
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 โดยภาพรวม

ในขณะนี้ เขตอบอุนของซีกโลกเหนือโรคไขหวัดใหญอยูระหวางฤดูกาลระบาด เขตเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบ

รายงานโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในบางประเทศ เขตอบอุนของซีกโลกใต มีรายงานวาโรคไขหวัดใหญลดลง ท่ัวโลกตรวจพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิด A เปนสาเหตุหลัก องคการอนามัยโลกแนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุม

การติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้

• ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ เขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญอยูระหวางฤดูกาลระบาด 

ในยุโรป และอเมริกาเหนือ มีรายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึน ในบางประเทศท่ี

ไมมีการรายงานโรคไขหวัดใหญ หรือมีรายงานโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา ในแอฟริกาเหนือ ประเทศอียิปต 

มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) ในชวงหลายสัปดาหท่ีผานมา ในเอเชียตะวันตก  

ประเทศกาตาร มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน ตามมาดวยเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด B ในเอเชียตะวันออก โดยท่ัวไป สถานการณโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา 

• ประเทศเขตรอนของอเมริกากลางแคริบเบียน และอเมริกาใต ในแถบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรค

ไขหวัดใหญ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยูในระดับต่ํา ยกเวนประเทศเฮติ มีการรายงานการ

ระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศคิวบา รายงานการตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญ

ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B ลดลง ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง ใน

ประเทศเอล ซัลวาดอร และนิการากัว มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในประเทศกัวเตมาลา 

นิการากัว และปานามา 

• ประเทศเขตรอนของอเมริกาใต สวนใหญมีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในระดับต่ํา  

• ทวีปแอฟริกา แอฟริกาตะวันตก พบโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน ในประเทศกินี มาลี ไนจีเรีย และเซเนกัล โดย

พบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B ในแอฟริกากลาง มีรายงานโรคไขหวัดใหญชนิด A 

(H3N2) ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในแอฟริกาตะวันออก พบวารายงานโรคไขหวัดใหญ ลดลงในประเทศ

ท่ีมีการรายงาน 

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 43 ป 2561 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
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• เอเชียเขตรอน ในเอเชียใต ประเทศอินเดีย ท่ีมีรายงานการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) 

pdm09 ประเทศเนปาล มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไขหวัดใหญ

ชนิด B เพ่ิมข้ึน  ในสัปดาหท่ีผานมา  

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงานโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในบางประเทศท่ีมีการรายงาน ประเทศลาว พบ

การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน และระดับการติดเชื้อโรคระบบ

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ยังคงสูงกวา 5 ฤดูกาลของโรคไขหวัดใหญท่ีผานมา โดยสวนใหญ

พบในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ประเทศพมา มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และ

เชื้อไขหวัดใหญชนิด B เพ่ิมข้ึน ประเทศไทย พบการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ โดยสวนใหญพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 

• ประเทศเขตอบอุนซีกโลกใต สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง เขตอเมริกาใต โรคไขหวัดใหญ และการติด

เชื้อไวรัสท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) ลดลง 

ในหลายประเทศของภูมิภาคยอย ประเทศปารากวัย รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล อยูใน

ระดับต่ํา ในขณะท่ีตัวบงชี้อาการโรคทางเดินหายใจ ถึงแมวาจะลดลง แตก็ยังคงอยูเหนือกวาระดับวิกฤต  

แอฟริกาใต ยังคงพบโรคไขหวัดใหญ จากผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI)  โดยสวนใหญ พบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B เขตโอเชียเนีย รายงานการพบเชื้อไขหวัดใหญลดลง โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09  

• ทวีปออสเตรเลีย สถานการณโรคไขหวัดใหญโดยท่ัวไป ลดลง โดยมีแนวโนมท่ีแตกตางกันเล็กนอยในแตละ

ภูมิภาค ผลกระทบจากโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล อยูในระดับต่ํา ในขณะท่ีสัดสวนของผูปวยท่ีเขารับการ

รักษาในหอผูปวยหนัก อยูในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ประเทศนิวซีแลนด สถานการณ

ไขหวัดใหญ ลดลงในชวงหลายสัปดาหท่ีผานมา และอยูในระดับต่ํากวาเกณฑตามฤดูกาล ประเทศในหมู

เกาะแปซิฟก มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ในระดับต่ํา ถึง ปานกลาง ซ่ึงมีความ

แปรปรวนสูงในแตละสัปดาห 

 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_10_29_surveillance_update_327.pdf?ua=1 

 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_10_29_surveillance_update_327.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 1 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผูปวยท่ัว

ประเทศจํานวน 150,043 ราย อัตราปวย 227.13 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 28 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.04 ตอ

ประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 15 ราย จงัหวัดรอยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 2 ราย จังหวัดสุรนิทร 2 ราย จงัหวัด

นครสวรรค 1 ราย จังหวัดพิจิตร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวดักาฬสินธุ 1 ราย จังหวัดพัทลุง 1 กรุงเทพมหานคร 2 ราย) 

จํานวนผูปวยในภาพรวมมีแนวโนมสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง แตต่ํากวาปท่ีผานมาในชวงเวลาเดียวกัน  

  จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

สถานการณประเทศไทย 



 
 

 

 

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 1023.81 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 690.36 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 312.65 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก 

และวัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคนหมู

มากมากข้ึน 

  จําแนกรายภาค 

 

     ท่ีมา : รายงาน 506 สาํนักระบาดวิทยา 
 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 

  

 

 

   

  

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

 

ภาค ผูปวย 

(ราย) 

ผูปวยตาย 

(ราย) 

อัตราปวย 

(ตอประชากรแสน

คน) 

อัตราตาย 

(ตอประชากรแสน

คน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

 กลาง  67,786 3 407.88 0.02 0.00 

 เหนือ  34,223 3 275.58 0.02 0.01 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ  35,930 21 163.56 0.10 0.06 

 ใต  12,104 1 129.17 0.01 0.01 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 กรุงเทพมหานคร 35,317 621.28 

2 เชียงใหม 8,600 493.88 

3 ระยอง 3,449 488.71 

4 พะเยา 1,929 403.43 

5 อุบลราชธานี 7,334 392.97 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 621.28 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 493.88 ตอประชากรแสนคน 

ระยอง อัตราปวย 488.71 ตอประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราปวย 403.43 และ 392.97 ตอประชากร

แสนคน ตามลําดับ 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตราปวยสูงสุด คือ 621.28      ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 และเขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 329.97 และ 239.77       ตอ

ประชากรแสนคน ตามลําดับ 
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  เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 1 พฤศจิกายน 2561 พบ 

75 เหตุการณ ใน 39 จังหวัด โดยพบใน เรือนจํา 33 

เหตุการณ โรงเรียน 18 เหตุการณ คายทหาร 4 เหตุการณ 

ท่ีพัก 15 เหตุการณ วัด 1 เหตุการณ โรงพยาบาล 2 

เหตุการณ  สถานท่ีทํางาน 1 เหตุการณ  และสถาน

สงเคราะห 1 เหตุการณ ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของ

คนหมูมาก  

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังน้ัน จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง 

ในเอกสารวิชาการการนําขอมลูไปอางอิงน้ัน ขอใหใชขอมูลจากสรุปสถานการณประจําป 


