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บทคัดย่อ
บทนํา: เกิดการระบาดของอาหารเป็นพิษในกลุ่มผู้มาร่วมงานวัด
แห่งหนึ่งในอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วย 80 ราย เป็น
ผู้ป่วยในของ รพ.พร้าว 50 ราย ส่งไปรับรักษาต่อที่ห้องผู้ป่วยหนัก
(ICUI) ของรพ.ต่าง ๆ 15 ราย สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
เชียงใหม่ จึงสอบสวนโรคร่วมกับทีม SRRT เครือข่าย ระหว่างวันที่
27–30 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทาง
ระบาดวิทยาของเหตุการณ์ ค้นหาแหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดโรค
และผู้สัมผัสโรค ตลอดจนควบคุมการระบาดและเสนอมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคครั้งต่อไป
วิธีการศึกษา: ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา และเชิงวิเคราะห์
แบบ Retrospective Cohort รวบรวมข้อมูลผู้มาร่วมงานวัด และ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ค้ น หาผู้ ป่ ว ยและผู้ สั ม ผั ส โรคตามตามนิ ย าม
ผู้ ป่ ว ยที่ กํ า หนดในระหว่ า งวั น ที่ 23–28 มี น าคม 2560 ด้ ว ยวิ ธี
Snowball Technique สํารวจพื้นที่ รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม
บริเวณจัดเตรียมอาหารของวัด สัมภาษณ์แม่ครัว และเจ้าของโรง
ทานถึ ง แหล่ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ วิ ธี ก ารประกอบอาหารและเก็ บ

สิริหญิง ทิพศรีราช1, โรม บัวทอง2, กษมา ตุ้มทอง3
ตั ว อย่ า งจากผู้ ป่ ว ยและอาหารส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ เ คราะห์ ห าชนิ ด ของอาหารที่ เ ป็ น
สาเหตุ ด้ ว ยด้ ว ยวิ ธี Univariate Analysis และ Multivariate
Analysis คํานวณค่า Relative Risk (RR), Adjusted Odd Ratio
(Adjusted OR) และ 95% Confidence Interval
ผลการสอบสวน: พบประชากรในเหตุ ก ารณ์ 256 คน เป็ น ผู้ ม า
ร่วมงาน 211 คน สมาชิ กครอบครัวของผู้มาร่ วมงาน 45 คน พบ
ผู้ป่วยตามนิยาม 105 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยร้อยละ 41.02
เป็นผู้ป่วยใน 48 ราย (ร้อยละ 45.71) พบอัตราป่วยสูงสุดในสมาชิก
ครอบครัวของผู้มาร่วมงาน ร้อยละ 75.00 และกลุ่มอายุ 0–4 ปี
ร้อยละ 70.00 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีไข้ ร้อยละ 79.05 ปวดท้อง ร้อยละ
72.28 ถ่ายเหลว ร้อยละ 65.71 ตามลําดับ ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วย
เวลา 00.30 น. วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายสุดท้าย เวลา 05.00 น.
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ระยะฟักตัวระหว่าง 9–45 ชั่วโมง (มัธยฐาน
14 ชั่วโมง) แหล่งโรคมีลักษณะเป็นแบบ Common Source ผู้ป่วย
มีทั้งกลุ่มที่รับประทานอาหารในงานและที่บ้าน ทําให้มีผู้สัมผัสโรค
ในเวลาที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่าง

 การสอบสวนอาหารเป็นพิษในงานตัดลูกนิมิตของวัดแห่งหนึ่ง ตําบลป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27–30 มีนาคม 2560
 สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-1 กันยายน 2561
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-1 กันยายน 2561
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อาหารกับการป่วยแบบ Multivariate Analysis พบอาหารที่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยในครั้งนี้ ได้แก่ รวมมิตร (OR = 6.51, 95%
CI 20.2–1.23) โดยผู้ที่รับประทานรวมมิตรน้อยกว่า 1 ถ้วย และ
ตั้งแต่ 1 ถ้วยขึ้นไป จะเสี่ยงต่อการป่วยมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทาน
36.44 และ 65.12 เท่า ตามลําดับ ผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุด้วย
วิ ธี Multiplex Real–time PCR ในตั ว อย่ า งจากผู้ ป่ ว ย พบสาร
พั น ธุ ก ร ร ม ซึ่ ง อ า จ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า เ ป็ น เ ชื้ อ Shigella spp. ห รื อ
Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) สําหรับตัวอย่างอาหาร
พบเชื้อ EIEC ในรวมมิตรและครองแครงน้ํากะทิ
สรุปผลการศึกษา: การระบาดของอาหารเป็นพิษในงานวัดแห่งหนึ่ง
ในอํ า เภอพร้ า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 25–27 มี น าคม
2560 เกิ ด จากการปนเปื้ อนเชื้ อ Enteroinvasive E. coli (EIEC)
ในรวมมิตรที่ใช้จัดเลี้ยงในงาน ปนเปื้อนเชื้อจากขั้นตอนการปรุงที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ ผลการเฝ้าระวังโรคหลังเกิดการระบาดในพื้นที่ไม่
พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
คําสําคัญ: Enteroinvasive Escherichia coli, สอบสวนโรค,
อาหารเป็นพิษ, งานวัด, เชียงใหม่
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1 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่

