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บทคัดย่อ
ความเป็นมา: โรคมือเท้าปาก เป็นปัญหาที่มีความสําคัญของอําเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปากในศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในปี พ.ศ. 2554 และ 2556 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอนเทอโรที่ มี อ าการรุ น แรงในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง
วิธีการศึกษา: ทําการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลควนโดนและรพ.สต. 4 แห่ง โดยทบทวน
รายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก และโรคแผลในคอหอย จากระบบ
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (506) สํานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2554–
2558 เปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล จากรายงานระบบเฝ้ า ระวั ง ของ
โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง เพื่อประเมินความไวของระบบ ค่าพยากรณ์
บวก ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและทั น เวลา (ภายใน 72 ชั่ ว โมง)
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องระบบเฝ้าระวังเพื่อประเมินระบบเฝ้าระวังเชิง
คุณภาพ ความยากง่าย ความยืดหยุ่น ความยอมรับ ความยั่งยืน

สุพล เจริญวิกกัย, รุจกัลยา ขาวเชาะ
โรงพยาบาลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ของระบบเฝ้ารระวัง และการใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง
ผลการสอบสวน: จากการทบทวนเวชระเบียนทั้งหมด 1,194 ราย พบ
ผู้ป่วยที่เข้าตามนิยามโรคมือเท้าปาก 164 ราย ไม่พบผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการรุนแรง ผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังเชิง
ปริ มาณพบค่ าความไวของการรายงานเท่ ากั บร้ อยละ 72.56 และ
จํานวนผู้ป่วยที่รายงานทั้งหมด 133 ราย เข้าได้ตามนิยาม 119 ราย
ค่าพยากรณ์บวก ร้อยละ 89.47 ความทันเวลาของการรายงานโรค
ภายใน 3 วัน ร้อยละ 100 ความถูกต้องและความครบถ้วนมากกว่า
ร้ อ ยละ 90 ยกเว้ น ตั ว แปรวั น เริ่ ม ป่ ว ยเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 6.77 ผล
การศึกษาระบบเฝ้าระวังเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก และทราบ
ระบบการรายงานและเฝ้าระวัง แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมและ
ไม่มีคู่มือในการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เห็น
ความสําคัญว่าโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรเป็น
โรคที่ต้องรายงานและต้องเฝ้าระวัง มีการนําข้อมูลในภาพรวมไปใช้ใน
การพยากรณ์การเกิดโรค และนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย
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สรุปและวิจารณ์ผล: ผลการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการรุนแรงในอําเภอควนโดน
จั งหวั ดสตู ล พบว่ าอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ดี ยกเว้ นความถู กต้ องของการ
รายงานตามตัวแปรวันเริ่มป่วยความถูกต้องอยู่ในระดับต่ํา เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลวันเริ่มป่วยในฐานข้อมู ลของโรงพยาบาล ผู้รายงานจึ ง
บันทึกข้อมูลวันที่เข้ารับบริการเป็นวันเริ่มป่วย ดังนั้นในการบันทึก
ข้อมูลวันเริ่มป่วยในเข้าดูรายละเอียดในฐานข้อมูลโปรแกรมทุกราย
การประเมินระบบเฝ้าระวังเชิงคุณภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การ
ยอมรับและให้ความสําคัญกับโรคมือ เท้า ปากว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้อง
รายงาน และนําข้อมูลไปใช้วางแผนเชิงรุกในการป้องกันเพื่อลดการ
กระจายของโรคและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: โรคมือ เท้า ปาก, โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการ
รุนแรง, ประเมิน, สตูล

วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวังทาง
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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
โรค มือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์(1) ข้อมูลจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–7 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วย
ทั้งสิ้น 2,704 ราย อัตราป่วย 55.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในเขต ได้แก่ พัทลุง รองลงมา
คือ สตูล อัตราป่วย 63.63 ต่อประชากรแสนคน(2)
อําเภอควนโดนพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเป็นประจําทุกปี
อัตราป่วยในปี พ.ศ. 2554–2558 เท่ากับ 70.81, 95.86, 152.21,
99.29 และ 121.27 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ ปี พ.ศ. 2559
ข้ อ มู ล ณ 31 ตุ ล าคม 2559 มี ร ายงานผู้ ป่ ว ยโรคมื อ เท้ า ปาก
จํานวน 18 ราย อัตราป่วย 70.41 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.
2554 และปี พ.ศ. 2556 เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อําเภอควนโดน การเฝ้าระวังโรคและ
เหตุการณ์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก จึงมีความสําคัญในการ
วางแผนเพื่อการควบคุมป้องกันโรค มีระบบการเฝ้าระวัง แต่ยังไม่
เคยมีการประเมินระบบการเฝ้าระวังว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง
หรือตอบสนองต่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรคซึ่งส่งผลให้อัตรา
ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากยังสูงและพบการระบาดในพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการรายงานโรคมือ เท้า ปาก และโรค
ติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการรุนแรงของโรงพยาบาลควนโดน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ในอําเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
ระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มี
อาการรุนแรงในอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังโรค
มือ เท้า ปากและโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการรุนแรง
วิธีการศึกษา
รู ป แบบการศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวาง (Crosssectional study) ในคุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
study) และคุณลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative study)
พื้นที่ศึกษา ศึกษาใน 5 สถานบริการของอําเภอควนโดน
ได้แก่ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต.) 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ควนโดน รพ.สต.ย่านซื่อ รพ.สต.
วังประจัน และรพ.สต.บ้านกุบังปะโหลด
ระยะเวลาในการศึ ก ษาระหว่ า งวั น ที่ 1 กั น ยายน–31
ตุลาคม 2559 โดยใช้ข้อมูลในการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2558
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1. การศึกษาคุณลักษณะของระบบเฝ้าระวังเชิงปริมาณ
ได้แก่ ความไวของการรายงาน (Sensitivity) ค่าพยากรณ์
บวก (Predictive value positive) ความทันเวลา (Timeliness)
ความเป็ น ตั ว แทน (Representativeness) คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
(Data quality)
แหล่งข้อมูล ได้แก่
1.1. รายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก และโรคแผลในคอ
หอย (Herpangina) จากระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (506)
สํานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2554–2558
1.2. เวชระเบียนของโรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุข ภาพทุกแห่ งในอําเภอควนโดน ปี พ.ศ. 2554–2558
ตามรหัสดังต่อไปนี้
– โรคมื อ เท้ า ปาก ได้ แ ก่ B08.4 Hand Foot Mouth,
B08.5 Herpangina, B34.1 Coxsackie/Enterovirus/Echovirus
infection
– โ ร ค Severe Enterovirus infection ไ ด้ แ ก่ A85.0
Enteroviral encephalitis, A87.0 Enteroviral meningitis,
B33.22 Viral Myocariditis, B34.1 Coxsackie/ Enterovirus/
Echovirus infection (ร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทหัวใจ
หรือปอดบวมร่วมด้วย)
– เวชระเบียนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามรหัสของผู้มา
รับบริการในโรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุก
แห่งในอําเภอควนโดน ปี 2554–2558 ทุกรายที่มี ICD 10 ตามรหัส
ดังนี้ ได้แก่ B00 Herpes simplex, B02 Herpes zoster, B09 Viral
exanthema, K12 Aphthous ulcer, A86.0 Viral encephalitis,
unspecified, B33.24 Viral cardiomyopathy, G03.9 Meningitis
unspecified, G04.9 Encephalitis, Myelitis and encephalomyelitis, unspecified, I40.0 Acute myocarditis, unspecified,
I41 Myocarditis in diseases classified elsewhere

– เก็บ stool culture ภายใน 14 วันหลังเริ่มป่วย ใน
อุจจาระจะพบเชื้อได้นานถึง 6 สัปดาห์
Serology: เจาะเลือดครั้งแรกทําเร็วที่สุดภายใน 3 วัน
หลั ง เริ่ ม ป่ ว ย ครั้ ง ที่ ส องห่ า งจากครั้ ง แรก 14 วั น พบระดั บ
แอนติบอดีในซีรั่มคู่ต่างกันอย่างน้อย 4 เท่า(3)
นิยามผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก
ผู้ป่วยสงสัย หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
ผู้ป่วยเข้าข่าย หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
และมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ยืนยัน
ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิ ก
ร่วมกับผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อในกลุ่มเอนเตอโร
หรือผลการตรวจซีรั่มคู่ต่างกันอย่างน้อย 4 เท่าของระดับแอนติบอดี
ต่อเชื้อในกลุ่มไวรัสเอนเตอโร
นิยามเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการ
รุนแรง (Severe Enterovirus infection) แยกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
- ผู้ป่วยที่มีไข้ร่วมกับอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลันและมี
อาการหรืออาการแสดงที่บ่งชี้การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง
(CNS infection) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ชัก/เกร็ง (seizure
/convulsion) หรื อ ตรวจร่ า งกายพบ meningeal sign หรื อ
encephalitis หรื อ สั่ น (tremor) หรื อ แขนขาอ่ อ นแรง (acute
flaccid paralysis) หรือตรวจร่างกายพบ myoclonic jerk
- ผู้ ป่ ว ยมี อ าการของโรคมื อ เท้ า ปาก (Hand-footmouth disease) หรือโรคแผลในคอหอย (Herpangina) ร่วมกับ
มีไข้สูง ≥ 39 องศาเซลเซียสและมีอาการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ อาเจียน ท้องเสีย ซึม หอบเหนื่อยหรืออาการทางระบบ
ประสาทส่วนกลาง (ดังข้างต้น)
ร่วมกับมีผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการยืนยันหรือมี
ประวั ติ สั ม ผั ส กั บ คนไข้ ที่ มี อ าการโรคมื อ เท้ า ปากแต่ ไ ม่ มี ผ ลทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยัน(4)

