สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์
(Outbreak Verification Summary)
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สถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคประจํ า สั ป ดาห์ ที่ 33 ระหว่ า งวั น ที่ 19-25 สิ ง หาคม 2561 ที ม ตระหนั ก รู้ ส ถานการณ์ กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. โรคไข้หวัดใหญ่ 6 เหตุการณ์ จําแนกเป็นผู้ป่วยเฉพาะ
ราย 1 เหตุการณ์ และเป็นกลุ่มก้อน 5 เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
จังหวัดปทุมธานี พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เพศหญิง อายุ 23 ปี
ขณะป่วยอยู่ห้องพักแถวนิคมอุตสาหกรมนวนคร อาชีพเป็นพนักงาน
แผนกอาหารโรงงานแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี เริ่มป่วยวันที่ 27
กรกฎาคม 2561 ด้วยอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ ซื้อยาทานเอง วันที่
29 กรกฎาคม 2561 เข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน แพทย์วินิจฉัย
คออักเสบ ให้ยามารับประทาน วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีไข้ หอบ
หายใจลํ า บาก เข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง
จังหวัดปทุมธานี ได้ยามารับประทาน วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งที่ 2 ผลเอกซเรย์พบภาวะ
ปอดอั ก เสบ เก็ บ ตั ว อย่ า งส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพบเชื้ อ
Influenza A H1N1 แพทย์วินิจฉัยไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ปอดอักเสบ
รุนแรง และภาวะวิกฤติทางระบบทางเดินหายใจ ส่งตัวผู้ป่วยไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ตามสิทธิการรักษา วันที่ 10
สิงหาคม 2561 ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งที่ 3 ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตวันที่ 20 สิงหาคม 2561 จากการสอบสวน
พบผู้สัมผัสร่วมบ้านมีอาการป่วย 1 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการ ผลการตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไม่พบสัตว์ปีก
ป่วยตายในพื้นที่
จั ง หวั ด แพร่ พบผู้ ป่ ว ยสงสั ย ไข้ ห วั ด ใหญ่ 66 ราย ใน
โรงเรียนประจําระดับประถมแห่งหนึ่ง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พบอั ต ราป่ ว ยร้ อ ยละ 15.4 รายแรกเริ่ ม ป่ ว ยวั น ที่ 17 สิ ง หาคม
2561 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก
และทยอยป่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เข้ า รั บ การรั ก ษาเป็ น ผู้ ป่ ว ยในที่
โรงพยาบาลร้องกวาง 4 ราย ด้วยอาการปอดอักเสบ เก็บตัวอย่าง
Nasopharyngeal swab ส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ถาบั น
บําราศนราดูร 17 ราย พบสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด
A/H1N1 2009 จํานวน 10 ราย พบเชื้ออื่น ๆ จํานวน 3 ราย ไม่พบ
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เชื้อ 4 ราย ได้รับยา Oseltamivir 6 ราย ให้ประวัติทุกรายไม่เคย
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
จั ง หวั ด พะเยา พบผู้ ป่ ว ยสงสั ย ไข้ ห วั ด ใหญ่ 86 ราย ใน
โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ระหว่าง
วันที่ 1–15 สิงหาคม 2561 อัตราป่วยร้อยละ 12.57 รายแรกเริ่ม
ป่วยวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว
ไอ มีน้ํามูก และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
พะเยา 4 ราย ตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่ด้วยชุดตรวจเบื้องต้นด้วย
วิธี rapid test ผลพบเชื้อ Influenza type A จํานวน 4 ราย
จังหวัดเชียงใหม่ พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ 1 พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัด 71 ราย ใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
