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บทคัดยอ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 กองระบาดวิทยาไดรับแจงจากสํานักงานควบคุมโรคที่ 1 พบกลุมกอนผูปวย
อาการคลายไขหวัดใหญในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดแพร จํานวน 18 ราย ทีมสอบสวนโรค
ดําเนินการสอบสวนโรคระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อยืนยัน คนหาสาเหตุ และควบคุม
การระบาดของโรค โดยศึกษาแบบ retrospective cohort คนหาผูปวยดวยนิยาม ผูปวยสงสัย คือ ผูที่มีอาการอยาง
นอย 2 อาการดังนี้คือ ไข ไอ และเจ็บคอ ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2561 และเก็บตัวอยางโดย
ปายจากลําคอหรือหลังโพรงจมูกเพื่อสงตรวจยืนยันไขหวัดใหญโดยวิธี rRT-PCR ผูปวยยืนยัน คือ ผูที่มีผลตรวจ
ยืนยันเชือ้ ไขหวัดใหญ สํารวจสิง่ แวดลอม และวิเคราะหหาปจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการติดเชือ้ ไขหวัดใหญ วิเคราะห
ดวย univariate analysis และ multivariate analysis โดยคํานวณคา risk ratio และ 95% confidence interval
จากการคัดกรอง 317 คน พบผูปวยสงสัย 89 ราย และผูปวยยืนยัน 13 ราย อัตราปวย คิดเปนรอยละ 29.0 ผูปวย
ยืนยันทุกรายพบเชือ้ Influenza A H1N1 2009 การระบาดครัง้ นีไ้ มสามารถระบุตน ตอของการระบาด แตการระบาด
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Influenza in special education school

เกิดขึ้นหลังจากเปดเรียนหลังปดเขาพรรษา ลางมือเปนปจจัยปองกันในกลุมนักเรียน (RR=0.22, 95% CI=0.040.84) และการใชเสื้อผารวมกับผูอื่นเปนปจจัยเสี่ยงในกลุมเจาหนาที่ (RR=2.14, 95% CI=1.12-4.06) ผูปวย
ทุกรายไดรับ Oseltamivir และปดโรงเรียน 1 สัปดาห เพื่อหยุดการแพรกระจายเชื้อ ทั้งนี้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
นี้เปนกลุมเสี่ยงจึงควรไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ
ติดตอผูนิพนธ : ชรัฐพร จิตรพีระ
อีเมล : charuttaporn@gmail.com

Abstract
On 9 August 2018, the Bureau of Epidemiology (BOE) received a notification that there was a
cluster of influenza-like illness (ILI) cases in a Special Education School located in Phrae province. A joint
investigation team conducted an outbreak investigation to confirm the diagnosis of influenza and implemented
control measures. A retrospective cohort study was conducted and active case finding was performed.
Suspected cases were defined as any person in the school who had at least 2 of the following symptoms:
fever, cough, and sore throat during 14 July to 17 August 2018. Specimens from suspected cases were
collected by nasopharyngeal or throat swab for real-time reverse transcription-polymerase chain reaction
(rRT-PCR). Confirmed cases were suspected cases with RT-PCR positive for influenza. An environmental
study was conducted. Univariate and multivariate analysis were done to identify related factors of influenza
infection. Risk Ratio (RR) and 95% Confidence Interval (CI) were used. We found 89 suspected cases and
13 confirmed cases among 317 screened people (attack rate 29.0%). The source of this outbreak cannot be
identified, but the outbreak had occurred after Buddhist Lent holiday. All confirmed cases’ specimens were
positive for influenza A (H1N1) pandemic 2009. We found a protective factor among students was hand
washing (RR=0.22, 95% CI=0.04-0.84), and the risk factor among staff and teachers was sharing clothes
with others (RR=2.14, 95% CI=1.12-4.06). All patients received Oseltamivir and one week school closure
was implemented to stop the spreading. Students in the school were in a risk group and influenza vaccination
was recommended.
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บทนํา
การระบาดของโรคไขหวัดใหญ สายพันธุ A
เปนการระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดตอกัน
จากคนสูคน โดยผานละอองไอจากลมหายใจและการ
สัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อไขหวัดใหญ ในระยะฟกตัว
ประมาณ 1-4 วั น (โดยเฉลี่ ย ประมาณ 2 วั น ) (1)
ผูติดเชื้อไขหวัดใหญมักจะมีอาการไข หรือรูสึกเหมือน
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มีไข ไอ เจ็บคอ คัดจมูก นํ้ามูกไหล ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ปวดศีรษะ ออนเพลีย ในผูป ว ยบางรายอาจมีอาเจียนและ
ทองเสีย อาการนี้มักพบในเด็กมากกวาในผูใหญ(2)
ไขหวัดใหญเปนโรคหนึ่งที่พบมากในเด็ก(3)
เนื่องจากเด็กมักใชมือซึ่งอาจปนเปอนเชื้อไวรัสสัมผัส
บริเวณจมูก ตา และปาก หรืออาจหยิบสิ่งของใสปาก
รวมถึงสัมผัสกันและกันระหวางเลน นอกจากนีก้ ารสัมผัส
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ระหวางพอแมหรือผูเลี้ยงกับเด็ก เชน อุม กอด จูงมือ ยัง
สามารถแพรเชือ้ จากพอแมหรือผูเ ลีย้ งไปยังเด็ก จึงทําให
เด็กมีโอกาสที่จะติดเชื้อไขหวัดใหญไดงาย(4) ในเด็กอายุ
นอยกวา 5 ป และเด็กอายุระหวาง 6 เดือนถึง 18 ป ที่
มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง เชน โรคหอบหืดและโรคปอด
เรื้อรัง โรคทางระบบประสาทและพัฒนาการทางระบบ
ประสาท เชน cerebral palsy, epilepsy, mental retardation, muscular dystrophy เปนกลุมเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อ
ไขหวัดใหญอาจมีอาการแทรกซอนที่รุนแรง(5) จึงมีขอ
แนะนําใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในเด็กกลุมนี(6)
้
สถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญในประเทศ
ในระหวางป 2557-2560 จากฐานขอมูล รง.506 และ
จากข อ มู ล ฐานข อ มู ล ระบบเฝ า ระวั ง เหตุ ก ารณ กรม
ควบคุมโรค (Event Based Surveillance: EBV) พบ
ผู  ป  ว ยตลอดทั้ ง ป โดยมี ก ารรายงานผู  ป  ว ยมากที่ สุ ด
ในชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม (รอยละ 56.0) และใน
ชวงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม (รอยละ 24.0)(7-9) ในป
2560 พบผูปวยไขหวัดใหญจํานวนมากกวามัธยฐาน 5
ป ตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน และมี ผู  ป  ว ยจํ า นวนสู ง สุ ด
ในชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม หลักจากนั้นจํานวน
ผูป ว ยลดลงแตยงั คงสูงกวามัธยฐาน 5 ป ผูป ว ยไขหวัดใหญ
สวนใหญมกั พบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศ(8) และจากฐานขอมูลระบบเฝาระวัง
เหตุการณ กรมควบคุมโรค ในระหวางป 2556-2561
พบวา โรงเรียนเปนสถานทีท่ พี่ บการระบาดของไขหวัดใหญ
เปนลําดับที่ 3 รองจากเรือนจําและชุมชน และเชือ้ สวนใหญ
ที่พบ คือ Influenza A H1N1(3)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กองระบาดวิทยา
ไดรบั แจงจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม
วาพบกลุมกอนของผูปวยสงสัยอาการคลายไขหวัดใหญ
ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดแพร ซึ่ง
โรงเรี ย นนี้ เ คยมี ก ารระบาดของโรคไข ห วั ด ใหญ ใ นป
2557 ไดรับการสอบสวนโรคในเวลานั้น โรงเรียนแหงนี้
เปนโรงเรียนประจําที่ใหการสอนกับกลุมเด็กที่มีความ
พิการทั้งบกพรองทางสติปญญา ออทิสซึ่ม พิการซํ้าซอน
และหูหนวก ซึ่งในเด็กที่มีความบกพรองทางดานระบบ

ไขหวัดใหญในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงหนึง่

ประสาทและสติปญญานั้นมักจะเสี่ยงตอการติดเชื้อทาง
ระบบหายใจไดงายกวาเด็กปกติ(10) โดยที่ผานมาการ
สอบสวนโรคเหตุการณระบาดของโรคไขหวัดใหญทมี่ กี าร
เผยแพรในวารสารที่ใกลเคียงกับเหตุการณครั้งนี้ เปน
เหตุ ก ารณ ไ ข ห วั ด ใหญ ใ นนั ก เรี ย นที่มีสุขภาพรางกาย
ปกติ(11-13) ซึง่ ไมตอบคําถามในเหตุการณครัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ลักษณะของประชากรในการระบาดครั้งนี้เปนนักเรียน
โรงเรี ย นประจํ า ที่ มี ค วามพิ ก ารร ว ม ซึ่ ง ต า งจากการ
สอบสวนเหตุการณที่ผานมา ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการ
สอบสวนโรคเพื่อชวยทําใหเขาใจและไดองคความรูใน
การควบคุมการระบาดของในกลุมประชากรที่มีความ
พิการรวม
สําหรับบทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ยืนยันและ
ศึ กษาลั กษณะทางระบาดวิ ทยาของเหตุ การณ ร ะบาด
คนหาปจจัยที่สัมพันธกับการกระจายของโรค ควบคุม
การระบาดและเสนอแนวทางในการปองกันควบคุมโรค
ครัง้ ตอไป เพือ่ ใหรบั รูส ถานการณและควบคุมการระบาด
ไดอยางทันทวงที

