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การสอบสวนการระบาดของโรคคอตีบในเด็กต่างด้าว ในที่พักอาศัยคนงานก่อสร้าง ก.
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in Sai Noi District, Nonthaburi Province, Thailand, 22 July–9 August 2015
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บทนํา: เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงาน
พบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ เด็กชายชาวลาว อายุ 1 ปี 9 เดือน ซึ่ง
อาศั ยอยู่ ที่ พั กคนงานก่อสร้ าง ทํ าให้ มี โอกาสพบโรคคอตี บในกลุ่ม
คนงานได้ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วดําเนินการสอบสวนโรค
เพื่ อหาสาเหตุ ของการเกิ ดโรค อธิ บายขนาดปั ญหา ค้ นหาผู้ ป่ วย
เพิ่มเติม และกําหนดแนวทางในการป้องกันควบคุมโรค
วิธีการศึกษา: ทบทวนเวชระเบียน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองของผู้ป่วย
ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง ก. และผู้ที่
อาศัยในหมู่บ้านใกล้เคียงกับที่พักคนงานก่อสร้าง ก. ระหว่างวันที่ 12
มิ ถุ นายน-1 กรกฎาคม 2558 เก็ บตั วอย่ างจากลํ าคอเพาะหาเชื้ อ
Corynebacterium diphtheriae ตรวจหาสารพิษจากเชื้อ และหา
สายพันธุ์ รวมถึงสํารวจสิ่งแวดล้อม และความครอบคลุมของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบของผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง ก.
และผู้ที่อาศัยในหมู่บ้านใกล้เคียงกับที่พักคนงานก่อสร้าง
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วย 2 ราย ผู้ป่วยรายแรก (Index case) ยืนยัน
โดยการเพาะเชื้อพบ C. diphtheriae ชนิดสร้างสารพิษ เป็นเด็กชาย
ชาวลาว อายุ 1 ปี 9 เดือน อาศัยอยู่ในห้องแถวของบ้านพักคนงาน
กับพ่อ แม่ พี่ชาย และน้าสาว ผู้ป่วยรายที่ 2 พบหลังจากค้นหาผูป้ ว่ ย

อรพิรุฬห์ สการะเศรณีและคณะ
เพิ่มเติม ยืนยันโดยการเพาะเชื้อพบ C. diphtheriae ชนิดไม่สร้าง
สารพิษ เป็นเด็กชายชาวกัมพูชาอายุ 2 ปี อาศัยอยู่ในที่พักคนงานกับ
พ่อและแม่ ทั้ง 2 รายไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และ
ไม่มีประวัติการสัมผัสซึ่งกันและกัน ทั้ง 2 ครอบครัวอยู่อย่างแออัด
และมีสุขลักษณะที่ไม่เหมาะสม ค้นหาผู้สัมผัสและผู้เข้าข่ายสงสัยรวม
122 คน ทั้งหมดให้ผลลบต่อการเพาะเชื้อ C. diphtheriae และได้รบั
ยาปฏิชีวนะทั้งหมด และผลการสํารวจความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
ป้ องกั นโรคคอตี บของผู้ ที่ อาศั ยอยู่ ในหมู่ บ้ านรอบ ๆ ที่ พั กคนงาน
พบว่าการฉีดวัคซีน DTP ของเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 100 และ
การฉีดวัคซีน dT ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ร้อยละ 38.89 หลังจาก
ที่ได้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
ก่อสร้าง ก. ในช่วงระบาดทั้งหมด 3 ครั้ง พบความครอบคลุมของการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ร้อยละ 84.74
สรุปและอภิปรายผล: การเกิดการระบาดของโรคคอตีบในที่พักคนงาน
ก่ อสร้ าง ก. อาจมาจากการนําเข้ าเชื้ อมาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยผ่ านมากั บพี่ ชายของผู้ ป่ วย ซึ่ ง
รูปแบบการเคลื่อนย้ายของประชากร ประกอบกับการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรในเชื้อชาติต่าง ๆ อาจเป็นปัจจัยของการระบาดของโรค ซึ่ง

 การสอบสวนการระบาดของโรคคอตีบในเด็กต่างด้าว ในทีพ่ ักอาศัยคนงานก่อสร้าง ก. ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 22 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2558
 สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 31 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2559
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 31 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2559
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อาจก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย และยังต้องการ
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลอาจต้องมีการเพิ่มนโยบายการเพิ่มกําลังคน
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ มี ผู้ อ พยพเป็ น จํ า นวนมาก เพื่ อ การป้ องกั น
ควบคุมโรคในกลุ่มประชากรเหล่านี้ต่อไป

