คําแนะนําสําหรับผูเดินทางเขาชมการแขงขันกีฬาโอลิมปก ครั้งที่ 31
ณ เมืองริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐบราซิล
เรียบเรียงโดย สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค*
31 พฤษภาคม 2559
เนื่องจากในระหวางวันที่ 5 – 21 สิงหาคม 2559 มีการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาโอลิมป/ก
ครั้งที่ 31 ณ เมือง ริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งมีคณะนักกีฬา ผู8ฝ:กสอน เจ8าหน8าที่ รวมถึงผู8เข8ารวมชม
กีฬาจากหลายประเทศทั่วโลก โดยสถานการณ>ในป?จจุบันสาธารณรัฐบราซิลถือวาเป@นพื้นที่ที่มีการพบโรคติดตอ
อุบัติใหมอยางตอเนื่อง อาทิเชน โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข8เหลือง เป@นต8น
จากการรายงานขององค>การอนามัยโลก (WHO) สาธารณรัฐบราซิลเป@น 1 ในจํานวน 60 ประเทศ
ที่มีการรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยมียุงลายเป@นพาหะนําโรคที่สําคัญ และมีการแพรกระจาย
จากคนสูคนโดยผานชองทางหลักคือ การถูกยุงกัด นอกจากนี้ยังสามารถแพรโรคได8ผานทางการมีเพศสัมพันธ>
ทางเลือด และทางมารดาสูทารกในครรภ> โดยปกติแล8วผู8ติดเชื้อสวนใหญร8อยละ 80 จะไมมีอาการ แตสามารถ
แพรโรคได8 สวนผู8 ที่ มี อ าการปK ว ยสวนใหญอาการไมรุ น แรง แตมี ห ลั ก ฐานทางการศึ ก ษาที่ แ สดงวาโรคนี้
มีผลกระทบตอหญิงตั้งครรภ>ซึ่งทําให8เกิดภาวะศีรษะเล็กแตกําเนิด ของทารกในครรภ> (Microcephaly) และผู8ที่
ติดเชื้ออาจมีผลกระทบทําให8เกิดโรคที่เกี่ยวข8องกับระบบประสาทได8ในทุกเพศ ทุกวัย
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป@ น การปX อ งกั น การติ ด เชื้ อ ของผู8 ที่ จ ะเดิ น ทางเข8 า ชมการแขงขั น กี ฬ าโอลิ ม ป/ ก
สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค จึงได8จัดทําคําแนะนําในการปXองกันตนเองสําหรับผู8ที่จะเดินทางเข8าชม
การแขงขันกีฬาโอลิมป/กครั้งที่ 31 ดังตอไปนี้
คําแนะนํากอนการเดินทาง
ติดตามคําแนะนําจากองค>การอนามัยโลก / กระทรวงสาธารณสุข และขอรับคําปรึกษาจากเจ8าหน8าที่
อยางตอเนื่องกอนที่จะเดินทางโดยทานสามารถติดตอ และศึกษาข8อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได8ที่
-เว็บไซต> กรมควบคุมโรค (http://www.ddc.moph.go.th)
- เว็บไซต> สํานักโรคติดตออุบัติใหม (http://beid.ddc.moph.go.th/)
- ขอรั บคํ า ปรึ กษาจากเจ8 า หน8 า ที่ ได8 ที่คลิ นิ คเวชศาสตร>การทองเที่ ยว และการเดิ นทาง สถาบัน บํ าราศ
นราดูร / โรงพยาบาลเวชศาสตร>เขตร8อน มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง หรือสายดวน
กรมควบคุมโรค โทร 1422
ผู8เดินทางควรรับวัคซีนปXองกันโรคกอนการเดินทาง เชน โรคไข8เหลือง โรคไข8หวัดใหญ เป@นต8น โดยมี
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดเพื่อให8รางกายเกิดภูมิคุ8มกันโรคกอนการเดินทาง คือ
- โรคไข8เหลือง ฉีดอยางน8อย 10 วันกอนเดินทาง
- โรคไข8หวัดใหญ ฉีดอยางน8อย 2 สัปดาห>กอนเดินทาง
เนื่องจากวัคซีนไข8เหลืองมีข8อจํากัดในการใช8สูงในกลุมผู8สูงอายุที่มีอายุ 60 ปeขึ้นไป และในกลุมผู8ที่มี
ภาวะภูมิคุ8มกันบกพรอง ดังนั้นผู8ที่อยูในกลุมดังกลาว ควรเข8ารับคําแนะนําจากแพทย>เพื่อการพิจารณารับวัคซีน
ไข8เหลือง หรือ พิจารณาออกใบรับรองการยกเว8นการรับวัคซีนไข8เหลือง
โดยปกติแล8ว - ประเทศบราซิล ไมมีข8อบังคับที่จะต8องให8ผู8เดินทางเข8าประเทศต8องรับการฉีดวัคซีนไข8เหลืองกอน