นิยามเพื่อการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
เกณฑ์ทางคลินิก คือ มีอาการไข้ มีแผลเปื่อยหลายแผลใน
ปากและมีอาการเจ็บ ร่วมกับมีตุ่มน้ําพองขนาดเล็กที่ฝ่ามือ นิ้วมือ
ฝ่าเท้า และบางครั้งอาจมีปรากฏที่ก้น(3)
เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria)
Viral Isolation: แยกเชื้อไวรัสได้จาก
– Throat swab/Nasal swab/Nasal aspiration ใน
สัปดาห์แรกของการเริ่มป่วย
– ป้ายจากตุ่มน้ําพอง ที่ทําให้แตกบริเวณมือ/ เท้า/
ก้น (ก่อนตุ่มน้ําติดเชื้อหนองหรือเป็นสะเก็ด)

2. การศึกษาคุณลักษณะของระบบเฝ้าระวังเชิงคุณภาพ
ได้แก่ ความยากง่ายของระบบเฝ้าระวัง (Simplicity) ความ
ยืดหยุ่นของระบบเฝ้าระวัง (Flexibility) ความยอมรับของระบบ
เฝ้ า ระวั ง (Acceptability) ความยั่ ง ยื น ของระบบเฝ้ า ระวั ง
(Stability) การใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง (Usefulness)
– สอบถามขั้นตอนการรายงานโรคและความคิ ดเห็ นต่ อ
ระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรตาม
แบบสัมภาษณ์ระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อไวรัส
เอนเทอโรที่มีอาการรุนแรง
– สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในระบบเฝ้าระวังฯ
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เป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ตามแนวทางของ
แบบสัมภาษณ์ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบทบทวนเวชระเบียน

ความถูกต้องของการรายงาน พบว่า การบันทึกข้อมูลในระบบเฝ้า
ระวัง จากรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 133 ราย มีความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลตัวแปรที่สําคัญ คือ รหัสโรคร้อยละ 100 อายุร้อยละ 98.50
เชื้อชาติร้อยละ 100 วันเริ่มป่วยร้อยละ 6.77 และผลการรักษา ร้อยละ 93.98
ความทันเวลาของการรายงานโรค มีความทันเวลาภายใน 3 วัน ร้อยละ 100

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังเชิงปริมาณ
จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554–2558 มี จํ า นวนที่ เ ข้ า ได้ กั บ รหั ส ICD 10 ตาม 16
รหัสโรค จํานวน 1,194 ราย เป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ควนโดน 1,081 ราย และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตํ า บล 113 ราย เป็ น ผู้ ป่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย Aphthous
(K12) พบว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้าได้ตามนิยามโรคมือเท้าปาก
164 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่เข้ากับโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่
มีอาการรุนแรง
จากรายงานในระบบเฝ้าระวัง (506) จํานวน 133
ราย เข้าเกณฑ์ตามนิยามการเฝ้าระวังของสํานักระบาดและ
บันทึกรายงานใน 506 จํานวน 119 ราย เวชระเบียนของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่พบผู้ป่วยที่เข้าได้ตามนิยาม
เมื่ อ คํ า นวณค่ า ความไวของการรายงาน พบว่ า รายงาน
506 มีความไวร้อยละ 72.56 และค่าพยากรณ์บวก ร้อยละ
89.47 (ตารางที่ 1)
ความเป็ นตั วแทน เปรีย บเทีย บข้ อมู ลผู้ ป่ว ยจาก
ระบบรายงาน 506 กับ ข้อมู ลผู้ป่ วยที่ ตรงตามนิย ามจาก
เวชระเบี ยนพบว่ า สามารถเป็ นตั วแทนได้ ในตั วแปรเพศ
และอายุ โ ดยอั ต ราส่ ว นเพศชายต่ อ เพศหญิ ง จากระบบ
รายงาน 506 และข้อมูลจากเวชระเบียน มีอัตราส่วนใกล้เคี ย งกั น (1.71 : 1 และ 1.52 : 1) ตั ว แปรอายุ จ ากระบบ
รายงาน 506 มีค่ามัธยฐานอายุ 2 ปี สอดคล้องกับข้อมูล
จากเวชระเบียน ซึ่งมีค่ามัธยฐานอายุ 2 ปี เช่นเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจํานวนผู้ป่วยแยกรายเดือนจากข้อมูล
ในเวชระเบี ย น พบจํ า นวนผู้ ป่ ว ยสู ง สุ ด ในช่ ว งเดื อ น
มิ ถุ น ายน–สิ ง หาคม รองลงมาคื อ เดื อ นธั น วาคม เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายงาน 506 พบว่ามีความสอดคล้องกัน
(รู ป ที่ 1) เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนผู้ ป่ ว ยแยกรายตํ า บลจาก
ข้ อ มู ล ในเวชระเบี ย น พบผู้ ป่ ว ยสู ง สุ ด ในตํ า บลควนโดน
รองลงมา คื อ ตํ า บลควนสตอ ย่ า นซื่ อ และวั ง ประจั น
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน 506 พบว่ามีความ
สอดคล้องกัน (รูปที่ 2)

