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สวนที่
2

โรคติดตอทางอาหารและนํ้า
โรคอหิวาตกโรค (Cholera)

การเฝาระวังอหิวาตกโรคในรอบ 10 ปท่ีผานมาระหวางป พ.ศ. 2546 – 2555 พบผูปวยท่ีติดเชื้อ
อหิวาตกโรคในประเทศเปนเชื้อในกลุม El Tor เทานั้น อัตราปวยระหวาง 0.06 - 3.41 ตอประชากรแสนคน
และอัตราปวยตายรอยละ 0 - 1.42 พบมีการระบาดใหญ 1 ปเวน 2 ป พบการระบาดใหญ ในป
พ.ศ. 2547, 2550 และ 2553 มีอัตราปวยเทากับ 3.41, 1.57 และ 2.51 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
การระบาดครั้งลาสุด (ป พ.ศ. 2553 ) เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคในจังหวัดปตตานีเปนการระบาด
ตอเนื่องจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ในกลุมแรงงานประมงตางดาวโดยเฉพาะชาวกัมพูชา และคนในทองถ่ิน
ขอมูลจากการสอบสวนโรคพบวา ผูปวยสวนใหญอยูในสิ่งแวดลอมไมถูกสุขลักษณะอนามัยและการสุขาภิบาล
อาหารท่ีไมดี ทําใหการระบาดแพรกระจายไปในวงกวาง และเกิดการระบาดขามจังหวัดตามมา ซึ่งเปนพ้ืนท่ี
ท่ีรับอาหารทะเลมาจากจังหวัดอุตสาหกรรมประมงดังกลาว (ดังภาพท่ี 2 - 1)

ป พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยรวม 8 ราย จาก 4 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย
0.01 ตอประชากรแสนคน ไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยสวนอยูในวัยแรงงาน (25 - 34 ป) ในพ้ืนท่ีภาคใต (อัตราปวย
0.03 ตอประชากรแสนคน ) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัตราปวย 0.02 ตอประชากรแสนคน) การเกิด
โรคพบไดตลอดท้ังป ชวงท่ีมีการระบาดสูงจะอยูในชวงตนป สูงสุดในเดือนพฤษภาคม รองลงมา ไดแก
เดือนกุมภาพันธและมกราคม ตามลําดับ

แมวาแนวโนมสถานการณยังไมมีการระบาดเพ่ิมมากข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา อยางไรก็ดี
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรคงระดับความเขมขนของมาตรการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคท่ีเขมแข็ง
และรวดเร็วอยางตอเนื่อง เพราะหากเกิดการระบาดของโรคข้ึน จะสงผลกระทบโดยตรงตอภาพลักษณ
ทางการคา การสงออกอาหารทะเล และการทองเท่ียวของประเทศได
ภาพท่ี 2 - 1 แสดงอัตราปวยโรคอหิวาตกโรคของประเทศไทยป พ.ศ. 2551 - 25561

—————————————————————————————

1 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 8 กันยายน 2556
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โรคอาหารเปนพิษ (Food  Poisoning)

ป พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานโรค จํานวน 131,685 รายจากทุกจังหวัด คิดเปน
อัตราปวย 207.30 ตอประชากรแสนคน ไมมีผูปวยเสียชีวิต กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 45 - 54 ป
(รอยละ 12.57) 15 - 24 ป (รอยละ 12.05) 35 - 44 ป (รอยละ 11.96) ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร รองลงมา คือ กลุมไมทราบอาชีพหรืออยูในปกครอง และกลุมนักเรียน ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 327.83 ตอประชากรแสนคน ภาคเหนือ 232.34 ตอประชากรแสนคน
ภาคกลาง 133.88 ตอประชากรแสนคน และภาคใต 58.52 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ การเกิดโรค
พบไดตลอดท้ังป  โดยพบสูงสุดชวงเดือนมกราคม และมีจํานวนลดลงในเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายน
จากนั้นตั้งแตเดือนพฤษภาคมอัตราปวยคอนขางคงท่ี และสูงข้ึนเล็กนอยในเดือนกันยายน (ดังภาพท่ี 2 - 2)

จากขอมูลสถานการณท่ีผานมาโรคอาหารเปนพิษยังคงเปนปญหาอยางตอเนื่อง พบการระบาด
เปนกลุมกอนโรคอาหารเปนพิษพบไดตลอดท้ังป จํานวนผูปวยอยูในชวง 7,500 – 14,000 รายตอเดือน
และเหตุการณท่ีมีผูปวยจํานวนมากจากการรับประทานอาหารและน้ํารวมกัน โดยเฉพาะในกลุมเด็กนักเรียน
ดังนั้น การสงเสริมการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารท่ีสุกและเพ่ิงปรุง
เสร็จใหม ๆ รวมท้ังการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและในการประกอบอาหาร สําหรับงานเลี้ยง
หรือเหตุการณท่ีมีการรวมตัวของคนจํานวนมาก จึงยังนาจะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการลดปญหาโรคในประเทศ
นอกจากนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการวิเคราะหสถานการณโรคเพ่ือกําหนดมาตรการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคท่ีเขมขนรวมกัน และมุงเนนการใหความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชน
ใหตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกรับประทานอาหาร และมีพฤติกรรมสุขลักษณะอนามัยท่ีดี

สว
นที่

2

ภาพท่ี 2 - 2 แสดงอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษของประเทศไทยป พ.ศ. 2551 - 25562

อตัราป่วย (ตอ่ประชากรแสนคน)

—————————————————————————————

2 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 8 กันยายน 2556

ปี พ.ศ.
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สวนที่
2

โรคอุจจาระรวงเฉียบพลนั (Acute Diarrhea)

ขอมูลเฝาระวังโรคในชวง 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2551 - 2556) พบวา การปวยดวยโรคอุจจาระรวง
ป พ.ศ. 2551 - 2553 มีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลงชัดเจน โดยมีอัตราปวย คือ 1,988.03 , 1,782.33
และ 2163.7 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จากนั้นในป พ.ศ. 2554 - 2556 แนวโนมลดลง คือ
2,061.52 , 1,906.81 และ 1,756.48 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังภาพท่ี 2 - 3) โดยในป
พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวย 1,135,060 ราย อัตราปวย 1756.48 ตอประชากร
แสนคน เสียชีวิต 13 ราย อัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสนคน ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ตามลําดับ ลักษณะการเกิดโรคในชวง 5 ปท่ีผานมา พบผูปวย
ตลอดท้ังป ในภาพรวมผูปวยมักมีจํานวนสูงในเดือนมกราคม และหลังจากนั้นพบผูปวยเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในชวง
เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน กอนจะเริ่มลดลงอยางตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม

จังหวัดทีมีอัตราปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยสวนใหญเปนจังหวัด
ทองเท่ียว เชน จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี เปนตน จังหวัดท่ีติดตอกับประเทศพมา หรือจังหวัดท่ีมีแรงงานขามชาติ
และแรงงานยายถ่ินจํานวนมาก เชน ระยอง สมุทรสงคราม เปนตน สาเหตุการเกิดโรคมาจากการบริโภคอาหาร
และน้ําท่ีไมถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค ซึ่งไมไดผานการเติมคลอรีน หรือการตม
และการบริโภคอาหารท่ีไมไดปรุงสุก ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีมาตรการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง ควบคูกับการเรงการรณรงคความรูกับประชาชนเรื่องการบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
และปรุงสุกใหมๆ เนนย้ําเรื่องการลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนประกอบอาหาร ท้ังกอนและหลังบริโภคอาหาร
เพ่ือลดอัตราปวยของโรคตอไป

ภาพท่ี 2 - 3 แสดงอัตราปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันของประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 - 2556 3

อตัราป่วย (ตอ่ประชากรแสนคน)

—————————————————————————————

3 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 8 กันยายน 2556

ปี พ.ศ.
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การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนวิธีการกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันข้ึน เพ่ือปองกันโรคลวงหนากอนท่ี
รางกายจะไดรับเชื้อ กระทรวงสาธารณสุข ไดใชการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนเครื่องมือในการปองกันควบคุม
โรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีนท่ีสําคัญ ดวยการใหวัคซีนชนิดตางๆ แกประชากรกลุมเปาหมายใหมีความ
ครอบคลุมอยูในระดับสูง เพ่ือใหม่ันใจวากลุมเปาหมายมีภูมิคุมกันอยูในระดับเพียงพอตอการปองกันโรคติดตอ
ท่ีปองกันไดดวยวัคซีนได ดังนี้

สว
นที่

2

โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน

ป พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยโรคไอกรน 25 ราย คิดเปนอัตราปวย 0.04
ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย อัตราปวยตายรอยละ 8 พบผูปวยมากท่ีสุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 11 ราย อัตราปวย 0.05 ตอประชากรแสนคน ภาคกลาง 10 ราย (0.05) ภาคเหนือ 4 ราย (0.03)
ตามลําดับ ไมพบผูปวยในภาคใต ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - 2556 มีผูปวยตั้งแต 6 - 72 รายตอป อัตราปวย
ตั้งแต 0.01 ถึง 0.11 ตอประชากรแสนคน

แนวโนมของโรคยังสูงข้ึนตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน ผูปวยสวนใหญเปนเด็ก
อายุต่ํากวา 4 ป โดยเฉพาะเปนผูปวยท่ีอายุต่ํากวา 2 เดือน ซึ่งเปนกลุมท่ีไมถึงเกณฑไดรับวัคซีนหรือเปนผูปวย
ท่ีไมไดรับวัคซีนครบตามเกณฑอายุ ดังนั้น จึงควรเรงรัดและสนับสนุนการใหวัคซีนใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย
หากพบผูปวยตองสอบสวนโรคทุกราย รวมท้ังหาผูสัมผัสท่ีอาจเปนพาหะ เพ่ือใหไดรายละเอียดของปญหาซึ่งจะ
นําไปสูการปองกันควบคุมโรคตามความเหมาะสมตอไป (ดังภาพท่ี 2 - 4)

หลังจากท่ีกระทรวงสาธารณสุขเริ่มนําวัคซีนปองกันโรคคอตีบมาใชเม่ือป พ.ศ. 2520 ความครอบคลุม
ของการไดรับวัคซีน DTP ในประชากรกลุมเปาหมายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนมากกวารอยละ 90 ทําให
สามารถลดจํานวนผูปวยลงอยางตอเนื่อง ตั้งแต ป พ.ศ. 2546 มีผูปวยโรคคอตีบเหลือไมเกิน 10 รายตอป
ตอมาป พ.ศ. 2552 โรคคอตีบเริ่มมีสัญญาณการกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยพบผูปวยเปนจํานวนมากใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวางป พ.ศ. 2553 - 2554 และยังคงพบผูปวยประปรายในพ้ืนท่ีดังกลาวมา
จนถึงปจจุบัน ตอมาในป พ.ศ. 2555 เกิดการระบาดของโรคคอตีบในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เริ่มจากท่ีจังหวัดเลยและขยายตอไปยังจังหวัดใกลเคียง รวมท้ังจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช
(ดังภาพท่ี 2 - 5)

ในป พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวย จํานวน 31 ราย อัตราปวย 0.04 ตอประชากร
แสนคน ผูเสียชีวิต 7 ราย อัตราตายเทากับ 0.01 ตอประชากรแสนคน อัตราปวยตายรอยละ 22.58
ในปนี้มีการรายงานโรคคอตีบมาจากทุกภาค โดยเฉพาะภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปน
กลุมผูใหญแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรค ซึ่งกลุมอายุดังกลาว เปนกลุมท่ีเกิดกอนหรือเกิดในชวงตน
ของแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีขณะนั้นความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนของประเทศยังต่ํากวาเกณฑ
รอยละ 90

โรคไอกรน (Pertussis)

โรคคอตีบ (Diphtheria)
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—————————————————————————————

4 , 5 แหลงขอมูล : สํานักโรคตดิตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค  ขอมลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

ภาพท่ี 2 - 4 แสดงอัตราปวยโรคไอกรนและความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้ง
ในเด็กอายุครบ 1 ป : ประเทศไทย พ.ศ. 2520 - 2556 4

ภาพท่ี 2 - 5 แสดงอัตราปวยโรคคอตีบและความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน DTP ครบ 3 ครั้ง ในเด็ก
อายุครบ 1 ป : ประเทศไทย พ.ศ. 2520 - 2556 5

