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บทคัดย่อ
บทนํ า : วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.47 น. สํ า นั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ยโสธร ได้ รั บ แจ้ ง จากที ม เฝ้ า ระวั ง สอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อําเภอเมือง พบว่ามีทหารป่วยเป็นไข้หวัด
จํานวนมาก ไปรับการตรวจรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลเดิด
อําเภอเมือง ดังนั้น ทีม SRRT จังหวัดยโสธร จึงได้ออกสอบสวน
และควบคุ ม โรคระหว่ า งวั น ที่ 15–31 พฤษภาคม 2560 โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยื น ยัน การระบาด อธิ บ ายลั ก ษณะการเกิ ด การ
กระจายของโรค ค้ น หาสาเหตุ แ ละปั จ จั ย เสี่ ย ง พร้ อ มทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค
วิธีการศึกษา: ใช้รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและ
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ โดยวิธี Retrospective Cohort Study
เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงด้วยเทคนิค Unconditional Multiple Logistic
Regression สั ม ภาษณ์ แ ละค้ น หาผู้ ป่ ว ยในค่ า ยทหาร ศึ ก ษา
สิ่งแวดล้อม และศึกษาทางห้องปฏิบัติการด้วยการทํา throat swab
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยตามนิยาม 82 ราย อัตราป่วย ร้อยละ 50.3
อยู่ ใ นหน่ ว ยฝึ ก ทหารใหม่ ค่ า ยทหารแห่ ง หนึ่ ง จั ง หวั ด ยโสธร
ทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 21 ปี (SD 0.9) อาการแสดงทาง

กัญญาภัค ศิลารักษ์และคณะ
คลินิก คือ อาการไอ ร้อยละ 76.8 เจ็บคอ ร้อยละ 70.7 อ่อนเพลีย
หรือปวดตามตัว ร้อยละ 64.6 ไข้ ร้อยละ 57.3 ปวดศีรษะ ร้อยละ
50.0 และคัดจมูกหรือมีน้ํามูก ร้อยละ 47. 6 มีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้าน
ไวรัส 17 ราย และรักษาในแผนกผู้ป่วยใน 10 ราย (ร้อยละ 12.2)
ไม่ มี ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพบสาร
พั น ธุ ก รรมเชื้ อ influenza A/H1N1 2009 ในผู้ ป่ ว ย 4 ราย ผล
การศึ ก ษาด้ า นสภาพแวดล้ อ ม พบช่ ว งที่ มี ก ารระบาด อากาศ
ค่อนข้างร้อนและมีฝนตกในบางวัน ทหารใหม่ฝึกตลอดทั้งวัน มีการ
คลุกคลีและใช้อุปกรณ์ในการฝึกร่วมกัน เรือนนอนเป็นห้องโถงใหญ่
นอนรวมกัน เตียงนอนห่างกัน 1 เมตร โดยหันศีรษะเข้าหากัน ผล
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์พบปัจจัยเสี่ยงของการระบาด
ในครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ “นอนเตี ย งติ ด กั น กั บ ผู้ ป่ ว ย” (ORadj = 10.6,
95%CI 1.9–58.0) และ“ฝึกหรือทํากิจกรรมหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย”
(ORadj = 13.1, 95%CI 3.7–45.8) มาตรการที่ดําเนินการ ได้แก่
การให้สุขศึกษาโรคไข้หวัดใหญ่แก่ครูฝึกและทหารใหม่ เน้นการล้าง
มือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ สวมหน้ากากอนามั ยหากป่ว ย และคัดกรอง
ผู้ป่วยทุกๆ เช้าก่อนการฝึกแล้วคัดแยก ขยายระยะห่างเตียงนอน
ของทหารใหม่ให้มากขึ้น ผู้ป่วยรายสุดท้ายพบหลังสอบสวนโรคใน

 การสอบสวนการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 2009 ในทหารใหม่กองร้อยอาวุธเบา ค่ายทหารแห่งหนึ่ง
จังหวัดยโสธร เดือนพฤษภาคม 2560
 สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2560
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2560
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พื้นที่ 14 วัน จากนั้นเฝ้าระวังไปอีก 7 วัน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
สรุปและวิจารณ์: การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ เกิดจาก
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น ด้วยสภาพ
อากาศที่ร้อนและมีฝนตก ทหารใหม่ฝึกหนัก ทําให้เจ็บป่วยได้ง่าย
และการฝึกที่สัมผัสคลุกคลีกันบ่อย ๆ เตียงนอนอยู่ชิดกัน ทําให้
เชื้อ โรคแพร่ร ะบาดไปอย่า งรวดเร็ว ทั้ง นี้ ควรฉีด วัค ซีน ป้อ งกัน
ไข้ห วัด ใหญ่ใ ห้ก ับ ทหารใหม่ก ่อ นเข้า ประจํ า การอย่า งน้อ ย 2
สัป ดาห์ ครูฝ ึก ควรมีก ารเฝ้า ระวัง ผู ้ป ่ว ยโดยเฉพาะการฝึก ใน
ช่วงแรก และคัดแยกทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัย
คําสําคัญ: การระบาด, ไข้หวัดใหญ่, ค่ายทหาร, จังหวัดยโสธร
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ความเป็นมา
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ
ไทย เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย ในผู้ป่วย
บางรายอาจมีความรุนแรงและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งเกิดจาก
เชื้ อ ไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ (Influenza virus) เชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ต าม
ฤดูกาลสามารถจําแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดย
พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1, H3N2) รองลงมา
ได้ แ ก่ ชนิ ด บี และซี ข้ อ มู ล จากสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยาบ่ ง ชี้ ว่ า การ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง(1)
โดยเฉพาะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากเชื้อ Influenza A/H1N1
2009 ซึ่ ง มั ก เกิ ด ในสถานที่ ที่ มี ค นมารวมกั น อยู่ จํ า นวนมาก เช่ น
โรงเรียน โรงงาน ค่ายทหาร หรือโรงพยาบาล(2, 3, 4, 5) จําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สํา นัก งานสาธารณสุข จั งหวัด ยโสธร ได้รั บ แจ้ งจากที มเฝ้า ระวั ง
สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว (Surveillance and Rapid Response
Team; SRRT) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองทางโทรศัพท์ว่ามี
ทหารใหม่ป่วยเป็นไข้หวัดจํานวนหลายราย ไปรับการตรวจรักษาที่
ศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลเดิด อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลังจาก
นั้นทีม SRRT ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้โทรศัพท์
สอบถามไปยังค่ายทหารที่เกิดโรคเพื่อยืนยันข้อมูล พบว่ามีการเกิด
โรคดั ง กล่ า วจริ ง จึ ง ได้ มี ก ารประสานกั บ ที ม SRRT อํ า เภอเมื อ ง
ยโสธร และแพทย์หัวหน้าทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่สอบสวนและ
ควบคุมโรคระหว่างวันที่ 15–31 พฤษภาคม 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันการระบาด และอธิบายลักษณะการกระจาย
ของโรค ตามบุคคล เวลา สถานที่
2. เพื่อค้นหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่
3. เพื่อหามาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรค
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive study)
1.1. รวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร และศูนย์สุขภาพชุมชนตําบล
เดิด
1.2. สั ม ภาษณ์ ท หารใหม่ แ ละครู ฝึ ก ประจํ า กองร้อ ยด้ ว ย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใหม่ โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามของ
สํานักระบาดวิทยา

http://www.boe.moph.go.th/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 48 No. 52 : January 5, 2018

