สรุปการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2557
ส�ำนั ก ระบาดวิ ท ยา ได้ จั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง
เหตุการณ์ (Event-based surveillance) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548
และได้พัฒนาปรับปรุง จนเป็นโปรแกรม Outbreak verification version 1.0 โดยเริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
เพื่ อ รวบรวมข่ า วการระบาดหรื อ เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ที่ ส�ำนั ก
ระบาดวิทยา ได้รับแจ้งทั้งจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และท�ำการตรวจสอบข่าวแต่ละเหตุการณ์
ประเมินสถานการณ์ และความเสี่ยงที่โรคจะแพร่ไปในวงกว้าง
และแจ้ ง ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ เช่ น
การสอบสวนโรค การแจ้ ง เตื อ นภั ย การสื่ อ สารความเสี่ ย ง
เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลการรับแจ้งข่าวประเมินความ
รวดเร็วในการแจ้งข่าวของหน่วยงานเครือข่ายระบาดวิทยา
ระดับจังหวัดและส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักระบาดวิทยา ได้รับแจ้งข่าว/
เหตุการณ์การระบาดใน 74 จังหวัด รวม 513 เหตุการณ์
จ�ำนวนเหตุการณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกคือ เชียงใหม่ 90
เหตุการณ์ ร้อยละ 17.54 กรุงเทพมหานคร 54 เหตุการณ์
(10.53%) นครศรีธรรมราชและราชบุรี จังหวัดละ 19 เหตุการณ์
(3.70%) นนทบุ รี 15 เหตุ ก ารณ์ (2.92%) อุ ด รธานี 14
เหตุการณ์ (2.73%) ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด ล�ำปาง สุราษฏร์
ธานี จังหวัดละ 13 เหตุการณ์ (2.53%)
แหล่งข่าวที่ได้รับรายงานจ�ำนวนมากที่สุด 10 อันดับ
แรก ได้ แ ก่ ส�ำนั กงานสาธารณสุข จัง หวัด 194 เหตุการณ์
ร้ อ ยละ 37.82 โรงพยาบาลศู น ย์ / โรงพยาบาลทั่ ว ไป 98
เหตุ ก ารณ์ (19.10%) ส�ำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค 63
เหตุ ก ารณ์ (12.28%) ส�ำนั ก ระบาดวิ ท ยา 48 เหตุ ก ารณ์
(9.36%) หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ 30 เหตุการณ์
(5.85%) ส�ำนั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร/ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 14 เหตุการณ์ (2.72%) โรงพยาบาลเอกชน 12
เหตุ ก ารณ์ (2.34%) ประชาชน 12 เหตุ ก ารณ์ (2.34%)
ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ / ที วี / สื่ อ ออนไลน์ 7 เหตุ ก ารณ์ (1.36%)
(ตารางที่ 1)
1. ความทันเวลานับจากวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาครั้ง
แรกจนถึงวันที่แจ้งเหตุการณ์
		 เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาจากวันที่ผู้ป่วยรับการ
รั ก ษาครั้ ง แรก จนถึ ง วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เหตุ ก ารณ์ รวม 513
