
 

สถานการณ์โรคและภั ยสุขภาพที่ส าค ญ 
ประจ าส ปดาห์ที่ 9 ระหว่าง ว นที่ 28 กุมภาพ นธ์  - 6 มีนาคมั2565 

  

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญระหวํางวันที่  28 กุมภาพันธ์  – 6 มีนาคม 2565 (สัปดาห์ที่  9)                     
ทีมตระหนักรู๎สถานการณ์  ได๎รับรายงานและตรวจสอบข๎อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรค เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่
นําสนใจ ดังนี้ 
1. สถานการณ์โรคระบาดที่น่าสนใจ ในเขตสุขภาพที่ 5 
  ไมํพบรายงานสถานการณ์โรคระบาดประจ าสัปดาห ์
2. โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ตารางที่ 1 อัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย 10 ล าดับโรคแรก ที่ต๎องเฝ้าระวังทางด๎านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5  
ล าดับ โรค ป่วย(ราย) อัตราป่วยต่อแสน ตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตายร้อยละ 

1 Diarrhea 4,164 78.07 0 0 0 
2 Pneumonia 496 9.3 0 0 0 
3 Food Poisoning 356 6.67 0 0 0 
4 Pyrexia 339 6.36 0 0 0 
5 D.H.F, Total (26, 27, 66) 114 2.14 0 0 0 
6 S.T.D., total (37-41, 79-81) 111 2.08 0 0 0 
7 H.conjunctivitis 56 1.05 0 0 0 
8 Syphilis 47 0.88 0 0 0 
9 Chickenpox 35 0.66 0 0 0 
10 Pulmonary T.B. 33 0.62 0 0 0 

ที่มา: ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) 

ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชุบรี (สคร.5 
ราชบุรี) ได๎รับรายงานผู๎ป่วยโรคอุจจาระรํวง จ านวน 4,164 ราย อัตราป่วย 78.07 ตํอประชากรแสนคน ไมํมีรายงานผู๎ป่วย
เสียชีวิต พบผู๎ป่วยเพศหญิงมากกวําเพศชาย (2,510 ราย และ 1,654 ราย) อัตราสํวน 1.52:1 

กลุํมอายุที่พบสูงสุด คือ กลุํมอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 161.24 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุํมอายุ  25 - 
34 ปี (106.85) กลุํมอายุ 15 - 24 ปี (96.92) กลุํมอายุ 5 - 9 ปี (75.75) กลุํมอายุ 65 ปีขึ้นไป (73.03) กลุํมอายุ 55 - 64 ปี 
(65.68) กลุํมอายุ 10 - 14 ปี (63.54) กลุํมอายุ 35 - 44 ปี (59.18) และกลุํมอายุ 45 - 54 ปี (49.24) 

อาชีพที่พบผู๎ป่วยสูงสุด คือ รับจ๎าง ร๎อยละ 40.78 รองลงมา คือ เด็กในปกครอง (20.7) นักเรียน (18.83) งานบ๎าน 
(5.64) อาขีพเกษตร (4.56) อาชีพอื่นๆ (3.43) ค๎าขาย (2.02) รับราชการ (1.68) ทหาร/ต ารวจ (1.2) บุคลากรสาธารณสุข (0.58) 
นักบวช (0.43) ครู (0.12) และประมง (0.02) 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคอุจจาระรํวง (Diarrhea) สูงสุด คือ นครปฐม อัตราป่วย 148.02 ตํอประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และสมุทรสาคร อัตราป่วย 138.43, 
131.60, 48.21, 33.04, 25.68, 22.99 และ 0.34 ตํอประชากรแสนคน ตามล าดับ 

ตั้งแตํวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู๎ป่วยจ านวน 102 ราย โดยพบที่จังหวัดนครปฐม 69 ราย และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 33 ราย ยังไมํพบการระบาดเป็นกลุํมก๎อน ดังแผนภูมิที่ 1 และ 2 



 

สถานการณ์โรคและภั ยสุขภาพที่ส าค ญ 
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แผนภูมิที่ 2 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง (Diarrhoea) เขตสุขภาพที่ 5  
จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2565 
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนผู้ป่วยโรค Diarrhoea เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 - 2565  
(ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2565) เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

Median ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

   ที่มา : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 
 

ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา 
              โรคอุจจาระรํวง เป็นโรคที่พบมากเป็นล าดับแรกของพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 5 สาเหตุส าคัญ มักพบวําเกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย และไวรัส พบมากที่สุดในกลุํมอายุต่ ากวํา 4 ปี และเกิดได๎ทุกฤดูกาล อาการของโรคมีตั้งแตํเล็กน๎อย จนถึงรุนแรง 
ภาวะช็อคจากการเสียน้ าหากไปพบแพทย์ช๎าเกินไป ดังนั้น จึงควรสื่อสาร ให๎ความรู๎ในการรักษาสุขภาวะสํวนบุคคล 
รับประทานอาหารปรุงสุก ใหมํ การดูแลตนเองเบื้องต๎นหากมีอาการอุจจาระรํวง การสังเกตอาการผิดปกติที่ต๎องพบแพทย์ 
เพื่อรับการรักษา ผู๎ปกครองควรระมัดระวังในการเลือกอาหารให๎เด็กทาน และหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ หนํวยงาน
สาธารณสุขควรมีการเฝ้าระวังการเกิดโรคเป็นกลุํมก๎อน เพื่อให๎สามารถตรวจจับการระบาดและควบคุมโรคได๎อยํางรวดเร็ว 
 

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) 
ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565 สคร.5 ราชบุรี ได๎รับรายงานผู๎ป่วยโรคปอดอักเสบ จ านวน 

496 ราย อัตราป่วย 9.30 ตํอประชากรแสนคน ไมํมีรายงานผู๎เสียชีวิต พบผู๎ป่วยเพศชายมากกวําเพศหญิง (297 ราย และ 
199 ราย) อัตราสํวน 1.49:1  
       กลุํมอายุที่พบสูงสุด คือ กลุํมอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 32.90 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุํมอายุ 0- 4 
ปี (21.32) กลุํมอายุ 55 - 64 ปี (11.87) กลุํมอายุ 45 - 54  ปี (6.72) กลุํมอายุ 5 - 9 ปี (5.41) กลุํมอายุ 15 - 24 ปี (4.2) 
กลุํมอายุ 35 - 44 ปี (4.07) กลุํมอายุ 25 - 34 ปี (3.62) และกลุํมอายุ 10 - 14 ปี (2.2) 
        อาชีพที่พบผู๎ป่วยสูงสุด คือ รับจ๎าง ร๎อยละ 30.44 รองลงมา คือ เด็กในปกครอง (22.18) งานบ๎าน (17.94) 
นักเรียน (10.69) อาชีพเกษตร (6.85) อาชีพอื่นๆ (5.85) ค๎าขาย (2.42) นักบวช (2.02) ทหาร/ต ารวจ (0.81) รับราชการ 
(0.6) และประมง (0.2)  
        จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคปอดอักเสบสูงสุด คือ ประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 27.12 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา 
คือ สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร อัตราป่วย 12.58, 12.47, 9.95, 
5.87, 5.80, 4.67 และ 0 ตํอประชากรแสนคน ตามล าดับ   

ตั้งแตํวันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู๎ป่วยจ านวน 6 ราย โดยพบที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 ราย และจังหวัด
นครปฐม 1 ราย ยังไมํพบการระบาดเป็นกลุํมก๎อน ดังแผนภูมที่ 3 และ 4 
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แผนภูมิที่ 4 อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เขตสุขภาพที่ 5 
จ าแนกตามกลุ่มอายุ  

