สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา ประจาเดือนมีนาคม 2564
งานระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรคที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อาเภอฉวาง
โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจ านวน 192 ราย อัตรา
ป่วย 367.06 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศหญิง
115 ราย เพศชาย 77 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.49 : 1
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 15-64 ปี รองลงมาคือ อายุ 65 ปีขึ้น
ไป และอายุ 5-14 ปีตามล าดับ ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
สู ง สุ ด คื อ ต าบลห้ ว ยปริ ก (30,611.62) รองลงมาคื อ ต าบลกะเปี ย ด
(18,460.01) และตาบลนาแว (28,447.57) ตามลาดับ
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ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อาเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 20 ราย อัตราป่วย
26.77 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศหญิง 12
ราย เพศชาย 8 ราย อั ต ราส่ ว นเพศหญิ ง ต่ อ เพศชาย เท่ า กั บ 1.5 : 1
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-64 ปีและ
อายุ 5-14 ปี ตามลาดับ ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ
ต าบลละอาย (8,81.18) รองลงมาคือ ต าบลไม้เรียง (4,71.79) และตาบล
ห้วยปริก (2,40.77) ตามลาดับ
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อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อาเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ จานวน 11 ราย อัตราป่วย
21.03 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวติ เป็นเพศหญิง 8 ราย
เพศชาย 3 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 2.67 : 1 กลุ่มอายุ
ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 15-64 ปี รองลงมาคือ อายุ 65 ปีขึ้นไป และ
อายุ 5-14 ปีตามลาดับ ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ
ตาบลกะเปียด (6,153.34) รองลงมาคือ ตาบลไสหร้า (2,39.36) และตาบล
นากะชะ (1,29.47) ตามลาดับ
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E-Mail: chawangsso.nst@gmail.com

โรคตาแดง (Hemorrhagic Conjunctivitis)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคตาแดง จ านวน 29 ราย อัตราป่ว ย
55.44 ต่ อ ประชากรแสนคน ไม่ ม ี ร ายงานผู ้ป ่ ว ยเสีย ชีว ิ ต เป็ น เพศหญิง
13 ราย เพศชาย 16 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.23
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 15-64 ปี รองลงมาคือ อายุ 65 ปีขึ้น
ไป และอายุ 5-14 ปี ตามล าดับ ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
สู ง สุ ด คื อ ต าบลนากะชะ (4,117.89) รองลงมาคื อ ต าบลห้ ว ยปริ ก
(4,81.55) และตาบลละอาย (8,81.18) ตามลาดับ
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โรคปอดบวม (Pneumonia)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อาเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวม จานวน 31 ราย อัตราป่วย
59.27 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศหญิง 17
ราย เพศชาย 14 ราย อัต ราส่ว นเพศหญิง ต่อเพศชาย เท่า กับ 1.21 : 1
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ อายุ 15-64
ปี และอายุ 0-4 ปี ตามลาดับ ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด
คื อ ต าบลฉวาง (6,108.17) รองลงมาคือ ต าบลไสหร้า (5,98.41) และ
ตาบลไม้เรียง (4,71.79) ตามลาดับ
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โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever/Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อาเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 1 ราย อัตราป่วย
1.91 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศหญิง ไม่พบ
เพศชาย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 0 เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี
อยู่ในพื้นที่ตาบลนาแว (1,15.98)
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โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อ าเภอฉวาง ได้ ร ั บ รายงานผู ้ ป ่ ว ยโรคเลปโตสไปโรซิ ส จ านวน 1 ราย
อัตราป่วย 1.91 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศ
ชาย อั ต ราส่ ว นเพศหญิ ง ต่ อ เพศชาย เท่ า กั บ 0 : 1 กลุ ่ ม อายุ 15-64 ปี
ในพื้นที่ตาบลจันดี (1,17.53)
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ไม้เรียง นาเขลียง ละอาย ห้วยปริก กะเปียด นากะชะ ไสหร้า

E-Mail: chawangsso.nst@gmail.com

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease)
ตั้ง แต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุ ข
อาเภอฉวาง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จานวน 7 ราย อัตราป่วย
13.38 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นเพศชาย 3 ราย
เพศหญิง 4 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.33 กลุ่มอายุที่
มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 0-4 ปี รองลงมาคือ อายุ 5-14 ปี ตามล าดับ
ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ตาบลห้วยปริก (3,61.16)
รองลงมาคือ ตาบลไสหร้า (1,19.68) และตาบลจันดี (1,17.53) ตามลาดับ
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ไม้เรียง นาเขลียง กะเปียด นากะชะ

จัดทาโดย
นางสาวพัชรินทร์ เสนารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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