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สรุปรายงานส าหรับผู้บริหาร 

 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ขอสรุปสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพที่ส ำคัญ
ประจ ำสัปดำห์ที่ 37 ระหว่ำงวันที่ 13 –19 กันยำยน 2564 ดังนี้ 
1. การตรวจสอบข่าวการระบาด 

มีกำรรำยงำนและตรวจสอบเหตุกำรณ์ระบำด จ ำนวน  31 เหตุกำรณ์ ดังนี้ 
1.1 ผู้ป่ วยสงสัยอำกำรไม่ พึ งประสงค์จำกภำยหลั งได้ รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต         

จ ำนวน 10 เหตุกำรณ์ (จังหวัดพิษณุโลก 2 เหตุกำรณ์, จังหวัดสุโขทัย 3 เหตุกำรณ์ ,จังหวัดอุตรดิตถ์  2 รำย
และจังหวัดเพชรบูรณ์  3  รำย ) และอำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 จ ำนวน 13 รำย 
(จังหวัดตำก  2  เหตุกำรณ์,จังหวัดสุโขทัย 4 เหตุกำรณ์,จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 เหตุกำรณ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 
เหตุกำรณแ์ละจังหวัดอุตรดิตถ์  1  เหตุกำรณ)์ 

1.2 ผู้ป่วยโรคไวรัสซิก้ำ จ ำนวน 1 เหตุกำรณ์ (ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์) 
1.3 ผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสซิก้ำ จ ำนวน 2 เหตุกำรณ์ ( อ ำเภอเมืองและอ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์) 
1.4 เหตุกำรณ์จมน้ ำเสียชีวิตจำกเหตุอุทกภัย 2 เหตุกำรณ์ (อ ำเภอวังโป่งและอ ำเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์) 
1.5 ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก 1 เหตุกำรณ์ (ต ำบลวังทอง อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก) 
1.6 ผู้ป่วยสงสัย Diphtheria 1 เหตุกำรณ์ (ต ำบลบำงงำม  อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์) 
1.7 ผู้ป่วยสงสัย Melioidosis และสงสัย Leptospirosis 1 เหตุกำรณ์  ( ต ำบลบ้ำนมุง  

อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก) 

โดยมีรายละเอียดเหตุการณ์ส าคัญ 12 เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้ป่วยสงสัยอาการไม่พึงประสงค์จากภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต จ านวน               
10 เหตุการณ์ 

เหตุการณ์ที่ 1 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลป่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

วันที่ 13 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 
ผู้เสียชีวิต เป็นเพศหญิง อำยุ 77 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 123 หมู่ 12 ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปฏิเสธประวัติกำรแพ้ยำ มีโรคประจ ำตัว ได้แก่  HT, DM, DLP, Heart disease 

http://odpc2.ddc.moph.go.th/odpc2 โทรศัพท์ 0-5521-4615-7 โทรสาร 0-5532-1237-8 

http://odpc2.ddc.moph.go.th/odpc2


2 

ประวัติการรักษา 
วันที่ 8 กันยำยน 2564 เวลำ 22.00 น. อำเจียน แขนขำอ่อนแรง หำยใจเหนื่อย (หลังฉีด 14 ชม.) 
วันที่ 8 กันยำยน 2564 ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยหยุดหำยใจ ญำติท ำกำร CPR 10 นำที ผู้ป่วยฟ้ืน โทร

เรียก EMS 1669 
 หน่วย EMS ไปถึงประเมินได้ E1V1M1 ,HR 50 /min, pupil 5 mm fixed dilated , not pale , 

no Gx, Heart Irregular rhythm , abd soft , no 
เวลำ 22.52 น. ผู้ป่วยหยุดหำยใน เจ้ำหน้ำที่ CPR 2 Cycle EKG : PEA , adrenaline  1 amp และ 

ROSC (Return of Spontaneous Circulation) 
เวลำ 23.04 น. ผู้ป่วยหยุดหำยใจ เจ้ำหน้ำที่ VT Ventricular tachycardia (VT)  200 U และ ROSC  

POST Dx. cardiac arrest    SDx. LM occlusion 
เวลำ 23.28 น. เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก แรกรับ BP= 204/112 mmHg , 

PR= 124 /min , RR=18 /min , O2Sat = 88 % 
 เวลำ 23.38 น. ผู้ป่วยหยุดหำยใน เจ้ำหน้ำที่ CPR  EV6 PEA , DTX stat 300 mg% 
 เวลำ 23.40 น. ผู้ป่วยหยุดหำยใน เจ้ำหน้ำที่ CPR EV6 PEA , adrenaline  1 amp amp และ 

ROSC 
ผู้ป่วยadmit ward ศัลยกรรม 2 และศัลยกรรมประสำท  
วันที่ 9 กันยำยน 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิต  แพทย์วินิจฉัย Respiratory failure 
หมำยเหตุ: รำยละเอียดกำรเสียชีวิตอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนเพิ่มเติม ญำติไม่ประสงค์ท ำ Autopsy 

เหตุการณ์ที่ 2 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลบ้ำนแก่ง  อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่ 13 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 
ผู้เสียชีวิต เป็นเพศหญิง อำยุ 31 ปี สัญชำติไทย ที่อยู่ 15/1 หมู่ 6 ต ำบลบ้ำนแก่ง อ ำเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ์ ไม่มีประวัติกำรแพ้ยำ ไม่มีโรคประจ ำตัว  

ประวัติการรักษา 
วันที่ 11 สิงหำคม 2564 เวลำ มำรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ เข็มที่ 1 

Sinovac 0.5 ml กล้ำมเนื้อต้นแขนซ้ำย (ไม่ทรำบเวลำ) 
วันที่ 8 กันยำยน 2564 เวลำ 10.15 น.มำรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 

เข็มที่ 2 Astrazeneca  0.5 ml กล้ำมเนื้อต้นแขนซ้ำย  
วันที่ 12 กันยำยน 2564 (หลังฉีดวัคซีน 4 วัน) ก่อนมำ รพ. มีอำกำรเรียกไม่รู้สึกตัวประมำณ 20 นำที 

