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กลุ่มงานควบคุมโรค 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง 
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โรคติดตอท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ 

อัตราปวยตอแสนประชากร 

1 มกราคม – 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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Food Poisoning
Scrub Typhus

S.T.D.,total(37-41,79-81)
D.H.F,Total(26,27,66)

Hand,foot and mouth disease
Chickenpox

Influenza
H.conjunctivitis

Pneumonia
Diarrhoea

ท่ีมา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.พทัลงุ 



สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก  

 1 มกราคม – 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2559 

พืน้ที ่ ป่วย อตัราป่วย 

ต่อประชากรแสนคน 

ตาย ลาํดบัประเทศ 

ประเทศไทย 8,651 13.28 1 

ภาคใต้ 1,300 14.12 0 2 
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สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก จ.พทัลุง (ณ 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

ท่ีมา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.พทัลงุ 4 
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(ระหว่างวนัที่  1 มกราคม 2559  ถึงวนัที่  25 กมุภาพนัธ์ 2559) 
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พืน้ที ่

อตัราป่วยโรคไข้เลอืดออก จาํแนกตามพืน้ที ่จงัหวดัพทัลุง  

(ระหว่างวนัที ่ 1 มกราคม 2559  ถึงวนัที ่ 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

50 
40 

22 
30 35 

85 

53 
59 57 

83 
91 

70 

45 

16 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

จาํนวนผู้ป่วย(ราย) 

เดอืน 

จาํนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จาํแนกรายเดือน  จ.พัทลุง 
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การกระจายผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก จ.พทัลุง (1-25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

ท่ีมา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.พทัลงุ 5 

ลาํดับที ่ อาํเภอ 

 

ตําบล 

 

จํานวน

ผู้ป่วย 

อตัราป่วยต่อ

แสน 

1 เมืองพทัลุง นาโหนด 2 23.27 

2 ควนขนุน แหลมโตนด 1 20.28 

3 ตะโหมด ตะโหมด 2 20.20 

4 ศรีบรรพต ตะแพน 1 19.00 

5 ควนขนุน ดอนทราย 1 18.06 

6 ควนขนุน ปันแต 1 16.13 

7 เมืองพทัลุง ลาํปํา 1 15.39 

8 ควนขนุน ทะเลน้อย 1 14.09 

9 กงหรา ชะรัด 1 13.78 

10 ตะโหมด คลองใหญ่ 1 13.38 

11 เมืองพทัลุง ตํานาน 1 12.46 

12 เขาชัยสน โคกม่วง 1 11.29 

13 ตะโหมด แม่ขรี 1 7.78 

14 เมืองพทัลุง คูหาสวรรค์ 1 2.74 



การระบาดผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออก จ.พทัลุง (ในช่วง 4 สัปดาห์ย้อนหลงั) 

ท่ีมา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.พทัลงุ 6 

 สีแดง หมายถึง ตําบลทีม่ีผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วง

วนัที ่14- 25 กุมภาพนัธ์ 2559 

 สีเหลอืง หมายถึง ตําบลที่มีผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วง

วนัที ่31 มกราคม  ถึง 13 กุมภาพนัธ์ 2559 

 สีเทา หมายถึง ตําบลทีม่ีผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วง

วนัที ่17-30 มกราคม 2559 

 สีขาว หมายถึง ตําบลทีม่ีไม่มีผู้ป่วย ก่อน วนัที ่ 17 

มกราคม 2559 



แนวคดิการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก ปี 2559 

www.ptho.moph.go.th 7 

การป้องกนั การเฝ้าระวงั 

สอบสวนโรค 

รู้เร็ว คนืข้อมูลเร็ว 

สอบสวนเร็ว เช่ือมโยง 

ควบคุมโรค 
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Share Resource 

เป้าหมาย 

ไม่เกดิรายใหม่ ไม่ตาย 

ไม่เกดิ 2nd Generation 

การรักษา 

DHF Corner การส่งต่อ 

มาตรฐานการรักษา 

พืน้ทีเ่ส่ียง มาตรการทางสังคม CASE LAB EVENT 

ทมีงาน 

มทีมีจาก 

ทุกภาคส่วน 

Standard 



การวเิคราะห์พืน้ทีเ่ส่ียงการระบาดโรคไข้เลอืดออก พ.ศ. 2559 จ.พทัลุง 

ท่ีมา : รายงานประชมุ SRRT เมื่อ 17 กมุภาพนัธ ์2559 8 

พืน้ทีเ่ส่ียงการระบาดโรคไข้เลอืดออก ระดบั

อาํเภอ จ.พทัลุง จํานวน 6 อาํเภอ 

- เมอืง (คูหาสวรรค์ และ ท่ามหิรํา เส่ียงสูง) 

- ตะโหมด (คลองใหญ่ เส่ียงปานกลาง) 

