
1 
 

 

สถานการณ์โรคไขห้วัดใหญ่ 

 จากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ประจ าสัปดาห์ที่ 8 (สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 
2562) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับประเทศ  พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน 70,640 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 107.97 ต่อแสนประชากร 
เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 1 : 1.03 กลุ่มอายุที่พบ
ผู้ป่วยมากที่สุด คือ 10 -14 ปี (15.57 %) อาชีพส่วนใหญ่ คือ นักเรียนร้อยละ 40.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย จ าแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ.2562 
ที่มา ส านักระบาดวิทยา (5 มีนาคม 2562) 

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสขุภาพที่ 8  
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ระดับเขตสุขภาพ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  5 มีนาคม 2562  พบผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 1,082 ราย  
คิดเป็นอัตราป่วย 20.07  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย  อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.02   
อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.09  พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิง 571 ราย เพศชาย 511 ราย         
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 1 : 1.12 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 5 - 9  ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
81.72 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 63.85 และกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 36.81 อาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ นักเรียน ร้อยละ 42.09 รองลงมาคือ เด็กในปกครอง 
ร้อยละ 27.17 และเกษตรกร ร้อยละ 8.60   ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 - 8 พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงกว่าค่า มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  

ตารางท่ี 1อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน และอัตราตาย จ าแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวน
ป่วย 

อัตราป่วย/ปชก.
แสนคน 

ตาย 
อัตราตาย/ปชก.

แสนคน 
อัตราป่วยตาย 

1 หนองคาย 179 35.29 0 0 0 
2 นครพนม 219 31.31 0 0 0 
3 หนองบัวล าภู 107 21.32 1 0.2 0.93 
4 อุดรธานี 304 19.72 0 0 0 
5 เลย 122 19.60 0 0 0 
6 สกลนคร 138 12.37 0 0 0 
7 บึงกาฬ 12 2.99 0 0 0 

รวม 1,081 20.07 1 1.00 9.24 

ที่มา รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 แห่งเขตสุขภาพท่ี 8 (1 มกราคม – 5 มีนาคม 2562) 

ระดับจังหวัด  จากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พบว่า จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 
(35.29) รองลงมา คือ จังหวัดนครพนม (31.31) และหนองบัวล าภู (21.32)  มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
สัปดาห์ที่ 8 พบจังหวัดที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 6 ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู 
อุดรธานี สกลนคร หนองคาย นครพนม เลย  
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รูปที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 (ระหว่าง 1 ม.ค. – 5 มี.ค. 2562) 
ที่มา การส่งรายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัทั้ง 7 แห่งเขตสุขภาพท่ี 8 (1 มกราคม – 5 มีนาคม 2562)  
 
 ระดับอ าเภอ ปี 2562  พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 87 อ าเภอใน 7 จังหวัด ซึ่งสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2562 พบมีพ้ืนที่ระดับอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ทั้งหมด 29 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 

33.33 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 อัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8 แยกรายอ าเภอ ปี 2562 
ที่มา การส่งรายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัทั้ง 7 แห่งเขตสุขภาพท่ี 8 (1 มกราคม – 5 มีนาคม 2562) 
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การตรวจสอบข่าวการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 8 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 มีนาคม 2562) 

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งรายงาน และตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติของ
โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 4 เหตุการณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดหนองบัวล าภู  

 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต (Influenza type A : H1N1) 1 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุ 34 ปี (อายุ
ครรภ์ 20 สัปดาห์) เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก มีเสมหะ และจุดแน่นหน้าอก เป็นเวลา 4 วัน แพทย์รับเป็นผู้ป่วยใน 
วินิจฉัยแรกรับ Viral Pneumonia ARDS เก็บตัวอย่าง Throat swab ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562  ผลพบเชื้อ Influenza type A : H1N1 แพทย์วินิจฉัย H1N1 2009 
Pneumonia with ARDS และผู้ป่วยได้เสียชีวิต ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดในระยะที่ป่วย มี
ผู้สัมผัสร่วมบ้านทั้งหมด 2 คน (ไม่รวมผู้ป่วย) ประกอบด้วย สามีและบุตร ไม่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  
 2. การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 40 ราย จังหวัดนครพนม 

 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ 40 ราย ในสถานพินิจฯ แห่งหนึ่ง ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ด้วยอาการไข้ เจ็บคอ ค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมพบผู้ป่วยเพ่ิมเติม ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น    
39 ราย รับการรักษาที่สถานพยาบาลของสถานพินิจฯ 39 ราย และรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต 
อาการที่พบมากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ไข้ (ร้อยละ 97.44)  ปวดศีรษะ (ร้อยละ 89.74)  อ่อนเพลีย (ร้อยละ 79.49)  
ปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 76.92)  ไอ (ร้อยละ 74.36) ส่วนการพักผ่อนผู้ต้องขังอยู่ในห้องพักห้องเดียวกันทั้งหมด ทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเมืองนครพนม ด าเนินการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วย
เพ่ิมเติม   