1.3. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม (Active case finding) ในค่าย
ทหาร
โดยกําหนดนิยามผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
ผู้ ที่ มี อ าการคล้ า ยไข้ ห วั ด ใหญ่ (Influenza–like illness
case) หมายถึง ผู้ที่เป็นทหารใหม่ในกองร้อยอาวุธเบา ค่ายทหาร
แห่งหนึ่ง ในจังหวัดยโสธร ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการอย่างน้อย
1 อาการ ได้แก่ ไอ จาม มี น้ํามูก เจ็บ คอ ปวดกระบอกตา ปวด
ศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือหากไม่มีไข้ต้องมีอาการ
อย่างน้อย 3 อาการ ได้แก่ ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดกระบอก
ตา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ระหว่างวันที่ 1–31
พฤษภาคม 2560
ผู้ ป่ ว ยยื น ยั น (Confirmed case) หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ มี
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ผลบวก
ต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase
Chain Reaction (RT–PCR) ระหว่างวันที่ 1–31 พฤษภาคม 2560
2. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Analytical study)
ใช้วิธี Retrospective Cohort Study เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง
(Risk factor) โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
(พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ) กับตัวแปรตาม (ป่วยด้วยอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับทหารใหม่ทั้งหมดใน
กองร้ อ ยอาวุ ธ เบา ทั้ ง กลุ่ ม ที่ ป่ ว ยและไม่ ป่ ว ย กํ า หนดข้ อ คํ า ถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง จํานวน 7 ข้อ สัมภาษณ์โดย
ทีม SRRT กําหนดนิยามผู้ป่วย (Ill person) หมายถึง ผู้ป่วยตาม
นิยามการค้นหาเพิ่มเติม ส่วนผู้ไม่ป่วย (Non ill person) หมายถึง
ทหารใหม่ในกองร้อยอาวุธเบา ค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดยโสธร ที่
ไม่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1–31 พฤษภาคม 2560
ตัวแปรที่ศึกษา
- ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ ที ม SRRT
กําหนดขึ้น ซึ่งได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคเบื้องต้น จํานวน 7
ปัจจัย (รายละเอียดดังตารางที่ 2)
- ตัวแปรตาม คือ ป่วย–ไม่ป่วย
สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล
– วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา เช่น จํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
– วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงด้วยสถิติเชิงอนุมาน ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ทีละตัวแล้วนําเสนอค่า Relative Risk [RR]
และการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรด้วยเทคนิค Unconditional
Multiple Logistic Regression การ fit model ด้วยเทคนิค Enter
Regression โดยคงพฤติ ก รรมเสี่ ย งทั้ ง 7 รายการ ไว้ ใ นโมเดล

