สรุปรายงานผลการสอบสวนและควบคุมการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ในคายฝกนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน
โรงเรียนพิมายวิทยา อําเภอพิมาย
( ชวงเวลาการฝกวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2552)
ความเปนมา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 โรงพยาบาลพิมายไดรับการประสานงานจากโรงเรียนพิมายวิทยา วาจะมีการ
เขาคายฝกนักศึกษาวิชาทหาร จาก โรงเรียนในเขตใกลเคียง จํานวน 18 แหง ณ โรงเรียนพิมายวิทยา ทาง
คปสอ.พิมาย จึงไดนดั หมายประชุมปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนและผูเ กี่ยวของ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
เพื่อเตรียมความพรอมในการเฝาระวัง ปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ และโรคติดตออื่นๆ เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งโรงพยาบาลพิมายไดจดั หนวยปฐมพยาบาลและคัดกรองผูมีอาการไขหวัด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ทีม SRRT คปสอ.พิมาย ไดรับแจงวามีนกั ศึกษาวิชาทหารปวยดวยอาการไข
ไอ มาทําการรักษาที่โรงพยาบาลพิมาย จํานวนทั้งสิ้น 6 ราย จึงไดเก็บตัวอยางสงตรวจและประสานกับ
สํานักงานควบคุมโรคที่ 5 และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ในการรายงานผลการตรวจ Nasopharyngeal Swab
ใหเร็วขึน้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค
วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 ไดทราบผลวาผูปวยกลุมนี้มีผลตรวจยืนยันวาเปนผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม H1N1 2009 จํานวน 2 ราย โรงพยาบาลพิมายรวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิมาย เทศบาลตําบล
พิมาย สํานักงานสาธารณสุขจังวัดนครราชสีมา และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เขา
ดําเนินการสอบสวนโรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยืนยันการระบาด ศึกษาการถายทอดและการกระจายของโรค
เพื่อหาแนวทางปองกันควบคุมโรคตอไป
จากการสอบสวนโรคเบื้องตนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 พบวา ในคายฯมีผูเกีย่ วของกับการฝก
นักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด 1,203 คน เปนนักเรียน 1,113คน, ครูฝก 90 คน จากการคัดกรองพบนักเรียนปวย 88
ราย สวนใหญเปนนักเรียนชั้นปที่ 3 (ชั้นเดียวกับผูปวยยืนยันทั้ง 2 ราย) จํานวน 87 คน ในกลุมนี้พบผูปวยที่มีไข
สูงเกิน 38 องศาเซนเซียส 15 ราย ทีมสอบสวนโรคไดทําสุมเก็บตัวอยาง 3 ราย(ยืนยันผลพบสารพันธุกรรม
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมทงั้ 3 ราย วันที่ 28 กรกฎคม 2552) จากการสอบสวนพบผูปวยรายแรก เริ่มปวยวันที่
16 กรกฎาคม 2552 เขาคาย 21 กรกฎาคม 2552 รายที่ 2 ปวยวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และมีผูปวยรวมชั้น
เรียนและนอนหองเดียวกันทีค่ ัดกรองในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 จํานวน 8 ราย รายละเอียดดังในตารางที่ 1
และภาพ ที่ 1

2

ตารางที่ 1 จํานวนปวยและอัตราปวย ของครูและฝกนักศึกษาแยกตามชั้นป ที่คัดกรอง
ในวันที่ 25 ก.ค.52
ชั้นป
1
2
3
ครูฝก
รวม

จํานวน
377
384
362
90
1,213

ปวย
1
0
87*(ไขสูง 15 ราย)
0
88

อัตราปวย
0.27
0
24.03
0
7.25

• คัดกรองโดยทีมสอบสวนโรคในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 นิยามคือ ผูมีอาการอยางนอย 2 อยาง
คือไข ไอ เจ็บคอ
• การฝกแยกตามชั้นเรียนของนักศึกษา แตจะมีการรวมกลุมกันสัปดาหละ 2 ครั้ง
ภาพที่ 1 กราฟแสดง จํานวนปวยอาการคลายไขหวัดใหญของนักศึกษาวิชาทหารในคายฝกจําแนกตาม
วันเริ่มปวย
จํานวนปวย(คน)
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40
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25 กค.

24 กค.

23 กค.

22 กค.

21 กค.

20 กค.

19 กค.

18 กค.

17 กค.

16 กค.

15 กค.

14 กค.

