


อ ำเภอ ประชากร ป่วย ปี57 คน อัตรา ป่วยใหม่ คน อัตรา

เมอืงก าแพงเพชร 203,267    7,441      3660.70 936 460.48
ไทรงาม 40,788      1,777      4356.67 223 546.73
คลองลาน 52,270      1,563      2990.24 299 572.03
ขาณุวรลักษบุรี 96,801      3,175      3279.92 451 465.90
คลองขลุง 51,136      2,355      4605.37 284 555.38
พรานกระต่าย 66,204      2,092      3159.93 334 504.50
ลานกระบือ 41,226      1,318      3197.01 173 419.64
ทรายทองวฒันา 18,062      1,088      6023.70 85 470.60
ปางศิลาทอง 24,069      935        3884.66 116 481.95
บึงสามคัคี 21,973      899        4091.38 138 628.04
โกสัมพนีคร 26,702      610        2284.47 84 314.58
รวมทัง้จงัหวัด 642,498   23,253   3619.16 3123 486.07

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี ๒๕๕๗ แสดงอัตราความชกุ(จ านวนผู้ป่วยเบาหวาน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐คน) 

                    จากตารางพบว่า ปี ๒๕๕๗ จ.ก าแพงเพชร พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งหมด 
๒๓,๒๕๓ คนคิดเป็นอัตราความชุก เท่ากับ  ๓๖๑๙.๑๖ คน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
อ าเภอที่มีอัตราความชุกของ โรคเบาหวาน สูงที่สุด คือ อ าเภอทรายทองวัฒนา อัตราความชุก 
เท่ากับ ๖๐๒๓.๗๐ คน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน รองลงมาคือ อ าเภอคลองขลุงและไทร
งาม อัตราความชุก เท่ากับ ๔๖๐๕.๓๗ และ ๔๓๕๖.๖๗ คน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน 
ตามล าดับ 



ผู้ป่วยความดันโลหิตสงู ปี ๒๕๕๗ แสดงอัตรา(จ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐คน) 

อ ำเภอ ประชากร ป่วย ปี 57 คน อัตรา ป่วยใหม่ คน อัตรา

เมอืงก าแพงเพชร 203,267    18575 9138.23 2,420        1190.55
ไทรงาม 40,788      2871 7038.83 567           1390.11
คลองลาน 52,270      4335 8293.48 1,082        2070.02
ขาณุวรลักษบุรี 96,801      7398 7642.48 1,438        1485.52
คลองขลุง 51,136      4847 9478.65 596           1165.52
พรานกระต่าย 66,204      5321 8037.28 774           1169.11
ลานกระบือ 41,226      3120 7568.04 359           870.81
ทรายทองวฒันา 18,062      1981 10967.78 192           1063.01
ปางศิลาทอง 24,069      2439 10133.37 484           2010.89
บึงสามคัคี 21,973      1913 8706.14 292           1328.90
โกสัมพนีคร 26,702      2280 8538.69 347           1299.53
รวมทัง้จงัหวัด 642,498   55071 8571.39 8,551       1330.90

            จากตารางพบวา่ ปี ๒๕๕๗ จ.ก าแพงเพชร พบผู้ปว่ยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งหมด ๕๕,๐๗๑ คน 

คิดเป็นอัตราความชุก เท่ากับ ๘๕๗๑.๓๙ คน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน อ าเภอที่มีอัตราความชุกของ 

โรคความดันโลหิตสูง สูงทีสุ่ด คอื อ าเภอทรายทองวัฒนา อัตราความชุก เท่ากับ ๑๐,๙๖๗.๗๘ คน ต่อ 
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน รองลงมาคือ อ าเภอปางศิลาทองและคลองขลุง อัตราความชุก เท่ากับ ๑๐,๑๓๓ 
และ ๙,๔๗๘ คน ต่อ ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ตามล าดับ  



จ ังหวดัก าแพงเพชร มผีูป้ว่ยไขเ้ลอืดออก จ านวน 708 ราย อัตราปว่ย 97.24  ตอ่แสนประชากร เสยีชวีติ 1 ราย อัตรา