โดยญำติให้ประวัติให้ผู้ป่วยเข้ำนอน เวลำ 24.00 น. และประมำณตี 3.00 น. เรียกไม่รู้สึกตัว จึงเรียก EMS    
รพ.อุตรดิตถ์มำรับผู้ป่วย No pupil  หัวใจหยุดเต้น ได้ท ำ CPR เวลำ 03.08 น.และถึง ER รพ.อุตรดิตถ์ เวลำ 
03:25 น. ท ำกำรกู้ชีพ 30 นำที และเวลำ 03.52 น. ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว No V/S และเสียชีวิต กำรรักษำเบื้องต้น 
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7.5% NaHCO3  1 amp,10%Calcium acetate 1, Adenaline 10 amp แพทย์วินิจฉัย Sudden Cardiac 
arrest  

วันที่ 12 กันยำยน 2564 เสียชีวิต เวลำ 03.52 น. และญำติยินยอมให้ Autopsy ผล ATK : Negative 

 เหตุการณ์ที่ 3 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 วันที่ 14 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต เป็นเพศ
ชำย อำยุ 75 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 123/2 หมู่ 9 ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปฏิเสธประวัติกำรแพ้ยำ ปฏิเสธโรคประจ ำตัว  

ประวัติการรักษา 
วันที่ 11 กันยำยน 2564 เวลำ 08.00 น.(มีอำกำร 1 วันหลังได้รับวัคซีน) ญำติให้ประวิติว่ำผู้ป่วยมี

อำกำรปวดหัวตั้งแต่วันที่ฉีด 
 วันที่ 12 กันยำยน 2564 ญำติให้ประวิติว่ำผู้ป่วยมีอำกำรปวดตลอดเวลำ 
วันที่ 12 กันยำยน 2564 เวลำ 07.00 น. ญำติให้ประวิติว่ำผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หำยใจแรง จึงเรียกรถโรงพยำบำล
เพชรบูรณ์มำรับตัว BP= 237/110 mmHg , P=150 /min , RR=24 /min , T = 36.8 c 
ผู้ป่วย Admit ward ศัลยกรรมชำย 
วันที่ 13 กันยำยน 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิต (Admitทั้งหมด 1 วัน)  

แ พ ท ย์ วิ นิ จ ฉั ย : acute subdural hemorrhage , subarachnoid hemorrhage , acute 
intracranial hemorrhage 
          ญำติปฏิเสธกำรชันสูตร/พร้อมเซ็นต์รับทรำบ 

เหตุการณ์ที่ 4 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลไกรใน อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย 

วันที่ 15 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลสุโขทัย พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต เป็นเพศชำย 
อำยุ 63 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 32/2 หมู่ 1 ต ำบลไกรใน อ ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย ปฏิเสธ
ประวัติกำรแพ้ยำ มีโรคประจ ำตัวได้ HT และDLP  

ประวัติการรักษา 
วันที่ 5 กันยำยน 2564 (มีอำกำร 6 วันหลังได้รับวัคซีน) ผู้ป่วยมีอำกำรหำยใจไม่สะดวก เหนื่อย    

แน่นท้อง 
วันที่ 9 กันยำยน 2564 ผู้ป่วยมอำกำรอืดแน่นท้อง ท้องโต หำยใจไม่สะดวก เหนื่อย EMS(1669)น ำส่ง

โรงพยำบำลสุโขทัย BP= 100/66 mmHg , P=64 /min , RR=28 /min , T = 36.2 c , O2sat = 98%  
วันที่ 9 กันยำยน 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิต 
แพทย์วินิจฉัย : Fibrosis and cirrhosis of liver - Other and unspecified cirrhosis of liver  ,  

Abnormalities of breathing - Dyspnoea 
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          ญำติปฏิเสธกำรชันสูตร 

เหตุการณ์ที่ 5 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 15 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 
ผู้เสียชีวิต เป็นเพศหญิง อำยุ 82 ปี สัญชำติไทย ที่อยู่ 58/48   ต.ในเมือง  อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์  ไม่
มีประวัติกำรแพ้ยำ ไม่มีโรคประจ ำตัว 

ประวัติการรักษา 
วันที่ 31 สิงหำคม 2564 รับวัคซีน Astrazeneca เข็ม 2 lot no.A1055 เวลำ 14.11 น. BP ก่อนฉีด 

168/64 mmHg P67 min T36.1 เวลำ  17.00น. ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยบอกมีอำกำรร้อนๆหนำวๆ จึงทำน
พำรำเซตำมอล 

วันที่ 2 – 3 กันยำยน 2564  อำกำรปกติดี 
วันที่ 4 กันยำยน 2564 เวลำ 22.00 มีอำกำรปวดหัว และอำเจียนจึงทำนพำรำเซตำมอล 2 เม็ด 
วันที่ 5 กันยำยน 2564 เวลำ 08.30 น. มำตรวจที่ รพ.เพชรบูรณ์ BPแรกรับ 170/72 mmHg P78  

RR20  T37.6 ส่งตรวจ PCR COVID-19 วันที่ 5/9/64 ผล Not detected แพทย์ให้สังเกตอำกำรที่ ER ผู้ป่วย
เริ่มมีอำกำรซึม แพทย์สงสัยเส้นเลือดสมอง ท ำ CT scan Admit ศัลยกรรมหญิง ผลเส้นเลือดสมองแตก  
เวลำ22.00น. เข้ำรับกำรผ่ำตัด หลังผ่ำ Admit ICU 

วันที่ 14 กันยำยน 2564 เวลำ 11.15 น. เสียชีวิต 
แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น ruptured aneurysm (ญำติปฏิเสธกำรชันสูตร/พร้อมเซ็นต์รับทรำบ) 

เหตุการณ์ที่ 6 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 วันที่ 16 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลท่ำปลำ อุตรดิตถ์ พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต 
เพศหญิง อำยุ 65 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 78 หมู่ 1 ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปฏิเสธประวัติกำรแพ้ยำ มีโรคประจ ำตัวได้ DM,HT,CVA และCKD  

ประวัติการรักษา  
วันที่ 11 กันยำยน 2564 (มีอำกำร 18 วันหลังได้รับวัคซีน) ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยมีอำกำร แน่น