1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค
2 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3

โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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ความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2560 สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยาและ
สํา นัก งานป้ องกั นควบคุมโรคที่ 1 เชี ยงใหม่ (สคร.1) ได้รั บ แจ้ ง
เหตุการณ์อาหารเป็นพิษในงานวัดแห่งหนึ่ง (ซึ่งต่อไปขอใช้แทนว่า
วั ด ก) ตํ า บลป่ า ตุ้ ม อํ า เภอพร้ า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผู้ ป่ ว ยราย
แรกเริ่มป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2560 ด้วยอาการมีไข้ อุจจาระร่วง
ปวดท้อง รักษาตัวในแผนกผู้ป่วยใน รพ.พร้าว จํานวน 50 ราย
ส่งไปรับรักษาต่อที่ รพ.อื่น 15 ราย สคร.1 เชียงใหม่ สํานักระบาดวิท ยา กรมควบคุมโรค จึ ง ร่ว มกั บสํ า นัก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
เชี ย งใหม่ ที ม SRRT อํ า เภอพร้ า ว และอํ า เภอแม่ ริ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่ รวมถึงทีม SRRT อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคระหว่างวันที่ 27–30 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของเหตุการณ์ระบาด
2. ค้นหาแหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดโรคและผู้สัมผัสโรค
3. ควบคุมการระบาดและเสนอมาตรการในการป้องกั น
ควบคุมโรคครั้งต่อไป
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยจากโรงพยาบาลพร้ า ว และ
โรงพยาบาลใกล้เคีย งที่มี ผู้ป่วยไปเข้ ารับ การรั กษา ค้น หาผู้ป่ว ย
เพิ่มเติมจากในชุมชน โดยใช้นิยามของกลุ่มผู้ป่วยดังนี้
ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ หมายถึง ผู้ที่มาร่วมงานหรืออาศัยอยู่
ในบ้านที่ได้รับอาหารจากโรงทานในงานตัดลูกนิมิต วัด ก ตําบล
ป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วป่วยด้วยอาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ มีไข้ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ํา ถ่ายเป็นมูก
เลือด คลื่นไส้ อาเจียน ในระหว่างวันที่ 23–28 มีนาคม 2560
2. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ศึ ก ษาโดยใช้ รู ป แบบ Retrospective Cohort Study
ค้นหาผู้มาร่วมงานด้วยวิธี Snowball Technique จากประชากร
ในตําบลป่าตุ้ม และตําบลที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นรวบรวมข้อมูลชนิด
อาหาร ปัจจัยเสี่ยง และการเจ็บป่วยโดยการสัมภาษณ์ นิยามของ
ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ “ผู้ที่มาร่วมงานปอย หรืออาศัยอยู่ใน
บ้านที่ได้รับอาหารจากโรงทานในงานตัดลูกนิมิตวัด ก ตําบลป่าตุ้ม
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วป่วยมีไข้ ร่วมกับอาการอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ปวดท้อง ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ํา ถ่ายเป็น
มูกเลือด หรือคลื่นไส้ หรืออาเจียน อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างวันที่
23–28 มีนาคม 2560”
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ผลการสอบสวน
1. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ข้อมูลทั่วไป และลักษณะพื้นที่เกิดโรค
สถานที่ เ กิ ด เหตุ วั ด ก เป็ น วั ด ประจํ า
หมู่ บ้ า นซึ่ ง จะบู ร ณะก่ อ สร้ า งอาคารสถานที่
และจัดงานฉลองสิ่งก่อสร้างเป็นประจําทุกปี
ในวันที่ 25–26 มีนาคม 2560 วัด ก จัดงาน
ตั ด ลู ก นิ มิ ต และฉลองอุ โ บสถหลั ง ใหม่ มี
ประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน เป็น
ประชาชนจากในพื้ น ที่ และญาติ จ ากอํ า เภอ
ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝาง แม่แตง เวียงแหง สันทราย เมืองเชียงใหม่) และจากอําเภอ
เวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด ลํ า พู น
สุรินทร์ และ ตราด
จากการสอบสวนพบประชากรที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จํานวนทั้งสิ้น 256 คน
เป็ น กลุ่ ม ผู้ ม าร่ ว มงาน 211 คน สมาชิ ก
ครอบครั ว ของผู้ ม าร่ ว มงาน 45 คน กลุ่ ม ที่ มี
อั ต ราป่ ว ย (attack rate) สู ง สุ ด เป็ น สมาชิ ก
ครอบครั ว ของผู้ ม าร่ ว มงานจากตํ า บลและ
จังหวัด อื่น ๆ (ร้อยละ 75.00) รองลงมา ได้แก่