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.
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โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)

องคการอนามัยโลกตั้งเปาหมายท่ีจะกวาดลางโปลิโอใหหมดไปในป พ.ศ. 2543 ซึ่งประเทศไทย
ไดตอบสนองตอเปาหมายดังกลาวและดําเนินการไดเริ่มแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคพรอมกับเริ่มตนใหวัคซีน
ปองกันโรคโปลิโอ (OPV) ซึ่งเปนหนึ่งในวัคซีนพ้ืนฐานตั้งแตป พ.ศ. 2520 ทําใหผูปวยมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่อง แตก็ยังมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เชน พ้ืนท่ีท่ียากตอการเขาถึงกลุมเปาหมาย
หรือกลุมประชากรตางดาว เปนตน สงผลใหไมสามารถกําจัดโรคโปลิโอใหหมดไปจากประเทศไทยไดอยาง
เด็ดขาด จนกระท่ังป พ.ศ. 2537 ไดมีการเพ่ิมมาตรการข้ึนอีกระดับ คือ การกําหนดวันรณรงคใหวัคซีนโปลิโอ
ประจําปท่ัวประเทศข้ึน (National Immunization Day : NID) ภายหลังการดําเนินงานรณรงคฯ ตอเนื่องทุกป
ทําใหเริ่มมองเห็นความสําเร็จข้ึนตามลําดับ จนพบผูปวยรายสุดทายในป พ.ศ. 2540 จากสถานการณท่ีเปนไป
ในทิศทาง ท่ีดี ข้ึนเชนนี้ ในป พ.ศ. 2543 จึงเริ่มกําหนดใหมีการรณรงคใหวัคซีนโปลิโอประจําปเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง (Sub-National Immunization Day: sNID) เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหดําเนินการไดตรง
กลุมเปาหมายมากท่ีสุด จนกระท่ังไมพบผูปวยโปลิโอรายใหมในประเทศตั้งแต พ.ศ. 2541 เปนตนมา

การดําเนินงานในแตละประเทศท่ัวโลกมีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จแตกตางกันยังผลใหในปจจุบัน
(พ.ศ. 2556) (ดังภาพท่ี 2 - 6) ยังคงมีประเทศท่ีมีการระบาดของโรคโปลิโอเปนโรคประจําถ่ิน (endemic
country) ไดแก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
(Islamic State of Afghanistan) และสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria) นอกจากนี้
ยังพบวาประเทศท่ีเคยปลอดโรคโปลิโอแลวมีการกลับมาระบาดใหม 4 ประเทศ คือ สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปย (Federal Democratic Republic of Ethiopia) สาธารณรัฐแคเมอรูน (Republic of
Cameroon) สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย (Somalia Democratic Republic) สาธารณรัฐซูดานใต
(Republic of South Sudan) (ดังตารางท่ี 2 - 1)

ภาพท่ี 2 - 6 แสดงจํานวนผูปวยโรคโปลิโอจําแนกรายประเทศ  ป พ.ศ. 2531 - 2556

Polio Eradication Progress,1988–2013
1988 : 350,000 cases

> 125 countries infected

2001 :   483 cases
2002 : 1,918 cases
2003 :   784 cases
2004 : 1,255 cases
2005 : 1,979 cases
2006 : 1,997 cases
2007 : 1,315 cases
2008 : 1,651 cases
2009 : 1,604 cases
2010 : 1,349 cases
2011 :   650 cases
2012 :   223 cases
2013 : 301 cases

* Data as of 23 Oct 2013

3 countries infected
2007 : India 874, Nigeria 285, Pakistan 32, Afghanistan 17
2008 : India 559, Nigeria 799, Pakistan 117, Afghanistan 31
2009 : India 741, Nigeria 388, Pakistan 89, Afghanistan 38
2010 : India 42, Nigeria 21, Pakistan 144, Afghanistan 25
2011 : India 1, Nigeria 62, Pakistan 198, Afghanistan 80
2012 : - Nigeria 122, Pakistan 58, Afghanistan 37
2013 : - Nigeria 49, Pakistan 43, Afghanistan 8
Non-endemic Countries : Somalia 174, Ethiopia 6, S.Sudan 3, Kenya 14.

Cameroon 1,

Nigeria

Afghanistan
Pakistan

Ethiopia
Somalia
Kenya
South Sudan

Cameroon
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สวนที่
2

ตารางท่ี 2 - 1 แสดงจํานวนผูปวยโรคโปลิโอท่ัวโลก พ.ศ. 2556 6

ประเภทพื้นท่ี ประเทศ จํานวนผูปวย
(ราย)

รวม
(ราย)

ประเทศท่ีมีการระบาด
ของโรคโปลิโอ
เปนโรคประจําถ่ิน
(Endemic countries)

สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
(Federal Republic of Nigeria)

49 103

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
(Islamic Republic of Pakistan)

46

รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
(Islamic State of Afghanistan)

8

ประเทศท่ีเคยปลอดโรค
โปลิโอแลวมีการกลับมา
ระบาดใหม
(Outbreak)

สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย
(Federal Democratic Republic of Ethiopia)

6 184

สาธารณรัฐแคเมอรูน
(Republic of Cameroon)

1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย
(Somalia Democratic Republic)

174

สาธารณรัฐซูดานใต
(Republic of South Sudan)

3

รวมผูปวยท่ัวโลก 287

โรคหัด (Measles)
สําหรับประเทศไทย บรรจุวัคซีนปองกันโรคหัด (M) ในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในป พ.ศ. 2527

แกเด็กอายุ 9 - 12 เดือน ตอมาในป พ.ศ. 2539 จึงเพ่ิมวัคซีนครั้งท่ีสองแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
ถึงป พ.ศ. 2540 ไดเปลี่ยนวัคซีนหัดสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เปนวัคซีนรวมหัด-คางทูม-
หัดเยอรมัน (MMR) และ พ.ศ. 2553 ไดเปลี่ยนวัคซีนในเด็กอายุ 9 เดือนจากวัคซีนหัด (M) เปนวัคซีนรวม
หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และป พ.ศ. 2557 จะเริ่มปรับอายุการไดรับวัคซีน MMR เข็มท่ีสองจาก ป.๑
เปนอายุ ๒ ปครึ่ง เพ่ือลดจํานวนผูปวยกอนวัยเรียน ซึ่งตั้งแตมีการใชวัคซีนปองกันโรคหัดการระบาดมีแนวโนม
ท่ีลดลง แตก็มีการระบาดเกิดข้ึนบางในบางป เชน พ.ศ.2545, พ.ศ.2551 และ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยวงรอบ
ของการระบาดจะอยูท่ีประมาณ 4-5 ปตอครั้ง (ดังภาพท่ี ๒ - 7)

