
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2562 โดย

ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึน อเมริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัด

ใหญเพ่ิมข้ึน ในสหรัฐอเมริกา สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H1N1) pdm09 รองลงมา คือ A(H3N2) ยุโรป มีรายงาน

โรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน ท่ัวท้ังทวีป สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A เชนเดียวกับ เอเชียใต แอฟริกาเหนือ มีรายงาน

สถานการณโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง สวน

ใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในแถบแคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต สถานการณโรคไขหวัด

ใหญ และโรคติดเชื้อไวรัส RSV อยูในระดับต่ํา เขตอบอุนของซีกโลกใต อยูในชวงไขหวัดใหญตามฤดูกาล ยกเวน บางสวน

ของออสเตรเลีย ท่ีพบวา สถานการณโรคไขหวัดใหญ ยังคงสูงกวา ไขหวัดใหญตามฤดูกาล สถานการณในภาพรวม ท่ัวโลก

สวนใหญ พบ เชื้อไขหวัดใหญชนิด A องคการอนามัยโลก แนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ 

และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้ 

• ประเทศในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ สถานการณของโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญ พบเชื้อไวรัส 

ไ ข ห วั ด ใ หญ  ช นิ ด  A (H1N1) pdm09 อ เ ม ริ ก า เ หนื อ  ส ถ านกา รณ โ ร ค ไ ข ห วั ด ใ หญ ยั ง ค ง เ พ่ิ ม ข้ึ น  

โดยสวนใหญ พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 รองลงมา คือ A (H3N2)  และพบชนิด B เล็กนอย  

ประเทศแคนาดา โรคไขหวัดใหญลดลงอยางตอเนื่อง ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ลดลง เม่ือเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา สถานการณโรคไขหวัดใหญในเด็กท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดลง

เชนเดียวกัน ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกา มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แต

ยังอยูในระดับปานกลาง และอัตราการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลท่ียืนยันจากโรคไขหวัดใหญสะสม ต่ํากวาสอง

ฤดูกาล ท่ีผานมา ประเทศเม็กซิโก พบวาผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคไขหวัด

ใหญ สูงข้ึน โดยสวนใหญตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 

• ยุโรป สถานการณโรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนท่ัวท้ังทวีป มีรายงานการระบาดของโรคไขหวัดใหญในหลาย

ประเทศ โดยพบการรายงานของโรคไขหวัดใหญสูง ใน 6 ประเทศ ทางยุโรปตะวันตกเฉียงใต และพบวาอัตราการ

เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคไขหวัดใหญ สูง ในประเทศฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร 

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 10 ป 2562 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

• ในเอเชียกลาง พบรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน ในคาชัดสถาน และ

อุซเบกิสถาน  สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในคาชัดสถาน 

• ในแอฟริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน ยกเวน อียิปต มีรายงานโรคไขหวัดใหญ ลดลง มี

รายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิดA (H1N1) pdm09 สูง

ในโมรอคโค และพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) สูง ในประเทศตูนีเซีย  

• ในเอเชียตะวันตก มีรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ สูงสุดในบางประเทศ และเพ่ิมข้ีนในประเทศอ่ืนๆ พบโรค

ไขหวัดใหญชนิด A เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในประเทศไซปรัส พบโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน ในอารเมเนีย อิสราเอล 

และเลบานอน มีรายงานพบตัวบงชี้อาการโรคไขหวัดใหญ ลดลงอยางตอเนื่องในประเทศจอรเจีย และตุรกี 

คาบสมุทรอาหรับ โรคไขหวัดใหญลดลง ยกเวนประเทศคูเวต และซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงสวนใหญพบไขหวัดใหญ 

ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B บางเล็กนอย 

• ในเอเชียตะวันออก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง แตรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และ

โรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศจีน และเขตปกครองพิเศษฮองกง ยังคงสูงกวาเกณฑตาม