ตารางที่ 1 ความไว/ความครบถ้วนและค่าพยากรณ์บวกของการรายงาน
โรคมือ เท้า ปากและโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล ตามนิยามสํานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2554–2558
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รูปที่ 1 จํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก รายเดือน เปรียบเทียบจากรายงาน
506 เทียบกับเวชระเบียน ปี พ.ศ. 2554–2558

จํานวน (ราย)

80

รายงาน506

60

เวชระเบียน

40
20
0

ตําบล
ควนโดน

ควนสตอ

ย่านซื่อ

วังประจัน

รูปที่ 2 จํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก รายตําบล เปรียบเทียบจากรายงาน
506 เทียบกับเวชระเบียน ปี พ.ศ. 2554–2558
2. ผลการศึกษาระบบเฝ้าระวังเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาด้านระบบเฝ้าระวังรายงาน 506
ขั้น ตอนรายงานผู้ ป่ว ยโรคมือ เท้ า ปาก เมื่ อผู้ ป่ ว ยมารั บ บริ ก าร
พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกจะซักประวัติ หากเป็นผู้ป่วยที่สงสัยโรคมือ เท้า
ปาก จะแยกผู้ป่วยไปยังห้องตรวจผู้ป่วยเฉพาะโรค ติดคิวด่วน แจ้งเตือน
พยาบาลและแพทย์ที่จะให้การดูแล เมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก
พยาบาลจะแจ้งเจ้า หน้า ที่งานควบคุมโรค เพื่อ ดํา เนิน การสอบสวนโรค
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ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบก็จะประสานสํานักงานสาธารณสุข
อํ า เภอหรื อ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพื่ อ แจ้ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง พยาบาลบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hospital OS เจ้าหน้าที่
ระบาดวิทยาเป็นผู้รวบรวมและส่งข้อมูลจากโปรแกรม R506 โดยดู
จากการวินิจฉัยของแพทย์ จะไม่สามารถดึงข้อมูลจากรหัส ICD10
ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่เวชระเบียนไม่สามารถให้รหัสโรคได้ทันเวลา
และส่งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพตํ าบลไม่ พ บรายงานด้ วยผู้ ป่ วยโรค
มือ เท้า ปาก แต่มีระบบการคัดกรองโดยพยาบาล หากวินิจฉัยโรค
มือ เท้า ปากจะบันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS และดึงข้อมูลส่งให้
ศูนย์ระบาดวิทยาระดับอําเภอ (รูปที่ 3)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง สิ้ น 23 คน ผู้ บ ริ ห าร
จํานวน 2 คน แพทย์ 2 คน พยาบาล 6 คน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา
6 คน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 2 คน เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 คน และ
ครูพี่เลี้ยง 4 คน
ความยากง่ า ยของระบบเฝ้ า ระวั ง จากการสั ม ภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรายงานโรค พบว่าในการบันทึกข้อมูล
เข้ า สู่ ร ายงาน 506 มี ค วามง่ า ย ไม่ ยุ่ ง ยากและไม่ ซั บ ซ้ อ น จะมี
ข้ อ จํ า กั ด ในด้ า นการดึ ง ข้ อ มู ล จากเวชระเบี ย น เนื่ อ งจากความ
ทันเวลาในการส่งรายงาน 506 ภายใน 3 วัน แต่เวชระเบียนจะให้
รหัสโรคไม่ทันเวลากับการดึงข้อมูล การส่งข้อมูล สามารถทําได้ง่าย
โดยส่งออกข้อมูลเป็นอิเลกทรอนิกส์ไฟล์ในอีเมลล์ของผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขรหัสโรคเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาระดับ
จังหวัดจะให้คําแนะนําและเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาที่รับผิดชอบจะ
ดําเนินการแก้ไขเอง ระบบการรายงานผู้ป่วยเพื่อการสอบสวนโรคมี
แนวทางให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หากพบผู้ ป่ ว ยจะมี ก าร
ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อการสอบสวนทันที
ความยืดหยุ่นของระบบเฝ้าระวัง มีผู้รับผิดชอบหลักในการ
ส่งรายงาน เจ้าหน้าที่ในฝ่ายสามารถทําหน้าที่แทนกันได้ในกรณีที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานหลั ก ไม่ อ ยู่ ในส่ ว นโปรแกรมรายงาน 506
ผู้รับผิดชอบไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมมาโดยเฉพาะ
สําหรับพื้นที่ที่มีความสําคัญในการเฝ้าระวังโรค เช่น ศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก จะมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปี แจ้งขั้นตอนการ
แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อยู่ และประสานเจ้าหน้าที่
ความยอมรับของระบบเฝ้าระวัง
– ผู้บริหารทราบและเห็นความสําคัญว่าโรคมือ เท้า ปาก
และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรเป็นโรคที่ต้องรายงานและต้องเฝ้า

