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การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อ Coxsackies A16 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง
ตําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล วันที่ 17–22 มิถุนายน 2559
Hand, foot and mouth disease outbreak caused by Coxsackies A16 at a kindergarten,
Thaphae Subdistrict, Thaphae District, Satun Province, Thailand, 17-22 June 2016
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ความเป็นมา: วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลท่าแพ ได้รับแจ้ง
จากครูประจําชั้นศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งว่า มีนักเรียนป่วยด้วยโรคมือ
เท้ า ปาก ในห้ อ งเรี ย นเดี ย วกั น รวม 3 ราย ดั ง นั้ น ที ม เฝ้ า ระวั ง
สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว อํ า เภอท่ า แพ จึ ง ลงสอบสวนโรคในพื้ น ที่
ระหว่างวันที่ 23–30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยและการระบาดของโรค ระบุขอบเขตการระบาด ค้นหา
เชื้อที่เป็นสาเหตุ แหล่งแพร่เชื้อ และควบคุมการระบาด
วิธีการศึกษา: ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยศึกษาข้อมูลการ
ป่ ว ยด้ ว ยโรคมื อ เท้ า ปากย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2548–2558
ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้นิยามดังนี้ เด็กที่
มีผื่นระยะเดียวกันที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า และ/หรือมีแผลในปาก ใน
ระหว่า งวั นที่ 1 มิถุ น ายน–2 กรกฎาคม 2559 และทํา การตรวจ
ยื น ยั น ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยวิ ธี RT-PCR รวมทั้ ง สํ า รวจ
สภาพแวดล้อมทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการสอบสวน: สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก มีแนวโน้มสูงขึ้น
มากในปี พ.ศ. 2558 อัตราป่วยเท่ากับ 95.53 ต่อประชากรแสนคน
จากการสอบสวนโรคพบผู้ป่วยที่เข้านิยามโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์-

พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย, เจนฤทธิ์ รอเกตุ
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 5 คน เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 2/1 ทั้งหมด
อัตราป่วยในโรงเรียนร้อยละ 2.08 และอัตราป่วยเฉพาะในห้องเรียน
อนุ บาลร้ อยละ 17.86 เป็ นเพศชายร้ อยละ 60 มี ค่ ามัธยฐานอายุ
เท่ากับ 3 ปี (พิสัย 1–4 ปี) รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 17 มิถุนายน 2559
รายสุ ด ท้ า ยป่ ว ยวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2559 ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของไวรัส Coxsackies A16 รวม 2
ราย ซึ่งทั้งสองรายนี้มีโรคประจําตัวเป็นโรคหืดทั้งคู่ การจัดกิจกรรม
ในห้องเรียนจะเน้นกิจกรรมเรียนร่วมกัน รับประทานอาหารพร้อมกัน
สรุปและวิจารณ์ผล: การระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคมือ
เท้า ปาก จากเชื้อ Coxsackies A16 ในนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่ ง หนึ่ ง โดยพบเพี ย งหนึ่ ง ชั้ น เรี ย น การระบาดครั้ ง นี้ เ ป็ น การ
ถ่ายทอดเชื้อแบบแพร่กระจาย และน่าจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
เสี่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จากการติดตามสถานการณ์
พบว่า ภายหลังการทําลายเชื้อในอุปกรณ์เครื่องเล่น ห้องเรียน และ
ปิดเฉพาะห้องเรียน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมทั้งจากในโรงเรียนและ
ชุมชนภายหลังจากการเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน
คําสําคัญ: โรคมือ เท้า ปาก, Coxsackies A16, การระบาด,
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สตูล

 การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อ Coxsackies A16 ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง
ตําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล วันที่ 17–22 มิถุนายน 2559
 สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2560
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2560
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวังทาง
ระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละรายงานสถานการณ โ รคที่ เ ป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่ อ เป น สื่ อ กลางในการนํ า เสนอผลการสอบสวน
โรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
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ความเป็นมา
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. งานระบาดวิทยา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลท่าแพ ได้รับแจ้งจากครู
ประจําชั้นศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งว่า มีนักเรียนป่วยด้วยโรคมือ เท้า
ปาก ในห้องเรียนเดียวกัน รวม 3 ราย ดังนั้นทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อําเภอท่าแพ ลงสอบสวนโรคในพื้นที่ ระหว่าง
วั น ที่ 23-30 มิ ถุ น ายน 2559 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ยื น ยั น การ
วินิจฉัยและการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ศึกษาเชื้อสาเหตุก่อ
โรคมือ เท้า ปาก ศึกษาขนาดปัญหาของโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชน และควบคุมป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
1.1. ทบทวนสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก อําเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล จากศูนย์ระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่า
แพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548–2558
1.2. ทบทวนเวชระเบี ย นผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลท่าแพ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2559
1.3. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงเรียน
- โดยใช้ทะเบียนแบบบัญชีเรียกชื่อนักเรียน ดูประวัติการ
ขาดเรียน/การป่วย/การลา ระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2559
- สอบถามผู้ปกครองเด็กเกี่ยวกับอาการป่วยด้วยโรค มือ
เท้า ปาก ระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2559 โดยใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น และค้นหาผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มเติมในครอบครัว ที่
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ โดยกําหนดนิยาม ดังนี้
ผู้ป่วย (Case) คือ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
นี้ ที่มีอาการไข้ หรือเจ็บคอ หรือ มีแผลในปาก หรือ มีผื่นที่มือและ
เท้า หรือแพทย์วินิจฉัยโรคมือเท้าปาก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–2
กรกฎาคม 2559
ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึงนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีผื่นระยะเดียวกันที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า และ/
หรือมีแผลในปาก ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2559
ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่เข้าได้
ตามนิยามผู้ป่วยสงสัย ร่วมกับมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับ
ผู้ป่วยยืนยันในด้านบุคคล เวลา และสถานที่
ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น (Confirmed case) หมายถึ ง ผู้ ที่ มี
อาการเข้า ได้ ต ามนิ ย ามผู้ ป่ว ยสงสั ย ร่ ว มกั บ ผลตรวจยื น ยั น ทาง
ห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอนเทอโร
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2. การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ
2.1. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 7 วัน เก็บ Throat swab ใส่
ใน VTM สําหรับเชื้อ EV (สีชมพู) ส่งตรวจ ตรวจหาสารพันธุกรรม
ของไวรัสเอนเตอโร โดยวิธี RT-PCR ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2.2. ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการเกิ น 7 วั น เก็ บ ตั ว อย่ า งอุ จ จาระ
ปริมาณ 8 กรัม ส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสเอนเตอโร โดย
วิ ธี RT-PCR ณ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2.3. เก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจ จํานวน 1.5 ลิตร ส่งตรวจหา
สารพันธุกรรมของไวรัสเอนเตอโร โดยวิธี RT-PCR ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เข้าได้ตามนิยาม 3 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในห้องเรียนที่ 2/1
ของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ ก ตําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตู ล
ทั้งหมด ผู้ป่วยรายแรก เพศชาย อายุ 3 ปี 10 เดือน เริ่มป่วยวันที่
17 มิถุนายน 2559 ผู้ป่วยรายที่ 2 เพศชาย อายุ 4 ปี เริ่มป่วยใน
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ผู้ป่วยรายที่ 3 เพศชาย อายุ 1 ปี 6 เดือน
เริ่มป่วยวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์
แห่งหนึ่ง และพบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่าแพ อีก
2 ราย รายที่ 1 เพศหญิ ง อายุ 3 ปี 8 เดื อ น เริ่ ม ป่ ว ยวั น ที่ 21
มิถุนายน 2559 รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 3 ปี 7 เดือน เริ่มป่วยวันที่
22 มิ ถุ น ายน 2559 รวมพบผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า นิ ย ามการค้ น หาผู้ ป่ ว ย
เพิ่มเติม 7 ราย ทุกรายไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

3. การศึกษาสิ่งแวดล้อม
สํารวจสภาพแวดล้อมทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
กิจกรรมประจําวันต่าง ๆ ของนักเรียน
ผลการสอบสวน
1. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2548–2557) พบว่า ปี พ.ศ. 2549
อัตราป่วยสูงสุดเท่ากับ 42.23 ต่อประชากรแสนคน หลังจากนั้นมี
แนวโน้มการป่วยลดลง จนถึงปี พ.ศ. 2557 และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อย่างผิดปกติในปี 2558 อัตราป่วย 95.53 ต่อประชากรแสนคน
จากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยที่
มีอาการเข้าได้ตามนิยามการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม จากการทบทวน
ทะเบียนการมาเรียนในชั้นเรียนอนุบาล 2/1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบเด็กขาดเรียน 10 คน เข้านิยามในการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 2
ราย มีอาการ ไข้ เจ็บคอ รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 8 มิถุนายน 2559
รายที่ 2 เริ่มป่วยวันที่ 10 มิถุนายน 2559 รับการรักษาจากคลินิก
และจากการค้นหาผู้ป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบผู้ป่วยที่มีอาการ
จํานวน(ราย

