
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 88  จังหวัดอดุรธานีจังหวัดอดุรธานี    

WWeeeekkllyy  EEppiiddeemmiioollooggyy  SSuurrvveeiillllaannccee  RReeppoorrtt,,  OODDPPCC88..  

ประจ าสัปดาห์ท่ี 43 ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2560  
 

 

รูปท่ี 1 แสดงโรคท่ีมีอัตราปว่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 

 
ที่มา: รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

 

รายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 10 อันดับโรคที่มอีัตราป่วยสูงสุด  

 โรคติดตอ่อุบัติใหม ่

 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ

เมอร์ส 

 โรคไข้หวัดนก 

 โรคที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 

 โรคไข้เลอืดออก 

 โรคไข้หวัดใหญ่ 

 โรคอาหารเป็นพิษ 

 โรคมอืเท้าปาก 

 

 

 

 

 
 

 เหตุการณส์ าคัญประจ าสัปดาห์ 

 เด็กจมน้ า (ต่ ากว่า 15 ปี) เสียชวีติ  จังหวัด

สกลนคร จ านวน 2 ราย  

 พบผู้ป่วยสงสัยโรค หิดในเรือนจ ากลาง 

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 206 ราย 
 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง รง . 

506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน  134,553 ราย จาก 7 

จังหวัด  พบรายงานผู้เสียชวีิต  3 ราย (โรคไข้หวัด

ใหญ่ 1 ราย และเลปโตสไปโรซีส 2 ราย) โรคที่มี

อัตราป่วยสูงสุด คอื  โรคอุจจาระร่ว ง 824.37 ต่อ

แสนประชากร  รองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 

และโรคปอดอักเสบ 703.94 และ 284.83 ต่อ

ประชากรแสนคน ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
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สถานการณ์โรคติสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ดต่ออุบัติใหม่  ((EEmmeerrggiinngg  IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaasseess))  
  

สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา ((ZZiikkaa  VViirruuss  

DDiisseeaassee))  

ประเทศไทย  ปี 2560 ข้อมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 

2560 พบรายงานผู้ติดเชือ้ไวรัสซกิา สะสมจ านวน 476 ราย

จาก 32 จังหวัด โดยพบราย ใหม่ 7 ราย จาก 3 จังหวัด 

ส าหรับการเฝ้าร ะวังและติดตามในกลุม่หญิงต้ังครรภ์ในพืน้ท่ี

ท่ีพบผู้ป่วยขณะนีม้หีญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้  114 ราย คลอดแล้ว 

89 ราย พบทารกมภีาวะศีรษะเล็ก 3 ราย(ตรวจไมพ่บสาร

พันธุกรรมฯ ) ข้อมูลทารกศีรษะเล็กแตก่ า เนิด พบว่ามทีารกมี

ภาวะ Zika-related microcephaly 2 ราย และ Congenital 

Zika syndrome 1 ราย (ท่ีมา:ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง) 

เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2560 ข้อมูลสะสม ณ วันท่ี 31 

ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วย 16 ราย จาก 3 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชือ้

ไวรัสซกิาที่อยู่ระหว่า งเฝ้าระวัง  หญิงต้ังครรภ์สะสม 10 ราย 

ไม่พบหญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้ฯ รายใหม ่ไมม่รีาย งานเด็กศีรษะ

เล็ก (ท่ีมา :ระบบเฝ้าระวังโรคตดิเชื้อไวรัสซกิา กลุม่ระบาด

วิทยาและข่าวกรอง สคร.8 อุดรธานี)  

สัปดาห์ที่ 43 ไม่พบ PUI  

ประเมินความเส่ียง  โรคตดิเชื้อไวรัสซกิา มยีุงลาย

เป็นพาหะน าโรค จากรายงาน 506 พบรายงานผู้ป่วยด้วยโรค

ติดเชือ้ไวรัสซกิาในบาง จังหวัด (ซึ่งอยู่ระยะควบคุมโรค ) 

ประกอบกับช่วงนีเ้ป็นฤดูฝนซึ่งท าให้เอือ้ต่อแหลง่แพรพ่ันธ์

ยุงลาย 

ข้อเสนอเชงินโยบาย  เน้นการสื่อสารความเสี่ยง 

และการมีส่วนรว่มของ ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 

สถานการณ์โรคทางเดนิหายใจตะวันออกสถานการณ์โรคทางเดนิหายใจตะวันออก

กลางหรอืเมอร์ส กลางหรอืเมอร์ส ((MMEERRSS))  
ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคทางเดนิหายใจตะวันออก

กลาง จ านวนท้ังส้ิน 3 ราย รายละเอียดดัง นี้ รายที่ 1 เมื่อ

วันท่ี 18 มถิุนายน 2558 เป็นชายชาวโอมาน อายุ 75 ปีไดร้ับ

การดูแลรักษาในห้องแยกโรคความดันลบ ณ สถ าบันบ าราศ

นราดูร ปัจจุบันได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการตาม

มาตรฐานแล้ว  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญดา้นโรคติดเชือ้และดา้นการ

ชันสูตร ได้พิจารณาว่าพ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคทางเดนิ

หายใจตะวันออกกลาง ขณะนีผู้้ป่วยไดเ้ดนิทางกลับประเทศ

โอมานแล้ว เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 รายที่ 2 เป็นชาย

อายุ 71 ปีเดินทางเข้าประเทศไทยวันท่ี 22 มกราคม 2559 

สง่ตัวเข้ามารับการ รักษาที่สถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 23 

มกราคม 2559 ผู้ป่วยหายเป็นปกติและออกจากโรงพยาบาล

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะนีไ้ด้เดินทางกลับประเทศไป

แลว้ รายที่ 3 เป็นชายชาวคูเว ตอายุ 18 ปีเข้ารับการรักษาที่

สถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 โดย

ได้รับการรักษาในห้องแยกตามมาตรฐานจนหายเป็นปกติ

ขณะนีไ้ด้เดินทางกลับประเทศแลว้ เมื่อวันท่ี 4 สงิหาคม 

2559 (ท่ีมา:ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม ่วันท่ี 30 ก.ย. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีราย งานผู้ป่วยโรคทางเดนิ

หายใจตะวันออกกลาง (ท่ีมา :ระบบเฝ้าระวังโรคทางเดนิ

หายใจตะวันออกกลางหรือเมอรส์  กลุม่ระบาดวิทยาและข่าว

กรอง สคร.8 อุดรธานี) 

ประเมินความเส่ียง  ประเทศไทยยังมคีวามเสี่ยงอยู่

เป็นระยะ  เนื่องจากมจี านวนผู้เดนิทางไปแสวงบุญ ณ 

ประเทศท่ีมีการระบาดของโรค 

ข้อเสนอเชงินโยบาย  ติดตามผู้เดนิทางไปแสวงบุญ

ในเขตสุขภาพท่ี 8 อย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการเตรยีม

ความพรอ้มของทีม เช่นการซ้อมแผนฯ เป็นต้น 

สถานการณ์โรคไข้หวัดนก สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ((AAvviiaann  IInnfflluueennzzaa))  

ประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2547 พบ

ผู้ป่วย 25 ราย เสยีชีวิต 17 ราย หลังจากนัน้ เป็นต้นมา ไม่

พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกต้ังแตปี่ 2549 จนถึง

ปัจจุบัน ข้อมูลจากส านักควบคุม และบ าบัดโรคสัตว์กรมปศุ

สัตว์ ณ ปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึน้ใน  ประเทศไทยเป็น

เวลา 8 ปี 10 เดอืน 2 สัปดาห์ 4 วัน (นับจากท าลายสัตว์ปีก

รายสุดท้ายวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551) 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีรายงานผู้ป่วย สงสัยโรคไข้หวัด

นก (ท่ีมา:กลุม่ระบาดวิทยา สคร.8 อุดรธานี) 

สัปดาห์ที่ 43 ไม่มีรายงานสัตว์ป่วย-ตายผิดปกติจาก

พืน้ท่ี 

ข้อเสนอเชงินโยบาย  สนับสนุนการเตรยีมความ

พร้อมของทีม เช่นการซ้อมแผนโรคตดิต่ออุบัติใหม ่ก าร

สอบสวนโรค การเก็บตัวอย่าง และการสวมชุด PPE



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน|ี 3 

 

สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก  ((DDeenngguuee  FFeevveerr))
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 43,969 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 67.20 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

57 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อแสนประชากร  อัตราสว่น

เพศชายต่อเพศหญิง 1:0.94 กลุ่มอายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-

