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¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹âÃ¤à½‡ÒÃÐÇÑ§·Ò§ÃÐºÒ´ÇÔ·ÂÒ»ÃÐ í̈Òà´×Í¹ µØÅÒ¤Á 2562 
(Monthly Epidemiology Surveillance Report, SATUN) 

 
¡ÅØ‹Á§Ò¹¤Çº¤ØÁâÃ¤µÔ´µ‹Í  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ 

Satun Provincial Health Office 

º·ÊÃØ»ÊíÒËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 จากสถานบริการในพ้ืนท่ีจังหวัด

สตูล พบวา โรคท่ีมีผูปวยเกินคาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ไดแกโรค อาหารเปนพิษ ไขสุกไส ปอดบวม  เลปโต 

สไปโรซิส  สครับไทฟส  มือเทาปาก ชิคุนกุนยา (รายละเอียดตารางท่ี 1)   

โรคท่ีมีความสําคัญ และตองเรงดําเนินการติดตามปญหา ปองกัน และควบคุมโรค โดยเรียงลําดับ

จากอัตราปวย 10 อันดับแรกเดือนตุลาคม คือ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน มีอัตราปวยสูงสุด 48.85 ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ปอดบวม ไขหวัดใหญ และหัด  อัตราปวย 16.28 , 7.98 และ 7.34 ตอ

ประชากรแสนคน ตามลําดับ  (รายละเอียดตารางท่ี 2)   

 

ตารางท่ี 1 โรคในขายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ป 2562 ท่ีพบสูงเกินคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง  

โรค            2557          2558         2559         2560          2561    Median   2562 

อาหารเปนพิษ     6   5  8  12   5  6      7 

ไขสุกใส     45  23  19  47  16  23     29 

ปอดบวม    37  46  45  80       109  46           48 

เลปโตสไปโรซิส     3   4  1  1   0  1      2 

สครับไทฟส     0   1  2  0   0  0           1 

มือเทาปาก     8   18  18  60   7  18     32 

ชิคุนกุนยา     0   0  0  0   2  0      1 

ขอมูลจากระบบรายงาน 506 

 

 

http://ssj.stno.moph.go.th/wordpress/
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ตารางท่ี 2 จํานวนปวย อัตราปวยตอประชากรแสนคน จํานวนตาย อัตราตายตอประชากรแสนคน  

อัตราปวยตาย  

ขอมูลเดือนตุลาคม 2562 

 

   โรค   ปวย        อัตราปวย        ตาย     อัตราตาย    อัตราปวยตาย 

อุจจาระรวง  153  48.85   0  0.00    0.00  

ปวดบวม  51  16.28   0  0.00   0.00  

ไขหวัดใหญ  25  7.98   0  0.00   0.00 

หัด   23  7.34   0  0.00   0.00 

ตาแดง   18  5.75   0  0.00   0.00     

ไขสุกไส  14  4.47   0  0.00   0.00  

ไขเลือดออก  5  1.60   0  0.00   0.00  

มือเทาปาก  5  1.60   0  0.00   0.00 

S.T.D.   4  1.28   0  0.00   0.00  

อาหารเปนพิษ  3  0.96   0  0.00   0.00  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ที่มา   ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 

        รายงานสถานการณโรคหัด / หัดเยอรมัน / CRS ประจําป 2562 ประเทศไทย 
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1. Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹            
ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ  
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้ งแ ต วัน ท่ี  1 มกราคม  2562 ถึ ง วัน ท่ี  31 

ตุลาคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ไดรับรายงานผูปวยโรค Diarrhoea จํานวนท้ังส้ิน 

2,400 ราย อัตราปวย 766.24 ตอประชากรแสนคน 

ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต 

       พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยพบ

เพศหญิง1345  ราย เพศชาย 1055 ราย  อัตราสวน

เพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 1.27 : 1 

      ก ลุ ม อ า ยุ ท่ี พ บ สู ง สุดคื อก ลุ ม อ ายุ  0-4  ป 

รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ป ขึ้นไป, 25-34 ป, 5-9 

ป , 35-44 ป , 45-54 ป , 55-64 ป , 15-24 ป  และ 

10-14 ป ตามลําดับ (รูปท่ี 1) 

