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1. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคืออะไร? 
ตอบ โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เป็นโรคที่มักจะรุนแรงถึงชีวิตซึ่งมีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 90 โรคน้ีพบ

ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่คน (nonhuman primates เช่น ลิง กอริลลาและชิมแพนซี) 
โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาปรากฏข้ึนเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2519 ในการระบาดที่เกิดขึ้นสองแห่งพร้อมกัน 

แห่งหน่ึงเกิดขึ้นที่หมู่บ้านริมแม่นํ้าอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อีกแห่งหน่ึงเกิดที่เขตชนบทห่างไกล
ในประเทศซูดาน 

ไวรัสชนิดน้ีมาจากไหนยังไม่ทราบ แต่จากหลักฐาน เท่าที่มีเช่ือว่าค้างคาวผลไม้ (Pteropodidae) น่าจะ
เป็นที่อาศัย (host) ของไวรัสอีโบลา 
 

2. มนุษย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างไร? 
ตอบ ในการระบาดของโรคท่ีอัฟริกาตะวันตกครั้งน้ี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้มป่วยเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรค

จากคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึง 
การติดเช้ือเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือสารเหลวในร่างกาย หรือสารคัดหลั่ง (อุจจาระ 

ปัสสาวะ นํ้าลาย นํ้าอสุจิ) ของคนที่ติดเช้ือ โดยสัมผัสกับบาดแผลท่ีผิวหนัง หรือกับเย่ือบุอ่อนบริเวณต่างๆ  การ
ติดเช้ือยังเกิดขึ้นได้ด้วยถ้าผิวหนังที่มีบาดแผล หรือเย่ือบุอ่อนบริเวณต่างๆ ของคนที่สุขภาพดี มาสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมที่ปนเป้ือนด้วยสารเหลวที่มีเช้ือไวรัสจากผู้ป่วยโรคอีโบลา เช่น เสื้อผ้าที่เปรอะเป้ือน ผ้าปูที่นอน หรือ
เข็มฉีดยาใช้แล้ว 

มีบุคลากรสาธารณสุขจํานวนมากกว่า 100 รายแล้วที่ได้รับเช้ือไวรัสระหว่างให้การรักษาพยาบาลแก่
ผู้ป่วยโรคอีโบลา การที่เกิดเหตุเช่นน้ีได้ เป็นเพราะบุคลากรเหล่าน้ันอาจมิได้สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องตนเองหรือ
มิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเช้ืออย่างถูกต้อง ในขณะทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วย  ดังน้ันจึงควร
แจ้งให้บุคลากรผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาลในระบบสาธารณสุขทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล คลินิก และ
สถานีอนามัย ได้ทราบธรรมชาติของโรคและวิธีการแพร่โรค และขอให้เขาเหล่าน้ันปฏิบัติตามข้อควรระวังเพ่ือ
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือโดยเคร่งครัด 

องค์การอนามัยโลกแนะนําว่า ไม่ให้ครอบครัวหรือชุมชนต่างๆ ดูแลคนที่อาจมีอาการของโรคติดเช้ือ
ไวรัสอีโบลาด้วยตนเองท่ีบ้าน แต่ขอให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือศูนย์การรักษาพยาบาลท่ีมีแพทย์ และ
พยาบาลผู้มีความรู้ และอุปกรณ์พร้อมสําหรับการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ถ้าท่านตัดสินใจที่จะ
ดูแลรักษาผู้ป่วยในบ้านของท่านเอง องค์การอนามัยโลกจําเป็นต้องแนะนําให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พ้ืนที่ของท่านได้ทราบและให้ท่านได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม และอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย (ถุงมือและ
อุปกรณ์ปกป้องตนเอง) วิธีการถอด และทิ้งอุปกรณ์ปกป้องตนเองอย่างถูกต้องหลังการใช้งาน และสาระความรู้
ว่าท่านจะป้องกันการติดเช้ือและการแพร่โรคไปยังตัวท่านเอง สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนของท่านได้อย่างไร  
  นอกจากน้ี ยังมีวิธีแพร่โรควิธีอ่ืนที่ได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนระหว่างพิธีศพ และการฝังศพด้วย เน่ืองจาก
พบว่า ในพิธีฝังศพที่ผู้มาร่วมพิธีมีการสัมผัสแตะต้องร่างของผู้ตายโดยตรง ก็สามารถแพร่โรคอีโบลาได้เช่นกัน 
การสัมผัสแตะต้องศพของผู้ที่ตายจากโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา จะต้องกระทําโดยสวมเสื้อผ้า และถุงมือที่รัดกุม 



