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บทคัดย่อ
ความเป็นมา: วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ศูนย์ระบาดวิทยาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรายงานจากศูนย์ระบาดอําเภอ
ประโคนชัยว่า พบผู้ป่วยจากเขตอําเภอประโคนชัยได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่จํานวน 1 ราย งานระบาดวิทยาอําเภอ
ประโคนชัยร่วมกับงานระบาดวิทยาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลห้วยราชได้ ดําเนินการ
สอบสวนและควบคุมการระบาดระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม-10 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา
ค้นหาปัจจัยเสี่ยง รวมถึงประเมินมาตรการควบคุมและป้องกันโรค
วิธีการศึกษา: การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในอําเภอประโคนชัย โดยให้นิยาม
ผู้ป่วยเข้าข่าย คือ ผู้ที่มีอาการไข้อย่างเดียวหรือ มีอาการตั้งแต่สองอาการขึ้นดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ แน่นหน้าอก เหนื่อย
เพลีย ปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยตามร่างกาย ผู้ป่วยที่สงสัย คือ ผู้ที่มีไข้ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง
ผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยเข้าข่ายที่มีผลการตรวจ throat swab โดยวิธี Real time RT-PCR พบสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดย
ทําการศึกษาเชิงอนุมานด้วยวิธี retrospective cohort study เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงโดยใช้นิยามในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ป่วยที่เข้าข่าย รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมโรค
ผลการสอบสวน: พบผู้ป่วย 88 รายจากผู้ตอบแบบสอบถาม 560 ราย (อัตราป่วยร้อยละ 8.6) แบ่งเป็นผู้ป่วยที่สงสัยร้อยละ 34.1 ผู้ป่วย
เข้าข่ายร้อยละ 63.6 และผู้ป่วยยืนยันร้อยละ 2.3 สัดส่วนผู้ป่วยเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.2:1 พบผู้ป่วยยืนยันรายแรกวันที่ 9 สิงหาคม
2558 และมีผู้ป่วยมากที่สุดในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
(Adjusted OR= 6.17, 95% CI = 3.20, 11.88) ได้ มี ก ารใช้ม าตรการหยุ ด การเรี ยนการสอน 1 สั ป ดาห์ แ ละการให้ สุ ขศึ ก ษากั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ทําให้การระบาดในโรงเรียนลดลง พบผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 1 กันยายน 2558
สรุปและวิจารณ์ผล: พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในอําเภอประโคนชัน จังหวัด
บุรีรัมย์ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดต่อที่มีนัยสําคัญทางสถิติ มาตรการที่นํามาใช้สามารถหยุดวงจร
การระบาดในโรงเรียนได้ แต่ไม่ได้มีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องมาจากมาตรการดังกล่าว
คําสําคัญ: ไข้หวัดใหญ่, การระบาด, โรงเรียนประถมศึกษา, ประโคนชัย, บุรีรัมย์
**************************************************************************************************************************
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ความเป็นมา
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ศูนย์ระบาดวิทยาสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรายงานจากจากงานระบาดวิทยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาว่า พบผู้ป่วยจากเขต
อํ า เภอประโคนชั ย ได้ รั บ การยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย โรคไข้ ห วั ด ใหญ่
จํ า นวน 1 ราย งานระบาดวิ ท ยาอํ า เภอประโคนชั ย ร่ ว มกั บ งาน
ระบาดวิทยาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และงานระบาด
วิทยาโรงพยาบาลห้วยราชได้ดําเนินการสอบสวนและควบคุมการ
ระบาดระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม-10 กันยายน 2558
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา การกระจายของ
โรคและขนาดของปัญหา
2. หาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการระบาดครั้งนี้
3. เพื่อประเมินมาตรการ แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive study)
1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและทบทวนข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง โรค
ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากบันทึกการรักษาและสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประโคนชัย ทบทวนข้อมูลทั่วไป
ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงกิจกรรมของนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในอําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 ดํ า เนิ น การค้ น หาผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม (Active Case
Finding) โดยใช้แบบสอบสวนและคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่จาก
สํานั กระบาดวิ ทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น
แนวทางในการรวบรวมข้อมูลและทําการสัมภาษณ์ผู้ที่มารับบริการ
ตรวจรักษาโรค โดยกําหนดนิยามดังนี้
ผู้ป่วยที่สงสัย หมายถึง ผู้ที่มีอาการไข้อย่างเดียว หรือ
หรืออาการสองอาการขึ้นไปดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ
แน่ นหน้ าอก หอบเหนื่อ ย อ่ อนเพลี ย ปวดศี รษะ หรื อปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนื้อ ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 กันยายน 2558
ผู้ป่วยเข้าข่าย หมายถึง ผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ แน่น
หน้าอก หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ในช่วงระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 กันยายน 2558
ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยเข้าข่ายที่มี
ผลการตรวจ Throat swab โดยวิธี Real time RT-PCR พบสาร
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พันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่
1.3 การศึกษาทางด้านห้องปฏิบัติการ ทําการเก็บตัวอย่าง
Throat swab เพื่ อ ส่ ง ตรวจวิ เ คราะห์ ห าสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1.4 ค้นหาข้อมูลด้านพฤติกรรม กิจกรรมประจําวันในแต่ละ
วั น ตารางเรี ย น การเดิ น ทางมาโรงเรี ย น และประวั ติ ก ารได้ รั บ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยการสัมภาษณ์นักเรียน ครู และบุคลากรอื่นๆ
ในโรงเรียน
1.5 สํารวจสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและห้องที่ทํากิจกรรม
ประจําวัน เช่น ความถ่ายเทของอากาศ อุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน
ความสะอาดของสถานที่สําหรับส่วนรวมและอุปกรณ์สําหรับการ
ป้องกัน
2. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงอนุมาน (Analytic Study)
ใช้ ก ารศึ ก ษาแบบ Retrospective Cohort Study เพื่ อ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาและบุคลากรของโรงเรีย นจํานวน 560 คน โดยใช้
นิยามผู้ป่วยตามนิยามผู้ป่วยที่สงสัย ข้อมูลที่ได้จะทําการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม Epi Info for windows version 3.5.4 (3) ซึ่งจะทํา
การทดสอบแบบ Univariate analysis แสดงความสัมพันธ์ด้วย
Relative Risk (RR) และ p-value หลังจากนั้นจึงนําปัจจัยเสี่ยงที่
มีค่า p-value < 0.2 นํามาทดสอบแบบ Multivariate analysis
เ พื่ อ ห า ค่ า Adjusted Odds Ratio แ ล ะ 95% Confidence
Interval (95% CI) ด้วยวิธี Multiple logistic regression
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
จากการสอบสวน พบผู้ ที่ มีอาการเข้ า ได้ กั บ นิ ย ามผู้ ป่ ว ย
ทั้งหมด 88 ราย อัตราป่วยร้อยละ 8.6 แบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่าย
ร้อยละ 34.1 ผู้ป่วยสงสัยร้อยละ 63.6 และผู้ป่วยยืนยันร้อยละ 2.3
อาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยที่พบมากที่สุด ได้แก่ ไข้ ร้อยละ
72.7 รองลงมา ได้แก่ ไอ ปวดศีรษะ มีน้ํามูก และเจ็บคอ ร้อยละ
64.8, 53.2, 52.3 และ 43.2 ตามลํ า ดับ ทั้ง นี้ ผู้ป่ วยร้ อ ยละ 59.1
เคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน
สัดส่วนผู้ป่วยเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.2 : 1 ซึ่งร้อยละ
98.9 เป็นนักเรียน ส่วนที่เหลือ (1 ราย) เป็นอาจารย์ฝึกสอน ซึ่งใน
จํานวนนักเรียนที่ป่วยทั้งหมดพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ป.6) มีอัตราการป่วยมากที่สุดร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นชั้น ป.5
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และ ป.2 ร้อยละ 9.7 และ 7.7 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจํานวนในแต่
ละห้องของแต่ละระดับชั้นพบว่า มีเพียงชั้น ป.6 เท่านั้นที่พบผู้ป่วย
กระจายไปทุกห้อง ชั้นปีอื่น ๆ มีการพบผู้ป่วยเพียงบางห้องเท่านั้น
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เก็บตัวอย่างโดยวิธี Throat swab จากผู้ป่วยที่เข้าได้ตาม
นิยาม และส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวิเคราะห์ด้วย
วิ ธี Real-Time PCR ผลการตรวจพบสารพั น ธุ ก รรมของเชื้ อ
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ทั้ง 2 ราย
ผลการสํารวจสิ่งแวดล้อม
จากการตรวจสอบการกระจายของผู้ป่วยตามแผนผังของ
โรงเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่าพบผู้ป่วยกระจายอยู่
ทุกอาคารที่ใช้เป็นอาคารเรี ยน แต่จะพบมากที่ สุดในอาคารที่เป็ น
ห้องเรียนสําหรับชั้น ป.5 และ ป.6
จากการสั ม ภาษณ์ ด้ า นพฤติ ก รรม และกิ จ กรรมที่ ผู้ ป่ ว ย
ปฏิบัติร่วมกันในช่วงก่อนมีการระบาดมีดังนี้
1. กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําอําเภอประโคนชั ย ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่ ง ครู แ ละนั ก เรี ย น
จํานวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
2. กิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจัด
ขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลตําบลประโคนชัย โดย
ในกิจกรรมนี้นักเรียนที่เป็นแกนนํานักเรียนชั้น ป. 6 เข้าร่วมอบรม
จํานวน 25 คน
3. ห้องเรียนที่ใช้ร่วมกัน คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียน
ต้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั น และหลั ง จากเรี ย นเสร็ จ ไม่ มี ก ารทํ า
ความสะอาดด้ ว ยน้ํ า ยาฆ่ า เชื้ อ ลั ก ษณะห้ อ งเรี ย นเป็ น ห้ อ งปรั บ
อากาศที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่ดี
4. จุดบริการอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น โรงอาหารและห้องน้ํา
มีหลายแห่งแต่จะมีการแยกโรงอาหารสําหรับชั้นปีต่าง ๆ ออกอย่าง
ชัดเจน และห้องน้ํามีหลายจุดซึ่งนักเรียนสามารถใช้ได้ตามความ
สะดวก ส่วนจุดบริการน้ําดื่มจะมีหลายจุด โดยปกตินักเรียนต้องพก
แก้วน้ําส่วนตัวทุกคน แต่ ณ จุดบริการน้ําดื่มจะพบว่ามีแก้วที่ไม่มี
เจ้าของวางอยู่และอาจมีการใช้แก้วน้ําเหล่านี้ร่วมกันได้
5. การเดินทางมาโรงเรียน ผู้ป่วยร้อยละ 55.7 เดินทางมา
โดยผู้ปกครองมาส่ง รองลงมา คือ มาโดยใช้บริการรถรับส่งนักเรียน
ร้อยละ 36.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถตู้ดัดแปลง มีระบบปรับอากาศ
พบผู้ ป่ ว ยรายแรก (Index case) ในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม
2558 โดยเริ่ม ป่ ว ยวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2558 และได้รั บ การตรวจ
ยืนยันวินิจฉัยในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ส่วนผู้ป่วยรายสุดท้ายเริ่ม