วัสดุและวิธีการศึกษา
ทีมสอบสวนโรคไดทบทวนสถานการณผูปวย
โรคไขหวัดใหญ ในจังหวัดแพรระหวางป 2556-2561
จากฐานข อ มู ล รง.506 ทํ า การศึ ก ษาระบาดวิ ท ยา
เชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห โดยดําเนินการสอบสวน
ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 เก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามกึ่งโครงสราง ซึ่งมีโครงสรางหลักจากแบบ
สอบสวนโรครายบุคคลผูป ว ยโรคไขหวัดใหญ กองระบาด
วิทยา(14) และเพิ่มปจจัยพฤติกรรมเสี่ยงจากการทบทวน
วรรณกรรม(12-13) เชน มีประวัติสัมผัสใกลชิดผูปวย
ไขหวัดใหญ การใชแกวนํ้ารวมกับผูอื่น การใชชอนรวม
กับผูอื่น การใชผาเช็ดตัวรวมกับผูอื่น ประวัติการไดรับ
วั ค ซี น ไข ห วัด ใหญ และวั ค ซี น ในแผนการสร า งเสริ ม
ภูมิคุมกันโรคแหงชาติ (Expanded Programme of
Immunization, EPI) อื่นๆ เปนตน การเก็บขอมูลได
ทําการเก็บผานครูประจําชั้น เนื่องจากนักเรียนกลุมที่มี
ความพิการดานระบบประสาทไมสามารถทําแบบสอบถาม
229
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ไดดวยตนเอง และโทรศัพทสอบถามผูปกครองในกรณี
นักเรียนขาดเรียน โดยถามตามประเด็นในแบบสอบถาม
สําหรับนักเรียนหูหนวก ครูและเจาหนาทีต่ อบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง
กําหนดนิยามผูป ว ย ดังตอไปนี้ ผูป ว ยสงสัยโรค
ไขหวัดใหญ หมายถึง ผู/ คนทีอ่ าศัยหรือทํางานในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษแพร ในระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง
17 สิงหาคม 2561 มีอาการอยางนอย 2 อาการ ดังตอ
ไปนี้ ไดแก ไข (วัดอุณหภูมทิ างกาย ≥ 38° องศาเซลเซียส
หรือผูป ว ยใหประวัตวิ า มีไข) ไอ และเจ็บคอ ผูป ว ยยืนยัน
โรคไขหวัดใหญ หมายถึง ผูป ว ยสงสัยและมีผลการตรวจ
ยืนยันเชื้อไขหวัดใหญจากการตรวจ real time reverse
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
ซึง่ เก็บตัวอยางในผูป ว ยสงสัย โดยปายลําคอหรือโพรงจมูก
ในผู  ป  ว ยสงสั ย และส ง ตรวจที่ ส ถาบั น บํ า ราศนราดู ร
เพื่อตรวจยืนยันเชื้อ
ในการศึกษาเชิงพรรณนา ทําการศึกษาตัวแปร
สวนบุคคล ไดแก อายุ โรคประจําตัว นําเสนอดวยรอย
ละ และศึกษาเชิงพรรณนาดานสิ่งแวดลอม โดยสํารวจ
และประเมินสภาพสิ่งแวดลอมในหอพัก หองเรียน โรง
อาหารและหองพยาบาล ทําการสัมภาษณการใชและการ
ทําความสะอาดพื้นที่เปรียบเทียบระหวางชวงกอนเกิด
การระบาด และชวงที่มีการระบาด และสังเกตการณ
กิจกรรมของนักเรียน เชน พฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ตาราง
กิจกรรมประจําวัน แผนทีเ่ ตียงในหอพักของนักเรียนและ
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วิธีการแยกผูปวยหลังจากมีระบาด
ในการศึกษาทางระบาดเชิงวิเคราะห ไดทําการ
ศึกษาแบบ retrospective cohort วิเคราะหหาปจจัยที่
สัมพันธกับการติดเชื้อดวยการวิเคราะหตัวแปรเดียว
(univariate analysis) คํานวณคา risk ratio, 95%
confidence Interval และพิจารณาตัวแปรที่มีคา แตกตาง
อยางมีนยั สําคัญ มาคํานวณดวยการวิเคราะหพหุตวั แปร
(multivariate analysis) โดยทําการวิเคราะหแยกเปน
กลุม นักเรียน กลุม ครูและเจาหนาที่ เนือ่ งจากนักเรียน ครู
และเจาหนาที่ มีบริบทในการใชชีวิตประจําวันที่แตกตาง
กัน นักเรียนสวนใหญจะพักอาศัยที่หอโรงเรียน ในขณะ
ทีค่ รูและเจาหนาที่ พักทีบ่ า นของตนเองทีไ่ มไดอยูใ นพืน้ ที่
ของโรงเรียน

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญในจังหวัดแพร
จากข อ มู ล ของฐานข อ มู ล รง.506 ในโรค
ไขหวัดใหญของจังหวัดแพร ระหวางป 2556-2561
พบวาจํานวนผูปวยในป 2561 มีจํานวนผูปวยสูงกวาป
2560 และมัธยฐาน 5 ป (ภาพที่ 1) โดยปกติการระบาด
โรคไข ห วั ด ใหญ มั ก จะพบในช ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนพฤศจิกายนของทุกป ในชวงตั้งแตป 2561 พบวามีการ
ระบาดในชุมชนในชวงตนป แตหลังจากนั้นก็ไมมีการ
ระบาดในวงกวาง ในชวงกอนการระบาดในโรงเรียนแหง
นี้ไมพบการระบาดในที่อื่นๆ ในจังหวัดแพร
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ไขหวัดใหญในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงหนึง่
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ภาพที่ 1 จํานวนผูปวยไขหวัดใหญในจังหวัดแพรระหวางป 2557-2560 จากฐานขอมูล รง.506

