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โรคไข้หูดับ ภัยเงียบที�ควรจับตามอง
    วันที� 27 มี.ค. 2565 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป�ดเผยว่าพบผู้ป�วย 
ติดเชื�อเข้าข่ายโรคหูดับจํานวน 12 ราย ผู้ป�วยกระจายอยู่ในหลายตําบล ผู้ป�วย  ทุกรายเข้ารับ  
การรักษาที� รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีอาการสําคัญคือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามร่างกาย   
มีอาการทางสมอง ตอบสนองช้า ซึมลง และชักเกร็ง ในจํานวนนี�ผู้ป�วยมีอาการหูดับแล้ว 2 ราย 
จากการสอบสวนเบื�องต้น คาดว่าเกิดจากการรับประทานหมูดิบหรือการใช้หมูที�ไม่สุกดีในการ 
ประกอบอาหาร
     สําหรับโรคหูดับในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื�อประมาณ 200-350 คนต่อป�  มีอัตราป�วย 
ตายเพิ�มขึ�นร้อยละ 5-10 โดยในระยะ 10 ป�ที�ผ่านมาอุบัติการณ์การเกิดโรคยังไม่มีแนวโน้มลดลง 
ตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื�อที�มีการรายงานไว้ อาจตํ�ากว่าความเป�นจริง เนื�องจากการตรวจหาเชื�อ  
สเตรปโตคอกคัส ซูอิส และการตรวจ หาสายพันธ์ุที�ก่อให้เกิดโรครุนแรงทําได้ยากส่วนใหญ่     
ไม่สามารถดําเนินการในสถานพยาบาลขนาดเล็กได้

ข้อแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที�

รายงานโรคและภัยสุขภาพที� น่ าสนใจ 
ตามแนวชายแดน

 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื�อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื�นที�ชายแดน
สํานักงานความร่วมมืออระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ประจําสัปดาห์ 24 มีนาคม - 30 มีนาคม 2565

เหตุการณ์อื�น ๆ
ที�สําคัญประจําสัปดาห์

      เจ้าหน้าที�ควรแจ้งอสต. เตือนลูกบ้านเรื�องการบริโภคอาหารให้ถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะ
ช่วงนี�ใกล้เทศกาลสงกรานต์ การเลี�ยงฉลองการกลับมาพบกันระหว่างญาติมิตรเป�นประเพณี
นิยมโดยทั�วไป และหนึ�งในรายการอาหารยอดนิยมคือ ลาบ หลู้ และเนื�อสัตว์ดิบๆสุกๆ ซึ�งเสี�ยง
กับการเป�นโรคไข้หูดับ เจ้าหน้าที�ที�รับผิดชอบควรให้ความรู้ถึงสาเหตุและอันตรายจากโรคไข้หูดับ
รวมทั�งการสังเกตอาการเบื�องต้นแก่ประชาชนโดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ที�ใกล้
จะถึงนี� โดยอาจทํา แผ่นพับแจกตามบ้าน พบปะพูดคุยอย่างไม่เป�นทางการพร้อมยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที�เพิ�งเกิดขึ�นที� อํา เภอเทิง จังหวัดเชียงรายเพื�อเป�นอุทาหรณ์