index cases

ปิดห้องเรียน

เปิดเรียน

ล้างห้องเรียน/ของเล่น
วัน เดือน ปี
1 มิ .ย.59
2 มิ .ย.59
3 มิ .ย.59
4 มิ .ย.59
5 มิ .ย.59
6 มิ .ย.59
7 มิ .ย.59
8 มิ .ย.59
9 มิ .ย.59
10 มิ .ย.59
11 มิ .ย.59
12 มิ .ย.59
13 มิ .ย.59
14 มิ .ย.59
15 มิ .ย.59
16 มิ .ย.59
17 มิ .ย.59
18 มิ .ย.59
19 มิ .ย.59
20 มิ .ย.59
21 มิ .ย.59
22 มิ .ย.59
23 มิ .ย.59
24 มิ .ย.59
25 มิ .ย.59
26 มิ .ย.59
27 มิ .ย.59
28 มิ .ย.59
29 มิ .ย.59
30 มิ .ย.59
1 ก.ค.59
2 ก.ค.59

3
2
1

มีไข้ เจ็บคอ

รูปที่ 1 ผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2554–2558
อาการและอาการแสดง ผู้ป่วยทุกคนมีอาการเริ่มต้นด้วย
อาการผื่นที่ฝ่ามือ และฝ่าเท้าทุกราย มีแผลในปาก 3 ราย มีไข้ 3
ราย และผื่นที่ก้น 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
เช่น อาการหอบเหนื่อย และเมื่อนํามาคิดเป็นสัดส่วนของผู้ป่วย
ด้วยโรคมือ เท้า ปาก จําแนกตามอาการและอาการแสดงของโรค
ดั ง รู ป ที่ 3 ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก แห่ ง นี้ มี นั ก เรี ย นทั้ ง 240 คน พบ
ผู้ป่ วยรวม 5 คน อั ต ราป่ว ย (Attack rate) ในโรงเรีย น ร้ อยละ
2.08 ทุ ก คนเรี ย นอยู่ ห้ อ งอนุ บ าล 2/1 มี นั ก เรี ย นทั้ ง หมด 28 คน
Attack rate ในห้องเรียน ร้อยละ 17.86

รูปที่ 2 จํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามวันเริ่มป่วย อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูลระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 2
กรกฎคม 2559
http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 48 ฉบั บ ที่ 3 : 27 มกราคม 2560
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การรั บ ประทานอาหารกลางวั น จะให้ นั ก เรี ย นในแต่ ล ะห้ อ งเดิ น ทางไป
รับประทานที่โรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีภาชนะใส่อาหารจะใช้ถาดหลุมแสตนเลส คนละ 1 ถาด และแก้วน้ําคนละ 1 ใบ
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เก็บตัวอย่างในนักเรียนที่มีอาการป่วย 5 คน เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พบสารพั น ธุ ก รรมของไวรั ส Coxsackie A16 โดยวิ ธี RT-PCR ณ สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Throat swab ส่งตรวจ 5 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของไวรัส Coxsackie
A16 1 ตัวอย่าง
- เก็บอุจจาระ ส่งตรวจ 1 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของไวรัส Coxsackie
A16 1 ตัวอย่าง
ส่งตัวอย่างน้ําตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอนเทอโร 2 ตัวอย่าง ดังนี้
- น้ําใช้บ้านผู้ป่วยรายแรก 1 ตัวอย่าง ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสกลุ่มเอนเทอโร
- น้ําดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตัวอย่าง ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสกลุ่ม
เอนเทอโร

