
สถานการณโ์รคทีส่ าคญัในเขตสขุภาพที่ 9
วนัที ่5 กรกฎาคม 2561

3 ชม. 3ชม. 1วนั

1

นายแพทยก์ติติพ์งศ ์ สญัชาตวริฬุห์
ผูอ้ านวยการส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา



1. โรคไขเ้ลอืดออก 2. โรคพษิสนัุขบา้

2

สถานการณโ์รคทีส่ าคญัในเขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)



สถานการณ์โรคไขเ้ลอืดออก ประเทศไทย

ทีม่า : รายงาน 506 ณ สปัดาหท์ี ่24 ส านกัระบาดวทิยา

จ านวนผูป่้วย ณ สปัดาหท์ี ่24 ของแตล่ะปี

ปี พ.ศ. 2561 2560 2559 2558 2557 2556

ป่วย (ราย) 22,539 16,790 20,395 30,457 12,918 66,299

ตาย (ราย) 41 27 17 17 12 62

อตัราป่วยตอ่แสน 34.24 25.66 31.17 46.77 19.89 103.47

อตัราป่วยตาย
(%)
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อตัราป่วย
(ตอ่ประชากรแสนคน)

เขตสขุภาพ

อตัราป่วยตอ่ประชากรแสนคนโรคไขเ้ลอืดออกปี 2561 
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม - 3 กรกฎาคม 2561 แยกรายเขตสขุภาพ

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)
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อตัราตาย
(ตอ่ประชากรแสนคน)

เขตสขุภาพ

อตัราตายตอ่ประชากรแสนคนโรคไขเ้ลอืดออกปี 2561 
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม - 3 กรกฎาคม  2561 แยกรายเขตสขุภาพ

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)



D2

ไป รพ. ครัง้แรก
(0 – 7 วัน)

Median Days 
(นบัจากเร ิม่ป่วย)

D5

วนิจิฉัย dengue และ admit
(0 – 12 วัน)

25 ราย
ซือ้ยา/ไป
คลนิกิ

1 – 3 ครัง้

21 ราย ถกู
วนิจิฉัยโรค

อืน่ๆ

D7

เสยีชวีติ
(3 – 12 วัน)

• ภาวะอว้น เสยีชวีติ ใน D3 – D7
• ผูส้งูอาย ุเสยีชวีติ D4 – D8
• โรคเรือ้รัง เสยีชวีติ D5 – D9

Timeline dengue deaths

• Fluid management 
ยาก

• Organ failure เร็ว

• ไมไ่ด ้FU / admit 
• ไมไ่ด ้monitor CBC, 

hemodynamic

• ไมไ่ดห้าสาเหตขุองไข ้
• ไมไ่ดว้ัด vital signs
• ไมไ่ดแ้นะน าอาการทีต่อ้งไป

รพ.
• ฉีดยา IM

URI, AGE
Gastritis with UGIB
Pneumonia Leptospirosis
Sepsis

ภาพรวมผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกเสยีชวีติ พ.ศ. 2561

สือ่สารไปใหถ้งึหนา้รา้นยาและคลนิกิ
“ไขเ้กนิกวา่สองวันตอ้งสง่ รพ., หา้มฉดียา
, หา้มจา่ย NSAIDs”

เกณฑก์ารวนิจิฉัยโรคไขเ้ลอืดออก
เกณฑก์าร admit 

เกณฑก์ารสง่ตอ่จาก รพช. 
ไป รพท. รพศ.



สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)

ทีม่า : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดในพืน้ที ่ขอ้มลู ณ วันที ่3 กรกฎาคม 2561

• มผีูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 1,665 ราย 
คดิเป็นอตัราป่วย 24.74 ตอ่ประชากรแสนคน   
มรีายงานผูป่้วยเสยีชวีติ 1 ราย อตัราตาย
0.01 ตอ่ประชากรแสนคน  
อตัราป่วยตาย รอ้ยละ  0.06

• อตัราสว่นเพศหญงิตอ่เพศชาย 1:1.04

• กลุม่อายพุบอตัราป่วยมากทีส่ดุ
ในกลุม่วยัเด็ก คอื กลุม่อาย ุ10-14  ปี
รองลงมาคอื กลุม่อาย ุ5-9 ปี และ 0-4 ปี

• อาชพีทีม่จี านวนผูป่้วยสงูสดุคอื นกัเรยีน
รอ้ยละ 63.72 รองลงมาคอื ในปกครอง 
รอ้ยละ 14.17 และอาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ10.15
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ขา้ราชการ