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ที่มา : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

 

ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา 
 ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู๎ป่วยโรคปอดอักเสบ 496 ราย พบมากที่สุดในกลุํมอายุ 65 ปี
ขึ้นไป และกลุํมอายุ ต่ ากวํา 4 ปี จึงควรเฝ้าระวังการระบาดในกลุํมเปราะบาง และในสถานที่ที่มีคนรวมกันเป็นจ านวนมาก 
เชํน โรงเรียน คํายทหาร และต๎องเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ในกลุํมผู๎ป่วยปอดอักเสบทุกราย ในกลุํมผู๎ป่วย
ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู๎ป่วยตํางชาติและผู๎ที่เดินทางมาจากตํางประเทศในระยะ 14 วัน เพื่อยืนยันวํา
อาการป่วยดังกลําวไมํได๎มาจากเชื้อ SARS CoV-2 ดังนั้น จึงควรรายงานข๎อมูลจากการเฝ้าระวัง (รง 506) จากหนํวยบริการ
ทั้งของรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน เพื่อตรวจจับการระบาดและควบคุมโรคได๎ทันเวลา  
 

โรคที่น่าสนใจในสัปดาห์นี ้
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 

ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565 สคร.5 ราชบุรี ได๎รับรายงานผู๎ป่วยโรคไข๎หวัดใหญํ จ านวน 
27 ราย อัตราป่วย 0.51 ตํอประชากรแสนคน ไมํมีรายงานผู๎ป่วยเสียชีวิต  

จังหวัดที่มีอัตราป่วยตํอประชากรแสนคนสูงสุด คือ กาญจนบุรี อัตราป่วย 1.79 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา คือ 
นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 0.65, 0.52, 0.35, 0.18 ตํอประชากรแสนคน ตามล าดับ สํวน
เพชรบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี อัตราป่วยเป็น 0  

กลุํมอายุที่พบสูงสุด คือ กลุํมอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 2.41 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุํมอายุ 15 - 24 ปี 
(0.95) กลุํมอายุ 5 - 9 ปี (0.64) กลุํมอายุ 25 - 34 ปี (0.52) กลุํมอายุ 35 - 44 ปี (0.36) กลุํมอายุ 10 - 14 ปี (0.31) กลุํมอายุ 
65 ปีขึ้นไป (0.17) กลุํมอายุ 55 - 64 ปี (0.17) และกลุํมอายุ 45 - 54 ปี (0.12) 

ตั้งแตํ 1–26 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู๎ป่วยจ านวน 3 ราย ที่จังหวัดนครปฐม แตํไมํระบาดเป็นกลุํมก๎อน ดังแผนภูมิที่ 5 
 

 
ที่มา: ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เขตสุขภาพที่ 5 ปี 
2564 - 2565 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2565) 

 เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

Median ปี 2565 ปี 2564 
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แผนภูมิที่ 5 จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เขตสุขภำพที่ 5 ปี 2563 - 2565  
(ตั้งแต่ 1 มกรำคม – 26 กุมภำพันธ์ 2565) เทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง 

Median ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
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ประเมินความเสี่ยง/ข้อพิจารณา 
 ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ไมํพบเหตุการณ์การระบาดของโรคไข๎หวัดใหญํ ในปี 2565 จ านวน
ผู๎ป่วยต่ ากวําคํามัธยฐานตั้งแตํเดือนมกราคมและต่ ากวําปี 2564 ในชํวงเวลาเดียวกัน ผู๎ป่วยสํวนใหญํอายุต่ ากวํา 4 ปี ซึ่งเป็น
กลุํมเปราะบาง เสี่ยงมีอาการรุนแรงมากกวํากลุํมอื่น ดังนั้น หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องรติดตามสถานการณ์ผู๎ป่วย เฝ้าระวัง
เหตุการณก์ารระบาดของโรคไข๎หวัดใหญํ ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก กลุํมวัยท างานในสถานที่แออัด เชํน โรงงานอุตสาหกรรม 
คํายทหาร สถานพยาบาล รวมถึงกลุํมผู๎ต๎องขังในเรือนจ า เพื่อสามารถตรวจจับการระบาดและควบคุมโรคได๎ทันเวลา 
 

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก(Dengue disease) ทั้ง 5 มิติของการด าเนินงาน สัปดาห์ที่ 8 
Risk Prevention Health outcomes 

Determinants Behaviors Program Response Morbidity/Motaility Event-based 
1.รายงานการตรวจหาเชื้อ
ในคนในชํวงปีท่ีผํานมา 
 

2.พฤติกรรมการ
ป้องกันยุงพาหะของ
ประชาชน 

3.การวิเคราะห์
ประเมินพ้ืนท่ีอ าเภอ
เสี่ยงรายสัปดาห ์

4.อัตราป่วย อัตราตายใน
คน อัตราป่วยแยกราย
จังหวัด รายอ าเภอ  

5.รายงานเหตุการณ์
ผิดปกติในคน เชํน มี
ผู๎ป่วยมากกวําปกติ  

 
สถานการณ์ทั่วไป 

โรคไข๎เลือดออก จากข๎อมูลตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สคร.5 ราชบุรี ได๎รับรายงาน
ผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกรวม (26, 27, 66) จ านวน 114 ราย อัตราป่วย 2.14 ตํอประชากรแสนคน ไมํมีรายงานผู๎ป่วยเสียชีวิต 
พ.ศ. 2565 พบจ านวนผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกน๎อยกวําคํามัธยฐาน 5 ปีย๎อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2564) คิดเป็นร๎อยละ 98 และเมื่อ
เทียบกับปีที่ผํานมา มีจ านวนผู๎ป่วยลดลง ร๎อยละ 92 ในชํวงเวลาเดียวกัน ดังกราฟที่ 1 

 

กราฟที่ 1 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 รายสัปดาห์ ประจ าปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-8   

 
 
กลุ่มอายุ เพศ อาชีพผู้ป่วย 

กลุํมอายุที่พบสูงสุด คือ กลุํมอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 9.75 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา คือ      กลุํมอายุ 5 - 9 
ปี (6.68) กลุํมอายุ 15 - 24 ปี (3.52) กลุํมอายุ 0 - 4 ปี (2.06) กลุํมอายุ 25 - 34 ปี (1.81) กลุํมอายุ 65 ปีขึ้นไป (0.69) กลุํม
อายุ 45 - 54 ปี (0.61) กลุํมอายุ 55 - 64 ปี (0.5) และกลุํมอายุ 35 - 44 ปี (0.48)  

อาชีพที่พบผู๎ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน ร๎อยละ 47.37 รองลงมา คือ เด็กในปกครอง (18.42) รับจ๎าง (17.54) อาชีพ
อื่นๆ (8.77) งานบ๎าน (4.39) ค๎าขาย (1.75) บุคลากรสาธารณสุข (0.88) และราชการ (0.88) 
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  จังหวัดที่มีอัตราป่วยตํอประชากรแสนคนสูงสุด คือ นครปฐม อัตราป่วย 6.29 ตํอประชากรแสนคน รองลงมา 
คือ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร อัตราป่วย 2.42, 1.99, 1.57, 
1.20,  1.12, 0.21 และ 0 ตํอประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินอ าเภอจ าแนกตามการเกิดโรคไข๎เลือดออก ตั้งแตํสัปดาห์ที่ 4 - 8 (ระหวํางวันที่ 23 มกราคม –  
              26 กุมภาพันธ์ 2565) 

