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ระบบเฝาระวังกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ ระบบเฝาระวังกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ 
ประเทศไทย ประเทศไทย 25532553ประเทศไทย ประเทศไทย 25532553

InfluenzaInfluenza‐‐like illnesses reporting system, like illnesses reporting system, 
Thailand Thailand 20102010
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สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข

Percentage of weekly InfluenzaPercentage of weekly Influenza‐‐like Illnesses like Illnesses 
among outamong out‐‐patient visits in Thailand, patient visits in Thailand, 20102010
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Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 
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ILI:  Flow of report and responseILI:  Flow of report and response
ดึงขอมูลจากฐานขอมูล รพ. โดย 

•งานเวชระเบียน
•ศูนยขอมูล เวชกรรมสังคม
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(BOE)(BOE)

สํานักระบาดวิทยาสํานักระบาดวิทยา
- วิเคราะหภาพรวมประเทศ



- วิเคราะห ติดตามภาพรวมจังหวัด
- กระตุนการรายงานแตละอําเภอ 
- หนวยสนับสนุน/กําลังเสริม
- ประสานหนวยงานปกครองกรณีมี
  การระบาดของโรคขั้นวิกฤต
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- ตาม Cluster ตามเกณฑ 
- สนับสนุนสอบสวนโรค
- ประสานหนวยงานในและ
  นอกกรมควบคุมโรค

  การระบาดของโรคขนวกฤต

สครสคร..

- วิเคราะห ติดตามภาพรวมเขต ความเชื่อมโยง
- กระตุนการรายงานแตละจังหวัด
- ติดตาม Cluster ตามเกณฑที่กําหนดเพิ่ม 
- หนวยสนับสนุนทางดานวิชาการ/ทีมเสริม

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

Timeline Timeline ของการสงขอมูลของการสงขอมูล

ผสงขอมลไดรับ SMS จงใหสงขอมล

จังหวัด และอําเภอไดรับ SMS แจงเตือนใหสงขอมูล

แจงทุกระดับกรณี ILI เกิน 10%

แจงจังหวัด กรณี ILI 
เกิน 5%

พ        พฤ          ศ          ส           อา          จ            อ           พ         พฤ 

สัปดาหระบาด (อาทิตย – เสาร) 

ผูสงขอมูลไดรบ SMS แจงใหสงขอมูล
แจงอําเภอ กรณี ILI 

นอยกวา 5%
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ระยะเวลาของการสงขอมูล

ระบบประมวลผล เฉพาะสถานพยาบาลที่สงขอมูลครบทั้ง 7 วันเทานั้น

ผูคนหากลุมผูปวยคนหา Cluster จากฐานขอมูลของโรงพยาบาล

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 
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ขั้นตอนดําเนินงานระบบเฝาระวังกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ 
กรุงเทพมหานคร

ั  
สงขอมูลผูปวยรายวัน ทุกสัปดาหผาน

ตรวจสอบการระบาดของไขหวัดใหญ และควบคุมโรค
สถานพยาบาลสถานพยาบาล

สํานักอนามัยสํานักอนามัย
OPDOPD • รับแจงขอมูล

• วิเคราะหตรวจสอบขอมูล
• สนับสนุนทีมสอบสวน

ู ู ุ
http://www.bmadcd.go.th

แจงเตือนการสง
ขอมูลผาน SMS 
ของเจาหนาที่ 
(R i d )

ติดตามผลการวิเคราะหขอมูลผาน website
ศูนยขอมูลศูนยขอมูล //  เวชสถิติเวชสถิติ

OPDOPD

ICIC

สงขอมูลแบบ real time ผาน  website
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(Reminder) สงสัญญาณเตือนกรณีสัดสวน
ผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ
ตอผูปวยนอกทั้งหมด >5% 
ผาน SMS (AlertAlert)

• ระบบฐานขอมูล
• ประมวลผลขอมูล
• สงสัญญาณเตือน

สสสสสส.. สํานักระบาดวิทยาสํานักระบาดวิทยา

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

• รับและเปลี่ยน
สัญญาณเปนขอความ
สั้นสงผานมือถือ

InfluenzaInfluenza‐‐like Illness Surveillance network like Illness Surveillance network 
(ILINet), USA(ILINet), USA

