สัปดาหที่ 18 ป 2562
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สถานการณโรคไขหวัดใหญ
สถานการณตางประเทศ
องคการอนามัย โลกรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญในภาพรวมทั่ว โลก ณ วัน ที่ 29 เมษายน 2562 โดย
ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุ น ของซีก โลกเหนื อ สถานการณ โ รคไข ห วั ด ใหญ ในภาพรวมลดลง อเมริ ก าเหนื อ
สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลงอยางตอเนื่อง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) ทวีปยุโรป รายงานสถานการณ
โรคไขหวัดใหญลดลง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) แอฟริกาเหนือ การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ อยู
ในระดับต่ํา เอเชียตะวันตก สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง ยกเวนประเทศซาอุดิอาระเบีย เอเชียตะวันออก มีรายงาน
สถานการณโรคไขหวัดใหญ ในบางประเทศ สวนใหญพบไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ตามมาดวยชนิด A(H3N2) สาธารณรัฐ
เกาหลี มี การรายงานสถานการณ โ รคไข หวั ดใหญร ะลอกที่ 2 เอเชียใต แถบแคริบ เบีย น อเมริกากลาง และอเมริกาใต
สถานการณโรคไขหวัดใหญ และการติดเชื้อไวรัส RSV อยูในระดับต่ํา ทวีปแอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง สถานการณ
โรคไขหวัดใหญ ลดลง แอฟริกาตะวันออก การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญมีแนวโนมลดลง สวนใหญพบเชื้อไขหวัด
ใหญชนิด A(H3N2) ตามมาดวยชนิด B เขตอบอุนของซีกโลกใต สถานการณโรคไขหวัดใหญเพิ่มขึ้น ในออสเตรเลียตอนใต
สถานการณในภาพรวมทั่วโลก สวนใหญพบไขหวัดใหญตามฤดูกาล องคการอนามัยโลก แนะนําใหมีมาตรการจัดการที่
เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค
ดังตอไปนี้
• ประเทศในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A อเมริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และพบชนิด
B เล็กนอย ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) อยูในระดับต่ํา แต ILI ใน
สหรัฐอเมริกายังคงสูงกวาเกณฑตามฤดูกาล และหลังจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญ สูงสุดระลอกแรก ใน
เดือนมกราคม มีการรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ระลอกที่ 2 โดยสวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A
(H3N2) ประเทศเม็กซิโก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง
• ทวี ปยุ โรป สถานการณโ รคไข หวั ดใหญ ลดลง ทั่ ว ทั้งทวี ป สว นใหญ พบเชื้อไวรัส ไขห วัดใหญ ชนิด A (H1N1)
pdm09 และชนิด A (H3N2) โดยพบ ชนิด A (H3N2) มากกวาเล็กนอย
• เอเชียกลาง สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง
• แอฟริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญลกลง

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

• เอเชียตะวันตก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง ยกเวน ซาอุดิอาระเบีย ยังคงมีรายงานการติดเชื้อทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และพบโรคไขหวัดใหญ เพิ่มขึ้นเล็กนอย
• เอเชียตะวันออก มีการรายงานโรคไขหวัดใหญในบางประเทศ ประเทศจีน รอยละของผูปวยกลุมอาการคลาย
ไขหวัดใหญ (ILI) และโรคไขหวัดใหญ ลดลงอยางตอเนื่องทางตอนใตของจีน และดูเหมือนวาจะเพิ่มขึ้นเปนครั้งที่
2 ในตอนเหนือของจีน สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B (Victoria) เขตบริหารพิเศษฮองกง สถานการณ
โรคไขหวัดใหญ เขาสูระดับไขหวัดใหญตามฤดูกาล เกาหลีใต สถานการณโรคไขหวัดใหญเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด B ตามมาดวยชนิด A (H3N2) หลังจากระลอกแรกพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A (H1N1) pdm09
• แถบทะเลแคริบเบียน และอเมริกากลาง การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา กัวเตมาลา มี
รายงานไขหวัดใหญ สายพันธุ A เพิ่มขึ้น เมื่อสัปดาหที่ผานมา อเมริกาใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ และโรคติด
เชื้อไวรัส RSV อยูใ นระดับต่ํา
• แอฟริกาตะวันตก การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด
A (H3N2) บางประเทศในแอฟริกากลาง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มีรายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ สาย
พันธุ A และ B แอฟริกาตะวันออก มีการรายงานอยางตอเนื่อง แมวาสถานการณโรคไขหวัดใหญ จะมีแนวโนม
ลดลง โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) ตามมาดวย ชนิด B มีรายงานพบเชื้อไขหวัดใหญ
ชนิด A (H1N1) pdm09 ในมอริเชียส
• เอเชียใต การรายงานพบโรคไขหวัดใหญ ลดลง สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทย มีรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด B (Victoria) มากที่สุด ตามมาดวย ชนิด A สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรายงานสถานการณ
โรคไขหวัดใหญ ชนิด B ลดลง มีการรายงานพบไขหวัดใหญตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น ในมาเลเซีย เมื่อสัปดาหที่ผานมา
ที่มา : องคการอนามัยโลก
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_04_29_surveillance_update_340.pdf?ua=1

