OSIR, September 2015, Volume 8, Issue 3, p. 1-7

การระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย พ.ศ.2557
อนุพงศ์ สิ ริรุ่งเรื อง, นิรันดร ยิม จอหอ, กรรณิ การ์ หมอนพังเทียม, วิธญ
ั ญา ปิ ณฑะดิษ, ชุลีพร จิระพงษา
สํานักระบาดวิทยา, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, ประเทศไทย
* Corresponding author, email: anu_siri@hotmail.com

Translated version of “Sirirungreung A, Yimchoho N, Monpungteim K, Pinthadis W, Jiraphongsa
C. The 2009 pandemic influenza A virus in an outbreak in 2014 in Samut Prakan Province,
Thailand. OSIR. 2015 Sep;8(3):1-7. <http://osirjournal.net/issue.php?id=85>".
The article is translated by Dr. Anupong Sirirungreung and reviewed by Dr. Nitaya Chanruang
Mahabhol.

บทคัดย่อ
เมื+อวันที+ 30 มกราคม พ.ศ.2557 พบรายงานการระบาดเป็ นกลุ่มก้อนของผูป้ ่ วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพนักงานโรงงานแห่ งหนึ+ ง และหนึ+ งในนันเป็ น
ผูป้ ่ วยอาการปอดอักเสบรุ นแรง จึงสอบสวนโรคเพื+อยืนยันการระบาด อธิ บายสถานการณ์การระบาด ค้นหาปั จจัยเสี+ ยง และ ให้คาํ แนะนําในการควบคุมป้ องกัน
โรค โดยทบทวนเวชระเบียนและบันทึกการการลาป่ วยของพนักงาน นิ ยามผูป้ ่ วยเข้าข่ายใช้นิยามเดียวกับผูป้ ่ วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ขององค์การอนามัยโลก
และสุ่ มตัวอย่างจากลําคอผูป้ ่ วยเข้าข่ายเพื+อตรวจยืนยันการติดเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ด้วยวิธี real-time polymerase chain reaction และศึกษา
แบบ retrospective cohort study โดยให้พนักงานตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ร่ วมกับการสํารวจสิ+ งแวดล้อมของโรงงาน ผลการศึกษา พบพนักงานจํานวน 102
ราย (ร้อยละ 18.8) ป่ วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในจํานวนนันสองรายมีประวัติปอดอักเสบ ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการพบสารพันธุกรรมของ
เชื อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 จํานวน 7 ตัวอย่างจากตัวอย่างในลําคอที+สุ่มมาทังหมด 21 ตัวอย่าง ค่า reproductive number ที+สูงที+สุดของการระบาด
ครังนี เท่ากับ 2.7 (95% CI=1.9-3.8) พบว่าการไปร่ วมงานเลียงปี ใหม่ (adjusted OR=9.1, 95% CI=2.73-56.35, PAF=0.86) การนัง+ ร่ วมโต๊ะอาหารกับผูท้ ี+มีอาการ
ILI ที+โรงอาหารภายในโรงงาน (adjusted OR=2.7, 95% CI=1.12–8.03, PAF=0.55) และ การมีประวัติสมั ผัสกับผูป้ ่ วย ILI (adjusted OR=2.7, 95% CI=1.46-4.93,
PAF=0.24) เป็ นปั จจัยเสี+ ยงของการป่ วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ การระบาดครังนี แสดงให้เห็นว่าเชื อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 เป็ นสายพันธุ์ที+
แพร่ ระบาดของประเทศไทยในปี พ.ศ.2557
คําสํ าคัญ: โรคระบาด, โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09, โรงงาน, พนักงาน, ประเทศไทย

บทนํา
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 เริ+ มระบาดครังแรกที+ประเทศ
เม็กซิโกในเดือนเมษายน พ.ศ.2552 โดยพบผูต้ ิดเชือ 1,300 ราย และ
ผูเ้ สี ยชีวติ 83 ราย หลังจากนันก็เกิดการแพร่ ระบาดใหญ่ของเชือ
ดังกล่าวไปทัว+ โลก สําหรับประเทศไทยพบว่าเริ+ มมีไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ A(H1N1)pdm09 ในผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศรายแรกเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2552 ต่อมาพบการระบาดในระดับพืนที+มากขึนใน
เดือนมิถุนายน และเมื+อสินสุดเดือนตุลาคมปี เดียวกันพบว่าประชากร
เกือบครึ+ งป่ วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (influenza-like illness,
ILI)1