กลุ่มสมาชิกครอบครัวของผู้มาร่วมงานใน ต.ป่าตุ้ม (ร้อยละ 56.00) และ ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ร้อยละ 50.00) ตามลําดับ (รูปที่ 1)
พบผู้ป่วยตามนิยามจํานวนทั้งสิ้น 105 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยร้อยละ
41.02 เป็นผู้ ป่วยใน (ร้อยละ 45.71) ผู้ป่วยนอก ร้ อยละ 40 ที่เหลือ ถูกส่ งต่อไปยั ง
สถานที่รักษาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงรวม 11 แห่ง อัตราส่วนเพศชายต่อ
หญิงเท่ากับ 1 : 1.5 กลุ่มอายุ 0–4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 70.00 ผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีไข้ ร้อยละ 79.05 รองลงมา คือ ปวดท้อง ร้อยละ 72.28 และถ่ายเหลว ร้อยละ 65.71
ตามลําดับ (รูปที่ 2) ผู้ป่วยร้อยละ 83.58 ตรวจพบ PMN ในเลือดสูงมากกว่าร้อยละ 60

รูปที่ 1 กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระบาดของอาหารเป็นพิษในงานตัด
ลูกนิมิตของวัด ก ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 23–28 มีนาคม 2560

อาการและอาการแสดง

วิ เ คราะห์ ห าชนิ ด ของอาหารที่ เ ป็ น
สาเหตุด้วยด้วยวิธี Univariate Analysis และ
Multivariate Analysis คํานวณค่า Relative
Risk (RR), Adjusted Odd Ratio (Adjusted
OR) และ95% Confidence Interval (CI) ด้วย
โปรแกรม Epi Info for windows version 7
3. การศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
สํารวจสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของ
วัด ก บริเ วณจัด เตรีย มอาหาร สัม ภาษณ์
แม่ค รัว และเจ้า ของโรงทานถึง แหล่ง ที ่ม า
ของวัต ถุดิบ วิธีก ารประกอบอาหารที่นํา มา
ในวันงาน ส่ง Rectal Swab จากผู้ป่วยและ
ตัว อย่า งอาหาร ตรวจเพาะเชื้อ และทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมีด้วยวิธี Multiple Real
Time PCR แล ะ Cell Adherence Assay
ที ่ส ถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไข้
ปวดท้อง
ถ่ายเหลว
ถ่ายเป็นน้ํา
อาเจียน
คลื่นไส้
ปวดหัว
ช็อก
ถ่ายเป็นมูก

79.05
72.38
65.71
63.81
50.48
44.76
31.43
14.29
13.33

0

20

40 ร้อยละ 60

80

100

รูปที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ จําแนกตามอาการ ในงานตัดลูกนิมิตของวัด ก
ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 25–28 มีนาคม 2560
ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในตําบลป่าตุ้ม ร้อยละ 60.95 ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน รองลงมา
เป็นกลุ่มผู้ร่วมงานจากต่างอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 11.43 และ เป็นผู้ป่วย
อาศัยอยู่ในอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 7.61 รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 25
มีนาคม 2560 เวลา 00.30 น. รายสุดท้าย วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น.
ระยะฟักตัวระหว่าง 9–45 ชั่วโมง (มัธยฐาน 14 ชั่วโมง) ลักษณะของแหล่งโรคเป็นแบบ
แหล่งโรคร่วม (Common Source)

