
 

 
 

 

 

การรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาป ี2562 
(Monthly Epidemiology Surveillance Report, SATUN) 

 กลุ่มงานควบคุมโรคติดตอ่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
Satun Provincial Health Office 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้วยระบบรายงาน  506 จากสถานบริการในจังหวัดสตูล พบว่า โรคที่มี

ความส าคัญ  และต้องเร่งด าเนินการติดตามปัญหา ป้องกัน และควบคุมโรค  โดยเรียงล าดับจากอัตราป่วย 10 อันดับแรก      
ปี 2562  คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน มีอัตราป่วยสูงสุด 964.19  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ 
ตาแดง  ไข้สุกใส  อัตราป่วย 199.86 , 114.30 , 102.17  และ 82.37 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ   

ตารางที่ 1 จ านวนป่วย อัตราป่วย จ านวนตาย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย  

ข้อมูลปี 2562 
   โรค  ป่วย            อัตราป่วย                 ตาย          อัตราตาย         อัตราป่วยตาย                                            

(ราย)          (ต่อแสนประชากร)                   (ราย)           (ต่อแสนประชากร)                   (ร้อยละ) 

Diarrhoea  3020  964.19   1  0.32   0.03  

Pneumonia  626  199.86   0  0.00   0.00   

Influenza  358  114.30   0  0.00   0.00 

H.conjunctivitis  320  102.17   0  0.00   0.00 

Chickenpox  258  82.37   0  0.00   0.00  

มือเท้าปาก  174  55.55   0  0.00   0.00  

D.H.F   168  53.64   0  0.00   0.00  

Measles   82  26.17   0  0.00   0.00 

S.T.D   73  23.31   0  0.00   0.00 

Food Poisoning  63  20.11   0  0.00   0.00 

ที่มา  ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาด้วยระบบรายงาน 506 / ฐานข้อมูลก าจัดหัด 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคติดต่อที่เรียงล าดับโรค ดังต่อไปนี้ 

 

1. สถานการณ์โรค Diarrhoea  
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2562  สสจ.สตูล  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  Diarrhoea  

จ านวน 3,020 ราย  คิด เป็ น อัตราป่ วย  964.19  ต่อ

ประชากรแสนคน  มีรายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย   อัตราตาย

ต่อประชากรแสนคน เท่ากับ   0.32  อัตราผู้ป่วยตาย

เท่ากับร้อยละ  0.03 

          พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศ

หญิง 1,709  ราย  เพศชาย 1,311  ราย  อัตราส่วนเพศ

หญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.30 : 1 

          กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี จ านวน 

982 ราย รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ  65  ปี ขึ้นไป, 25 - 34 

ปี, 5 - 9 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปี, 15 - 24 

ปี และ10 – 14 ปี จ านวน 334, 293, 276,251,247, 238, 

231 และ168 ราย (รูปที่ 1)  

          อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอควนโดน อัตราป่วยเท่ากับ 108.18  ต่อประชากร

แสนคน รองลงมาคืออ าเภอท่าแพ ,  อ าเภอละงู,  อ าเภอ

ควนกาหลง,  อ าเภอทุ่งหว้า,  อ าเภอเมือง,  อ าเภอ มะนัง, 

อัตราป่วยเท่ากับ  105.13 ,  94.69 ,  90.73 ,  88.82 ,  

38.22 ,  11.28   ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 

          เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562  กับค่ามัธย

ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าทุกเดือนมีรายงานการเกิดโรคต่ า

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

 

2. สถานการณ์โรค Pneumonia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
           ตั้ งแ ต่ วั น ที่  1 ม กราค ม  2562 ถึ งวั น ที่   31 
ธัน วาคม 2562 สสจ .สตู ล  ได้ รับ รายงานผู้ ป่ วย โรค  
Pneumonia  จ าน วน  626 ราย   คิ ด เป็ น อัต ราป่ วย   
199.86  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 

          พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศ
ชาย 349 ราย  เพศหญิง 277 ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ 
เพศหญิง  เท่ากับ 1.26 : 1 
 

          กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี จ านวน 
303 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  65  ปี ขึ้นไป,55 - 64 ปี
,5 - 9  ปี,45 - 54  ปี, 35 - 44 ปี, 25 - 34  ปี,15 - 24 ปี 
และ 10 - 14 ปี จ านวน 145,43,38,31,27, 17, 12  และ 
10  ราย ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 

 อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอควนโดน อัตราป่วยเท่ากับ 552.51  ต่อประชากร