- ควนขนุน (ควนขนุน แหลมโตนด และ 

ดอนทราย เส่ียงสูง) 

- ป่าพะยอม (ต. ป่าพะยอม เส่ียงสูง)  

- เขาชัยสน (ยงัไม่กาํหนดตาํบลเส่ียง) 

- ปากพะยูน (ต.ฝาละม ีเส่ียงสูง) 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัการระบาดโรคไข้เลอืดออก 

ระดบัอาํเภอ จ.พทัลุง จํานวน 5 อาํเภอ 

- ป่าบอน (ต.ป่าบอน เส่ียงสูง) 

- บางแก้ว (ต.นาปะขอ) 

- กงหรา (ต.ชะรัต ต.คลองเฉลมิ ต.คลอง

ทรายขาว) 

- ศรีนครินทร์ (ต.ลาํสินธ์ เส่ียงปานกลาง) 

- ศรีบรรพต (ต.ตะแพน เส่ียงปานกลาง) 



สรุปแผนปฏิบัติการโรคไข้เลอืดออก ระดับอาํเภอ ปี 2559 จ.พทัลุง 
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1. ทุกอาํเภอมแีผนปฏิบัติการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  (ยกเว้น ของอาํเภอเขาชัยสน) 

ครอบคลุมตามกรอบแนวคดิ ปี 2559 และ ระยะก่อนเกดิโรค ขณะเกดิโรค หลงัเกดิโรค 

2. ข้อแนะนําเพิม่เตมิ แผนปฏิบัตกิารโรคไข้เลอืดออก ระดบัอาํเภอ ปี 2559  

      2.1  ควรมทีมีร่วมปฏิบัตกิารในทุกภาคส่วน 

      2.2  ควรมกีารประชาคม ในพืน้ทีเ่ส่ียงในระดบัตาํบล 

      2.3 การตั้งทมีพ่นอย่างน้อย 3 คนต่อทมี และดาํเนินการตามมาตรฐานการควบคุมโรค 

      2.4 การจัดตั้ง ICS ควรดาํเนินการตั้งแต่ก่อนเกดิการระบาด เพือ่เตรียมความพร้อม 

      2.5 ต้องมรีายงานการวเิคราะห์ รายงานเบือ้งต้น และฉบับสมบูรณ์ กรณี Index Case 

      2.6 ตั้งทมีแพทย์ทีป่รึกษา เช่ือมต่อ DHF corner ระหว่าง รพ.สต. กบั รพช./ รพท. 

ท่ีมา : รายงานประชมุ SRRT เมื่อ 17 กมุภาพนัธ ์2559 



มาตรการควบคุมป้องกนัไข้เลอืดออก ไข้ซิกา และ ไข้ปวดข้อยุงลาย 

10 

มาตรการควบคุมป้องกนัไข้เลอืดออก จ.พทัลุง  

• ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) War Room และ การจัด 

DHF CORNER 

• การร่วมมอืรณรงค์ควบคุม/กาํจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายใน

โรงเรียน/ศูนย์เด็ก และในชุมชน ทุกสัปดาห์ 

• กาํชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับจ่ายยาทาป้องกนัยุง

กดั ให้ผู้ป่วยทีส่งสัยไข้เลอืดออกทุกราย  

• พฒันาทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่ร็ว (Surveillance and 

Rapid Response Team; SRRT) ระดับอาํเภอและเครือข่าย

ตําบลให้มคุีณภาพ  

   1.  มคีวามรู้การสอบสวนโรค (แหล่งรังโรค การค้นหาผู้ป่วย

เพิม่เติมในชุมชน ความเช่ือมโยง)  

   2 . การควบคุมโรคทีม่คุีณภาพ โดย กาํหนดวนัทีค่วบคุม 0 3 

7 ควบคู่กบั HI CI  

   3. รายงานผลตามลาํดบั โดยรายงานสอบสวนโรคเบือ้งต้น 

ส่งถึง สสอ.ไม่เกนิวนัที ่3 ของการควบคุมโรค 

   4. การพ่นหมอกควนัตามหลกัวิชาการ (รัศม ี 100 หรือ 200 

เมตร ตามบริบทพืน้ที ่คุณภาพสารเคม ี...) 

   5. SRRT อาํเภอสนับสนุน SRRT ตําบล ให้ควบคุมโรคให้ได้ 



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส พ.ศ. 2559 (ณ 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

ท่ีมา : สาํนักระบาด และ รายงาน 506 กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.พทัลงุ 
11 

       ข้อมูลสํานักระบาด (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 

- 12 ก.พ. 59) ทั้งประเทศพบผู้ป่วย 176 ราย 

จาก 30 จังหวดั คดิเป็นอตัราป่วย 0.27 ต่อ

แสนประชากร เสียชีวติ 4 ราย 

จังหวดัท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด 5 อนัดบั คอื 

1. พทัลุง (2.31 ต่อแสนประชากร)  

2. ระนอง (2.26 ต่อแสนประชากร)  

3. อุตรดติถ์ (1.95 ต่อแสนประชากร)  

4. ศรีสะเกษ (1.71ต่อแสนประชากร)  

5. ยะลา (1.56 ต่อแสนประชากร) 
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2553 2554 2555 2556 

2557 Median 2558 

       จํานวนผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส จ.พทัลุง ปี 53-58 
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มาตรการควบคุมการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส 
       (4E + 2C) 

 Early detection ค้นหาผู้ป่วย โดยใช้เครือข่ายสถานีอนามัย และ อสม.  

