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เรืองน่ารู้ #1 Rul o t มาลาเรีย อย่าถามแค่ "ได้ไปเทียวปาไหม?"

หลายคนเวลามาดูงานหรือมา elective ทีหน่วย Travel Medicine อาจจะสงสัยว่า ทําไมพวกเราหมอ Travel
medicine เวลาเจอคนไข้ทีไม่สบายกลับมาถึงต้องซักประวัติการเดินทางละเอียดขนาดนันด้วย มันจําเปน
ขนาดนันเลยหรือ เดียววันนีจะมาเล่าให้ฟงครับ แต่เรืองประวัติการเดินทางอาจเปนเรืองยาว คงต้องแบ่ง
เปนหลายๆตอน เพราะจะเกียวโยงกับประวัติการสัมผัสโรคด้วย
สําหรับตอนนีมาพูดกันเรือง ประวัติการไปเทียวปาก่อน ซึงเปนประวัติทีสําคัญ ซึงเชือว่าหมอไทยทุกๆคนคง
ได้รับการสอนมาตังแต่เปนนักศึกษาแพทย์ว่า เมือเจอคนไข้มีไข้มาโรงพยาบาล ต้องถามนะว่าไปเข้าปามา
หรือเปล่า เพือจะได้ดูว่ามีโอกาสติดโรคมาลาเรียมาหรือเปล่า ซึงคําถามนีเปนคําถามทีดี และได้ชว
่ ยชีวิต
หลายๆคนมาแล้ว เพราะโรคมาลาเรียจริงๆถ้าเรานึกถึง จะสามารถวินิจฉัยได้ไม่ยาก ส่ง thick ﬁlm/thin ﬁlm
ก็บอกได้แล้ว
ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่ได้นึกถึงเลย ก็จะลําบาก เพราะคนไข้จะมีไข้สูงอยูห
่ ลายวัน CBC ก็ไม่ได้มีอะไร
speciﬁc อาจมีแค่ Platelet ตา WBC ปกติหรือตา ซึงดูก็ไม่เหมือน bacterial infection อีกต่างหาก เราให้
Empirical antibiotics อาจแถม doxycycline ไปแล้ว คนไข้ก็ยังไม่ดีขึน และถ้าเปน Falciparum malaria
อาการอาจรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน เปนมาลาเรียขึนสมอง (Cerebral malaria), Renal failure, ARDS และ
เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ด้งนันแพทย์เราควรต้องนึกถึงโรคมาลาเรียเสมอเวลาเจอคนไข้มีไข้

นาตกปาละอู บริเวณทียังมีความเสียงต่อโรคมาลาเรีย
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ส่วนคําถาม “เคยเข้าปาหรือเปล่าในช่วงทีผ่านมา” เปนคําถามทีดี เพราะเรารู้ว่ายุงก้นปล่อง (Anopheles)
ทีเปนพาหะนําเชือมาลาเรีย ชอบอาศัยอยูใ่ นปา บริเวณนาตก ทีมีนา่ ใสไหลริน ดังตัวอย่างในรูปด้านบน ซึง
เปนรูปของนาตกปาละอู ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีเปนบริเวณทียังมีความเสียงต่อโรค
มาลาเรีย
อย่างไรก็ตาม แพทย์เราต้องเข้าใจว่า ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรียในพืนทีต่างของโลกไม่เหมือนกัน ดัง
นันการใช้คําถามว่าเคยเข้าปาไหม ในการ rule out หรือ rule in โรคมาลาเรีย จึงไม่สามารถใช้ได้เสมอไป
ลองดูรูปด้านล่างครับ

