สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญประจาสัปดาห์
Weekly Situation Awareness Report : WSAR
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 17 ปี 2561 (วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยาได้ รั บ รายงา น โรคและภั ย สุ ข ภาพที่ ส าคั ข ขงงจั ง หวั ด พะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 17 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. เหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่มีความสาคัญสูง/ตามเกณฑ์การตรวจสอบ
1. โรคติดเชื้อ Streptococcus suis จานวน 3 ราย
รายที่ 1 เพศชาย งายุ 45 ปี งาชี พรั บ จ้า งทั่ว ไป ที่ ง ยู่ห มู่ ที่ 5 บ้ า นม่ว งชุม ตาบลป่ า สั ก ง าเภงภู ซ าง
จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ป่วยมีงาการเจ็บหลัง งาเจียน รับประทานงาหารไม่ได้ เดินเซ เข้ารับการ
รักษาทีโ่ รงพยาบาลเชียงคา ผู้ป่วยไม่มีภาวะหูดับ ปัจจัยเสี่ยงจากการรับประทานลาบหมูดิบ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 โดย
ซื้งเนื้งหมูมาจากตลาดสดในตาบลสบบง นามาทาลาบหมูดิบรับประทานกับพี่ชาย รวม 2 คน พี่ชายไม่มีงาการป่วย
รายที่ 2 เพศหขิง งายุ 53 ปี งาชีพเกษตรกรรม ที่งยู่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแขม ตาบลภูซาง งาเภงภูซาง
จังหวัดพะเยา เริ่ มป่วยวัน ที่ 28 เมษายน 2561 ผู้ ป่วยมีงาการไข้ ปวดศี รษะมาก คงแข็ง ขาตินาส่ง เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลปงและส่งต่ง โรงพยาบาลเชียงคาในวันเดียวกัน ปัจจัยเสี่ยงจากการรับประทานลาบหมูดิบ วันที่ 25 เมษายน
2561 โดยซื้งเนื้งหมูจากตลาดสดในตาบลสบบง มาทาลาบหมูรับประทานกับขาติ รวม 2 คน ขาติไม่มีงาการป่วย
รายที่ 3 เพศชาย งายุ 78 ปี ที่งยู่หมู่ที่ 1 บ้านนาปรัง ตาบลนาปรัง งาเภงปง จังหวัดพะเยา เริ่มป่วยวันที่ 28
เมษายน 2561 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคา ปัจจัยเสี่ยงจากการรับประทานลาบหมูดิบ วันที่ 24 เมษายน 2561
โดยซื้งเนื้งหมูจากตลาดสดบ้านนาปรัง ผู้ป่วยรับประทานลาบหมูกับลูกเขย รวม 2 คน ลูกเขยไม่มีงาการป่วย
2. การเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน ( Heat stroke) จานวน 1 ราย
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพศชาย งายุ 61 ปี งาชี พ ท านา งาศั ย งยู่ ใ นหมู่ 4 ต าบลแม่ สุ ก ง าเภงแม่ ใ จ จั งหวั ด พะเยา
วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 13.40 น. ขาติพบศพผู้เสียชีวิตบริเวณคูน้าริมคันนาในที่นาขงงตนเงงลักษณะนงนหงาย
แพทย์โ รงพยาบาลแม่ ใจทาการชัน สูต รศพ ตรวจร่า งกายไม่พ บบาดแผล สัม ผัส งุณ หภู มิกายร้ งนมาก ผิว หนั งหลุด ลงก
พบการแข็งตัวขงงข้งใหข่ มีภาวะเลืงดงงกสู่ข้งบริเวณหลัง คาดว่าเสียชีวิตไม่เกิน 4 ชั่วโมง แพทย์วินิจฉัยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตมีประวัติเป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ (mitral stenosis) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ ทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่งปี 2540 รับยาต่งเนื่งงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาล
พะเยามาโดยตลงด วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 08.30 น. ได้งงกจากบ้านไปทุ่งนาเพื่งขุดดินเตรียมรับน้าเข้านาก่งนฤดูทานา
ทุ่งนางยู่ห่า งจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร มีผู้พบผู้เสี ยชีวิต ครั้งสุ ดท้ายเวลาประมาณ 11.00 น. ผู้เสียชีวิ ตไม่กลับมา
รับประทานงาหารกลางวันที่บ้าน เวลา 13.30 น. ภรรยาจึงงงกไปตามและพบศพผู้เสียชีวิตดังกล่าว
2. โรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561 มีรายงานโรคทางระบาดวิทยาที่มีจานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้งนหลังในสัปดาห์
เดียวกันจานวน 2 โรค คืง โรคสครัปไทฟัส (2.00 เท่า)และโรคปงดบวม (1.52 เท่า)
ตาราง 1 แสดงข้งมูลโรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 17 ปี 2561 ที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน
5 ปีย้งนหลัง
โรค
ปี2560 ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้งนหลัง ปี2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน(เท่า)
Scrub Typhus
1
1
2
2.00
Pneumonia
24
29
44
1.52
ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
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3. สถานการณ์โรคที่สาคัญ
3.1 โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้ เลืงดงงกขงงจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2561 มีผู้ป่วยสะสม
จานวน 2 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 0.42 ต่งแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานผู้ป่วย
ภาพ 1 แสดงข้งมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคไข้เลืงดงงก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3.2 โรคไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหข่ขงงจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2561 มีผู้ป่วยสะสมจานวน
1,168 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 245.99 ต่งแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็น อันดับ 2 ของประเทศรองจาก
จังหวัดเชียงใหม่
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 6 ราย ในพื้นที่งาเภงปง จุน และเชียงคา งัตราป่วยเท่ากับ 1.26 ต่งแสนประชากร
สถานการณ์โรคในภาพรวมงยู่ในภาวะปกติไม่มีการระบาดขงงโรค ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยงาการคล้ายไข้หวัดใหข่(ILI) แต่
ละโรงพยาบาลไม่เกินเกณฑ์ปกติ
ภาพ 2 แสดงข้งมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหข่ จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ภาพ 3 แสดงข้งมูลสัดส่วนผู้ป่วยงาการคล้ายไข้หวัดใหข่(ILI) ต่งผูป้ ่วยนงก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561