ปว่ยตาย 0.14 อัตราปว่ยสงูเปน็อันดบัที ่ 8 ของประเทศ อ าเภอทีม่อัีตราปว่ยสะสมสงูสดุไดแ้ก ่ อ าเภอโกสมัพีนคร อัตราปว่ย 
327.36  ตอ่แสนประชากร อ าเภอพรานกระตา่ย  อัตราปว่ย 265.89 ตอ่แสนประชากร และอ าเภอลานกระบอื  อัตราปว่ย 
137.44  ตอ่แสนประชากร  พบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี  

แนวโนม้คาดการระดบัความเสีย่งโรคไขเ้ลอืดออก ป ี 255๘  มอี าเภอทีม่คีวามเสีย่งสงูไดแ้กอ่ าเภอเมอืง ไทรงาม ขาณ ุ
พรานกระตา่ย ตามล าดบั อ าเภอทีม่โีอกาสเสีย่งตอ่การระบาดตัง้แตต่น้ป ี(มค-เมย)ไดแ้กอ่ าเภอเมอืง 

แนวทางการควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 

1.ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนมีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย     ในหมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอทางสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และโทรนทัศน์ชุมชน  ทุก 7 วัน  (ทุกวันศุกร์) ตามหลัก  5 ป. 1ข. (ปิด 
เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ) และ ขัดไข่ยุงลาย  เพ่ือกระตุน้เตอืนใหป้ระชาชนเกิดความตระหนักและร่วมด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรค 

2.ใจดัสปัดาหร์ณรงคใ์หญ ่( Big cleaning day ) พรอ้มกนัทัง้จงัหวดั เพ่ือปรบัปรงุสภาพสิง่แวดลอ้มเพ่ือไมใ่หเ้ปน็แหลง่
เพาะพันธุล์กูน้ ายงุลายโดยก าหนดสัปดาห์รณรงค์  ชว่งกอ่นฤดฝูน เดอืน ธนัวาคม –มนีาคม    โดยหลังด าเนินการแล้วจะต้องมี  
บ้านที่พบลูกน้ าไม่เกินร้อยละ 10  

3.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  ศูนยเ์ด็กเลก็  และอาชีวะศึกษาทุกแห่ง  โดยให้นักเรียน 
นักศึกษา กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลายที่โรงเรียน/บ้านและบริเวณรอบบ้านตนเอง รวมทั้งมีการเสริมกิจกรรมเข้ากับหลักสูตรการ
เรียนการสอน   และให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมรณรงค์ 

4.จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

5.มกีารจดัท าประชาคมหมูบ่า้น/ชมุชนทีป่ญัหาความรว่มมอื  เพ่ือก าหนดมาตรการทางสงัคมสนบัสนนุการด าเนนิงานใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้   
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สถานการณ์ในต่างประเทศ 
           ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 29 ตุลาคม 
2557 มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (รวมทั้งสงสัย/น่าจะเป็น/ยืนยัน รวม 
13,540 ราย เสียชีวิต 4,941 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพ้ืนที่
จ ากัด ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน และมาลี พบผู้ป่วยสะสม 27 ราย 
เสียชีวิต 10 ราย 

การเฝ้าระวังในประเทศไทย 

จากผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 3 ราย ดังนื้   หญิงชาวกินีผลการตรวจหาเชื้ออีโบลา
โดยวิธี PCR ที่ ชมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผลลบทั้งสอง
ครั้ง และตรวจพบเชื้อมาลาเรีย สรุปผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา  และชายชาว
เนเธอร์แลนด์ มีอาการไข้หลังเดินทางออกจากประเทศท่ีเกิดโรคมาได้ 13 วัน ผลการ
ตรวจหาเชื้ออีโบลาโดยวิธี PCR ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ผลลบทั้งสองครั้ง สรุปผู้ป่วยรายนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาชาวอังกฤษ เสียชีวิตไม่ทราบ
สาเหตุภายในห้องพักท่ีคอนโดมิเนียมโดยมีประวัติโรคหัวใจไม่ทราบสาเหตุ ผลการตรวจหา
เชื้ออีโบลาโดยวิธี PCR ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ผลลบ 



สถานการณ์โรคไขห้วดัใหญ ่ 

   ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2557  ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยไข้หวดัใหญ่สะสม  64,809 ราย อตัราป่วย 100.55               
ต่อประชากรแสนคน เสียชีวติ 61 ราย อตัราป่วยตาย ร้อยละ 0.09  ในผูสี้ยชีวติตรวจพบเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ชนิดเอ (H1N1) 
2009    56 ราย ภาวะเส่ียงท่ีพบในกลุ่มผูเ้สียชีวติ ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีโรคเร้ือรังประจ าตวั 26 ราย ร้อยละ 46.43 