ฤดูกาล ญี่ปุน มองโกเลีย และเกาหลีใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับปกต ิ

• เอเชียใต มีรายงานพบโรคไขหวัดใหญ ชนิด A สูงข้ึน ยกเวนบังคลาเทศ ท่ีพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B 

อัฟกานิสถาน ระดับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) 

pdm09 ลดลง แมวามีการรายงานการติดเชื้อของผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึน พบรายงานโรค

ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน ในประเทศอินเดีย และภูฎาน ประเทศอิหราน (สาธารณรัฐอิสลาม) 

พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2)  

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B (Victoria) ท่ีประเทศฟลิปปนส และ

มีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน ในประเทศไทย 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก  

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_03_04_surveillance_update_336.pdf?ua=1 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_03_04_surveillance_update_336.pdf?ua=1


 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 
 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 มีรายงานผูปวย 

ท่ัวประเทศจํานวน 85,970 ราย คิดเปนอัตราปวย 130.14 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย  

รอยละ 0.01 จํานวนผูปวยสะสมในภาพรวม พบวาสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาปท่ีผานมาประมาณ 2 เทา  

 

 จําแนกตามกลุมอายุ 
 

 
ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

 

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุ พบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวยสูงสุด  

คือ 566.86 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวย 416.61 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ  

10 - 14 ป มีอัตราปวย 327.02 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก  

จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมวัยเรียนและเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกัน 

ของคนหมูมาก มากข้ึน 

  จําแนกรายภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายภาค พบวา ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราปวย 

257.62 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราปวย 188.04 ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อัตราปวย 64.20 ตอประชากรแสนคน และนอยท่ีสุด คือ ภาคใต อัตราปวย 60.85 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังพบผูปวยเสียชีวิตจํานวนรวมท้ังหมด 6 ราย 

 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 

 ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

ภาค 
ผูปวย 

(ราย) 

ผูปวยตาย 

(ราย) 
อัตราปวย 

(ตอประชากรแสนคน) 
อัตราตาย 

(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

 กลาง  42,813 0 257.62 0.00 0.00 

 เหนือ  23,352 3 188.04 0.02 0.01 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ  14,103 2 64.20 0.01 0.01 

 ใต  5,702 1 60.85 0.01 0.02 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย (ราย) อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) 

1 เชียงใหม 9,128 524.21 

2 กรุงเทพมหานคร 25,994 457.28 

3 ระยอง 2,040 289.06 

4 ลําพูน 1,137 280.08 

5 นครราชสีมา 6,430 243.99 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวา จังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ เชียงใหม อัตราปวย 

524.21 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 457.28 ตอประชากรแสนคน ระยอง อัตราปวย 

289.06 ตอประชากรแสนคน ลําพูน อัตราปวย 280.08 ตอประชากรแสนคน และนครราชสีมา 243.99 ตอประชากร

แสนคน ตามลําดับ 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร  
 

 
 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

เมื่อพิจารณาจําแนกผูปวยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตรา

ปวยสูงสุด คือ 457.28 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 คือ 269.75 ตอประชากรแสนคน และ

เขตบริการสุขภาพท่ี 3 มีอัตราปวย 134.85 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

 

 

 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังน้ัน จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง 

ในเอกสารวิชาการ การนําขอมูลไปอางอิงน้ัน ขอใหใชขอมูลจากสรปุสถานการณประจําป 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้ งแตวัน ท่ี  1 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 พบ 52 

เหตุการณ  ใน 28 จังหวัด โดยพบใน โรงเรียน 26 

เหตุการณ เรือนจํา 4 เหตุการณ คายทหาร 2 เหตุการณ 

ท่ีพัก 12 เหตุการณ โรงพยาบาล 3 เหตุการณ คายฝก

ตํารวจ 2 เหตุการณ สถานพินิจฯ แคมปคนงาน และวัด 

สถานท่ีละ 1 เหตุการณ ท่ีซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัว

ของคนหมูมาก 


