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บทคัดย่อ
สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยสมองอักเสบเสียชีวิต
ยืนยันเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 เดือนกรกฎาคม 2554 และพบจํานวน
ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสูงขึ้นในจังหวัดลพบุรี จึงได้ออกสอบสวนโรค
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่ออธิบายลักษณะทาง
ระบาดวิทยา ประเมินระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ของ
เด็กในชุมชน หาปัจจัยเสี่ยงขอการติดเชื้อและควบคุมและป้องกันการ
ติดเชื้อ โดยการศึกษาพรรณา สัมภาษณ์แพทย์ พยาบาล ผู้ปกครอง
และบุ ค คลใกล้ ชิ ด ผู้ ป่ ว ย ทบทวนเวชระเบี ย นและผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนและโรงเรียน นิยาม
ผู้ป่วย ผู้ป่วยสงสัย คือ เด็กอายุต่ํากว่า 10 ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 2
แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2554 ที่มีอาการอย่าง
น้อย 1 อาการดังต่อไป ผื่นที่มือหรือเท้า แผลในปาก ไข้ ชัก หอบ
หรือเสียชีวิตที่เข้าข่ายการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ผู้ป่วยเข้าข่าย
คือ ผู้ป่วยสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน
ผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ป่วยสงสัยที่มีผลเพาะเชื้อยืนยันการติดเชื้อเอนเตอ
โรไวรัส71 ศึกษาทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาทางระบาดวิทยา
เชิงวิเคราะห์เพื่อสํารวจหาภูมิคุ้มกันของเด็กในชุมชนต่อเชื้อเอนเตอ
โรไวรัส71 และสัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อเอนเตอโร

พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์ และคณะ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ไวรัส71 จากการศึกษาพบผู้ป่วยสมองอักเสบเสียชีวิตยืนยันติดเชื้อ
เอนเตอโรไวรัส71 genogroup C4 จํานวน 1 รายที่อําเภอโคกสําโรง
และผู้ป่วยเสี ยชีวิ ตเข้ าข่ายอีก 1 รายที่ อําเภอชั ยบาดาล จากการ
ค้ นหาผู้ ป่ วยเพิ่ มเติ ม พบผู้ ป่ วยเข้ าข่ ายติ ดเชื้ อเอนเตอโรไวรั ส71
2 ราย ผู้ป่วยสงสัยเอนเตอโรไวรัส71 จํานวน 8 รายและพบเด็กที่ติด
เชื้อเอนเตอโรไวรัส71 แต่ไม่แสดงอาการ 10 ราย สิ่งแวดล้อมของ
ผู้ป่วยทั้งคู่ค่อนข้างสกปรก ผลการสํารวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโร
ไวรัส71ของเด็กในหมู่บ้านพบว่ามีภูมิคุ้มกัน 55.3% โดยสูงอย่างมาก
ในห้องเรียนพี่สาวของผู้ป่วยรายแรกถึง 92.3% จากผลการวิเคราะห์
พบว่า การต้มน้ําก่อนรับประทานยังคงเป็นปัจจัยป้องกันการติดเชื้อ
Enterovirus71 มี Adjusted OR = 0.11 โดยมีค่า 95%CI=0.010.82
****************************************************
บทนํา
โรคมือเท้าปากและโรคแผลในปากมีสาเหตุเกิดจากเชื้อ เอน
เตอโรไวรัส ใน Family Picornaviridae โดยมีคอกแซ็กกี เอ คอก
แซ็กกี บี เอนเตอโรไวรัส 68-71 และเอคโคไวรัส เป็นเชื้อก่อโรคที่พบ
ได้บ่อยมากที่สุด เอนเตอโรไวรัสไม่มีเปลือกหุ้มทําให้สามารถทนทาน
ต่อแอลกอฮอล์ได้ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่มี pH 3-10

 การสอบสวนผูป้ ว่ ยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตจากเชือ้ เอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี เดือนสิงหาคม – กันยายน 2554
 สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2556
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2556
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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
4. เพื่อเผยแพรความรู ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน
ทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข

คณะที่ปรึกษา
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
นายแพทยธวัช จายนียโยธิน นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
นายองอาจ เจริญสุข
หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยภาสกร อัครเสวี
บรรณาธิการประจําฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
บรรณาธิการวิชาการ : แพทยหญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ
นายแพทย โรม บัวทอง
กองบรรณาธิการ
บริมาศ ศักดิ์ศิริสมั พันธ พงษศิริ วัฒนาสุรกิตต
ฝายขอมูล
สมาน สยุมภูรุจนิ นั ท ศศิธนั ว มาแอเคียน พัชรี ศรีหมอก
น.สพ. ธีรศักดิ์ ชักนํา สมเจตน ตั้งเจริญศิลป
ฝายจัดสง : พีรยา คลายพอแดง เชิดชัย ดาราแจง สวัสดิ์ สวางชม
ฝายศิลป : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
สื่ออิเล็กทรอนิกส : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ พีรยา คลายพอแดง

ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และสามารถอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 2 เดือน[1] เอนเตอโร
ไวรัสมักจะทําให้เกิดอาการของโรคในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปีและมี
อาการแสดงทางคลินิกได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ไม่แสดงอาการ
อาการไข้ สู ง หรื อ ต่ํ า มี แ ผลในปากโดยไม่ มี ผื่ น ที่ มื อ และเท้ า
(Herpangina) หรือมีแผลในปากร่วมกับมีผื่นที่มือหรือเท้า (Hand
Foot Mouth Disease) อาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีน้ํามูก ไอ เจ็บคอ
รวมไปถึงอาการรุนแรง ได้แก่ การติดเชื้อที่ก้านสมองและกล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบซึ่งอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ (CFR 13%)[2] โดยผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรงเหล่านี้อาจไม่มีแผลในปาก หรือผื่นที่มือและเท้า ทํา
ให้ยากต่อการวินิจฉัย การติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71นั้นมีความเสี่ยงที่
จะเกิดผลแทรกซ้อนร้ายแรงได้มากกว่าเอนเตอโรไวรัสตัวอื่น ๆ เช่น
สมองอักเสบ ปอดบวมน้ํา หรือมีภาวะหัวใจล้มเหลว
โรคติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคมือเท้า
ปากครั้งใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียปี พ.ศ. 2540 ประเทศไต้หวัน ปี พ.ศ.
2541 และ 2543 ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ในปี พ.ศ.2543[3,4,5,6] ใน
ปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนผู้ป่วยที่รายงานของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2554 มีจํานวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอย่างชัดเจน ประเทศไทย
มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 ในปี พ.ศ.
2549 จํานวน 7 ราย โดยที่ผู้ป่วยที่ไม่มีรอยโรคที่มือ เท้า หรือปาก
นํามาก่อน 4 ราย[7]
ในเดือนกรกฎาคม 2554 สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงาน
ผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตยืนยันเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 ในอําเภอ
โคกสํ าโรง จั งหวั ดลพบุรี สํ านั กระบาดวิทยาได้ออกสอบสวนโรค
ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยของผู้ป่วยสมองอักเสบเสียชีวิตและ
ยืนยันการระบาดของการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
ผู้เขียนบทความ
2. เพื่อประเมินสถานการณ์และทราบขนาดของปัญหาผู้ป่วย
พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์1, โรม บัวทอง2, ไผท สิงห์คํา1,
ที่สงสัยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ในชุมชนสองแห่งที่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
วิศวะ ปานศรีพงศ์1, ธนพล หวังธีระประเสริฐ1, นวลปราง ประทุมศรี3,
1
1
1
จังหวัดลพบุรี
Liao Qiaohong , Jiang Li , Jit Bahadur Darnal ,
1
1
3. เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
Tang Xuefeng , Chanthalay Sayavong ,
4
2
รติกร กัณฑะพงศ์ , พจมาน ศิริอารยาภรณ์
และผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ในชุมชนสองแห่ง จังหวัด
1
โครงการอบรมแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนามนานาชาติ สํานักระบาดวิทยา ลพบุรี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
4. เพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัสแก่
2
กลุ่มตอบโต้สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและประชาชนในจังหวัดลพบุรี
3
4

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
หน่วยไวรัสทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
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วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาในชุมชนที่มีผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตสงสัยจากการ
ติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จังหวัดลพบุรี
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1. การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive study)
1.1 ทบทวนสถานการณ์ผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก (HFMD)
รวมถึงผู้ป่วยเสียชีวิตจากรายงาน 506 ของประเทศไทยและ
จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2554
1.2 ศึ ก ษาลั ก ษณะทางระบาดวิ ท ยาของผู้ ป่ ว ยสมอง
อักเสบยืนยันการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 โดยการสัมภาษณ์แพทย์
ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ครูประจําชั้น นักระบาดวิทยาที่โรงพยาบาลโคก
สําโรงและโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ทบทวนเวชระเบียน
ของผู้ป่วยและทบทวนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.3 การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม (Active case finding)
1.3.1 ในโรงพยาบาล (Passive search): ทบทวนเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยการดึงข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับ
การลงรหัส ICD-10 ที่มีการวินิจฉัยเข้าได้กับการติดเชื้อเอนเตอโร
ไวรัส71 จํานวน 11 กลุ่มโรค ค้นหาผู้ป่วยโดยการสอบถามพยาบาลที่
หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลโคกสําโรงและโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดลพบุรี โดย
คํานิยามดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 คือ ผู้ป่วยเด็กใน
รพ.โคกสําโรงและรพ.พระนารายณ์มหาราชที่ได้รับการวินิจฉัย (ICD
10 code): 1.HFMD (B08.4), 2.Herpangina (B08.5), 3.Aseptic
meningitis (G03), 4.Encephalitis (G04, G05), 5.Pulmonary
edema (J81), 6.Pulmonary hemorrhage (P26, R04),
8.Myocarditis (I51.4), 9.Pericarditis (I30, I31, I32), 10.Acute
flaccid paralysis (G81, G82) และ 11.Viral pneumonia (J12)
ที่มีอาการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2554
ผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 คือ ผู้ป่วย
สงสัยและมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 คือ ผู้ป่วยสงสัยที่มี
ผลปฏิบัติการยืนยันจากการแยกเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ได้โดยวิธีเพาะเชื้อ
1.3.2 ชุมชนและโรงเรียน (Active search) เพื่อ
ค้ น หาการระบาดของโรคและหาแหล่ ง ที่ ม าของโรคโดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลผู้ป่วยและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เดินสํารวจ
หาผู้ป่วยแต่ละบ้านโดยคํานิยามดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 คือ เด็กที่มีอายุ
ต่ํากว่า 10 ปีที่อาศัยอยู่ในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 11
สิงหาคม 2554 ที่อาการอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้
- มีผื่นที่มือหรือเท้า หรือ มีแผลในปาก หรือ ไข้
- ชัก หรือ หอบ หรือ เสียชีวิต ที่มีอาการเข้าได้กับ
การติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ชนิดรุนแรง

ผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 คือ ผู้ป่วย
สงสัยที่มีลักษณะเกี่ยวข้องทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยันการติด
เชื้อเอนเตอโรไวรัส71
ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 คือ ผู้ป่วยสงสัย
ที่มีผลปฏิบัติการยืนยันจากการแยกเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ได้โดยวิธี
เพาะเชื้อ
หมายเหตุ โรคมือเท้าปากและโรคแผลในปากมักแสดง
อาการในเด็กต่ํากว่า 10 ปีจึงค้นหาผู้ป่วยที่มีอายุต่ํากว่า 10 ปี
1.4 สํารวจสิ่งแวดล้อม (Environmental survey) โดย
การสั ม ภาษณ์ และสํ า รวจสิ่ ง แวดล้ อ มในบ้ า นผู้ ป่ ว ย รอบบ้ า น
ชุมชนและโรงเรียน
1.5 การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory study)
เพื่อยืนยันการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจจาก
- ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- ผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติมจากชุมชนและโรงเรียน
- น้ําที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคจากบ้านของผู้ป่วยเสียชีวิต
ไปเพาะเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
หากผู้ป่วยมีอาการ (Onset date) ภายใน 4 วันจะป้าย
ผนังภายในลําคอ (Throat swab) แต่หากมีอาการ (Onset date)
มากกว่า 4 วันหรือไม่มีอาการจะเก็บอุจจาระเพื่อไปเพาะหาเชื้อ
เอนเตอโรไวรั ส สิ่ ง ส่ ง ตรวจทั้ ง หมดถู ก ส่ ง ไปให้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทําการแยกเชื้อในเชลล์เพาะเลี้ยง (Viral isolation)
2. การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Cross-sectional
analytic study)
2.1 ค้นหาเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปีในชุมชน
ของผู้ป่วยสมองอักเสบเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
เพื่อสํารวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
2.2 ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 โดยการ
เจาะเลือดตรวจระดับแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเอนเตอโรไวรัส71
ชนิด IgG โดยวิธี Microneutralization Test ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.3 นิยามที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ เด็กที่มีภูมิคุ้มกัน IgG titer
of Enterovirus71 ≥ 1:8 และเด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน คือ titer IgG ≤ 1:4
2.4 สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อหาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีภูมิคุ้มกันเอนเตอโรไวรัส71
2.5 ทําการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Epi info และ
วิเคราะห์หา Crude prevalence ratio และ กําจัดตัวกวนโดยนํา
ปัจจัยที่มีค่า P-value < 0.2 ในการวิเคราะห์เบื้องต้นมาวิเคราะห์โดย
วิธี Multiple logistic regression ด้วยโปรแกรม Epi info

