
สรุปเหตุการณการระบาดของโรคไทรอยดเปนพิษในเรือนจำ 

 ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) กสวป.พบ. ไดติดตามเหตุการณการระบาดของโรคไทรอยดเปนพิษ

ในเรือนจำ สังกัดกรมราชทัณฑ ทั่วประเทศจากรายงานของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข พบวาโดยมีประชากรกลุมเสี่ยงของเหตุการณคือ นักโทษในเรือนจำ มีการรายงานการระบาด ๑๑ 

เหตุการณใน ๑๐ จังหวัดไดแก แมฮองสอน ศีรสะเกษ รอยเอ็ด ขอนแกน เชียงราย เชียงใหม มหาสารคาม 

สกลนคร เพชรบุรี และพิษณุโลก (ตามรูปที่ ๑) พื้นที่เสี่ยงคือ ทภ.๒ (๕ จังหวัด) และ ทภ.๓ (๔ จังหวัด) มี

รายงานจำนวนผูปวยทั้งสิ้น ๑,๑๕๓ รายแลว โดยมีอัตราปวยอยูระหวางรอยละ ๐.๘ - ๖๑.๕ และเหตุการณ

ทั้งหมดมีสาเหตุของการรับประทานอาหารที่เจือปนฮอรโมนไทรอยดในปริมาณสูงเขาไป 

 

รูปที่ ๑. สถานการณการระบาดของโรคไทรอยดเปนพษิในเรือนจำของประเทศไทยจำแนกรายทพัภาค  

ต้ังแตพ.ศ. ๒๕๕๙ - ม.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 

/โดยเฉพาะเครื่อง... 

โดยมีขอสันนิษฐานจากการสอบสวนโรควา 

อาจมีการเจือปนของเนื้อเยื่อตอมไทรอยดของสัตวใน

เนื้อหมูบด เนื้อไก เครื่องใน และโครงกระดูกสัตวซึ่งถูก

ใชเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารประกอบเลี้ยงนักโทษ 

อีกทั้งฮอรโมนไทรอยดทนตอความรอน จึงไมถูกทำลาย

ดวยความรอนในการปรุงอาหารแตอยางใด 

ทั้งนี้จากเหตุการณการระบาดในจว.สกลนคร 

ชวง ม.ค.-พ.ค. ๒๕๖๒ ไดมีการตรวจพิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการของระดับไทรอยดฮอรโมน (Free T3 

และ T4) ในตัวอยางเนื ้อสัตวและเครื ่องใน (ปอด 

หลอดลม ตับ มาม และลำไส) ที ่ใชประกอบเลี ้ยง

นักโทษเปรียบเทียบกับเนื ้อและเครื ่องในของสัตว

ประเภทเดียวกันในทองตลาด พบวา ระดับไทรอยด

ฮอรโมน (Free T3 และ T4) ในตัวอยางเนื้อสัตวและ

เครื่องในของเรือนจำมีคาสูงกวาเนื้อและเครื่องในของ

สัตวประเภทเดียวกันในทองตลาดอยางชัดเจน  



โดยเฉพาะเครื่องในของสัตวไดแก ปอด หลอดลม และมาม อยางไรก็ตาม ยังไมทราบวา เครื่องในสัตวขางตนมี

การปนเปอนเนื้อเยื่อตอมไทรอยดหรือฮอรโมนไทรอยดหรือไม เพราะเจือปนไดอยางไร ยังรอการพิสูจนทาง

หองปฏิบัติการและผลการสอบสวนโรคที่ชัดเจนตอไป สำหรับผลการสอบสวนโรคเบื้องตนใน จว.พิษณุโลก มี

ปจจัยเสี่ยงที่แตกตางและนาสนใจคือ นักโทษซื้อผงปรุงรส (มีเกลือไอโอดีนและผงชูรสเปนสวนประกอบหลัก) 

ขนาด ๗๕ กรัม จำนวน ๒ ซองผสมพริกปน ๑๐๐ กรัม จำนวน ๑ ซองเตรียมไวใสในกลับขาวที่เรือนจำจัดให