 Early Diagnosis การวนิิจฉัยใช้หลกั ประวตัลิุยนํา้ ไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกล้ามเนือ้  

 Early Treatment การรักษาเบือ้งต้นโดยเร็ว Doxycycline (100 mg) 1 เมด็ วนัละ 2 คร้ัง      

เช้า - เยน็ นาน 5–7 วนั การส่งต่อผู้ป่วยโดยด่วนถ้าผู้ป่วยรู้สึกไม่ดขีึน้ภายใน 3 วนั หรือ 

ความดนัโลหิต ≤ 90-60 mmHg. หรือ อตัราการหายใจ ≥ 24 คร้ังนาท ี รวมไปถึงการส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 Early Control สอบสวนทุกราย ป้องกนัควบคุม เฝ้าระวงัผู้ป่วยรายอืน่ 

 Coordination ประสานปศุสัตว์และเกษตรกรในพืน้ทีเ่พือ่กาํหนดพืน้ทีเ่ลีย้งสัตว์ การ

ทาํลายแหล่งรังโรค 

 Community involvement สร้างพลงัชุมชนให้ตระหนักถึงอนัตราย การเฝ้าระวงั ป้องกนั 

และควบคุมโรค 



สถานการณ์โรคสครับไทฟัส พ.ศ. 2559 (ณ 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 

13 ท่ีมา : รายงาน 506 กลุ่มงานควบคมุโรค 
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       จํานวนผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส จ.พทัลุง ปี 53-58 

    ข้อมูลสํานักระบาด ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 - 

14 ก.พ. 59 ทั้งประเทศ พบผู้ป่วย 482 ราย 

จาก 51 จังหวดั คดิเป็นอตัราป่วย 0.74 ต่อ

แสนประชากร 

จังหวดัท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด 5 อนัดบั คอื  

1. แม่ฮ่องสอน (10.07 ต่อแสนประชากร)  

2. น่าน (7.11 ต่อแสนประชากร)  

3. ตาก (5.93 ต่อแสนประชากร)  

4. พทัลุง (4.61 ต่อแสนประชากร)  

5. พงังา (4.21 ต่อแสนประชากร) 
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ตวัอย่าง จาํนวนส่งตรวจ IgG  Positive ร้อยละ 

ผูส้งสยั (คน) 35 15 42.86 

หนู (ตวั) 8 8 100.00 

ตรวจโดย สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) 

      กรณสีอบสวนผู้ป่วยเสียชีวติด้วยโรคสครับไทฟัส  เม่ือวนัที ่2 พ.ย. 2558 

สํารวจและเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจวนัที ่16-17 พ.ย. 2558  สถานการณ์โรค พบว่า 

ปี 2558 พทัลุง พบผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส จํานวน 168 ราย และเสียชีวติ 2 ราย 

พบสูงอาํเภอ บางแก้ว (35) กงหรา (22) ควนขนุน (22) ศรีบรรพต (22) ป่า

พะยอม (17) 

 

โรคสครับไทฟัส อ.ป่าพยอม จ.พทัลุง Case study serum By IFA 



 

  โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกดิจากการติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika virus : ZIKV) เป็นไวรัส

ที่มีสารพนัธุกรรมชนิดอาร์เอน็เอสายเดีย่ว อยู่ในแฟมิลฟีลาวไิวรัส (flavivirus) มีลกัษณะ

คล้ายคลงึกบัไวรัสไข้เหลอืง ไวรัสเดงก ีไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอกัเสบเจอ ี 

 มียุงลาย (เช่น Ae. Aegypti, Ae. africanus, Ae. picoargenteus และ Ae. luteocephalus 

เป็นต้น) เป็นแมลงนาโรค 

 ไวรัสซิกาถูกแยกเช้ือคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) จากน้าเหลอืงของลงิ 

Rhesus ที่ใช้ในการศึกษาไข้เหลอืงในป่าช่ือซิกา (Zika forest) ประเทศยูกนัดา และแยกเช้ือได้

จากคน    ในปี พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) ณ ประเทศไนจีเรีย  