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 44 ฉบั บ ที่ 19 : 17 พฤษภาคม 2556
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ผลการศึกษา
1. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก (HFMD) และการติดเชื้อเอนเตอโร
ไวรัส71 ในประเทศไทยและจังหวัดลพบุรี
ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย พบรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้า
ปาก 17,562 ราย เสียชีวิตทั้งหมด 6 ราย ในจํานวนผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่
มีผลการยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ทัง้
2 ราย ซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตพบกระจายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี
และชัยภูมิซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน
จังหวัดลพบุรีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั้งหมด 347 ราย
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง พบรายงานผู้ป่วยสมองอักเสบเสียชีวิต
ยืนยันติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จํานวน 1 รายที่อําเภอโคกสําโรงและ
จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงพยาบาลพระนารายณ์พบผู้ป่วย
สมองอักเสบเสียชีวิตเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จํานวน 1 ราย
ที่อําเภอชัยบาดาล โดยอําเภอโคกสําโรงและชัยบาดาลไม่มีอาณาเขต
ติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2554 อําเภอโคกสําโรงและอําเภอชัยบาดาลมี
ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากรายงาน 50 และ 19 ราย ตามลําดับ
จากผลการศึกษาพบผู้ป่วยสมองอักเสบเสียชีวติ ยืนยันติดเชือ้
เอนเตอโรไวรัส71 จํานวน 1 รายที่อําเภอโคกสําโรงและผู้ป่วยสมอง
อักเสบเสียชีวิตเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จํานวน 1 ราย ที่
อําเภอชัยบาดาล แสดงรายละเอียดทางระบาดวิทยาและอาการทาง
คลินิกดังตารางที่ 1 โดยผู้ป่วยทั้งสองเป็นเด็กเล็กมีการดําเนินโรค
อย่างรวดเร็วและเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาการแสดงและผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการมีลักษณะหลายประการที่เข้าได้กับการติด
เชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ที่แสดงอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หอบเหนื่อย
เฉียบพลัน อาการทางระบบประสาท อาการทางเดินอาหาร การพบ
จํานวนเม็ดเลือดขาวสูง หรือการพบระดับน้ําตาลในเลือดสูง เป็นต้น
จากผลการสอบสวนสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ชุมชนและโรงเรียน
ของผู้ป่วยทั้งสองพบว่ามีปัญหาเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานทั้งที่บ้านและ
โรงเรียนหลายประการ ดังตารางที่ 2
2. ผลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน
อําเภอโคกสําโรง ผลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนของ
ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 1 พบผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
2 รายและผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จํานวน 2 รายดังนี้
รายที่ 1 เด็กหญิงอายุ 8 เดือน เป็นญาติกับผู้ป่วยและเล่นที่
บ้านผู้ป่วยเป็นประจํา บริเวณบ้านอยู่ติดต่อกัน มีผื่นที่มือ เท้า ก้น
และมีแผลที่ปากหลังจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการ 43 วัน วินิจฉัยโรคมือเท้า
ปาก ไม่พบเชื้อเอนเตอโรไวรัสจาก Throat swab viral isolation
(เก็บสิ่งส่งตรวจภายใน 4 วันหลังมีอาการ) รายที่ 2 เด็กหญิงอายุ 4
ปี อยู่ห้องเรียนเดียวกับพี่สาวผู้ป่วย มีไข้ มีแผลในปาก กินข้าวได้
ลดลง อาเจียน ซึมลง มีน้ํามูก ไอ และเจ็บคอมีอาการก่อนผู้ป่วยป่วย
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42 วัน วินิจฉัยโรคแผลในปาก มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
(1:48) รายที่ 3 เด็กชาย 8 ปี อยู่ในชุมชนเดียวกัน มีไข้ แผลในปาก
มีอาการหลังผู้ป่วยป่วย 2 วัน วินิจฉัยโรคแผลในปาก ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 รายที่ 4 เด็กชายอายุ 7 ปี อยู่ในชุมชน
เดียวกัน มีแผลในปาก มีอาการหลังผู้ป่วยป่วย 44 วัน วินิจฉัยโรค
แผลในปาก มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 (1:8)
ผลการค้ นหาผู้ ป่ วยเพิ่ มเติ มในห้ องเรี ยนของพี่ สาวผู้ ป่ วย
เสียชีวิตรายที่ 1 จากนักเรียนทั้งหมด 17 คน ไม่พบผู้ป่วย แต่พบการ
ติดเชื้อเอคโคไวรัส 1 ราย, คอกแซ็กกีไวรัส บี5 1 ราย แต่ไม่แสดง
อาการจากการเพาะเชื้อจากอุจจาระ และเด็กในห้องมีภูมิคุ้มกันต่อ
เชื้อเอนเตอโรไวรัส71 เท่ากับ 92.7% พี่สาวผู้ป่วยไม่พบการติดเชื้อ
อําเภอชัยบาดาล ผลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนของ
ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 2 พบผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
จํานวน 6 รายดังนี้
รายที่ 1 เด็กหญิงอายุ 6 ปี เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ป่วยเล่นกันที่
บ้านเป็นประจํา มีไข้ กินได้น้อย 5 วันก่อนผู้ป่วยมีอาการ วินิจฉัย
สงสัยโรคแผลในปาก ไม่พบเชื้อในอุจจาระ รายที่ 2 เด็กชายอายุ 3 ปี
เป็นเพื่อนห้องเดียวกับผู้ป่วย มีไข้ ผื่นที่มือและเท้า มีแผลในปาก
หลังผู้ป่วยป่วย 33 วัน วินิจฉัยโรคมือเท้าปาก ไม่พบเชื้อในอุจจาระ
รายที่ 3 เด็กชายอายุ 3 เดือน เป็นญาติกับผู้ป่วย มีไข้ หลังผู้ป่วย
ป่วย 49 วัน วินิจฉัยไข้ ไม่พบเชื้อใน Throat swab รายที่ 4 เด็กชาย
7 ปี มีไข้ แผลในปาก อาเจียน หลังผู้ป่วยป่วย 6 วัน วินิจฉัยโรคแผล
ในปาก ไม่ได้ตรวจหาเชื้อ รายที่ 5 เด็กหญิง 13 ปี มีไข้ แผลในปาก
หลังผู้ป่วยป่วย 39 วัน วินิจฉัยโรคแผลในปาก ไม่พบเชื้อในอุจจาระ
รายที่ 6 เด็กชาย 9 ปี มีไข้ แผลในปาก อาเจียน หลังผู้ป่วยป่วย 39
วัน วินิจฉัยโรคแผลในปาก ไม่พบเชื้อในอุจจาระ
ผลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงเรียนผู้ป่วยเสียชีวิตราย
ที่ 1 ในห้องเรียนของผู้ป่วยไม่พบผู้ป่วยรายอื่นๆ แต่พบการติดเชื้อ
เอนเตอโรไวรัสจากการเพาะเชื้อในอุจจาระของผู้สัมผัส 10 ราย ซึ่ง
ไม่แสดงอาการ และเด็กในห้องมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
ร้อยละ 18.75
3. ผลการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมโรงพยาบาล
รพ.พระนารายณ์มหาราชพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อเอนเตอโร
ไวรัส71 รวม 62 คน เป็นผู้ป่วยโรคสมองอักเสบที่มีอาการหลาย
อย่างเข้าได้กับการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 และมีแผลในปาก 1 ราย
โรคมือเท้าปาก 41 ราย โรคแผลในปาก 20 ราย
รพ.โคกสํ า โรงพบผู้ ป่ ว ยสงสั ย ติ ด เชื้ อ เอนเตอโรไวรั ส 71
ทั้งหมด 36 ราย เป็นผู้ป่วยโรคสมองอักเสบยืนยันติดเชื้อเอนเตอโร
ไวรัส71 จํานวน 1 ราย โรคมือเท้าปาก 14 ราย โรคแผลในปาก
21 ราย
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4. ผลการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทางห้องปฎิบัติการยืนยันการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2554
ผู้ป่วยรายที่ 1
5 คน ไม่พบเชื้อเอนเตอโรไวรัสในอุจจาระ
- ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
- ผู้สัมผัสในโรงเรียนห้องเดียวกับพี่สาว 4 คน พบเอคโคไวรัส 1 ราย,
คอกแซ็กกี บี5 1 ราย ในอุจจาระ
ผู้ป่วยหรือร่วมห้องเดียวกับผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 2
9 คน ไม่พบเชื้อเอนเตอโรไวรัสในอุจจาระ
19 ราย พบเอนเตอโรไวรัส71
จํานวน 10 ราย ในอุจจาระ