บทนํา

โรคคอตีบเกิดจากเชื้อ Corynebacterium diphtheriae
ทรงแท่ง แกรมบวก เป็นแบคทีเรียประจําถิ่นที่ผิวหนังและเยื่อเมือก
ในจมูก คอ ติดต่อโดยการหายใจละอองฝอยที่มีเชื้อปนเปื้อนจาก
การไอ จาม พูดคุยระยะใกล้ชิด ใช้ของร่วมกัน เช่น แก้วน้ํา ของเล่น
เชื้ออาจอยู่ในลําคอได้นานถึง 2 เดือน โดยเกาะในลําคอบริเวณต่อม
คําสําคัญ: โรคคอตีบ, ที่พักคนงานก่อสร้าง, ไทรน้อย, นนทบุรี
ทอนซิล เพดานอ่อน และสร้างสารพิษ ระยะฟักตัวเฉลี่ย 2-5 วัน (พบ
****************************************************** ได้ 1-10 วัน) หลังรับเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอ มีไข้ ปวดเมื่อย
คณะที่ปรึกษา
ร่างกาย ต่อมทอนซิลอักเสบ มีแผ่นเยื่อเมือกขาวที่ต่อมทอนซิล ลิ้นไก่
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
อาจลามถึงคอหอย กล่องเสียง และหลอดลม เนื้อเยื่อที่สะสมมาก
นายแพทยธวัช จายนียโยธิน นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
ขึ้นจะไปปิดกั้นทางเดินลมหายใจเกิดการอุดตัน แผ่นฟ้าขาวอาจพบ
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
ได้ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย บางรายอาจพบต่อมน้ําเหลืองขยายใหญ่
องอาจ เจริญสุข
ทํ า ให้ บ ริ เ วณคอบวม เมื่ อ สารพิ ษ ถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า กระแสเลื อ ดจะ
หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยธนรักษ ผลิพัฒน
ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ประสาทส่วน
บรรณาธิการประจําฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสมั พันธ
ปลายอั ก เสบ ปริ ม าณเกร็ ด เลื อ ดต่ํ า กว่ า ปกติ และพบโปรตี น ใน
บรรณาธิการวิชาการ : แพทยหญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ
ปัสสาวะ เป็นต้น หากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีผู้ป่วยอาจเสียชีวิต
กองบรรณาธิการ
อัตราการเสียชีวิต 5-10% ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และผู้ใหญ่อายุ
บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ สิริลักษณ รังษีวงศ สุวดี ดีวงษ
มากกว่า 40 ปี จะพบอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20 (1,2)
ฝายขอมูล
สมาน สยุมภูรุจินันท ศศิธันว มาแอเคียน
ในปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย
พัชรี ศรีหมอก สมเจตน ตั้งเจริญศิลป
โรคคอตีบทั้งหมด 4,680 ราย ส่วนใหญ่รายงานจากทวีปเอเชีย
ฝายจัดสง : พีรยา คลายพอแดง สวัสดิ์ สวางชม
ตะวันออกเฉียงใต้ อาจมีผู้เสียชีวิตถึง 2,500 ราย(3) สําหรับประเทศ
ฝายศิลป : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
ไทย อุบัติการณ์ของโรคลดลงอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่
สื่ออิเล็กทรอนิกส : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ พีรยา คลายพอแดง
1 มกราคม–7 กันยายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบทั้งหมด 12
ราย เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยร้อยละ 0.02 ต่อประชากรแสนคน(4)
ผู้เขียนบทความ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการรณรงค์
อรพิรุฬห์ สการะเศรณี1, อภิชิต สถาวรวิวรรถ1,
ฉีดวัคซีนคอตีบในกลุ่มอายุ 20–50 ปี ให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ
ณัฐปรางค์ นิตยสุทธิ์1, พัชรา เกิดแสง2, พจมาน ศิริอารยาภรณ์3
85 ในระดับตําบล เพื่อป้องกันการป่วย สร้างการคุ้มกันโรคโดยรวม
1โครงการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาเวชศาสตร์ ป้องกั น กลุ่ม
และลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรค
วิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม สํานักระบาดวิทยา
คอตีบเป็นวัคซีนสร้างจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทําให้สิ้นพิษ ดังนั้น
2สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข
วัคซีนจึงไม่ป้องกันการติดเชื้อคอตีบแต่สามารถป้องกันอาการป่วย
3สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ที่เกิดจากพิษได้ ในระหว่างการระบาดของโรค ผู้ที่เคยได้รับวัคซีน
