
 สรุปรายงานสถานการณ์โรคอตัราป่วยสงูสดุ 6 อันดับ   
และโรคที่เป็นปัญหา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ ์

............................................ 
1. ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (รวม 7 เดือน) 

 

 
      รูปที่ 1 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก จังหวัดเพชรบูรณ์ ป ี2565 (1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 65) 

2. ข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่าง เดือน มิถุนยายน 2565 และ เดือน กรกฎาคม 2565 

 
    รูปที่ 2 อัตราปว่ยดว้ยโรคทีต่้องเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก จ.เพชรบูรณ์ ประจ าเดือน มิถุนยายน และกรกฎาคม 2565 
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โรคที่มผีู้ป่วยมากการค่ามัธยฐาน เดือน มิถุนายน 2565 
“พบโรคท่ีมีอัตราป่วยเกินค่ามัธยฐาน 1 โรค” 

1. โรค มือ เท้า ปาก 140 ราย (Median 109 ราย) 
 

4,543 คน 

 4,411 คน 

2,481 คน 

543 คน  450 คน 
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1. โรคทีม่ีอัตราปว่ยสงูสดุ 5 อบัดับประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 (1 – 25 กรกฎาคม 2565) 
    (ข้อมูลจาก รง.506 ณ 25 กรกฎาคม 2565) 

1.1 โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) 
  ตั้งแต่ 1 – 25 ก.ค.65 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) รวม 345 ราย อัตราป่วย 
34.31 ต่อประชากรแสนราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 
  ด้านบุคคล เพศ : อัตราส่วน เพศชาย ต่อ เพศหญิง  1 : 1.43 (ชาย 142 ราย,หญิง 203 ราย) กลุ่ม
อายุ : กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด กลุ่มอายุ 0–4 ปี อัตราป่วย 104.0 ต่อแสน ล าดับที่ 2 กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตรา
ป่วย 71.5 ต่อแสน ล าดับที่ 3 กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี อัตราป่วย 40.3 ต่อแสน อาชีพ : อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด 
ล าดับที่ 1 ในปกครอง 111 ราย ล าดับที่ 2 เกษตรกร 81 ราย ล าดับที่ 3 รับจ้าง 76 ราย 

 ด้านเวลา : ผู้ป่วยอุจจาระร่วง ก.ค.65 พบผู้ป่วย 345 ราย เมื่อเทียบกับ มิ.ย.65 (610 ราย) ผู้ป่วย 
ก.ค.65 น้อยกว่า ผู้ป่วย มิ.ย.65 อยู่ 265 ราย, เทียบกับ ก.ค.64 (480 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ผู้ป่วย ก.ค.64 อยู่ 
135 ราย และเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (968 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 623 ราย  
  ด้านสถานที่ : อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนราย สูงสุด คือ อ าเภอบึงสามพัน 63.98 (46 
ราย) รองลงมา อ าเภอหล่มเก่า 55.1 (37 ราย) อ าเภอน้ าหนาว 54.7 (10 ราย) อ าเภอหล่มสัก 44.3 (70 ราย) 
อ าเภอเมือง พช. 43.2 (91 ราย) อ าเภอศรีเทพ 38.2 (27 ราย) อ าเภอชนแดน 27.6 (22 ราย) อ าเภอเขาค้อ 20.9 (8 
ราย) อ าเภอวังโป่ง 16.1 (6 ราย) อ าเภอวิเชียรบุรี 15.1 (20 ราย) และ อ าเภอหนองไผ่ 23.9 (22 ราย) ตามล าดับ 

1.2 โรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia) 
  ตั้งแต่ 1 – 25 ก.ค.65 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia) รวม 267 ราย อัตรา
ป่วย 26.78 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
  ด้านบุคคล เพศ : อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง 1 : 1.12 (หญิง 126 ราย, ชาย 141 ราย) กลุ่ม
อายุ : กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย สูงสุด กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 114.8 ต่อแสน ล าดับที่ 2 กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 64.1 
ต่อแสน ล าดับที่ 3 กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 46.1 ต่อแสน อาชีพ : อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด ล าดับที่ 1 เด็ก
ในปกครอง 128 ราย ล าดับที่ 2 นักเรียน 67 ราย ล าดับที่ 3 รับจ้าง 41 ราย 

