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สถานการณโ์รคตดิตอ่ทีส่ าคญั
ในเขตสขุภาพที ่9

การประชมุคณะกรรมการเขตสขุภาพที ่9
ครัง้ที ่5/2561

วนัที ่12 กมุภาพันธ ์2561



10 ล าดบัโรคทีพ่บอตัราป่วยสงูสดุในเขตสขุภาพที ่9

2ทีม่า : ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา ขอ้มลู ณ วันที ่7 กมุภาพันธ ์2561
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โรคพษิสุนัขบ้า
• เขตสขุภาพที ่9  ตัง้แต ่1 มค. – 3 กพ. 61  พบผูเ้สยีชวีติ 1 ราย (รายแรกของประเทศ)

อตัราตาย 0.01 ตอ่ประชากรแสนคน 

• แนวโนม้พบผูเ้สยีชวีติเพิม่สงูขึน้
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จ านวนหวัสตัวบ์วกตอ่โรคพษิสนุขับา้ ปี 2556-2561
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พืน้ทีท่ ีพ่บผลบวกในสตัว ์ปี 2560-2561
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 พืน้ทีพ่บผลบวกในปี 2560-2561

พืน้ทีพ่บผูเ้สยีชวีติ ปี 2560-2561 
    ศขีรภมู ิ สร.  19/3/2560
    กระสงั   บร.  19/9/2560
    เมอืง     สร.  22/01/2561



จ านวนผู้ป่วยเสียชีวติ เขต 9 ปี 2551-2561
พ.ศ. บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภมูิ

51 0 1 0 0

52 0 0 0 0

53 0 0 0 0

54 0 0 0 0

55 0 0 0 0

56 0 0 0 0

57 0 0 0 0

58 0 0 0 0

59 0 0 0 0

60 1 1 0 0

61 0 1 0 0



รายที ่ พฤตกิรรมเสีย่ง การรกัษา

1.เพศชาย อาย ุ13 ปี 
โดนกดั 14 กมุภาพันธ ์2560 
เริม่มอีาการ 14 มนีาคม 2560 

ลกูสนัุขอาย ุ5 เดอืน ซึง่ไมไ่ดรั้บวัคซนี 
กดัทีบ่รเิวณขา 

ไมท่ราบรายละเอยีดวา่ไดท้ าความ
สะอาดแผลหรอืไม ่และไมไ่ดไ้ป
รักษาทีไ่หนตัง้แตถ่กูกดั 

2.เพศหญงิ อาย ุ59 ปี 
โดนกดั กลางเดอืน 2560 
เริม่มอีาการ 19  มกราคม 2561 

สมัผัสสนัุขจรจัดขา้งบา้นทีเ่ลีย้งไว ้ ไมไ่ดไ้ปรักษาทีไ่หนตัง้แตถ่กูกดั 
(ขอ้มลูจากเพือ่นครู) 

รายละเอยีดผูเ้สยีชวีติจงัหวดัสรุนิทร์

รายละเอยีดผูเ้สยีชวีติจงัหวดับรุรีมัย ์

รายที ่ พฤตกิรรมเสีย่ง การรกัษา

1. เพศชาย อาย ุ24 ปี 
โดนกดัประมาณกลางเดอืน ม.ิย 2560
เริม่มอีาการ 18 กนัยายน2560 

สนัุขในวัดกดับรเิวณตน้ขาซา้ย แตไ่มไ่ด ้
ไปรักษา ท าความสะอาดแผลโดยใช ้

น ้าเปลา่ และซือ้ยามาท าแผลเอง

ไมไ่ดรั้บวคัซนี



ทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ สคร.9 

รบัแจง้ Event based surveillance จาก 4 จงัหวดั

• ปี 2560 ไดรั้บแจง้เหตกุารณ์เกีย่วกบัสนัุข และคนถกูสนัุขกดั 12 เหตกุารณ์

– สรุนิทร ์จ านวน 5 เหตกุารณ์ (ต.กดุหวาย อ.ศรขีรภมู,ิ ต.เทนมยี ์ต.ราม 
ต.เมอืงท ีต.เฉนยีง อ าเภอเมอืง ต าบลละ 1 ราย)

– บรุรัีมย ์ จ านวน 3 เหตกุารณ์

– ชยัภมู ิจ านวน 4 เหตกุารณ์

• ปี 2561

– สรุนิทร ์จ านวน 1 เหตกุารณ์ (อ าเภอเมอืง 1 ราย)

– บรุรัีมย ์ จ านวน 1 เหตกุารณ์ (อ าเภอเมอืง 1 ราย)
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9

