
 

     ประจ ำสัปดำห์ที่ 7 ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2563 ถึง 18 ก.พ.2563 พบผู้ป่วย 3,957 ราย อัตราป่วย 
5.97 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยน้อยกว่าปี 2562 ณ.ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39 ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยสะสม
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ระยอง อัตราป่วย 23.00 (165 ราย) นครปฐม 13.34 (122 ราย) และ ภูเก็ต 13.30 (54 ราย)     
ต่อแสนประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ล าดับท่ี 60 ของประเทศ ล าดับท่ี 7 ของเขตสุขภาพที่ 5    

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2563 ถึงวันท่ี 27 ก.พ. 2563 พบผู้ป่วย 19 ราย         
อัตราป่วย 3.49 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
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มัธยฐาน 58-62 23 28 28 35 40 60 65 58 33 26 46 38

ปี 2562 35 36 31 39 53 89 69 58 37 26 52 39

ปี 2563 9 10
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พบผู้ป่วยไข้ เ ลือดออกในกลุ่มอายุ     
10-14 ปี มากท่ีสุด อัตราป่วย 17.27 ต่อแสน
ประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี,    
5-9 ปี, 45-54 ปี, 35-44 ปี, 55-64 ปี และ   
25-34 ปี อัตราป่วย 6.58, 5.87, 2.37, 2.34, 
1.63 และ 1.24 ต่อแสนประชากร 

 

สรุปสถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
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อ าเภอท่ีมีอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ เมือง 
อัตราป่วย 6.56 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ    
อ าเภอปราณบุรี, อ าเภอหัวหิน, อ าเภอกุยบุรี, อ าเภอ
สามร้อยยอด, อ าเภอทับสะแก, อ าเภอบางสะพาน 
และอ าเภอบางสะพานน้อย อัตราป่วย 5.17, 4.35, 
2.23,  2.05, 2.00, 1.31 และ 0.00 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ 

 

 

 

กลุ่มงำนควบคมุโรคติดต่อ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3261  1437 ต่อ 414 
 

รูปที่ 2 อัตราป่วยไข้เลือดออกสะสมรายอ าเภอ ปี 2563 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่ 1 ม.ค.- 27 ก.พ.63 

รูปที่ 1 จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 63 เปรียบเทียบ ปี 62 และ ค่ามัธยฐาน 58-62 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

พบผู้ป่วยในเดือน ม.ค. 9 ราย และ 
ก.พ. 10 ราย ต่ ากว่าค่ามัธยฐานและปีท่ีผ่านมา 
(รูปท่ี 1)  
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นร
าย

 



จ ำนวนผู้ป่วย/ตำย โรคไข้เลือดออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2532 (ข้อมูล 27 ก.พ. 63) 
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 3 3           6 
กุยบุรี 1 0           1 
ทับสะแก 1 0           1 
บางสะพาน 0 1           1 
บางสะพานน้อย 0 0           0 
ปราณบุรี 1 3           4 
หัวหิน 2 3           5 
สามร้อยยอด 1 0           1 
รวม 9 10           19 

 

ที่มำ : รำยงำน 506 จำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

 แนวโน้มกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกจ ำแนก รำยต ำบล จ.ประจวบคีรีขันธ์สัปดำห์ที่ 7 
 ต าบลท่ีต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเป็นพิเศษ (พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วง 1-2 

อาทิตย์ท่ีผ่านมา) จ านวน 6 ต าบล ได้แก่ ต.หัวหิน, ต.หนองพลับ, ต.ปากน้ าปราณ,           
ต.อ่าวน้อย, ต.ประจวบคีรีขันธ์ และ ต.ชัยเกษม 

ปีน้ีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงข้ึน ขอพื้นท่ีด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย โดยมุ่งเน้นการน าพลังชุมชนมาร่วมส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายบริเวณชุมชน บ้านพัก สถานท่ีท างาน และขอเชิญชวนประชาชน ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง โดย ใช้มาตรการ 
“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1) เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเส้ือผ้า     ใส่ในตู้หรือ
แขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2) เก็บขยะ   ท่ีอยู่บริเวณรอบ
บ้าน เก็บขยะ เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ าด่ืมท่ีท้ิงไว้ใส่ถุงด า และน าไปท้ิงลงถังขยะ เพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3) เก็บน้ า ภาชนะท่ีใส่น้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้
มิดชิด ล้างคว่ าภาชนะใส่น้ า และเปล่ียนน้ าในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้
ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเช้ือไวรัสซิกา  
3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และท่ีส าคัญในช่วงนี้บางพื้นท่ียังมีฝนตก ท าให้มีน้ าขังตามภาชนะ
ต่างๆ รวมถึงภาชนะท่ีใช้เก็บกักน้ า ในบ้าน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ 

โรคไข้เลือดออก ประชาชนสามารถสังเกตอาการเบ้ืองต้นได้ คือ ไข้สูงไม่ลดมากกว่า 2 วัน หลังจากทานยาลดไข้ หากมี
อาการสงสัยรีบพบแพทย์ เพราะอาจช็อก และเสียชีวิตได้ ท้ังนี้ประชาชนควรเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่อง คือ 1) การป้องกัน
การถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง ก าจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า ก าจัดลูกน้ าและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
ภาชนะน้ าใส นิ่ง 2) การเฝ้าระวังอาการของโรค และ 3) การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และ    
เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงไข้ลด หากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออก ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วท่ีสุด 
กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3261 1437ต่อ 414 โทรสำร 0 32611 053 ต่อ 202 