• 3,000 healthcare 
providers in all 50 
states
• over 25 million 
patient visits each 
year
• by age group
• absence of a
known cause other 

6

than influenza
• weighted on the 
basis of state 
population
• national baseline 
of 2.5% 
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InfluenzaInfluenza--like illness surveillance using a deputising like illness surveillance using a deputising 
medical service corresponds to surveillance from medical service corresponds to surveillance from 

sentinel general practicessentinel general practices  

7
Eurosurveillance, Volume 14, Issue 44, 05 November 2009 

ILI mapping in Thailand, WkILI mapping in Thailand, Wk3131‐‐4040, , 20102010

Week Week 31               31               Week Week 32               32               Week Week 33               33               Week Week 34                34                Week Week 35        35        

Week Week 36               36               Week Week 37               37               Week Week 38               38               Week Week 39                39                Week Week 40        40        

8
Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 
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• Sensitive in signaling epidemic

•Provides low cost and feasible

จุดเดนระบบ จุดเดนระบบ ILIILI

•Provides low cost and feasible 

throughout the year 

• Reminder system with SMS cost 

(10,000 Baht/month)

• Everyone loves it! 

9
Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

สัดสวนของผูปวย ILI จากสถานพยาบาลเฝาระวังเฉพาะพื้นที่
รวม 11 แหง

ตั้งแต มกราคม ถึง 11 ก.ย. 2553 เทียบกับ คาพื้นฐาน 

10
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Percentage of weekly InfluenzaPercentage of weekly Influenza‐‐like Illnesses like Illnesses 
among outamong out‐‐patient visits in Thailand, patient visits in Thailand, 20102010

Week Week 3737

11
Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

SentinelSentinel

Week Week 3636WeekWeek 1515
ILIILI‐‐reportreport

12

Week Week 1515
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ิ  ิ   ILIILI ใ ั ัใ ั ัการวิเคราะหขอมลู การวิเคราะหขอมลู ILIILI ในภาพจังหวัด ในภาพจังหวัด 
และภาพรวมประเทศไทยและภาพรวมประเทศไทย

13

ชัยนาทชัยนาท

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 
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ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

15

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

เชียงใหมเชียงใหม

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 
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นครราชสีมานครราชสีมา

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

17

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 
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ตารางแสดงจํานวนและสัดสวนผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ 
แยกตามจํานวนผูปวยนอก ในประเทศไทย

19
Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 

สัดสวนผูปวย สัดสวนผูปวย ILI ILI ภาพรวม จังหวัดรอยเอ็ดภาพรวม จังหวัดรอยเอ็ด

อ.พนมไพร
พบผูปวยหญิง อายุ 56 ป อาศัย ต.โพธิ์ใหญ อ.พนมไพร
ิ่ ป ไ  ไ ็  ป ้ํ  ี

20

เริมปวย 24 ก.ค. ไขสูง ไอ เจบ็คอ ถายเปนนํา ออนเพลยี
เขารับรักษา คลินิก 2 ส.ค.   สถานีอนามัย 3 ส.ค. 
รพ.พนมไพร 3 ส.ค. และสงตอ รพ. ยโสธร 5 ส.ค. 2553 
วินิจฉยั AGE ตอมา ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
โรคประจําตัว ความดันโลหิตสูง 
เสียชีวิต 8 ส.ค. 2553

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry 
of Public Health, Thailand 
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สัดสวนผูปวย สัดสวนผูปวย ILI ILI รพรพ..พนมไพร พนมไพร 
จจ..รอยเอ็ดรอยเอ็ด

วันเริ่มปวย

อ.พนมไพร

อ.เสลภูมิ

อ.อาจสามารถ

อ.เมอืง

อ.จตุรพักตรพิมาน

21

วันเร่ิมปวย
อ.สุวรรณภูมิ

อ.หนองฮี

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry 
of Public Health, Thailand 

