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บทนํ า: วั นที่ 31 สิ งหาคม 2558 สํ านั กระบาดวิ ทยาได้ รั บแจ้ งว่ าพบ
ผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ 12 ราย ในเดือนที่ผ่านมา ใน
พื้นที่อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับ
การใช้ ยาชุ ด จึ งดํ าเนิ นการสอบสวนเพื่ อยื นยั นการวิ นิ จฉั ยและการ
ระบาด หาลักษณะทางระบาดวิทยาในผู้ป่วย และบ่งชี้ความแตกต่างของ
ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยช่วงก่อนและระหว่างการระบาด
วิธีการศึกษา: ทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยทางเดิน
ทะลุ ใ นอํ า เภอบั ว ใหญ่ บั ว ลาย และสี ด า ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม
2555 ถึง 31 สิงหาคม 2558 ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยทุกราย รวมถึงสมาชิก
ในครอบครัว เกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย รายละเอียดการรักษาใน
โรงพยาบาล และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ โดยการสัมภาษณ์ต่อหน้า
(face to face interview) ด้วยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (semistructure questionnaire) อีกทั้งได้ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม เติมควบคู่กับ
การสํ า รวจสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งยาชุ ด อย่ า ง
เจาะจง (purposive sampling) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ถู ก นํ า มาพรรณนาและ
วิเคราะห์ด้วยรูปแบบการวิจัยแบบ "case-case comparison study
design"
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุในช่วงก่อน
การระบาด (1 มกราคม 2555–16 กรกฎาคม 2558) จํานวน 36 ราย
และในช่วงระหว่างการระบาด (17 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2558)

ธนิต รัตนธรรมสกุลและคณะ
8 ราย ทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 43-83 ปี (มัธยฐานเท่ากับ
57.5 ปี) อาการและอาการแสดงที่พบบ่อย ได้แก่ ท้องอืดร้อยละ 87.5
ปวดท้องร้อยละ 75.0 และการกดเจ็บบริเวณหน้าท้องร้อยละ 87.5
หน้ า ท้ อ งแข็ ง เกร็ ง ร้ อ ยละ 75.0 ตรวจพบลมรั่ ว ใต้ ก ระ-บั ง ลมจาก
ภาพถ่ายทางรังสีวิทยาร้อยละ 87.5 แผลเปื่อยทางเดินอาหารที่พบ
ร้อยละ 75.0 เป็นชนิดที่ 3 ผลการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori
ทั้ ง หมดให้ ผ ลลบ ผู้ ป่ ว ยมี ก ารสู บ บุ ห รี่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.5 ดื่ ม
แอลกอฮอล์ร้ อยละ 37.5 ใช้ ยาชุด แก้ ป วดเมื่อ ยร้อ ยละ 75.0 ใช้ย า
สมุนไพรร้อยละ 37.5 อดอาหารร้อยละ 66.7 และรับประทานอาหาร
รสเผ็ดจัดร้อยละ 55.6 จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์พบว่า การใช้ยาชุด
แก้ ป วดเมื่ อ ยและประวั ติ ป วดจุ ก เสี ย ดแน่ น ท้ อ งของผู้ ป่ ว ยในช่ ว ง
ระหว่างการระบาดมีความแตกต่างกับผู้ป่วยในช่วงก่อนหน้าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.025 และ 0.026 ตามลําดับ) จาก
การสุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งยาชุ ด พบว่ า 8 ใน 10 ตั ว อย่ า ง น่ า จะมี ส่ ว นประกอบของยาต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือ
ยาสเตียรอยด์อย่างน้อยหนึ่งชนิด
สรุปผล: การสอบสวนกรณีพบผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหาร
ทะลุครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการระบาดของโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติ
รับประทานยาชุด สูบบุหรี่ อดอาหาร และรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด
ในช่วงระหว่างการระบาด ผู้ป่วยมีอัตราการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อยสูง-
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กว่าผู้ป่วยในช่วงก่อนเกิดการระบาด ยาชุดแก้ปวดเมื่อยในช่วงการ
ระบาดน่าจะมีส่วนประกอบของ NSAIDs ในปริมาณมาก ควรมีการ
ควบคุมการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อย ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ของยาชุดอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง เพื่อให้มี
การจัดเก็บข้อมูลสําหรับวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และพิจารณาหา
แนวทางที่ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโรคในระยะยาว
คําสําคัญ: ภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ, การระบาด,
ปัจจัยเสี่ยง, ยาชุด, ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
คณะที่ปรึกษา
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
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นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
องอาจ เจริญสุข
หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยธนรักษ ผลิพัฒน
บรรณาธิการประจําฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสมั พันธ
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บทนํา
โรคแผลเปื่ อ ยทางเดิ น อาหาร (peptic ulcer or PU) เป็ น
โรคซึ่งมีพยาธิสภาพที่พื้นผิวของกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กส่วนต้น
ในบางครั้งอาจพบที่หลอดอาหารส่วนล่าง (lower esophagus) ได้
อี ก ด้ ว ย หากรอยโรคอยู่ ที่ ก ระเพาะอาหาร เรี ย กว่ า "แผลเปื่ อ ย
กระเพาะ" (gastric ulcer or GU) และหากรอยโรคอยู่ ที่ ลํ า ไส้ เ ล็ ก
ส่วนต้น เรียกว่า "แผลเปื่อยลําไส้เล็กส่วนต้น" (duodenal ulcer or
DU)(1)
ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคแผลเปื่ อ ยทางเดิ น อาหาร ได้ แ ก่
ภาวะแผลเปื่ อ ยทางเดิ น อาหารทะลุ (PU perforation) ภาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหาร และภาวะทางเดินอาหารอุดตัน ถึงแม้ว่า
การทะลุจะพบเป็นลําดับสองรองจากภาวะเลือดออก แต่ก็เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางศัลยกรรมซึ่งมีอัตราป่วยตาย (case fatality rate) สูงได้
ถึ ง 30%(2) ผลการศึ ก ษาจากยุ โ รปเหนื อ หลายชิ้ น รายงานว่ า
อุบัติการณ์ของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุอยู่ระหว่าง 4-11
ต่อ ประชากรแสนราย(3-8) ปั จ จัย เสี่ ยงหลั กของโรคกระเพาะอาหาร
ได้แก่ การติดเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) การใช้ยาต้าน
อาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs or NSAIDs) ความเครี ย ดทางกาย (physical stress) และ
ปัจจัยเสี่ยงรอง ได้แก่ การรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด กาแฟและ
คาเฟอีน ส่วนการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยง
เมื่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ H. pylori ทั้ง นี้ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ อ าจเป็ น
สาเหตุของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุมีดัง ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะแผลเปื่อย
ทางเดินอาหารทะลุ
ผล
โดย
ตรง