เด็กอายุระหว่าง 2–4 ปี อัตราป่วยร้อยละ 35.5 เริ่มป่วยรายแรก
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ด้วยอาการมีไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จํานวน 3 ราย รายสุดท้ายเริ่ม
ป่วยวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฎิบัติการ
โรงพยาบาลสันทราย จํ านวน 4 ราย ผลไม่พ บเชื้อไข้ หวั ดใหญ่
ปั จ จั ย การแพร่ ร ะบาด คื อ นั ก เรี ย นมี จํ า นวนมากมี แ นวโน้ ม จะ
แพร่กระจายโรคจากห้องเรียนไปยังชั้นเรียนอื่น ๆ ได้ เนื่องจากมี
กิจกรรมที่เกิดการคลุกคลีใกล้ชิดกัน เช่น เล่นด้วยกัน ขึ้นรถโดยสาร
มาโรงเรียนด้วยกัน สัมผัสกับน้ํามูกน้ําลายของผู้ป่วยตามโต๊ะเก้าอี้
ลูกปิดประตู ตามห้องต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน
เหตุการณ์ที่ 2 พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัด 32 ราย เป็น
ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน จังหวัดเชียงใหม่ อายุระหว่าง 20–56 ปี
ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ เจ็บคอ
และมีน้ํามูก รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เก็บตัวอย่าง
จากผู้ป่วย 5 ราย ผลพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ปัจจัยที่ทําให้เกิดการแพร่
ระบาด คื อ กิ จ กรรมที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น หลายอย่ า ง เช่ น นอน
รวมกัน การรับประทานอาหาร ทํากิ จกรรมกลุ่ม เป็ นต้น และมี
ผู้ต้องขังจํานวนมากอยู่ร่วมกันอย่างแออัด
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จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 28
ราย เป็นผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ มี อ าการไข้ สู ง ปวดศี ร ษะ ไอ จาม มี น้ํ า มู ก ราย
แรกเริ่มป่วยวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และรายสุดท้ายเริ่มป่วยวันที่
19 สิ ง หาคม 2561 เก็ บ ตั ว อย่ า ง Throat swab 4 ตั ว อย่ า ง ส่ ง
ตรวจทางห้องปฎิบัติการ ผลพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ชนิด A/H1N1 จํานวน 3 ราย และ Human rhinovirus จํานวน
1 ราย
2. โรคไข้เลือดออกเสียชีวิต ใน 3 จังหวัด พบผู้เสียชีวิต
3 ราย ในจังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ และกาฬสินธุ์ จังหวัดละ 1 ราย
เป็นเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 1 ราย อายุระหว่าง 11–72 ปี ทุกราย
ไม่มีโรคประจําตัว พบมีภาวะรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญทํา
ให้เสียชีวิต ได้แก่ ค่าผิดปกติของความเข้มข้นของเลือดในผู้ป่วย
ทุกรายพบเกล็ดเลือดต่ํากว่า 100,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
เม็ดเลือดขาวต่ํา 5,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร รายแรกเริ่ม
ป่วยวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รายสุดท้ายที่เริ่มป่วยวันที่ 17 สิงหาคม
2561 อาการแสดงส่วนใหญ่มีไข้ ไอ อาเจียน ถ่ายเหลว และปวดเมื่อยตามร่างกาย ผลรตรวจทางห้องปฎิบัติการพบสารพันธุกรรม
ของเชื้อไข้เลือดออก serotype 1 จํานวน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 1 ราย
และไม่สามารถแปลผลได้ 1 ราย
3. โรคลิชมาเนีย จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วย 1 ราย
เพศชาย อายุ 46 ปี ขณะป่วยอยู่ที่ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อาชีพขับรถตู้ ให้ประวัติติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2559
มีอาการเบื่ออาหาร เพลีย น้ําหนักลด วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มี
อาการขาขวาอ่อนแรง วันที่ 13 สิงหาคม 2561 มีอาการชักเกร็ง
เกิดอุบัติเหตุขณะขับมอเตอร์ไซด์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช ด้วยอาการไข้สูง แพทย์ตรวจพบ
มีแ ผลตุ่ม นู นบริเ วณขาขวา ไม่ มี อาการปวด ตับ โต ม้า มโต เก็ บ
ตัวอย่างส่งตรวจ PCR ผลพบเชื้อ Leishmania spp.
