สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์
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สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประจําสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน–2 พฤษภาคม 2563 ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. โรคหัดเป็นกลุ่มก้อนในเรือนจํา จังหวัดอุบลราชธานี พบ
ผู้ต้องขังในเรือนจําแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน
38 ราย เป็นผู้ต้องขังชายแดน 13 จํานวน 37 ราย แดน 1 จํานวน
1 ราย พบผู้ป่วยอาการเข้าได้กับโรคหัด เนื่องจากเคยมีไข้ และเริ่ม
มีผื่น 18 ราย และมีผู้ป่วยที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน 20 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสหัดจํานวน 18 ราย ให้ผลบวก
6 ราย เรือนจําได้ดําเนินการแยกกักผู้ป่วย คัดกรองผู้ป่วยทุกวัน ทํา
ความสะอาดแดนต่าง ๆ และงดกิจกรรมต่าง ๆ
2. สงสั ย โรคไข้ ป วดข้ อ ยุ ง ลายเป็ น กลุ่ ม ก้ อ น ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา นครพนม และสกลนคร
จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย 89 ราย ใน 2 ตําบลของ
อําเภอปากช่อง โดยพบผู้ป่วย 4 ราย มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวด
ตามข้อและมีผื่นขึ้นตามลําตัว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปาก
ช่องนานา โดยในตําบลหนองสาหร่าย พบรายที่ 1 เพศหญิง อายุ
51 ปี มีโรคประจําตัวความดันโลหิตสูง เริ่มป่วยวันที่ 17 เมษายน
2563 เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 รายที่ 2 เพศ
หญิง อายุ 53 ปี เริ่มป่วยวันที่ 23 เมษายน 2563 เข้ารับการรักษา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ในตําบลหมูสี พบรายที่ 1 เพศหญิง
อายุ 20 ปี เริ่มป่วยวันที่ 18 เมษายน 2563 เข้ารับการรักษาเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2563 และรายที่ 2 เพศหญิง อายุ 35 ปี เริ่มป่วย
วันที่ 19 เมษายน 2563 เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา
2 ราย ทีม SRRT อําเภอปากช่องสอบสวนโรคและประวัติการมารับ
บริการที่โรงพยาบาลปากช่องนานา พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้ปวดข้อ
ยุงลาย บ้านฝายมอญ หมู่ที่ 16 ตําบลหนองสาหร่าย จํานวน 33
ราย และบ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ตําบลหมูสี จํานวน 16 ราย ลงพื้นที่
สอบสวน ควบคุมโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม วันที่ 24 เมษายน
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2563 พบผู้ป่วยรวม 85 ราย (ตําบลหนองสาหร่าย 35 ราย อัตรา
ป่วยร้อยละ 0.417 ตําบลหมูสี 50 ราย อัตราป่วยร้อยละ 0.095)
จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วย 24 ราย ผู้ป่วย Index Case
เพศหญิง อายุ 52 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลรามราช อําเภอท่าอุเทน
เริ่มป่วยวันที่ 15 เมษายน 2563 มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ วันที่ 18 เมษายน 2563 รักษาที่รพ.สต.หนองไฮ วันที่
19 เมษายน 2563 อาการไม่ดีขึ้นจึงไปรักษาที่คลินิก และถูกส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลท่าอุเทน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ พบผู้ป่วย
เพิ่มเติม 23 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR 5
ตัวอย่าง พบผลบวกทั้ง 5 ตัวอย่าง
จังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วย 8 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตําบล
วาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ ผู้ป่วยอายุระหว่าง 18–87 ปี ทั้งหมดเป็น
เครือญาติและอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีอาการระหว่างวันที่ 6–
27 เมษายน 2563 ด้วยอาการไข้ มีผื่น ปวดข้อและปวดกล้ามเนื้อ
เข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลวาริ ช ภู มิ 1 ราย เก็ บ ตั ว อย่ า งส่ ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการตรวจ
3. เหตุการณ์สารเคมีระเบิดในสถานประกอบกิจการผลิต
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2563 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย จากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดในสถาน
ประกอบกิจการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อําเภอพระสมุทรเจดีย์
เจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย์ ร่ ว มกั บ
เทศบาลตํ า บลแหลมฟ้ า ผ่ า และสํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
สมุทรปราการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า เหตุเกิดในบริเวณพื้นที่
จัดเก็บแอลกอฮอล์เหลว สาเหตุเกิดจากเพื่อนของพนักงาน (ไม่ใช่
พนักงานของบริษัท) ใช้ปั๊มไดโว่ดูดแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ภายในถัง
เพื่อถ่ายออกมาใส่ถังขนาดเล็ก และเกิดระเบิดขึ้น ทําให้ชายชาว
เมี ย นมา อายุ 35 ปี ถู ก แรงระเบิ ด กระเด็ น ข้ า มกํ า แพงรั้ ว สู ง
ประมาณ 2.50 เมตร ออกไปด้านนอก ตกกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บ
สาหัส ไปรักษาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ส่งต่อไป
รักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการและเสียชีวิตในวันเดียวกัน
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