การเทียวซาฟารี ประเทศเคนยา

รูปด้านบน เปนอุทยานมาไซมาร่า ในประเทศเคนยา ซึงมีคนไทยนิยมไปเทียวดูสัตว์มากขึน ลองดูนะครับ
ว่า ลักษณะภูมิประเทศเหมือนปาไหมครับ ดูก็ไม่เชิงเปนปาซะทีเดียวใช่ไหมครับ ไม่เหมือนรูปแรกซึงเปน
นาตกของบ้านเรา ลักษณะภูมิประเทศในแถบซาฟารีนีจะเปนลักษณะทุ่งหญ้าซาวันนา (Savanna) ไม่ใช่
ปาดิบชืน (Tropical rain forest) เหมือนแบบแถวบ้านเรา หรือแถบปาอเมซอน แต่เชือไหมครับว่าพืนที
แบบนีในแอฟริกามีโอกาสติดมาลาเรียมากกว่าแถบบ้านเรามาก
ดังนันเวลามีนักท่องเทียวเดินทาง
กลับจากการเทียวซาฟารีในแอฟริกา
แพทย์เราควรจะต้องนึกโรค
มาลาเรียเสมอ แต่ถ้าเรายังใช้คําถามเดิมว่า ก่อนหน้ามีไข้ได้ไปเทียวปาหรือเปล่า คนไข้อาจจะตอบว่าไม่ได้
ไปปามา เพราะลักษณะการท่องเทียวไม่ได้เปนปาเหมือนทีเขาเข้าใจ ซึงถ้าตอบแบบนันอาจทําให้หมอไม่
ได้นึกถึงโรคมาลาเรียอีกเลย จะทําให้พลาดโอกาสในการวินิจฉัยโรคไปอย่างน่าเสียดาย
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วันนีเลยอยากชวนให้แพทย์พวกเรา เปลียนคําถามใหม่ครับ ในเรืองการซักประวัติการเดินทาง โดยให้
พยายามถามว่า

"ทีผ่านมาก่อนไม่สบาย ได้ไปไหนมาบ้างไหม"
คําถามนีจะกว้างกว่า และจําทําให้เราไม่หลุด เราอย่าเจาะจงถามคําถามเดียวว่าเคยเข้าปาไหมเพือ Role
out malaria เพราะในหลายพืนทีไม่ใช่ปา แต่ก็มีมาลาเรียได้ และมีมากเสียด้วย ลองดูตัวอย่างด้านล่างอีก
สักรูปไหมครับ

