การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (EBOLA)
มหันตภัยจากอาฟริกาตะวันตก ประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2558
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นโรค
ติดต่ออันตรายทัง้ ในคนและสัตว์ ในประเทศแถบอาฟริกาตะวันตก
ที่มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรค
ครัง้ นี้ ว่าเกิดจากมีผสู้ มั ผัส ค้างคาวผลไม้ในสกุล Pteropodidae
ทีม่ เี ชือ้ ไวรัสอีโบลา และเริม่ แพร่ระบาดในหมูบ่ า้ น Meliandou
เมือง Gueckedou  ประเทศกินี ปลายปี พ.ศ. 2556  โดยพบ
ผูป้ ว่ ยรายแรกเป็นเด็กอายุ  2  ปี เริม่ ป่วยวันที  ่ 2 ธันวาคม 2556
ด้วยอาการไข้ อาเจียน ถ่ายด�ำ  และเสียชีวิตวันที่ 6 ธันวาคม
2556 จากนั้นวันที่ 25 มีนาคม 2557 กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศกินี ได้แจ้งองค์การอนามัยโลก ว่ามีการระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสอีโบลาในชุมชน และพบบุคลากรทางการแพทย์เสีย
ชีวิต 4 ราย ซึ่งได้รับการยืนยันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุ์
ซาอีร์ จากตัวอย่างเลือดที่ส่งชันสูตร ณ เมืองลีออง ประเทศ
ฝรั่งเศส จากนั้นมีการแพร่ระบาดในอีกหลายประเทศ ได้แก่
ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลกได้
สนับสนุนให้นานาชาติรว่ มกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน
วงกว้าง อันเป็นวาระส�ำคัญที่ทุกประเทศสมาชิกจ�ำเป็นต้อง
เตรีย มความพร้ อมด้านต่าง ๆ ทั้ง บุคลากรทางการแพทย์
ห้องปฏิบัติการฯ และประชาชน เพื่อให้สามารถป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาและ
วัคซีนป้องกันเฉพาะ นอกจากนี้หลายประเทศได้ส่งบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครที่ผ่านการ
ฝึกฝนการป้องกันตนเองอย่างปลอดภัย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การควบคุมโรคในประเทศที่พบการระบาดของโรคอีกด้วย   
บทเรียนจากประเทศที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา
ไนจีเรีย เป็นอีกประเทศที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา ภายหลังจากทีม่ กี ารระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง
ในประเทศกินี  ไลบีเรีย และเซียร่าลีโอน โดยพบผู้ติดเชื้อรายแรก
ในเมืองเลกอส ที่มีประชากรราว 21 ล้านคน และมาตรการ
ส�ำคัญทีท่ �ำให้สามารถควบคุมโรคได้ ประกอบด้วย การประสาน
งานทีร่ วดเร็วระหว่างรัฐและหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศ  
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัคร 1,800 คน ให้มที กั ษะในการ
ตรวจสอบหาร่องรอยของเชื้อ การเฝ้าระวัง การก�ำจัดสิ่งปนเปื้อน

ในสถานที่ติดเชื้อ และการดูแลผู้ป่วย ให้ความรู้แก่ประชาชน  
เพื่อช่วยในการรายงานแจ้งเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ การใช้
เทคโนโลยี GPS  เพื่อติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพื่อน�ำ
ตัวมาเฝ้าดูอาการ รวมถึงมีการบังคับใช้มาตรการคัดกรองอย่าง
เข้มงวดตามท่าอากาศยานและท่าเรือต่าง ๆ จนท�ำให้การตรวจ
วัดอุณหภูมิและการล้างมือด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย
ประเทศไทย ได้จับตาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และควบคุมโรคด้วย 6 มาตรการหลัก ประกอบด้วย
1. การคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดที่
สนามบิน
2. การให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เดินทาง
3. การติดตามสอบถามอาการผู้เดินทางเป็นเวลา 21
วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศที่มีการระบาด
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบป้องกันโรค
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาล รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร และ
อุปกรณ์ป้องกันส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. การจัดระบบให้มกี ารตรวจจับผูป้ ว่ ยได้อย่างรวดเร็ว
ที่โรงพยาบาล และลดจ�ำนวนผู้สัมผัส
6. การสอบสวนโรค และการควบคุมผู้สัมผัส
จากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทย
โดยให้มกี ารคัดกรอง ติดตามผูเ้ ดินทาง  และตรวจจับการระบาด
ของโรค ในลักษณะตะแกรง 3 ชั้น ทั้งจากบริเวณช่องทางผ่าน
เข้าออกระหว่างประเทศ  ในสถานพยาบาล  และในชุมชน  โดย
สิ่งที่ได้รับจากการเฝ้าระวังโรคและการเตรียมความพร้อมด้าน
การป้องกันควบคุมโรค ท�ำให้มกี ารรายงานจ�ำนวนผูเ้ ดินทางจาก
พื้นที่เสี่ยงเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละวัน ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย และเฝ้า
ระวังโรค ตามนิยามผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตลอดจนการ
สือ่ สารให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าใจ และสามารถเรียนรูว้ ธิ กี าร
ป้องกันตนเองและการแพร่โรคในระบบทางเดินหายใจ เมื่ออยู่
ในพื้นที่แออัดหรือที่มีคนจ�ำนวนมากได้

