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บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis
infection) หรือโรคไข้หูดับ เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
หรือจากการสัมผัสเนื้อ หรือเลือดสุกร ที่มีเชื้อ Streptococcus suis
ผู้ป่วยจะสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกถาวร ร้อยละ 54 - 80
การวิเคราะห์สถานการณ์โรคครั้งนี้ ทําให้เกิดองค์ความรู้ลักษณะ
ทางระบาดวิทยาของโรคเพิ่มขึ้นและเตรียมแผนป้องกันการระบาด
ของโรค โดยรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หูดับ พ.ศ. 2554 - 2556
และระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-based surveillance) ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
ระบบเฝ้าระวัง (รง 506) พบผู้ป่วยจํานวน 495 ราย เสียชีวิต 32
ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 6.46 อัตราส่วนชายต่อหญิงเท่ากับ 3:1
ส่ว นใหญ่ เ ข้ า รับ การรัก ษาเป็น ผู้ ป่ วยในโรงพยาบาลศู น ย์/ ทั่ ว ไป
ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ มีผู้ป่วยจํานวน 68 ราย เสียชีวิต 4 ราย
ส่วนใหญ่อยู่วัยแรงงาน และมีประวัติดื่มเหล้า มีอาการไข้ ร้อยละ 91
อาการหูดับร้อยละ 11.11 และเสียการทรงตัว เดินเซ ร้อยละ 11.11
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารลาบสุกรดิบ หลู้ โดย
มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 3 วันก่อนป่วย มีรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยัน จํานวน 21 ราย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชิง
รับอาจยังไม่สะท้อนสถานการณ์การเกิดโรคที่แท้จริงเครือข่ายการ

อาทิชา วงศ์คํามา, เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย และประวิทย์ ชุมเกษียร
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการมีความสําคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มความ
เข้มแข้งของระบบเฝ้าระวัง และทําให้ทราบสถานการณ์การเกิดโรค
ที่แท้จริงได้ ดังนั้น การพัฒนาศักยาภาพของห้องปฏิบัติการจะเป็น
แนวทางสําคัญในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรคไข้หูดับ
ต่อไป
คําสําคัญ: ไข้หูดบั , สูญเสียการได้ยิน, ลาบสุกรดิบ, หลู้
****************************************************
บทนํา
โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis
infection) หรือโรคไข้หูดับ เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ
ดิบๆ หรือจากการสัมผัสเนื้อ หรือเลือดสุกร ที่มีเชื้อ Streptococcus
suis ปนเปื้อนอยู่ เชื้อนี้สามารถผ่านเข้าทางบาดแผลหรือรอย
ถลอกตามร่ า งกายตลอดจนเข้ า ทางเยื่ อ บุ ต า ผู้ ป่ ว ยมั ก มี อ าชี พ
เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร หรืออาชีพที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ทํางานในโรง
ฆ่าสัตว์ ผู้ชําแหละเนื้อสุกร แม่บ้าน สัตวบาล สัตวแพทย์ ผู้จําหน่าย
เนื้อสุกร ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้มักเป็น กลุ่มเพศชายวัยกลางคน
และผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยมีประวัติดื่มสุราเป็น
ประจํา และมีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไต มะเร็ง รวมถึงมีประวัติ
การรับประทานลาบ หลู้ ส้า ดิบ ผู้ป่วยร้อยละ 54 - 80 จะสูญเสีย

 สถานการณ์โรคไข้หูดับ ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556
 สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2557
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2557
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่ อ ให ห น ว ยงานเจ า ของข อ มู ล รายงานเฝ า ระวั ง ทาง
ระบาดวิทยา ไดตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละรายงานสถานการณ โ รคที่ เ ป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอผลการสอบสวนโรค หรือ
งานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
4. เพื่อเผยแพรความรู ตลอดจนแนวทางการดํ าเนิ นงาน
ทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข

คณะที่ปรึกษา
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
นายแพทยธวัช จายนียโยธิน นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
นายองอาจ เจริญสุข
หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยธนรักษ ผลิพัฒน
บรรณาธิการประจําฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสมั พันธ
บรรณาธิการวิชาการ : สัตวแพทยหญิงเสาวพักตร ฮิ้นจอย
กองบรรณาธิการ
บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ พงษศิริ วัฒนาสุรกิตต สิริลักษณ รังษีวงศ
ฝายขอมูล
สมาน สยุมภูรุจินันท ศศิธันว มาแอเคียน พัชรี ศรีหมอก
สมเจตน ตั้งเจริญศิลป
ฝายจัดสง : พีรยา คลายพอแดง สวัสดิ์ สวางชม
ฝายศิลป : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
สื่ออิเล็กทรอนิกส : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ พีรยา คลายพอแดง
แนวทางการเฝาระวังผูปวยติดเชื้อโคโรนา สายพันธุใหม 2012
 แนวทางการเฝาระวังผูปวยติดเชื้อโคโรนา สายพันธุใหม 2012
 แนวทางการเก็บและการนําสงตัวอยางผูปวยหรือผูที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา สายพันธุใหม 2012
 แบบสงตัวอยางเพือ่ ตรวจวินิจฉัยผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2012
 แบบแจงผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ในขายเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา (AI-1)
 แบบรายงาน/สอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
สงสัยไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก/ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไมทราบ
สาเหตุ (SARI_AI 1,2)
สามารถดาวนโ หลดแนวทางไดทางเว็บ ไซตสํา นักระบาดวิทยา
www.boe.moph.go.th ในกรณี พ บผู ป ว ยสงสั ย แจ ง ภายใน 24 ชั่ ว โมง ที่
โทรศัพท: 02-5901793 หรือ 02-5901795 โทรสาร 02-5918579
หรือ Email: outbreak@health.moph.go.th หรือ บันทึกขอมูลในฐานขอมูล
การเฝาระวังผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง SARI ทาง
เว็บไซต

สงบทความ ขอคิดเห็น หรือพบความคลาดเคลือ่ นของขอมูล
กรุณาแจงมายังกลุมจัดการความรูและเผยแพรวิชาการ สํานักระบาดวิทยา
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การได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวกถาวรภายใน 24 ชั่วโมง ร้อยละ 30 - 50
มีผลต่อประสาทการทรงตัวทําให้มีอาการงุนงง คลื่นเหียนวิงเวียน
ภายหลังที่หายจะมีความผิดปกติในการทรงตัวและการได้ยิน ในรายที่
รุนแรงอาจมีการติดเชื้อในกระแสโลหิต อวัยวะภายในอักเสบ มีจ้ํา
เลือดทั่วตัว ช็อก ร้อยละ 85 จะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรค
นี้มีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 5 - 20 (1) พบการระบาดของโรคนี้ในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นรวมทั้งประเทศ
ไทย เชื้อนี้อาจะทําให้สุกรป่วยหรือตาย แต่พบได้ไม่บ่อยครั้งนัก โรค
ไข้หูดับในคนมีการรายงานครั้งแรกที่ประเทศเดนมาร์ก ในปี พ.ศ.
2511 เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 2 ราย ติดเชื้อในกระแสเลือด 1 ราย(2)
หลังจากนั้นมีการรายงานประปรายทั่วโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มี
การระบาดครั้งใหญ่ในประเทศจีน พบผู้ติดเชื้อทั้งหมดประมาณ
215 ราย และเสียชีวิตถึง 38 ราย อายุระหว่าง 30 - 70 ปี จําแนก
เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 102 ราย (ร้อยละ 48) ติดเชื้อในกระแสโลหิต 52 ราย (ร้อยละ 24) และมีอาการช็อก 61 ราย (ร้อยละ 28)(3)
คาดว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยมากกว่าปีละ 800 ราย ผู้ป่วยจํานวนหนึ่งมา
จากประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม การวิเคราะห์สถานการณ์โรค ไข้หูดับครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคไข้หูดับใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และเพื่อทําให้บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องสามารถเตรียมแผนป้องกันการระบาดของโรคไขหูดับใน
อนาคตได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลจํานวนผู้ป่วยโรคไข้หูดับในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่ว
ประเทศ รวมกรุ ง เทพมหานคร โดยข้ อ มู ล ที่ นํ า มาใช้ ม าจาก
เครื่องมือ รง. 506 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ในระบบเฝ้ าระวั ง โรคแห่ง ชาติ โดยศูน ย์ ข้ อมู ล ทางระบาดวิ ท ยา
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก รง. 506 ซึ่งแนวทางการ
รายงานโรคไข้หูดับในระบบเฝ้าระวังโรค ประกอบด้วยเกณฑ์ในการ
เฝ้าระวังโรค ได้แก่