และต้องนําศพไปฝังในทันที องค์การอนามัยโลกแนะนําว่าควรจะยอมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมี
อุปกรณ์พร้อมสรรพ เป็นผู้นําร่างของผู้ตายไปฝังตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง 

คนจะยังอยู่ในระยะแพร่เช้ือ ตราบเท่าที่เลือดและสารคัดหลั่งของเขายังมีเช้ือไวรัสน้ีอยู่ ด้วยเหตุน้ี  
ก่อนจะกลับบ้านได้ ผู้ป่วยที่ติดเช้ือจึงต้องได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด โดยบุคลากรทางการแพทย์ 
และต้องผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเช้ือไวรัสหมดสิ้นไปจากระบบต่างๆ ของร่างกายแล้ว 
เมื่อแพทย์รับรองว่าผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ แสดงว่าผู้ป่วยพ้นระยะแพร่เช้ือแล้ว และไม่สามารถทําให้ผู้อ่ืน
ภายในชุมชนของตนติดเช้ือได้อีก อน่ึง พบว่าชายผู้หายจากโรคยังจะแพร่เช้ือให้คู่ของตนผ่านทางน้ําอสุจิได้ต่อไป
เป็นเวลาไม่เกิน 7 สัปดาห์หลังจากหายป่วย ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ชายเหล่าน้ันควรงดร่วมเพศเป็นเวลา
อย่างน้อย 7 สัปดาห์หลังจากหายป่วย หรือมิฉะน้ันก็ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่ร่วมเพศตลอด 
7 สัปดาห์หลังจากหายป่วย  

โดยทั่วไป จะต้องมีใครสักคนหน่ึงที่ได้สัมผัสกับสัตว์ตัวใดตัวหน่ึงที่มีเช้ือไวรัสอีโบลา ก่อนที่เช้ือน้ีจะแพร่
ระบาดต่อไปในชุมชนมนุษย์โดยแพร่จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง 
 

3. ใครมีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากที่สุด? 
ตอบ ในระหว่างที่โรคกําลังระบาด ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากกว่าผู้อ่ืน ได้แก่ 
 บุคลากรสาธารณสุข 
 สมาชิกในครอบครัว หรือผู้อ่ืนที่สัมผัสคลุกคลีกับผู้ติดเช้ือ 
 ผู้มาร่วมพิธีศพที่ได้สัมผัสแตะต้องร่างของผู้ตายโดยตรง และ  
ยังต้องมีการศึกษาวิจัยมากกว่าน้ีเพ่ือทําความเข้าใจว่าคนบางกลุ่ม เช่นผู้มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน 

หรือผู้ที่มีภาวะสุขภาพอ่ืน ๆ ประจําตัว จะติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอ่ืนหรือไม่ 
การควบคุมการสัมผัสไวรัสเป็นสิ่งที่สามารถทําได้โดยปฏิบัติตามมาตรการปกป้องตนเอง ไม่ว่าจะเป็นใน

คลินิกและโรงพยาบาล  ในที่ประชุมชน รวมทั้งในบ้าน 
 

4. อาการของโรค และอาการที่ถึงการติดเชื้อ ได้แก่อะไร? 
ตอบ ไข้เฉียบพลัน อ่อนเพลียรุนแรง ปวดกล้ามเน้ือ ปวดหัวและเจ็บคอ เหล่าน้ีเป็นอาการของโรค และ