Authors
ป้องกันโรคคอตีบครบชุดยังติดเชื้อโรคคอตีบได้ แต่จะไม่มีอาการ
1
1
1
Sagarasearanee O , Sathawornwiwat A , Nittayasoot N , ป่วย หรือมีเพียงเล็กน้อย แม้วัคซีนจะไม่ป้องกันการติดเชื้อ ผู้ได้รับ
Kerdsang P2, Siriarayapon P3
วั ค ซี น แล้ ว ยั ง สามารถเป็ น พาหะ แต่ เ มื่ อ ไม่ มี อ าการป่ ว ยไอจาม
1 Field Epidemiology Training Program (FETP), Bureau
รุนแรง การแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นก็จะน้อยลงตามไปด้วย(5)
of Epidemiology, Department of Disease Control
สํ านั กระบาดวิ ทยาได้ รั บรายงานจากสํ านั กงานป้ องกั น 2 Nonthaburi Provincial Health Office
ควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี พบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ เด็กชายชาวลาว
3 Bureau of Epidemiology, Department of Disease
อาศัยในที่พักคนงานก่อสร้าง มีโอกาสพบโรคคอตีบในกลุ่มคนงาน
Control, Ministry of Public Health, Thailand
ได้ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สํานักระบาดวิทยา ร่วมกับ
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรน้อย และโรงพยาบาล
ไทรน้อย ร่วมดําเนินการสอบสวนโรค ในที่พักคนงานก่อสร้าง ก.
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อยืนยันการเกิด
โรค ค้ นหาแหล่ งและลั กษณะการเกิ ดโรค ระบุ ขนาดการระบาด
สํารวจความครอบคลุมของวัคซีนโรคคอตีบในชุมชนบริเวณรอบ ๆ
และในสถานที่พักคนงาน และแนะนําการป้องกันควบคุ มโรค ใน
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาเชิงระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ทบทวนสถานการณ์โรคคอตีบในพื้นที่ตําบลไทรน้อยจาก
รายงานระบาดวิทยา (รง. 506) ศึกษาข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย
ขณะรักษาในโรงพยาบาล สัมภาษณ์บิดา มารดาของผู้ป่วยยืนยัน
โรคคอตีบ ญาติที่สัมผัสกับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ค้นหา
ผู้ ป่ วยเพิ่ม เติมในผู้ที่ อาศั ยอยู่ในบ้า นพักคนงานก่ อสร้ า ง ก. ซั กประวัติและเก็บตัวอย่างจากคอหอยสมาชิกทุกรายในครอบครัวของ
ผู้ป่วยยืนยัน ผู้ร่วมงานของครอบครัว ผู้สัมผัสในชุมชน เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรค
คอตีบ ทําการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
ก่อสร้าง ก. และในชุมชนบริเวณรอบ ๆ ที่พักคนงาน (หมู่ 7) ที่มี
อาการอย่างน้อย 1 อาการต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ
คอหอยอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ พบแผ่นฝ้าขาวที่ลําคอ โดย
กําหนดนิยามผู้ป่วย พาหะ และระดับการสัมผัสโรค ดังนี้
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ที่พักคนงานก่อสร้าง ก. หรือในชุมชนบริเวณรอบ ๆ ที่พักคนงานฯ
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หรือผู้ที่มีประวัติ
สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ ที่มีอาการไข้ เจ็บคอ และมี
แผ่นฝ้าขาวปนเทาในลําคอ หรือจมูก หรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
ผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบโดยโรงพยาบาลไทรน้อย ระหว่างวันที่ 12
มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2558
ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ป่วยสงสัย ที่
เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
1. ผู้ที่เข้านิยาม “ผู้ป่วยสงสัย” ร่วมกับ ลักษณะอย่างน้อย
หนึ่ ง อย่ า งดั ง นี้ เสี ย ชี วิ ต ทางเดิ น หายใจอุ ด ตั น มี อ าการคอบวม
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปลายประสาทอักเสบ 1-6 สัปดาห์หลังเริ่มมี
อาการ เป็ น ผู้ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น หรื อ พาหะในช่ ว ง 2
สั ป ดาห์ ก่ อ นมี อ าการป่ ว ย กํ า ลั ง มี ก ารระบาดเกิ ด ขึ้ น ในหมู่ บ้ า น
ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนมีอาการป่วยหรือ Throat swab พบเชื้อ C.
diphtheriae แต่ไม่พบสารพิษ