ป พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยจํานวน 2,647 ราย อัตราปวย 4.10
ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต โดยภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคกลาง มีอัตราปวย 5.60
ตอประชากรแสนคน  รองลงมา คือ ภาคใต (4.33) ภาคเหนือ (3.17) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.98)
ตามลําดับ กลุมอายุท่ีพบอัตราปวยสูงสุด ไดแก กลุมอายุ 0 - 4 ป เทากับ 20.70 ตอประชากรแสนคน
—————————————————————————————

6 แหลงขอมูล : องคการอนามัยโลก (World Health Organization) ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556
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รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป (7.73) 15 - 24 ป (6.59) 10 - 14 ป (6.26) จํานวนผูปวยโรคหัดท่ีพบ
ต่ํากวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2551 – 2555) โดยพบจํานวนสูงสุดในเดือนมีนาคม 329 ราย
รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ 322 ราย พฤษภาคม 316 ราย มกราคม 300 ราย เมษายน 252 ราย
และต่ําสุดในเดือนธันวาคม 78 ราย

ภาพท่ี 2 - 7 แสดงจํานวนผูปวยโรคหัดในประเทศไทย ป พ.ศ. 2542 – 25567

—————————————————————————————

7 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 8 กันยายน 2556

โรคติดตอระหวางสัตวและคน
โรคพิษสุนัขบา (Rabies)

โรคพิษสุนัขบายังคงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขอีกโรคหนึ่ง โดยเฉพาะผู ท่ีโดนสุนัขท่ีมีเชื้อ
พิษสุนัขบากัด เม่ือเกิดอาการของโรคแลว จะเสียชีวิตทุกราย พบผูเสียชีวิตสูงสุดในป พ.ศ. 2523 จํานวน
370 ราย และในป พ.ศ. 2547-2556 พบจํานวนผูเสียชีวิต ลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง 19, 20, 26, ,20, 8,
24, 15, 8, 4 และ 6 ราย (ป  พ.ศ. 2556 ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) จากภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวนผูเสียชีวิตลดนอยลงตามลําดับทุกป ดังจะเห็นไดจากภาพแสดง
การเปรียบเทียบจํานวนการเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาในสัตว รวมท้ังรอยละการพบเชื้อโรคพิษสุนัขบา
ในสัตว ตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 2556 (ดังภาพท่ี 2 - 8) ท้ังนี้ ผูเสียชีวิตสวนใหญ เกิดจากการขาดความตระหนัก
เม่ือสุนัขกัดแลวไมใหความสําคัญในการลางทําความสะอาดและดูแลบาดแผล ตลอดจนไมไปรับวัคซีน
โรคพิษสุนัขบา เนื่องจากเห็นวาเปนลูกสุนัข หรือสุนัขมีเจาของ หรือบาดแผลเล็กนอย รวมท้ังพ้ืนท่ีเกิดโรคไมมี
การควบคุมโรคในสุนัข โดยมีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนปองกันโรคต่ําในสุนัขและแมว
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7 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 10 กันยายน 2556

ภาพท่ี 2 - 8 แสดงการเปรยีบเทียบจํานวนการเสยีชีวิตดวยโรคพษิสนุขับา และรอยละการพบเช้ือโรคพษิสนุขับา
ในสตัวในประเทศไทย ป พ.ศ. 2538 - 2556 7

โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)

ขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา ป พ.ศ. 2555 พบผูปวย 4,130 ราย จาก 74 จังหวัด
คิดเปนอัตราปวย 6.50 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 60 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน
สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากับ 1 : 0.26 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 35 - 44 ป
(รอยละ 21.31) 45 - 54 ป (รอยละ 21.22) 25 - 34 ป (รอยละ 15.04) อาชีพสวนใหญ คือ
เกษตรกรรอยละ 58.5 รับจางรอยละ 19.9 นักเรียนรอยละ 10.2 ภาคท่ีมี อัตราปวยสูงสุด คือ
ภาคใต (12.12 ตอประชากรแสนคน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10.82 ตอประชากรแสนคน) ภาคเหนือ
(5.00 ตอประชากรแสนคน) ภาคกลาง (0.69 ตอประชากรแสนคน) ตามลําดับ

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลอัตราปวย ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2555 จําแนกรายภาคพบวา ภาคใตอัตราปวย
สูงสุด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคเหนือ และภาคกลางพบอัตราปวยคอนขางคงท่ี
อยางไรก็ตามโรคเลปโตสไปโรสิสมักระบาดชวงฤดูฝน หรือภายหลังการเกิดอุทกภัย ซึ่งชวงเดือนกันยายน
ถึงตุลาคม ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ทําใหเกิดฝนตกและอุทกภัย โดยเฉพาะภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพ้ืนท่ี ดังนั้น แนวโนมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสอาจเพ่ิมข้ึน
ในชวงหลังเดือนกันยายน (ดังภาพท่ี 2 - 9)

0

20

40

60

80

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

จาํนวนผูเ้สียชีวิต (ราย)

ปี พ.ศ.



