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สถานการณ์การเกิดโรคประจําสัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2561 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์
จังหวัดเพชรบุรี พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจําแห่ง
หนึ่ ง ตํ า บลท่ า ราบ อํ า เภอเมื อ ง จํ า นวน 277 ราย ทั้ ง หมดเป็ น
ผู้ต้องขัง เป็นผู้ต้องขั งชาย 258 ราย (อั ตราป่วยร้อยละ 14.15)
ผู้ต้องขังหญิง 19 ราย (อัตราป่วยร้อยละ 1.04) ผลการสอบสวน
เบื้องต้น ในเรือนจํามีผู้ต้องขัง 1,823 คน แยกแดนชายและหญิง
เป็นผู้ต้องขังชาย 1,580 คน ผู้ต้องขังหญิง 243 คน เจ้าหน้าที่และ
บุคลากร 90 คน ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 27 สิงหาคม 2561
หลังจากนั้นเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นและพบมากที่สุดในวันที่ 5 กันยายน
2561 (103 ราย) เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 2 ราย หลังจากนั้น
ยังไม่ได้รับรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ
ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก มีเสมหะ อ่อนเพลีย บางรายมีอาการหายใจเหนื่อย

เล็กน้อย เนื่องจากผู้ต้องขังอยู่กันอย่างแออัด ไม่มีห้องแยกผู้ที่มี
อาการป่วย มีการใช้ของร่วมกัน เช่น แก้วน้ํา โทรศัพท์ เป็นบางครั้ง
ทําให้มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เก็บตัวอย่าง Throat
Swab ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ราย เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ A/H3 จํานวน 4 ราย และเก็บตัวอย่าง Throat Swab และ
nasopharyngeal swab ส่งตรวจที่สถาบันบําราศนราดูร 6 ราย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบไข้หวัด
ใหญ่ ส ายพั น ธุ์ A/H3 จํ า นวน 5 ราย สํ า รวจการได้ รั บ วั ค ซี น ใน
เรือนจําปลายเดือนมิถุนายน 2561 มีผู้ต้องขังได้รับวัคซีน 50 ราย
(ร้อยละ 2.61) เจ้าหน้าที่ ได้รับวัคซีน 30 ราย (ร้อยละ 1.57) สิ่งที่
ได้ดําเนินการ คือ คัดแยกผู้ป่วยทั้งหมดให้อยู่รวมกัน และให้สวม
หน้ากากอนามัยทุกคนงดการทํากิจกรรมกลุ่ม ค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมจากวันที่ 2-9 กันยายน 2561 พบผู้ป่วยทั้งหมด 339 ราย เป็น

 สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2561
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2561
 DDC WATCH ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2561: การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากฟ้าผ่า
 ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 ประจําเดือนสิงหาคม 2561
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ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการเข้ า ตามนิ ย ามได้ 277 ราย จ่ า ยยาต้ า นไวรั ส
(Oseltamivir) ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกราย แนะนําให้ทําความ
สะอาดห้องนอน ห้องกิจกรรม นําเครื่องนอนและของใช้มาทําความ
สะอาด ตากแดดให้แห้ง และให้ผู้คุมและพยาบาลในเรือนจํา สังเกต
อาการ หากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นให้แจ้งโรงพยาบาลเพชรบุรี หลังวันที่
9 กันยายน 2561 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติม และเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่องถึงวันที่ 19 กันยายน 2561
จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจําแห่ง
หนึ่ง ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จํานวน 192 ราย ทั้งหมดเป็น
ผู้ต้องขัง จากผู้ต้องขังทั้งหมด 3,500 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ
5.5 ผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ไม่มีอาการ

รุนแรง รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 1 กันยายน 2561 ทีม SRRT สสจ.
กาญจนบุรี และ รพ.พหลพลพยุหเสนา ได้ทําการสอบสวนโรคใน
วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ได้เก็บตัวอย่าง Throat swab ส่งตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี PCR for Influenza ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 ราย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1 (2009) จํานวน 9 ราย สิ่งที่ได้การ
ดําเนินการ คือ ทีม SRRT ให้เรือนจําคัดแยกผู้ป่วยทั้งหมดไปพักอยู่
รวมกัน และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน งดการทํากิจกรรมกลุ่ม
ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์กับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจํา
เรื่องการป้องกันควบคุมโรค การทําความสะอาด และการฆ่าเชื้อ
ประสานข้อมูลและการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่เรือนจําเฝ้าระวังการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง

คณะที่ปรึกษา
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
นายแพทยธวัช จายนียโยธิน นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
องอาจ เจริญสุข

จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง ตําบลเมืองใต้ อําเภอเมือง จํานวน 12 ราย เป็นเจ้าหน้าที่
หน่วยจ่ายกลาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 24 คน คิดเป็นอัตราป่วย
ร้อยละ 50 มารับบริการที่คลินิกตรวจโรคทั่วไป ด้วยอาการปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ รายแรกเริ่มป่วย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และรายสุดท้ายป่วยเมื่อ 28 สิงหาคม
2561 ยั ง ไม่ มี ร ายงานพบผู้ ป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม จากการสอบสวนโรค
เบื้องต้นพบผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกตรวจโรคทั่วไปจํานวน
12 ราย ผู้ป่วยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจําฤดูกาล
2018 จํานวน 5 ราย ทีมสอบสวนโรค โรงพยาบาลได้เก็บตัวอย่าง
Throat swab จากผู้ ป่ ว ยสงสั ย 2 ราย เพื่ อ ส่ ง ตรวจหาสาร
พันธุกรรมไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลพบสารพันธุกรรมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1 (2009) ทั้ง 2
ตัวอย่าง สิ่งที่ได้ดําเนินการ ค้นหาผู้สัมผัสในหน่วยจ่ายกลาง และ
เฝ้าระวังผู้ป่วยเพิ่มเติม หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดิน
หายใจ ให้ คํ า แนะนํ า สวมหน้ า กากอนามั ย หลี ก เลี่ ย งการสั มผั ส
ผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยหยุดงานเป็นเวลา 7 วัน หรือจนกว่าจะหายดี

หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยนคร เปรมศรี
บรรณาธิการประจําฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสมั พันธ
บรรณาธิการวิชาการ : แพทยหญิงพัชรินทร ตันติวรวิทย
กองบรรณาธิการ
บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ สิริลักษณ รังษีวงศ
ฝายขอมูล
สมาน สยุมภูรุจินันท ศศิธันว มาแอเคียน พัชรี ศรีหมอก
ฝายจัดสง : พีรยา คลายพอแดง สวัสดิ์ สวางชม
ฝายศิลป : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
สื่ออิเล็กทรอนิกส : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ พีรยา คลายพอแดง

คําชี้แจ้งการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์

สํานักระบาดวิทยา จะดําเนินการยกเลิกการ
จัดพิ มพ์รายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิ ทยา
(WESR) ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จะมีการจัดทําในรปู แบบ
สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์เพี ยงอย่างเดี ยว เพื่ อให้เป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเริ่มดําเนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่ http://www.wesr.moph .go.th/wesr_new/
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จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนแห่ง
หนึ่ ง ตํ า บลบ้ า นกลาง อํ า เภอสั น ป่ า ตอง จํ า นวน 19 ราย เป็ น
นักเรียนทั้งหมด โดยมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล
สันป่าตอง วันที่ 27 สิงหาคม 2561 จํานวน 9 ราย โดยจํานวน 6
ราย มีอาการไข้สูง 38.0 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ทําการทบทวนเวชระเบียนเพิ่มเติม พบว่ามีเด็ก
จากโรงเรียนเดียวกันเข้ามารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม
2561 จํา นวน 1 ราย (เป็น ผู ้ป ่ว ยรายแรกเริ่ม มีอ าการวัน ที ่ 23
สิงหาคม 2561) ด้วยอาการ มีไข้สูง ไอเจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะ

http://www.boe.moph.go.th/
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ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ํามูก ทีม SRRT โรงพยาบาลสันป่าตองลงสอบสวน
โรคและควบคุมโรค ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยที่เข้านิยามการ
ระบาดของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ช นิ ด A สายพั น ธุ์ H3N2 ในครั้ ง นี้
จํานวน 19 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์
H3N2 จํานวน 9 รายและผู้ป่วยเข้าข่าย จํานวน 10 ราย พบผู้ป่วย
รายสุดท้ายวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการ
รักษาได้รับยาต้านไวรัส Oseltamivir อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
เพิ่มเติมในพื้นที่ สิ่งที่ได้ดําเนินการ คือ ปิดโรงเรียนเป็นเวลา 7 วัน
ตั้งแต่วันที่ 3–9 กันยายน 2561 หยุดการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมใน
โรงเรี ย น แยกเด็ ก เป็ น 3 กลุ่ ม ดั ง นี้ 1) กลุ่ ม เด็ ก ปกติ เฝ้ า ระวั ง
อาการป่วยทุกวัน โดยการวัดไข้ และ ซักประวัติเพิ่มเติม 2) กลุ่ม
เสี่ยง เด็กมีอาการที่มารับการรักษา แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคไข้หวัด
ธรรมดา ให้อาจารย์เฝ้าระวังการป่วยของเด็ก ถ้าพบว่ามีอาการแย่
ลงให้พากลับมารักษาอีกครั้ง 3) กลุ่มเด็กป่วยที่กําลังรักษา นักเรียน
ทั้ง 3 กลุ่มต้องแยกหอนอน แยกห้องรับประทานอาหาร ไม่เล่นคลุก
คลี กัน ให้ โ รงเรีย นทํา ความสะอาดโรงเรี ยน เน้ น ในหอนอนและ
ห้องเรียน โดยโรงพยาบาลสันป่าตองสนับสนุนน้ํายาฆ่าเชื้อ (น้ํายา
เวอร์กอน) แนะนําให้ห้องน้ําทุกห้องมีสบู่ก้อน หรือ สบู่เหลวสําหรับ
ล้างมือ ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคดังนี้ กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ เวลาไอ จาม ให้ปิดปาก และใช้หน้ากากอนามัย
2. การประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ในทัณฑสถาน
เชื้ อไข้ หวั ด ใหญ่ต ามฤดู ก าล สามารถจํ าแนกออกเป็น 3
สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิด A B และ C โดยไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ํามูก
น้ําลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย แพร่ติดต่อไปยังคนอื่น ๆ ได้ง่าย เช่น
การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป หรือได้รับ
เชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยเชื้อ
ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ์ A (H1N1) (H3N2)
รองลงมา ได้แก่ สายพันธุ์ B และ C โรคไข้หวัดใหญ่สามารถรักษา
ได้ ซึ่งโดยมากเป็นการรักษาตามอาการแต่ในรายที่มีอาการรุนแรง
แพทย์จะมีการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอล
เซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) ทั้งนี้ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงหากมี
อาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ เช่น เป็นไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ ไอ
มีน้ํามูก ให้รีบมาพบแพทย์เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ส่วนบุคคล
ทั่วไปหากมีอาการป่วย และอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา
ข้อมูลจากการเฝ้าระวังของโปรแกรมตรวจสอบข่าวการ
ระบาด สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม-6 กั น ยายน
2561 พบเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเรือนจํา จํานวน
ทั้งสิ้น 25 เหตุการณ์ จํานวนผู้ป่วยสงสัยทั้งหมด 4,538 ราย โดย

พบเชื้อไช้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 (2009) 15 จังหวัด (ร้อยละ
60) สายพันธุ์ A/H3 จํานวน 4 จังหวัด (ร้อยละ 16) สายพันธุ์ B
จํ า นวน 4 จั ง หวั ด (ร้ อ ยละ 16) และสายพั น ธุ์ อื่ น ๆ จํ า นวน 2
จังหวัด (ร้อยละ 8) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้
ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย จนถึงอาการรุนแรง เช่น
หายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ และการรายงานพบ
ผู้ป่วย ปอดอักเสบ เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
คําแนะนํา
1. เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ มักพบในช่วง
ฤดูฝนและระบาดในสถานที่แออัด จึงควรให้คําแนะนํากับเจ้าหน้าที่
ทั ณ ฑสถาน ควรให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ใ นการป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่
ในทัณฑสถาน รวมถึงเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขัง ญาติที่มา
เยี่ยม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียง
ตามสาย มุมความรู้ โดยเน้นแนะนําการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย
ที่ดี เช่น การล้างมือด้วยน้ําและสบู่บ่อย ๆ หากมีอาการไอ จาม ให้
ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทันไม่
ควรใช้มือป้องจมูกปาก ให้ไอ จาม ใส่แขนเสื้อ จะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝอยละอองน้ํามูก น้ําลายหรือเสมหะได้ดี
2. จัดสถานที่และอํานวยความสะดวกในการป้องกัน การ
แพร่กระจายเชื้อโรค เช่น
• จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู่ประจําห้องน้ํา
โรงครัว โรงอาหาร
• จั ด หน่ ว ยให้ คํ า แนะนํ า และจั ด หาหน้ า กากอนามั ย
สําหรับผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ในบริเวณลงทะเบียนรับ
เยาวชนในสถานพินิจฯ หรือผู้ต้องขังเข้า–ออก หรือจุดเยี่ยมญาติ
• ทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัส
มาก ๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ด้วยน้ําผงซักฟอก
หรือน้ํายาทําความสะอาดทั่วไปเป็นประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ
1-2 ครั้ง
• จัดระบบระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเทสะดวก
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ
ในทั ณ ฑสถาน โดยประสานงานร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
4. สํ า รองยาต้ า นไวรั ส ไข้ ห วั ด ใหญ่ (Oseltamivir) ใน
สถานพยาบาลที่มีแพทย์ประจํา ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มีแพทย์
ประจํา ให้ทําการส่งต่อไปรักษาโดยเร็ว ภายใน 48 ชั่วโมง
5. จั ด ระบบอาสาสมั ค รหรื อ ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาล
ในทัณฑสถาน ช่วยคัดกรองดูแลผู้ป่วย หรือสังเกตอาการผิดปกติ
ในกลุ่มผู้ต้องขัง