 มีระยะฟักตัวในคน 4-7 วนั (ส้ันสุด 3 วนั ยาวสุด 12 วนั) และในยุง 10 วนั จากน้ัน      

ผู้ติดเช้ือจะมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะรุนแรง มีผืน่แดงแบบ maculopapular ที่บริเวณลาตัว แขนขา 

เยือ่บุตาอกัเสบ ตาแดง ปวดข้อ อ่อนเพลยี อาจจะมีอาการต่อมน้าเหลอืงโต และอุจจาระร่วง  



 

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 - 2535 มีข้อบ่งช้ีทางน้าเหลอืงวทิยาว่ามีการติดเช้ือไวรัสซิกา ใน

ประเทศกลุ่มแอฟริกา ได้แก่ ยูกนัดา แทนซาเนีย อยีปิต์ อฟัริกากลาง สาธารณรัฐเซียร์ราลโีอน 

และ กาบอง ส่วนของเอเชียมีรายงานพบเช้ือไวรัสซิกาในมาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ไทย กมัพูชา และ 

อนิโดนีเซีย 
 

 ประเทศไทย มีผู้รายงานว่าตรวจพบภูมิคุ้มกนัต่อเช้ือไวรัสซิกาในผู้ที่อาศัยใน

กรุงเทพมหานคร เม่ือปี พ.ศ. 2506 ต่อมาพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีรายงานผู้ป่วยหญิง

นักท่องเที่ยวจากแคนาดา  

 - เดนิทางมาประเทศไทยในช่วงเวลา 21 มกราคม - 4 กมุภาพนัธ์ 2556  

และมีอาการป่วยระหว่างเดนิทางกลบัถึงประเทศแคนาดา  

 - เร่ิมป่วย 4 กมุภาพนัธ์ 2556 มีอาการไข้ อ่อนเพลยี ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย หนาว

ส่ัน คลืน่ไส้ อาเจียน ปวดหลงั และปวดข้อ  

 - ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการยนืยนัการติดเช้ือ Zika virus  



กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศโรคติดเช้ือ Zika virus เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ

ตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการป้องกนัควบคุมโรคได้

อย่างเต็มที่ จึงมีมาตรการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ในกลุ่มประชากร 4 กลุ่ม ดงันี ้ 

1) หญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผืน่  

2) ผู้ป่วยที่มีไข้ออกผืน่ที่มีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน  

3) ทารกที่มีความผดิปกติศีรษะเลก็  

4) กลุ่มอาการกลิแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) หรือ ผู้ป่วยโรคเส้นประสาทหลาย

เส้นอกัเสบเฉียบพลนั ภายหลงัการติดเช้ือ (post-infectious GBS)  



นิยามผู้ป่วยทีต้่องดําเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)  

1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผืน่ หมายถึง  

ก หญิงตั้งครรภท่ี์มีผืน่ (macular or papular) และ มีอาการอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 อาการดงัน้ี 

 1) ไข ้2) ปวดขอ้ 3) ตาแดง  

ข หญิงตั้งครรภท่ี์มีไข ้ (fever) และ มีอาการอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 อาการดงัน้ี  

1) ปวดศีรษะ 2) ปวดขอ้ 3) ตาแดง  
 

2 กลุ่มผู้ป่วยที่มีไข้ออกผืน่เป็นกลุ่มก้อน หมายถึง  

ก ผูป่้วยท่ีมีผืน่ (macular or papular) และ มีอาการอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 อาการดงัน้ี 

 1) ไข ้2) ปวดขอ้ 3) ตาแดง  

ข ไข ้ (fever) และ มีอาการอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 อาการดงัน้ี  

1) ปวดศีรษะ 2) ปวดขอ้ 3) ตาแดง  

 



นิยามผู้ป่วยทีต้่องดําเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)  

3 ทารกที่มีศีรษะเลก็ (Neonatal Microcephaly)  

หมายถึง ทารกท่ีคลอดมาไม่เกิน 1 เดือน และวดัรอบศีรษะแลว้มีค่าความยาวเส้นรอบวง

นอ้ยกวา่ 3 Standard Deviation ของค่าปกติในเพศและกลุ่มอายคุรรภข์องทารกนั้น โดย

แพทยเ์ป็นผูว้นิิจฉยั  
 

4 ผู้ป่วยกลุ่มอาการกลิแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome) หรือ ผู้ป่วยโรค

เส้นประสาทหลายเส้นอกัเสบเฉียบพลนั ภายหลงัการติดเช้ือ (post-infectious GBS)  

หมายถึง กลุ่มอาการท่ีเกิดจากการอกัเสบเฉียบพลนัของเส้นประสาทหลาย ๆ เส้นพร้อมกนั 

emyelinating polyradiculoneuropathy (AIDP) จนก่อใหเ้กิดอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง

เฉียบพลนั ซ่ึงในรายท่ีรุนแรง อาจถึงขั้นเป็นอมัพาต และอาจตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือ 