ผลเมื่อสัมพันธ์
กับการติดเชื้อ
H. pylori

การติดเชื้อ H. pylori(9-10)

++

N/A

ฮอร์โมน Gastrin(10)

+++

ความเจ็บป่วยทางกาย(12)

++
++
+
++

ความเครียดเรื้อรัง(13-14)

-

+/-

การรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด(15)

+

N/A

คาเฟอีนและกาแฟ(16-17)

+

N/A

การดื่มแอลกอฮอล์(18-19)

-

++

การสูบบุหรี่(18,20-22)

+/-

++

ปัจจัย

การใช้ NSAIDs(11)

N/A
N/A

หมายเหตุ: + มีผล (ผลมากขึ้นตามจํานวน +)
– ไม่มีผล +/- อาจมีผล N/A ไม่มีข้อมูล
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อาการและอาการแสดงของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหาร
ทะลุอาจเป็นการปวดจุกเสียดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง ซึ่งมัก
เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด แล้วจึงตามมาด้วยการปวดแบบทั่ว ๆ แต่หนึ่ง
ในสามของผู้ป่วยสูงอายุ มักจะไม่มีอาการใด ๆ เลย(1) ในปัจจุบันยังไม่
มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการใด ๆ ที่สามารถใช้วินิจฉัยโรคได้ แต่
อาจใช้แยกโรคอื่น ๆ ออกไปได้ เช่น ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน การพบ
ลมรั่วใต้กระบังลม (free air below diaphragm) จากการตรวจทาง
รัง สี วิ ท ยา สามารถบ่ ง ชี้ ไ ด้ค่ อ นข้า งแน่ ชัด ว่ า มีก ารทะลุ ข องอวั ย วะ
ภายใน อย่างไรก็ ตาม ยังมี ค วามไว (sensitivity) เพีย งร้อ ยละ 75
เท่านั้น(1) ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด การ
ผ่ า ตั ด ที่ ล่ า ช้ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ราตาย (23-24) แผลเปื่ อ ย
ทางเดิ น อาหารสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 5 ชนิ ด ตาม Modified
Johnson’s classification โดยอาศัยตําแหน่งของแผลและการหลั่ง
ของกรดที่มากขึ้นตามพยาธิกําเนิด โดยพบการหลั่งของกรดที่มากขึ้น
ในแผลชนิ ด ที่ 2 และ 3 ในขณะที่ แ ผลชนิ ด ที่ 5 สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้
NSAIDs เป็นเวลานาน(25) (รูปที่ 1)