สัดสวนผูปวย สัดสวนผูปวย ILI ILI ระดับอําเภอระดับอําเภอ

อ.พนมไพร

อ.สุวรรณภูมิ

อ.เสลภูมิ

อ.อาจสามารถ

อ.เมอืง

อ.จตุรพักตรพิมาน

วันเร่ิมปวย

22

อ.โพนทราย

Source: Bureau of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand 



29/10/53

12

สัดสวนผูปวย สัดสวนผูปวย ILI ILI ภาพรวม จังหวัดตรังภาพรวม จังหวัดตรัง

พบผูปวยชาย อายุ 26 ป อาศัย ต.ในควน อ.ยานตาขาว
ิ่ ป ไ  ไ ี ป ื่ ป ี

อ. ยานตาขาว

อ. เมอืง
อ.นาโยง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.หวยยอด

อ.กันตัง

23

เริมปวย 2 ส.ค. ไขสูง ไอมีเสมหะ ปวดเมือย ปวดศรีษะ
เขารับรักษา คลินิก 5 ส.ค. รพ.ตรังรวมแพทย 6 ส.ค. 
และสงตอ รพ. ตรัง 7 ส.ค. 2553 
วินิจฉยัสงสัยไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 และ ARDS
โรคประจําตัว ไมมี  อาชีพ รับจางทวงหนี้ 
เสียชีวิต 8 ส.ค. 2553

อ.ปะเหลยีน

Source: Bureau of Epidemiology, 
Ministry of Public Health, Thailand 

สัดสวนผูปวย สัดสวนผูปวย ILI ILI ระดับอําเภอระดับอําเภอ

อ. ยานตาขาว

อ. เมอืง อ.นาโยง

อ.วังวิเศษ

อ.สิเกา

อ.หวยยอด

อ.กันตัง

วันเริ่มปวย

24

อ.ปะเหลยีน

Source: Bureau of Epidemiology, 
Ministry of Public Health, Thailand 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
• สถานการณกลุมอาการคลายไขหวัดใหญมีแนวโนมลดลงตัง้แตชวงเดือน

ตุลาคมที่ผานมา 

่ ่• การรายงานสัดสวนผูปวย ILI เปนเครื่องมือท่ีสําคัญใชสําหรับตรวจสอบทราบ
การระบาดของไขหวัดใหญในพื้นที่ไดทันเวลา โดยเนนใหมกีารวเิคราะหขอมูล
ทุกสัปดาห

• ชวงเวลาเดียวกนั จํานวนผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และสัดสวน 
ILI มีแนวโนมสอดคลองกันในภาพรวมประเทศ แตภาพจังหวัดอาจพบ

25

แนวโนมท่ีแตกตางกัน

• Snap shot ของสัดสวนผูปวย ILI ในภาพอาํเภอหรือโรงพยาบาล สามารถ
ตรวจพบการระบาดของไขหวัดใหญได

บทสรุปและขอเสนอแนะ
• โรงพยาบาลขนาดเล็ก มีความแปรปรวนของสัดสวนผูปวย ILI มากกวา 

โรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญตามลาํดับ จากความรุนแรงของอาการ
ป ํ ป ี่ปวย จํานวนผูปวยนอกเฉลีย 

• จากระบบการเตือน และเนนกระตุนใหวเิคราะหขอมูลคนหาพื้นที่ระบาดของ
โรคเปนปจจัยสําคัญในการรับมือกับไขหวัดใหญในฤดูหนาวนี้

• ปจจุบันยังคงพบผูปวยไขหวัดใหญเสียชีวิตอยางตอเนื่อง การประชาสัมพันธให
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลทราบสถานการณโรค เพือ่ใหการรักษาและ

26

ุ ุ
ควบคุมโรคไดทันเวลาเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นการรายงานในเฝาระวัง
ผูปวย ILI และการคนหาการระบาดไขหวัดใหญในพื้นที่จึงจําเปนตอไป 

• ท้ังนี้ระบบเฝาระวังกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ยังไดรับการสนับสนุน
ตอไป อยางนอย 3 ป 
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ขอขอบคุณขอขอบคุณ
ผูมีสวนเกี่ยวของในระบบระวังกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ ดังนี้

• โรงพยาบาล และสถานพยาบาลทกระดับ• โรงพยาบาล และสถานพยาบาลทุกระดบ

• สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง

• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทกุแหง

• สํานักงานปองกันควบคุมโรคทุกแหง

• ํ ั ั

27

• สํานกอนามย กรุงเทพมหานคร

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
• IEIP และ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