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 49 ฉบั บ ที่ 35 : 14 กั น ยายน 2561
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สถานการณ์ต่างประเทศ
สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในเครื่องบินสายการบิน Emirates
พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในผู้โดยสารสายการบิน Emirates
Airbus A380 Flight EK203 ที่บินจากดูไบไปที่สนามบิน JFK ใน
New York เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มีผู้โดยสาร
และลูกเรือรวม 10 คนเป็นผู้โดยสาร 3 คน และลูกเรือ 7 คน ได้รับ
การตรวจการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ สาเหตุเบื้องต้นสงสัย
เชื้อไข้หวัดใหญ่ แต่จะทราบผลแน่ชัดหลังจากได้รับผลการตรวจ

ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า นั ก ข่ า ว CNN รายงานว่ า ผู้ โ ดยสารซึ่ ง
เดินทางจากดูไบจํานวน 106 คน จากทั้งหมด 500 คน มีอาการ ไข้
ไอ อาเจียน ผู้โดยสารหลายรายมีอาการตั้งแต่ในสนามบินที่ดูไบ มี
อาการไอตลอดเวลา และบางรายมี ไ ข้ แ ต่ ยั ง มี ก ารอนุ ญ าตให้
เดินทางได้ หลังจากเดินทางถึง สนามบิน JFK ผู้โ ดยสารทั้ งหมด
ได้ รั บ การตรวจคั ด กรองโดยเจ้ า หน้ า ที่ จ าก CDC ผู้ ป่ ว ยมี อ าการ
influenza like illness ผู้โดยสาร 9 คนมีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางต่อได้
(แหล่งที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซด์ CNN)

************************************************************************************************************

ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 35

Reported cases of diseases under surveillance 506, 35th week
 sget506@yahoo.com

กลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา
Epidemiological informatics unit, Bureau of Epidemiology

ตารางที่ 1 จํานวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อที่สําคัญ จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน ๆ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 สัปดาห์ที่ 35
Table 1 Reported cases of priority diseases under surveillance by compared to previous year in Thailand, 35th week 2018

2018
Mean**
Cumulative
Case*
Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 (Current (2013-2017)
2018
Disease
Cases Cases Cases Cases 4 week)
Cases Deaths
Cholera
0
0
0
0
0
1
3
0
Influenza
4748 5035 4680 1974
16437
13621 107520
18
Meningococcal Meningitis
1
0
0
0
1
2
14
0
Measles
68
61
63
17
209
142
1933
0
Diphtheria
1
1
0
0
2
2
8
0
Pertussis
11
7
0
1
19
3
110
3
Pneumonia (Admitted)
6665 6759 5478 2671
21573
19792 188351
139
Leptospirosis
69
61
51
17
198
269
1755
21
Hand, foot and mouth disease 1920 1906 1563
721
6110
7125 48497
0
Total D.H.F.
2453 2367 1381
399
6600
11527 54808
69
ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ สํานักระบาดวิทยา: รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ
ข้อมูลในตารางจะถูกปรับปรุงทุกสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรค/ภัย เป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติของโรคนั้น ๆ
ส่วนใหญ่เป็นการรายงาน "ผู้ป่วยที่สงสัย (suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรคนั้น ๆ (confirm)"
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ จึงไม่ควรนําข้อมูลสัปดาห์ปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ
* จํานวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุด (4 สัปดาห์ คิดเป็น 1 ช่วง)
** จํานวนผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้า, 4 สัปดาห์เดียวกันกับปีปัจจุบัน และ 4 สัปดาห์หลัง ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 15 ช่วง (60 สัปดาห์)
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