สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญประจาสัปดาห์

Weekly Situation Awareness Report : WSAR
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 8 ปี 2561 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยาได้ รั บ รายงานเหตุ ก ารณ์ โรคและภั ยสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ ของ
จังหวัดพะเยา ประจาสัปดาห์ที่ 8 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2561 ดังนี้
1. เหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่มีความสาคัญสูง/เกณฑ์การตรวจสอบ
ระหว่างวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายงานการระบาดโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก
หลายแห่งของตาบลในอาเภอเชียงม่วน ประกอบด้วยตาบลเชียงม่วน จานวน 3 ศูนย์ จานวนผู้ป่วย 8 ราย
ตาบลบ้านมาง จานวน 1 ศูนย์ จานวนผู้ป่วย 2 ราย และตาบลสระ จานวน 2 ศูนย์ จานวนผู้ป่วย 8 ราย
ทีม SRRT อาเภอเชียงม่วน ได้ดาเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคโดยให้เด็กที่มีอาการป่วยหยุดเรียน ปิดศูนย์
และทาความสะอาด ทาความสะอาดห้องเรียน ที่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ผลการประเมินสถานการณ์และ
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดในระดับปานกลาง
2. โรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
สัปดาห์ที่ 8 ปี 2561 มีรายงานโรคทางระบาดวิทยาที่มีจานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
ในสัปดาห์เดียวกันจานวน 2 โรค คือ 1. โรคมือเท้าปาก (4.13 เท่า) 2. โรคอาหารเป็นพิษ (1.28 เท่า)
ตาราง 1 แสดงข้อมูลโรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 8 ปี 2561 ที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
โรค
ปี2560 ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ปี2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน(เท่า)
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ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

3. สถานการณ์โรคที่สาคัญ
3.1 โรคไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจานวน 987 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 207.87 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็น
อันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 29 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.11 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูง
คือกลุ่มอายุ 0-4 ปี และ 10-14 ปี อาเภอเมืองพะเยามีอัตราป่วยสูงสุดรองลงมาคืออาเภอดอกคาใต้ และ
อาเภอแม่ใจ สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่(ILI) ภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ปกติ
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ภาพ 1 แสดงข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 8 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ภาพ 2 แสดงข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) ต่อผูป้ ่วยนอก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 8 ปี 2561
การแปรผลค่า ILI
<5% = ปกติ
5-10% = มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้
>10% = มีการ
ระบาดในพืน้ ที่

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ สานักระบาดวิทยา

ภาพ 3 แสดงแผนที่การกระจายของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา รายตาบล สัปดาห์ที่ 8 (25 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม
2561)

3.2 โรคมือเท้าปาก
สถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจ านวน 167 ราย อั ตราป่ ว ยเท่ ากั บ 35.17 ต่ อแสนประชากร อัต ราป่ว ยสะสมเป็น อัน ดับ 2 ของ
ประเทศ รองจากจังหวัดเชียงราย
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 33 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.95 ต่อแสนประชากร อาเภอเชียงม่วนมีอัตรา
ป่วยสูงสุด รองลงมาคืออาเภอภูกามยาว และอาเภอปง สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพ 4 แสดงข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 8 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สรุปและวิเคราะห์โดย ทีม SAT สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันที่ 8 มีนาคม 2561
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