สถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ป 2560
วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
ณัฐพล จําปาสาร นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร. 9 นครราชสีมา

บทคัดยอ
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประเทศไทยมีผูปวยโรคไขห วัดใหญเ สียชีวิต 35 ราย อยูในเขตสุขภาพที่ 9
นครราชสีมา 23 ราย และอาศัยในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด อัตราปวยตายรอยละ 0.14 กลุมระบาดวิทยาและ
ขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จึงไดทําการวิเคราะหสถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญ
เสียชีวิตในพื้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต ใชวิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
โดยใชขอมูลจากโปรแกรม R506 ของกลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.9 นครราชสีมา และขอมูลรายงานสอบสวน
โรคเฉพาะรายกรณีเ สียชีวิตดวยโรคไขห วัดใหญ ของสํานัก งานสาธารณสุขจัง หวั ดนครราชสีม า แลววิเ คราะห
สถานการณตามบุคคล เวลา สถานที่
ผลการศึกษาพบวา ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตมีอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1:1.3 สวนใหญอยูในกลุม
อายุ 65 ปขึ้นไป 15 ราย (รอยละ 65.22) มีโรคประจําตัวหรือภาวะเสี่ยง 18 ราย (รอยละ 78.26) อยูในกลุมผูสูงอายุ
65 ปขึ้นไป 14 ราย (รอยละ 77.78) สวนใหญปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 11 ราย ดานวัคซีนมีกลุมที่ตองไดรับ
วัคซีนไขหวัดใหญ 16 ราย แตไดรับวัคซีนเพียงแค 2 ราย (รอยละ 12.50) เมื่อวิเคราะหอัตราปวยตายตามกลุมอายุ
พบวา กลุมอายุ 5-9 ป มีอัตราปวยที่สูงแตมีอัตราปวยตายที่ต่ํา ในขณะที่วัยแรงงานกลุมอายุ 35-44 ป และ 45-54 ป
มีอัตราปวยที่ต่ําแตมีอัตราปวยตายที่สูง โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ที่มีอัตราปวยต่ําแตมีอตั ราปวยตายสูงสุด
รอยละ1.37 ซึ่งในกลุมอายุ 65 ปขึ้นไปมีปจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนในครอบครัวและเพื่อนบาน 8 ราย
ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตทั้ง 23 ราย อาศัยในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด สวนใหญอยูในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 6 ราย ผูปวยเขารับการรักษาลาชาทําใหไดรับยาOseltamivir ลาชา โดยตั้งแตเริ่ม
ปวยจนถึงวันที่ไดรับยาOseltamivir เฉลี่ย 4.41 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด 11 วัน โดยมี 5 ราย ที่ไดรับยาOseltamivir
ภายใน 2 วัน แตมีถึง 17 ราย ที่ไดยาOseltamivir นานกวา 2 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปวย
ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยโรคไขหวัดใหญทั้ง 23 ราย เสียชีวิต เนื่องจาก
1. ไมไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ โดยทั้ง 23 รายอยูในกลุมเสี่ยงที่ตองไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ
16 ราย แตไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในป 2560 เพียง 2 ราย (รอยละ 12.50)
2. ผูเสียชีวิตสวนใหญอยูในกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป โดยมีอัตราปวยที่ต่ําแตมีอัตราปวยตายสูง
เนื่องจากเปนกลุมที่ปวยดวยโรคเรื้อรังหลายโรค มีปจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนที่ดูแลในครอบครัวและเพื่อนบาน
และไมไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ดังนั้นจึงเปนกลุมที่ควรเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ
3. ผูปวยเขารับการรักษาลาชาสงผลใหการวินิจฉัยโรคไขหวัดใหญและไดรับยาOseltamivir ลาชา
4. โรงพยาบาลชุมชนที่ผูปวยเขารับการรักษาไมนึก ถึง โรคไขห วัดใหญ และไมต รวจหาเชื้อทาง
หองปฏิบัติก าร และจะสง ตอผูปวยมายัง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีม าเมื่อผูปวยมีอาการหนัก แลว มีเ พียง
โรงพยาบาลจักราชที่ตรวจหาเชื้อไขหวัดใหญ 1 ราย อีก 22 ราย ไดรับการตรวจหาทางหองปฏิบัติการที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ตรวจไมพบเชื้อ 1 ราย จึงสงตรวจ PCR ที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
คําสําคัญ : โรคไขหวัดใหญ, ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต, วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ, Oseltamivir
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 1