โมเดลสุดท้าย (Final model) เพื่อควบคุมอิทธิพลของทุกตัวแปร
ที่ อ ยู่ ใ นโมเดลและนํ า เสนอค่ า Adjusted Odds Ratio [ORadj]
และ 95% Confident interval(CI) ของ ORadj ทั้งนี้ ทีมสอบสวน
โรคได้คํานวณขนาดตัวอย่างตามรูปแบบการศึกษาและวิธีการทาง
สถิ ติ ซึ่ ง การคํ า นวณขนาดตั ว อย่ า งขั้ น สุ ด ท้ า ยจะพิ จ ารณาจาก
วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างเพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรสองกลุ่ม จากสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอย่างของ Hosmer & Lemashow(6) ขนาดตัวอย่างขั้นต้น
ที่คํานวณได้เท่ากับ 73 ราย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อการ
ป่วยด้วยอาการคล้ายหวัดใหญ่ กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อํานาจการทดสอบ 0.80 สัดส่วนการป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มที่รับประทานอาหารกับผู้ป่วย เท่ากับ 0.48 สัดส่วนการ
ป่วยด้วยอาการคล้ายหวัดใหญ่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารกับ
ผู้ป่วย เท่ากับ 0.21 ซึ่งสัดส่วนเหล่านี้ได้มาจาการศึกษาของ ถนอม
นามวงศ์ แ ละคณะ (5) ขนาดตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ จ ริ ง ดํ า เนิ น การตาม
คําแนะนําของ Hsieh และคณะ(7) โดยปรับขนาดตัวอย่างขั้นต้น
ด้วยระดับความสัมพันธ์ระหว่างการป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ กับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งกําหนดให้เท่ากับ 0.5 ซึ่งจะได้ขนาด
ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การป่ ว ยด้ ว ยอาการคล้ า ย
ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วย อย่างน้อยจํานวน
98 ราย นอกจากนี้ ทีมสอบสวนโรคยังคํานึ งถึงขนาดตัวอย่า งที่
เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์แบบ Multivariable analysis ตาม
กฎ Rule of Thumb ที่ กํ า หนดให้ ตั ว แปรอิ ส ระ 1 ตั ว ต่ อ 10
เหตุ ก ารณ์ การศึ ก ษานี้ มี ตั ว แปรอิ ส ระในโมเดลเริ่ ม ต้ น (Initial
Model) จํา นวน 7 ตั ว แปร ซึ่ ง ต้อ งมี จํ า นวนผู้ ป่ว ย (เหตุก ารณ์ )
อย่างน้อย 70 ราย(8, 9) ดังนั้น ในเหตุการณ์นี้มีผู้ป่วย 82 ราย ผู้ไม่
ป่ ว ย 81 ราย รวมทั้ ง หมด 163 ราย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เพี ย งพอในการ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค และสถิ ติ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง เพี ย งพอในการ
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นด้วยโปรแกรม Epi Info เวอร์
ชั่น 3.5.2
3. การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ
เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Throat swab ของผู้ป่วยที่มีอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ซึ่งเริ่มป่วยมาแล้วไม่เกิน 3 วัน จํานวน 5 ตัวอย่าง
เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยวิธี RT–
PCR ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
4. การสํารวจสิ่งแวดล้อม
สํารวจและสังเกตกิจกรรมการฝึกของทหารใหม่ ในสถานที่
ฝึก หน่วยฝึกกลางแจ้ง ห้องประชุม ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
สถานที่เกิดโรคเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยอาวุธเบา
ค่ า ยทหารแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ยโสธร มี ท หารใหม่ (ทหารกอง
ประจําการ) จํานวน 163 นาย ครูฝึกจํานวน 6 นาย เริ่มเข้าประจําการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค
ทางระบาดวิทยา (รง.506) พบสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัด
ยโสธร ปี 2560 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อยู่ในระดับสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และพบการระบาดในค่ายทหารแห่ง
เดียวกันนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยทั้งหมด 36 ราย
ซึ่งเป็นทหารใหม่ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ H1N1
จํานวน 3 ตัวอย่าง
การระบาดครั้งนี้ พบผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รวม 82
ราย อัตราป่วยร้อยละ 50.3 (82/163) จากการค้นหาเพิ่มเติมตาม
นิยาม 15 ราย และจากการมารับการตรวจรักษา 67 ราย และที่เข้า
รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลยโสธร 10 ราย (ร้อยละ 12.2)
มีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส (Oseltamivir) 17 ราย อายุเฉลี่ยเท่ากับ
21.2 ปี (Standard division [SD] 0.9) อายุต่ําสุด 20 ปี สูงสุด 26
ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไอ รองลงมาคือ เจ็บคอ อ่อนเพลีย หรือ
ปวดตามร่างกาย ไข้ ปวดศีรษะ คัดจมูกหรือมีน้ํามูก จาม และปวด
กระบอกตา (รูปที่ 1) สําหรับผู้ป่วยรายแรกของเหตุการณ์นี้เป็น
ทหารใหม่ เริ่มป่วยวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เมื่อป่วยในช่วงแรก ๆ
ยังไม่มีการควบคุมป้องกันโรคหรือสวมหน้ากากอนามัย และมีการ
ฝึกตามปกติกับเพื่อนทหารนายอื่น ๆ จึงทําให้เชื้อโรคแพร่กระจาย
ไปสู่เพื่อน ๆ ในกองร้อยเดียวกัน โดยพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงวันที่
8–16 พฤษภาคม 2560 หลังจากนั้นเริ่มพบผู้ป่วยน้อยลง ผู้ป่วย
รายสุดท้ายเริ่มป่วยวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 (รูปที่ 2)

การค้นหาแหล่งรังโรค
วันที่เข้าประจํ าการของทหารใหม่กองร้อยอาวุธเบา คื อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งในช่วง 14 วันก่อนพบผู้ป่วยรายแรก
ในค่ า ยทหารแห่ ง นี้ ไม่ มี ร ายงานผู้ ป่ ว ยโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ห รื อ การ
ระบาดของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นกลุ่ ม ทหารกองประจํ า การ ครู ฝึ ก
รวมทั้งชุมชนในค่ายและโดยรอบค่ายทหาร ทหารที่เข้าประจําการ
ทั้งหมดมาจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอื่นๆ
ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ พบว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่
2 ของการเข้าประจําการค่ายทหารแห่งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมฉีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารใหม่ทุกนาย
2. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงกับ
การป่ ว ยด้ ว ยโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ แ บบหลายตั ว แปร (Multivariate
analysis) โดยใช้ เ ทคนิ ค Unconditional Multiple Logistic
Regression พบปัจจัยเสี่ยงของการระบาดในครั้งนี้ ได้แก่ “นอน
เตี ย งติ ด กั น กั บ ผู้ ป่ ว ย” (ORadj = 10.6, 95%CI 1.9-58.0) และ
“ฝึกหรือทํากิจกรรมหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย” (ORadj = 13.1, 95%CI
3.7-45.8) (รายละเอียดดังตารางที่ 1-2)
ไอ
เจ็บคอ
อ่อนเพลียหรือปวดตามตัว
ไข้
ปวดศีรษะ
คัดจมูกหรือน้ํามูกไหล
จาม
ปวดกระบอกตา
อาการ อื่นๆ

