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รูปท่ี 1 โรคที่มอีัตราปว่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นทีเ่ขตสขุภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 

 

รายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย 
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        - อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร อุบัติเหตุหมู่รถ

โดยสารประจ าทางพลกิตะแคงลงข้างทาง  มีผู้บาดเจ็บ 

22 รายสว่นใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บปานกลาง 2 

ราย 

 เหตุการณท์ี่ตรวจจับการระบาด  

  - โรคไข้เลอืดออก 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง 

รง. 506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน 83,032 ราย 

จาก 7 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โรคที่มี

อัตราป่วยสูงสุด คือ โรคอุจจำระร่วง 588.37 

ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบ

สาเหตุ และโรคปอดอักเสบ 375.54 และ 

160.65ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (รูปที่ 1) 



  

สถานการณ์โรคติดต่ออุบตัิใหม่ (Emerging Infectious Diseases) 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  

(Zika Virus Disease) 
ประเทศไทย มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่ 8 

ราย ส าหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุม่หญิงต้ังครรภใ์น

พืน้ท่ีท่ีพบผู้ป่วยขณะนีม้ีหญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้ 86 ราย คลอด

แลว้ 74 ราย ข้อมูลทารกศีรษะเล็กแต่ก าเนิด พบว่าประเทศ

ไทยมีทารกมีภาวะ Zika-related microcephaly 2 ราย และ 

Congenital Zika syndrome 1 ราย (ที่มา:ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่) 

เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลสะสมต้ังแต่เดือนมกราคม 

2559 ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม  2560 พบผู้ป่วย 177 ราย จาก 

6 จังหวัด มีรายงานผู้ติดเชือ้ไวรัสซกิาที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 3 

ราย หญงิต้ังครรภ์สะสม 10 ราย ไม่พบหญิงต้ังครรภ์ติดเชื้อฯ

รายใหม่ ไม่มีรายงานเด็กศีรษะเล็ก (ท่ีมา:ระบบเฝ้าระวังโรค

ติดเชื้อไวรัสซิกา กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.8 

อุดรธานี)  

สัปดาห์ที่ 29 มรีายงาน PUI ในพืน้ท่ี จ านวน 2 ราย 

ประเมินความเส่ียง โรคติดเชื้อไวรัสซิกามียุงลาย

เป็นพาหะน าโรค จากรายงาน 506 พบรายงานผู้ป่วยด้วยโรค

ติดเชือ้ไวรัสซกิาในบางจังหวัด และจากข้อมูลการสุ่มประเมิน

ลูกน้ ายุงลายของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด

อุดรธานี เดือนมิถุนายน 2560 ใน 7 จังหวัด ส่วนใหญ่พบค่า

ดัชนีลูกน้ ายงลายสูง ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งท าให้เอื้อ

ต่อแหลง่แพรพ่ันธ์ยุงลาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เน้นการสื่อสารความเสี่ยง 

และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 

สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออก-

กลางหรอืเมอร์ส (MERS) 
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 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญดา้นโรคติดเชือ้และดา้นการ 

ชันสูตร ได้พิจารณาว่าพ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรค

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ขณะนี้ผู้ป่วยได้เดินทางกลับ

ประเทศโอมานแล้ว เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รายที่ 2 

เป็นชายอายุ 71 ปีเดินทางเข้าประเทศไทยวันท่ี 22 มกราคม 

2559 ส่งตัวเข้ามารับการ รักษาท่ีสถาบันบ าราศนราดูรเมื่อ

วันท่ี 23 มกราคม 2559 ผู้ป่วยหายเป็นปกติและออกจาก

โรงพยาบาลวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนี้ได้เดินทางกลับ

ประเทศไปแล้ว รายที่ 3 เป็นชายชาวคูเวตอายุ 18 ปีเข้ารับ

การรักษาท่ีสถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 

2559 โดยได้รับการรักษาในห้องแยกตามมาตรฐานจนหาย

เป็นปกติขณะนี้ได้เดินทางกลับประเทศแล้ว เมื่อวันท่ี 4 

สงิหาคม 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 (Avian Influenza) 
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 29  อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ฟาร์มไก่ไข่แห่ง

หน่ึงพบไก่ตาย 277 ตัวจากท้ังหมด 600 ตัว ไก่มีอาการซึม 

เหงา ชัก ท้องเสีย และมีบางส่วนท่ีตายโดยท่ีไม่มีอาการป่วย 

และได้ เก็บซากไก่ตาย  ส่งตรวจท่ี ศูนย์วิจัยฯ ท่าพระ          

จ.ขอนแก่น 



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน|ี 3 

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย สนับสนุนการเตรียมความ

พร้อมของทีม เช่นการซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่ การ

สอบสวนโรค การเก็บตัวอย่าง  และการสวมชุด  PPE

สถานการณโ์รคไข้เลือดออก (Dengue Fever)
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 22,356 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 34.17 ต่อประชากรแสนคน 