รูป ที่ 1 การแบ่ ง ชนิด ของแผลเปื่อ ยทางเดิ น อาหารตาม Modified
Johnson’s classification
ส่วนใหญ่ของโรคแผลเปื่อยทางเดินอาหารที่ไม่ได้สัมพันธ์กับ
การติดเชื้อ H. pylori จะสัมพันธ์กับการใช้ NSAIDs โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง เมื่ อ ใช้ ใ นปริ ม าณที่ สู ง ใช้ ร่ ว มกั บ ยาสเตี ย รอยด์ ห รื อ ยาต้ า นการ
แข็งตัวของเลือด หรือใช้ NSAIDs ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในเวลาเดียวกัน
การรับประทานยาสเตียรอยด์และ NSAIDs สัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อน

ของทางเดินอาหารส่วนบน คิดเป็น 2 เท่าและ 4 เท่า ตามลําดับ(26)
ในประเทศไทยมีการใช้ NSAIDs และยาสเตียรอยด์ในหลาย
รูปแบบ โดยอาจเป็นการจ่ายโดยแพทย์ หรือเภสัชกร อีกทั้งประชาชน
ยังสามารถหาซื้อเองได้โดยไม่จําเป็นต้องมีใบสั่งยา และยังมีการของ
จําหน่ายในรูปแบบของยาชุดอีกด้วย(27)
ยาชุ ด (Ya-chud) หมายถึ ง การจั ด ชุ ด รวมกั น ของยาต่ า ง
ชนิด เพื่อหมายจะให้รับประทานพร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อที่จะใช้
บรรเทาอาการจําเพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง (27) เป็นที่นิยมใช้ลดอาการ
ปวดเมื่อยในผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย(28-29) มักจะ
ประกอบด้วยยาลดไข้ NSAIDs ยาสเตียรอยด์ วิตามินและเกลือแร่ ยา
ต้านฮิสตามีน ยาเจริญอาหาร ยานอนหลับ และยาปฏิชีวนะ (27)
NSAIDs เป็นยาที่มีฤทธิ์แก้อักเสบ แก้ปวดและลดไข้ แต่ก็มี
ผลทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อเยื่อบุทางเดินอาหารได้ จากความเข้มข้น
ของตัวยา ซึ่งมีความเป็นกรด และกลไกอีกอย่างหนึ่งก็คือ การยับยั้ง
การสังเคราะห์ cytoprotective prostaglandin ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่
ทําให้เกิดแผลเปื่อยทางเดินอาหารและเลือดออก(30-31)
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อ.ย.) ได้ อ อกประกาศควบคุ ม การใช้ ย า สเตี ย รอยด์ รู ป แบบ
รับประทาน(32) ดังนั้นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของยาชุด
แก้ปวดเมื่อย โดยนําเอา NSAIDs มากกว่าหนึ่งชนิดเข้ามาแทนที่ เป็น
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาชุดแก้
ปวดเมื่อย
อําเภอบัวลายและอําเภอสีดา เป็นอําเภอซึ่งแยกตัวออกมา
จากอําเภอบัวใหญ่ ของจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2550 แต่ทั้ง
สามอํ าเภอ ยัง คงมีส ถานพยาบาลของรัฐ ที่ส ามารถให้ บ ริ การแบบ
ผู้ ป่ ว ยในได้ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว คื อ โรงพยาบาลบั ว ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง(33) นอกจากนี้เป็นแผนกผู้ป่ว ย
นอกส่วนขยาย (extended OPD) หนึ่งแห่งตั้งอยู่ในอําเภอบัวลาย
โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งแห่ง (ไม่มีศัลยแพทย์) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 16 แห่ง คลินิก 2 แห่ง และร้านขายยาโดยเภสัชกร 3 แห่ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สํานักระบาดวิทยาได้รับแจ้งจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาว่า พบผู้ป่วยภาวะ
แผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุจํานวน 12 ราย ในเดือนที่ผ่านมา ใน
พื้นที่อํา เภอบัว ใหญ่ จั งหวัดนครราชสีม า โดยสงสัย ว่า อาจมีค วาม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ย าชุ ด แก้ ป วดเมื่ อ ย ที ม สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว
(SRRT) จากสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา สสจ.นครรราชสี ม า สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) บัวใหญ่ และโรงพยาบาลบัวใหญ่ จึงได้
ร่วมกันดําเนินการสอบสวนโรคในวันที่ 1-4 กันยายน 2558 เพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยและการระบาด หาลักษณะทางระบาดวิทยาในผู้ป่วย และ
บ่ ง ชี้ ค วามแตกต่ า งของปั จ จั ย เสี่ ย งในผู้ ป่ ว ยในช่ ว งก่ อ นและช่ ว ง
ระหว่างการระบาด
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วิธีการศึกษา
1. การศึกษาเชิงพรรณนา
ทบทวนสถานการณ์ของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ
และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในอําเภอบัวใหญ่ บัวลายและสีดา ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555–31 สิงหาคม 2558 จากฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลบัวใหญ่ โดยใช้รหัส ICD-10: K25.1, K25.2,
K25.5, K25.6 สําหรั บ ค้น หาผู้ป่ว ย GU perforation รหัส K26.1,
K26.2, K26.5, K26.6 สํ า หรับ ค้ น หาผู้ป่ ว ย DU perforation และ
รหั ส K27.1, K27.2, K27.5, K27.6 สํ า หรั บ ค้ น หาผู้ ป่ ว ย PU
perforation และใช้รหัส ICD-9 TM: 4462 เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ได้รับ
การทํ า หั ต ถการ exploratory laparotomy with omental graft
โดยมีนิยามผู้ป่วยดังนี้
ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย
หรือสีดา ซึ่งมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ และผ่าตัดพบ
แผลเปื่ อ ยทางเดิ น อาหารทะลุ ในช่ ว งวั น ที่ 1 มกราคม 2555–31
สิงหาคม 2558
ทบทวนเวชระเบี ย นของผู้ ป่ ว ยยื น ยั น เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และ
บันทึกลงในแบบเก็บข้อมูล ตัวแปรที่เก็บ ได้แก่ ข้อมูลทางประชากร
ข้อมูลการเจ็บ ป่วยในอดีต (รวมถึงประวัติของอาการปวดจุกเสียด
แน่นท้อง) การใช้ยา ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การเจ็บป่วยในปัจจุบัน ผล
การตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจทางรังสีวิทยา
ผลการผ่าตัด และผลทางพยาธิวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธย
ฐาน พิสัยและสัดส่วน
2. การศึกษาสิ่งแวดล้อม
ทํ า การศึ ก ษาในอํ า เภอบั ว ใหญ่ บั ว ลาย และสี ด า จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยภาวะแผล
เปื่อยทางเดินอาหารทะลุ สภาพความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมรอบ
บ้ า นผู้ ป่ ว ย ร้ า นขายยาโดยเภสั ช กรและร้ า นขายของชํ า ในบริ เ วณ
ใกล้เคียง และในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน สอบถาม
เจ้าของร้านขายของชําเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อย
