล่านี้เท่านั้น
ผูเ้ ยีย่ มไข้จะได้รบั อนุญาตให้เข้ามาในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ตัวผูป้ ว่ ยต้องสงสัยหรือผูป้ ว่ ยยืนยันว่าเป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาไว้
รักษาหรือไม่?
ควรยับยั้งมิให้ผู้เยี่ยมไข้เข้าถึงตัวผู้ป่วยดังกล่าวจะดีกว่า หากไม่สามารถทำ�เช่นนั้นได้ ควรยอมให้เข้าถึง
ผู้ป่วยได้เฉพาะบุคคลที่จำ�เป็นสำ�หรับสวัสดิภาพและการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก เป็นต้น
จะต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกายส่วนบุคคลขณะดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้หรือไม่?
 นอกเหนือจากข้อควรระวังตามมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยแล้ว บุคลากรสาธารณสุขควรปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมการติดเชือ้ ทีแ่ นะนำ�ไว้อย่างเคร่งครัดเพือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัสเลือด และสารเหลวทีต่ ดิ เชือ้ หรือสิง่ แวดล้อม
หรือวัตถุที่ปนเปื้อน เช่น เครื่องนอน หรือเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วของผู้ป่วย
 ผูเ้ ยีย
่ มไข้และบุคลากรสาธารณสุขควรใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันร่างกายส่วนบุคคลชนิดต่างๆ อย่างเต็มที่ อุปกรณ์ดงั กล่าว
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ถุงมือ เสื้อคลุมชนิดนํ้าซึมผ่านไม่ได้ รองเท้าบูต หรือรองเท้าหุ้มปิดที่มีแผ่นยางกันนํ้า
หุม้ ทับด้านนอก หน้ากากอนามัยและแว่นป้องกันของเหลวกระเด็นเข้าตา (แว่นปกป้องนัยน์ตาหรือหน้ากากป้องกัน
ใบหน้า)
สุขอนามัยของมือมีความสำ�คัญหรือไม่?
สุขอนามัยของมือเป็นสิ่งสำ�คัญและต้องปฏิบัติทุกครั้ง:
 ก่อนสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลขณะจะเข้าไปในห้องหรือพื้นที่แยกกัก
 ก่อนเริ่มทำ�ตามกรรมวิธีสะอาดหรือกรรมวิธีไร้เชื้อใดๆ กับร่างกายของผู้ป่วย
 หลังจากเกิดความเสี่ยงที่จะสัมผัส หรือได้สัมผัสเลือดหรือสารเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย
 หลังจากสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อน (หรืออาจปนเปื้อน) ได้แก่ พื้นผิวต่างๆ สิ่งของ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ป่วย และ
 หลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลขณะจะออกจากพื้นที่แยกกัก
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สิง่ สำ�คัญทีค่ วรทราบ คือ การละเลยการปฏิบตั เิ พือ่ สุขอนามัยของมือหลังจากถอดอุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกาย
ส่วนบุคคลออกแล้ว จะลดทอนประโยชน์อันพึงได้จากอุปกรณ์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสารล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์
หรือสบู่กับนํ้าที่กำ�ลังไหลต่างก็ใช้สร้างสุขอนามัยของมือได้ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามคำ�แนะนำ�ของ
องค์การอนามัยโลก สิง่ สำ�คัญคือควรล้างมือทันทีดว้ ยสบูแ่ ละนํา้ ทีก่ ำ�ลังไหลเมือ่ มองเห็นได้ชดั ว่ามือนัน้ กำ�ลังเปรอะเปือ้ น
สารล้างมือทีผ่ สมแอลกอฮอล์ควรจะวางให้พร้อมใช้ประจำ�จุดทีม่ กี ารดูแลผูป้ ว่ ย (ทีป่ ระตูทางเข้า-ออก และภายในห้อง
หรือพื้นที่แยกกัก) นํ้าที่ไหลจากก๊อก สบู่และผ้าเช็ดมือชนิดไม่ใช้ซํํ้า ควรจะมีให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
ข้อควรระวังอย่างอื่นที่จำ�เป็นต้องทราบในสภาพการทำ�งานแบบสถานพยาบาลได้แก่อะไรบ้าง?
ข้อควรระวังที่สำ�คัญเรื่องอื่นๆ ได้แก่การฉีดยาอย่างปลอดภัย และกระบวนการเจาะเส้นเลือด รวมถึง
การจัดการกับสิ่งมีคมอย่างปลอดภัย การทำ�ความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งแบบปกติและแบบเข้มข้น การชะล้าง
สิ่งปนเปื้อนจากผิวสัมผัสและอุปกรณ์ต่างๆ และการจัดการกับเครื่องนอนเปรอะเปื้อน และการจัดการขยะ
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งสำ�คัญอีกคือต้องสร้างกระบวนการที่ปลอดภัยในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการจากผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และการจับต้องร่างของผู้ตายหรือชิ้น
ส่วนต่างๆ ของศพเพื่อการตรวจชันสูตรศพ และเพื่อเตรียมการฝังศพ บุคลากรสาธารณสุขหรือวิชาชีพอื่นใดที่ต้อง
ปฏิบตั กิ จิ เหล่านีอ้ นั เกีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยต้องสงสัยหรือผูป้ ว่ ยยืนยันว่าเป็นโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาควรสวมอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ร่างกายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อควรระวังและกรรมวิธีทั้งหลายที่แนะนำ�โดยองค์การอนามัยโลก

9. ข่าวล อื ท วี่ า่ อาหารบางชน ดิ จะป อ้ งกันหร อื รักษาโรคต ดิ เช อไวรั
ื ้ สอ โี บลาน ี ้ ได้ เป น็ จร งิ หร อื ไม่?
