
รายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา ป 2553
สถานีอนามัยแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

บทนํา
โรคทางระบาดวิทยานั้นมีอยูหลากกลายโรคซึ่งวิธีการดําเนินการควบคุมและปองกันโรคนั้นมี

อยูหลายวิธีเชนกัน การเกิดโรคมี บุคคล เวลา และสถานที่แตกตางกัน ซึ่งการจัดทํารายงานทาง
ระบาดวิทยานั้น  มิไดเปนวาจะดําเนินการเฉพาะโรคในลําดับตน ๆ แตเปนการจัดลําดับปญหาในการ
แกไข และปองกันรวมถึงการใชงบประมาณอีกดวย 

การจัดทํารายงานเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา จึงเปนแนวทางในการวางแผนในการคุมและ
ปองกันโรคมิใหเกิดขึ้นพื้นที่ หรือชุมชน เพราะรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยานั้นจะชี้ใหถึงการ
เกิดโรคไดวาเปน บุคคลใด  เวลาใด  และสถานที่ไหน 
1. สถานการณโรคที่ตองเฝาระวัง 5 อันดับแรก  ของสถานีอนามัยแหลมฟาผา  ต.แหลมฟาผา         
อ.พระสมุทรเจดีย 
ตารางที่ 1 จํานวนและอัตราปวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา สถานีอนามัยแหลมฟาผา ต.แหลม
ฟาผา  อ.พระสมุทรเจดีย  จ.สมุทรปราการ  5  อันดับแรก

โรค จํานวนผูปวย อัตราปวยตอแสนประชากร

อุจจาระรวง 392 2,559.92

ปอดอักเสบ 31 202.44

ไขเลือดออก 29 189.38

สุกใส 21 137.14

ไขหวัดใหญ 19 124.08
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ในป พ.ศ. 2553  (วันที่ 1 มกราคม 2553  ถึง 31 ธันวาคม 2553 ) สถานีอนามัย        
แหลมฟาผา ไดดําเนินการเฝาระวังโรคติดตอ โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากบัตรรายงานผูปวย 
(บัตร รง.506) จากฐานขอมูลระบบงานระบาดวิทยา ระบบ online ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ เรียงลําดับโรคตามอัตราปวยผูปวย  5  อันดับโรค  พบวา โรคที่มีอัตราปวยสูงสุด           
คือ  โรคอุจจาระรวง จํานวน 392 ราย  อัตราปวย 2,559.92  ตอแสนประชากร  รองลงมาคือโรค 
ปอดอักเสบ จํานวน 31 ราย อัตราปวย 202.44 ตอแสนประชากร อันดับ 3 ไดแกโรคสุกใส จํานวน 
29 ราย อัตราปวย 189.38 ตอแสนประชากร อันดับ 4 โรคสุกใส จํานวน 21 ราย  คิดเปนอัตราปวย 
137.14 ตอแสนประชากร  และอันดับ 5 คือโรคไขเลือดออก จํานวน 19 ราย  อัตราปวย 124.08  
ตอแสนประชากร  เมื่อนําขอมูลของป พ.ศ.2553  มาเปรียบเทียบกับ ป 2552  พบวาโรคที่มีอัตรา
ปวยมากกวาเดิม  คือโรคปอดอักเสบ โรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญ โดยเฉพาะโรคไขหวัดใหญ
นั้นมีอัตราปวยสูงมากกวาป 2552 ถึง 6.74  เทา และมีโรคที่มีอัตราปวยลดลงคือโรคอุจจาระรวง 
และสุกใส ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1
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รูปที่ 1 อัตราปวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา  สถานีอนามัยแหลมฟาผา   

อําเภอพระสมุทรเดจีย จังหวัดสมุทรปราการ 5 อันดับแรก ป 2553 เทียบกับป 2552
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2 สถานการณโรคสําคัญ
2.1 โรคอุจจาระรวง

ตามสถานที่ 
ตารางที่ 2  จํานวนและอัตราปวยโรคอุจจาระรวง    สถานีอนามัยแหลมฟาผา  อําเภอพระ-