ประเทศไทยมีมาตรการให้วคั ซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยสมัคร
ใจเพื+อป้ องกันการระบาด โดยเน้นการรณรงค์ให้วคั ซีนในกลุ่มเสี+ ยง
ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผูม้ ีความเสี+ ยงที+จะมีอาการรุ นแรงเมื+อ
ติดเชือไข้หวัดใหญ่ และญาติของกลุ่มเสี+ ยงที+จะมีอาการรุ นแรง2,3
ภายหลังจากการใช้มาตรการให้วคั ซีน พบว่าจํานวนผูป้ ่ วยลดลงเมื+อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังพบการระบาดเกิด
ขึนอยูเ่ ป็ นครังคราวในกลุ่ม นักเรี ยน ทหาร และ ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม
ในค่ายต่างๆ4
เมื+อวันที+ 30 มกราคม พ.ศ.2557 สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานการ
ระบาดเป็ นกลุ่มก้อนของผูป้ ่ วยด้วยอาการ ILI หนึ+งในนันมีอาการ
ปอดอักเสบรุ นแรง เกิดขึนที+โรงงานผลิตวาล์วทองเหลืองแห่งหนึ+ง
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(โรงงาน ก.) ในจังหวัดสมุทรปราการ ทีมสอบสวนโรคของสํานัก
ระบาดวิทยาร่ วมกับทีมสอบสวนโรคเคลื+อนที+เร็ วในพืนที+ ได้ลง
พืนที+สอบสวนโรคระหว่างวันที+ 30 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 เพื+อยืนยันการระบาด อธิบายสถานการณ์การระบาด ค้นหา
ปั จจัยเสี+ ยงที+ทาํ ให้เกิดการระบาด และ ให้คาํ แนะนําในการควบคุม
ป้ องกันโรค

วิธีการศึกษา
ทีมสอบสวนโรคได้ทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที+มีอาการรุ นแรง
และ สัมภาษณ์แพทย์เจ้าของไข้ ญาติผปู ้ ่ วยและเพื+อนร่ วมงานเพื+อ
ยืนยันการวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุของการป่ วย สําหรับการค้นหา
ผูป้ ่ วยเพิ+มเติมได้ดาํ เนินการทบทวนบันทึกการลาป่ วยของพนักงาน
โรงงาน ก. และให้พนักงานตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เกี+ยวกับ
อาการ พฤติกรรมเสี+ ยง และประวัติการสัมผัสกับผูป้ ่ วยที+มีอาการ ILI
ตังแต่วนั ที+ 1 มกราคม 2557
สําหรับผูป้ ่ วยที+มีอาการ ILI คือ ผูป้ ่ วยที+มีอาการไข้ ร่ วมกับอาการ ไอ
หรื อ เจ็บคอ โดยใช้นิยามขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO)5 กําหนดนิยามผูป้ ่ วยเข้าข่าย (probable case)
คือ พนักงานโรงงาน ก. ที+มีอาการเข้าได้กบั ผูป้ ่ วย ILI ระหว่างวันที+ 2
ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ+งช่วงเวลาดังกล่าวกําหนดจาก 7 วันก่อน
วันเริ+ มป่ วยของผูป้ ่ วยยืนยันรายแรกจนถึง 7 วันหลังวันเริ+ มป่ วยของ
ผูป้ ่ วยยืนยันรายสุดท้าย นิยามผูป้ ่ วยยืนยัน (confirmed case) คือ
พนักงานโรงงาน ก. ที+มีอาการเข้าได้กบั ผูป้ ่ วย ILI และมีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการยืนยันว่าพบสารพันธุกรรมของเชือไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ A(H1N1)pdm09 ด้วยเทคนิค polymerase chain reaction
(PCR) และ นิยามผูป้ ่ วยอาการรุ นแรง (severe case) คือ ผูป้ ่ วยยืนยัน
ที+มีอาการทางเดินหายใจรุ นแรงจนต้องรับการใส่ท่อช่วยหายใจ หรื อ
ใช้อุปกรณ์ในการช่วยหายใจ
ตัวอย่างจากผูป้ ่ วยทังหมดถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการที+
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ของประเทศไทย ทังนีตวั อย่าง
เสมหะจากปอด (tracheal lavage) ของผูป้ ่ วยที+มีอาการรุ นแรงถูกส่ง
ตรวจวิเคราะห์หาเชือเพิ+มเติม ได้แก่ influenza A and B viruses,
human respiratory syncytial virus (types A and B), human
adenovirus, human metapnuemovirus, human coronavirus (229E,
NL63, OC43), human parainfluenza virus (types 1, 2, 3 and 4),
human rhinovirus, human bocavirus, human enterovirus,
Mycoplasma pneumoniae และ Chlamydophila pneumoniae ด้วย
เทคนิค multiplex PCR ส่วนกลุ่มผูป้ ่ วยเข้าข่ายจะถูกสุ่มเก็บตัวอย่าง
จากลําคอ (throat swab) ของผูท้ ี+มีอาการในวันที+ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2557 เพื+อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
A(H1N1)pdm09 ด้วยเทคนิค real-time PCR
นอกจากนีทีมสอบสวนได้สาํ รวจสิ+ งแวดล้อมภายในโรงงาน ก. ใน
วันที+ 30 มกราคม และ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เพื+ออธิบายสภาพ
การทํางาน และค้นหาปัจจัยเสี+ ยงจากกระบวนการ หรื อเหตุการณ์ที+
อาจเป็ นสาเหตุของการระบาดครังนี นําเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาของ
พนักงานโรงงาน ก. ที+ตอบแบบสอบถามเป็ น สัดส่วน ร้อยละ
ค่าเฉลี+ย และ ส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มผูป้ ่ วยที+เข้าข่ายและ
พนักงานที+ไม่ป่วย แล้ววิเคราะห์หาความแตกต่างด้วยค่าสถิติ chisquare test, Fisher’s exact test และ t-test ทังนีคิดจํานวนพนักงาน
ทังหมดของโรงงาน ก. เป็ นประชากรกลุ่มเสี+ ยงในการคํานวณอัตรา
โจมจับ (attack rate) โดยมีสมมติฐานว่าพนักงานของโรงงาน ก. ไม่
มีใครเคยได้รับวัคซีนป้ องกันเชือไข้หวัดใหญ่มาก่อนหน้า
การสอบสวนครังนีได้ใช้วธิ ีการศึกษาแบบ retrospective cohort เพื+อ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับการป่ วยด้วยอาการ ILI
ของพนักงานโรงงาน ก. โดยแสดงค่า risk ratio (RR) และ 95%
confidence interval (95% CI) ของแต่ละปัจจัย หลังจากนันจึง
วิเคราะห์ปัจจัยเฉพาะที+มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย
วิธี multiple logistic regression เพื+อควบคุมตัวแปรรบกวน
(confounder) และแสดงความสัมพันธ์ในค่า adjusted odd ratio (OR)
ซึ+งใช้คาํ นวณหาค่า population attributable fraction (PAF) เพื+อ
แสดงผลกระทบที+ปัจจัยนันส่งผลต่อการป่ วยด้วยอาการ ILI ของ
พนักงานโรงงาน ก.
เพื+อที+อธิบายการเฉพาะการระบาดภายหลังงานเลียงปี ใหม่ของ
โรงงาน ก. จึงตังสมมติฐานว่าว่าพนักงานของโรงงาน ก. ที+มีอาการ
ป่ วยก่อนงานเลียงปี ใหม่ ไม่ใช่ประชากรกลุ่มเสี+ ยงในงานเลียงครังนี
ดังนันจึงตัดพนักงานของโรงงาน ก. ที+เป็ นผูป้ ่ วยเข้าข่าย หรื อ ยืนยัน
และมีอาการก่อนวันที+ 18 มกราคม พ.ศ. 2557 (วันที+มีงานเลียงปี
ใหม่) ออกจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี+ ยง การประมาณค่า reproductive
number (R) ของการระบาดครังนีใช้วธิ ีของ Cori A และคณะ โดย
กําหนดให้ mean serial interval (SI) เท่ากับ 2.6 วัน และ standard
deviation เท่ากับ 1.5 วัน6 และให้ค่า aimed posterior coefficient of
variance (CV) เท่ากับ 0.2 โดยแต่ละช่วงเวลาของการวิเคราะห์
เท่ากับ 2 วัน และให้ค่า mean distribution for R เท่ากับ 1.96
(SD=0.5)7