76.83
70.73
64.63
57.32
50.00
47.56
36.59
21.95

อาการป่วย

ห้องอาบน้ําและห้องสุขา รวมทั้งสํารวจสภาพอากาศในช่วงที่เกิด
โรค เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่

4.88
0
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ร้อยละ

รูปที่ 1 อาการและอาการแสดงของผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ในกองร้อยอาวุธเบา ค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดยโสธร

ตารางที่ 1 ความเสี่ยงสัมพัทธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในกองร้อยอาวุธเบา ค่ายทหารแห่งหนึ่ง
จังหวัดยโสธร (N=163)
พฤติกรรมเสี่ยง
1. เพื่อนสนิทของท่านป่วยเป็นไข้หวัด
2. นอนเตียงติดกันกับผู้ป่วย
3. ฝึกหรือทํากิจกรรมหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย
4. กินข้าวโดยใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น
5. กินน้ําแก้วเดียวกันกับผู้อื่น
6. ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น
7. มีโรคประจําตัว

820

ป่วย
42
21
33
5
37
7
12

ปฏิบัติ
ไม่ป่วย
19
2
4
2
21
2
4

ป่วย
40
61
49
77
45
75
70

ไม่ปฏิบัติ
ไม่ป่วย
62
79
77
79
60
79
77

Risk ratio

95%CI

P–value

1.8
2.1
2.3
1.4
1.5
1.6
1.6

1.3–2.4
1.7–2.6
1.8–2.9
0.9–2.4
1.1–2.0
1.1–2.3
1.1–2.2

<0.001
<0.001
<0.001
0.253
0.010
0.089
0.037
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Index case

ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ILI

Confirmed cases
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Case
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30/05/2017
31/05/2017
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วันเริ่มป่วย

รูปที่ 2 เส้นโค้งการระบาด (Epidemic curve) ผู้ป่วยยืนยันและผูป้ ่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในทหารใหม่กองร้อยอาวุธเบา
ค่ายทหารแห่งหนึง่ จําแนกตามวันเริ่มป่วย ระหว่างวันที่ 1–29 พฤษภาคม 2560
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง
เมื่อคํานึงถึงอิทธิพลของปัจจัยอื่น* (N=163)
พฤติกรรมเสี่ยง
1. เพื่อนสนิทของท่านป่วยเป็นไข้หวัด
2. นอนเตียงติดกันกับผู้ป่วย
3. ฝึกหรือทํากิจกรรมหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย
4. กินข้าวโดยใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น
5. กินน้ําแก้วเดียวกันกับผู้อื่น
6. ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น
7. มีโรคประจําตัว

Crude odds ratio
3.4
13.6
13.0
2.6
2.3
3.7
3.3

Adjusted odds ratio
1.5
10.6
13.1
0.03
0.7
28.6
1.6

95% CI (adj.OR)
0.6–3.4
1.9–58.0
3.7–45.8
<0.001–2.3
0.3–1.8
0.5–173.8
0.7–3.5

P–value
0.338
0.007
<0.001
0.110
0.524
0.109
0.241

*Using Unconditional Multiple Logistic Regression, Control all variables in table
ตารางที่ 3 ข้อมูลเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธี Throat swab ในทหารใหม่ จํานวน 5 ตัวอย่าง
ราย
ที่
1
2
3
4
5

อายุ
(ปี)
21
21
22
21
21

วันเริ่มป่วย
14 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
15 พ.ค. 2560