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรและระบาดวิทยาของผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตยืนยันและเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2554
ปัจจัย
เพศ
อายุ
ภูมิลําเนา
วันที่เริ่มป่วย
จํานวนวันที่เริ่มป่วยจนเสียชีวิต
มีไข้สูง (> 39 c)
หอบเหนื่อยเฉียบพลัน
แขนขาอ่อนแรง
ชักเกร็ง
อาการทางเดินอาหาร
มีรอยโรคที่มือเท้าปาก
ผลตรวจ CXR
Leukocytosis
CSF profile

ผู้ป่วยรายที่ 1
ชาย
1 ปี 8 เดือน
หมู่ 7 ต.คลองเกตุ อ.โคกสําโรง
3 ก.ค. 2554
2 วัน
พบ
พบ
พบ
พบ
พบ อาเจียน ถ่ายเหลว
ไม่พบ
Right lung infiltration
พบ (WBC: 29,010)
WBC 310, protien 26 mg/dL, sugar 51 mg%

ผู้ป่วยรายที่ 2
ชาย
2 ปี 5 เดือน
หมู่ 1 ต. ศิลาทิทย์ อ.ชัยบาดาล
16 ก.ค. 2554
5 วัน
พบ
พบ
พบ
พบ
ไม่พบ
พบ
Right lung infiltration
พบ (WBC 23,480)
-

ผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด
ผลการแยกเชื้อเอนเตอโรไวรัส71

ไม่ได้ทํา
Stool: พบ EV71 genogroup C4,
(Serum for EV-71 = 1: 384)
Cardiopulmonary failure from EV-71
infection, Brain stem encephalitis
3 ชั่วโมง
ยืนยัน

DTX: 226 %mg
ไม่พบเชื้อจาก Throat swab

การวินิจฉัย
ระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล
ประเภทผู้ป่วย

Viral encephalitis suspected EV71 and
pulmonary edema
48 ชั่วโมง
เข้าข่าย

ตารางที่ 2 ผลการสํารวจด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงเรียน ของผู้ป่วยเด็กสมองอักเสบเสียชีวิตยืนยันและเข้าข่ายติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71
จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2554
รายละเอียด
จํานวนสมาชิกในบ้าน
พี่เลี้ยง
ประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้านหรือ
บุคคลใกล้ชิดก่อนผู้ป่วยมีอาการ 2 สัปดาห์
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
นิสัยชอบเอาของเข้าปาก
การทําความสะอาดอุจจาระ
สภาพบ้านและรอบบ้าน
สบู่ในห้องน้ํา
น้ําบริโภค
เดินทางออกนอกพืน้ ที่
ห้องเรียนของผู้ป่วย หรือของสมาชิกในบ้าน

