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องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 โดยภาพรวม

ในขณะนี้ เขตอบอุนของซีกโลกใต มีรายงานวาโรคไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนในอเมริกาใต และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต โรคไขหวัด

ใหญอยูในระดับต่ํากวาเกณฑตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด เขตอบอุนของซีกโลกเหนืออยูระหวางฤดูกาลของโรค

ไขหวัดใหญ มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดใหญลดลงในบางประเทศในแถบอเมริกา ท่ัวโลกเชื้อไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาล

ชนิด A เปนสาเหตุหลักของการตรวจพบสวนใหญ ปจจุบันมีหลายประเทศท่ีกําลังเขาสูชวงฤดูกาลของไขหวัดใหญ องคการ

อนามัยโลกจึงแนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง 

รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้

• เขตอเมริกาใต มีรายงานโรคไขหวัดใหญในหลายประเทศในภูมิภาคยอย  

• ประเทศอารเจนตินา พบรายงานการพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ต่ํากวาท่ีคาดการณไว  

ในขณะท่ี ระดับของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึน การตรวจพบเชื้อไขหวัด

ใหญสายพันธุ A และ B สูงกวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอย และระดับของไวรัสท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียใน

ระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) ยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

• ประเทศชิลี และปารากวัย มีรายงานระดับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และ

อัตราการเกิด RSV ลดลง ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) สูงกวาเกณฑตามฤดูกาล และการ

ตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึน สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด B ในประเทศปารากวัย 

• ประเทศอุรุกวัย มีรายงานวา พบเชื้อไขหวัดใหญสูงกวาเกณฑตามฤดูกาล โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09  

• ประเทศบราซิล พบอัตราการติดเชื้อไขหวัดใหญเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญ พบเชื้อไวรัส

ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ A (H3N2) 

• แอฟริกาใต มีรายงานโรคไขหวัดใหญ สายพันธุ A(H1N1) pdm09 ลดลงหลังจากสัปดาหท่ี 24 โดยพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ในสัดสวนท่ีมากกวา ใน 2-3 สัปดาหท่ีผานมา  

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 33 ป 2561 

ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
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• เขตโอเชียเนีย สถานการณไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ท้ังในประเทศออสเตรเลีย และ

ประเทศนิวซีแลนด มีรายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ในหมูเกาะแปซิฟก โดยสวนใหญ

พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 

• แถบทะเลแคริบเบียน มีการตรวจพบโรคไขหวัดใหญชนิด A การติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยูในระดับ

ต่ํา ประเทศเบลีซ มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ใน 2-3 สัปดาหท่ีผานมา และ

มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) ในประเทศคิวบา ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ

โรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา ยกเวนสาธารณรัฐกัวเตมาลาท่ีมีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญชนิด 

A (H1N1) pdm09 อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับประเทศแมกซิโก ท่ีมีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A 

(H1N1) pdm09 ในสัปดาหท่ีผานมา สําหรับภูมิภาคทะเลแคริบเบียน มีรายงาน ILI และ SARI เพ่ิมข้ึน 

• อเมริกาใต สถานการณไขหวัดใหญแตกตางกันในหลายพ้ืนท่ี ประเทศโบลิเวียร RSV อยูในระดับสูงสุด  ใน

ประเทศโคลัมเบีย และประเทศเปรู เชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง แตยังคงสูงกวาเกณฑ

ตามฤดูกาล โดยท่ีประเทศเปรู พบ RSV และตัวบงชี้อาการโรคทางเดินหายใจ ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

เพ่ิมข้ึน ในชวงหลายสัปดาหท่ีผานมา 

• ภูมิภาคแอฟริกา 

• แอฟริกาตะวันตก รายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด B yamagata และไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) 

pdm09 ในประเทศกานา และพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) ในประเทศเซเนกัล  

• แอฟริกากลาง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด B yamagata ในประเทศแคเมอรูน และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  และพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง 

• แอฟริกาตะวันออก ประเทศมาดากัสการ รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา  

• เอเชียเขตรอน ในเอเชียใต พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา แตยังมีการตรวจพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศอินเดีย และตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด 

A (H3N2) และเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด B ในมัลดีฟ สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงาน

สถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา ในประเทศกัมพูชา มีรายงานพบไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) 

pdm09 และไขหวัดใหญชนิด B yamagata เพ่ิมข้ึน มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A 

(H3N2) ในประเทศฟลิปปนส และพบรายงานเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ใน

ประเทศไทย 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_08_20_surveillance_update_322.pdf?ua=1 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_08_20_surveillance_update_322.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2561 มีรายงานผูปวยท่ัวประเทศ

จํานวน 89,846 ราย อัตราปวย 136.01 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 12 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสน

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

ผูปวยในภาพรวมมีแนวโนมสูงกวาคามัฐยฐาน คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง แตต่ํากวาปท่ีผานมาในชวงเวลาเดียวกัน  

  จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณประเทศไทย 
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

 

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 570.45 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 394.83 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 189.55 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  40508 0 243.75 0.00 0.00 

 เหนือ  22378 1 180.20 0.01 0.00 

 ใต  7319 0 78.11 0.00 0.00 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ  19641 11 89.41 0.05 0.06 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 กรุงเทพมหานคร 21327 375.18 

2 เชียงใหม 6375 366.11 

3 ระยอง 2315 328.03 

4 พะเยา 1343 280.88 

5 อุบลราชธานี 4808 257.62 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 375.18 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 366.11 ตอประชากรแสนคน 

ระยอง อัตราปวย 328.03 ตอประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราปวย 280.88 และ 257.62 ตอแสน

ประชากร ตามลําดับ 
 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานครมีอัตราปวยสูงสุด คือ 375.18 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 และเขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 229.89 และ 147.51 ตอประชากร 

แสนคน ตามลําดับ 
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  เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 พบ 43 

เหตุการณ ใน 29 จังหวัด โดยพบใน เรือนจํา 22 เหตุการณ 

โรงเรียน 10 เหตุการณ คายทหาร 3 เหตุการณ ท่ีพัก 6 

เหตุการณ วัด 1 เหตุการณ และโรงพยาบาล 1 เหตุการณ 

ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก  

 