4.54 4.13 4.41 3.53
5.27 5.00

1.09 1.00 1.02 0.94 0.58 0.69

9.64

13.66

17.58
15.75

9.59
10.82

5.20
6.67

10.53 10.73

5.59

12.12

0

5

10

15

20

2550 2551 2552 2553 2554 2555

เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้

ป พ.ศ. ๒๕๕5 ขอมูลการเฝาระวัง สํานักระบาดวิทยา พบผูปวย ๑51 ราย คิดเปนอัตราปวย
๐.๒4 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 10 ราย คิดเปนอัตราตาย ๐.๐๒ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ 65 ป ข้ึนไป, 45 - 54 ป และ 55 - 64 ป ตามลําดับ พบผูปวยสูงสุดในภาคเหนือ
(1.10 ตอประชากรแสนคน) ภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ (0.07 ตอประชากรแสนคน) ภาคกลาง
(0.02 ตอประชากรแสนคน) และภาคใต (0.01) ตามลําดับ สาเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
ในการบริโภคอาหารท่ีปรุงจากเนื้อและเลือดสุกรไมผานการปรุงสุก โดยผูปวยท่ีติดเชื้อจะมีโอกาสตาบอด
หรือสูญเสียการไดยินอยางถาวร จัดวาเปนโรคติดตอจากสัตวสูคนท่ีมีความรุนแรงสูง ท้ังนี้ คาดวาจํานวนผูท่ี
ติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัสซูอิสมีจํานวนมากกวาท่ีไดรับรายงาน เนื่องจากขอจํากัดทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถ
ตรวจแยกเชื้อกอโรคไดทุกแหง รวมท้ังแพทยผูทําการรักษาและผูปวยขาดความตระหนักถึงโรคนี้

ดังนั้น การเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการบริโภคอาหาร ควบคูไปกับการดําเนินงาน
แกไขปญหาและการปองกันโรคในสัตวและในคนภายใตระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (Thai One Health) เนื่องจาก
เชื้อสเตร็พโตค็อกคัสซูอิสเปนเชื้อประจําถ่ินซึ่งอยูในคอหอยของสุกร สามารถปนเปอนมากับเนื้อและเลือดของ
สุกรไดตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพปองกันการปนเปอนเชื้อของในการผลิตเนื้อสุกร จึงเปนมาตรการ
สําคัญท่ีตองดําเนินการควบคูกันไปดวย
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ภาพท่ี 2 - 9 แสดงอัตราปวยโรคเลปโตสไปโรสิส ป พ.ศ. 2550 - 2555 จําแนกตามรายภาค 8
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8 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 8 กันยายน 2556

โรคติดเช้ือสเตร็พโตคอกคัสซูอิส (Streptococcus suis) หรือโรคไขหูดับ

อตัราป่วย (ตอ่ประชากรแสนคน)
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โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis)
โรคบรูเซลโลสิส เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ Brucella ซึ่งหลายสายพันธุและมักพบจําเพาะในสัตว

แตละชนิด เชน Br. Abortus พบในโค กระบือ Br. Suis พบในสุกร Br. Canis พบในสุนัข และ Br. Melitensis
พบในแพะและแกะ ซึ่งเปนสายพันธุท่ีกอความรุนแรงในมนุษย สามารถติดตอผานการกินและการสัมผัสกับ
สารคัดหลั่ง เชน เกษตรกรหรือผูดูแลสัตว และผูท่ีทํางานในหองปฏิบัติการ เปนตน รวมท้ังผูท่ีนิยมรับประทาน
ผลิตภัณฑจากสัตวท่ีไมผานการปรุงใหสุก

ขอมูลเฝาระวังโรคสํานักระบาดวิทยา  ในป พ.ศ. 2555 ไมไดรับรายงานผูปวย แตพบรายงานผูปวย
1 ราย จากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
เปนผูปวยเพศหญิง อาชีพเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ จากการวิเคราะหสถานการณคาดวาปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
เนื่องจากผูปวยสัมผัสสารคัดหลั่งของแพะท่ีเปนโรคบรูเซลโลสิส โดยไมใสถุงมือปองกันตนเอง เนื่องจากไมมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคดังกลาวมากพอ

การระบาดของโรคบรูเซลโลสิสท่ีผานมาสวนใหญพบในเกษตรกรผูเลี้ยงโค กระบือ แพะ และแกะท่ีมี
การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสัตวท่ีเปนโรค การฆาหรือชําแหละสัตวโดยไมใสถุงมือปองกันตนเอง รวมท้ังพอคาแพะ
ซึ่งมักจะเปนคนกลางนําแพะติดโรคไปยังเกษตรกรรายใหมในทองท่ีอ่ืน ทําใหเกิดการระบาดของโรคนี้ในคน
ตามมาเปนระยะ ดังนั้น ควรประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการปองกันตนเองจากการเกิดโรคบรูเซลโลสิส
โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม รวมท้ังการคนหาสัตวท่ีเปนแหลงรังโรคเพ่ือทําการรักษาหรือคัดเชื้อท้ิงตอไป

โรคทริคิโนสสิ (Trichinosis)
ขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา ป พ.ศ. 2556 ไดรับรายงานผูปวย 22 ราย อัตราปวย

0.03 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราปวยมีแนวโนมลดลง (ดังภาพท่ี 2-10) ผูปวยท้ังหมดไดรับ
รายงานจากจังหวัดนาน คิดเปนอัตราปวยของจังหวัดเทากับ 3.77 ตอประชากรแสนคน จังหวัดนานเคยมี
รายงานระบาดครั้งสุดทายเม่ือป พ.ศ. 2552 พบผูปวย 20 ราย  เปนชาย 16 ราย หญิง 4 ราย ผูปวยสวนใหญ
มีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามกลามเนื้อ คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย และบวมท่ีหนังตาใบหนา
ปจจัยท่ีทําใหมีผูปวยเสียชีวิตเนื่องจากผูสูงอายุรับประทานอาหารท่ีปรุงจากเนื้อสุกร เชน ลาบลู และแหนมดิบ
ในปริมาณท่ีมากกวาผูปวยรายอ่ืน โดยรับประทานท้ัง 3 ม้ือในชวงระยะเวลา 3 วัน สาเหตุการเกิดโรคครั้งนี้
เนื่องจากชาวบานนําสุกรพ้ืนเมืองมาชําแหละแลวแบงปนกันในหมูบาน โดยนํามาปรุงเปนอาหารรับประทาน
อยางสุก ๆ ดิบ ๆ ในชวงเทศกาล

สถานการณการระบาดในแตละครั้ง สาเหตุการเกิดโรคไมแตกตางกัน สวนใหญเกิดจากการรับประทาน
เนื้อสุกรสุก ๆ ดิบ ๆ ในพ้ืนท่ีซ้ําตั้งแตป พ.ศ. 2552 จังหวัดทางภาคเหนือท่ีมีรายงานผูปวยโรคทริคิโนสิส
ติดตอกันเกือบทุกป ไดแก นาน และเชียงใหม ซึ่งแสดงวายังมีสัตวรังโรคอยู
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9 แหลงขอมูล : รายงานเฝาระวังโรค (รง.506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556