ผูท่ี้มาดว้ยอาการแขนขาอ่อนแรง 2 ขา้งอาจจะมีชาหรือไม่กต็าม ทั้งน้ีอาจจะหายใจไม่ได้

เม่ืออาการรุนแรงมากข้ึน โดยแพทยเ์ป็นผูว้นิิจฉยั  



ตารางที่ 1. ผูป่้วยดว้ยโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา 10 อนัดบัแรก จงัหวดัพทัลุง มกราคม-กุมภาพนัธ์ 
 พ.ศ.2559 

ล าดบั โรคในข่ายเฝ้าระวงั รง.506 
25 กุมภาพนัธ์ 2559 อ าเภอ 

ท่ีมีอตัราป่วย 
(ต่อแสน) สูงสุด 

จ านวน 
(ราย) 

อตัราป่วย 
(ต่อแสน) 

1. อุจจาระร่วง (Diarrhea) 1,175 225.00 กงหรา (342.65) 

2. ปอดบวม (Pneumonia) 200 38.30 ตะโหมด (86.02) 

3. ตาแดง (H.conjunctivitis) 149   28.53  กงหรา (84.98) 

4. ไขห้วดัใหญ่ (Influenza) 120     22.98 # ควนขนุน (49.99) 

5. โรคสุกใส (Chickenpox) 68  13.02  บางแกว้ (37.92) 

6. มือ เทา้ ปาก (Hand, food, and mouth disease) 61     11.68 # เขาชยัสน (36.41) 

7. ไขเ้ลือดอก (Dengue fever, DHF, DSS) 61 11.68 ตะโหมด (26.47) 

8. โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (S.T.D., total) 59  11.30  บางแกว้ (37.92) 

9. สครับไทฟัส (Scrub Typhus) 33    6.32 # บางแกว้ (30.34) 

10. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 22 4.21 ตะโหมด (23.16) 
# มีจ านวนผูป่้วยสูงกวา่ค่ามธัยฐาน 5 ปียอ้นหลงั เดือน กุมภาพนัธ์ 2559 
ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559  
ส่วน ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia) จ านวน 377 ราย อตัราป่วย 72.19 ต่อแสนประชากร อ าเภอเขาชยัสน   

อตัราป่วยสูงสุด 241.24 ต่อแสนประชากร ไดแ้นะน าเจา้หนา้ท่ีระบาดระดบัอ าเภอ เร่ืองนิยามและการรายงานโรค 

สรุปรายงานสถานการณ์ไข้เลือดอก (Dengue fever, DHF, DSS) 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2559 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง ไดรั้บ

รายงานผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก (Dengue fever, DHF, DSS) จ  านวนทั้งส้ิน 61 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 11.68 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป่้วยเสียชีวติ  โดยพบเพศหญิง 31 ราย  เพศชาย 30 ราย อตัราส่วนเพศหญิงต่อเพศ
ชาย  เท่ากบั  1.03 : 1 

กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพทัลุง 
ปีที ่7 ฉบับที ่2  วนัที ่ 25 กมุภาพนัธ์ 2559  Volume 7 Number 2 : February 25, 2016 

ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

เอกสารหมายเลข ๒.๑



 ๒ 

 กลุ่มอายท่ีุพบสูงสุดคือกลุ่มอาย ุ15-24 ปี จ  านวนผูป่้วยเท่ากบั 15 ราย รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ25-34 ปี 9 ราย, 
5-9 ปี 9 ราย, 45-54 ปี 7 ราย, 10-14 ปี 7 ราย, 35-44 ปี 5 ราย, 65 ปีข้ึนไป 3 ราย, 55-64 ปี 3 ราย และ 0-4 ปี จ  านวน
ผูป่้วยเท่ากบั 3 ราย ตามล าดบั ส่วน อาชีพท่ีมีจ านวนผูป่้วยสูงสุดคือนกัเรียน จ านวนผูป่้วยเท่ากบั 28 ราย รองลงมา
คืออาชีพเกษตร 10 ราย, อาชีพงานบา้น 7 ราย, ในปกครอง 6 ราย,  อาชีพรับจา้ง 6 ราย, อาชีพทหาร/ต ารวจ 2 ราย,  
อาชีพคา้ขาย 1 ราย,  อาชีพราชการ 1 ราย ตามล าดบั   
แผนภูมิ 1. จ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จ าแนกตามกลุ่มอาย ุจงัหวดัพทัลุง ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 

25 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

 
ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

พบผูป่้วยในเดือนมกราคม เท่ากบั 45 ราย  เดือนกุมภาพนัธ์ เท่ากบั 16 ราย เป็นผูป่้วยในเขตเทศบาล 21 ราย 
ในเขตองคก์ารบริหารต าบล 39 ราย  และไม่ทราบเขต 1 ราย โดยจ านวนผูป่้วยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
เท่ากบัร้อยละ 65.00 ส่วนผูป่้วยในเขตเทศบาลเท่ากบัร้อยละ 35.00 ผูป่้วยเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทัว่ไป  
เท่ากบั 28 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากบั 33 ราย  
แผนภูมิ 2. จ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกจ าแนกรายเดือน เปรียบเทียบขอ้มูลปี 2559 กบั ค่ามธัยฐาน 5 ปี ยอ้นหลงั 
จ.พทัลุง   

