
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2561

โดยภาพรวมในขณะนี้ โรคไขหวัดใหญในซีกโลกใต มีรายงานวาระดับไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน พบรายงานโรคไขหวัดใหญ

ตามฤดูกาล โดยสวนใหญท่ัวโลกพบไขหวัดใหญชนิด A รวมถึงปจจุบันมีหลายประเทศท่ีกําลังเขา สูชวงฤดูกาลของ 

ไขหวัดใหญ องคการอนามัยโลกจึงแนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีด วัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้

• ในอเมริกาใต สถานการณไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09  

ในประเทศเปร ู 

• ในโอเชียเนีย สถานการณโรคไขหวัดใหญพบรายงานโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล พบรายงานไขหวัดใหญใน

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด  

• ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลางสถานการณของระบบทางเดินหายใจยังคงอยูในระดับต่ําแตมี 

รายงานเพ่ิมมากข้ึนในบางประเทศ  

• ในเอเชียใต พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา 

• ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัด

ใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และพบรายงานไขหวัดใหญในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ประเทศสิงคโปร 

• ในแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก พบรายงานโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา แตในแอฟริกาตะวันออก 

พบรายงานสถานการณไขหวัดใหญในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

• ในแอฟริกาเหนือ มีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

• ในเขตอบอุนของซีกโลกใต สถานการณไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน มีรายงานการพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัด

ใหญ (ILI) และ SARI เพ่ิมข้ึน ในประเทศชิลี และสาธารณรัฐปารากวัย  สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

ชนิด A (H1N1) pdm09 และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/  

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 24 ป 2561 

ณ วันที่ 22 มถิุนายน 2561 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/


 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 22 มิถุนายน 2561 มีรายงานผูปวยท่ัวประเทศ

จํานวน 56,127 ราย อัตราปวย 84.96 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 7 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.01 ตอประชากรแสนคน 

(จังหวัดนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดรอยเอ็ด 1 รายและหนองคาย 1 ราย) จํานวนผูปวยมีแนวโนมลดลง ต่ํากวาคามัธยฐาน 

5 ปยอนหลังในชวงเวลาเดียวกัน  

  จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 341.52 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 223.17 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 111.13 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็กและ

วัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคนหมูมาก

มากข้ึน 

  จําแนกรายภาค 

 

     ท่ีมา : รายงาน 506 สาํนักระบาดวิทยา 
 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 

  

 

 

   

  

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

 

ภาค ผูปวย 

(ราย) 

ผูปวยตาย 

(ราย) 

อัตราปวย 

(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราตาย 

(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

 กลาง  25308 0 152.28 0.00 0.00 

 เหนือ  15354 0 123.64 0.00 0.00 

 ใต  5801 0 61.91 0.00 0.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  9664 7 43.99 0.03 0.07 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 พะเยา 1232 257.66 

2 กรุงเทพมหานคร 14506 255.18 

3 อุตรดิตถ 825 180.27 

4 ลําพูน 740 182.28 

5 ลําปาง 1295 173.20 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก พะเยา 

อัตราปวย 257.66 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 255.18 ตอประชากรแสนคน อุตรดิตถ 

อัตราปวย 180.27 ตอประชากรแสนคน ลําพูน และลําปาง อัตราปวย 182.28 และ 173.20 ตอแสนประชากร ตามลําดับ 
 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานครมีอัตราปวยสูงสุด คือ 255.18 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 11 และเขตบริการสุขภาพท่ี 2 มีอัตราปวย 83.63 และ 78.06 ตอประชากรแสนคน 

ตามลําดับ 

  

 

 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

  เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 - 22 มิถุนายน 2561 พบใน 

เรือนจํา 10 เหตุการณ โรงเรียน 7 เหตุการณ คายทหาร 3 

เหตุการณ และพ่ีพัก 2 เหตุการณ ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการ

รวมตัวของคนหมูมาก 

 

 