ไข้
/
/
/
/
/

ไอ
/
/
/
–
–

ปวดศีรษะ
/
/
/
/
/

3. ผลการศึกษาทางห้องปฏิบตั ิการ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 5 ตัวอย่าง ในวันที่
16 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้การตรวจมีความแม่นยําสูง แพทย์
หั ว หน้ า ที ม สอบสวนโรคจึ ง ทํ า การซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกาย
ผู้ป่วยเข้าข่ายแล้วคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอาการเด่นชัด เช่น ไข้สูง ไอ
เจ็บคอ และปวดตามกล้ามเนื้อ รวมทั้งคํานึงความเป็นตัวแทนที่ดี
ของสิ่งส่งตรวจที่เก็บ โดยทหารทั้ง 5 นายต้องอยู่คนละหมวด และ
ต้องไม่ใช่เพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันหรือนอนเตียงติดกัน ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT–PCR จากตัวอย่างทั้งหมด 5 ตัวอย่าง
พบสารพันธุกรรม H1N1 (2009) 4 ตัวอย่าง

อาการป่วย
น้ํามูก/เสมหะ
/
–
/
–
–

ปวดกล้ามเนื้อ
/
/
/
/
/

อ่อนเพลีย
/
/
/
/
/

ผล LAB
H1N1
Negative
H1N1
H1N1
H1N1

4. ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อม
ห้องนอน เป็น ห้ องโถงขนาดใหญ่ 1 ห้อ ง อยู่ชั้ นบนของ
กองร้อย ทั้งกองร้อยนอนรวมกัน มีตู้เก็บสัมภาระอยู่ข้าง ๆ เตียง
นอน ระยะห่างของเตียงนอนของทหารแต่ละนายประมาณ 1 เมตร
ลักษณะการนอนเป็นการหันศีรษะเข้าหากัน (หัวเตียงชนกัน)
ห้องเรียน เป็นแบบห้องปรับอากาศและห้องพัดลม เวลานั่ง
เรียนภาคทฤษฎีจะนั่งชิดกัน
ห้ อ งรั บ ประทานอาหาร เป็ น ห้ อ งพั ด ลม ทั้ ง หมดนั่ ง
รับประทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็นร่วมกัน อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารแยกส่วนชัดเจน คือ ถาดหลุมและแก้วน้ําดื่มจะมี
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ส่วนตัวคนละ 1 ใบ
ห้องอาบน้ํา ห้องสุขา เป็นอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่ 2 อ่าง
ห้องสุขา จํานวน 8 ห้อง ใช้ร่วมกัน
สถานที่ฝึกภาคสนาม เป็นหน่วยฝึกกลางแจ้ง มีทั้งตากแดด
และอยู่ใต้ร่มไม้ ทหารมีโอกาสใช้อุปกรณ์ในการฝึกร่วมกัน หรือมี
โอกาสในการสั มผั สคลุก คลี กัน คือ ขณะฝึก แบบกลุ่ม ขณะออก
กําลังกาย การถือปืน และในช่วง 2 สัปดาห์แรก ทหารใหม่ทุกนาย
จะมีการฝึกค่อนข้างหนักและต่อเนื่อง
สภาพอากาศ ในช่วงที่มีการระบาดของโรค อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว อุณหภูมิบางวันค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง 30–34 องศา
เซลเซียส บางวันมีฝนตก อุณหภูมิระหว่าง 23–25 องศาเซลเซียส (10)
สรุปและอภิปรายผล
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ เกิดจากเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (2009) เป็นสายพันธุ์ที่พบได้โดยทั่วไป
ในท้องถิ่น (5, 6, 7) อาจเป็นไปได้ว่าทหารใหม่มีการนําเชื้อโรคจาก
ภายนอกเข้ า มายัง ค่า ยทหาร โดยผู้ป่ วยรายแรกเริ่ม ป่วยวั นที่ 1
พฤษภาคม 2560 ขณะป่ ว ยอาการไม่ รุ น แรงและยั ง ทํ า การฝึ ก
ร่วมกับเพื่อนๆ ตามปกติ ไม่มีการป้องกันตนเองหรือคัดแยกผู้ป่วย
หลั ง จากนั้ น มี ก ารแพร่ ร ะบาดไปยั ง เพื่ อ นคนอื่ น อย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลผู้ป่วยรายแรกในเหตุการณ์ (primary case)
และการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกในระบบรายงาน (Index case) ที่
ทิ้งระยะห่างถึง 2 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาจากเส้นโค้งการระบาดและ
ระยะฟั ก ตั ว ของโรค การระบาดครั้ ง นี้ เ ป็ น ลั ก ษณะแหล่ ง โรค
แพร่ ก ระจาย (Propagated source) ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ สํ า คั ญ คื อ
ทหารใหม่ ม าอยู่ ร วมกั น จํ า นวนมาก มี ก ารฝึ ก กิ น นอน หรื อ ทํ า
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ร่ ว มกั น เป็ น ประจํ า ทุ ก วั น การฝึ ก อย่ า งหนั ก ใน
ช่ ว งแรกๆ ทํ า ให้ ส ภาพร่ า งกายพบกั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ฉั บ พลั น หรื อ ปรั บ ตั ว ไม่ ทั น ทํ า ให้ ร่ า งกายอ่ อ นแอ ส่ ง ผลให้ โ รค