สมุทรเจดีย   จังหวัดสมุทรปราการ  ป 2553 แยกรายหมูบาน

หมูบาน ประชากรกลางป จํานวนผูปวย
อัตราปวย

ตอแสนประชากร

หมูที่ 1 4,812 117 2,431.42

หมูที่ 2 893 17 1,903.70

หมูที่ 3 3,216 91 2,829.60

หมูที่ 4 410 11 2,682.93

หมูที่ 5 3,893 77 1,977.91

หมูที่ 6 2,044 79 3,864.97

รวม 15,313 392 2,599.92

   พบวาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 พบผูปวยโรคอุจจาระรวง 
จํานวนทั้งสิ้น 392 ราย  คิดเปนอัตราปวย  2,599.92  ตอแสนประชาการ ไมมีรายงานผูเสียชีวิต  
จากขอมูลการกระจายตามสถานที่ พบวา หมูที่ 6 ตําบลแหลมฟาผา มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 
3,864.97 ตอแสนประชากร   รองลงมา หมูที่ 3 ตําบลแหลมฟาผา มีอัตราปวย 2,829.60 ตอแสน
ประชากร และพบวา หมูที่  2  ตําบลแหลมฟาผา  มีอัตราปวยนอยที่สุด  เทากับ 1,903.70  ตอแสน
ประชากร   ดังตารางที่ 2
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ตามบุคคล
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พบผูปวยในเพศชาย จํานวน 186 ราย เพศหญิง จํานวน 206 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศ
หญิง เทากับ  1.00 : 1.11   กลุมอายุที่พบอัตราปวยสูงที่สุด ไดแก กลุมอายุ 0 – 4 ป อัตราปวย 
862.01 ตอแสนประชากร  รองลงมาเปน  กลุมอายุ 20-29  ป และ กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป มีอัตรา
ปวยเทากับ 339.58 ตอแสนประชากรและ 280.81 ตอแสนประชากร  ตามลําดับ 

เมื่อแยกขอมูลเฉพาะกลุมอายุที่พบอัตราปวยมากที่สุด ไดแก กลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 
862.01 ตอแสนประชากร แบงเปน 5 ชวงอายุ พบวาอายุที่มีอัตราปวยมากที่สุด ไดแก อายุ 1 ป 
อัตราปวย 287.34 ตอแสนประชากร รองลงมาเปนอายุ ต่ํากวา 1 ป  อัตราปวย 274.28 ตอแสน
ประชากร และอายุ 2 ป อัตราปวย 189.38 ตอแสนประชากร ตามลําดับ  ดังรูปที่ 2 และ 3 

ตามเวลา

รูปที่ 4

การระบาดของโรคอุจจาระรวง  ป พ.ศ. 2553 มีจํานวนผูปวยสูงตอเนื่องตลอดทั้งป  
แตยังมีจํานวนนอยกวา ป 2552 และ Median 2542-2552 โดยป พ.ศ.2553 มีผูปวยอุจจาระรวง
สูงสุดในเดือนกุมภาพันธ และพบผูปวยโรคอุจาระรวง ต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม ดังรูปที่ 4
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สรุปและขอเสนอแนะ
โรคอุจจาระรวงพบอัตราปวยมากที่สุด ในหมูที่  6 ต.แหลมฟาผา โดยกลุมอายุที่พบ

อัตราปวยสูงสุด ไดแก 0-4  เมื่อแยกกลุมอายุ 0-4 ป พบไดวาอายุที่มีผูปวยมากที่สุดไดแกเด็กที่มีอายุ 
1 ป   ในสวนของเวลามีจํานวนผูปวยตอเนื่องตลอดทั้งป  โดยเมื่อเทียบกับป 2552 และคา Median
ป 2548-2552  โรคอุจจาระรวง ป 2553 มีอัตราปวยลดลง ดังนั้นแนวทางในการแกไขปญหาการ
ระบาดของตําบลแหลมฟาผา จึงควรเนนการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน  เรื่องการลางมือ
และควรเนนเรื่องสุขวิทยาสวนบุคคล รวมไปถึงการใหความรูเรื่องการดูแลเด็กในกลุมอายุ 0-5 ป  

