
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 88  จังหวัดอดุรธานีจังหวัดอดุรธานี    

WWeeeekkllyy  EEppiiddeemmiioollooggyy  SSuurrvveeiillllaannccee  RReeppoorrtt,,  OODDPPCC88..  

ประจ าสัปดาห์ท่ี 27 ระหว่างวันท่ี 2-8 กรกฎาคม 2560  
 

 

รูปท่ี 1 แสดงโรคท่ีมีอัตราปว่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 8 

 
ที่มา: รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 

 

รายงานฉบับน้ี ประกอบด้วย 

 10 อันดับโรคที่มอีัตราป่วยสูงสุด  

 โรคติดตอ่อุบัติใหม ่

 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ

เมอร์ส 

 โรคไข้หวัดนก 

 โรคที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ 

 โรคไข้เลอืดออก 

 โรคไข้หวัดใหญ่ 

 โรคอาหารเป็นพิษ 

 โรคมอืเท้าปาก 

 เหตุการณส์ าคัญประจ าสัปดาห์ 

 อุบัตเิหตุรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 

อุดรธาน-ีนครพนม บาดเจ็บ 25 ราย 

 

 

 

 ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ในค่าย แห่งหนึ่ง 

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 13 ราย 

 ผู้ป่วยสงสัยโรค ไข้หวัดใหญ่ในโรงเบียร์ แห่ง

หนึ่ง จังหวัดหนองคาย จ านวน 4 ราย 

 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบ

เฝ้าระวัง รง . 506 พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน  

73,914 ราย จาก 7 จังหวัด  ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวติ  โรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คอื  โรค

อุจจาระร่ว ง 544.85 ต่อแสนประชากร  

รองลงมาคือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ และโรคปอด

อักเสบ 311.41 และ 144.94 ต่อประชากร

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

สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา ((ZZiikkaa  VViirruuss  

DDiisseeaassee))  

ประเทศไทย มรีายงานผู้ติดเชือ้ไวรัสซกิารายใหม่ 8 

ราย ส าหรับการเฝ้าระวังและตดิตามในกลุม่หญิงต้ังครรภ์ใน

พืน้ท่ีท่ีพบผู้ป่วยขณะนีม้หีญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้ 86 ราย คลอด

แลว้ 74 ราย ข้อมูลทารกศีรษะเล็กแตก่ าเนิด พบว่าประเทศ

ไทยมทีารกมภีาวะ Zika-related microcephaly 2 ราย และ 

Congenital Zika syndrome 1 ราย (ท่ีมา:ส านักโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่) 

เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูลสะสมต้ังแตเ่ดอืน มกราคม  

2559 ถึงเดอืนมถิุนายน  2560 พบผู้ป่วย  169 ราย  จาก 6 

จังหวัด มีร ายงานผู้ติดเชือ้ไวรัสซกิาที่อยู่ระหว่า งเฝ้าระวัง  3 

ราย หญงิต้ังครรภ์สะสม 10 ราย ไม่พบหญิงต้ังครรภ์ติดเชือ้ฯ

รายใหม ่ไมม่รีายงานเด็กศีรษะเล็ก  (ท่ีมา:ระบบเฝ้าระวังโรค

ติดเชือ้ไวรัสซกิา กลุม่ระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร .8 

อุดรธานี)  

สัปดาห์ที่ 27 ไม่มรีายงาน PUI ในพืน้ท่ี 

ประเมินความเส่ียง  โรคตดิเชื้อไวรัสซกิา มยีุงลาย

เป็นพาหะน าโรค จากรายงาน 506 พบรายงานผู้ป่วยด้วยโรค

ติดเชือ้ไวรัสซกิาในบางจังหวัด และจากข้อมูลการสุม่ประเมนิ

ลูกน้ ายุงลายของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด

อุดรธานี เดอืนมถิุนายน 2560 ใน 7 จังหวัด ส่วนใหญ่พบค่า

ดัชนีลูกน้ ายงลายสูง ประกอบกับช่วงนีเ้ป็นฤดูฝนซึ่งท าให้เอือ้

ต่อแหลง่แพรพ่ันธ์ยุงลาย 

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 ขณะนีผู้้ป่วยไดเ้ดนิทางกลั บประเทศ

