
กลุมระบาดวิทยาและตอบโตฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ป 2565 

 

 

 

การวิเคราะหสถานการณใชขอมูลสะสมตั้งแตสัปดาหที่ 1- 12 (วันท่ี 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565) เขตสุขภาพที่ 9 
ไดรับรายงานผูปวยในระบบเฝาระวังรง.506 จากเครือขาย 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร และบุรีรัมย) ไมพบรายงาน
ผูเสียชีวิต 

10 อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด 

 10 อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ โรคอุจจาระรวง 180.81 ตอประชากรแสนคน โรคปอดบวม 
41.51 ตอประชากรแสนคน ไขไมทราบสาเหตุ 41.43 ตอประชากรแสนคน โรคอาหารเปนพิษ 27.15 ตอประชากรแสนคน  โรคตาแดง 
7.69 ตอประชากรแสนคน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5.93 ตอประชากรแสนคน โรคสุกใส 2.74 ตอประชากรแสนคน โรคตับ
อักเสบรวม 2.63 โรคไขหวัดใหญ 0.94 ตอประชากรแสนคน และโรคเมลิออยด 0.87 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ดังรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

รูปที่ 1 10อันดับโรคที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 
ที่มา:รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ขอมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 

 
 
 
 
โรคที่เปนปญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 9 มีดังนี้ 
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สถานการณโรคสําคัญที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 

สัปดาหที่ 13 ป พ.ศ. 2565 (วันที่ 27 มีนาคม- 2 เมษายน 2565) 



โรคซิฟลิส ป 256
สถานการณโรคซิฟลิส ประเทศไทย 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 28 มีนาคม 2565 มีผูปวยโรคซิฟลิส จํานวน 
เพศหญิงตอเพศชาย 1:1.34 พบมากที่สุดในกลุมอายุ 15-24 
12.60 ตามลําดับ ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคกลาง 5.36
2.50 ตอประชากรแสนคน และภาคใต 2.19 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ
ตอประชากรแสนคน 
สถานการณโรคซิฟลิสเขตสุขภาพท่ี 9  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565 พบผูปวย 147 ราย อัตราปวย 
รายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1:1.19 พบมากท่ีสุดในก
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 5.39
อัตราปวย 3.98 ตอประชากรแสนคน ดังรูปที่ 1 

เปรียบเทียบจํานวนผูปวยโรคซิฟลิสป 2565 กับคามัธยฐาน 
ของการเกิดโรค โดยมีจํานวนผูปวยมากกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ตั้งแตสัปดาหที่ 

จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคซิฟลิสสูงสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย 3
ชัยภูมิ 2.55 ตอประชากรแสนคน จังหวัดนครราชสีมา 1.85 ตอประช
ตอประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคซิฟลิสระดับอําเภอ พบวาอําเ
อัตราปวยสูงท่ีสุดคือ อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 28.26 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคื
จังหวัดบุรีรัมย 16.70 ตอประชากรแสนคน และอําเภอหนองบัวระเหว 
ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ขอเสนอแนะ 

1. ขยายความครอบคลุมและเพ่ิมความตอเนื่องในการสื่อสาร การใชถุงยางอนามัยเพ่ือกา
ปองกันโรคในกลุมเยาวชนและกลุมเสี่ยงอ่ืนๆ 

2. รณรงคใหความรูและสงเสรมิใหหญิงตั้งครรภเขาถึงบริการฝากครรภกอน 
การตรวจเลือดหาโรคซิฟลสิ ได 2 ครั้ง ตอการตั้งครรภแตละครั้ง 

3. ติดตามหญิงตั้งครรภที่พบโรคซฟิลิส และสามีหรือคูเพศสัมพันธ ใหไดรับการรักษาอยาง
ทันทวงที เนื่องจากซิฟลิสเปนโรคท่ีรักษาหายดวยยาเพนนิซลิิน ทําใหสามารถปองกันการถายทอด
ซิฟลิสจากแมสูลูกได 

4. ดําเนินการเฝาระวังและวิเคราะหสถานการณโรคซิฟลสิอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะซิฟลิสแต
กําเนิด (Congenital syphilis) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อซิฟลสิในหญิงตั้งครรภทั้งการติดเช้ือกอนหรือ
ระหวางตั้งครรภ โดยอาจมภีาวะแทรกซอนตอการตั้งครรภและตอทารกสูง

ตารางท่ี 2 อัตราปวยโรคซิฟลิสสูงท่ีสุด 10 อันดับแรกในป 
อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก ระหวางวันที่ 1 ม.ค
ลําดับ อําเภอ จังหวัด Pt.ราย

1 ชํานิ บุรีรัมย 
2 นางรอง บุรีรัมย 
3 หนองบัวระเหว ชัยภูม ิ
4 เฉลิมพระเกียรต ิ บุรีรัมย 
5 โนนสุวรรณ บุรีรัมย 
6 ปกธงชัย นครราชสมีา 
7 ครบุร ี นครราชสมีา 
8 ละหานทราย บุรีรัมย 
9 เมืองชัยภูม ิ ชัยภูม ิ