2.2 โรคปอดอักเสบ
ตามสถานที่

ตารางที่ 3 จํานวนและอัตราปวยโรคไขหวัดใหญ แยกรายหมูบาน ป 2550 สถานีอนามัย
แหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

หมูบาน ประชากรกลางป จํานวนผูปวย
อัตราปวยตอแสน

ประชากร

หมูที่ 1 4,812 11 228.60

หมูที่ 2 893 1 111.98

หมูที่ 3 3,216 6 186.57

หมูที่ 4 410 3 731.71

หมูที่ 5 3,893 5 128.44

หมูที่ 6 2,044 5 244.62

รวม 15,313 31 202.44
จากขอมูลการกระจายตามสถานที พบวาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553  

มีผูปวยโรคปอดอักเสบ จํานวนทั้งสิ้น 31 ราย คิดเปนอัตราปวย 202.44 ตอแสนประชากร โดยพบ
มากที่สุดในหมูที่ 4 ตําบลแหลมฟาผา   มีอัตราปวยเทากับ 731.71 ตอแสนประชากร  รองลงมาใน
หมูที่ 6 มีอัตราปวย 244.62 ตอแสนประชากร และหมูที่ 1 มีอัตราปวย 228.60 ตอแสนประชากร 
และหมูที่ 2 มีอัตราปวยต่ําที่สุด 111.98 ตอแสนประชากร  ดังตารางที่  3  
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ตามบุคคล
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พบในเพศชาย 17 ราย เพศหญิง 14 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง เทากับ   1.21 : 1 
โดยกลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด ไดแก กลุมอายุ 0–4 ป อัตราปวย 71.83 ตอแสนประชากร 
รองลงมา  กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป มีอัตราปวย 65.30 ตอแสนประชากรและกลุมอายุ 5-9 ป มีอัตรา
ปวย 26.12 ตอแสนประชากรและเมื่อแยกกลุมอายุ 0-4 ป พบวาอายุต่ํากวา 1 ปและอายุ 1 ป มี
อัตราปวยเทากันคือ 26.12  ตอแสนประชากร  รองลงมาคืออายุ 1 ป มีอัตราปวย 19.59 ตอแสน
ประชากร ดังรูปที่ 5 และรูปที่  6

ตามเวลา

รูปที่ 7

 สถานการณการระบาดของโรคปอดอักเสบ ป พ.ศ.2553 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแต
เดือนสิงหาคม และลดลงเมื่อเดือนตุลาคม จํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเดือนกันยายน แตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอีกเมื่อเดือนธันวาคม และมีจํานวนผูปวยมากกวา คา Median ป 2548-2552 และป พ.ศ.
2552 ดังรูปที่  7 
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สรุปและขอเสนอแนะ  
  โรคปอดอักเสบ พบวาอัตราปวยมากที่สุดในหมูที่ 4 โดยพบในกลุมเด็กอายุ 0-4 ป  
รองลงมาเปนกลุมอายุ 60 ปขึ้นไปตามลําดับ  เมื่อแยกกลุมอายุ 0 – 4 ป พบวาอัตราปวยมากที่สุด
ไดแก อายุต่ํากวา 1 ป และอายุ 1 ป มีอัตราปวยเทากัน และผูปวยเริ่มเพิ่มมากขึ้นชวงเดือนสิงหาคม
ถึง เดือนกันยายน 2553  เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2552  ดังนั้นควรมีมาตรการหรือโครงการแกไขปญหา
หารระบาดของโรคปอดอักเสบ โดยเนนในหมูที่ 4 ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชนโดย
เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝนและเพิ่มความเขมขนในเดือนกันยายนจนถึง
เดือนพฤศจิกายน  ตามสถานการณโรค โดยพบวามีการเกิดโรคในกลุมอายุตั้งแต 0-4 ป มากที่สุด
โดยเฉพาะในเด็กอายุ  1 ป ควรมีการจัดโครงการใหความรูแกแมผูเลี้ยงดูแลเด็ก พรอมใหความรูเรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูปกครอง 