อาการที่แสดงว่าติดเช้ือ หลังจากน้ัน อาการที่เกิดตามมา ได้แก่ อาเจียน อุจจาระร่วง ผื่นขึ้นตามร่างกาย ไตและ
ตับทํางานบกพร่อง และในผู้ป่วยบางรายจะมีเลือดออกทั้งภายนอกและภายใน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
พบมีปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดตํ่าแต่เอ็นไซม์ตับมีระดับสูงกว่าปกติ 

ระยะฟักตัวของโรค ซึ่งเป็นระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเช้ือจนถึงเวลาที่แสดงอาการ ต้ังแต่ 2 ถึง 21 วัน 
ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะแพร่เช้ือในทันทีที่แสดงอาการ ผู้ป่วยที่ยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรคจะไม่แพร่เช้ือ การยืนยันการ
ติดเช้ือไวรัสอีโบลาทําได้โดยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเท่าน้ัน 

 
5. ควรจะเข้าพบแพทย์เม่ือใด? 
ตอบ ผู้ที่เคยอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา หรือผู้ที่สัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยยืนยัน

หรือต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคอีโบลา หากเริ่มแสดงอาการแล้ว ควรจะเข้าพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษาในทันที 
ในกรณีที่มีผู้ใดถูกต้ังข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคน้ี ควรเร่งส่งรายงานไปยังหน่วยสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด

โดยทันที การให้บริการทางการแพทย์โดยเร็ว มีส่วนสําคัญย่ิงในการเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตจากโรคน้ี  
ที่สําคัญไม่แพ้กันคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและกระบวนการควบคุมการติดเช้ือจําเป็นต้องเริ่มต้น
ในทันที 



 
6. การรักษาโรคนี้ทําได้อย่างไร? 

  ตอบ ผู้ ป่วยที่มีอาการหนักจําเป็นต้องรักษาแบบประคับประคองชนิดเข้มข้น ผู้ ป่วยมักจะมี 
อาการขาดนํ้าและจําเป็นต้องให้สารเหลวทางหลอดเลือดดํา หรือให้สารละลายเกลือแร่ทางปาก ในปัจจุบันน้ี 
ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายจากโรคน้ี 

ผู้ป่วยบางรายจะหายจากโรคได้เองหากได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยควบคุมมิให้
เช้ือไวรัสแพร่ระบาดต่อไป ผู้ที่ต้องสงสัยว่าป่วย หรือได้รับการยืนยันแล้วว่าป่วยด้วยโรคน้ี ควรถูกแยกกักให้ห่าง
จากผู้ป่วยอ่ืนๆ และได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขโดยใช้มาตรการควบคุมการติดเช้ืออย่างเข้มงวด 
 

7. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ป้องกันได้หรือไม่? มีวัคซีนป้องกันโรคหรือยัง? 
ตอบ ขณะนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนใดที่ผ่านการทดสอบจนได้รับอนุญาตให้ใช้สําหรับโรคติดเช้ือไวรัส 

อีโบลา แต่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
 

วิธีป้องกันการติดเชื้อและการแพร่โรค 
ผู้ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลารายแรกๆ น้ันติดโรคมาโดยการจับต้องสัตว์ที่ติดเช้ือหรือซากสัตว์ 

ในขณะที่ผู้ป่วยรายถัดมาล้วนแต่ติดโรคโดยการสัมผัสโดยตรงกับสารเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยรายอ่ืนทั้งสิ้น 
ไม่ว่าจะเป็นโดยผ่านวิธีที่ไม่ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย หรือโดยผ่านวิธีที่ไม่ปลอดภัยในการฝังศพ ในการระบาด
ของโรคคราวน้ี พบว่าโรคส่วนใหญ่ได้แพร่ระบาดไปจากคนหนึ่งสู่อีกคนหน่ึง การป้องกันการติดเช้ือและ 
การจํากัดหรือหยุดย้ังการแพร่โรคมีวิธีทําได้หลายขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 ทําความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของโรค วิธีแพร่โรคและวิธีหยุดย้ังการแพร่ระบาดของโรค (รายละเอียด
เพ่ิมเติมโปรดดูจากคําถามก่อนหน้าน้ีเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา ในเอกสารว่าด้วยคําถามที่พบบ่อย
ฉบับน้ี) 