 ด้านเวลา : ผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ ก.ค.65 พบผู้ป่วย 267 ราย เมื่อเทียบกับ มิ.ย.65 (370 ราย) 
ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ผู้ป่วย มิ.ย.65 อยู่ 103 ราย, เทียบกับ ก.ค.64 (258 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 มากกว่า ผู้ป่วย ก.ค.
64 อยู่ 9 ราย และเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (611 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 344 ราย 
  ด้านสถานที่ : อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนราย สูงสุด คือ อ าเภอน้ าหนาว 54.7 (10 
ราย) รองลงมา อ าเภอเมือง พช. 53.7 (113 ราย) อ าเภอบึงสามพัน 47.3 (34 ราย) อ าเภอเขาค้อ 44.5 (17 ราย) 
อ าเภอชนแดน 26.3 (21 ราย) อ าเภอศรีเทพ 24.0 (17 ราย) อ าเภอวังโป่ง 21.4 (8 ราย) อ าเภอหล่มสัก 20.3 (32 
ราย) อ าเภอวิเชียรบุรี 6.0 (8 ราย) อ าเภอหล่มเก่า 5.9 (4 ราย) และ อ าเภอหนองไผ่ 2.7 (3 ราย) ตามล าดับ 

1.4 โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease)    
  ตั้งแต่ 1-25 ก.ค.65 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease)   รวม 
140 ราย อัตราป่วย 14.04 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
  ด้านบุคคลเพศ : อัตราส่วนเพศหญงิ ต่อ เพศชาย 1 : 1.33 (หญิง 60 ราย,ชาย 80 ราย) กลุ่มอายุ :
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย สูงสุด กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 199.1 ต่อแสน ล าดับท่ี 2 อายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 43.8 ต่อ
แสน อาชีพ : อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด ล าดับที ่1 เด็กในปกครอง 134 ราย ล าดับที่ 2 นักเรียน 7 ราย  
  ด้านเวลา : ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ ก.ค.65 พบผู้ป่วย 140 ราย เมื่อเทียบกับ มิ.ย.65 (25 ราย) ผู้ป่วย 
ก.ค.65 มากกว่า ผู้ป่วย มิ.ย.65 อยู่ 115 ราย, เทียบกับ ก.ค.64 (0 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 มากกว่า ผู้ป่วย ก.ค.64 อยู่ 
140 ราย และเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (109 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 31 ราย  
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  ด้านสถานที่ : อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนราย สูงสุด คือ อ าเภอบึงสามพัน 40.3 (29 
ราย) รองลงมา อ าเภอวังโป่ง 37.5 (14 ราย) อ าเภอชนแดน 36.3 (29 ราย) อ าเภอศรีเทพ 28.3 (20 ราย) อ าเภอ
วิเชียรบุรี 12.1 (16 ราย) อ าเภอหล่มเก่า 10.4 (7 ราย) อ าเภอหล่มสัก 6.3 (10 ราย) อ าเภอเขาค้อ 5.2 (2 ราย) 
อ าเภอเมือง พช. 4.3 (9 ราย) อ าเภอหนองไผ่ 3.6 (4 ราย) และอ าเภอน้ าหนาว 0.0 (0 ราย) ตามล าดับ 

1.4 โรคปอดบวม (Pneumonia) 
  ตั้งแต่ 1 - 25 ก.ค.65 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวม (Pneumonia) รวม 83 ราย อัตรา 8.33 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
  ด้านบุคคล เพศ : อัตราส่วน เพศหญิง ต่อ เพศชาย 1 : 1.52 (หญิง 33 ราย,ชาย 50 ราย) กลุ่มอายุ : 
กลุ่มอายุทีพ่บผู้ป่วย สูงสุด กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 38.2 ต่อแสน ล าดับที่ 2 กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 16.1 
ต่อแสน ล าดับที่ 3 กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี อัตราป่วย 10.8 ต่อแสน อาชีพ : อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด ล าดับที่ 1 
รับจ้าง 32 ราย ล าดับที่ 2 ในปกครอง 21 ราย ล าดับที่ 3 เกษตรกร 12 ราย 
  ด้านเวลา : ผู้ป่วยปอดบวม ก.ค.65 พบผู้ป่วย 83 ราย เมื่อเทียบกับ มิ.ย.65 (241 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.
65 น้อยกว่า ผู้ป่วย มิ.ย.65 อยู่ 158 ราย, เทยีบกับ ก.ค.64 (454 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ผู้ป่วย ก.ค.64 อยู่ 371 
ราย และเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (248 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 165 ราย 
  ด้านสถานที่ : อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูงสุด คือ อ าเภอบึงสามพัน 23.65 (17 
ราย) รองลงมา อ าเภอหล่มสัก 17.1 (27 ราย) อ าเภอหล่มเก่า 16.4 (16.4 ราย) อ าเภอชนแดน 16.3 (13 ราย) 
อ าเภอวังโป่ง 5.4 (2 ราย) อ าเภอศรีเทพ 4.2 (3 ราย) อ าเภอวิเชียรบุรี 3.0 (4 ราย) อ าเภอเมือง พช. 2.9 (6 ราย) 
และอ าเภอเขาค้อ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอน้ าหนาว 0.0 (0 ราย) ตามล าดับ 

