บทสรุปประเด็นเด่นในรอบปี
พ.ศ. 2557
การจัดท�ำรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี นอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีอยู่ ได้แก่ รายงาน 506
การเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาด การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ การ
เฝ้าระวังกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และ
การเฝ้ า ระวั ง ผู ้ ป ่ ว ยอาการอั ม พาตกล้ า มเนื้ อ อ่ อ นปวกเปี ย ก
เฉียบพลันแล้ว ยังได้มีการน�ำฐานข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพ (43 แฟ้ม) มาใช้ในการจัดท�ำสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ และโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีข้อจ�ำกัดด้านความ
ครอบคลุ ม ของการรายงาน ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด ของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
ผูป้ ว่ ยและผูส้ มั ผัสโรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอีกด้วย
ประเทศไทยได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรค และปัจจัยเสีย่ งต่อ
กลุม่ โรค NCDs ประกอบด้วย เบาหวาน มะเร็ง โรคทางเดินหายใจ
เรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ จากฐานข้อมูลผู้ป่วยที่รับรักษา
ของหน่วยบริการจากส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และการ
ส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน แสดงให้เห็นถึงการเพิม่ ขึน้
ของความชุกของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงอย่างต่อ
เนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่มีแนว
โน้มลดลง ซึ่งเกิดจากมาตรการคัดกรองโรคที่มีความครอบคลุม
เพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยมีโอกาสในการเข้าถึงบริการที่ดีขึ้น ทั้งนี้
ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อการเฝ้าระวัง ทั้งการวินิจฉัย และการ
รายงานโรค ซึ่งการศึกษาประเมินระบบเฝ้าระวังโรคเบาหวาน
โดยส�ำนักระบาดวิทยาเมื่อปี พ.ศ. 2013 พบว่า มีการเก็บข้อมูล
ได้น้อย แม้ว่าเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการคัดกรองด้วยวาจามีความ
ไวสูงแต่มีความจ�ำเพาะน้อย และความถูกต้องของข้อมูลส�ำหรับ
ตัวแปร ส่วนสูง น�้ำหนัก เส้นรอบเอว ค่าความดันโลหิต และ
ค่าระดับน�้ำตาลปลายนิ้ว รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ได้แก่
ที่อยู่ (ต�ำบล) อาชีพ มีค่าความถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 70
ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา ภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดสมอง
หลอดเลือดหัวใจ และไต ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงพบ
ภาวะแทรกซ้อนทางไตเพิม่ มากกว่า 2 เท่าตัว ทัง้ นีย้ งั พบข้อจ�ำกัด
ด้านความครบถ้วนและความถูกต้องของการรายงานภาวะแทรกซ้อน

ของโรคทัง้ ทางตา เท้า ไต สมอง รวมทัง้ หัวใจขาดเลือด ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้ทราบและวางแผนแก้ไขตามสถานการณ์
ความรุนแรงของโรคในประเทศไทยได้ดีขึ้น
ด้านปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้เกิดโรค NCDs จ�ำแนกเป็น
4 ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบยาสูบ การไม่มกี จิ กรรมทางกาย และการบริโภคอาหารหวาน
มัน เค็ม และอีก 4 ปัจจัยการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ คือ ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ระดับน�้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และ
ภาวะอ้วน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถ
ติดตามสถานการณ์ได้งา่ ยกว่าการเปลีย่ นแปลงอืน่ จากการส�ำรวจ
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย (BRFSS) พบว่า ก�ำลังประสบ
ปัญหาภาวะน�ำ้ หนักเกินเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะความชุกของผูท้ มี่ ภี าวะ
น�้ำหนักเกิน (BMI > 25 kg/m2) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในเพศชาย
และหญิง โดยเพิ่มจาก 15.28% ในปี พ.ศ. 2547 เป็น 21.3%
ในปี พ.ศ. 2553 และจากการส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนปี พ.ศ. 2557 พบแนวโน้มของภาวะน�้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในเยาวชนชายและหญิง ซึง่ เป็นสัญญาณอันตราย
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต ดังนั้น การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
และภาวะน�ำ้ หนักเกินตัง้ แต่วยั เด็กจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างมาก
จากปัญหาของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ซึง่ เป็น
ภัยคุกคามทั้งด้านสุขภาพ และการพัฒนาประเทศ และยังมี
สัญญาณอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่มากขึ้น และพฤติกรรม
เสี่ยงที่ยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้น มาตรการเชิงนโยบาย การสนับสนุน
การจัดการความรู้ และระบบเฝ้าระวังและประเมินผล เป็นสิ่งที่
ต้องให้ความส�ำคัญในการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ โดยเน้น
ให้ มี ก ารจั ด การข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจส�ำคั ญ ในการ
ชี้ทิศทาง นโยบาย โดยเฉพาะการควบคุมและป้องกันโรค NCDs
ทีต่ อ้ งการการบูรณาการข้อมูลทัง้ โรค และปัจจัยเสีย่ ง ทีค่ รอบคลุม
สู่การวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านจากหลายฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยง
ให้เห็นสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการใน
ระยะต่อไป