    มาตรการข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1.หนํวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสานงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการติดตามควบคุมโรคตามมาตรการ 
3-1-2 รํวมกับมาตรการเสริม 7-14-21-28 อยํางตํอเนื่อง 
 2.ประชาสัมพันธ์มาตรการการดูแลสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ด๎วยมาตรการ 5 ป 1 ข และ 
มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค รํวมกับจิตอาสา รวมทั้งภาชนะเสี่ยงที่พบลูกน้ ายุงลาย และสร๎าง Key Message  
 3.หนํวยงานสาธารณสุขส ารวจความพร๎อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตลอดจนสารเคมีที่ใช๎ในการควบคุมโรค
ให๎เพียงพอตํอการป้องกัน ควบคุมโรค หากมีการระเบิดของโรคเกิดขึ้นในชุมชน 

 

รายงานสถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 มีนาคม 2565 
สถานการณ์โรคไข๎มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 5 มีการรายงานผู๎ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 78 ราย ข๎อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565 

ผู๎ป่วยที่พบเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง (53 ราย และ 25 ราย) อัตราสํวนเพศหญิงตํอเพศชายเทํากับ 1: 2.12 สัญชาติที่พบเชื้อ
มากที่สุดเป็นสัญชาติไทย จ านวน 55 ราย กะเหรี่ยง จ านวน 15 ราย และพมํา จ านวน 8 ราย เชื้อที่พบมากที่สุดคือ เชื้อชนิด 
Plasmodium vivax จ านวน 69 ราย รองลงมาคือ เชื้อชนิด P. falciparum จ านวน 6 ราย และเชื้อชนิด P. malariae จ านวน 3 
ราย อาชีพที่ป่วยมากที่สุดคือ รับจ๎าง จ านวน 40 ราย รองลงมา คือ ทหาร/ต ารวจ จ านวน 14 ราย เด็กนักเรียน จ านวน 14 ราย 
และท าไรํ จ านวน 10 ราย เมื่อพิจารณาชํวงอายุพบวํากลุํมอายุ 25 – 44 ปี มีจ านวนผู๎ป่วยมากที่สุด คือ 47 ราย กลุํมอายุ 5 – 
14 ปี จ านวน 17 ราย กลุํมอายุมากกวํา 44 ปี จ านวน 8 ราย และกลุํมอายุ 15-24 ปี จ านวน 6 ราย ดังกราฟที่ 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

จังหวัด ไมํมีรายงานผู๎ป่วยในชํวง 4 สัปดาห์ลําสุด มีรายงานผ๎ูป่วยน๎อยกวํา 
Median 

มีรายงาน
ผู๎ป่วยเทํากับ 

Median 

มีรายงานผ๎ูป่วย
มากกวํา Median 

กาญจนบุรี ทุกอ าเภอไมํมีรายงานผ๎ูป่วย - - - 
ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี,ทับสะแก,บางสะพานน๎อย, 

สามร๎อยยอด, ปราณบุรี, บางสะพาน 
เมือง,หัวหิน - - 

นครปฐม บางเลน, ดอนตูม เมือง,ก าแพงแสน, 
สามพราน, พุทธมณฑล 

- นครชัยศรี 

เพชรบรุี ทุกอ าเภอไมํมีรายงานผ๎ูป่วย - - - 
สมุทรสาคร ทุกอ าเภอไมํมีรายงานผ๎ูป่วย - - - 
สมุทรสงคราม บางคนที เมือง, อัมพวา - - 
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช, ดํานช๎าง, บางปลาม๎า, ศรีประจันต์

ดอนเจดีย์, สองพี่น๎อง, สามชุก, หนองหญ๎าไซ 
เมือง, อูํทอง - - 

ราชบุรี บางแพ, โพธาราม, สวนผึ้ง,จอมบึง,  
วัดเพลง, บ๎านคา, ปากทํอ,เมือง 

ด าเนินสะดวก, บ๎านโป่ง  - - 
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ที่มาของข้อมูล : มาลาเรียออนไลน์ (http://malaria.ddc.moph.go.th/malariar10/index_newversion.php ณ วนัที่ 6 มนีาคม 2565) 

  
จังหวัดที่มีจ านวนผู๎ป่วยสูงสุด คือ ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 29 ราย รองลงมาคือ กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี  

จ านวน 20, 16 และ 13 ราย ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาอ าเภอที่พบผู๎ป่วยมากที่สุดคือ อ าเภอสวนผึ้ง จ านวน 15 ราย รองลงมาคือ อ าเภอแกํงกระจาน จ านวน 
13 ราย อ าเภอหัวหิน จ านวน 13 ราย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 13 ราย อ าเภอสามร๎อยยอด จ านวน 7 ราย อ าเภอ     
ทองผาภูมิ จ านวน 4 ราย อ าเภอไทรโยค จ านวน 3 ราย อ าเภอบางสะพานน๎อย จ านวน 4 ราย และ อ าเภอบ๎านคา จ านวน 1 
ราย ตามล าดับ     
 

การด าเนินการมาตรการ 1 3 7 
 ผลการการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรค จากรายงานผู๎ป่วยจ านวน 78 ราย ด าเนินการตามมาตรการ 1 (การ
แจ๎งเตือนผู๎ป่วยโรคไข๎มาลาเรียภายใน 1 วัน) จ านวน 71 ราย ร๎อยละ 91.02 การด าเนินงานตามมาตรการ 3 (การสอบสวน
ผู๎ป่วยโรค) จ านวน 77 ราย ร๎อยละ 98.71 ได๎รับการสอบสวนโรคภายใน 3 วัน จ านวน 75 ราย ร๎อยละ 96.15 และผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ 7 (การสอบสวนแหลํงแพรํเชื้อและตอบโต๎เพื่อก าจัดโรค   ไข๎มาลาเรีย) ต๎องด าเนินการตอบโต๎ จ านวน 
54 ราย ด าเนินการได๎ จ านวน 46 ราย ร๎อยละ 85.18 และตอบโต๎ภายใน 7 วัน จ านวน 44 ราย ร๎อยละ 81.48 
 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
1. ปัจจัยต๎นเหตุที่ยังสํงผลให๎เกิดการระบาดคือ พฤติกรรมของกลุํมคน การเคลื่อนย๎ายถิ่นฐานของประชากร มี

แหลํงแพรํเชื้อของยุงพาหะ ดังนั้นตามมาตรการการค๎นหาผู๎ป่วยเชิงรุก (ACD) ต๎องมีความครอบคลุม (50 จุดตํอ1กลุํมบ๎าน) 
และมาตรการก าจัดยุงพาหะน าโรคต๎องด าเนินการในพื้นที่ที่ยังไมํครอบคลุม เชํน ด าเนินการพํน IRS พิเศษ แจกมุ๎งชุบ
สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค๎าง LLIN สํวนกลุํมที่เข๎าไปในพื้นที่ป่าให๎สนับสนุนมุ๎งคลุมเปล (LLIHN)    