หน้ำอก หำยใจไม่สะดวก ขณะรับประทำนอำหำรเย็น ญำติน ำส่งโรงพยำบำลท่ำปลำ อุตรดิตถ์  
วันที่ 11 กันยำยน 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนมำถึงโรงพยำบำล  
แพทย์วินิจฉัย : ยังไม่ระบุ (เสียชีวิตก่อนมำโรงพยำบำล)  
ส่งชันสูตรโรงพยำบำลอุตรดิตถ์ (อยู่ระหว่ำงรอผล)  
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เหตุการณ์ที่ 7 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลสำมเรือน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 

 วันที่ 17 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลศรีสังวร พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต เพศชำย 
อำยุ 60 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 42 หมู่ 5 ต ำบลสำมเรือน อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย ปฏิเสธ
ประวัติกำรแพ้ยำ มีโรคประจ ำตัวได้แก่ DM ,HT และ DLP  

ประวัติการรักษา  
วันที่ 16 กันยำยน 2564 เวลำ 19:00 น. ผู้ป่วยมีอำกำรอำเจียน ไอ หำยใจเหนื่อย หมดสติที่บ้ำน 

ญำติโทรตำม EMS 1669 เข้ำรับกำรรักษำโรงพยำบำลศรีสังวร ด ำเนินกำร CPR 4 รอบ T = 38 C ผู้ป่วย
admit โรงพยำบำลศรีสังวร  

วันที่ 17 กันยำยน 2564 ; เวลำ 10:00 น. ผู้ป่วยเสียชวีิต (admitรวม 1 วัน)  
แพทย์วินิจฉัย : Cardiac Arrest  
ญำติปฏิเสธกำรชันสูตร หมำยเหตุ รำยละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ระหว่ำงติดตำมพ้ืนที่  

เหตุการณ์ที่ 8 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลดงมูลเหล็ก อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 17 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลท่ำปลำ อุตรดิตถ์ พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต 
เพศหญิง อำยุ 70 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 119 หมู่ 2 ต ำบลดงมูลเหล็ก อ ำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ปฏิเสธประวัติกำรแพ้ยำ มีโรคประจ ำตัวได้แก่ DM 

ประวัติการรักษา 
วันที่ 14 กันยำยน 2564 ผู้ป่วยเดินทำงมำฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 เข็มที่ 2 BPก่อนฉีด 

202/88 mmHg T= 36 C 
วันที่ 15 กันยำยน 2564 (มีอำกำร 1 วันหลังได้รับวัคซีน) 

เวลำ 08:00 น. ; ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยมีอำกำรอ่อนเพลีย ลุกเดินไม่ได้ ท้องเสีย ปวดท้อง และมีไข้ ญำติจึงให้
ทำนยำ WHITE MIXTURE และ Paracetamol (ผู้ป่วยรับทำนอำหำรได้น้อย) 
เวลำ 15:00 น. ; ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยสำมำรถลุกอำบน้ ำได้ เหงื่อออกมำก แต่ยังมีไข้ 
เวลำ 18:00 น. ; ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยมีเหงื่อออกมำก และยังรับประทำนอำหำรได้น้อย 

วันที่ 16 กันยำยน 2564 เวลำ 08:30 น. ญำติให้ประวัติว่ำผู้ป่วยนอนตัวแข็ง เท้ำเย็น แต่ล ำตัวยังอุ่น
คล ำไม่พบชีพจร จึงโทรแจ้ง EMS 1669 และเสียชีวิตที่บ้ำน 

แพทย์วินิจฉัย : ไม่สำมำรถระบุสำเหตุกำรตำยได้ (เสียชีวิตก่อนมำโรงพยำบำล) 
ญำติปฏิเสธกำรชันสูตรพร้อมเซ็นต์รับทรำบ 
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เหตุการณ์ที่ 9 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 
ต ำบลป่ำกุมเกำะ อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 วันที่ 18 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลสวรรคโลก พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต เพศหญิง 
อำยุ 65 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 62 หมู่ 5 ต ำบลป่ำกุมเกำะ อ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปฏิเสธ
ประวัติกำรแพ้ยำ มีโรคประจ ำตัวได้แก่ DM ,HT ,THYROID และIHD  

ประวัติการรักษา  
วันที่ 14 กันยำยน 2564  

เวลำ 15:00 น. มีอำกำรปวดศีรษะ  
เวลำ 17:30 น. มีอำกำรแขนขำอ่อนแรงด้ำนขวำ พูดไม่ชัด ญำติให้อมยำใต้ลิ้น จำกนั้นพูดไม่ออก  
เวลำ 18:15 น. ญำติโทรตำม EMS 1669 น ำส่งโรงพยำบำลสวรรคโลก ประเมินอำกำร E4V3M6 BP162/110 
mmHg , EKG NSR , pupil 3 mmRR , DTX 153 mg% (Refer โรงพยำบำลศรีสังวร)  
เวลำ 19:45 น. โรงพยำบำลศรีสังวร แพทย์ประเมินอำกำร BP 192/93 mmHg Sat 99% P=60/นำท ี, 
E4V5M6 (Admit ward Med )  

วันที่ 17 กันยำยน 2564  
เวลำ 6:04 น. ผู้ป่วย Cardiac arrest เริ่ม CPR , Adrenaline 1 mg , no cardiac activity , doll eye 
negative , pupil fixed d.late 4 mm  
เวลำ 6:25 น. ผู้ป่วยเสียชีวิต (admit รวม 3 วัน)  

แพทย์วินิจฉัย : Acute Stroke fast tract  
ส่งชันสูตรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยนเรศวร (รอผล)  

เหตุการณ์ที่  10 : ผู้ป่วยสงสัยอำกำรไม่พึงประสงค์จำกภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) 
เสียชีวิต ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 วันที่ 19 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก
โรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก พบเหตุกำรณ์อำกำรไม่พึงประสงค์ภำยหลังได้รับวัคซีน COVID-19 
ผู้เสียชีวิต เพศชำย อำยุ 76 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย ที่อยู่ 37/16-17 ถนนชำญเวชกิจ ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปฏิเสธประวัติกำรแพ้ยำ ไม่ระบุโรคประจ ำตัว  