ประเทศเซาท์ ซูดาน

รูปนีดูแล้วคงไม่มีใครบอกว่าเปนปา แต่เปนรูปจริงทีได้จากคนไทยทีไปทํางานในประเทศเซาท์ ซูดาน ซึง
เปนพืนทีนีเปนพืนทีทีมีความเสียงต่อโรคมาลาเรียสูงมาก
มีคนไทยหลายคนไปและติดมาลาเรียกลับมา
จากพืนทีแบบนี เห็นไหมครับว่า ถ้าเราใช้คําถามว่า “ได้ไปปามาไหม” คนไข้ก็จะตอบว่าไม่เคย หรือไม่ได้ไป
ปามา แล้วเราก็จะหลุดโรคมาลาเรียไปอย่างน่าเสียดาย
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ข้อควรรู้เบืองต้นเกียวกับโรคมาลาเรียและการซักประวัติการเดินทาง
1. คําถามว่า ได้ไปเทียวปามาไหม ยังพอสามารถใช้ได้ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพราะโรคมาลาเรียนส่วนใหญ่ในพืนทีดังกล่าว จะพบในพืนทีปาเขา นาตก หรือตามตะเข็บชายแดน จะไม่พบโรค
มาลาเรียในพืนทีเขตเมือง
2. ประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ Sub-Saharan Africa มีความเสียงต่อโรคมาลาเรียไม่เฉพาะในพืนทีปา ใน
บางประเทศ เช่น ประเทศไนจีเรีย แคเมรูน รวันดา คองโก มาดาร์กาสก้า ฯลฯ ทุกพืนทีของทังประเทศมีความเสียง
ต่อโรคมาลาเรียทังหมด (All area) รวมถึงในพืนทีเขตเมือง และเมืองหลวงด้วย ไม่จําเปนต้องเปนพืนทีปา
3. ประเทศบางประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย สามารถมีมาลาเรียในเขตเมืองได้ เรียกว่า Urban malaria ดังนันนักท่อง
เทียวทีมีไข้ และมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศอินเดีย (ในบริเวณทีไม่ใช่พืนทีสูง เช่นเลห์ ลาดักส์ แคชเมียร์)
ควรตรวจหาเชือมาลาเรียเสมอ ไม่จําเปนต้องถามว่าเคยเข้าปาหรือไม่ เพราะไม่ได้ชว
่ ยในการวินิจฉัยแยกโรคมาก
นัก
4. ดังนันแนะนําว่าแพทย์ควรจะถามประวัติการเดินทาง ให้กว้างโดยควรถามว่าก่อนหน้าทีไม่สบาย ได้ไปเทียวไหน
หรือเดินทางไปทีไหนมาบ้าง
เมือแพทย์เราได้คําตอบจะต้องพิจารณาต่อว่าพืนทีนันๆเสียงต่อโรคมาลาเรียหรือไม่
หรือเสียงต่อโรคอะไรอีกบ้าง โดยทัวไประยะฟกตัวของโรคมาลาเรียส่วนใหญ่ จะอยูท
่ ี 1-2 อาทิตย์ ถึง 2 เดือน ใน
บางรายอาจนานกว่านันได้
5. การเทียวซาฟารีในแอฟริกา ไม่ได้เสียงต่อการติดมาลาเรียเสมอไป ขึนอยูก
่ ับไปซาฟารีทีไหน แพทย์ต้องถามให้
ละเอียดและควรต้องรู้ว่าซาฟารีตรงนันมีโรคมาลาเรียหรือไม่ เช่น ถ้าคนไข้ไปเทียวซาฟารีทีแถบ Cape Town หรือ
Port Elizabeth ในประเทศแอฟริกาใต้จะไม่มีความเสียงของโรคมาลาเรีย แต่ถ้าเปนซาฟารีในอุทยานครูเกอร์
ประเทศเดียวกัน ตรงนันจะมีมาลาเรียระบาด ส่วนซาฟารีอืนๆทีคนไทยนิยมท่องเทียว เช่นอุทยานมาไซมารา ใน
ประเทศเคนยา หรืออุทยานเซเรนเกติในประเทศแทนซาเนีย หรือซาฟารีในบอสวานา แซมเบีย ซิมบับเว ฯลฯ พวก
นันมีโรคมาลาเรีย เราต้องส่งตรวจ malaria thick ﬁlm และ thin ﬁlm เสมอ
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ประเด็นต่อมาคือ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนมีมาลาเรียบ้าง
แนะนําให้เข้า website ของ US CDC Yellow Book ครับ เพราะจะมีข้อมูลที update และสามารถเข้าถึงได้
เราเพียงแค่เลือกชือประเทศ ข้อมูลเรืองมาลาเรียของประเทศนันๆก็จะปรากฎให้เราเห็น ซึงจุดสําคัญ
แนะนําให้ดูตรง Areas with malaria ดังตัวอย่างทีแสดงด้านล่าง เปนของประเทศไนจีเรีย จะเห็นว่า Areas
with malaria: All แสดงว่าทุกพืนทีของประเทศมีมาลาเรียอยู่ ไม่เว้นแม้แต่เมืองหลวง Abuja และ Lagos
ทีเปนเมืองสําคัญของไนจีเรีย ดังนันคนทีมีไข้ และมีประวัติเดินทางกลับจากไนจีเรีย จําเปนต้องตรวจหา
มาลาเรียเสมอ โดยไม่จําเปนว่าต้องเข้าปามาก่อน
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ปจจุบันโลกของเราเล็กลง มีการเดินทางกันอย่างกว้างขวาง และมีคนไทยบินไปเทียวต่างประเทศมากขึน
ทุกๆวัน ดังนันหมอเราเองควรจะต้องรู้และระวังโรคต่างๆทีไม่มีในประเทศไทยไว้บ้าง เพราะนักเดินทาง
เหล่านันอาจนําโรคกลับมาเมืองไทยโดยทีเราไม่รู้ตัว และถ้าเราไม่ได้ถามเราอาจจะหลุด ลืมคิดถึงโรคบาง
อย่างทีสําคัญ และไม่มีในบ้านเรา เช่น สมมุติคุณหมอเจอคนไข้มีอาการไข้ เจ็บคอ มีนามูก ไอเล็กน้อย
เหมือนเปนหวัดทัวไป เปนมา 2-3 วัน อาการอืนๆก็ไม่รุนแรง ซักประวัติ ตรวจร่างกายอืนๆก็ดูปกติดี ดูๆไป
ก็เหมือนจะเปน URI หรืออย่างเก่งก็แค่เปน ﬂu ใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่ก็จะเปนเช่นนันแหละครับ คนไข้ก็จะดี
ขึนเองในเวลาไม่กีวัน

