ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ขอมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ โรงพยาบาลทุงใหญ
โทร ๐๗๕ – ๔๘๙๐๘๐ ตอ ๑๐๔
๑. สถานการณ โ รคจากการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา ตํ า บลท า ยาง อํ า เภอทุ ง ใหญ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
โรคจากการเฝาระวังทางระบาดวิทยา
ตั้งแต วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานควบคุมปองกันโรค ไดรับรายงาน
ผูปวยจากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาทั้งสิ้น ๗๔๖ บัตร มีดังนี้
ตารางที่ ๑ จํานวนผูปวยโรคในระบบเฝาระวัง ๑๐ ลําดับแรก ตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๘
ปวย
จํานวน
ปวย
เดือนนี้
(พ.ย.)

จํานวน
ปวย

อัตราปวย
ตอ
ประชากร
แสนคน

จํานวน
ตายเดือน
นี(้ พ.ย.)

จํานวน
ตาย

อัตรา
ปวยตาย
รอยละ

ไขไมทราบสาเหตุ

๔๒

๓๔๔

๒๘๔๔.๘๖

๐

๐

๐.๐๐

อุจจาระรวงเฉียบพลัน

๑๘

๒๘๐

๒๓๑๕.๕๘

๐

๐

๐.๐๐

ไขเลือดออก

๕

๓๓

๒๗๒.๙๑

๐

๑

๓.๓๕

ไขหวัดใหญ

๔

๓๒

๒๖๔.๖๔

๐

๐

๐.๐๐

ปอดบวม

๒

๒๓

๑๙๐.๒๑

๐

๐

๐.๐๐

มือ เทา ปาก

๐

๑๖

๑๓๒.๓๒

๐

๐

๐.๐๐

ไทฟอยด

๐

๑๐

๘๒.๗๐

๐

๐

๐.๐๐

สุกใส

๐

๔

๓๓.๐๘

๐

๐

๐.๐๐

อาหารเปนพิษ

๐

๒

๑๖.๕๔

๐

๐

๐.๐๐

คางทูม

๐

๒

๑๖.๕๔

๐

๐

๐.๐๐

ลําดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตาย

ชื่อโรค

สรุปรายงานสถานการณโรค Pyrexia
ตําบล ทายาง อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
จํานวนทั้งสิ้น 344 ราย คิดเปนอัตราปวย

30 พฤศจิกายน 2558

2844.86

30 พฤศจิกายน 2558

รพ.ทุงใหญ ไดรับรายงานผูปวยโรค

Pyrexia

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต

พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบเพศชาย189 ราย เพศหญิง 155 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง
เทากับ 1.22 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4 ป จํานวนผูปวยเทากับ
,10 - 14
21, 9

126 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9

ป,35 - 44 ป, 25 - 34 ป, 45 - 54 ป,65 ป ขึ้นไป และ 55 -

64 ป

จํานวนผูปวยเทากับ

ป,15 -

24

ป

71,40,24,23,23,

และ 7 ราย ตามลําดับ

อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนปค. จํานวนผูปวยเทากับ

168

ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพเกษตร,

อาชีพรับจาง, อาชีพคาขาย, อาชีพอื่นๆ, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพ
เลี้ยงสัตว, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ตํารวจ, อาชีพงานบาน, อาชีพราชการ, จํานวนผูปวยเทากับ
86,51,23,12,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ราย ตามลําดับ

พบผูปวยสูงสุดในเดือน สิงหาคมจํานวนผูปวย เทากับ 56 ราย จํานวนผูปวยเดือนนี้( พฤศจิกายน ) มากกวาเดือน
ที่แลว (ตุลาคม) จํานวนผูปวยเดือนนี้ ( พฤศจิกายน ) เทากับ 42 สวนเดือนที่แลว (ตุลาคม ) เทากับ 34 ราย โดยมี
รายงานผูปวยเดือน มกราคม
มิถุนายน

40 ราย กุมภาพันธ 17 ราย มีนาคม 16 ราย เมษายน 14 ราย พฤษภาคม 11 ราย

27 ราย กรกฏาคม 44 ราย สิงหาคม 56 ราย กันยายน 43 ราย ตุลาคม 34 ราย พฤศจิกายน 42 ราย

พบผูปวยในเขตเทศบาลเทากับ 114 ราย ในเขตองคการบริหารตําบลเทากับ
0 ราย

229 ราย

และไมทราบเขต เทากับ

พบผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมากกวาในเขตเทศบาล โดยจํานวนผูปวยในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล เทากับรอยละ 66.76 สวนผูปวยในเขตเทศบาล เทากับรอยละ