ประวัติการรักษา  
วันที่ 15 กันยำยน 2564 เวลำ 16:00 น. (มีอำกำรหลังได้รับวัคซีน 1 วัน) ผู้ป่วยมีอำกำรชักเกร็งตำ

ค้ำง ญำติแจ้ง EMS 1669 น ำส่งโรงพยำบำลพุทธชินรำช พิษณุโลก ขณะน ำส่งโรงพยำบำลผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่
หำยใจ ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลำต่อมำ  

แพทย์วินิจฉัย : seizure with post cardiac arrest  
ญำติปฏิเสธกำรชันสูตร  
หมำยเหตุ รำยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่ำงติดตำมพ้ืนที่ 
 



7 

2. เหตุกำรณ์จมน้ ำเสียชีวิตจำกเหตุอุทกภัย 2 เหตุกำรณ์ (อ ำเภอวังโป่งและอ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) 

เหตุการณ์ที่ 1 : เหตุกำรณ์จมน้ ำเสียชีวิตจำกเหตุอุทกภัย อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 14 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเหตุกำรณ์จมน้ ำเสียชีวิตจำกเหตุอุทกภัย จ ำนวน 1 รำย เป็น
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอหล่มสัก เพศชำย อำยุ 47 ปี สัญชำติไทย ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ต.ตำลเดี่ยว อ.หล่มสัก     
จ.เพชรบูรณ์   

รำยละเอียดของเหตุกำรณ์  
วันที่ 11 กันยำยน 2564   
เวลำ 09.00 น.เดินทำงไปรับยำพระรำชทำน พอ.สว. ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือ

ช่วยผู้ประสบภัยน้ ำท่วม ในพ้ืนที่อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เวลำ 11.00 น.รับน้ ำดื่มและสิ่งของบริจำคที่ตลำดหล่มสัก 
เวลำ 13.00 -17.00 น.ช่วยบรรจุถุงยังชีพ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม  ศูนย์อ ำนวยกำร

โรงพยำบำลสนำมอ ำเภอหล่มสัก สวนธำรณะหนองแค 
เวลำ 19.00 น.เดินทำงกลับบ้ำนภรรยำ หมู่ที่ 9 ต.ตำลเดี่ยว อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ สันนิษฐำนว่ำ

ระหว่ำงทำงกลับบ้ำน เกิดอำกำรเป็นลมหมดสติ พลัดตกลงจนจมน้ ำ 
12 กันยำยน 2564 
เวลำ 10.30 น.พบร่ำงเสียชีวิตแล้ว บริเวณทีมีน้ ำท่วม สำมแยกบ้ำนใหม่ หมู่ที่ 9 ต.ตำลเดี่ยว   

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

เหตุการณ์ที่ 2 : เหตุกำรณ์จมน้ ำเสียชีวิตจำกเหตุอุทกภัย อ ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 17 กันยำยน 2564 ทีม SAT ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจำก

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเหตุกำรณ์จมน้ ำเสียชีวิตจำกเหตุอุทกภัย จ ำนวน 1 รำย หญิงไทย 
อำยุ 23 ปี ภูมิล ำเนำ อำศัยอยู่หมู่ที่  3  ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จมน้ ำเสียชีวิต บริเวณฝำยน้ ำล้น 
บ้ำนวังพลับ หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง  เนื่องจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วม อ.วังโป่ง 

รำยละเอียดเหตุกำรณ์ 
วันที่ 14 กันยำยน 2564  
เวลำ 16.00 น.ได้เดินทำงไปเล่นน้ ำบริเวณฝำยน้ ำล้น บริเวณบ้ำนวังพลับ หมู่ที่5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง    

จ.เพชรบูรณ์ จำกนั้นได้พลัดตกลงจนจมน้ ำ 
เวลำ 16.30 น.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลน้ ำอ้อม ได้รับแจ้งข่ำว พบหญิงไทย อำยุ 23 ปี 

ภูมิล ำเนำ อำศัยอยู่หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จมน้ ำเสียชีวิต บริเวณฝำยน้ ำล้น บ้ำนวังพลับ 
หมู่ที่ 5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง เนื่องจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วม อ.วังโป่ง 

วันที่ 15 กันยำยน 2564 
เวลำ 22.00 น.ได้รับแจ้งจำกชุดค้นหำพบร่ำงผู้เสียชีวิตซึ่งพบว่ำห่ำงจำกจุดจมประมำณ 300 เมตร 

และได้ท ำกำรน ำร่ำงผู้เสียชีวิตขึ้นจำกน้ ำ ควำมเชี่ยวและควำมลึกของน้ ำที่จุดเกิดเหตุประมำณ 2-4 เมตร 
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2. สถานการณ์โรคและภัยท่ีน่าสนใจในประเทศและพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 
2.1 กรมควบคุมโรค ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง รับ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี ขยายเวลาถึงสิ้นปี 

2564 

     วันนี้ (17 กันยำยน 2564) นำยแพทย์โอภำส กำรย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข กล่ำวว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 ที่ต้องเฝ้ำระวัง ประกอบกับช่วงฤดูฝนเป็น
ฤดูกำลระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทำงระบบทำงเดินหำยใจ หำกผู้ป่วยติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อม
กันจะเพ่ิมควำมรุนแรง และมีโอกำสเสียชีวิตสูงขึ้นได้ โดยเฉพำะประชำชน 7 กลุ่มเสี่ยง จึ งได้รณรงค์ให้
ประชำชนทั้ง 7 กลุ่มเข้ำรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหำคม พบผู้รับวัคซีนเพียง 
1,739,633 โดส หรือร้อยละ 28.05 จึงพิจำรณำขยำยระยะเวลำจำกเดิมวันที่ 31 สิงหำคม 2564 เป็นวันที่ 31 
ธันวำคม 2564 นอกจำกนี้ ยังได้ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ิมเติม ได้แก่ 1.บุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร
ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 2.กลุ่มที่อยู่ในสถำนที่ที่มีกำรรวมตัวของประชำกรจ ำนวนมำกที่เสี่ยงต่อกำรระบำด 
และ 3 กลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆ ขึ้นกับสถำนกำรณ์ในช่วงนั้น โดยเริ่มให้บริกำรวัคซีนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2564           
ประชำชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อำยุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรค
เรื้อรัง 4.ผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิกำรทำงสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธำลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง และ 7.โรคอ้วน  
ที่มำ : https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20681&deptcode=brc  (17 กันยำยน 2564) 