แต่ในโลกยุคปจจุบน
ั เราต้องไม่ลืมทีจะถามประวัติการเดินทางเสมอ แนะนําให้
ถามว่า “ก่อนไม่สบาย ได้ไปทีไหนมาบ้างไหม” ถ้าคนไข้ตอบมาว่าเคย เราค่อย
ซักประวัติต่อว่า ไปทําอะไร ไปกีวัน และสัมผัสอะไรมาบ้าง ฯลฯ ขึนอยูก
่ ับว่าเรา
สงสัยอะไร เราค่อยถามเพิมเติมแล้วแต่กรณี
กลับมาทีตัวอย่างข้างต้น คนไข้คนนีมี URI symptoms เมือเราถามต่อว่า ก่อนมีไข้ไม่สบายได้ไปไหนบ้าง
ไหม ถ้าคนไข้ตอบว่าได้ไปเทียวทีจอร์แดนมา เพิงกลับมาอาทิตย์ คุณหมอจะคิดถึงอะไรต่อครับ มีอะไรน่า
กังวลไหม ถ้าเปนแพทย์ประจําบ้าน Travel Medicine ของเรา เขาต้องรู้เลยครับว่า จอร์แดนอยูต
่ รงไหน
และตรงนันมีโรคอะไรทีต้องระวังบ้าง สิงแรกทีต้องแว๊บขึนมาในความคิดของแพทย์ Travel Medicine คือ
เราต้องระวังโรค MERS เหมือนกันนะ เพราะยังอยูใ่ นช่วง 14 วันแรกหลังกลับมา มีไข้ มี Respiratory tract
symptoms ด้วย และไปแถวตะวันออกกลางมา ซึงเราจะต้องถามต่อว่ามีประวัติเสียงไหม เช่น ไปเทียว
จอร์แดนแล้ว ได้สัมผัสอูฐ ขีอูฐหรือเปล่า หรือได้ไปรพ.หรือสัมผัสกับคนทีไม่สบายทีนันหรือเปล่า ฯลฯ