ครั้งละครึ่งถึงหน่ึงชอนโตะเปนประจำทกุมื้อ  

ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคของหนวยงานสาธารณสุขมักไมไดรับความรวมมือจากผูรับเหมาที่รับวัตถุดิบมา

สงใหกับเรือนจำในการบอกแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ไปรับและขั้นตอนการชำแหละ ที่อาจจะนำมาสูการสรุปวา 

มีการเจือปนเนื้อเยื่อตอมไทรอยดในวัตถุดิบขางตนหรือไม อยางไร ดังนั้นจึงยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนจากการ

สอบสวนโรคในทุกๆเหตุการณวาเกิดจากสาเหตุหลักใด มีแตเพียงสาเหตุที่มีความเปนไปได ซึ่งจำเปนตอง

พิสูจนในทางวิทยาศาสตรและความเปนไปไดในทางปฏิบัติตอไป 

กสวป.พบ. ไดติดตามขอมูลขาวสาร ผลการสอบสวนโรคจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคอยาง

ใกลชิด และมีความเปนหวงในสถานการณในลักษณะเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นในหนวยฝกทหารใหมได เพราะมี

ลักษณะในการรับวัตถุดิบมาจากผูรับเหมาซึ่งผูรับผิดชอบในหนวยทหารอาจจะไมทราบถึงแหลงที่มาของ

เนื้อสัตวที ่มาสงและไมทราบถึงวิธีการชำแหละ การแปรรูปหรือดัดแปลงอาหาร จึงทำใหสุ มเสี่ยงจะเกิด

เหตุการณระบาดในลักษณะเดียวกันกับเรือนจำได เห็นควรแจงเตือนการระบาดของโรคไทรอยดเปนพิษและ

ใหคำแนะนำแกหนวยทหารใน ทบ. ไดเฝาระวังและปองกันการระบาดของโรคดังน้ี 

๑. การเฝาระวังอาการและอาการแสดงของโรคไทรอยดเปนพิษ  

๑.๑ ไทรอยดเปนพิษ คือ ภาวะที่ตอมไทรอยดสรางฮอรโมนไทรอยด (free T3 และ freeT4) 

ออกมามากผิดปกติ แตฮอรโมนกระตุนการทำงานของตอมไทรอยด (TSH) ต่ำกวาปกติ ทำใหระบบการเผา

ผลาญในรางกายทำงานมากขึ้น เปนผลทำใหนหนักลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งๆที่กินอาหารไดมากกวาปกติ ซึ่ง

ผลกระทบจากโรคไทรอยดเปนพิษทำใหเกิดหัวใจเตนผิดจังหวะ มีความเสี่ยงตอภาวะหัวใจวายและภาวะสมอง

ขาดเลือด อาจทำใหเสียชีวิตได กรณีเหตุการระบาดตามสถานการณขางตนมีการคาดคะเนวา นาจะเกิดจาก

สาเหตุของการรับประทานอาหารที ่เจือปนฮอรโมนไทรอยดในปริมาณสูง และหรือการทานอาหารที ่มี

สวนประกอบของไอโอดีนในปริมาณสูงเขาไป  

๑.๒ หากพบทหารกองประจำการ หรือกำลังพลมีอาการและอาการแสดงของโรคไทรอยดเปนพิษ

เปนกลุมกอน (มากกวา ๒ รายขึ้นไป) ในหนวยหรือคายเดียวกันในหวงระยะเวลา ๒ - ๔ เดือน ใหรีบสอบสวน

โรคทำการคัดกรอง และดำเนินการสงรักษาในสถานพยาบาลในพ้ืนที่โดยเร็ว และแจงหนวยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ 

/๑.๓ ผูปวยสงสัย... 