2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ และเสียชีวิตด้วย
อาการที่อาจเกิดจากคอตีบ ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการตรวจดูคอในช่วงที่มี
อาการป่วย
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยสงสัย
หรือเข้าข่ายที่มีผลเพาะเชื้อพบ C. diphtheriae สายพันธุ์ที่สร้าง
สารพิษ
พาหะ (Carrier) หมายถึง ผู้ไม่มีอาการหรือมีเล็กน้อย แต่
ไม่เข้ากับนิยามผู้ป่วยสงสัยร่วมกับมีผลเพาะเชื้อจากคอหอยพบ C.
diphtheriae
ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยในช่วง 14
วันก่อนวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย ถึงวันที่ผู้ป่วยเข้ารับรักษาในห้องแยก
โรค (ผู้สัมผัสกับผู้ปว่ ยหรือพาหะโดยตรง หรือสัมผัสกับสิง่ คัดหลังจาก
ปากของผู้ป่วย เช่น น้ําลาย เสมหะ ใช้แก้วน้ําหรือช้อนส้อมร่วมกัน
และสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย)
2. การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ
เก็บตัวอย่างเชื้อจากคอหอย (Throat swab) จากผู้ที่เข้า
กั บ นิ ย ามข้ า งต้ น ตรวจหาเชื้ อ โรคคอตี บ ที่ ส ถาบั น วิ ท ยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
เมื่อพบ C. diphtheriae จะทําการส่งตรวจหา toxin ต่อไป
3. การศึกษาระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม
สํา รวจสภาพชุม ชนที่อ ยู่อ าศัย กิจ กรรมของผู้ป่ว ยและ
ผู้สัมผัสใกล้ชิด สิ่งแวดล้อมและลักษณะที่อยู่อาศัยในที่พักคนงาน
สถานที่ที่อาจเสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อ สัมภาษณ์คนงานถึงกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การเดินทางออกนอกที่พัก และสํารวจเชื้อชาติของ
คนงานก่อสร้าง
4. การสํารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโรคคอตีบ
สัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ใกล้กับที่พักคนงาน ได้แก่
หมู่ 7 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอาศัยอยู่ใน
บ้านขณะทําการสํารวจ คนงานและผู้ติดตามที่อาศัยอยู่ภายในที่พัก
คนงาน สอบถามถึงอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เชื้อชาติ อายุ และเพศ ใน
เด็กจะสอบถามประวัติการได้รับวัคซีนคอตีบจากผู้ปกครองหรือดูจาก
สมุดประวัติวัคซีน (สมุดเด็กดี) ในผู้ใหญ่จะทําการสัมภาษณ์โดยตรง
บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล โดยมีนิยามการฉีดวัคซีน ดังนี้
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (DTP) ในเด็กที่มีอายุต่ํา
กว่ า 12 ปี : เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคคอตี บ อย่ า ง
ครบถ้วน หมายถึง 1) เด็กอายุ 1-2 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนอย่างน้อย
3 เข็ม หรือ 2) เด็กอายุ 2-3 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม
หรือ 3) เด็กอายุ 4-6 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนอย่างน้อย 5 เข็ม และได้รับ
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การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไม่ครบถ้วน หมายถึง เด็กที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอย่างน้อย 1 เข็ม แต่ไม่ครบตามเกณฑ์การ
ฉีดวัคซีนของตําราวัคซีนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556(6)
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (dT) ในผู้ที่มีอายุมากกว่า
12 ปี : ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ หมายถึง ผู้ที่ได้รับวัคซีน
อย่างน้อย 1 เข็ม ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี จนถึงวันสํารวจ และ ผู้ที่
ไม่ ได้ รั บวั คซี นป้องกันโรคคอตีบ หมายถึ ง ผู้ ที่ ไม่ เคยได้ รั บการฉีด
วัคซีน หรือเคยได้รับอย่างน้อย 1 เข็ม มากกว่า 10 ปี จนถึงวันสํารวจ
ผลการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
จากการทบทวนข้อมูลสาธารณสุข พบว่า ตําบลไทรน้อย
และจังหวัดนนทบุรีไม่พบผู้ป่วยโรคคอตีบมามากกว่า 8 ปี (รูปที่ 1)
สําหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 กันยายน 2558 พบ
รายงานผู้ป่วยโรคคอตีบ 12 ราย อัตราป่วย 0.02 ต่อประชากรแสน
คน เสียชีวิต 4 ราย ค่ามัธยฐานอายุของผู้ป่วย 11 ปี (ช่วงอายุ 172 ปี) โดยในตําบลไทรน้อย พบผู้ป่วยรายแรกเป็นเด็กชายชาวลาว
ซึ่งได้รับการยืนยันจากผลตรวจเพาะเชื้อ C. diphtheriae ชนิด
สร้างสารพิษ และพบพาหะ 1 ราย เป็นเด็กชายชาวกัมพูชา ซึ่ง
ได้รับการยืนยันจากผลตรวจเพาะเชื้อ C. diphtheriae ชนิดไม่พบ
การสร้ า งสารพิ ษ โดยที่ ทั้ ง สองอยู่ ใ นที่ พั ก คนงานก่ อ สร้ า ง ก.
เหมือนกัน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันชัดเจน
ทั้งประเทศ
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รูปที่ 1 จํานวนผูป้ ่วยโรคคอตีบของตําบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
และประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550-2558
รายละเอียดของผู้ป่วย
ผู้ป่วยยืนยัน เด็กชายชาวลาว อายุ 1 ปี 9 เดือน ไม่มีโรค
ประจําตัว เกิดที่จังหวัดเลย มารดาพาไปเลี้ยงดูที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จนอายุ 4 เดือน จึงย้ายเข้ามาเลี้ยงดู
ในจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร ปั จ จุ บั น อาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นพั ก คนงาน
ก่อสร้าง ก. อยู่กับบิดา มารดา และน้าสาว ไม่มีประวัติการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เนื่องจากผู้ปกครองเชื่อว่าหากได้รับวัคซีน
แล้วจะมีอาการป่วย โดยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ด้วย