การขีอูฐ เปนกิจกรรมทีนิยมในนักท่องเทียวทีไปแถบตะวันออกกลาง
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เมือมีโรค MERS แว๊บเข้ามาในหัวแล้ว เราต้องทําอะไรต่อดี เราอาจคิดว่า รายนีน่าสงสัยแค่ไหนนะ เราต้อง
แจ้งใคร หรือรายงานใครไหม ต้องแยกโรคและ ใช้ N95 ไปก่อนเลยไหม ตรงนีจะมีรายละเอียดมากครับ เรา
ต้องรู้และแม่นในหลักการก่อน ว่าคนไข้รายนีจัดว่าเข้านิยามของโรคหรือยัง (Case deﬁnition) และถือ
เปนกลุ่มไหน เช่นเปน PUI (Patient Under Investigation) หรือเปน Suspect/Probable ไหม ฯลฯ คงไม่
ลงรายละเอียดตรงนีครับ เพราะไม่ยากแล้ว เนืองจากในโรคร้ายแรงทีต้องเฝาระวังทังหลาย ทางกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะมีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติมาให้ เราแค่ search หาและทําไปตามแนว
ทางนันๆ ซึงจะแนะนําไว้ชัดเจน ซึงท้ายทีสุดผู้ปวยรายนีอาจจะเปนแค่ URI หรือ Inﬂuenza ธรรมดา ไม่ใช่
MERS ก็แล้วกันไป ไม่เปนไร แต่เราต้อง Aware ไว้ก่อนเท่านันเอง
ลองนึกย้อนกลับไปครับ และสมมุติว่าเปนตัวเรา เจอผู้ปวยมีไข้ มี URI symptoms เราจะถามประวัติการ
เดินทางไหม ว่าไปไหนมา ถ้าเปนเคสธรรมดาก็คงไม่เปนไร แต่ถ้าเปนผู้ปวย URI แต่กลับจาก
ตะวันออกกลางก็ต้องระวัง MERS ไว้ด้วย หรือถ้ากลับจากเมืองจีน และไปเทียวธรรมดาๆ ดูธรรมชาติ ไป
ตลาดท้องถินบ้าง ก็คงไม่เปนไร แต่ถ้าไปตลาดขายนก หรือตลาดสดขายสัตว์ปก ก็ยังต้องระวัง Avian
inﬂuenza ด้วย โดยเฉพาะ H7N9, H5N1 ถ้าเราไม่ถาม เราจะไม่ได้ประวัติการเดินทางนันมา ซึงท้ายทีสุด
การประวัติการเดินทางเทียวจอร์แดน/เมืองจีนอาจจะเกียวหรือไม่เกียวกับอาการครังนีของผู้ปวยก็แล้วแต่
แต่เราควรจะถาม