จงัหวดัก าแพงเพชร ณ วนัท่ี  22 ตุลาคม 2557  มีจ  านวนผูป่้วยไขห้วดัใหญ่สะสม 1035 ราย อตัราป่วย 142.52 ต่อ
แสนประชากรไม่มีผูป่้วยเสียชีวติ     ผลการเฝ้าระวงัผูป่้วยดว้ยอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ในแผนกผูป่้วยนอก แนวโนม้เพิ่มข้ึน              
ไม่มีสัดส่วนผูป่้วยอาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่เกินร้อยละ ๑๐  
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                 สถานการณ์โรคสกุใส (Chickenpox)   
        ตัง้แตต่น้ปี 2557 ถงึเดอืนกรกฏาคม 2557 มรีายงาน

ผูป่้วยสงูกวา่ปี 2556 ในทกุเดอืน โดยเฉลีย่คดิเป็น 1.4 เทา่ ส าหรับ
ผูป่้วยในเดอืนตลุาคม 2557 มจี านวน 1,870 ราย และผูป่้วยทีร่ายงาน
เขา้มาตัง้แตว่ันที ่1-3 พฤศจกิายน 2557 มจี านวน 4 ราย ส าหรับการ
พยากรณ์โรคนัน้ คาดวา่ ในเดอืนพฤศจกิายนจะมจี านวนผูป่้วย 
2,082 ราย และเดอืนธันวาคมจะมจี านวนผูป่้วย 2,626 ราย 

  
          จังหวดัทีม่รีายงานผูป่้วยเพิม่ขึน้มากจากปีทีแ่ลว้เกนิ 

1.5 เทา่ สว่นใหญพ่บในจังหวดัแถบภาคกลาง  

          จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนผู้ป่วยสะสม 869 รายอัตรา
ป่วย 119.66 ต่อแสนประชากร ปี ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน ๕ ปี
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 39 อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่อ าเภอโกสัมพีนคร อัตรา
ป่วย 224.17 ต่อแสนประชากร รองลงมาอ าเภอบึงสามัคคี อัตราป่วย 
๑380.53 ต่อแสนประชากร และอ าเภอ ทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 
209.71 ต่อแสนประชากร 

                          สถานการณ์โรคมอื เทา้ ปาก   
ในรอบ 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2547- 2556)                 

โรคมอื เทา้ ปาก มแีนวโนม้สงูเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่แตล่ะปีมี
รายงานผูป่้วยสงูเพิม่ขึน้เดอืนมกราคม-มนีาคมและเดอืนมถินุายน-
สงิหาคมปีทีม่กีารรายงานผูป่้วยสงูสดุคอืปี พ.ศ. 2556 และเมือ่
เปรยีบเทยีบกับจ านวนผูป่้วยในปี พ.ศ. 2557 พบวา่ในปี 
พ.ศ 2557 มจี านวนผูป่้วยสงูกวา่เกอืบทกุเดอืน ยกเวน้เดอืน
มกราคมและกมุภาพันธ ์โดยคาดวา่ในเดอืนตลุาคมถงึเดอืน
ธันวาคม พ.ศ2557 น่าจะมกีารรายงานผูป่้วยประมาณ 4,000-
5,000 รายตอ่เดอืน 

  
สปัดาหน์ีไ้มม่รีายงานผูป่้วยสงสยัหรอืป่วยจากการตดิ

เชือ้ไวรัสเอนเทอโรแบบเฉพาะรายหรอืการระบาดแบบกลุม่กอ้น 

 
ก าแพงเพชร มผีูป่้วย 970 ราย อัตราป่วย 133.57 อัตรา

ป่วยสงูสดุทีอ่ าเภอทรายทอง 234.88 ตอ่แสนประชากร  รองลงมา

ไดแ้กอ่ าเภอ โกสมัพ ี 214.49 ตอ่แสนประชากร มจี านวนผูป่้วยสูง
เกินค่ามัธยฐาน ๕ ปี ตั่งแต่สูงเกินค่ามัธยฐาน ๕ ปีสัปดาห์ท่ี 12 
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