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องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2562 โดย

ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมลดลง อเมริกาเหนือ และยุโรป 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง แอฟริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่่า ในประเทศที่มีการรายงาน เอเชีย

ตะวันตก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ภาพรวม ลดลง ยกเว้นประเทศซาอุดิอาระเบีย เอเชียตะวันออก มีรายงานสถานการณ์

โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ในบางประเทศ เอเชียใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงทั่วทั้งภูมิภาค แถบแคริบเบียน อเมริกา

กลาง และอเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อไวรัส RSV อยู่ในระดับต่่า ทวีปแอฟริกาตะวันตก และ

แอฟริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ในประเทศท่ีมีการรายงาน แอฟริกาตะวันออก การรายงานสถานการณ์โรค

ไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pdm09 ตามมาด้วยชนิด A(H3N2) เขตอบอุ่นของ

ซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมขึ้น ในออสเตรเลียตอนใต้ และแอฟริกาใต้ โดยสถานการณ์ในแอฟริกาใต้ อยู่ใน

ระดับของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก ส่วนใหญ่พบไข้หวัดใหญ่ชนิด A องค์การอนามัยโลก แนะ

น่าใหมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ่  ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถาน

การณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี้  

 ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
ชนิด A และชนิด B อเมริกาเหนือ ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง 
ทั่วทั้งภูมิภาค ส่วนใหญ่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2)  

 ทวีปยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่่า ทั่วทั้งทวีป มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 
(H3N2) เล็กน้อย 

 เอเชียกลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง 

 แอฟริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ในประเทศท่ีมีการรายงาน 

 เอเชียตะวันตก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง เกือบทุกประเทศในภูมิภาค ยกเว้น ซาอุดิอาระเบีย ยังคงมี
รายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และพบโรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ิมข้ึน 
 

 

สถานการณ์ต่างประเทศ 

สัปดาห์ที่ 20  ปี 2562 

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 



 
 

 
 
 

 เอเชียตะวันออก มีการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในบางประเทศ ทางตอนใต้ของประเทศจีน พบว่าร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทางตอนเหนือของประเทศ
จีน แม้ว่าสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่จะลดลง แต่พบว่าอัตราการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ยังคงสูง โดยส่วนใหญ่พบเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B (Victoria) เกาหลีใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง หลังจากสถานการณ์สูงสุดระลอก 
2 ในสัปดาห์ที่ 15 ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ตามมาด้วยชนิด A (H3N2) 

 แถบทะเลแคริบเบียน และอเมริกากลาง การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่่าทั่วทั้งภูมิภาค 
ประเทศคิวบา พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศจาไมก้า 
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง  

 แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่่า แอฟริกาตะวันออก 
มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณโ์รคไข้หวัดใหญ่ จะมีแนวโน้มลดลง โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัด
ใหญ่ ชนิด ชนิด A (H1N1) pdm09 ตามมาด้วย ชนิด A (H3N2) ประเทศเคนยา และประเทศเอธิโอเปีย มี
รายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน  

 เอเชียใต้ การรายงานพบโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ทั่วทั้งภูมิภาค ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 
pdm09 ประเทศบังคลาเทศ มีรายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงในหลายประเทศ ประเทศไทย มีรายงานสถานการณ์
โรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B มากที่สุด ตามมาด้วย ชนิด A (H1N1) 
pdm09 ประเทศมาเลเซีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ลดลง  

 เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ ประเทศออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ิมข้ึน โดย
มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) เพ่ิมข้ึน ในออสเตรเลียตอนใต้ และพบว่ามีรายงานผู้ป่วยกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพ่ิมขึ้น ในออสเตรเลียตะวันตก หลายเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีรายงานผู้ป่วย
กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ิมข้ึน อเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 
อยู่ในช่วงระหว่างฤดูกาล แม้ว่าจะมีการรายงานตัวบ่งชี้อาการโรคทางเดินหายใจ และการตรวจพบโรคไข้หวัด
ใหญ่ เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ในประเทศชิลี 
 

ที่มา : องค์การอนามัยโลก  

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

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ ่

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_05_13_surveillance_update_341.pdf?ua=1
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ที่มา : รายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วย 
ทั่วประเทศจ่านวน 159,845 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 241.97 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย  
ร้อยละ 0.01 จ่านวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

 จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : รายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา 

สถานการณป์ระเทศไทย 
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การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จ่าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 

คือ 962.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วย 900.56 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 

10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 499.55 ต่อประชากรแสนคน ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัย

เด็กจึงต้องมีการให้ความส่าคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคน

หมู่มาก มากขึ้น 

  จ าแนกรายภาค 
ภาค ผู้ป่วย (ราย) ผู้ป่วยตาย 

(ราย) 
อัตราป่วย 

(ต่อประชากรแสนคน) 
อัตราตาย 

(ต่อประชากรแสนคน) 
อัตราป่วยตาย 

(ร้อยละ) 
 กลาง        86,560  1 516.58 0.01 0.00 
 เหนือ        36,025  3 289.68 0.02 0.01 

ตะวันออกเฉียงเหนือ        29,154  6 132.50 0.03 0.02 
 ใต ้         8,106  1 85.99 0.01 0.01 

ที่มา : รายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา 

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 
516.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 289.68 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อัตราป่วย 132.50 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 85.99 ต่อประชากรแสนคน ตามล่าดับ 
นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจ่านวนรวมทั้งหมด 11 ราย 

 

  จ าแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ 

 ที่มา : รายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา 

อันดับ จังหวัด จ านวนผู้ป่วย (ราย) อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน) 

1 กรุงเทพมหานคร          45,208  795.98 
2 ระยอง           5,146  717.44 
3 เชียงใหม่          12,035  685.64 
4 นครปฐม           4,694  513.41 
5 นครราชสีมา          11,971  452.96 
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การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร  
อัตราป่วย 795.98 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ระยอง อัตราป่วย 717.44 ต่อประชากรแสนคน เชียงใหม่ อัตรา
ป่วย 685.64 ต่อประชากรแสนคน นครปฐม อัตราป่วย 513.41 ต่อประชากรแสนคน และนครราชสีมา อัตราป่วย 
452.96 ต่อประชากรแสนคน ตามล่าดับ 

 

  จ าแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร 

  

 
ที่มา : รายงาน 506 ส านักระบาดวิทยา 

 

เมื่อพิจารณาจ่าแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตรา
ป่วยสูงสุด คือ 795.98 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 คือ 385.32 ต่อประชากรแสนคน และ
เขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 317.94 ต่อประชากรแสนคน ตามล่าดับ 
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 เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: ข้อมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังน้ัน จึงไม่ควรน าข้อมูลปีปัจจุบันไปอ้างอิง 

ในเอกสารวิชาการ การน าข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรปุสถานการณ์ประจ าปี 

เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2562 พบ 90 

เหตุการณ์  ใน 44 จังหวัด โดยพบใน โรงเรียน 26 

เหตุการณ์ เรือนจ่า 27 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 6 เหตุการณ์ 

โรงพยาบาล 4 เหตุการณ์ ค่ายฝึกต่ารวจ 2 เหตุการณ์ 

ศูนย์ฝึกอบรม 2 เหตุการณ์ สถานพินิจฯ แคมป์คนงาน 

โรงงาน วัด และค่ายบ่าบัดยาเสพติด สถานที่ละ 1 

เหตุการณ์ ที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก 


