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ไข้หวัดใหญ่ ใน เขตเมือง
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ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza Virus
ติดต่อทางการหายใจ โดยจะได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ใน
อากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือพูด ในพ้ืนที่ที่มีคนอยู่ รวมกัน
หนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน การแพร่เชื้อ จะเกิดได้ง่าย 
นอกจากนี้การแพร่เชื้ออาจเกิดโดยการสัมผัสฝอยละอองน้ ามูก น้ าลายของผู้ป่วย (droplet transmission) จากมือที่สัมผัส
กับพ้ืนผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แล้วใช้มือสัมผัสที่จมูกและปาก

จากรายงาน 506 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 ตุลาคม 2562 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 2 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
จ านวน 15,828 ราย ซึ่งมีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปี 2561 ทั้งปี โดยในพ้ืนที่เขตเมืองพบว่ามีอัตราการป่วยมากกว่า ปี 2561 
เกือบทุกพ้ืนที่ ยกเว้นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยปี 2562 พบผู้ป่วยเพศชาย (ร้อยละ 59.6) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 
40.4) ช่วงอายุที่พบการป่วยมากที่สุด คือ 5-9 ปี (ร้อยละ 21.8) รองลงมาคือ 0-4 ปี (ร้อยละ 17.3) และ 10-14 ปี (ร้อยละ 
10.1) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก และพ้ืนที่ที่พบอัตราการป่วยเพ่ิมขึ้นมากที่สุดจากปี 2561 คือ 
เทศบาลเมืองสุโขทัย (เพ่ิมขึ้น 2,934.76 ต่อประชากรแสนคน) พบการระบาดใหญ่ในเรือนจ า รองลงมาคือ เทศบาลเมือง
อรัญญิก ( เพ่ิมข้ึน 462.59 ต่อประชากรแสนคน) 
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบอัตรำกำรป่วยต่อแสนประชำกรด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภำพที่ 2 ปี2561 และ ป2ี562
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สถานการณ์โรค
ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตเมือง
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกตามเดือน (ม.ค.-ต.ค. 2562)

การด าเนินงานป้องกัน และ ควบคุมโรคท่ีผ่านมา

1. มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคระบาด แต่ยังมีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงให้พบ
เห็นในพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยู่แออัด เช่น เรือนจ า โรงเรียน เป็นต้น

2. มีการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และ ให้บริการวัคซีนในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง 7 กลุ่ม รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ แต่จากการให้บริการวัคซีนในเรือนจ าพบว่ามีการสนับสนุน
วัคซีนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของประชากรในเรือนจ า

3. จากข้อมูล ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเขตเมืองมีอายุต่ ากว่า 15 ปี ถึงร้อยละ 50 และ พบการป่วยของเด็กอายุ 0-2 ปี ในเขต
สุขภาพที่ 2 จ านวน 2,452 ราย และพบการให้บริการวัคซีนในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี จ านวน 4,078 ราย จาก 
96,702 คน 

1. ส านักงานเทศบาลนคร/เมือง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น ในโรงเรียน 
สถานที่ราชการ ศูนย์เด็กเล็ก ในพ้ืนที่ให้มีการคัดกรองผู้ป่วย ที่เข้าข่ายการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ แยกผู้ป่วยและ
ด าเนินการป้องกันควบคุมอย่างรวดเร็ว

2. สถานพยาบาลของรัฐ ประสัมพันธ์และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รวมไปถึงเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการ เช่น ค านวณปริมาณวัคซีน และ อุปกรณ์การให้วัคซีนที่ต้องใช้ 

3. โรงเรียน เรือนจ า สถานที่ราชการ ควรสร้างมาตรการส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค เช่น การจัดเตรียมสบู่ หรือน้ ายา
ล้างมือให้เพียงพอ การบริการหน้ากากอนามัย รวมไปถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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