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สถานการณโรคไขเลือดออกประเทศไทย 

 ขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พบผูปวยโรคไขเลือดออก 1,661 ราย คิดเปนอัตราปวย 2.54 ตอประชากรแสนคน 

เสียชีวิต 5 ราย คิดเปนอัตราปวยตายรอยละ 0.30 อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1: 

0.86 สวนใหญพบในกลุมอายุ 15-24 ป รอยละ 24.62 รองลงมาคือ กลุมอายุ 10-14 

รอยละ 18.00 และกลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 15.29 ตามลําดับ 

 ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคใต 5.48 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ 

ภาคกลาง 4.14 ตอประชากรแสนคน ภาคเหนือ 1.23 ตอประชากรแสนคน และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.37 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยมีจังหวัดที่มีอัตรา

ปวยสูงสุดในประเทศ คือ ภูเก็ต 13.33 ตอแสนประชากร  

สถานการณโรคไขเลอืดออกเขตสุขภาพที่ 9  

 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรายงานผูปวยโรค

ไขเลือดออกในเขตสุขภาพที ่9 จํานวน 35 ราย คิดเปนอัตราปวย 0.52 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานเสียชีวิต  

 การกระจายของโรคตามลักษณะบุคคล 

  อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1:1.69 ซึ่งพบอัตราปวยมากที่สุดในวัยเรียนคือ กลุมอายุ 10-14 ป 

อัตราปวย 2.48 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 2.20 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ  

0-4 ป อัตราปวย 1.34 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ดังรูปที่ 2 โดยเปนที่นาสังเกตวามีผูปวยในกลุมอายุ 65 ปข้ึน

ไป 2 ราย เขารับการรักษาลาชาโดยมีระยะเวลาต้ังแตเริ่มปวยถึงวันเขารับการรักษาเฉลี่ย 2.50 วัน ดานอาชีพสัมพันธ

กับกลุมอายุโดยพบมากที่สุดในกลุมนักเรียน รอยละ 62.86 รองลงมาคือ อยูในความปกครอง รอยละ14.29 และ

รับจาง รอยละ 11.43  

รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
ประจําเดือนมกราคม พุทธศักราช 2561 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง 

สรุปสถานการณโรคไขเลือดออก ป 2561 
(ระหวางวันที่  1-31 มกราคม 2561) 

 

รูปที่ 1 อัตราปวยโรคไขเลือดออก 

ประเทศไทย ป 2561 
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงอัตราปวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากรจําแนกตามกลุมอายุ 

ที่มา :รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

 การกระจายของโรคตามลักษณะเวลา 

  เมื่อพิจารณาการระบาดโดยเปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2556-2560) พบวา ป 2561 ยังไม

พบการระบาดของผูปวยโรคไขเลือดออกเน่ืองจากมีผูปวยนอยกวากับคามัธยฐาน แตยังตองมีการเฝาระวังและควบคุม

โรคไขเลือดออกทั้งในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน ตามกลุมอายุที่มีอัตราปวยมากที่สุด การควบคุมคาดัชนีลูกนํ้า

ยุงลาย ไมใหเกินเกณฑมาตรฐาน และการควบคุมโรคไขเลือดออกไมใหเกิด Generation 2 ในชุมชนดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมลูป 2561 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง 

(2556 - 2560) และป 2560 

ที่มา :รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นทีข่อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 
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 การกระจายของโรคตามลักษณะพ้ืนท่ี 

  จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคไขเลือดออกสูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 0.76 ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย มีอัตราปวย 0.65, 0.35, 0.13 ตอประชากรแสนคน 

ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราปวยโรคไขเลือดออกป 2561 กับป 2560 ในชวงเวลาเดียวกันพบวา ป 2561 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย มีผูปวยโรคไขเลือดออกนอยกวาป 2560 

รายละเอียดดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อจําแนกอัตราปวยโรคไขเลือดออกระดับอําเภอพบวา มีการระบาดของโรคไขเลอืดออก 