การศึกษาเชิงพรรณนา
โรงเรียนการศึกษาพิเศษตั้งอยูในอําเภอเมือง
จังหวัดแพร ใหการศึกษาแบบโรงเรียนประจําในกลุม
นักเรียนทีม่ คี วามพิการตัง้ แตระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา มีประชากรในโรงเรียนทั้งหมด 352 คน
จําแนกเปน ครูและเจาหนาที่ 114 คน นักเรียน 238 คน
ซึง่ เปนนักเรียนทีม่ คี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา 160 คน
(รอยละ 67.2) นักเรียนออทิสซึม่ 47 คน (รอยละ 19.7)
นักเรียนที่มีความพิการซํ้าซอน (เชน ออทิสซึ่มรวมกับ
กลามเนื้อออนแรง) 17 คน (รอยละ 7.1) ซึ่งทั้งหมดจัด
อยูใ นนักเรียนทีม่ คี วามพิการดานระบบประสาท และเปน
นักเรียนหูหนวก 14 คน (รอยละ 5.9) อายุมัธยฐานของ
ประชากรในโรงเรียนเทากับ 21.5 ป นักเรียนสวนใหญ
(รอยละ 83.4) พักในหอพักโรงเรียน สวนครูและ
เจาหนาที่จะเดินทางไปกลับโรงเรียน จากการสัมภาษณ
พบวานักเรียนทั้งโรงเรียนไมมีประวัติการไดรับวัคซีนไข
หวั ด ใหญ ใ นช ว งหนึ่ ง ป ที่ ผ  า นมา และไม มี ห ลั ก ฐาน
ประวัติการไดรับวัคซีน EPI เนื่องจากไมมีสําเนาสมุด
บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม แ ละเด็ ก หรื อ ทะเบี ย นวั ค ซี น ของ
นักเรียนแตละคน ครูและเจาหนาที่ใหประวัติวานักเรียน
ไมเคยไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ
ในระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม ถึง 24 สิงหาคม

2561 พบผูป ว ยไขหวัดใหญรวมทัง้ หมด 102 ราย (อัตรา
ปวยรอยละ 29.0) โดยประกอบดวยผูป ว ยยืนยัน 13 ราย
และผูปวยสงสัย 89 ราย ในจํานวนผูปวยทั้งหมดนั้น
ประกอบดวยนักเรียน 72 ราย (อัตราปวยรอยละ 32.2)
และครูและเจาหนาที่ 30 ราย (อัตราปวยรอยละ 37.9)
สํ า หรั บ อั ต ราป ว ยในนั ก เรี ย นแบ ง ตามโรคประจํ า ตั ว
พบวา อัตราปวยในกลุมนักเรียนหูหนวก คิดเปนรอยละ
50.0 อัตราปวยในนักเรียนออทิสซึม่ คิดเปนรอยละ 34.0
อัตราปวยในนักเรียนที่มีความพิการซํ้าซอน คิดเปน
รอยละ 29.4 และอัตราปวยในนักเรียนทีม่ คี วามผิดปกติ
ทางสติปญญา คิดเปนรอยละ 27.5 ผูปวยสวนใหญ
มีอาการเล็กนอย และมีผูปวย 1 รายที่รับการรักษาแบบ
ผูปวยในดวยโรคปอดติดเชื้อ สําหรับอาการแสดง พบ
ไอและเจ็บคอ (รอยละ 86.0 และ 62.0 ตามลําดับ)
รองลงมา ไข (≥38°c) (รอยละ 53.0) นํ้ามูกไหล (รอย
ละ 51.0) ปวดศีรษะ (รอยละ 45.0) ปวดกลามเนื้อ
(รอยละ 37) ปวดทอง (รอยละ 10.0) และหายใจหอบ
เหนื่อย (รอยละ 8.0) การระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นระหวาง
วันที่ 1-24 สิงหาคม 2561 และมีจํานวนผูปวยสูงสุด
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 จากเสนโคงการระบาด (ภาพ
ที่ 2) พบผูปวยรายแรก เปนครูในวันที่ 23 กรกฎาคม
2561 หลังจากนัน้ โรงเรียนปด เนือ่ งในชวงวันเขาพรรษา
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ระหวางวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ตอมาพบมีครู
ปวยในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และมีนักเรียนปวยตั้งแต
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้นมีผูปวยเพิ่มขึ้น
สํ า หรั บ ผลการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร มี
นักเรียน 2 คนที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลในวันที่ 9

สิงหาคม 2561 ตรวจพบเชือ้ Influenza A H1N1 2009
และจากการสอบสวนครั้งนี้ พบสิ่งสงตรวจจากผูปวย
สงสัย 11 ราย จากทั้งหมด 14 ราย ไดผลตรวจยืนยันติด
เชื้อ Influenza A H1N1 2009
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ภาพที่ 2 เสนโคงการระบาดในผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดแพร
จําแนกดวยอาชีพและวันเริ่มปวย ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม-24 สิงหาคม 2561

การศึกษาเชิงพรรณนาดานสิ่งแวดลอม
หอพักโรงเรียนมีทั้งหมด 7 หอ หอพักที่ 1-4
เปนหอพักนักเรียนชาย และหอพักที่ 5-7 เปนหอพัก
นักเรียนหญิง แตละหอมีขนาดกวาง 10 เมตรและยาว
15 เมตร ระยะห า งระหว า งเตี ย งในหอพั ก น อ ยกว า
1 เมตร โดยมีนักเรียนพักในแตละหอประมาณ 20-30
คน มีความหนาแนนของประชากรตอพืน้ ที่ 0.13 - 0.20
คนตอตารางเมตร ในแตละหอพักนักเรียนหูหนวกจะ
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการดูแลนักเรียนที่มีความพิการ
อื่นในหอพัก สวนหองพยาบาลมีขนาดเล็ก มี 2 หองและ
อากาศถายเทไมสะดวก นักเรียนทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะใกล
ชิ ด กั น ในขณะเข า ร ว มเคารพธงชาติ ห น า เสาธง แต
นักเรียนที่พักหอพักโรงเรียน จํานวน 198 คน มีโอกาส
ที่จะใกลชิดกันมากกวานักเรียนที่ไปกลับบาน ในชวง
รับประทานอาหารเชาและเย็น
232

การศึกษาทางระบาดเชิงวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยนักเรียน 93
คน (คิดเปนรอยละ 39.0) ครูและเจาหนาที่ 79 คน (คิด
เปนรอยละ 69.0) เนื่องจากนักเรียน ครูและเจาหนาที่
มีบริบทในการใชชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน นักเรียน
สวนใหญจะพักอาศัยที่หอโรงเรียน ในขณะที่ครูและ
เจาหนาที่พักที่บานของตนเอง ที่ไมไดอยูในพื้นที่ของ
โรงเรียน จึงวิเคราะหขอมูลทั้งสองกลุมแยกจากกัน จาก
การวิเคราะหตัวแปรเดียว ในกลุมนักเรียนพบปจจัยที่
สัมพันธกับการติดเชื้อ ดังนี้ การใชแกวนํ้ารวมกับผูปวย
(RR=2.32, 95% CI=1.26-4.25) การใชภาชนะกลาง
รวมกับผูปวย (RR=1.74, 95% CI=1.13-2.68)
รับประทานอาหารรวมกับผูปวย (RR=2.05, 95%
CI=1.04-4.02) การใชเสือ้ ผารวมกับผูป ว ย (RR=2.01,
95% CI=1.24-3.25) และการใชผาเช็ดตัวรวมกับผู
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ปวย (RR=1.80, 95% CI=1.10-2.95) จากนั้น นํา
ปจจัยทีไ่ ดรวมปจจัยดานการรับประทานอาหารกับผูป ว ย
ไดแก การใชแกวนํ้า ใชภาชนะกลางและรับประทาน
อาหารกับผูปวยเขาดวยกัน โดยที่ยังคงเปนปจจัยเสี่ยง

ของการเป น โรคไข ห วั ด ใหญ (RR=2.29, 95%
CI=1.03-5.11) ในขณะทีก่ ารลางมือเปนปจจัยปองกัน
ในนักเรียน (RR= 0.22, 95% CI=0.60-0.84) (ตาราง
ที่ 1)

ตารางที่ 1 วิเคราะหตัวแปรเดียวเพื่อหาปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกันที่เกี่ยวของกับการปวยโรคไขหวัดใหญในนักเรียนของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ จังหวัดแพร
ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศชาย (n=238)
- โรคประจําตัวเปนหูหนวก (รวมกับโรคทางระบบประสาท)
(n=238)
- พักอาศัยในหอพักโรงเรียน (n=238)
- BMI≥25 กก./ม.2 (n=187)
ปจจัยดานการรับประทานอาหาร (n=93)
- การใชแกวนํ้ารวมกับผูปวย
- การใชภาชนะกลางรวมกับผูปวย
- การรับประทานอาหารรวมกับผูปวย
- ปจจัยดานการรับประทานอาหารรวมกับผูปวย (การใช
แกวนํ้า ภาชนะกลาง รับประทานอาหารรวมกับผูปวย)
ปจจัยดานการสัมผัส (n=93)
- นอนใกลผูปวยในหอพัก
- เรียนหองเดียวกับผูปวย
ปจจัยดานพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล (n=93)
- การสวมใสหนากากอนามัยเมื่อปวย
- การลางมือ
- การใชเสื้อผารวมกับผูอื่น
- การใชแกวนํ้ารวมกับผูอื่น
- การใชภาชนะกลางรวมกับผูอื่น
- การใชผาเช็ดตัวรวมกับผูอื่น

มีปจจัยเสี่ยง
(ราย)
ปวย ไมปวย

ไมมีปจจัยเสี่ยง
(ราย)
ไมปวย
ปวย

Risk Ratio

95% CI

50
7

106
7

22
65

60
159

1.19
1.72

0.78-1.82
0.98-3.02

52
10

120
19

20
50

46
108

0.99
1.09

0.65-1.53
0.63-1.89

33
21
35
37

24
13
31
34

9
21
7
5

27
38
20
17

2.32
1.74
2.05
2.29

1.26-4.25
1.13-2.68
1.04-4.02
1.03-5.11

20
36

18
45

22
6

33
6

1.32
0.89

0.85-2.05
0.48-1.65

27
2
27
35
30
28

30
15
17
34
31
21

15
40
15
7
12
14

21
36
34
17
20
30

1.14
0.22
2.01
1.74
1.31
1.80

0.71-1.83
0.60-0.84
1.24-3.25
0.89-3.38
0.78-2.19
1.10-2.95

เมื่ อ นํ า ตั ว แปรที่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ใ น ไขหวัดใหญในนักเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (Adjusted
การวิ เ คราะห ตั ว แปรเดี ย วมาวิ เ คราะห พ หุ ตั ว แปร OR=0.17, 95% CI 0.04-0.84) (ตารางที่ 2)
พบวาการลางมือ เปนปจจัยในการปองกันการเปนโรค
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ตารางที่ 2 วิเคราะหพหุตัวแปรเพื่อหาปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกันที่เกี่ยวของกับการปวยโรคไขหวัดใหญในนักเรียนของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ จังหวัดแพร (จํานวน 93 คน)
95% CI
ปจจัย (n=93)
Adj. OR
lower
upper
การลางมือ
0.22
0.04
0.84
การรับประทานอาหารและใชภาชนะกลางรวมกับผูปวย
2.22
0.65
7.56
การใชผาเช็ดตัวรวมกับผูอื่น
0.87
0.19
4.09
การใชเสื้อผารวมกับผูอื่น
2.49
0.53
11.7