2.2 กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพประชาชนช่วงฝนตกหนัก พร้อมแนะ “6 วิธีเตรียมพร้อม” 
ก่อนน้ าท่วม” 

 กรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภำพประชำชนในช่วงฝนตกหนัก พร้อมแนะ 6 วิธีเตรียมพร้อมก่อนน้ ำท่วม 
เพ่ือควำมปลอดภัยของชีวิต ลดกำรสูญเสีย ดังนี้ 
          1.ติดตำมข่ำวและสถำนกำรณ์น้ ำท่วมจำกกรมอุตุนิยมวิทยำ รวมทั้งสัญญำณเตือนควำมผิดปกติต่ำงๆ 
โดยเฉพำะช่วงเวลำกลำงคืน อย่ำงสม่ ำเสมอ 
          2.จัดเตรียมน้ ำสะอำด อำหำรกระป๋องหรืออำหำรแห้ง ยำที่จ ำเป็นต่ำงๆ เช่น ยำแก้ปวดลดไข้ ยำหยอด
ตำ ยำใส่แผล ผงน้ ำตำลเกลือแร่ ยำประจ ำตัวของผู้ที่มีโรคประจ ำตัวเรื้อรังต่ำงๆ อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรใช้ชีวิต 
และจดเบอร์โทรฉุกเฉินทีจ่ ำเป็นไว้ 
          3.ศึกษำแผนปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหมู่บ้ำน หรือในชุมชน เกี่ยวกับสัญญำนเตือนภัยต่ำงๆ 
กำรติดต่อสื่อสำร เส้นทำงอพยพและสถำนที่ตั้งท่ีพักฉุกเฉินหรือศูนย์อพยพในพ้ืนที่ 
          4.จัดเตรียมช่องทำง หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงำนกู้ภัยในท้องถิ่น ชุมชน 
          5.หำกมีสัตว์เลี้ยง ให้จัดเตรียมสิ่งของจ ำเป็นส ำหรับกำรดูแลสัตว์ เช่น อำหำร พื้นที่หลบภัยส ำหรับสัตว์ 
รวมทั้งกำรป้องกันโรคที่อำจเกิดมำจำกสัตว์สู่คน เช่นโรคฉี่หนู เป็นต้น 
          6.กำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบไฟฟ้ำภำยในบ้ำน หรือระบบไฟส ำรอง รวมทั้งถุงบรรจุทรำยเพ่ือ
ป้องกันน้ ำท่วม หำกจ ำเป็น 
          ที่ ม ำ : https://ddc.moph.go.th/odpc7/news.php?news=20580&deptcode=odpc7  (13 
กันยำยน 2564) 
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3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในต่างประเทศ 
3.1 จีนสุดระทึก ไต้ฝุ่นจันทูจ่อถล่มเต็มๆ เซี่ยงไฮ้อพยพคนหลายแสนหนีพายุ 
เมื่อ 14 ก.ย.64 สื่อต่ำงประเทศติดตำมสถำนกำรณ์ ชำวจีนทำงชำยฝั่งภำคตะวันออก ตั้งแต่มณฑล    

เจ้อเจียง เทศบำลนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจียงซูเตรียมเผชิญพำยุไต้ฝุ่นจันทู (Chanthu) ที่จะขึ้นฝั่งถล่มเต็มๆ 
คำดอิทธิพลของไต้ฝุ่นจันทูจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมำก ลมกระโชกแรงมำก หลังพำยุไต้ฝุ่นจันทูได้พัดผ่ำน
ฟิลิปปินส์และไต้หวันในช่วงสุดสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

ด้ำนศูนย์อุตุนิยมวิทยำเซี่ยงไฮ้คำดกำรณ์ว่ำไต้ฝุ่นจันทูจะเคลื่อนตัวอยู่เหนือน่ำนน้ ำทำงตะวันออกของ
เซี่ยงไฮ้ไกลรำว 100-200 กิโลเมตร ตั้งแต่คืนวันจันทร์ (13 ก.ย.) ถึงวันพุธ (15 ก.ย.) ซึ่งคำดว่ำจะท ำให้บำง
พ้ืนที่ของเซี่ยงไฮ้เกิดฝนตก มีปริมำณน้ ำฝนสูงสุด 250 มิลลิเมตร ก่อนที่พำยุจะอ่อนก ำลังก่อนเคลื่อนตัวห่ำง
จำกเมืองเซี่ยงไฮ้ไปทำงตะวันออกเฉียงเหนือในวันพฤหัสบดี (16 ก.ย.) ทำงกำรท้องถิ่นได้ประกำศยกเลิกบริกำร
รถประจ ำทำงระยะไกล 150 คัน รวมทั้งระงับบริกำรขนส่งและรถไฟบำงส่วน รวมถึงปิดสถำนที่ท่องเที่ยว 112 
แห่ง เพื่อรับมือพำยุไต้ฝุ่นลูกนี้ ขณะที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยำมณฑลเจียงซูทำงตะวันออกของจีน ออกประกำศเตือน
ภัยไต้ฝุ่นจันทูระดับ   สีเหลือง (สูงอันดับ 2 จำก 4 ระดับ) เมื่อช่วงบ่ำยวันจันทร์ (13 ก.ย.) โดยหน่วยงำน
กำรศึกษำในเมืองหนำนทงของเจียงซู สั่งระงับกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนอนุบำล ประถม และมัธยมในวัน
อังคำร (14 ก.ย.) 
ที่มำ : https://www.thairath.co.th/news/foreign/2193173 (14 กันยำยน 2564) 

3.2 ผู้เสียชีวิตไข้เลือดออกระบาดที่อินเดีย พุ่งกว่า 110 คน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขรัฐอุตตรประเทศ ทำงตอนเหนือของอินเดีย เปิดเผยว่ำ กำรแพร่ระบำดของ