แสนคน รองลงมาคืออ าเภอท่าแพ,  อ าเภอละงู,  อ าเภอ 

ทุ่งหว้า,  อ าเภอมะนัง,  อ าเภอเมือง,  อ าเภอควนกาหลง, 

อัตราป่วยเท่ากับ  399.51 ,  332.11 ,  203.03 ,  101.5 ,  

52.45 ,  26.34 ,  ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย

ฐาน 5 ปี ย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน คือ เดือน 

มกราคม และธันวาคม (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

 

3. สถานการณ์โรค Influenza 

 
 
 
 

   
            ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1 ม กราค ม  2562 ถึ งวั น ที่  31 
ธันวาคม 2562  สสจ.สตูล  ได้รับรายงานผู้ป่ วยโรค  
Influenza  จ านวน 358 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   114.30  
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 

  พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศ
หญิง 184  ราย  เพศชาย 174 ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อ
เพศชาย  เท่ากับ 1.06 : 1 

 

  กลุ่ มอายุที่ พบสู งสุ ดคือกลุ่ มอายุ  0 - 4  ปี 
จ านวน 125 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี,10 - 
14  ปี,65  ปี ขึ้นไป,15 -  24  ปี, 55 -  64 ปี, 35 - 44 ปี
,25 - 34  ปี และ 45 - 54  ปี  จ านวน 61, 32, 29, 28, 
23, 21, 20  และ 19  ราย ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 

 อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอทุ่งหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 1,040.52  ต่อประชากร

แสนคน รองลงมาคือ  อ าเภอละงู,  อ าเภอเมือง,  อ าเภอ 

ควนกาหลง,  อ าเภอควนโดน ,  อ าเภอท่าแพ ,  อ าเภอ 

มะนัง , อัตราป่วยเท่ากับ  101.75 ,  23.11 ,  20.49 ,  

15.45 ,  7.01  ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย

ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 

มิ ถุน ายน   กรกฎาคม สิ งห าคม กันยายน ตุ ล าคม 

พฤศจิกายน และธันวาคม (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

 

4. สถานการณ์โรค  H.conjunctivitis 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562  ส ส จ .ส ตู ล  ไ ด้ รั บ ร า ย ง า น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค  
H.conjunctivitis  จ านวนทั้งสิ้น 320 ราย  คิดเป็นอัตรา
ป่วย 102.17  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต 
 

         พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศ
หญิง 166  ราย  เพศชาย 154  ราย  อัตราส่วนเพศหญิง
ต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.08 : 1 
 

        กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี จ านวน  
49 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  0 - 4  ปี,45 - 54  ปี, 25 - 
34  ปี, 65  ปี ขึ้นไป, 55 -  64 ปี, 15 -  24  ปี, 5 - 9  ปี 
และ 10 - 14 ปี  จ าน วน  43, 38, 38, 31, 31, 31, 31  
และ 28  ราย ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 

           อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอท่าแพ อัตราป่วยเท่ากับ 245.31  ต่อประชากรแสน

คน รองลงมาคือ   อ าเภอควนโดน,  อ าเภอละงู,  อ าเภอ 

มะนัง,  อ าเภอทุ่งหว้า,  อ าเภอควนกาหลง,  อ าเภอเมือง, 

อัตราป่วยเท่ากับ  204.78 ,  146.98 ,  118.42 ,  67.68 ,  

67.32 ,  29.33 ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 
     
           เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562  กับค่ามัธย

ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าทุกเดือนมีรายงานการเกิดโรคต่ า

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

 

5. สถานการณ์โรค Chickenpox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตั้ งแ ต่ วั น ที่  1 ม ก ราค ม  2562 ถึ งวั น ที่   31 

ธันวาคม 2562  สสจ.สตูล  ได้รับรายงานผู้ป่ วยโรค  

Chickenpox  จ านวนทั้งสิ้น 258 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   

82.37  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศ

ชาย132  ราย  เพศหญิง 126  ราย  อัตราส่วนเพศชาย 

ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.05 : 1 

กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  5 - 9  ปี จ านวน 

74 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  0 - 4  ปี,10 - 14  ปี, 15 -  

24  ปี, 25 - 34  ปี, 35 - 44 ปี, 55 - 64 ปีและ 45 - 54  

ปี จ านวน 66, 46, 40, 24, 4, 2, และ 2  ราย ตามล าดับ 

(รูปที่ 1) 

อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ
อ าเภอควนโดน อัตราป่วยเท่ากับ 231.82  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคืออ าเภอท่าแพ,  อ าเภอทุ่งหว้า,  อ าเภอ 
ละงู,  อ าเภอควนกาหลง,  อ าเภอเมือง,  อัตราป่วยเท่ากับ  
203.26 , 177.65 , 100.34 , 20.49 , 17.78 ,  ตามล าดับ
(รูปที่ 2) 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 
มกราคม  กรกฎาคม กันยายน และ พฤศจิกายน (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

