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บทคัดย่อ
ความเป็นมา: เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 SRRT สันป่าตองได้รับ
รายงานผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้หูดับ 3 ราย ในเขตอําเภอแม่วาง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การสอบสวนโรคเพื่ อ ยื น ยั น การ
วิ นิ จ ฉั ย ยื น ยั น การระบาดของโรค เพื่ อ ศึ ก ษาขอบเขตของการ
ระบาด การกระจายของโรค และเพื่ อ หาแนวทางควบคุ ม และ
ป้องกันการระบาดของโรค
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: การศึ ก ษาระบาดวิ ท ยาเชิ ง พรรณนาโดยทบทวน
เวชระเบี ย นและสั ม ภาษณ์ ผู้ ป่ ว ยโรคไข้ หู ดั บ ที่ ม ารั ก ษาที่
โรงพยาบาลสันป่าตอง และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยมีนิยามผู้ป่วย
คือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
และมีประวัติการสัมผัสสุกร หรือบริโภคเนื้อสุกร หรือเลือดสุกรดิบ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 พฤษภาคม–7 มิ ถุ น ายน 2560 การศึ ก ษาสภาพแวดล้อมทําโดยการสัมภาษณ์ ร้านค้าเนื้อสุกร สถานที่ชําแหละสุกร
และฟาร์ ม สุ ก ร และการศึ ก ษาทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทํ า โดยเก็ บ
ตัวอย่างจากเลือดหรือน้ําไขสันหลังของผู้ป่วย เพื่อนํามาเพาะเชื้อ
และทํามัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
ผลการสอบสวน: พบผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 3 ราย เป็นเพศหญิง 2
ราย อายุ 42 ปี และ 65 ปี เพศชาย 1 ราย อายุ 43 ปี มีผู้ป่ว ย
เสีย ชีวิต 1 ราย ผู้ป่ว ยทั้ง สามรายได้ม ารัก ษาตัว ที่โ รงพยาบาล

ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ , อรรถพงษ์ อินทร์มูล
สันป่าตอง โดยอาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยทั้งสามคนที่พบ
ร่วมกันหมดมีดังนี้ คือ ไข้ ซึมหรือไม่รู้สึกตัว ความรู้สึกสับสน ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยทั้งสามรายมีประวัติทานลาบควายผสมหมู
ดิบที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกด้วยความร้อน ซึ่งเนื้อควายซื้อมาจาก
ตลาดในหมูบ้านส่วนเนื้อหมูนํามาจากสุกรที่เลี้ยงเองซึ่งเสียชีวิตโดย
ไม่ทราบสาเหตุ มีผู้ร่วมรับประทานด้วยทั้งหมด 5 คน คิดเป็นอัตรา
ป่วยร้อยละ 60 นอกจากนี้ ผู้ป่วยทั้งหมดยังมีประวัติดื่มสุราเป็น
ประจํา ส่วนการศึกษาสภาพแวดล้อมพบว่า ร้านค้าเนื้อสุกร ฟาร์ม
สุกร และสถานที่ชําแหละสุกร ทั้งหมดได้มาตรฐาน และการศึกษา
ทางห้องปฏิบัติการ พบว่าผลเพาะเชื้อจากเลือดหรือน้ําไขสันหลัง
ของผู้ป่วยพบเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส และผลมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
เป็นซีโรไทป์ 2
สรุปและวิจารณ์ผล: พบการระบาดโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส
ซูอิส ซีโรไทป์ 2 ในอําเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26
พฤษภาคม–7 มิ ถุ น ายน 2560 พบผู้ ป่ ว ยยื น ยั น จํ า นวน 3 ราย
เสียชีวิต 1 ราย คํานวณอัตราป่วย ได้เท่ากับร้อยละ 60 พบแหล่ง
โรคร่วมจากการทานเนื้อสุกรที่เลี้ยงเองแล้วเสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุ
คําสําคัญ: สอบสวนโรค, โรคไข้หูดับ, แม่วาง, เชียงใหม่

 การสอบสวนโรคไข้หูดับ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2560
 สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวังทาง
ระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละรายงานสถานการณ โ รคที่ เ ป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่ อ เป น สื่ อ กลางในการนํ า เสนอผลการสอบสวน
โรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
4. เพื่อเผยแพรความรู ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน
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บทนํา
โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสหรือโรคไข้หูดับ เป็นโรค
ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus
suis ในสกุ ล Streptococcus ในตระกู ล Streptococcaceae มี
การจัดแบ่งเชื้อตามลักษณะของ Capsular Antigen เป็นซีโรไทป์
(Serotype) ต่าง ๆ ถึง 35 Serotypes ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรง
ในการก่อโรคของเชื้อแต่ละซีโรไทป์จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ
สาร Muramidase-released protein (MRP) และ Extracellular
protein (EP) ซึ่งพบว่า ซีโรไทป์ที่มีความรุนแรงสูงในการก่อโรค
ในคนคือ Serotype 2 และ 1 ตามลําดับ (1)
เชื้อแบคทีเรีย Streptococcus suis สามารถเข้าสู่ร่างกาย
มนุษย์ได้ 3 ทาง คือ 1) ทางผิวหนังที่เป็นบาดแผล 2) การบริโภค
เนื้อหมูหรือเลือดโดยไม่ผ่านกระบวนการปรุงสุก 3) ทางเยื่อยุตา
ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1–3 วัน แต่อาจพบได้ยาวนานถึง 1
สัปดาห์ อาการของโรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส ที่พบได้บ่อย
คือ อาการของเยื่ อ หุ้ ม สมองอั ก เสบ เช่ น ไข้ ปวดศี ร ษะ คอแข็ ง
อาเจียน กลัว แสง สับสน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยินจนถึง
ขั้ น หู ห นวกถาวร ผู้ ป่ ว ยบางรายมี อ าการเวี ย นศี ร ษะ ข้ อ อั ก เสบ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ (cellulitis) ในรายที่มีอาการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตจะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ไต เยื่อบุหัวใจอักเสบ
ปอดอักเสบ ลูกตาอักเสบ มีผื่น จ้ําเลือดทั่วตัวและช็อก หลังจากที่
หายจากอาการป่วยแล้ว อาจมีความผิดปกติของการทรงตัวและ
การได้ยิน (2) โรคไข้หูดับ พบครั้งแรกในมนุษย์เมื่อปี พ.ศ. 2511 ที่
ประเทศเดนมาร์ก (3) ในประเทศไทยพบว่าโรคไข้หูดับ มีรายงาน
ผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 (4)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. ศูนย์
ระบาดอําเภอสันป่าตอง ได้รับแจ้งจากพยาบาลประจําตึกผู้ป่วยใน
ว่ามีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้หูดับ รวมจํานวน 3 ราย เป็นเพศชาย 1
รายและหญิง 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดอาศัยอยู่บ้านเดียวกันและมี
ประวัติรับประทานลาบควายผสมหมูดิบเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจึง
ดําเนินการสอบสวนโรคระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ยืน ยัน การวิน ิจ ฉัย และยืน ยัน การระบาดของโรค
ไข้หูดับ
2. เพื่อศึกษาขอบเขตของการระบาดและศึกษาการกระจาย
ของโรคไข้หูดับ
3. เพื่อหาแนวทางการควบคุมและป้องกันการระบาดของ
โรคไข้หูดับ
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วิธีการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive study)
1.1 ทบทวนสถานการณ์โรคไข้หูดับของประเทศไทยและ
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560
1.2. ทบทวนเวชระเบียนและสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคไข้หูดับ
ที่มารักษาที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่างวันที่ 1–2 มิถุนายน
2560
1.3. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองผู้ป่วยตามนิยาม คือ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
และมีประวัติการสัมผัสสุกร หรือบริโภคเนื้อสุกร หรือเลือดสุกรดิบ
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม–7 มิถุนายน 2560 จําแนกผู้ป่วยตาม
นิยามดังต่อไปนี้
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) คือ ผู้ป่วยที่มีไข้ ร่วมกับ
มีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ คือ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
