แนวทางการเฝาระวง สอบสวนและรายงานโรคกรณสงสยตดเชอเอนเทอโรไวรส (Enterovirus)
ท+มอาการร-นแรง และการระบาดของโรคมอเท/าปาก
ปรบปรง ณ วนท 2 กนยายน 2554
จาแนกผปวยเปน 3 แบบ ดงน
1.

ผ2/ป3วยมไข/ ร!วมกบ อาการหอบเหน+อยเฉยบพลน และมอาการหรออาการแสดงท+บ8งชการตดเชอใน
ระบบประสาทส8วนกลาง (CNS infection) อย!างใดอย!างหน(งดงต!อไปน
•

ชก/เกร-ง (seizure/convulsion) หรอ

•

สน (tremor) หรอ

•

แขน ขาอ!อนแรง (acute flaccid paralysis) หรอ

•

ตรวจร!างกายพบ myoclonic jerk หรอ

•

ตรวจร!างกายพบ meningeal sign

ไม8ว8าผ2/ป3วยจะมหรอไม8มอาการของโรคมอ เท/า ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรออาการ
แผลในปากโดยไม8มผ+นหรอต-8มนFาท+ฝ3ามอ ฝ3าเท/า (Herpangina)
ข/อปฏบต
• รายงานผ2/ป3วยท-กรายภายใน 24 ช+วโมง โดยส!งรายละเอยดผปวยตามแบบฟอรJม - EV ไปท
สานกระบาดวNทยา (โทรสาร 02-591-8579)
หมายเหต ในรายทผปวยมอาการของโรคมUอ เทา ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรUอม
อาการแผลในปากเพยงอย!างเดยว (Herpangina) ร!วมดวย ใหรายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ดวย
โดยรายงานผปวยจากรหส ICD10 ทงรหส B08.4 และ B08.5
• สอบสวนโรค สมภาษณJผปวย ญาตN และคนหาผปวยเพNมเตNมจากสมาชNกครอบครวในบาน
โรงเรยน ชมชน เดยวกน
• เกMบตวอย8างส!งตรวจทางหองปฏNบตNการตามแนวทางทกาหนด (เฉพาะผปวย และครอบครว)
• พNจารณาส8งต8อใหกมารแพทยJเปนผดแล
2.

ผ2/ป3วยมอาการของโรคมอ เท/า ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรอมเฉพาะแผลในปาก โดยไม8ม
ผ+นหรอต-8มนFาท+ฝ3ามอ ฝ3าเท/า (Herpangina) ร!วมกบมไข/ส2ง ≥ 39 องศาเซลเซยส และมอาการแสดง
อย!างใดอย!างหน(งดงต!อไปน
2.1 อาเจยน
2.2 ทองเสย
2.3 ซ(ม
2.4 หอบเหนUอย

2
2.5 อาการทางระบบประสาทส!วนกลาง (ดงขางตน)
ข/อปฏบต
• ดาเนNนการรายงาน สอบสวน และเก-บตวอย!าง เช!นเดยวกบกรณผปวยแบบท 1
• รายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ดวย โดยรายงานผปวยจากรหส ICD10 ทงรหส B08.4 และ
B08.5
3.

ผ2/ป3วยมอาการของโรคมอ เท/า ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรอมเฉพาะแผลในปาก โดยไม8ม
ผ+นหรอต-8มนFาท+ฝ3ามอ ฝ3าเท/า (Herpangina) ท+ไม8มอาการร-นแรง (ไม!ครบตามเกณฑJขอ 1 หรUอขอ 2)
ข/อปฏบต
• รายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ดวย โดยรายงานผปวยจากรหส ICD10 ทงรหส B08.4 และ
B08.5 และควบคมโรคตามแนวทางของกรมควบคมโรค
• ตรวจสอบว!ามผปวยเปนกล!มกอนในหม!บาน ศนยJเด-กเล-ก สถานรบเลยงเด-ก โรงเรยนหรUอไม!
• หากพบผปวยมลกษณะเปนกล!มกอน ไดแก!
- ผปวยมากกว!า 2 ราย ในศนยJเด-กเล-ก สถานรบเลยงเด-ก หรUอหองเรยนเดยวกนภายใน 1 สปดาหJ
- ผปวยมากกว!า 5 ราย ในโรงเรยนเดยวกน หรUอหม!บานเดยวกนภายใน 1 สปดาหJ
ข/อปฏบต
• รายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ดวย โดยรายงานผปวยจากรหส ICD10 ทงรหส B08.4 และ
B08.5
• สอบสวนโรคและรายงานผลการสอบสวนโรค ตามแบบฟอรJม สอบสวนโรคมUอเทาปาก ในค!มUอ
นNยามโรคตNดเชUอ และส!งทสานกงานปhองกนควบคมโรค
• เก-บตวอย!างส!งตรวจ (ตามแนวทางทกาหนด)
• ควบคมโรคตามแนวทางของกรมควบคมโรค

หมายเหต- ในการรายงานโรคตามระบบรายงาน 506 แยกเปน 2 กรณ
1.

2.