ของลู ก ค้ า รวมถึ ง เก็ บ ตั ว อย่ า งยาชุ ด แก้ ป วดเมื่ อ ยอย่ า งเจาะจง
(purposive sampling) จากผู้ป่วย ร้านขายยาโดยเภสัชกรและร้าน
ขายของชําที่ผู้ป่วยให้ประวัติว่าเคยไปซื้อยา
ตัวอย่างยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่เก็บมาจะถูกนํามาระบุชนิดของ
ยาอย่างเป็นอิสระต่อกันโดยเภสัชกร 2 ท่าน ว่ามีส่วนประกอบของ
NSAIDs หรือยาสเตียรอยด์หรือไม่ สําหรับตัวอย่างที่มีผลการระบุชนิด
ของยาแก้ปวดไม่ตรงกัน (discordant) จะถูกตัดออกไป (exclude)
3. การศึกษาเชิงวิเคราะห์
นิยาม ผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย
หรือสีดา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
บัวใหญ่ และผ่าตัดพบแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ ในช่วงวันที่ 1
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มกราคม 2555-31 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้จากการทบทวนเวชระเบียน
ในขั้นตอนการศึกษาเชิงพรรณนา และสามารถตามไปสัมภาษณ์ได้
โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่
ผู้ ป่ ว ยช่ ว งก่ อ นการระบาด (Before the outbreak
period) หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น ที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ในช่ ว งก่ อ นพบ
ผู้ป่วยสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555–31 สิงหาคม 2558
ผู้ป่วยช่วงระหว่างการระบาด (During the outbreak
period) หมายถึง ผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วงที่พบผู้ป่วย
สูงสุด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555–31 สิงหาคม 2558
ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยทุกรายในอําเภอบัวใหญ่ บัวลายและสีดา
รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย รายละเอียด
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้
เช่น การใช้ยา (รวมถึงยาชุด) การใช้ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน การ
สู บ บุ ห รี่ การดื่ ม แอลกอฮอล์ การรั บ ประทานอาหาร ความเครี ย ด
รวมถึงเหตุผลในการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ต่อ
หน้ า (face to face interview) ด้ ว ยแบบสอบถามกึ่ ง โครงสร้ า ง
(semi-structure questionnaire) ที่พัฒนาขึ้น
ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเวชระเบียนและการสัมภาษณ์ของ
ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม จะถูกนํามาเปรียบเทียบ โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบ
"Case-Case Comparison Study Design" เพื่อคํานวณหาค่า Odds
ratios และ ค่ าช่ วงความเชื่ อมั่ นที่ 95% (95% Confident Interval
or 95% CI) สํ า หรั บ แต่ ล ะตั ว แปร สํ า หรั บ ผลลั พ ธ์ แ บบต่ อ เนื่ อ ง
(continuous outcome) เลือกใช้การทดสอบ independent t หาก
ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ หรือใช้การทดสอบ Mann Whitney U
หากข้ อมู ลไม่ มี การกระจายแบบปกติ สํ าหรั บผลลั พธ์ แบบหมวดหมู่
(categorical outcome) เลื อกใช้ การทดสอบ ᵡ2 หรื อ Fisher exact
กําหนดให้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Statistically
significant) เมื่ อ P-value < 0.05 โดยใช้ โ ปรแกรม Epi info v.7.0
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาเชิงพรรณนา
พบผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2555-2558 จํานวน 44 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
95.5) อายุระหว่าง 30-83 ปี (มัธยฐานอายุเท่ากับ 54.5 ปี) ส่วนใหญ่
ไม่มีโรคประจําตัวใด ๆ (ร้อยละ 88.6) ทําอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ
43.2 อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดท้องร้อยละ 93.2 ท้องอืดร้อยละ
70.5 อาการแสดงที่ พ บบ่ อ ย ได้ แก่ กดเจ็ บ บริ เ วณหน้ าท้ อ งร้อ ยละ
88.6 หน้าท้องแข็งตึงร้อยละ 70.5 ตรวจพบลมรั่วใต้กระบังลมจากผล
ตรวจทางรังสีวิทยาทรวงอกร้อยละ 86.4 ค่ามัธยฐานของระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ <1 วัน (พิสัย
0–8 วัน) ผู้ป่วย 40 จาก 44 ราย มีแผลบริเวณกระเพาะอาหาร โดย
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เป็นแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุชนิดที่ 3 ร้อยละ 65.0 และชนิดที่ 1
ร้อยละ 2.5 ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อบริเวณรอบแผลที่
ทะลุพบว่า เป็นชนิดเรื้อรังร้อยละ 20.0 ชนิดเฉียบพลันร้อยละ 17.5
และชนิดผสมร้อยละ 15.0 มีการส่งตรวจหาเชื้อ H. pylori จากแผล
จํานวน 31 ราย ทั้งหมดนี้ไม่พบว่ามีรายใดตรวจพบเชื้อ ผู้ป่วยมีการสูบ
บุหรี่ร้อยละ 59.1 ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 43.2 ใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อย
ร้อยละ 40.9 ใช้ยาสมุนไพรร้อยละ 27.3 รับประทานอาหารรสเผ็ดจัด
ร้อยละ 38.6 และอดอาหารร้อยละ 40.9
เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหาร
ทะลุ แ ยกรายเดื อ น ในอํ า เภอบั ว ใหญ่ บั ว ลาย และสี ด า จั ง หวั ด
นครราชสี ม า ปี พ.ศ. 2558 กั บ ค่ า มั ธ ยฐานสามปี พบว่ า ในปี พ.ศ.
2558 มีจํานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานสามปีอย่างชัดเจน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 จํานวนผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ รายเดือน ใน
อําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2558
2. ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม
ผู้ป่วยทั้งหมดอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแบบชนบท
ภาคอีสาน ร้อยละ 75.0 ของผู้ป่วยที่เคยใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อยให้ประวัติว่า
เมื่อเจ็บป่วยมักจะซื้อยากินเองจากร้านขายยาโดยเภสัชกรหรือร้านขาย
ของชํา ในราคาชุดละ 5-10 บาท ยาที่ซื้อมักประกอบด้วยยาชนิดเม็ดหรือ
แคปซูลจํานวน 4-6 เม็ด ผู้ป่วยร้อยละ 23 ให้ประวัติว่าสามารถฝากเพื่อน
หรือเด็กเล็กในบ้านให้ไปซื้อยาชุดมาให้ได้
จากการสํารวจพบร้านขายของชําซึ่งจําหน่ายยาชุดแก้ปวดเมื่อย
8 แห่ง ในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา และสัมภาษณ์เจ้าของร้านขาย
ของชํา 6 แห่ง ให้ประวัติว่าลูกค้าที่มาซื้อยาชุดแก้ปวดเมื่อย ส่วนใหญ่
7