ป่วยวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยช่วงเวลาที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 มีผู้ป่วยจํานวน 13 ราย ดังรูปที่ 1
ผู้ป่วยที่มีภูมิลําเนาในอําเภอประโคนชัย ร้อยละ 81.8 เป็น
ผู้ป่วยที่มีภูมิลําเนาในอําเภอพลับพลาชัย ร้อยละ 9.1 และอําเภอ
บ้านกรวดร้อยละ 6.8 ซึ่งเมื่อพิจารณาผู้ป่วยที่มีภูมิลําเนาในอําเภอ
ประโคนชัย แล้วพบว่าส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยจากตําบลประโคนชัย
ร้อยละ 47.2
2. ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
จากการศึ ก ษาโดย Retrospective Cohort Study เพื่ อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรค โดยการหา Relative Risk ที่ช่วงความ
เชื่อมั่น 95% พบว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติในครั้งนี้ คือ การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ไข้ หวั ดใหญ่ (RR=6.17, 95% CI=3.20–11.88) และประวั ติก าร
เคยได้ รั บ วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ (RR=2.27, 95% CI=1.38-3.75)
พบว่าการไม่เคยขาดเรียนชั่วโมงคอมพิวเตอร์ปัจจัยที่มีผลในการ
ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(RR=0.40, 95% CI= 0.19-0.82)
จากการทํา subgroup analysis ในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.5
และ ป.6 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดและตอบแบบสอบถามได้
ครบถ้วนที่สุดจํานวน 269 คน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค
ไข้หวัดใหญ่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในครั้งนี้มีเพียงปัจจัยเดียว คือ
การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ (RR=3.39 , 95% CI
=1.57-7.25) ไม่พบปัจจัยที่มีผลในการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
การดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
1. หลังจากได้รับการรายงานการยืนยันผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
ได้มีการออกตรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน วันที่
10 สิ ง หาคม 2558 ผู้ ที่ มี อ าการป่ ว ยจะได้ รั บ การตั ว ส่ ง ไปตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลประโคนชัย และเนื่องจากระบบเฝ้าระวังโรค
ของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ มี ก ารให้ ก ารสนั บ สนุ น ชุ ด ตรวจยื น ยั น โรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ อํ า เภอละ 2 ชุ ด ซึ่ ง หากอํ า เภอใดต้ อ งการสํ า รอง
มากกว่านี้ต้องจัดหาเอง ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่
การสอบสวนครั้งนี้ได้มีการส่งตรวจยืนยันผู้ป่วย 2 ราย
2. หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าพบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนได้สั่งให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2558 ซึ่งการสั่งปิด
โรงเรียนนี้เกิดขึ้นก่อนที่ทีมสอบสวนและควบคุมโรคจะไปถึง โดย
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ครูอนามัยของโรงเรียนได้ให้คําแนะนําแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขอนามัยที่ถูกต้อง เช่น การล้างมือด้วย
สบู่ ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร ภายหลังการไอจาม
การขับถ่าย สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ที่มี
การใช้ร่วมกันเป็นจํานวนมาก ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อาจปนเปื้อน
น้ํามูก น้ําลาย เสมหะ ร่วมกัน เช่น ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ํา
ผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ จึงมี
นักเรียนบางส่วนไม่ได้รับการตรวจคัดกรองในวันที่ทีมสอบสวนโรค
ออกทําการคัดกรอง
3. เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามผู้ ป่ ว ยรายใหม่ ทุ ก แผนกและทุ ก
รพ.สต. ในเขต อ.ประโคนชัย และอําเภอข้างเคียง พร้อมทั้งแจ้ง
เตือนสถานการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเพื่อตระหนักใน
