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               สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประจ าสัปดาห์  
Weekly Situation Awareness Report : WSAR 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 เมษายน 2562 

 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด าเนนิการประมวลข้อมูลรายงานโรคในระบบเฝา้ระวังของจังหวัดล าพนู                                 
วันที่ 24 เมษายน  2562 มีประเด็นที่ส าคัญดังนี ้

 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากส านักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลเฝ้าระวังโรคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 24 เมษายน 2562 พบผู้ป่วย 140,650 ราย จาก 77 จังหวัด คิด
เป็นอัตราป่วย 214.97 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 9 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชาย
ต่อเพศหญิง 1 : 1.04 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร (695.23 ต่อแสน
ประชากร) เชียงใหม่ (676.53 ต่อแสนประชากร) ระยอง (643.98 ต่อแสนประชากร) นครปฐม (458.66 ต่อแสน
ประชากร) และจันทบุรี (411.95 ต่อแสนประชากร)  
 

 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เขต 1 ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 มีรายงาน
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รวมทั้งเขต จ านวน 21,483 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 358.86 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
จ านวน 3 รายคือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย (อัตราตาย 0.11 ต่อแสนประชากร)  เชียงราย 1 ราย (อัตราตาย 0.08       
ต่อแสนประชากร) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ เชียงใหม่ 653.53 (11,523 ราย) ล าพูน 395.07 (1,604 ราย) 
พะเยา 303.47 (1,451 ราย) ตามล าดับ  
 

   สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 24 เมษายน 2562 มีผู้ป่วยสะสม
ทั้งหมด 1,604 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 395.07 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 2        
ของเขต 1 และอันดับ 7 ของประเทศ อ าเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง 1,088 ราย (746.59 ต่อแสน
ประชากร) แม่ทา 139 ราย (354.43 ต่อแสนประชากร) และเวียงหนองล่อง 52 ราย (295.54 ต่อแสนประชากร) 
ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 5-9 ปี 289 ราย (1621.77 ต่อแสนประชากร) รองลงมา 0-4 ปี 
184 ราย (1056.86 ต่อแสนประชากร) และ 10-14 ปี 157 ราย (813.85 ต่อแสนประชากร) ตามล าดับ       
การเกิดโรคมีลักษณะกระจายตัวในหลายพื้นที่              

                                                                                           
      ที่มา : ข้อมูลจากฐานโปรแกรม รง.506 จังหวัดล าพูน ณ วันท่ี 24 เมษายน 2562                                                                                              

 
                                               

                                               สรุปและวิเคราะห์โดยทีม SAT ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
                                                                                                 24 เมษายน 2562 

 
 

อัตราป่วยด้วยโรค Influenza จ าแนกตามอ าเภอ 
ระหว่างวันท่ี 1/1/2562 - 24/4/2562 

อัตราป่วยด้วยโรค Influenza จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ

ระหว่างวันที่ 1/1/2562 -18/3/2562 

อัตราป่วยด้วยโรค Influenza จ าแนกตามอายุ 
ระหว่างวันท่ี 1/1/2562 -24/4/2562 

สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่(ILI) ต่อผู้ป่วยนอก รพท./รพช. จ.ล าพูน 
 สัปดาห์ท่ี 15/2562 

อัตราป่วยด้วยโรค Influenza จ.ล าพูน 
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและข้อมูลปี 2561 

18/3/2562
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 แนวทางการด าเนินงานและมาตรการเฝ้าระวัง 
 

          แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยบริการในพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ช่วงก่อนเข้าฤดูฝนและเน้นให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขรวมถึง อสม.ประจ าหมู่บ้าน ด าเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน และให้ค าแนะน าประชาชนใน 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยเน้นการป้องกันตนเองและการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ไปสู่ผู้อ่ืน 
 
 ความคืบหน้าการจัดส่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการ ส าหรับกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย  7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 

- เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 
- ผู้ป่วยเรื้องรัง 7 โรค 
- อายุ > 65 ปี 
- ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
- โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
- ผู้ที่มีน้ าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 
- ผู้ต้องขังเรือนจ า  (ปี 62 ไม่แยกจัดสรร) 

 
แผนการจัดส่ง 3 งวด จ านวน 28,000 dose 
 

 งวด 1 Single dose (Dose) ส่ง 29-30  เม.ย. 62  8,770 

งวด 2 Multiple dose (Dose) ส่งภายใน 31 พค. 62  12,836 

งวด 3 Single dose (Dose) ส่งภายใน 20 มิย. 62 6,394 