ท้อ งเสีย คอแข็ง เดิน โซเซ เสีย การทรงตัว ปวดข้อ สูญ เสีย การ
ได้ย ิน อย่า งเฉีย บพลัน จ้ํ า เลือ ด หรือ ผู ้ป ่ว ยที ่แ พทย์ว ิน ิจ ฉัย ว่า
เป็น Meningitis, Septicemia, Streptococcal toxic shock
syndrome (STSS), Arthritis, Myocarditis หรือ Endocarditis
ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) คือ ผู้ป่วยสงสัยที่ได้รับ
การแยกเชื้อพบ Streptococcus group โดยวิธีเพาะเชื้อหรือวิธี
ชีวเคมี (Biochemistry) จากเลือด น้ําไขสันหลัง หรือน้ําในข้อ
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) คือ ผู้ป่วยสงสัยที่ได้รับ
แยกเชื้อพบ S. suis (5)
2. การศึกษาสภาพแวดล้อม (Environmental study)
สั ม ภาษณ์ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว เรื่ อ งการนํ า เนื้ อ หมู ม า
รับประทาน สํารวจร้านค้าเนื้อสุกร สถานที่ชําแหละสุกรและฟาร์ม
สุกร การสอบสวนข้อมูลย้อนหลังของเนื้อสุกรที่สงสัย เพื่อสืบไปยัง
แหล่งที่มาของโรค
3. การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory study)
เก็บตัวอย่างจากเลือดหรือน้ําไขสันหลังของผู้ป่วยทุกราย
เพื่อนํามาเพาะเชื้อ และตรวจทางชีวเคมีโดยห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลสั นป่ า ตอง รวมทั้ งวิ ธี multiplex PCR ส่ ง ตรวจ ณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เชียงใหม่ เพื่อหา serotype ของ
เชื้อ Streptococcus suis
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระบาดเชิงพรรณนา (Descriptive study)
1.1 สถานการณ์ โ รคไข้ หู ดั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม–2
มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วย 147 ราย จาก 25 จังหวัด คิดเป็นอัตรา

ป่ ว ย 0.22 ต่ อ แสนประชากร เสี ย ชี วิ ต 4 ราย คิ ด เป็ น อั ต ราตาย
0.01 ต่ อ แสนประชากร ภาคที่ มี อั ต ราป่ ว ยสู ง สุ ด คื อ ภาคเหนื อ
0.78 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.17 ต่อแสน
ประชากร ภาคกลาง 0.07 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.01ต่อแสน
ประชากรตามลําดับ (6)
สถานการณ์โรคไข้หูดับ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ป่วยในปี
พ.ศ. 2560 มีจํานวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึ ง เดื อ นพฤษภาคม และในปี พ.ศ. 2560 พบว่ า เดื อ น
เมษายนมีจํานวนผู้ป่วยค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี โดยตั้งแต่วันที่
1 มกราคม–31 พฤษภาคม 2560 พบผู้ ป่ ว ย 6 ราย และเมื่ อ
แบ่งเป็นอําเภอพบว่าอําเภอแม่วางมีผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 3.29 ต่อแสนประชากร
1.2 จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หูดับที่มารักษาที่
โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่างวันที่ 1–2 มิถุนายน 2560 ทั้งหมด
3 ราย อาศัยอยู่บ้านเดียวกันในเขตอําเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้หญิง 2 ราย อายุ 42 ปีและ 65 ปี ผู้ชาย 1 ราย อายุ 43 ปี
โดยผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ส่วนผู้ป่วยอีก 2
รายเริ่มป่วยวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ ป่ ว ยที่ พ บเป็ น รายแรก เป็ น ผู้ ห ญิ ง อายุ 42 ปี มี โ รค
ประจําตัวเป็นโรคตับแข็ง และดื่มสุราเป็นประจําทุกวัน เริ่มป่วย
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รักษาที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ด้วย
เรื่องไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หูอื้อ เดินเซ มีจ้ําเลือดตามตัว
และมีประวัติทานลาบควายผสมหมูดิบที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกด้วย
ความร้อน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 12.00 น.