2.3 โรคไขเลือดออก
ตามสถานที่ 

ตารางที่ 4  จํานวนและอัตราปวยโรคไขเลือดออก สถานีอนามัยแหลมฟาผา อําเภอพระ-
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  ป 2553  แยกรายหมูบาน

หมูบาน ประชากรกลางป จํานวนผูปวย
อัตราปวย

ตอแสนประชากร

หมูที่ 1 4,812 8 166.25

หมูที่ 2 893 3 335.95

หมูที่ 3 3,216 8 248.76

หมูที่ 4 410 1 243.90

หมูที่ 5 3,893 6 154.12

หมูที่ 6 2,044 3 146.77

รวม 15,313 29 189.38

จากขอมูลการกระจายตามสถานที่  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553  – 31 ธันวาคม  
2553 มีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวนทั้งสิ้น 29 ราย  คิดเปนอัตราปวย 189.38 ตอแสนประชากร 
โดยแยกผูปวยเปนรายหมูบาน  พบผูปวยโรคไขเลือดออกทุกหมูบาน  จากจํานวนหมูบานทั้งหมด 6 
หมูบาน  โดยพบวาหมูที่ 2 ตําบลแหลมฟาผา มีอัตราปวยสูงสุด 335.95  ตอแสนประชากร  
รองลงมาหมูที่ 3 มีอัตราปวย 248.76 ตอแสนประชากร และหมูที่ 4 มีอัตราปวย 243.90 ตอแสน
ประชากร และ และพบวาหมูที่ 6 ตําบลแหลมฟาผา มีอัตราปวยนอยที่สุด คือ 146.77 ตอแสน
ประชากร ดังตารางที่  4 
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ตามบุคคล

พบในเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 14 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง เทากับ 1.07 : 1 
สวนกลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด ไดแก กลุมอายุ 20-29 ป มีอัตราปวย 71.83 ตอแสนประชากร   
รองลงมา  ไดแก กลุมอายุ 0-9  ป มีอัตราปวย 45.71 ตอแสนประชากร  ดังรูปที่ 2 

ตามเวลา

รูปที่ 9
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จากรูปที่ 9 สถานการณของโรคไขเลือดออก ป พ.ศ.2553 ของสถานีอนามัยแหลม
ฟาผา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม ตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2553 และมีจํานวน
ผูปวยมากวาคา Base line และ Target line ตลอดทั้งป และมีจํานวนผูปวยมากกวา ป พ.ศ.2552 
โดยในป พ.ศ.2553 มีผูปวยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2553 และพบผูปวยต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ
และพฤษภาคม

สรุปและขอเสนอแนะ
สถานการณโรคไขเลือดออกของสถานีอนามัยแหลมฟาผาในป 2553 พบอัตราปวย

มากที่สุดในหมูที่ 2   โดยกลุมอายุที่พบอัตราปวยสูง ในกลุมอายุ 20-29 ป รองลงมาเปนกลุมอายุ 0-9 
ป ในสวนของเวลาผูปวยเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม และมีผูปวยสูงงอยางตอเนื่องจนถึงเดือน
ธันวาคม โดยเมื่อเทียบกับป พ.ศ.2552 โรคไขเลือดออก ป 2553  มีอัตราปวยใกลเคียงกัน ดังนั้นการ
ดําเนินการแกไขปญหาการระบาดของโรคไขเลือดออก จึงควรเนนในหมูบานทั้ง  6  หมูบาน ซึ่งอาจ
ตองรณรงคเพิ่มมากขึ้นจากทุก 3 เดือน เปนทุก 1 – 2 เดือน ตามสถานการณโรค ในสวนของกลุม
อายุ พบวามีการเกิดโรคกระจายไปทุกกลุมอายุ ตั้งแตเด็ก นักเรียน จนถึงวัยทํางาน จึงตองรณรงคทั้ง
ในโรงเรียน โรงงาน บริษัท รวมถึงหมูบานและชุมชน