ตลาดท้องถินในเซียงไฮ้
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คําแนะนําเบืองต้นในการประเมินและดูแลผู้ปวยหลังการเดินทาง
1. ซักประวัติและคัดกรองโรคทีร้ายแรงหรือเสียงต่อการแพร่กระจายก่อน หมอเราควรต้องรู้ในเบืองต้นก่อนเลยครับว่า
ตอนนีมีโรคระบาดสําคัญๆอะไรทีต้องระวังอยูบ
่ ้าง และถามคําถามเพือ Screen เลยว่ามีโอกาสติดหรือไม่ ถ้ามีต้อง
รีบดําเนินการอย่างทันท่วงที เช่น
ถ้าผู้ปวยมีไข้ และเพิงไปแอฟริกากลับมาภายใน
21 วัน นอกจากมาลาเรียแล้วเราต้องนึกถึงโรคอีโบล่า
(Ebola) ไว้ก่อน เพราะถ้าสงสัยจริงๆเราต้องแยกโรค เพราะโรคนีร้ายแรงและระบาดได้ เราต้องถามให้
ละเอียดว่าเดินทางไปประเทศไหนบ้าง ได้สัมผัสกับคนปวย หรือไปรพ.ทีนันมาหรือไม่ และหมอเราต้องรู้ว่า
ขณะนีโรคนียังระบาดอยูท
่ ีไหน ซึงช่วงนี (ตค.2018) โรคยังมีอยู่ แต่เหลือการระบาดอยูใ่ นประเทศเดียวคือ DR
Congo อย่างไรก็ตามเรายังประมาทไม่ได้ และต้องติดตามข่าวอยูเ่ ปนระยะ
ถ้าผู้ปวยมีไข้ และมีอาการ URI ให้ถามประวัติการเดินทางไปประเทศจีน ฮ่องกง และประเทศอืนๆในเอเชีย
และต้องถามประวัติสัมผัสสัตว์ปกเสมอ
ถ้าผู้ปวยมีไข้ มีอาการ URI และเพิงกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือประเทศในแถบตะวันออกกลางไม่
เกิน 14 วัน ต้องระวังโรค MERS
2. ในนักท่องเทียวทีมีอาการรวดเร็ว และรุนแรง ต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน เช่น ผู้ปวยทีมีสัญญานชีพไม่คงที ซึม
ไม่รู้สึกตัว ความดันเลือดตา จําเปนต้องรีบประเมินและให้การรักษาทันที โรคสําคัญทีมีอาการรุนแรงทีอาจพบใน
กลุ่มนักท่องเทียวทีกลับจากเดินทางคือ โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคมาลาเรีย หรือโรคในกลุ่ม Hemorrhagic fever
ต่างๆ (Yellow fever, Ebola, Lassa, Marburg, ฯลฯ) เปนต้น
3. เราสามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตามหลักการแพทย์พืนฐานทัวไปครับ เพราะผู้ปวยทีมีมีอาการหลังจากการเดิน
ทาง ไม่ได้จําเปนต้องเกิดจากโรคทีสัมพันธ์กับการเดินทางเสมอไป และส่วนใหญ่แล้วนักเดินทางก็มักจะเปนโรค
ทัวไปนันแหละครับ เช่น URI, inﬂuenza, bronchitis, diarrhea, cystitis, gastroenteritis, cellulitis, gout, acute
appendicitis ฯลฯ โรคกลุ่มนีก็เหมือนโรคทีพบในคนไม่ได้เดินทาง ดังนันเราสามารถใช้ทักษะในเวชปฏิบัติทัวไป
ตังแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่ง lab เพือช่วยในการวินิจฉัยโรคในนักท่องเทียวกลุ่มนีได้เหมือนคนไข้ทัวไป
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4. แนะนําให้รู้จักโรคที common ในประเทศอืน แต่ไม่พบในประเทศไทยบ้าง เช่น Lyme disease ทีพบในยุโรปหรือ
อเมริกา หรือ Schistosomiasis ทีพบในประเทศแถบแอฟริกา หรือ Leishmaniasis ทีพบในแถบตะวันออกกลางหรือ
ลาตินอเมริกา โรคกลุ่มนีพวกเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนัก แต่ควรจะรู้จักไว้บ้างครับ ไว้จะทยอยกล่าวถึงโรคพวกนีใน
ตอนถัดไปครับ
5. อย่าลืมหาข้อมูลดูว่า ช่วงนีในประเทศทีคนไข้เพิงเดินทางไปมีการระบาดของโรคใดๆอยูห
่ รือไม่ เราสามารถหาข้อมูล
ได้จากหลายแหล่ง เช่น เช่น World Health Organization (WHO), US CDC หรือจะใช้แหล่งข้อมูลทาง Internet ที
น่าเชือถือซึงปจจุบันมีอยูห
่ ลายแหล่ง ทีแนะนําให้ใช้และหาง่ายคือ
Healthmap.org ซึงเปน Project ของ Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School ได้รวบรวม
รายงานข่าวการระบาดจากแหล่งต่างๆทัวโลก และโดยแสดงในในแผนทีโลก ทําให้เราสามารถเห็นภาพการ
ระบาดในช่วงทีผ่านมาได้ไม่ยาก โดยสามารถเลือกดูเฉพาะโรคทีสนใจ หรือจะดูเฉพาะทวีปหรือประเทศที
สนใจได้ แนะนําให้ลองเข้าไปเล่นกันดูครับ
Promedmail.org เปนเครือข่ายการเฝาระวังของ International Society for Infectious Diseases จะมี
รายงานการระบาดอยู๋ตลอดเวลาทังในคนและในสัตว์ สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่จะเปน text อ่านจะอ่านยาก
หน่อย