โดยซึ่ ง เนื้ อ ควายซื้ อ มาจากตลาดในหมู บ้ า นส่ ว นเนื้ อ หมู ที่ นํ า มา
ประกอบอาหารเป็นหมูที่เลี้ยงไว้จํานวน 1 ตัวที่ตายเองโดยไม่ทราบ
สาเหตุ แพทย์ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น โรคไข้ หู ดั บ ขณะรั ก ษาตั ว อยู่
โรงพยาบาลสันป่าตอง ผู้ป่วยซึมลง หมดสติ จึงได้ทําการใส่ท่อช่วย
หายใจ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 แพทย์เจ้าของไข้จึงส่งตัวผู้ป่วย
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และต่อมาในวันที่
5 มิถุนายน 2560 ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลง
ผู้ป่วยรายที่สอง เป็นผู้หญิง อายุ 65 ปี ไม่มีโรคประจําตัว
แต่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจําทุกวัน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2560 มารักษาที่โรงพยาบาลแม่วาง ด้วยเรื่องมีไข้ ซึมลง ไม่พูด
และเดินเซ แพทย์โรงพยาบาลแม่วางสงสัยว่ามีการติดเชื้อที่ระบบ
ประสาทส่ ว นกลาง จึ ง ส่ ง มารั ก ษาต่ อ ที่ โ รงพยาบาลสั น ป่ า ตอง
แพทย์โรงยาบาลสันป่าตองได้ซักประวัติเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยอาศัย
อยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกและได้รับประทานลาบควายผสม
หมูดิบมื้อเดียวกันกับผู้ป่วยรายแรก จึงวินิจฉัยเป็นโรคไข้หูดับ ซึ่ง
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ต่ อ มาญาติ ผู้ ป่ ว ยขอนํ า ผู้ ป่ ว ยไปรั ก ษาต่ อ ที่
โรงพยาบาลศรี พั ฒ น์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
หลังจากนั้นถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่
วาง โดยให้ฉีดยาปฏิชีวนะจนครบ 30 วัน
ผู้ป่ วยรายที่ ส าม เป็ นผู้ ชาย อายุ 43 ปี
ไม่มีโรคประจําตัว แต่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจํา
ทุก วั น เริ่ ม ป่ ว ยเมื่ อวั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2560 มา
รักษาที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ด้วยเรื่องไข้ เวียน
ศี ร ษะ เดิ น เซ หู ไ ม่ ไ ด้ ยิ น ผู้ ป่ ว ยอาศั ย อยู่ บ้ า น
เดียวกันกับผู้ป่วยรายแรกและได้รับประทานลาบ
ควายผสมหมู ดิ บ มื้ อ เดี ย วกั น กั บ ผู้ ป่ ว ยรายแรก
และรายที่สอง แพทย์ได้วินิจฉัยเป็นโรคไข้หูดับ
รั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาลสั น ป่ า ตองโดยให้ ฉี ด ยา
ปฏิชีวนะจนครบ 14 วัน
1.3 ผลการค้ น หาผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
คั ด กรองผู้ ป่ ว ยตามนิ ย าม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26
พฤษภาคม–7 มิถุนายน 2560 ปรากฏว่าไม่พบ
ผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มเติม
จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติพบว่า
ได้ มี ค นที่ รั บ ประทานลาบควายผสมหมู ดิ บ มื้ อ
เดี ย วกั น กั บ ผู้ ป่ ว ยมี จํ า นวน 5 คน โดยพบว่ า
ผู้ป่วยทั้งสามคนได้รับประทานลาบควายผสมหมู
ดิบจํานวนมากกว่าผู้ที่ไม่ป่วยอีก 2 คน คํานวณ
attack rate ได้เท่ากับ 60%
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าการระบาดครั้งนี้
เป็ น การระบาดแบบแหล่ ง โรคร่ ว ม (point