10. หนองก่ี บุรีรัมย  

กลุมระบาดวิทยาและตอบโตฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

2565 (วนัที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2565)

มีผูปวยโรคซิฟลิส จํานวน 2,460 ราย อัตราปวย 3.72 ตอประชากรแสนคน ไมมีรา
24 ป รอยละ 37.56 รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 27
36 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ 4.02 ตอประช

ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ

ราย อัตราปวย 2.17 ตอประชากรแสนคน ไมมี
พบมากท่ีสุดในกลุมอายุ 15-24 ป อัตราปวย 6.59   

39 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 25-34 ป 

กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2560-2564) พบความผิดปกติ
ปยอนหลัง ตั้งแตสัปดาหที่ 3 ป 2565 ดังรูปที่ 2  

3.82 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัด
ตอประชากรแสนคน และจังหวัดสุรินทร 0.57           

เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคซิฟลิสระดับอําเภอ พบวาอําเภอที่มี
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอนางรอง 

หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 12.97 ตอประชากรแสนคน 

ขยายความครอบคลุมและเพ่ิมความตอเนื่องในการสื่อสาร การใชถุงยางอนามัยเพ่ือการ

รณรงคใหความรูและสงเสรมิใหหญิงตั้งครรภเขาถึงบริการฝากครรภกอน 12 สัปดาห และรับ
ครั้ง ตอการตั้งครรภแตละครั้ง  

ติดตามหญิงตั้งครรภที่พบโรคซฟิลิส และสามีหรือคูเพศสัมพันธ ใหไดรับการรักษาอยาง
ทันทวงที เนื่องจากซิฟลิสเปนโรคท่ีรักษาหายดวยยาเพนนิซลิิน ทําใหสามารถปองกันการถายทอด

วิเคราะหสถานการณโรคซิฟลสิอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะซิฟลิสแต
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อซิฟลสิในหญิงตั้งครรภทั้งการติดเช้ือกอนหรือ

ระหวางตั้งครรภ โดยอาจมภีาวะแทรกซอนตอการตั้งครรภและตอทารกสูง 

รูปที่ 1 แผนภูมอิัตราปวยโรคซฟิลิสตอประชากรแสนคนตามกลุมอายุป 
2565 

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคซฟิลิสจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมูลป 
2565 กับคามัธยฐาน 5 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบอัตราปวยโรคซฟิลิส ป 
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด 
(1 ม.

Pt. 
(ราย)

บุรีรัมย 61 
ชัยภูมิ 29 
นครราชสีมา 49 
สุรินทร 8 

หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน  

อันดับแรกในป 2565 เขตสุขภาพที่ 9 
ค. – 26 มี.ค. 2565 
ราย อัตราปวย* 

10 28.26 
19 16.70 
5 12.97 
5 12.44 
3 11.95 

12 10.33 
9 9.36 
5 6.76 

11 6.04 
4 5.68 

รูปที่ 3 อัตราปวยโรคซฟิลิส ป 2565 
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หมายเหตุ: สัปดาหที่ 11-12 ขอมลูยังไมครบถวน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ป 2565 

) 

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูเสียชีวิต อัตราสวน
27.93 และกลุมอายุ 35 - 44 ป รอยละ 

ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ คือ จังหวัดเชียงราย อัตราปวย 12.55                  

 
แผนภูมอิัตราปวยโรคซฟิลิสตอประชากรแสนคนตามกลุมอายุป 

 
จํานวนผูปวยโรคซฟิลิสจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมูลป 

5 ป ยอนหลัง (2560-2564) 
เปรียบเทียบอัตราปวยโรคซฟิลิส ป 2565 และป 2564 

ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด 

ป 2565 
.ค.–26 มี.ค.65) 

ป 2564 

(1 ม.ค.–26 มี.ค.64) 
อัตราปวย 
ป 65/64 

(เทา) 
) 

อัตรา
ปวย* 

Pt. 
(ราย) 

อัตรา
ปวย* 

 3.82 64 4.01 0.95 
 2.55 24 2.11 1.21 
 1.85 85 3.21 0.58 

0.57 41 2.91 0.19 

อัตราปวยตอประชากรแสนคน   

 
2565 จําแนกรายอําเภอในเขตสุขภาพที่ 9 
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โรคสุกใส ป 2565 
สถานการณโรคสุกใสประเทศไทย 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 27 มีนาคม 2565 พบผูปวยโรคสุกใส 
เพศหญิง 1:1.06 พบมากที่สุดในกลุมอายุ 15-24 ป รอยละ 18
ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 3.56 ตอประชากรแสนคน ร
และภาคกลาง 1.38 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในปร

สถานการณโรคสุกใสเขตสุขภาพท่ี 9  
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565 พบผูปวย 186 ราย อัตราปวย 

รายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1:1.04 พบมากที่สุดในก
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 6.71
อัตราปวย 4.04 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ดังรูปที่ 1 

เปรียบเทียบจํานวนผูปวยโรคสุกใสป 2565 กับคามัธยฐาน 
ผิดปกติของการเกิดโรค จํานวนผูปวยต่ํากวาคามัธยฐาน ดังรูปท่ี 

จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคสุกใสสูงสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย 5.
สุรินทร 3.22 ตอประชากรแสนคน จังหวัดนครราชสีมา 1.62 ตอประ
ประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคสุกใสในระดับอําเภอ พบวาอําเภอที่มี
อัตราปวยสูงสุดคือ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 12.23 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอเขว
จังหวัดสุรินทร 11.65 ตอประชากรแสนคน และอําเภอชํานิ จังหวัดบุรี
ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ขอเสนอแนะ 

1. เฝาระวังโรคสุกใสในชมุชนและสถานที่มีคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เชน โรงเรียน ศูนยเด็ก
เล็ก เรือนจาํและทณัฑสถาน เปนตน และสอบสวนโรคผูปวยสุกใสทกุราย 

2. โรคสุกใสสามารถตดิตอไดงายจากการหายใจ การสัมผัส จึงควรแยกเด็กปวยออกจากเด็กคน
อื่น ไมใชของใชสวนตัวปะปนกัน และใหเด็กหยุดเรียนเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ

3. กลุมเสีย่งตอการเกดิภาวะแทรกซอนซึ่งอาจจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได ไดแก ผูที่มีภูมิคุมกั
บกพรองแตกําเนิด ผูที่กินยากดภมูิตานทาน ทารกแรกเกิด สตรมีคีรรภ ผูสูงอายุ ที่ปวยเปน
โรคเบาหวาน ผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยที่อยูระหวางการรักษาดวยเคมบีาบัดหรือรังสีรักษา ผูปวยโรค
ภูมิคุมกันบกพรอง  

4. การปองกันโรคสามารถทําไดดวยการพาบุตรหลานไปรับวัค
แนะนําใหเริม่ฉีดตั้งแตอายุ 1 ปขึ้นไป (วัคซีนนอกแผนงานสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค

ตารางท่ี 2 อัตราปวยโรคสุกใสสูงที่สุด 10 อันดับแรกในป 
อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก ระหวางวันที่ 1 ม.
ลําดับ อําเภอ จังหวัด Pt.

1 เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 27
2 เขวาสินรินทร สุรินทร 
3 ชํานิ บุรีรัมย 
4 นางรอง บุรีรัมย 11
5 นาโพธ์ิ บุรีรัมย 
6 ศรีณรงค สุรินทร 
7 จอมพระ สุรินทร 
8 ขามทะเลสอ นครราชสมีา 
9 หนองบุญมาก นครราชสมีา 
10 วังนํ้าเขียว นครราชสมีา  

กลุมระบาดวิทยาและตอบโตฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

2565 (วันท่ี 27 มีนาคม- 2 เมษายน 2565) 

พบผูปวยโรคสุกใส 1,454 ราย อัตราปวย 2.20 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูเสียชีวิต 
18.23 รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 14.31 และกลุมอายุ 

ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.30 ตอประชากรแสนคน ภาคใต 
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศคือ จังหวัดแพร อัตราปวย 11

ราย อัตราปวย 2.74 ตอประชากรแสนคน ไมมี
พบมากที่สุดในกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 9.43           

71 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 15-24 ป 

กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2560-2564) ไมพบวามีความ
ยต่ํากวาคามัธยฐาน ดังรูปท่ี 2 

.01 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัด
ตอประชากรแสนคน และจังหวัดชัยภูมิ 1.58 ตอ

เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคสุกใสในระดับอําเภอ พบวาอําเภอที่มี
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอเขวาสินรินทร 

อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย 11.31 ตอประชากรแสนคน 

เฝาระวังโรคสุกใสในชมุชนและสถานที่มีคนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เชน โรงเรียน ศูนยเด็ก
เล็ก เรือนจาํและทณัฑสถาน เปนตน และสอบสวนโรคผูปวยสุกใสทกุราย  

โรคสุกใสสามารถตดิตอไดงายจากการหายใจ การสัมผัส จึงควรแยกเด็กปวยออกจากเด็กคน
อื่น ไมใชของใชสวนตัวปะปนกัน และใหเด็กหยุดเรียนเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

กลุมเสีย่งตอการเกดิภาวะแทรกซอนซึ่งอาจจะเปนอันตรายถึงแกชีวิตได ไดแก ผูที่มีภูมิคุมกัน
บกพรองแตกําเนิด ผูที่กินยากดภมูิตานทาน ทารกแรกเกิด สตรมีคีรรภ ผูสูงอายุ ที่ปวยเปน
โรคเบาหวาน ผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยที่อยูระหวางการรักษาดวยเคมบีาบัดหรือรังสีรักษา ผูปวยโรค

การปองกันโรคสามารถทําไดดวยการพาบุตรหลานไปรับวัคซีนปองกันโรคสุกใส โดยแพทย
วัคซีนนอกแผนงานสรางเสรมิภูมิคุมกันโรค) 

รูปที่ 1 แผนภูมอิัตราปวย
2565 

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคสกุใส
2565 กับคามัธยฐาน 5 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบอัตราปวย
เดียวกนัแยกรายจังหวัด

จังหวัด 
(1 ม.ค
Pt. 