คา้ขาย

งานบา้น

เกษตร

รับจา้ง,กรรมกร

ในปกครอง

นักเรยีน

รอ้ยละ

แผนภูมแิสดงสดัสว่นผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกจ าแนกตามอาชพี
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กลุม่อาย ุ

แผนภมูแิสดงอัตราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกจ าแนกตามกลุม่อายุ
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จ านวน (ราย)

สปัดาห์

จ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก จ าแนกรายสปัดาห ์เขตสขุภาพที ่9
เปรยีบเทยีบขอ้มลูปี 2561 กบัคา่มัธยฐาน 5 ปี ยอ้นหลัง (2556 - 2560) และปี 2560

2560 Median 2561
มากสดุใน wk23 

(229 ราย)

ผูป่้วยในปี 2561 สงูกวา่คา่มธัยฐาน โดยมแีนวโนม้ผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกเพิม่สงูข   น

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)

ทีม่า : รายงาน 506 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพื นที ่ขอ้มลู ณ วนัที ่3 ก.ค. 2561 หมายเหต ุ ขอ้มลูสปัดาหท์ี ่25 ยงัไมค่รบถว้น 
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2561

พบผูป่้วยมากสดุ
สปัดาหท์ี2่2,23
(118 ราย)

กราฟแสดงจ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกจ าแนกรายสปัดาห ์รายจงัหวดั เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
เปรยีบเทยีบขอ้มลูปี 2561 กบัคา่มธัยฐาน 5 ปี ยอ้นหลงั (2556 - 2560) และปี 2560

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

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 านวน (ราย)

สปัดาห์

จงัหวดับรุรีมัย ์

2560

Median

2561

พบผูป่้วยมากสดุ
ในสปัดาหท์ี ่24
(41 ราย)

0

10

20

30

40

50

60

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 านวน (ราย)

สปัดาห์

จงัหวดัสรุนิทร ์

2560

Median

2561

พบผูป่้วยมากสดุ
สปัดาหท์ี ่20 
(53 ราย)
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จ านวน (ราย)

สปัดาห์

จงัหวดัชยัภมู ิ

2560

Median

2561

พบผูป่้วยมาก
สดุในสปัดาหท์ี่
23 (39 ราย)

พบการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกท ั ง 4 จงัหวดั เนือ่งจากมผีูป่้วยมากกวา่คา่มธัยฐาน 5 ปียอ้นหลงั 

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)

ทีม่า : รายงาน 506 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพื นที ่ขอ้มลู ณ วนัที ่3 ก.ค. 2561 9หมายเหต ุขอ้มลูสปัดาหท์ี ่25 ยงัไมค่รบถว้น 



ล า
ดบั

จังหวัด
จ านวน
(ราย)

อตัราป่วย 
(ตอ่ประชากรแสนคน)

1 สรุนิทร์ 433 31.11

2 นครราชสมีา 772 29.46

3 ชยัภมูิ 220 19.35

4 บรุรัีมย์ 240 15.17

แผนทีอ่ตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก ปี 2561 
จ าแนกรายจงัหวดั ในเขตพื นทีส่ขุภาพเขต 9

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)

ทีม่า : รายงาน 506 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพื นที ่ขอ้มลู ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2561
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ล าดับ อ าเภอ จังหวัด
อตัราป่วย 

(ตอ่ประชากร
แสนคน)

1
เฉลมิพระ
เกยีรติ

นครราชสมีา 148.93

2 ล าดวน สรุนิทร์ 128.44

3 จอมพระ สรุนิทร์ 101.19

4 ขามทะเลสอ นครราชสมีา 98.22

5 ปราสาท สรุนิทร์ 84.43

6 สดีา นครราชสมีา 81.93

7 หนองบญุมาก นครราชสมีา 76.16

8 พมิาย นครราชสมีา 75.21

9 ศรณีรงค์ สรุนิทร์ 73.25

10 บัวใหญ่ นครราชสมีา 58.88

ตารางอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออกสะสม 
ระหวา่งวนัที ่1 ม.ค. – 3 ก.ค. 61

จ าแนกรายอ าเภอ ในเขตพื นทีส่ขุภาพเขต 9

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)

ทีม่า : รายงาน 506 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพื นที ่ขอ้มลู ณ วนัที ่3 กรกฏาคม 2561

11

ล าดับ อ าเภอ จังหวัด
อตัราป่วย 

(ตอ่ประชากร
แสนคน)

1 ขามทะเลสอ นครราชสมีา 54.19

2 สดีา นครราชสมีา 49.16

3 จอมพระ สรุนิทร์ 44.79

4 หนองบญุมาก นครราชสมีา 44.7

5
เฉลมิพระ
เกยีรติ

นครราชสมีา 42.15

6 ชมุพวง นครราชสมีา 42.12

7 ปราสาท สรุนิทร์ 39.66

8 เทพารักษ์ นครราชสมีา 28.39

9 โนนสงู นครราชสมีา 25.93

10 บัวใหญ่ นครราชสมีา 25.23

ตารางอตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก 4 สปัดาหย์อ้นหลงั 
ระหวา่งวนัที ่3 ม.ิย. – 3 ก.ค. 61

จ าแนกรายอ าเภอ ในเขตพื นทีส่ขุภาพเขต 9



แผนทีอ่ตัราป่วยโรคไขเ้ลอืดออก ปี 2561 
จ าแนกรายอ าเภอ ในเขตพื นทีส่ขุภาพเขต 9

สถานการณโ์รคไขเ้ลอืดออก เขตสขุภาพที ่9 นครชยับรุนิทร ์
(ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2561 – 3 กรกฎาคม 2561)

ทีม่า : รายงาน 506 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพื นที ่ขอ้มลู ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2561 12

• พบผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 83/88 อ าเภอ (รอ้ยละ 94.32)
• พบผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 430/762 ต าบล (รอ้ยละ 56.43)
• พบผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 900/9,970 หมูบ่า้น (รอ้ยละ 9.03)



ขอ้ส ัง่การ รองนายก : พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัป์ยะ
โครงการ "อาสาท ากจิกรรมปราบยงุลาย"
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มาตรการดา้นบรหิารจัดการ

1. กรมควบคมุโรคเขา้หารอืรองนายกฯ อธบิดกีรมการปกครอง 
และกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ : ออกหนังสอืขอ
ความรว่มมอืไปยงัทอ้งถิน่จังหวดัแลว้ และมกีารสัง่การไปยงั 
อปท.แลว้

2. วนัที ่11 ก.ค. รองนายกใหจ้ัดประชมุ เรยีกปลดัทกุกระทรวง
ตาม MOU มาสัง่การตาม Road map

3. ทกุ สคร. เปิด EOC
4. ทกุ สสจ. เปิด EOC (รองฯ โอภาส การยก์วนิพงศ ์: VDO Conference 

29 มยิ.61)

5. สสจ. วเิคราะหท์ ารายงานสถานการณ์+ขอ้เสนอแนะ แจง้ผวจ.
ทกุสปัดาห ์(รองฯ โอภาส การยก์วนิพงศ ์)

6. สสอ. วเิคราะหท์ ารายงานสถานการณ์+ขอ้เสนอแนะ แจง้
นายอ าเภอ ทกุสปัดาห ์(รองฯ โอภาส การยก์วนิพงศ ์)
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มาตรการป้องกนัการเสยีชวีติ 5 ขอ้
ขอ้เสนอของเขตสขุภาพที ่12

1. Early admission and Early refer.

2. มรีะบบ Refer ชดัเจน มี ผชชว.เป็นผูด้แูลในแตล่ะ
จังหวัดหากมปัีญหาแจง้ สสจ.ทันที

3.  มรีะบบพีเ่ลีย้ง แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญอยูใ่นรพท./รพศ

4. หากมกีารรายงานการตายดว้ยไขเ้ลอืดออก จะตอ้ง
ตรวจสอบยนืยนัโดย ผชชว.ทกุราย

5. ทกุรายทีเ่สยีชวีติจะตอ้งท า Dead case conference 
สรปุรายงานและส าเนา chart ผูป่้วยสง่กรมควบคมุโรค
เพือ่เขา้คณะผชช.ระดับประเทศวเิคราะหส์าเหตุ
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มาตรการดา้นการสือ่สารความเสีย่ง

1.สสจ. สคร. รพ. หน่วยงานสาธารณสขุ เยีย่มขอความ
รว่มมอืรา้นขายยา คลนิกิ เพือ่ชว่ยซกัประวัต ิถา้สงสยั
ไขเ้ลอืดออก หา้มจา่ยยา   NSAID และแนะน าใหไ้ป
โรงพยาบาล (รองฯ โอภาส การยก์วนิพงศ ์)

2.ประชาสมัพันธเ์ชญิชวน หน่วยงานราชการ อสม.

นักศกึษา ประชาชน

Add line : @AntiYung ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ
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THANK  YOU



1 มาตรการควบคมุโรคในพื นทีเ่ส ีย่งและพื นทีร่ะบาด (สเีหลอืงและสแีดง)

1. แผนปฏบิตักิารในพื นทีท่ ีพ่บการระบาด
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การรายงาน เป้าหมาย 

1. เปิด EOC อ าเภอ 

1.1. ตดิตามสถานการณ์
ผูป่้วย ต าบล หมูบ่า้นที่
ระบาดตอ่เนือ่ง และชมุชน
ทีพ่บดชันลีกูน ้ายงุลาย 
(HI) เกนิกวา่รอ้ยละ 5

1.2. จัดสรรทรัพยากร 
ก าลงัคน ควบคมุการระบาด
โดยใชง้บประมาณจาก
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
ระดบัทอ้งถิน่ 

ทกุวนั 1.1  
นายอ าเภอ
เป็นผู ้
บญัชาการ
เหตกุารณ์ 
1.2. รพ. และ 
สสอ. เป็นทมี
ขอ้มลู 

นายอ าเภอ
รายงาน
สถานการณ์ใน
พืน้ทีร่ะบาดตอ่
ผูว้า่ราชการ
จังหวดัทกุ
สปัดาห ์

จ านวนผูป่้วย
โรค
ไขเ้ลอืดออก
ในอ าเภอต า่
กวา่คา่ มธัย
ฐาน 5 ปี
ยอ้นหลงั (ไม่
เป็นพืน้ที่
ระบาดสแีดง) 
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การรายงาน เป้าหมาย 

2. ควบคมุยงุพาหะใน
รศัม ี100 เมตรจากจดุ
เกดิโรคตามมาตรการ 3-
3-1

2.1. ควบคมุยงุพาหะใน
บา้นผูป่้วยภายใน 3 ชัว่โมง 
ทัง้การฉีดพน่สารเคมแีละ
ก าจัดแหลง่น ้าขงั 

2.2. ควบคมุยงุพาหะใน
รัศม ี100 เมตรจากบา้น
ผูป่้วยภายใน 1 วนั และ
วนัที ่3 หลงัพบผูป่้วย ทัง้
การฉีดพน่สารเคมแีละ
ก าจัดแหลง่น ้าขงั

วนัที่
0, 3, 
7, 
14, 
21, 
28

2.1. รพ.สต. 
วางแผนการ
ควบคมุโรค
รว่มกบั อปท.
2.2. รพ.สต. 
อสม. และ 
อปท. รว่มกนั
ส ารวจท าลาย
แหลง่น ้าขงั 
2.3. อปท.
ฉีดพน่สารเคมี
ก าจัดยงุตวั
เต็มวยั 
2.4. รพ.สต. 
และ สสอ.
ประเมนิผล
การควบคมุ

รพ.สต. 
รายงาน
สถานการณ์
และผลการ
ควบคมุโรคตอ่
นายอ าเภอใน 
EOC 

- ไมพ่บผูป่้วย
รายใหมใ่น
หมูบ่า้น
หลงัจาก
ควบคมุโรค 
28 วนั 
- ดชันลีกูน ้า
ยงุลาย (HI) 
ในรัศม ี100
เมตรจากบา้น
ผูป่้วยเป็นศนูย ์
และในหมูบ่า้น
ต า่กวา่รอ้ยละ 
5

1. แผนปฏบิตักิารในพื นทีท่ ีพ่บการระบาด (ตอ่)
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การรายงาน เป้าหมาย 

3. อสม. เคาะประตบูา้น 
ท าลายแหลง่เพาะพนัธุ ์
ยงุทกุบา้นในหมูบ่า้นที่
เกดิโรค 

ทกุ
สปัดา
ห ์

3.1. สสอ.
และ รพ.สต. 
วางแผนการ
ส ารวจ 
ท าลายแหลง่
เพาะพันธุย์งุ
ใหค้รอบคลมุ
ทกุครัวเรอืน
ในอ าเภอทีพ่บ
การระบาด 

3.2. อสม. 
เขา้ท าลาย
แหลง่
เพาะพันธุย์งุ
ทกุหลงัคา

สสอ. รายงาน
สถานการณ์
และผลการ
ควบคมุโรคตอ่
นายอ าเภอใน 
EOC 

- ดชันลีกูน ้า
ยงุลาย (HI) 
ในอ าเภอต า่
กวา่รอ้ยละ 5

1. แผนปฏบิตักิารในพื นทีท่ ีพ่บการระบาด (ตอ่)
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การ
รายงาน 

เป้าหมาย 

4. ก าจดัแหลง่
เพาะพนัธุย์งุใน
พื นทีส่าธารณะ
ไดแ้ก ่ศาสนสถาน 
โรงเรยีน สถานที่
ราชการ 
โรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ 

ทกุ
สปัดา
ห ์

4.1. ก านัน 
ผูใ้หญบ่า้น และ
รพ.สต. จัด
ประชาคมหมูบ่า้น
ก าหนดพืน้ที่
สาธารณะทีต่อ้ง
ท าลายแหลง่
เพาะพันธุย์งุ
รว่มกนั 

4.2. ก านัน 
ผูใ้หญบ่า้น รว่มกบั 
รพ.สต., สสอ., 
รพ., อสม. วดั 
โรงเรยีน เครอืขา่ย

สสอ.
รวบรวม
และ
รายงาน
คา่ดชันี
ลกูน ้า
ยงุลายตอ่
นายอ าเภ
อ และ 
สสจ.

- ดชันลีกูน ้า
ยงุลายใน
ชมุชน HI 
นอ้ยกวา่รอ้ย
ละ 5
- สถานที่
ตา่งๆ ไมพ่บ
ลกูน ้า
ยงุลาย 

1. แผนปฏบิตักิารในพื นทีท่ ีพ่บการระบาด (ตอ่)
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การรายงาน เป้าหมาย 

5. ส ารวจคา่ดชันลีกูน  า
ยงุลายในต าบลทีร่ะบาด
ตอ่เนือ่ง และประเมนิ
มาตรการควบคมุโรค    
3-3-1

5.1. ในชมุชน 

5.2. พืน้ทีส่าธารณะ ไดแ้ก ่
วดั โรงเรยีน สถานที่
ราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

ทกุ
สปัดา
ห ์

5.1. สสจ. และ 
สคร. สุม่ส ารวจ
ต าบลทีร่ะบาด
ตอ่เนือ่งโดยการ
ส ารวจบา้น 40
หลงัคาเรอืน 
และสถานที่
ส าคญัในต าบล

5.2. สคร.
ประเมนิมาตรการ 
3-3-1 ในอ าเภอ
และต าบลทีเ่ป็น
พืน้ทีร่ะบาด 

สสจ. และ 
สคร. รายงาน
ผลการสุม่
ส ารวจลกูน ้า
ยงุลาย ผา่น 
Application 
ทนัระบาด 
และรายงาน
ผูต้รวจ
ราชการ
กระทรวง
สาธารณสขุ 

-ดชันลีกูน ้า
ยงุลายใน
ชมุชน HI 
นอ้ยกวา่รอ้ย
ละ 5

- สถานที่
ตา่งๆ ไมพ่บ
ลกูน ้ายงุลาย 

1. แผนปฏบิตักิารในพื นทีท่ ีพ่บการระบาด (ตอ่)



2. มาตรการควบคมุยงุพาหะตอ่เนือ่งทกุพื นที ่
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การรายงาน เป้าหมาย 

1. ศาลากลางจงัหวดั 
ศนูยร์าชการ ทีว่า่การ
อ าเภอ เทศบาล อบต.
รณรงคท์ าลายแหลง่
เพาะพนัธุย์งุพรอ้มกนั
ท ัว่ประเทศ 

12 –
18 ก.ค. 
และ
สปัดาห์
ละครัง้
ตลอด 
ก.ค. –
ส.ค. 

- ผูว้า่ราชการ
จังหวดั 
- นายอ าเภอ 
- นายก อบต., 
นายกเทศบาล 

สสจ.
รวบรวมและ
รายงานพืน้ที่
รณรงค ์คา่
ดชันลีกูน ้า
ยงุลาย ไปยงั
สคร.

สถานที่
ตา่งๆ ไมพ่บ
ลกูน ้ายงุลาย 

2. ส านกังาน
สาธารณสขุ และ
โรงพยาบาล 
รณรงคท์ าลายแหลง่
เพาะพันธุย์งุพรอ้มกนัทัว่
ประเทศ 

- นายแพทย ์
สสจ.
- สาธารณสขุ
อ าเภอ 
- ผูอ้ านวยการ

สสจ. รวบรวม
และรายงาน
พืน้ทีร่ณรงค ์
คา่ดชันลีกูน ้า
ยงุลาย ไปยงั
สคร.

สถานทีต่า่งๆ 
ไมพ่บลกูน ้า
ยงุลาย 

2.1. แผนปฏบิตักิารรณรงคต์ามโครงการจติอาสาปราบยงุลาย 
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วธิปีฏบิตั ิ ระยะ
เวลา 

ผูร้บัผดิชอบ การรายงาน เป้าหมาย 

3. กระทรวง
สาธารณสขุ 
รณรงคท์ าลายแหลง่
เพาะพันธุย์งุทัง้กระทรวง 

11 ก.ค. 
และ
สปัดาห์
ละครัง้
ตลอด 
ก.ค. –
ส.ค. 

- ทกุกรมใน
กระทรวง
สาธารณสขุ 

กรมควบคมุ
โรครวบรวม
และรายงาน
คา่ดชันลีกูน ้า
ยงุลาย ใน 
EOC สป.สธ.

สถานที่
ตา่งๆ ไมพ่บ
ลกูน ้ายงุลาย 

4. ก านนั ผูใ้หญบ่า้น 
อสม. รพ.สต. 
น าชมุชนท าลายแหลง่
เพาะพันธุย์งุทกุสปัดาห ์

สปัดาห์
ละครัง้
ตลอด 
ก.ค. –
ส.ค. 

ก านัน 
ผูใ้หญบ่า้น 
- อสม. รพ.สต. 
- อาสาปราบยงุ 

สสอ.
รวบรวมและ
รายงานคา่
ดชันลีกูน ้า
ยงุลายตอ่
นายอ าเภอ 
และ สสจ.
ทกุสปัดาห

ดชันลีกูน ้า
ยงุลายใน
ชมุชน HI 
นอ้ยกวา่รอ้ย
ละ 5

2.1. แผนปฏบิตักิารรณรงคต์ามโครงการจติอาสาปราบยงุลาย (ตอ่) 



25

สถานการณ์โรคพษิสนัุขบา้ ประเทศไทย ปี 2559-2561



สถานการณ์โรคพษิสนัุขบา้ ประเทศไทย ปี 2559-2561

ในคน ปี 2561  คนตาย 11 ราย 

( สรุนิทร์ สงขลา ตรงั ประจวบครีขีนัธ ์นครราชสมีา บรุรีมัย ์ พทัลงุ หนองคาย ยโสธร ระยอง 
และกาฬสนิธุ)์ 

26

2559

คนตาย 14
ราย

2560

คนตาย 11
ราย

2561

คนตาย  11
รายในสตัว ์

•สง่ตรวจ 8,674 ตย.
•พบเชื อ    613 ตย.
•รอ้ยละทีพ่บเชือ้ 7.07

ในสตัว ์
•สง่ตรวจ 6,931 ตย.
•พบเชื อ    780 ตย.
•รอ้ยละทีพ่บเชือ้ 11.3

ในสตัว ์
•สง่ตรวจ 6,649 ตย.
•พบเชื อ    1,119 ตย.
•รอ้ยละทีพ่บเชือ้ 16.83

ทีม่า ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคพษิสนัุขบา้  ขอ้มลู ณ วันที ่3 กรกฎาคม 2561



จ านวนผูป่้วยเสยีชวีติจากโรคพษิสนัุขบา้เขตสขุภาพที ่9 ปี 2551-2561

พ.ศ. บรุรีมัย ์ สรุนิทร์ นครราชสมีา ชยัภมู ิ

2551 0 1 0 0

2552 0 0 0 0

2553 0 0 0 0

2554 0 0 0 0

2555 0 0 0 0

2556 0 0 0 0

2557 0 0 0 0

2558 0 0 0 0

2559 0 0 0 0

2560 1 1 0 0

2561 1 1 1 0

27ทีม่า ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคพษิสนัุขบา้  ขอ้มลู ณ วันที ่3 กรกฎาคม 2561



สถานการณ์ในสตัว ์1 มค. - 27 พค. 61

• สง่ตรวจ 850 ตย. พบเชือ้  242 ตย. รอ้ยละ 28.47

• สว่นใหญเ่ป็นสนุขั 77.69% (แมว โค/กระบอื สกุร รวม 22.31%)
• มเีจา้ของ 63.16%
• ไมไ่ดฉ้ดีวคัซนี 48.33% ฉดีวคัซนี 21.53% และไมท่ราบประวตั ิ30.14%

28

นครราชสมีา 
พษิสนัุขบา้ : 71
จ านวนสตัว ์: 267
รอ้ยละ 26.59

บรุรีมัย ์ 
พษิสนัุขบา้ : 13
จ านวนสตัว ์: 66
รอ้ยละ 19.70

ชยัภมู ิ 
พษิสนัุขบา้ : 21
จ านวนสตัว ์: 179
รอ้ยละ 11.73

สรุนิทร์
พษิสนัุขบา้ : 137
จ านวนสตัว ์: 338
รอ้ยละ 40.53

ทีม่า ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคพษิสนัุขบา้  ขอ้มลู ณ วันที ่3 กรกฎาคม 2561

สถานการณโ์รคพษิสนุขับา้ เขตสขุภาพที ่9 ในสตัว ์
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม - 3 กรกฎาคม 2561
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พื นทีพ่บโรคพษิสนุขับา้ในสตัว ์

สปัดาหท์ี ่25(วนัที ่23 มยิ.-3 กค. 61)

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล ชนดิ
สตัว ์

จ านวน
ผูส้มัผสั

วนัทีไ่ดร้บั
แจง้

การด าเนนิการ

สรุนิทร์
เมอืง

นาบัว
หมู่ 9

โค 1
(คน
เลีย้ง)

27 ม.ิย.61 -ท าลายซากสตัวโ์ดยการฝัง
-กกัสนัุขทีส่มัผัสโรค 2 ตัว เพือ่ดอูาการ 10
วัน
-ตดิตามผูส้มัผัสมารับวัคซนีตามนัด รพ.
สรุนิทร์
-ใหส้ขุศกึษาเรือ่งโรคพษิสนัุขบา้แกผู่ส้มัผัส
และประชาชน
-ประสานปศสุตัวฉ์ีดวัคซนีในสตัวรั์ศมี 3 กม.

สรุนิทร์ สงัขะ ทับทัน
หมู1่

สนัุข ไมม่ผีู ้
สมัผัส

3 ก.ค. 61 -เป็นสนัุขจรจัด เดนิเรร่อ่น ทา่ทางดรุา้ย
จงึประสานปศสุตัวอ์ าเภอเก็บตัวอยา่งตรวจ
-ใหส้ขุศกึษาเรือ่งโรคพษิสนัุขบา้แกป่ระชาชน
-ปศสุตัวอ์ าเภอฉีดวัคซนีในสตัวห์มูท่ี่ 1 รัศม ี
3 กม.
-เฝ้าระวังอาการในสตัวรั์ศม ี3 กม. 6เดอืน

นครราช
สมีา

ประทาย
โนนเพ็ด
หมู ่11

โค 26
(คน
เลีย้ง/
คนชว่ย
ดแูลโค
ป่วย)

27 ม.ิย.61 -ท าลายซากสตัวโ์ดยปศสุตัวอ์ าเภอ
-กกัโคทีเ่ลีย้งรว่มกนัเพือ่สงัเกตอาการ
ผดิปกติ
-ตดิตามผูส้มัผัสมารับวัคซนีตามนัด รพ.
ประทาย
-ใหส้ขุศกึษาเรือ่งโรคพษิสนัุขบา้แกผู่ส้มัผัส
และประชาชน
-อบต.โนนเพ็ดฉีดวัคซนีในสตัวรั์ศม ี5 กม. 



Timeline ผูป่้วยสงสยัโรคพษิสนัุขบา้ 
ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ. นครราชสมีา

25 มยิ.61

14 ม.ิย.61

-ถกูสนัุข
กดัหนา้ขา
ดา้นขวา 
-มรีอย
ถลอก 
-ไมไ่ดล้า้ง
แผล
-ไมไ่ดไ้ป
รพ.

21 ม.ิย.61

-ถกูสนัุข
ตัวเดมิกดั
หนา้ขา
ดา้นขวา 
-มแีผล
เปิด
-ใชเ้หลา้
ขาวลา้ง
แผล
-ไมไ่ดไ้ป
รพ.

25 ม.ิย.61

-เริม่ป่วย
-อาเจยีน 
แน่น
หนา้อก 
สบัสน 
กระสบักระ
สา่ย
-ไป รพ.
โนนสงู

26 ม.ิย.61

- Refer 
มหาราช นม.
-คลุม้คลั่ง 
โวยวายกรดี
รอ้งโหยหวน
กระสบักระสา่ย
-แพทยส์งสยั
โรคพษิสนัุขบา้
-สสจ.น.ม. 
สอบสวนและ
ควบคมุโรค

27 ม.ิย.61

-อาการดขีึน้ 
รูส้กึตัว พดูคยุรู ้
เรือ่ง ไมส่บัสน 
ไมโ่วยวาย 
ไมม่ไีข ้
-สสจ.น.ม.
และสคร.9
สอบสวนและ
ควบคมุโรค
-อ าเภอเปิด 
EOC
-คน้หาผูส้มัผัส
เพิม่

29 ม.ิย.61

-อาการดขีึน้
-ผล Lab ปม
รากผม ปัสสาวะ 
น ้าลาย น ้าไข
สนัหลัง 
Negative
-วนิจิฉยั
สดุทา้ย คอื 
Delirium
-แพทยใ์หก้ลับ
บา้น