24 ปี (25.54%) รองลงมา คือ 10-14 ปี (19.07%) และ 25-

34 ปี (14.87%) ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ คือ นักเรยีน 

(43.1%) รองลงมา คือ รับจา้ง (20.2%) และไม่ทราบอาชีพ /

นปค.(18.9%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 13 

ของประเทศ  (ท่ีมา :ส า นักระบาดวทิยา  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 

ต.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 1,429 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 26.51 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วย

เสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1 กลุม่อายุท่ีพบ

มากที่สุดคือ 10-14 ปี 101.90 ต่อแสนประชากร  รองลงมา

คือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี 62.15 และ 42.44 ตามล าดับ  

อาชีพสว่นใหญ่ คือ  นักเรยีน (56.61%) รองลงมาคือ 

เกษตรกร  (14.28%) และรับจา้ง (12.88%) ตามล าดับ  โดย

พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานต้ังแตต้่นปี และเริ่มสูงขึ้นอีกคร้ัง

ในสัปดาห์ท่ี 16 และต่ ากว่าค่ามัธยฐานในสัปดาห์ท่ี 23 เป็น

ต้นมา พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืนมถิุนายน  326 ราย (รูปท่ี 3) 

พบในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  

(65.89%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 

31 ต.ค. 60) 

จังหวัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัด เลย 53.02 

ต่อแสนประชากร รองลงม าคือ จังหวัด บึงกาฬ  และจังหวัด

หนองคาย 49.51 และ 27.21 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ  อ าเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย 134.14 รองลงมาคือ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

และอ าเภอ เชียงคาน  จังหวัดเลย  113.37 และ 109.84 ต่อ

แสนประชากร ตามล าดับ (รูปท่ี5)  

สัปดาห์ที่ 31 ไมไ่ด้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี 

ประเมินความเส่ียง  โรคไข้เลือดออกเป็นโรคตดิต่อ

น าโดยแมลง โดยมยีุงลายเป็นพาหะน าโรค และจะเพิ่มความ

รุนแรงหากติดเชือ้ในครัง้ท่ี 2 จากรายงาน 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกในทุกจั งหวัด  ประกอบกับช่วงนี้

เป็นฤดูฝนซึ่งท าให้เอือ้ต่อแหลง่แพรพ่ันธ์ยุงลาย 

ข้อเสนอเชงินโยบาย ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ควรมีส่วนรว่มตามมาตรการ 3 

เก็บ 3 โรค

รูปท่ี 2 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออกประเทศไทย ป ี2560  รูปท่ี 3 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 

รูปที ่4 อัตราปว่ยโรคไขเ้ลือดออก ป ี2560 (wks 43) จ าแนกรายจังหวัด รูปท่ี 5 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 (wk  43) จ าแนกรายอ าเภอ  

 
 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 
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สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่  ((IInnfflluueennzzaa))
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 165,851 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 253.49 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

43 ราย อัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราสว่นเพศชาย

ต่อเพศหญิง 1:1.11 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-24 ปี 

(12.48%) รองลงมา คือ 35-44 ปี (10.37%) และ 10-14 ปี 

(10.25%) ตามล าดับ  อาชีพสว่นใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ /นปค . 

(36.6%) รองลงมาคือ นักเรยีน (30.0%) และรับจา้ง 

(15.8%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 11 ของ

ประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ต.ค. 

60) 

เขตสุขภาพที่  8 พบผู้ป่วย  7,559 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 140.22 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

1 ราย อัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราสว่นเพศชาย

ต่อเพศหญิง 1:1.12 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 0-4 ปี 

440.57 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 5-9 ปี (310.19) และ 

10-14 ปี (205.40) ตามล าดับ  อาชีพสว่นใหญ่ คือ นักเรยีน 

(32.53%) รองลงมา คือ ไม่ทราบอาชีพ /นปค .(27.11%) และ

รับจา้ง (18.89%) ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน

ในสัปดาห์ท่ี 23 เป็นต้นมา  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืน สงิหาคม 

2,495 ราย  (รูปท่ี 7) พบ ในเขตเทศบาลมากกว่า ในเขต

องค์การบรหิารส่ วนต าบล  (50.74%) (ท่ีมา :รายงาน 506 

สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ต.ค. 60) 

จังหวัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัด หนองคาย  

546.38 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัด นครพนม  

197.04 ต่อแสนประชากร และจังหวัดอุดรธานี  125.43 ต่อ

แสนประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอเมอืง จังหวัด

หนองคาย  1,354.35 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอ

สังคม  จังหวัด หนองคาย  581.21 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอ เมอืง  จังหวัด นครพนม  479.88 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 9)  

สัปดาห์ที่ 31 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี 

ประเมินความเส่ียง  โรคไข้หวัดใหญ่เป็นการตดิเชื้อ

ไวรัสท่ีระบบทางเดนิหายใจแบบเฉียบพลัน  โดยมลีักษณะทาง

คลนิิกท่ีส าคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวด

เมื่อยกลา้มเนือ้ ออ่นเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคท่ีส าคัญท่ีสุด

โรคหน่ึง ในกลุม่โรคติดเชือ้อุบัติใหมแ่ละโรคตดิเชื้ออุบัติซ้ า 

และสามารถตดิต่อกันได้งา่ย  จากข้อมูล 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

ในสัปดาห์ท่ี 23 เป็นต้นมา  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย สนับสนุนการรณรงค์ฉดีวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ประจ าทุกปี ใหค้รอบคลุมกลุม่เปา้หมายเพื่อ

ป้องกันโรค

รูปท่ี 6 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ป ี2560  รูปท่ี 7 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 
รูปท่ี 8 อัตราปว่ยโรคไขห้วัดใหญ่ ป ี2560 (wks 43) จ าแนกรายจังหวัด รูปท่ี 9 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ป ี2560 (wks 43) จ าแนกรายอ าเภอ 

  
ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 
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รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี|  5 

 

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 90,235 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 137.92 ต่อแสนประชากร ไม่พบ

ผู้ป่วย เสยีชีวิต  (รูปท่ี 10) อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 

1:1.57 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (13.92%) 

รองลงมา คือ >65 ปี (12.34%) และ 45-54 ปี (12.02%) 

ตามล าดับ  อาชีพสว่นใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ /นปค . (24.0%) 

รองลงมาคือ เกษตรกร  (22.7%) และ นักเรยีน  (22.3%) 

ตามล าดับ  โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 9 ของประเทศ  

(ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ต.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  5,893 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 109.32  ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.63 

กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุดคือ 0-4 ปี 203.61 ต่อแสนประชากร  

รองลงมาคือ 65 ปีขึน้ไป (191.87) และ 55-64 ปี (154.87) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่คือ เกษตรกร (32.41%) รองลงมา

คือ  นักเรยีน (23.74%) และเด็กในปกครอง  (19.77%) 

ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยไดป้ระปรายตลอดท้ังปี มีแนวโน้ม

ลดลงและต่ ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  พบผู้ป่วยสูงสุด

ในเดอืน มกราคม 877 ราย  (รูปท่ี 11) พบในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  (71.07%) (ท่ีมา :

รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ต.ค. 60) 

จังห วัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัดนครพนม 

196.75 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 

187.51 ต่อแสนประชากร และจังหวัดเลย 142.83 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ (รูปท่ี 12) 

อ าเภอ ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอภูเ รอื จังหวัด

เลย 1,085.11 ต่อแสนประชากร รองลงมาคื อ อ าเภอศรี

สงคราม จังหวัดนครพนม 792.05 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 655.46 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 13) 

สัปดาห์ที่ 37 ไม่พบรายงานอาหารเป็นพิษ  

ประเมินความเส่ียง  โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรค

อาหารและน้ า ที่มสีาเหตุจากหลายปัจจัย  เช่น อาจมาจาก

เชือ้แบคทีเรีย ไวรัส สารเคมี พยาธิ ฯลฯ และโดยสว่นมากจะ

รับประทานอาหารร่วมกัน ควรสื่อสารความเสี่ยงในการ

รับประทานอาหา รร่วมกัน หรอืการรับประทานเห็ดป่า ให้กับ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอเชงินโยบาย สนับสนุนการรณรงค์/สื่อสาร

ความเสี่ยง/การประชาสัมพันธใ์ห้ความรูเ้กี่ยวกับโรค และ

มาตรการ “กินรอ้น ช้อนกลาง ล้างมอื”