ส�ำหรับการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ปัญหาการบาดเจ็บจาก
สาเหตุภายนอก อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นอันดับหนึ่งของการ
เสียชีวติ ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสงู สุดยังคงเป็น รถจักรยานยนต์
การขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จึงเป็น
มาตรการที่ภาครัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบาย โดย
เฉพาะยิ่ ง ในกลุ ่ ม เด็ กและเยาวชน นอกจากนี้ ช่วงที่ผ ่านมา
อุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์บริเวณจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้น เป็นอีกรูป
แบบหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนที่ได้ยินข่าวบ่อยครั้ง และมักจบ
ลงด้วยความรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ เสมอ สถิตอิ บุ ตั เิ หตุตรงจุดเสีย่ ง
ที่ถนนตัดทางรถไฟแต่ละปีเฉลี่ยสูงถึง 150 ครั้ง โดยข้อมูลจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีจุดตัดรถไฟกับถนนทั่วประเทศ
2,449 จุด ประมาณหนึ่งในห้าเป็นจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้น สาเหตุ
ส่วนใหญ่ของการเกิดอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ มักเกิดจาก
ปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านกายภาพของจุดตัดทางรถไฟ การ
บดบังการมองเห็นของผู้ขับขี่และพนักงานขับรถ ป้ายเตือนและ
เครือ่ งหมายบนถนนทีบ่ กพร่องหรือช�ำรุดเสียหาย และพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งมีแนวทางแก้ไขที่ควร
ด�ำเนินการคือ การเพิม่ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบริเวณ
จุดตัดทางรถไฟ และการเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยรักษา
ความปลอดภัยบริเวณจุดตัด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจาก
ยวดยานใดใด มาตรการการป้ อ งกั น และควบคุ ม ควรเริ่ ม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย มีการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอ ในการเพิ่มความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยสร้างความมีสว่ นร่วมและความร่วมมือของหน่วยงาน
ท้ อ งถิ่ น และทุ ก ภาคส่ ว น รณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด จิ ต ส�ำนึ ก ด้ า นความ
ปลอดภัยบนท้องถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บส�ำคัญที่รองลงมา คือ การ
ท�ำร้ า ยตั ว เองหรื อ การฆ่ า ตั ว ตาย และการพลั ด ตก หกล้ ม
แนวโน้มการเสียชีวติ จากการตัง้ ใจท�ำร้ายตนเอง มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย ปี พ.ศ. 2555 – 2556 และเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2557
โดยอัตราการบาดเจ็บตายหรือการฆ่าตัวตายส�ำเร็จสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน ผู้บาดเจ็บเป็นชายมากกว่าหญิง โดยแตกต่างจากปีที่ผ่าน
มาที่มีผู้บาดเจ็บเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส�ำหรับการพลัด
ตกหกล้ม ก็เป็นเช่นเดียวกันคือ จ�ำนวนการบาดเจ็บที่ไม่สูงขึ้นแต่มี
แนวโน้มของจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ทีส่ งู ขึน้ ด้วยเหตุทงั้ สองของการบาด
เจ็บดังข้างต้น จึงควรเฝ้าระวังติดตามแนวโน้มการบาดเจ็บและ
การเสียชีวิต ควรเน้นให้มีการศึกษาเพิ่มเติมทางระบาดวิทยา
ตลอดจนเพิม่ ศักยภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่
และให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้มากขึ้น เพื่อให้มีข ้อเสนอแนะด้าน
มาตรการที่เหมาะสมและน�ำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บได้ในปี พ.ศ. 2557