ไข้หวัดใหญ่มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว
นิยามของการสอบสวนและค้นหาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ใน
ครั้งนี้ มีการตั้งไว้ค่อนข้างกว้างซึ่งไม่เหมือนกับนิยามทั่วไปของโรค
ไข้หวัดใหญ่ ที่มักระบุว่าผู้ป่วยต้องมี “ไข้สูง” ร่วมกับอาการอย่าง
อื่น(11,12,13) แต่การตั้งนิยามกว้างก็มีประโยชน์และความสําคัญ คือ
มีความไวในการตรวจจับหรือสามารถค้นหาผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือ
สงสัยได้หมดทุกคน และการศึกษานี้ทําการค้นหาผู้ป่วยได้ไม่ยุ่งยาก
เพราะกลุ่มเป้าหมายคือทหารใหม่ทุกนายในกองร้อยอาวุธเบา ซึ่ง
สอดคล้องกับบางการศึกษา(5, 14) ที่ตั้งนิยามไว้กว้างเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้เพื่อการควบคุมป้องกันโรค โดยการคัดแยกทหารใหม่ที่ป่วยทั้ง
การฝึกหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ ออกจากทหารที่ไม่ป่วย ผู้ป่วยเข้าข่าย
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จะได้รับแจกหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ป่วยหนักจะถูกส่งต่อไปนอน
พักรักษาตัวยังหน่วยตรวจโรคหรือโรงพยาบาลยโสธร ส่วนผู้ป่วย
อาการทุเลาจะมีการฝึกเบาๆ แยกต่างหาก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จํานวน 4 ตัวอย่าง จากทั้งหมด
5 ตัวอย่าง สะท้อนถึงความแม่นยําและทักษะของทีมสอบสวนโรค
อาการผู้ป่วยเข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการไอ อาจ
แตกต่ า งจากอาการป่ ว ยของการสอบสวนโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ น
เหตุการณ์อื่นที่มีส่วนใหญ่จะมีอาการไข้มากที่สุด เพราะมีการตั้ง
นิยามที่แตกต่างกัน(2, 3, 4) การที่พบทหารใหม่ป่วยด้วยอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่จํานวนมากหลังจากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาจเป็น
เพราะว่ า วั ค ซี น ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ส ามารถกระตุ้ น ร่ า งกายให้ เ กิ ด
ภูมิคุ้มกัน ได้ไ นทัน ที ซึ่ง ต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการสร้า งอย่า งน้อ ย
2 สัปดาห์หลังรับวัคซีน(15, 16)
ผลจากการลงพื้นที่สอบสวนและดําเนินมาตรการควบคุมโรค
อย่างทันท่วงทีของทีม SRRT รวมทั้งการได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากผู้บังคับบัญชาของค่ายทหาร ครูฝึก และหน่วยเสนารักษ์ในการ
เฝ้าระวังและทํากิจกรรมควบคุมป้องกันโรค ทําให้การระบาดของโรค
ไข้ หวั ดใหญ่ สงบลง ซึ่ งพบผู้ ป่ วยรายสุ ดท้ ายวั นที่ 29 พฤษภาคม
2560 จากนั้น เฝ้าระวังผู้ป่วยไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ไม่
พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น
มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
1. ให้สุขศึกษาโรคไข้หวัดใหญ่แก่ทหารใหม่และครูฝึก เรื่อง
การป้องกันและดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยโดยเน้นให้ผู้ที่มีอาการป่วย
สวมหน้ า กากอนามั ย และล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ ด้ ว ยสบู่ โดยสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้ให้การสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ และ
หน้ากากอนามัย
2. การคัดแยกผู้ป่วยโดยจัดให้ทหารที่ป่วยทําการฝึก นั่ง
อบรม นั่งรับประทานอาหาร และนอนแยกโซนต่างหาก
3. ลดความแออัดของเรือนนอนโดยจัดเตียงนอนให้ห่างกัน
มากยิ่งขึ้นจาก 1 เมตร เป็น 2 เมตร และเพิ่มเรือนนอนจากที่นอน
รวมกันใน 1 อาคารเป็น 2 อาคาร
4. รณรงค์ทําความสะอาดจุดเสี่ยง ได้แก่ อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์ออกกําลังกาย
5. จัดให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยในการรวมพล
ในช่วงเช้าของการฝึกแต่ละวัน และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่
หน่วยตรวจโรคหรือศูนย์สุขภาพชุมชน และรายงานข้อมูลให้ทีม
