สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญประจาสัปดาห์

Weekly Situation Awareness Report : WSAR
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 9 ปี 2561 (วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2561)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยาได้ รั บ รายงานเหตุ ก ารณ์ โรคและภั ย สุ ข ภาพที่ ส าคั ข ขงง
จังหวัดพะเยา ประจาสัปดาห์ที่ 9 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2561 ดังนี้
1. เหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่มีความสาคัญสูง/เกณฑ์การตรวจสอบ
มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้ง Streptococcus suis 1 ราย ผู้ป่วยเพศชาย งายุ 64 ปี พื้นที่หมู่ 7 ตาบล
ง่างทงง งาเภงเชียงคา จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
เชียงคา เมื่งวันที่ 1 มีนาคม 2561 ด้วยงาการ ไข้สูง เวียนศีรษะ ง่งนเพลีย หายใจเหนื่งยหงบ 1 วันก่งน
ป่วย ลูกชายผู้ป่วยได้ซื้งเนื้งหมูจากพ่งค้าขายเร่นามาทาแหนมรับประทานกับคนในครงบครัวรวม 3 คน
ทีม SRRT งาเภงเชียงคาดาเนิ นการเฝ้าระวังโรคไม่พบผู้ ป่ว ยรายใหม่ ผลการประเมินสถานการณ์และ
ความเสี่ยงการแพร่ระบาดงยู่ในระดับต่า
2. โรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
สัปดาห์ที่ 9 ปี 2561 มีรายงานโรคทางระบาดวิทยาที่มีจานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้งนหลัง
ในสัปดาห์เดียวกันจานวน 3 โรค คืง 1. โรคมืงเท้าปาก (8.80 เท่า) 2. โรคไข้หวัดใหข่ (1.87 เท่า)
3. โรคงาหารเป็นพิษ (1.39 เท่า)
ตาราง 1 แสดงข้งมูลโรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 9 ปี 2561 ที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้งนหลัง
โรค
ปี2560 ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้งนหลัง ปี2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน(เท่า)
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ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

3. สถานการณ์โรคที่สาคัญ
3.1 โรคไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหข่ขงงจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 10 มีนาคม 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจานวน 1,033 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 217.56 ต่งแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 28 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 5.90 ต่งแสนประชากร กลุ่มงายุที่มีงัตราป่วยสูง
คืงกลุ่มงายุ 0-4 ปี และ 5-9 ปี งาเภงภูซางมีงัตราป่วยสูงสุด รงงลงมาคืงงาเภงภูกามยาว และ
งาเภงแม่ใจ สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงต่งเนื่งง ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยงาการคล้ายไข้หวัด
ใหข่(ILI) ภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ปกติ
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ภาพ 1 แสดงข้งมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหข่ จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 9 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ภาพ 2 แสดงข้งมูลสัดส่วนผู้ป่วยงาการคล้ายไข้หวัดใหข่(ILI) ต่งผูป้ ่วยนงก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 9 ปี 2561
การแปรผลค่า ILI
<5% = ปกติ
5-10% = มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้
>10% = มีการ
ระบาดในพืน้ ที่

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาขงงกลุ่มงาการคล้ายไข้หวัดใหข่ สานักระบาดวิทยา

ภาพ 3 แสดงแผนที่การกระจายขงงผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหข่ จังหวัดพะเยา รายตาบล สัปดาห์ที่ 9 (4 - 10 มีนาคม 2561)

3.2 โรคมือเท้าปาก
สถานการณ์โรคมืงเท้าปากขงงจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 10 มีนาคม 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจ านวน 214 ราย งั ตราป่ ว ยเท่ ากั บ 45.07 ต่ งแสนประชากร อัต ราป่ว ยสะสมเป็น อัน ดับ 2 ของ
ประเทศรองจากจังหวัดเชียงราย
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 44 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 9.27 ต่งแสนประชากร งาเภงภูกามยาวมีงัตรา
ป่วยสูงสุด รงงลงมาคืงงาเภงเชียงม่วน และงาเภงเมืงงพะเยา สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพ 4 แสดงข้งมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคมืงเท้าปาก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 9 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สรุปและวิเคราะห์โดย ทีม SAT สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันที่ 14 มีนาคม 2561
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