ควรมีการรณรงคเฝาระวังอยางตอเนื่องจนถึงไตรมาสแรกของป 2554 เพราะ
ปลายป 2553 นั้นมีจํานวนผูปวยสูงอยู อาจทําใหเกิดการระบาดอยางตอเนื่องในป 2554 ได

2.4 โรคสุกใส
ตามสถานที่

ตารางที่ 5  จํานวนและอัตราปวยโรคสุกใส สถานีอนามัยแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทร-
เจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ ป 2553  แยกรายหมูบาน 

หมูบาน ประชากรกลางป จํานวนผูปวย
อัตราปวย

ตอแสนประชากร

หมูที่ 1 4,812 4 83.13

หมูที่ 2 893 0 0.00

หมูที่ 3 3,216 5 155.47

หมูที่ 4 410 0 0.00

หมูที่ 5 3,893 5 128.44

หมูที่ 6 2,044 7 342.47

รวม 15,313 21 137.14
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จากขอมูลการกระจายตามสถานที่ พบวาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 
ธันวาคม 2553 มีผูปวยโรคสุกใส จํานวนทั้งสิ้น 21 ราย คิดเปนอัตราปวย 137.14 ตอแสนประชากร 
โดยพบมากที่สุดในหมูที่ 6 ตําบลแหลมฟาผา  คิดเปนอัตราปวย 342.47 รองลงมาเปนหมูที่ 3 มี
อัตราปวย 155.47 ตอแสนประชากร และหมูที่  5 ตําบลแหลมฟาผา มีอัตราปวย 128.44 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ และพบวาหมูที่ 2 และหมู 4  ตําบลแหลมฟาผา ไมพบผูปวยโรคสุกใส ดังตาราง
ที่ 5

ตามบุคคล

 สถานการณโรคสุกใสของสถานีอนามัยแหลมฟาผา ในป พ.ศ.2553 นั้น พบผูปวยใน
เพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบในเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 8 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 
เทากับ 1.62 : 1 กลุมอายุที่พบผูปวยมากที่สุด ไดแก กลุมอายุ 0-4 ป มีอัตราปวย 58.77 ตอแสน
ประชากร รองลงมาเปนกลุมอายุ 10-14 ป  มีอัตราปวย 26.12 ตอแสนประชากร ดังรูปที่ 10
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ตามเวลา

รูปที่ 11

สถานการณการระบาดของโรคสุกใส ของสถานีอนามัยแหลมฟาผา ในป 2553 มี
ผูปวยตอเนื่องตลอดทั้งป โดยพบผูปวยสูงสุดในเดือนธันวาคม 6 ราย เมื่อเทียบกับ ป 2552  และ คา 
Median ป 2548-2552 พบวา ในป 2553 มีจํานวนผูปวยนอยกวา ดังรูปที่ 11

สรุปและขอเสนอแนะ
โรคสุกใสพบอัตราปวยมากที่สุดในหมูบานที่ 6 พบมากในกลุมอายุ 0-4 ป สูงสุด รองลงมา

เปน 15-19  และสามารถพบไดตอเนื่องตลอดทั้งป  โดยเมื่อเทียบ กับป 2552  โรคสุกใสมีแนวโนม
ลดลง เนื่องจากมีผูปวยโรคสุกใสตอเนื่องตลอดทั้งป ดังนั้นควรมีการดําเนินการรณรงคใหความรูแก
ประชาชนอยางตอเนื่อง ในเรื่องของสุขลักษณะสวนบุคคล ในสวนของบุคคลกลุมอายุ ที่พบวามีการ
ระบาดในกลุม 10-14  ป ซึ่งเปนนักเรียน ควรมีมาตรการในการเฝาระวังและปองกันการระบาดใน
โรงเรียน 

ในสวนของเวลาการระบาดพบวาผูปวยมีผูปวยประปรายตลอดทั้งป 2553 ควรเนนจัด
กิจกรรมแกไขปญหาทางระบาดวิทยา โดยการใหความรูทั้งในโรงเรียน โรงงาน ตลอดจนหมูบานและ
ชุมชน  ตามสถานการณของโรค