เสยีชีวิต 31 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อประชากรแสนคน 

(รูปท่ี 2) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.95 กลุ่มอายุท่ี

พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (25.56%) รองลงมา คือ 10-14 ปี 

(20.05 %) และ 25-34 ปี (14.54%) ตามล าดับ อาชีพส่วน

ใหญ่คือ นักเรียน (45.2%) รองลงมาคือ รับจ้าง (19.5%) 

และไม่ทราบอาชีพ/นปค.(17.7%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพ

ท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 11 ของประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา 

ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 1,070 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.85 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.04 

กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 10-14 ปี รองลงมา 5-9ปีและ 

15-24 ปี ตามล าดับ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 77.09, 

52.94 และ32.5 ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน 

(57.48%) รองลงมาคือ เกษตรกร (13.36%) และรับจ้าง 

(11.59%) โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานในสัปดาห์ท่ี 23 

เป็นต้นมา ในสัปดาห์ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่า

ค่ามัธยฐาน พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน 418 ราย (รูปท่ี 

3) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพื้นท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ก.ค. 

60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ จังหวัดบึงกาฬ 

90.06 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ จังหวัดเลย และ

จังหวัดสกลนคร31.49และ16.58ต่อประชากรแสนคน

ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ 150.30 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ 

อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 113.58 

และ 109.50 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ(รูปท่ี4) 

สัปดาห์ท่ี 29 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพื้นท่ี 

ประเมินความเส่ียง โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อ

น าโดยแมลง โดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค และจะเพิ่มความ

รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งท่ี 2 จากรายงาน 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกจังหวัด และจากข้อมูลการ

สุม่ประเมนิลูกน้ ายุงลายของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 

จังหวัดอุดรธานี เดอืนมถิุนายน 2560 ใน 7 จังหวัด ส่วนใหญ่

พบคา่ดัชนลีูกน้ ายงลายสูง ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งท า

ให้เอื้อต่อแหลง่แพรพ่ันธ์ยุงลาย 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ควรมีส่วนร่วมตามมาตรการ 3 

เก็บ 3 โรค 
รูปท่ี 3 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง

รูปท่ี 2 แสดงอัตราปว่ยโรคไขเ้ลือดออกประเทศไทย ป ี2560   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 17  ก.ค. 60  
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สถานการณโ์รคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 43,082 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 65.85 ต่อประชากรแสนคน

เสียชีวิต5ราย(รูปท่ี 5)  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 

1:0.93 กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 15-24 ปี (11.39%) 

รองลงมา คือ 25-34 ปี (10.74%) และ 10-14 ปี (10.57%) 

ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/นปค. (39.2%) 

รองลงมาคือ นัก เรียน (29.5%) และรับจ้าง  (15 .1%) 

ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 11 ของประเทศ 

(ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 1,499 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 27.81 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.03 

กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 0-4 ปี รองลงมา 5-9ปีและ 15-

24 ปี ตามล าดับ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 135.95, 

62.73 และ42.41 ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน 

(56.84%) รองลงมาคือ เกษตรกร (13.78%) และรับจ้าง 

(12.17%) โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานต้ังแต่ต้นปี และเริ่ม

สูงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ท่ี 16 เป็นต้นมา ในสัปดาห์ปัจจุบัน

ผู้ป่วยต่ ากว่าค่ามัธยฐาน และมีแนวโน้มลดลง พบผู้ป่วย

สูงสุดในเดอืนกรกฎาคม 347 ราย    (รูปท่ี 6) (ท่ีมา:รายงาน 

506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ก.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ จังหวัดนครพนม 

71.49 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 

54.82 ต่อประชากรแสนคนและจังหวัดเลย 28.6 ต่อ

ประชากรแสนคนตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมี อัตราป่วยสูง ท่ีสุดคือ อ าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย 310.78 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 151.76 ต่อประชากรแสนคน

และอ าเภอปากปลา จังหวัดนครพนม 139.23 ต่อประชากร

แสนคนตามล าดับ (รูปท่ี 7) 

สัปดาห์ที่ 29 ไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี  

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 5 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ป ี2560  รูปที่ 6 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 7 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 60              
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สถานการณโ์รคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 62,537 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 95.58 ต่อประชากรแสนคนไม่พบ

ผู้เสียชีวิต (รูปท่ี 8) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.54 

กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ 15-24 ปี (13.84%) รองลงมา 

คือ 45-54 ปี (11.98%) และ >65 ปี (11.94%) ตามล าดับ 

อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/นปค. (24.4%) รองลงมาคือ 

นักเรียน (22.7%) และเกษตรกร (22.40%) ตามล าดับ โดย

เขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 7 ของประเทศ (ท่ีมา:ส านัก

ระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 4,612 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราป่วย 85.52 ต่อประชากรแสนคนไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.60 กลุ่ม

อายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 0-4 ปี 161.05 ต่อประชากรแสนคน

รองลงมาคือ 65 ปีขึ้นไป (148.09%) และ 55-64 ปี 

(124.22%) ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ เกษตรกร  

รองลงมาคือ นักเรยีน และ นปค. ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยได้

ประปรายตลอดท้ังปีและต่ ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืนมกราคม 876 ราย(รูปท่ี 9) พบในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล (72.07%) 

(ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ก.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ จังหวัดนครพนม 

167.15 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 

146.11 ต่อประชากรแสนคนและจังหวัดเลย 106.68 ต่อ

ประชากรแสนคนตามล าดับ  

อ าเภอ ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอภูเรือ จังหวัด

เลย 919.58 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ อ าเภอศรี

สงคราม จังหวัดนครพนม 726.41 ต่อประชากรแสนคนและ

อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 463.74 ต่อประชากรแสน

คนตามล าดับ(รูปท่ี 10) 

สัปดาห์ท่ี 29 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพื้นท่ี 

ประเมินความเส่ียง โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรค

อาหารและน้ า ท่ีมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น อาจมาจาก

เชือ้แบททีเรีย ไวรัส สารเคมี พยาธิ ฯลฯ และโดยส่วนมากจะ

รับประทานอาหารร่วมกัน และช่วงนี้เป็นฤดูฝน โดยเขต

สุขภาพท่ี 8 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่า และประชาชนนิยม

รับประทานเห็ดน้ัน ซึ่งประชาชนมักจะหาเห็ดตามป่ามา

รับประทานและบางส่วนขายอาจเสี่ยงต่อการรับประทานเห็ด

พิษได้ 

ข้อเสนอเชงินโยบาย สนับสนุนการรณรงค์/สื่อสาร

ความเสี่ยง/การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การกินเห็ดพิษ และ

มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมอื”
รูปท่ี 8 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ประเทศไทย ป ี2560   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 รูปท่ี 10 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 60  
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ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 60 

  

  

สถานการณโ์รคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth)  

ประเทศไทย พบผู้ป่วย 37,943 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 57.99 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 2 ราย 

(รูปท่ี 11) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.75 กลุ่มอายุท่ี

พบมากท่ีสุดคือ 1 ปี (25.73%) รองลงมา คือ 2 ปี (24.32%) 

และ 3 ปี (18.40%) ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบ

อาชีพ/นปค. (86.8%) รองลงมาคือ นักเรียน (11.5%) และ

อ่ืนๆ (1.00%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 12 

ของประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 17 

ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8พบผู้ป่วย 2,109 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราป่วย 39.12 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.42 กลุ่ม

อายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 0-4 ปี ต่อประชากรแสนคนรองลงมา

คือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ตามล าดับ อาชีพส่วนใหญ่คือ 

นปค. (93.46%) รองลงมาคือ นักเรียน (6.26%)  และ

เกษตรกร (0.14%) ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธย

ฐาน 5 ปี ย้อนหลังต้ังแต่ต้นปีเป็นต้นมา ถึงแม้ในสัปดาห์ท่ี 13 

จะลดลงแต่ก็สูงกว่าค่ามัธยฐาน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก

ครัง้ในสัปดาห์ท่ี 21 สัปดาห์ปัจจุบันจ านวนผู้ป่วยลดลงต่ ากว่า

ค่ามัธยฐาน พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน 663 ราย(รูปท่ี 

12) พบในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขต

เทศบาล (63.99%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพื้นท่ี ข้อมูล 

ณ วันท่ี 8 ก.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราป่วยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดเลย 114.07 

ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 57.38 

ต่อประชากรแสนคนและจังหวัดนครพนม 32.32 ต่อ

ประชากรแสนคนตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราป่วยสูง ท่ีสุด คือ อ าเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย 186.86 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ 

อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 175.59 ต่อประชากรแสนคนและ

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 162.3 ต่อประชากรแสนคน

ตามล าดับ 

สัปดาห์ที่ 29 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  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในช่วงก่อนการเกิดโรค เน้น

มาตรการเฝ้าระวังเด็กเล็กโดยการวัดไข้และตรวจร่างกาย

ก่อนเข้าเรียนโดยคุณครูศูนย์เด็กเล็ก และในช่วงของการ

ระบาดเน้นการปิดโรงเรียนเพื่อท าความสะอาดห้องเรียน

 

รูปท่ี 11 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ประเทศไทย ปี 2560  

 

รูปท่ี 12 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคมือเทา้ปาก จ าแนกรายสัปดาห์ ปี 2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 6 
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ตรวจสอบข่าวการระบาด/เหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ 

1.เหตุการณ์ทีเ่ข้าเกณฑ์ DCIR  

- ไมไ่ด้รับรายงาน 

2.เหตุการณ์ทีเ่ข้าเกณฑ์สอบสวนระดบัจังหวัด-

อ าเภอ 

- จากการเฝ้าระวังข่าวจากสื่อท้องถิ่น ในวันท่ี 17 ก.ค. 