0

วั นที่

• คัดกรองโดยทีมสอบสวนโรคในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 นิยามคือ ผูมีอาการอยางนอย 2 อยาง
คือไข ไอ เจ็บคอ
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นอกจากนี้ยังพบวาขอมูลจากการคัดกรองผูปวยในหนวยพยาบาล พบผูมีอาการไข ไอ ปวดหัว วันละ
มากกวา 20 ราย ทั้งๆที่มีการเตรียมการกอนการเขาคายฝก ดังนี้คือ
1. จัดประชุมชีแ้ จงรวมกันระหวางโรงเรียนที่เปนศูนยฝกและโรงพยาบาลพิมาย เพื่อเตรียมกําหนด
มาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการคัดกรองผูปวยกอนเขาคายฝก ดังนี้
- โรงเรียนทุกแหงที่สงนักเรียนเขาฝก ชวยคัดกรองแยกนักเรียนที่มีอาการคลายไขหวัดใหญไมตองสง
เขาฝก
- ในวันรายงานตัว วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ชวงเชา ครูฝกชวยคัดกรองนักเรียนกอนรับเขาคาย ถามี
อาการปวยใหผูปกครองรับกลับบาน
- ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ชวงเชา โรงพยาบาลพิมายรวมกับเทศบาลตําบลพิมายจัดเจาหนาที่ออก
ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและใหคําแนะนําแกผูประกอบการรับเหมาทําอาหารในชวงการฝก
- ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ชวงบาย โรงพยาบาลพิมายจัดเจาหนาที่ออกใหความรูเรื่องโรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009 แกครูฝกและนักเรียนทุกคน พรอมทั้งคัดกรองผูที่มีอาการปวยซ้ําอีก 1 รอบ
- โรงพยาบาลพิมายจัดหนวยปฐมพยาบาลระหวางวันที่ 20- 31 กค.52 ตั้งแตเวลา 16.00- 21.00 น.
2 . การคัดกรองผูปวยรายวัน ในระหวางการฝกโดยหัวหนาหมวด
จากขอมูลดังกลาว ทีมสอบสวนโรคจึงสรุปไดวา นาจะมีการะบาดของโรคไขหวัดในคายฝกแหงนี้
และกําลังอยูใ นชวงของการระบาดที่เพิ่มขึน้ อยางรวดเร็ว โดยมีปจจัยทีส่ นับสนุนใหเกิดการระบาด ดังนี้
1. การนอนรวมกันเปนกลุม
2. ดื่มน้ํารวมแกวกัน
3. ใชหองน้ํา / หองสวมรวมกัน
4. รับประทานอาหารรวมกลุมกัน (นั่งในระยะ < 2 เมตร)
5. มีกิจกรรมที่รวมกลุมกันตลอดการฝก
หลังจากนั้น จึงไดประชุมปรึกษาหารือกับผูอํานวยการศูนยฝกฯ โดยมีขอเสนอแนะในการตัดสินใจ
เปน 2 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 เสนอแนะใหปด คายฝก โดยมีขอมูลที่สนับสนุนคือ
- การระบาดยังระบาดในวงจํากัด เฉพาะชั้นปที่ 3 ถาสามารถแยกเด็กปวยออกไดจะลดการ
แพรกระจายเชือ้
- จากการคัดกรองพบวา นักศึกษาที่มีไขสูง 38 องศาเซนเซียส ขึ้นไป ไมแจงครูฝก แตไปขอยาลดไข
ที่หนวยปฐมพยาบาลทาเอง เหตุผลกลัวไมผานการฝกและจะตองไปซอมใหม ทําใหมคี วามเสี่ยงที่จะปวยรุนแรง
จากการฝกหนักได
- ถาปลอยใหมีการระบาดในคายตอไป นักศึกษาทั้งหมดจะตองกลับไปสอบกลางภาคที่โรงเรียน ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งถามีผูติดเชื้อชวงวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2552 ก็จะสามารถนําไปแพรในโรงเรียนได
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มาตรการที่ตองดําเนินการถาปดคายคือ
- กําหนดวันปดคาย กอนปลอยนักเรียนกลับตองใหความรูเรื่องการเฝาระวัง ปองกันโรค
- แจงโรงเรียน(แตละโรงเรียนมีครูฝกมารวมกิจกรรมดวย) นักศึกษาวิชาทหารกลุมนี้หยุดเรียน
และติดตามใหนักเรียนอยูบาน ซึ่งถาปดคายวันที่ 26 กรกฎาคม ก็จะหยุดได 7 วัน คือวันที่ 26 กรกฎาคม 2 สิงหาคม 2552
- โรงพยาบาลพิมายทําหนังสือแจงผูปกครอง แนะนํา การเฝาระวังโรค และการดูแลผูปวย