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 49 ฉบั บ ที่ 34 : 7 กั น ยายน 2561
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วัน-เวลาเริ่มป่วย
รูปที่ 3 จํานวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จําแนกตามวันเวลาเริ่มป่วย ในเหตุการณ์ระบาดงานตัดลูกนิมิตของวัดแห่งหนึ่ง
ใน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 25–28 มีนาคม 2560
2. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
ในงานเลี้ยงมีโรงทาน 11 เจ้า แจกอาหาร 21 ชนิด เมื่อ
เปรียบเทียบการป่วยระหว่างกลุ่มที่กิน และไม่กินอาหารที่นํามา
เลี้ ย งในโรงทานต่ า ง ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ แ บบตั ว แปรเดี ย ว
(Univariate Analysis) พบว่าอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วย
เป็นอาหารเป็นพิษอย่ างมีนัยสํา คัญทางสถิติ (p < 0.05) ได้แก่
ขนมจีนน้ําเงี้ยว (RR = 2.14, 95% CI 1.52–3.00) ขนมชั้น (RR =
3.23, 95% CI 2.52–4.13) รวมมิตรกะทิสด (RR = 11.06, 95%
CI 6.19–19.79) และไอศกรีม (RR = 0.41, 95% CI 0.2–0.83)
เมื่อวิเคราะห์ซ้ําแบบ Multivariate analysis เพื่อควบคุม
ปัจจัยรบกวน (Confounding Factor) พบว่า คงเหลืออาหารที่
เป็นปัจจัยเสี่ยงเพียงสามชนิด คือ ขนมจีนน้ําเงี้ยว (Adjusted OR
5.13, 95% CI 1.95–13.47) รวมมิ ต ร (Adjusted OR 48.11,
95% CI 19.47–118.88) และ ไอศกรี ม (Adjusted OR 0.19,
95% CI 0.05–0.72) โดยผู้ที่รับประทานรวมมิตรน้อยกว่า 1 ถ้วย
และตั้งแต่ 1 ถ้วยขึ้นไป จะเสี่ยงต่ออาการอาหารเป็นพิษมากกว่า
ผู้ที่ไม่ได้รับประทาน 36.44 และ 65.12 เท่า ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
3. การสํารวจสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
วัด ก ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน มีอาณาเขตประมาณ 2 ไร่ มี
พระเณรจําพรรษารวมทั้งที่บวชเพิ่มในวันงานเป็น 20 รูป การจัด
งานฉลองพระอุโบสถมีกรรมการจัดงาน ดูแลการทําอาหารของ
กลุ่มแม่บ้าน และจัดการโรงทาน ในงานมีการปรุงอาหารเลี้ยงผู้เข้า
มาร่ ว มงาน 2 ลั ก ษณะ ลั ก ษณะที่ 1 กลุ่ ม ศรั ท ธา หรื อ แม่ ค รั ว
อาสาสมัครของวัดทําอาหารเลี้ยงพระและกลุ่มเจ้าหน้าที่จัดงาน
ลักษณะที่ 2 เป็นโรงทานที่ผู้มีจิ ตศรัทธานํ าอาหารมาแจกให้กั บ
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ผู้มาร่วมงาน โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2560 มีโรงทานจากผู้มีจิต
ศรัทธา รวมทั้งสิ้น จํานวน 11 โรงทานได้แก่
โรงทานที่ 1 ขนมจีน+น้ําเงี้ยว จากผู้มีจิตศรัทธา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 1
โรงทานที่ 2 ขนมชั้ น จากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา อํ า เภอพร้ า ว
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 1
โรงทานที่ 3 ขนมหวานรวมมิตรจากผู้มีจิตศรัทธา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2
โรงทานที่ 4 มั น เชื่ อ มจากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา อํ า เภอพร้ า ว
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2
โรงทานที่ 5 ก๋วยเตี๋ยวผัดจากผู้มีจิตศรัทธา ตําบลบ้านโป่ง
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โรงทานที่ 6 แกงฟั ก ผั ด กะหล่ํ า ปลี จ ากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3
โรงทานที่ 7 น้ําอัดลม น้ําหวานน้ําแข็งจากผู้มีจิตศรัทธา
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 4
โรงทานที่ 8 ไอศกรี ม จาก ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา อํ า เภอพร้ า ว
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 5
โรงทานที่ 9 ก๋วยเตี๋ยวผัดผัดไทจากโรงทานแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย
โรงทานที่ 10 ครองแครงน้ํากะทิจากโรงทานแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย
โรงทานที่ 11 ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีนน้ําเงี้ยว หมูย่าง ต้มข่าไก่
พะแนงหมู ข้าวเปล่า น้ําดื่มบรรจุแก้ว/ขวดจากกลุ่มแม่บ้าน ใน
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางที่ 1 ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk, RR) และ Adjusted Odd Ratio ของอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการระบาดในเหตุการณ์
ระบาดงานตัดลูกนิมิตของวัด ก ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25–28 มีนาคม 2560
อาหาร