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 ขณะนีไ้ด้เดนิทางกลับประเทศไป

แลว้ รายที่ 3 เป็นชายชาวคูเวตอายุ  18 ปีเข้ารับการรักษาที่

สถาบันบ าราศนราดูรเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 โดย

ได้รับการรักษาในห้องแยกตามมาตรฐานจนหายเป็นปกติ

ขณะนีไ้ด้เดินทางกลับประเทศแลว้ เมื่อวันท่ี 4 สงิหาคม 

2559 (ท่ีมา:ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม)่ 

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 7 เดอืน 5 วัน (นับจากท าลายสัตว์ปีกรายสุดท้าย

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551) 

เขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีรายงานผู้ป่วย สงสัยโรคไข้หวัด

นก (ท่ีมา:กลุม่ระบาดวิทยา สคร.8 อุดรธานี) 

สัปดาห์ที่ 27 ไม่มรีายงานสัตว์ป่วย-ตายผิดปกติจาก

พืน้ท่ี 

ข้อเสนอเชงินโยบาย  สนับสนุนการเตรยีมความ

พร้อมของทีม เช่นการซ้อมแผนโรคตดิต่ออุบัติใหม ่การ

สอบสวนโรค การเก็บตัวอย่าง และการสวมชุด PPE



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน|ี 3 

 

สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก  ((DDeennggee  FFeevveerr))
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 18,521 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 28.31 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 29 ราย 

คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร (รูปท่ี 2) อัตราสว่น

เพศชายต่อเพศหญิง 1:0.95 กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-

24 ปี (26.62%) รองลงมา คือ 10-14 ปี (19.96%) และ 25-

34 ปี (14.69%) ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ คือ นักเรยีน 

(45.6%) รองลงมา คือ รับจา้ง (19.3%) และไม่ทราบอาชีพ /

นปค.(17.2%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 11 

ของประเทศ(รูปท่ี 3) (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 

4 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 848 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 15.73 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วย

เสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.14 กลุม่อายุท่ีพบ

มากที่สุดคือ 10-14 ปี (57.89%) รองลงมาคือ 5-9 ปี 

(39.42%)  และ 15-24 ปี (27.11%) ตามล าดับ อาชีพสว่น

ใหญ่ คือ  นักเรยีน  (57.67%) รองลงมาคือ เกษตรกร  

(13.68%) และรับจา้ง (12.15%) ตามล าดับ โดยพบผู้ป่วยสูง

กว่าค่ามัธยฐานต้ังแตต้่นปี และเริ่มสูงขึ้นอีกคร้ังในสัปดาห์ท่ี 

16 เป็นต้นมา  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืนมถิุนายน  328 ราย(รูป

ท่ี 4) พบในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขต

เทศบาล (69.96%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล 

ณ วันท่ี 8 ก.ค. 60) 

จังหวัด  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัดบึงกาฬ 

71.90 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดเลย และ

จังหวัดสกลนคร 23.78 และ 15.32 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ อ าเภอบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ 128.23 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ และอ าเภอภูกระดึง จังหวัด

เลย 108.85 และ 93.32 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ(รูปท่ี5) 

สัปดาห์ที่ 27 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี 

ประเมินความเส่ียง  โรคไข้เลือดออกเป็นโรคตดิต่อ

น าโดยแมลง โดยมยีุงลายเป็นพาหะน าโรค และจะเพิ่มความ

รุนแรงหากติดเชือ้ในครัง้ท่ี 2 จากรายงาน 506 พบรายงาน

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกในทุกจั งหวัด  และจากข้อมูลการ

สุม่ประเมนิลูกน้ ายุงลายของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 

จังหวัดอุดรธานี เดอืนมถิุนายน 2560 ใน 7 จังหวัด ส่วนใหญ่

พบคา่ดัชนลีูกน้ ายงลายสูง ประกอบกับช่วงน้ีเป็นฤดูฝนซึ่งท า

ให้เอื้อต่อแหลง่แพรพ่ันธ์ยุงลาย 

ข้อเสนอเชงินโยบาย ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานทางด้าน

สาธารณสุข และประชาชน ควรมีส่วนรว่มตามมาตรการ 3 

เก็บ 3 โรค

รูปท่ี 2 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออกประเทศไทย ป ี2560  รูปท่ี 3 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 