2. กลุํมเสี่ยงที่พบการติดเชื้อสูง ได๎แกํ กลุํมอาชีพรับจ๎าง รองลงมา ทหาร/ต ารวจ และเด็ก นักเรียน สัญชาติไทย 
สํวนใหญํพบเชื้อชนิด Plasmodium vivax และกลุํมอายุ 25 – 44 ปี รองลงมาคือ กลุํมอายุ 5 – 14 ปี สาเหตุการได๎รับ
เชื้อมีทั้งติดในพื้นที่แพรํเชื้อและเดินทางเข๎าไปประกอบอาชีพในแหลํงแพรํเชื้อ ดังนั้นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องมีการติดตาม 
เฝ้าระวังและทบทวนมาตรการ ความครอบคลุมของกิจกรรมที่ด าเนินการให๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน เฝ้าระวังการเกิดปัญหาเชื้อ
มาลาเรียกลับซ้ า เนื่องจากผู๎ป่วยสํวนใหญํชอบหาของป่าและมีการเดินทางเข๎าออกพื้นที่ตลอดเวลา  

0

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

กราฟท่ี 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 5 รายสัปดาห์ ปี 2565 เทียบกับปี 2564 และมัธยฐาน          
5 ปีย้อนหลัง 

median 2022 2021
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3. เรํงรัดการด าเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ที่ยังต่ ากวําเป้าหมายและติดตามผลการรักษา (Follow Up) 
ของผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย ซึ่งต๎องได๎รับการรักษาหายขาด (radical treatment) ตามแนวทางเวชปฏิบัติ วิเคราะห์สาเหตุที่
ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามมาตรการที่ก าหนดและวางแผนในการแก๎ไขปัญหา บูรณาการงานกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง  

4. กลุํมบ๎านที่เป็นแหลํงแพรํเชื้อ ให๎ติดตามสถานการณ์อยํางตํอเนื่อง ถ๎าพบวํามีผู๎ป่วยติดเชื้อตํอเนื่องเกิน 4 

สัปดาห์ ให๎รีบด าเนินการจัดทีมสนับสนุนจากศูนย์ควบคุมโรคติดตํอน าโดยแมลง ลงพื้นที่ด าเนินการตามมาตรการ Foci 
Investigation และมาตรการควบคุมยุงพาหะโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการระบาดของโรคในกลุํมบ๎านดังกลําว 

5. สื่อสารความเสี่ยงและให๎ความรู๎กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กลุํมเสี่ยง แนะน าประชาชนการป้องกันตนเองไมํให๎
โดนยุงกัด ซึ่งเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด โดยการใช๎ยากันยุงที่เหมาะสม นอนในมุ๎ง สวมเสื้อผ๎าแขนยาว ขายาว เป็นต๎น       
 

3 สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ าประจ าสัปดาห์ 
  3.1 สภาพภูมิอากาศ  
 จากการเฝ้าระวังและติดตามพยากรณ์อากาศ ในเขตสุขภาพที่ 5 ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 
ภาคกลาง อากาศร๎อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร๎อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ าสุด 25-27 องศา
เซลเซียส อุณหภูมสิูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมใต๎ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. 
          การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
จากข๎อมูลการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 
2.5) เขตสุขภาพที่ 5 รายสัปดาห์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. อยูํในเกณฑ์คุณภาพอากาศระดับ
เร่ิมมีผลกระทบตํอสุขภาพดี ถึง ดีมากทุกจังหวัด ที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังตารางที่ 3 
 

 ตารางที่ 3 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565  
หมายเหตุ : เกณฑ์การตรวจวัดปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็ก  (PM2.5) 

 
 
 

สถานีตรวจวัด 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  

ระหว่างวันที ่28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 (ug/m3) 
 28 ก.พ. 1 มี.ค. 2 มี.ค. 3 มี.ค. 4 มี.ค. 5 มี.ค. 6 มี.ค. 

ราชบุร ี 106 101 43 30 33 43 50 
กาญจนบุร ี 71 101 92 63 76 55 59 
สุพรรณบุร ี 96 106 43 33 26 33 43 
นครปฐม 109 96 25 19 19 28 26 

สมุทรสาคร (อ๎อมน๎อย) 116 106 33 25 20 25 33 
สมุทรสาคร (มหาชัย) 121 48 21 19 14 19 28 

สมุทรสงคราม 80 39 21 18 12 20 22 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. เฝ้าระวังกลุํมโรคที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 และสถานการณ์คําฝุ่น PM 2.5 
 2. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ประเมินโอกาสเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง พร๎อมทั้งสื่อสารความเสี่ยงให๎ประชาชนได๎รับทราบ  
 3. เตรียมความพร๎อมของมาตรการทางด๎านสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบตํอสุขภาพ เชํน  การ
สนับสนุนการใช๎พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล๎อม เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมมการปลํอย PM2.5 จากแหลํงก าเนิดในพื้นที่ 
 4. เฝ้าระวังสถานการณ์การเจ็บป่วย ได๎แกํ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบ
ตา และกลุํมโรคอื่นๆ  และผลกระทบในระยะยาว ได๎แก ํโรคมะเร็ง และรายงานผู๎ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล 
 5. เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไมํเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และควรชี้เป้าปัญหาเพื่อให๎หนํวยงานตํางๆ เข๎า
มารํวมด าเนินการแก๎ปัญหาในสํวนที่เก่ียวข๎อง 
 6. สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจแกํประชาชนในการป้องกันผลกระทบตํอสุขภาพติดตามประเมินผลในกลุํมเสี่ยงที่ให๎
ความรู๎และสร๎างความตระหนักเร่ืองฝุ่นและการปอ้งกันตนเองเพื่อป้องกันการเจ็บปว่ยและลดผลกระทบทางดา๎นสุขภาพของ
ประชาชนและน าไปสูํก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาตํอไป 
 

3.2 ปริมาตรน้ าอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  
ข้อมูลปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญท่ั่วประเทศ 

ตารางที่ 4 สภาพน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดใหญํและขนาดกลางวันที่ 6 มีนาคม 2565  

 
ปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที ่5  

ตารางที่ 5 สรุปสภาพน้ าในเข่ือน ภาคกลาง 3 แหํง ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565 

วันที ่
ความจุระดบัน้ า 

เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาตรการใช ้
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าในอ่างฯ น้ าไหลลงอ่าง น้ าระบาย 

ปัจจุบัน % ระดบัน้ าเก็บกัก ปริมาณน้ า ปริมาณน้ า 
เขื่อนกระเสียว 

สูงสุด 299 250.95 290.95 97.31 0.15 1.71 

ต่ าสุด 299 239 279 93.31 0.00 1.70 

เขื่อนศรีนครินทร์ 

สูงสุด 17745 5630.97 15895.97 89.58 6.69 19.35 

ต่ าสุด 17745 5544.99 15809.99 89.10 2.06 14.66 

เขื่อนวชิราลงกรณ ์

สูงสุด 8860 3808.83 6820.83 76.98 1.55 20.12 

ต่ าสุด 8860 3685.84 6697.84 75.60 0.00 17.06 

ที่มา: http://www.swoc.rid.go.th, http://wmsc.rid.go.th 

http://wmsc.rid.go.th/
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กราฟที่ 3 ร๎อยละของปริมาตรน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดใหญํในเขตสุขภาพที่ 5 ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565  

 
ที่มา: http://www.swoc.rid.go.th, http://wmsc.rid.go.th 

3.3 สถานการณ์วาตภัย 
ตารางที่ 6 แสดงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ที่ได๎รับผลกระทบจากวาตภัย 

วันที่ จังหวัด รายละเอียดเหตุการณ ์ การให้ความช่วยเหลือ 
  - ไมํมีรายงานพืน้ที่ได๎รับผลกระทบวาตภัย  

แหลํงข๎อมูล : ศูนย์นิรภัย (http://nirapai.com/1784/index.php/th/) 