ผู้ป่วยรายที่ 1
6 คน เป็นเด็ก 1 คน
มี
พี่สาวเป็นไข้หวัด
(ไม่พบเชื้อเอนเตอโรไวรัสในอุจจาระ)
ไม่ล้าง
พบ
ไม่เหมาะสม ปนเปื้อนในสิง่ แวดล้อมรอบบ้าน
สกปรก พื้นดินชื้นแฉะ
ไม่มี
น้ําฝนไม่ได้ต้มหรือกรอง
ไม่มีประวัติ
ห้องเรียนของพี่สาว ไม่แออัด สะอาด มีสบู่ที่อ่าง
ล้างมือ แยกของใช้ส่วนตัว ใช้ของเล่นร่วมกัน

ผู้ป่วยรายที่ 2
3 คน ไม่มีเด็ก
ไม่มี
เพื่อนสนิทเป็นไข้หวัด
(ไม่พบเชื้อเอนเตอโรไวรัสในอุจจาระ)
ล้าง
ไม่พบ
เหมาะสม
สกปรก
ไม่มี
น้ําฝนไม่ได้ต้มหรือกรอง
ไม่มีประวัติ
แออัด สกปรก มีสบู่ที่อ่างล้างมือ แยก
ของใช้ส่วนตัว ใช้ของเล่นร่วมกัน
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95%CI 0.14-1.07, P-value 0.01) เมื่อนําปัจจัยที่มีค่า P-value <
0.2 ไปวิเคราะห์ Multiple logistic regression เพื่อกําจัดตัวกวน
พบว่า การต้มน้ําก่อนบริโภคยังคงเป็นปัจจัยป้องกันการติดเชื้อเอน
เตอโรไวรัส71 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Adjusted OR 0.11
95%CI 0.01-0.82) ดังแสดงในตารางที่ 4

จํานวนผู้ป่วย (คน)

5. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ผลการสํารวจภูมิคุ้มกันต่อเอนเตอโรไวรัส71 ในชุมชนของ
ผู้ป่วยเสียชีวิตยืนยันและเข้าข่ายการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ใน
เด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี จาก 2 ชุมชน พบ 85 คน
เป็นเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่อเอนเตอโรไวรัส71 แล้ว 55.3% CI 44.166.1% โดยกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสมีอายุเฉลี่ย (Median
age) 5 ปี (พิสัย 3 เดือน - 15 ปี) เป็นเพศชาย 47% และพบ
ภาวะการมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นตามอายุแสดงดังรูปที่ 3
ผลการศึกษาพบปั จจั ยหลายอย่ างที่ มี ความเกี่ ยวข้ องการ
ระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 การศึกษาในครั้งนี้พบว่า
เด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ปี (PR 2.23, 95%CI 1.3-3.84, P-value
<0.001) การเล่นกับเพื่อน (PR 2.39, 95%CI 0.88-6.48, P-value
0.2) การไปโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก (PR 1.94, 95%CI 0.84-4.48,
P-value 0.05) ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการพบภูมิคุ้มกันของเด็ก และ
การต้มน้ําก่อนบริโภคเป็นปัจจัยป้องกันต่อการมีภูมิคุ้มกัน (PR 0.39,
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รูปที่ 2 ลักษณะทางคลินิกของผูป้ ่วยโรคมือเท้าปากและโรคแผลในปากที่มารับการรักษา ณ รพ.โคกสําโรงและรพ.พระนารายณ์มหาราช
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2554
วิจารณ์ผลการศึกษา
Seropositivity %
ปี พ.ศ. 2554 จํานวนผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในประเทศไทย
90.5
100
และจังหวัดลพบุรีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปีก่อน ๆ อาจเนื่องจาก
80
63.6
47.4
ประเทศไทยมีหน้าฝนที่ยาวนานกว่าปีอื่นๆ [8] ทําให้เชื้อเอนเตอโร
60
ไวรัสซึ่งชอบอากาศเย็นและชื้นแฉะสามารถอยู่ได้สิ่งแวดล้อมนานขึ้น
40
17.4
ในการศึกษานี้ไม่สามารถหาแหล่งโรคของผู้ป่วยสมองอักเสบ
20
ที่ยืนยันติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ได้ ซึ่งอาจเป็นได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับ
0
เชื้อมาจากสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีไม่มีหลักฐานว่ามีผู้นําเชื้อมาให้และ
<3
3-5
5 - 10
10 - 15
age-group
สิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ค่อนข้างสกปรกและมีลักษณะเหมาะสม
รูปที่ 3 ภาวะการมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ของเด็กของ ต่อการเติบโตของเอนเตอโรไวรัส ส่วนผู้ป่วยสมองอักเสบเข้าข่าย
เด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ใน 2 ชุมชนที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตสงสัย ติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 น่าจะได้รับเชื้อมาจากเพื่อนนักเรียนห้อง
เดียวกันที่ติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ที่ไม่แสดงอาการ ผู้ป่วยทั้ง
ติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จังหวัดลพบุรี ตามช่วงอายุ
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สองคนมีอาการที่เข้าได้กับการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 แบบรุนแรงที่
มีการพยากรณ์โรคไม่ ดี ทั้งภาวะปอดบวมน้ํ า ชัก กระสับกระส่าย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงและตรวจพบว่าในเลือดมีเม็ดเลือดขาวสูง และ
น้ําตาลในเลือดสู ง[9] ซึ่งเป็ นหลักฐานที่ บ่งชี้ว่ าผู้ ป่วยทั้ งสองรายมี
สาเหตุ การเสี ยชีวิ ตจากก้ านสมองอั กเสบ (Rhombencephalitis)
โดยเอนเตอโรไวรัส71 genogroup C4 ได้ถูกแยกเชื้อได้จากผู้ป่วย
รายที่อยู่ในอําเภอโคกสําโรง
การค้นหาในชุมชนไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส
71 เพิ่มเติมอาจเนื่องจากการที่เด็กส่วนใหญ่ในชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อ
เชื้อเอนเตอโรไวรัส71 แล้ว (seropositivity 61.1%) โดยเฉพาะใน
โรงเรี ยนของชุ มชนผู้ ป่ วยรายที่ 1 ในอํ าเภอโคกสํ าโรง
(seropositivity 92.3%) ในขณะที่โรงเรียนของผู้ป่วยรายที่ 2 พบ
เด็กนักเรียนห้องเดียวกันติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ 52.6% และมี
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเพียง 18.75% (seropositivity) เด็กที่อายุน้อยกว่า
หรือเท่า 15 ปีในสองชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 55%
ซึ่ ง เท่ า กั บ ประเทศเวี ย ดนาม แต่ สู ง กว่ า ประเทศไต้ ห วั น (50%)
ประเทศสิงคโปร์ (44%) และประเทศเยอรมันนี (42.8%) [10,11,12,13]
อาจเนื่องมาจากสุขอนามัยที่ต่างกัน และสืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์
พบว่าการต้มน้ําก่อนนําไปบริโภคเป็นปัจจัยป้องกันการติดเชื้อ เอน
เตอโรไวรั ส71 นั้ นอาจสะท้อนให้ เห็ นถึงสภาวะสุ ขอนามัยที่ ดีกว่ า
อย่างไรก็ตามการตรวจภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นตัวที่ใช้บอกสถานภาพการติด
เชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ในการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ในครั้งนี้
บ่งชี้เพียงว่าเด็กรายนั้นเคยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 มาก่อนในหลาย
ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดในเหตุการณ์ครั้งนี้
ข้อจํากัด
ระยะเวลาที่ล่าช้าในการลงไปสอบสวนทําให้การค้นหาผู้ป่วย
เพิ่ มเติ มในชุ มชนและโรงเรี ยนมี ผู้ ป่ วยยื นยั นน้ อย อาจเนื่ องจาก
ระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม ควรเก็บสิ่งส่งตรวจจากการ
ป้ายผนังลําคอ (Throat swab) ไม่เกิน 4 วันหลังจากมีอาการและ
สถานการณ์การติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 และผู้ป่วยที่ค้นหาเพิ่มเติม
จากโรงพยาบาลอาจสูงกว่าที่รายงานเนื่องจากไม่ได้เก็บสิ่งส่งตรวจ
เพื่อยืนยันการติดเชื้อ ดังนั้นอาจมีการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัสอื่นด้วย
ข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์อาจมี
Information bias เนื่องจากบางคําถามต้องใช้คําอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจอย่างถูกต้องและผู้ถูกสัมภาษณ์อาจตอบ
เพื่อที่จะแสดงถึงพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี ไม่ใช่พฤติกรรมที่แท้จริง
สรุปผลการศึกษา
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 ยืนยัน 1 ราย และ
เข้าข่าย 1 ราย โดยมีแหล่งของการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน
เชื้อและพาหะที่ไม่แสดงอาการโรคนี้มีเพียงร้อยละ 10 ที่แสดงอาการ

