
 
 
 

 

สถานการณโรคไขหวัดใหญ 
 

 

 

องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมท่ัวโลก ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561 โดยภาพรวม

ในขณะนี้ เขตอบอุนของซีกโลกใต มีรายงานวา โรคไขหวัดใหญยังคงเพ่ิมข้ึนในอเมริกาใต และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต โรค

ไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํากวาเกณฑตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด เขตอบอุนของซีกโลกเหนืออยูระหวางฤดูกาล

ระบาดของโรคไขหวัดใหญ มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดใหญลดลงในบางประเทศในแถบอเมริกา โดยสวนใหญแลว ท่ัวโลก

ตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิด A เปนสาเหตุหลัก ปจจุบันมีหลายประเทศท่ีกําลังเขาสูชวงฤดูกาลของไข

หวัดใหญ องคการอนามัยโลกจึงแนะนําใหมีมาตรการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไข

หวัดใหญในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี ้

• เขตอเมริกาใต มีรายงานโรคไขหวัดใหญในหลายประเทศในภูมิภาคยอย  

• ประเทศอารเจนตินา รายงานการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) มีแนวโนม

ลดลง แตไวรัสท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ 

RSV) อยูในระดับสูง 

• ประเทศชิลี และปารากวัย ตัวบงชี้อาการโรคทางเดินหายใจยังคงเพ่ิมข้ึน มีรายงานการตรวจพบเชื้อ

ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ในขณะท่ี RSV ลดลง 

• ประเทศอุรุกวัย มีรายงานการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) สูงกวาเกณฑ

ตามฤดูกาล โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09  

• ประเทศบราซิล รายงานการเกิดโรคไขหวัดใหญลดลง 

• แอฟริกาใต มีรายงานโรคไขหวัดใหญลดลง  โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ในสัดสวนท่ีมากกวา ใน 2-

3 สัปดาหท่ีผานมา  

• เขตโอเชียเนีย สถานการณไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ท้ังในประเทศออสเตรเลีย และ

ประเทศนิวซีแลนด มีรายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ในหมูเกาะแปซิฟก โดยสวนใหญ

พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 

 

 

สถานการณตางประเทศ 

สัปดาหที่ 36 ป 2561 

ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 
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• แถบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรคไขหวัดใหญ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยูในระดับต่ํา 

ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา ยกเวนสาธารณรัฐกัวเตมาลา ท่ีมีการ

รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 อยางตอเนื่อง และมีรายงาน RSV เพ่ิมข้ึน ท้ัง

ในสาธารณรัฐกัวเตมาลา และประเทศปานามา  ในขณะท่ี ประเทศแมกซิโก มีรายงานพบเชื้อไวรัสไขหวัด

ใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง 

• ประเทศเขตรอนของอเมริกาใต การเกิดโรคไขหวัดใหญ และ รายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV 

ลดลงในหลายประเทศ ประเทศเปรู เชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง แตยังคงสูงกวาเกณฑ

ตามฤดูกาล ในขณะท่ี รอยละของการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV และตัวบงชี้อาการโรคทางเดินหายใจ 

ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป เพ่ิมข้ึน  

• แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา ในประเทศท่ีมีการรายงาน 

แอฟริกาตะวันออก ประเทศเคนยา มีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ในระดับสูง ในชวงหลาย

สัปดาหท่ีผานมา  

• เอเชียเขตรอน ในเอเชียใต สถานการณโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา ในประเทศท่ีมีการรายงาน และมีรายงาน

การตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศบังคลาเทศ ในชวงหลายสัปดาหท่ี

ผานมา  

• สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในบางประเทศท่ัวภูมิภาค ประเทศ

กัมพูชา พบการติดเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง ประเทศฟลิปปนส พบวามีรายงานการ

ตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ในหลายสัปดาหท่ีผานมา ประเทศลาว 

พบระดับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และสูงกวาชวง 

5 ฤดูกาลของโรคไขหวัดใหญท่ีผานมา โดยสวนใหญพบในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 

 

 

ท่ีมา : องคการอนามัยโลก 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_09_03_surveillance_update_323.pdf?ua=1 

 

 

 

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_09_03_surveillance_update_323.pdf?ua=1
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ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 14 กันยายน 2561 มีรายงานผูปวยท่ัวประเทศ

จํานวน 107,520 ราย อัตราปวย 162.76 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 18 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.03 ตอประชากรแสน

คน (จังหวัดนครราชสีมา 9 ราย จังหวดัรอยเอ็ด 1 ราย จังหวดัหนองคาย 1 ราย จงัหวดัสุรินทร 1 ราย จังหวัดนครสวรรค 1 ราย 

จังหวัดพิจติร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดกาฬสินธุ 1 ราย กรุงเทพมหานคร 1 ราย) จํานวนผูปวยในภาพรวมมีแนวโนม

สูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง แตต่ํากวาปท่ีผานมาในชวงเวลาเดียวกัน  

  จําแนกตามกลุมอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

สถานการณประเทศไทย 
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การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด 

คือ 696.46 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 480.63 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 

10 - 14 ป มีอัตราปวย 229.18 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 49,202 2 296.06 0.01 0.00 

เหนือ 26,487 3 213.28 0.02 0.01 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 23,662 13 107.71 0.06 0.05 

ใต 8,169 0 87.18 0.00 0.00 

อันดับ จังหวัด จํานวนผูปวย อัตราปวย 

1 กรุงเทพมหานคร 25,583 450.05 

2 เชียงใหม 7,334 421.18 

3 ระยอง 2,751 389.81 

4 พิษณุโลก 2,615 302.12 

5 อุบลราชธานี 5,637 302.04 
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การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดท่ีมีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 450.05 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 421.18 ตอประชากรแสนคน 

ระยอง อัตราปวย 389.81 ตอประชากรแสนคน พิษณุโลก และอุบลราชธานี อัตราปวย 302.12 และ 302.04 ตอประชากร

แสนคน ตามลําดับ 

 

  จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา 

จําแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตราปวยสูงสุด คือ 450.05 ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพท่ี 1 และเขตบริการสุขภาพท่ี 6 มีอัตราปวย 260.92 และ 183.18 ตอ

ประชากรแสนคน ตามลําดับ 
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  เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน 

ท่ีมา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด 

 

 

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 6 กันยายน 2561 พบ 59 

เหตุการณ ใน 34 จังหวัด โดยพบใน เรือนจํา 28 เหตุการณ 

โรงเรียน 14 เหตุการณ คายทหาร 3 เหตุการณ ท่ีพัก 10

เหตุการณ วัด 1 เหตุการณ โรงพยาบาล 1 เหตุการณ 

สถานท่ีทํางาน 1 เหตุการณ และสถานสงเคราะห 1 

เหตุการณ ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมาก  

 