common source) โดยพบผู้ ป่ ว ยรายแรกใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 และพบผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก
สองรายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 หลังจากนั้นไม่
พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก ค่ามัธยฐานระยะฟัก
ตัวคือ 2 วัน ดังรูปที่ 2
อาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไข้หู ดั บ ในการระบาดครั้ ง นี้ มี ดั ง นี้ คื อ ไข้ ร้ อ ยละ
100.0 ซึมหรือไม่รู้สึกตัวร้อยละ 100.0 ความรู้สึก
สับสนร้อยละ 100.0 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร้อยละ
100.0 เดินเซหรือเดินทรงตัวไม่ได้ร้อยละ 66.7
การได้ยินลดลงหรือหูอื้อร้อยละ 66.7 จ้ําปื้นตาม
ผิวหนังร้อยละ 33.3 และปวดศีรษะร้อยละ 33.3
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 จํานวนผู้ป่วยจําแนกตามวันที่เริ่มป่วย ในการระบาดโรคไข้หูดับ อําเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2560
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2. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม (Environmental study)
ร้านค้าเนื้อสุกร
พบร้านค้าเนื้อสุกรในตลาดตําบลที่มีการระบาดโรคไข้หูดับ
ครั้งนี้ จํานวน 6 ร้าน และจากการสัมภาษณ์ผู้ขายทั้ง 6 ร้าน พบว่า
รับซื้อเนื้อสุกรจากผู้ชําแหละสุกรแห่งหนึ่งในเขตอําเภอสันป่าตอง
ไม่ได้รับซื้อเนื้อสุกรจากแหล่งอื่นเลยนอกเหนือจากผู้ชําแหละสุกรแห่ง
นี้ ทุ กร้ านมีใบแสดงการซื้ อขายระบุ แหล่ งที่มาของสุ กรว่ ามาจาก
ฟาร์มใด ปริมาณที่ซื้อและรายละเอียดของการขนส่งมาในแต่ละครั้ง
ฟาร์มสุกร
พบฟาร์มในตลาดตําบลที่มีการระบาดโรคไข้หูดับ ครั้งนี้
จํานวน 8 ฟาร์ม และจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฟาร์มทั้ง 8 แห่ง
พบว่าฟาร์มรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ลักษณะของ
ฟาร์มเริ่มจาก ทางเข้า–ออก ของฟาร์มมีสถานที่ทําลายเชื้อโรค อีก
ทั้งมีห้องอาบน้ําชําระร่างกายสําหรับผู้ที่จะเข้าไปยังโรงเรือนต่างๆ
มีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้า–ออกจากฟาร์ม ภายในฟาร์มมีหลาย
โรงเรือนตั้งแต่ ระดับพ่อแม่พันธุ์ ระดับสุกรอนุบาล และระดับสุกร
ขุ น แยกเป็ น สั ด ส่ ว นชั ด เจน รวมทั้ ง มี ผู้ ดู แ ลในแต่ ล ะโรงเรื อ น
สุ ข ภาพของสุ ก รทุ ก ตั ว จะมี ใ บประวั ติ บั น ทึ ก เรื่ อ งการเจ็ บ ป่ ว ย
นอกจากนี้มีบันทึกของผู้ที่ซื้อสุกรทุกราย
สถานที่ชําแหละสุกร
ไม่พบสถานที่ชําแหละสุกรในเขตอําเภอแม่วาง ทางทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จึงได้ไปสํารวจสถานที่ชําแหละ
สุกรแห่งหนึ่งในเขตอําเภอสันป่าตองซึ่งเป็นผู้ส่งเนื้อสุกรมาให้แก่
ร้านค้าเนื้อสุกรในตําบลที่มีการระบาดโรคไข้หูดับครั้งนี้ ซึ่งผลการ
สํารวจพบว่ามีคอกพัก มีทางลาดเอี ยงเพื่อขนส่ง สุกรจากฟาร์ ม
และมีช่องทางนําสุกรมายังสถานที่ฆ่าจากคอกพักดังกล่าว โดยปกติ
สุกรจะถูกกักเป็นระยะเวลา 2–3 วัน สําหรับสถานที่ฆ่า–ชําแหละ มี
ความสะอาด และมีที่ฆ่าเชื้อสําหรับอุปกรณ์และสิ่งปฏิกูล
3. ผลการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory study)
3.1 ผลการเพาะเชื้อ
ผู้ป่วยทั้งสามรายได้มีการเก็บตัวอย่างส่งหาเชื้อก่อโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ รพ.สันป่าตอง ดังนี้ ผู้ป่วยรายแรกได้ทําการส่งเพาะ
