
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 88  จังหวัดอดุรธานีจังหวัดอดุรธานี    

WWeeeekkllyy  EEppiiddeemmiioollooggyy  SSuurrvveeiillllaannccee  RReeppoorrtt,,  OODDPPCC88..  

ประจ าสัปดาห์ท่ี 37 ระหว่างวันท่ี 10 กันยายน – 17 กันยายน 2560  
 

 

รูปท่ี 1 แสดงโรคท่ีมีอัตราปว่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 

 
ที่มา: รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2560 

 

รายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 10 อันดับโรคที่มอีัตราป่วยสูงสุด  

 โรคติดตอ่อุบัติใหม่ 

 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ

เมอร์ส 

 โรคไข้หวัดนก 

 โรคที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 

 โรคไข้เลอืดออก 

 โรคไข้หวัดใหญ่ 

 โรคอาหารเป็นพิษ 

 โรคมอืเท้าปาก 

 เหตุการณส์ าคัญประจ าสัปดาห์ 

 พบผู้ป่วยสงสัยโรค คอตบี  จังหวัด

หนองบัวล าภ ูจ านวน 1 ราย  

 

 

 

 พบผู้ป่วยสงสัยโรค ผิวหนังเนา่จากสารเคมี

(ยาฆา่แมลง) จ านวน 1 ราย 

 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ใน โรงเรียน

แห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 12 ราย  

 พบการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

จังหวัดอุดรธานี บาดเจ็บ 18 ราย 
 

ส านักงานป้องกันควบ คุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง รง . 

506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน  116,017 ราย จาก 7 

จังหวัด  พบรายงานผู้เสียชวีิต  1 ราย (โรคไข้หวัด

ใหญ่) โรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คอื  โรคอุจจาระร่ว ง 

730.32 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบ

สาเหตุ และโรคปอดอักเสบ 598.16 และ 229.51 

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

สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา ((ZZiikkaa  VViirruuss  

DDiisseeaassee))  

ประเทศไทย  ปี 2560 ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 

2560 พบรายงานผู้ติดเชือ้ไวรัสซกิา สะสมจ านวน 393 ราย

จาก 32 จังหวัด โดยพบราย ใหม่ 7 ราย จาก 5 จังหวัด 

ส าหรับการเฝ้าระวังและตดิตามในกลุม่หญิงต้ังครรภ์ในพืน้ท่ี

ท่ีพบผู้ป่วยขณะนีม้หีญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้  111 ราย คลอดแล้ว 

86 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 ข้อมูลสะสมต้ังแตเ่ดอืน

มกราคมถึงเดอืนสงิหาคม  2560 พบผู้ป่วย  16 ราย จาก  3 

จังหวัด  ไม่มีผู้ติดเชือ้ไวรัสซกิาที่อยู่ระหว่า งเฝ้าระวัง  หญิง

ต้ังครรภ์สะสม 10 ราย ไม่พบหญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้ฯ รายใหม ่

ไม่มีรายงานเด็กศีรษะเล็ก (ท่ีมา :ระบบเฝ้าระวังโรคตดิเชื้อ

ไวรัสซกิา กลุม่ระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.8 อุดรธานี)  

สัปดาห์ที่ 31 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 สถาบันบ 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 เป็นชายชาวคูเวตอายุ  18 ปีเข้ารับการรักษาที่

สถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 โดย

ได้รับการรักษาในห้องแยกตามมาตรฐานจนหายเป็นปกติ

ขณะนีไ้ด้เดินทางกลับประเทศแลว้ เมื่อวันท่ี 4 สงิหาคม 

2559 (ท่ีมา:ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม ่วันท่ี 15 ก.ย. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคทางเดนิ

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 หลังจากนั้น เป็นต้นมา ไม่

พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกต้ังแตปี่ 2549 จนถึง

ปัจจุบัน ข้อมูลจากส านักควบคุม และบ าบัดโรคสัตว์กรมปศุ

สัตว์ ณ ปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึน้ใน  ประเทศไทยเป็น

เวลา 8 ปี 10 เดอืน 3 วัน (นับจากท าลายสัตว์ปีกรายสุดท้าย

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551) 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีรายงานผู้ป่วย สงสัยโรคไข้หวัด

นก (ท่ีมา:กลุม่ระบาดวิทยา สคร.8 อุดรธานี) 

สัปดาห์ที่ 31 ไม่มีรายงานสัตว์ป่วย-ตายผิดปกติจาก

พืน้ท่ี 

ข้อเสนอเชงินโยบาย  สนับสนุนการเตรยีมความ

พร้อมของทีม เช่นการซ้อมแผนโรคตดิต่ออุบัติใหม ่การ

สอบสวนโรค การเก็บตัวอย่าง และการสวมชุด PPE



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน|ี 3 

 

สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก  ((DDeenngguuee  FFeevveerr))
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 37,392 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 57.15 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

54 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร  อัตราสว่น

เพศชายต่อเพศหญิง 1:0.95 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-

24 ปี (25.77%) รองลงมา คือ 10-14 ปี (19.56%) และ 25-

34 ปี (14.68%) ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ คือ นักเรยีน 

(44.1%) รองลงมา คือ รับจา้ง (20.0%) และไม่ทราบอาชีพ /

นปค.(18.2%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 13 

ของประเทศ  (ท่ีมา :ส านักระบาดวิทยา  ข้อมูล ณ วันท่ี 19 

ก.ย. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 1,321 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 24.51 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วย

เสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1 กลุม่อายุท่ีพบ

มากที่สุดคือ 10-14 ปี 96.03 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ 

5-9 ปี และ 15-24 ปี 58.12 และ 38.88 ตามล าดับ อาชีพ

สว่นใหญ่ คือ  นักเรยีน (57.31%) รองลงมาคือ เกษตรกร  

(13.78%) และรับจา้ง (12.79%) ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูง

กว่าค่ามัธยฐานต้ังแตต้่นปี และเริ่มสูงขึ้นอีกคร้ังในสัปดาห์ท่ี 

16 และต่ ากว่าค่ามัธยฐานในสัปดาห์ท่ี 23 เป็นต้นมา  พบ

ผู้ป่วยสูงสุดในเดอืนมถิุนายน  326 ราย  (รูปท่ี 3) พบในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  (66.59%) 

(ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ย. 60) 

จังหวัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัดบึงกาฬ 

48.02 ต่อแสนประชากร รองลงม าคือ จังหวัดเลย และ

จังหวัดหนองคาย  47.40 และ 24.65 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ  อ าเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย 122.48 รองลงมาคือ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

และอ าเภอภูเรอื จังหวัดเลย  108.44 และ 101.15 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ (รูปท่ี4)  

สัปดาห์ที่ 31 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี 

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 19 ก.ย. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 60 

รูปที ่4 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 (wk  37) จ าแนกรายอ าเภอ รูปท่ี 5 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 (wk  36) จ าแนกรายอ าเภอ  

  
ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 60 
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สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่  ((IInnfflluueennzzaa))
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 116,298 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 177.75 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

25 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร  อัตราสว่นเพศ

ชายต่อเพศหญิง 1:1.09 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-24 ปี 

(13.04%) รองลงมา คือ  10-14 ปี (11.18%) และ 35-44 ปี 

(10.21%) ตามล าดับ  อาชีพสว่นใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ /นปค . 

(36.3%) รองลงมาคือ นักเรยีน (31.9%) และรับจา้ง (15.2%) 

ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 10 ของประเทศ  

(ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 19 ก.ย. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  5,891 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 109.28 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

1 ราย อัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราสว่นเพศชาย

ต่อเพศหญิง 1:1.09 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 0-4 ปี 

341.15 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 5-9 ปี (254.37) และ 

10-14 ปี (166.46) ตามล าดับ  อาชีพสว่นใหญ่ คือ นักเรยีน 

(33.70%) รองลงมาคือ ไม่ทราบอาชีพ /นปค.(26.99%) และ

รับจา้ง (18.18%) ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน

ในสัปดาห์ท่ี 23 เป็นต้นมา  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืน สงิหาคม 

2,408 ราย  (รูปท่ี 7) พบ ในเขตเทศบาลมากกว่า ในเขต

องค์การบรหิารสว่นต าบล  (50.31%) (ท่ีมา :รายงาน 506 

สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ย. 60) 

จังหวัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัด หนองคาย  

443.06 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัด นครพนม  

155.28 ต่อแสนประชากร และจังหวัดอุดรธานี  103.25 ต่อ

แสนประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ อ าเภอเมอืง จังหวัด

หนองคาย  1,052.63 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอ

สังคม  จังหวัด หนองคาย  577.17 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอเฝ่าไร  จังหวัดหนองคาย  409.99 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 8) เปรยีบเทียบอัตราปว่ยสัปดาห์ท่ี 36 (รูป

ท่ี 9) 

สัปดาห์ที่ 31 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี 

ประเมินความเส่ียง  โรคไข้หวัดใหญ่เป็นการตดิเชื้อ

ไวรัสท่ีระบบทางเดนิหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมลีักษณะทาง

คลนิิกท่ีส าคัญคือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวด

เมื่อยกลา้มเนือ้ ออ่นเพลีย ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคท่ีส าคัญท่ีสุด