33.24

ผูปวยเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เทากับ 344 ราย
หมูบานที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือหมูบานทายาง(2) จํานวนผูปวยเทากับ

119

ราย รองลงมาคือ หมูบานนาทอม,

หมูบานควนมีชัย, หมูบานควนเนียง(11), หมูบานยางสองขอน, หมูบานยางคมพัด, หมูบานพอโกบ, หมูบานกรุงหยัน
ใต, หมูบานปลายคลอง(12), หมูบานบางตะเภา, หมูบานจุฬาภรณพัฒนา1, หมูบานไสมุด, จํานวนผูปวยเทากับ
43,22,21,21,21,20,19,18,16,14,10, ราย ตามลําดับ

สรุปรายงานสถานการณโรค Diarrhoea

ตําบล ทายาง อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
จํานวนทั้งสิ้น 280 ราย คิดเปนอัตราปวย

30 พฤศจิกายน 2558

2315.58

30 พฤศจิกายน 2558

รพ.ทุงใหญ ไดรับรายงานผูปวยโรค

Diarrhoea

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต

พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยพบเพศหญิง179 ราย เพศชาย 101 ราย อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย
เทากับ

1.77 : 1

กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4 ป จํานวนผูปวยเทากับ

107 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 15 - 24

ขึ้นไป,35 - 44 ป,10 - 14 ป, 25 - 34 ป, 5 - 9 ป,45 - 54 ป และ 55 19, 17

64 ป

จํานวนผูปวยเทากับ

ป,65 ป

34,30,25,20,19,

และ 9 ราย ตามลําดับ

อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนปค. จํานวนผูปวยเทากับ

124

ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตร, อาชีพนักเรียน,

อาชีพรับจาง, อาชีพอื่นๆ, อาชีพคาขาย, อาชีพประมง, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพ
นักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว, อาชีพครู, อาชีพทหาร/ตํารวจ, อาชีพงานบาน, อาชีพราชการ, จํานวนผูปวยเทากับ
73,57,12,8,5,1,0,0,0,0,0,0,0,0, ราย ตามลําดับ

พบผูปวยสูงสุดในเดือน เมษายนจํานวนผูปวย เทากับ 36 ราย จํานวนผูปวยเดือนนี้( พฤศจิกายน ) มากกวาเดือนที่
แลว (ตุลาคม) จํานวนผูปวยเดือนนี้ ( พฤศจิกายน ) เทากับ 18 สวนเดือนที่แลว (ตุลาคม ) เทากับ 17 ราย โดยมีรายงาน
ผูปวยเดือน มกราคม
ราย กรกฏาคม

22 ราย กุมภาพันธ 20 ราย มีนาคม 31 ราย เมษายน 36 ราย พฤษภาคม 29 ราย มิถุนายน 33

26 ราย สิงหาคม 28 ราย กันยายน 20 ราย ตุลาคม 17 ราย พฤศจิกายน 18 ราย

พบผูปวยในเขตเทศบาลเทากับ 84 ราย ในเขตองคการบริหารตําบลเทากับ
0 ราย

196 ราย

และไมทราบเขต เทากับ

พบผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมากกวาในเขตเทศบาล โดยจํานวนผูปวยในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล เทากับรอยละ 70.00 สวนผูปวยในเขตเทศบาล เทากับรอยละ

30.00

ผูปวยเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เทากับ 280 ราย
หมูบานที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือหมูบานทายาง(2) จํานวนผูปวยเทากับ

90

ราย รองลงมาคือ หมูบานยางคมพัด,

หมูบานควนเนียง(11), หมูบานพอโกบ, หมูบานนาทอม, หมูบานบางตะเภา, หมูบานควนมีชัย, หมูบานปลายคลอง
(12), หมูบานกรุงหยันใต, หมูบานยางสองขอน, หมูบานไสมุด, หมูบานจุฬาภรณพัฒนา1, จํานวนผูปวยเทากับ
28,27,20,20,20,18,15,12,11,10,9, ราย ตามลําดับ

สรุปรายงานสถานการณโรค ไขเลือดออกรวม(26,27,66)

ตําบล ทายาง อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2558

รวม(26,27,66) จํานวนทั้งสิ้น 33 ราย คิดเปนอัตราปวย
อัตราตายตอประชากรแสนคน เทากับ

272.91

รพ.ทุงใหญ ไดรับรายงานผูปวยโรค ไขเลือดออก
ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 1 ราย

อัตราผูปวยตายเทากับรอยละ

8.27

30 พฤศจิกายน 2558

3.03

พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบเพศชาย24 ราย เพศหญิง 9 ราย อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง
เทากับ 2.67 : 1
กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 15 34