การป้องกันการติดเชื้อ
4. ประสานสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ แ ละ
หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องในการติ ดตามเฝ้า ระวัง โรคไข้ห วัด ใหญ่ใ น
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
5. จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่แผนกผู้ป่วย
นอก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่
6. ให้ สุ ข ศึ ก ษาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง แก่
ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความตระหนก
7. โรงเรียนและเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลประโคนชัยได้
จัดกิจกรรมรณรงค์ทําความสะอาดโรงเรียน
อภิปรายผล
1. การสอบสวนการเกิดโรคครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการ
ระบาดของโรคไข้ ห วัด ใหญ่ โดยพบผู้ ป่ ว ยที่มีอ าการและอาการ
แสดง (Sign and Symptom) เข้ า ได้ กับ ไข้ ห วั ด ใหญ่ คือ ผู้ ป่ ว ย
ส่วนใหญ่มีอาการ ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีน้ํามูก และเจ็บคอ โดยได้รับ
การยืนยันด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งตรวจวิเคราะห์
ด้วยวิธี Real-Time PCR ผลการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ชนิด H3N2 ผู้ป่วยรายแรก (First case) เริ่มป่วยวันที่
22 กรกฎาคม 2558 พบ Index case ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558
โดยมีการระบาดในลักษณะการน้ําเชื้อเข้ามาในโรงเรียน แล้วมีการ
ระบาดจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทีละชั้น จนทําให้เป็นการระบาด
ทั้งโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงสมร บูรณะปิยะวงศ์
(4) ที่พ บว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดการระบาดในนักเรียน คือ การสัมผัส
ใกล้ชิด จากการศึกษานี้พบผู้ป่วยรายสุดท้ายพบในวันที่ 1 กันยายน
2558 แต่ไม่สามารถระบุผู้ป่วยที่นําเชื้อเข้ามาในโรงเรียนได้
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2. ระบบเฝ้าระวังของ SRRT ระดับอําเภอมีความไวไม่มาก
พอ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากระบบการรายงานโรคที่รายงานเฉพาะ
ผู้ป่วยยืนยันทําให้เกิดปัญหา under report และ delay diagnosis
นํ า มาซึ่ ง การควบคุ ม ที่ ล่ า ช้ า ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการระบาดครั้ ง นี้
ตรวจจับการระบาดได้จากการรายงานของโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ทุกโรงพยาบาลมีชุด
ตรวจยืนยันอย่างจํากัดและมีความจําเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ทํา
ให้ผู้ป่วยหลายรายไม่ได้รับการตรวจยืนยันถึงแม้จะมีอาการเข้าข่าย
ผู้ป่วยต้องสงสัยก็ตาม
3. มาตรการปิดโรงเรียนส่งผลกระทบต่อการระบาดครั้งนี้
โดยพบว่าหลังจากปิดโรงเรียนแล้วยังพบผู้ป่วยแต่มีจํานวนลดลง
ดังนั้นมาตรการนี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการควบคุมการ
ระบาดในโรงเรียน แต่ทั้งนี้การศึกษานี้ไม่ได้ประเมินผลกระทบเรื่อง
การระบาดต่อเนื่ องในชุ มชน ทราบเพี ยงว่ าผู้ ป่วยร้ อยละ 39.8 มี
สมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นไข้หวัดหลังประกาศปิดโรงเรียน ซึ่งหาก
ไม่มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือการระบาดอาจทํา
ให้เกิดการระบาดต่อในชุมชนและการระบาดในวงกว้างได้
อนึ่ง การประกาศปิดโรงเรียนในครั้งนี้กระทําโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่พบ index case และทีมควบคุม
โรคเข้าทําการสอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียนแต่หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในชุมชนยังไม่ได้ไปเตรียมความพร้อมให้ชุมชน จึง
ถือว่าการประกาศปิดโรงเรียนครั้งนี้อาจทําให้มีความเสี่ยงต่อการ
ระบาดในชุมชนอยู่บ้าง
4. เครือข่ายระบาดวิทยาระหว่างจังหวัดมีความสําคัญมาก
ต่อการควบคุมการระบาดของโรคต่าง ๆ จะเห็นได้จากการระบาด
ครั้งนี้มีการรายงานการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่มาจาก