ปวดเมื่อย ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร โดยมักจะซื้อครั้งละ
2-3 ชุดต่อหนึ่งครั้ง และอาจจะมาซื้อเพิ่มเติมหากยังมีอาการอยู่
จากการเก็บตัวอย่างยาชุดแก้ปวดเมื่อยอย่างเจาะจงจํานวน
12 ตัวอย่าง ทั้งหมดมีลักษณะเป็นยาแผนปัจจุบัน จากการระบุชนิด
ของยาแก้ ป วดโดยเภสั ช กร พบว่ า 8 ใน 10 ตั ว อย่ า งน่ า จะมี
ส่วนประกอบของ NSAIDs หรือยาสเตียรอยด์อย่างน้อยหนึ่งชนิด โดย
6 ใน 10 ตัวอย่างน่าจะมีส่วนประกอบของ NSAIDs ไม่น้อยกว่าสอง
ชนิด (โดยไม่มีส่วนประกอบของยาสเตียรอยด์) 1 ใน 10 ตัวอย่างน่าจะ
มี ส่ ว นประกอบของยาสเตี ย รอยด์ อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ชนิ ด (โดยไม่ มี
ส่วนประกอบของ NSAIDs) และ 1 ใน 10 ตัวอย่างน่าจะมีส่วนประกอบ
ของ NSAIDs อย่างน้อยหนึ่งชนิด และยาสเตียรอยด์อย่างน้อยหนึ่ง
ชนิด ทั้งนี้ 2 ตัวอย่างที่มีผลการระบุชนิดของยาไม่ตรงกันได้ถูกตัด
ออกไป
3. ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์
เมื่อพิจารณาจากจํานวนผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหาร
ทะลุในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555-2558 สามารถแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่มได้โดยใช้จุดตัด
(Cut point) เป็นช่วงแนวโน้มอัตราป่วยของภาวะแผลเปื่อยทางเดิน
อาหารทะลุที่เพิ่มขึ้น ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (รูปที่ 3)
จากการสอบสวนผู้ป่วยในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา
ที่ป่วยระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2558 พบผู้ป่วยรวม
ทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 43-83 ปี (ค่ามัธย
ฐานของอายุ 57.5 ปี) ทําอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็น ร้อยละ 62.5
และพบว่า 1 ราย มีประวัติความดันโลหิตสูง และอีก 1 ราย มีประวัติ
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ทั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
ปัจจัยต่าง ๆ ในผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ
ในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงก่อน
(1 มกราคม 2555–16 กรกฎาคม 2558) และช่วงระหว่างการระบาด
(17 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2558) (ตารางที่ 2) โดยพบว่าการใช้
ยาชุดแก้ปวดเมื่อยและประวัติปวดจุกเสียดแน่นท้องในผู้ป่วยช่วงก่อน
การระบาดมีความแตกต่างกับในผู้ป่วยช่วงระหว่างการระบาดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.025 และ 0.026 ตามลําดับ)