ภาพท่ี 2 - 10 แสดงจํานวนผูปวยโรคทริคิโนสิสในประเทศไทย ป พ.ศ. 2542 – 2556 9

จาํนวนผูป่้วย (คน)

โรคติดตอระหวางประเทศ
โรคไขเหลือง (Yellow Fever)

โรคไขเหลือง เปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสไขเหลือง ซึ่งเปนโรคประจําถ่ินของประเทศในเขตรอนของ
ทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต ซึ่งมียุงลายเปนพาหะนําโรค อาการและอาการแสดงของผูปวยพบได
หลากหลาย ตั้งแตไมมีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กนอย ไดแก ไข ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ คลื่นไส
อาเจียน ตาเหลือง ตัวเหลือง มีอาการเลือดออก และอาเจียนเปนเลือด ซึ่งอาจมีอาการรุนแรง ทําใหเสียชีวิต
ได โดยพบอัตราปวยตายสูงถึงรอยละ 50 เนื่องจากโรคไขเหลืองนี้ยังไมมียารักษาเฉพาะ ดังนั้นการใหวัคซีน
ไขเหลือง จึงเปนการปองกันควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด

จากรายงานขององคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2555 พบผูปวยจํานวน 262 ราย ซึ่งมีแนวโนมลดลง
เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2554 ซึ่งพบผูปวยจํานวน 2,591 ราย ผูปวยสวนใหญ (รอยละ 52.2) อยูในทวีป
แอฟริกาและทวีปอเมริกาใต ในป พ.ศ. 2555 ประเทศท่ีพบจํานวนผูปวยมาก 5 อันดับแรก ไดแก
สาธารณรัฐเซียรราลีโอนี (Republic of Sierra Leone) 94 ราย สาธารณรัฐชาด (Republic of Chad)
48 ราย สาธารณรัฐยูกันดา (Republic of Uganda) 32 ราย สาธารณรัฐแคเมอรูน (Republic of
Cameroon) 31 ราย และ สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia) 17 ราย สําหรับประเทศท่ีเปนพ้ืนท่ี
เสี่ยงตอโรคไขเหลืองจํานวน 47 ประเทศ มีความครอบคลุมวัคซีนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ซึ่งมีแนวโนม
ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2543 (ดังภาพท่ี 2 - 11)

ปี พ.ศ.
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10 แหลงขอมูล : องคการอนามัยโลก (World Health Organization) ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

สําหรับประเทศไทยนั้น ในป พ.ศ. 2555 ไมพบรายงานผูปวยโรคไขเหลือง อยางไรก็ตามโรคไขเหลือง
เปนโรคท่ีตองเฝาระวังตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulation) ประเทศไทยจึงมี
มาตรการคัดกรองผูเดินทางท่ีมาจากประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากโรคไขเหลือง การใหบริการวัคซีนไขเหลือง
ในผูเดินทาง ท่ีมีความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อเขาสูประเทศ การเฝาระวังควบคุมยุงพาหะนําโรค รวมท้ัง
มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเฝาระวังผูเดินทางท่ีมาจากประเทศท่ีไดรับผลกระทบโรคไขเหลือง เพ่ือนํา
ขอมูลมาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับโรคติดตอระหวางประเทศตอไป

ภาพท่ี 2 - 11 แสดงจํานวนผูปวยไขเหลืองท่ัวโลก ป พ.ศ. 2544 - 2554 10

โรคหนอนพยาธิ
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารและพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน

ตามพระราชดําริฯ เริ่มดําเนินงานตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕o ตอเนื่องเปนแผนระยะยาว ๑o ป กําหนดประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร และพ้ืนท่ีภูฟาพัฒนาใหมีสุขภาพสุขภาวะท่ีดี สามารถดูแลตนเองอยางสมดุลท้ังรางกาย
และจิตใจ กรอบการดําเนินงานกําหนดพ้ืนท่ีในการพัฒนา ๒ แผนพัฒนา ไดแก แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) และพ้ืนท่ีในแผนภูฟาพัฒนา รวมกลุมเปาหมาย จํานวน ๑๓๑,๐๐๐ คน จํานวน
๗๗๑ โรงเรียน สําหรับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) มีพ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน 52 จังหวัด
ครอบคลุม ๗๓๙ โรงเรียน โดยกลุมเปาหมายเปนนักเรียนและเยาวชน และพ้ืนท่ีในแผนภูฟาพัฒนา มีเปาหมาย
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พัฒนาครอบคลุมประชากรในพ้ืนท่ี ท้ังนักเรียนและประชาชนในอําเภอบอเกลือและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน ไดแก นักเรียนใน 6๒ โรงเรียน และประชาชนใน ๖๑ ชุมชน โดยบทบาทกระทรวงสาธารณสุข
รวมกับสํานักพระราชวังตามแผน กพด. รับผิดชอบกรอบการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดท่ี ๒๑ การลด
ความชุกโรคหนอนพยาธิในนักเรียนใหเหลือรอยละ ๕ ภายในป พ.ศ. 2559 และความรุนแรงของโรคอยูใน
ระดับต่ําตามเกณฑขององคการอนามัยโลกกําหนด

ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕6 ท่ีผานมาพบวาสถานการณของ
โรคหนอนพยาธิในพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 2 แผนพัฒนา มีดังนี้

สถานการณโรคหนอนพยาธิในพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

จากการตรวจอุจจาระนักเรียนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริฯ จํานวน 70,729 คน ใน ๕2 จังหวัด
ท่ัวประเทศ ดังนี้ ตรวจพบโรคหนอนพยาธิรอยละ 13.35 พิจารณาแยกรายจังหวัด จังหวัดท่ีมีอัตราการ
ตรวจพบมากกวารอยละ 10 คือ จังหวัดเชียงใหม (รอยละ 45.6) รองลงมา คือ จังหวัดตาก (รอยละ 39.6)
จังหวัดนราธิวาส (รอยละ 19.5) จังหวัดสงขลา (รอยละ 16.5) โดยหนอนพยาธิท่ีตรวจพบมากท่ีสุด
คือ พยาธิไสเดือน (รอยละ 8.59) พยาธิแสมา (รอยละ 3.66) พยาธิปากขอ (รอยละ 1.18) พยาธิตืด
(รอยละ 0.34) พยาธิใบไมตับ (รอยละ 0.15) พยาธิเข็มหมุด (รอยละ 0.14) พยาธิสตรองจิลอยดิส
(รอยละ 0.07) พยาธิใบไมลําไสขนาดกลาง (รอยละ 0.05) ตามลําดับ โดยตรวจพบหนอนพยาธิมากกวา
1 ชนิดในคนเดียวรอยละ 0.40 (ดังภาพท่ี 2 - 12)
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ภาพท่ี 2 - 12 แสดงอัตราการตรวจพบโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนพื้นท่ีถิ่นทุรกันดาร
(แผน กพด.) ป 2556 จําแนกตามชนิดหนอนพยาธิ 11

อตัราการตรวจพบ (รอ้ยละ)

—————————————————————————————

11 แหลงขอมูล : สํานักโรคตดิตอท่ัวไป ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2556
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12 แหลงขอมูล : สํานักโรคตดิตอท่ัวไป ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2556

ภาพท่ี 2 - 13 แสดงอัตราการตรวจพบโรคหนอนพยาธิในพื้นท่ีตามแผนภูฟาพัฒนา ป 2556
จําแนกตามชนิดหนอนพยาธิ 12

อตัราการตรวจพบ (รอ้ยละ)

สถานการณโรคหนอนพยาธิในพ้ืนที่ตามแผนภูฟาพัฒนา

นักเรียนในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง (ศศช.) อําเภอบอเกลือ และอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนาน 32 แหง จํานวน 3,954 คน และประชาชน จํานวน 12,000 คน ในพ้ืนท่ีแผนภูฟา
พัฒนา 61 ชุมชน อัตราการตรวจพบ ดังนี้ กลุมนักเรียนตรวจพบโรคหนอนพยาธิรอยละ 12.62 โดยพบพยาธิ
ไสเดือนสูงสุดรอยละ 7.61 รองลงมาคือ พยาธิแสมารอยละ 1.67 และพยาธิปากขอรอยละ 1.32 ตามลําดับ
สําหรับกลุมประชาชน พบพยาธิใบไมตับสูงสุดรอยละ 11.57 รองลงมา คือ พยาธิไสเดือนรอยละ 4.43
และพยาธิตืดรอยละ 2.08 ตามลําดับ (ดังภาพท่ี 2 - 13)
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ในปงบประมาณ 2556 เกิดวิกฤตการณจากภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพ (Public Health
Emergency) ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายดานสุขภาพตอประชาชน ซึ่งสํานักโรคติดตอท่ัวไป รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงไดมีการประสานการดําเนินงานในการจัดการตอเหตุดังกลาว โดยเฉพาะการปองกัน
ควบคุมโรค เพ่ือเปนการลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยแบงออกเปน

ภาวะฉุกเฉินดานโรคและภัยสุขภาพ

1. ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรค

คอตีบ เปนโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทําใหเกิดการอักเสบ มีแผนเนื้อเยื่อเกิดข้ึน
ในลําคอ รายท่ีรุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจซึ่งอาจทําใหถึงตายได และจาก
พิษของเชื้อจะทําใหมีอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจและเสนประสาทสวนปลาย โรคนี้มักพบในเด็ก
แตหลังจากท่ีกระทรวงสาธารณสุขเริ่มนําวัคซีนปองกันโรคคอตีบมาใชเม่ือป พ.ศ. 2520
ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน DTP ในประชากรกลุมเปาหมายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ
จนมากกวารอยละ 90 ทําใหสามารถลดจํานวนผูปวยลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2546
มีผูปวยโรคคอตีบเหลือไมเกิน 10 รายตอป
โรคคอตีบเริ่มมีสัญญาณการกลับมาระบาดอีกครั้ง ในป พ.ศ.2552 พบผูปวยเปนจํานวนมาก
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2553 - 2554 ท่ียังคงพบผูปวยประปราย
ในพ้ืนท่ีดังกลาว ตอมาในป พ.ศ. 2555 มีรายงานการพบผูปวยโรคคอตีบเปนจํานวนมาก
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจากรายแรกท่ีจังหวัดเลย และแพรระบาดตอไปยังจังหวัด
ใกลเคียง (ไดแก จังหวัดเลย เพชรบูรณ หนองบัวลําภู อุดรธานี และนครราชสีมา) ตลอดจนบาง
จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช โดยสรุปตั้งแต
เดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ พบผูปวยยืนยันรวม ๕๓ ราย ใน ๗ จังหวัด เสียชีวิต

ไขเลือดออก ในป พ.ศ. 2556 มีการรายงานผูปวยติดเชื้อเดงก่ีสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังเกือบ
ตลอดท้ังป นอกจากนี้  ยังเปนป ท่ีมีการระบาดมากท่ีสุดในรอบ 10 ป มีรายงานผูปวย
รวม 154,773 ราย เสียชีวิต 136 ราย การระบาดมีสาเหตุสืบเนื่องจากมีการระบาด
นอกฤดูกาลในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในป พ.ศ. 2555 สงผลใหเกิดการระบาดใหญในป
พ.ศ. 2556 ตั้งแตตนปและตอเนื่องจนถึงเดือนกันยายน ประกอบกับเชื้อสายพันธุท่ีระบาด
เปนเชื้อเดงก่ีชนิดท่ี 3 ซึ่งเปนชนิดท่ีคนไทยมีภูมิคุมกันนอยท่ีสุด สงผลใหคนไทยสวนใหญเปน
ประชากรกลุมเสี่ยงตอการรับเชื้อ และเกิดการระบาดในวงกวาง
นอกจากนี้ ยังพบการระบาดของโรคติดตอนําโดยแมลงอ่ืนๆ ท่ีไมเคยพบในประเทศมากอน
ไดแก Zika fever ซึ่งเกิดจาก Zika virus อยูในกลุม Flavivirus เชนเดียวกับ Dengue และ
Japanese Encephalitis viruses โรค Zika fever ติดตอโดยยุ งลาย โดยนักทอง เ ท่ียว
ชาวแคนาดา 1 ราย และชาวเยอรมัน 1 ราย เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย และตรวจพบ
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การตรวจพบเชื้อ Zika virus หลังจากท่ีเดินทางกลับประเทศ  โดยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา รายงานยืนยันพบเชื้อโดยวิธี PCR และการตรวจ
ทางโมเลกุล พบวา ไวรัสดังกลาวเปนสายพันธุเอเชีย ดังนั้น สํานักระบาดวิทยา จึงทําการ
ตรวจสอบเชื่อมโยงหาสาเหตุของการติดเชื้อ โดยการสอบสวนโรคยอนหลังในผูปวยโรคไขออกผื่น
อ่ืนๆ ท่ีไมสามารถสาเหตุได โดยพบท้ังสิ้น 4 เหตุการณ ไดแก จังหวัดราชบุรี จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดลําพูน และเก็บตัวอยางเลือดท่ีเหลือไปตรวจหาเชื้อกอโรค
ในหองปฏิบัติการ US-CDC สหรัฐอเมริกา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
ฝายไวรัสวิทยา โดยตรวจพบเชื้อไวรัส Zika virus ใน 3 จังหวัด ไดแกจังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดลําพูน นอกจากนี้ยังตรวจพบภูมิคุมกันของ Zika virus ในผูปวย
ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดเปนการยืนยันการติดเชื้อดวย

2. ภาวะฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ

ภัยหนาว ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนชวงท่ีมีอากาศหนาว
โดยในปนี้มีระยะเวลายาวนานข้ึนจากทุกป และปกคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไดประกาศ
เปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาว จํานวนท้ังสิ้น 45 จังหวัด 545 อําเภอ
4,225 ตําบล 49,766 หมูบาน และประชาชนไดรับผลกระทบ 7,859,070 ครัวเรือน
25,481,789 คน13

สถานการณการเสียชี วิต ท่ี เ ก่ียว เนื่ องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-Weather related
Deaths Surveillance Report) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556
สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูเสียชีวิตท่ีคาดวาอาจเก่ียวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว
รวมท้ังสิ้น 82 ราย จําแนกเปนเพศชาย 76 ราย หญิง 6 ราย อายุระหวาง 12 วัน ถึง 93 ป
สวนใหญมีอายุระหวาง 65 ปข้ึนไป จากท้ังหมด 31 จังหวัด สูงสุดในจังหวัดเชียงใหม 9 ราย
รองลงมา คือ จังหวัดสระแกว 6 ราย และนครราชสีมา 5 ราย ตามลําดับ ผูเสียชีวิตสวนใหญ
มีการเสียชีวิตท่ีมีปจจัยเสริมรวมกับการสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น (Secondary Hypothermia)
คือ การดื่มสุราและสวมเครื่องนุงหมไมเพียงพอ รวมท้ังกลุมคนท่ีมีโรคประจําตัวมีโอกาสเสียชีวิต
งายข้ึน ไดแก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ลมชัก รวมท้ังคนพิการ และผู ท่ีชวยเหลือตัวเอง
ไดนอย เปนตน

—————————————————————————————

13 แหลงขอมูล : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556
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อุทกภัย ชวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ประเทศไทยไดรับจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น
บริเวณทะเลจีนใต ตอนกลาง ออนกําลังลงเปนหยอมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข ามา
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย ทําให มีฝน
เพ่ิมข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทําใหเกิดอุทกภัย น้ําป าไหลหลาก น้ําทวมขังระบาย
ไมทันและน้ําลนตลิ่ง สงผลกระทบตอท้ังชีวิตและทรัพยสินประชาชนในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย
มีพ้ืนท่ีประสบภัยรวมท้ังสิ้น ๔๗ จังหวัด (ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย พะเยา ลําปาง
อุตรดิตถ พิษณุโลก  เพชรบูรณ กําแพงเพชร อุทัยธานี กาฬสินธุ มุกดาหาร อํานาจเจริญ
พิจิตรยโสธร สุรินทร ชัยภูมิ ขอนแกน นครสวรรค  กาญจนบุรี ราชบุรี  ชัยนาท ลพบุรี
สิ งหบุ รี  อ า งทอง สระบุ รี  เพชรบุ รี  ป ทุมธานี  นนทบุรี  ชลบุรี  สระแก ว  ปราจีนบุ รี
นครนายก จันทบุรี  ระยอง ชุมพร ประจวบคีรี ขันธ ระนอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี
อุบลราชธานี  นครปฐม นครราชสีมา บุรีรัมย พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา)
รวม ๓๖๐ อําเภอ ๒,๓๕๕ ตําบล ๒๐,๐๓๘ หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ ๑,๒๑๔,๕๒๑
ครัวเรือน ๔,๐๙๕,๗๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๓๕ ของประชากรท้ังประเทศ โดยมี 16 จังหวัด
เปดศูนยพักพิงพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ไดแก สระบุรี ลพบุรี อางทอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแกว บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สรุปยอดผูเสียชีวิต 89 ราย สาเหตุจากจมน้ํา
87 ราย ไฟฟาช็อต 2 ราย (จังหวัดชลบุรี) 14

—————————————————————————————

14 , 15 แหลงขอมูล : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556
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ภัยอากาศรอน
ชวงฤดูรอนของประเทศไทยระหวางกลางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีหยอม
ความกดอากาศต่ําจากความรอนท่ีปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ทําใหอากาศรอนอบอาว
และรอนจัดในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 40 - 43 องศาเซลเซียส โดยภาคกลางและตะวันออกรวมท้ังชายฝงอุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 40 - 41 องศาเซลเซียส ภาคใตอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 - 39 องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 - 40 องศาเซลเซียส 14

สถานการณมีผูเสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องกับอากาศรอน ชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
จํานวน 20 ราย รอยละ25 เปนเพศชายอายุมากกวา 60 ป โดยพบเสียชีวิตในบาน
รอยละ 30 ท่ีทํางานรอยละ 20 และในรถยนตรอยละ 15 นอกจากนี้ ยังพบการการระบาด
ของโรคระบบทางเดินอาหารในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ เชน อุจจาระรวง อหิวาตกโรค
โรคอาหารเปนพิษ ฯลฯ เนื่องจากอากาศรอนทําใหเกิดการเนาเสียของอาหารไดงายและ
เชื้อโรคแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว
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