จํานวนผูปวยในเดือนตุลาคมจํานวน 153 

คน ต่ํากวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง พบผูปวยสูงสุด

ในเดือน พฤษภาคมจํานวน 332 ราย  รองลงมา

เดือนมิถุนายนจํานวน 304 ราย และกรกฎาคม

จํานวน 274 ราย และมีรายงานผูปวยประปรายทุก

เดือน (รูปท่ี 2 ) 

 อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคน

สูงสุดคืออําเภอทาแพ อัตราปวยเทากับ 1,594.53  

ตอประชากรแสนคน  รองลงมาคืออําเภอควนโดน,  

อําเภอ ละงู,อําเภอ ทุงหวา, อําเภอควนกาหลง, 

อํ า เภอ เมื อ ง ,อํ า เภ อมะนั ง , อั ต ราป วย เท ากั บ 

1178.43 , 1068.4 , 960.16 , 635.13 , 342.23 , 

281.94 , ราย ตามลําดับ (รูปท่ี 3)   
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ที่มา   ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 
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ตั้ ง แ ต วั น ท่ี  1 ม ก ราค ม  2562 ถึ ง วั น ท่ี       

31 ตุลาคม 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ไดรับรายงานผูปวยโรคหัด จํานวนท้ังส้ิน 70 ราย 

อัตราปวย 22.34 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงาน

ผูปวยเสียชีวิต 

       พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยพบเพศ

หญิง 37 ราย เพศชาย 33 ราย อัตราสวนเพศหญิง

ตอเพศชายเทากับ 1.12 : 1 

 

      ก ลุ มอายุ ท่ีพบ สูงสุดคือก ลุ มอายุ  25-34 ป 

จํานวน 34 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 15 - 24 ป 

จํานวน 12 ราย, และอายุ 0 - 4 ป จํานวน 10 ราย 

(รูปท่ี 1) 

 

จํานวนผูปวยในเดือนตุลาคมจํานวน 23 ราย 
พบผูปวยสูงสุดในเดือน กันยายนจํานวน 35 เดือน

สิงหาคมจํานวน 8 ราย เดือนกรกฎาคมจํานวน 3 

ราย เดือนมิถุนายน จํานวน 1 ราย (รูปท่ี 2) 

 

       อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด

คื ออํ า เภอมะนั ง อั ตราป วย เท ากับ  56.39  ต อ

ประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอ เมือง,  อําเภอ 

ควนกาหลง,  อําเภอ ควนโดน,  อําเภอ ทาแพ,  

อําเภอ ละงู, อําเภอ ทุ งหวา, อัตราปวยเทากับ 

38.22, 8.78, 7.73, 7.01, 1.41 , แ ล ะ  0,39 ต อ

ประชากรแสนคน  ตามลําดับ  (รูปท่ี 3) 

 

  

2.  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤ËÑ´ ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ   

¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á  2562 
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ที่มา  รายงานสถานการณโรคหัด / หัดเยอรมัน / CRS ประจําป 2562 ประเทศไทย 
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นับตั้ งแตวัน ท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวัน ท่ี   31 

ตุลาคม 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับ

รายงานผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวนท้ังสิ้น 158 ราย  

อัตราปวย 50.44  ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวย

เสียชีวิต   

  

พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดยพบเพศ

ชาย89 ราย เพศหญิง 69 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศ

หญิง เทากับ 1.29 : 1    

  

กลุ มอายุ ท่ี พบสู งสุ ด คือกลุ มอายุ  15 - 24 ป 

จํานวน 50 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 10 - 14 ป, 5 - 9 

ป, 25 - 34 ป, 0 - 4 ป, 35 - 44 ป, 65 ปข้ึนไป, 55- 64 ป 

และ 45 – 54 ป  จํานวน 38,32,18,9,8,2,1 และ 0 ราย 

ตามลําดับ (รูปท่ี 1)  

 

