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สรุปสถานการณ์ กรณี นักเรียนชาวสิงคโปร์ติดเชื้อชิคุนกุนยา จังหวัดราชบุร ีฉบับที่ 2 
ประจ าวันที่ 7 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2562  เวลา 16.30 น. 

๑. วันเวลาที่เกิดเหตุ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.10 น. 
๒. สถานที่เกิดเหตุ เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2562 เวลา 9.10 น. ทีม

ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจาก 
SAT สคร.5 ว่ามีข่าวทางเว๊บไซด์เรื่องนักเรียนชาวสิงคโปร์ 
13 ราย ครู 1 ราย จาก School of the Arts ติดเชื้อ
ชิคุนกุนยา หลังเดินทางมาเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 
(Service Learning) ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี 
ทีม SAT จังหวัดราชบุรี จึงได้ตรวจสอบข่าวทันที โดยพบว่ามี
นักเรียนชาวสิงคโปร์จ านวน 7 ราย และครู 1 ราย รับการ
รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช และแจ้งสาธารณสุข
อ าเภอสวนผึ้งเพ่ือตรวจสอบในพ้ืนที่  โดยพบว่านักเรียน
ทั้งหมดได้มาท ากิจกรรมที่ ม.8 ต.สวนผึ้ง ทีม JIT จังหวัด
ราชบุรีและอ าเภอสวนผึ้งจึงได้สอบสวนโรคเบื้องต้น เวลา 
13.00 น. และวันที่  5 มิถุนายน 2562 ทีม JIT จังหวัด
ราชบุรีและอ าเภอสวนผึ้ง สคร.5 สอบสวนโรคเวลา 10.00 น. 

๓. ลักษณะการเกิดเหตุ กรณีนักเรียนชาวสิงคโปร์ 
นักเรียนชาวสิงคโปร์จาก School of the Arts 

จ านวน 28 คน (ช.5 , ญ.23) ครู 2 คน (ช.1 , ญ.1) รวม 30 
คน ได้เดินทางมาเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service 
Learning) ที่  ซอย 5  ม.8  ต.สวนผึ้ ง  มาถึ งวั นที่  25 
พฤษภาคม 2562 เดินทางโดยรถตู้ 3 คัน พักอาศัยที่มูลนิธิ
ของศาสนาคริสต์ ที่ ม.8  ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีที่พักของมูลนิธิ 
2 หลัง ห้องพักมีมุ้งลวด และบ้านของประชาชนรอบ ๆ 8 
หลังคาเรือน มีโบสถ์ 1 หลัง  บริเวณรอบ ๆ เป็นป่า สวน
ปาล์ม ไร่มัน 

นักเรียนชาวสิงคโปร์รายแรกเริ่มป่วยวันที่  28 
พฤษภาคม 2562 ไปรักษาที่  รพ.สวนผึ้ ง ในวันที่  29 
พฤษภาคม 2562 ด้วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน แพทย์
วินิจฉัย Acute Febile Illness และพบมีอาการคล้ายกัน
เพ่ิมขึ้น จึ งได้พาเด็กทั้ งหมดออกจากพ้ืนที่ ในวันที่  31  
พฤษภาคม 2562 และได้น าเด็กที่มีอาการป่วยเข้ารับรักษาที่
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ในวันดังกล่าว จ านวน 8 ราย 
ด้วยอาการไข้ (8) ปวดศีรษะ(5) ปวดตามตัว(4) มีผื่น(3)  
แพทย์เจาะ Denque Duo ผล Neg , Rapid test for Flu ผล 
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Neg แพทย์วินิจฉัย AFI รักษาเป็นผู้ป่วยใน และวันที่  1 
มิถุนายน 2562 แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล    มี
รายงานนักเรียนและครูชาวสิงคโปร์เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วย
ในที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯจ านวน 10 ราย 
วันที่ 31 พ.ค. จ านวน 2 ราย , วันที่ 1 มิ.ย. จ านวน 7 ราย , 
วันที่  2 มิ .ย. จ านวน 1 ราย  ผล Lab Chikungunya PCR 
positive 10 ราย  เมื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูชาว
สิงคโปร์ ที่ไปรักษารพ.ทั้ง 3 แห่ง พบว่ามีจ านวน 11 ราย 
สรุปผล ดังนี้  

1.นักเรียนไปรักษา รพ.สวนผึ้ง 1 ราย ไปรักษาต่อ 
รพ.กรุงเทพคริสเตียน   ผล Lab Chikungunya PCR positive 

2.นักเรียนไปรักษา รพ.กรุงเทพเมืองราช 7 ราย ไป
รักษาต่อ รพ.กรุงเทพคริสเตียน   ผล Lab Chikungunya PCR 
positive 