 ติดตามรับฟังและปฏิบัติตามคําช้ีแนะที่จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุขในประเทศของท่าน 
 หากท่านสงสัยว่ามีผู้ใดที่ใกล้ชิดกับท่านหรืออยู่ในชุมชนของท่านกําลังป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 

ขอให้เชิญชวนและสนับสนุนเขาให้ไปรับการตรวจรักษาที่เหมาะสมท่ีหน่วยบริการทางการแพทย์ 
 หากท่านตัดสินใจที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยตนเองที่บ้านของท่าน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ให้ทราบความประสงค์ของท่านเพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้จัดการฝึกอบรม มอบถุงมือและอุปกรณ์ปกป้อง
ตนเองที่เหมาะสมให้แก่ท่าน (ถุงมือ เสื้อคลุมที่นํ้าซึมผ่านไม่ได้ รองเท้าบูท หรือรองเท้าหุ้มปิดที่มีแผ่น
ยางกันนํ้าหุ้มทับด้านนอก หน้ากากอนามัยและแว่นป้องกันของเหลวกระเด็นเข้าตา) รวมทั้ง 
ให้คําช้ีแนะที่เป็นข้อควรจําเร่ืองวิธีให้การดูแลที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วย วิธีปกป้องตนเองและครอบครัว
ของท่าน และวิธีทิ้งอุปกรณ์ปกป้องตนเองอย่างถูกต้องหลังการใช้งาน  
หมายเหตุ องค์การอนามัยโลกแนะนําว่าไม่ควรจัดการดูแลผู้ป่วยที่บ้านแต่แนะนําให้บุคคลตลอดจน
สมาชิกในครอบครัวไปรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่ศูนย์การรักษาพยาบาล 

 ในการเข้าเย่ียมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน แนะนําให้ล้างมือด้วยสบู่
และน้ําทุกคร้ังภายหลังการสัมผัสแตะต้องร่างกายหรือสารเหลวจากร่างกาย หรือสิ่งแวดล้อมรอบ
ร่างกายผู้ป่วย  

 การสัมผัสแตะต้องศพของผู้ที่ตายด้วยโรคอีโบลาต้องกระทําโดยใช้อุปกรณ์ปกป้องที่เหมาะสมเท่าน้ัน 
และควรให้บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการฝีกอบรมเรื่องวิธีฝังศพอย่างปลอดภัยเป็นผู้นําศพไปฝังโดย
ทันที 
 



นอกจากน้ี บุคคลควรลดการสัมผัสคลุกคลีกับสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรค (ได้แก่ ค้างคาวผลไม้ 
ลิง และลิงเอพ) ที่อาศัยอยู่ในป่าฝนของพ้ืนที่ที่เกิดโรค หากท่านสงสัยว่าสัตว์ตัวใดตัวหน่ึงเป็นสัตว์ที่ติดเช้ือ จง
อย่าสัมผัสแตะต้องมัน ควรปรุงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (เลือดและเน้ือ) ให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนรับประทาน 
 

8. บุคลากรทางสาธารณสุข จะปกป้องตนเองในขณะดูแลผู้ป่วยได้อย่างไร? 
ตอบ บุคลากรสาธารณสุขที่มีหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องสงสัย หรือผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว นับเป็นผู้ที่มี

ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ในระหว่างการระบาดของโรค กิจกรรมสําคัญหลายประการจะลด
หรือหยุดย้ังการแพร่เช้ือไวรัสได้ มีผลในทางปกป้องบุคลากรสาธารณสุขและคนอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในภาวะ
แวดล้อมของสถานบริการสาธารณสุข กิจกรรมเหล่าน้ันเรียกว่า “ข้อควรระวังมาตรฐานและข้อควรระวัง
เพ่ิมเติม” และเป็นคําแนะนําที่อิงหลักฐานเป็นที่รับรู้แน่ชัดว่าสามารถป้องกันมิให้การติดเช้ือน้ันแพร่ระบาด
ต่อไปได้ ชุดคําถามและคําตอบต่อไปน้ีจะพรรณนาข้อควรระวังเหล่าน้ันโดยละเอียด 
 

 ควรแยกผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคอีโบลาให้ห่างจากผู้ป่วยโรคอ่ืนหรือไม่? 
การแยกกักผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาไว้ในห้องแยกเด่ียว 

เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ หากหาห้องแยกเช่นน้ันไม่ได้ ก็ต้องกําหนดขอบเขตของพ้ินที่ขึ้นมาสําหรับใช้เฉพาะผู้ป่วยต้อง
สงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคอีโบลาโดยให้อยู่แยกต่างหากจากผู้ป่วยโรคอ่ืน  ในพ้ืนที่ที่กําหนดขี้นน้ี ต้องแยก
ผู้ป่วยต้องสงสัยออกห่างจากผู้ป่วยยืนยันด้วย พ้ืนที่ดังกล่าวต้องกําหนดเป็นพ้ืนที่หวงห้ามที่จํากัดการเข้าถึง 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องจํากัดให้ใช้อยู่เฉพาะในบริเวณดังกล่าวสําหรับผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มน้ีเท่าน้ัน บุคลากร
ทั้งฝ่ายคลินิกและฝ่ายอ่ืน ๆ ต้องได้รับการมอบหมายงานให้ดูแลเฉพาะห้องแยกกักและพ้ืนที่เฉพาะเหล่าน้ี
เท่าน้ัน 
 

 ผู้เย่ียมไข้จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ที่รับตัวผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลาไว้รักษาหรือไม่? 
ควรยับย้ังมิให้ผู้เย่ียมไข้เข้าถึงตัวผู้ป่วยดังกล่าวจะดีกว่า หากไม่สามารถทําเช่นน้ันได้ ควรยอมให้เข้าถึง

ผู้ป่วยได้เฉพาะบุคคลที่จําเป็นสําหรับสวัสดิภาพและการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่นผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก เป็นต้น 
 

 จะต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องตนเองขณะดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้หรือไม่? 
 นอกเหนือจากข้อควรระวังตามมาตรฐานของการดูแลผู้ ป่วยแล้ว บุคลากรสาธารณสุข 

ควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเช้ือที่แนะนําไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด
และสารเหลวที่ติดเช้ือ หรือสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุที่ปนเป้ือน เช่นเคร่ืองนอน หรือเข็มฉีดยา 
ที่ใช้แล้วของผู้ป่วย 

 ผู้เย่ียมไข้และบุคลากรสาธารณสุขควรใช้อุปกรณ์ปกป้องตนเองชนิดต่าง ๆ  อย่างเต็มที่ อุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ถุงมือ เสื้อคลุมชนิดนํ้าซึมผ่านไม่ได้ รองเท้าบูท หรือรองเท้า
หุ้มปิดที่มีแผ่นยางกันนํ้าหุ้มทับด้านนอก หน้ากากอนามัยและแว่นป้องกันของเหลวกระเด็นเข้าตา  
(แว่นปกป้องนัยน์ตาหรือหน้ากากป้องกันใบหน้า) 

 
 สุขอนามัยของมือมีความสําคัญหรือไม่? 

สุขอนามัยของมือเป็นสิ่งสําคัญและต้องปฏิบัติทุกคร้ัง: 
 ก่อนสวมถุงมือและอุปกรณ์ปกป้องตนเองขณะจะเข้าไปในห้องหรือพ้ืนที่แยกกัก 
 ก่อนเร่ิมทําตามกรรมวิธีสะอาดหรือกรรมวิธีไร้เช้ือใด ๆ กับร่างกายของผู้ป่วย 



 หลังจากเกิดความเสี่ยงที่จะสัมผัส หรือได้สัมผัสเลือดหรือสารเหลวจากร่างกายของผู้ป่วย 
 หลังจากสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อน (หรืออาจปนเป้ือน) ได้แก่พ้ืนผิวต่าง ๆ สิ่งของ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ใน

สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย และ 
 หลังจากถอดอุปกรณ์ปกป้องตนเองขณะจะออกจากพ้ืนที่แยกกัก 