ระวัง เพราะเป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วบางสาย
พั น ธุ์ ทํ า ให้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นในระบบสมองทํ า ให้ ผู้ ป่ ว ยถึ ง แก่
ความตายได้ แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ จุดที่ต้องให้ความสําคัญ
คือ ระบบการประสานงาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้ามามี
ส่วนร่วมในระบบการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
- ในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสเอนเทอโร แพทย์และพยาบาลทราบนิยามในการเฝ้าระวังโรค
ในจุดคัดกรองผู้ป่วยหากพยาบาลซักประวัติผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ
สมองอักเสบและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคมือ เท้า
ปาก จะแจ้งให้แพทย์ทราบ และมีการเก็บ Nasopharyngeal swab
ในสัปดาห์แรกของการเริ่มป่วย เพื่อตรวจหาเชื้อ Enterovirus ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
– เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญและทราบว่าเป็น
โรคที่ต้องรายงานและต้องเฝ้าระวัง เพราะเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย
หากพบผู้ป่วยจะมีการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ความยั่งยืนของระบบเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ทราบนิยามและแนวทางการรายงานโรค แต่ส่วนใหญ่ไม่
เคยผ่านการอบรมและไม่มีคู่มือในการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากและ
โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร เมื่อพบผู้ป่วย พยาบาลจะแจ้งให้งาน
ระบาดวิทยาและพยาบาล IC ของโรงพยาบาลเข้าไปดําเนินการ
สอบสวนและควบคุมโรค
การใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง
ผู้ บ ริ ห ารรั บ ทราบสถานการณ์ โ รคจากเจ้ า หน้ า ที่ ร ะบาด
วิทยา โดยมีการนําเสนอสถานการณ์โรคในวาระการประชุมต่าง ๆ
และเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานทราบสถานการณ์โรคจากการประชุม
หน่วยงานย่อย และการแจ้งข่าวในสื่อโซเชียลของหน่วยงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/เดือน
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารติ ด ตามสถานการณ์ โ รคจาก
แหล่งต่างๆ เช่น หนังสือแจ้งเตือน หนังสือเวียนของสสจ. โทรทัศน์
ข่าวในหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งการสอบถามจากชุมชนทํา
ให้ทราบสถานการณ์ของโรค
หากพบผู้ป่วยมารับบริการจะมีการแจ้งเตือนในหน่วยงาน
เพื่อการเฝ้าระวัง ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มาจากสถานศึกษาหรือพื้นที่เดียวกับผู้ป่วยรายก่อน ๆ
นําข้อมูลในภาพรวมไปใช้ในการพยากรณ์การเกิดโรค
โดยพิจารณาจากแนวโน้มจากอัตราป่วย การกระจายของโรคตาม
กลุ่มอายุ ช่วงเวลา และสถานที่ และนําไปใช้วางแผนเชิงรุกในการ
ป้องกันเพื่อลดการกระจายของโรคและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ผู้ป่วย
OPD

รพ.สต.

