
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 โดยภาพรวม

ในขณะนี้ เขตอบอุนของซีกโลกใต มีรายงานวาโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในอเมริกาใต และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต โรคไขหวัด

ใหญอยูในระดับต่ํากวาเกณฑตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด เขตอบอุนของซีกโลกเหนืออยูระหวางฤดูกาลของโรค

ไขหวัดใหญ มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดใหญลดลงในบางประเทศในเขตรอน ท่ัวโลกเชื้อไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิด A 

เปนสาเหตุหลักของการตรวจพบสวนใหญ ปจจุบันมีหลายประเทศท่ีกําลังเขาสูชวงฤดูกาลของไขหวัดใหญ องคการอนามัย

โลกจึงแนะนําให มีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุ มเสี่ยง 

รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้

• เขตอเมริกาใต มีรายงานโรคไขหวัดใหญในหลายประเทศในภูมิภาคยอย 

• ประเทศชิลี แมวาระดับของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) มีแนวโนมลดลง แต

อัตราการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV และโรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สวนใหญพบ

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2)  

• ประเทศปารากวัย พบรายงานการพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) สูงกวาคามาตรฐาน 

และการตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ระดับของ SARI และ RSV ยังคงอยูในระดับสูง  

• ประเทศบราซิล อัตราการติดเชื้อโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญสายพันธุ A(H1N1) pdm09 และเชื้อไวรัสชนิด A (H3N2)  

• ประเทศอารเจนตินา การตรวจพบเชื้อโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา แตมีรายงานการเกิด RSV เพ่ิมข้ึน 

• แอฟริกาใต มีรายงานโรคไขหวัดใหญ สายพันธุ A(H1N1) pdm09 สูงข้ึนในสัปดาหท่ี 24 และลดลงในชวง

หลายสัปดาหท่ีผานมา 

• เขตโอเชียเนีย สถานการณไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา ท้ังในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด

ถึงแมวา คา ILI ในออสเตรเลียตะวันตก จะมีแนวโนมสูงข้ึน และการแจงเตือนโรคไขหวัดใหญสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 

 

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 32 ป 2561 

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
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• แถบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรคไขหวัดใหญชนิด A และอัตราการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV 

ลดลง ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา ยกเวนสาธารณรัฐกัวเตมาลา ท่ีมี

การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 อยางตอเนื่อง ประเทศแมกซิโก พบไขหวัด

ใหญชนิด A (H1N1) pdm09 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยในสัปดาหท่ีผานมา 

• อเมริกาใต สถานการณไขหวัดใหญแตกตางกันในหลายพ้ืนท่ี ประเทศโบลิเวียร ระดับ SARI และการตรวจ

พบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B ลดลง ในขณะท่ี RSV ยังคงอยูในระดับสูง มี

รายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และตัวชี้วัดอาการโรคทางเดินหายใจลดลง ยกเวนใน

ประเทศโคลัมเบีย และประเทศเปรู 

• ภูมิภาคแอฟริกา 

• แอฟริกาตะวันตก พบรายงานโรคไขหวัดใหญในประเทศไอวอรีโคด สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ

ชนิด B และพบรายงานไขหวัดใหญในประเทศกานา เปนเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09  

• แอฟริกากลาง ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญเพ่ิมมากข้ึน สวน

ใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 

• แอฟริกาตะวันออก ประเทศเอธิโอเปย และประเทศมาดากัสการ รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ

อยูในระดับต่ํา  

• เอเชียเขตรอน 

• เอเชียใต พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา 

• เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับตํ่า ในประเทศกัมพูชา มีการ

รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ เพ่ิมข้ึน สวนใหญเปนไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ

ไขหวัดใหญชนิด B  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 17 สิงหาคม 2561 มีรายงานผูปวยท่ัวประเทศ

จํานวน 84,941 ราย อัตราปวย 128.58 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 12 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสน

คน (จังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดรอยเอ็ด 1 ราย จังหวดัหนองคาย 1 ราย จังหวัดสุรนิทร 1 ราย นครสวรรค 1 ราย) จํานวน

ผูปวยในภาพรวมมีแนวโนมสูงกวาคามัฐยฐาน คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง แตต่ํากวาปท่ีผานมาในชวงเวลาเดียวกัน  

  จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 
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การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 535.60 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 368.56 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 180.24 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็กและ

วัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคนหมูมาก

มากข้ึน 

  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 38639 0 232.50 0.00 0.00 

เหนือ 20897 1 168.27 0.01 0.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 18347 11 83.52 0.05 0.06 

ใต 7058 0 75.32 0.00 0.00 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 กรุงเทพมหานคร 20,389 358.68 

2 เชียงใหม 5,767 331.19 

3 ระยอง 2,203 312.16 

4 พะเยา 1,321 276.28 

5 อุบลราชธานี 4,493 240.74 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 358.68 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 331.19 ตอประชากรแสนคน 

ระยอง อัตราปวย 321.16 ตอประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราปวย 276.28 และ 240.74 ตอแสน

ประชากร ตามลําดับ 
 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานครมีอัตราปวยสูงสุด คือ 358.68 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 และเขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 217.16 และ 139.07 ตอประชากร 

แสนคน ตามลําดับ 
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  เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 17 สิงหาคม 2561 พบ 39 

เหตุการณ ใน 28 จังหวัด โดยพบใน เรือนจํา 20 เหตุการณ 

โรงเรียน 9 เหตุการณ คายทหาร 3 เหตุการณ ท่ีพัก 5 

เหตุการณ วัด 1 เหตุการณ และโรงพยาบาล 1 เหตุการณ 

ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก  

 