เหตุการณ์ จ�ำนวนเหตุการณ์ที่น�ำมาหาความทันเวลากรณีนี้
485 เหตุการณ์ (ขาดข้อมูล 28 เหตุการณ์) พบการแจ้งภายใน
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3 วัน มากที่สุดจ�ำนวน 173 เหตุการณ์ ร้อยละ 35.67 ช่วงเวลา
4 - 7 วัน 125 เหตุการณ์ (25.77%) ช่วงเวลา 8 - 15 วัน 107
เหตุการณ์ (22.06%) ช่วง 16 - 30 วัน 54 เหตุการณ์ (11.13%)
มากกว่า 30 วัน 26 เหตุการณ์ (5.36%) (ตารางที่ 2)
การแจ้งข่าวทันเวลาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้ป่วยรับ
การรักษาครั้งแรก 173 เหตุการณ์ พบโรคที่รายงานจ�ำนวนสูง
ที่สุด 5 อันดับแรกคือ คือ อาหารเป็นพิษ 70 เหตุการณ์ ร้อยละ
40.46 ไข้หวัดใหญ่ 19 เหตุการณ์ (10.98%) มือ เท้า ปาก และ
MERS-CoV โรคละ 9 เหตุการณ์ (5.20%) ไข้สมองอักเสบ และ
คอตีบ โรคละ 7 เหตุการณ์ (4.05%) กรณีเข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 6 เหตุการณ์ (3.47%) (ตารางที่ 2)
2. ความทั น เวลาในการสอบสวนโรคนั บ จากวั น ที่
ผู้ป่วยไปรักษาครั้งแรก
		 เมื่อนับจากวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาครั้งแรกจนถึงวัน
ที่สอบสวนโรค รวม 513 เหตุการณ์ จ�ำนวนเหตุการณ์ที่น�ำมา
หาความทั น เวลาในการสอบสวนโรค 459 เหตุ ก ารณ์
(ขาดข้อมูล 54 เหตุการณ์) พบว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ได้รับ
สอบสวนโรคภายใน 3 วัน 285 เหตุการณ์ ร้อยละ 62.09
ช่วงเวลา 4 - 7 วัน 81 เหตุการณ์ (17.65%) ช่วงเวลา 8 - 15 วัน
59 เหตุการณ์ (12.85%) ช่วงเวลา 16 - 30 วัน 23 เหตุการณ์
(5.01%) และมากกว่า 30 วัน 11 เหตุการณ์ (2.40%)
เหตุ ก ารณ์ ที่ ส อบสวนโรคทั น เวลาใน 3 วั น กรณี นี้
5 อันดับแรก คือ อาหารเป็นพิษ 106 เหตุการณ์ ร้อยละ 37.19
ไข้หวัดใหญ่ 40 เหตุการณ์ (14.04%) คอตีบ 14 เหตุการณ์
(4.91%) MERS-CoV 12 เหตุการณ์ (4.21%) ไข้เลือดออก 11
เหตุการณ์ (3.86%)
3. กลุ่มโรคที่ได้รับแจ้ง
		 กลุ่มโรคในปี พ.ศ. 2557 ที่ได้รับแจ้งมากที่สุด (ทั้ง
เหตุการณ์ที่ยืนยันและสงสัย) คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ 152 เหตุการณ์ ร้อยละ 29.63 โรคระบบทางเดินอาหาร
137 เหตุ ก ารณ์ (26.71%) โรคติ ด เชื้ อ จากการสั ม ผั ส 57
เหตุการณ์ (11.11%) โรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 48
เหตุการณ์ (9.36%) โรคติดต่อน�ำโดยแมลง 37 เหตุการณ์
(7.21%) โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน 34 เหตุการณ์ (6.63%)
โรคติดเชื้อระบบประสาท 26 เหตุการณ์ (5.07%) เหตุการณ์
อื่น ๆ 9 เหตุการณ์ (1.75%) โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ง
แวดล้ อ ม 7 เหตุ ก ารณ์ (1.36%) และอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร 6
เหตุการณ์ (1.17%) (แผนภูมิที่ 1)