 

รูปท่ี 10 อัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ประเทศไทย ป ี2560  

 

รูปท่ี 11 จ านวนผูป้ว่ยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 เปรียบเทยีบ

กับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 
รูปท่ี 12 อัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 (wks 37) จ าแนกรายจังหวัด 

 

รูปที่ 13 อัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 (wks 43) จ าแนกรายอ าเภอ 

 
ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 60 
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สถานการณ์โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth)  
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 64,364 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 98.35 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต  3 ราย 

อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.8 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด

คือ 1 ปี (25.59%) รองลงมา คือ 2 ปี (23.86%) และ 3 ปี 

(18.24%) ตามล าดับ อาชีพสว่น ใหญ่ คือ ไมท่ราบ /ใน

ปกครอง (86.5%) รองลงมาคือ นักเรยีน (12.0%) และอ่ืนๆ 

(0.90%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 13 ของ

ประเทศ (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 30ต.ค.60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  3,152 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 58.47 ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิ ง 1:1.35 

กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุดคือ 0-4 ปี 897.03 ต่อแสนประชากร  

รองลงมาคือ 5-9 ปี (76.54) และ 10-14 ปี (13.07) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ คือ  ไม่ทราบอาชีพ /นปค . 

(92.64%) รองลงมาคือ นักเรยีน (7.11%)  และ เกษตรกร  

(0.03%) ตามล าดับ  โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 

ย้อนหลังต้ังแตต้่นปีเป็นต้นมา และพบการระบาดประปราย 

ปัจจุบันมแีนวโน้มลดล แต่ใกลเ้คียงกับคา่มัธยฐาน  พบผู้ป่วย

สูงสุดในเดอืน มถิุนายน 720 ราย  (รูปท่ี 15) พบในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  (63.95%) 

(ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ต.ค.60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดเลย 142.83  

ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 89.91 ต่อ

แสนประชากร และจังหวัดนครพนม 57.62 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 16) 

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ อ าเภอท่าบอ่ 

จังหวัดหนองคาย 232.68 ต่อแสน ประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 217.99 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 209.84 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 17) 

สัปดาห์ที่ 37 ไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ที ่

ประเมินความเส่ียง เป็นโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัสใน

กลุม่ Enteroviruses ซึ่งมี หลายสายพันธุ์ท่ีพบบ่อยคือ  

Coxsackie A16 และ EV71 มักพบการตดิเชื้อในกลุม่ทารก

และเด็กเล็กซึ่งมีพฤติกรรมในการเลน่หรอืคลุกคลีกไดง้่าย  ผู้

ติดเชือ้สว่นใหญ่จะไมแ่สดงอาการป่วยหรอือาจพบอาการ

เพียงเล็กน้อย เช่นมไีข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย จงึท าให้

ไม่ทันสังเกตุ  และในช่วงน้ีเป็นช่วงเปิดเทอม  และเข้าสูฤ่ดู

หนาว ผู้ปกครองและครูควรเฝ้าระวังอาการของเด็กอยู่เสมอ  

ข้อเสนอเชงินโยบาย ในช่วงกอ่นการเกิดโรค เน้น

มาตรการเฝ้าระวังเด็กเล็กโดยการวัดไข้และตรวจร่างกาย

ก่อนเข้าเรยีนโดยคุณครูศูนย์เด็กเล็ก และในช่วงของการ

ระบาดเนน้การปดิโร งเรยีนเพื่อท าความสะอาดหอ้งเรยีน
 

รูปท่ี 14 อัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ประเทศไทย ป ี2560  

 

รูปท่ี 15 จ านวนผูป้ว่ยโรคมือเทา้ปาก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 เปรียบเทยีบ

กับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 
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ตรวจสอบข่าวการระบาดตรวจสอบข่าวการระบาด//เหตุการณ์ผิดปกติในพืน้ท่ีเหตุการณ์ผิดปกติในพืน้ท่ี 
1. พบเด็กจมน้ าเสียชวีติ  (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จังหวัด

