
รายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี รายงานการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 88  จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี    

WWeeeekkllyy  EEppiiddeemmiioollooggyy  SSuurrvveeiillllaannccee  RReeppoorrtt,,  OODDPPCC88..  

ประจ ำสัปดำห์ท่ี 32 ระหว่ำงวันท่ี 30 กรกฎำคม – 12 สิงหำคม 2560  
 

 

รูปท่ี 1 แสดงโรคท่ีมีอัตราปว่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 

 
 

ที่มา: รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นทีเ่ขตสขุภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่  5 สิงหาคม 2560 

 

รายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 10 อันดับโรคที่มอีัตราป่วยสูงสุด  

 โรคเฝา้ระวังหลังน้ าท่วม 

 โรคติดตอ่อุบัติใหม ่

 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ

เมอร์ส 

 โรคไข้หวัดนก 

 โรคที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 

 โรคไข้เลอืดออก 

 โรคไข้หวัดใหญ่ 

 โรคอาหารเป็นพิษ 

 โรคมอืเท้าปาก 

 เหตุการณส์ าคัญประจ าสัปดาห์ 

 อุบัตเิหตุ รถยนต์ราชการสสจ.นครพนม ชน

กับรถเกง๋ มีผู้เสียชวีติ ณ จุดเกิดเหตุ 2 ราย 

 

 

 พบผู้ป่วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น  จังหวัดบึง

กาฬ จ านวน 1 ราย 

 รถบรรทุกสินแร่คว่ า ขนแร่จากประเทศลาว

ไปท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี พลิกคว่ าลงข้าง

ถนนท่ี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง รง. 

506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน 89,421 ราย จาก 7 

จังหวัด ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โรคที่มีอัตราป่วย

สูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง 635.21 ต่อแสน

ประชากร รองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ และโรค

ปอดอักเสบ 443.88 และ 177.79 ต่อประชากรแสน

คน ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
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สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่  ((EEmmeerrggiinngg  IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaasseess))  
  

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ((ZZiikkaa  VViirruuss  

DDiisseeaassee))  

ประเทศไทย ปี 2560 ข้อมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 

2560 พบรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมจ านวน 272 ราย

จาก 30 จังหวัด โดยพบรายใหม่ 24 ราย จาก 9 จังหวัด 

ส าหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ในพื้นท่ี

ท่ีพบผู้ป่วยขณะนี้มีหญิงต้ังครรภ์ติดเชื้อ 99 ราย คลอดแล้ว 

87 ราย พบทารกมีภาวะศีรษะเล็ก 3 ราย ข้อมูลทารกศีรษะ

เ ล็ ก แ ต่ ก า เ นิ ด  พ บ ว่ า มี ท า ร ก มี ภ า ว ะ  Zika-related 

microcephaly 2 ราย และ Congenital Zika syndrome 1 ราย 

(ท่ีมา:ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง) 

เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560 ข้อมูลสะสมต้ังแต่เดือน

มกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 พบผู้ป่วย 16 ราย จาก 3 

จังหวัด มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาท่ีอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 3 

ราย หญงิต้ังครรภ์สะสม 10 ราย ไม่พบหญิงต้ังครรภ์ติดเชื้อฯ

รายใหม่ ไม่มีรายงานเด็กศีรษะเล็ก (ท่ีมา:ระบบเฝ้าระวังโรค

ติดเชื้อไวรัสซิกา กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.8 

อุดรธานี)  

สัปดาห์ที่ 32 จ.อุดรธานี: พบ PUI microcephary            

1 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 

ประเมินความเส่ียง โรคติดเชื้อไวรัสซิกามียุงลาย

เป็นพาหะน าโรค จากรายงาน 506 พบรายงานผู้ป่วยด้วยโรค

ติดเชื้อไวรัสซิกาในบางจังหวัด (ซึ่งอยู่ระยะควบคุมโรค) 

ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งท าให้เอื้อต่อแหล่งแพร่พันธ์

ยุงลาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เน้นการสื่อสารความเสี่ยง 

และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 

สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออก

กลางหรอืเมอร์ส กลางหรอืเมอร์ส ((MMEERRSS))  
ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออก

กลาง จ านวนท้ังสิ้น 3 ราย รายละเอียดดังนี้ รายที่ 1 เมื่อ

วันท่ี 18 มิถุนายน 2558 เป็นชายชาวโอมาน อายุ 75 ปีได้รับ

การดูแลรักษาในห้องแยกโรคความดันลบ ณ สถาบันบ าราศ

นราดูร ปัจจุบันได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตาม

มาตรฐานแล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและด้านการ

ชันสูตร ได้พิจารณาว่าพ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคทางเดิน

หายใจตะวันออกกลาง ขณะนี้ผู้ป่วยได้เดินทางกลับประเทศ

โอมานแล้ว เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รายที่ 2 เป็นชาย

อายุ 71 ปีเดินทางเข้าประเทศไทยวันท่ี 22 มกราคม 2559 

สง่ตัวเข้ามารับการ รักษาท่ีสถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 23 

มกราคม 2559 ผู้ป่วยหายเป็นปกติและออกจากโรงพยาบาล

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศไป

แล้ว รายที่ 3 เป็นชายชาวคูเวตอายุ 18 ปีเข้ารับการรักษาท่ี

สถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 โดย

ได้รับการรักษาในห้องแยกตามมาตรฐานจนหายเป็นปกติ

ขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศแล้ว เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 

2559 (ท่ีมา:ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม)่ 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคทางเดิน

หายใจตะวันออกกลาง (ท่ีมา:ระบบเฝ้าระวังโรคทางเดิน

หายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส กลุ่มระบาดวิทยาและข่าว

กรอง สคร.8 อุดรธานี) 

ประเมินความเส่ียง ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงอยู่

เ ป็นระยะ  เ นื่องจากมีจ านวนผู้ เดินทางไปแสวงบุญ ณ 

ประเทศท่ีมีการระบาดของโรค 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ติดตามผู้เดินทางไปแสวงบุญ

ในเขตสุขภาพท่ี 8 อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเตรียม

ความพรอ้มของทีม เช่นการซ้อมแผนฯ เป็นต้น 

สถานการณ์โรคไข้หวัดนก สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ((AAvviiaann  IInnfflluueennzzaa))  
ประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้หวัดนก ต้ังแต่ปี 2547 พบ

ผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย หลังจากน้ัน เป็นต้นมา ไม่

พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกต้ังแต่ปี 2549 จนถึง

ปัจจุบัน ข้อมูลจากส านักควบคุม และบ าบัดโรคสัตว์กรมปศุ

สัตว์ ณ ปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นใน ประเทศไทยเป็น

เวลา 8 ปี 7 เดือน 5 วัน (นับจากท าลายสัตว์ปีกรายสุดท้าย

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551) 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัด

นก (ท่ีมา:กลุม่ระบาดวิทยา สคร.8 อุดรธานี) 

สัปดาห์ที่ 31 ไม่มีรายงานสัตว์ป่วย-ตายผิดปกติจาก

พืน้ท่ี 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย สนับสนุนการเตรียมความ

พร้อมของทีม เช่นการซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่ การ

สอบสวนโรค การเก็บตัวอย่าง  และการสวมชุด  PPE



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน|ี 3 

 

สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก  ((DDeenngguuee  FFeevveerr))
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 27,765 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราป่วย 42.44 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 38 ราย 

คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชาย

ต่อเพศหญิง 1:0.96 กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 15-24 ปี 

(26.38%) รองลงมา คือ 10-14 ปี (18.89%) และ 25-34 ปี 

(14.71%) ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน (44.80%) 

รองลงมาคือ รับจ้าง (19.70%) และไม่ทราบอาชีพ/นปค.

(17.50%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 11 ของ

ประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ส.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 1,241 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราป่วย 23.20 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.04 กลุ่ม

อายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 10-14 ปี 91.50 ต่อแสนประชากร 

รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี 60.43 และ 37.16 

ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน (58.10 %) รองลงมา

คือ เกษตรกร (13.78%) และรับจ้าง (11.20%) ตามล าดับ 

โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานต้ังแต่ต้นปี และเริ่มสูงขึ้นอีก

ครั้งในสัปดาห์ท่ี 16 และต่ ากว่าค่ามัธยฐานในสัปดาห์ท่ี 23 

เป็นต้นมา พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน 429 ราย (รูปท่ี 

3) พบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขต

เทศบาล (69.37%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพื้นท่ี ข้อมูล 