ผลการศึกษา
โรงงาน ก. เป็ นโรงงานผลิตวาล์วทองเหลือง ตังอยูท่ ี+นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
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ประเทศไทย มีจาํ นวนพนักงานทังหมด 572 คน โดยแบ่งออกเป็ น 18
แผนก ในจํานวนพนักงานทังหมด เป็ นคนไทยร้อยละ 95 กัมพูชา
ร้อยละ 2 ส่วนที+เหลือเป็ น ลาว พม่า และ ญี+ปุ่น
จากการสํารวจด้วยแบบสอบถามในพนักงาน ได้รับการตอบกลับ
ร้อยละ 95.1 (544 คน จากพนักงานทังหมด 572 คน) พบว่า พนักงาน
โรงงาน ก. มีอายุเฉลี+ย 33.8 ปี (SD=7.3 ปี ) พนักงาน 102 คน (ร้อยละ
18.8) จากพนักงาน 544 คน มีอาการเข้าได้กบั ผูป้ ่ วยเข้าข่าย (รู ปที+ 1)
และในผูป้ ่ วยเข้าข่ายพบ 2 รายมีอาการปอดอักเสบ จากการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างในลําคอของผูป้ ่ วยเข้าข่ายทังหมด 21 ตัวอย่าง พบสาร

พันธุกรรมของเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 จํานวน 7
ตัวอย่าง
ไม่พบความแตกต่างกันของปัจจัย เพศ สัญชาติ นําหนัก ส่วนสูง และ
ดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) ระหว่างผูป้ ่ วยเข้าข่ายและ
พนักงานที+ไม่ป่วย ทังนีพบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยเข้าข่ายมีอายุนอ้ ยกว่าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที+ 1) อาการที+พบมากที+สุดในผูป้ ่ วยเข้าข่าย
ได้แก่ ไข้ (ร้อยละ 100) ไอ (ร้อยละ 91) ปวดศีรษะ (ร้อยละ 81) และ
เจ็บคอ (ร้อยละ 81) (รู ปที+ 2)

* จํานวนผู้ป่วยไข้ หวัดใหญ่ รายสั ปดาห์ จากรายงานเฝ้ าระวังโรค 506 (รง.506) ประเทศไทย พ.ศ.25571

