สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญประจาสัปดาห์
Weekly Situation Awareness Report : WSAR
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประจาสัปดาห์ที่ 43 ปี 2561 (วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561)
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด พะเยำได้ รั บ รำยงำนโรคและภั ย สุ ข ภำพที่ ส ำคั ญ ของจั ง หวั ด พะเยำ
ประจำสัปดำห์ที่ 43 ปี 2561 (วันที่ 28 ตุลำคม – 3 พฤศจิกำยน 2561) ดังนี้
1. เหตุการณ์ตามเกณฑ์ที่มีความสาคัญสูง/ตามเกณฑ์การตรวจสอบ
1.1 ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ

โรงพยาบาลเชี ยงค า รายงานผู้ ป่ วยยื นยั นโรคติ ดเชื้ อไวรั สซิ กา เข้ ารั บการรั กษาที่ โรงพยาบาลเชี ยงค า
จานวน 1 ราย เพศหญิงอายุ 24 ปี กาลังตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ มีบ้านอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตาบลเจดีย์คา อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา เปิดร้านรับจ้างติดตั้งผ้าม่านอยู่หมู่ที่ 3 ตาบลเวียง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก่อนป่วยพักอยู่ที่
อาเภอเชียงของ เริ่มป่วยวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มีอาการไข้ ตาแดง มีผื่น และปวดทั่วตัว ประสานทีม SRRT จังหวัด
เชียงราย และ SRRT อาเภอเชียงของในการควบคุมโรคในพื้นที่ของอาเภอเชียงของ และประสานทีม SRRT อาเภอเชียงคา
ดาเนินการควบคุมป้องกันการเกิดและแพร่กระจายโรคในตาบลเจดีย์คา อาเภอเชียงคา
2. สถานการณ์โรคที่สาคัญ
2.1 โรคไข้เลือดออก
สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพะเยำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 3 พฤศจิกำยน 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจำนวน 153 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 32.22 ต่อแสนประชำกร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็น อันดับ 70
ของประเทศ และอันดับที่ 8 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ สัปดำห์นี้มีรำยงำนผู้ป่วย จำนวน 1 รำย พื้นที่อำเภอภูซำง
สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง
อัตราป่วย แสน
4

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จ.พะเยา ปี 2 61 จาแนกรายอาเภอ
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ภำพแสดงข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยำ สัปดำห์ที่ 43 ปี 2561
ที่มำ : รำยงำนเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ
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2.2 โรคไข้หวัดใหญ่
สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 3 พฤศจิกำยน 2561 มีผู้ป่วย
สะสมจำนวน 1,870 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 393.84 ต่อแสนประชำกร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็น อันดับ 4
ของประเทศ และ อันดับที่ 2 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
สัป ดำห์นี้ มีผู้ ป่ ว ยจ ำนวน 7 รำย อัตรำป่ว ยเท่ำ กับ 1.90 ต่ อแสนประชำกร อำเภอภูซ ำงมีอัต รำป่ ว ย
มำกที่สุด สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง ข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่( ILI) แต่ละโรงพยำบำล
อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ภำพแสดงข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยำ สัปดำห์ที่ 43 ปี 2561
ที่มำ : รำยงำนเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ

การแปรผลค่า ILI <5% = ปกติ 5-10% = มีแนวโน้มเพิ่มขึน้
>10% = มีการระบาดในพื้นที่
ภำพแสดงข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่(ILI) ต่อผู้ป่วยนอก จังหวัดพะเยำ สัปดำห์ที่ 43 ปี 2561
ที่มำ : ระบบเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำของกลุ่มอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ สำนักระบำดวิทยำ

2.3 โรคมือเท้าปาก
สถำนกำรณ์โรคมือเท้ำปำกของจังหวัดพะเยำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม - 3 พฤศจิกำยน 2561 มีผู้ป่วยสะสม
จำนวน 769 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 161.96 ต่อแสนประชำกร อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และ
อันดับที่ 1 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
สัปดำห์นี้มีผู้ป่วยจำนวน 12 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 1.47 ต่อแสนประชำกร อำเภอเชียงคำมีอัตรำป่วย
มำกที่สุด สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง

ภำพแสดงข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำผู้ป่วยโรคมือเท้ำปำก จังหวัดพะเยำ สัปดำห์ที่ 43 ปี 2561
ที่มำ : รำยงำนเฝ้ำระวังโรคทำงระบำดวิทยำ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ

สรุปและวิเครำะห์โดย ทีม SAT สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ
7 พฤศจิกำยน 2561
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