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

สถานการณประเทศไทย

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณ โ รคไข ห วั ด ใหญ ใ นป 2562 ข อ มู ล ตั้ งแต วั นที่ 1 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2562 มี ร ายงานผู ป ว ย
ทั่ว ประเทศจํ านวน 152,185 ราย คิดเป นอัตราป วย 230.37 ตอประชากรแสนคน เสียชีวิต 10 ราย คิ ดเปนอั ตราปวยตาย
รอยละ 0.01 จํานวนผูปวยสะสมในภาพรวม พบวาสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาปที่ผานมา

 จําแนกตามกลุมอายุ

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุ พบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวยสูงสุด
คือ 936.04 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวย 854.87 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ
10 - 14 ป มีอัตราปวย 486.97 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยที่มีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัย
เด็กจึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคน
หมูมาก มากขึ้น

 จําแนกรายภาค
ภาค

ผูปวย
(ราย)

ผูปวยตาย
(ราย)

อัตราปวย

อัตราตาย

(ตอประชากรแสนคน)

(ตอประชากรแสนคน)

อัตราปวยตาย
(รอยละ)

กลาง

81,803

1

488.19

0.01

0.00

เหนือ

34,791

3

279.76

0.02

0.01

ตะวันออกเฉียงเหนือ

27,771

5

126.22

0.02

0.02

ใต

7,820

1

82.95

0.01

0.01

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไขหวั ดใหญร ายภาค พบวา ภาคที่ มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง อั ตราปวย
488.19 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราปวย 279.76 ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราปวย 126.22 ตอประชากรแสนคน และนอยที่สุด คือ ภาคใต อัตราปวย 82.95 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบผูปวยเสียชีวิตจํานวนรวมทั้งหมด 10 ราย

 จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ
อันดับ
1
2
3

จังหวัด

จํานวนผูป วย (ราย)

อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน)

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม

43,447
11,842

764.98
674.65

ระยอง

4,681

652.61

4

นครปฐม

4,401

481.37

5

นครราชสีมา

11,551

437.07
ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร
อัตราปวย 764.98 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 674.65 ตอประชากรแสนคน ระยอง อัตรา
ป วย 652.61 ต อประชากรแสนคน นครปฐม อัตราป วย 481.37 ตอประชากรแสนคน และนครราชสี มา อัตราปว ย
437.07 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ

 จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจําแนกผูปวยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตรา
ปวยสูงสุด คือ 764.98 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 คือ 376.71 ตอประชากรแสนคน และ
เขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราปวย 291.61 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน
ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2562 พบ 78
เหตุ ก ารณ ใน 39 จั ง หวั ด โดยพบใน โรงเรี ย น 26
เหตุการณ เรือนจํา 22 เหตุการณ คายทหาร 2 เหตุการณ
โรงพยาบาล 4 เหตุการณ ค ายฝก ตํารวจ 2 เหตุก ารณ
ศูนยฝกอบรม 2 เหตุการณ สถานพินิจฯ แคมปคนงาน
วัด และคายบําบัดยาเสพติด สถานที่ละ 1 เหตุการณ ที่
ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมูมาก

หมายเหตุ: ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังนั้น จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง
ในเอกสารวิชาการ การนําขอมูลไปอางอิงนั้น ขอใหใชขอมูลจากสรุปสถานการณประจําป

