
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 โดย

ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมลดลง อเมริกาเหนือ และยุโรป 

สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง แอฟริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา ในประเทศท่ีมีการรายงาน เอเชีย

ตะวันตก สถานการณโรคไขหวัดใหญภาพรวม ลดลง ยกเวนประเทศซาอุดิอาระเบีย เอเชียตะวันออก มีรายงานสถานการณ

โรคไขหวัดใหญลดลง ในบางประเทศ เอเชียใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลงท่ัวท้ังภูมิภาค แถบแคริบเบียน อเมริกา

กลาง และอเมริกาใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ และการติดเชื้อไวรัส RSV อยูในระดับต่ํา ทวีปแอฟริกาตะวันตก และ

แอฟริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง ในประเทศท่ีมีการรายงาน แอฟริกาตะวันออก การรายงานสถานการณโรค

ไขหวัดใหญมีแนวโนมลดลง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H1N1) pdm09 ตามมาดวยชนิด A(H3N2) เขตอบอุนของ

ซีกโลกใต สถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน ในออสเตรเลียตอนใต และแอฟริกาใต โดยสถานการณในแอฟริกาใต อยูใน

ระดับของไขหวัดใหญตามฤดูกาล สถานการณในภาพรวมท่ัวโลก สวนใหญพบไขหวัดใหญชนิด A องคการอนามัยโลก แนะ

นําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ  ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถาน

การณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้ 

• ประเทศในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

ชนิด A และชนิด B อเมริกาเหนือ ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และสถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง 

ท่ัวท้ังภูมิภาค สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2)  

• ทวีปยุโรป สถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา ท่ัวท้ังทวีป มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A 

(H3N2) เล็กนอย 

• เอเชียกลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง 

• แอฟริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง ในประเทศท่ีมีการรายงาน 

• เอเชียตะวันตก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง เกือบทุกประเทศในภูมิภาค ยกเวน ซาอุดิอาระเบีย ยังคงมี

รายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และพบโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน 

 

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 19  ป 2562 

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 



 
 

 

 

 

• เอเชียตะวันออก มีการรายงานโรคไขหวัดใหญในบางประเทศ ทางตอนใตของประเทศจีน พบวารอยละของผูปวย

กลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และโรคไขหวัดใหญ ลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีทางตอนเหนือของประเทศ

จีน แมวาสถานการณไขหวัดใหญจะลดลง แตพบวาอัตราการติดเชื้อไขหวัดใหญ ยังคงสูง โดยสวนใหญพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B (Victoria) เกาหลีใต สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง หลังจากสถานการณสูงสุดระลอก 

2 ในสัปดาหท่ี 15 สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ตามมาดวยชนิด A (H3N2) 

• แถบทะเลแคริบเบียน และอเมริกากลาง การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ําท่ัวท้ังภูมิภาค 

ประเทศคิวบา พบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน เม่ือสัปดาหท่ีผานมา ประเทศจาไมกา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง  

• แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา แอฟริกาตะวันออก 

มีการรายงานอยางตอเนื่อง แมวาสถานการณโรคไขหวัดใหญ จะมีแนวโนมลดลง โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัด

ใหญ ชนิด ชนิด A (H1N1) pdm09 ตามมาดวย ชนิด A (H3N2) ประเทศเคนยา และประเทศเอธิโอเปย มี

รายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน  

• เอเชียใต การรายงานพบโรคไขหวัดใหญ ลดลง ท่ัวท้ังภูมิภาค สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) 

pdm09 ประเทศบังคลาเทศ มีรายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน เม่ือสัปดาหท่ี

ผานมา สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B 

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลงในหลายประเทศ ประเทศไทย มีรายงานสถานการณ

โรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึนเล็กนอย โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B มากท่ีสุด ตามมาดวย ชนิด A (H1N1) 

pdm09 ประเทศมาเลเซีย สถานการณโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ลดลง  

• เขตอบอุนของซีกโลกใต ประเทศออสเตรเลีย และแอฟริกาใต มีรายงานการตรวจพบโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน โดย

มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) เพ่ิมข้ึน ในออสเตรเลียตอนใต และพบวามีรายงานผูปวยกลุม

อาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึน ในออสเตรเลียตะวันตก หลายเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก มีรายงานผูปวย

กลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และสถานการณโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน อเมริกาใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

อยูในชวงระหวางฤดูกาล แมวาจะมีการรายงานตัวบงชี้อาการโรคทางเดินหายใจ และการตรวจพบโรคไขหวัด

ใหญ เพ่ิมข้ึนเล็กนอย ในประเทศชิลี 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก  

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_05_13_surveillance_update_341.pdf?ua=1 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_05_13_surveillance_update_341.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผูปวย 

ท่ัวประเทศจํานวน 156,108 ราย คิดเปนอัตราปวย 236.31 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย  

รอยละ 0.01 จํานวนผูปวยสะสมในภาพรวม พบวาสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาปท่ีผานมา 

 จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 
 

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุ พบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 948.93 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวย 876.92 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 493.08 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัย

เด็กจึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมวัยเรียนและเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคน

หมูมาก มากข้ึน 

  จําแนกรายภาค 

ภาค ผูปวย (ราย) ผูปวยตาย 

(ราย) 

อัตราปวย 
(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราตาย 
(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

กลาง 84,200 1 502.49 0.01 0.00 

เหนือ 35,548 3 285.85 0.02 0.01 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 28,372 6 128.95 0.03 0.02 

ใต 7,988 1 84.74 0.01 0.01 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายภาค พบวา ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราปวย 

502.49 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราปวย 285.85 ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อัตราปวย 128.95 ตอประชากรแสนคน และนอยท่ีสุด คือ ภาคใต อัตราปวย 84.74 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังพบผูปวยเสียชีวิตจํานวนรวมท้ังหมด 11 ราย 

 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 

 ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย (ราย) อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) 

1 กรุงเทพมหานคร 44,401 781.77 

2 ระยอง 4,990 695.69 

3 เชียงใหม 11,957 681.20 

4 นครปฐม 4,584 501.38 

5 นครราชสีมา 11,788 446.04 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวา จังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร  

อัตราปวย 781.77 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ระยอง อัตราปวย 695.69 ตอประชากรแสนคน เชียงใหม อัตรา

ปวย 681.20 ตอประชากรแสนคน นครปฐม อัตราปวย 501.38 ตอประชากรแสนคน และนครราชสีมา อัตราปวย 

446.04 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 
  

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

เมื่อพิจารณาจําแนกผูปวยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตรา

ปวยสูงสุด คือ 781.77 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 คือ 381.93 ตอประชากรแสนคน และ

เขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 304.14 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังน้ัน จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง 

ในเอกสารวิชาการ การนําขอมูลไปอางอิงน้ัน ขอใหใชขอมูลจากสรปุสถานการณประจําป 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2562 พบ 83 

เหตุการณ  ใน 41 จังหวัด โดยพบใน โรงเรียน 26 

เหตุการณ เรือนจํา 24 เหตุการณ คายทหาร 4 เหตุการณ 

โรงพยาบาล 4 เหตุการณ คายฝกตํารวจ 2 เหตุการณ 

ศูนยฝกอบรม 2 เหตุการณ สถานพินิจฯ แคมปคนงาน 

วัด และคายบําบัดยาเสพติด สถานท่ีละ 1 เหตุการณ ท่ี

ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก 