จํานวนผูปวยในเดือนตุลาคม จํานวน 5 ราย ต่ํา

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน พบ

ผูปวยสูงสุดในเดือน กรกฎาคมจํานวน 51 ราย รองลงมา 

เดือนพฤษภาคม จํานวน 24 ราย เดือนสิงหาคมจํานวน 19 

ราย และพบผูปวยประปรายทุกเดือน จํานวนผูปวยสูงกวา

คามัธยฐาน 5 ปยอนหลังเปน 1.21 เทา แตจํานวนผูปวย 

พ.ศ. 2556 สูง กวา พ.ศ. 2557 เปน 4.07 เทา  (รูปท่ี 2) 

 

อําเภอท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ

อําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 114.20  ตอประชากรแสน

คน รองลงมาคือ อําเภอทาแพ,  อําเภอเมือง,อําเภอมะนัง,

อําเภอควนโดน,อําเภอควนกาหลง,  อําเภอละงู, อัตราปวย

เทากับ 66.58 , 64 ,62.03 ,  46.36 ,  20.49 ,  14.13 , 

ตามลําดับ (รูปท่ี 3)  

  

 

3. Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡ ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ   

¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á  2562 

ที่มา   ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 
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4.  Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�âÃ¤ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹ ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊµÙÅ   

¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 31 µØÅÒ¤Á  2562 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 

2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ไดรับรายงาน

ผูปวยโรคไขหวัดใหญ จํานวนท้ังสิ้น 304 ราย คิดเปนอัตรา

ปวย 97.06 ตอประชากรแสนคน ไม มีรายงานผูป วย

เสียชีวิต       

        พบผูปวยเพศหญิง มากกวาเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง 161 ราย เพศชาย 143 ราย  อัตราสวนเพศหญิงตอ

เพศชาย เทากับ 1.13 : 1 

        กลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4  ป จํานวน 

104 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ  5 - 9  ป, 10 - 14 ป, 15 

- 24 ป , 65 ป ข้ึนไป, 25 - 34 ป , 35 - 44 ป , 55 - 64 ป 

และ 45 – 54 ป  จํานวน 57,30,22,21,19, 18, 17  และ 

16 ราย ตามลําดับ (รูปท่ี 1)  

         จํานวนผูปวยในเดือนตุลาคม จํานวน 25 ราย สูง

กวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ในชวงเวลาเดียวกัน พบผูปวย

สูงสุดในเดือน สิงหาคม จํานวน 82 ราย รองลงมา เดือน

กรกฏาคมจํานวน 79 ราย กันยายนจํานวน 41 ราย 

มิถุนายนจํานวน 34 ราย ตุลาคมจํานวน  25 ราย มกราคม

จํานวน 14 ราย กุมภาพันธจํานวน 12 ราย พฤษภาคม

จํานวน  8 ราย มีนาคม 7 ราย เมษายน 2 ราย (รูปท่ี 2) 

อําเภอท่ีมีอัตราปวย ตอประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อําเภอทุงหวา อัตราปวยเทากับ 900.94  ตอประชากรแสน

คน รองลงมาคือ อําเภอละงู, อําเภอ เมือง,อําเภอควน

กาหลง,อําเภอควนโดน,อําเภอทาแพ,อําเภอมะนัง, อัตรา

ป ว ย เ ท า กั บ  87.62,17.78,11.71, 7.73,7.01,0, ร า ย 

ตามลําดับ  (รูปท่ี 3) 

 

        ที่มา   ขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาดวยระบบรายงาน 506 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 

    1. สถานการณทางระบาดวิทยาโรคติดตอท่ีมีความสําคัญสูงในพื้นท่ีจังหวัดสตูล 
 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ดังนี้  

1.1 โรคอุจจาระรวง 

1.2 โรคหัด 

1.3 โรคไขเลือดออก 

1.4 โรคไขหวัดใหญ 

   

  2. สถานการณโรคอุจจาระรวงในจังหวัดสตูลยังมีการเกิดโรคอยางตอเนื่อง ควรมีประชาสัมพันธหรือให

ความรูแกเด็กและผูปกครองให “กินรอน ชอนกลาง ลางมือนานๆบอยๆดวยน้ําสบู”  ตรวจสุขภาพเด็ก