ในปี พ.ศ. 2557 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานข้าวมันไก่หลาย
เหตุการณ์ทงั้ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกิด
ขึน้ ในหลายจังหวัดและเป็นระยะเวลายาวหลายเดือน โดยพบเชือ้
Vibrio parahaemolyticus เป็นสาเหตุหลักในหลายเหตุการณ์
โดยพบทั้ ง จากการเพาะเชื้ อ จากอุ จ จาระของผู ้ ป ่ ว ยและจาก
ตัวอย่างอาหาร ซึ่งปกติเชื้อนี้มักพบในอาหารทะเล และจากการ
สอบสวนโรคในทั้งสองภาคสามารถเชื่อมโยงกับเลือดไก่ที่มาจาก
บริษัทเดียวกัน อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงที่มา
ของเชื้อที่ปนเปื้อนเข้าไปในโรงงานผลิตเลือดไก่ก้อนดังกล่าว
ส�ำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างมากในปี พ.ศ. 2556 - 2557 คือ การสัมผัสฝุ่นควันพิษจาก
ไฟไหม้บอ่ ขยะ ทีเ่ กิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศ รวมถึง 20 ครัง้
โดยเฉพาะในเขตอุ ต สาหกรรมและเมื อ งใหญ่ ๆ ได้ แ ก่
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ชลบุรี ปทุมธานี
เชียงใหม่ พิษณุโลก สระแก้ว และอื่น ๆ เป็นต้น ดังเช่น การเกิด
ไฟไหม้บอ่ ขยะขนาดใหญ่ ทีต่ �ำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนกว่า 1,200 คน ที่อาศัยในพื้นที่รอบ ๆ
บ่อขยะ เกิดจากการสูดดมฝุ่นและเขม่าควันจากการเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์ และก๊าซพิษทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท�ำให้ระคายเคือง
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX)
และอืน่ ๆ นอกจากนี้ การเผาไหม้วสั ดุบางประเภท เช่น พลาสติก
หรือโฟม จะท�ำให้เกิดสารไดอ็อกซินและฟิวแรน (Dioxins and
Furans) ซึ่งสารเหล่านี้ท�ำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนังและเป็นสารก่อ
มะเร็งในมนุษย์ นอกจากนี้การสะสมขยะปริมาณมากจากแหล่ง
ต่าง ๆ เช่น จากครัวเรือน สถานบริการ โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพตามมาได้ในอนาคต มาตรการการคัดแยก
การลดปริมาณขยะ เป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน และมี
การเฝ้าระวัง ประเมินความเสีย่ งสุขภาพจากปัญหาดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องด้วย

Highlight summary of
disease situation in 2014
Several sources of surveillance data were aggregated for analysis in the annual epidemiological
report 2014, including notifiable disease surveillance
(506 case reporting system), event-based surveillance,
injury surveillance, adverse events following immunization surveillance, acute flaccid paralysis surveillance,
43 folders of Bureau of Policy and Strategy, 19 external
causes of injury system and data surveillance of
environmental and occupational health. There are some
limitations given that not all surveillance systems were
implemented countrywide. Given the 2014 Ebola
outbreak in West Africa, this report also describes the
surveillance database for suspected Ebola cases which
supported the emergency operations center.
Surveillance of non-communicable diseases
(NCDs) including diabetes, cancer, chronic respiratory
disease and coronary artery disease combined a
database of inpatient cases from the Bureau of Policy and
Strategy with a behavioral survey of students concerning risk factors for NCDs. Although there was a continuously increasing trend of prevalence of diabetes over
the last five years, a trend of incidence rate of diabetes
was decreasing. Likely the increase in screening and
improvement in patient access to health care helps
explain this phenomenon. In 2013, the Bureau of Epidemiology conducted an evaluation of the diabetes
surveillance system. Results indicated some cases were
not recorded, though the use of verbal screening
yielded high sensitivity and low specificity. Accuracy of
variables (height, weight, waistline, blood pressure,
blood glucose testing from finger tips, address (sub
district level) and occupation) recorded less than 70%.
In the last five years, complications of cerebrovascular disease, coronary artery disease, and kidney
diseases have increased. In particular, diabetes patients
are twice as likely to have an increased risk of kidney
failure. There were limitations of completeness and
accuracy of reports concerning complications with eyes,
feet, kidney, brain and ischemic heart disease. Improve-