เด็กในชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 แล้ว ร้อยละ 55.3
การดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
โรงพยาบาลโคกสําโรงและโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
จัดตั้งระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เข้าได้กับการติดเชื้อเอนเตอ
โรไวรัสจากโรงพยาบาลชุมชนมาโรงพยาบาลจังหวัด โดยมีเกณฑ์ใน
การส่งต่อผู้ป่วยเข้ามาที่รพ.พระนารายณ์มหาราชหรือรพ.ที่มีกุมาร
แพทย์ ได้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยเด็ ก แผลในปากหรื อ มื อ เท้ า ปากที่ มี อ าการ
ดังต่อไปนี้ มีไข้ ≥ 39 ˚c มากกว่า 48 ชั่วโมง พบ WBC ≥ 20,000
cells/mcL และมี ห นึ่ ง ในอาการต่ อ ไปนี้ หอบเหนื่ อ ยเฉี ย บพลั น
อาเจียน ซึม กินได้น้อย ถ่ายเหลว รวมถึงให้คําแนะนําเรื่องการกําจัด
เชื้อเอนเตอโรไวรัสแก่พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลวอรด์เด็ก
และพยาบาลห้องผู้ป่วยแยก
ชุมชน ให้ความรู้ คําแนะนําเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ประชาชน
ในชุมชน นายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ตําบล ครูที่
โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก และอสม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การทําลายเชื้อเอนเตอโรไวรัสแก่ประชาชนในชุมชน นายกองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ตําบล ครูที่โรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก
และอสม.
โรงเรี ย นและศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ให้ คํ า แนะนํ า เรื่ อ งการดู แ ล
สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน เน้นย้ําเรื่องการทําความสะอาดห้องเรียน ของ
ใช้ ของเล่นด้วยน้ํายาที่มีส่วนผสมคลอรีน และการล้างมือด้วยสบู่
หลังถ่ายอุจจาระและก่อนรับประทานอาหาร จัดตั้งระบบคัดกรองเด็ก
ที่มีอาการมือเท้าปากหรือแผลในปาก แนะนําเรื่องการแยกผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะ
การให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยพื้นฐานเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กและชุมชน การทําความสะอาดของใช้สําหรับ
เด็ก รวมทั้งของเล่นควรทําความสะอาดด้วยน้ํายาที่มีคลอรีนเป็น
ส่วนผสม
โรคแผลในปาก (Herpangina) ควรเป็นโรคที่ต้องรายงานใน
ระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย ส่วนระบบเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก
แบบรุนแรงควรจะเพิ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองเนื่องจากพบ
ได้บ่อยมากกว่าระบบหลอดเลือดหัวใจ
กิตติกรรมประกาศ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคขอขอบพระคุณทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
อํ า เภอโคกสํ า โรงและอํ า เภอชั ย บาดาล โรงพยาบาลโคกสํ า โรง
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิและ
คณะแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลโคกสําโรง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 ที่ให้ความ
ร่วมมือในการสอบสวนโรคให้ดําเนินการไปด้วยดี

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 44 ฉบั บ ที่ 19 : 17 พฤษภาคม 2556

295

ตารางที่ 4 ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จากการผลการสํารวจภูมิคุ้มกันเอนเตอโรไวรัส71ของเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ใน 2
ชุมชนที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตสงสัยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 จังหวัดลพบุรี
ปัจจัยเสี่ยง
การดื่มน้ําต้มสุก
การเล่นกับเพื่อน
การมีผู้ป่วยติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส71 อยู่ร่วมบ้าน
อายุ > 3 ปี
การเอาของเล่นเข้าปาก
การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
เพศชาย
การอาศัยอยู่ในชุมชนโคกสะอาด อ.โคกสําโรง
การไปโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก

Crude OR
0.39 (0.14-1.07)
2.39 (0.88-6.48)
1.50 (1.03-2.17)
2.23 (1.30-3.84)
0.63 (0.32-1.22)
1.54 (1.02-2.31)
0.75 (0.51-1.09)
1.43 (0.94-2.16)
1.94 (0.84-4.48)
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Abstract
Background: In July 2011, fatal EV71 encephalitis cases were reported in concurrent with increased incidence
of HFMD in Lopburi Province. An investigation was conducted to identify the source of EV71 infection and
assess immune status and risk factor for EV71 infection.
Methods: We reviewed treatment records and conducted active case finding. An EV71 suspected case was
defined as a child aged 10 years or less who lived in Village A or B and developed or died with one of the
following symptoms; rash on palms or soles, painful oral ulcers, fever, seizure, dyspnea during May 1st-August
11th, 2011. A probable case was defined as a suspected case who had epidemiological linkage with confirmed
cases. A laboratory confirmed case was identified by EV71 isolation. A cross-sectional seroprevalence study
was carried out to assess immune status and risk factors among children in both villages. The EV71
seropositivity was defined as IgG titer of 1:8 or more by micro-neutralizing test.
Results: Two fatal rhombencephalitis cases including a lab confirmed genogroup C4 EV71 case and a probable
case. Of 52 houses and 2 schools surveyed, 10 cases (11.6%) including 2 probable and 8 suspected cases were
found. Among 10 confirmed EV71 infection in school of Village B, 90% had asymptomatic infection. Proportion
of seropositivity among 17 children from the school in Village A (97 %) was significantly higher than 27
children from the school in Village B (19%). Drinking boiled water was a significant protective factor for EV71
infection (Adjusted OR=0.11, 95% CI=0.01-0.82). Poor sanitation and environment was observed in both villages.
Conclusion: The source of EV71 infection was possibly attributable to contaminated water and environment.
Majority of children in the Village A have been infected by EV71. Drinking boiled water should be promoted in
the epidemic area.
Keywords: EV71, Encephalitis, serosurvey, Thailand.
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