 

6. สถานการณ์โรค Hand,foot and mouth disease   

   
 

 

 

 

 

 

 
           ตั้ งแต่ วั นที่   1 มกราคม  2562 ถึ งวันที่   31 
ธันวาคม 2562  สสจ.สตูล  ได้รับรายงานผู้ป่ วยโรค  
Hand,foot and mouth disease  จ านวนทั้ งสิ้ น  174 
ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   55.55  ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

         พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศ
ชาย 108  ราย  เพศหญิง 66  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ 
เพศหญิง  เท่ากับ 1.64 : 1 

        กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี จ านวน 
158 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9  ปี, 10 - 14  ปี 
จ านวน 15 และ 1 ตามล าดับ (รูปที่ 1) 

        อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ

อ าเภอทุ่งหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 12.69  ต่อประชากรแสน

คน รองลงมาคืออ าเภอละงู,  อ าเภอควนโดน ,  อ าเภอ 

ควนกาหลง  อัตราป่วยเท่ากับ  5.65 ,  3.86 ,  2.93 

ตามล าดับ  (รูปที ่2)  

         เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 
มกราคม และกันยายน (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

 

7. สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 

                    

 

 
         ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 
2562  สสจ.สตูล  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  
จ านวน 168 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  53.64  ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

        พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย
93  ราย  เพศหญิง 75  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศ
หญิง  เท่ากับ 1.24 : 1 

        กลุ่ มอายุที่ พบสู งสุ ดคือกลุ่ มอายุ  15 -  24  ปี 
จ านวน 53 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  10 - 14  ปี,5 - 9  
ปี,25 - 34  ปี,0 - 4  ปี, 35 - 44 ปี, 65  ปี ขึ้นไปและ 55 
-  64 ปี จ านวน 39,35,19,11,8, 2, และ 1 ราย ตามล าดับ
(รูปที่ 1)  

        อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  สูงสุดคือ

อ าเภอทุ่งหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 114.20  ต่อประชากร

แสนคน รองลงมาคืออ าเภอท่าแพ,  อ าเภอเมือง,  อ าเภอ 

ควนโดน,  อ าเภอมะนัง, อ าเภอควนกาหลง,  อ าเภอละงู, 

อัตราป่วยเท่ากับ 77.1 , 68.45 , 50.23 , 45.11 , 26.34 ,  

16.96  ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 
มกราคม กุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม และ
กันยายน (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

8. สถานการณ์โรค Measles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 
2562 สสจ .สตู ล   ได้ รับ รายงานผู้ ป่ วย โรค  Measles 
จ านวน 82 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 26.17  ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
       พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง
42 ราย  เพศชาย 40  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  
เท่ากับ  1.10 : 1 

      กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 25 - 34  ปี จ านวน
ผู้ป่วยเท่ากับ  36 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  15 -  24  ปี
,35 - 44 ป,ี 0 - 4 ปี, 5 - 9  ปี, 10 - 14  ปี, จ านวนผู้ป่วย
เท่ากับ  15, 11, 9, 5 และ 4 ราย ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 

อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอมะนัง อัตราป่วยเท่ากับ 56.39 ต่อประชากรแสนคน 

รองลงมาคืออ าเภอเมือง, อ าเภอควนโดน อัตราป่วยเท่ากับ  

51.56 ,  11.39  ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 

 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 
กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  (รูปที่ 3) 

 



 

 
 

 

 

9. สถานการณ์โรค STD                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
        ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 
2562  สสจ.สตูลได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  S.T.D.  จ านวน
ทั้งสิ้น 73 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   23.31  ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 
        พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศ
หญิง56 ราย  เพศชาย 17  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อ
เพศชาย  เท่ากับ  3.29 : 1 
 
       กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 25 - 34  ปี จ านวน 
19 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  35 - 44 ปี,15 -  24  ปี
,45 - 54  ปี,65  ปี ขึ้นไป , 55 -  64 ปี และ 10 - 14  ปี  
จ านวน 17, 15, 12, 8, 1 และ 1  ราย ตามล าดับ (รูปที่ 1) 
 

อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอละงู อัตราป่วยเท่ากับ 39.57  ต่อประชากรแสนคน 

รองลงมาคืออ าเภอเมือง,  อ าเภอทุ่งหว้า,  และอ าเภอควน

กาห ลง , อั ต ราป่ วย เท่ ากั บ   34.67 ,  21.15 ,  2.93 

ตามล าดับ  (รูปที่ 2) 
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 
มกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน พฤษภาค ม 
กรกฎาคม และพฤศจิกายน  (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