3.4 สถานการณ์แผ่นดินไหว 
กรมทรัพยากรธรณีได๎จัดท าแผนที่แสดงบริเวณเสี่ยงภัยแผํนดินไหวในประเทศไทยและแสดงความเสี่ยง ของโอกาส

การเกิดแผํนดินไหวที่จะเกิดความเสียหายตามมาตราอันดับขั้นรุนแรงของแผํนดินไหว ดังนี้ 
1) เขตความรุนแรงน๎อย สภาพแผํนดินไหวสามารถตรวจจับความสั่นสะเทือนระดับ I-II เมร์กัลป์ลี โดย

เครื่องตรวจรับความสั่นสะเทือน คนไมํสามารถรู๎สึกได๎ พบได๎พื้นที่สํวนใหญํของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 
2) เขตความรุนแรงพอประมาณ สภาพแผํนดินไหวคนสามารถรู๎สึกได๎ เครื่องตรวจจับความสั่นสะเทือนอยูํระดับ III-IV 

เมร์กัลป์ลี พบบริเวณภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน ตะวันออก และภาคใต๎ฝั่งอําวไทยตั้งแตํจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป 
3) เขตความรุนแรงน๎อย-ปานกลาง สภาพแผํนดินไหวคนรู๎สึกได๎ ระดับความสั่นสะเทือน V-VI เมร์กัลป์ลี บ๎าน

สั่นสะเทือน ต๎นไมํสั่น สิ่งปลูกสร๎างที่ออกแบบไมํดีอาจพังได๎ พบบริเวณภาคเหนือ ขอบภาคกลาง  ด๎านทิศตะวันตก 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันตกตอนลํางและภาคใต๎ 
  4) เขตความรุนแรงปานกลาง สภาพแผํนดินไหวคนรู๎สึกได๎ ระดับความสั่นสะเทือน VII-VIII เมร์กัลป์ลี บริเวณ
ที่อาจเกิดขึ้น คือ ภาคเหนือ และตะวันตกที่มีชายแดนติดตํอกับสหภาพพมําถึงจังหวัดกาญจนบุรี 

 

รูปที่ 1  แสดงรายละเอียดของแนวรอยเลื่อนมีพลัง (Active faults) ในประเทศไทย 
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แผนภูมิท่ี 6 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ต่อประชากรแสนคน เขตสุขภาพท่ี 5 
 

แผนภูมิท่ี 7 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่เขตสุขภาพท่ี 5 จ าแนกรายจังหวัด 
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Median ปี 2565 ปี 2564 

4. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 5 

สถานการณ์โรคเบาหวาน : เขตสุขภาพที่ 5 ระหวํางปี พ.ศ. 2560–2564 มีแนวโน๎มผู๎ป่วยรายใหมํลดลง โดยในปี 
2564 พบวํามีอัตราป่วยรายใหมํ 547.15 ตํอประชากรแสนคน สูงกวําคําเฉลี่ยระดับประเทศ (487.69) ในปี 2565 ข๎อมูล
ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 พบอัตราป่วยรายใหมํ 262.22 ตํอประชากรแสนคน สูงกวําคําเฉลี่ย
ระดับประเทศ (228.07 ตํอประชากรแสนคน) เมื่อพิจารณาอัตราป่วยรายใหมํรายจังหวัด ระหวํางปี พ.ศ. 2562–2564 
พบวํา ปี 2564 จังหวัดที่มีอัตราป่วยรายใหมํตํอประชากรแสนคน สูงเกินคําเฉลี่ยเขตสุขภาพที่ 5 ได๎แกํ สุพรรณบุรี 
(603.84) ราชบุรี (577.58) และสมุทรสงคราม (558.18) ในปี 2565 ข๎อมูลระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 2564–28 กุมภาพันธ์ 
2565 จังหวัดที่มีอัตราป่วยรายใหมํตํอประชากรแสนคน สูงเกินคําเฉลี่ยเขตสุขภาพที่ 5 ได๎แกํ กาญจนบุรี (318.95) 
สมุทรสงคราม (306.17) และประจวบคีรีขันธ์ (299.09) ดังแผนภูมิที่ 6 และ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของทีมตระหนักรู๎สถานการณ์ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
พบแนวโน๎มผู๎ป่วยรายใหมํสูงที่สุดในเดือนตุลาคม 2564 จากการคัดกรองในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป มาตรการที่ต๎อง
ด าเนินการตํอคือ ตรวจยืนยันวินิจฉัยกลุํมสงสัยป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให๎ได๎เข๎าสูํระบบการรักษาในกลุํมป่วยรายใหมํ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให๎สุขศึกษาประชาชนรู๎สถานะทางสุขภาพตนเอง สร๎างความรอบรู๎ทางสุขภาพเพื่อลดอัตรา
ป่วยรายใหมํได๎ จากข๎อมูลอัตราป่วยโรคเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 – 2565 โดยอายุที่เร่ิมพบผู๎ป่วย อยูํที่ 40 – 49 ปี 
ขึ้นไป  เพิ่มสูงขึ้นที่อายุ 50 – 59 ปี และสูงที่สุดในกลุํมอายุ 60 ปีขึ้นไป สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากอายุที่เพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้การ
เจ็บป่วยในกลุํมวัยท างาน ซึ่งเป็นก าลังหลักของประเทศ และการเจ็บป่วยตั้งแตํอายุยังน๎อย จะท าให๎สูญเสียคําใช๎จํายในการ
รักษาพยาบาลในแตํละปีเพิ่มมากข้ึนตามไปด๎วย ดังนั้น จึงควรเรํงด าเนินการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุํมเสี่ยง 
ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เพื่อลดอัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหมํ และชะลอการเกิดโรคได๎ ดังแผนภูมิที่ 8 

 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนผูป๎่วยโรคเบาหวานรายใหมํเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2564-2565 เทียบกับคํามธัยฐาน 5 ปีย๎อนหลัง 
 

 
 
 
 

      ที่มา : ข๎อมูลจาก HDC ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่มา : ข๎อมูลจาก HDC ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 ที่มา : ข๎อมูลจาก HDC ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 



 

สถานการณ์โรคและภั ยสุขภาพที่ส าค ญ 
ประจ าส ปดาห์ที่ 9 ระหว่าง ว นที่ 28 กุมภาพ นธ์  - 6 มีนาคมั2565 

  

0.55 0.92 

2.76 

8.56 9.02 9.30 
8.29 

7.37 
8.01 

6.63 

8.29 
7.46 7.18 

6.17 

4.42 

2.49 
1.57 

0.73 
0.01 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

0-4 ปี 10-14ปี 20-24ปี 30-34ปี 40-44ปี 50-54ปี 60-64ปี 70-74ปี 80-84ปี 90-94ปี 

81.97 

9.21 

5.45 
1.95 

0.65 
0.52 0.26 

ร้อยละ รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ 

รถบรรทุกขนาด
เล็ก/รถตู้ 
คนเดินเท้า 

รถจักรยาน 

2,197 
2,205 2,078 2,008 1,863 

1,679 

1,126 

42.76 43.09 
40.43 38.9 

35.97 
32.42 

21.76 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

10

20

30

40

50

ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ป2ี562 ปี2563 ปี2564 

จ านวนผู้เสียชีวิต อัตราตาย 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
   1. กลุํมเป้าหมายที่ควรเน๎นและคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน คือ กลุํมวัยท างานที่มีแนวโน๎มความเสี่ยงเพิ่มข้ึน  
   2. มาตรการในการสื่อสาร สร๎างความเข๎าใจ ความตระหนักตํอการระวังภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวาน เชํน 3อ.2ส. อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์ ไมํสูบบุหร่ี ไมํดื่มสุรา การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
   3. การประสานระดับนโยบายในการป้องกัน ควบคุมโรค ในภาคสํวนอื่นๆ 
 