3.นักเรียนไปรักษา รพ.กรุงเทพเมืองราช 1 ราย 
ไม่ได้ไปรักษาต่อ  ไม่มีผล Lab 

4.นักเรียน  1 ราย ครู 1 ราย รักษา รพ.กรุงเทพคริส
เตียน   ผล Lab Chikungunya PCR positive 
กรณีคนไทย 
 จากการ Active Case Finding ผู้ป่วยในซอย 5 
(นักเรียนชาวสิงคโปร์มาพัก) และซอย 3 (อยู่ห่างจากจุดเกิด
เหตุประมาณ 1 กิโลเมตร) พบผู้ป่วยจ านวน 35 ราย  (ซอย 5 
จ านวน 13 ราย , ซอย 3 จ านวน 22 ราย)  เป็นเพศชาย 13 
ราย เพศหญิง  22 ราย  อายุต่ าสุด 3 ปี  อายุสูงสุด 48 ปี  
อายุเฉลี่ย 18.8  ปี  กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 10-14 ปี และ 
15-24 ปี ร้อยละ 25.7 ( 9 ราย) รองลงมา 5-9 ปี ร้อยละ 
22.8 ( 8 ราย)  เป็นนักเรียน 18 ราย  ร้อยละ 51.4 อาการ
ป่วยที่พบมากที่สุดคือ มีไข้ ร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
ปวดข้อ ร้อยละ 88 และผื่นขึ้น ร้อยละ 62 ตามล าดับ  
 ผู้ป่วยรายแรกอยู่ที่ซอย 3 เป็นเพศชาย อายุ 16 
ปี มีประวัติเดินทางไปประเทศพม่า ไปเฝ้าญาติป่วย      ที่
รพ.เมตตา ในประเทศพม่า ให้ประวัติว่าที่พม่ามีผู้ป่วย ไข้ 
ปวดข้อ หลายราย เดินทางกลับมาวันที่ 7 พค. เริ่มป่วย
วันที่ 10 พ.ค.  ผู้ป่วยรายแรกของ ซอย 5 (ท่ีชาวสิงคโปร์
มาพัก)  เป็นเด็กชาย อายุ 9 ปี มีประวัติเดินทางไปพม่า 
กลับมา 14 พ.ค. เริ่มป่วยวันที่ 16 พ.ค.  โดยพบผู้ป่วย
สูงสุดวันที่ 3 มิ.ย. ผู้ป่วยส่วนใหญ่รักษาตนเองโดยการ



 
 

 

 

แบบฟอร์มรายงาน DCIRs ส าหรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ทานยาลดไข้ ไม่ได้ไปรักษาที่ รพ.สต. และ รพ. (ไป รพ.
สต. ผาปก 3 ราย , รพ.สวนผึ้ง  4  ราย) 
          การตรวจทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 4 มิ.ย. สสจ.
ราชบุรี เก็บตัวอย่างเลือด จ านวน 8 ตัวอย่าง (ซอยละ 4 
ตัวอย่าง) ส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้รับแจ้งผลการตรวจวันที่ 5 มิ.ย. ผลการ
ตรวจ PCR พบผลบวกชิคุนกุนยา 6 ราย เป็นผู้ใหญ่ 5 
ราย เป็นนักเรียน อายุ 6 ปี 1 ราย  อยู่ที่ซอย 3 จ านวน 
4 ราย , ซอย 5 จ านวน 2 ราย   ข้อสังเกตจากศูนย์วิทย์ 
2 รายที่ให้ผลลบอาจเจาะเลือดช้าไป (วันเริ่มป่วย 29,30 
พ.ค.)  วันที่ 5 มิ.ย. สคร.5 เก็บตัวอย่างเลือด จ านวน 6 
ตั วอย่ าง (มี ผู้ ป่ วยรายแรกของซอย 3,5) ส่ งตรวจ
โรงพยาบาลจุฬาฯ อยู่ระหว่างรอผล   
 ผลการส ารวจสภาพแวดล้อม วันที่ 4 มิ.ย. ส ารวจ
และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทีซ่อย 5 (บริเวณที่พักของมูลนิธิ
ที่นักเรียนสิงคโปร์พักอาศัย และบ้านประชาชนรอบๆ)  HI = 
50 % (5/10) .  CI = 40 % (26/65)   วั น ที่  5 มิ .ย . 
ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ที่ซอย 3 HI = 25 % 
(7/28) CI = 26.02 % (19/73)  โรงเรียนบ้านตะโก
ล่าง CI=67.65 % (23/34)  ศพด.บ้านตะโกล่าง  
CI=16.67 % (1/6)  
การควบคุมป้องกันโรคที่ด าเนินการแล้ว 
1. ควบคุมโรคตามมาตรการ 0 3 7 14 21 28  

- วันที่ 4-5 มิ.ย. ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์  
- วันที่ 6 มิ.ย. พ่นสารเคมี โดยพ่นแบบหมอก
ควันร่วมกับแบบละอองฝอย ติดรถยนต์ (ซอย 3 
ไดม้ีการพ่นแบบละอองฝอยก่อนหน้าแล้วในวันที่ 
31 พ.ค.) 