ความเปนมา
โรคไขหวัดใหญเปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza virus ซึ่งเปนปญหาทางสาธารณสุขมาอยางตอเนื่อง
จากขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม
2560 ประเทศไทยพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ 135,267 ราย คิดเปนอัตราปวย 206.75 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต
35 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.03 โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร 648.47
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ระยอง 630.49 ตอประชากรแสนคน จันทบุรี 479.03 ตอ ประชากรแสนคน
หนองคาย 460.24 ตอประชากรแสนคน และเชียงใหม 393.36 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ(1)
สําหรับสถานการณโรคไขหวัดใหญในเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรายงาน
ผูปวยโรคไขหวัดใหญในเขตสุขภาพที่ 9 จํานวน 16,100 ราย คิดเปนอัตราปวย 239.19 ตอประชากรแสนคน ซึ่งสูงกวา
อัตราปวยระดับประเทศในชวงเวลาเดียวกัน มีผูปวยเสียชีวิต 23 ราย อาศัยในพื้นที่จัง หวัดนครราชสีมาทั้งหมด
เสียชีวิตมากกวาป 2559 ทั้งป (22 ราย)(2) กลุมระบาดวิทยาและขาวกรองสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
จึงไดทําการวิเคราะหสถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ป 2560 เพื่อหาสาเหตุ
ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหสถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ป 2560
2. เพื่อหาสาเหตุผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ป 2560
วิธีการศึกษา
การศึกษาระบาดเชิงพรรณนา (Descriptive study)
1. รวบรวมขอมูลสถานการณโรคไขหวัดใหญจากโปรแกรม R506 ของกลุมระบาดวิทยาและขาว
กรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา แลววิเคราะหสถานการณตามบุคคล เวลา สถานที่
2. รวบรวมขอมูล E1 ของผูเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญ ณ วันที่ 30กันยายน2560 จากโปรแกรม
R506 ของกลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
3. ประสานงานระบาดวิทยาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญตาม
รายงาน E1 เพื่อขอรายงานสอบสวนโรคกรณีเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญเฉพาะราย
4. วิเคราะหสถานการณผูปวยเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญตามบุคคล เวลา สถานที่
สถิติที่ใช
ใช ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห คือ ความถี่ ร อยละ อั ตราป วย อัตราป วยตาย อัตราส วน
คามัธยฐาน
ผลการศึกษา
สถานการณโรคไขหวัดใหญ เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ในเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ตั้งแตพ.ศ. 2555-2560
พบวา ปที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ พ.ศ. 2559 มีอัตราปวย 288.30 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือป 2560 มีอัตรา
ปวย 239.19 ตอประชากรแสนคน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ดังรูปที่ 1
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 2

ป 2560 มีผูปวยโรคไขห วัดใหญ 16,100 ราย คิดเปน อัตราปวย 239.19 ตอประชากรแสนคน
เสียชีวิต 23 ราย อาศัยในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.14 สวนใหญเปนวัยเล็กอยู
ในกลุมอายุ 0-4 ป และ 5-9 ป ซึ่งจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ 5,371 ราย พบวาเปนสายพันธ A รอยละ 56.60
รองลงมาคือสายพันธุ B รอยละ 43.40 เมื่อเปรียบเทียบผูปวยป 2560 กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2555-2559)
พบวา ผูปวยในป 2560 มากกวาคามัธยฐานตั้งแตเดือนเมษายน โดยมีแนวโนมผูปวยเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบใน
ป 2560 กับป 2559 พบวาผูปวยในป 2560 มีผูปวยมากกวาป 2559 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ดังรูปที่ 2 โดยคาสัดสวน ILI ตอผูปวยนอกในเดือนกันยายนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร และ
จังหวัดชัยภูมิ มีสัดสวน ILI ตอผูปวยนอกเกินเกณฑมาตรฐานที่รอยละ 5(3) ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 1 จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญจําแนกรายเดือนเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา 6 ป ยอนหลัง (2555 - 2560)
ที่มา : โปรแกรม R506 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.9 นครราชสีมา สืบคนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
* ตอประชากรแสนคน
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รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญจําแนกรายเดือนเขตสุขภาพที่ 9เปรียบเทียบขอมูลป 2560 กับคามัธยฐาน 5 ป
ยอนหลัง (2555 - 2559) และป 2559
ที่มา : โปรแกรม R506 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.9 นครราชสีมา สืบคนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 3