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ทําให้ทีมควบคุมโรคของ
อําเภอประโคนชัยสามารถเข้าควบคุมโรคได้อย่างไม่ล่าช้าจนเกินไป
5. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี bias หลายด้ า น เช่ น recall bias
และ Information bias ซึ่ง recall bias เกิดแบบสอบถามที่ถาม
ย้อนไป 1 เดือนทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสจําไม่ได้หรือจําได้
ไม่ชัดเจน ส่วนInformation bias นั้นพบว่ามีหลายปัจจัยที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น จากผลการวิเคราะห์พบว่าประวัติการได้รับวัคซีน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นปัจจัยเสี่ยง ซึ่งในความเป็นจริงวัคซีนควรจะ
เป็นปัจจัยป้องกัน ทั้งนี้น่าจะเกิดจากความไม่เข้าใจแบบสอบถาม
ของนักเรียน การจําไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่เคยได้เป็นวัคซีน
ป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ทั้ ง หมดน่ า จะเกิ ด จากความ
ผิดพลาดของแบบสอบถาม
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แต่เมื่อวิเคราะห์จากกลุ่มประชากรวัยนักเรียนซึ่งไม่ได้เป็น
กลุ่ มเป้ าหมายของการรณรงค์ ฉี ดวั คซี นป้ องกั นไข้ หวั ดใหญ่ ของ
กระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว จึงเชื่อได้ว่าปัจจัยเรื่องวัคซีนน่าจะเป็น
Information bias และหลังจากได้ตัดปัจจัยด้านประวัติการรับวัคซีน
ออกจากการศึ กษาเชิ งอนุ มานแล้ วพบว่ าค่ า Adjusted OR ของ
ปัจจัยการมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สูงขึ้นจาก
5.77 (95%CI 2.84-11.58) เป็น 6.17 (95%CI 3.20-11.88)
ที ม สอบสวนตั้ ง สมมุ ติ ฐ านการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
ไข้ ห วั ด ใหญ่ จ ากการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกั น ในช่ ว งชั่ ว โมงเรี ย น
คอมพิวเตอร์แต่กลับพบว่าการเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์
สม่ําเสมอเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาจจะเกิดจาก
คําถามที่ใช้ไม่ชัดเจน ทําให้ผลการศึกษาขัดแย้งกับการศึกษาของ
เอกชัย ยอดขาวและคณะ (5) ที่พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เมื่อทํา
subgroup analysis ในกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามได้ดีที่สุด พบว่า
การเข้าเรียนชั่วโมงคอมพิวเตอร์สม่ําเสมอมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรค สูงถึง 1.78 เท่า แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติต่อการ
ระบาดของไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นครั้ ง นี้ (Adjusted OR = 1.78, 95%
CI=0.81-3.91)
6. โรงเรียนมีระบบตรวจเช็คการขาดเรียนของนักเรียนใน
แต่ละห้องอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าได้นําข้อมูลนี้มาใช้เฝ้าติดตามใน
ระดับโรงเรียนหรือไม่ จากเหตุการณ์ระบาดครั้งนี้จะเห็นว่าโรงเรียน
สงสัยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแต่ละห้องกว่าร้อยละ
30 ขาดเรียน ดังนั้นหากสามารถสร้างระบบที่ตรวจสอบการขาด
เรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียนได้อย่างเป็นปัจจุบันทุกวัน น่าจะทําให้
การตรวจพบการระบาดได้ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น และนอกจากนี้ ค วรมี
การศึกษาเพื่อหาจํานวนที่เหมาะสมในการอ้างอิงระบบการเฝ้าระวังการขาดเรียนด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. โรงพยาบาลในทุกระดับควรมีงบประมาณที่ใช้สําหรับ
เฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม โรคอย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มีก ารตรวจ
ยืนยันที่เหมาะสมตามความจําเป็น และ สสจ.ควรมีงบประมาณ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตรวจอย่างเพียงพอ เพื่อลดปัญหา under
report และ delayed diagnosis
2. ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพให้มีความไวและบูรณาการกับหน่วยงานที่มีประชากรอยู่กัน
เป็นกลุ่มก้อน เช่น โรงเรียน โรงงาน ให้สามารถตรวจพบความ

ผิดปกติของการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนได้เร็วขึ้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลกระทบและการระบาดในชุ ม ชน
หลั ง จากมี ม าตรการการปิ ด โรงเรี ย นออกมาเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า
มาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดการระบาดต่อในชุมชนหรือไม่และยัง
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการเตรียมชุมชนเพื่อรับมือการ
ระบาดได้อีกด้วย
4. ควรมีการพัฒนาเครือข่ายการรายงานและเฝ้าระวังโรค
ให้เชื่อมโยงถึงสถานบริการภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน
คลินิกแพทย์ และสถานพยาบาลอื่น ๆ เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังโรค
ระบาดต่าง ๆ
สรุปผล
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H3N2 ในโรงเรียนในครั้งนี้
เกิดจากการนําเชื้อเข้ามาสู่โรงเรียนแล้วมีการระบาดผ่านการสัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วยจนเกิดการระบาดทั้งโรงเรียน ซึ่งมาตรการปิดโรงเรียน
ที่ใช้ในการควบคุมครั้งนี้ สามารถตัดวงจรการระบาดในโรงเรียนได้
แต่การศึกษานี้ยังไม่ได้ประเมินผลกระทบที่เกิดจากการปิดโรงเรียน
โดยไม่ได้เตรียมความพร้อมของชุมชน
ข้อจํากัดในการสอบสวน
1. ไม่ส ามารถหาได้ว่า ผู้ ป่วยรายแรกรับ เชื้อมาจากที่ใ ด
เนื่องจากในวันที่ลงสอบสวนการระบาด ห่างจากวันที่ผู้ป่วยราย
แรกเริ่มมีอาการนานกว่า 1 เดือนทําให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กไม่สามารถ
จํารายละเอียดกิจกรรมได้ทั้งหมด
2. การศึกษานี้มีกลุ่มประชากรจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ร่วมสอบสวนการระบาดมีไม่เพียงพอ จึงจําเป็นต้อง
ใช้ครูประจําชั้นช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งความเข้าใจใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแบบสอบถามในแต่ ล ะข้ อ อาจจะน้ อ ยกว่ า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า การศึ ก ษากั บ เด็ ก นั ก เรี ย น
ประถมศึ ก ษาซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งด้ า นการอ่ า นและการทํ า ความ
เข้าใจแบบสอบถาม โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนต้นซึ่งบางคน
ยังอ่านหนังสือไม่ได้และบางคนไม่เข้าใจแบบสอบถาม แม้ว่าในบาง
ชั้นเรียนครูประจําชั้นจะเป็นคนอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบ แต่
นักเรียนก็ไม่สามารถเขียนคําตอบลงไปได้ ในบางชั้นเรียนครูประจํา
ชั้นให้นักเรียนเอากลับไปทําเป็นการบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยตอบ
แต่ มี นั ก เรี ย นบางส่ ว นที่ อ าศั ย อยู่ กั บ ผู้ สู ง อายุ ก็ ไ ม่ ส ามารถตอบ
แบบสอบถามได้
4. เนื่ อ งจากโรงพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง มี อุ ป กรณ์ ก ารตรวจ
ยืนยันการติดเชื้อในปริมาณที่จํากัด ทําให้การศึกษานี้มีผู้ป่วยยืนยัน
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เพียงแค่ 2 ราย ตามจํานวนชุดตรวจที่มีและสามารถตรวจได้
5. พื้นที่ระบาดของโรคในครั้งนี้ อยู่นอกเขตรับผิดชอบของ
ทีมห้วยราช และมีระยะทางที่ไกล ทําให้ยากต่อการประสานงาน
และการเดินทาง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ น ายแพทย์ เ อนก มุ่ ง อ้ อ มกลาง จาก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประ
โคนชัย ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรและญาติที่
ได้ให้ข้อมูลในการสอบสวนครั้งนี้
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ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 กันยายน 2558
ปัจจัย