- ประสาน CUP ที่เกี่ยวของ ใหเฝาระวังผูส ัมผัสรวมบานกับผูปวยจนกวาจะครบกําหนดเฝา
ระวัง
- Big Cleaning คายฝกกอนที่เด็กนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยากลับมาเรียนในวันที่ 3 สิงหาคม
2552
แนวทางที่ 2 ขอเสนอแนะหากมีการฝกตอ มาตรการที่ตองดําเนินการตอคือ
- แยกกักผูมีอาการไขหวัดจากนักเรียนที่ไมมีอาการ เฝาระวังติดตามอาการทุกวัน และงด
กิจกรรมรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ
- เฝาระวังคัดกรองผูปวยทุกเชา โดยหัวหนาหมู ตามแบบฟอรมที่ให ถาพบผูปวยใหแจก
หนากากทันที และสงหัวหนาหมวด เพื่อสงตอใหทีมคัดกรองของโรงพยาบาลพิมาย ใหการรักษาที่เหมาะสม
สงกลับบานโดยผูปกครองมารับ
- ประสาน CUP เฝาระวังผูสัมผัสรวมบานผูปวยตอ
- เพิ่มสบูลางมือทุกจุดที่มีอางลางมือ
- กางมุงนอน (เพื่อใหนอนหางกันและเพื่อปองกันยุงกัด (ปองกันโรคไขเลือดออก)
- Big Cleaning คาย (รร.พิมายวิทยา) หลังเสร็จการฝก
- หลังจากเสร็จสิ้นการฝกใหนักเรียนทั้งหมดเฝาระวังตัวเองที่บาน หามมาโรงเรียน 7 วัน
ทําหนังสือแจงผูปกครอง แนะนํา การเฝาระวังโรค และการดูแลผูปวย
- เตรียมยา ทีมพยาบาลและหองพักที่โรงพยาบาลพิมายสําหรับผูปวยที่ตอ งมีเพิ่มขึ้นตลอดชวง
ที่การฝกตอ
ผลการตัดสินใจของผูบงั คับการศูนยฝก
ในขัน้ ตนผูอํานวยการฝกเห็นวานาจะมีความเสี่ยงในการฝกตอไป จึงขอไดใหทาง คปสอ.พิมาย
จัดทําหนังสือสรุปสถานการณ แจงผูบังคับบัญชาศูนยฝกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจตอไป สําหรับทีมงานสอบสวนโรคของ คปสอ.พิมาย สคร.5 และ สสจ. นม ไดสรุป
สถานการณแจงผูบังคับบัญชาตามลําดับรับทราบตอไป
ในวันที่ 26 กรกฎคม 2552 โรงพยาบาลพิมาย และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิมาย ไดแบงทีม
ในการคัดกรองและทําการรักษาเบื้องตน ในเด็กนักเรียนชั้นป ที่ 1 , 2 และชั้นปที่ 3 ที่มีอาการ สวนทีม SRRT
และผูบริหารของคปสอ.พิมาย ไดรว มประชุมกับหนวยงานผูจัดไดประชุมปรึกษาหารือรวมกับ
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ผูมีอํานาจในการตัดสินใจปดคายฝกอีกครัง้ (พันเอกเรืองพงษ วงษศรีสุข : ผูบังคับการศูนยฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกที่ 21) และมีความเห็นรวมกันวาควรยุติกจิ กรรมดังกลาวไวกอ นเพื่อเปนการควบคุมโรค
ไมใหแพรระบาดในวงกวางมากยิ่งขึ้น โดยทีมงานไดดาํ เนินกิจกรรมกอนปดคาย ดังนี้
1. จัดหนวยคัดกรองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 1,2,3 โดยใชแบบคัดกรอง / รักษาผูปวยโรคหวัด
ของโรงพยาบาลพิมาย ใหแลวเสร็จ
2. ใหคําแนะนําแกญาติที่มารอรับนักศึกษาวิชาทหารกลับบาน
3. รวมพลนักศึกษาวิชาทหารเพื่อใหคําแนะนําและแจกเอกสาร “ คําแนะนําสําหรับนักศึกษาวิชา
ทหารและญาติ ในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009” กอนกลับบาน
ทุกคน
4. ประสานขอความรวมมือจากทุกโรงเรียนในการติดตามเฝาระวังโรคไขหวัดใหญในครูฝกและ
นักเรียน เขารวมกิจกรรมที่ศูนยฝกโรงเรียนพิมายวิทยา
5. ประสานขอความรวมมือจากทุก CUP ในการติดตามเฝาระวังโรคไขหวัดใหญในครูฝกและ
นักเรียน เขารวมกิจกรรมที่ศูนยฝกโรงเรียนพิมายวิทยา
สรุปผลการดําเนินงานคัดกรองผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ ระหวางวันที่ 25- 26กรกฎาคม
2552 ดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนปวยและอัตราปวย ของครูและฝกนักศึกษาแยกตามชั้นป ที่คัดกรอง
ระหวางวันที่ 25 - 26 กค.52
ชั้นป
1
2
3
ครูฝก
รวม

