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๑  การวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่ 
 จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดของพ้ืนที่เป็นอันดับที่๑ ของภาค 
ประกอบด้วย ๓๒ อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้แบ่งการนิเทศเพ่ือให้ครอบคลุมการ
ดูแลเป็น ๕ โซน มีสสจ.โซนและคณะกรรมการโซนในการวางแผนพัฒนา นิเทศงาน กำกับ ติดตาม
ประเมินผล มีสถานบริการประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 3 แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน 29 แห่ง โรงพยาบาลจิตเวชฯ  1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 348 

๑.๑  สถานการณ์และแนวโน้มด้านสังคม 
        ๑.๑.๑  ด้านประชากร  ครอบครัวและชุมชน 

ในจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน                     
๒๕64 มีประชากร 2,627,870 คน สัดส่วนเพศหญิงใกล้เคียงเพศชาย ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
แรงงาน วัยสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.47 (ณ 30 มิ.ย. 2564) ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 
18.47 ใกล้เคียงกับจังหวัดนครราชสีมา (ประเทศ ร้อยละ 18.25 / จังหวัดนครราชสีมา  ร้อยละ 
18.47) พีระมิดประชากร เป็นฐานพีระมิดแคบ ตรงกลางพองออกและยอดค่อยๆ แคบเข้าคล้ายรูปดอก
บัวตูม แสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอัตราส่วน
พ่ึงพิง พบว่า อัตราส่วนวัยเด็ก  ๐-๑๔ ปี ใกล้เคียงกับจังหวัดนครราชสีมา (ประเทศร้อยละ 15.81 / 
จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 15.84)  

สำหรับโครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้าน ณ ปัจจุบันโดยเฉลี่ย 3.4 คน (รายงานการวิจัยสัมพันธภาพใน
ครอบครัว, สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน) ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงพ่อ
แม่ลูก หรือผู้สูงอายุกับเด็กครอบครัวจะมีเพียงพ่อ แม่ ลูก หรือ ผู้สูงอายุกับเด็ก ทำให้ครอบครัวอ่อนแอลง 
คนในครอบครัวต้องออกมาหารายได้มากขึ้น เวลาที่ให้แก่กันในครอบครัวรวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ครอบครัวน้อยลง จึงมีแนวโน้มที่เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งขาดความอบอุ่น และปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลการ      จดทะเบียนหย่าร้างของจังหวัดนครราชสีมา (สถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ) 
พบว่า การหย่าร้างของครอบครัว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2547 มีอัตราการหย่าร้างร้อยละ 24 ในปี 
2560 อัตราการหย่าร้างเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 41 เฉลี่ยหย่าวันละ 333 คู่ จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนหย่า
ร้างเป็นอันดับ 3 รองจาก กรุงเทพมหานคร และชลบุรี ตามลำดับ จากข้อมูล โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์ พบว่าสาเหตุของการหย่าร้างมาจาก ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว 
ทำให้มีความเปราะบาง และจากแรงกดดันภายนอก สามีภรรยาส่วนใหญ่กับการทำงานนอกบ้าน อาจเกิด
ความเครียดทั้งจากหน้าที่การงาน สภาวะสังคมและเศรษฐกิจเช่นภาระหนี้สินต่างๆ ทำให้ต้องทำงานหนัก
มากขึ้น ขณะเดียวกันความอดทนต่อปัญหาในครอบครัวอาจน้อยลงเปลี่ยนไปมีผลทำให้ปัญหาสุขภาพจิต 

๑.2  สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพคนไทย 
          ๑.2.๑  สุขภาพทางกาย 