Crude RR

95% CI

Adjusted OR

95% CI

ขนมจีนน้ําเงี้ยว

2.14

1.52–3.00

5.13

1.95–13.47

ขนมชั้น

3.23

2.52–4.13

6.16

0.65–58.5

รวมมิตร

11.06

6.19–19.79

48.11

19.47–118.88

รวมมิตร น้อยกว่า 1 ถ้วย

7.26

4.64–11.35

36.44

11.10–119.66

รวมมิตร 1 ถ้วยขึ้นไป

7.19

4.64–11.15

65.12

24.00–176.44

ไอศกรีม

0.41

0.2–0.83

0.19

0.05–0.72

เนื่องจากมีรวมมิตรเหลือจํานวนมาก ตอนบ่ายหลังรับประทาน
อาหารกลางวันเสร็จ แม่ครัวจึงตักรวมมิตรใส่ถุงบรรจุอาหาร
แจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงานนํากลับไปรับประทานต่อที่บ้าน
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หาสาเหตุการระบาด
ด้วยวิธี Multiplex Real–time PCR ในกลุ่มผู้ป่วย จํานวน 5
ตั ว อย่ า ง ผลพบสารพั น ธุ ก รรมซึ่ ง อาจเป็ น ได้ ทั้ ง ของเชื้ อ
Shigella spp. ห รื อ Enteroinvasive Escherichia coli
(EIEC) สํ า หรั บ ตั ว อย่ า งอาหาร พบเชื้ อ Enteroinvasive
Escherichia coli (EIEC) ในรวมมิตรและครองแครงน้ํากะทิ
รูปที่ 3 ผังบริเวณวัด ก แสดงที่ตั้งโรงทานและสิ่งก่อสร้างระหว่างงาน
ขั้ น ตอนการปรุ ง รวมมิ ต ร รวมมิ ต รประกอบด้ ว ย ขนุ น สุ ก
ข้า วโพดต้ มฝานเมล็ ด ถั่ว แดงต้ม ลู กชิ ด ลิ้ นจี่ อบแห้ง เฉาก๊ วย วุ้ น มะพร้ า ว (สี เ ขี ย ว) มั น เชื่ อ ม สลิ่ ม ครองแครง ฟั ก เชื่ อ ม น้ํ า เชื่ อ ม
สําเร็จรูป และกะทิชนิดกล่อง
วั น ที่ 24 มี น าคม 2560 ผู้ ปรุ งซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ได้ แ ก่ กะทิ กล่ อ ง
น้ําเชื่อม จากห้างค้าส่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซื้อลูกชิด ลิ้นจี่
อบแห้ง เฉาก๊วย วุ้นมะพร้าว มันเชื่อม สลิ่ม ครองแครง ฟักเชื่อม จาก
ร้านค้าในตลาดประตูเชียงใหม่ ซื้อขนุนสุก และข้าวโพด จากตลาดใน
อําเภอพร้าว ขนุนนํามาแกะและฉีกที่บ้าน ข้าวโพดนํามาต้มและฝาน
จากนั้นผสมส่วนผสมเข้าด้วยกันยกเว้นน้ําเชื่อมและกะทิ แบ่งเป็น 2 ถุง
ขนาดใหญ่ และเนื่องจากก่อนวันงานอากาศร้อนจัด จึงซื้อน้ําแข็งจาก
ร้านค้ามาเทลงบนถุงที่บรรจุขนมรวมมิตรไว้ เพื่อรอนําไปผสมในวันรุ่งขึ้น
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ประมาณ 10.00 น. นําส่วนผสมทั้งหมด
ไปเทรวมกับกะทิและน้ําเชื่อมแล้วใช้ทัพพีคนส่วนผสมเข้าด้วยกันที่โรง
ครัวของวัด ในงานผู้ปรุงจะผสมรวมมิตรสองครั้ง ครั้งละ 1 หม้อใหญ่
หม้อที่ 2 ปรุงหลังจากหม้อที่ 1 แจกหมดแล้ว โดยใช้ภาชนะเดิม และ