 
สิ่ งสําคัญที่ควรทราบคือ การละเลยการปฏิบัติเ พ่ือสุขอนามัยของมือหลังจากถอดอุปกรณ์ 

ปกป้องตนเองออกแล้ว จะลดทอนประโยชน์อันพึงได้จากอุปกรณ์เหล่าน้ัน 
ไม่ว่าจะเป็นสารล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์หรือสบู่กับนํ้าที่กําลังไหลต่างก็ใช้สร้างสุขอนามัยของมือได้ 

ทั้งน้ีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก สิ่งสําคัญคือควรล้างมือทันที 
ด้วยสบู่และน้ําที่กําลังไหลเมื่อมองเห็นได้ชัดว่ามือน้ันกําลังเปรอะเป้ือน สารล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์ควรจะวาง
ให้พร้อมใ ช้ประจําจุดที่ มีการดูแลผู้ ป่ วย  (ที่ประตูทางเข้าออกและภายในห้องหรือ พ้ืนที่ แยกกัก )  
นํ้าที่ไหลจากก๊อก สบู่และผ้าเช็ดมือชนิดไม่ใช้ซ้ํา ควรจะมีให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
 
 ข้อควรระวังอย่างอ่ืนที่จําเป็นต้องทราบในสภาพการทํางานแบบสถานพยาบาลได้แก่อะไรบ้าง? 

ข้อควรระวังที่สําคัญเรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่การฉีดยาอย่างปลอดภัยและกระบวนการเจาะเส้นเลือด  
รวมถึงการจัดการกับสิ่งมีคมอย่างปลอดภัย การทําความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งแบบปกติและแบบเข้มข้น  
การชะล้างสิ่งปนเป้ือนจากผิวสัมผัสและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการจัดการกับเคร่ืองนอนเปรอะเป้ือน  
และการจัดการขยะ 

นอกจากน้ี ยังมีสิ่งสําคัญอีกคือต้องสร้างกระบวนการที่ปลอดภัยในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการจากผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคอีโบลา และการจับต้องร่างของผู้ตายหรือ
ช้ินส่วนต่าง ๆ ของศพเพ่ือการตรวจชันสูตรศพ และเพ่ือเตรียมการฝังศพ บุคลากรสาธารณสุขหรือวิชาชีพอ่ืนใด
ที่ต้องปฏิบัติกิจเหล่าน้ีอันเก่ียวข้องกับผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโรคอีโบลาควรสวมอุปกรณ์ปกป้อง
ตนเองอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อควรระวังและกรรมวิธีทั้งหลายที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลก 

 
9. ข่าวลือที่ว่าอาหารบางชนิดจะป้องกันหรือรักษาโรคนี้ได้ เป็นจริงหรือไม่? 

ตอบ องค์การอนามัยโลกขอแนะนําให้ประชาชนติดตามรับฟังคําช้ีแนะทางสุขภาพที่เช่ือถือได้เก่ียวกับ
โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศของตน 

เ น่ืองจากยังไม่มียาที่ ใ ช้ได้ผลในการรักษาโรคอีโบลา การรักษาที่ ดีที่สุดขณะน้ีคือ การรักษา 
แบบประคับประคองชนิดเข้มข้นภายในโรงพยาบาลโดยบุคลากรสาธารณสุขที่ทําตามกระบวนการป้องกัน
ควบคุมการติดเช้ืออย่างเคร่งครัด การติดเช้ือน้ีสามารถควบคุมได้โดยใช้มาตรการปกป้องที่แนะนําไว้ 
 

10.  องค์การอนามัยโลก มีมาตรการในการป้องกันโรคในระหว่างการระบาดของโรคอย่างไร? 
ตอบ องค์การอนามัยโลกจัดทําคําช้ีแนะทางวิชาการให้แก่ประเทศและชุมชนต่าง ๆ เพ่ือเตรียมการ

รับมือและตอบโต้การระบาดของโรคอีโบลา 
กิจกรรมขององค์การอนามัยโลกมีดังน้ี: 
 ตรวจหาการระบาดของโรคผ่านระบบเฝ้าระวังโรคและแจ้งข่าวสารระหว่างภูมิภาค 
 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือสอบสวนและควบคุมภัยต่อสุขภาพในทันทีที่ เ กิดขึ้น เช่น  