(ราย)

บุรีรัมย 80 
สุรินทร 45 
นครราชสีมา 43 
ชัยภูมิ 18 

หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน  

อันดับแรกในป 2565 เขตสุขภาพที่ 9 
.ค. – 26 มี.ค. 2565 

Pt.ราย อัตราปวย* 
27 12.23 
4 11.65 
4 11.31 
11 9.67 
3 9.32 
4 8.56 
4 6.81 
2 6.61 
4 6.58 
3 6.58 

รูปที่ 3 อัตราปวยโรคสกุใส ป 2565 

9.43

6.71
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จํานวน (ราย)

                                                             
หมายเหตุ: สัปดาหที่ 11-12 ขอมลูยังไมครบถวน

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ป 2565 

 

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศชายตอ
และกลุมอายุ 10-14 ปรอยละ 12.93 ตามลําดับ 

ตอประชากรแสนคน ภาคใต 2.20 ตอประชากรแสนคน

11.97 ตอประชากรแสนคน 

 
แผนภูมอิัตราปวยโรคสกุใสตอประชากรแสนคนตามกลุมอายุป 

 
โรคสกุใสจําแนกรายสปัดาหเปรียบเทียบขอมูลป 
5 ป ยอนหลัง (2560-2564) 

เปรียบเทียบอัตราปวยโรคสุกใสป 2565 และป 2564 ชวงเวลา
เดียวกนัแยกรายจังหวัด 

ป 2565 

ค. – 26 มี.ค.65) 

ป 2564 

(1 ม.ค. –26 มี.ค.64) 
อัตราปวย 
ป 65/64 

(เทา) 
) 

อัตรา
ปวย* 

Pt. 
(ราย) 

อัตรา
ปวย* 

 5.01 260 16.30 0.31 
 3.22 180 12.88 0.25 
 1.62 377 14.24 0.11 
 1.58 158 13.88 0.11 

อัตราปวยตอประชากรแสนคน   

 
 

2565 จําแนกรายอําเภอในเขตสุขภาพที่ 9 

3.68 4.04
2.31

0.89 1.48 1.40
2.84

10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
กลุมอายุ 

5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951
                                                              สัปดาห

Median จํานวนผูปวย

ขอมลูยังไมครบถวน



โรคไขหวัดใหญ ป 
สถานการณโรคไขหวัดใหญประเทศไทย 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2565 มีผูปวย 1
1:1.06 พบมากที่สุดในกลุมอายุ 15-24 ป รอยละ 10.88 รองลงมาคือ
คือ ภาคเหนือ 3.77 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ

สถานการณโรคไขหวัดใหญเขตสุขภาพท่ี 9  
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565 พบผูปวย 64 ราย อัตราปวย 

รายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1:1.37 พบมากท่ีสุดใ
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 1.88
อัตราปวย 1.50 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับดังรูปที่ 1 

เปรียบเทียบผูปวยโรคไขหวัดใหญป 2565 กับคามัธยฐาน 
ผิดปกติของการเกิดโรคเนื่องจากจํานวนผูปวยต่ํากวาคามัธยฐาน 
ทุกจังหวัด ณ สัปดาหที่ 5 มีคาสัดสวน ILI ต่ํากวารอยละ 5 ดังรูปท่ี 

จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคไขหวัดใหญสูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 
คือจังหวัดบุรีรัมย 0.88 ตอประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร 0.79
ตอประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคไขหวัดใหญระดับอําเภอ พบวาอําเภอที่
มีอัตราปวยสูงที่สุดคืออําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 10.87 
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย 10.82 ตอประชากรแสนคน และอําเภอ
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 2  
ขอเสนอแนะ 

1. โรคไขหวัดใหญเปนโรคที่มีวิธีการปองกันและวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
กลุมผูสงูอายุอยางเขมขนเนื่องจากเปนกลุมที่มีอตัราปวยต่ําแตมีอัตราปวยตายสูง สวนใหญอยูในกลุม
ผูสูงอายุที่มโีรคประจําตัวดวยโรคเรื้อรังซึ่งไมไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

2. เฝาระวังผูปวยที่มีอาการ ILI โดยเฉพาะกลุมผูสงูอายุ ถาพบผูท่ีมีอาการเขาไดกับโรคไขหวดั
ใหญตองตรวจทางหองปฏิบติัการดวย Rapid test และใหยา 

3. ในสถานที่ที่มีคนอยูหนาแนนและพักคาง เชน เรือนจํา คายทหาร โรงเรยีน การเขาคายพัก
แรม ควรมีการคัดกรองผูท่ีมีอาการคลายไขหวัดใหญ หากพบผูปวยต
หองนอนหรือหยุดเรียนหยดุงาน 

4. เมื่อมีผูปวยโรคไขหวัดใหญจะตองดําเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และคนหาผูปวย
เพ่ิมเตมิในพื้นท่ี 

5. ผูปวยยืนยันไขหวัดใหญเสียชีวิตตองมีผลทางหองปฏิบัติการยืนยนัเชื้อกอโรคทุกราย 
Rapid test) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราปวยโรคไขหวัดใหญป 2565 และป 2564
ชวงเวลาเดยีวกันแยกรายจังหวัด 