- ประเทศไทย มี ข8 อ บั ง คั บ วา ผู8 ที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศบราซิ ล ต8 อ งมี ใบรั บ รองการฉี ด วั ค ซี น
ไข8เหลืองกอนเข8ามาในประเทศ ถ8าผู8ใดไมมีใบรับรองจะถูกทําการฉีดวัคซีนให8ที่ดานควบคุมโรคกอนเข8าประเทศ
และต8องเสียคาใช8จายเอง พร8อมทั้งได8รับการติดตามเป@นเวลา 6 วัน ยกเวน ผู8ที่มีใบรับรองจากแพทย> วาไมควรที่
จะได8รับวัคซีน
เพื่อการปXองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ> ผู8เดินทางควรมีการคุมกําเนิดกอนการเดินทาง
3 เดือน และในชวงระหวางที่อาศัยอยูที่ประเทศบราซิล จนถึงหลังจากเดินทางกลับออกมาจากประเทศบราซิล
แล8ว อยางน8อย 3 เดือน
หญิงตั้งครรภ>ควรงดการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิการวมทั้ง
เมืองริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐบราซิล
• คําแนะนําระหวางเดินทาง และระหวางที่อาศัยอยูที่สาธารณรัฐบราซิล
ปXองกันตนเองไมให8ถูกยุงกัด โดยการใช8สารฉีดพน ฆาหรือขับไลยุงลาย สวมเสื้อผ8าปกป/ดรางกายมิดชิด
และสวมใสเสื้อผ8าที่มีสีออน อาศัย และนอนในห8องปรับอากาศ ใช8ฉากกั้น การป/ดประตู ป/ดหน8าตาง และการใช8
มุ8งเคลือบสาร
หลีกเลี่ยงการสัมผัส / ใกล8ชิดกับผู8ปKวย หลีกเลี่ยงการเดินทางเข8าไปในพื้นที่ที่มีความแออัด และในพื้นที่
ที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลเนื่องจากมีความเสี่ยงตอการโดนยุงกัดสูง
ควรมีเพศสัมพันธ>อยางปลอดภัย โดยใช8ถุงยางอนามัย
เมื่อมีอาการปKวยเป@นไข8 ซึ่งอาจเกิดจากโรคไข8เลือดออก โรคไข8ปวดข8อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ
สาเหตุอื่น หากต8องการลดไข8 ควรเช็ดตัว เพื่อลดไข8 หรือรับประทานยาพาราเซตามอล ไมควรรับประทานยา
แอสไพริน หรือยากลุมลดอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด> (NSAIDs) เพราะอาจทําให8เลือดออกงายขึ้น หากอาการไมดี
ขึ้นควรไปพบแพทย>และ แจ8งประวัติการเดินทาง
ควรมีการคุมกําเนิดตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยูในประเทศบราซิล
• คําแนะนําหลังจากการเดินทาง
หากมีไข8 รู8สึกไมสบาย ควรไปพบแพทย> และแจ8งประวัติการเดินทางและแจ8งประวัติการถูกยุงกัด
หญิงตั้งครรภ>ควรขอคําแนะนําจากแพทย>เรื่องการเดินทาง และเมื่อกลับมาจากการแขงขันกีฬาโอลิมป/ก
ควรพบแพทย> เพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิกา
ควรมีเพศสัมพันธ>อยางปลอดภัย โดยใช8ถุงยางอนามัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ>อยางน8อย 3 เดือน
ผู8ชายที่เดินทางกลับจากการแขงขันกีฬาโอลิมป/ก ที่มีอาการคล8ายโรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือได8รับการ
วินิจฉัยแล8ววาเป@นโรค ควรมีเพศสัมพันธ>อยางปลอดภัย โดยใช8ถุงยางอนามัยเป@นเวลา 6 เดือน
ผู8เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมถึงเมืองริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐ
บราซิล ให8งดบริจาคโลหิตเป@นเวลา 4 สัปดาห>นับตั้งแตวันที่เดินทางออกมา
ผู8ที่ได8รับการวินิจฉัยวาติดเชื้อไวรัสซิกา หรือมีอาการแสดง ที่เข8าได8กับการติดเชื้อไวรัสซิกา ให8งดบริจาค
โลหิตเป@นเวลา 4 สัปดาห> นับจากวันที่หายจากการมีอาการ

• คําแนะนําสําหรับหญิงตั้งครรภ1 หรือวางแผนวาจะตั้งครรภ1
ถ8าหากมีเพศสัมพันธ>ระหวางตั้งครรภ>ควรใช8ถุงยางอนามัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ>จนกวาจะคลอด
หญิงที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งเมือง
ริโอ เด จาเนโร สาธารณรัฐบราซิล ควรชะลอเรื่องการตั้งครรภ>อยางน8อย 3 เดือน

ทานสามารถติดตามแนวทาง คําแนะนํา และข8อมูลขาวสารตางๆ ที่เป@นป?จจุบัน ได8ที่สายดวน กรมควบคุมโรค
หมายเลข 1422 หรือเว็บไซต>สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th)
*****************************
* โดยการปรึกษาหารือกับคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด8านวิชาการและยุทธศาสตร> เพื่อเตรียมความพร8อม
ปXองกัน และแก8ไขป?ญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ

