
สถานการณโรคสําคัญ เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566     

                                         งานปองกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุมงานเวชกรรมสังคม 

 

การปองกันโรคไขเลือดออก 
สถานการณโรคไขเลือดออกประเทศไทยในป พ.ศ. 2566 (ขอมูลจากระบบรายงานการเฝาระวัง

โรค 506 กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566) มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (Dengue fever : 

DF, Dengue haemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 6,156 ราย

อัตราปวย 9.30 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย อัตราปวยตาย .06 ตอประชากรแสนคน 

การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกรายภาค พบวา ภาคใต มีอัตราปวยสูงที่สุดเทากับ 16.33 
ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก ภาคกลาง อัตราปวย 14.07 ตอประชากรแสนคน ภาคเหนือ อัตรา

ปวย 4.60 ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราปวย 1.51 ตอประชากรแสนคน และ

กรุงเทพฯ  อัตราปวย 23.84 ตอประชากรแสนคน ตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การกระจายของผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออก ป 2566 จําแนกรายภาค 
 

ภาค จํานวนผูปวย อัตราปวยตอ

ประชากรแสนคน 

จํานวนผูปวย

ตาย 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

เหนือ 568 4.60 0 0.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 329 1.51 0 0.00 

กลาง 2,386 14.07 3 0.13 

ใต 1,548 16.33 1 0.06 

กรุงเทพฯ 1,325 23.84 0 0.00 

 

การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกตามกลุมอายุ สวนใหญพบในกลุมอายุ 5-14 ป มีอัตราปวย

สูงสุด คือ 27.81 ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก กลุมอายุ 15-24 ป (16.39)และอายุ 0-4 ป 

(12.76) ตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การกระจายของผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออก ป 2566 จําแนกตามกลุมอายุ 
 

กลุมอาย ุ จํานวนผูปวย อตัราปวยตอประชากร

แสนคน 

จํานวนผูปวยตาย อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

0 – 4 ป 383 12.76 1 0.26 

5 - 14 ป 2,110 27.81 1 0.05 

15 – 24 ป 1,375 16.39 0 0.00 

25 - 34 ป 987 10.59 2 0.20 

35 – 44 ป 601 6.04 0 0.00 

45 – 54 ป 350 3.42 0 0.00 

55 – 64 ป 188 2.22 0 0.00 

65 ปข้ึนไป 162 2.01 0 0.00 



สถานการณโรคสําคัญ เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566     

                                         งานปองกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุมงานเวชกรรมสังคม 

 

จังหวัดนครปฐมพบผูปวยอยูในอันดับที่ 3 ของระดับประเทศ อยูอันดับ 1 ของระดับเครือขาย

สุขภาพที่ 5 (นครปฐม, เพชรบุรี, สมุทรสาคร) อัตราปวยเทากับ 29.71  ตอประชากรแสนคน ไมพบ

ผูเสียชีวิต 

สถานการณโรคไขเลือดออกอําเภอเมืองนครปฐม มีอัตราปวยเทากับ 39.43 ตอประชากรแสนคน 

เดือนมกราคม 2566 มีจํานวนผูปวยลดลงจากเดือน มกราคม 2566 (46 ราย) เมื่อเทียบกับคา 

(Baseline) มีคาสูงกวาคา Baseline และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ ของทุกปมีจํานวนผูปวยสูง

กวาทุกป และมีจํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป 9.20 เทา 

 

รูปที่ 1 จํานวนผูปวยไขเลือดออก อําเภอเมืองนครปฐม เปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 5 ป และ BASELINE 
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รูปที่ 2 จํานวนผูปวยไขเลือดออก อําเภอเมืองนครปฐม ป 2563 -2566 เปรียบเทียบกับคา มัธยฐาน 
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การปองกันและควบคุมโรค 
การเฝาระวังไขไวรัสซิกา (PUI)  

1. ผูเขาขายเฝาระวัง เด็กศีรษะเล็ก         จํานวน 1 ราย  

ผลการตรวจ พบเชื้อ 0 ราย 

 

การเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ผูเขาขายสอบสวน/เฝาระวัง  จํานวน   999   ราย 

2. รวมผูเขาขายสอบสวน/เฝาระวัง  จํานวน 2,342  ราย(1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2566)  

ผลการตรวจ (PCR+ATK) พบ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 817 ราย 

 

ผูปวยที่ตองสอบสวนเรงดวน   เดือน กุมภาพันธ  2566 

ในเดือนกุมภาพันธ  2566 พบผูปวยทีต่องสอบสวนเรงดวนไดแก โรคไขเลือดออก จํานวน 50 ราย 

มือเทาปาก 27 ราย ไขหวัดใหญ 3 ราย สุกใส 1 ราย อาหารเปนพิษ 7 ราย 

Strep. suis 3 ราย ราย AEFI 2 ราย ไขซิกา 2 ราย ชิคุนกุนยา 1 ราย  

API (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 23 ราย 

 สถานการณโรคมือเทาปาก ตั้งแต 1 มกราคม  2566 ถึง  28 กุมภาพันธ  2566  เครือขาย

โรงพยาบาลนครปฐม พบผูปวยจํานวน 50 ราย  

 