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สระแก้วร่วมถ่ายทําสารคดีเพื�อ 
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ 
แรงงานต่างด้าวในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค 
ติดเชื�อโควิด-19 ของกองอํานวย 
การรักษาความมั�นคงภายใน 
จังหวัดสระแก้ว ณ ตลาดการค้า 
ชายแดนไทย-กัมพูชา 
อ.อรัญประเทศ ทั�งนี�กําหนดออก 
อากาศทาง ททบ.5 วันที� 17 เม.ย. 
2565 เวลา 7.00-8.00 น.
วันที� 22 มีนาคม 2565 มูลนิธิ 
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ 
สนับสนุนถังนํ�า และท่อนํ�าเพื�อ 
สร้างระบบกักเก็บนํ�าและ 
สนับสนุนเครื�องกรองนํ�าระบบ 
RO ที�มีระบบการฆ่าเชื�อด้วย UV 
แก่โรงเรียนชายแดน 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื�อให้เด็ก 
ได้มีนํ�าดื�มที�สะอาด และปลอดภัย 
นอกจากนั�นยังครอบคลุมถึงชาว 
บ้านทั�ง 65 ครัวเรือนกว่า 400 
ชีวิตในชุมชนได้รับประโยชน์ด้วย
วันที� 29 มีนาคม 2565 
สถานการณ์โควิด-19 ในกัมพูชา  
มีแนวโน้มดีขึ�น ไม่พบผู้ป�วย           
เสียชีวิต และจํานวนผู้ป�วย            
มีแนวโน้มลดลง ประชาชนเตรียม 
ฉลองวันป�ใหม่ที�จะมาถึงในเดือน 
เมษายนนี� โดยก่อนหน้านี�รัฐบาล 
กัมพูชาเร่งระดมการฉีดวัคซีนใน 
ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจําตัว และ 
หญิงตั�งครรภ์แม้ว่ายังคงมี 
ป�ญหาอยู่บ้างสําหรับผู้ที�อาศัยใน 
พื�นที�ห่างไกลและกลุ่มคนที�มี 
ทัศนคติเชิงลบต่อการฉีดวัคซีน 
ก็ตาม



ข้อมูลโควิด 19 / ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย

รายใหม่
สะสม

จํานวนผู้ติดเชื�อ (ราย)  
33

135,585

 
2,697
174,136

 
15,941

4,183,359

 
254

611,275

 
25,389

1,377,352

อัตราป�วยรายวัน ต่อ 1 แสนประชากร 
(เฉลี�ย 7 วัน) 0.30 29.95 54.85 0.35 36.39

การตรวจพบเชื�อ (%)
(14 วันย้อนหลัง) 5.8 100 13.5 2.7 54.78

รายใหม่
สะสม

รักษาหาย (ราย)  
71

131,598

 
384

167,590

 
15,253

3,960,082

 
460

554,474

 
26,084

1,162,876

รายใหม่
สะสม

เสียชีวิต (ราย)  
-

3,045

 
1

664

 
33

34,939

 
-

19,430

 
87

3,347

ประชากรที�ได้รับวัคซีนครบโดส (%) 88.9 66.2 79.2 41.2 72.9

ประชากรกลุ่มเสี�ยงสูงที�ได้รับวัคซีน 
ครบโดส (%) 90 90 90 90 90

อ้างอิง
https://www.nstda.or.th/home/news_post/sci-update-streptococcus-
suis/https://news.ch7.com/detail/558986
https://m.facebook.com/hashtag/worldvisionfoundationofthailand
https://www.khmertimeskh.com/501048645/light-at-the-end-of-the-tunnel-daily-cases-low-again-
for-cambodia/
ขอบคุณภาพจาก prachachat.net
โครงการ ASEAN Biodiaspora Virtual Center (ABVC) in collaboration with Bluedot Inc.
รายงานจํานวนการตรวจ COVID-19 ทั�งภาครัฐและเอกชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศกัมพูชา สปป ลาว .เมียนมา เวียดนาม กองเอเซียตะวันออก 2 กรมเอเซียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ 30 มีนาคม 2565
https://covidnow.moh.gov.my/

สถานการณ์โรคโควิด 19 และข้อมูลอื�น ๆ ที�น่าสนใจของประเทศเพื� อนบ้าน
ข้อมูล ณ วันที� 30 มีนาคม 2565

https://www.nstda.or.th/home/news_post/sci-update-streptococcus-suis/
https://news.ch7.com/detail/558986
https://m.facebook.com/hashtag/worldvisionfoundationofthailand
https://www.khmertimeskh.com/501048645/light-at-the-end-of-the-tunnel-daily-cases-low-again-for-cambodia/