อภิปรายผล
เมื่อประมวลจากผลการสอบสวนโรคข้างต้น แล้วพบว่า
การรับประทานรวมมิตรกับการป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษ
ในการระบาดครั้งนี้มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากมีความสัมพันธ์
ระหว่างการรับประทานรวมมิตรกับอาการอาหารเป็นพิษอย่าง
มีนัยสําคัญ (P<0.05) เข้าตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่สามารถ
พิ สู จ น์ ไ ด้ ด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ หรื อ Statistic Association และ
ความสัมพันธ์นี้มีน้ําหนักมาก กล่าวคือผู้ที่รับประทานรวมมิตร
จะป่วยมากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารชนิดอื่น ๆ ถึง 11.06 เท่า
(Strength of Association) (1,2) อาการอาหารเป็นพิษเกิดขึ้น
ภายหลั ง การรั บ ประทานรวมมิ ต ร นั บ ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่
ถู ก ต้ อ งตามเวลา (Temporally Correct Association) (1)
และมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อที่สอดคล้องกัน
ทั้งในรวมมิตร และผู้ป่วย นอกจากนี้มีอาหาร 2 ชนิด ที่มีค่า
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เ ช่ น เดี ย วกั น แต่ ไ ม่
นั บ เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย ง เนื่ อ งจาก ขนมจี น น้ํ า เงี้ ย ว มี ผู้ ป่ ว ยต่ า ง
อําเภอที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 ราย รับประทาน
รวมมิตรที่ญาตินํากลับไปฝากที่บ้านเพียงอย่างเดียวผู้สอบสวน
จึงตัดขนมจีนน้ําเงี้ยวออกจากอาหารที่สงสัย ส่วนความสัมพันธ์
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ที่ เ กิด ขึ ้น คาดว่า มาจากการปนเปื ้อ นของอาหารทั ้ง สองชนิด
(รวมมิตร และ ขนมจีนน้ําเงี้ยว) เนื่องจากโรงทานทั้งสองแห่งตั้งอยู่
ติดกันและพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้มาร่วมงาน ซึ่ง
ส่วนใหญ่นิยมรับประทานขนมจีนน้ําเงี้ยวคู่กันกับรวมมิตร สําหรับ
ไอศกรี ม ผลการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ พ บว่ า มี ค่ า Adjusted OR
เท่ากับ 0.20 ค่า 95% CI อยู่ระหว่าง 0.06–0.72 แปลผลได้ว่า ผู้ที่
รับประทานไอศกรีม เสี่ยงที่จะป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษในการ
ระบาดครั้ ง นี้ น้ อ ยกว่ า ผู้ ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ ประทาน 0.2 เท่า จึ ง นั บ เป็ น
ปัจจัยป้องกันการป่วย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เลือกรับประทานไอศกรีม
เป็นของหวานแล้ว มักไม่รับประทานรวมมิตรอีก
ส่วนสาเหตุของโรค เมื่อพิจารณาอาการและอาการแสดง
ที่พบในผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ไข้ ปวดท้องอย่างรุนแรง ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ํา อาเจียน และค่า PMN มากกว่าร้อยละ 60) ระยะฟักตัวของ
โรค 14 ชั่วโมง (พิสัย 9–45 ชั่วโมง) ตลอดจนผลการตรวจทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสอดคล้ อ งกั บ การป่ ว ยและการระบาดจากเชื้ อ
Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) แบคที เรี ยชนิ ดหนึ่ งใน
สี่ชนิดที่ก่อให้เกิดโรคได้ หรือเรียกว่า Enterovirulent Escherichia
coli group (EEC group) ซึ่งทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ มีอาการ
อั ก เสบของเยื่ อ บุ ภ ายในลํ า ไส้ ใ หญ่ ค ล้ า ยโรคบิ ด จากเชื้ อบิ ด มี ตั ว
(Bacillary dysentery) ผู้ป่วยจะถ่ายเหลวเป็นมูกมีเลือดปนและ
พบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระแต่บางรายอาจถ่ายเป็นน้ําปวดเบ่งหรือ
ปวดเกร็งท้องรุนแรงรู้สึกไม่สบายกายและมีไข้ ระยะฟักตัวพบว่ามี
ระบุไว้หลากหลาย ตั้งแต่ 10–48 ชั่วโมง เฉลี่ย 18 ชั่วโมง(3–6) โรค
นี้ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ํา และจากคนสู่คนได้ตลอดช่วงที่มี
การปล่อยเชื้อนี้ออกมาในอุจจาระ
เชื้อ EIEC มีคุณสมบัติทางชีวเคมีและลักษณะโคโลนี คล้าย