2.5  โรคไขหวัดใหญ
ตามสถานที่

ตารางที่ 6 จํานวนและอัตราปวยโรคปอดอักเสบ  สถานีอนามัยแหลมฟาผา อําเภอพระ-
สมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  ป 2553 แยกรายหมูบาน  

หมูบาน ประชากรกลางป จํานวนผูปวย
อัตราปวย

ตอแสนประชากร

หมูที่ 1 4,812 7 145.47

หมูที่ 2 893 2 223.96

หมูที่ 3 3,216 4 124.38

หมูที่ 4 410 2 487.80

หมูที่ 5 3,893 2 51.37

หมูที่ 6 2,044 2 97.85

รวม 15,313 15 124.08
 จากขอมูลการกระจายตาสถานที่ พบวาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 มี
ผูปวยโรคไขหวัดใหญ จํานวนทั้งสิ้น 15 ราย คิดเปนอัตราปวย 124.08 ตอแสนประชากร พบวาหมูที่ 
4 ตําบลแหลมฟาผา  มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 487.80 ตอแสนประชากร รองลงมาเปนหมูที่ 2 
ตําบลแหลมฟาผา  มีอัตราปวยเทากับ 223.96 ตอแสนประชากรและหมูบานที่อัตราปวยต่ําสุดไดแก 
หมูที่ 5  มีอัตราปวย 51.37 ตอแสนประชากร  ดังตารางที่ 6

ตามบุคคล



2
สถานการณโรคไขหวัดใหญ ของสถานีอนามัยแหลมฟาผา ป 2553 พบผูปวยใน

เพศชาย จํานวน 8 ราย เพศหญิง จํานวน 11 ราย อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง เทากับ  1.00 : 
1.37  กลุมอายุที่พบอัตราปวยสูงที่สุด ไดแก กลุมอายุ 0-9 ป อัตราปวย 45.71 ตอแสนประชากร  
รองลงมาเปน  กลุมอายุ 20-29  ป มีอัตราปวย 26.12 ตอแสนประชากร และ กลุมอายุ 40 ปขึ้นไป 
มีอัตราปวยเทากับ 26.12 ตอแสนประชากร ตามลําดับ ดังรูปที่ 12

ตามเวลา

รูปที่ 13

การระบาดของโรคไขหวัดใหญ ป พ.ศ.2553 มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแตเดือน 
สิงหาคม จนถึงเดือนตุลาคม 2553 และมีจํานวนผูปวยมากกวา ป 2552 และ Median 2548-2552 
เกือบตลอดทั้งป โดยในป พ.ศ.2553  มีจํานวนผูปวยสูงสุดในเดือนตุลาคม ดังรูปที่ 13

สรุปและขอเสนอแนะ 
โรคไขหวัดใหญ พบอัตราปวยมากที่สุดในหมูที่ 4 ตําบลแหลมฟาผา  โดยพบวากลุม

อายุ 0-9 ป มีอัตราปวยสูงสุด และพบวาผูปวยเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนสิงหาคม และมีผูปวยประปราย
ตลอดป  โดยเมื่อเทียบกับป 2552  โรคไขหวัดใหญ ในป 2553 มีอัตราปวยเพิ่มขึ้น  ในสวนของเวลา
พบวามีผูปวยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝน ดังนั้นจึงควรจัดทําโครงการแกไขปญหาการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญโดยใหเนนในหมูบานทั้ง 6 แหง ดังกลาว ในเรื่องการดูแลผูปวยและการ
รักษาพยาบาลที่ถูกตอง เนื่องจากการปวยดวยโรคไขหวัดใหญจะมีผลถึงการเฝาระวังการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ซึ่งควรดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งในชุมชน โรงเรียน  สถานที่
ทํางาน ในสวนของกลุมอายุพบวามีการระบาดในกลุมอายุ 0-4 ป ซึ่งเปนเด็กเล็ก ควรมีการรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูกับ ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก  