รู ปที: 1 จํานวนผู้ป่วยเข้ าข่ ายและผู้ป่วยยืนยันไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 โรงงานแห่ งหนึ:ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
วันที: 2 ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2557 (n=102)
ตารางที: 1 ลักษณะทัว: ไปของผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI และพนักงานทีไ: ม่ ป่วย ในการระบาดของเชืFอไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 โรงงาน
แห่ งหนึ:ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย พ.ศ.2557
อายุเฉลีย ปี (SD)
เพศ (ชาย/หญิง)
สัญชาติ (%)
ไทย
กัมพูชา
ลาว
พม่า
นํ 3าหนักเฉลีย กิโลกรัม (SD)
ส่วนสูงเฉลีย เซนติเมตร (SD)
ดัชนีมวลกายเฉลีย (SD)

ผู้ป่วย (n=101) ¶

ไม่ ป่วย (n=442) ¶

P-value

31.9 (5.9)
0.91

34.3 (7.5)
1.08

<0.001*
0.479

100 (99.0)
0(0)
1 (1.0)
0 (0)
58.8 (9.5)
161.5 (6.9)
22.5 (3.3)

386 (87.3)
9 (2.0)
5 (1.1)
5(1.1)
60.1 (11.0)
162.4 (8.0)
22.7 (3.4)

0.148**

0.267*
0.257*
0.678*

* T-test
** Fisher’s exact test, เปรี ยบเที ยบระหว่ างผู้ทีEมีสัญชาติ ไทยและไม่ ใช่ สัญชาติไทย
¶ เนืE องจากไม่ มีข้อมูลนําO หนัก ส่ วนสู ง และดัชนี มวลกายของผู้ป่วย 4 ราย และ พนักงานทีE ไม่ ป่วย 35 ราย
T-3
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รู ปที: 2 อาการของผู้ป่วยเข้ าข่ ายและยืนยันไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 โรงงานแห่ งหนึ:ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย วันที:
2 ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2557 (n=102)

สําหรับผูป้ ่ วยที+มีอาการปอดอักเสบสองราย พบหนึ+งรายมีอาการ
ปอดอักเสบรุ นแรง และการทํางานของอวัยวะหลายระบบล้มเหลว
ผูป้ ่ วยรายดังกล่าวเป็ นชายอายุ 42 ปี มีโรคประจําตัวเป็ นความดัน
โลหิ ตสูง ทําหน้าที+เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าวิศวกรแผนก casting ผูป้ ่ วยเริ+ ม
มีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ไอ และเจ็บคอ เมื+อวันที+ 22 มกราคม พ.ศ.
2557 ไปพบแพทย์ที+โรงพยาบาลเอกชนเมื+อวันที+ 25 มกราคม พ.ศ.
2557 แรกรับวัดอุณหภูมิกายได้ 39°C ชีพจรเต้น 100 ครังต่อนาที
อัตราการหายใจ 16 ครังต่อนาที และ ความดันโลหิ ต 110/70
มิลลิเมตรปรอท เมื+อทดสอบด้วยชุดตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่ชนิด
A และ B ให้ผลลบ จึงถูกวินิจฉัยเป็ น systemic infection และรับเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อมาวันที+ 26 มกราคม พ.ศ.2557 ผูป้ ่ วยมี
อาการหอบและระบบหายใจล้มเหลว จึงถูกใส่ท่อช่วยหายใจ และได้
รับประทานยา Oseltamivir ขนาด 75 mg วันละ 2 ครัง ระหว่างการ
รักษาผูป้ ่ วยมีภาวะไตวาย และการทํางานของอวัยวะหลายระบบ
ล้มเหลว ในระยะเวลาต่อมาผูป้ ่ วยอาการดีข ึน สามารถกลับบ้านได้
รวมระยะเวลาที+ตอ้ งรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลทังสิน 58 วัน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณหนึ+งล้านบาท ทีมสอบสวนได้เก็บ
ตัวอย่างเสมหะจาก tracheal suction ของผูป้ ่ วยรายดังกล่าว ส่งตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ พบสารพันธุกรรมของเชือไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์
A(H1N1)pdm09
ร่ วมกับสารพันธุกรรมของเชือ
Mycoplasma pneumoniae และ Chlamydophila pneumoniae ทังนีไม่
อาจยืนยันการติดเชือสองชนิดสุดท้ายด้วยวิธีทาง immunology ณ
ขณะนัน เนื+องด้วยข้อจํากัดทางห้องปฏิบตั ิการ

