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สถานการณ์การเกิดโรคประจําสัปดาห์ที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560 ทีมตระหนักรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. โรคไข้หวัดใหญ่ 2 เหตุการณ์ จังหวัดอุดรธานี และกระบี่
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 95 ราย จังหวัดอุดรธานี
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารย่อยโรงเรียน
แห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 สิงหาคม 2560 มีผู้ป่วยจาก
ค่ายเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลน้ําโสม จํานวน 6
ราย เป็นเพศชาย 5 ราย หญิง 1 ราย ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
และปวดตามร่ า งกาย แพทย์ ใ ห้ ก ารรั ก ษาตามอาการและให้
oseltamivir ทุ ก ราย เก็ บ Throat swab 1 ราย และให้ ก ลั บ ไป
รักษาตัวที่บ้าน วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สํานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ ล งพื้ น ที่ ค้ น หาผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม พบผู้ ป่ ว ยตาม
นิยามได้และรับการตรวจรักษา 13 ราย ทุกรายได้รับ oseltamivir
และเก็บ Throat swab เพิ่มอีก 1 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 ทั้งสองตัวอย่าง จากการเฝ้า
ระวังยังพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น วันที่ 24
สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยเพิ่ม 24 ราย วันที่ 25 สิงหาคม 2560
พบผู้ป่วยเพิ่ม 48 ราย วันที่ 26 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยเพิ่ม 4
ราย โดยค่ายมีกําหนดการฝึกระหว่างวันที่ 18–29 สิงหาคม 2560
มีนักศึกษามาฝึกที่ค่าย จํานวน 778 คน จาก 21 โรงเรียน ในพื้นที่
5 อําเภอ ได้แก่อําเภอบ้านผือ กุดจับ นายูง หนองวัวซอ และน้ํา
โสม เนื่องจากมีการระบาดและพบผู้ป่วยจํานวนมาก จึงดําเนินการ
ปิดค่ายในวันที่ 27 สิงหาคม 2560
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 384 ราย จังหวัดกระบี่
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจําแห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ เป็นเจ้าหน้าที่ 4 ราย นักโทษชาย 380 ราย เมื่อประมาณ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พบเจ้าหน้าที่รายแรกป่วย และวันที่ 19
สิ ง หาคม 2560 มี นั ก โทษชายป่ ว ยไปหาเจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลใน
เรื อ นจํ า ประมาณ 10 ราย โดยตรวจ rapid test 10 ราย ที่
โรงพยาบาลกระบี่ พบสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A

จํานวน 7 ราย ส่งตัวอย่างตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11/1 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 7 ตั ว อย่ า ง พบสารพั น ธุ ก รรมของไวรั ส
ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H3 ทั้ง 7 ตัวอย่าง ได้ดําเนินการแยก
ผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมดมาอยู่ ร วมกั น ที่ เ รื อ นนอน 3 ล่ า ง และปรั บ ตาราง
กิจกรรมไม่ให้สัมผัสกับผู้ต้องขังอื่น ๆ จ่ายยา Tamiflu ทั้งหมด 64
คน ที่เหลือให้ยารักษาตามอาการ ได้ส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
เพิ่ ม เติ ม ในผู้ ต้ อ งขั ง 8 ตั ว อย่ า ง เจ้ า หน้ า ที่ 2 ตั ว อย่ า ง พบสาร
พันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H3 จํานวน 7
ตัวอย่าง
มาตรการดําเนินการป้องกันควบคุมโรค ได้คัดกรองนักโทษ
ในเรือนจําและเจ้าหน้าที่ แยกผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ออกจากกลุ่มปกติ
ไว้ในห้องแยกตลอดระยะเวลาที่มีอาการ ให้ความรู้และสุขศึกษา
ป้ อ งกั น เรื่ อ งโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ แจกหน้ า กากอนามั ย และสอน
วิธีการใช้แก่ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และย้ําเรื่องการล้างมือด้วยสบู่แก่
ผู้ป่วย นักโทษในเรือนจํา และเจ้าหน้าที่ทุกคน
2. อาหารเป็นพิษ จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยสงสัยอาหาร
เป็นพิษ 126 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสงขลา วันที่ 21
สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. พบนักเรียนมีอาการถ่ายเหลว ปวด
มวนท้อง เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบาลลํา
ชิง จํานวน 15 ราย โรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี 3 ราย โรงพยาบาล
คลองหอยโข่ง 1 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ราย และโรงพยาบาล
ราษฎรยินดี 2 ราย ส่งตรวจ stool exam 1 ราย พบ blastocystis
hominis วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลลําชิง ได้ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยที่เข้า
นิยามจํานวน 63 ราย ส่งตรวจ Ractal swab แม่ครัวและผู้ป่วย
20 ราย ผลไม่พบเชื้อก่อโรค ในด้านสิ่งแวดล้อมได้ส่งตรวจน้ําเพื่อ
หาแบคทีเรียโดยตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI–2) ในอาหาร
และน้ําดื่ม จํานวน 53 ตัวอย่าง พบ Coliform Bacteria จํานวน
13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 24.53) โดยพบในผู้ประกอบอาหาร 3 ตัวอย่าง