จังหวัด 

ป 2565 

(1 ม.ค. –26 มี.ค.65) 

ป 2564 

(1 ม.ค.–26มี.ค. 64) 
อัตรา
ปวย 

65/64 
(เทา) 

Pt. 
(ราย) 

อัตรา
ปวย* 

Pt. 
(ราย) 

อัตรา
ปวย* 

นครราชสีมา 36 1.36 178 6.72 0.20 

บุรีรมัย 14 0.88 219 13.73 0.06 

สุรินทร 11 0.79 127 9.09 0.09 

ชัยภูมิ 3 0.26 48 4.22 0.06 

หมายเหต ุ* อัตราปวยตอประชากรแสนคน 

ตารางที่ 2 
เขตสุขภาพที่ 

ลําดับ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

กลุมระบาดวิทยาและตอบโตฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

ป 2565 (วันท่ี 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2565

1,140 ราย อัตราปวย 1.72 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูเสียชีวิต 
รองลงมาคืออายุ 1 ป รอยละ 10.61 และอายุ 25-34 ป รอยละ 8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.64 ตอประชากรแสนคน ภาคใต 1.61 ตอประชากรแสนคน 
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ คือ จังหวัดเชยีงราย อัตราปวย 11.17 ตอประชากรแสนคน

ราย อัตราปวย 0.94 ตอประชากรแสนคน ไมมี
พบมากท่ีสุดในกลุมอายุ 0-4 ป อัตราปวย 6.40          

88 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 15-24 ป 

กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2560-2564) ไมพบความ
ผิดปกติของการเกิดโรคเนื่องจากจํานวนผูปวยต่ํากวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ตั้งแตป 2564 ดังรูปท่ี 2 และ

ดังรูปท่ี 3 (ไมมีขอมูลในระบบ ILI ตั้งแตสป.ที่ 6) 
สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 1.36 ตอประชากรแสนคน รองลงมา

79 ตอประชากรแสนคน และจังหวัดชัยภูมิ 0.26 
เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคไขหวัดใหญระดับอําเภอ พบวาอําเภอที่

87 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอ    
ตอประชากรแสนคน และอําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร 6.42                        

และวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพแตตองเฝาระวังใน
กลุมผูสงูอายุอยางเขมขนเนื่องจากเปนกลุมที่มีอตัราปวยต่ําแตมีอัตราปวยตายสูง สวนใหญอยูในกลุม
ผูสูงอายุท่ีมโีรคประจําตัวดวยโรคเรื้อรังซึ่งไมไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ายุ ถาพบผูท่ีมีอาการเขาไดกับโรคไขหวดั
และใหยา Oseltamivir 

ในสถานที่ที่มีคนอยูหนาแนนและพักคาง เชน เรือนจํา คายทหาร โรงเรยีน การเขาคายพัก
แรม ควรมีการคัดกรองผูท่ีมีอาการคลายไขหวัดใหญ หากพบผูปวยตองมีการแยกผูปวย โดยใหแยก

เมื่อมีผูปวยโรคไขหวัดใหญจะตองดําเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และคนหาผูปวย

ผูปวยยืนยันไขหวัดใหญเสียชีวิตตองมีผลทางหองปฏิบัติการยืนยนัเชื้อกอโรคทุกราย (รวมทั้ง 

รูปที่ 1 แผนภูมอิัตราปวย
ป 2565 

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรค
2565 กับคามัธยฐาน 5 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบอัตราปวย
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

รูปที่ 3 สัดสวน ILI ตอผูปวยนอก แยกรายจังหวัด ในเขตสขุภาพที่ 
นครราชสีมา ป 2565หมายเหตุ 
ที่มา : ระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ 
กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค

2 อัตราปวยโรคไขหวัดใหญสูงที่สุด 10 อันดับแรกในป 2565
เขตสุขภาพที่ 9 

อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก  
ระหวางวันท่ี 1 ม.ค. – 26 ม.ีค. 2565 

อําเภอ จังหวัด 
Pt.
ราย 

อัตรา
ปวย* 

ชุมพวง นครราชสีมา 9 10.87 

ละหานทราย บุรีรัมย 8 10.82 

ศรีณรงค สุรินทร 3 6.42 

นาโพธิ์ บุรีรัมย 2 6.21 

หนองหงส บุรีรัมย 2 4.01 

ศีขรภูมิ สุรินทร 5 3.71 

ขามทะเลสอ นครราชสีมา 1 3.3 

รัตนบุรี สุรินทร 3 3.25 

บานดาน บุรีรัมย 1 3.24 

พิมาย นครราชสีมา 4 3.13 รูปท่ี 4 อัตราปวยโรคไขหวัดใหญ ป 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ป 2565 

2565) 

ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 
8.60 ตามลําดับ ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด
ตอประชากรแสนคน และภาคกลาง 0.77 

ตอประชากรแสนคน 

 
แผนภูมอิัตราปวยโรคไขหวัดใหญตอประชากรแสนคนตามกลุมอายุ

 
โรคไขหวัดใหญจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมูลป 
5 ป ยอนหลัง (2560-2564) 

เปรียบเทียบอัตราปวยโรคไขหวดัใหญป 2565 และป 2564 
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด 