ไข้เลือดออก "เดงกี" (Dengue) ในช่วง 3 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเกิดจำกฝนตกในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ดังกล่ำว ท ำ
ให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่ำงน้อย 114 คน โดยนอกจำกไข้เลือดออกแล้ว ผู้เสียชีวิตบำงส่วนยังถูกพบว่ำเกิดจำก
สำเหตุของโรคฉ่ีหนู ไข้รำกสำดใหญ่ และไข้จับสั่น หรือ มำลำเรีย ด้วย 

ขณะที่ระบบสำธำรณสุขที่เมืองลัคเนำ เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ ก ำลังประสบปัญหำ เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไข้เลือดออก "เดงกี" ในพ้ืนที่ ทวีควำมรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยล่ำสุดพบผู้ป่วย
กว่ำ 1,500 คน ที่เชื่อมโยงกับกำรระบำดของไข้เลือดออก "เดงกี" ซึ่งทำงกำรก ำลังเร่งสืบสวนสำเหตุของกำร
แพร่ระบำดเพ่ือควบคุมโรคให้ได้ ด้ำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำธำรณสุข เปิดเผยว่ำ กำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ของ
ยุงลำย ซึ่งเป็นพำหะน ำโรค ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรควบคุมกำรระบำดของไข้เลือดออก "เดงกี" ในเวลำนี้ 

ที่มำ : https://news.ch7.com/detail/515343 (16 กันยำยน 2564) 

4. ประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (RAPID RISK ASSRSSMENT) 
ชื่อเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ (Zika virus infection) 
บทสรุปหลัก (Main conclusions) 
 โรคติดเชื้อไวรัสซิกำนั้นเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลำวิไวรัส (flavivirus) จ ำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง 
ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิก้ำไวรัสสำมำรถติดต่อได้จำกยุงกัด ผู้ป่วยจำกไวรัสซิก้ำ
นั้นจะมีไข้ อำจจะมีผื่น ปวดตำมข้อ และตำแดง โดยปกติแล้วอำกำรโดยรวมจะไม่รุนแรงมำกและหำยได้เอง
ภำยในไม่กี่วัน ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพำะ กำรรักษำจะรักษำตำมอำกำรเพ่ือบรรเทำกำรเจ็บป่วย มี
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รำยงำนกำรติดเชื้อไวรัสซิก้ำที่ประเทศบรำซิลเมื่อกลำงปี 2558 กำรระบำดในประเทศบรำซิลนั้น เชื่อว่ำท ำให้
เกิดควำมผิดปกติของบุตรที่เกิดจำกหญิงที่ติดเชื้อระหว่ำงตั้งครรภ์ อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลยืนยันทำงแพทย์ยังไม่
ชัดเจน 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ (Zika virus infection) จำกระบบกำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 - 2564 พบผู้ติดเชื้อสูงสุดในปี พ.ศ. 2559 อัตรำป่วย 1.69 ต่อประชำกรแสนคน และในปีที่ผ่ำนมำ     
พ.ศ. 2563 พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกำรวม 144 รำย อัตรำป่วย 0.22 ต่อประชำกรแสนคน ยังไม่มีรำยงำนผู้เสียชีวิต 

ข้อมูลจำกระบบเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 15 
กันยำยน 2564 มีรำยงำนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกำสะสมรวม 8 รำย อัตรำป่วย 0.012 ต่อประชำกรแสนคน จ ำแนก
เป็นประเภทผู้ป่วยทั่วไป 3 รำย หญิงตั้งครรภ์ 3 รำย และทำรกศีรษะเล็ก (microcephaly) 2 รำย จำกทั้งหมด 
7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 2 รำย สุโขทัย นครรำชสีมำ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ล ำปำง และพังงำ จังหวัด
ละ 1 รำย ยังไม่มีรำยงำนผู้ติดเชื้อในกลุ่มอำกำรระบบประสำทอักเสบ (Guillain-Barré syndrome; GBS)     

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 15 กันยำยน 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกำ 
จ ำนวน 216 รำย จ ำแนกเป็นผู้ติดเชื้อมีอำกำร 141 รำย และผู้ติดเชื้อไม่มีอำกำร 75 รำย ผลกำรติดตำมหญิง
ตั้งครรภ์พบว่ำ แท้งบุตร 11 รำย มีสำเหตุจำกกำรติดเชื้อไวรัสซิกำ 4 รำย ไม่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อไวรัสซิกำ     
3 รำย และไม่สำมำรถระบุสำเหตุได้ 4 รำย (ไม่มีกำรส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร) และคลอดแล้ว 203  รำย 
ข้อมูลกำรเฝ้ำระวังทำรกแรกเกิดที่มีภำวะศีรษะเล็ก จำกกำรเฝ้ำระวังทำรกศีรษะเล็กทั้งสิ้น 2 ,032 รำย พบ
ยืนยัน congenital zika syndrome จ ำนวน 15 รำย จำก 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ 
นครรำชสีมำ นครสวรรค์ ปทุมธำนี พิษณุโลก สมุทรสำคร สุโขทัย อุบลรำชธำนี และกรุงเทพมหำนคร   

เขตสุขภำพที่ 2 นับตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่  19 กันยำยน 2564    ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2  ได้รับรำยงำนผู้ป่วยโรค Zika virus infection  จ ำนวนทั้งสิ้น 14 รำย  คิดเป็นอัตรำป่วย   
0.39  ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยเพศชำยเท่ำกับเพศหญิง  โดยพบเพศชำย 7  
รำย  เพศหญิง 7  รำย  อัตรำส่วนเพศหญิงต่อเพศชำย  เท่ำกับ  1 : 1 

กลุ่มอำยุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอำยุ 0 - 4  ปี  อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ  0.95 รำย รองลงมำ
คือ กลุ่มอำยุ  15 -  24  ปี, 45 - 54  ปี และอำยุ 65  ปี ขึ้นไปตำมล ำดับ สัดส่วนอำชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ
เกษตร ร้อยละ  35.71 รองลงมำคือ อำชีพนักเรียน ร้อยละ 28.57 เด็กในปกครอง ร้อยละ14.29 ตำมล ำดับ   
จังหวัดที่มีอัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนสูงสุดคือจังหวัด อุตรดิตถ์ อัตรำป่วยเท่ำกับ 2.18  ต่อประชำกรแสน
คน รองลงมำคือ จังหวัด พิษณุโลก,  จังหวัด เพชรบูรณ์,  จังหวัด สุโขทัย,  จังหวัด ตำก, อัตรำป่วยเท่ำกับ  
0.46 ,  0 ,  0 ,  0 ,   ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดับ   