การช่วยค้นหาผู้ป่วยและสอบค้นแบบแผนของการเกิดโรค ณ พ้ืนที่เกิดเหตุ 
 ช้ีแนะทางเลือกต่าง ๆ ของการป้องกันและรักษาโรค 



 จัดวางกําลังผู้เช่ียวชาญและจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ทางสาธารณสุข (เช่นอุปกรณ์ปกป้องตนเองประจําตัว
บุคลากรสาธารณสุข) หากได้รับการร้องขอจากประเทศน้ัน ๆ  

 จัดการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้ เรื่องธรรมชาติของโรคและมาตรการปกป้องสุขภาพ  
เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส และ 

 กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายผู้เช่ียวชาญท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ 
เมื่อมีการร้องขอ และบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการอนามัยระหว่างประเทศรวมทั้งจาก
ข้อขัดข้องของการเดินทางและการค้า 

 
11. ระหว่างเกิดโรคระบาด จํานวนผู้ป่วยที่รายงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงได้

ไหม? เพราะเหตุใด?  
ตอบ ระหว่างที่มีการระบาดของโรคอีโบลา กระทรวงสาธารณสุขของประเทศท่ีมีการระบาด 

จะทําหน้าที่รายงานจํานวนผู้ ป่วยและตายในประเทศของตน  จํานวนเหล่าน้ีเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน  
จํานวนผู้ป่วยเป็นตัวเลขที่แสดงทั้งผู้ป่วยต้องสงสัย และผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคอีโบลา 
บางคร้ังจํานวนของผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ ป่วยที่ ยืนยันแล้วอาจถูกรายงานรวมกันเป็นตัวเลขเดียว  
บางครั้งก็รายงานแยกต่างหากจากกัน ดังน้ันตัวเลขเหล่าน้ีจึงอาจเปลี่ยนไปมาระหว่างผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วย
ที่ยืนยันแล้ว 

การวิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลาของข้อมูลผู้ป่วย ร่วมกับข้อมูลข่าวสารด้านอ่ืน ๆ โดยทั่วไปมีส่วน
ช่วยประเมินสถานการณ์ทางสาธารณสุขและกําหนดวิธีการรับมือได้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 

12. การเดินทางระหว่างเกิดการระบาดของโรคจะปลอดภัยหรือไม่? องค์การอนามัยโลกใหค้าํชีแ้นะเรือ่ง
การเดินทางว่าอย่างไร? 
ตอบ ระหว่างที่มีการระบาดของโรค องค์การอนามัยโลกจะทบทวนสถานการณ์ทางสาธารณสุข 

อยู่เสมอ และจะออกคําแนะนําให้จํากัดการเดินทางหรือการค้าหากจําเป็น รวมทั้งอาจแจ้งหน่วยงานระดับชาติที่
มีอํานาจหน้าที่ของประเทศต่าง  ๆ ให้ถือปฏิบัติตามคําแนะนําน้ัน ขณะน้ีองค์การอนามัยโลกกําลังทบทวน
คําแนะนําทั้งหมด เก่ียวกับการเดินทางที่เคยออกประกาศไปแล้วอย่างรอบด้านเพ่ือจะนําเสนอคําช้ีแนะ 
ฉบับใหม่ในเร็ววัน   

ตามปกตินักเดินทางจะต้องระมัดระวังสุขภาพทั้งของตนและของผู้คนรอบตัวอยู่เสมอ ความเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือของกลุ่มนักเดินทางอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก เน่ืองจากการแพร่โรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหน่ึงน้ันเป็นผล
จากการสัมผัสแตะต้องโดยตรงกับสารเหลวจากร่างกายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่ติดเช้ือ 
 
 การร่วมเดินทางไปกับผู้ที่ป่วยด้วยโรคอีโบลาจะปลอดภัยหรือไม่? 