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 48 ฉบั บ ที่ 34 : 1 กั น ยายน 2560
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ในภาชนะ 9 ตั ว อย่ า ง และในน้ํ า ใช้ 1 ตั ว อย่ า ง ต่ อ มาวั น ที่ 25
สิงหาคม 2560 ทีมสอบสวนโรคของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์อีก 40 ราย ส่วนใหญ่มีอาการปวดมวนท้อง
และถ่ายเหลว ส่วนน้อยมีไข้ และอาเจียน ทางโรงเรียนได้มีการทํา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนแล้ว รวมถึงทําความสะอาดแท้งน้ํา
และทํา chlorine shock
3. การประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้ มีจํานวน
ผู้ ป่ วยสู งมากและสู งกว่ าค่ ามั ธยฐานของปี ที่ ผ่ านมา และยั งคงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่ามัธยฐาน 5 ปี
จะพบว่าอัตราป่วยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกจนถึงสัปดาห์ที่ 41
จึงจะเริ่มลดลง ข้อมูลจากการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่พบว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
เพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 30 ร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ 4.39 ในสัปดาห์
ที่ 33 โดยจํานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่พบว่าเพิ่ม
สูงขึ้น ตั้งแต่สัป ดาห์ที่ 18 และอัต ราการตรวจพบเชื้อนั้นเพิ่มขึ้ น
อย่างชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 22 และสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 32 โดย
จากตัวอย่างที่ส่งตรวจ 151 ตัวอย่าง พบเชื้อสูงถึงร้อยละ 55.63
และเชื้อที่พบมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ 33 ได้แก่ Influenza A/H3
รองลงมา ได้แก่ Influenza B และ Influenza A/H1N1 ตามลําดับ
จากข้อมูลรายงานเหตุการณ์การระบาดในสัปดาห์ที่ 30–34
พบว่า มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จํานวน 28 เหตุการณ์ โดย
สถานที่ที่เกิดการระบาดมากที่สุด คือ เรือนจํา จํานวน 10 เหตุการณ์
รองลงมา คือ สถานศึกษา จํานวน 7 เหตุการณ์ ค่ายทหาร จํานวน 4
เหตุการณ์ ชุมชน จํานวน 3 เหตุการณ์ และเกิดขึ้นในโรงพยาบาล วัด
ค่ายยาเสพติดและสถานที่อื่น ๆ ที่ละ 1 เหตุการณ์ โดยความเสี่ยงที่
ทําให้พบในเรือนจํามากที่สุด ได้แก่ การที่นักโทษอยู่กันอย่างแออัด
การมีกิจวัตรประจําวันร่วมกัน และการใช้สิ่งของร่วมกัน
คําแนะนํา
สํ า หรั บ ประชาชนทั่ ว ไป หากไม่ มี ค วามจํ า เป็ น ควร
หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปยั ง สถานที่ แ ออั ด หมั่ น ล้ า งมื อ บ่ อ ย ๆ
โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน หากมีอาการไข้ ไอ
เจ็บคอ หรือสงสัยไข้หวัดใหญ่ ควรรีบไปพบแพทย์ และควรสวม
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจําตัว ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะ
อ้วน ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
สําหรับสถานที่ที่มีคนอยู่มาก ๆ เช่น เรือนจํา ค่าย โรงเรียน
ควรปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่อย่างสม่ําเสมอ.
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จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้แยกเป็นรายบุคคลไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น
ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ํา ช้อนอาหาร จัดให้มีการคัดกรองโรคก่อนเข้าไปใน
สถานที่นั้น ๆ และควรมีแผนในการรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
เช่น การจัดเตรียมสถานที่สําหรับแยกผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย การ
จัดเตรียมยา และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะยา Oseltamivir

สถานการณ์ต่างประเทศ
1. สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ประเทศฟิลิปปินส์
ข้อมูลจากเว็บ ไซด์ ProMED–mail รายงาน ณ วันที่ 24
สิงหาคม 2560 ตรวจพบการระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6
ในฟาร์ มสั ตว์ปี ก เป็น ครั้ งแรกของประเทศฟิ ลิป ปิน ส์ การระบาด
เกิดขึ้นในฟาร์มสัตว์ปีกเมือง San Luis จังหวัด Pampanga บน
เกาะลูซอน ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา การระบาดเริ่มขึ้นตั้งแต่
เดือนเมษายน มีสัตว์ปีกเสียชีวิต 37,000 ตัว มีฟาร์มสัตว์ปีกได้รับ
ผลกระทบ 7 แห่ง ได้ดําเนินการทําลายไก่ เป็ด และนกขนาดเล็กใน
รัศมี 1 กิโลเมตร ทั้งหมดประมาณ 200,000 ตัว เมือง San Luis
อยู่ใกล้กับ หนองน้ํา Candaba ซึ่งเป็ น แหล่งอาศัย หลักของนกที่
อพยพมาจากแผ่ น ดิ น ใหญ่ ข องเอเชี ย ในช่ ว งฤดู ห นาว วั น ที่ 24
สิงหาคม 2560 ข้อมูลจากเว็บไซด์ CIDRAP ได้รายงานยืนยันการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 อีกเหตุการณ์ในจังหวัด
Nueva Ecija ซึ่งอยู่บนเกาะลูซอนปัจจุบันกรมการการเกษตรได้สั่ง
ห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกออก
จากเกาะลู ซ อน สํ า หรั บ การติ ด เชื้ อ ไข้ ห วั ด นกในคน ปั จ จุ บั น
ฟิลิปปินส์ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนกในคน
2. สถานการณ์โรคไข้หวัดในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ภูมิภาคเอเชียใต้ ในช่วง 2–3 สัปดาห์ที่
ผ่า นมา มี รายงานการเพิ่ มขึ้ น ของไข้ หวั ด ใหญ่ช นิ ด A สายพัน ธุ์
H1N1 pdm09 ในประเทศอินเดีย และเนปาล มีรายงานผู้ป่วยกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในประเทศภูฏาน
ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพียงไม่กี่ราย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง 2–3 สัปดาห์ที่ผ่าน
มามีรายงานไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัด
ใหญ่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในประเทศเมี ย นมาร์ แ ละฟิ ลิ ป ปิ น ส์
โดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H1N1) pdm09 สําหรับตอนใต้
ของประเทศจีนและฮ่องกงมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วย
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับสูงส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ A (H3N2)
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