สําหรับในครูและเจาหนาที่ จากการวิเคราะห เสี่ยง ในการเปนโรคไขหวัดใหญ (RR=2.14, 95% CI
ตัวแปรเดียว พบวาการใชเสื้อผารวมกับผูอื่นเปนปจจัย 1.12-4.06) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 วิเคราะหตัวแปรเดียวเพื่อหาปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกันที่เกี่ยวของกับการปวยโรคไขหวัดใหญในครูและเจาหนาที่ของ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จังหวัดแพร
ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยดานการรับประทานอาหาร
- การใชแกวนํ้ารวมกับผูปวย (n=75)
- การใชภาชนะกลางรวมกับผูปวย (n=75)
- การรับประทานอาหารรวมกับผูปวย (n=75)
ปจจัยดานการสัมผัส
- สอนในหองเรียนที่มีผูปวย (n=73)
- คนในครอบครัวปวย (n=71)
ปจจัยดานพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล
- การสวมใสหนากากอนามัยเมื่อปวย (n=79)
- การลางมือ (n=79)
- การใชเสื้อผารวมกับผูอื่น (n=78)
- การใชแกวนํ้ารวมกับผูอื่น (n=78)
- การใชภาชนะกลางรวมกับผูอื่น (n=78)
- การใชผาเช็ดตัวรวมกับผูอื่น (n=78)

มีปจจัยเสี่ยง
(ราย)
ไมปวย
ปวย

Risk Ratio

95% CI

25
24
19

44
43
36

3
4
8

3
4
10

0.72
0.71
0.78

0.31-1.71
0.34-1.54
0.41-1.46

18
9

23
13

10
18

22
31

1.40
1.11

0.76-2.61
0.60-2.07

23
26
3
12
22
3

40
4
1
12
31
4

7
46
26
17
7
26

9
3
48
37
18
45

0.84
0.63
2.14
1.59
1.23
1.17

0.44-1.59
0.31-1.28
1.12-4.06
0.91-2.78
0.88-1.71
0.47-2.90

การดําเนินการควบคุมโรค
ที ม สอบสวนโรคหาสาเหตุ ข องการระบาด
ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ควบคุมการระบาด
โดยใหยา Oseltamivir แกผูปวยทุกรายและแยกผูปวย
เปนระยะเวลา 7 วัน ดําเนินการปดโรงเรียน ในระหวาง
วันที่ 15-21 สิงหาคม 2561 และทําความสะอาด (Big
Cleaning) โรงเรียน รวมกับคณะครูและเจาหนาที่ เพื่อ
ปองกันการระบาดของไขหวัดในครัง้ หนา ทีมสวบสวนโรค
234

ไมมีปจจัยเสี่ยง
(ราย)
ปวย
ไมปวย

ไดใหความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยแกครู เจาหนาที่และ
นักเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม
เชน การลางมือและการใสหนากากอนามัยที่ถูกตอง
แนะนําใหครูและเจาหนาที่หยุดทํางานหากมีอาการปวย
เพื่อไมเปนแหลงแพร กระจายเชื้อไปยังนักเรียน ได
แนะนําใหจัดเตียงใหหางกันมากวา 1 เมตร และติดตาม
ผูป ว ยรายใหมจนไมพบผูป ว ยเปนระยะเวลา 7 วันนับจาก
ผูปวยรายสุดทาย

วารสารควบคุมโรค ปที่ 48 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2565

วิจารณ
การระบาดของโรคไขหวัดในโรงเรียนประจํา
สําหรับนักเรียนพิเศษแหงนี้ พบวามีอตั ราปวยรอยละ 29
ซึ่งสูงกวาการระบาดในโรงเรียนทั่วไป และใกลเคียง
โรงเรี ย นประจํ า ในนั ก เรี ย นปกติ (11-13) ซึ่ ง เกิ ด จาก
ความใกลชิดของนักเรียนประจําเนื่องจากพํานักและ
ทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนรวมกัน การเฝาระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคกลุมทางเดินหายใจในโรงเรียนประจํา
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ โดยเฉพาะโรงเรี ย นประจํ า สํ า หรั บ
นั ก เรี ย นพิ เ ศษที่ มี ค วามพิ ก ารทางสมองที่ ไ ม ส ามารถ
ชวยเหลือตนเองได เนื่องจากตัวโรคทําใหเกิดอาการ
รุนแรงได จากการศึกษากอนหนาพบวาเด็กในทุกอายุ
ทีม่ คี วามผิดปกติทางระบบประสาท มักจะมีอาการรุนแรง
มากกวาเด็กกลุม อืน่ ๆ เนือ่ งจากเด็กกลุม นีม้ กั จะมีปญ
 หา
ดานความผิดปกติของกลามเนื้อ หรือมีปญหาการไอ
การกลืน หรือการกําจัดสารคัดหลั่งออกจากทางเดิน
หายใจ ซึ่งทําใหอาการแยลงเมื่อติดเชื้อไขหวัดใหญ(15)
ในการระบาดครั้งนี้ พบวาผูปวยรายแรกเปนครู อยางไร
ก็ตามไมสามารถบงชี้ไดแนชัดวาเปนแหลงที่มาของ
การระบาด เนือ่ งจากผูป ว ยรายแรกและรายทีส่ อง มีระยะ
ห า งของวั น เริ่ ม มี อ าการมากกว า ระยะฟ ก ตั ว ของเชื้ อ
ซึ่งอาจเกิดไดจากแหลงอื่น เชน ติดเชื้อจากนักเรียน
กลั บ บ า นและกลั บ มาช ว งวั น เข า พรรษา ดั ง นั้ น การ
คัดกรองนักเรียนและครูหลังจากมีการกลับบานเปนระยะ
เวลานานจึงมีความสําคัญในการตรวจจับการระบาดได
อยางทันเวลา นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียน
ประจํานักเรียนสวนใหญพักอยูในโรงเรียน การคัดกรอง
อาการของครูและนักเรียนที่ไปกลับในแตละวัน จึงมี
ความสํ า คั ญ ในการป อ งกั น การระบาดในโรงเรี ย นอี ก ด ว ย
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ คํ า แนะนํ า ในการคั ด กรองผู  คุ ม ใน
เรือนจํา(16)
สําหรับคัดกรอง อาการไขหรืออุณหภูมริ า งกาย
เพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ เนื่องจากการระบาด
ครั้งนี้ พบวาอาการไขยังไมใชอาการที่พบไดมากที่สุดใน
ผูปวย ซึ่งแตกตางจากการศึกษาอื่นที่มักจะพบวา ไขเปน
อาการนําทีพ่ บไดบอ ยในเด็กเล็กทีเ่ ปนไขหวัดใหญ(17-18)

ไขหวัดใหญในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงหนึง่

โดยอาการที่พบบอยในการศึกษานี้ คือ อาการระบบทาง
เดินหายใจ ดังนัน้ การคัดกรองอาการปวยจึงควรคัดกรอง
อาการทางเดินหายใจ ควบคูไปกับ การคัดกรองอาการ
ไข และอุณหภูมิรางกายดวย อยางไรก็ตาม การคัดกรอง
ในนั ก เรี ย นพิ เ ศษอาจทํ า ได ย าก เนื่ อ งจากนั ก เรี ย น
ไมสามารถบอกอาการของเขาเองไดและครูไมไดอยูกับ
นั ก เรี ย นตลอดที่ จ ะสามารถทราบอาการทั้ ง หมดของ
นักเรียนได
สําหรับความครอบคลุมของวัคซีนไขหวัดใหญ
พบว า นั ก เรี ย นทั้ ง หมดไม ไ ด รั บ วั ค ซี น ไข ห วั ด ใหญ
ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข ผูพ กิ ารทางสมอง
ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได จําเปนตองไดรับวัคซีน
ตามเกณฑกลุมเสี่ยง(19) การไดรับวัคซีนจะชวยลดปจจัย
เสี่ยงการเสียชีวิตที่เกี่ยวของกับไขหวัดใหญไดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.0) ในกลุมนักเรียนที่มีความ
ผิ ด ปกติ ท างสุ ข ภาพที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง (20) นั ก เรี ย น
สวนใหญในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงนี้เปนผูพิการ
ทางสมอง แตพบวาอัตราปวยนักเรียนหูหนวกสูงกวา
นักเรียนกลุมอื่นๆ ซึ่งคาดวาเกิดจากนักเรียนหูหนวก
สามารถชวยเหลือตนเองได และนําเชื้อไปแพรตอผูอื่น
ได จึงควรพิจารณาการใหวัคซีนในนักเรียนกลุมนี้รวม
ดวย ถึงแมจะไมไดเขาเกณฑกลุม เสีย่ ง เนือ่ งจากนักเรียน
กลุมนี้คลุกคลีใกลชิดและใหการดูแลนักเรียนกลุมที่มี
ความพิการทางดานระบบประสาท
จากการศึกษาเชิงวิเคราะหตัวแปรเดียว พบวา
ป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ในนั ก เรี ย นกั บ ครู นั้ น
แตกตางกัน โดยปจจัยเสี่ยงที่พบในนักเรียน ไดแก
ปจจัยดานการรับประทานอาหารรวมกับผูปวย (การใช
แกวนํ้ารวมกับผูปวย, การใชภาชนะกลางรวมกับผูปวย
และการรับประทานอาหารรวมกับผูปวย) การนอนติด
ผูปวยในหอพัก และปจจัยดานสุขอนามัยสวนบุคคล
(การใชเสื้อผารวมกับผูอื่นและการใชผาเช็ดตัวรวมกับ
ผูอื่น) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวานักเรียนมักจะ
ติดไขหวัดใหญจากการสัมผัสพื้นผิวหรือสิ่งของที่มีเชื้อ
ไขหวัดใหญอยู และไปสัมผัสปาก จมูก หรือตาของ
ตนเอง(21)
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ทั้งนี้ทางโรงเรียนไมสามารถปรับพื้นที่ระหวาง
เตียงของนักเรียนในหอพักใหมรี ะยะหางมากกวา 1 เมตร
ได และครูไมสามารถควบคุมไมใหเด็กมีปฏิสมั พันธใกล
ชิ ด กั น ได เนื่ อ งจากความพิ ก ารของนั ก เรี ย น ซึ่ ง ทาง
องคการอนามัยโลกไดแนะนําวาควรเพิ่มพื้นที่ระหวาง
บุคคลใหมากกวา 1 เมตร (3 ฟุต) หรือจํากัดการปฏิสมั พันธ
ใกลชิดระหวางบุคคลที่โรงเรียน(22) และไดทําการปด
โรงเรียนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห จากการทบทวน
วรรณกรรม พบวาการปดโรงเรียนนั้นเปนกลยุทธหนึ่ง
ทีใ่ ชในการควบคุมการแพรกระจายของโรคในการระบาด
ของกลุม นักเรียน ซึง่ ไมไดมรี ะยะเวลาในการปดโรงเรียน
ที่ชัดเจน แตจะไดผลดีหากไดทําตั้งแตแรกเริ่ม(23-24)
ปญหาและขอจํากัด
ในการศึกษานี้ การตอบกลับแบบสอบถาม
ในกลุมนักเรียนนอย (รอยละ 40.0) เนื่องจากเปน
ช ว งหลั ง วั น หยุ ด ยาว โดยข อ มู ล จากการตอบกลั บ