5. สถานการณ์อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนประเทศไทย ปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
ปี (อัตราตายต่อประชากรแสนคน) 5 ปี ย้อนหลัง 
2560 2561 2562 2563 2564 

กจ. (43.04)  (37.66)  (34.77)  (32.82) (21.15) 
นฐ.  (41.44) (41.54) (43.03)  (30.48) (19.34) 
ปข. (48.84) (46.20)  (42.08)  (39.49) (25.73) 
พบ.  (46.05)  (41.52)  (30.17)  (32.25)  (20.85) 
รบ. (38.64)  (35.29)  (36.34)  (30.91) (20.82) 
สส.  (25.46)  (27.06)  (19.30)  (18.77) (15.72) 
สค. (32.82)  (30.37)  (27.44) (25.43) (21.61) 
สพ. (38.44)  (42.92)  (37.87) (38.82) (25.36) 

แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนผู้เสียชีวิต อัตราตายต่อประชากรแสนจ าแนกราย
ปีของเจตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ปี 2558- 2564 

 

แผนภูมิที่ 10 แสดงอัตราตายต่อประชากรแสนจ าแนกตามอายุ  
เขตสขุภาพที่ 5 ปี2564 

แผนภูมิที ่11 แสดงร้อยละการเสยีชีวติจากอุบัติเหตุทางถนนจ าแนก
ตามยานพาหนะ ปี 2564 

 

ตารางที่ 7 แสดงอัตราตายต่อประชากรแสนคนจังหวัด ปี 2560 -2564 
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สถานการณ์การบาดเจ็บเสียชีวิตของคนเดินเท้าจากเหตุจราจรทางถนน 
คนเดินเท๎าผู๎เสียชีวิตจากเหตุจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแตํปี 2558 – 2564 (ข๎อมูลปี 2564 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2564) พบวํามีจ านวน ทั้งสิ้น 301 ราย ปี 2559 มีผู๎เสียชีวิตมากที่สุดจ านวน 70 ราย รองลงมาปี 2558  ปี 2560 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีจ านวนผู๎เสียชีวิต 69, 61, 33, 29, 24 และ 15 ราย ดังแผนภูมิที่ 12 และ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ  
 กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบบัที ่8 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565) 

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข๎หวัดใหญํในปี นี้ ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 
2565 มีรายงานผู๎ป่วย 565 ราย ไมํมีผู๎เสียชีวิต กลุํมอายุที่ พบผู๎ป่วยมากที่ สุดคือ กลุํมเด็กแรกเกิด - 4 ปี (6.71 ตํอ
ประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุํมอายุ 5-14 ปี (1.30) และกลุํมอายุ 15-24 ปี (0.70) ตามล าดับ ในรายงาน 506 กลุํม
อายุที่พบผู๎ปว่ยมากที่ สุดคือ อายุ 1 ปี รองลงมา อายุ 15-24 ปี และ อายุ 25-34 ปี ตามล าดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 
อันดับ แรก ได๎แกํ เชียงราย นราธิวาส พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสะเกษ ตามล าดับ ซึ่งอัตราป่วยในปี นี้ มีแนวโน๎มลดลง 
เนื่องจากประชาชนมีการป้องกันตนเองตาม มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งมีผลในการป้องกันโรคไข๎หวัดใหญํด๎วยเชํนกัน 
สํงผลให๎ การติดเชื้อโรคไข๎หวัดใหญํของปี 2564 ลดลงมากกวํา 10 เทําของปี ทีผํานมา 
 

7. สถานการณ์โรคระบาด/ ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศและต่างประเทศ 
   7.1 ในประเทศ 
       7.1.1 ท่วมนราธิวาส สังเวยแล้ว 6 ศพ กระบะตกคอสะพานน้ าลึก 5 เมตรดับทั้งคัน 
 น้ าทํวมนราธิวาส สังเวยแล๎ว 6 ศพ ที่ อ.สุคิริน หลังครูขับกระบะพร๎อมผู๎โดยสารพลัดตกคอสะพานที่ถูกน้ าซัดจน
ทรุดตัว จนท. และนักประดาน้ าระดมเข๎าชํวยเหลือ เนื่องจากกระแสน้ าเชี่ยวและลึกกวํา 5 เมตร ซึ่งคาดวําคนที่นั่งโดยสาร
อยูํในรถเสียชีวิตแล๎ว เนื่องจากรถจมอยูํในน้ า โดยนักประดาน้ าลงงมหาคนที่จมอยูํในห๎องโดยสาร พบเสียชีวิต 6 คน และ
หาย 1 คน ซึ่งเป็นเจ๎าของรถ คาดวําในระหวํางคอสะพานประตูคนขับเปิดจากแรงกระแทก กระจกหน๎ารถแตก ซึ่งอาจจะ
ถูกกระแสน้ าที่เชี่ยวพัดหายไปกับกระแสน้ า (ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์https://www.thairath.co.th/news/local/south/2327387) 
 
 

แผนภูมิที ่12 แสดงจ านวนและร้อยละผู้บาดเจบ็ของคนเดินเทา้และ
คู่กรณีที่เข้ารบัการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) รวม 

ปี 2558 – 2564  

แผนภูมิที ่13 แสดงจ านวนและร้อยละผู้บาดเจบ็ของคนเดินเทา้และคู่กรณ ี
ที่เข้ารบัการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน (IPD) รวมปี 2558 – 2564  
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       7.1.2 กรมอนามัยชี้ฮอทสปอตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ท าค่าฝุ่นสูงระดับสีแดง หว่ันกระทบสุขภาพ  
 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหวํางวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ เกินคํา
มาตรฐานในระดับเริ่มมีผลกระทบตํอสุขภาพ (สีส๎ม) ใน 10 จังหวัด ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ พะเยา ตาก พิจิตร ราชบุรี ปราจีนบุรี หนองคาย และระดับมีผลกระทบตํอสุขภาพ (สีแดง) 1 จังหวัด คือ 
แมํฮํองสอน ซึ่งคาดการณ์วํา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ๎าน อาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพประชาชน 
โดยเฉพาะกลุํม เสี่ ย ง  เด็กเล็ก ผู๎ สู งอายุ  และผู๎ มี โรคประจ าตัว ในพื้ นที่ ได๎  (ที่ มา  :  มติชนออนไลน์  https:// 
www.matichon.co.th/news-monitor/news_3209221) 

7.1.3 จิตแพทย์ห่วงกระแสข่าว ‘แตงโม’ ปลุกเร้าอารมณ์ลบได้ง่าย หวั่นซ้ าเติมผู้สูญเสีย 
 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กลําวถึงกรณีการเสพขําวและการน าเสนอขําวการเสียชีวิตของ 
“แตงโม นิดา” ที่ตกเรือสปีดโบ๎ตกลางแมํน้ าเจ๎าพระยาเสียชีวิต วํา การจากไปของคนมีชื่อเสียงและเป็นที่รัก ไมํใชํเรื่อง
แปลกที่ทุกคนจะรู๎สึกสะเทือนใจ อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ชวนให๎เกิดความไมํสบายใจหรือความสงสัยในบางบุคคล การเสพ
ขําวหมุนวนเร่ืองเดิมๆ อาจท าให๎เกิดอารมณ์ทางลบ เชํน อารมณ์โกรธซ๎อนไปบนความโศกเศร๎า ยิ่งซ้ าเติมบาดแผลในใจของ
ญาติผู๎สูญเสีย ทุกครั้งที่มีขําว หรือเห็นการพูดถึงเหตุการณ์นี้จะท าให๎ผู๎สูญเสียที่เจ็บปวดจะยิ่งจมอยูํกับความทุกข์มากขึ้น 
รบกวนกระบวนการเยียวยาจิตใจตามธรรมชาติ (ที่มา : https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6918350) 