 3. จังหวัดสกลนคร จ านวน 2 เหตุการณ์ 
 3.1 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่จ านวน 7 ราย เป็นนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการไข้ ไอ น้ ามูก เสมหะ ปวดศีรษะ ปวด
กล้ามเนื้อ แต่ไม่ได้หยุดเรียน หลังจากนั้นมีนักเรียนทยอยป่วย มีผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลสกลนครเป็นผู้ป่วยใน 1 ราย 
ส่วนอีก 5 ราย รับการรักษาดูแลตนเองที่บ้าน พบข้อมูลการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ 3 ราย จากการค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมโดย
การคัดกรองหน้าชั้นเรียน พบผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จ านวน 21 ราย แพทย์ไดร้ับการตรวจวินิจฉัย ไข้หวัดใหญ่ 2 ราย 
ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างรอผล) พ้ืนที่ได้ด าเนินการให้สุขศึกษาแก่นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนร่วมด าเนินการคัดกรองนักเรียน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วย
เพ่ิมเติม  
 3.2 พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต จ านวน 1 ราย เพศหญิง อายุ 55 ปี ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร โรคประจ าตัวหอบหืด เริ่มป่วย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการ ไข้ มีน้ ามูก ไอ มีเสมหะ หายใจหอบ
เหนื่อย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับการรักษาที่คลินิกพยาบาล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รับการรักษาที่คลินิกเอกชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เข้ารับการรักษาที่ รพ.พระอาจารย์แบน อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้รับ
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ยากลับบ้าน จากนั้นอาการไมดี่ขึ้นจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และถูกส่งต่อไปที่ 
โรงพยาบาลสกลนคร แผนกผู้ป่วยใน ผลการตรวจ Influenza test ได้ผล Negative แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น Acute 
Respiratory Failure with Sepsis วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการทดสอบด้วย rapid test ไข้หวัดใหญ่ ได้ผล 
Negative ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิต ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เก็บตัวอย่าง Throat swab ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ผลพบเชื้อ Influenza type A : H1N1 ผู้ป่วยเสียชีวิตเวลาประมาณ 07.00 น. 
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนป่วย ไม่มีการสัมผัสสัตว์ปีก และไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพ้ืนที่ จากการลงสอบสวนเพ่ิมเติม
และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้สัมผัสใกล้ชิด 4 ราย มีอาการป่วย 1 ราย คือ สามีผู้ป่วย มีอาการป่วย 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ พ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 

การประเมินความเสี่ยง 
 โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ที่มี 3 สายพันธุ์ (A B C) สามารถถ่ายทอดจากคนสู่คนทางการไอจาม
รดกัน การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วย  ส่วนใหญ่โรคนี้มักจะเกิดการระบาดในสถานที่มี
คนอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ และพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้ทุกๆปี  ในปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 
2562) มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีในทุกจังหวัดในเขตสุภาพที่ 8   
 ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 8) พบว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง จ านวน 6 ใน 7 
จังหวัด พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ มีโรคประจ าตัว และเป็นหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ยังพบการระบาด ในโรงเรียน 
และสถานพินิจฯ โดยกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะป่วย ได้แก่ นักเรียน อายุ 5 – 9 ปี    

ข้อเสนอแนะ  
 1. หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 8 สถานศึกษา เรือนจ า/สถานพินิจ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  และลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนท าให้เกิดการเสียชีวิตได ้ 
 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (SRRT) ควรด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจจับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างใกล้ชิด 
หากพบเหตุการณืเป็นกลุ่มก้อน ควรรีบด าเนินการสอบสวนโรค ตามแนวทางของส านักระบาดวิทยา  
 3. สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ควรเตรียมความพร้อมในการให้ค าแนะน าอย่างถูกต้อง เมื่อพบผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่ โดยด าเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) หากพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
และหากรับรักษาไว้ในโรงพยาบาล ควรจัดให้อยู่ในหอผู้ป่วยแยกจากผู้อ่ืน เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่
ต่อไป  
 4. หน่วยงานสาธารณสุขควรส ารวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ครอบคลุมบุคลากรทาง
สาธารณสุข และกลุ่มเสี่ยงทุกคนในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้มีโรคประจ าตัวหอบหืด กลุ่มหญิงอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 
เดือน – 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งช่วยลด
ความรุนแรงของโรคได้ และรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  
 
 