ตอบ องค์การอนามัยโลกขอแนะนำ�ให้ประชาชนติดตามรับฟังคำ�ชีแ้ นะทางสุขภาพทีเ่ ชือ่ ถือได้เกีย่ วกับโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศของตน
เนื่องจากยังไม่มียาที่ใช้ได้ผลในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา การรักษาที่ดีที่สุดขณะนี้คือ การรักษา
แบบประคับประคองชนิดเข้มข้นภายในโรงพยาบาลโดยบุคลากรสาธารณสุขทีท่ ำ�ตามกระบวนการป้องกันควบคุมการ
ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด การติดเชื้อนี้สามารถควบคุมได้โดยใช้มาตรการปกป้องที่แนะนำ�ไว้

10. องค์การอนามัยโลก มีมาตรการในการป้องกันโรคในระหว่างการระบาดของโรคอย่างไร?
ตอบ องค์การอนามัยโลกจัดทำ�คำ�ชี้แนะทางวิชาการให้แก่ประเทศและชุมชนต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือ
และตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กิจกรรมขององค์การอนามัยโลกมีดังนี้:
 ตรวจหาการระบาดของโรคผ่านระบบเฝ้าระวังโรค และแจ้งข่าวสารระหว่างภูมิภาค
 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสอบสวน และควบคุมภัยต่อสุขภาพในทันทีที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยค้นหาผู้ป่วย
และสอบค้นแบบแผนของการเกิดโรค ณ พื้นที่เกิดเหตุ
 ชี้แนะทางเลือกต่างๆ ของการป้องกัน และรักษาโรค
 จัดวางกำ�ลังผูเ้ ชีย
่ วชาญ และจัดส่งวัสดุอปุ กรณ์ทางสาธารณสุข (เช่น อุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกายส่วนบุคคลประจำ�ตัว
บุคลากรสาธารณสุข) หากได้รับการร้องขอจากประเทศนั้นๆ
 จัดการสื่อสารเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เรื่องธรรมชาติของโรค และมาตรการปกป้องสุขภาพ เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส และ
 กระตุน
้ ให้เกิดเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับโลกทีพ่ ร้อมจะให้ความช่วยเหลือเมือ่ มีการร้องขอ
และบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการอนามัยระหว่างประเทศ รวมทัง้ จากข้อขัดข้องของการเดินทางและการค้า
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11. ระหว่างเกิดโรคระบาดจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีร่ ายงาน โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีทงั้ เพิม่ ขึน้ และลดลงได้ไหม?
เพราะเหตุใด?
ตอบ ระหว่างทีม่ กี ารระบาดของโรคตอดเชือ้ ไวรัสอีโบลา กระทรวงสาธารณสุขของประเทศทีม่ กี ารระบาด
จะทำ�หน้าที่รายงานจำ�นวนผู้ป่วยและตายในประเทศของตน จำ�นวนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน จำ�นวนผู้ป่วยเป็น
ตัวเลขที่แสดงทั้งผู้ป่วยต้องสงสัย และผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา บางครั้ง
จำ�นวนของผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วอาจถูกรายงานรวมกันเป็นตัวเลขเดียว บางครั้งก็รายงานแยก
ต่างหากจากกัน ดังนั้นตัวเลขเหล่านี้จึงอาจเปลี่ยนไปมาระหว่างผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว
การวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลาของข้อมูลผู้ป่วย ร่วมกับข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ โดยทั่วไปมีส่วนช่วย
ประเมินสถานการณ์ทางสาธารณสุขและกำ�หนดวิธีการรับมือได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

12. การเดินทางระหว่างเกิดการระบาดของโรคจะปลอดภัยหรือไม่? องค์การอนามัยโลกให้คำ�ชี้แนะ
เรื่องการเดินทางว่าอย่างไร?