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อาการไข้ เจ็บคอ แต่ไม่ได้ทําการรักษา วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บิดา
มารดา และพี่ชายของผู้ป่วยพาไปหาญาติที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง
บางนาเพื่อให้พาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ตรวจพบ
แผ่นฝ้าขาวที่ต่อมทอนซิลทั้ง 2 ข้าง แพทย์วินิจฉัยสงสัยโรคคอตีบ
ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้รับการรักษาในห้อง
แยก ตรวจร่างกายอุณหภูมิแรกรับ 37.4 องศาเซลเซียส พบแผ่น
ฝ้าขาวขนาด 0.5 เซนติเมตรที่ต่อมทอนซิลซ้าย ผลตรวจนับความ
สมบูรณ์ของเลือด พบเกล็ดเลือด 159,000 เซลต่อลูกบาศก์มิลลิลติ ร
ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นร้อยละ 34.1 เม็ดเลือดขาว 10,500 เซลต่อ
ลูกบาศก์มิลลิลิตร นิวโทรฟิลร้อยละ 58.9 ลิมโฟไซต์ร้อยละ 35.9
ผลการตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจปกติ ค่ า cardiac enzyme ปกติ
แพทย์รักษาโดยให้ Diphtheria antitoxin 40,000 IU แต่เนื่องจาก
ผู้ป่วยมีอาการแพ้ ไข้สูง และหนาวสั่นระหว่างรับยา จึงลดยาเหลือ
20,000 IU และให้ Penicillin G 600,000 U ทุก 4 ชั่วโมง เก็บ
ตัวอย่างจากคอหอยส่งเพาะเชื้อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบ
เชื้อ C. diphtheriae ชนิดสร้างสารพิษ รับการรักษาในโรงพยาบาล
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ แพทย์จึงอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
ก่ อ นป่ ว ยผู้ ป่ ว ยไม่ มี ป ระวั ติ ก ารสั ม ผั ส กั บ ผู้ อื่ น ในชุ ม ชน
นอกจากคนในครอบครัว บิดา มารดา และน้าสาวของผู้ป่วยประกอบ
อาชีพรับเหมาก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง ก. มีผู้ร่วมงานอีก 4 คน ใน
บางวันบิดาของผู้ป่วยพาคนงานในกลุ่มงานเดียวกันไปส่งตามสถานที่
ก่อสร้างอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ ติวานนท์ บางนา และคลอง 4 โดยมี
ผู้ป่วยนั่งรถไปกับบิดาด้วย จนกระทั่งมีอาการป่วยจึงอยู่ที่บ้านโดยมี
น้าสาวเป็นผู้เลี้ยง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 พี่ชายอายุ 10 ปี เชื้อ
ชาติลาว เดินทางมาพักอยู่กับครอบครัวในสถานที่พักคนงานก่อสร้าง
ก. เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอม พี่ชายผู้ป่วยอาศัยในหมู่บ้าน
ใกล้กับนครเวียงจันทร์ ซึ่งในหมู่บ้านนั้นมีโรคคอตีบระบาดอยู่ แต่ไม่มี
อาการผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้พี่ชายผู้ป่วยมีประวัติการรับวัคซีน
ครบถ้วนที่ประเทศ สปป.ลาว ลักษณะนิสัยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่
สุงสิงกับคนแปลกหน้ายกเว้นพ่อของเขาเอง และวันที่ 21 มิถุนายน
2558 น้าสาวซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันมีอาการไข้ เจ็บคอ กลืนอาหารไม่
ค่อยได้ แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์ และได้ซื้อยาจากเภสัชกรมารับประทาน
เองที่บ้าน จากนั้นอาการจึงค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายเป็นปกติ
พาหะ เด็กชายชาวกัมพูชา อายุ 2 ปี มีประวัติการได้รับ
วัคซีน BCG และไวรัสตับอักเสบ เกิดที่จังหวัดปทุมธานีและย้ายไป
ตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ เขตบางนา จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี และย้ายมาอยู่ในที่พักปัจจุบันในอําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา อาศัยอยู่ในคอนเทนเนอร์
(ลักษณะคล้ายห้องพักหลาย ๆ ห้องติดกัน) อาศัยอยู่กับบิดา มารดา
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และพี่ ช าย โดยทั้ ง ครอบครั ว ประกอบอาชี พ เป็ น คนงานในกลุ่ ม
ผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ด้วยอาการ
ไข้ และเมื่อได้รับยา erythromycin syrup ที่ทางทีมสอบสวนให้ใน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ทําให้อาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ โดยที่
พ่อและแม่ของผู้ป่วยไม่ได้พาไปพบแพทย์ และพ่อแม่ไม่ได้รับยา
ปฏิชีวนะในวันนั้น ผู้ป่วยมีพฤติกรรมติดตามบิดาและมารดาไปที่
ก่อสร้างบริเวณเดียวกับที่พัก ในบางครั้งมารดาของผู้ป่วยออกจาก
ที่ พั ก ไปยั ง ตลาดเพื่ อ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ในการประกอบอาหาร โดย
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ผลการค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเพิ่มเติมในชุมชนของผู้ป่วย
ยืนยันและพาหะ พบผู้สัมผัสใกล้ชิด 52 คน ได้ให้ยา Erythromycin
หรือ Roxithromycin แก่ผู้สัมผัสทุกคน และเก็บตัวอย่างเชื้อจากคอ
หอยผู้สัมผัสทุกคนทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ให้ผลลบทุกตัวอย่าง
การค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมในชุมชนบริเวณที่พักคนงาน และหมู่บ้าน
รอบๆ (หมู่ 7) พบผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายสงสัย 70 คน เก็บตัวอย่าง
เชื้อจากคอหอยทุกคนให้ผลลบทุกตัวอย่าง และให้ยา Erythromycin
หรือ Roxithromycin แก้ผู้เข้าข่ายสงสัยทุกคนอีกด้วย
2. ผลการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ
จากตัวอย่าง Throat swab culture เพื่อตรวจหาเชื้อ C.
diphtheriae ในการสอบสวนการระบาดในครั้งนี้ จํานวนทั้งหมด
121 ตัวอย่าง พบเชื้อ 1 ตัวอย่าง (ของเด็กชายชาวกัมพูชา) ร้อยละ
0.82 แต่ตัวอย่างเชื้อที่พบไม่สร้างสารพิษ
3. ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม
ภายในที่พักคนงานก่อสร้าง ก. ประกอบด้วยส่วนที่อยู่อาศัย
3 ลักษณะ 1) ห้องพักเจ้าหน้าที่โครงการ เป็นตู้คอนเทนเนอร์แบ่ง
ห้องจํานวน 20 ตู้ มีเครื่องปรับอากาศ พื้นภายนอกเป็นปูน มีอากาศ