ก่อนจะจบตอนนีขอยาอีกครังครับว่า

เมือพบผูป
้ วยไม่สบาย โดยเฉพาะอาการไข้ ผืน ปวดศีรษะ ตาเหลือง ตัวเหลือง
หรือยังไม่แน่ใจในการวินจ
ิ ฉัย อย่าลืมถามเสมอว่า “ก่อนหน้าไม่สบาย ได้เดิน
ทางไปไหนมาไหม”
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ประเด็นนีเปนเรืองทีหมอ Travel Medicine จะเน้นเสมอเมือเจอคนไข้ทีมีการเจ็บปวยหลังการเดินทาง
เพราะคําถามสันๆว่า “มีคนอืนทีเดินทางไปด้วยไหน และเปนอย่างไรกันบ้าง สบายดีไหม” คําถามแค่นีอาจ
ช่วยชีวิตใครบางคนได้เลย
อย่าลืมครับว่า เวลาเราเดินทางหรือไปเทียวทีใดทีหนึง เรามักจะไม่ได้ไปคนเดียว มักจะมีเพือนร่วมทางไป
ด้วยเสมอ ซึงคนทีไปด้วยกันจะมีความเสียงคล้ายๆกัน คือไปเทียวทีเดียวกัน กินอาหารคล้ายๆกัน มีกิจกร
รมคล้ายๆกัน จึงอาจมีโอกาสสัมผัสโรค (Expose) คล้ายๆกัน ดังนันเมือหมอเราเจอคนไข้ 1 คนทีมีโรคที
เกียวข้องกับการเดินทาง อย่าลืมถามถึงเพือนร่วมทางคนอืนๆด้วย เพราะบางครังอาจไม่ได้มีคนไข้แค่คน
เดียว แต่อาจเปน Cluster ของเคสได้
มีเคสน่าสนใจจะเล่าให้ฟงครับ เมือช่วงก่อน ทีโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เราพบผู้ปวยชายไทย เพิง
เดินทางกลับจากไนจีเรีย
มีไข้ขึนแค่วันเดียวก็มาตรวจเลย ผลตรวจเลือดพบเปนมาลาเรีย ชนิด P.
falciparum ซึงก็ไม่ปญหาในการวินิจฉัยหรือรักษาครับ ผู้ปวยรายนีอาการไม่รุนแรง กินยาไม่กีวันอาการก็ดี
ขึน เมือถึงเวลาราวน์หน่วย Resident หน่วยได้พาอาจารย์หน่วย Travel Med ไปราวน์เลยได้ข้อมูลน่า
สนใจ ดังนี
สรุปว่าผู้ปวยรายนีได้ไปทํางานทีไนจีเรีย ไปทําเหมืองในพืนทีชนบทดังรูปด้านล่าง กับเพือนร่วมงานอีก 5
คน ขณะนีทุกคนยังอยูท
่ ีไนจีเรีย อาจารย์เลยบอกให้คนไข้ติดต่อเพือนๆทีไนจีเรีย ดูว่าทุกคนสบายดีไหม
และถ้าไม่สบายให้รีบไปหาหมอ และต้องระวังมาลาเรียด้วย เพราะเปนมาลาเรียไปแล้ว 1 คน

รูปในเขตชนบทของประเทศไนจีเรีย
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วันต่อๆมา เราก็ได้ข้อมูลเพิมเติม และปะติดปะต่อเรืองราวมากขึน แต่คงไม่ลงรายละเอียดในทีนี สรุปว่า
มีเพือนร่วมงาน 2 คน(Case B, C) มีไข้ ได้ตรวจทีไนจีเรีย พบว่าเปนมาลาเรียเหมือนกัน และได้รักษาแล้วอาการดีขึน
ส่วนอีก 2 คน (Case D, E) ไม่มีไข้ แต่ก็ได้ไปตรวจ ตรวจแล้วไม่พบเชือมาลาเรีย ต่อมาทัง 4 คนได้เดินทางกลับมา
เมืองไทย มาตรวจทีเขตร้อนอีกครัง ณ.ขณะนันทุกคนสบายดี ไม่มีไข้ ตรวจ blood smear ไม่พบ malaria ทัง 4 คน
และทางเราได้ทําการตรวจพิเศษเพือยืนยันว่ามีใครเปนมาลาเรียจริงไหม ผลตรวจ Pf HRP2 Rapid test และ PCR
ตรวจพบว่า case B,C มี Pf – positive อยู่ แสดงว่า conﬁrm ว่าเปน malaria จริง ส่วนเคส D,E ผลเปน negative
PCR แสดงว่าณ.ขณะนีเราพบมาลาเรียแล้ว ถึง 3 คน
ส่วนเคสสุดท้าย (Case F) มีไข้เหมือนกันในเวลาใกล้ๆกันทีไนจีเรีย แต่รายนีอาการหนัก ซึมลง ตาเหลืองตัวเหลือง
ต้อง