อาการและอาการแสดง

2. ผลการสํ า รวจสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปของ
โรงเรียนและกิจกรรมประจําวันของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เป็นโรงเรียน
ก่อนประถมศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลท่ า แพ รั บ เด็ ก นั ก เรี ย นอายุ ร ะหว่ า ง 2 ปี
ครึ่ ง –6 ปี เป็ น อาคารคอนกรี ตชั้ น เดีย ว 3 หลั ง
พื้นลาดซิเมนต์และปูอิฐบล็อกบริเวณด้านหน้า
ห้องเรียน มีรั่วรอบโรงเรียน ห้องเรียน 8 ห้อง พื้น
ปู ก ระเบื้ อ งทุ ก ห้ อ ง มี ห้ อ งน้ํ า เฉพาะในแต่ ล ะ
ห้ อ งเรี ย น ไม่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศ สถานที่
รั บ ประทานอาหารกลางวั น 1 หลั ง โรงครั ว 1
ห้อง ลานกิจกรรม จํานวน 1 ห้อง นักเรียนและ
บุคลากร ทั้งสิ้น 258 คน ดังนี้ นักเรียน 240 คน
ครู 15 คน ภารโรง 1 คน และแม่ครัว 2 คน
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน
ประจํ า วั น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตํ า บลท่ า แพ
อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เวลา 09.00 น. เด็ก
นักเรียนเข้าแถวรวมและทํากิจกรรมร่วมกัน เวลา
09.30–11.00 น. ทํากิจกรรมในห้องเรียน เวลา
11.00–11.30 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
เวลา 11.30–14.00 น. พักนอนในห้องเรียน เวลา
14.00–15.00 น. ทํ า กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย นและ
เวลา 15.00 น. ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน การจัด
กิจกรรมในห้องเรียน จะเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการ กิจกรรมที่นักเรียนต้องเรียนร่วมกัน
ทํางานร่วมกัน ซึ่งจะมีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่น
ร่วมกัน อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกัน

ผื่นที่ฝ่ามือ
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100

แผลในปาก
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รูปที่ 3 ร้อยละอาการทางคลินิกของผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งหนึ่ง อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2559

ตารางที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อก่อโรคมือ เท้า ปาก โดยวิธี RT-PCR ของผู้ป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่ง
อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2559
ราย
ที่

เพศ

1

ชาย

3

หอบหีด

2

ชาย

4

3

ชาย

4
5
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อายุ
โรค
(ปี) ประจําตัว

วันเริ่ม
ป่วย

วันที่เก็บตัวอย่าง
(วันหลังป่วย)

ตัวอย่างที่ส่งตรวจ
ผลการวิเคราะห์

Throat
swab

Stool

17 มิ.ย.59 24 มิ.ย.59 (7 วัน)

/

/

หอบหีด

18 มิ.ย.59 24 มิ.ย.59 (6 วัน)

/

พบสารพันธุกรรมของไวรัส Coxsackies A16
(เฉพาะในอุจจาระ)
พบสารพันธุกรรมของไวรัส Coxsackies A16

1

ไม่มี

19 มิ.ย.59 24 มิ.ย.59 (5 วัน)

/

ไม่พบสารพันธุกรรมของ ไวรัสกลุ่มเอนเทอโร

หญิง

3

ไม่มี

21 มิ.ย.59 24 มิ.ย.59 (3 วัน)

/

ไม่พบสารพันธุกรรมของ ไวรัสกลุ่มเอนเทอโร

หญิง

3

ไม่มี

22 มิ.ย.59 24 มิ.ย.59 (2 วัน)

/

ไม่พบสารพันธุกรรมของ ไวรัสกลุ่มเอนเทอโร
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ห้องเรียน 6