28 ม.ิย.61

-ฉดีวคัซนี
ในสตัว์



มาตรการ

ในคน : อสม. ท าทกุวนั
– เคาะประต ูเฝ้าระวงั แจง้ขา่ว รพ.สต ถา้พบผูถ้กูสตัว์

กดั ขว่น  ใหเ้ขา้รับการฉีดวคัซนี 100 %
– สือ่สารประชาสมัพันธว์งกวา้งกบัประชาชนอยา่ง

ตอ่เนือ่ง
– พืน้ทีพ่บผูป่้วยสงสยั ผูป่้วยยนืยนั และสตัวต์ดิเชือ้ 

ด าเนนิการตามมาตรการ 123 ทนัที

ในสตัว ์: ทกุวนั อสม. ประชาชน อาสาปศสุตัว ์
- เฝ้าระวงัสตัว ์ป่วยตายผดิปกต ิแจง้ รพสต.หรอื

ปศสุตัวอ์ าเภอทนัที

31



การสนับสนุนบรหิารจัดการอมิมโูนโกลบลูนิและวัคซนี

(Post exposure)

ภาพรวม PCEC VERORAB Abhayrab SPEEDA ERIG HRIG

นครราชสมีา 649 7,631 0 0 3,636 848

บรุรัีมย์ 123 100 0 1,816 1,164 283

สรุนิทร์ 66 0 240 4,322 1,760 81

ชยัภมูิ 0 2,372 0 1,857 1,812 340

รวมท ั งเขต 838 10,103 240 7,995 8,372 1,552

ขอ้มลูจาก Logistic สคร.9  ณ วันที ่ 3 กรกฎาคม 2561 



THANK  YOU



สถานการณ์โรคพษิสนัุขบา้  เขตสขุภาพที ่9 ปี 2561

34

สถานการณโ์รคพษิสนุขับา้ เขตสขุภาพที ่9 ในคน
ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม - 3 กรกฎาคม 2561

ตาย 

3 ราย 

ระยะฟักตวัสัน้ทีส่ดุ 1.5 เดอืน  

ระยะฟักตวัยาวทีส่ดุ 8 เดอืน 

ระยะฟกัตวัเฉลีย่ 5 เดอืน

รบัเชื อจากสนุขั  100%

จากการกดั ขว่น และเลยี

สนุขัท ั ง 3 ตวัไมไ่ดร้บัวคัซนี

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้  

(โดยเป็นสนัุขจรจัด 1 ตวั 

สนัุขมเีจา้ของ 2 ตวั)  

ผูส้มัผสัทกุรายไมไ่ด้

รบัวคัซนีป้องกนัโรค

พษิสนุขับา้

-ผูเ้สยีชวีติ 2 ราย ไมไ่ดล้า้ง

แผลและไมไ่ดรั้บการรักษา

- 1 ราย ไปลา้งแผลที่

สถานพยาบาลแตล่า้งไมค่รบ

ทกุจดุ 



ผลการตรวจหวัสตัวใ์นเขตสขุภาพที ่9 ปี 2561 
ณ วันที ่3 กรกฎาคม 2561

จงัหวดั จ านวน

หวับวก

สะสม

จ านวน

สง่ตรวจ

สะสม

รอ้ยละ จ านวน

อ าเภอที่

พบหวั

บวก

รอ้ยละ ชือ่อ าเภอทีพ่บหวับวก

นครราช
สมีา

71 267 26.59 18/32 53.13 โชคชยั  เมอืงนครราชสมีา  สงูเนนิ  โนนไทย  บัวลาย  ครบรุี
โนนสงู  แกง้สนามนาง  สดีา  ดา่นขนุทด  คง  พระทองค า  

เสงิสาง  ขามสะแกแสง  ขามทะเลสอ  เทพารักษ์ บา้นเหลือ่ม

ประทาย

บรุรีมัย ์ 13 66 19.70 6/23 26.07 เมอืงบรุรัีมย ์ กระสงั  นาโพธิ ์ โนนดนิแดง พลบัพลาชยั สตกึ

สรุนิทร ์
(อนัดบั 1 
ประเทศ

)

137 338 40.53 17/17 100.00 พบทกุอ าเภอ

ชยัภมู ิ 21 179 11.73 10/16 62.50 บา้นแทน่  เทพสถติ  หนองบัวระเหว  เมอืงชยัภมู ิคอนสวรรค ์ 
แกง้ครอ้ หนองบัวแดง  คอนสาร  ภักดชีมุพล บา้นเขวา้

รวม 242 850 28.47 51/88 57.95

35ทีม่า ระบบสารสนเทศเพือ่การเฝ้าระวงัโรคพษิสนัุขบา้  ขอ้มลู ณ วันที ่3 กรกฎาคม 2561