 รายงานการสอบสวนอาหารเปนพิษ 

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 เวลา 14.00 น. ไดรับแจงจากหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) วา

พบผูปวยสงสัยอาหารเปนพิษ มอีาการคลื่นไส อาเจียน ถายเหลว จํานวน 3 ราย  

 งานปองกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา จึงไดแจงทีม SRRT เครือขายโรงพยาบาลนครปฐม รวม

ดําเนินการสอบสวนโรค ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันที ่6 มีนาคม 2566 

ผลการสอบสวน  

 พบผูที่เขาไดกับคํานิยามผูปวย รวม 7 คน ผูปวยทุกคนรวมรับประทานอาหารกุงจอม ที่ซื้อจาก

แผนกธุรการ โรงงานทอกระสอบ แบงเปนผูที่เขารับการรักษาตัวเปนผูปวยนอก จํานวน 7  คน (รอยละ 

100.00) ผูปวยเปนเพศชาย (รอยละ 57.14) เพศหญิง (รอยละ 42.86)   ผูปวยมีอายุระหวาง 43 – 69 ป 

กลุมอายุของผูปวยที่พบมากท่ีสุด อายุ 45  ป (รอยละ 28.57) 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของผูปวยแยกรายละเอียดตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนผูปวยที่มีอาการแยกตามชวงเวลาการเกิดอาการของโรค 
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ผูปวยรายแรกเริ่มมีอาการ เมื่อเวลา  11.00 น.ของวันที่  28 กุมภาพันธ 2566 และมีจํานวนเพิ่ม

สูงขึ้นเมื่อเวลา 12.00 น. พบผูปวยมากสุด ชวงระยะเวลา 12.00 – 13.30 น. ระยะฟกตัวของการเกิดโรค
(3) ประมาณ  60 นาท ี(ผูปวยรับประทานอาหาร 2 ชวง เวลา 09.00-09.30 น. และ 11.00 -11.30 น.)   
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงรอยละของอาการและอาการแสดงของผูปวย 
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ผูปวยสวนใหญมีอาการคลื่นไส รองลงมาไดแกอาการ ปวดทองและถายเหลว รอยละ 85.71 

อาเจียน รอยละ 71.43 และเวียนศีรษะ รอยละ 42.86  ตามลําดับ 

ผลการศึกษาเชิงวิเคราะห 

 จํานวนผูรับประทานอาหารกุงจอม ทั้งหมด 7 คน จํานวนมีอาการ ทั้งหมด 7 คน  

อัตราอุบัติการณ  (AR)  = 7*100/7  =  100.00 

การศึกษาเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการ 

ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารกุงจอม จํานวน  1 ตัวอยางไมพบเชื้อกอโรค 

ผลการตรวจ RSC ผูปวย    จํานวน  7 ตัวอยางไมพบเชื้อกอโรค 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการเฝาระวังโรคอาหารเปนพิษในโรงงานทอกระสอบ ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐมในครั้งนี้ ติดตอกัน 5 วัน ไมมีรายงานการเกิดโรคเพิ่มขึ้น และผูปวยหายเปนปกต ิ

สรุปผล 

การสอบสวนโรคครั้งนี้ เกิดการระบาดของโรคอาหารเปนพิษในโรงงานทอกระสอบ ตําบลถนน

ขาด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนอาหารกุงจอม ที่ซื้อจากแผนกธุรการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ  

2566 มีการปนเปอนสารเคมีในอาหาร อุบัติการณของโรค เทากับ 100.00 สามารถ   คาดเดาเชื้อกอโรค

ที่เปนไปได คือ อาหารอาจจะปนเปอนสารเคมี กลุมออรกาโนฟอสเฟต การระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นอยูใน

วงจํากัดเนื่องจากทีม SRRT ไดเขาไปดําเนินการในพื้นที่ทันทีหลังไดรับการแจงขาวและสามารถเรียกเก็บ

อาหารที่เปนตนเหตุของการเกิดอาหารเปนพิษ 

ผูสอบสวน 

 1. นายอดิศักดิ์       พรภคกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  ผูสอบสวน/เขียน 

 2. นางเสาวนีย       พรภคกุล     นักวิชาการสาธารณสุข        ผูสอบสวน  

 3. นางสาวพัชชร ี    ออนเที่ยง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       ผูสอบสวน 

 4. นายอภิชาต ิ     พาสนไกรศร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       ผูสอบสวน 

 5. นางสาววรภรณ   ปานมวง      นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ       ผูสอบสวน 

 6. นางสาวกาญจนา หนูแกว นักวิชาการสาธารณสุข              ผูสอบสวน 

 

 