		 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ คือ ไข้หวัดใหญ่
114 เหตุการณ์ MERS-CoV (14) ปอดอักเสบ (11) สงสัยไข้หวัด
นก (5) ลีเจียนแนร์ (3) ไข้ด�ำแดง (3) ติดเชื้อ Mycoplasma
และติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคละ 1 เหตุการณ์
		 โรคระบบทางเดินอาหาร คือ อาหารเป็นพิษ 122
เหตุการณ์ อหิวาตกโรค (6) ตับอักเสบ (5) โบทูลิซึม อุจจาระ
ร่วง พาราทัยฟอยด์ และป่วยไม่ทราบสาเหตุ โรคละ 1 เหตุการณ์
โรคติดเชื้อจากการสัมผัส คือ มือ เท้า ปาก 25 เหตุการณ์
ตาแดง (12) เข้าเกณฑ์สอบสวนการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (6) ติด
เชื้อเอ็นเทอโรไวรัส (5) แมงกะพรุน (5) หิด (3) เฝ้าระวังผู้เดิน
ทางจากประเทศกินี (1)
		 โรคติ ด เชื้ อ ที่ ป ้ อ งกั น ได้ ด ้ ว ยวั ค ซี น ส่ ว นใหญ่ คื อ
คอตีบ 20 เหตุการณ์ สุกใส (14) ไอกรน (9) คางทูม (2) อาการ
ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน บาดทะยัก บาดทะยักในเด็ก
แรกเกิด โรคละ 1 เหตุการณ์
		 โรคติ ด ต่ อ น�ำโดยแมลง คื อ ไข้ เ ลื อ ดออก 20
เหตุการณ์ มาลาเรีย (9) ไข้รากสาดใหญ่ (3) เท้าช้าง (2) ชิคุนกุน
ยา ลิชมาเนียซิส และไข้ซิกา โรคละ 1 เหตุการณ์
โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน คือ พิษสุนัขบ้า 15 เหตุการณ์ ส
เตร็ปโตคอคคัสซูอิส (11) ฉี่หนู (4) บรูเซลโลซิส กาฬโรค และ
ทริคิโนซิส โรคละ 1 เหตุการณ์
		 โรคติดเชื้อระบบประสาท คือ ไข้สมองอักเสบ 15
เหตุการณ์ ไข้กาฬหลังแอ่น (7) Creutzfeldt-Jakob disease
(CJD) (3) ไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน (1)
		 เหตุการณ์อื่น ๆ คือ เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 2
เหตุการณ์ ผิวหนังอักเสบ เกล็ดเลือดต�่ำ, กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด แผ่นดินไหว ไฟฟ้าช็อต ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
และสัมผัสสัตว์พิษ อย่างละ 1 เหตุการณ์
		 โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ
พิษจากสารเคมี 2 เหตุการณ์ แก๊สพิษ (2) แก๊สแอมโมเนียรั่ว
และสารเร่งล�ำไยระเบิด อย่างละ 1 เหตุการณ์
		 เหตุการณ์ที่มีจ�ำนวนผู้ป่วย ทั้งที่มาโรงพยาบาลและ
ค้นพบเพิ่มเติมในชุมชนรวมกัน มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
อาหารเป็นพิษ 3 เหตุการณ์ และโรคตาแดง 2 เหตุการณ์
		 อาหารเป็นพิษที่จังหวัดยะลา เกิดขึ้นในวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ในเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั้งหมด 24 แห่ง
กระจายในเขตอ�ำเภอยะหา 19 แห่ง อ�ำเภอกาบัง 5 แห่ง พบผู้
ป่วยรวม 1,111 ราย จากนักเรียนทั้งหมด 8,050 คน อัตราป่วย
ร้อยละ 8.74 อาหารสงสัยคือนมถั่วเหลืองยี่ห้อหนึ่ง ผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย แต่ไม่พบการปนเปื้อนของกลุ่มสารยาฆ่าแมลง
		 อาหารเป็ น พิ ษ ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26
สิงหาคม – 4 กันยายน 2557 รวม 742 ราย ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนและครูจากโรงเรียน 8 แห่ง ในต�ำบลสัตหีบ อ�ำเภอ
สัตหีบ ผลการตรวจอุจจาระผู้ป่วยพบสารพันธุกรรมของไวรัส