7.1.4 เตือน 8 จังหวัดริมน้ าโขง เฝ้าระวังระดับน้ าเปลี่ยนแปลงฉับพลันในช่วง 4-10 มี.ค. 65 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ติดตามสถานการณ์น้ าในแมํน้ าโขง พบวํา ระดับน้ าจากสถานีจิ่งหง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 66 ซม. อัตรา
ระบายน้ า 1,463 ลูกบาศก์เมตรตํอวินาที สํงผลให๎ระดับน้ าในแมํน้ าโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน จากการเพิ่มการระบายน้ าของ
เข่ือนจิ่งหง ชํวงวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2565 กอปภ.ก. ได๎แจ๎ง 8 จังหวัดริมแมํน้ าโขง ได๎แกํ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี ติดตามระดับน้ าในแมํน้ าโขงตํอเนื่อง เตรียมพร๎อมรับมือผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากระดับน้ าโขงเปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน (ที่มา : https://www.sanook.com/news/8526238/) 

7.1.5 เผา2ชม.! ไฟไหม้ตลาดก านันหลัก เมืองโอ่ง วอดนับ 10 ล้านบาท 
สภ.เมืองราชบุรี รับแจ๎งเหตุไฟไหม๎ตลาดก านันหลัก ตลาดชื่อดังกลางเมืองราชบุรี จึงประสานรถน้ าดับเพลิงจาก

เทศบาลเมืองราชบุรี ไปดับเพลิง ที่เกิดเหตุพบแสงเพลิงก าลังโหมลุกไหม๎อยํางรุนแรง เนื่องจากภายในตลาดมีทั้งร๎านเสื้อผ๎า 
รองเท๎า กระเป๋าหนัง เครื่องใช๎ไฟฟ้ารวมทั้งร๎านขายโทรศัพท์มือถือ และร๎านขายอาหารที่มีถังแก๏สอยูํ เป็นเชื้อเพลิงอยํางดี  
โดยระหวํางดับเพลิงมีเสียงระเบิดคาดวําเป็นถังแก๏สดังขึ้นตํอเนื่องตลอดเวลา เจ๎าหน๎าที่จึงต๎องระดมก าลังตรวจสอบตาม
ร๎านอาหารเพื่อขนย๎ายถังแก๏สออกมาไว๎ในที่ปลอดภัยกํอน กระทั่งผํานไปนานกวํา 2 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว๎ได๎ในวงจ ากัด แตํ
ต๎องคอยฉีดน้ าเลี้ยงควบคุมไว๎ไมํให๎ลุกขึ้นมาอีก (ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/822746/) 

7.1.6 ปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรป้องกันโรคไข้หวัดนกหลังพบสายพันธุ์รุนแรงระบาดในกว่า 30 ปท. 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กลําวรายงานการระบาดของโรค “ไข๎หวัดนก” สายพันธุ์ชนิดความรุนแรงสูง (HPAI) ชนิด H5N1, H5N6, 

H5N2, H5N5 และ H5N8 มากกวํา 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย เชํน ไต๎หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ 
เวียดนาม อนามัยโลก (WHO) รายงานพบการติดเชื้อไข๎หวัดนกในคนชนิด H5N6 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีผู๎เสียชีวิต กรมปศุสัตว์ 
ได๎เตรียมความพร๎อมในการป้องกันโรคไข๎หวัดนก เข๎าสูํประเทศไทย เน๎นย้ ามาตรการป้องกันโรคไข๎หวัดนกแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน 
พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน าวิธีการป้องกันโรคไข๎หวัดนกแกํเกษตรกร ตั้งแตํการปรับระบบการเลี้ยง โดยเน๎นระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และขอความรํวมมือเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว์ปีก สังเกตอาการสัตว์อยํางใกล๎ชิด (ที่มา : https://www.infoquest.co.th/2022/179935) 
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7.1.7 พายุฤดูร้อนถล่มชัยภูมิ บ้านเรือนเสียหายกว่า 100 หลัง 
พายุฤดูร๎อนสร๎างความเสียหายในพื้นที่จงัหวัดชัยภูมิหลายอ าเภอ ได๎แกํ อ.เมือง อ.หนองบัวแดงและเกษตรสมบูรณ์ 

เบื้องต๎นมีบ๎านเรือนราษฎรใน อ.หนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ เสียหายกวํา 100 หลังคาเรือน พืชไรํเสียหายกวํา 200 ไรํ 
มูลคําความเสียหายหลายล๎านบาท และพายุฤดูร๎อนนี้ท าให๎ต๎นไม๎ใหญํหักโคํนทับสายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าใช๎การไมํได๎ ขณะนี้ทาง
จังหวัด ได๎เรํงให๎เจ๎าหน๎าที่ซํอมแซม แก๎ไขแล๎ว (ที่มา : https://tna.mcot.net/region-896177) 
   7.2 ต่างประเทศ    
      7.2.1 เตือนภัยควันพิษในกรุงเคียฟ หลังคลังน้ ามันถูกขีปนาวุธรัสเซียโจมตี 

กรุงเคียฟของยูเครนอยูํภายใต๎สถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย คลังน้ ามันทางตอนใต๎ถูกขีปนาวุธโจมตี โดยเหตุ
ระเบิดคลังน้ ามันในเมืองวาซิลคีฟ ชานกรุงเคียฟ และระเบิดทํอสํงก๏าซในเมืองคาร์คิฟ ท าให๎เกิดไฟไหม๎และกลุํมควันขนาดใหญํ
ลอยคละคลุ๎ง โดยทางการได๎ประกาศเตือนภัยกลุํมควันจากการระเบิดขนาดใหญํอาจจะสร๎างหายนะแกํสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ พร๎อมเตือน
ให๎ประชาชนระวังการสูดดมสารพิษที่ลอยมากับควันไฟ (ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ https://www.thairath.co.th/news/foreign/2326987) 
      7.2.2 น้ าท่วมรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย เสียชีวิตแล้ว 6 ราย 