สกลนคร จ านวน 2 ราย ผู้เสียชวีติท้ัง 2 เป็นเพศ

หญิง อายุ 8 และ 5 ขวบ ซึ่งเป็นพ่ีน้องกัน เป็น

นักเรียนโรงเรียนแหง่หนึ่ง ต าบลพังขวา้ง อ าเภอ

เมอืง จังหวัดสกลนคร อาศัยอยู่กับยายซึ่งมีอา ชพี

เข็นรถขายของภายในหมู่บ้าน เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 

2560 เวลาประมาณ 19.30 น. พบเด็กจมน้ า

เสียชวีติ โดยพบรองเท้าแตะจ านวน 2 คู่ ถอดไว้

ทางขึ้นศาลากลางน้ า ทีมชุดประดาน้ า เมตตาธรรม

มูลนิธิ ค้นหารา่งผู้เสียชวีติโดยใช้เวลาค้นหา

ประมาณ 40 นาที เด็กทัง้ 2 คนอยู่ในช่วงปิดเทอม

และบ้านท่ีพักอาศัยอยู่ใกล้กับโรงเรียนดังกลา่ว 

คาดว่าระหว่างท่ีรอยายไปขายของจะกลับมาใน

ตอนค่ าจึงชวนกันไปเล่นท่ีโรงเรียนและเล่นน้ าใน

สระน้ า เด็กทัง้ 2 วา่ยน้ าไมเ่ก่งจึงจมน้ าเสียชวีิต 

2.  พบผู้ป่วย สงสัย หิด เขา้รับการรักษาใน

สถานพยาบาลในเรือนจ ากลางจังหวัดอุดรธานี 

จ านวน 206 ราย โดยวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 คัด

กรองผู้มีอาการคล้ายหิดในเรือนจ าชาย จ านวน 

206 ราย แบง่เป็นผู้ป่วยมีอาการคั นเล็กน้อย 106 

ราย และแผลเป่ือย 100 ราย โดยพบในเรือนนอนท่ี 

1 4 และ 5 แบ่งเป็น 1/4=70, 4/2=32, 4/3=24, 

4/4=12 และ 5/1=66 ชว่งระยะเวลาในการเข้านอน

ในเรือนนอน ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-06.00น. (รวม

เวลาท่ีอยูใ่กล้ชิดกันประมาณ 14 ชม/วัน) มาตรการ

ท่ีได้ด าเนนิการไปแล้วคื อแยกขังผู้ต้องขังชาย เป็น

ห้องกักขัง=81, 2/1=35, 2/2=90 ปัญหาอุปสรรคที่

พบคือ 1.ขาดแคลนยาที่ใชใ้นการรักษาผู้ปว่ยอาการ

คล้ายหิด 2.เครื่องอบผ้าไม่เพยีงพอต่อการอบผ้า

ผู้ต้องขังชายได้ท้ังหมดในวันเดียวกัน โดยปัจจุบัน

เครื่องอบใชอ้บเพยีงท่ีนอนผ้าหม่ได้เท่านัน้ ในสว่น

เสื้อผ้าผู้ต้องขังดูแลท าความสะอาดเอ ง วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นท่ีควบคุมโรคเพิ่มเตมิ 

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย

จ านวน 5 ตัวอย่าง วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ผล

ไม่พบตัวหิดท้ัง 5 ตัวอย่าง ปัจจุบันไม่มรีายงาน

ผู้ป่วยเพิ่มเตมิ 
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เอกสารอา้งองิเอกสารอา้งองิ  
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika 

virus disease) ประจ าวันที่ 15 กันยายน 2560. 

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

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

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ฉบับวันที่ 30 กันยายน 

2560. 

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

uationmers_15660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก (Avian 

Influenza) ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2560. 

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

uationAvianInfluenza150660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้เลือดออก.

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

s=262766.ค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้หวัดใหญ่. 

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

s=15.ค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคอาหารเป็น

พิษ. 

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

s=03.ค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคมอืเท้าปาก. 

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

s=71.ค้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560. 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, อุดรธานี. ระบบเฝา้ระวังโรค(รง. 

506). วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560  

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ    
ขอขอบคุณ ผู้รับผดิชอบงานระบบเฝ้าระวังโรคจาก

ส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ฐานข้อมูลเฝา้

ระวังโรคจากส านักระบาดวิทยาและส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ทีมต ระหนักรู้สถานการณ์ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผูรั้บผดิชอบงานระบาดวิทยา

ทุกจังหวัด ที่รายงานและให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่ผิดปกติในพืน้ที่  
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