เชื้อจากเลือด (hemoculture) จํานวน 2 specimens ส่วนผู้ป่วย
รายที่สองได้ทําการส่งเพาะเชื้อจากน้ําไขสันหลัง (CSF culture)
จํานวน 1 specimen และผู้ป่วยรายที่สามได้ทําการส่งเพาะเชื้อ
จากเลือด (hemoculture) จํานวน 2 specimens และส่งเพาะ
เชื้อจากน้ําไขสันหลัง (CSF culture) จํานวน 1 specimen ซึ่งสิ่ง
ส่งตรวจทั้งหมดขึ้นเชื้อ Streptococcus suis ทั้งหมด และความไวต่อยาของเชื้อ Streptococcus suis ในผู้ป่วยทั้งสามรายพบว่า

มีความไวต่อยา ceftriazone, Peniclillin และ Vancomycin
3.2 ผลการตรวจ serotype
ผลการเพาะเชื้อจากเลือด (hemocultue) ในผู้ป่วยราย
แรกและรายที่สามได้ทําการส่งตรวจ serotype ของ Streptococcus
suis โดยวิธี multiplex PCR ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็น serotype 2 ทั้งสองคน
อภิปรายผล
การสอบสวนผู้ ป่ ว ยโรคไข้ หู ดั บ อํ า เภอแม่ ว าง จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2560 โดยพบ
ผู้ป่วยทั้งหมด 3 ราย โดยทั้งผู้ป่วยทั้งสามรายมีประวัติทานลาบ
ควายผสมหมู ดิ บ ในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ
12.00 น. นอกจากนี้ผู้ป่วยทั้งหมดยังมีประวัติดื่มสุราเป็นประจํา
จากการศึกษาในประเทศเวียดนามพบว่า ปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการ
แสดงอาการ เมื่อมีการติดเชื้อ Streptococcus suis คือ การดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีภาวะแอลกอฮอล์ลิซึม (7) ดังนั้น การรับประทาน
อาหารประเภทลาบ หลู้ หมูดิบ และดื่มสุราร่วมกัน จึงเป็นสาเหตุ
สํ า คั ญ ที่ ใ ห้ แ สดงอาการของโรครุ น แรงบางรายเสี ย ชี วิ ต หรื อ มี
อาการแทรกซ้อนจากความพิการของหูหนวกถาวร ซึ่งในการระบาด
ครั้ งนี้ ก็ พบผู้ ป่ วยเสี ยชี วิ ตหนึ่ งราย ส่ วนอี กหนึ่ งรายมี อาการหู ดั บ
ไม่ได้ยิน และคํานวณ attack rate ได้สูง (เท่ากับ 60%)
การระบาดในครั้ ง นี้ เ ป็ น การระบาดแบบแหล่ ง โรคร่ ว ม
(point common source) โดยแหล่งโรคน่าจะเป็นการนําหมูที่
เลี้ ย งไว้ 1 ตั ว แล้ ว ตายโดยไม่ ท ราบสาเหตุ ม ารั บ ประทาน และ
คํานวณค่ามัธยฐานระยะฟักตัวคือ 2 วัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1–3 วัน ก็ตรงตามทฤษฎีว่าเป็นเชื้อ
Streptococcus suis และอาการแสดงทางคลิ นิ ก ของผู้ ป่ ว ยทั้ ง
สามคนที่พบร่วมกันหมดมีดังนี้ คือ ไข้ ซึมหรือไม่รู้สึกตัว ความรู้สึก
สับสน และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งอาการดังกล่าวบ่งบอกว่ามีการ
ติดเชื้อไปในระบบประสาทส่วนกลาง
การศึกษาสภาพแวดล้อม พบว่าร้านค้าเนื้อสุกรทั้ง 6 แหล่ง
มีใบแสดงการซื้อขายระบุ แหล่ งที่ มาของสุ กรว่ ามาจากฟาร์ มใด
ปริมาณที่ซื้อและรายละเอียดของการขนส่งมาในแต่ละครั้ง ฟาร์ม
สุกรทั้ง 8 ฟาร์มได้มีรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ และ
สถานที่ชําแหละสุกร 1 แหล่งนั้นได้มาตรฐาน ดังนั้นร้านค้าเนื้อสุกร
ฟาร์มสุกร และสถานที่ชําแหละสุกรที่ได้สํารวจศึกษาในครั้งนี้ไม่
น่าจะมีหมูที่เป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคไข้หูดับในครั้งนี้
การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ รพสันป่าตอง พบผลการ.