กลุมนักเรียนเชื่อถือไดนอย เนื่องจากปญหาความพิการ
ของนักเรียน ยกเวนในกลุม นักเรียนหูหนวกทีม่ สี ติปญ
 ญา
ปกติ สามารถอ า นออกเขี ย นได โดยอาจทํ า ให เ กิ ด
ความเอนเอียงของขอมูลในการจัดกลุมปจจัยเสี่ยงได
(Misclassification Bias) ซึ่งอาจทําใหการวิเคราะห
ปจจัยเสีย่ งมีความผิดพลาดได นอกจากนีน้ กั เรียนบางคน
ไมใหความรวมมือในการตรวจรางกายและเก็บตัวอยาง
สงตรวจ รวมทั้งมีจํานวนประชากรนอยในการศึกษา
เชิงวิเคราะห นอกจากนี้ครูและเจาหนาที่ไมสามารถแยก
ผูปวยไดทันทีตามคําแนะนํา เนื่องจากมีบุคลากรอยูเวร
ช ว งกลางคื น จํ า กั ด และระยะห า งระหว า งหอพั ก และ
หองพยาบาลคอนขางไกล
ขอเสนอแนะเพื่อการปองกันการระบาด
ขอเสนอแนะตอโรงเรียน
ขอเสนอแนะในระยะสั้น ทําการคัดกรองและ
แยกผูปวย โดยเนนในชวงหลังเปดโรงเรียน ใหครูและ
เจ า หน า ที่ คั ด กรองช ว งรั บ นั ก เรี ย นเข า โรงเรี ย น
หากนั ก เรี ย นมี อ าการระบบทางเดิ น หายใจ ร ว มกั บ
มี อ าการไข ห รื อ การคั ด กรองวั ด อุ ณ หภู มิ สู ง กว า ปกติ
แนะนํ า ให ผู  ป กครองพานั ก เรี ย นกลั บ ไปพั ก รั ก ษาตั ว
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ที่ บ  า นจนกว า จะไม มี อ าการ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถพา
นักเรียนกลับได ใหแยกผูปวยไปพักที่หองพยาบาล
นอกจากนัน้ ยังแนะนําใหทาํ การคัดกรองครูและนักเรียน
ที่ไปกลับในแตละวันดวย สําหรับอนามัยสวนบุคคล
ใหครูและเจาหนาที่ชวยกันสอดสองนักเรียนในเรื่อง
การลางมือ การใสหนากากอนามัย และไมใชของสวนตัว
รวมกับผูอื่น ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองพยาบาลและ
ใชแยกผูปวย
ขอเสนอแนะในระยะยาว ใหวคั ซีนไขหวัดใหญ
กับนักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน เนื่องจากนักเรียน
กลุมที่มีความพิการทางระบบประสาทนั้น จําเปนตองได
รับวัคซีนและจากการระบาดในครั้งนี้ พบวานักเรียนหู
หนวกมีอตั ราการปวยสูง (รอยละ 50.0) จึงสมควร ไดรบั
วัคซีนดวย การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่สามารถ
วางแผนไดในอนาคต ซึง่ ในขณะนีก้ าํ ลังมีการสรางอาคาร
เรียนและหอพักใหม ไดแนะนําใหมีพื้นที่ระยะหางตอ
เตียงมากกวา 1 เมตร
ขอเสนอแนะตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สนับสนุนอุปกรณอนามัย เชน หนากากอนามัย
ถุงขยะในการทิ้งวัสดุอุปกรณที่ปนเปอน เชน หนากาก
อนามัยหรือกระดาษชําระทีป่ นเปอ น เตรียมยา Oseltamivir
ใหพรอมทีจ่ ะใชรกั ษาในชวงฤดูฝนและฤดูหนาว ลงทะเบียน
บุคคลที่มีความเสี่ยงในโรงเรียนการศึกษาพิเศษทุกราย
ใหไดรับวัคซีนไขหวัดใหญทุกป

สรุป
การระบาดครัง้ นีเ้ ปนการระบาดของไขหวัดใหญ
A H1N1 2009 ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแหงหนึ่ง
ในอําเภอเมือง จังหวัดแพร พบผูป ว ยทัง้ ในกลุม นักเรียน
ครูและเจาหนาที่ รวม 102 ราย คิดเปนอัตราปวย
รอยละ 29.0 ทั้งนี้พบอัตราปวยในกลุมนักเรียนหูหนวก
สูงสุด (รอยละ 50.0) พบวาปจจัยที่สัมพันธกับการ
ติดเชื้อไขหวัดใหญ ไดแก ปจจัยดานการรับประทาน
อาหารรวมกับผูปวย ปจจัยสัมผัสใกลชิดผูปวยและ
พฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล ผูปวยทุกรายไดรับ Osel-
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