
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 21 มกราคม 2562 โดยภาพรวม 

ในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ อเมริกาเหนือ สวนใหญ พบเชื้อไขหวัด 

ใหญชนิด A(H1N1) pdm09 ยุโรป พบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A ท้ัง 2 สายพันธุ  แอฟริกาเหนือ มีรายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ  

ชนิด A(H3N2) ในประเทศอียิปต เอเชียตะวันตก สถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในบางประเทศ ในขณะท่ี  

คาบสมุทรอาหรับ โรคไขหวัดใหญลดลง เอเชียตะวันออก สถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญ 

พบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และเอเชียใต โรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดย พบเชื้อไขหวัด 

ใหญ ชนิด A(H3N2) ในประเทศอิหราน ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกใต โรคไขหวัดใหญเขาสูไขหวัดใหญตามฤดูกาล  

ยกเวนบางสวนของประเทศออสเตรเลีย สถานการณในภาพรวม ท่ัวโลกสวนใหญ พบ เชื้อไขหวัดใหญชนิด A  

องคการอนามัยโลก แนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 

ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้ 

• ประเทศในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ สถานการณของโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญ พบเชื้อไวรัส 

ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 อเมริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 มากท่ีสุด ในประเทศแคนาดาแมวาอัตราการเกิดโรคไขหวัด 

ใหญจะลดลง แตสถานการณไขหวัดใหญยังคงอยูในระดับสูง สถานการณโรคไขหวัดใหญในเด็กท่ีเขารับการรักษา 

ในโรงพยาบาล พบวา อยูในระดับสูง โดยมีจํานวนผูปวยเด็ก ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553-2554  

สหรัฐอเมริกา สถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1)  

pdm09 ตามดวยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) พบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ลดลงเล็กนอย  

แตยังคงมีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง และมีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A  

(H1N1) pdm09 ในเม็กซิโก  

• ยุโรป สถานการณโรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนท่ัวท้ังทวีป แตยังคงอยูในระดับต่ํา โดยมีรายงานตรวจพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด A (H3N2) มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) 

ระดับปานกลางในประเทศโปรตุเกส และสหราชอาณาจักร และพบรายงาน ILI สูงในมอลตา  

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 4 ป 2562 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 
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พบรายงานการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ ใน 14 ประเทศท่ัวยุโรป ในยุโรปเหนือ ประเทศไอรแลนด มี

รายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) สูงกวาระดับวิกฤต และมีอัตราการเกิดโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน 

ในสัปดาหท่ีผานมา ประเทศเอสโตเนีย สวีเดน และสหราชอาณาจักร มีรายงานการตรวจพบไขหวัดใหญ ชนิด A 

ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ระดับ ILI และสถานการณโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึนเล็กนอย ท่ัวท้ังภูมิภาคยอย ยกเวน

ประเทศโครเอเชีย ซ่ึงมีรายงานวาอัตราการเกิดโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ในชวงไมก่ีสัปดาหท่ีผานมา 

ในยุโรปตะวันออก สถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน ในสาธารณรัฐมอลโดวา และยูเครน โดยมีการตรวจพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด A (H3N2) ตามลําดับ 

• ในเอเชียกลาง มีรายงานการพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง ในคีรกีซสถาน โดยพบ 

รายงานสูงสุดในสัปดาหท่ี 50 ของป พ.ศ. 2561 และ พบรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลัน 

รุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน ในคาชัดสถาน 

• ในแอฟริกาเหนือ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) ในอียิปต 

• ในเอเชียตะวันตก พบตัวบงชี้อาการโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน ในอารเมเนีย จอรเจีย อิสราเอล และตุรกี โดยมีการ

รายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิดA (H1N1) pdm09 และชนิด A (H3N2) ในสัดสวนท่ีตางกัน ของแตละ 

ประเทศ คาบสมุทรอาหรับ พบการรายงานสถานการณไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง แตลดลง เม่ือเทียบกับการ 

รายงานในสัปดาหท่ีผานมา  

• ในเอเชียตะวันออก โรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล เพ่ิมข้ึน โดยมีการรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1)  

pdm09 ประเทศจีน และเขตปกครองพิเศษฮองกง มีรายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และเชื้อ 

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน สาธารณรัฐเกาหลี มีรายงานระดับของผูปวยกลุมอาการคลาย 

ไขหวัดใหญ (ILI) และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง ประเทศญี่ปุนและมองโกเลีย  

มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึน อยางตอเนื่อง  

• ประเทศเขตรอนของอเมริกากลาง แถบทะเลแคริบเบียน และอเมริกาใต พบวา แถบทะเลแคริบเบียน  

และประเทศอเมริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญ และโรคติดเชื้อไวรัส RSV ยังคงอยูในระดับต่ํา ยกเวน 