โนโร 4 ตัวอย่าง โดยโรงเรียนทุกแห่งรับน�้ำแข็งจากโรงน�้ำแข็ง
เดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน แหล่งน�้ำดิบเป็น
น�้ำผิวดินไม่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ปริมาณ
คลอรีนตกค้างที่ปลายท่อน�้ำประปาจากผู้จัดจ�ำหน่าย 3 แห่ง
น้อยกว่า 0.5 ppm
การระบาดของโรคตาแดงที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในเดื อ น
กันยายน 2557 เกิดขึ้นในเรือนจ�ำ พบผู้ป่วยรวม 700 ราย จาก
นักโทษจ�ำนวน 2,976 คน อัตราป่วยร้อยละ 27.33 เรือนจ�ำมี
ความแออั ด มาก นั ก โทษท�ำกิ จ กรรมร่ ว มกั น เช่ น อาบน�้ำ
นอนเบียดในพื้นที่จ�ำกัดไม่สามารถขยับตัวได้หากขยับตัวหรือ
ลุกออกจากที่นอนนั้น ก็จะไม่สามารถนอนได้อีก น�้ำใช้ส่วนใหญ่
มาจากการประปาเทศบาลนครภูเก็ต แต่ขณะนั้นมีการซ่อม
ท่อประปา ท�ำให้เรือนจ�ำต้องใช้น�้ำบ่อของเรือนจ�ำซึ่งไม่มีการใส่
สารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนน�ำมาใช้
อาหารเป็ น พิ ษ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 29
พฤษภาคม – 19 มิ ถุ น ายน 2557 พบการระบาดหลาย
เหตุการณ์ ที่ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียน 2 แห่ง ในอ�ำเภอ
ดอยเต่า โรงเรียน 4 แห่ง ในอ�ำเภอแม่ออน จอมทอง อ�ำเภอ
สันก�ำแพง และอ�ำเภอแม่แจ่ม งานเลี้ยง ในอ�ำเภอหางดง และ
โรงผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด ในอ�ำเภอพร้าว จ�ำนวนผู้ป่วยรวม 449
ราย อาหารสงสัยคือ ข้าวมันไก่ ผลการตรวจตัวอย่างจากผู้ป่วย
ในเหตุการณ์ของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่อ�ำเภอดอยเต่า
และโรงเรียนแห่งหนึ่งอ�ำเภอแม่ออน พบเชื้อ Vibrio parahemolyticus ในผู้ป่วย รวม 15 ราย
การระบาดของโรคตาแดงที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวัน
ที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557 เกิดในเรือนจ�ำแห่งหนึ่ง
พบผู้ป่วยรวม 340 ราย จากจ�ำนวนผู้ต้องขังชายทั้งหมด 1,975
คน อัตราป่วยร้อยละ 17.22 ผลการตรวจตัวอย่างจากเยื่อบุตา
ผู้ป่วย 1 ราย พบเชื้อ Coxsackie virus A24
การตรวจพบการระบาดเชื่อมโยงในหลายจังหวัดโดยใช้ข้อมูล
จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์
ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักระบาดวิทยา เริ่มสังเกต
พบความผิดปกติของเหตุการณ์อาหารเป็นพิษเชื่อมโยงกับการ
รับประทานข้าวมันไก่หลายเหตุการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบ
เชื้อสาเหตุ Vibrio parahemolyticus ซึ่งปกติเป็นเชื้อที่พบใน
อาหารทะเล และมีรายงานเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้จาก
จังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประปราย ช่วงปลายปี พ.ศ. 2557 พบการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์
ที่เกิดจากการรับประทานข้าวมันไก่ท่ีพบเชื้อ Vibrio parahemolyticus ทั้ ง จากผู ้ ป ่ ว ยและตั ว อย่ า งอาหารในหลาย
จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้มีการสอบสวนโรค
ทั้งสองภาคโดยส�ำนักระบาดวิทยา สามารถเชื่อมโยงกับเลือดไก่
ที่มาจากบริษัทเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถหาจุดที่เชื้อ Vibrio
parahemolyticus เข้าไปในเลือดไก่ได้ เหตุการณ์นี้ได้ท�ำให้
เกิดการท�ำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนทั้งกรมควบคุมโรค
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ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมปศุสัตว์ และ
ยังท�ำให้มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุและวิธีการป้องกัน
การระบาดดังกล่าว
วิจารณ์
ฐานข้อมูลจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ มีข้อจ�ำกัดคือ
ข้อมูลได้จากการขอความร่วมมือจากจังหวัดในการแจ้งข่าว
ไม่ได้ก�ำหนดให้จังหวัดต้องรายงาน ดังนั้นจ�ำนวนเหตุการณ์
มากน้อยจึงไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริงแต่อย่างใด จากการ
ตรวจสอบข่าวและประสานงานกับจังหวัดพบว่าการสอบสวน
โรคจะให้ทีมระดับอ�ำเภอหรือต�ำบลสอบสวนโรค ซึ่งอาจมีข้อ
จ�ำกั ด ด้ า นบุ ค ลากร ทรั พ ยากร และการบริ ห ารจั ด การ
สภาพภูมิประเทศที่จะเข้าไปยากล�ำบาก ดังนั้น ผลการสอบสวน
ในหลายเหตุการณ์จึงได้ข้อมูลเพียงเบื้องต้น ถ้าเหตุการณ์ใดที่
ส่วนกลาง หรือเขตที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ลงไป
ร่วมสอบสวนโรคกับทีมพื้นที่เหตุการณ์นั้นจะได้รายละเอียด

ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามในท่ามกลางข้อจ�ำกัดที่หลากหลาย
ดังกล่าว ฐานข้อมูลจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์นี้ได้ผ่านการ
พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นระบบข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถน�ำมาใช้
ในการตรวจจับความผิดปกติส�ำคัญ ๆ ได้หลายครั้ง รวมถึงการ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถน�ำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในวง
กว้างได้
		 ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักระบาดวิทยา ได้พยายาม
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย ติดตามผลการตรวจทางห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารย้ อ นหลั ง รายงานสอบสวนโรคฉบั บ เพิ่ ม เติ ม
หรือฉบับสมบูรณ์ ท�ำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละน�ำเสนอสถานการณ์ โรค
ในรายงานประจ�ำปี และการรายงานสถานการณ์โรคในเชิงลึก
มากขึ้น
ผู้เรียบเรียง
บวรวรรณ ดิเรกโภค
บรรณาธิการวิชาการ
พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์

ตารางที่ 1 หน่วยงานที่แจ้งข่าว/เหตุการณ์การระบาดในปี พ.ศ. 2557
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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แหล่งข่าว

สสจ.
รพศ./รพท.
สคร.
ส�ำนักระบาดวิทยา
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพฯ /ศบส.
รพ.เอกชน
ปชช.
ข่าวจากสื่อ
อื่นๆ ไม่ระบุ
สสอ.
สถาบันบ�ำราศนราดูร
รพ.สต.
รพช.
รพ.นอกสังกัดกระทรวง สธ.
หน่วยงานในส่วนกลาง
เครือข่ายแมงกะพรุนเกาะสมุย
รวม
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จ�ำนวนเหตุการณ์
194
98
63
48
30
14
12
12
7
6
6
6
6
4
4
2
1
513

ร้อยละ
37.82
19.10
12.28
9.36
5.85
2.72
2.34
2.34
1.36
1.17
1.17
1.17
1.17
0.78
0.78
0.39
0.19
100.00

ตารางที่ 2 ความทันเวลาในการแจ้งเหตุการณ์ เปรียบเทียบระหว่างการนับจากวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาครั้งแรก
จนถึงวันที่แจ้งเหตุการณ์
ความทันเวลา
ไม่เกิน 3 วัน
4-7 วัน
8-15 วัน
16-30 วัน
มากกว่า 30 วันขึ้นไป
รวม

นับจากวันที่ผู้ป่วยไปรับการรักษาครั้งแรก
จ�ำนวน
ร้อยละ
173
125
107
54
26
485

35.67
25.77
22.06
11.13
5.36
100.00

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเหตุการณ์จ�ำแนกตามกลุ่มโรค

โรคติดเชื้อระบบประสาท; 26; 5.07%
โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน;
34; 6.63%
โรคติดเชื้อน�ำโดยแมลง;
37; 7.21%
โรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน;
48; 9.36%
โรคติดเชื้อจากการสัมผัส; 57;
11.11%

อุบัติเหตุจราจร; 6; 1.17%
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม; 7; 1.36%
อื่นๆ; 9; 1.75%

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ;
152; 29.63%

โรคระบบทางเดินอาหาร; 137;
26.71%
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