
 

    ประจ าสัปดาห์ท่ี 2 ณ.วันที่ 21 มกราคม 2562 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึง 15 ม.ค.2562 พบผู้ป่วย 715 ราย อัตราป่วย 

1.08 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ณ.ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.60 ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วย

สะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สงขลา อัตราป่วย 6.05 (86 ราย) ปัตตานี 4.96 (35 ราย) และภูเก็ต 4.77 (19ราย)         

ต่อแสนประชากร จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ล าดับที่ 42 ของประเทศ อยูล่ าดับที่ 7 ของเขตบริการสุขภาพที่ 5    

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 21 ม.ค.2562 พบผู้ป่วย 24 ราย     

อัตราป่วย 4.41 ต่อแสนประชากร ไม่มผีู้ป่วยเสียชีวิต 

 

 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มัธยฐาน 57-61 22 21 28 20 31 53 53 54 30 24 35 38

ปี 2561 29 29 28 35 40 53 65 54 33 37 27 33

ปี 2562 24
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พบผู้ป่วยไข้ เลือดออกในกลุ่มอายุ    

5-9 ปี มากที่สุด อัตราป่วย 11.73 ต่อแสน

ประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี, 

กลุ่มอายุ 15-24 ปี, กลุ่มอายุ 25-34 ปี, กลุ่ม

อายุ   0-4 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี อัตราป่วย

เท่ากับ 11.51, 10.54, 6.21, 3.29, และ2.34     

ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

สรุปสถานการณ์โรคไข้เลอืดออก จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3261  1437 ต่อ 414 
 

พบผู้ป่วยในเดือน ม.ค.24 ราย สูงกว่า

ค่ามัธยฐานแต่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา (รูปที่ 1) แนวโน้ม

การระบาดเพิ่มสูงข้ึน 

อ าเภอที่ มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด  คือ 

อ าเภอปราณบุ รี  อัตราป่วย 10.33ต่อแสน

ประชากร รองลงมาคือ อ าเภอกุยบุรี, อ าเภอ    

เมือง, อ าเภอหัวหิน, อ าเภอทับสะแก, อ าเภอ   

บางสะพานน้อย, อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอ           

บางสะพาน อัตราป่วยเท่ากับ  6.68, 4.38, 4.35, 

4.00, 2.51, 2.05 และ 0.00 ต่อแสนประชากร 

ตามล าดับ (รูปที่ 2) 

รูปที่ 1 จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 62 เปรียบเทียบ ปี 61 และ คา่มัธยฐาน 57-61 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 2 อัตราป่วยไข้เลือดออกสะสมรายอ าเภอ ปี 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 21 ม.ค.62 



จ านวนผู้ป่วย/ตาย โรคไข้เลือดออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูล 21 ม.ค. 62) 
อ าเภอ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
เมือง 4            4 
กุยบุร ี 3            3 
ทับสะแก 2            2 
บางสะพาน 0            0 
บางสะพานน้อย 1            1 
ปราณบรุ ี 8            8 
หัวหิน 5            5 
สามรอ้ยยอด 1            1 
รวม 24            24 

 

 ที่มา : รายงาน 506 จากสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจ าแนก รายต าบล  
จ.ประจวบคีรีขันธ์สัปดาห์ท่ี 2 

ต าบลที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเป็นพิเศษ (พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วง  1-2 
อาทิตย์ที่ผ่านมา) ได้แก่ ต.วังก์พง, ต.ปากน้ าปราณ, ต.สามกระทาย, ต.ห้วยยาง 

ปีน้ีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน และ
ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่ราชการต่างๆช่วยกันก าจัดลูกน้ ายุงลายในบ้าน ใน
โรงเรียน ในสถานที่ราชการ วัด ทุก 7 วัน ตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค ให้ประชาชนใช้
มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยงุ 
2. เก็บขยะ เศษภาชนะ รอบๆ บ้าน  ทั้งใบไม้ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา 
หรือท าลาย และ 3. เก็บน้ า ต้องปิดฝาให้มิดชดิปอ้งกันยุงลายลงไปวางไข ่ด าเนินการไปพร้อมๆการก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง และการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด ทั้ง
การทายากันยุง ก าจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือวิธีป้องกันยุงโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สัญญาณอันตรายของไข้เลือดออก อาการส่วนใหญ่มักจะมีไข้สูง ไข้ไม่ลด ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา อาจมีอาการ
เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้องร่วมด้วย ต้องสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ขณะน้ียังไม่มียารักษาเฉพาะ รักษาตามอาการ ให้ดื่ม
น้ าเกลือแร่บ่อยๆ เช็ดตัวช่วยลดไข้เป็นระยะๆ ให้กินอาหารอ่อน กินยาตามแพทย์สั่งเท่าน้ัน ห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบรูโปรเฟน 
เพราะเสี่ยงเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด ประคับประคองให้ผู้ป่วยผ่านระยะช็อก       
หลังไข้ลด ซ่ึงเป็นระยะวิกฤตของโรค หากผู้ป่วยฟื้นไข้สดชื่นขึ้นแสดงว่าจะหายเป็นปกติ แต่หากเข้าสู่ภาวะช็อก อาจมีอาการต่อไปน้ี 
เช่น ซึม อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบา เร็ว ปวดท้องกะทันหัน กระหายน้ า ปัสสาวะน้อยลง มีเลือดก าเดาไหล 
อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีด า ให้ผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์ให้เร็วท่ีสุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิต  

ส าหรับวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคอืการป้องกันไม่ให้ยงุกัด โดยขอให้ระวังยุงลายที่ชอบอาศัยอยู่ในบ้าน ตามกองเสื้อผ้า ผ้าม่าน 
หรือในมุมมืดมุมอับในบ้าน ขอให้จัดบ้านบริเวณรอบบ้านให้โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในบริเวณที่อับลม
หรือมุมมืด มีแสงสว่างน้อย นอนกางมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด หมั่นอาบน้ าให้ร่างกายสะอาด เพราะกลิ่นเหงื่อไคลจะดึงดูดยุงให้เข้ากัด
มากขึ้น และใช้ยาทากันยุง ผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุงซ่ึงปลอดภัย ไม่มีสารเคมี 

ทั้งน้ี ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 
กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โทร 0 3261 1437 ต่อ 414 โทรสาร 0 32611 053 ต่อ 202 