ณ วันท่ี 5 ส.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ จังหวัดบึงกาฬ 

95.54 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดเลย และ

จังหวัดสกลนคร 38.24 และ 20.07 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ 157.66 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และอ าเภอภูกระดึง จังหวัด

เลย 130.14 และ 119.56 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (รูปท่ี

4) เมื่อพิจารณาข้อมูล 4 สัปดาห์ย้อนหลัง พบว่าอ าเภอท่ีมี

ความเสี่ยงมากต่อการระบาดของโรค คิดเป็นร้อยละ 32.91 

(รูปท่ี 5) 

สัปดาห์ท่ี 32 ไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพื้นท่ี 

ประเมินความเส่ียง โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อ

น าโดยแมลง โดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค และจะเพิ่มความ

รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งท่ี 2 จากรายงาน 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกจังหวัด ประกอบกับช่วงนี้

เป็นฤดูฝนซึ่งท าให้เอือ้ต่อแหลง่แพรพ่ันธ์ยุงลาย 

ข้อเสนอเชงินโยบาย ทุกหน่วยงานไมว่่าจะเป็น

องค์การปกครองสว่นท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ควรมีสว่นร่วมตามมาตรการ 3 

เก็บ 3 โรค

รูปท่ี 2 แสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกประเทศไทย ป ี2560  

 

รูปท่ี 3 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 

 
ที่มา: ส านักระบาดวทิยา ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 60 

รูปที ่4 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

 

รูปท่ี 5 แสดงพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดดอก สัปดาห์ท่ี 32 จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

  

  

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ ณ วันที่ 5 ส.ค. 60 
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สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่  ((IInnfflluueennzzaa))
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 58,564 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 89.51 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต  

9 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.93 กลุ่มอายุท่ีพบ

มากท่ีสุด คือ 15-24 ปี (11.91%) รองลงมา คือ 10-14 ปี 

(10.86%) และ 25-34 ปี (10.58%) ตามล าดับ อาชีพส่วน

ใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/นปค. (38.00%) รองลงมาคือ นักเรียน 

(30.50%) และรับจา้ง (15.10%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 

8 เป็นอันดับท่ี 10 ของประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ส.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 2,632 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 48.83 ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.08

กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 0-4 ปี 189.00 ต่อแสนประชากร 

รองลงมาคือ 5-9 ปี (112.80) และ 10-14 ปี (73.89) 

ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน (32.86%) รองลงมา

คือ ไม่ทราบอาชีพ/นปค. (31.34%) และเกษตรกร (14.82%) 

ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานในสัปดาห์ท่ี 23 

เป็นต้นมา พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 1,374 ราย (รูป

ท่ี 7) พบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขต

เทศบาล (61.49 %) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพื้นท่ี ข้อมูล 

ณ วันท่ี 5 ส.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ จังหวัดหนองคาย 

136.64 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม 

99.23 ต่อแสนประชากร และจังหวัดอุดรธานี 44.23 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมี อัตราป่วยสูง ท่ีสุดคือ อ าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย 532.77 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 266.69 ต่อแสนประชากร 

และอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 256.08 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 8) เปรียบเทียบอัตราป่วยสัปดาห์ท่ี 31 (รูป

ท่ี 9) 

สัปดาห์ที่ 32 ไม่พบรายงานการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่ 

 ประเมินความเส่ียง โรคไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อ

ไวรัสท่ีระบบทางเดนิหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทาง

คลินิกท่ีส าคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคท่ีส าคัญท่ีสุด

โรคหน่ึงในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ า 

และสามารถติดต่อกันได้ง่าย จากข้อมูล 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

ในสัปดาห์ท่ี 23 เป็นต้นมา และอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งสภาพ

อากาศเหมาะแก่การแพรก่ระจายของโรค 

ข้อเสนอเชงินโยบาย สนับสนุนการรณรงค์ฉดีวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ประจ าทุกปี ให้ครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายเพื่อ

ป้องกันโรค

 

รูปท่ี 6 แสดงอัตราปว่ยโรคไขห้วัดใหญ่ ประเทศไทย ป ี2560  รูปท่ี 7 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกรายสัปดาห์ ปี 2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

  