24

ป จํานวนผูปวยเทากับ

ป,0 - 4 ป,5 - 9 ป, 65 ป ขึ้นไป, 45 - 54 ป,55 -

13 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 10 - 14

64 ป และ 35 - 44 ป

จํานวนผูปวยเทากับ

ป,25 -

10,3,3,2,1, 1, 0

และ 0 ราย ตามลําดับ
อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนักเรียน จํานวนผูปวยเทากับ

20

ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตร, อาชีพรับจาง,

อาชีพราชการ, อาชีพนปค., อาชีพคาขาย, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพ
เลี้ยงสัตว, อาชีพอื่นๆ, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ตํารวจ, อาชีพงานบาน, จํานวนผูปวยเทากับ
4,3,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ราย ตามลําดับ

พบผูปวยสูงสุดในเดือน ตุลาคมจํานวนผูปวย เทากับ 10 ราย จํานวนผูปวยเดือนนี้( พฤศจิกายน ) นอยกวาเดือนที่
แลว (ตุลาคม) จํานวนผูปวยเดือนนี้ ( พฤศจิกายน ) เทากับ 5 ราย สวนเดือนที่แลว (ตุลาคม ) เทากับ 10 ราย โดยมี
รายงานผูปวยเดือน มกราคม 0 ราย กุมภาพันธ 0 ราย มีนาคม 0 ราย เมษายน 2 ราย พฤษภาคม 1 ราย มิถุนายน
ราย กรกฏาคม 3 ราย สิงหาคม 5 ราย กันยายน 2 ราย ตุลาคม

5

10 ราย พฤศจิกายน 5 ราย

พบผูปวยในเขตเทศบาลเทากับ 13 ราย ในเขตองคการบริหารตําบลเทากับ

20 ราย

และไมทราบเขต เทากับ 0

ราย พบผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมากกวาในเขตเทศบาล โดยจํานวนผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เทากับรอยละ 60.61 สวนผูปวยในเขตเทศบาล เทากับรอยละ

39.39

ผูปวยเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เทากับ 33 ราย
หมูบานที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือหมูบานทายาง(2) จํานวนผูปวยเทากับ
,

16

ราย รองลงมาคือ หมูบานกรุงหยันใต

หมูบานยางคมพัด, หมูบานนาทอม, หมูบานควนเนียง(11), หมูบานควนมีชัย, หมูบานยางสองขอน, หมูบานปลาย

คลอง(12), หมูบานไสมุด, หมูบานจุฬาภรณพัฒนา1, หมูบานพอโกบ, หมูบานบางตะเภา, จํานวนผูปวยเทากับ
3,3,3,2,2,2,1,1,0,0,0, ราย ตามลําดับ

สรุปรายงานสถานการณโรค Influenza

ตําบล ทายาง อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
จํานวนทั้งสิ้น 32 ราย คิดเปนอัตราปวย

30 พฤศจิกายน 2558

264.64

30 พฤศจิกายน 2558

รพ.ทุงใหญ ไดรบั รายงานผูปวยโรค

Influenza

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต

พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยพบเพศหญิง22 ราย เพศชาย 10 ราย อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย
เทากับ

2.20 : 1

กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 0 - 4 ป จํานวนผูปวยเทากับ
,35 - 44 ป,25 - 34

ป, 15 -

24

ป, 55 -

64 ป,45 - 54

20 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9

ป และ 10 - 14 ป จํานวนผูปวยเทากับ

ป,65 ป ขึ้นไป

6,3,1,1,1, 0, 0

และ 0 ราย ตามลําดับ
อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนปค. จํานวนผูปวยเทากับ

22

ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจาง,

อาชีพเกษตร, อาชีพคาขาย, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว,
อาชีพอื่นๆ, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ตํารวจ, อาชีพงานบาน, อาชีพราชการ, จํานวนผูปวยเทากับ
5,2,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ราย ตามลําดับ

พบผูปวยสูงสุดในเดือน มกราคมจํานวนผูปวย เทากับ 5 ราย จํานวนผูปวยเดือนนี้( พฤศจิกายน ) มากกวาเดือนที่
แลว (ตุลาคม) จํานวนผูป วยเดือนนี้ ( พฤศจิกายน ) เทากับ 4 สวนเดือนที่แลว (ตุลาคม ) เทากับ 2 ราย โดยมีรายงาน
ผูปวยเดือน มกราคม 5 ราย กุมภาพันธ 2 ราย มีนาคม 3 ราย เมษายน 0 ราย พฤษภาคม 3 ราย มิถุนายน 4 ราย
กรกฏาคม 2 ราย สิงหาคม 5 ราย กันยายน 2 ราย ตุลาคม 2 ราย พฤศจิกายน 4 ราย
พบผูปวยในเขตเทศบาลเทากับ 6 ราย ในเขตองคการบริหารตําบลเทากับ