admit

ในโรงพยาบาลทีไนจีเรียเพือรักษาแต่อาการไม่ดีขึน

สุดท้ายผู้ปวยรายนีเสียชีวิตในประเทศไนจีเรีย

แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากมาลาเรีย

ในกรณีนีจะเห็นว่า ในจํานวน 6 คนทีอยูด
่ ้วยกัน ทํางานด้วยกัน ปรากฎว่ามีถึง 4 คนทีเปน
มาลาเรีย (Attack rate 66.7%) และทีน่าเสียดายมากคือ มี 1 รายทีอาการรุนแรง รักษา
ไม่ทัน ทําให้เสียชีวิตทีไนจีเรีย

สรุปประเด็นน่ารู้เกียวกับกรณีศึกษานี
1. ประเทศไนจีเรีย เปนประเทศทีมีความเสียงสูงมากในการติดโรคมาลาเรีย และความเสียงของมาลาเรียนีมีในทุกพืนที
ของประเทศ ซึงปจจุบันมีคนไทยไปทํางานทีไนจีเรียเพิมขึน ดังนันถ้าพบผู้ปวยมีไข้หลังจากกลับจากประเทศไนจีเรีย
ต้องเจาะเลือดตรวจหามาลาเรียเสมอ
2. ประวัติการเดินทางสําคัญมาก รายนีผู้ปวยให้ประวัติตังแต่แรกว่า เพิงกลับจากไนจีเรีย ทําให้การวินิจฉัยโรคไม่ยาก
แต่ถ้าผู้ปวยไม่ได้บอก อาจทําให้หมอเราไม่ได้นึกถึง อาจคิดว่าเปนไข้ธรรมดา หรือคิดว่าเปนไข้เลือดออกทําให้ไม่ได้
รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และทําให้โรครุนแรงได้
3. การพบผู้ปวยเปนกลุ่ม (Cluster of cases) เปนสิงทีพบได้อยูเ่ นืองๆในเวชปฏิบัติ Travel Medicine เพราะในกลุ่มมี
การเดินทางพร้อมกัน อยูใ่ นสภาพแวดล้อมคล้ายๆกัน ทําให้มี exposure เหมือนๆกัน และมีรายงานในหลายกรณี
เช่น การพบว่ามีนักกีฬานานาชาติเปน leptospirosis จากการแข่งขัน Eco-challenge ทีประเทศมาลาเรีย หรือการที
กลุ่มนักท่องเทียว 28 คน ติดเชือ Schistosomiaisis จากการล่องแพใน Omo river ในประเทศเอธิโอเปย ถ้าท่านไหน
สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก reference ด้านล่างครับ
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เรืองน่ารู้ #3 อย่าลืมถามถึงเพือนร่วมทริป

4. ดังนันเมือเราเจอเคสผู้ปวยทีเปนโรคทีอาจสัมพันธ์กับการเดินทาง นอกจากรักษา index case แล้ว เราต้อง
ถามถึงถึงคนอืนๆด้วยว่ามีใครไปทีเทียวพร้อมๆกันบ้างไหม และตอนนีพวกเขาสบายดีไหม ถ้าทุกคนตอนนี
สบายดีก็แล้วไป แต่ต้องแจ้งข่าวว่าเราเจอคนไข้เปนโรค……แล้ว 1 คน ถ้าใครในกลุ่มมีไข้หรือมีอาการผิดปกติ
ใดๆให้รีบไปพบแพทย์ และควรแจ้งประวัติการเดินทางกับหมอทุกครัง
5. กรณีศึกษาดังกล่าว ได้ถูกนําไปเขียนเปน Case report (โดยความยินยอมของผู้ปวย)และได้รับการตีพิมพ์ใน
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene ตามรายละเอียดด้านล่างครับ หวังเปนอย่างยิงว่า จะช่วย
เพิมความตระหนักถึงความสําคัญในการซักประวัติการเดินทาง รวมถึงซักประวัติเพือนร่วมทางด้วย
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