จากการค้นหาผูป้ ่ วยเพิ+มเติมทําให้พบผูป้ ่ วยที+มีอาการปอดอักเสบอีก
หนึ+งราย เป็ นพนักงานหญิงอายุ 30 ปี ทํางานในแผนกตรวจสอบ
คุณภาพ ผูป้ ่ วยเริ+ มมีอาการเมื+อวันที+ 20 มกราคม พ.ศ.2557 และได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็ น community-acquired pneumonia ที+โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ+งในวันที+ 24 มกราคม พ.ศ.2557 และเข้ารับการรักษา
ตัวอยูท่ ี+โรงพยาบาลดังกล่าวจนอาการดีข ึน ได้กลับบ้านในวันที+ 28
มกราคม พ.ศ.2557 ทังนีจากการทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยราย
ดังกล่าวไม่พบหลักฐานการตรวจหาเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
A(H1N1)pdm09 จึงไม่สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นผูป้ ่ วยยืนยันหรื อไม่
จากแบบสอบถามที+พนักงานโรงงาน ก. ตอบกลับมาจํานวน 544 คน
ไม่พบผูใ้ ดเคยรับวัคซีนป้ องกันเชือไข้หวัดใหญ่มาก่อนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี พบพนักงาน 100 คน (ร้อยละ 18.4) มีประวัติสมั ผัส
กับผูป้ ่ วยอาการ ILI ภายในระยะเวลา 1 เดือน และพบว่าเกือบ
ครึ+ งหนึ+ง (ร้อยละ 49.0) ของผูท้ ี+มีประวัติสมั ผัสกับผูป้ ่ วยอาการ ILI
นอนพักอยูห่ อ้ งเดียวกับผูป้ ่ วย ยังพบว่าร้อยละ 61 ของพนักงาน
โรงงาน ก. ใช้หน้ากากป้ องกันฝุ่ นละออง (N95 mask) เป็ นประจํา
และในจํานวนนันมีพนักงาน 7 ราย รับว่าใช้หน้ากากป้ องกันฝุ่ น
ละอองร่ วมกับผูอ้ ื+น นอกจากนีมีพนักงานจํานวน 406 คน (ร้อยละ
74.6) ได้ร่วมงานเลียงปี ใหม่ที+บริ ษทั จัดให้ ณ ห้องรับรองปรับอากาศ
ของร้านอาหารแห่งหนึ+ง ในช่วงเวลา 18.00 น ถึง 24.00 น. ของวันที+
18 มกราคม พ.ศ.2557 ในพนักงานที+ไปงานเลียงปี ใหม่พบว่า มี
พฤติกรรมการใช้แก้วนําร่ วมกับผูอ้ ื+น ร้อยละ 26.4 และ ร่ วมโต๊ะ
รับประทานอาหารกับผูป้ ่ วยอาการ ILI ร้อยละ 33.7 (ตารางที+ 2)
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ตารางที: 2 พฤติกรรมเสี:ยงของพนักงานในการระบาดของเชืFอ
ไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 โรงงานแห่ งหนึ:ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย พ.ศ.2557
พฤติกรรมเสี#ยง
ประวัติใกล้ ชิดผู้ป่วย
สัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI (n=100)
ร่วมห้ องนอนเดียวกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
การใช้ พาหนะ
ใช้ พาหนะทีโรงงานจัดให้
ใช้ พาหนะร่วมกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
ไปร่ วมงานเลีย1 งปี ใหม่ วันที# 18 มกราคม พ.ศ.
2557
ไปร่วมงานเลี 3ยงปี ใหม่ (n=406)
ใช้ แก้ วร่วมกับผู้อืนภายในงาน
ร่วมโต๊ ะเดียวกันกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
ใช้ โรงอาหารภายในโรงงาน
ใช้ โรงอาหารภายในโรงงาน (n=419)
ร่วมโต๊ ะอาหารกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
การใช้ แก้ วนํา1 ดื#ม
มีแก้ วนํ 3าดืมส่วนตัว
ใช้ แก้ วนํ 3าดืมทีโรงงานจัดให้
ใช้ หลอดดูดในการดืมนํ 3า
การใช้ หน้ ากากป้องกันและชุดป้องกัน
ใช้ หน้ ากากป้องกันอยูเ่ ป็ นประจํา
ใช้ หน้ ากากป้องกันร่วมกับผู้อืน
ใช้ ชดุ ป้องกันร่วมกับผู้อืน

จํานวนผู้สัมผัส (%)
100 (18.4)
49 (49.0)*
169 (31.1)
96 (17.6)

รับประทานอาหารกับผูท้ ี+มีอาการ ILI ที+โรงอาหารภายในโรงงาน ก.
(adjusted OR=2.7, 95% CI=1.12-8.03, PAF=0.55) และ การมี
ประวัติสมั ผัสกับผูป้ ่ วย ILI (adjusted OR=2.7, 95% CI=1.46-4.93,
PAF=0.24) ยังคงเป็ นเป็ นปัจจัยเสี+ ยงต่อการป่ วยด้วยอาการ ILI
(ตารางที+ 4) ทังนีพบว่าการไปร่ วมงานเลียงปี ใหม่ส่งผลให้เกิดการ
ป่ วยด้วยอาการ ILI ในพนักงานโรงงาน ก. ครังนีมากที+สุด
ค่า reproductive number (R) ที+สูงที+สุดของการระบาดครังนีมีค่า
เท่ากับ 2.7 (95% CI=1.9-3.8) อยูร่ ะหว่างวันที+ 17 ถึง 18 มกราคม
พ.ศ.2557 และลดลงอย่ารวดเร็ วเหลือ R=1.1 (95% CI=1.9-3.8)
ในช่วงวันที+ 21 ถึง 22 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ+งเป็ นเวลาหนึ+งสัปดาห์
ก่อนที+จะมีการลงพืนที+สอบสวนโรค