พยาบาลคัดกรอง

คัดกรอง ตรวจร่างกายและวินจิ ฉัย

พบแพทย์ ตรวจร่างกาย วินจิ ฉัย

วินิจฉัย: HFMD

จุดตรวจหลังพบแพทย์

IPD

แพทย์วนิ ิจฉัย: HFMD/ โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร
แจ้งทีม SRRT 2 กรณี
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Hos-OS
- พบผู้ป่วย HFMD ≥2 ราย ใน
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
ชุมชน/โรงเรียน หรือพื้นที่ที่มี
ปัจจัยร่วมภายใน 24 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ระบาดดึงข้อมูลจาก
- พบผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อ
โปรแกรม Hos-OS ทุกวัน
ไวรัสเอนเทอโรภายใน 24
ชั่วโมง
สอบสวน เก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจและควบคุมโรค

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม JHCIS
ดึงข้อมูลจากฐานโปรแกรม
JHCIS ส่งรายงาน 506

บันทึกข้อมูลโปรแกรม 506
ส่งรายงาน ≥3ครั้ง/สัปดาห์

เขียนรายงานการสอบสวนโรค

รูปที่ 3 โครงสร้างระบบการเฝ้าระวังและรายงานโรคมือเท้าปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรของอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สรุปและวิจารณ์
ผลการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ของอําเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล พบค่าความไวของระบบเฝ้าระวังโรค ร้อยละ
72.56 อยู่ในเกณฑ์ดีพอควร อาจจะต้องมีการปรับปรุงบางส่วน ได้แก่
ความครบถ้วนในการดึงข้อมูลรายงาน เนื่องจากการดึงข้อมูลเพื่อ
การรายงานจะต้ อ งตรวจสอบข้ อ มู ล จากผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมดที่ ม ารั บ
บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจทําให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ
การวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งบางรายอาการของผู้ป่วยเข้าได้กับโรค
มือ เท้า ปากแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัย ทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ซึ่ง
สองปัจจัยนี้ส่งผลให้ความไวของการรายงานโรคไม่ดีเท่าที่ควร
สําหรับค่าพยากรณ์บวก พบว่า อําเภอควนโดน จังหวัด
สตูลอยู่ในระดับที่ดี ค่าพยากรณ์บวกเท่ากับร้อยละ 89.47 ต้องมี
การปรับปรุงเล็กน้อย ได้แก่ การวินิจฉัยของแพทย์ซึ่งต้องอาศัย
นิยามของโรคเพื่อให้มีความแม่นยํา ความถูกต้องของการรายงาน
ตามตัวแปร รหัสโรค เพศ เชื้อชาติ วันที่วินิจฉัย ร้อยละ 100 อายุ
และผลการรักษา มากกว่าร้อยละ 90 ในส่วนของวันเริ่มป่วยความ
ถูกต้องอยู่ในระดับต่ํา ผู้ส่งรายงานทราบว่าต้องรายงานวันเริ่มป่วย
แต่ฐานข้อมูลที่ดึงจากโปรแกรมจะมีเฉพาะวันที่วินิจฉัย ถ้าหากจะ
เอาวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยจะต้องดูจากเวชระเบียนเป็นราย ๆ ไป ซึ่ง