เกณฑ์ ทั่ ว ไป ไข้ สู ง เฉี ย บพลั น (มากกว่ า 38 องศา
เซลเซียส) โดยหลังจากซักประวัติการเจ็บป่วยและตรวจร่างกาย
แล้วไม่สามารถอธิบายสาเหตุของไข้ได้ ร่วมกับ มีประวัติเสี่ยงคือ
สัมผัส (เช่นเลี้ ยงหมู หรือชําแหละหมู) หรือรั บประทานหมูหรื อ
เลือดหมูดิบ ภายใน 1 สัปดาห์
เกณฑ์จําเพาะ กลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (อาการ
ไข้ ร่วมกับปวดศีรษะมาก และคอแข็ง) หรือร่วมกับมีอาการหูหนวก
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หรือการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลัน มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต กลุ่ม
อาการ toxic shock syndrome กลุ่มอาการอื่นๆ ได้แก่ ข้ออักเสบ
(arthritis) หรือ เยื่อบุหัวใจอักเสบ (endocarditis)
ผู้ป่วยมี 3 ประเภท คือ ผู้ป่วยที่สงสัย ผู้ป่วยเข้าข่าย
และผู้ป่วยที่ยืนยันผล ผู้ป่วยทุกประเภทจะต้องมีประวัติเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อนี้ ซึ่งมีนิยามดังนี้ (4)
ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการ
ตามเกณฑ์ทางคลินิกทั่วไป
ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
อาการจําเพาะตามเกณฑ์ทางคลินิก และเพาะเชื้อ Streptococcus
viridian หรือ Alpha hemolytic streptococcus จากเลือดได้ มี
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน
ผู้ป่วยยืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วย
ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและมีผลบวกทางห้องปฏิบัติการ
2. รวบรวมข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Eventbased surveillance) ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่
รวบรวมข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ โดยมีแหล่งข่าวจากบุคคลใน
ข่ า ยงานเฝ้ า ระวั ง โรค อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ผู้ นํ า ชุ ม ชน
ผู้เห็นเหตุการณ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งข้อมูลการป่วย/ตาย
รายบุคคล เหตุรําคาญที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค แหล่งข่าว
สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่
เผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นข่าวการระบาด ภัยพิบัติ เป็นต้น ระบบเฝ้า
ระวังเหตุการณ์ นี้ดําเนินการโดยสํานักระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 เมื่ อมี รายงานเข้ ามาในระบบ จะทํ า การตรวจสอบยื น ยั น
เหตุการณ์นั้นอีกครั้ง
3. นําข้อมูลจํานวนผู้ป่วยโรคไข้หูดับ ปี พ.ศ. 2554 ที่ได้
จากระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรับ (เครื่องมือ รง. 506) และข้อมูลที่ได้
จากระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โดยศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา มา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และ
จัดการข้อมูลให้มีความสมบูรณ์สําหรับการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ
ด้วยโปรแกรม Epi Info Version 2000, Centers for Disease
Control, Atlanta, GA วิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ได้แก่
สัดส่วน ร้อยละของแต่ละตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
Statistics version 17.0
ผลการศึกษา
ข้อมูลโรคไข้หูดับการจากการเฝ้าระวังโรคเชิงรับระหว่างปี
พ.ศ. 2554 – 2556 พบรายงานผู้ป่วย 495 ราย เสียชีวิต 32 ราย
อัตราป่วยตายร้อยละ 6.46 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 374 ราย (ร้อยละ
75.6) เพศหญิง 121 ราย (ร้อยละ 24.4) อัตราส่วนชายต่อหญิง
เท่ากับ 3:1 ผู้ป่วยเป็นชาวไทย ร้อยละ 99.6 ส่วนใหญ่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ร้อยละ 79.8 โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 15.2 เป็นผู้ป่วยใน ร้อยละ 90.5 และผู้ป่วยนอก ร้อยละ 9.5
จากผู้ป่วยที่ได้รับรายงานจํานวน 495 รายนั้น ทราบผลการรักษา
เพียงร้อยละ 17 (84 ราย) ในจํานวนนี้พบว่าหลังได้รับการรักษาแล้ว
หายเป็นปกติ ร้อยละ 10.5 และเสียชีวิต ร้อยละ 6.5 ผู้ป่วยส่วนใหญ่
อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 88.7 และในเขตเทศบาล ร้อยละ
11.3 ประกอบอาชีพ รับจ้างร้อยละ 40 ทํานาร้อยละ 24.2 งานบ้าน
ร้อยละ 15.8 ผู้ป่วยที่ได้รับรายงานทั้งหมดมาจาก 27 จังหวัด โดย
จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ผู้ ป่ ว ยมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 25.1 (124 ราย)
รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่ ร้อยละ 19 (94 ราย) อุตรดิตถ์ ร้อยละ
13.1 (65 ราย) นครราชสีมา ร้อยละ 12.7 (63 ราย) และเพชรบูรณ์
ร้อยละ 9.9 (49 ราย)
สํานักระบาดวิทยา ได้รับรายงานการสอบสวนโรคไข้หูดับ
66 รายงาน ส่วนใหญ่เป็นรายงานการสอบสวนเฉพาะรายจํานวน
61 รายงานและรายงานการระบาดจํ านวน 5 รายงาน จาก 66
รายงานนั้น มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 68 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยมีรายงาน
สอบสวนสูงสุดในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 31 รายงาน ในปี พ.ศ. 2555
มี 20 รายงาน และในปี พ.ศ 2554 มี 15 รายงานจังหวัดที่มีรายงาน
จากการรายงานสอบสวนโรคมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่จํานวน
52 ราย ลําพูน 6 ราย นครสวรรค์ 4 ราย ศรีสะเกษ 2 ราย สระแก้ว
อุ ตรดิ ตถ์ ตาก ราชบุ รี นครราชสี มา สกลนคร จั งหวั ดละ 1 ราย
ผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 19 - 83 ปี โดยมีรายงานในกลุ่มอายุ 45 - 60 ปี
จํานวน 39 ราย รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 19 - 44 ปี จํานวน 18
ราย และอายุมากกว่า 60 ปีจํานวน 14 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่แสดง
อาการไข้ ร้อยละ 91 รองลงมาได้แก่ ปวดศรีษะ ร้อยละ 61.11 ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ ร้อยละ 48.61 มีอาการหูดับร้อยละ 11.11 และเสีย
การทรงตัว เดินเซ ร้อยละ 11.11 ดังแสดงในรูปที่ 1
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารลาบสุกรดิบ
จํานวน 33 ราย หลู้ 9 ราย ลาบควาย 2 ราย แหนมสุกร 2 ราย
หัวหมูต้ม 1 ราย มีบาดแผลที่นิ้วมือขณะชําแหละสุกรและขายเนื้อ
สุกร 4 ราย ประกอบอาหาร 2 ราย ฝังซากสุกรและมีแผลที่มือ 1
ราย ชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ 1 ราย หัวหมูต้มไม่สุก 1
ราย ไม่ทราบสาเหตุ 2 ราย โดยมีระยะฟักตัวเฉลี่ย 3 วันก่อนป่วย
สําหรับประวัติการดื่มสุรานั้น พบว่ามีการดื่มสุราเป็นประจํา 28
ราย ดื่มเป็นบางครั้ง 4 ราย
มีร ายงานผลการตรวจทางห้ องปฏิบั ติ ก ารยื นยั น พบเชื้ อ
Streptococcus suis จํานวน 21 รายแยกเป็น Streptococcus
suis type 2 จํานวน 17 ราย Streptococcus suis type 1
จํานวน 4 รายและอีก 4 ราย พบเชื้อ Streptococcus viridian
2 ราย และ Streptococcus grampostive coccci 2 ราย
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อาการและอาการแสดง
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รูปที่ 1 ร้อยละของอาการป่วยด้วยโรคไข้หูดับ พ.ศ. 2554 – 2556 ประเทศไทย
อภิปรายผล
จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคเชิงรับและรายงานการสอบสวนโรค
ไข้หูดับ พบผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน เมื่อเสร็จจากการ
ทํางาน มักมีการสังสรรค์ หรือในงานเทศกาล งานแต่งงาน งานบวช
มีการดื่มสุราร่วมกับรับประทานอาหารประเภทสุกๆ ดิบๆ ลาบหมูดิบ
หรือหลู้ จากการศึกษาในประเทศเวียดนามพบว่า ปัจจัยเสี่ยงสําคัญ
ต่อการแสดงอาการ เมื่อมีการติดเชื้อ Streptococcus suis คือ การ
ดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีภาวะแอลกฮอล์ลิซึม (5) ดังนั้น ในงานเทศกาล
งานเลี้ยงที่มีการรับประทานอาหารประเภทลาบ หลู้ หมูดิบ หรือหมู
กะทะและดื่มสุราร่วมกัน จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ให้แสดงอาการของ
โรครุนแรงบางรายเสียชีวิต หรือมีอาการแทรกซ้อนจากความพิการ
ของหู ห นวกถาวร ดั ง นั้ น ในช่ ว งก่ อ นงานเทศกาลสํ า คั ญ ต่ า งๆ
หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานระดับพื้นที่ควรทําการรณรงค์
ให้งดเมนูหมูสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะลาบหมูดิบ หลู้หมูดิบ และแหนม
หมูดิบ นอกจากนั้นแล้ว ในผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับสุกร ควรให้การอบรม
อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการหลีกเสี่ยงสัมผัสสุกรหรือซากสุกรด้วยมือ
เปล่า ควรสวมถุงมือ ใส่รองเท้าหุ้มส้น ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง ขายาว
และอาบน้ํารวมทั้งชําระร่างกายทุกครั้งหลังสัมผัสสุกร ส่วนผูช้ าํ แหละ
เนื้อสุกรควรเน้นย้ําให้ระมัดระวั งถึงการมีบาดแผลหรือรอยถลอก