โรงอาหาร/โรงครัว

สนามเด็กเล่น

ห้องเรียน 5
ห้องเรียน 4

ห้องเรียน 7
ห้องเรียน 8

ห้องเรียน 3
- สมาชิกในห้อง จํานวน 28 คน
- มีครูประจําชั้น 2 คน

ห้องกิจกรรม

ห้องเรียน 2
ห้องเรียน 1

รูปที่ 4 แผนผังศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
อภิปรายผลการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงของการระบาดโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้ เกิดจากการที่เด็กที่มีนิสัยชอบหยิบของเล่น
เข้ า ปาก การใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเล่ น ร่ ว มกั น โดยหากของเล่ น นั้ น
ปนเปื้อนน้ําลายของเด็กที่ป่วย ทําให้เชื้อติดอยู่ที่ของเล่น เมื่อเด็ก
คนอื่นหยิบของเล่นเข้าปากก็จะทําให้เกิดการติดต่อได้ และเป็นที่
น่าสังเกตว่า ผู้ป่วยรายที่ 1 และ 2 มีโรคประจําตัว เป็นโรคหอบหืด
และมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ โดยรายอื่นที่ไม่เป็นโรคหอบหืดตรวจ
ไม่พบเชื้อ การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3
ไม่น่าจะติดเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 1 เนื่องจากมีวันเริ่มป่วยห่างกัน 1-2
วัน ซึ่งผู้ป่วยสามรายแรกอาจติดเชื้อมาพร้อม ๆ กัน จากคนที่ป่วย
ด้วยอาการไข้ เจ็บคอ มาก่อนหน้านี้ (อาจเป็น Herpangina แต่ไม่
สามารถพิสูจน์ได้) แต่ผู้ป่วยรายที่ 4 และ 5 น่าจะติดมาจากผู้ป่วย
กลุ่มแรกได้
ครูในห้องเรียนอนุบาล 2/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ
ตรวจจั บ การระบาดและรายงานโรคไปยั ง โรงพยาบาลได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว อาจสืบเนื่องมาจาก ครูผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลก่อนเปิดเทอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ผ่านเกณฑ์
การประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ปลอดโรคในปี พ.ศ. 2558
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่าง Throat swab
จํานวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธี RT-PCR ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารพันธุกรรมของ
ไวรั ส Coxsackie A16 จํ า นวน 1 ตั ว อย่ า ง อุ จ จาระส่ ง ตรวจ 1
ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของไวรัส Coxsackie A16 1 ตัวอย่าง
การตรวจจับในโรงพยาบาล ไม่สามารถตรวจจับการระบาด
แบบกลุ่มก้อนได้ (cluster) โดยมีผู้ป่วยสงสัยโรคมือ เท้า ปาก เข้า