4. การประเมินความเสี่ยงของโรคไข้หวัดใหญ่
จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ มีรายงานเหตุการณ์ที่สําคัญ
ประจําสัปดาห์ที่ 33 ระหว่างวันที่ 19–25 สิงหาคม 2561 ได้แก่
การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา เหตุการณ์การเสียชีวิต
ในผู้ป่วยไข้เลือดออก ผู้ป่วยโรคลิชมาเนีย ผู้ป่วยบรูเซลโรสิส และ
ผู้เสียชีวิตโรคเลปโตสไปโรสิส
สถานการณ์โ รคไข้ ห วัด ใหญ่ ตั้ งแต่ วั นที่ 1 มกราคม–21
สิงหาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วย 89,846 ราย อัตราป่วยเท่ากับ
136.01 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 17 ราย อัตราป่วยตาย

ร้ อ ยละ 0.03 จากจั ง หวั ด นครราชสี ม า 7 ราย พิ จิ ต ร 2 ราย
ร้อยเอ็ด ระนอง สุรินทร์ หนองคาย นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานีและพิษณุโลก จังหวัดละ 1 ราย สาเหตุจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A 10 ราย และชนิด A/H1N1 (2009) 6 ราย ไม่มีผล
การตรวจยื น ยั น 1 ราย สถานการณ์ ใ นขณะนี้ จํ า นวนผู้ ป่ ว ยมี
แนวโน้มสูงขึ้น แต่ไม่สูงเท่าจํานวนผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2560 คาดว่า
จะมีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกันยายน (รูปที่ 4)
อัตราป่วยสูงสุดในเด็กกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 602.67 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (292.35) และ
25–34 ปี (98.19) ตามลําดับ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่
ภาคเหนือ 26.61 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็น ภาคกลาง
(23.13) ภาคตะวั น ออก (20.03) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
(17.05) และภาคใต้ (5.65) ตามลําดับ
ช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงเป็น 10
อันดับแรก ได้แก่ นครสวรรค์ (อัตราป่วย 57.54 ต่อประชากรแสน
คน) อุบลราชธานี (49.96) กรุงเทพมหานคร (46.76) พิษณุโลก
(45.41) ระยอง (45.41) เชียงใหม่ (40.82) ฉะเชิงเทรา (34.94)
กําแพงเพชร (34.84) นครปฐม (30.94) และสุ รินทร์ (30.49)
ตามลําดับ
ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาล
เครื อ ข่ า ยของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละกรมควบคุ ม โรค
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–18 สิงหาคม 2561 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น
1,685 ราย พบผู้ติด เชื้อ ไข้ห วัด ใหญ่จํา นวน 380 ราย คิด เป็น
ร้อยละ 24.10 จากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบ จําแนกเป็นไข้หวัดใหญ่
ชนิด A/H1N1 (2009) จํานวน 221 ราย (ร้อยละ 54.84) เชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H3N2 จํานวน 96 ราย (ร้อยละ 23.82) และ
ไข้หวัดใหญ่ชนิด B จํานวน 86 ราย (ร้อยละ 21.34) สัปดาห์ที่ 33
(12–18 สิงหาคม 2561) ได้รับตัวอย่างรวม จํานวน 108 ราย พบ
ผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จํานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.30 ใน
จํานวนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด จําแนกเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A
สายพันธุ์ H1 (2009) 19 ราย (ร้อยละ 82.61) เชื้อไข้หวัดใหญ่
ชนิด A (H3N2) 3 ราย (13.04) เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B 1 ราย
(ร้อยละ 4.35) ตามลําดับ
ตั้งแต่ ต้ นปี พ.ศ. 2561 ที ม ตระหนั ก รู้ ส ถานการณ์ กรมควบคุ ม โรค ได้ รั บ รายงานการระบาดของโรคไข้ หวั ด ทั้ งสิ้ น 42
เหตุการณ์ จําแนกเป็นผู้ป่วยเฉพาะราย 6 เหตุการณ์ และระบาด
เป็นกลุ่มก้อน 44 เหตุการณ์ ซึ่งจําแนกเป็นการระบาดในเรือนจํา
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22 เหตุการณ์ โรงเรียน 10 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ วัด
1 เหตุการณ์ จากข้อมูลพบว่าการระบาดส่วนใหญ่เกิดในสถานที่ที่มี
คนแออัด ได้แก่ เรือนจําในสัปดาห์ที่ 33 นี้ยังคงได้รับรายงานการ
ระบาดในเรือนจํา 2 เหตุการณ์ และในสถานศึกษา 2 เหตุการณ์
นอกจากความแออั ด อั น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการแพร่ ร ะบาดอย่ า ง