แนวโน้ม

ผู้ป่วย

จํานวนผู้ป่ วย (ราย)

6
แนวโน้มอัตราป่วยของ
ภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 17 ก.ค. 58

5
4
3
2
1
0

ช่วงก่อนการระบาด คือ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2555–16 กรกฎาคม
2558 มีผู้ป่วยจํานวน 36 ราย
ช่ ว งระหว่ า งการระบาด คื อ
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 17 ก ร ก ฎ า ค ม –31
สิงหาคม 2558 มีผู้ป่วยจํานวน 8 ราย

เดือนที่เ ริ่มป่วย

รูปที่ 3 จํานวนผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558
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ตารางที่ 2 ปัจจัยต่าง ๆ ในผูป้ ่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ ในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย และสีดา จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงก่อน
(1 มกราคม 2555–16 กรกฎาคม 2558) และในช่วงระหว่างการระบาด (17 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2558)
ตัวแปร
เพศ (ชาย:หญิง)
อายุ (Mean±SD)
โรคประจําตัว (%)
ประวัติปวดจุกเสียดแน่นท้อง (%)
การใช้แอสไพริน (%)
การใช้ยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
การใช้ยาสเตียรอยด์ (%)
การใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อย (%)
การใช้ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน (%)
การสูบบุหรี่ (%)
การดื่มแอลกอฮอล์ (%)
การรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด (%)
การอดอาหาร (%)
ความเครียดเรื้อรัง (%)

ช่วงก่อนการระบาด
(n=36)
34:2
56.11±14.32
8.33
43.18
2.78
5.56
0.00
33.33
25.00
75.00
72.22
33.33
33.33
13.89

