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  ดาวน�โหลดข#อมูลเพ่ิมเติมได#ท่ี http://spo.go.th/web/dcdc/   
บทสรุป 
 จากการเฝ5าระวังสถานการณ�โรคติดต�อ ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม ถึง 25 สิงหาคม 2557 โรคท่ีมีอัตราป?วย
สูงสุด ได#แก� อุจจาระร�วง คิดเป@นอัตราป?วย 953.44 ต�อประชากรแสนคน รองลงมา ได#แก� ไข#ไม�ทราบสาเหตุ    
ปอดอักเสบ สุกใส อาหารเป@นพิษ มือเท#าและปาก ตาแดง ไข#หวัดใหญ� ไข#เลือดออก และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� 
คิดเป@นอัตราป?วย 319.43, 156.77, 101.49, 78.50, 50.68, 45.14, 40.66, 17.92 และ 9.43 ต�อประชากร    
แสนคน ตามลําดับ 
สถานการณ�โรคตาแดง ในช�วง 3-4 สัปดาห�ท่ีผ�านมา มีจํานวนผู#ป?วยสูงกว�าค�ามัธยฐาน 5 ปQย#อนหลัง และมีโอกาส
พบผู#ป?วยเพ่ิมข้ึนในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน โดยได#รับรายงานผู#ป?วยแล#ว จํานวนท้ังสิ้น 383 ราย คิดเป@น
อัตราป?วย 45.14 ต�อประชากรแสนคน กลุ�มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ�มอายุ 0 - 4 ปQ รองลงมาคือ 5 - 9 ปQ และ 10 - 
14 ปQ พบผู#ป?วยสูงสุดในเดือน สิงหาคม จํานวน 77 ราย อําเภอท่ีมีอัตราป?วย สูงสุด คือ อําเภอเมือง อัตราป?วย 
81.69 ต�อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอศรีประจันต�, อําเภออู�ทอง, อําเภอด�านช#าง, อําเภอหนองหญ#าไซ, 
อําเภอเดิมบางนางบวช, อําเภอบางปลาม#า, อําเภอสามชุก, อําเภอสองพ่ีน#อง, อําเภอดอนเจดีย�, อัตราป?วยเท�ากับ 
62.54, 43.37, 42.25, 35.5, 35.34, 33.31, 31.56, 21.89 และ 20.05 ต�อประชากรแสนคน ตามลําดับ 
สถานการณ�โรคอาหารเป)นพิษ ต้ังแต�ต#นปQมีจํานวนผู#ป?วยสูงกว�าค�ามัธยฐาน 5 ปQย#อนหลัง และยังมีโอกาสพบผู#ป?วย
สูง อีกครั้งในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน โดยได#รับรายงานผู#ป?วยแล#ว จํานวนท้ังสิ้น 666 ราย คิดเป@นอัตราป?วย 
78.50 ต�อประชากรแสนคน กลุ�มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ�มอายุ 0 - 4 ปQ รองลงมาคือ 5 - 9 ปQ, 55 -  64 ปQ และ 65 
ปQ ข้ึนไป พบผู#ป?วยสูงสุดในเดือน มกราคม จํานวน 143 ราย จํานวนผู#ป?วยเดือนสิงหาคมเท�ากับ 36 ราย อําเภอท่ีมี
อัตราป?วยสูงสุดคือ อําเภอด�านช#าง อัตราป?วยเท�ากับ 279.17 ต�อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอดอนเจดีย�, 
อําเภอบางปลาม#า, อําเภอเมือง, อําเภอสองพ่ีน#อง, อําเภอเดิมบางนางบวช, อําเภออู�ทอง, อําเภอศรีประจันต�, 
อําเภอสามชุก และอําเภอหนองหญ#าไซ อัตราป?วยเท�ากับ 131.42, 120.42, 76.44, 49.25, 46.21, 43.37, 32.07, 
29.7 และ 22.97 ต�อประชากรแสนคน ตามลําดับ 
สถานการณ�โรคไข,หวัดใหญ� ได#รับรายงานผู#ป?วย จํานวนท้ังสิ้น 345 ราย คิดเป@นอัตราป?วย 40.66 ต�อประชากร
แสนคน กลุ�มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ�มอายุ 0 - 4 ปQ รองลงมาคือ 5 - 9 ปQ, 10 - 14 ปQ และ 65 ปQ ข้ึนไป พบผู#ป?วย
สูงสุดในเดือน มีนาคม จํานวน 115 ราย จํานวนผู#ป?วยเดือน สิงหาคม 21 ราย อําเภอท่ีมีอัตราป?วยสูงสุดคือ อําเภอ
ศรีประจันต� อัตราป?วยเท�ากับ 97.82 ต�อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอเดิมบางนางบวช, อําเภอเมือง, 
อําเภอสามชุก, อําเภอบางปลาม#า, อําเภอหนองหญ#าไซ, อําเภอดอนเจดีย�, อําเภอสองพ่ีน#อง, อําเภออู�ทอง, อําเภอ
ด�านช#าง, อัตราป?วยเท�ากับ 63.88, 62.44, 53.83, 49.96, 33.41, 31.18, 11.73, 9.82 และ 7.55 ตามลําดับ   
สถานการณ�โรคไข,เลือดออก มีแนวโน#มท่ีจะพบผู#ป?วยสูงข้ึนในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยปUจจุบันได#รับ
รายงานผู#ป?วยโรคไข#เลือดออก จํานวนท้ังสิ้น 152 ราย คิดเป@นอัตราป?วย 17.92 ต�อประชากรแสนคน ไม�มีรายงาน
ผู#ป?วยเสียชีวิต กลุ�มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ�มอายุ 10 - 14  ปQ รองลงมาคือ 5 - 9 ปQ, 15 - 24 ปQ และ 0 - 4 ปQ พบ
ผู#ป?วยสูงสุดในเดือน มิถุนายน จํานวน 38 ราย จํานวนผู#ป?วยเดือน สิงหาคม 15 ราย อําเภอท่ีมีอัตราป?วยสูงสุดคือ 
อําเภอศรีประจันต� อัตราป?วยเท�ากับ 67.35 ต�อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอเมือง, อําเภอสองพ่ีน#อง, 
อําเภอหนองหญ#าไซ, อําเภอสามชุก, อําเภออู�ทอง, อําเภอบางปลาม#า, อําเภอด�านช#าง, อําเภอดอนเจดีย� และ
อําเภอเดิมบางนางบวช อัตราป?วยเท�ากับ 30.34, 20.33, 10.44, 7.43, 7.36, 6.41, 6.04, 4.45 และ 4.08 ต�อ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ  