วันที่ 15 มิถุนายน :
พี่ชายอายุ 10 ปี เข้ามา
พักอาศัยจากลาวในช่วง
ปิดเทอม

วันที่ 21 มิถุนายน : น้าสาวมี
อาการเจ็บคออย่างรุนแรง
และมีไข้ แต่ซื้อยามา
รับประทานเอง

วันที่ 23 กรกฎาคม : ผลการตรวจ
การทํางานกล้ามเนื้อหัวใจ
CK 92.71 (38-174)
CK-MB 26.5 (0-24)
Troponin-T <0.1
DAT ที่ได้รับ 20,000 IU

วันที่ 13 กรกฎาคม :
ออกจากโรงพยาบาล

วันที่ 26 มิถุนายน :
ผู้ป่วยยืนยันมีอาการ
ไข้ และเจ็บคอ

ถ่ายเทสะดวก เจ้าหน้าที่พักห้องละ 1-3 คน สัญชาติไทยทั้งหมด 2)
ห้องพักผู้รับเหมา เป็นห้องแถวที่ประกอบด้วยโลหะสังกะสี จํานวน
20 หลังคาเรือน ไม่มีเครื่องปรับอากาศ อาศัย 1 ครอบครัวต่อหนึ่ง
ห้อง ใช้ห้องน้ําร่วมกัน ผู้อาศัยมีหลากหลายสัญชาติ ส่วนใหญ่เป็ น
สัญชาติกัมพูชา 3) ห้องพักคนงานก่อสร้างลูกจ้างของบริษัทอาศัยอยู่
ในตู้คอนเทนเนอร์แบ่งห้อง อยู่ค่อนข้างแออัด ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
อากาศถ่ายเทได้เล็กน้อย ผู้อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติพม่าและ
กัมพูชา และพาหะที่เป็นเด็กชายชาวเขมรก็อาศัยอยู่ในบริเวณนี้
เช่นกัน นอกจากนี้ในสถานที่พักยังมีร้านค้าปลีกและร้านค้าอาหาร
ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนงานหลากหลายสัญชาติเข้ามาพบปะอีกด้วย
สําหรับที่พักของผู้ป่วยยืนยันเป็นบ้านที่ทําจากสังกะสี ชั้น
เดียว สภาพภายนอกเป็นดินทรายมีน้ําขัง หลังบ้านมีตุ่มน้ําสําหรับ
อาบน้ํา ใช้ห้องสุขาร่วมกับคนงานอื่นที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน
ภายในบ้ า นปู ด้ ว ยพื้ น ไม้ ไม่ มี ก ารกั้ น แยกห้ อ งเป็ น สั ด ส่ ว น ทั้ ง
ครอบครัวนอนอยู่ในห้องเดียวกัน นอนแยกมุ้งและที่นอนระหว่าง
พี่ชายผู้ป่วย และคนอื่นในบ้าน พี่ชายและผู้ป่วยไม่ใช้สิ่งของและ
ของเล่นร่วมกัน แต่ในบางวันอาจมีญาติที่อาศัยอยู่บ้านพักคนละ
หลังเข้ามาดูโทรทัศน์และทานอาหารร่วมกัน
คนงานที่ ทํ างานและพั กอาศั ยในสถานที่ นี่ มีหลายสัญชาติ
ได้แก่ กัมพูชา (48.12%) พม่า (27.95%) ลาว (1.46%) และไทย
(22.47%) โดยระยะเวลาการเข้ามาทํางานโดยเฉลี่ย 4 เดือน (ช่วง
ระหว่าง 0-36 เดือน) โดยในช่วงก่อนเกิดการระบาดบริษัทได้ลงนาม
สัญญาข้อตกลงการนําเข้าคนงาน และนําคนงานเข้ามาทํางานใน
สถานที่แล้วประมาณ 250 คน และมีแนวโน้มที่จะนําคนงานเข้ามา
ทํางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั่วไปคนงานแต่ละสัญชาติจะไม่มีการ
คลุกคลีกัน เนื่องจากมีการแยกกลุ่มทั้งในการทํางานและเวลาส่วนตัว

วันที่ 30 มิถุนายน : บิดา มารดา
และพี่ชายพาผู้ป่วยไปหาญาติที่ที่พัก
คนงานก่อสร้างบางนา

วันที่ 9 กรกฎาคม :ผลตรวจ
เพาะเชื้อพบ C. diphtheriae
ชนิดสร้างสารพิษ

วันที่ 30 มิถุนายน (13.30 น.) : เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
แพทย์พบต่อมน้ําเหลืองบริเวณคอบวมโต
ปละมีแผ่นฝ้าขาวที่ต่อมทอนซิลทั้ง 2 ข้าง
วินิจฉัยสงสัยโรคคอตีบ

วันที่ 1 กรกฎาคม : ทําการเก็บตัวอย่าง
จากคอหอย

2 ชั่วโมงต่อมา
มีอาการไข้ (Anaphylaxis) จึง
ยุติการให้ DAT

ส่งต่อ

วันที่ 30 มิถุนายน (16.20 น.) : เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
แพทย์วินิจฉัย Tonsillitis วินิจฉัยแยกโรค
Diphtheria with volume depletion