22 อําเภอ ในเขตพื้นที่สุขภาพเขต 9 คิดเปนรอยละ 25 ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยอําเภอที่มีอัตราปวยสูงที่สุดคือ อําเภอ

ซับใหญ จังหวัดสุรินทร 6.64 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 4.96 ตอประชากร

แสนคน และอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 3.56 ตอประชากรแสนคนตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกป 2561 และป 2560 แยกรายจังหวัด 

จังหวัด 
จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก 

ป 2561(1 ม.ค. 61 – 31 ม.ค.61) 
จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก 

ป 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ม.ค.60) 
อัตราปวย 
ป 61/ป60 

(เทา) จํานวน (ราย) อัตราปวย* จํานวน (ราย) อัตราปวย* 
นครราชสีมา 20 0.76 38 1.45 0.52 
สุรินทร 9 0.65 34 2.44 0.27 
ชัยภูม ิ 4 0.35 14 1.23 0.28 
บุรรีัมย 2 0.13 10 0.63 0.21 

หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน        

ที่มา : รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นทีข่อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

ตารางที่ 2 อัตราปวยโรคไขเลือดออกสูงทีสุ่ด 10 อันดับแรกในป 2561 แยกรายอําเภอ 

อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก 
ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 2561  ถึง วันที่ 31 ม.ค. 2561 

(รวมทั้งส้ิน 35 ราย) 
ลํา 
ดับ 

อําเภอ จังหวัด 
จํานวน
ผูปวย 

อัตรา
ปวย* 

1 ซับใหญ ชัยภูมิ 1 6.64 
2 โชคชัย นครราชสีมา 4 4.92 
3 เมืองยาง นครราชสีมา 1 3.56 
4 ลําดวน สุรินทร 1 3.21 
5 ปราสาท สุรินทร 4 2.56 
6 ปกธงชัย นครราชสีมา 3 2.55 
7 ครบุร ี นครราชสีมา 2 2.09 
8 หนองบัวแดง ชัยภูมิ 2 1.98 
9 สําโรงทาบ สุรินทร 1 1.89 
10 สังขะ สุรินทร 2 1.54 
หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน        
ที่มา :รายงาน 506 ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 
 

รูปที่ 4 อัตราปวยโรคไขเลือดออก ป 2561 จําแนกรายอําเภอในเขต
พื้นที่สุขภาพเขต 9 

ที่มา :รายงาน 506 สสจ.ในพื้นทีข่อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 
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สรุปและขอเสนอแนะ  

 ผูปวยโรคไขเลือดออกสวนใหญเปนนักเรียนอยูในกลุมอายุ 10-14 ป และ 5-9 ป เมื่อเปรยีบเทยีบผูปวยป 2561

กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลงัพบวา ผูปวยในป 2561 ยังตํ่ากวาคามัธยฐาน แตก็ยังมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง

ดําเนินมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ ดังน้ี 

 1. เฝาระวังผูปวยโรคไขเลอืดออกในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กเลก็ในศูนยเด็กเลก็และกลุมนักเรียนในโรงเรียน กรณี

ที่พบผูปวยโรคไขเลือดออกจะตองดําเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และดําเนินการควบคุมโรคในพื้นที่ตาม

มาตรการ 0 3 7 

 2. ควบคุมคาดัชนีลูกนํ้ายุงลายในชุมชน วัด ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน สถานทีร่าชการไมใหเกินเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด (HI≤10, CI=0) 

 3. ประชาสัมพันธมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และ 5ป 1ข ในการควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที ่

 4. สรางความเขาใจและความตระหนักในการควบคุม ปองกนัโรคไขเลือดออก “บานตนเอง ครอบครัวตนเอง 

คนในครอบครัวตองเปนผูดูแลกันเองเปนอันดับแรก” หรือทีเ่รียกวา “บานใครบานมัน” 