ป่วย

ไม่ป่วย

มี
16
ไม่มี
47
มี
3
ไม่มี
60
มี
58
ไม่มี
5
มี
6
เข้าร่วมการอบรมการระงับอัคคีภัย
ไม่มี
57
มี
27
ใช้แก้วน้ําร่วมกับผู้อื่น
ไม่มี
36
มี
8
ใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น
ไม่มี
55
มี
23
การถูกไอ จาม รดโดยตรง
ไม่มี
40
ครบ
51
การเข้าเรียนชั่วโมงคอมพิวเตอร์
ไม่ครบ 12
หมายเหตุ : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ค่า p-value < 0.2*

22
184
15
191
180
26
28
178
88
118
40
166
90
116
183
23

มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่
อาศั ย อยู่ ห รื อ มาจากพื้ น ที่ ร ะบาด
ของไข้หวัดใหญ่
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแห่ เ ที ย น
เข้าพรรษา อ.ประโคนชัย

Crude
RR

p-value

2.07

0.005*

0.70

0.355

-

-

1.51

0.217

-

-

0.73

0.269

-

-

1.00

0.549

-

-

0.67

0.151*

0.56

0.24-1.32

0.79

0.194*

0.66

0.36-1.22

0.64

0.082*

1.78

0.81-3.91

Adjusted
OR
3.39**

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 47 ฉบั บ พิ เ ศษ : มี น าคม 2559

95% CI
1.57-7.25

S7

Outbreak investigation of influenza A H3N2 in a primary school, Prakhon Chai, Buriram
province, Thailand, 10 July-10 September 2015
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Abstract
Background: On 10 September 2015, the Epidemiology center of Buriram Provincial Health Office was notified
by Epidemiology center of Prakhon Chai district about an influenza outbreak in primary school in Prakhon Chai
district, Buriram province. An investigation was conducted during August 10 - September 10, 2015 with objective
to identify risk factor, explain the outbreak and evaluate the prevention and control measure.
Methods: Active case finding was conducted in primary student and school’s personnel. The suspected case
was defined as any person who got only fever or at least two of following sign and symptoms: cough, sore
throat, rhinorrhea, secretion, dyspnea, fatigue, headache or myalgia. For probable case was defined as any
person who got fever with any of following sign and symptoms was described above. A confirmed influenza
case was an probable or suspected case who had a throat swab positive for influenza by RT-PCR. A retrospective
cohort study and an environmental survey were carried out in school. Risk factors were analyzed in univariate
and multivariate analyses and presented by using crude risk ratio (RR) and adjusted odds ratio (OR) with 95%
confidence interval (95% CI).
Results: Of 560 attendants, 88 (Attack rate 8.6%) met the case definitions. including 34.1% were suspected
cases, 63.6% were probable cases and 2 cases (2.3%) were confirmed influenza A H3N2. The female to male
ratio was 1.2:1. The first confirmed case was found on 9 August 2015 and the number of case peaked on 10
August 2015. Close contact with Influenza patients was a significant factor (Adjusted OR=6.17, 95% CI = 3.20,
11.88). There was no significant protective factor in subgroup analysis. School closing and health education was
implemented. Incidence of Influenza case decrease rapidly and the last case was reported on 1st September
2015.
Conclusions: Influenza A H3N2 outbreak was confirmed and occurred among attendants. Close contact with
Influenza patients was identify as significant risk factor of infection. Decision on intervention measure were
effectively to breakdown outbreak circle in the school but there was no evaluation the community outbreak
that resulted from those measure.
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