จำกกำรเฝ้ำระวังของเหตุกำรณ์ในสัปดำห์ที่ 37 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ จ ำนวน 1 รำย ผู้ป่วย
เพศหญิง อำยุ 20 ปี อำชีพว่ำงงำน ที่อยู่ขณะป่วย ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ (ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 5 
เดือนหรือ 21 สัปดำห์) วันที่ 22 สิงหำคม 2564 มีอำกำร ไข้ วันที่ 24 สิงหำคม 2564 มีอำกำร ผื่น ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย และไข้ ไม่มีอำกำร ตำแดง ปวดกล้ำมเนื้อ คนในครอบครัวมีคนอำกำรผื่น คนในหมู่บ้ำนไม่มีคนมี
อำกำรไข้ออกผื่น และพบผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสซิก้ำอีก 2 เหตุกำรณ์  อ ำเภอเมืองและอ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์
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จำกกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ อยู่ในระดับเสี่ยงปำนกลำง เนื่องจำกเป็นโรคที่มี
โอกำสแพร่กระจำยในวงกว้ำงแต่มีโอกำสท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตน้อย โดยส่วนใหญ่จะมีอำกำรเพียงเล็กน้อย ไม่
รุนแรง และเป็นอยู่ประมำณ 2-7 วัน กำรรักษำจะรักษำตำมอำกำร แต่ควรระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์ 
เนื่องจำกไวรัสนี้จะมีผลท ำให้ “สมอง” ของทำรกเกิดควำมผิดปกติหรือเกิดภำวะบกพร่อง เช่น Microcephaly 
หรือภำวะศีรษะเล็ก พร้อมทั้งยังส่งผลต่อกำรพัฒนำทำงด้ำนสมอง ท ำให้ทำรกอำจเติบโตไปเป็นเด็กที่มีควำม
พิกำรได ้ 
ทางเลือกและข้อเสนอแนะส าหรับการตอบโต้ (Options for response) 
  1. กำรเฝ้ำระวังควบคุมโรค ควรด ำเนินกำรสอบสวนและควบคุมโรคในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วย โดยกำรค้นหำ
ผู้ป่วยเพ่ิมเติมในชุมชน และเฝ้ำระวังเป็นพิเศษในพ้ืนที่ระบำดของโรค และหำกพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อในพ้ืนที่ 
ควรมีกำรค้นหำเชิงรุกท้ังหมู่บ้ำน 

2. ป้องกัน และควบคุมโรคโดยเน้นกำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุง แหล่งน้ ำขังที่ยุงสำมำรถวำงไข่ได้                   
และพ่นสำรเคมีเพ่ือก ำจัดยุงตัวเต็มวัย 

3. จัดกำรสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย ตำมมำตรกำร 3 เก็บป้องกัน 3 โรค 
4. ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ วิธีป้องกันที่ถูกต้อง และสังเกตอำกำรผู้ป่วยที่

เข้ำข่ำยในพ้ืนที ่

ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive summary) 

ค าถามการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment question) 
1. โอกำสเกิดกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ   
2. กำรติดเชื้อไวรัสซิกำในหญิงตั้งครรภ์และโอกำสทำรกศีรษะเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา (Consulted experts) 
ผู้เชี่ยวชำญภำยในหน่วยงำน : นำยสีใส  ยี่สุ่นแสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลพื้นฐานของโรค 
ไวรัสซิกำเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลำวิไวรัส (Flavi virus) จ ำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี 

ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิกำไวรัสสำมำรถติดต่อได้จำกยุงกัด ผู้ป่วยจำกไวรัสซิกำจะมีไข้ 
อำจจะมีผื่น ปวดตำมข้อ และตำแดง โดยปกติแล้วอำกำรโดยรวมจะไม่รุนแรงมำกและหำยได้เองภำยในไม่กี่วัน 
ผู้ป่วยอำกำรหนักพบได้น้อย และอำจต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล  

กำรติดต่อ : ยุงลำยเป็นพำหะส ำคัญของไวรัสซิกำ ซึ่งเป็นพำหะน ำโรคชนิดเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก
เดงกี่และไข้เลือดออกชิคุนกุนย่ำ ยุงลำยชอบวำงไข่ในน้ ำนิ่งและสะอำด เช่น แหล่งน้ ำในครัวเรือน มีรำยงำน
พบว่ำหญิงต้ังครรภ์ สำมำรถถ่ำยทอดเชื้อสู่บุตรได้ และมีรำยงำนว่ำเชื้อไวรัสสำมำรถผ่ำนทำงน้ ำนมได้ อย่ำงไรก็
ตำมกลไกในกำรถ่ำยทอดเชื้อผ่ำนกำรตั้งครรภ์และน้ ำนมนั้นยังไม่ชัดเจน และพบได้น้อยมำก 

อำกำร : ระยะฟักตัวของโรคไข้ซิกำ ใช้เวลำประมำณ 3 - 12 วัน อำกำรของโรคไข้ซิกำ มีอำกำรไข้     
มีผื่นแดง เยื่อบุตำอักเสบ ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อำกำรเหล่ำนี้ปกติแล้วจะเป็นเพียง
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เล็กน้อย และอำกำรจะเป็นอยู่ประมำณ 2 - 7 วัน ผู้ป่วยที่มีอำกำรหนักอำจต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล อัตรำ
กำรเสียชีวิตยังพบน้อย 

กำรรักษำโรค : ผู้ป่วยโรคไข้ซิกำ ส่วนใหญ่มีอำกำรไม่รุนแรง จึงสำมำรถรักษำตัวได้โดยกำรพักผ่อนให้
เพียงพอ ดื่มน้ ำมำกๆ รักษำตำมอำกำร หำกอำกำรไม่ดีข้ึน ผู้ป่วยควรปรึกษำ และท ำตำมค ำแนะน ำของแพทย์ 