เพาะเชื้ อ จากเลื อ ดหรื อ น้ํ า ไขสั น หลั ง ของผู้ ป่ ว ยทุ ก คนขึ้ น เชื้ อ
Streptococcus suis ทั้งหมด และความไวต่อยาของเชื้อ S. suis
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ในผู้ ป่ วยทั้ ง สามราย มี ค วามไวต่ อยา ceftriazone, Peniclillin
และ Vancomycin เหมื อ นกั น และเมื่ อ ส่ ง ตรวจหาเชื้ อ ที่ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธี multiplex
PCR เพื่อหา serotype ของเชื้อ ได้ผลเป็น serotype 2 ซึ่งเป็ น
สายพั น ธุ์ ที่ รุ น แรงในคนและก่ อ ให้ เ กิ ด การเสี ย ชี วิ ต หรื อมี อ าการ
แทรกซ้อนจากความพิการของหูหนวกถาวรมากที่สุด
ข้อจํากัดในการสอบสวน
1. การระบาดกับการรักษาคนละพื้นที่อาจมีผลทําให้ข้อมูล
ที่จําเป็นบางอย่างอาจได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการประสานงานต้อง
ใช้ผู้ประสานงานทั้งสองอําเภอ คือ อําเภอแม่วาง และ สันป่าตอง
2. ผู้ป่วยที่เป็นคนประกอบอาหารที่ก่อให้เกิดโรคระบาดใน
ครั้งนี้ได้เสียชีวิต จึงอาจทําให้ขาดข้อมูลที่จําเป็นในเรื่องของแหล่ง
โรคที่สําคัญ
3. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่บางคนยังไม่รู้จักโรค จึงอาจมีผลต่อ
การสอบสวนโรคและการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง
การดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
กลุ่มผู้บริโภคเนื้อสุกร
1. การปรุงอาหารควรนําเนื้อสุกรมาปรุงสุกเท่านั้น ไม่ควร
บริโภคเนื้อสุกร เลือด และอวัยวะภายในที่ดิบ ๆ หรือปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ
เช่น ลาบ หลู้ เป็นต้น
2. ล้ า งมื อก่ อ นและหลั ง สัม ผั ส เนื้ อหรื ออวั ย วะของสุ ก รที่
จําหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบาดแผลบนอวัยวะที่สัมผัสกับ
เนื้อสุกร หรือบริเวณที่สัมผัส
3. การเลือกซื้อเนื้อสุกรเพื่อบริโภคควรเป็นเนื้อสุกรที่สด ไม่
มีสีแดงคล้ําหรือมีเลือดคั่งมาก ๆ หรือเนื้อแดงมีเลือดปนผิดปกติ
4. ร้ านค้ าควรมีใ บรั บรองการนํา เนื้อ สุก รจากโรงงานฆ่ า
สัตว์ที่มีมาตรฐาน ไม่เป็นเนื้อสุกรที่ตายเองและนํามาชําแหละขาย
5. เลือกซื้อเนื้อที่เก็บอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลา
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร
1. การทําความสะอาดคอก ควรใส่รองเท้า และ ถุงมือทุก
ครั้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น การสั ม ผั ส กั บ ของเสี ย มู ล หรื อ เมื่ อ ต้ อ งเขาไป
ทํางานในคอกสุกร ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับสุกรหรือทําความ
สะอาดคอกสัตว์
2. หลีกเลี่ยงจากการจับซากสุกรด้วยมือเปล่า หรือนําออก
จากฟาร์มเพื่อจําหน่ายหรือบริโภค
3. การทําลายซาก ควรฝังหลุมลึกประมาณ 2 เมตร และ
โรยปูนขาวทั่วก้นหลุม และบนตัวสัตว์ก่อนทําการกลบดิน
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กลุ่มผู้ทํางานในสถานที่ชําแหละ/ร้านค้าจําหน่ายเนื้อสุกร
1. ล้างทําความสะอาดมือ เท้า และส่วนที่สัมผัสกับซาก
สุ ก รโดยตรงและไม่ ค วรหยิ บ หรื อ จั บ ต้ อ งอาหารเขาปากขณะ
ปฏิบัติงาน
2. เนื้ อ สุ ก รที่ นํ า มาจํ า หน่ า ยควรมาจากโรงฆ่ า สั ต ว์ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน มีการตรวจรับรองจากพนักงานตรวจเนื้อ โดยปกติแล้ว
เนื้อสุกรที่ผ่านจากโรงงานฆ่าสัตว์จะมีตราประทับรับรองที่ซากสัตว์
ทุกซากที่จะนําสู่การจําหน่าย
3. แผงจําหน่ายเนื้อสุกรควรทําความสะอาดและล้าง ด้วย
น้ายาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกจําหน่าย
4. ควรเก็บเนื้อที่จะจําหน่ายในระหว่างวันไว้ที่อุณหภูมิต่ํา
กว่า 10 องศาเซลเซียส หากต้องการเก็บค้างคืนควรเก็บที่อุณหภูมิ
ที่ต่ํากว่า 0 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ควรจําหน่ายเนื้อให้หมด
ในวันต่อวัน
5. ผู้จําหน่ายเนื้อสุกรควรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อและไม่ควรมีบาดแผลที่ฝ่ามือ
ข้อแนะนํา
1. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์การระบาด ความเข้าใจของโรค รวมทั้งพฤติ กรรมเสี่ ยงของโรคไข้หูดับ ต่อองค์ก ร
ท้องถิ่น คือ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน สมาคมพ่อค้า
เนื้อสุกร และผู้ประกอบการโรงฆ่า–ชําแหละ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการตรวจสอบเนื้ อ สุ ก รและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ
สุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยต่อประชาชน
2. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระเบี ย บการตรวจสอบ
มาตรฐานโรงฆ่า–ชําแหละ การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนเข้าฆ่าโดย