1.5 โรคไข้เลือดออก (DSS,DHF,DF.)   
  ตั้งแต่ 1 - 25 ก.ค.65 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DSS,DHF,DF.) รวม 47 ราย อัตราป่วย 
4.71 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
  ด้านบุคคลเพศ : อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย 1 : 1.24 (หญิง 21 ราย,ชาย 26 ราย) กลุ่มอายุ :
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย สูงสุด กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 28.0 ต่อแสน ล าดับที่ 2 กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อัตราป่วย 18.5 
ต่อแสน ล าดับท่ี 3 กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตราป่วย 6.4 ต่อแสน อาชีพ : อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด ล าดับที่ 1 
นักเรียน 29 ราย ล าดับที่ 2 ในปกครอง 9 ราย ล าดับที่ 3 รับจ้าง 6 ราย 

 ด้านเวลา : ผู้ป่วยไข้เลือดออก ก.ค.65 พบผู้ป่วย 47 ราย เมื่อเทียบกับ มิ.ย.65 (59 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.
65 น้อยกว่า ผู้ป่วย มิ.ย.65 อยู่ 12 ราย , เทียบกับ ก.ค.64 (8 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 มากกว่า ผู้ป่วย ก.ค.64 อยู่ 38 ราย 
และเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (176 ราย) ผู้ป่วย ก.ค.65 น้อยกว่า ค่ามธัยฐาน 129 ราย   
 ด้านสถานที่ : อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนราย สูงสุด คือ อ าเภอบึงสามพัน 36.2 (26 ราย) 
รองลงมา อ าเภอหล่มสัก 6.3 (10 ราย) อ าเภอเขาค้อ 2.6 (1 ราย) อ าเภอเมือง พช. 1.9 (4 ราย) อ าเภอหนองไผ่ 
1.8 (2 ราย) อ าเภอหล่มเก่า 1.5 (1 ราย) อ าเภอศรีเทพ 1.4 (1 ราย) อ าเภอชนแดน 1.3 (1 ราย) อ าเภอวิเชียรบุรี 
0.8 (1 ราย) และ อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอวังโป่ง 0.0 (0 ราย) ตามล าดับ 
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2. โรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด 

 2.1 โรคไข้เลือดออก (DHF,DF & DSS)    
อัตราป่วยไข้เลือดออก เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด 

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ข้อมูล จากกองระบาดวิทยา 
  สถานการณ์ป่วยไข้เลือดออก ปี 2565 ทั้งประเทศ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้ง 3 รหัส 11,027 ราย 
อัตราป่วย 16.66 ต่อแสน พบผู้เสียชีวิต 7 ราย อัตราป่วยตาย 0.01 ต่อแสน  
  สถานการณ์โรคระดับประเทศ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนสูงสุด 5 ล าดับ ได้แก่ ล าดับที่ 1 
แม่ฮ่องสอน 955.2 /แสน ล าดับที่ 2 ตาก 92.1 /แสน ล าดับที่ 3 น่าน 42.5 /แสน ล าดับที่ 4 เชียงใหม่ 36.5 /แสน 
ล าดับ 5 ศรีษะเกษ 29.6 /แสน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ล าดับที ่30 จ านวน 118 ราย อัตราป่วย 12.1 ต่อแสน  
  สถานการณ์โรคระดับเขตสุขภาพที่ 2  พบผู้ป่วย 1,104 ราย 31.3 ต่อแสน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย
(จังหวัดพิษณุโลก) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสน สูงสุดได้แก่ ล าดับ 1 ตาก 623 ราย  ต่อแสน ล าดับ 2 พิษณุโลก 
207 ราย 24.4 ต่อแสน ล าดับ 3 อุตรดิตถ ์73 ราย 16.4 ต่อแสน ล าดับ 4 สุโขทัย 83 ราย 14.2 ต่อแสน ล าดับ 5 
เพชรบูรณ์ 118 ราย 12.1 ต่อแสน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 25 ก.ค.65 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (DF,DHF & DSS) 
รวม 136 ราย อัตราป่วย 13.6 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
  ด้านบุคคลเพศ : อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย 1 : 1.09 (หญิง 65 ราย,ชาย 71 ราย) กลุ่มอายุ : 
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย สูงสุด กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 82.3 ต่อแสน ล าดับที่ 2 กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 
43.8 ต่อแสน ล าดับที่ 3 กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตราป่วย 21.37 ต่อแสนอาชีพ : อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด ล าดับที่ 
1 นักเรียน 87 ราย ล าดับที่ 2 เด็กในปกครอง 22 ราย ล าดับที่ 3 รับจ้าง 20 ราย 
  ด้านเวลา : ผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2565 ณ 25 ก.ค.65 พบผู้ป่วย 136 ราย เมื่อเทียบกับ ปี 2564 ณ 
25 ก.ค.64 (48 ราย) ผู้ป่วย ปี 2565 มากกว่าผู้ป่วย ปี 2564 อยู่ 88 ราย, เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ณ เดือน 
ก.ค.65 (540 ราย) ผู้ป่วย ปี 2565 น้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 404 ราย      