โดยเฉพาะบริเวณแขนและมือ สําหรับผู้บริโภค ควรประชาสัมพันธ์ใน
การเลือกซื้อเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ควรเลือกซื้อเนื้อ
สุกรสดที่ไม่มีสีแดงคล้ํา หรือมีเลือดคั่งมาก ไม่ควรรับประทานเนื้อสุกร
เลือด และเครื่องในที่ดิบๆ หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ ตลอดจนล้างมือด้วย
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สบู่ หลั งการสั ม ผั ส เนื้ อ เครื่ อ งในหรื อ สุ ก รมี ชี วิ ต โดยเฉพาะถ้ า มี
บาดแผลตามผิวหนัง
อาการแสดงที่พบในการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
อื่นๆ โดยส่วนใหญ่พบ มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นเหียน สับสน กลัวแสง
คอแข็ง ข้ออักเสบ มักมีอาการปวดข้อก่อน 1 - 2 วัน ม่านตาอักเสบ
ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวกถาวรภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากหายป่วยอาจมีความผิดปกติในการทรงตัว ในรายที่รุนแรง
อาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสโลหิต มีผลต่ออวัยวะภายใน
เช่น ตับ ไต และระบบโลหิต เยื่อบุหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ มีผื่น
จ้ําเลือดทั้งตัว และช็อก (1)
โรคไข้หูดับ จัดเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย มีรายงาน
ครั้งแรกในปี พศ. 2530 จากการตรวจพบเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
สํานักระบาดวิทยา เริ่มมีการเฝ้าระวังในระบบรายงาน (รง 506)
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ดังนั้น ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชิงรับอาจยังไม่
สะท้อนสถานการณ์การเกิดโรคที่แท้จริง เครือข่ายการเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการเพิ่มความเข้มแข้ง
ของระบบเฝ้าระวัง และทําให้ทราบสถานการณ์การเกิดโรคที่แท้จริง
ได้ ในปัจจุบันจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
สนใจหรือสามารถวิเคราะห์เชื้อ Streptococcus suis ได้ ก็จะมี
รายงานโรคไข้หูดับเข้ามาในระบบมากขึ้น ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
นครราชสีมา และอุตรดิตถ์ ดังนั้น การพัฒนาศักยาภาพของห้องปฏิบัติการจะเป็นแนวทางสําคัญในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของ
โรคไข้หูดับต่อไป
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Abstact
Important risk factors of Streptococcus suis infection were uncooked pork or raw pig blood
consumption, and exposed to contaminated pigs or pork. Permanent deafness could be occurred in 50-80%
of cases. The objective of the study was to gain more knowledge on epidemiological data of Streptococcus
suis infection and provide data for preparedness and response. Data of Streptococcus suis infection in humans
during a period of 2011-2013 were collected from national disease surveillance system (Reporting form 506)
and event-based surveillance system. A descriptive analysis was described epidemiological characteristics.
There were 495 reported cases and 32 deaths. A case fatality rate was 6.46%. A ratio of male to female was
3:1. Most of cases were reported from central hospital or general hospital. From the evented - based
surveillance, there were 68 cases and four deaths. The highest number of cases was found in adult workers.
Fever presented in 90% of cases. 11% of cases developed loss of hearing ability and loss of balance. A main
risk factor was a consumption of “larb” or “lu”, which consists of undercooked pork, pig blood or
undercooked internal organ of pigs as part of the recipe. An average of incubation period was three days. Only
21 cases had been confirmed by microbiological culture. Lack of completeness of laboratory data, it might not
be reflected a true incidence. Strengthening laboratory network should be raised into the first priority on
development of Streptocoocus suis surveillance in Thailand.
Keywords: Streptococcus suis, loss of hearing, uncook pork, raw pig blood
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