รวดเร็ วแล้ ว ปัจ จั ย ด้ า นสภาพอากาศตามฤดู ก าล คื อ ฝนตกชุ ก
อากาศชื้นเชื้อไวรัสสามารถอยู่ในพื้นผิวสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความรุนแรงในการระบาดจึงเห็นควร
ให้ดําเนินมาตรการดังต่อไปนี้
1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้คัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยติด
เชื้อไข้หวัดใหญ่ทุกเช้า เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มคนที่ยังไม่ป่วย
2. เร่งดําเนินการให้สุขศึกษาในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะการ
ไอจามที่ถูกวิธี (cough etiquette) ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย และไม่ใช้อุปกรณ์/ภาชนะร่วมกัน
3. สํารองหน้ากากอนามัย และ ยาต้านไวรัส (oseltamivir)
เพื่อรองรับการระบาด
4. คัดกรองผู้ต้องขังรายใหม่ หรือแดนแรกรับ หากป่วยให้
แยกออกจากผู้ต้องขังอื่นจนกว่าจะหายป่วย
5. เฝ้าระวังผู้ป่วยในแต่ละแดน ไม่ให้ผู้ป่วยปะปนกันในการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ต่างประเทศ
1. การระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก
ประเทศมาเลเซีย รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้หลังบ้าน ในรัฐ Sabah ซึ่งอยู่
บริเวณจุดเหนือสุดของเกาะ Borneo การระบาดได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2561 ไก่ในหมู่บ้านติดเชื้อตาย 20 ตัว ถูกทําลายอีก 286
ตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้
ดําเนินการทําลายเชื้อโรคในฟาร์มและเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเข้มข้น

ประเทศไต้หวัน รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสาย
พันธุ์ H5N2 ในฟาร์มสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ ในเทศมณฑล Pingtung
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ การระบาดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2561 มีแม่ไก่ไข่ติดเชื้อตาย 1,303 ตัว จากสัตว์ปีกในฟาร์มทั้งหมด
20,684 ตัว เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการทําลายสัตว์ปีกที่เหลือและทําลาย
เชื้อโรค นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังโรคในรัศมี 3 กิโลเมตร รอบฟาร์ ม
ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน
2. สหราชอาณาจั ก รรายงานผู้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น
หายใจตะวันออกกลาง (MERS) ครั้งแรกในรอบ 5 ปี
สหราชอาณาจักร รายงานผู้ป่วยโรคเมอร์ส ถือเป็นผู้ป่วย
รายแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยโรคเมอร์สที่ Leeds Teaching Hospitals NHS
Trust จากนั้นส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล Royal Liverpool
ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ด้านประวัติเสี่ยง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยเดินทางโดยสายการบินซาอุดิอาระเบีย
มายังสหราชอาณาจักรโดยคาดว่าได้รับเชื้อระหว่างที่อยู่ในภูมิภาค
ตะวั น ออกกลาง ขณะนี้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ
ติ ด ตามผู้ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด ของผู้ ป่ ว ย รวมทั้ ง ผู้ โ ดยสารในเที่ ย วบิ น
เดียวกันซึ่งเป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่บริเวณ 3 แถวด้านหน้าและ 3 แถว
ด้านหลังของผู้ป่วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รายงานว่า การแพร่กระจาย
ของเชื้ อไวรัส เกิด ขึ้น เมื่อ มีผู้ ใกล้ชิด กับ ผู้ป่ว ยเป็น ระยะเวลานาน
ความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อในประชาชนในประเทศยังอยู่
ในระดับต่ํา
ผู้ ป่ ว ยรายนี้ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคเมอร์ ส รายที่ 5 ของสหราช
อาณาจักร ที่ผ่านมาในปี 2555–2556 สหราชอาณาจักรมีรายงาน
ผู้ ป่ ว ยโรคเมอร์ ส ทั้ ง หมด 4 ราย (ผู้ ป่ ว ย 2 ราย เป็ น ผู้ ป่ ว ยจาก
ตะวันออกกลาง และอีก 2 รายติดเชื้อจากหนึ่งในผู้ป่วยยืนยันก่อน
หน้านี้)
แหล่งข้อมูล: เว็บไซด์ CIDRAP รายงานวันที่ 23 สิงหาคม 2561
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