รูปที ่4 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

รูปท่ี 5 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้เลือดออก ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

  
ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 60 
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สถานการณ์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่  ((IInnfflluueennzzaa))
ประเทศไทย  พบผู้ป่วย 35,537 ราย จาก 77 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 54.32 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต 

3 ราย(รูปท่ี 6)  อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.93 กลุม่

อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (11.02%) รองลงมา คือ 

25-34 ปี (10.94%) และ 35-44 ปี (10.17%) ตามล าดับ 

อาชีพสว่นใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ /นปค . (39.7%) รองลงมาคือ 

นักเรยีน (28.6%) และรับจา้ง (15.1%) ตามล าดับ  โดยเขต

สุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 12 ของประเทศ (รูปท่ี 6) (ท่ีมา:

ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 1,124 ราย จาก 7 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 20.85 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสยีชีวิต  อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.01 กลุม่

อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 0-4 ปี 116.89 ต่อแสนประชากร 

รองลงมาคือ 5-9 ปี (44.77%) และ 10-14 ปี (29.39%) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่คือ ไม่ทราบอาชีพ /นปค. (41.37%) 

รองลงมา คือ นักเรยีน  (27.85%) และเกษตรกร  (15.12%) 

ตามล าดับ  โดยพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานในสัปดาห์ท่ี 23 

เป็นต้นมา พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืนมถิุนายน 283 ราย(รูปท่ี 8) 

พบในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล  

(68.01%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 8 

ก.ค. 60) 

จังหวัด  ท่ีมี อัตราปว่ยสูงท่ีสุดคอื จังหวัดนครพนม  

63.20 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัด หนองคาย 

35.69 ต่อแสนประชากร และจังหวัดเลย  21.53 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ อ าเภอสังคม 

จังหวัดหนองคาย  221.99 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 135.60 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอปากปลา จังหวัดนครพนม  131.71 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปท่ี 9) 

สัปดาห์ที่ 27 ได้รับรายงานเหตุผิ ดปกติจากพืน้ท่ี  

จ านวน 2 เหตุการณ์ 

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 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ป ี2560 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 

รูปที ่8 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

รูปท่ี 9 แสดงอัตราปว่ยโรคไข้หวัดใหญ่ ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

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

160.79

117.64

65.82

19.67

54.32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

เขต   เขต  เขต  เขต   เขต  เขต   เขต  เขต  เขต   เขต  เขต  เขต  เขต  ประเทศ

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

เขตสุขภาพ

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

จ านวนผู้ป่วย ราย 

สัปดาห์     Median     



 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี|  5 

 

สถานการณ์สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิโรคอาหารเป็นพิษ ษ ((FFoooodd  PPooiissoonniinngg))
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 58,574 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 89.53 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ เสยีชีวิต 

(รูปท่ี 10) อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.54 กลุม่อายุท่ี

พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (13.83%) รองลงมา คือ 45-54 

ปี (11.99%) และ >65 ปี (11.91%) ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ 

ไม่ทราบอาชีพ/นปค. (24.4%) รองลงมาคือ นักเรยีน (22.8%) 

และเกษตรกร (22.5%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็น

อันดับท่ี 7 ของประเทศ (รูปท่ี 11) (ท่ีมา:ส านักระบาดวิทยา  

ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  4,272 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 79.25 ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง  1:1.60 

กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 0-4 ปี 153.74 ต่อแสนประชากร  

รองลงมาคือ 65 ปีขึน้ไป (135.72) และ 25-34 ปี (113.93) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่คือ เกษตรกร (32.47%) รองลงมา

คือ ไม่ทราบอาชีพ /นปค . (20.04%) และรับจา้ง  (17.21%) 

ตามล าดับ  โดยพบผู้ป่วย ได้ประปรายตลอดท้ังปีและต่ า กว่า

ค่ามัธยฐาน  5 ปี ย้อนหลัง  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืน มกราคม 

874 ราย (รูปท่ี 12) พบในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบล

มากกว่าในเขตเทศบาล  (73.01%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.

ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 8 ก.ค. 60) 

จังหวัด  ท่ีมี อัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดนครพนม  

116.43 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัด หนองคาย  

127.38 ต่อแสนประชากร และจังหวัด เลย 96.72 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุดคือ อ าเภอภูเรอื  จังหวัด

เลย  882.80 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อ าเภอศรี

สงคราม  จังหวัดนครพนม 691.41 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  388.61 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ(รูปท่ี 13) 

สัปดาห์ที่ 27 ไม่ไดร้ับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ท่ี 

ประเมินความเส่ียง  โรคอาหารเป็นพิษ เป็นโรค

อาหารและ น้ า ท่ีมีสาเหตุจาก หลายปัจจัย  เช่น อาจมาจาก

เชือ้แบททีเรีย ไวรัส สารเคมี พยาธิ ฯลฯ  และโดยสว่นมากจะ

รับประทานอาหารร่วมกัน  และ ช่วงน้ีเป็นฤดูฝน  โดย เขต

สุขภาพท่ี 8 พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นป่า  และประชาชนนิยม

รับประทานเห็ด น้ัน ซึ่งประชาชนมักจะหาเห็ดตามปา่มา

รับประทานและบางสว่นขายอาจเสี่ยงต่อการรับประทานเห็ด

พิษได้ 

ข้อเสนอเชงินโยบาย สนับสนุนการรณรงค์/สื่อสาร

ความเสี่ยง/การประชาสัมพันธใ์ห้ความรู ้การกนิเห็ดพษิ และ

มาตรการ “กินรอ้น ช้อนกลาง ล้างมอื”

 
 

รูปท่ี 10 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ประเทศไทย ป ี2560  รูปท่ี 11 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 

รูปที ่12 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

รูปท่ี 13 แสดงอัตราปว่ยโรคอาหารเป็นพิษ ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

  

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 60 
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สถานการณ์สถานการณ์โรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปาก  ((HHaanndd  FFoooott  MMoouutthh))    
ประเทศไทย พบผู้ป่วย 30,542 ราย จาก 77 จังหวัด 

คิดเป็นอัตราปว่ย 46.68 ต่อแสนประชากร เสยีชีวิต  2 ราย 

(รูปท่ี 14) อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.75 กลุม่อายุท่ี

พบมากที่สุดคอื 1 ปี (26.06%) รองลงมา คือ 2 ปี (24.45%) 

และ 3 ปี (18.27%) ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ ไม่ทราบ

อาชีพ /นปค . (87.3%) รองลงมาคือ นักเรยีน (11.0%) และ

อ่ืนๆ (1.0%) ตามล าดับ โดยเขตสุขภาพท่ี 8 เป็นอันดับท่ี 13 

ของประเทศ (รูปท่ี 15) (ท่ีมา :ส านักระบาดวิทยา ข้อมูล ณ 

วันท่ี 4 ก.ค. 60) 

เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย  1,763 ราย จาก 7 

จังหวัด คิดเป็นอัตราปว่ย 32.70 ต่อแสนประชากร ไม่มี

รายงานผู้ป่วยเสยีชีวิต อัตราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.38 

กลุม่อายุท่ีพบมากที่สุด คือ 0-4 ปี 508.55 ต่อแสนประชากร  

รองลงมา คือ 5-9 ปี (37.12) และ 10-14 ปี (6.94) 

ตามล าดับ อาชีพสว่นใหญ่ คือ  ไม่ทราบอาชีพ /นปค . 

(93.96%) รองลงมา คือ นักเรยีน  (6.3%)  และ เกษตรกร  

(0.17.%) ตามล าดับ  โดยพบผู้ป่วย สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 

ย้อนหลังต้ังแตต้่นปีเป็นต้นมา ถึงแมใ้นสัปดาห์ท่ี 13 จะลดลง

แต่ก็สูงกว่าค่ามัธยฐาน  และมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกคร้ังใน

สัปดาห์ท่ี 21 จนถึงปัจจุบัน  พบผู้ป่วยสูงสุดในเดอืน มถิุนายน 

563  ราย (รูปท่ี 16) พบในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบล

มากกว่าในเขตเทศบาล  (64.89%) (ท่ีมา:รายงาน 506 สสจ.