ประจําวันและบันทึกทุกวัน   หากพบผูปวยในพ้ืนท่ีแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที เม่ือเด็กปวย ปฏิบัติดังนี้ จัด

ใหนอนในหองแยก หรือใชผามาน/ฉากกั้นเปนสัดสวนจากเด็กปกติอยางนอย 1 เมตร ใหสารน้ําเกลือแร

(ORS)ทดแทน แยกของเลน ของใชตางๆจากเด็กปกติ แจงผูปกครองรับเด็กกลับบานและควรใหหยุดเรียนเพ่ือ

ดูแลอยางใกลชิด หากอาการไมดีขึ้น เชน กระหายน้ํามาก ออนเพลีย อาเจียน ถายเปนจํานวนมาก / เปนมูก

ปนเลือด ควรสงแพทยทันที 

   สําหรับวิธีทําลายเชื้อโรคดวยการทําความสะอาดอุปกรณ และส่ิงของ สถานท่ี รวมท้ังเส้ือผาดวยน้ํายา

ฆาเช้ือ (แอลกอฮอลไมสามารถทําลายเชื้อไวรัสได) ขยะติดเชื้อ ใหรวบรวมใสถุงขยะมัดปากถุง รอรถขยะเก็บ

ก้ําจัดหรือเผาทําลาย การกําจัดเชื้อใชน้ํายาซักผาขาว เชน ไฮเตอรคร่ึงฝา ผสมน้ํา 600 ซีซี แชท้ิงไว 30 นาที

ควรแยกทําความสะอาดผาปูท่ีนอนกับ เส้ือผาท่ีเปอนอุจจาระ เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ หองน้ํา ใหใช

น้ํายาลางหองน้ําท่ีสามารถฆาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได ทาความสะอาดตอเนื่อง 3 วันหลังผูปวยหยุดถาย เนน

การลางมือดวยน้ําสะอาดและสบูทุกคร้ังหลังเขาหองน้ํา  

  สวนการดําเนินการเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ควรเนนมาตรการทําลายเชื้อท่ีถูกตองและใหความรูแก

ผูดูแลเด็กและผูปกครองเด็ก คนหาผูปวยรายใหม ดําเนินการเฝาระวังผูสัมผัสโรคในบานเด็กปวยและสอบสวน

โรคในกลุมท่ีเส่ียงตอการสัมผัสโรค ตามผูปวยและสถานการณการระบาดอยางตอเนื่องจนกวาการระบาดของ

โรคจะสงบ 
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  3. สถานการณโรคหัดในจังหวัดสตูลยังมีการเกิดโรคหัดอยางตอเนื่อง เนื่องจากจังหวัดสตูลพ้ืนท่ีติดกับ

จังหวัดชายแดนใต มีการเดินเขาออกของประชาชนในพ้ืนท่ี และจากการดึงขอมูลจากฐานโครงการกําจัดหัด 

ผลการตรวจหา Measles genotype สวนใหญ พบวาเปน TYPE D8  ควรประชาสัมพันธการปองกันโรคหัดทํา

ไดโดยการแยกผูปวยท่ีสงสัยวาเปนโรคหัดจนถึง 4 วันหลังผ่ืนขึ้น หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผูปวย และฉีดวัคซีน

ปองกัน ซึ่งปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใหวัคซีนปองกันโรคหัด 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน คร้ังท่ี 

2 เมื่อเด็กอายุ 2 ป คร่ึง โดยใหในรูปของวัคซีนรวมปองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)  

 

4. ในชวงเวลานี้มีโอกาสจะพบผูปวยโรคไขหวัดใหญเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศท่ี

แปรปรวนในชวงท่ีผานมา ดังนั้น ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

สามารถทาไดโดยควรใสหนากากอนามัยทุกคร้ังท่ีมีอาการไอ หรือ จาม หลีกเล่ียงการพบปะกับผูอ่ืนขณะมี