ments are necessary to better respond to the increased
severity of diseases in Thailand.
Primary risk factors that influence NCDs are
categorized into four groups (alcohol consumption,
cigarette smoking, low physical activity, and consumption of sweet, fatty, and salty foods). Biological factors
as of hyperlipidemia, hyperglycemia, hypertension and
obesity changed significantly and were easy to monitor
and were analyzed in the trend of NCDs. The behavioral risk factor surveillance system (BRFSS) among
general population in Thailand showed an increase in
prevalence of having a BMI > 25 kg/m2 among adults
(from 15.28% in 2004 to 21.30% in 2010). Other
supportive evidence was continuously increasing trend
of overweight in young adult in both men and women
that was retrieved from behavioral survey in student
populations in 2013. This change signals a major issue
with NCDs. Youth nutrition and obesity surveillance
system should be considered as development
milestones at a national level.
Both the complications from diabetes and
hypertension and the increase of risk factors for NCDs
create a significant burden on the health system and
country development. Strategic policies, information
management, surveillance and evaluation need to be
developed and utilized. Database management is an
essential tool for solving the NCD epidemic; integration
of data sources can improve both analysis and synthesis. The analytical data might improve decision making
and determine strategic priorities.
As for injury surveillance, road traffic injuries were
the leading external cause of death. Motorcycle
accidents were more frequent than any other type of
accident. Furthermore, motorcycle safety campaign in
young people should be increasing of concerns in
multi - sectoral partners. Fatal car-train accidents most
frequently occurred at crossings without gates (150
accidents this year). According to the State Railway of
Thailand, there are 2,499 railroad crossings in Thailand,

but 20% of crossings have no gates. Major causes of
accidents at the railroad crossing were from four factors
that consisted of physical problems at the railroad
crossing, poor visibility from the drivers’ car or train,
broken traffic signal, and traffic violations. Guidelines
to control this problem should be updated standards
to increase safety at the railroad crossing and increase
safety equipment at the crossing areas. Promoting
coordination in communities with local authorities and
stakeholders, allocation of appropriated funds, and
pursuit of personal accountability should be addressed.
Self-harm suicide and fall-related injuries were information needed to be focus as another problem of injury
surveillance. A trend of self-harm had been slightly
negative between 2012 and 2013, but the trend was
positive in 2014 with an unusually high rate of successful suicides. Self-harm occurred more among men than
women, in contrast to previous years. This trend was
also found in the fall-related injuries. There was no
increase in the number of injuries whereas more deaths
occurred. Monitoring both injuries and deaths in an
epidemiological study was so important for increasing
personnel capacity, in obtaining access to existing
database, and analysis that could be utilized to create
effective guidelines of injury prevention and control in
2014.
In 2014, there were many events of food poisoning related to chicken rice in Northern and Northeastern
Thailand. Outbreaks of food poisoning mostly occurred
in several provinces for a long period. The primary agent
of the food poisoning outbreak was Vibrio parahaemolyticus which was identified from stool cultures and
food samples. In particular, Vibrio parahaemolyticus
was frequently examined in seafood. However, supportive evidence from an epidemiological linkage of
events pointed to cubes of poultry blood produced by
the same factory as the source. Further study of how
Vibrio parahaemolyticus contaminated the cubes of
poultry blood needs to be investigated.
During the years of 2013 and 2014, exposure to
pollutants from open burning of trash was a major
environmental health problem which affected many
segments of the population. This happened approximately 20 times, especially in industrial areas and cities
of the country such as Samut Prakan, Phra Nakhon

Si Ayutthaya, Rayong, Chonburi, Pathumthani, Chiang Mai,
Phitsanulok, and Sa Kaeo. An example of open burning
of trash occurred at Phraeksa Sub- district in Samut
Prakan province from March 16th to 22nd, 2014. The
affected population was over 1,200 people who inhaled
smoke particles in the process of incomplete combustion. Carbon monooxide (CO), Sulfur dioxide (SO2), and
Nitrogen oxides (NOX) were the major toxic substances
released during the fire. Furthermore, burning plastic
and foam materials also occurred and produced dioxins and furans. These environmental pollutants can
cause skin allergies and are human carcinogens.
Accumulation of household trash, hospital waste, or
industrial waste has been creating subsequent environmental health hazards for the future. Categorizing
garbage and reducing the amount of waste are the
issues that need to be addressed urgently. Furthermore
surveillance systems and risk assessments must be
continuously implemented.
Translated by Soawapak Hinjoy, Bureau of
Epidemiology