ในพืน้ท่ี ข้อมูล ณ วันท่ี 8 ก.ค. 60) 

จังหวัด ท่ีมีอัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ จังหวัดเลย  97.63 

ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 50.08 ต่อ

แสนประชากร และจังหวัดหนองบัวล าภู  27.7 ต่อแสน

ประชากร ตามล าดับ  

อ าเภอ  ท่ีมี อัตราปว่ยสูงท่ีสุด คือ อ าเภอท่าบอ่  

จังหวัดหนองคาย  169.99 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ  

อ าเภอผาขาว  จังหวัด เลย  153.95 ต่อแสนประชากร และ

อ าเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย  137.50 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ 

สัปดาห์ที่ 27 ไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติจากพืน้ที ่

ประเมินความเส่ียง  เป็นโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัสใน

กลุม่ Enteroviruses ซึ่งมหีลายสายพันธุ์ ท่ีพบบ่อยคือ  

Coxsackie A16 และ EV71 มักพบการติดเชือ้ในกลุม่ทารก

และเด็กเล็กซึ่งมีพฤติกรรมในการเลน่หรอืคลุกคลีก ได้งา่ย ผู้

ติดเชือ้สว่นใหญ่จะไมแ่สดงอาการป่วย หรอือาจพบอาการ

เพียงเล็กน้อย เช่นมไีข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย จงึท าให้

ไม่ทันสังเกตุ และในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมและเป็นช่วง ฤดูฝน

เหมาะแก่การแพรก่ระจายของโรค  

ข้อเสนอเชงินโยบาย ในช่วงกอ่นการเกิดโรค เน้น

มาตรการเฝ้าระวังเด็กเล็กโดยการวัดไข้และตรวจรา่งกาย

ก่อนเข้าเรยีนโดยคุณครูศูนย์เด็กเล็ก และในช่วงของการ

ระบาดเนน้การปดิโรงเรยีนเพื่อท าความสะอาดหอ้งเรยีน

 

รูปท่ี 14 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ประเทศไทย ป ี2560  รูปท่ี 15 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

  
ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 ที่มา: ส านักระบาดวิทยา ขอ้มูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 60 

รูปที ่16 แสดงจ านวนผูป้ว่ยโรคมือเทา้ปาก จ าแนกรายสัปดาห์ ป ี2560 

เปรียบเทยีบกับปี 2559 และค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง 

รูปท่ี 17 แสดงอัตราปว่ยโรคมือเทา้ปาก ป ี2560 จ าแนกรายอ าเภอ 

 
 

ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 60 ที่มา: รายงาน 506 สสจ.ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 8 ขอ้มูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 60 
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รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี|  7 

 

ตรวจสอบข่าวการระบาดตรวจสอบข่าวการระบาด//เหตุการณ์ผิดปกติในพืน้ท่ีเหตุการณ์ผิดปกติในพืน้ท่ี 
1. อุบัติเหตุรถยนต์โดยสารปรับอากาศ อุดรธานี-