โรคหน่ึงในกลุม่โรคติดเชือ้อุบัติใหมแ่ละโรคตดิเชื้ออุบัติซ้ า 

และสามารถตดิต่อกันได้งา่ย  จากข้อมูล 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

ในสัปดาห์ท่ี 23 เป็นต้นมา  และอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งสภาพ

อากาศเหมาะแก่การแพรก่ระจายของโรค 

ข้อเสนอเชงินโยบาย สนับสนุนการรณรงค์ฉดีวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ประจ าทุกปี ใหค้รอบคลุมกลุม่เปา้หมายเพื่อ

ป้องกันโรค

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

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 
 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 60 
รูปท่ี 8 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ป ี2560 (wks 37) จ าแนกรายอ าเภอ รูปท่ี 9 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ป ี2560 (wks 36) จ าแนกรายอ าเภอ 

  
ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 60 
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รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี|  5 

 

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 79 ,835  ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 122.02 ต่อแสนประชากร ไม่พบ

ผู้ป่วย เสยีชีวิต  (รูปท่ี 10) อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 

1:1.54 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (13.89%) 

รองลงมา คือ >65 ปี (12.19%) และ 45-54 ปี (11.95%) 

ตามล าดับ  อาชีพสว่นใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ /นปค . (24.1%) 

รองลงมาคือ นักเรยีน (22.60%) และเกษตรกร  (22.50%) 

ตามล าดับ  โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 8 ของประเทศ  

(ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย.60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  5,413  ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 100 .41  ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.61 

กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุดคือ 0-4 ปี 189.00 ต่อแสนประชากร  

รองลงมาคือ 65 ปีขึน้ไป (174.19) และ 55-64 ปี (144.39) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่คือ เกษตรกร (32.51%) รองลงมา

คือ  นักเรยีน (24.00%) และเด็กในปกครอง  (19.82%) 

ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยไดป้ระปรายตลอดท้ังปี  มแีนวโน้ม

ลดลงและต่ ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง พบผู้ป่วยสูงสุด

ในเดอืน มกราคม 875 ราย  (รูปท่ี 11) พบในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  (71.64%) (ท่ีมา :

รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ย.60) 

จังหวัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัดนครพนม 

184 .88 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 

172.33 ต่อแสนประชากร และจังหวัดเลย 126.6 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ (รูปท่ี 12) 

อ าเภอ ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื อ าเภอภูเรอื จังหวัด

เลย  1,016 .14  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ าเภอศรี

สงคราม จังหวัดนครพนม 767.26 ต่อแสนประชากร  และ

อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 606.23 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 13) 

สัปดาห์ที่ 37 ไม่พบรายงานอาหารเป็นพิษ  

ประเมินความเส่ียง  โรคอาหารเป็นพิษเป็นโรค

อาหารและน้ า ที่มสีาเหตุจากหลายปัจจัย  เช่น อาจมาจาก

เชือ้แบคทีเรีย ไวรัส สารเคมี พยาธิ ฯลฯ และโดยสว่นมากจะ

รับประทานอาหารร่วมกัน และช่วงนีเ้ป็นฤดูฝน ประกอบกับ

เขตสุขภาพท่ี 8 สว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม มีการใช้

สารเคมีทา งการเกษตรจ านวนมาก อาจเกิดการตกคา้งของ

สารเคมีได ้

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 18 ก.ย. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย.60 
รูปท่ี 12 อัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 (wks 37) จ าแนกรายจังหวัด

 

รูปที่ 13 อัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 (wks 37) จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย.60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย.60 
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สถานการณ์โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth)  
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 57 ,505  ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 87.89แสนประชากร เสยีชีวิต  3 

ราย อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.8 กลุม่อายุท่ีพบมาก

ท่ีสุดคอื 1 ปี (25.4%) รองลงมา คือ 2 ปี (23.85%) และ 3 ปี 

(18.35%) ตามล าดับ อาชีพสว่น 12.1%) และอ่ืนๆ  (0.90%) 

ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 13 ของประเทศ 

(ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ก.ย.60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  2,826  ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 52.42 ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.35 

กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุดคือ 0-4 ปี 804.91 ต่อแสนประชากร  

รองลงมาคือ 5-9 ปี (69.63) และ 10-14 ปี (10.67) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ คือ  ไม่ทราบอาชีพ /นปค . 