 

ตอผูปวยนอก แยกรายจังหวัด ในเขตสขุภาพที่ 9
หมายเหตุ : ไมมีขอมลูในระบบ ILI ตั้งแตสป.ที่ 6 

ระบบเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ 
กองระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 
อัตราปวยโรคไขหวัดใหญ ป 2565จําแนกรายอําเภอในเขตสุขภาพที่ 9 

1.23 1.50
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นครราชสีมา บุรรีมัย

สุรินทร ชัยภูมิ



โรคปอดบวม ป 
สถานการณโรคปอดบวม ประเทศไทย 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 28  มีนาคม 2565 พบผูปวย 
ตอประชากรแสนคน อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1:1.21 
กลุมอายุ 45-54 ป รอยละ 10.22 ตามลําดับ ภาคที่มีอัตราปวยสู
ตอประชากรแสนคน ภาคใต 40.37 ตอประชากรแสนคน และภาคก
จังหวัดศรีสะเกษ อัตราปวย 116.63 ตอประชากรแสนคน 
สถานการณโรคปอดบวม เขตสุขภาพที่ 9  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565 พบผูปวย 2,814
ไมมีรายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1:1.11 พบมากที่สุดในกลุมอายุ 
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 65 ปขึ้นไป อัตราปวย 
55-64 ป อัตราปวย 47.38 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับดังรูปท่ี 

เปรียบเทียบจํานวนผูปวยโรคปอดบวมป 2565 กับคามัธยฐาน 
ผิดปกติของการเกิดโรค โดยมีจํานวนผูปวยนอยกวาคามัธยฐาน 5 

จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคปอดบวมสูงสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดสุรินทร 45.73 ตอประชากรแสนคน จังหวัดชัยภูมิ 44.20 
34.37 ตอประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคปอดบวมในระดับอําเภอ พบวา
อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงท่ีสุดคืออําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 361
เนินสงา จังหวัดชัยภูมิ 177.14 ตอประชากรแสนคน และอํา
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
ขอเสนอแนะ 

1. ผูปวยที่เปนโรคปอดบวมจากไขหวัดใหญควรใหยาตานเชื้อไวรัส
2. หลังจากผูปวยไดรบัการวินิจฉัยสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรยีควรรักษาดวยยาปฏิชีวนะอยางเร็ว

ที่สุด  
3. ฉีดวัคซีนปองกันโรคในกลุมเสีย่งคือ เด็กเล็ก ผูที่มีอายุ 

ต่ําหรือมโีรคประจําตัวบางอยาง การฉีดวัคซีนท่ีใหผลในการลดอตัราการเกิดโรคปอดบวมจากการติด
เช้ือไดแก วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ และวัคซีนปองกันโรคปอดอักเสบ

4. อาการปอดบวมเปนอาการที่พบไดจากหลายโรค ควรทําการตรวจหาเชื้อกอโรค โดยเฉพาะ
ชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 

ตารางท่ี 2 อัตราปวยโรคปอดบวม สูงท่ีสุด 10 อันดับแรกในป 
อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก ระหวางวันที่ 1 ม.ค
ลําดับ อําเภอ จังหวัด Pt.ราย

1 นางรอง บุรีรัมย 
2 เนนิสงา ชัยภูม ิ
3 ชุมพวง นครราชสมีา 
4 หนองบัวระเหว ชัยภูม ิ
5 ศีขรภูม ิ สุรินทร 
6 เขวาสินรินท สุรินทร 
7 ชํานิ บุรีรัมย 
8 ละหานทราย บุรีรัมย 
9 ศรีณรงค สุรินทร 
10 เกษตรสมบูรณ ชัยภูม ิ 

กลุมระบาดวิทยาและตอบโตฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

ป 2565 (วันท่ี 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2565

พบผูปวย 27,925 ราย อัตราปวย 42.20 ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 
 พบมากที่สุดในกลุมอายุ 65 ปขึ้นไป รอยละ 37.74 รองลงมาคือ กลุมอายุ 

ตามลําดับ ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 55.17 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ 
ตอประชากรแสนคน และภาคกลาง 27.19 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ 

814 ราย อัตราปวย 41.51 ตอประชากรแสนคน 
พบมากที่สุดในกลุมอายุ 0-4 ปอัตราปวย 145.18 

อัตราปวย 124.46 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับดังรูปท่ี 1 

บคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2560-2564) ไมพบความ
5 ปยอนหลัง ดังรูปที่ 2 

บุรีรัมย 47.77 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ 
20 ตอประชากรแสนคน และจังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคปอดบวมในระดับอําเภอ พบวา
361.34 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคืออําเภอ

ตอประชากรแสนคน และอําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 152.25                      

ผูปวยที่เปนโรคปอดบวมจากไขหวัดใหญควรใหยาตานเชื้อไวรัส 
หลังจากผูปวยไดรบัการวินิจฉัยสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรยีควรรักษาดวยยาปฏิชีวนะอยางเร็ว