นครพนม จังหวัดนครพนม บาดเจ็บ 25 ราย 

วันท่ี 4 ก.ค.60  เวลา 9.10 น. สคร.8 ได้พบเหตุการณ์

อุบัติเหตุหมู่ จากเพจเฟสบุค เรารักสว่างแดนดนิ และ

ได้ประสาน สสจ .สกลนคร เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุทาง

จราจร มีผู้ไดร้ับบาดเจ็บ 25 ราย เหตุจากรถ โดยสาร

ปรับอากาศ อุดรธาน-ี นครพนม  วิ่งจากอุ ดรธานีมุ่ง

หน้าเข้าสูอ่ าเภอสว่างแดนดินเสยีหลักพลิกคว่ าลงข้าง

ทาง จากการตรวจสอบเบือ้งต้น มีผู้โดยสารประมาณ 

25 คน ไดร้ับบาดเจ็บ 25 ราย น าส่งโรงพยาบาลพระ

ยุพราชสว่างแดนดนิ และ Refer รพ.ศูนย์สกลนคร 1 

ราย เป็นผู้ป่วยใน 3 ราย และตรวจรักษาแลว้ส่งกลับ

(ผู้ป่วยนอก) 21 ราย รายละเอียดเหตุการณ์อยู่ระหว่าง

การสอบสวนเพิ่มเตมิ 

2. ผู้ป่วยยืน ยันโรค ไข้หวัดใหญ่ในค่าย แห่งหน่ึง จังหวัด

อุดรธานี จ านวน 13 ราย 

วันท่ี 5 ก.ค. 60 เวลาประมาณ 11.00 น. สคร.8 ได้รับ

แจง้จาก  สสจ .อุดรธานี  ทางโทรศัพท ์พบผู้ป่วยยืนยัน

โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 4 ราย เป็นพลทหารในหน่วย

ทหารแห่งหน่ึง ผู้ป่วยรายแรก เริ่มป่วยวันท่ี 2 ก.ค. 60 

ดว้ยอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกลา้มเนือ้ 

อ่อนเพลีย เข้ารับการรักษาวันท่ี 5 ก.ค. 60 แพทย์

วินิจฉัย เป็นผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ เก็บตัวอย่าง 

Nasopharyngeal Swab จ านวน 4 ราย ผลการตรวจ

ทางห้องปฏบัิติการ พบให้ผลบวกตอ่เชือ้ Influenza 

virus Type A และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเตมิในหน่วยทหาร

แหลง่เดยีวกัน จ านวน 229 ราย พบผู้ป่วยมีอาการ

คลา้ยไข้หวัดจ านวน 23 ราย พบมไีข้จ านวน 11 ราย มี

การสง่ต่อมายัง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ -ศิลปาคม 

แพทย์ท าการตรวจร่ างกายและสง่ตรวจ 

Nasopharyngeal Swab ผล Positive For influenza 

virus Type A วินิจฉัยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ชนดิ เอ 

จ านวน 9 ราย ไดร้ับยา Oseltamivir กลับไปรับประทาน

และสังเกตอาการต่อท่ีหน่วย สรุปยอดผู้ป่วยโรคไข้หวัด

ใหญ่ ชนดิ เอ ทัง้สิน้ จ านวน 13 ราย 

3. ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเบียร์ แห่งหน่ึง จังหวัด

หนองคาย จ านวน 4 ราย 

วันท่ี 6 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. สคร.8 ได้รับแจง้จจาก 

สสจ.หนองคาย พบผู้ป่วยสังสัยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 

4 ราย admit 2 ราย  และเป็นผู้ป่วยนอก 2 ราย ที่ รพ .

โพนพิสัย ท่ีอยู่ ต .จุมพล อ .โพนพิสัย จ .หนองคาย  มี

อาการ ไอ ปวดกล้ามเนือ้ เจ็บคอ มีน้ ามูกมเีสมหะ ปวด

ศีรษะ ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วย 4 ก.ค.60 ท้ัง 4 ราย (ช 3 

ญ 1) เช่าห้องพักอาศัยอยู่ดว้ยกัน ท างานท่ีโรงเบียร์แห่ง

หน่ึง จ.หนองคาย ทมี SRRT  โพนพิสัย ได้ล งพืน้ท่ี

สอบสวนควบคุมโรค ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเตมิในสถานท่ี

ท างาน และเก็บตั วอย่างผู้ป่วย Admit ท า Throat swab 

2ตัวอย่าง ที่ ศวก.8 พบ Influenza type A สายพันธุ์ H3
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เอกสารอา้งองิเอกสารอา้งองิ  
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 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 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 

2560. 

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

uationmers_15660.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560. 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 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 กรมควบคุมโรค 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 กรมควบคุมโรค 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 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคอาหารเป็น

พิษ. 

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

s=03.ค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560. 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

นนทบุร.ี ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 506), โรคมอืเท้าปาก. 

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

s=71.ค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560. 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข, อุดรธานี. ระบบเฝ้าระวังโรค(รง. 

506). วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2560  

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ    
ขอขอบคุณ ผู้รับผดิชอบงานระบบเฝ้าระวังโรคจาก

ส านักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ฐานข้อมูลเฝ้า

ระวังโรคจากส านักระบาดวิทยาและส านักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผูรั้บผดิชอบงานระบาดวิทยา

จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และนครพนม ที่รายงานและให้ข้อมูล

เหตุการณ์ที่ผิดปกติในพืน้ที่  
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