ทําการรักษาโดยให้ DAT 40,000 IU ใน NSS
100 cc และ PGS 600,000 U ทุก 6 ชั่วโมง

รูปที่ 2 ลําดับเหตุการณ์ของผู้ป่วยยืนยัน
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4. ความครอบคลุ ม ของการได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคคอตี บ ของ
คนงานก่อสร้าง และชุมชนหมู่ 7
ผลการสํารวจความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในชุมชนหมู่ 7
พบว่า ความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ก่อนการ
ระบาดของโรคคอตีบในที่พักคนงานเป็นร้อยละ 100 และความ
ครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอายุ 6-12 ปี ร้อยละ 80 และร้อยละ
38.89 ในผู้ใหญ่ และผลการสํารวจความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
ของคนงานและผู้ติดตามในที่พักคนงาน มีความครอบคลุมวัคซีน
ของเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 12 ปี ช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรค
อยู่ที่ร้อยละ 35.48 และ 61.29 ตามลําดับ และความครอบคลุม
การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ ช่วงก่อนและหลังการระบาดของโรคคอตีบ
อยู่ที่ร้อยละ 2.5 และ 86.73 ตามลําดับ
อภิปรายผล
โรคคอตีบเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนซึ่งยังคง
ระบาดอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วย
โรคคอตีบร้อยละ 80-90 ที่มีรายงานทั่วโลกมาจากประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเกิดในเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 5 ปี ร้อยละ 40 และ เกิดขึ้น
ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 70 ซึ่งรูปแบบการเกิดโรคนี้
เป็นเหมือนกันในหลาย ๆ ประเทศ (7)
สําหรับประเทศไทย พบรายงานการระบาดของโรคคอตีบ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกิดในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ยะลา พังงา ตาก จันทบุรี
และนนทบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่
เป็นจํานวนมาก ยกเว้นจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีความ
ครอบคลุมวัคซีนต่ํา
สําหรับการระบาดของโรคคอตีบในครั้งนี้ แหล่งโรคอาจ
ผ่านมากับพี่ชายของผู้ป่วยยืนยันซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากประเทศ
สปป.ลาว ซึ่งมีการระบาดของโรคคอตีบใน 6 พื้นที่ในนครเวียง
จันทร์ (8) ประกอบกับจากข้อมูลที่ได้จากพ่อของผู้ป่วยยืนยันกล่าว
ว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านที่พี่ชายของผู้ป่วยยืนยัน
พักอาศัยอยู่ยังคงเกิดโรคคอตีบระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก
พี่ชายของผู้ป่วยยืนยันเคยมีประวัติการได้รับวัคซีนมาก่อนจึงอาจ
ไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ (8)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม จากการสอบสวนยั ง ไม่ ส ามารถหา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยยืนยันและพาหะได้ เนื่องจากผู้ป่วยทั้ง
2 รายไม่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางด้านเชื้อชาติ และลักษณะการ
ทํางานของครอบครัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านภาษา
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และความร่วมมือ ทําให้ไม่สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที่ซึ่งยังคง
ต้องรอผลการตรวจสายพันธุ์เชื้อต่อไป นอกจากนี้การระบาดของ
โรคคอตีบครั้งนี้พบผู้ป่วยยืนยันเพียง 1 ราย ซึ่งโดยปกติในผู้ป่วย 1
ราย จะสามารถแพร่โรคคอตีบได้มากถึง 6-7 คน(9) แต่อาจเนื่องจาก
พฤติ ก รรมการเลี้ ย งดู ข องผู้ ป กครองที่ ห้ า มเด็ ก ไปเล่ น กั บ ผู้ อื่ น
โดยเฉพาะคนแปลกหน้า การระบาดครั้งนี้เกิดในเด็กที่มีอายุต่ํากว่า
3 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
คอตี บ จั ด เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ ความรุ น แรงของโรคคอตี บ โดยจาก
รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยาพบว่า อุบัติการณ์การเกิดโรคคอตีบ
ในเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 5 ปี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25462558 ร้อยละ 47.44(3)
การรั ก ษาโดยการให้ Diphtheria antitoxin (DAT) ใน
ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น รายนี้ ไ ด้ รั บ ยาในขนาดต่ํ า กว่ า ที่ ค วรจะเป็ น (11)
เนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ยมี อ าการแพ้ ทั้ ง นี้ แ พทย์ ผู้ ทํ า การรั ก ษาเคยมี
ประสบการณ์ที่พบอาการแพ้ต่อ DAT อย่างรุนแรงมาก่อน ประกอบ
กับไม่สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการให้ DAT แก่ผู้ป่วย ณ ขณะนั้น
ได้ จึงอาจต้องมีการจัดการด้านคําปรึกษาหรือรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คําปรึกษาหรือแนวทางการแก้ไขในกรณีนี้
ถึ ง แม้ ว่ า ความครอบคลุ ม ของการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
คอตีบในชุมชนหมู่ 7 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย ในเด็กที่มีอายุ
ต่ํากว่า 5 ปี จะมากกว่าร้อยละ 85 แต่การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ยังไม่
ครอบคลุ มต่ อ การเกิ ด ภู มิคุ้ มกั น ระดั บ ชุ ม ชน (Herd immunity)
ประกอบกั บ ความครอบคลุ ม การฉี ด วั ค ซี น ในกลุ่ ม คนงานและ
ผู้ติดตามทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยังคงน้อยกว่าร้อยละ 85 ทั้ง ๆ ที่มีการ
ดําเนินการฉีดวัคซีน (Mop up) และให้วัคซีนเก็บตก (Catch up)
แก่คนงานมาถึง 3 ครั้งแล้วก็ตาม ทั้งนี้อาจเกิดจากความเชื่อ ความ
หวาดกลัว การเข้ามาอย่างผิดกฎหมายของคนงาน รวมถึงความ
ยากในการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารฉี ด วั ค ซี น ให้ ทั่ ว ถึ ง ในกลุ่ ม คนงาน
เนื่องจากมีกลุ่มย่อยหลายกลุ่มในสถานที่ก่อสร้างแต่ละแห่ง ซึ่งอาจ
ต้องดําเนินการแก้ไขโดยการให้ความรู้แก่คนงานและประชาชน
ร่ ว มกั บ การดํ า เนิ น งานร่ ว มกั บ สถานที่ พั ก คนงานเพื่ อ เข้ า มาฉี ด
วัคซีนอักครั้ง
นอกจากนี้ การระบาดในครั้งนี้เป็นการระบาดในกลุ่มคนงาน
ก่อสร้างซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ และมีการเคลื่อนย้ายของประชากร
เข้ามาจากหลากหลายพื้นที่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
การเคลื่อนย้ายของประชากรอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคเข้ามายังพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดการระบาดก็เป็นได้ หากยังไม่มีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการคัดกรองโรค
และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรที่เคลื่อนย้าย
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รูปที่ 3 สภาพความเป็นอยู่ของคนงานในถานทีพ่ ักคนงานก่อสร้าง ก. ที่พักที่ผปู้ ่วยพาหะอาศัยอยู่

