
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2562 โดยภาพรวม

ในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ มีรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง อเมริกาเหนือ ยังคงมี

รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) ในชวง 2-3 สัปดาหท่ีผานมา 

รองลงมา คือ A(H1N1) pdm09 ทวีปยุโรป รายงานโรคไขหวัดใหญลดลงท่ัวท้ังทวีป แตพบวา 2 ใน 3 ของประเทศในยุโรป 

ยังคงมีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) สูงกวาคามาตรฐาน (Baseline) สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A 

เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง ในขณะท่ีเอเชียใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ ยังคง

เพ่ิมข้ึน และสวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A ในแถบแคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต สถานการณโรคติดเชื้อ

ไวรัส RSV อยูในระดับต่ํา เขตอบอุนของซีกโลกใต อยูในชวงไขหวัดใหญตามฤดูกาล ยกเวน บางสวนของออสเตรเลีย ท่ีพบวา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ ยังคงสูงกวาไขหวัดใหญตามฤดูกาล สถานการณในภาพรวมท่ัวโลก สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ

ชนิด A องคการอนามัยโลก แนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ  

ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้ 

• ประเทศในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ ยังคงมีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญ

พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A อเมริกาเหนือ มีรายงานโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ 

ชนิด A (H3N2) รองลงมา คือ A (H1N1) pdm09 และพบชนิด B เล็กนอย ประเทศแคนาดา พบผูปวยกลุมอาการ

คลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึนเล็กนอย เม่ือเทียบกับการรายงานกอนหนานี้ แตยังต่ํากวาเม่ือเทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของปท่ีผานมา ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ลดลง แตยังคงสูงกวา

คามาตรฐาน และพบวาผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป เปนกลุมหลักท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคไขหวัดใหญ  

ในชวง 2- 3 สัปดาหท่ีผานมา พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) เปนสวนใหญ ตามมาดวยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศเม็กซิโก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง 

• ทวีปยุโรป สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง ท่ัวท้ังทวีป แตยังคงพบโรคไขหวัดใหญสูงข้ึนในบางประเทศทางยุโรป

ตะวันออก โดยสวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 แตก็พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) 

ในบางประเทศ 

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 12 ป 2562 

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 
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• ในเอเชียกลาง พบรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน ในคาชัดสถาน และ

อุซเบกิสถาน 

• ในแอฟริกาเหนือ ยังคงมีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ในอัลจีเรีย และตูนีเซีย โดยพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด A ท้ัง 2 Subtype รายงานการตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญ ในประเทศอียิปต และโมรอคโค 

อยูในระดับต่ํา  

• ในเอเชียตะวันตก มีรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลงในหลายประเทศ ยกเวน ประเทศอารเมเนีย คูเวต 

เลบานอน และซาอุดิอาระเบีย ท่ีพบโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน  

• ในเอเชียตะวันออก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลงจากจุดสูงสุด เม่ือสัปดาหท่ี 3 ป 2562 แตประเทศจีน และ

เขตปกครองพิเศษฮองกง ยังคงสูงกวาเกณฑตามฤดูกาล สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) 

pdm09 ตามมาดวย ชนิด A (H3N2) และ B (Victoria) ญ่ีปุน มองโกเลีย และเกาหลีใต สถานการณโรคไขหวัด

ใหญ อยูในระดับปกต ิ

• แถบทะเลแคริบเบยีน อเมริกากลาง และอเมริกาใต พบการรายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส RSV ในระดับต่ํา 

• แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง การรายงานโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา ในขณะท่ีแอฟริกาตะวันออก 

พบโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน ในเอธิโอเปย เคนยา มาดากัสกา และมอริเชียส โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A 

• เอเชียใต การรายงานพบโรคไขหวัดใหญ ยังคงเพ่ิมข้ึน สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A อัฟกานิสถาน 

ระดับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง

อยางตอเนื่อง แมวามีการรายงานการติดเชื้อของผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพ่ิมข้ึน พบรายงานโรค

ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน ในประเทศอินเดีย ปากีสถาน การรายงานโรคไขหวัดใหญ ลดลง  

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทย มีรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด B (Victoria) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ชนิด A ประเทศฟลิปปนส การรายงานสถานการณโรค

ไขหวัดใหญ ลดลง สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B (Victoria) 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก  

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_03_18_surveillance_update_337.pdf?ua=1 

 

 

 

 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_03_18_surveillance_update_337.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2562 มีรายงานผูปวย 

ท่ัวประเทศจํานวน 110,698 ราย คิดเปนอัตราปวย 167.57 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 6 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย  

รอยละ 0.01 จํานวนผูปวยสะสมในภาพรวม พบวาสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาปท่ีผานมาประมาณ 2 เทา  

 จําแนกตามกลุมอายุ 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 
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การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุ พบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวยสูงสุด  

คือ 729.52 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวย 556.21 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ  

10 - 14 ป มีอัตราปวย 401.33 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก  

จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมวัยเรียนและเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกัน 

ของคนหมูมาก มากข้ึน 

  จําแนกรายภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายภาค พบวา ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราปวย 

337.82 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราปวย 234.15 ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อัตราปวย 86.35 ตอประชากรแสนคน และนอยท่ีสุด คือ ภาคใต อัตราปวย 69.45 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

นอกจากนี้ยังพบผูปวยเสียชีวิตจํานวนรวมท้ังหมด 6 ราย 

 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 

 ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

ภาค 
ผูปวย 

(ราย) 

ผูปวยตาย 

(ราย) 
อัตราปวย 

(ตอประชากรแสนคน) 
อัตราตาย 

(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

 กลาง        56,143  0 337.82 0.00 0.00 

 เหนือ        29,079  3 234.15 0.02 0.01 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ        18,968  2 86.35 0.01 0.01 

 ใต          6,508  1 69.45 0.01 0.02 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย (ราย) อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) 

1 เชียงใหม 10,508 603.46 

2 กรุงเทพมหานคร 32,010 563.11 

3 ระยอง 2,847 403.41 

4 นครราชสีมา 8,132 308.58 

5 นครปฐม 2,605 286.82 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวา จังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ เชียงใหม อัตราปวย 

603.46 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 563.11 ตอประชากรแสนคน ระยอง อัตราปวย 

403.41 ตอประชากรแสนคน นครราชสีมา อัตราปวย 308.58 ตอประชากรแสนคน และนครปฐม อัตราปวย 286.82 ตอ

ประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร  

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

เมื่อพิจารณาจําแนกผูปวยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตรา

ปวยสูงสุด คือ 563.11 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 คือ 325.19 ตอประชากรแสนคน และ

เขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 184.21 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
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 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังน้ัน จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง 

ในเอกสารวิชาการ การนําขอมูลไปอางอิงน้ัน ขอใหใชขอมูลจากสรปุสถานการณประจําป 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้ งแตวัน ท่ี  1 มกราคม – 26 มีนาคม 2562 พบ 55 

เหตุการณ  ใน 28 จังหวัด โดยพบใน โรงเรียน 26 

เหตุการณ เรือนจํา 7 เหตุการณ คายทหาร 2 เหตุการณ 

โรงพยาบาล 3 เหตุการณ คายฝกตํารวจ 2 เหตุการณ 

สถานพินิจฯ แคมปคนงาน และวัด  สถานท่ีละ 1 

เหตุการณ ท่ีซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก 