ในปี พ.ศ. 2557   ประเทศไทยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรครวมทั้งหมด 14 ราย  และผู้ป่วยน่าจะเป็น 1 ราย
ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อจากการตรวจทางห้อง
ปฏิ บัติการ โดยการแยกเชื้อและตรวจหาร่องรอยของสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสอีโบลา จากตัวอย่างชีวภาพของผู้ป่วย
และได้มีการถอดบทเรียนจากการเฝ้าระวังผู้ป่วยและสอบสวน
โรค พบว่า การสื่อสารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการ
พัฒนาห้องแยกโรคที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและกักตัว
ผู้สัมผัสในขณะสอบสวนโรค เป็นปัจจัยหลักของความส�ำเร็จใน
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคของไทย จากตัวอย่างผลการ
สอบสวนโรค ผู้ป่วยน่าจะเป็น 1 ราย เป็นชายชาวอังกฤษ
อายุ 68 ปี เดิ น ทางจากเมื อ ง ลากอส ประเทศไนจี เรี ย
ถึงประเทศไทยวันที่ 7 ตุลาคม 2557 พบว่า เสียชีวิตในห้องพัก
ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกองเลือด
ออกกระจายบนพืน้ ห้องพักจ�ำนวนมาก โดยไม่มปี ระวัตขิ องการ
ถูกท�ำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิต ท�ำให้เกิดการพัฒนาแนวทาง
การจัดการศพ และการท�ำลายเชือ้ ในสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเสียชีวิตขึ้น
นอกจากนี้ ได้มกี ารศึกษาเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง ส�ำหรับ
โอกาสเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา จากผูเ้ ดินทาง
เข้าประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2557  โดยใช้แบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์ SEIR (Susceptible-Exposed-InfectiousRecovered) ในการประเมินการระบาดของโรคใน 3 ประเทศ
ซึ่งพบว่ามีความใกล้เคียงกับจ�ำนวนผู้ป่วยที่รับรายงานของ
องค์การอนามัยโลก และพยากรณ์ความเสีย่ งของผูเ้ ดินทางทีต่ ดิ
เชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยการสุ่มจากการกระจาย
ตัวแบบ Binomial พบว่า ผูเ้ ดินทางจากประเทศทีม่ กี ารระบาด
ของโรคจะเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.01
หรือประเทศไทยจะมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อย่างน้อย 1 คน จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่เกินร้อยละ
0.25
จากการสรุปบทเรียน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสอีโบลาในประเทศแถบอาฟริกาตะวันตก ซึ่งมีปัจจัยทาง
ด้านสังคมท�ำให้ไม่สามารถควบคุม ป้องกันโรค ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และจากความเสีย่ งต่อการแพร่โรคในประเทศไทย
จากผูเ้ ดินทาง ซึง่ จ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาระบบประสานงาน
ส่งต่อ ระบบติดตามผูเ้ ดินทางจากท่าอากาศยาน และผูเ้ ดินทาง
ผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ สู่พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพ

และจังหวัดต่าง ๆ การปฏิบัติงานสอบสวนโรคและการจัดการ
ความเสี่ยงในพื้นที่ รวมทั้งการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้
ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค   ของบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในการรับมือดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา โดยเฉพาะการฝึกซ้อมใส่และถอดชุดและอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง  ตามแนวทางการดูแลรักษาและแยกผู้ป่วย การ
ติดตามและจ�ำกัดบริเวณส�ำหรับผู้สัมผัส ตลอดจนการคัดกรอง
อาการป่ ว ยจนครบก�ำหนดของแนวทางที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้    ดั ง นั้ น
การพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและติดตาม
ผู ้ สั ม ผั ส ทั้ ง กลุ ่ ม ผู ้ โ ดยสารเครื่ อ งบิ น พนั ก งานต้ อ นรั บ บน
เครื่องบิน ญาติและครอบครัวผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์
ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งผู้สัมผัสอื่น ๆ ในชุมชน  และข้อเสนอในการ
จัดหาสถานทีส่ �ำหรับการกักตัวผูส้ มั ผัส ให้เหมาะสมส�ำหรับกลุม่
ต่าง ๆ เป็นอีกองค์ประกอบส�ำคัญของการควบคุม ป้องกันโรค
ของประเทศไทยในอนาคต
ผู้เรียบเรียง
นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