จํานวนทั้งหมด
377
384
362
90
1,213

ปวย
66
31
140
0
237

อัตราปวย
17.50
8.07
38.67
0
19.53
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ภาพที่ 2 กราฟแสดง จํานวนปวยอาการคลายไขหวัดใหญของนักศึกษาวิชาทหารในคายฝกจําแนกตาม
วันเริ่มปวย (คัดกรองระหวาง 25-26 ก.ค. 52)

จํานวนปวย

ปวย

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ปวย

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
กค. กค. กค. กค. กค. กค . กค. กค. กค. กค. กค. กค. กค. กค. กค. กค. กค . กค .
วันที่

จากภาพที่ 2 กราฟฮีสโตแกรมแสดงใหเห็นวามีการระบาดเปนกลุมกอน นาจะเปนแหลงแพรเดียวกัน
โดยวันเริ่มปวย เริ่มสูงขึ้นในวันที่ 22 กค. 52 พิสูจนใหเห็นเกิดการระบาดขึ้นในคายฝกวิชาทหารอยางแนนอน
และมีแนวโนมที่จะมีการระบาดในวงกวางในเวลาอันรวดเร็ว (วันที่ 28 กรกฎาคม 2552พบผลยืนยันเพิ่มเติมใน
ผูปวยที่คัดกรองวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 อีก 3 ราย รวมพบผูปวยยืนยัน 5 ราย)
ขอเสนอแนะ จากการสอบสวนโรคครั้งนี้/ แนวทางแกไข
1. หากมีการฝกหรือรวมคนจํานวนมากคลายกรณีนี้ ควรมีการซักประวัติการเจ็บปวยของนักศึกษา
ยอนหลังอยางจริงจังใหดีกอนอนุญาตใหรายงานตัวเขาฝก
2. ควรเตรียมคายฝกใหมีความพรอม ไมควรใหมกี ิจกรรมรวมกันจํานวนมาก เชนการรับประทาน
อาหาร น้ําดื่ม การอาบน้ํา ในที่เดียวกัน/รวมกัน เปนตน
3. การคัดกรองควรทําทุกวันในชวงเชา ความถี่อาจวันละ 2 ครั้งเปนอยางนอย โดยอาจจะเพิ่มรอบเย็น
หรืออาจมีหนวยพยาบาลอยูต ลอดเวลาจัดระบบ One Area Service
4. คายฝกตองมีระบบแยกกักผูมีอาการคลายหวัด ออกจากนักศึกษาคนอื่นอยางเครงครัด หากมีอาการ
ควรแยกออกทันที สงเขารับการรักษาที่เหมาะสม และระงับการฝก แลวสงตัวกลับบานโดยประสานผูปกครอง
มารับ
5.จนท.สาธารณสุข หรือ SRRT ควรจัดระบบติดตามสถานการณอยางใกลชิด หากพบมีผูปวยสงสัย
ใหประสานขอผลการตรวจยืนยันทางดวน(ขอลัดคิว) เพื่อใชผลการตรวจยืนยันประกอบการตัดสินใจใหเร็ว
ที่สุด

7

6. กรณีการคัดกรองในคายฝกเมือเขาไปสอบสวน ทีมคัดกรองตองแยกผูมีอาการไข ไอ เจ็บคอ ออก
จากคนปกติใหเร็วที่สุด ใหใสหนากากอนามัย แลวจึงทําการคัดกรองและสอบสวนโรค

สรุปรายงานโดย
นายอรุณ ประจิตร ทีม SRRT รพ.พิมาย
นางนันทนา แตประเสริฐ สคร.5
นางกาญจนา ยังขาว สคร.5