 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 60 
รูปท่ี 8 แสดงอัตราปว่ยโรคไขห้วัดใหญ่ ป ี2560 (wks 32) จ าแนกรายอ าเภอ รูปท่ี 9 แสดงอัตราปว่ยโรคไขห้วัดใหญ่ ป ี2560 (wks 31) จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 
ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 60 



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จงัหวัดอุดรธาน ี|  5 

 

สถานการณ์สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิโรคอาหารเป็นพิษ ษ ((FFoooodd  PPooiissoonniinngg))
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 68,484 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 104.67 ต่อแสนประชากร ไม่พบ

ผู้เสียชีวิต (รูปท่ี 10) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.54 

กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 15-24 ปี (13.77%) รองลงมา 

คือ >65 ปี (12.03%) และ 45-54 ปี (11.94%) ตามล าดับ 

อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/นปค. (24.40%) รองลงมาคือ 

นักเรียน (22.60%) และเกษตรกร (22.40%) ตามล าดับ โดย

เขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 7 ของประเทศ (ท่ีมา:ส านัก

ระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ส.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 4,936 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 91.57  ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.60 

กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 0-4 ปี 169.31 ต่อแสนประชากร 

รองลงมาคือ 65 ปีขึ้นไป (158.90) และ 25-34 ปี (132.13) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่คือ เกษตรกร (32.46%) รองลงมา

คือ  นัก เ รียน  (24.13%) และ เด็กในปกครอง  (19.67%) 

ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยได้ประปรายตลอดท้ังปีและต่ ากว่า

ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม 

877 ราย (รูปท่ี 11) พบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

มากกว่าในเขตเทศบาล (71.00%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.

ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ส.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ จังหวัดนครพนม 

174.59 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 

165.63 ต่อแสนประชากร และจังหวัดเลย 113.43 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอภูเรือ จังหวัด

เลย 942.57 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอศรี

สงคราม จังหวัดนครพนม 751.67 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 518.15 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 12) เปรียบเทียบอัตราป่วยสัปดาห์ท่ี 31 (รูป

ท่ี 13) 

สัปดาห์ท่ี 32 ไม่พบรายงานอาหารเป็นพิษ  

ประเมินความเส่ียง โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรค

อาหารและน้ า ท่ีมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น อาจมาจาก

เชือ้แบคทีเรีย ไวรัส สารเคมี พยาธิ ฯลฯ และโดยส่วนมากจะ

รับประทานอาหารร่วมกัน และช่วงนี้เป็นฤดูฝน ประกอบกับ

เขตสุขภาพท่ี 8 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีการใช้

สารเคมีทางการเกษตรจ านวนมาก อาจเกิดการตกค้างของ

สารเคมีได ้

ข้อเสนอเชงินโยบาย สนับสนุนการรณรงค์/สื่อสาร

ความเสี่ยง/การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และ

มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมอื”
 

รูปท่ี 10 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ประเทศไทย ปี 2560  

 

รูปท่ี 11 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายสัปดาห์ ปี 2560 เปรียบเทยีบ

กับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 

 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค.. 60 
รูปท่ี 12 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 (wks 32        ) 

จ าแนกรายอ าเภอ

 

รูปที่ 13 แสดงอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพษิ ปี 2560 (wks 31) จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค.60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 60 
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สถานการณ์สถานการณ์โรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปาก  ((HHaanndd  FFoooott  MMoouutthh))    
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 46,472 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราป่วย 71.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย 

อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.75 กลุ่มอายุท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือ 1 ปี (25.60%) รองลงมา คือ 2 ปี (24.09%) และ         

3 ปี (18.41%) ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/

นปค. (86.60%) รองลงมาคือ นักเรียน (11.80%) และอ่ืนๆ 

(0.90%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 13 ของ

ประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ึ 7 ส.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 2,333 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 43.28 ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.39

กลุม่อายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 0-4 ปี 669.28 ต่อแสนประชากร 

รองลงมาคือ 5-9 ปี (53.52) และ 10-14 ปี (8.00) 

ตามล าดับ  อาชีพส่วนใหญ่คือ  ไม่ทราบอาชีพ /นปค . 

