สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญประจาสัปดาห์
Weekly Situation Awareness Report : WSAR
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 20 ปี 2561 (วันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2561)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยาได้ รั บ รายงาน โรคและภั ย สุ ข ภาพที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด พะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 20 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2561 ดังนี้
1. เหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่มีความสาคัญสูง/ตามเกณฑ์การตรวจสอบ
1. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis จานวน 1 ราย เพศชาย อายุ 67 ปี ที่อยู่หมู่ 8 ตาบลอ่างทอง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ป่วยวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ด้วยอาการ ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดชายโครงขวา
เข้า รับ การรั กษาที่ โ รงพยาบาลเชี ย งคา วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผลการตรวจตั ว อย่ า งเลื อด Hemoculture
ยืนยันการติดเชื้อ Streptococcus suis ผู้ป่วยไม่มีอาการหูดับ ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการรับประทานหลู้หมูดิบมื้อเย็น
วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยหลานผู้ ป่ วยซื้ อมาจากร้า นอาหารในพื้น ที่ต าบลหย่ว น รับประทาน ร่วมกับ ญาติ
จานวน 5 คน ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม
2. โรคตาแดงในทหารเกณฑ์ ค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในอาเภอเชียงคา จานวน ๓๑ ราย พบผู้ป่วยระหว่าง
วันที่ 9 – 21 พฤษภาคม 2561 อาการสาคัญ คือ อาการตาแดง เคืองตา มี ขี้ต ามากในตอนเช้า รับการรักษาที่
โรงพยาบาลเชียงคาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงบาน ปัจจัยเสี่ยงจากมีการคลุกคลี ในกิจกรรมการฝึก
ใช้น้าในอ่างอาบน้า การพักในหอนอนเดียวกัน ทีม SRRT อาเภอเชียงคาได้ดาเนินการให้การรักษาและให้คาแนะนา
การปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยทุกราย และแนะนาการทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ระบาดของโรค โดยเฉพาะห้องน้าของทหาร
เกณฑ์ โดยการล้างอ่างอาบน้า และห้องน้า ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดลูกบิดประตูห้องน้า และสิ่งของที่ต้องสัมผัส
ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อโรค
2. โรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
สัปดาห์ที่ 20 ปี 2561 มีรายงานโรคทางระบาดวิทยาที่มีจานวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
ในสัปดาห์เดียวกันจานวน 2 โรค คือ โรคตาแดง(2.47เท่า) และโรคไข้หวัดใหญ่ (1.25 เท่า)
ตาราง 1 แสดงข้อมูลโรคในระบบรายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 20 ปี 2561 ที่พบผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน
5 ปีย้อนหลัง

โรค
H.conjunctivitis
Influenza

ปี2560 ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ปี2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน(เท่า)
10
15
37
2.47
24
8
10
1.25

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
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3. สถานการณ์โรคที่สาคัญ
3.1 โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจานวน 4 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 0.84 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย อาเภอ
แม่ใจมีอัตราป่วยสะสมมากที่สุด
ภาพ 1 แสดงข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 20 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

3.2 โรคไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์ โ รคไข้ ห วั ด ใหญ่ ข องจั ง หวั ด พะเยา ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2561
มีผู้ป่วยสะสมจานวน 1,203 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 253.36 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 10 ราย ในพื้นที่อาเภอภูซาง ดอกคาใต้ และเชียงคา อัตราป่วยเท่ากับ 2.11 ต่อ
แสนประชากร สถานการณ์โรคในภาพรวมอยู่ในภาวะปกติไม่มีการระบาดของโรค ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) แต่ละโรงพยาบาลไม่เกินเกณฑ์ปกติ
ภาพ 2 แสดงข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 20 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ภาพ 3 แสดงข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) ต่อผูป้ ่วยนอก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 20 ปี 2561

การแปรผลค่า ILI <5% = ปกติ 5-10% = มีแนวโน้มเพิ่มขึน้
>10% = มีการระบาดในพื้นที่
ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ สานักระบาดวิทยา
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3.3 โรคมือเท้าปาก
สถานการณ์โรคมือเท้าปากของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 พฤษภาคม 2561 มีผู้ป่วยสะสม
จานวน 387 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 81.51 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยจานวน 9 ราย ในพื้นที่อาเภอปง ภูกามยาว ภูซาง เมือง และเชียงคา อัตราป่วยเท่ากับ
1.90 แสนประชากร สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น
ภาพ 4 แสดงข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยา สัปดาห์ที่ 20 ปี 2561

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สรุปและวิเคราะห์โดย ทีม SAT สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1 มิถุนายน 2561
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