406 (74.6)
107 (26.4)*
137 (33.7)*

มีการเฝ้ าระวังติดตามผูป้ ่ วยจนถึงสินเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
พบว่ามีพนักงานป่ วยเข้าได้กบั อาการ ILI จํานวน 2-3 รายต่อสัปดาห์
ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 สัปดาห์หลังการระบาด

419 (77.0)
79 (18.9)*

วิจารณ์

405 (74.4)
179 (32.9)
18 (3.3)
332 (61.0)
7 (1.3)
11 (2.0)

* คํานวณร้ อยละจากจํานวนผู้ทีEมีประวัติสัมผัสปั จจัยก่ อนหน้ า

หลังจากงานเลียงปี ใหม่มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเพิ+มขึนอย่างรวดเร็ วโดยพบ
พนักงานป่ วยทังสิน 71 คน ทังนีโรงงานมีนโยบายให้พนักงาน
สามารถลาป่ วยโดยไม่หกั ค่าจ้างและคิดเป็ นวันลาระหว่างการระบาด
ของกลุ่มผูป้ ่ วยดังกล่าว หลังจากตัดผูป้ ่ วยที+มีอาการก่อนงานเลียงปี
ใหม่จาํ นวน 31 รายออกจากการวิเคราะห์เพื+อหาความสัมพันธ์ของ
การป่ วยด้วยอาการ ILI และปัจจัยเสี+ ยงต่างๆ ของพนักงานโรงงาน
ก. พบว่า การไปร่ วมงานเลียงปี ใหม่ การนัง+ ร่ วมโต๊ะรับประทาน
อาหารกับผูท้ ี+มีอาการ ILI ที+โรงอาหารภายในโรงงาน ก. และ การมี
ประวัติสมั ผัสกับผูป้ ่ วย ILI เป็ นปัจจัยเสี+ ยงต่อการป่ วยด้วยอาการ ILI
(ตารางที+ 3)
หลังจากตัดข้อมูลพนักงานที+ขอ้ มูลไม่เพียงพอสําหรับวิเคราะห์
multiple logistic regression จํานวน 50 คน คงเหลือข้อมูลพนักงาน
ทังหมด 463 คนในการวิเคราะห์ พบว่า การไปร่ วมงานเลียงปี ใหม่
(adjusted OR=9.1, 95% CI=2.73-56.35, PAF=0.86) การนัง+ ร่ วมโต๊ะ

การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ที+เกิดขึนใน
โรงงาน ก. ครังนีส่วนหนึ+งเกิดจากพนักงานของโรงงานไม่เคยได้รับ
การฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่มาก่อน
แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม
พนักงานดังกล่าวไม่ได้เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของมาตรการให้วคั ซีน
ป้ องกันไข้หวัดใหญ่ของไทย ที+ระบุวา่ กลุ่มเสี+ ยงที+จะต้องได้รับวัคซีน
ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มผูป้ ่ วยที+มีโรคประจําตัวเป็ น
โรคหัวใจหรื อโรคทางเดินหายใจเรื อรัง และ กลุ่มผูป้ ่ วยที+มีภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อง2
จากการศึกษาเกี+ยวกับแบบจําลองการแพร่ กระจายของเชือไข้หวัด
ใหญ่กบั มาตรการให้วคั ซีน พบว่า การให้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่
ในกลุ่มพนักงานของโรงงานขนาดใหญ่ช่วยลดการระบาดของโรค
ได้อย่างมาก8 แต่อย่างไรก็ตามจําเป็ นต้องศึกษาประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลของการให้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุ่มเสี+ ยงสูงต่อการระบาดของโรค เช่น พนังงานโรงงาน
ทหาร และ นักโทษในเรื อนจํา ก่อนที+จาํ ตัดสิ นใจเปลี+ยนแปลง
มาตรการให้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ตอ่ ไป
อัตราโจมจับ (attack rate) ของผูป้ ่ วยด้วยอาการ ILI ของการศึกษานี
เท่ากับร้อยละ 18.8 เปรี ยบเทียบกับการระบาดของเชือไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ในอดีตมีอตั ราโจมจับ (attack rate) ร้อย
ละ 7 ถึง 379-13 โดยเฉพาะในพืนที+ที+ประชากรหนาแน่นจะมีอตั รา
โจมจับ (attack rate) สูงขึนเป็ นร้อยละ 22 ถึง 37 เช่น เรื อสําราญ ค่าย
ทหาร และ โรงเรี ยน เป็ นต้น11-13
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ตารางที: 3 ปัจจัยเสี:ยงและ risk ratio การระบาดของเชืFอไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ในพนักงานโรงงานแห่ งหนึ:ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ ประเทศไทย พ.ศ.2557
ร้ อยละ
ผู้สัมผัส

ผู้ไม่ สัมผัส

Risk
ratio

25.3 (22/87)
28.3 (13/46)

11.3 (48/425)
22.5(9/40)

2.2
1.3

1.43-3.51
0.60-2.62

12.9 (20/155)
15.1 (13/86)

14.7 (46/312)
14.4 (44/306)

0.9
1.1

0.54-1.43
0.59-1.86

16.9 (64/378)
21.6 (21/97)
26.2 (32/122)

2.0 (2/98)
16.6 (37/223)
13.2 (18/136)