ฉีดวัคซีนปองกันโรคในกลุมเสีย่งคือ เด็กเล็ก ผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป และผูที่มภีาวะภูมิตานทาน
ต่ําหรือมโีรคประจําตัวบางอยาง การฉีดวัคซีนท่ีใหผลในการลดอตัราการเกิดโรคปอดบวมจากการติด
เช้ือไดแก วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ และวัคซีนปองกันโรคปอดอักเสบ 

การปอดบวมเปนอาการที่พบไดจากหลายโรค ควรทําการตรวจหาเชื้อกอโรค โดยเฉพาะ

รูปที่ 1 แผนภูมอิัตราปวย
2565 

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคปอดบวม
2565 กับคามัธยฐาน 5 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบอัตราปวย
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด 
(1 ม.ค

Pt. 
(ราย)

บุรีรมัย 726 
สุรินทร 639 

ชัยภูมิ 503 
นครราชสีมา 910 

หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน  

อันดับแรกในป 2565 เขตสุขภาพที่ 9 
ค. – 26 มี.ค. 2565 
ราย อัตราปวย* 
411 361.34 
46 177.14 

126 152.25 
54 140.09 

183 135.76 
45 131.11 
44 124.36 
81 109.59 
48 102.72 

100 89.67 

รูปที่ 3 อัตราปวยโรคปอดบวม ป 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ป 2565 

2565) 

ากรแสนคน มีรายงานผูเสียชีวิต 34 ราย อัตราตาย 0.05          
อ กลุมอายุ 55-64 ป รอยละ 14.25 และ

ชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ 44.48              
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุดในประเทศ คือ 

 
แผนภูมอิัตราปวยโรคปอดบวมตอประชากรแสนคนตามกลุมอายุป 

 
โรคปอดบวมจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมูลป 
5 ป ยอนหลัง (2560-2564) 

เปรียบเทียบอัตราปวยโรคปอดบวม ป 2565 และป 2564 
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด 

ป 2565 

ค. – 26 มี.ค.65) 

ป 2564 

(1 ม.ค. – 26 มี.ค.64) 
อัตราปวย 
ป 65/64 

(เทา) 
) 

อัตรา
ปวย* 

Pt. 
(ราย) 

อัตรา
ปวย* 

 47.77 1,636 102.55 0.46 
 45.73 1,009 72.21 0.63 
 44.20 823 72.32 0.61 
 34.37 1,488 56.20 0.61 

อัตราปวยตอประชากรแสนคน   

 
ป 2565 จําแนกรายอําเภอในเขตสขุภาพที่ 9 

13.49 15.02 14.36 17.98 30.52
47.38

124.46
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5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951
                                                              สัปดาห

Median จํานวนผูปวย

ขอมลูยังไมครบถวน



โรคไขหูดับ ป 2565 
สถานการณโรคไขหูดับประเทศไทย 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 23 มีนาคม 2565 พบผูปวยโรคไขหูดับ 
1:2.47 พบมากที่สุดในกลุมอายุ 65 ปข้ึนไป รอยละ 28.79 รองลงมาคือ 
อัตราปวยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.22 ตอประชากรแสนคน รองลง
ภาคกลาง 0.01 ตอประชากรแสน ตามลําดับ โดยจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุดในประเทศคือ 

สถานการณโรคไขหูดับเขตสุขภาพท่ี 9  
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2565 พบผูปวย 25 ราย อัตราปวย 

รายงานผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 1: 4 พบมากท่ีสุดในกลุม
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 55-64 ป อัตราปวย 0.70
อัตราปวย 0.55 ตอประชากรแสนคน ดังรูปที่ 1 

เปรียบเทียบจํานวนผูปวยโรคไขหูดับป 2565 กับคามัธยฐาน 
ผิดปกติของการเกิดโรคตั้งแตสัปดาหที่ 41 ป 2564 พบผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 

จังหวัดท่ีมีอัตราปวยโรคไขหูดับสูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 0.09 ตอแสนประชากร จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ไมพบผูปวย 
เมื่อจําแนกอัตราปวยโรคไขหูดับในระดับอําเภอพบวาอําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุดคือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา 5.55 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอ
ประชากรแสนคน และอําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 3.62 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสอบสวนใหทราบพฤติกรรมการบริโภค แหลงท่ีมาของเนื้อหมู และศึกษาลักษณะ
ทางระบาดวิทยาชนิดของเชื้อภายในจังหวัดและเขตรวมกับทีมปศุสตัว

2. สื่อสารความเสี่ยงโรคไขหูดับใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหมีการปรับพฤติกรรมบรโิภคเนื้อหมู
ที่ปรุงสุก ไมควรรับประทานเนื้อหมูดิบรวมกับการดืม่สรุา 

3. ประชาชนควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหลงท่ีมีมาตรฐาน เช่ือถือได ไมควรซื้อจากแหลง ท่ีไม
ทราบที่มาของหมู 

4. ใหความรูดานสุขอนามัยแกผูชาแหละหมู พัฒนามาตรฐานของฟารมหมู โรงฆาสัตว เขียงหมู 
ใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

ตารางท่ี 2 อัตราปวยโรคไขหูดับสงูที่สุด 10 อันดับแรกในป 
อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก ระหวางวันที่ 1 ม.ค
ลําดับ อําเภอ จังหวัด Pt.ราย