๑.๓ ผูปวยสงสัยโรคไทรอยดเปนพิษ (นิยามการเฝาระวัง) คือ ผูที่มีแขน-ขาทั้งสองขางออนแรง

และหรือ มือสั่น รวมกับอาการและอาการแสดงอยางนอย ๑ อาการดังตอไปนี้ ใจสั่น ชีพจรเตนเร็ว (> ๑๐๐ 

ครั้ง/นาที) น้ำหนักลด เหงื่อออกมาก ถายอุจจาระเหลวบอย ประจำเดือนผิดปกติ ลำคอโตขึ้น ตาโปน ผมรวง 

ขี้รอน หงุดหงิดงาย เมื่อพบผูที่มีอาการดังกลาว ใหรีบนำสงเพ่ือพบแพทยตรวจประเมินตอไป 

๑.๔ กรณีเกิดการระบาดของโรค ใหแจงหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นที ่ และ พบ. และให

นายทหารเวชกรรมปองกัน รพ.ทบ. ทำการสอบสวนโรครวมกับทีมสอบสวนโรคของหนวยงานสาธารณสุขใน

พื้นที่ และใหจัดเก็บตัวอยางอาหารดิบโดยเฉพาะเนื้อสัตว (เชน เนื้อหมูบด เนื้อไก) หรือผลิตภัณฑจากสัตว 

(เชน เลือด เครื่องใน โครงกระดูก) เพื่อสงตรวจวิเคราะหหาระดับฮอรโมนไทรอยดในตัวอยางเนื้อสัตวดวย 

รวมถึงสอบสวนถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบจากผูรับเหมาและเจาหนาที่สูทกรรมของหนวยทหารน้ันๆ   

๒. การปองกันการระบาดของโรคในกำลังพล 

๒.๑ ใหหนวยทหารเขมงวดในการคัดเลือกผูรับเหมาสงอาหารวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว เครื่องใน 

หรือโครงกระดูก ที่รับวัตถุดิบจากโรงชำแหละที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเทาน้ัน 

๒.๒ หลีกเลี่ยงการจัดหาเนื้อหมูบด (เพราะงายตอการบดผสมกับเครื่องในหรืออวัยวะอื่นๆของ

สัตวที่อาจจะเจือปนตอมไทรอยด) เนื้อไก เครื่องในสัตว หรืออาหารที่ไมสามารถแยกชิ้นสวนเนื้อสัตวไดมา

ประกอบเลี้ยงในหนวย หากไมทราบแหลงที่มาของอาหารที่ผูรับเหมาไปรับมาสงใหหนวย 

๒.๓ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตวชิ้นสวนบริเวณลำคอ ถาเปนเนื้อไกใหตัดชิ้นสวนบริเวณลำคอออกทุกครั้ง 

เพ่ือปองกันไมใหมีการเจือปนตอมไทรอยดหรือฮอรโมนไทรอยด 

๒.๔ ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทลูกชิ้นและไสกรอก เพื่อลดโอกาสของกำลังพลตองบริโภค

เน้ือสัตวที่มีสวนผสมของช้ินสวนที่ไมควรรับประทาน 

๒.๕ พิจารณาจัดทำรายการอาหารประกอบเลี้ยงแกทหารใหมที่มีความหลากหลายของการใช

เนื้อสัตวเปนวัตถุดิบเชน เนื้อปลา เนื้อไก เนื้อหมู และไมควรใหมีรายการอาหารที่มีทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก หรือ

เครื่องในในมื้อเดียวกันเพ่ือลดโอกาสตอการสัมผัสฮอรโมนไทรอยดที่อาจจะเจือปนมา ซ้ำๆตอเน่ืองกัน  

๒.๖ พิจารณาใชไขไก หรือไขเปด ปรุงเปนอาหารประกอบเลี้ยงแทนเนื้อสัตวและเครื่องในสัตว 

เพ่ือลดโอกาสการสัมผัสฮอรโมนไทรอยดที่อาจจะเจือปนมาในเน้ือสัตวและเครื่องใน 

 

 

 

/๒.๗ หลีกเลี่ยงการ... 

 



๒.๗ หลีกเลี่ยงการใชซุปกึ่งสำเร็จรูปชนิดกอน หรือชนิดผง ในการปรุงอาหารเพ่ือประกอบเลี้ยงให

ทหารอยางสม่ำเสมอ และถาจำเปนตองใชใหใชในปริมาณที่เหมาะสม   

     - ผูสรุปสถานการณ 

      พ.ท. 

        ( ภพกฤต ภพธรอังกูร ) 

         อจ.วพม. ชรก. กสวป.พบ. ทำการแทน 

               หน.แผนกควบคุมโรคติดตอและกีฏเวชวิทยา 

                ๑๐ ม.ค. ๖๓  

   
 