374

ทําให้ล่า ช้าในการส่ งรายงาน รวมทั้งไม่ได้ มีก ารสอบสวนผู้ ป่ว ย
เฉพาะราย จึงรายงานวันวินิจฉัยเป็นวันเดียวกันกับวันเริ่มป่วยจึง
ทําให้ความถูกต้องของตัวแปรวันเริ่มป่วยน้อยกว่าความเป็นจริง
ความเป็นตัวแทน เปรียบเทียบข้อมูลจากระบบรายงาน
506 กับเวชระเบียน สามารถใช้เป็นตัวแทนกันได้ ความทันเวลา
ของการรายงานอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 100 โดยสามารถรายงาน
ได้ภายใน 3 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการส่งรายงาน
ข้ อ มู ล เป็ น ประจํ า ทุ ก วั น หรื อ อย่ า งน้ อ ย 3 ครั้ ง /สั ป ดาห์ และ
สามารถปฏิบัติแทนกันได้ ทําให้การรายงานข้อมูลมีความต่อเนื่อง
การดึ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การส่ ง รายงานมี ค วามยุ่ ง ยากแต่ ก็ ย อมรั บ ใน
ข้อจํากัดได้ การบันทึกข้อมูลลงรายงาน 506 มีความง่าย สามารถ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในระดับ
จังหวัด
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เห็นความสําคัญของระบบเฝ้าระวัง
โดยมีการนําข้อมูลไปใช้ในการสอบสวน และควบคุมโรคไม่ให้มีการ
แพร่ระบาด มีการติดตามแหล่งข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง
ทั้งทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และหนังสือเวียนจากทางหน่วยงาน
ราชการ การรับทราบข้อมูลสามารถค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อแจ้ง
ให้ทีม SRRT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปดําเนินการสอบสวน
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ควบคุมและป้องกันโรคได้ทันเวลา และนําข้อมูลในภาพรวมไปใช้
ในการพยากรณ์การเกิดโรคโดยพิจารณาจากแนวโน้มจากอัตรา
ป่วย การกระจายของโรคตามกลุ่มอายุ ช่วงเวลา และสถานที่ และ
นําไปใช้วางแผนเชิงรุกในการป้องกันเพื่อลดการกระจายของโรค
และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการศึกษา
การประเมินระบบเฝ้าระวังของโรคมือ เท้า ปากและโรค
ติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการรุนแรง อําเภอควนโดน ปี พ.ศ.
2554–2558 เป็ น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวางทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ ทําการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ควนโดน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 4 สถาน
บริการ ในอําเภอควนโดน จังหวัดสตูลในช่วงปี พ.ศ. 2554–2558
โดยศึกษารายงานจากระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิ ทยา เวชระเบี ย น แบบส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และเวชระเบียนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 สถานบริการ ในช่วง
ปี พ.ศ. 2554–2558 จํานวนผู้ป่วยและเวชระเบียนทั้งหมดที่เข้าได้
ตามเกณฑ์ที่ต้องการศึกษาจํานวนเท่ากับ 1,188 ราย เครื่องมือที่ใน
การศึกษาคือแบบทบทวนเวชระเบียนและแบบสัมภาษณ์
ในการประเมินระบบเฝ้าระวัง พบว่า ค่าความไวของการ
รายงานและค่าพยากรณ์บวกอยู่ในระดับดี มีความทันเวลาในการ
รายงานผู้ ป่ ว ยร้ อ ยละ 100 ความเป็ น ตั ว แทนพบว่ า จากระบบ
รายงาน 506 และจากการทบทวนเวชระเบียน อัตราส่วนเพศและ
อายุมีค่าใกล้เคียงกัน สามารถนํามาเป็นตัวแทนได้ ความถูกต้อง
ของการบันทึกข้อมูลมากกว่าร้อยละ 90 ยกเว้นตัวแปรวันเริ่มป่วย
ที่จะต้องแก้ไขเนื่องจากใช้วันที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นวันเริ่มป่วย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนนิ ย ามและแนวทางการเฝ้ า ระวั ง ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทราบเพื่อความเร็ว
รวดในการวินิจฉัยโรค การควบคุมโรคและป้องกันการระบาด
2. โรงพยาบาลควรจัดให้มีการฟื้นฟูองค์ความรู้และแนว
ทางการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร
เนื่องจากเป็นโรคที่พบบ่อยในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดการ
ระบาดและในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
3. เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบาดวิ ท ยาควรมี ก ารคั ด กรองผู้ ป่ ว ยตาม
นิยามในการเฝ้าระวังโรค หลังจากการดึงข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม
Hospital OS ของโรงพยาบาลก่อนเข้าสู่โปรแกรมระบบเฝ้าระวัง
เพื่ อ คั ด กรองความผิ ด พลาดในการส่ ง รายงานและไม่ ใ ห้ มี ก าร
รายงานผู้ป่วยมากเกินความเป็นจริง