 
ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 



 ๓ 

อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงสุดคืออ าเภอตะโหมด อตัราป่วยเท่ากบั 26.47 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   
อ าเภอกงหรา 19.19, อ าเภอควนขนุน 14.28, อ าเภอเมืองพทัลุง 13.72, อ าเภอป่าพะยอม 11.51, อ าเภอบางแกว้ 
11.38, อ าเภอศรีนครินทร์ 7.34, อ าเภอปากพะยนู 5.99, อ าเภอศรีบรรพต 5.62, อ าเภอเขาชยัสน 4.55 และ อ าเภอป่า
บอน อตัราป่วย 4.22 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั 
แผนภูมิ 3. อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกจ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัพทัลุง ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2559 

 
ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

แผนที ่4. การกระจายของผูป่้วยไขเ้ลือดออก 4 สัปดาห์ยอ้นหลงั (1 - 25 กุมภาพนัธ์ 2559) 

 



 ๔ 

ตารางที ่2 อตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกจ าแนกรายต าบล จงัหวดัพทัลุง วนัท่ี 1 - 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

ล าดบัท่ี อ าเภอ ต าบล จ านวนประชากร จ านวนผูป่้วย อตัราป่วยต่อแสน 
1 เมืองพทัลุง นาโหนด 8,595 2 23.27 
2 ควนขนุน แหลมโตนด 4,932 1 20.28 
3 ตะโหมด ตะโหมด 9,900 2 20.20 
4 ศรีบรรพต ตะแพน 5,263 1 19.00 
5 ควนขนุน ดอนทราย 5,538 1 18.06 
6 ควนขนุน ปันแต 6,200 1 16.13 
7 เมืองพทัลุง ล าป า 6,496 1 15.39 
8 ควนขนุน ทะเลนอ้ย 7,099 1 14.09 
9 กงหรา ชะรัด 7,258 1 13.78 
10 ตะโหมด คลองใหญ่ 7,474 1 13.38 
11 เมืองพทัลุง ต านาน 8,025 1 12.46 
12 เขาชยัสน โคกม่วง 8,861 1 11.29 
13 ตะโหมด แม่ขรี 12,853 1 7.78 
14 เมืองพทัลุง คูหาสวรรค ์ 36,459 1 2.74 

ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
แผนที ่การระบาดของไขเ้ลือดออก 4 สัปดาห์ ยอ้นหลงั (วนัท่ี 1 - 25 กุมภาพนัธ์ 2559) 

 



 ๕ 

การจดัอนัดบั (Rank) 
 สีแดง หมายถึง ต าบลท่ีมีผูป่้วยรายสุดทา้ยในช่วงวนัท่ี 14- 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
 สีเหลือง หมายถึง ต าบลท่ีมีผูป่้วยรายสุดทา้ยในช่วงวนัท่ี 31 มกราคม  ถึง 13 กมุภาพนัธ์ 2559 
 สีเทา หมายถึง ต าบลท่ีมีผูป่้วยรายสุดทา้ยในช่วงวนัท่ี 17-30 มกราคม 2559 
 สีขาว หมายถึง ต าบลท่ีมีไม่มีผูป่้วย ก่อน  วนัท่ี 17 มกราคม 2559 
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พื นท  เส  ยงการระบาดโรค ข เลอืดออก ระดบั
อ าเภอ จ.พทัลุง จ านวน 6 อ าเภอ
- เมอืง  คูหาสวรรค์ �ละ ท่าม หร า เส  ยงสูง 
- ตะโหมด  คลอง ห ่ เส  ยงปานกลาง 
- ควนขนุน  ควนขนุน �หลมโตนด �ละ 
ดอนทราย เส  ยงสูง 
- ป่าพะยอม  ต. ป่าพะยอม เส  ยงสูง  
- เขาชัยสน  ยงั ม่ก าหนดต าบลเส  ยง 
- ปากพะยูน  ต.ฝาละม  เส  ยงสูง 