กั บ เ ชื้ อ Shigella ส าม า รถ ทํ าให้ เกิ ด ป ฏิ ก ริ ย า ข้ า ม (Cross
Agglutination) กั บ Antiserum ที่ ใ ช้ ท ดสอบ Shigella ได้ (4) มี
รายงานการระบาดในทวีปอเมริกาใต้ ยุโรปตะวันออก และเล็กน้อย
ในประเทศสเปน แต่มีเ พีย งร้อ ยละ 1–5 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษา ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานการระบาดของ EIEC แต่มี
รายงานการระบาดของอาหารเป็น พิษ จากเชื้อ Shigella และมี
รายงานพบเชื้อ E. coli จากการสอบสวนอาหารเป็นพิษในหลาย ๆ
เหตุการณ์ ซึ่งมักไม่ได้ส่งตัวอย่างตรวจแยกเชื้อหรือยืนยันเพิ่มเติม
ด้วยวิธีที่จําเพาะ เนื่องจากทําได้เฉพาะในห้องปฏิบัติการอ้างอิง จึง
ทําให้ไม่ทราบความชุกชุมของเชื้อในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป (3,7)
ลั ก ษณะแหล่ ง โรคของการระบาดครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบ
Common Source แต่ ที่ พ บผู้ ป่ ว ยต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลานาน
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มากกว่า 1 ระยะฟักตัวของโรค เกิดจากผู้ป่วยรับประทานอาหารใน
เวลาที่ต่างกัน กล่าวคือโรงทานเริ่มแจกอาหารตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ไปจนกว่าอาหารจะหมด และกลุ่มผู้มาร่วมงานบางรายนําอาหาร
กลับไปรับประทานที่บ้านด้วย ส่วนผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยตั้งแต่
ก่อนเริ่มงานเนื่ องจากรับประทานอาหารเสี่ยงในคืนก่อนวัน งาน
และผู้ป่วยที่พบหลังจากวันงานทั้งหมดล้วนรับประทานอาหารที่
ญาตินําไปฝากที่บ้าน โดยการถ่ายทอดโรคเกิดจากขั้นตอนการปรุง
อาหารที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
ข้อจํากัดในการสอบสวนโรคครั้งนี้ ได้แก่ การใช้โทรศัพท์
สอบถามข้อมูลผู้สัมผัสที่มาจากต่างจังหวัด อาจมีข้อจํากัดเรื่อง
ข้อเท็จจริงของข้อมูล
การควบคุมการระบาด (ดําเนินการระหว่างการสอบสวนโรค)
การควบคุมโรคในระยะแรกดําเนินการโดยตัดวงจรการเกิด
โรค กระจายข่าวผ่านผู้นําชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ข่าว ให้ประชาชนในพื้นที่หยุดรับประทานอาหารที่นําไปจากวัด ก
ช่วงที่จัดงานดังกล่าว และให้ทําลายทิ้งทันที อย่างไรก็ตาม การ
ประกาศนี้กระจายไปไม่ทั่วถึงประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด จึงยังมี
รายงานผู้ป่วยในวันที่ 27–28 มีนาคม 2560
นอกจากนี้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้าระวังเชิงรุก ค้นหา
ผู้ป่วยด้วยอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงในตําบลป่าตุ้มต่อไปอีก
1 สัปดาห์ เมื่อไม่พบผู้ป่วยจึงหยุดดําเนินการ
ข้อแนะนําเพื่อการป้องกันการระบาด
ในการจัดงานเลี้ยงของอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มี
ประเพณีการนําอาหารมารับประทานร่วมกัน หรือแจกจ่ายให้กับ
ผู้อื่น โดยเฉพาะในงานบุญต่าง ๆ การป้องกันการระบาดให้ได้ผล
และยั่งยืนควรดําเนินการดังนี้
1. ทีม SRRT ของจังหวัดนําผลการสอบสวนโรคประสาน
ความร่วมมือกับฝ่ายเภสัชสาธารณสุข ซึ่งดูแลเรื่องอาหารปลอดภัย
ผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัยในศาสนสถานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กําหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนกลุ่มแม่ครัวอาสาของแต่ละวัด
และจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้จัดการโรงทานของวัด
2. กําหนดให้ศาสนสถาน เมื่อจะจัดงานที่มีผู้มาร่วมงาน
จํานวนมาก ให้แจ้งรายละเอียดด้านสุขาภิบาลอาหาร (อาจจัดทํา
เป็นแบบฟอร์มสําเร็จ) แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของพื้นที่เพื่อให้
เข้าไปประเมินความเสี่ยงของสุขาภิบาลอาหาร ชนิดอาหารของ
โรงทาน และของวัดก่อนการจัดงานประเพณี เพื่อจัดเก็บอาหาร
ตัวอย่าง และแนะนํา แก้ไขความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น
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สรุปผลการศึกษา
พบการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ ในกลุ่มผู้รับประทาน
อาหารที่เลี้ยงในโรงทานงานปอยหลวงของวัด ก ใน ตําบลป่าตุ้ม
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25–27 มีนาคม 2560
สาเหตุ เ กิ ด จากการปนเปื้ อ นเชื้ อ Enteroinvasive Escherichia
coli (EIEC) ในรวมมิ ต รที่ นํ า ไปจั ด เลี้ ย งในงาน สาเหตุ ข องการ
ปนเปื้อนเชื้อในอาหารเกิดจากขั้นตอนการปรุงที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ผลการเฝ้าระวังโรคหลังเกิดการระบาดอีก 1 สัปดาห์ พบว่าไม่มี
รายงานผู้ป่วยอีก
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An outbreak investigation of food poisoning in a temple fair, Tambon Pa Tum, Prao District,
Chiang Mai Province, 27-30 March 2017
Authors: Siriying Tipsriraj1, Rome Buathong2, Kasama Tumthong3
1 Office of Disease Prevention and Control region 1, Chiang Mai Province, Thailand
2 Bureau of Epidemiology, Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand
3 Praow Hospital, Chiang Mai Province
Abstract
Background: A food poisoning outbreak at a temple in Phrao District, Chiang Mai Province was notified on March
27th, 2017. There were 80 patients, of whom 50 patients were treated in Phrao Hospital and 15 patients were
referred to 5 nearby hospitals. The first patient became ill with diarrhea, abdominal pain, and fever on March 25,
2017. The Joint Investigation Team from Office of Disease Prevention and Control region 1 and other SRRT
investigated the outbreak during March 27th-30th, 2017 to determine epidemiological characteristics of the
outbreak, to find the source of outbreak transmission and to recommend control measures.
Methods: Active case finding was conducted among people attending and eating foods in the temple fair during
the outbreak by using snowball technique. A retrospective cohort study was conducted to determine the source
of outbreak transmission. Data regarding the onset of symptoms, presenting features and history of food items
consumed were collected. Food handlers were interviewed about food poisoning symptoms and food preparation
process. Stool samples from the cases and suspected food specimens were collected for laboratory analysis.
Results: Of 256 people involved in this event, 105 cases were identified, giving an overall attack rate (AR) of
41.02%. None died in this outbreak. The highest attack rate was in children 0-4 years old. Most patients had fever
(79.05%), abdominal pain (72.28%) and dyspnea (65.71%). Cases had onset during 0.30 pm on March 25th to
05.00 pm on March 28th, 2017. The incubation period was 9-45 hours (median 14 hours). Multivariate analysis
showed the significant relationship between eating the dessert (Ruam-Mit) and the disease. People who ate RuamMit < 1 cup and ≥ 1 cups were likely to have illness 36.44 and 65.12 times respectively than those who did not.
The result of multiplex real-time PCR could not really indicate either Shigella spp. or Enteroinvasive Escherichia
coli (EIEC) in stool specimens. Roam-Mit samples were found to contain EIEC.
Conclusion: Outbreak of food poisoning in the temple fair at Phrao District, Chiang Mai Province, was caused by
EIEC contaminated in Ruam-Mit. The disease surveillance after the outbreak showed no additional patients.
Keywords: Enteroinvasive Escherichia coli, food poisoning, outbreak investigation, temple fair
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