2560 SAT สคร.8 อุดรธานี ทราบว่ามีอุบัติเหตุรถโดย

สายวังสามหมอ-อุดรธานี ทะเบียน 10-7250 อุดรธาน ี

พลิกคว่ าลงข้างทุ่งนา ท่ี ถนนสายศรีธาตุ-วังสามหมอ 

บ้านโนนสวรรค์ ต.จ าปี อ.ศรีธาตุ จากการสอบสวน

อุบัตเิหตุเพิ่มเตมิของทีม SRRT อ.ศรีธาตุ พบว่า เมื่อวันท่ี 

16 ก.ค. 2560 เวลาประมาณ 18.00 น. รถบัสคันนี้เป็น

รถเท่ียวสุดท้ายออกจากตัวเมืองอุดร ปลายทาง อ.วัง

สามหมอ เมื่อมาถึง ท่ี เกิดเหตุ  คนขับได้จอดรถให้

ผู้โดยสารลง ในขณะท่ีจะขับรถออกจากจุดจอด เบรครถ

มปัีญหา(เบรคแตก) และคนขับรถประคองรถ จนกระท่ัง

รถไหลถอยหลังลงเนนิเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร 

ก่อนจะพลกิคว่ าลงไปในทุ่งนา ท าให้ผู้โดยสารท้ังเด็กและ

ผู้ใหญ่ท้ังสิ้น 22 คน - ผู้ ป่วยสีเหลืองหรือมีอาการ

บาดเจ็บปานกลาง 2 คน(ส่งต่อ รพศ.อุดรธานี ผู้ป่วยสี

เขียวจ านวน 20 คน เป็นผู้ป่วยนอกรับการตรวจรักษา

และกลับบ้าน จ านวน 19 คน และไม่ประสงค์รับการ

รักษา 1 คน 

3.เหตุการณ์ที่ตรวจจับการระบาด  

- โรคไข้เลอืดออก; พบพื้นท่ีท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง*ของ

โรค ท่ีจังหวัดบึงกาฬ 7 อ าเภอ พบจ านวนต าบลมาก

ท่ีสุด ได้แก่ อ.เมอืงบึงกาฬ (7 ต าบล) อ าเภอพรเจรญิ 

(5ต าบล) และอ าเภอปากคาด (4 ต าบล)  

          * ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีผู้ป่วย

โรคไข้เลอืดออกตดิตอ่กัน 3–4 สัปดาห์ หรือใน 2 

สัปดาห์สุดท้าย 

เอกสารอา้งองิ 
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 9 กรกฎาคม 

2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ฉบบัวนัที่ 15 มิถุนายน 

2560. 

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

uationmers_15660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก (Avian 

Influenza) ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2560. 

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

uationAvianInfluenza150660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 9 

กรกฎาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้เลือดออก.

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

s=262766.ค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้หวัดใหญ่. 

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

s=15.ค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคอาหารเป็นพิษ. 

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

s=03.ค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคมอืเท้าปาก. 

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

s=71.ค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560. 

ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, อุดรธานี. ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 

506). วิเคราะหข์้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560

กติตกิรรมประกาศ  
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานระบบเฝ้าระวังโรคจาก

ส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ฐานข้อมูลเฝ้า

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/SituationAvianInfluenza150660.pdf.%20ค้นเมื่อวันที่%209%20กรกฎาคม%202560
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/SituationAvianInfluenza150660.pdf.%20ค้นเมื่อวันที่%209%20กรกฎาคม%202560
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/sites/default/files/SituationAvianInfluenza150660.pdf.%20ค้นเมื่อวันที่%209%20กรกฎาคม%202560
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ระวังโรคจากส านักระบาดวิทยาและส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผูรั้บผดิชอบงานระบาดวิทยา

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และนครพนม ที่รายงานและให้ข้อมูล

เหตุการณ์ที่ผิดปกติในพืน้ที่  

 

จัดท าโดย :  

นศินี  ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข                             

กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 

ตรวจสอบโดย :  

จมาภรณ์ ใจภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                             หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