2.แจกยาทากันยุง , สคร.สนับสนุนมุ้ง 20 หลัง 
3.ให้สุขศึกษารายบุคคล/กลุ่ม เสียงตามสาย 
4.เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ 28 วัน  พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 
2 ราย เป็นนักเรียน 1 ราย , หญิงตั้งครรภ์ 13  สัปดาห์ 
1 ราย 
5.ควบคุมโรคในโรงเรียน  

- ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ในวันที่ 5 
มิ.ย. และให้โรงเรียนด าเนินการทุกวันศุกร์  
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- ครูพยาบาลคัดแยกนักเรียนที่มีอาการเพ่ือ
สอบสวนโรคและให้เฝ้าระวังนักเรียนป่วย 
รายใหม่ โดยให้แจ้ง รพ.สต.ผาปกทราบ 
- ให้สุขศึกษา 

6.ศตม. เก็บยุง และลูกน้ าที่ ซอย 3 , 5 ส่งตรวจส านัก
โรคติดต่อน าโดยแมลง 
มาตรการที่จะด าเนินการต่อไป 
1. วันที่ 11 มิ.ย. จัดกิจกรรม Big Cleannig Day โดย
การจัดกิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลายพร้อมกันทั้งหมู่บ้าน 
และพ่นสารเคมี โดยพ่นแบบหมอกควัน พร้อมกันกับแบบ
ละอองฝอยติดรถยนต์ 
2. ด าเนินกิจกรรมควบคุมโรคตามมาตรการ 0 3 (7 14 
21 28) (11 มิ.ย. , 18 มิ.ย. , 25 มิ.ย. , 2 ก.ค.) 
3. เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดย อสม.
ในพ้ืนที ่จะเดินสอบถามตามบ้านของประชาชนในช่วงเช้า
เมื่อมีผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยเข้าตามนิยามของโรค จะต้อง
รายงานให้ รพ.สต.ในพ้ืนที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมงหรือ
เวลาประมาณ 13.00 น. และ รพ.สต.รายงานให้ สสอ. 
ภายใน 1 ชั่วโมงหรือ 14.00 น. และสสอ.รายงานให้ 
สสจ.ทราบ ภายใน 1-2 ชั่วโมงหรือเวลาประมาณ 
15.00 น. ตามล าดับ  , รพ.สวนผึ้งเฝ้าระวังผู้ป่วย ไข้ 
ปวดข้อ ผื่น ทุกราย , รพ.สต.ทุกแห่ง ในอ าเภอสวนผึ้ง 
เฝ้าระวังผู้ป่วย ไข้ ปวดข้อ ผื่น ทุกรายและที่เป็นกลุ่มก้อน 
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน , ประชุมหมู่บ้าน  
ในซอย 3 และซอย 5  ให้สุขศึกษา รายบุคลและราย
ครอบครัว , และในโรงเรียน 

๔.ความเสียหาย /ผลกระทบ 1. ผลกระทบต่อทรัพย์สิน    ไม่มี  มี 
   รายละเอียด     
       
2. ผลกระทบต่อชีวิต  ไม่มี  มี 
รวมมีผู้เสียชวีิต    ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ/ปว่ย ราย 

ผู้รายงาน ชื่อนายอัครวุฒิ  ศุภอักษร 
  โทรศัพท ์089-1466332 
  หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
  ณ วัน/เวลา 7  มิถุนายน เวลา 16.30 น. 
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จ ำนวนผู้ป่วยสงสัยและยืนยันโรคชิคุนกุนยำ ม.8 ต.สวนผึ้ง จ ำแนกตำมวันเริ่มป่วย 
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ทางเข้าที่มูลนิธิ ที่พัก 

  
โบสถ์ ที่พักนักเรียนหญิง 

  
ห้องนักเรียนหญิงมี 2 ห้อง ที่พักมีมุ้งลวด 
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สอบสวนโรควันที่ 4 มิ.ย. ที่มูลนิธิ ซอย 5  เก็บตัวอย่างเลือด 

  
ทีม JIT จังหวัด , สสอ.สวนผึ้ง ส ารวจลูกน้ าทีมู่ลนิธิ ซอย 5 

  
วันที่ 5 มิ.ย. นายอ าเภอสวนผึ้งและจนท. ลงพื้นที่ สอบสวนโรค ซอย 3 
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ศตม.เก็บยุง พ่นสารเคมี 

  
  

  
ผู้ป่วยข้อบวม ผู้ป่วยมีผื่น 

 