เจ้ า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์ รวมทั้ ง การตรวจเนื้ อ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ท้องตลาดโดยกรมอนามัย
3. ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์การบริโภคเนื้อสุกรและ
ผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุก การแจกเอกสาร การสื่อสารโดยผู้นําชุมชนและ
องค์ก รบริห ารส่ว นท้องถิ่น รวมทั้ง มีก ารติด แผ่น ป้า ยตามชุม ชน
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้หูดับ
4. สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ
สรุปผล
การระบาดโรคไข้ หู ดั บ อํ า เภอแม่ ว่ า ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม–7 มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วยยืนยัน
จํ า นวน 3 ราย เสี ย ชี วิ ต 1 ราย attack rate ได้ เ ท่ า กั บ 60%
อาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยในการระบาดครั้งนี้ที่มีมากที่สุด
คือ ไข้ ซึมหรือไม่รู้สึกตัว ความรู้สึกสับสน และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
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พบแหล่งโรคร่วมจากการทานเนื้อสุกรที่เลี้ยงเอง 1 ตัว ซึ่งเสียชีวิต
โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยนํามาประกอบอาหารเป็นลาบดิบ ระยะ
ฟั ก ตั ว ของเชื้ อ เท่ า กั บ 2 วั น เกิ ด จากเชื้ อ Streptococcus suis
serotype 2
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายเปรมวุธ สินานนท์ ปศุสัตว์อําเภอแม่วาง
นายศราวุธ ทองพิมพ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอวาง และนางนัทธมน
หมื่นอ้าย พยาบาลชํานาญการ รพ. สต. บ้านทุ่งศาลา ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งช่วยในการลงพื้นที่ในการสอบสวนโรค
ในการระบาดครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ อาจารย์ แพทย์ ห ญิ ง พั ช ริ น ทร์
ตั น ติ ว รวิ ท ย์ ที่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการสอบสวนโรคครั้ ง นี้
นอกจากนี้ยังขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อําเภอแม่วางและอําเภอ
สันป่าตองทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการการสอบสวนโรค
และทําให้ผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์
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Abstract
Background: On 2 June 2017, three suspected Streptococcus suis infection patients were notified to SRRT
Santopong, Chiang Mai Province. We investigated this event to confirm the diagnosis, confirm the outbreak,
describe the epidemiology of the outbreak and implement control measures.
Methods: We conducted the descriptive study by reviewing medical records, interviewing patients at Sanpatong
hospital and conducted the active case finding. The case definition was people who lived in Donpao Sub-district,
Maewang District, Chiang Mai Province and had history of contact with pigs, ate raw pork or ate raw blood of pigs
between 26 May – 7 June 2560. Environmental study were conducted by interviewing pork butcher’s shops, pig
slaughterhouse and pig farms and walking through survey for the surroundings. We collected some blood and
cerebrospinal fluid for bacteria culture and PCR serotyping for S.suis.
Results: Three cases were confirmed S. suis outbreak. The attack rate was 60% from five exposure of eating raw
minced beef and pork. All of patients had history of daily alcohol consumptions. Clinical presentations of all
patients were fever, alteration of consciousness, confusion and myalgia. Environmental study showed the cases
ate raw pork, which raised within the case’s house. All of pork butcher’s shops, pig slaughterhouse and pig farms
had good standard. Laboratory study showed 3/3 blood/cerebrospinal fluid culture had Streptococcus suis and
2/2 multiplex PCR showed serotype 2.
Discussion and Conclusions: We confirmed the outbreak of Streptococcus suis infection at Maewang District,
Chiang Mai Province between 26 May - 7 June 2017 which had 3 confirmed cases and one dead. Attack rate was
60 percent. This event was point common source from eating raw pork. The pathogen of this outbreak was
Streptococcus suis serotype 2.
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