การรักษาในโรงพยาบาล 2 ราย และเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน แต่
ไม่สามารถตรวจจับได้ ทําให้การควบคุมป้องกันการระบาดเกิดความ
ล้าช้า
วิธีทําความสะอาดวัสดุสิ่งของต่าง ๆ โดยการซักล้างด้วย
ผงซักฟอก ล้างน้ําสะอาดแล้วแช่น้ํายาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมของ
sodium hypochlorite แล้วล้างน้ําสะอาด แล้วผึ่งแดด และถูพื้น
ห้องเรีย นด้วยยาฆ่า เชื้อโรค การปิดเฉพาะชั้นเรียนที่ มีผู้ป่ วยแต่
เนิ่นๆ มีประโยชน์อย่างมาก เพราะจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ไปยังชั้นอื่น ๆ ทั้งโรงเรียน แต่สามารถแพร่กระจายโรคสู่ชุมชนได้
หากไม่มีการป้องกันและควบคุมโรคที่ดี
สรุปผลการศึกษา
การระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ใน
นั ก เรี ย นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก หมู่ ที่ 2 ตํ า บลท่ า แพ อํ า เภอท่ า แพ
จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยเข้า
นิ ย ามโรค มื อ เท้ า ปาก 5 ราย เป็ น ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น (confirmed
case) 2 ราย และผู้ป่วยเข้าข่าย (probable case) 3 ราย เรียน
อยู่ ใ นชั้ น อนุ บ าล 2/1 ทั้ ง หมด อั ต ราป่ ว ย (Attack rate) ใน
โรงเรียนเท่ากับร้อยละ 2.08 และ อัตราป่วย (Attack rate) เฉพาะ
ในชั้นเรียน เท่ากับร้อยละ 17.86 เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 อายุ
เฉลี่ย 3 ปี (พิสัย 1-4 ปี) และมีหลานของครูในขั้นเรียนอายุ 1 ปี 8
เดือน มาฝากเลี้ยงรวมกับชั้นอนุบาล 2/1 พบเชื้อ Coxsackies A
16 เป็ น เชื้ อ ก่ อ โรค เป็ น การถ่ า ยทอดเชื้ อ จากคนสู่ ค น การ
แพร่กระจายของเชื้อโรคในครั้งนี้ น่าจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
เสี่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จากการติดตามสถานการณ์
พบว่า ภายหลังการทําลายเชื้อในอุปกรณ์เครื่องเล่น ห้องเรียน และ
ปิดเฉพาะห้องเรียน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมทั้งจากในโรงเรียนและ
ชุมชนเป็นเวลา 14 วัน
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การดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
1. ให้ครูตรวจคัดกรองนักเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน ถ้า
พบเด็ก ที่มี อาการน่ า สงสัย ให้แ นะนํา ผู้ป กครองพาไปพบแพทย์
และแนะนําผู้ปกครองให้เด็กพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
2. กรณีที่แพทย์ยืนยันว่าป่วยด้วยโรคมือ เท้า และปาก ให้
เด็กนักเรียนพักผ่อนอยู่ที่บ้าน อย่างน้อย 7 วัน หรือจนกว่าอาการ
ป่วยจะดีขึ้น
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก แนะนําผู้ปกครอง
ของเด็กนักเรียน เพื่อใช้ในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมและ
ป้องกันโรคในพื้นที่ต่อไป
4. ปิดห้องเรียนจํานวน 1 สัปดาห์ (เฉพาะห้องที่มีเด็กป่วย
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในสัปดาห์เดียวกันนับจากวันเริ่มป่วย)
5. ดําเนินการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลท่าแพ อย่างต่อเนื่อง
6. อาสาสมัครสาธารณสุข เฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่
รับผิดชอบ ถ้าพบผู้มีอาการน่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
โรงพยาบาลทันที
7. ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทําความสะอาดของเล่น
อุ ป กรณ์ แ ละห้ อ งเรี ย นฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ย Sodium Hypochlorite
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข้อเสนอแนะ
1. การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อหาเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ควร
เก็บในช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนี้
- Throat swab ควรเก็บภายใน 7 วันหลังเริ่มป่วย
- อุจจาระ เก็บหลัง 7 วันจากวันเริ่มป่วย
2. มี การแจ้งหน่ วยงานที่ มี กลุ่ มเสี่ย งในความรั บผิ ด ชอบ
ได้รับทราบสถานการณ์การระบาด แนวทางในการเฝ้าระวังโรค
และการป้องกันโรค เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
3. มีการประสานความร่วมมือกับครูในโรงเรียน สําหรับ
การแจ้งกรณีเกิดการระบาดของนักเรียนในโรงเรียน
4. มีการจํากัดพื้นที่ของนักเรียนที่มีอาการป่วยไม่ให้ปะปน
กัน เพื่อลดการระบาดของโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ข้อจํากัดในการสอบสวน
ไม่สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการไข้ เจ็บคอ 2 ราย
ที่มีอาการก่อนหน้านี้ว่าเป็น Herpangina หรือไม่
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นอย่างดี และช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าแพ และครูประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลท่าแพ
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Abstract
Background: On 23 June 2016, Thaphae hospital was informed by a teacher in a kindergarten about the cluster
of suspected Hand, foot and mouth Disease (HFMD) among the students. They were in the same classroom. The
Surveillance Rapid Response Team (SRRT) of Thaphae District started outbreak investigated in the kindergarten
during 23–30 June 2016. The objectives aimed to confirm diagnosis and confirm outbreak, to describe the disease
burden, to identify the virus etiology and source of infection and to control the outbreak.
Methods: We conducted descriptive epidemiological study. Active case finding in the kindergarten was done by
the case definition of HFMD (a unique stage of rash or vesicle at hands and feet with or without oral ulcer) during
1 June–2 July 2016. We reviewed HFMD situation during 2 0 1 1 - 2 0 1 5 in the passive surveillance system at the
district data center. Laboratory confirmation was done by RT-PCR for Enterovirus. Environment survey was also
carried out in the kindergarten.
Results: The situation of HFMD in the district in previous 5 years is increasing trend and had highest morbidity
(95.53/100,000 population) in 2015. There were totally five cases of students were met HFMD case definition. All
cases were in the same classroom (Kindergarten 2/1). Overall attack rate in the school was 2.08% and specific
attack rate in class 2/1 was 17.86%. There was three male and median age was 3 years (range 1-4 years). First
case’s onset was 17 June and last onset was 22 June 2015. The RT-PCR revealed positive Coxsackies virus A16 in
two cases (40%). Both confirmed cases were similar underlying disease with asthma. All students had close
contact by playing and studying in the classroom.
Conclusions and discussions: There was confirmed HFMD outbreak, which caused by Coxsackies virus A16 in the
kindergarten and focused only one classroom. The pattern of outbreak was propagated source. The most likely
behavioral risk was closed contact with the case. The early containment with disinfection in the classroom and
toys and specific close only one affected classroom were successful. There was no additional case in the school
and community for 14 days.
Keywords: Hand, foot and mouth disease, Coxsackies A16, outbreak, kindergarten, Satun
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