SRRT อําเภอเมืองยโสธรทราบ โดยทําการเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน
หรือจนกว่าโรคจะสงบ
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ข้อจํากัดของการศึกษา/ปัญหาอุปสรรค
ในช่วงแรก ๆ ของการระบาด เนื่องจากผู้ป่วยบางรายมี
อาการไม่รุนแรง หรือไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ทําให้การตรวจจับการ
ระบาดหรือผู้ป่วยรายแรก (Index case) ของเหตุการณ์นี้ค่อนข้าง
ล่าช้า ส่งผลให้โรคไข้หวัดใหญ่ มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างและ
ส่งผลต่อการควบคุมป้องกันโรคให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
1) ค่ายทหารควรจัดให้มีเรือนนอนแบบถาวรสําหรับคัดแยก
ทหารที่ป่วยเป็นโรคติดต่อ รวมทั้งเตียงนอนควรห่างกัน 2 เมตร และ
การนอนควรหันเท้าเข้าหากัน ไม่ใช่หันศีรษะหรือหัวเตียงเข้าหากัน
2) กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในทหารใหม่ทันที เมื่อมีการจับได้
ใบแดง หรือฉีดวัคซีนก่อนล่วงหน้าก่อนเข้าประจําการอย่างน้อย
2 สัปดาห์ เพราะร่างกายจะได้สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ทันก่อนเข้า
ประจําการและสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10 จั ง หวั ด
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Abstract:
Background: On 15 May 2017, The Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) of Yasothon Provincial Health
Office was notified a cluster of influenza–like illness (ILI) in a training unit camp, Yasothon Province. An
investigation was conducted to confirm a diagnosis, identify risks factors of ILI and to implement outbreak control
measure during 15–31 May 2017.
Method: Descriptive and Retrospective cohort study. Multiple logistic regressions was used to identify independent
risk factors. Interviewing, active case finding in a Training unit camp, environmental survey, and the throat swab
for confirmed case using real-time polymerase chain reaction (RT–PCR) were applied.
Results: There were 163 soldiers in a training unit camp, 82 cases were met case definition and attack rate 50.3%,
all patients were men, and median age was 21 years (SD 0.9). Ten cases admitted in the hospital (12.2%). The
most common of clinical was cough (76.8%), sore throat (70.7%), muscle pain (64.6%), fever (57.3%), headache
(50.0%) and mucus (47.6%). Four out of 5 cases were tested positive for influenza A/H1 N1 by RT–PCR. Multiple
logistic regressions revealed 2 independent risk factors include bed close with the case (adj. OR = 10.6, 95%CI 1.9
to 58.0) and contact with the case while training ( adj. OR = 13.1, 95%CI 3.7 to 45.8). The control measure was
health education, an advising all suspected to keep personal hygiene including wearing a mask, hand washing
and isolation, increase spacing between the beds in bedroom. After follow up for fourteen days, there was no
additional case in a training unit camp.
Discussions and Conclusions: This outbreak was caused by influenza A/H1N1 2009. The closed contact with the
case was the strong risk factor. Delay detection and notification including mild severity of influenza A/N1H1 (2009)
made a wide spreading easily. However, a training unit camp should be to get a flu vaccine about two weeks
before to be on active service and screening illness and early isolate among military enlisted in everyday
especially earliest stage of training of military enlisted.
Keywords: influenza, outbreak, a training unit camp, Yasothon Province

824

http://www.boe.moph.go.th/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 48 No. 52 : January 5, 2018