การแปรผลค่า ILI

<5%

= ปกติ

5-10% = มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น >10% = มีการระบาดในพื้นที่

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาขงงกลุ่มงาการคล้ายไข้หวัดใหข่ สานักระบาดวิทยา
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3.3 โรคมือเท้าปาก
สถานการณ์ โ รคมืง เท้ า ปากขงงจังหวั ด พะเยา ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2561 มี ผู้ ป่ว ยสะสม
จานวน 371 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 78.14 ต่งแสนประชากร อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
สัปดาห์นี้ มีผู้ป่ วยจานวน 2 ราย ในพื้นที่ งาเภงภูซางและง าเภงจุน งั ตราป่วยเท่า กับ 0.42 แสนประชากร
สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่ลดลง
ภาพ 4 แสดงข้งมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคมืงเท้าปาก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3.4 โรคสุกใส
สถานการณ์โรคสุกใสขงงจังหวัดพะเยา ระหว่า งวันที่ 1 มกราคม - 5 พฤษภาคม 2561 มีผู้ป่วยสะสมจานวน
321 ราย งัตราป่วยเท่ากับ 67.61 ต่งแสนประชากร อัตราป่วยสะสมเป็น อันดับ 15 ของประเทศและอันดับที่ 4 ของ
8 จังหวัดภาคเหนือ
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 7 ราย ในพื้นที่งาเภงดงกคาใต้ ปง เมืงงและเชียงคา งัตราป่วยเท่ากับ 1.47 ต่งแสน
ประชากร กลุ่มงายุที่มีงัตราป่วยสูงคืงกลุ่มงายุ 5-9 ปี สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่ลดลง
ภาพ 5 แสดงข้งมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคสุกใส จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 17 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สรุปและวิเคราะห์โดย ทีม SAT สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
9 พฤษภาคม 2561
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