สัดสวน ILI ตอผูปวยนอก จังหวัดนครราชสีมา

สัดสวน ILI ตอผูปวยนอก จังหวัดบุรรี ัมย

สัดสวน ILI ตอผูปวยนอก จังหวัดสุรินทร
สัดสวน ILI ตอผูปวยนอก จังหวัดชัยภูมิ
รูปที่ 2 สัดสวน ILI ตอผูปวยนอก แยกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
ที่มา : ระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุม อาการคลายไขหวัดใหญ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560
ความครอบคลุมวัคซีนไขหวัดใหญเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนใหมีการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในประชากรกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดย
มีการสนับสนุนวัคซีนไขหวัดใหญ 2 สวนคือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข และประชากรกลุมเสี่ยงในกลุม หญิงตั้งครรภอายุ 4 เดือนขึ้นไป, เด็ก 6 เดือนถึง 2 ป, ผูสูงอายุ
65 ปขึ้นไป, ผูพิการทางสมอง, ผูปวยโรคอวน, ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ
โรคไตวาย โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัด โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุมกันบกพรอง
(รวมผูติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) สนับสนุนวัคซีนโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดยในป 2560
เขตสุขภาพที่ 9 มีประชากรกลุมเสี่ยง 1,219,025 ราย ไดรับสนับสนุนวัคซีนไขหวัดใหญ 309,064 ราย คิดเปนรอยละ
25.35 ของประชากรกลุมเสี่ยงเปาหมายที่กําหนด(4) ซึ่งจากขอมูล Health data center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในประชากรกลุมเสี่ยง 288,430 ราย คิด
เปนรอยละ 23.66 ของประชากรกลุมเสี่ยง(5) ดังตารางที่ 1

กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 4

ตารางที่ 1 ผลการใหวัคซีนไขหวัดใหญประชากรกลุมเสี่ยงเปาหมาย ปงบประมาณ 2560 แยกรายจังหวัดเขตสุขภาพ
ที่ 9 นครราชสีมา
ประชากร
รอยละยอดจัดสรร ประชากรกลุม รอยละการไดรับ
ยอดจัดสรร
จังหวัด
กลุมเสี่ยง
วัคซีนตอประชากร เสี่ยงที่ไดฉีด วัคซีนของประชากร
วัคซีน (ราย)*
(ราย)*
กลุมเสี่ยง
วัคซีน (ราย)**
กลุมเสี่ยง
นครราชสีมา
481,617
122,106
25.35
113,533
23.57
บุรรี ัมย
278,002
70,483
25.35
63,395
22.80
สุรินทร
243,173
61,653
25.35
61,333
25.22
ชัยภูมิ
216,233
54,822
25.35
50,169
23.20
เขตสุขภาพที่ 9
1,219,025
309,064
25.35
288,430
23.66
นครราชสีมา
*ที่มา : หนังสือ สปสช. 5.34/ว.0168 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2560 เรื่อง แจงแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโรคไขหวัดใหญฯ
**ที่มา : Health data center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ขอมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560
สถานการณโรคผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประเทศไทยพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ
เสียชีวิต 35 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.03 เปนผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตในเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
23 ราย โดยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 23 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ดานบุคคล
ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตสวนใหญเปนเพศหญิง 13 ราย เพศชาย 10 ราย มีอัตราสวน
เพศชายตอเพศหญิง 1:1.3 โดยสวนใหญอยูในกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป 15 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 5-9 ป 3 ราย
กลุมอายุ 45-54 ป 2 ราย กลุมอายุ 35-44 ป 2 ราย และกลุมอายุ 55-64 ป 1 ราย(2) เมื่อวิเคราะหอัตราปวยตาย
พบวากลุมอายุ 5-9 ป มีอัตราปวยที่สูงแตมีอัตราปวยตายที่ต่ําร อยละ 0.11 ในขณะที่วัยแรงงานกลุมอายุ 35-44 ป
และ 45-54 ป มีอัตราปวยที่ต่ําแตมีอัตราปวยตายที่สูง โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ที่มีอัตราปวยต่ําแตมีอัตรา
ปวยตายสูงสุด รอยละ1.37 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราปวยและอัตราปวยตายโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุม อายุ เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
กลุมอายุ
จํานวนผูปว ย
อัตราปวย
จํานวนผูเสียชีวิต
อัตราปวยตาย
(ป)
(ราย)
(ตอประชากรแสนคน)
(ราย)
(รอยละ)
0-4
2,504
670.40
0
0
5-9
2,700
659.45
3
0.11
10-14
1,865
421.23
0
0
15-24
2,853
271.10
0
0
25-34
1,110
126.66
0
0
35-44
1,356
136.32
2
0.15
45-54
1,403
134.64
2
0.14
55-64
1,218
162.54
1
0.08
65 ปขึ้นไป
1,091
140.10
15
1.37
ที่มา : โปรแกรม R506 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.9 นครราชสีมา สืบคนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 5

ผูเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญมีโรคประจําตัวหรือภาวะเสี่ยง 18 ราย อยูในกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป 14 ราย
สวนใหญปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 11 ราย รองลงมาคือ โรคไตเรื้อรัง 4 ราย และโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง 3 ราย
ดังตารางที่ 3 ซึ่งผูปวยสวนใหญมาดวยอาการ ไข ไอ หอบเหนื่อย ดังรูปที่ 4 โดยมี 4 ราย ที่มีโรคประจําตัวทางเดิน
หายใจ (COPD หรือ Asthma) แลวมีอาการหอบเหนื่อย ปจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อในกลุมผูเสียชีวิตที่เปนผูสูงอายุ 65
ปขึ้นไป มีปจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนในครอบครัวและเพื่อนบาน 8 ราย (รอยละ 53.33) ดานวัคซีนมีกลุมที่ตอง
ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ 16 ราย แตไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในป 2560 เพียงแค 2 รายเทานั้น
ตารางที่ 3 ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตจําแนกตามโรคประจําตัว โรครวม และอื่นๆ
รายที่ เพศ อายุ
โรคประจําตัว/ภาวะเสี่ยง
1
หญิง 36 โรคพุมพวง, โรคไตเรื้อรัง, โรคความดันโลหิตสูง,
2
หญิง 42 โรคเบาหวาน
3
ชาย 46 โรคเบาหวาน
4
ชาย 59 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
5
หญิง 67 โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไตเรื้อรัง
6
หญิง 70 โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคอัมพฤกษ อัมพาต, ติดเตียง
7
ชาย 73 โรคหอบหืด
8
ชาย 73 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคความดันโลหิตสูง รักษาไมตอเนื่อง, วัณโรคกลับเปนซ้ํา
9
หญิง 73 กลามเนื้อออนแรง
10 ชาย 74 คนเรรอน
11 ชาย 77 โรคความดันโลหิตสูง
12 หญิง 77 โรคความดันโลหิตสูง
13 หญิง 81 โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด
14 หญิง 81 โรคอัมพฤกษ อัมพาต, โรคความดันโลหิตสูง, ไวรัสตับอักเสบ C
15 หญิง 84 โรคความดันโลหิตสูง, โรคตอมลูกหมากโต
16 ชาย 88 โรคไขมันในเลือดสูง , โรคไตเรื้อรัง, โรคตอมลูกหมากโต, ผูปวยติดเตียง พอชวยเหลือตัวเองได
17 ชาย 89 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, โรคทางเดินปสสาวะอักเสบ, โรคความดันโลหิตสูง, เลือดออก
18

ชาย
จํานวน (ราย)
25
20
20
15
10
5
0

96
15

ทางเดินอาหารสวนตน
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคความดันโลหิตสูง, โรคตอมลูกหมากโต, โรคหัวใจขาดเลือด
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9

7

7

6

3

2

2

1

1

อาการ

รูปที่ 4 อาการเมื่อมาพบแพทยของผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ป 2560
ที่มา : โปรแกรม R506 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.9 นครราชสีมา สืบคนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 6