4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาเรื่องนิยามการเฝ้าระวัง
โรค และความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตั ว แปรในการส่ ง
รายงาน โดยการบันทึกตัวแปรวันเริ่มป่วยให้เข้าดูจากฐานข้อมูลใน
โปรแกรมของโรงพยาบาลทุกราย
5. เจ้ า หน้ า ที่ร ะบาดวิ ทยา ควรตรวจสอบประวั ติ ก ารรั บ
บริการของผู้ป่วยเพื่อความถูกต้อง/ครบถ้วนในการบันทึกตัวแปร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลควนโดน เจ้ า หน้ า ที่
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอควนโดน เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาโรงพยาบาลสตูล และครู
พี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา และ
อํานวยความสะดวกในการศึกษาข้อมูล รวมทั้งให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ทําให้การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคในครั้งนี้สําเร็จลุล่วง
ด้วยดี ขอขอบคุณแพทย์หญิงภาวินี ด้วงเงิน สํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในการประเมิน
ระบบเฝ้ า ระวั ง โรคมื อ เท้ า ปากและโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอนเทอโร
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูลในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
เอกสารอ้างอิง
1. สํานักระบาดวิทยา. โรคมือ เท้า ปาก และเฮอร์แปงไจน่า คอ
หอยอั ก เสบ [อิ น เทอร์ เ น็ ต ]. 2559 [เข้ า ถึ ง เมื่ อ 7 พฤศจิ ก ายน
2559]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://boe.moph.go.th/fact/HandFoot-Mouth.htm
2. สํานักระบาดวิทยา. รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 โรคมือ
เท้ า ปาก [อิ น เทอร์ เ น็ ต ]. 2556 [เข้ า ถึ ง เมื่ อ 7 พฤศจิ ก ายน
2559]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www.boe.moph.go.th/
boedb/surdata/506wk/y59/d117_4459.pdf
3. สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข .
นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.); 2546.
4. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12, สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค. รายงานการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
และโรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร ประเทศไทย; 2555.
5. สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
ความรู้และแนวทางควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก. [อินเทอร์เน็ต].
2557 [เข้ า ถึ ง เมื่ อ 17 พฤศจิ ก ายน 2559]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก:
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/content/
ความรู้และแนวทางควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 49 ฉบั บ ที่ 24 : 29 มิ ถุ น ายน 2561

375

แนะนําการอ้างอิงสําหรับบทความนี้
สุพล เจริญวิกกัย, รุจกัลยา ขาวเชาะ. การประเมินระบบเฝ้าระวัง
ของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรที่มีอาการ
รุ น แรง อํ า เภอควนโดน จั ง หวั ด สตู ล ปี พ.ศ. 2554–2558.
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์. 2561; 49:
369-76.

Suggested Citation for this Article
Charoenvikkai S, Khawcho R. Hand-foot-mouth disease
and severe enterovirus surveillance evaluation in
KhuanDon District, Satun Province, 2011–2015. Weekly
Epidemiological Surveillance Report. 2018; 49: 369-76.

Hand-foot-mouth disease and severe enterovirus surveillance evaluation in KhuanDon
District, Satun Province, 2011–2015
Author : Supon Charoenvikkai, Rutkalya Khawcho
Khuandon Hospital, KhuanDon District, Satun Province
Abstract
Background: Hand-foot-mouth disease (HFM) was one of the major health problems in Khuandon District. This
study was aimed to assess the surveillance system of HFM and severe enterovirus infection in both quantitative
and qualitative aspects, and to provide recommendation for improving the surveillance system.
Methods: The OPD and IPD card of HFM, herpangina, severe enterovirus, and other related disease during 20112015 were extracted based on ICD10TM and were reviewed cases reported from the surveillance system. In-depth
interview among healthcare workers who involved in surveillance system were conducted to describe the system
and assess qualitative aspect HFM was defined as Hand Foot Mouth (B08.4), Herpangina (B08.5), Coxsackie /
Enterovirus / Echovirus infection (B34.1) and Severe Enterovirus infection / Enteroviral encephalitis (A85.0),
Enteroviral meningitis (A87.0), Viral Myocariditis (B33.22) and Coxsackie / Enterovirus / Echovirus infection (B34.1).
Results: A total of 1,194 medical records were reviewed, and 164 met HFM case definition. No severe enterovirus
case was identified. There were, 133 cases reported in the surveillance system. The sensitivity of that disease
surveillance system is 72.56%. The positive predictive value of the surveillance was 89.47%. Timeliness of
reporting within 72 hours was 100%. The completeness and accuracy were over than 90%, except for variable
"date of onset" that only had 6.77% accuracy. The in-depth interview showed that almost all healthcare workers
knew about HFM definition and flow of the surveillance. Staff at all levels accepted the HFM surveillance system.
Moreover, the data from surveillance were used for policymaking.
Conclusion and Discussion: Although quantitative attributes of the HFM and severe enterovirus surveillance
system in KhuanDon District, Satun Province, were in good condition, the accuracy of variable “date of onset”
was extremely low because there is no item for date of onset in the hospital database. But the onset date of
HFM case can be found in the hospital database. For acceptability of the surveillance system obtained from
executives and officers was in good level. Obtained data were utilized in investigation and disease control.
Proactive plan was planned to prevent and reduce the outbreak of the disease as well as to utilize resources
efficiently.
Keywords: hand-foot-mouth disease, severe enterovirus, assessment, Satun province
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