กรณทโรงพยาบาลสามารถด(งขอมลมาเขาส!โปรแกรม R506 ไดโดยตรง
1.1 สานกระบาดวNทยาจะ Update โปรแกรม 506 เพUอใหสามารถรายงานโรค Hand-foot-mouth
disease โดยแยกรหส Organism Type เปน 3 รหส คUอ
1. (Hand-foot-mouth) ,
2. (Herpangina) และ
3. (ไม!ทราบ)
1.2 ใหโรงพยาบาลกาหนดรหส ICD10 ทจะออกรายงาน 506 เพNมเตNมคUอ B08.5
กรณของพUนทซ(งตองมการ key ขอมลเองเพUอนาขอมลเขาส!โปรแกรม R506 ใหแยกกรณของ Hand-footmouth disease และ Herpangina โดยลงขอมลทตวแปร “ชนNดของเชUอก!อโรค” (Organism Type)
2.1 Hand-foot-mouth disease (ICD10: B08.4) ใหลงเปน 1
2.2 Herpangina (ICD10: B08.5) ใหลงเปน 2
2.3 กรณไม!ระบใหลงเปน 3

3

แนวทางการเกMบตวอย8างส8งตรวจทางห/องปฏบตการ กรณสงสยการตดเชอเอนเทอโรไวรส 71 (Enterovirus 71)
•

สFาหรบผ2ป/ ว3 ย ทมอาการทางระบบประสาทส!วนกลางและหอบเหนUอยเฉยบพลน รวมทงผปวยโรคมUอเทาปาก
และ Herpangina ทมอาการรนแรง ใหเก-บตวอย!างส!งตรวจทางหองปฏNบตNการ ท สถาบนวNจยวNทยาศาสตรJ
สาธารณสข กรมวNทยาศาสตรJการแพทยJ ดงต!อไปน
1)

เลUอด (Clotted blood) ปรNมาณ 3 มNลลNลตN ร ปstนแยกซรม โดยเก-บ 2 ครง ห!างกน 2 สปดาหJ

Throat swab หรUอ Tracheal suction ใส!ใน viral transport media (VTM) สาหรบเอนเทอโรไวรส
(สชมพ) ภายในช!วงสปดาหJแรกหลงวนเรNมมไข
2)

3)

อจจาระจานวน 8 กรม ในตลบเก-บตวอย!าง ภายใน 2 สปดาหJแรกหลงวนเรNมมไข

กรณท+ไม8สามารถเกMบตวอย8างข/างต/นได/ อาจพNจารณาเก-บส!งตวอย!างดงต!อไปน

•

•

4)

Rectal swab (ในกรณผปวยรนแรง) ใส!ใน VTM สาหรบเอนเทอโรไวรส (สชมพ)

5)

นาไขสนหลง (CSF) ปรNมาณ 2 มNลลNลNตร ใส!ภาชนะปลอดเชUอ

สFาหรบผ2/สมผสร8วมบ/านของผ2/ป3วยอาการร-นแรง ใหเก-บตวอย!างส!งตรวจทสถาบนวNจยวNทยาศาสตรJ
สาธารณสข กรมวNทยาศาสตรJการแพทยJ ดงต!อไปน
1)

ตวอย!าง Throat swab หรUอ Tracheal suction ใน viral transport media (VTM) สาหรบ
เอนเทอโรไวรส (สชมพ) ภายในช!วงสปดาหJแรกหลงวนเรNมปวย

2)

ตวอย!างอจจาระจานวน 8 กรม ในตลบเก-บตวอย!าง ภายใน 2 สปดาหJแรกหลงวนเรNมปวย

สFาหรบผ2/ป3วยมอเท/าปากท+พบเปQนกล-8มก/อน เช!น พบผปวยในศนยJเด-กเล-ก สถานรบเลยงเด-ก โรงเรยน
ชนอนบาล หรUอชนประถมศ(กษา ทมอาการ Herpangina หรUอ HFMD มากกว!า 2 คนข(นไปในเวลา 1
สปดาหJ หรUอพบผปวยมากกว!า 5 ราย ในโรงเรยนเดยวกน หรUอหม!บานเดยวกนภายใน 1 สปดาหJ
ใหพNจารณาการเก-บตวอย!างดงต!อไปน
1.

กรณพบผ2/ป3วยน/อยกว8า 20 คน ใหเก-บตวอย!างจากผปวยจานวน 5 คนทมประวตNไข หรUอมอาการ
Herpangina/Hand-foot-mouth lesion ในกล!มกอนเดยวกน

2.

กรณพบการระบาดเปQนกล-8มก/อนตงแต8 20 คนขTนไป ใหเก-บตวอย!างจากผปวย 6 - 10 คนทม
ประวตNไข หรUอมอาการ Herpangina/Hand-foot-mouth lesion ในกล!มกอนเดยวกน

เก-บตวอย!างส!งตรวจทสถาบนวNจยวNทยาศาสตรJสาธารณสข กรมวNทยาศาสตรJการแพทยJ ดงน

4
1)

ตวอย!าง Throat swab หรUอ Tracheal suction ใน viral transport media (VTM) สาหรบ
เอนเทอโรไวรส (สชมพ) ภายในช!วงสปดาหJแรกหลงวนเรNมปวย

2)

ตวอย!างอจจาระจานวน 8 กรม ในตลบเก-บตวอย!าง ภายใน 2 สปดาหJแรกหลงวนเรNมปวย

ทงนให/เลอกส8งตวอย8างจากผ2/ป3วยท+เกMบตวอย8างได/ครบถ/วนมากท+ส-ดเปQนหลก

หมายเหต- สFาหรบวธการนFาส8งตวอย8างอ-จจาระ Throat swab หรอเลอดท+ปZ[นแยกซร+มแล/วให/ใส8ถง- พลาสตก
รดยางและแช8ตวอย8างในนFาแขMงท+มากเพยงพอจนถTงปลายทาง ในกรณท+ไม8สามารถส8งได/ทนท
ให/เกMบในช8องแช8แขMง สามารถด2รายละเอยดได/จากเอกสาร การเกMบและนFาส8งตวอย8างตรวจ
โรคมอ เท/า ปาก ของกรมวทยาศาสตร^การแพทย^ กระทรวงสาธารณส-ข