25 ราย

และไมทราบเขต เทากับ 0

ราย พบผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมากกวาในเขตเทศบาล โดยจํานวนผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เทากับรอยละ 80.65 สวนผูปวยในเขตเทศบาล เทากับรอยละ

19.35

ผูปวยเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เทากับ 32 ราย
หมูบานที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือหมูบานทายาง(2) จํานวนผูปวยเทากับ

6

ราย รองลงมาคือ หมูบานนาทอม,

หมูบานปลายคลอง(12), หมูบานไสมุด, หมูบานยางคมพัด, หมูบานพอโกบ, หมูบานควนเนียง(11), หมูบานควนมีชัย,
หมูบานจุฬาภรณพัฒนา1, หมูบานกรุงหยันใต, หมูบานยางสองขอน, หมูบานบางตะเภา, จํานวนผูปวยเทากับ
5,4,4,3,3,2,1,1,1,1,1, ราย ตามลําดับ

สรุปรายงานสถานการณโรค Pneumonia

ตําบล ทายาง อําเภอ ทุงใหญ จังหวัด นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
Pneumonia

30 พฤศจิกายน 2558

จํานวนทั้งสิ้น 23 ราย คิดเปนอัตราปวย

190.21

30 พฤศจิกายน 2558

รพ.ทุงใหญ ไดรับรายงานผูปวยโรค

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต

พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยพบเพศหญิง14 ราย เพศชาย 9 ราย อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย
เทากับ

1.56 : 1

กลุมอายุที่พบสูงสุดคือกลุมอายุ 65 ป ขึ้นไป จํานวนผูปวยเทากับ
ป,5 - 9 ป,55 0

64 ป, 35 - 44 ป, 15 - 24

10 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4

ป,45 - 54 ป และ 10 - 14 ป จํานวนผูปวยเทากับ

ป,25 - 34

6,2,2,1,1, 1, 0

และ

ราย ตามลําดับ
อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือนักเรียน จํานวนผูปวยเทากับ

8

ราย รองลงมาคือ อาชีพเกษตร, อาชีพนปค.,

อาชีพคาขาย, อาชีพรับจาง, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพนักบวช, อาชีพเลี้ยงสัตว,
อาชีพอื่นๆ, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ตํารวจ, อาชีพงานบาน, อาชีพราชการ, จํานวนผูปวยเทากับ
7,6,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ราย ตามลําดับ

พบผูปวยสูงสุดในเดือน กรกฎาคมจํานวนผูปวย เทากับ 5 ราย จํานวนผูปวยเดือนนี้( พฤศจิกายน ) นอยกวาเดือน
ที่แลว (ตุลาคม) จํานวนผูปวยเดือนนี้ ( พฤศจิกายน ) เทากับ 2 ราย สวนเดือนที่แลว (ตุลาคม ) เทากับ 3 ราย โดยมี
รายงานผูปวยเดือน มกราคม 1 ราย กุมภาพันธ 3 ราย มีนาคม 1 ราย เมษายน 1 ราย พฤษภาคม 0 ราย มิถุนายน

2

ราย กรกฏาคม 5 ราย สิงหาคม 4 ราย กันยายน 1 ราย ตุลาคม 3 ราย พฤศจิกายน 2 ราย
พบผูปวยในเขตเทศบาลเทากับ 8 ราย ในเขตองคการบริหารตําบลเทากับ

15 ราย

และไมทราบเขต เทากับ 0

ราย พบผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมากกวาในเขตเทศบาล โดยจํานวนผูปวยในเขตองคการบริหารสวนตําบล
เทากับรอยละ 65.22 สวนผูปวยในเขตเทศบาล เทากับรอยละ

34.78

ผูปวยเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมชน เทากับ 23 ราย
หมูบานที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือหมูบานทายาง(2) จํานวนผูปวยเทากับ

8

ราย รองลงมาคือ หมูบานนาทอม,

หมูบานยางคมพัด, หมูบานบางตะเภา, หมูบานปลายคลอง(12), หมูบานควนเนียง(11), หมูบานควนมีชัย, หมูบาน
ยางสองขอน, หมูบานจุฬาภรณพัฒนา1, หมูบานกรุงหยันใต, หมูบานพอโกบ, หมูบานไสมุด, จํานวนผูปวยเทากับ
5,4,2,1,1,1,1,0,0,0,0, ราย ตามลําดับ