อายุคาดเฉลี่ย(LE) เพศชาย 73.63 ปี เพศหญิง 81.13 ปี และใกล้เคียงกับอายุคาดเฉลี่ยของ
ประเทศไทย (เพศชาย 73.5 ปี เพศหญิง 80.5 ปี)  
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อัตราเกิดอัตราตายของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มอัตราเกิดลดลง 
ตั้งแต่ปี 2554 อัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ  มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2554 ในปี 2564 จังหวัดนครราชสีมามีอัตราเกิด 7.22 ต่อพันประชากร  
อัตราตาย 8.09 ต่อพันประชากร  ส่งผลให้อัตราเพ่ิมติดลบ 0.88 ต่อพันประชากร จะเห็นว่าอัตราเพ่ิมมี
ติดลบมาตั้งแต่ ปี 2562  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่าอัตราเกิดของประเทศสูงกว่าของจังหวัดนครราชสีมา (ประเทศ
8.23 จังหวัดนครราชสีมา 7.22 ต่อพันประชากร) อัตราตายของประเทศสูงกว่าจังหวัดนครราชสีมา 
(ประเทศ 8.52 จังหวัดนครราชสีมา 8.09 ต่อพันประชากร)  และอัตราเพิ่มประเทศเท่ากับ -0.69 ต่อพัน
ประชากร ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมาอัตราเพ่ิม-0.88 

อัตราทารกตายจังหวัดนครราชสีมา จากข้อมูลสำนักนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า อัตราทารกตายเพ่ิมขึ้นปี  2563 4.30 ปี 2564 7.22 ต่อพันการเกิดมีชีพ                
อัตรามารดาตายขึ้นลงไม่คงที่ พบว่าปี 2564 อัตรามารดาตาย 7.22 ลดลงจาก ปี 2563 อัตรามารดา
ตาย 10.11 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ปี 2564 อัตราทารกตาย เท่ากับ 7.22 ต่อพันการเกิดมีชีพ และ อัตรา
มารดาตาย 3.74 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

๒.  โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ 

 2.1 สาเหตุการป่วย 
  2.1.1 สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก 
  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับของจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 -                 
15 พฤศจิกายน 2564) พบว่า อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการป่วยอันดับหนึ่ง 6,192                 
ต่อแสนของจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา รองลงมาได้แก่ เบาหวาน เนื้อเยื่อผิดปกติ การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ความผิดปกติอ่ืนๆของฟันและโครงสร้าง 4,821 , 3,553 , 2,440 
, และ 2,038 ต่อแสนของจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา ตามลำดับ 

  2.1.2 สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน 
  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับของจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 -                 
15 พฤศจิกายน 2564)พบอัตราการป่วยด้วยโรคปอดบวมเป็นสาเหตุการป่วยอันดับหนึ่ง 6,769 ต่อแสน
ของจำนวนผู้ป่วยใน รองลงมาได้แก่ เนื้อสมองตาย , การบาดเจ็บระบุเฉพาะ อื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย ,โลหิตจางอ่ืนๆ และมารดาที่มีปัญหาเกี่ยกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ 2,631, 
2,332 , 2,252 และ 2,121 ต่อแสนของจำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ตามลำดับ 

 2.2 สาเหตุการตาย 
เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายจากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2564 พบว่า อันดับหนึ่ง

ได้แก่ โรคมะเร็ง 117.97 ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ ปอดบวม โรคหลอดเลือดสมอง โลหิตเป็นพิษ 
และโรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 62.41 52.89 48.14  และ 33.60 ต่อแสนประชากร 
ตามลำดับ 
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3. โรคที่เป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2564 จังหวัดนครราชสีมา                            
    ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

            อัตราป่วยด้วยโรคทางระบาดวิทยาปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564          
ในช่วงเวลา) พบสูงสุดคือ โรคอุจจาระร่วง(696.54) พบต่ำกว่าปีที่แล้ว(918.94) รองลงมาคือ โรคปอด
บวม (188.52) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ(123.78) อาหารเป็นพิษ (94.30) และ โรคตาแดง (39.81) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงมีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยามีดังนี้ 

1. สรุปรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส  2019 จังหวัดนครราชสีมา เริ่มการ
ระบาดในระลอกแรกเมื่อ 13 มีนาคม 2560 พบผู้ป่วยรายแรกมีประวัติเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการระบาดอยู่ในขณะนั้น หลังจากนั้นมีการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวม 19 ราย โดยรายสุดท้ายใน
การระบาดระลอกแรกนี้พบเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง 
และสนามมวย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-44 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 79% ติดเชื้อมาจาก
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอเมืองนครราชสีมา  

การระบาดระลอกสองในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาผ่านไป จนกระทั่งในวันที่ 22 ธ.ค. 2563                  
พบผู้ป่วยรายแรกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง การสอบสวนโรคได้ดำเนินการไปพร้อมกับการค้นหา
เชิงรุก ทำให้พบผู้ป่วยเพ่ิมเติมในการระบาดครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย โดย 7 รายมีความเกี่ยวข้องกับ
การระบาดในจ.สมุทรสาคร  2 รายมีการติดเชื้อมาจากผู้ป่วยก่อนหน้า และ 1 ราย เกี่ยวข้องกับการระบาด
ในจังหวัดระยอง แนวโน้มของสถานการณ์ ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยได้อีกเนื่องจากพ้ืนที่นครราชสีมามีผู้คนเดิน
ทางเข้าออกจำนวนมากตลอดเวลา  

           การระบาดระลอกสาม (เมษายน 2564) พบว่ามีความชุกสูงกว่า 2 ระลอกที่ผ่านมา มีความ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การระบาดในสถานบันเทิง พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมาเริ่มผู้ป่วยกลุ่ม
แรกในวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยผู้ป่วยมีประวัติเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิง และมีประวัติสัมผัส
ผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเพ่ือน สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นเมื่อประชาชนเดินทาง
กลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ และมีการจัดเลี้ยงกันในครอบครัว จำนวนผู้ป่วย ในจังหวัด
นครราชสีมาจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สถานการณ์ระบาดในพ้ืนที่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม              
มีแนวโน้มลดลง จำนวนผู้ป่วยในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 เฉลี่ย 2 รายต่อวันมาโดยตลอด  

 สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 
เริ่มมีการพบผู้ป่วยลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวและญาติมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทาง
จากพ้ืนที่เสี่ยง อีกทั้งข้อมูลระดับประเทศ เริ่มมีการปิดแคมป์คนงาน  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564               
กอร์ปกับ กรุงเทพมหานคร มีการ Lockdown ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดนครราชสีมามี
แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม จังหวัดนครราชสีมา สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดได้ดี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเข้าเทศกาล
ปีใหม่ เริ่มมีการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แนวโน้มการระบาดเริ่มเพ่ิมขี้น  สรุป
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2564จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2565  37,641 ราย 
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ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 
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2. สรุปรายงานสถานการณ์โรคหูดับ พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ จำนวน 142 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
5.39 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราตายเท่ากับ 0.27 ต่อแสนประชากร อัตราผู้ป่วยตาย
เท่ากับ ร้อยละ 4.93 พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย 103 ราย เพศหญิง 39 ราย 
อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 2.64: 1 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอเสิงสาง  อัตราป่วย
เท่ากับ 22.69 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอโนนสูง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอด่านขุนทด 
และอำเภอบ้านเหลื่อม  อัตราป่วยเท่ากับ 18.08 , 16.75, 14.76 และ 9.44 ต่อแสนประชากร 
ตามลำดับ   

3. สรุปรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จำนวน 354 ราย  คิดเป็น
อัตราป่วย 13.43 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 188 ราย             
เพศชาย 166 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิงเท่ากับ 1.13 : 1 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอ            
เสิงสาง  อัตราป่วยเท่ากับ 80.83 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอโนนไทย อำเภอปักธงชัย อำเภอ 
พิมาย และอำเภอครบุรี อัตราป่วยเท่ากับ 34.78 , 32.37, 26.89 และ 23.91 ต่อแสนประชากร 
ตามลำดับ 

4. สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 155 ราย  คิดเป็นอัตรา
ป่วย 5.88  ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย
ตาย ร้อยละ 0.65  พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยพบเพศชาย 89 ราย เพศหญิง 66 ราย  
อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิงเท่ากับ 1.35 : 1 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอโชคชัย อัตราป่วย
เท่ากับ 29.18 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอสูงเนิน อำเภอเสิงสาง และ
อำเภอบัวใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ 16.16 , 10.74 , 8.51 และ 8.42 รายต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

 