ด้านสถานที่ : อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนรายสูงสุด คือ อ าเภอบึงสามพัน 109.9 (79 
ราย) รองลงมา อ าเภอเขาค้อ 18.3 (7 ราย) อ าเภอหล่มสัก 12.0 (19 ราย) อ าเภอเมือง พช 8.0 (17 ราย) อ าเภอ
หนองไผ่ 5.3 (6 ราย) อ าเภอศรีเทพ 4.2 (3 ราย) อ าเภอหล่มเก่า 2.9 (2 ราย) อ าเภอชนแดน 2.5 (2 ราย) อ าเภอ
วิเชียรบุรี 1.5 (2 ราย) และอ าเภอน้ าหนาว อ าเภอวังโป่ง ไม่พบผู้ป่วย ตามล าดับ 
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3. สถานการณ์ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานการณ์ในต่างประเทศ 

มีรายงานจ านวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (เวลา 18.00 น.) มีรายงานผู้ป่วย
จ านวน 572,872,470 ราย เสียชีวิต 6,398,648 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสม มากที่สุด 5 ล าดับ คือ 1.สหรัฐอเมริกา พบ
ผู้ป่วย 91,942,744 ราย 2. อินเดีย พบผู้ป่วย 43,847,065 ราย 3. บราซิล พบผู้ป่วย 33,506,282 ราย 4. ฝรั่งเศส พบ
ผู้ป่วย 33,339,350 ราย 5. เยอรมนี  พบผู้ป่วย 30,239,122 ราย ประเทศที่พบผู้เสียชีวิตสะสมมากสุด 5 ล าดับ  คือ 1. 
สหรัฐอเมริกา 1,051,235 ราย  2. บราซิล 676,551 ราย 3. อินเดีย 525,930 ราย 4. รัสเซีย 382,080ราย 5. เม็กซิโก 
326,879  ราย 

สถานการณ์ในประเทศไทย 
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจ านวนผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 22 ก.ค.65 ที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น 2,424 ราย ติด

เชื้อจากต่างประเทศ 0 ราย เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 25 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก มกราคม 2,347,265 ราย เสียชีวิตสะสม 
9,400 รายยอดสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 4,570,885 ราย สียชีวิตสะสม 31,098 ราย 

สถานการณ์จังหวัดเพชรบูรณ ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565 ณ 25 ก.ค. 65 พบผู้ป่วยเข้าได้กับนิยามสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 

(PUI) ระลอกใหม่ 1 มกราคม – 26 กรกฎาคม 2565  
อ าเภอ ป่วย อัตราป่วย/แสน ตาย %ป่วย/ตาย 

บึงสามพัน 1891 2630.26 0 0.00 

วิเชียรบุรี 2278 1719.88 6 0.26 

วังโป่ง 480 1286.55 1 0.21 

หล่มสัก 2021 1279.58 21 1.04 

ศรีเทพ 889 1256.43 2 0.22 

หนองไผ ่ 1376 1221.29 13 0.94 

หล่มเก่า 639 952.24 2 0.31 

เมือง พช 1950 926.46 3 0.15 

ชนแดน 591 740.35 8 1.35 

เขาค้อ 197 515.41 1 0.51 

น้ าหนาว 28 153.20 0 0.00 

รวมจังหวดั          12,340  1237.80 57 0.46 

ประเทศไทย      2,354,158  3361.40        9,491  0.40 

ทั่วโลก  575,340,375  7133.45  6,403,246  1.11 
 