8.3
1.3
2.0

2.07-33.30
0.81-2.11
1.17-3.34

15.8 (62/392)
22.1 (15/68)

5.6 (5/89)
11.8 (23/195)

2.8
1.9

1.17-6.80
1.04-3.37

12.7 (48/378)
15.6 (27/173)
5.9 (1/17)

17.6 (18/102)
13.1 (39/298)
14.0 (65/464)

0.7
1.2
0.4

0.44-1.18
0.76-1.88
0.06-2.85

13.0 (41/315)
0 (0/7)
10.0 (1/10)

13.5 (20/148)
13.9 (67/483)
13.6 (65/478)

1.0
0
0.7

0.59-1.58
Undefined
0.11-4.79

ปั จจัยเสี#ยง
ประวัติใกล้ ชิดผู้ป่วย
สัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
ร่วมห้ องนอนเดียวกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
การใช้ พาหนะ
ใช้ พาหนะทีโรงงานจัดให้
ใช้ พาหนะร่วมกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
ไปร่ วมงานเลีย1 งปี ใหม่ วันที# 18 มกราคม พ.ศ.2557
ไปร่วมงานเลี 3ยงปี ใหม่
ใช้ แก้ วร่วมกับผู้อืนภายในงาน
ร่วมโต๊ ะเดียวกันกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
ใช้ โรงอาหารภายในโรงงาน
ใช้ โรงอาหารภายในโรงงาน
ร่วมโต๊ ะอาหารกับผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
การใช้ แก้ วนํา1 ดื#ม
มีแก้ วนํ 3าดืมส่วนตัว
ใช้ แก้ วนํ 3าดืมทีโรงงานจัดให้
ใช้ หลอดดูดในการดืมนํ 3า
การใช้ หน้ ากากป้องกันและชุดป้องกัน
ใช้ หน้ ากากป้องกันอยูเ่ ป็ นประจํา
ใช้ หน้ ากากป้องกันร่วมกับผู้อืน
ใช้ ชดุ ป้องกันร่วมกับผู้อืน

95% CI

ตารางที: 4 ผลการวิเคราะห์ ด้วย multiple logistic regression ของปัจจัยเสี:ยงและค่ า adjusted odds ratio การระบาดของเชืFอไข้ หวัดใหญ่ สาย
พันธุ์ A(H1N1)pdm09 ในพนักงานโรงงานแห่ งหนึ:ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย พ.ศ.2557
ปั จจัยเสี#ยง
สัมผัสใกล้ ชิดผู้ป่วยด้ วยอาการ ILI
ไปร่วมงานเลี 3ยงปี ใหม่ วันที 18 มกราคม พ.ศ.2557
ใช้ โรงอาหารภายในโรงงาน

Adjusted odds
ratio
2.7
9.1
2.7

ในการระบาดครังนีพบผูป้ ่ วยสองรายมีอาการปอดอักเสบและหนึ+ง
ในนันมีอาการรุ นแรง ซึ+งพบได้นอ้ ยมากในการระบาดทัว+ ไปของเชือ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ทัว+ ไป พบอัตราการเกิด
ผูป้ ่ วยที+มีอาการรุ นแรงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 513-15 ทังนีผปู ้ ่ วยที+
มีอาการรุ นแรงในการระบาดครังนีสามารถกลับมาทํางานได้อย่าง
ปกติในที+สุด
ความสามารถในการแพร่ กระจายของเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
A(H1N1)pdm09
ในการระบาดครังนีค่อนข้างสูงกว่าทัว+ ไปที+มี

95% CI
1.46-4.93
2.73-56.35
1.12-8.03

Population attributable
fraction
0.24
0.86
0.55

reproductive number อยูท่ ี+ 1.57 ซึ+งสอดคล้องกับการศึกษาที+ผา่ นมาที+
พบว่า การระบาดในสถานที+มีคนอาศัยหรื อทํางานอย่างหนาแน่น
เป็ นปั จจัยเพิ+มความสามารถในการแพร่ เชือ11-13 ซึ+งการศึกษาครังนี
พบว่าการไปร่ วมงานเลียงฉลองปี ใหม่ของบริ ษทั เป็ นปัจจัยที+เพิ+มให้
มีการแพร่ ระบาดของโรคมากขึน อีกทังพฤติกรรมการใช้แก้วนําดื+ม
ร่ วมกัน และร่ วมรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกับผูป้ ่ วยก็เป็ นปั จจัยที+
ส่งเสริ มให้เกิดการระบาดมากยิง+ ขึนนอกจากนียงั ไม่พบว่าก่อนการ
ระบาดจะมีกิจกรรมอื+นใดที+พนักงานจะต้องมารวมตัวกันมากเท่ากับ
T-6

OSIR, September 2015, Volume 8, Issue 3, p. 1-7

งานเลียงปี ใหม่ที+บริ ษทั จัดขึน ซึ+งผูป้ ่ วยด้วยอาการ ILI อาจจะไปเข้า
ร่ วมงานเลียงแล้วแพร่ เชือให้กบั พนักงานคนอื+นๆ ภายในงาน

วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ในกลุ่มบุคคลที+อาจเกิด
อาการรุ นแรง และมีความเสี+ ยงต่อการระบาดเป็ นกลุ่มก้อนในอนาคต

นอกจากนียงั พบว่าช่วงที+มีอตั ราการแพร่ เชือสูงที+สุดอยูร่ ะหว่างวันที+
มีการจัดงานเลียงปี ใหม่ และเริ+ มลดลงอย่างรวดเร็ วก่อนทีมจะลง
พืนที+สอบสวน ซึ+งอาจเป็ นเพราะมาตรการของโรงงาน ก. ที+ยนิ ยอม
ให้พนักงานลาป่ วยจนกว่าจะหายดีโดยไม่หกั ค่าจ้างในช่วงเวลา
ดังกล่าว ปรากฏการณ์ดงั กล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความทันเวลาใน
การรายงานโรคที+จะต้องปรับปรุ งให้ดีข ึนเพื+อป้ องกันการระบาด
ไปสู่ชุมชนในวงกว้าง

ทีมสอบสวนได้ให้คาํ แนะนําแก่ผบู ้ ริ หารโรงงานในการป้ องกันการ
ระบาดของเชือไข้หวัดใหญ่ดงั ต่อไปนี การวางมาตรการลาป่ วยที+
เหมาะสมโดยให้พนักงานที+เริ+ มมีอาการ ILI สามารถลางานตามสิ ทธิ
ได้ 2–3 วัน หรื อจนกระทัง+ ไม่มีอาการ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
พนักงานของโรงงานร่ วมมือกันป้ องกันโรคโดยหลีกเลี+ยงการสัมผัส
กับผูป้ ่ วยที+มีอาการ ILI และหากป่ วยให้หลีกเลี+ยงการไปพบปะกับ
คนหมู่มากเพื+อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชือ
การรณรงค์ให้
ความรู ้เกี+ยวกับการล้างมือเพื+อสุขอนามัยที+ดีของพนักงาน
และ
สุดท้ายคือการให้วคั ซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่แก่พนักงานโดยเป็ น
ระบบสมัครใจ โดยพนักงานจะต้องชําระเงินค่าวัคซีนแต่ทางบริ ษทั
จะช่วยออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อน
ทังนีมาตรการดังกล่าวทํา
ภายหลังการระบาดเริ+ มสงบลง โดยมีพนักงานจํานวน 332 คน (ร้อย
ละ 56.3) เข้ารับวัคซีนภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

จากข้อมูลเฝ้ าระวังเชือไข้หวัดใหญ่ พบว่า ตังแต่ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.
2548 ประเทศไทยมีเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1) และ
A(H3N2) ระบาดอยูใ่ นประเทศเป็ นส่วนใหญ่16 แต่หลังจาก พ.ศ.
2552 พบว่าการระบาดส่วนใหญ่เกิดจากเชือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
A(H1N1)pdm09 จนกระทัง+ ปี พ.ศ.2554 พบว่า เชือไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ A(H3N2) ระบาดเพิ+มมากขึน17 และ ในปี พ.ศ.2557 พบว่า เชือ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ได้กลับมาระบาดมากขึนอีก
ครัง[18] ในระยะเดียวกันกับการระบาดในครังนี
การศึกษาครังนีมีขอ้ จํากัดดังต่อไปนีคือ การใช้แบบสอบถามโดยให้
พนักงานเป็ นผูต้ อบเองนันอาจเกิดความลําเอียงในการตอบได้ คือ
recall bias และ social desirability bias แต่อย่างไรก็ตามทีม
สอบสวนได้พยายามค้นหาข้อมูลสนับสนุนเพิ+มเติมจากการลง
สํารวจสิ+ งแวดล้อมภายในโรงงาน และการค้นหาข้อมูลเพิ+มเติมจาก
บันทึกการลางานของพนักงาน และในท้ายที+สุดคือการไม่สามารถ
ยืนยันการติดเชือซําซ้อนในผูป้ ่ วยอาการรุ นแรงได้เนื+องจากมี
ข้อจํากัดในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ

สรุ ป
ระหว่างวันที+ 2 ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2557 พบการระบาดของเชือ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1)pdm09 ในพนักงานโรงงานผลิต
วาล์วแห่งหนึ+ง ในพนักงานที+มีอาการป่ วยพบว่ารายหนึ+งมีอาการ
ปอดอักเสบ และอีกหนึ+งรายมีอาการรุ นแรงจนการทํางานของอวัยวะ
หลายระบบล้มเหลว การศึกษาครังนีพบว่า การเข้าร่ วมกิจกรรมงาน
เลียงของโรงงานเป็ นปั จจัยที+สาํ คัญที+ทาํ ให้เกิดกับการป่ วยด้วยอาการ
ILI

ข้ อเสนอแนะ
ควรดําเนินการเฝ้ าระวังโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื+อง
และควร
ส่งเสริ มให้มีการศึกษาถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการให้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผูจ้ ดั การและพนักงานทุกท่าน ที+ให้ความร่ วมมือในการ
สอบสวนการระบาดครังนี อีกทังทีมสอบสวนโรคเคลื+อนที+เร็ วใน
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