รูปที่ 4 สภาพนอกบ้านและภายในบ้านของผูป้ ่วยยืนยัน
มาตรการควบคุมโรคและการป้องกันการระบาด
หลังจากที่ได้มีรายงานการระบาดคอตีบในพื้นที่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรน้อย
โรงพยาบาลไทรน้ อยได้ ดํ าเนิ นการให้ วั คซี นป้ องกั นโรคคอตี บแก่
ประชากรทุกกลุ่มอายุ (mop up) ทั้งตําบลไทรน้อย และให้วัคซีน
เก็บตก ในประชากรกลุ่มแรงงานก่อสร้างในตําบลที่ติดกับตําบลไทร
น้ อย ให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ เจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกั บโรคคอตี บ การ
ควบคุมและป้องกันโรค จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มคนงานที่จะเข้ามาใหม่ในพื้นที่
ข้อจํากัดของการสอบสวนโรค
1. การสัมภาษณ์แรงงานที่เป็นต่างด้าว ไม่สามารถทําได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษา อาจทําให้ได้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอาการ ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไม่ถูกต้องกับ
ความเป็นจริง
2. การสํารวจความครอบคลุมการฉีดวัคซีนของเด็กบางคน
อาจไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีสมุดบันทึกการฉีด
วัคซีน และผู้ปกครองอาจจะจําประวัติการฉีดวัคซีนไม่ได้
3. ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน และเวลาการทํางาน
ของแรงงานในวันที่ทําการสํารวจ ทําให้การสํารวจอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการยืนยันการระบาด
ของโรคคอตี บ ในสถานที่ พั ก คนงานก่ อ สร้ า ง ก. ตํ า บลไทรน้ อ ย
อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย และพาหะ
1 ราย ซึ่งยังไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้
โดยแหล่งการระบาดของโรคอาจมาจากพี่ชายของผู้ป่วยยืนยันซึ่ง
เดินทางมาจากประเทศ สปป.ลาว และครั้งนี้เป็นการะบาดในพื้นที่ที่มี
การอยู่ ร่ ว มกั น ของผู้ ค นหลายเชื้ อ ชาติ ซึ่ ง มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า
ออกเป็นประจํา แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้รวมถึงเด็ก ๆ
ในครอบครัว มักมีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ํา จึงมีโอกาส
แพร่กระจายโรคยังจุดอื่น ๆ ได้ หากไม่ได้ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันเวลา จากการประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบของคนงานและผู้ติดตามที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
ก่อสร้างยังคงต่ํากว่าเป้าหมายค่อนข้างมากทั้ง ๆ ที่มีการฉีดวัคซีน
(Mop up) และให้วัคซีนเก็บตก (Catch up) แก่คนงานมาถึง 3 ครั้ง
ภายในปีนี้ จากการสอบสวนโรคทําให้มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังโรคแก่กลุ่มประชากรแรงงานที่
ย้ายเข้ามาใหม่ในพื้นที่ ควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดกรอง
รวมถึงการเก็บตัวอย่าง การดูแลรักษาผู้สงสัยโรคคอตีบแก่บุคลากร
ทางการสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีจํานวนแรงงาน และ
สถานที่ก่อสร้างมาก รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดกรอง

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 47 ฉบั บ ที่ 31 : 12 สิ ง หาคม 2559

487

2. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรมีการสุ่มเก็บตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (URI) ที่เข้ามารักษาใน
โรงพยาบาลเพื่อส่งเพาะเชื้อคอตีบ จนกว่าการระบาดของโรคจะ
สิ้นสุดลง
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมใน
การเพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในแรงงาน
ต่างด้าว โดยเฉพาะในช่วงระบาด
4. พิจารณาเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข แก่
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น พื้นที่ที่มีจํานวนแรงงานต่าง
ด้าวสูง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการทํางานเชิงรุกด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มคนเหล่านี้
กิตติกรรมประกาศ
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Abstract
Backgrounds: On 1 0 July 2 0 1 5 , Bureau of Epidemiology was notified about a first confirmed diphtheria case in
Nonthaburi who is 1 year 9 months old, Laotian boy admitted in Samut Prakan Hospital. We conducted an
investigation to identify source of the outbreak, magnitude of the problem of diphtheria related to this event,
survey diphtheria vaccine coverage in community and recommend prevention and control measures.
Methods: We interview case’s parents for possible source of infection, active case finding among person who lived in
construction camp A between 12 June–1 July 2015 and had at least 1 symptom of upper respiratory tract infection
(URI) symptom or found white patch on the day of the investigation or every close contact with confirmed case or
carrier within 14 days before or 2 days after onset date until recovered and person who contact with their family
member or children age under 12 years old. Throat swab were collected for Corynebacterium diphtheriae in eligible
person. We survey for vaccine coverage in the area near by the camp and in children and worker who lived in the
construction camp.
Results: One confirmed cases and one carrier were found. The index case was confirmed by detected C. diphtheriae
with toxigenicity and the second case who had mild symptom (only fever) was confirmed by detect C. diphtheriae
without toxigenicity as “Symptomatic carrier”. No epidemiology linkage between these two cases. He and fifty-two
close contacts and seventy suspected were treated with antibiotics. Diphtheria-tetanus-pertussis (DTP) vaccination
coverage in children less than 5 year who live in area near by the camp was 100%, while vaccine coverage in adult
age over 12 years was 38.89%. Diphtheria vaccine coverage among worker in construction camp A after 3-round
mop-up vaccination was 84.74%. Poor hygiene, poor sanitation, and high population density, mix nationalities and
dynamic of population were observed in this camp.
Conclusions: The source of outbreak was possibly imported from Laos PDR via Index case’s brother. The pattern of
dynamic population which composes of mix nationality is a common problem in urban and sub- urban area
elsewhere in Thailand that need systematic problem solving to prevent outbreak of vaccine preventable diseases.
The government should consider for increasing number of public health personnel in area with high magnitude of
migrant population for possibility in proactive prevention activity among this group.
Keywords: diphtheria, construction camp, Sai Noi, Nonthaburi, migrant
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