(93.48%) รองลงมาคือ นักเรียน (6.26%)  และเกษตรกร 

(0.13%) ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 

ย้อนหลังต้ังแต่ต้นปีเป็นต้นมา ถึงแม้ในสัปดาห์ท่ี 13 จะลดลง

แต่ก็สูงกว่าค่ามัธยฐาน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งใน

สัปดาห์ท่ี 21 และเริ่มลดลงอีกครั้งในสัปดาห์ท่ี 27 พบผู้ป่วย

สูงสุดในเดือนมิถุนายน 674 ราย (รูปท่ี 15) พบในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล (63.45%) 

(ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ส.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดเลย 117.93 

ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 66.84 ต่อ

แสนประชากร และจังหวัดนครพนม 36.46 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราป่วยสูง ท่ีสุด คือ อ าเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย 198.92 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 175.59 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 165.57 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 16) เปรยีบเทียบอัตราป่วยสัปดาห์ท่ี 31 (รูป

ท่ี 17) 

สัปดาห์ที่ 32 ไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ที ่

ประเมินความเส่ียง เป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสใน

กลุ่ม Enteroviruses ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ท่ีพบบ่อยคือ 

Coxsackie A16 และ EV71 มักพบการติดเชื้อในกลุ่มทารก

และเด็กเล็กซึ่งมีพฤติกรรมในการเล่นหรือคลุกคลีกได้ง่าย ผู้

ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการป่วยหรืออาจพบอาการ

เพียงเล็กน้อย เช่นมไีข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย จึงท าให้

ไม่ทันสังเกตุ และในช่วงน้ีเป็นช่วงเปิดเทอมและเป็นช่วงฤดูฝน

เหมาะแก่การแพรก่ระจายของโรค  

ข้อเสนอเชงินโยบาย ในช่วงก่อนการเกิดโรค เน้น

มาตรการเฝ้าระวังเด็กเล็กโดยการวัดไข้และตรวจร่างกาย

ก่อนเข้าเรยีนโดยคุณครูศูนย์เด็กเล็ก และในช่วงของการ

ระบาดเนน้การปิดโรงเรยีนเพื่อท าความสะอาดห้องเรยีน
 

รูปท่ี 14 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ประเทศไทย ปี 2560  

 

รูปท่ี 15 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคมือเทา้ปาก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 
 

 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 60 

รูปที ่16 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 (wks 32) จ าแนกรายอ าเภอ รูปท่ี 17 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 (wks 31) จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 60 
 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 60 



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จงัหวัดอุดรธาน ี|  7 

 

ตรวจสอบข่าวการระบาดตรวจสอบข่าวการระบาด//เหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่เหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่
1. พบอุบัติเหตุรถยนต์ราชการ สสจ.นครพนม จังหวัด

นครพนมชนกับรถเก๋ง ผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 2 ราย 

ได้รับแจ้งจาก สสจ.นครพนม วันท่ี 7 ส.ค.2560 เกิด

อุบัติเหตุบริเวณถนนทางหลวงสายนครพนม-สกลนคร 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม รถยนต์ราชการสสจ.

นครพนม ชนกับรถเก๋ง มีผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 2 

ราย ซึ่งเป็นคนขับและผู้โดยสารในรถเก๋ง คนขับรถยนต์

ราชการบาดเจ็บเล็กน้อย ปัจจัยเสี่ยง คนขับรถยนต์

ราชการขณะท่ีเร่งเครื่องแซงรถยนต์คันหน้าหลบไม่พ้น

รถคูก่รณีซึ่งขับมาดว้ยความเร็วเช่นกันจึงชนประสานงา

กับรถคูก่รณี 

2.  พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้กาฬหลังแอ่น จ.บึงกาฬ จ านวน 

1 ราย เพศหญิง อายุ  62 ปี มี โรคประจ า ตัวคือ 

เบาหวาน ความดัน ไมไ่ด้ท างาน ที่อยู่ขณะปว่ย ม.16 ต.

ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย เริ่มป่วยวันท่ี 1 ส.ค.60 ญาติพาไป

รักษาท่ีคลินิกเอกชน วันท่ี 4 ส.ค.60 อาการไม่ดีขึ้น 

วันท่ี 5 ส.ค.60 รับการรักษาท่ีรพ.ปากคาด อาการแรก

รับ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 130 

ครัง้/นาที หายใจ 20 ครัง้/นาที ความดันโลหิต 133/109 

มม.ปรอท รู้สึกตัวดีแต่ซึม ไม่พูด ปวดศีรษะ บริเวณ

ผิวหนังมีจ้ าเลือด มีอาการstiff neck ใส่ท่อช่วยหายใจ 

ไม่มีอาการหนาวสั่น อาเจียน วันท่ี 7 ส.ค.60 ผล

Sputum gram stain พบเชื้อ gram positive cocci เก็บ

ตัวอย่าง CSF ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งตย.