ฝนตกหนักและน้ าทํวมหลายพื้นที่ทั่วรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย เมืองบริสเบนและเมืองเอกของรัฐ รถยนต์ถูก
น้ าทํวมเกือบมิดคัน บ๎านน้ าทํวมหลายหลังคาเรือน ไฟฟ้าดับบริเวณกว๎าง และถนนหลายสายน้ าทํวมต๎องปิดใช๎งาน มี
ผู๎เสียชีวิตแล๎วอยํางน๎อย 6 ราย เฝ้าระวังปริมาณน้ าที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจเอํอล๎นฝั่ง ท าให๎สถานการณ์น้ าทํวมเลวร๎ายมาก
กวําเดิม มีรายงานผู๎เสียชีวิตแล๎ว 6 ราย (ที่มา : ส านักขําวไทย https://tna.mcot.net/world-891587) 
      7.2.3 พม่ารายงานพบร่างเหยื่อดินถล่มเหมืองหยกในกะฉิ่นแล้วอย่างน้อย 17 ศพ 
สื่อท๎องถิ่นของพมํารายงานวํา มีผู๎เสียชีวิตอยํางน๎อย 17 คนเกิดเหตุดินถลํมทับคนงานภายในเหมืองหยกทางภาคเหนือของ
ประเทศ ใกล๎เมืองผากั้น (Hpakant) ทางตอนเหนือของรัฐกะฉิ่น (Kachin) สถานที่เกิดเหตุเผยให๎เห็นผืนดินสีน้ าตาลแผํปก
คลุมฟากหนึ่งของเนินเขาเป็นบริเวณกว๎าง โดยขณะนี้พบศพเหยื่อดินถลํมแล๎ว 17 ศพ โดยในแตํละปี มีผู๎เสียชีวิตหลายสิบคนจากการท างาน
ในอุตสาหกรรมเหมืองหยกที่มีก าไรสูงแตํกฎระเบียบควบคุมหยํอนยาน ที่ใช๎คนงานตํางถิ่นคําแรงต่ าขุดค๎นหาอัญมณีที่เป็นที่ต๎องการสูงใน
จีน (ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9650000020775) 
      7.2.4 พม่ารายงานพบร่างเหยื่อดินถล่มเหมืองหยกในกะฉิ่นแล้วอย่างน้อย 17 ศพ 
 คณะกรรมการสุขภาพสัตว์ รัฐอินดีแอนา รายงานวําพบไข๎หวัดนกในฟาร์มไกํงวงเชิงพาณิชย์แหํงที่ 6 ในดูบัวส์เคาน์ตี้ ทางตอน
ใต๎ของรัฐ ท าให๎ฟาร์มไกํงวงพบไข๎หวัดนก 4 แหํง อีก 2 แหํง อยูํระหวํางตรวจสอบ เจ๎าหน๎าที่ฆําไกํงวง 16,500 ตัว ที่ฟาร์ม เพื่อป้องกัน
การแพรํกระจายของโรค ทั้งยืนยันวํา ไมํพบกรณีการติดเชื้อไข๎หวัดนกในมนุษย์ในสหรัฐอเมริกา ดูบัวส์เคาน์ตี้ เคยมีการระบาดของไข๎หวัด
นกในเดือนมกราคม 2559 มีฟาร์มสัตว์ปีก 11 แหํงได๎รับผลกระทบต๎องฆําไกํงวงไปมากกวํา 400,000 ตัว และยังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
นับตั้งแตํปี 2563 ที่พบไข๎หวัดนกในฟาร์มเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ (ที่มา : https://www.js100.com/en/site/news/view/115592) 
      7.2.5 เพลิงไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหญ่สุดของยุโรปหลังรัสเซียระดมยิง 

เกิดเหตุเพลิงไหม๎ที่โรงไฟฟ้าซาปอริชเชียของยูเครน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ขนาดใหญํที่สุดของยุโรป จากกองก าลัง
รัสเซียระดมยิงปืนใหญํใสํโรงไฟฟ้าและหนํวยควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยํางตํอเนื่อง ด๎านทบวงการพลังงานปรมาณูระหวําง
ประเทศหรือไอเออีเอ (IAEA) ได๎แจ๎งวําเตาปฏิกรณ์ที่เกิดเพลงิไหม๎นั้นไมํได๎อยูํระหวํางเดินเครื่องท างานเพราะก าลังปิดซํอม แตํก็มีวัตถุ
กัมมันตรังสีเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อยูํภายในจ านวนมาก หากได๎รับความเสียหายจะสํงผลกระทบให๎ยูเครนต๎องขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟ้า และอาจท าให๎เกิดการหลอมละลายนิวเคลียร์ ซึ่งแกนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เสียหายเพราะความร๎อนสูงจนอาจเกิดระเบิด 
เชํนเดียวกับหายนะของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเมื่อหลายสิบปีกํอน (ที่มา : https://www.msn.com/th-th/news) 
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        7.2.6 ออสซี่ครึ่งล้านอพยพหนีน้ าท่วม หลังฝนถล่มซิดนีย์ 
 ทางการออสเตรเลียออกค าสั่งให๎ประชาชนราว 500,000 คนอพยพออกจากบ๎าน หลังจากเกิดฝนตกหนักและน้ า
ทํวมฉับพลันที่นครซิดนีย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และยังเตือนวําสถานการณ์อาจเลวร๎ายกวํานี้อีกลําสุดมีผู๎เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์น้ าทํวมในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียแล๎ว 13 ราย ตั้งแตํที่เกิดน้ าทํวมในพื้นที่ทางตอนใต๎ของรัฐควีนส์
แลนด์เมื่อสัปดาห์กํอนด๎านกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุวํา ในพื้นที่ชานเมืองซิดนีย์มีปริมาณน้ าฝนสูงกวํา 100 
มิลลิเมตรในชํวง 24 ชั่วโมงที่ผํานมา และในบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ าฝนสูงถึง 150 มิลลิเมตรได๎ในวันเดียวกันนี้ (ที่มา : 
https://www.matichon.co.th/foreign/news_3213952) 
        7.2.7 เกาหลีใต้เร่งดับไฟป่าใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อพยพแล้ว 6,000 ราย 
 เกาหลีใต๎ระดมเจ๎าหน๎าที่ดับเพลิงเกาหลีใต๎กวํา 7,000 นาย ลงพื้นที่เรํงดับไฟป่าบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของ
เกาหลีใต๎ ซึ่งลุกลามเข๎าใกล๎โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงผลิตก๏าซธรรมชาติ โดยเพลิงได๎เริ่มลุกไหม๎จากเมืองอุลจิน ซึ่งสภาพ
อากาศที่แห๎งและมีลมพัดแรงสํงผลให๎ไฟป่าขยายบริเวณกว๎าง จนต๎องระดมเฮลิคอปเตอร์ 65 ล า และรถดับเพลิง 513 คัน 
เพื่อเข๎าควบคุมเพลิง กํอนที่ไฟจะขยายวงกว๎างกินพื้นที่กวํา 84 ตารางกิโลเมตร สํงผลให๎มีบ๎านเรือนประชาชนถูกเผาวอด 
159 หลังคาเรือน และอาคารได๎รับความเสียหายอีก 57 หลัง ขณะที่ประชาชน 6,000 คน ต๎องเรํงอพยพออกจากพื้นที่ 
เ บื้ อ ง ต๎ น ยั ง ไ มํ มี ร า ย ง า น ผู๎ ไ ด๎ รั บ บ า ด เ จ็ บ ห รื อ เ สี ย ชี วิ ต จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค รั้ ง นี้  (ที่ ม า  : 
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2333961) 
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 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 
 ผู๎รับผิดชอบงานระบาดวิทยา       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 
 ผู๎รับผิดชอบงาน 5 โรค 5 มิติทุกกลุํมโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 
  ขอขอบพระคุณที่ให๎การสนับสนุนด๎านวิชาการและข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรค 
 
จัดท าโดย: ทีมตระหนักรู๎สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ (SAT) ประจ าสัปดาห์ที่ 9 ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565  
               ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  
หัวหน้าทีม  นางขวัญตา สุธรรม  ต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (Supervisor SAT) 
สมาชิก     1. นางสาวศิริวรรณ พลูพิพฒัน ์ ต าแหนํงนักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (SAT Manager)  
               2. นางสาวทานรัตน์ จํางโพธิ์แจ๎ง  ต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (In charge 1) 
               3. นางสาวสชุาดา กรีติธ ารง ต าแหนํงนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ (In charge 2) 