อาการไขหวัด หลีกเล่ียงการหยิบจับส่ิงของท่ีใชรวมกับผูอ่ืนและลางมือเปนประจา สําหรับสถานท่ีท่ีมีคนอยู

หนาแนน เชน โรงเรียน คายทหาร เรือนจํา ควรมีการคัดกรองผูปวย หากสังเกตพบผูปวยท่ีมีอาการคลาย

ไขหวัดใหญ ไดแก ไข ไอ น้ํามูก ปวดกลามเนื้อ ควรแยกผูปวยทันที และใหรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล ไมใช

ของใชสวนบุคคลรวมกับผูอ่ืน เชน ชอน แกวน้ํา ผาเช็ดตัว หม่ันทาความสะอาดส่ิงของท่ีมีการใชรวมกันทุกวัน 

เชน ลูกบิดประตู ปุมเปดปดไฟ และเตรียมสารองหนากากอนามัย และเจลลางมือใหเพียงพอ พรอมแนะนํา

ประชากรกลุมเส่ียง เชน ผูปวยโรคอวน หญิงตั้งครรภ ผูปวยโรคเร้ือรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเร้ือรัง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคท่ีมีภาวะภูมิคุมกันตา และผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป เปน

ตน ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเพ่ือลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสในการนอน

โรงพยาบาล  

 

 5. ควรประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ดวยมาตรการ “3 เก็บ 

ปองกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบานใหสะอาด ไมใหมีมุมอับทึบเปนท่ีเกาะพักของยุง ขัดลางควํ่าภาชนะใสน้ํา และ

เปล่ียนน้ําในแจกันทุกสัปดาห 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุง และนําวัสดุเหลือใชไปขาย

เปนรายไดเสริม และ 3.เก็บน้ํา ภาชนะใสน้ําตองปดฝาใหมิดชิดปองกันไมใหยุงลายวางไข เพ่ือปองกัน 3 โรค 

คือ อ 1.โรคไขเลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไขปวดขอยุงลาย หากประชาชนพบเห็นผูปวยหลายราย

สามารถแจงสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน  จากการเกิดโรคไขเลือดออกท่ียังคงมีการเกิดโรคอยางตอเนื่อง มี

ความจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของและชุมชน ท่ีจะตองรวมมือกัน เฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดคือตองดําเนินการกอนโรคเกิด หากเกิดการระบาดแลว 

การควบคุมโรคจะทําไดลําบาก และสูญเสียงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนท่ีเปาหมายของการ

ปองกันโรคลวงหนา คือ หมู บ านและชุมชนที ่อยู รอบพื ้นที ่ระบาด สิ ่งสําคัญควรปฏิบัต ิค ือการเรงรัด
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ประชาสัมพันธ โดยใหความรูแกประชาชนในเร่ืองการปองกันโรคไขเลือดออก สาเหตุ และปจจัยท่ีทําใหปวย

เปนโรค และการปองกันโรค โดยการจัดการบานเรือน และสภาพแวดลอมไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุง และเปนท่ี

อยูอาศัยของยุงลาย รวมถึงเนนวิธีการปฏิบัติ เมื่อสงสัยวาบุคคลในบานปวยเปนโรคไขเลือดออก ตองรีบสงตัว

ไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาท่ีโรงพยาบาล หากแพทยวินิจฉัยโรคไขเลือดออก ใหแจงสถานพยาบาลของ

รัฐหรือสํานักงานสาธารณสุขท่ีอยูใกลทานโดยทันที 

หากในชุมชนของทาน มีผูปวยไขเลือดออกในชวง 28 วัน ใหเฝาระวังในกลุมหญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก 

ผูสูงอายุ และผูปวยโรคเร้ือรังเปนพิเศษ หากมีอาการไขติดตอกัน 2 วันแลวอาการไมดีขึ้น ใหรีบไปพบแพทย

ท่ีโรงพยาบาลของรัฐใกลบานทานในวันถัดไปโดยทันที และแจงดวยวามาจากพ้ืนท่ีท่ีมีผูปวยไขเลือดออก เพ่ือ

แพทยไดทําการรักษาไดอยางทันทวงที 
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