10. สถานการณ์โรค Food Poisoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 
2562    สสจ.สตูล   ได้ รับ รายงานผู้ ป่ วย โรค  Food 
Poisoning  จ านวนทั้ งสิ้น 63 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   
20.11  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
 
        พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศ
หญิง35  ราย  เพศชาย 28  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อ
เพศชาย  เท่ากับ  1.25 : 1 
 
      กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4  ปี จ านวน
ผู้ป่วยเท่ากับ  18 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  65  ปี ขึ้น
ไป,35 - 44 ปี,45 - 54  ปี,25 - 34  ปี, 5 - 9  ปี, 15 -  24  
ปี ,10 - 14  ปี  และ 55 -  64 ปี  จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ  
9,8,7,7,7, 4, 2  และ 1  ราย ตามล าดับ  
 

อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ

อ าเภอ   ทุ่งหว้า อัตราป่วยเท่ากับ 156.50  ต่อประชากร

แสนคน รองลงมาคือ   อ าเภอ ควนโดน ,  อ าเภอ ละงู,  

อ าเภอ ควนกาหลง,  อ าเภอ เมือง,  อ าเภอ มะนัง,  อ าเภอ 

ท่าแพ, อัตราป่วยเท่ากับ  73.41 ,  4.24 ,  2.93 ,  2.67 ,  

0 ,  0 ,   ราย ตามล าดับ   
 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วย ปี 2562 กับค่ามัธย
ฐาน 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าเดือนที่มีรายงานการเกิดโรคสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน คือเดือน 
มกราคม กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน (รูปที่ 3) 



 

 
 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. สถานการณ์ทางระบาดวิทยาโรคติดต่อที่มีความส าคัญสูงในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  ปี ๒๕๖๒ 
1.1 โรคอุจจาระร่วง 
1.2 โรคปอดบวม 
1.3 โรคไข้หวัดใหญ่ 
1.4 ไข้สุกใส 
1.5 โรคไข้เลือดออก 
1.6 โรคหัด 
 

   2. สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในจังหวัดสตูลยังมีการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการให้ความรู้แก่เด็กและ
ผู้ปกครองให้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือนานๆ บ่อยๆ ด้วยน้ าสบู่”  ตรวจสุขภาพเด็กประจ าวัน   หากพบผู้ป่วยใน
พ้ืนที่แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อเด็กป่วย ให้ปฏิบัติดังนี้ จัดให้นอนในห้องแยก หรือใช้ผ้าม่าน/ฉากกั้นเป็นสัดส่วน
จากเด็กปกติอย่างน้อย 1 เมตร ให้สารน้ าเกลือแร่ (ORS) ทดแทน แยกของเล่น ของใช้ต่างๆจากเด็กปกติ แจ้งผู้ปกครอง
รับเด็กกลับบ้าน  และควรให้หยุดเรียนเพ่ือดูแลอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น กระหายน้ ามาก อ่อนเพลีย อาเจียน 
ถ่ายเป็นจ านวนมาก / เป็นมูกปนเลือด ควรพาไปพบแพทย์ทันที 

   ส าหรับวิธีท าลายเชื้อโรคด้วยการท าความสะอาดอุปกรณ์ และสิ่งของ สถานที่ รวมทั้งเสื้อผ้าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อ 
(แอลกอฮอล์ไม่สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้) ขยะติดเชื้อ ให้รวบรวมใส่ถุงขยะมัดปากถุง รอรถขยะเก็บก้ าจัดหรือเผา
ท าลาย การก าจัดเชื้อใช้น้ ายาซักผ้าขาว เช่น ไฮเตอร์ครึ่งฝา ผสมน้ า 600 ซีซี แช่ทิ้งไว้ 30 นาทีควรแยกท าความสะอาด
ผ้าปูที่นอนกับ เสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ห้องน้ า ให้ใช้น้ ายาล้างห้องน้ าที่สามารถฆ่าเชื้อ
ไวรัสและแบคทีเรียได้ ท าความสะอาดต่อเนื่อง 3 วันหลังผู้ป่วยหยุดถ่าย เน้นการล้างมือด้วยน้ าสะอาดและสบู่ทุกครั้ง
หลังเข้าห้องน้ า ส่วนการด าเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด ควรเน้นมาตรการท าลายเชื้อที่ถูกต้องและให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ด าเนินการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคในบ้านเด็กป่วยและสอบสวนโรคในกลุ่ม
ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ตามผู้ป่วยและสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าการระบาดของโรคจะสงบ  

 
    3. โรคปอดบวม เกิดจากการอักเสบของเนื้อปอด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และ