อภิปรายผล
เหตุการณ์ผิดปกติของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุใน
ครั้งนี้ เข้าได้กับนิยามการระบาด เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวน
ผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานสามปีอย่างชัดเจนโดยมีแนวโน้มอัตราป่วย
ของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
เดื อ นกรกฎาคม 2558 จากการทบทวนวรรณกรรมไม่ พ บว่ า เคยมี
รายงานการระบาดของภาวะนี้ในประเทศไทยมาก่อน
ถึงแม้ว่าอัตราตายในผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหาร
ทะลุ จ ากการศึ ก ษาในหลายประเทศของทวี ป ยุ โ รป จะอยู่ ร ะหว่ า ง
ร้อยละ 12 ถึง 27 (34-36) แต่กลับไม่พบผู้เสียชีวิตในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาอื่น ของทวีป เอเชีย ในประเทศเกาหลี ใต้ (37)
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาสาเหตุของความแตกต่างของอัตราตาย
ในยุโรปและเอเชีย จากการศึกษายังพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าเพศชายมีความเสี่ยงที่จะ
สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการใช้
NSAIDs ได้บ่อยกว่า (38-39)
จากการสอบสวนเหตุการณ์ในครั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 62.5
เป็นแผลชนิดเฉียบพลัน และตรวจไม่เจอเชื้อ H. pylori เลย เกือบ
ทั้งหมดเป็นแผลเปื่อยทางเดินอาหารชนิดที่ 3 ซึ่งสัมพันธ์กับการหลั่ง
ของกรดที่ ม ากขึ้ น (25) ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ที่ คิ ด ว่ า เป็ น สาเหตุ ข องการทะลุ
น่าจะเป็นจากการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่มีส่วนประกอบของ NSAIDs
หลายชนิดร่วมกับการอดอาหารระหว่างวัน ทําให้กระเพาะอาหารมี
ความเป็นกรดมากขึ้น จึงทําให้เกิดภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ
ในเหตุการณ์ครั้งนี้
ยาชุ ด แก้ ป วดเมื่ อ ยในพื้ น ที่ นี้ น่ า จะมี ส่ ว นประกอบของ
NSAIDs อย่างน้อย 2 ชนิด หรือมีส่วนประกอบของยาสเตียรอยด์ ซึ่ง
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ช่วงระหว่างการระบาด
(n=8)
8:0
56.00±10.06
25.00
100.00
25.00
25.00
12.50
100.00
37.50
100.00
100.00
62.50
75.00
25.00

OR

95% CI

P-value

2.44
9.20
4.40
0.00
1.25
2.50
6.00
1.52

0.33-18.13
0.69-122.39
0.49-39.21
undefined
0.23-6.91
0.40-15.50
0.62-57.68
0.22-10.30

0.666
0.715
0.574
0.026
0.120
0.212
1.000
0.025
1.000
0.312
0.316
0.412
0.191
0.642

คล้ายกับผลที่พบในการศึกษาก่อนหน้าที่ทําในพื้นที่อื่นของภาคอีสาน
ตอนใต้ (27-29) อย่างไรก็ตาม สาเหตุของแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ
ในครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจาก NSAIDs ในยาชุด ได้จากการระบุชนิด
ของยาโดยเภสั ช กรโดยไม่ ไ ด้ ส่ ง ตรวจส่ ว นประกอบของยาชุ ด ใน
ห้องปฏิบัติการ
ผู้ป่วยในช่วงระหว่างการระบาดมีอัตราการใช้ยาชุดแก้ปวด
เมื่อยสูงกว่าผู้ป่วยในช่วงก่อนเกิดการระบาด บ่งชี้ว่าน่าจะมีการเข้าถึง
ยาชุดของประชาชนที่เพิ่มขึ้น หรือยาชุดที่มีในช่วงระหว่างการระบาด
มีส่วนประกอบของ NSAIDs และยาสเตียรอยด์มากขึ้น จนทําให้ไม่
เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่น ๆ ที่มีต่อการทะลุ เช่น การสูบบุหรี่
การดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ

ข้อจํากัด
สําหรับผู้สอบสวนโรค ข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนยังขาด
ความสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลความเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ผลทางพยาธิ วิ ท ยาและข้ อ มู ล การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย และ
พบว่ า มี ก ารลงการวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยรหั ส ICD-10 ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ทํ า ให้ ไ ด้
ข้อมู ล ไม่ค รบถ้ ว นหรือ คลาดเคลื่อ นไปจากความเป็ นจริ ง ส่งผลต่ อ
อัตราป่วยของภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ อีกทั้งภาวะแผล
เปื่อยทางเดินอาหารทะลุเป็นโรคไม่ติดต่อที่ระยะเวลาในการดําเนิน
โรคที่นานพอสมควร จึงอาจมีอคติจากการที่จําข้อมูลในอดีตไม่ได้หรือ
จําผิดพลาด เช่น ประวัติความเจ็บป่วย และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การ
สูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้
สําหรับการป้องกันและควบคุมโรค สาเหตุของการใช้ยาชุด
แก้ปวดเมื่อยเกิดจากการทํางาน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดํารงชีวิตและการทํางาน ซึ่งจะไม่เห็นผลสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น
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ข้อเสนอแนะ
1. สําหรับการสอบสวนโรค ควรทําแบบสอบถามให้ครบถ้วน
ในขณะที่ ผู้ ป่ ว ยยั ง อยู่ ใ นโรงพยาบาลหลั ง การผ่ า ตั ด เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
Information bias และทําการนัดผู้ป่วยสําหรับสัมภาษณ์ล่วงหน้า
2. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับกฎหมายหรือข้อบังคับ
การจําหน่ายยาชุด (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา) ควรจัดการกับผู้จัดหายาชุดแก้ปวดเมื่อย และ
ส่งยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่เก็บมาไปตรวจเพื่อแยกแยะส่วนประกอบใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานหากเป็นไปได้ รวมถึงการให้สุขศึกษาแก่
ประชาชนทั่วไป
3. ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง ระบบเฝ้ า ระวั ง สํ า หรั บ ภาวะแผลเปื่ อ ย
ทางเดินอาหารทะลุ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีระบบการรายงานหรือ
ความตระหนักว่า ภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุอาจมีการระบาด
และสามารถสอบสวนเพื่อให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการศึกษา
การสอบสวนกรณีพบผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหาร
ทะลุครั้งนี้ถือเป็นการสอบสวนการระบาด เนื่องจากพบจํานวนผู้ป่วย
มากกว่าค่ามัธยฐาน 3 ปี (ปี พ.ศ. 2555-2557) โดยการระบาดเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มีจํานวนผู้ป่วยในช่วงระหว่างการ
ระบาดทั้งสิ้น 8 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติรับประทานยาชุด สูบ
บุหรี่ อดอาหาร และรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จากการศึกษาเชิง
วิเคราะห์พบว่า ผู้ป่วยในช่วงระหว่างการระบาดมีอัตราการใช้ยาชุด
แก้ปวดเมื่อยสูงกว่าผู้ป่วยในช่วงก่อนเกิดการระบาด แสดงว่าน่าจะมี
การเข้าถึ งยาชุ ดของประชาชนที่เพิ่ ม ขึ้น หรือ ยาชุ ดแก้ป วดเมื่อ ยที่
ผู้ป่วยในช่วงระหว่างการระบาดใช้มีผลต่อการเกิดภาวะแผลเปื่อย
ทางเดินอาหารทะลุมากกว่าในช่วงก่อนเกิดการระบาด จากการสํารวจ
ยาชุ ด แก้ ป วดเมื่ อ ย พบว่ า น่ า จะมี ส่ ว นประกอบของ NSAIDs ใน
ปริมาณมาก จึงควรมีการควบคุมการใช้ยาชุดแก้ปวดเมื่อย ให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายของการใช้ยาชุดอย่างต่อเนื่อง และควรจัดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยภาวะแผลเปื่อยทางเดินอาหารทะลุ เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลสําหรับวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และพิจารณาหาแนวทางที่
ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโรคในระยะยาว
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า นและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอบัวใหญ่ บัวลาย
และสีดา โรงพยาบาลบัวใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวใหญ่
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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Abstract
Background: On 31 August 2015, the Bureau of Epidemiology was notified of 12 cases of peptic ulcer (PU) perforation which
may be associated with drug use by a combination of different drugs with anti-inflammatory drugs (Ya-chud) had
occurred within the previous month in Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province. An investigation was conducted
to confirm the diagnosis and the outbreak, determine epidemiological characteristics, and identify the difference of
risk factors among the cases before and during the outbreak period.
Methods: We reviewed the medical records of PU perforation cases who lived in Bua Yai, Bua Lai and Sida Districts
during 1 January 2012 - 31 August 2015, and visited Bua Yai Hospital. All reported cases and their family members
were interviewed face-to-face with a semi-structure questionnaire to obtain information on history of illness,
hospitalization and possible risk factors. Active case finding was also performed in the districts. An environmental
survey was also carried out including purposive Ya-chud sampling. The data were described and analyzed using the
case-case comparison study design.
Results: Eight cases with PU perforation were found during the outbreak period (17 July–31 August 2015) while 36 cases
were found before the outbreak period (1 January 2012 – 16 July 2015). All 8 cases were males and aged 43-83 years old
(Median = 57.5 years). Common symptoms and signs were bloating (87.5%), abdominal pain (75.0%) and abdominal
tenderness (87.5%), abdominal guarding (75.0%). About 87.5% of cases presented free air under diaphragm in the
radiological findings. Seventy-five percent were type III gastric ulcer. None of the cases was tested positive for
Helicobacter pylori. There were 87.5% with smoking, 37.5% with alcohol drinking, 75.0% with Ya-chud use, 37.5% with
herbal use, 66.7% with fasting and 55.6% with spicy food consumption. Analytical study revealed that cases identified
during the outbreak period had statistically significant higher usage of Ya-chud and history of dyspepsia than those
identified before (P-value = 0.025 and 0.026, respectively). From purposive Ya-chud sampling, 8 out of 10 were suspected
of containing one or more non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or steroid.
Conclusion: This abnormal event was likely to be an outbreak of PU perforation. Most of the cases had history of Yachud use, smoking, fasting and spicy food consumption. The cases occurred during the outbreak had more history of
Ya-chud use. Ya-chud sold during the outbreak might consist of high level of NSAIDs. Ya-chud use should be controlled
and danger of Ya-chud use should be continuously educated to the public. Surveillance on PU perforation should be
established.
Keywords: Peptic Ulcer Perforations, Disease Outbreak, Risk Factor, Ya-chud, NSAIDs
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