ดานสถานที่
ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตทั้งหมดอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสวนใหญอยูใน
เขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 6 ราย รองลงมาคืออําเภอปากชอง อําเภอโนนสูง อําเภอขามสะแกแสง
และอําเภอปกธงชัย อําเภอละ 2 ราย(2) ดังรูปที่ 5 โดยผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ชุมชนจะสงตอและใสทอชวยหายใจมาที่โรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมาทุกราย ทําใหผูปวยทุกรายไดรับวินิจฉัยโรค
ไขหวัดใหญโดยมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 21 ราย โรงพยาบาลจักราช 1 ราย
และ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 1 ราย ไดรับยา Oseltamivir ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 22 ราย อีก 1
ราย ไมไดรับเนื่องจากเสียชีวิตกอนทราบผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ผูปวยทั้ง 23 รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาทั้งหมด
จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญ
แยกรายอําเภอ

จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญ
เสียชีวิตแยกรายอําเภอ

รูปที่ 5 จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญและผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ป 2560
ที่มา : โปรแกรม R506 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.9 นครราชสีมา สืบคนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ดานเวลา
ระยะเวลาตั้งแตวันเริ่มปวยจนถึงวันที่ผูปวยเขา
รับการรักษา เฉลี่ย 3.31 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด 7
วัน มี 1 รายที่ไมทราบวันเริ่มปวย ดังรูปที่ 6
ซึ่ง สง ผลใหก ารวินิจ ฉัยโรคไขห วัดใหญลาช า
โดยตั้งแตเริ่มปวยจนถึงวันที่ไดรับ การวินิจ ฉัย เฉลี่ย
4.77 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด 11 วัน ดังรูปที่ 7

จํานวน
(ราย)
8

รูปที่ 6 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มปวยถึงวันที่
รับการรักษา
6

6
4

3

5
3

2

2

2

1

0
1

2

3

4
5
ระยะเวลา (วัน)

6

7

0
8

กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 7

ทํ า ใ ห ผู ป ว ย โ ร ค ไ ข ห วั ด ใ ห ญ ไ ด รั บ ย า
Oseltamivir ลาชา โดยตั้งแตเริ่มปวยจนถึงวันที่ไดรับ
ยาOseltamivir เฉลี่ย 4.41 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด
11 วัน ดังรูปที่ 8

รูปที่ 7 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มปวยถึงวันที่
วินิจฉัยโรคไขหวัดใหญ

จํานวน(ราย)
8
6

6

4
อภิปรายผลการศึกษา
4
3
3
2
สถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตใน
2 1 1
1
1
0 0
0
พื้นที่เ ขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีม า ในป 2560 พบ
0
ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิต 23 ราย โดยทั้ง 23 ราย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ระยะเวลา (วัน)
อยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการศึกษา
พบวา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยโรคไขหวัดใหญทั้ง 23
ราย เสียชีวิต เนื่องจาก
รูปที่ 8 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มปวยถึง
1. ไมไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัด
วันที่ไดรับยา tamiflu
จํานวน
ใหญ โดยทั้ง 23 รายอยูในกลุมเสี่ยงที่ตองไดรับวัคซีน
(ราย)
6
5
ไขหวัดใหญ 16 ราย แตไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัด
5
4 4
ใหญในป 2560 เพียง 2 ราย
4
3
3
2. ผูเ สีย ชีวิ ตส วนใหญ อยู ในกลุ ม
2
2 1
1
1
1
ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไปโดยมีอัตราปวยที่ต่ําแตมีอัตรา
1
0 0
0
0
ปวยตายสูง เนื่องจากเปนกลุม ที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หลายโรค มีปจจัยเสี่ยงในการรับเชื้อจากคนที่ดูแลใน
ระยะเวลา (วัน)
ครอบครัวและเพื่อนบาน และไมไดรับ วัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญ ดังนั้นจึงเปนกลุมที่ควรเฝาระวังโรค
ไขหวัดใหญเปนพิเศษ
3. ผู ปว ยเขา รั บ การรั ก ษาล าช า ซึ่ง ส ง ผลให ก ารวิ นิจ ฉั ย โรคไขห วั ด ใหญ ล าช า และไดรั บ ยา
Oseltamivir ลาชา
4. โรงพยาบาลชุม ชนที่ผูปวยเขารับ การรัก ษาไมนึก ถึง โรคไขห วัดใหญ และไมตรวจหาเชื้อทาง
หองปฏิบัติก าร และจะสง ตอผูปวยมายัง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีม าเมื่อผูปวยมีอาการหนัก แลว มีเ พียง
โรงพยาบาลจัก ราชที่ตรวจหาเชื้อไขห วัดใหญ 1 ราย อีก 22 ราย จึง ไดรับ การตรวจหาเชื้อไขห วัดใหญท าง
หองปฏิบัติการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตรวจไมพบเชื้อ 1 ราย จึงสงตรวจ PCR ที่ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 9 นครราชสีมา 1 ราย และทั้ง 22 รายไดรับยา Oseltamivir ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อีก 1
ราย ไมไดรับยา Oseltamivir เนื่องจากเสียชีวิตกอนทราบผลการตรวจหาเชื้อไขหวัดใหญ