พยาธิ โดยเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมที่พบบ่อยในเด็ก ควรให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลดังนี้ 
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค โดยไม่ควรให้เด็กใกล้ชิดผู้ป่วยทุกประเภท หลีกเลี่ยงการน าเด็กไปอยู่ในที่แออัด เด็กอายุ

ต่ ากว่า 3 ปีควรดูแลที่บ้าน ไม่ควรส่งไปเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก และถ้าเด็กมีอาการไอ จาม มีน้ ามูกควรพิจารณาใช้ผ้าปิด
ปากและจมูก ควรท าความสะอาดของเล่นเด็กบ่อยๆ 

 มีอนามัยส่วนบุคคล โดยฝึกหัดให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ไม่ขยี้ตาหรือจมูก และควรดูแลความสะอาดของบ้านเรือนให้
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

 เพิ่มความต้านทานโรค ควรให้เด็กได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และให้อาหารครบ 5 หมู่ หมั่นออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ อย่างน้อย 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที ที ่ส าคัญควรน าเด็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามก าหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนเสริมบางชนิดที่ช่วยลดการเกิดโรคปอดบวมในเด็ก ได้แก่ วัคซีนไอพีดี ซึ่งจะ



 

 
 

 

ป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส วัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคปอดบวมจากไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตาม
ฤดูกาลในปีนั้นๆ แต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ 

 หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยง เช่น ควันไฟ ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ อากาศหนาวเย็น เป็นต้น  
 ผู้เลี้ยงดูเด็กควรรู้จักอาการแรกเริ่มของโรคปอดบวม และควรน ามาพบแพทย์  

 
    4. ในช่วงเวลานี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงที่ผ่าน

มา ดังนั้นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสามารถท าได้โดยควรใส่หน้ากาก

อนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอ หรือ จาม หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อ่ืนขณะมีอาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้

ร่วมกับผู้อื่นและล้างมือเป็นประจา ส าหรับสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจ า ควรมีการคัด

กรองผู้ป่วย หากสังเกตพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ ามูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที และ

ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น  เช่น ช้อน แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว หมั่นท าความสะอาด

สิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟ และเตรียมสารองหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้

เพียงพอ พร้อมแนะน าประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอด

เรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ า และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น 

ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพ่ือลดความรุนแรงของโรค  และลดโอกาสในการนอนโรงพยาบาล  

5. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 
โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ าภาชนะใส่น้ า และเปลี่ยนน้ าในแจกันทุก
สัปดาห์ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และน าวัสดุเหลือใช้ไปขายเป็นรายได้เสริม และ 3.เก็บน้ า 
ภาชนะใส่น้ าต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพ่ือป้องกัน 3 โรค คือ อ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัส
ซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย สิ่งส าคัญควรปฏิบัติคือการเร่งรัดประชาสัมพันธ์ โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก สาเหตุ และปัจจัยที่ท าให้ป่วยเป็นโรค และการป้องกันโรค โดยการจัดการบ้านเรือน และสภาพแวดล้อม
ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย รวมถึงเน้นวิธีการปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าบุคคลในบ้านป่วยเป็ นโรค
ไข้เลือดออก ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล หากแพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ให้แจ้ง
สถานพยาบาลของรัฐหรือส านักงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ท่านโดยทันที   หากในชุมชนของท่าน มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วง 
28 วัน ให้เฝ้าระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นพิเศษ หากมีอาการไข้ติดต่อกัน 2 วัน
แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านท่านในวันถัดไปโดยทันที และแจ้งด้วยว่ามาจากพื้นที่
ที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก เพ่ือแพทย์ได้ท าการรักษาได้อย่างทันท่วงที  
 6. สถานการณ์โรคไข้สุกใสในจังหวัดสตูล  ควรมีประชาสัมพันธ์ หรือให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองในเรื่องการ
ป้องกันโรคไข้สุกใส วัคซีนป้องกันโรคที่สามารถใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ า หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่
แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน หรือผู้ป่วยมะเร็งที่ก าลังรักษา เช่น ฉายรังสี หรือเคมีบ าบัด ก็ไม่ควรได้รับวัคซีน นอกจากการใช้
วัคซีนแล้ววิธีอ่ืนที่สามารถป้องกันโรคอีสุกอีใส ได้แก่ ล้างมืออย่างสม่ าเสมอ หลังจากออกไปพบปะผู้คนภายนอกผู้ที่เป็นโรค
อีสุกอีใสควรถูกกักแยกตัวออกจากผู้อื่น เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

http://www.honestdocs.co/varicella-vaccine


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