วันท่ี 8 ส.ค.60 ผลพบเชื้อNesseria meningitidis แพทย์

วินิจฉัย Meningococcal meningitis ประวัตเิสี่ยง ช่วง 10 

วันก่อนป่วย ไม่มีประวัติออกนอกพื้นท่ี ในครอบครัวมี

สมาชิก 5 คน มหีลานสาวอายุ 7 ปี นอนด้วยกันประจ า 

เริ่มป่วยวันท่ี 29 ก.ค.60 ป่วยด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ 

วันท่ี 3ส.ค.60 รับรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลปาก

คาด แพทย์วิ นิจฉัย DHF 6 ส.ค.60 ออกจาก

โรงพยาบาล 

3. พบรถบรรทุกสินแร่ทองแดงพลิกคว่ า วันท่ี 5 ส.ค.

2560 เวลาประมาณ 23.00 น. 28 ตันของบริษัทแห่ง

หน่ึงขนแร่จากประเทศลาวมุ่งหน้าไปท่าเรือศรีราชา             

จ.ชลบุรี พลิกคว่ าลงข้างถนนท่ี ต.ผาสุข อ.กุมภวาปี                   

จ.อุดรธานี ท าให้แร่กระจายลงคลอง ล าน้ าเป็นสีขุ่น              

มีกลิ่นคล้ายดินประสิว ซึ่งล าคลองไหลลงสู้แม่น้ าห้วย

สามพาด หลังเกิดเหตุบริษัทต้นสังกัดเก็บกู้รถและตัก

แร่คืนได้ประมาณ 50% ซึ่งในสินแร่ ท่ีบรรทุกมามี

ทองแดงเป็นสว่นประกอบ20% สารหนูและตะกั่วไม่เกิน

1% มคีุณสมบัติไม่ละลายน้ า วันท่ี 7 ส.ค.2560 สสภ.9 

ทสจ.อุดรธานี  อุตสาหกรรมจังหวัด นายอ าเภอ                

กุมภวาปี และก านันต.ผาสุข รว่มตรวจสอบสถานท่ีคาด

ว่ากระแสน้ าอาจจะพัดแร่ไหลไปตามล าห้วยสามพาด

ซึ่งมีระยะทางประมาณ 10 กม. กว้าง 8 ม. ลึก 2 ม. มี

ม.นาดี และสร้างบงใช้ล าน้ าในการเกษตร วันท่ี 9 ส.ค.

2560 สิ่งแวดล้อมภาคฯก าลังท าฝายกั้นน้ า5จุด เก็บ

ตัวอย่างน้ า และดิน 8 จุดตลอดระยะล าห้วยส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ ผวจ.อุดรธานี สั่งงดใช้น้ าบริเวณ

รัศม ี200 ม.จากจุดเกิดเหตุ ยังไม่มีรายงานการส ารวจ

ผลกระทบ ต่อประ ช า ชน ท่ี อ ยู่ บ ริ เ วณ โดย รอบ
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เอกสารอา้งองิเอกสารอา้งองิ  
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika 

virus disease) ประจ าวันที่ 15 พฤษภาคม 2560. 

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/Sit

uation%20Zika150560.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ฉบบัวนัที่ 31 กรกฎาคม 

2560. 

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/sit

uationmers_15660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก (Avian 

Influenza) ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2560. 

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/Sit

uationAvianInfluenza150660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้เลือดออก.

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?d

s=262766.ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้หวัดใหญ่. 

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?d

s=15.ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคอาหารเป็น

พิษ. 

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?d

s=03.ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคมอืเท้าปาก. 

http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?d

s=71.ค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560. 

ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, อุดรธานี. ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 

506). วิเคราะหข์้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  

กติตกิรรมประกาศกติตกิรรมประกาศ    
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานระบบเฝ้าระวังโรคจาก

ส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ฐานข้อมูลเฝ้า

ระวังโรคจากส านักระบาดวิทยาและส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผูรั้บผดิชอบงานระบาดวิทยา

ทุกจังหวัด ที่รายงานและให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่ผิดปกติในพืน้ที่  
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