ประเทศคอสตาริกา ท่ีพบรายงานโรคติดเชื้อไวรัส RSV สูงข้ึน  

• ประเทศเขตรอนของเอมริกาใต โรคไขหวัดใหญ และโรคติดเชื้อ RSV ลดลง 
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• แอฟริกาเขตรอน มีการรายงานพบโรคไขหวัดใหญ ระดับต่ํา ในแอฟริกาตะวันตก แอฟริกากลาง และแอฟริกา 

ตะวันออก โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไวรัส ชนิด B Victoria) 

• เอเชียเขตรอน เอเชียใต มีรายงานการตรวจพบโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน โดยมีการรายงานการติดเชื้อของผูปวย 

กลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) และการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน  

ในอัฟกานิสถาน โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศอินเดีย มีรายงานตรวจ 

พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 อยางตอเนื่อง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ  

ชนิด A (H3N2) เพ่ิมข้ึนในประเทศอิหราน (สาธารณรัฐอิสลาม) และมีการรายงานการตรวจพบไวรัสไขหวัดใหญ 

เพ่ิมข้ึนในศรีลังกาในชวงสัปดาหท่ีผานมา  

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ  

และผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) สอดคลองกับปท่ีผานมา และมีระดับการติดเชื้อทางเดินหายใจ 

เฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลง โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 มีการรายงานพบ 

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) ในสิงคโปรชวงสัปดาหท่ีผานมา โดยพบสูงสุดสัปดาหท่ี 50 ของป พ.ศ. 2561  

ประเทศไทย พบการรายงานโรคไขหวัดใหญลดลง โดยพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A และชนิด B 
 

•    เขตอบอุนของซีกโลกใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ เขาสูระดับของไขหวัดใหญตามฤดูกาล แมวายังคงพบ 

     การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ในระดับต่ํา ในบางสวนของประเทศออสเตรเลีย 

 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก  

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_01_21_surveillance_update_333.pdf?ua=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_01_21_surveillance_update_333.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 มกราคม 2562 มีรายงานผูปวย 

ท่ัวประเทศจํานวน 16,058 ราย คิดเปนอัตราปวย 24.31 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 

0.01 จํานวนผูปวยในภาพรวม   ของเดือนมกราคม พบวาสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาปท่ีผานมา ในชวงเวลา

เดียวกัน  

 จําแนกตามกลุมอายุ 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 
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การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวยสูงสุด  

คือ 91.53 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวย 85.64 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ  

10 - 14 ป มีอัตราปวย 48.19 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก  

จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมวัยเรียนและเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกัน 

ของคนหมูมาก มากข้ึน 

 

  จําแนกรายภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ 
  

 

 

   

  

 

 

ภาค 
ผูปวย 

(ราย) 

ผูปวยตาย 

(ราย) 
อัตราปวย 

(ตอประชากรแสนคน) 
อัตราตาย 

(ตอประชากรแสนคน) 

อัตราปวยตาย 

(รอยละ) 

กลาง 7,453 0 44.85 0.00 0.00 

เหนือ 4,603 0 37.07 0.00 0.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,009 0 9.15 0.00 0.00 

ใต 1,993 1 21.27 0.01 0.08 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 เชียงใหม 2,078 119.34 

2 กรุงเทพมหานคร 5,445 95.79 

3 พะเยา 375 78.43 

4 สุราษฎรธานี 552 52.36 

5 ลําพูน 208 51.24 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด คือ เชียงใหม อัตราปวย 

119.34 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกรุงเทพมหานคร อัตราปวย 95.79 ตอประชากรแสนคน พะเยา  

อัตราปวย 78.43 ตอประชากรแสนคน สุราษฎรธานี 52.36 ตอประชากรแสนคน และลําพูน อัตราปวย 51.24  

ตอประชากรแสนคนตามลําดับ 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตราปวยสูงสุด คือ 95.79 

ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 คือ 60.59 ตอประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพ 

ท่ี 11 มีอัตราปวย 30.51 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 



 
 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 

 

 

 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ขอมลูอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังน้ัน จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง 

ในเอกสารวิชาการการนําขอมลูไปอางอิงน้ัน ขอใหใชขอมูลจากสรุปสถานการณประจําป 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 – 30 มกราคม 2562 พบ 

27 เหตุการณ ใน 15 จังหวัด โดยพบใน โรงเรียน 12 

เหตุการณ เรือนจํา 3 เหตุการณ คายทหาร 1 เหตุการณ 

ท่ีพัก 7 เหตุการณ โรงพยาบาล 3 เหตุการณ และคายฝก

ตํารวจ 1 เหตุการณ ท่ีซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของ

คนหมูมาก 