25 มค. 61
5 ก.พ. 61

6  กค. 60



ผู้ป่วยเสียชีวติ 1 ราย จังหวดัสุรินทร์ เม่ือ 22 ม.ค.61

ผูป่้วยเพศหญิง อาย ุ59 ปี เป็นครู ถูกสุนขัท่ีเล้ียงไวก้ดั ต่อมาวนัท่ี 20 ม.ค. 61 มี
อาการกลืนล าบาก เขา้รักษาท่ี รพ เอกชน เกบ็ส่ิงส่งตรวจ และเม่ือวนัท่ี 22 
ม.ค. 61 Refer มา รพศ.สุรินทร์ ต่อมาเสียชีวิต เวลา 15.35 น ผลการ
ตรวจพบ Rabies + 

มาตรการด าเนินการ

1. เปิด EOC ระดบัจงัหวดั ใหว้คัซีนกบัผูส้มัผสั และใหว้คัซีนในสตัว์
2. ส่ือสารความเส่ียงใหชุ้มชนทราบ
3. เม่ือ 6 ก.พ. 61 ประชุม คกก.โรคติดต่อจงัหวดั ทาง รอง ผวจ ไดก้ าชบัให ้

ปศุสัตวจ์งัหวดัใหว้คัซีนในสตัวใ์หค้รอบคลุม ติดตามผลทุกเดือน 
10



สุนัขจรจัดไล่กดัประชาชนทีต่ลาด อ.เมือง บุรีรัมย์เม่ือ 4 ก.พ. 61

• เม่ือ 4 ก.พ. 61 สุนขัจรจดัไดก้ดัประชาชน ท่ีตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
มีผูส้ัมผสั 12 คน ต่อมาวนัท่ี 5 ก.พ.61 สุนขัไดเ้สียชีวิต ผลตรวจพบ 
Rabies + 

• มาตรการด าเนินงาน
1. ใหว้คัซีนผูส้มัผสั และสัตวใ์นพื้นท่ีใหค้รอบคลุม
2. ส่ือสารความเส่ียงใหป้ระชาชนทราบ
3. ก าหนดมาตรการระยะยาวในการด าเนินงาน
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กจิกรรมด าเนินงาน ปี 61
1. บรูณาการแผนปอ้งกนัควบคมุโรคพิษสนุขับ้าผา่นคณะกรรมการ

โรคตดิตอ่จงัหวดั

2. อ าเภอเสี่ยงให้มีแผนงานปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้า

3. ทบทวนให้ความรู้แนวทางเวชปฏิบตัิและระบบรายงาน ร.36 แก่พืน้ท่ี

4. สื่อสารความเสี่ยงและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

5. ด าเนินการสอบสวน ควบคมุโรคทนัที กรณี พบหวัสตัว์ติดเชือ้

6. ติดตามประเมินเพื่อยกระดบัเป็นพืน้ท่ีเฝา้ระวงัและพืน้ท่ีปลอดโรคตอ่ไป



กจิกรรมทีด่ าเนนิการ

• วนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2561 ส านักโรคตดิตอ่ทั่วไป จัดอบรมแนวทางเวชปฏบิตัโิรค
พษิสนัุขบา้ ส าหรับแพทยแ์ละบคุลากรสาธารณสขุ(รุน่ที ่1) ณ โรงแรมเทพนคร 
อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ผูเ้ขา้รับการอบรมไดแ้กแ่พทย ์พยาบาล เภสชักร นักเทคนคิ
การแพทย ์บคุลากรสาธารณสขุในจังหวดับรุรัีมยแ์ละสรุนิทร์
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ขอ้เสนอแนะ
1. สือ่สารความเสีย่ง ประชาสมัพันธ ์ถงึระดับบคุคล

• เมือ่ถกูสนัุข แมว ขว่น/กดั ใหล้า้งแผล ฟอกสบู ่เบาๆ แตน่านๆ 

• รบีไปรับวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้โดยเร็วทีส่ดุ

2. เฝ้าระวังสนัุข แมว วัว หากมพีฤตกิรรมเปลีย่น ใหร้บีแจง้อาสาปศสุตัว์

3. ใหเ้จา้ของสนัุข แมว ทีม่เีจา้ของ ควรน าสตัวไ์ปเลีย้งวัคซนี และหอ้ย
เครือ่งหมาย
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p.15







จ านวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่ รายสปัดาห ์ประเทศไทย ปี 60 , 61 

ที่มา: ส านักระบาดวิทยา

สปัดาห์

จ านวนตวัอยา่งสง่ตรวจ และผลการตรวจ ต ัง้แตม่กราคม 60 – 13 มกราคม 61

ท่ีมา  กรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละส านกัระบาดวทิยา



โรคไขห้วดัใหญ่
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ ์2561 : สปัดาห์ 4)

• ประเทศ พบผูป่้วย 11,888 ราย อตัราป่วย 18.17 ตอ่ประชากรแสนคน 
มผีูเ้สยีชวีติ 1 ราย (จ.นครราชสมีา) 