1 เฉลิมพระเกียรต ิ นครราชสมีา 2
2 บานเหลื่อม นครราชสมีา 1
3 ชุมพวง นครราชสมีา 3
4 ขามทะเลสอ นครราชสมีา 1
5 โนนสูง นครราชสมีา 4
6 แกงสนามนาง นครราชสมีา 1
7 ขามสะแกแสง นครราชสมีา 1
8 บําเหน็จณรงค ชัยภูม ิ 1
9 ประทาย นครราชสมีา 1
10 คง นครราชสมีา 1

 

 

นางสาวกญัญรัตน  สระแกว       นักวิชาการสถิติชํานาญการ/ผูจัดทํา

นางนันทนา แตประเสริฐ           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ

กลุมระบาดวิทยาและตอบโตฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

2565 (วันท่ี 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2565

พบผูปวยโรคไขหูดับ 66 ราย อัตราปวย 0.10 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 
รองลงมาคือ กลุมอายุ 45-54 ป รอยละ 24.24 และกลุมอายุ 55

ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.12 ตอประชากรแสนคน ภาคใต 
ตอประชากรแสน ตามลําดับ โดยจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุดในประเทศคือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราปวย 0.

ราย อัตราปวย 0.37 ตอประชากรแสนคน ไมมี
พบมากท่ีสุดในกลุมอายุ 65 ปข้ึนไป อัตราปวย 0.95           

70 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 45-54 ป 

กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2560-2564) พบวามีความ
พบผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน ดังรูปท่ี 2 

สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 0.91 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ 
จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ไมพบผูปวย รายละเอียดดังตารางที่ 1 

าอําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงสุดคือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 4.83 ตอ

ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ รายละเอียดดัง

ควรมีการสอบสวนใหทราบพฤติกรรมการบริโภค แหลงท่ีมาของเนื้อหมู และศึกษาลักษณะ
ทางระบาดวิทยาชนิดของเชื้อภายในจังหวัดและเขตรวมกับทีมปศุสตัว 

สื่อสารความเสี่ยงโรคไขหูดับใหประชาชนรับทราบ เพื่อใหมีการปรับพฤติกรรมบรโิภคเนื้อหมู

ประชาชนควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหลงท่ีมีมาตรฐาน เช่ือถือได ไมควรซื้อจากแหลง ท่ีไม

ใหความรูดานสุขอนามัยแกผูชาแหละหมู พัฒนามาตรฐานของฟารมหมู โรงฆาสัตว เขียงหมู 

รูปที่ 1 แผนภูมอิัตราปวย
2565 

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยโรคไขหูดับ
2565 กับคามัธยฐาน 5 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบอัตราปวย
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด 
(1 ม
Pt. 

(ราย)

นครราชสีมา 24 
ชัยภูมิ 1 
บุรีรัมย 0 
สุรินทร 0 

หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน  

อันดับแรกในป 2565 เขตสุขภาพที่ 9 
ค. – 26 มี.ค. 2565 
ราย อัตราปวย* 
2 5.55 
1 4.83 
3 3.62 
1 3.32 
4 3.20 
1 2.71 
1 2.32 
1 1.90 
1 1.29 
1 1.26 

รูปที่ 3 อัตราปวยโรคไขหูดับป 2565 

0.00 0.00 0
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อัตราปวย 
(ตอปชก.แสนคน)

0
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8

41 4345474951 1 3 5

จํานวน (ราย)

                                                             
หมายเหตุ: สัปดาหที่ 11-12 ขอมลูยังไมครบถวน

ผูจัดทํา 

นางนันทนา แตประเสริฐ           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ/ผูตรวจทาน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา ป 2565 

2565) 

ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 1 ราย อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย 
55-64 ป รอยละ 22.73 ตามลําดับ ภาคที่มี

ตอประชากรแสนคน ภาคใต 0.09 ตอประชากรแสนคน และ
.91 ตอประชากรแสนคน 

 
แผนภูมอิัตราปวยโรคไขหูดับตอประชากรแสนคนตามกลุมอายุป 

 
โรคไขหูดับจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมลูป 
5 ป ยอนหลัง (2560-2564) 

เปรียบเทียบอัตราปวยโรคไขหูดบัป 2565 และป 2564 
ชวงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด 

ป 2565 

.ค.–26มี.ค.65) 

ป 2564 

(1 ม.ค.–26มี.ค.64) 
อัตราปวย 
ป 65/64 

(เทา) 
) 

อัตรา
ปวย* 

Pt. 
(ราย) 

อัตรา
ปวย* 

 0.91 9 0.34 2.68 
 0.09 1 0.09 1.00 
 0.00 0 0.00 0.00 

0.00 1 0.07 0.00 
อัตราปวยตอประชากรแสนคน   

 
2565 จําแนกรายอําเภอในเขตสุขภาพที่ 9 

0.00 0.00 0.00

0.40
0.55

0.70

0.95

10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
กลุมอายุ 

5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951

                                                              สัปดาห

Median จํานวนผูปวย

ขอมลูยังไมครบถวน