พื นท  เฝ าระวงัการระบาดโรค ข เลอืดออก 
ระดบัอ าเภอ จ.พทัลุง จ านวน 5 อ าเภอ
- ป่าบอน  ต.ป่าบอน เส  ยงสูง 
- บาง�ก ว  ต.นาปะขอ 
- กงหรา  ต.ชะรัต ต.คลองเฉล ม ต.คลอง
ทรายขาว 
- ศร นคร นทร์  ต.ล าส นธ์ เส  ยงปานกลาง 
- ศร บรรพต  ต.ตะ�พน เส  ยงปานกลาง 
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1. ทุกอ าเภอม �ผนป  บัต การท  เป นลายลกัษณ์อกัษร   ยกเว น ของอ าเภอเขาชัยสน  
ครอบคลุมตามกรอบ�นวค ด ป  2559 �ละ ระยะก่อนเก ดโรค ขณะเก ดโรค หลงัเก ดโรค
2. ข อ�นะน าเพ  มเต ม �ผนป  บัต การโรค ข เลอืดออก ระดบัอ าเภอ ป 2559 

2.1  ควรม ท มร่วมป  บัต การ นทุกภาคส่วน
2.2  ควรม การประชาคม  นพื นท  เส  ยง นระดบัต าบล
2.3 การตั งท มพ่นอย่างน อย 3 คนต่อท ม �ละด าเน นการตามมาตร านการควบคุมโรค
2.4 การจดัตั ง ICS ควรด าเน นการตั ง�ต่ก่อนเก ดการระบาด เพื อเตร ยมความพร อม
2.5 ต องม รายงานการว เคราะห์ รายงานเบื องต น �ละฉบบัสมบูรณ์ กรณ  Index Case
2.6 ตั งท ม�พทย์ท  ปร กษา เชื อมต่อ DHF corner ระหว่าง รพ.สต. กบั รพช.  รพท.

      :              SRRT       17            2559  
มาตรการควบคุมการระบาดของไขเ้ลือดออกจงัหวดัพทัลุง (ป้องกนัไม่ใหย้งุกดั ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุไม่ใหย้งุเกิด) 

• ระบบการบญัชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) War Room และ การจดั DHF CORNER 
• การร่วมมือรณรงคค์วบคุม/ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายในโรงเรียน/ศูนยเ์ด็ก และในชุมชน ทุกสัปดาห์ 
• ก าชบัใหส้ถานบริการสาธารณสุขทุกระดบัจ่ายยาทาป้องกนัยงุกดั ใหผู้ป่้วยท่ีสงสัยไขเ้ลือดออกทุกราย  
• พฒันาทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (Surveillance and Rapid Response Team; SRRT) ระดบัอ าเภอ

และเครือข่ายต าบลใหมี้คุณภาพ มีความรู้การสอบสวนโรค (แหล่งรังโรค การคน้หาผูป่้วยเพิ่มเติมในชุมชน 
ความเช่ือมโยง เพื่อการควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ โดย ก าหนดวนัท่ีควบคุม 0 3 7 ควบคู่กบั HI CI และ
รายงานผลตามล าดบั โดยรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองตน้ส่งถึง สสอ.ไม่เกินวนัท่ี 3 ของการควบคุมโรค) 

• ขอความร่วมมือ SRRT เครือข่ายต าบล ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมโรคเบ้ืองตน้ท่ีมีคุณภาพ (การพน่
หมอกควนัตามหลกัวชิาการ ) และ SRRT อ าเภอสนบัสนุน SRRT ต าบล ใหค้วบคุมโรคใหไ้ด ้

 
สรุปรายงานสถานการณ์เลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง ไดรั้บ
รายงานผูป่้วยโรค Leptospirosis จ านวนทั้งส้ิน 14 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 2.68 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผูป่้วยเสียชีวติ พบผูป่้วยเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยพบเพศชาย 9 ราย เพศหญิง 5 ราย อตัราส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิง เท่ากบั 1.80 : 1  กลุ่มอายท่ีุพบสูงสุดคือกลุ่มอาย ุ 10-14 ปี จ  านวนผูป่้วยเท่ากบั 4 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  
35-44 ปี 3 ราย, 45-54 ปี 2 ราย, 5-9 ปี 2 ราย, 65 ปีข้ึนไป 1 ราย, 55-64 ปี 1 ราย และ 15-24 ปี 1 ราย  ตามล าดบั 
อาชีพท่ีมีจ านวนผูป่้วยสูงสุดคือนกัเรียน จ านวนผูป่้วยเท่ากบั 7 ราย และ อาชีพเกษตร จ านวนผูป่้วยเท่ากบั 7 ราย 



 ๗ 

  พบผูป่้วยในเดือนมกราคมเท่ากบั 9 ราย  เดือนกุมภาพนัธ์เท่ากบั 5 ราย เป็นผูป่้วยในเขตเทศบาลเท่ากบั 1  
ราย ในเขตองคก์ารบริหารต าบลเท่ากบั 13 ราย พบผูป่้วยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมากกวา่ในเขตเทศบาล 
โดยจ านวนผูป่้วยในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 92.86 ส่วนผูป่้วยในเขตเทศบาลร้อยละ 7.14 ผูป่้วยเขา้รับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลทัว่ไป เท่ากบั 12 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากบั 2 ราย  

อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงสุดคืออ าเภอศรีนครินทร์ อตัราป่วยเท่ากบั 7.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   
อ าเภอป่าพะยอม 5.75, อ าเภอเมืองพทัลุง 5.65, อ าเภอควนขนุน 2.38 และ อ าเภอปากพะยนู 2.00 ต่อประชากรแสน
คน ตามล าดบั   
แผนภูมิ 4. อตัราป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัพทัลุง ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 

25 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

 
ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

  ขอ้มูลส านกัระบาด (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 12 กุมภาพนัธ์ 2559) ทั้งประเทศพบผูป่้วย 176 ราย คิดเป็น
อตัราป่วย 0.27 ต่อแสนประชากร เสียชีวติ 4 ราย จงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด 5 อนัดบั คือ 1) พทัลุง อตัราป่วย 2.31 
ต่อประชากรแสนคน 2) ระนอง อตัราป่วย 2.26 ต่อประชากรแสนคน 3) อุตรดิตถ ์อตัราป่วย 1.95 ต่อประชากรแสน
คน 4) ศรีสะเกษ อตัราป่วย 1.71 ต่อประชากรแสนคน 5) ยะลา อตัราป่วย 1.56 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั 
 

สรุปรายงานสถานการณ์สครับไทฟัส (Scrub Typhus) 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง ไดรั้บรายงาน

ผูป่้วยโรค Scrub Typhus จ านวนทั้งส้ิน 33 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 6.32 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผูป่้วย
เสียชีวติ พบผูป่้วยเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยพบเพศชาย 25 ราย เพศหญิง 8 ราย อตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  
เท่ากบั 3.13 : 1 กลุ่มอายท่ีุพบสูงสุดคือกลุ่มอาย ุ65 ปีข้ึนไป จ านวนผูป่้วย 8 ราย รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ35-44 ปี 8 
ราย, 25-34 ปี 5 ราย, 45-54 ปี 4 ราย, 55-64 ปี 3 ราย, 15-24 ปี 3 ราย, 10-14 ปี 1 ราย, 0-4 ปี 1 ราย ตามล าดบั อาชีพท่ี
มีจ านวนผูป่้วยสูงสุดคือเกษตร จ านวนผูป่้วย 17 ราย รองลงมาคืออาชีพรับจา้ง 8 ราย, นกัเรียน 4 ราย, ในปกครอง 2 
ราย, อาชีพงานบา้น 1 ราย, อาชีพคา้ขาย 1 ราย  ตามล าดบั   
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 พบผูป่้วยในเดือนมกราคม เท่ากบั 19 ราย  เดือน กุมภาพนัธ์ เท่ากบั 14 ราย  ผูป่้วยในเขตเทศบาลเท่ากบั 18  
ราย ในเขตองคก์ารบริหารต าบลเท่ากบั 15 ราย พบผูป่้วยในเขตเทศบาลมากกวา่ในเขตองคก์ารบริหารต าบล โดย
ผูป่้วยในเขตเทศบาล ร้อยละ 54.55 ส่วนผูป่้วยในเขตองคก์ารบริหารต าบล ร้อยละ 45.45 ผูป่้วยเขา้รับการรักษาท่ี 
โรงพยาบาลทัว่ไป เท่ากบั 3 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากบั 30 ราย  
 อ าเภอท่ีมีอตัราป่วยสูงสุดคืออ าเภอบางแกว้ อตัราป่วย 30.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออ าเภอศรี
นครินทร์ 22.02, อ าเภอศรีบรรพต 16.86, อ าเภอตะโหมด 16.54, อ าเภอกงหรา 10.96, อ าเภอเขาชยัสน 4.55, อ าเภอ
ป่าบอน 4.22, อ าเภอป่าพะยอม 2.88, อ าเภอควนขนุน 2.38 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั ส่วน อ าเภอเมืองพทัลุง 
และ อ าเภอปากพะยนู ยงัไม่มีรายงานผูป่้วยในปี 2559   
แผนภูมิ 5. อตัราป่วยโรคสครับไทฟัส จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวดัพทัลุง ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2559 
 

 
 

                ขอ้มูลส านกัระบาด (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 14 กุมภาพนัธ์ 2559) ทั้งประเทศ พบผูป่้วย 482 ราย จาก 51 
จงัหวดั คิดเป็นอตัราป่วย 0.74 ต่อประชากรแสนคน จงัหวดัท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด 5 อนัดบั คือ 1) แม่ฮ่องสอน อตัรา
ป่วย 10.07 ต่อประชากรแสนคน 2) น่าน อตัราป่วย 7.11 ต่อประชากรแสนคน 3) ตาก อตัราป่วย 5.93 ต่อประชากร
แสนคน 4) พทัลุง อตัราป่วย 4.61 ต่อประชากรแสนคน 5) พงังา อตัราป่วย 4.21 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดบั 
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