สรุปผลการศึกษา
ดานบุคคล : ป 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา มีผูปวยโรคไขหวัดใหญ
เสียชีวิต 23 ราย เปนเพศหญิง 13 ราย (รอยละ 56.52) เพศชาย 10 ราย (รอยละ 43.48) กลุมอายุที่พบอยูในกลุม
ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป 15 ราย ซึ่งสวนใหญมีโรคประจําตัวเปนโรคไมติดตอเรื้อรังหลายโรค คือ HT 11 ราย CKD 4 ราย
COPD 3 ราย
ดานสถานที่ : ผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตทั้งหมดอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสวนใหญอยูในเขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 6 ราย รองลงมาคืออําเภอปากชอง อําเภอโนนสูง อําเภอขามสะแกแสง และ
กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา หนาที่ 8

อําเภอปก ธงชัย อําเภอละ 2 ราย โดยผูปวยทุก รายวินิจ ฉัยโรคไขห วัดใหญโดยมีผ ลตรวจทางหองปฏิบัติก ารที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 21 ราย โรงพยาบาลจักราช 1 ราย และ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 1 ราย และ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทั้ง 23 ราย และทั้ง 22 รายไดรับยา Oseltamivir ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 22 รายอีก 1 ราย ไมไดรับยา Oseltamivir เนื่องจากเสียชีวิตกอนทราบผลการตรวจหาเชื้อไขหวัดใหญ
ดานเวลา : ระยะเวลาตั้งแตวันเริ่มปวยจนถึงวันที่ผูปวยเขารับการรักษา เฉลี่ย 3.31 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด 7
วัน มี 1 รายที่ไมทราบวันเริ่มปวย ซึ่งสงผลใหการวินิจฉัยโรคไขหวัดใหญลาชา โดยตั้งแตเริ่มปวยจนถึงวันที่ไดรับการ
วินิจฉัย เฉลี่ย 4.77 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด 11 วัน ทําใหผูปวยโรคไขหวัดใหญไดรับยาOseltamivir ลาชา โดยตั้งแต
เริ่มปวยจนถึง วันที่ไดรับยาOseltamivir เฉลี่ย 4.41 วัน เร็วสุด 1 วัน นานสุด 11 วัน โดยมี 5 ราย ที่ไดรับยา
Oseltamivir ภายใน 2 วัน แตมีถึง 17 ราย ที่ไดยา Oseltamivir นานกวา 2 วัน นับตั้งแตวันเริ่มปวย
มาตรการ
1. ใหความรูก ลุมประชากรที่ยังไมปวย โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ โดยใชทีมหมอครอบครัว หรือโรงเรียน
ผูสูงอายุ ในการใหความรู เนื่องจากผูเสียชีวิตรอยละ 65.23 อยูในกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป และอยูในกลุมผูที่ปวย
ดวยโรคเรื้อรัง
2. เฝาระวังผูปวยโรคไขหวัดใหญในกลุมผูสูงอายุที่มีอาการ ILI โรคประจําตัวเปนโรคเรื้อรัง
3. เมื่อมีผูปวยโรคไขหวัดใหญในพื้นที่ตองดําเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายและคนหาผูปวยเพิ่มเติมที่อยูใน
ชุมชน เพื่อนําเขาสูกระบนการรักษา และหยุดการแพรเชื้อในชุมชน
ขอเสนอแนะ
รายงานสถานการณผูปวยโรคไขหวัดใหญเสียชีวิตฉบับนี้เปนการวิเคราะหสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องตน ดังนั้น
จึง ควรทําการวิเ คราะหส าเหตุก ารเสีย ชีวิ ตดว ยโรคไขห วัดใหญ ร ายบุค คลเนื่อ งจากในแต ล ะพื้นที่ มีบ ริบ ทและ
กระบวนการทํางานที่ตางกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณนายอภิรัตน โสกําปง หัวหนากลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง นางสาวสุทธิลักษณ หนูรอด
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