เช่นเดียวกับกรณีของโรคอ่ืน ๆ เป็นไปได้เสมอว่าผู้ที่ได้รับเช้ือไวรัสอีโบลาอาจตัดสินใจเดินทาง หากคน
ผู้น้ันยังไม่แสดงอาการ (ดูคําถามพบบ่อยหมายเลข 4) เขาก็ยังไม่สามารถแพร่โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาให้ผู้คนรอบ
ข้าง หากคนผู้น้ันแสดงอาการแล้ว เขาควรรีบพบแพทย์ทันทีที่อาการป่วยอย่างแรกปรากฎขึ้น กรณีเช่นน้ีอาจ
ต้องแจ้งพนักงานการบินหรือลูกเรือหรือรีบเข้าพบแพทย์ในทันทีที่เดินทางถึงจุดหมาย ควรนําตัวนักเดินทางที่
แสดงอาการเบ้ีองต้นของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาไปแยกกักไว้เพ่ือป้องกันการแพร่โรค  อน่ึงแม้ว่าความเสี่ยงต่อ
การติดโรคของเพ่ือนร่วมทางในกรณีน้ีจะอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก ก็ยังคงแนะนําให้ปฏิบัติมาตรการติดตามผู้สัมผัส
โรคในกรณีดังกล่าว 
 



 การเดินทางไปยังแอฟริกาตะวันตกเพื่อทําธุรกิจหรือเพื่อเย่ียมครอบครัวและมิตรสหายยังปลอดภัย
หรือไม่? 
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสอีโบลาของนักท่องเท่ียวหรือนักธุรกิจในระหว่างเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่เกิด

โรคจนล้มป่วยด้วยโรคน้ีเมื่อกลับถึงบ้านน้ันอยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก ถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางเข้าไปยังพ้ืนที่ที่มี
รายงานผู้ป่วยรายแรก ๆ ด้วย การแพร่โรคจะสําเร็จได้ต้องมีการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง อวัยวะหรือ
สารเหลวในร่างกายของผู้ติดเช้ือไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วหรือของสัตว์ติดเช้ือ ซึ่งการสัมผัสทั้งหมดน้ี
นับเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในนักเดินทางทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุก
คลีที่มีลักษณะดังกล่าว  

หากท่านเดินทางไปเย่ียมญาติมิตรในพ้ืนที่ที่เกิดโรค ความเส่ียงของท่านก็ตํ่าเช่นกัน ทั้งน้ียกเว้นท่านได้
มีการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายของบุคคลที่กําลังป่วยหรือเพ่ิงเสียชีวิต หากเกิดกรณีเช่นน้ีขึ้น สิ่งสําคัญคือต้อง
แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ทราบและเข้ารับการติดตามผู้สัมผัส  การติดตามผู้สัมผัสน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใช้ยืนยันว่า
ท่านไม่ได้ติดโรคอีโบลา และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผ่านการติดตามตรวจสอบ 
 
 คําชี้แนะทั่วไปขององค์การอนามัยโลกสําหรับการเดินทาง  

 ผู้เดินทางควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยที่ติดเช้ือ 
 บุคลากรสาธารณสุขที่เดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีโรคระบาดควรปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการติด

เช้ือที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด 
 บุคคลใดที่เคยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เพ่ิงมีรายงานผู้ป่วยเมื่อเร็ว ๆ น้ี ควรทราบอาการต่าง ๆ ของการ

ติดเช้ือ และไปพบแพทย์ในทันทีที่อาการแรกของโรคปรากฏขึ้น 
 แพทย์ที่ตรวจรักษาผู้เดินทางที่เพ่ิงกลับมาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคโดยมีอาการท่ีเข้าข่าย พึง

พิจารณาความเป็นไปได้ของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
 คําช้ีแนะเพ่ิมเติมเรื่องการเดินทาง ขอให้อ่านจากหัวข้อการประเมินความเสี่ยงจากการเดินทางและ

ขนส่ง: คําแนะนําสําหรับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ทางสาธารณสุขและคมนาคมขนส่ง ที่ 
http://who.int/ith/updates/20140421/en/ 
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