ข้อมูลพื้นฐานของเหตุการณ์ 
จำกกำรเฝ้ำระวังของเหตุกำรณ์ในสัปดำห์ที่ 37 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ จ ำนวน 1 รำย ผู้ป่วย

เพศหญิง อำยุ 20 ปี อำชีพว่ำงงำน ที่อยู่ขณะป่วย ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จ.อุตรดิตถ์ (ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 5 
เดือนหรือ 21 สัปดำห์) วันที่ 22 สิงหำคม 2564 มีอำกำร ไข้ วันที่ 24 สิงหำคม 2564 มีอำกำร ผื่น ปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย และไข้ ไม่มีอำกำร ตำแดง ปวดกล้ำมเนื้อ คนในครอบครัวมีคนอำกำรผื่น คนในหมู่บ้ำนไม่มีคนมี
อำกำรไข้ออกผื่น ส่งตรวจตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำร ที่ สคร.2 วันที่ 16 กันยำยน 2564 ผลพบสำรพันธุกรรม
ทำงห้องปฏิบัติกำร  

และพบผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสซิก้ำอีก 2 เหตุกำรณ์  อ ำเภอเมืองและอ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์
รำยที่ 1 ต.พญำแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

วันที่ 7 ก.ย. 2564 พบผู้ป่วยเพศหญิง อำยุ 42 ปี มีอำกำรผื่น บริเวณ แขน ขำ ล ำตัว คลอดทำรกแรก
เกิดศีรษะเล็ก (อำยุครรภ์ 8 เดือน) เด็กหญิงอำยุ 5 วัน มีอำกำรคลอดศีรษะเล็กผิดปกติ เก็บสิ่งส่งตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร คือ urine และ blood ทั้งมำรดำและบุตร ส่งตรวจวันที่ 13 ก.ย. 2564 ที่สภำกำชำดไทย อยู่
ระหว่ำงรอผลทำงห้องปฏิบัติกำร 
รำยที่ 2 ต.ป่ำเซำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

ผู้ป่วยเพศหญิง อำยุ 28 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 11/5 ม.4 ต.ป่ำเซำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ผู้ป่วยตั้งครรภ์ อำยุ
ครรภ์ 35 wks) ก ำหนดคลอด 14 ต.ต.64 ผู้ป่วยไม่มีอำกำร ไข้ ผื่น หรือปวดกล้ำมเนื้อ ผล U/S สงสัย 
Microcephaly เด็กศีรษะเล็ก แพทย์ R/O Zika ส่งตรวจวันที่ 17 กันยำยน 2564 ที่ สคร.2 ผลไม่พบสำร
พันธุกรรมทำงห้องปฏิบัติกำร 

รายละเอียดการประเมินความเสี่ยง 

 1) Hazard Assessment (การประเมินสิ่งคุกคาม) : 
ไวรัสซิกำเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลำวิไวรัส (Flavi virus) จ ำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี 

ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิกำไวรัสสำมำรถติดต่อได้จำกยุงลำยเป็นพำหะส ำคัญ ระยะฟักตัว
ของโรคไข้ซิกำ ใช้เวลำประมำณ 3 - 12 วัน ผู้ป่วยจำกไวรัสซิกำจะมีไข้ อำจจะมีผื่น ปวดตำมข้อ และตำแดง 
ส่วนใหญ่มีอำกำรไม่รุนแรงและหำยได้เอง ผู้ป่วยอำกำรหนักพบได้น้อย และอำจต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล    

2) Exposure Assessment (การประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคามและระบุกลุ่มเสี่ยง) 
 โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ แพร่เชื้อโดยยุงลำยที่มีเชื้อไปกัดคน ซึ่งประชำกรทุกกลุ่มอำยุมีโอกำสติดเชื้อได้  

กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจำกไวรัสนี้จะมีผลท ำให้ “สมอง” ของทำรกเกิดควำมผิดปกติหรือ
เกิดภำวะบกพร่อง เช่น Microcephalyหรือภำวะศีรษะเล็ก พร้อมทั้งยังส่งผลต่อกำรพัฒนำทำงด้ำนสมอง ท ำ
ให้ทำรกอำจเติบโตไปเป็นเด็กที่มีควำมพิกำรได้  
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3) Context Assessment (การประเมินสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องท่ีจะท าให้ 
การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง หรือสงบลง) 
  โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ สำมำรถเกิดโรคได้กับทุกคน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ให้กำรรักษำตำมอำกำร 
(Asymptomatic treatment) ประกอบช่วงฤดูฝน จะมีแหล่งเพำะพันธ์ยุงเพ่ิมขึ้น และกำรให้ควำมร่วมมือใน
กำรท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ยุง และก ำจัดยุงตัวแก่ภำยในบ้ำน ยังได้รับควำมร่วมมือน้อย โดยเฉพำะในชุมชนเขต
เมือง ท ำให้กำรด ำเนินกำรควบคุมโรคท ำได้ยำก ท ำให้กำรแพร่กระจำยของโรคมำกขึ้น 

4) ระบุระดับความเสี่ยง 
 จำกกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสชิกำ อยู่ในระดับเสี่ยงปำนกลำง เนื่องจำกเป็นโรคที่มี

โอกำสแพร่กระจำยในวงกว้ำงแต่มีโอกำสท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตน้อย โดยส่วนใหญ่จะมีอำกำรเพียงเล็กน้อย ไม่
รุนแรง และเปน็อยู่ประมำณ 2-7 วัน และหำยได้เอง แต่ควรระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลต่อบุตร 
 
แหล่งอ้างอิง 
   1. โปรแกรม ZR506 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

 2. กองโรคติดต่อน ำโดยแมลง  กรมควบคุมโรค 
 
 

  
 
 

 

สรุปและตรวจสอบข่าวการระบาดโดย 
 ทีม SAT ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
  1. นำงสำวสุวรรณี   ใจค ำ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  
  2. นำยพัลลภ  สิริพัลลภ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร กลุ่มพัฒนำองค์กร 
  SAT Manager 
  นำงสำวเรณู มหำยศนันท์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กลุ่มระบำดวิทยำและตอบโต้ฯ 
 Supervisor  

นำยสีใส ยี่สุ่นแสง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มระบำดวิทยำและตอบโต้ฯ 


