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องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 โดยภาพรวม

ในขณะนี้ เขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แมวาสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวม 

อยูในระดับต่ํา เขตเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงานโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในบางประเทศ เขตอบอุนของซีก

โลกใต เขาสูไขหวัดตามฤดูกาล ท่ัวโลกตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิด A เปนสาเหตุหลัก องคการอนามัยโลก

แนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง รายละเอียด

สถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้

• ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ เขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในบางประเทศ 

อเมริกาเหนือ รายงานพบโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) 

pdm09 แคนาดา พบโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงนี้ของป พบผูปวยโรคไขหวัดใหญใน

โรงพยาบาลเด็กสูงข้ึน และมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 สหรัฐอเมริกา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง แมวาจะมีการรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอย มีรายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ในบางภูมิภาค สูงกวาระดับมาตรฐาน

ของภูมิภาค มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน ในแม็กซิโก 

• ในยุโรป  พบสถานการณโรคไชหวัดใหญเริ่มสูงข้ึนในบางประเทศ แตในภาพรวมโรคไขหวัดใหญยังอยูใน

ระดับตํ่า โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด A (H3N2) ในเอเชียกลาง ระดับ

ของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน และมีการรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัด

ใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศคีรกีซสถาน (Kyrgyzstan) 

• เอเชียตะวันตก พบวาตัวบงชี้อาการโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในบางประเทศ แมวาสถานการณโรคไขหวัดใหญ 

ลดลง ยกเวนประเทศจอรเจีย ท่ียังคงมีการรายงานเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน 

พบการรายงานของโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในประเทศแถบคาบสมุทรอาหรับ มีการรายงาน

พบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศบาหเรน รอยละผลบวกของโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องในประเทศซาอุดิ อาระเบีย แตลดลงในประเทศการตา โดยสวนใหญ พบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด 

A (H1N1) pdm09 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 51 ป 2561 

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
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• เอเชียตะวันอก มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึนเล็กนอย และพบเชื้อไขหวัดใหญ 

ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศจีน ระดับของรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ใน

เกาหลีใต สูงกวาเกณฑมาตรฐาน โดยพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A ท้ัง 2 ชนิดยอย เพ่ิมข้ึน  

• ประเทศเขตรอนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต ในแถบทะเลแคริบเบียน โดยท่ัวไป

สถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา พบการรายงานของเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 

เพ่ิมข้ึนในประเทศเปอรโตริโก ประเทศเฮติ ระดับของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

(SARI) ยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ใน

ภูมิภาคยอย ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง ในประเทศคอสตาริกา และประเทศ

เอล ซัลวาดอร ในขณะท่ี มีรายงานการตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด B และชนิด A (H1N1) pdm09 

เพ่ิมข้ึน ในนิการากัว แมวาสถานการณโดยท่ัวไปในภูมิภาคยอย จะลดลง แตยังคงพบการติดเชื้อโรคทางเดิน

หายใจ RSV ประเทศเขตรอนของอเมริกาใต โรคไขหวัดใหญ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยูใน

ระดับต่ํา ยกเวน ประเทศเอกวาดอร ท่ียังมีรายงานการติดเชื้อทางเดินหายใจ RSV เพ่ิมข้ึน 

• ทวีปแอฟริกา ในแอฟริกาตะวันตก รายงานโรคไขหวัดใหญ ลดลง ยกเวนประเทศบูรกินาฟาโซ ท่ีมีการตรวจ

พบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) เพ่ิมข้ึน ในแอฟริกากลาง มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ 

(ILI) เพ่ิมข้ึนในสาธารณรัฐแคเมอรูน แตตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และ ชนิด B ลดลง ใน

แอฟริกาตะวันออก รายงานโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด A (H3N2) ลดลง ในประเทศ

มอริเชียส และมีการรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B อยางตอเนื่อง ในประเทศโมซัมบิก 

• เอเชียเขตรอน ในเอเชียใต ประเทศอินเดีย รายงานการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 

ลดลง ประเทศอิหราน รายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2)  เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง อัฟกานิสถาน พบ

ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) 

เพ่ิมข้ึน โดยพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีรายงานพบ

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ อยางตอเนื่อง ประเทศฟลิปปนส และประเทศสิงคโปร มีรายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ 

ชนิด A (H1N1) pdm09 และ ชนิด B Victoria-lineage เ พ่ิม ข้ึน ในสัปดาห ท่ีผ านมา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน สําหรับประเทศกัมพูชา 

และประเทศไทย แมวาสถานการณโรคไขหวัดใหญ จะลดลง แตยังคงมีรายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ อยาง

ตอเนื่อง ประเทศเวียดนาม มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) ในระดับต่ํา 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_24_surveillance_update_331.pdf?ua=1 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_24_surveillance_update_331.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 มีรายงานผูปวยท่ัวประเทศ

จํานวน 175,367 ราย อัตราปวย 265.47 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 32 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.05 ตอประชากรแสนคน 

(จังหวัดนครราชสีมา 17 ราย จังหวัดรอยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 2 ราย จังหวัดสุรนิทร 2 ราย จังหวัดนครสวรรค 1 ราย 

จังหวัดพิจติร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดเพชรบุร ี1 ราย จังหวดักาฬสินธุ 1 ราย จังหวัดพัทลุง 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 ราย และกรุงเทพมหานคร 2 ราย) จาํนวนผูปวยในภาพรวม มีแนวโนมลดลง เม่ือเทียบกับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และปท่ีผาน

มา ในชวงเวลาเดียวกัน  

  จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 
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การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 1173.61 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 795.93 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 365.59 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก 

และวัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคนหมูมาก 

มากข้ึน 

  จําแนกรายภาค 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 
 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 

  

 

 

   

  

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

 

ภาค ผูปวย 

(ราย) 

ผูปวยตาย 

(ราย) 

อัตราปวย 

(ตอประชากร

แสนคน) 

อัตราตาย 

(ตอประชากร

แสนคน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

 กลาง  79,811 4 480.24 0.02 0.01 

 เหนือ  39,474 3 317.86 0.02 0.01 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ  39,812 23 181.23 0.10 0.06 

 ใต  16,270 2 173.63 0.02 0.01 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 กรุงเทพมหานคร 42,214 742.61 

2 เชียงใหม 10,199 585.71 

3 ระยอง 3,832 542.98 

4 พะเยา 2,211 462.41 

5 นครปฐม 4,073 448.45 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 

742.61 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 585.71 ตอประชากรแสนคน ระยอง อัตราปวย 542.98 

ตอประชากรแสนคน พะเยา และนครปฐม อัตราปวย 462.41 และ 448.45 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตราปวยสูงสุด คือ 742.61       

ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 และเขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 389.48 และ 266.04       

ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
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  เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 พบ 86 

เหตุการณ ใน 43 จังหวัด โดยพบใน เรือนจํา 35 เหตุการณ 

โรงเรียน 20 เหตุการณ คายทหาร 4 เหตุการณ ท่ีพัก 19 

เหตุการณ วัด 1 เหตุการณ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ 

สถานท่ีทํางาน 1 เหตุการณ สถานสงเคราะห 1 เหตุการณ 

สนามบินและผูเดินทางมาจากตางประเทศ 3 เหตุการณ ซ่ึง

เปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังน้ัน จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง 

ในเอกสารวิชาการการนําขอมลูไปอางอิงน้ัน ขอใหใชขอมูลจากสรุปสถานการณประจําป 