ตอบ ระหว่างที่มีการระบาดของโรค องค์การอนามัยโลกจะทบทวนสถานการณ์ทางสาธารณสุขอยู่เสมอ
และจะออกคำ�แนะนำ�ให้จ�ำ กัดการเดินทางหรือการค้าหากจำ�เป็น รวมทัง้ อาจแจ้งหน่วยงานระดับชาติทมี่ อี �ำ นาจหน้าที่
ของประเทศต่างๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�นั้น ขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำ�ลังทบทวนคำ�แนะนำ�ทั้งหมด เกี่ยวกับ
การเดินทางที่เคยออกประกาศไปแล้วอย่างรอบด้าน เพื่อจะนำ�เสนอคำ�ชี้แนะฉบับใหม่ในเร็ววัน
ตามปกตินักเดินทางจะต้องระมัดระวังสุขภาพทั้งของตน และของผู้คนรอบตัวอยู่เสมอ ความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อของกลุ่มนักเดินทางอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก เนื่องจากการแพร่โรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั้นเป็นผลจากการ
สัมผัสแตะต้องโดยตรงกับสารเหลวจากร่างกายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
การร่วมเดินทางไปกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะปลอดภัยหรือไม่?
เช่นเดียวกับกรณีของโรคอื่นๆ เป็นไปได้เสมอว่าผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลาอาจตัดสินใจเดินทาง หากคนผู้
นั้นยังไม่แสดงอาการ (ดูคำ�ถามพบบ่อยหมายเลข 4) เขาก็ยังไม่สามารถแพร่เชื้อไวรัสอีโบลาให้ผู้คนรอบข้าง หากคน
ผู้นั้นแสดงอาการแล้ว เขาควรรีบพบแพทย์ทันทีที่อาการป่วยอย่างแรกปรากฎขึ้น กรณีเช่นนี้อาจต้องแจ้งพนักงาน
การบินหรือลูกเรือหรือรีบเข้าพบแพทย์ในทันทีทเี่ ดินทางถึงจุดหมาย ควรนำ�ตัวนักเดินทางทีแ่ สดงอาการเบีอ้ งต้นของ
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไปแยกกักไว้เพื่อป้องกันการแพร่โรค อนึ่ง แม้ว่าความเสี่ยงต่อการติดโรคของเพื่อนร่วมทาง
ในกรณีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก ก็ยังคงแนะนำ�ให้ปฏิบัติมาตรการติดตามผู้สัมผัสโรคในกรณีดังกล่าว
การเดินทางไปยังแอฟริกาตะวันตกเพื่อทำ�ธุรกิจหรือเพื่อเยี่ยมครอบครัว และมิตรสหายยังปลอดภัยหรือไม่?
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาของนักท่องเทีย่ วหรือนักธุรกิจในระหว่างเดินทางไปยังพืน้ ทีท่ เี่ กิดโรค
จนล้มป่วยด้วยโรคนี้เมื่อกลับถึงบ้านนั้นอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก ถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วย
รายแรก ๆ ด้วย การแพร่โรคจะสำ�เร็จได้ต้องมีการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง อวัยวะหรือสารเหลวในร่างกาย
ของผูต้ ดิ เชือ้ ไม่วา่ จะยังมีชวี ติ อยูห่ รือตายไปแล้วหรือของสัตว์ตดิ เชือ้ ซึง่ การสัมผัสทัง้ หมดนีน้ บั เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะเกิดขึน้
ในนักเดินทางทั่วๆ ไป อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีที่มีลักษณะดังกล่าว
หากท่านเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรในพื้นที่ที่เกิดโรค ความเสี่ยงของท่านก็ตํ่าเช่นกัน ทั้งนี้ยกเว้นท่านได้
มีการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายของบุคคลที่กำ�ลังป่วยหรือเพิ่งเสียชีวิต หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น สิ่งสำ�คัญคือต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ทราบ และเข้ารับการติดตามผู้สัมผัส การติดตามผู้สัมผัสนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้ยืนยันว่าท่านไม่ได้
ติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผ่านการติดตามตรวจสอบ
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คำ�ชี้แนะทั่วไป ขององค์ก�รอน�มัยโลกสำ�หรับก�รเดินท�ง
 ผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
 บุคลากรสาธารณสุขที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาด ควรปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติดเชื้อที่แนะนำา
โดยองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด
 บุคคลใดทีเ่ คยอาศัยอยูใ่ นพืน
้ ทีท่ เี่ พิง่ มีรายงานผูป้ ว่ ยเมือ่ เร็วๆ นี้ ควรทราบอาการต่างๆ ของการติดเชือ้ และไปพบ
แพทย์ในทันทีที่อาการแรกของโรคปรากฏขึ้น
 แพทย์ทต
ี่ รวจรักษาผูเ้ ดินทางทีเ่ พิง่ กลับมาจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรค โดยมีอาการทีเ่ ข้าข่าย พึงพิจารณาความ
เป็นไปได้ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 คำ า ชี้ แ นะเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการเดิ น ทาง ขอให้ อ่ า นจากหั ว ข้ อ การประเมิ น ความเสี่ ย งจากการเดิ น ทางและขนส่ ง :
คำาแนะนำาสำาหรับหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ทางสาธารณสุขและคมนาคมขนส่ง ที่ http://who.int/ith/
updates/20140421/en/
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