• เขตสขุภาพที ่9 พบผูป่้วย 904 ราย อตัราป่วย 13.43 ตอ่ประชากรแสนคน 
มผีูเ้สยีชวีติ 1 ราย (อ.เมอืง นครราชสมีา) อตัราป่วยตายรอ้ยละ 0.11

• กลุม่อาย ุ อัตราป่วยตอ่ประชากรแสนคน พบมากสดุ คอื กลุม่เด็ก อาย ุ 0-4 ปี (58.63) 
รองลงมา คอื กลุม่อาย ุ5-9 ปี (35.90) และกลุม่อาย ุ10-14 ปี (18.52) ตามล าดับ 

• ผูเ้สยีชวีติ 1 ราย เป็นผูส้งูอาย ุ74 ปี เริม่ป่วย 1 มค. 61 วันทีว่นิจิฉัย 4 ม.ค. 61
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แผนทีอ่ตัราป่วยตอ่แสนประชากรโรคไขห้วดัใหญ ่จ าแนกรายอ าเภอ

เขตสขุภาพที ่9 ระหวา่งวนัที ่1 มค. - 3 กพ.61

20

ล าดบั อ าเภอ จงัหวดั
อตัราป่วย 

(ตอ่ประชากร
แสนคน)

1 เสงิสาง นครราชสมีา 229.27

2 ครบรุี นครราชสมีา 54.35

3 บัวใหญ่ นครราชสมีา 49.27

4 หนองกี่ บรุรัีมย์ 44.22

5
เฉลมิพระ
เกยีรติ

นครราชสมีา 39.34

6 ปักธงชยั นครราชสมีา 35.76

7 โชคชยั นครราชสมีา 34.47

8 ซบัใหญ่ ชยัภมู ิ 33.22

9 เมอืง นครราชสมีา 32.30

10 ภเูขยีว ชยัภมูิ 28.88

ทีม่า : ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา ขอ้มลู ณ วันที ่7 กมุภาพันธ ์2561



สดัสว่นผูป่้วย ILI ในเขตสขุภาพที ่9 

• ทกุจังหวดัในเขตสขุภาพที ่9 มสีดัสว่นผูป่้วย ILI ลดลง

โดยสว่นใหญม่สีดัสว่น ต า่กวา่ รอ้ยละ 5 

21

จงัหวดั สดัสว่นผูป่้วย ILI ประจ า
สปัดาหท์ี ่4
(รอ้ยละ)

สดัสว่นผูป่้วย ILI สปัดาห์
กอ่นหนา้
(รอ้ยละ)

บรุรัีมย์ 4.89 4.96

นครราชสมีา 4.78 5.01

สรุนิทร์ 4.34 5.03

ชยัภมูิ 3.78 4.13

ทีม่า : ระบาดวทิยา  ขอ้มลู ณ วันที ่7 กมุภาพนัธ ์2561



• 26 มกราคม 2561  ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จังหวดันครราชสมีา 
รว่มกบัส านักงานสาธารณสขุจังหวดันครราชสมีาและโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา  รว่มประชุมเพือ่วางแผนการด าเนนิการหาสาเหตกุาร
เสยีชวีติและลดการเสยีชวีติจากโรคไขห้วดัใหญใ่นจงัหวดันครราชสมีา
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กจิกรรมทีด่ าเนนิการ
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ข้อมูลจากการเฝ้าระวงัโรค 1 ม.ค. 60-31 ธ.ค. 60

จังหวัด ปอดอักเสบ
(ราย)

ไข้หวัดใหญ่
(ราย)

นครราชสีมา 8,131 14,473

บรีุรัมย์ 6,107 4,098

สริุนทร์ 5,749 3,093

ชยัภมูิ 5,232 2,677
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แหล่งขอ้มูล รายงาน 506 ณ วนัท่ี 18 ม.ค. 61 



แนวทางการด าเนินงานในปี 61
1. ขอวคัซีนเพิ่มเพื่อใชใ้นกลุ่มเส่ียงท่ีติดบา้นติดเตียง ผา่นทีมงานท่ี

ดูแลผูป่้วยเร้ือรังระดบัต าบล
2. วางเกณฑก์ระจายวคัซีนในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอตัราตายสูง
3. ประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารความเส่ียง ไปยงัสถานศึกษา เพื่อขอความ

ร่วมมือส ารวจนกัเรียนท่ีขาดเรียน การเฝ้าระวงัแจง้ข่าวผูมี้อาการ
สงสยัหรือมีป่วยเป็นไขห้วดัเป็นกลุ่มกอ้น เพื่อความรวดเร็วใน
การสอบสวนควบคุมโรค

4. หาขอ้มูลเพิ่มเติม เก่ียวกบัการสรุปการวินิจฉยัโรคและการส่ง
ตวัอยา่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เปรียบเทียบระหวา่งจงัหวดั
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