(92.75%) รองลงมาคือ นักเรยีน (7.04%)  และ เกษตรกร  

(0.11%) ตามล าดับ  โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 

ย้อนหลังต้ังแตต้่นปีเป็นต้นมา และพบการระบาดประปราย 

ปัจจุบันมแีนวโน้มลดล แต่ใกลเ้คียงกับคา่มัธยฐาน  พบผู้ป่วย

สูงสุดในเดอืนมถิุนายน 710 ราย (รูปท่ี 15) พบในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  (63.45%) (ท่ีมา :

รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 17 ก.ย.60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดเลย 133.51  

ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 78.67 ต่อ

แสนประชากร และจังหวัดนครพนม 53.19 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 16) 

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ อ าเภอท่าบอ่ 

จังหวัดหนองคาย 220.62 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอ นาด้วง  จังหวัดเลย 202.69ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 198.36 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 17) 

สัปดาห์ที่ 37 ไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ที ่

ประเมินความเส่ียง เป็นโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัสใน

กลุม่ Enteroviruses ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ท่ีพบบ่อยคือ  

Coxsackie A16 และ EV71 มักพบการตดิเชื้อในกลุม่ทารก

และเด็กเล็กซึ่งมีพฤติกรรมในการเลน่หรอืคลุกคลีกไดง้่าย  ผู้

ติดเชือ้สว่นใหญ่จะไมแ่สดงอาการป่วยหรอือาจพบอาการ

เพียงเล็กน้อย เช่นมไีข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย จงึท าให้

ไม่ทันสังเกตุ และในช่วงน้ีเป็นช่วงเปิดเทอมและเป็นช่วงฤดูฝน

เหมาะแก่การแพรก่ระจายของโรค  

ข้อเสนอเชงินโยบาย ในช่วงกอ่นการเกิดโรค เน้น

มาตรการเฝ้าระวังเด็กเล็กโดยการวัดไข้และตรวจร่างกาย

ก่อนเข้าเรยีนโดยคุณครูศูนย์เด็กเล็ก และในช่วงของการ

ระบาดเนน้การปดิโรงเรยีนเพื่อท าความสะอาดหอ้งเรยีน

 

รูปท่ี 14 อัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ประเทศไทย ป ี2560  

 

รูปท่ี 15 จ านวนผูป้ว่ยโรคมือเทา้ปาก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 เปรียบเทยีบ

กับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

 
 

 
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 18 ก.ย.60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย.60 

รูปที่ 16 อัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 (wks 37) จ าแนกรายอ าเภอ รูปท่ี 17 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 (wks 37) จ าแนกรายอ าเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย.60 
 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 17 ก.ย.60 



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี|  7 

 

ตรวจสอบข่าวการระบาดตรวจสอบข่าวการระบาด//เหตุการณ์ผิดปกติในพืน้ท่ีเหตุการณ์ผิดปกติในพืน้ท่ี 
1. พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตบี จังหวัดหนองบัวล าภู 

จ านวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 39 ปี เป็นผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมอง ที่อยู่ขณะป่วย 274 ม.11 ต.

โนนเมอืง อ .นากลาง จ .หนองบัวล าภู มอีาการ ไข้ 

ฝ้าขาว รับการรักษาท่ี รพ .หนองบัวล าภู วันท่ี 30 

ส.ค.60 มผีู้สัมผัสในครอบครัว 6 ราย มีอาการไข้ 4 

ราย (หายแลว้ ) เก็บตัวอยา่ง Thoast swab 1 

ตัวอยา่ง ส่งตรวจที่ รพ .นากลาง ผลตรวจวันท่ี 6 

ก.ย.60 ไมพ่บเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคอตบี 

2. พบผู้ป่วยสงสัยโรคผิวหนังเนา่จากสารเคมี  (ยาฆา่

แมลง) จ านวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 66 ป ีที่อยู่ 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวล าภ ูเข้ารับการรักษาวันท่ี 8 ก.ย. 60 ด้วย

อาการ  แขนขวา บวม แดง มีตุม๋พองใส มา 4 วัน 

ก่อนมามีประวัตเิป็นแผลที่นิ้วชี้ดา้นขวา  เนื่องจาก

ถูกปูนากัด รักษามาแลว้ 4 วันและได้ไปท าไร่ท านา

ตามปกติ  (ไมม่กีารปิดแผล ) หลังจากนัน้ 2 วัน มี

อาการแข นดา้นขวาเกิดการบวม ระดับศอกลงมา

ผิวแดง บวม ปวดแสบ ตอ่มาแผลลุกลาม บวม เป็น

ตุม๋น้ าใสขนาดใหญ่  ประวัตกิารสัมผัสสารเคมี  

เมื่อ 1 เดอืนท่ีผ่านมา ผสมและฉีดยาฆ่าเพลี้ยไฟ ใน

ตน้ขา้ว ยี่หอ้ 2in1 ในนาข้าวชื่อสารเคมีทางการค้า 

2in1 ประวัตสิภาพแวดล้อม  ท่ีนาของผู้ป่วยเป็น

พื้นท่ีลุม่ เหนอืท่ีนา อยู่ลอ้มรอบบริเวณไรอ่อ้ย  เมื่อ

ฝนตกน้ าไหลชะลงมาท่ีนาผู้ป่ว ย การวินิจฉัย  Dx: 

Severe NF Rt Hand, forearm Operation: wide 

excisional of hand and forearm 8 กันยายน 2560 

เวลา 21.55 น.-22.20 น. 

3. พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนแหง่หนึ่ง 

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 12 ราย พบผู้มีอาการเข้า

นยิามโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 12 ราย เป็นเพศชาย 

6 ราย เพศหญิง 6 ราย และมีอายุระหว่าง 12 – 16 

ปี, เรียนอยูร่ะหว่างช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 – 5 จาก

การสอบถาม และตรวจรา่งกาย พบมอีาการไข้ 12 

ราย (ร้อยละ 100), มอีาการไอ 12 ราย (ร้อยละ 

100), มอีาการเจ็บคอ 7 ราย(ร้อยละ58.4), มนี้ ามูก 

6 ราย(ร้อยละ 50), มเีสมหะ 7 ราย(ร้อยละ 58.4), 

มอีาการปวดศีรษะ 7 ราย(ร้อยละ 58.4), มอีาการ

ปวดกล้ามเนื้อ 3 ราย(ร้อยละ 33.4), มหีายใจหอบ

เหนื่อย 3 ราย(ร้อยละ 33.4) และมีอาการอาเจียน 

1 ราย  โดยมีโรคประจ าตัวโลหิตลาง 1 ราย (ได้รับ

วัคซีนปี 2560) ท้ังหมดไม่มภีาวะแทรกซ้อน พบวา่

ผู้ป่วยรายแรกเร่ิมมอีาการวันท่ี 1 กันยายน 2560 

รายสุดท้ายวั นท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมท่ี

ด าเนนิการ  1)คัดกรองผู้มีอาการ สอบสวน จ านวน 

12 ราย และเก็บตัวอยา่งส่งตรวจ Throat swab 1 

ตัวอยา่ง ส่งตรวจท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 

อุดรธานี ทราบผลวันท่ี 16 กันยายน 2560 พบ

สารพัธุกรรมของไวรัสไข้หวัดหวัดใหญ่ชนดิ A สาย

พันธ์ H3 2) ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าเกณฑ์ตาม

นยิามโรคไข้หวัดใหญ่ เขา้รับการรักษาจากแพทยท่ี์

โรงพยาบาลและให้ยา Oseltamivir จ านวน 6 ราย 

3) เฝ้าระวังในผู้สัมผัสรว่มหอ้งกับผู้ป่วยท้ัง 12 ราย 

ตดิตอ่กัน 14 วัน 4) แนะน าครูจัด Big cleaning day 

ในหอ้งเรียนท่ีพบผู้ป่วย และแนะน าญาติ ผู้ปกครอง

ด าเนนิการในบ้านเรือนท่ีผู้ป่วยอาศัยอยู่ 5) 

ประชาสัมพันธ์และให้สุขศกึษาในโรงเรียน ทุก

ระดับช้ันเร่ืองการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัด

ใหญ่ แจกแผ่นพับความรู้และการปฏบัิตติัวเพื่อ

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แกคุ่ณครูและนักเรียน 

4. พบการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน  กรณีรถ

สิบล้อชนรถตูรับส่งนักเรียน  จังหวัดอุดรธานี 

บาดเจ็บ 18 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่าง

การด าเนินการสอบสวนฯและการสรุปรายงาน 
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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 15 กันยายน 

2560. 

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

uationmers_15660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุรี. รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก (Avian 

Influenza) ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2560. 

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

uationAvianInfluenza150660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้เลือดออก.

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

s=262766.ค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคไข้หวัดใหญ่. 

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

s=15.ค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 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 19 กันยายน 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคมอืเท้าปาก. 

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

s=71.ค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560. 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, อุดรธานี. ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 

506). วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2560  

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ    
ขอขอบคุณ ผู้รับผดิชอบงานระบบเฝ้าระวังโรคจาก

ส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ฐานข้อมูลเฝา้

ระวังโรคจากส านักระบาดวิทยาและส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผูรั้บผดิชอบงานระบาดวิทยา

ทุกจังหวัด ที่รายงานและให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่ผิดปกติในพืน้ที่  
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