สัปดาหที่ 45 ป 2561
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สถานการณโรคไขหวัดใหญ
สถานการณตางประเทศ
องคการอนามัยโลกรายงานสถานการณโ รคไขหวัดใหญในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2561 โดย
ภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญอยูในระหวางฤดูกาลระบาด เขตเอเชียใต และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต พบรายงานโรคไขหวัดใหญเพิ่มขึ้นในบางประเทศ เขตอบอุนของซีกโลกใต มีรายงาน โรคไขหวัดใหญลดลง จนระดับ
ใกลเคียงไขหวัดตามฤดูกาล ทั่วโลกตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิด A เปนสาเหตุหลัก องคการอนามัยโลก
แนะนําใหมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในกลุมเสี่ยง รายละเอียด
สถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี้
• ประเทศเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ เขตอบอุนของซีกโลกเหนือ โรคไขหวัดใหญอยูระหวางฤดูกาลระบาด
ในยุโรป และอเมริกาเหนือ มีรายงานพบผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) เพิ่มขึ้น ในบางประเทศที่
ไมมีการรายงานโรคไขหวัดใหญ หรือมีรายงานโรคไขหวัดใหญในระดับต่ํา ในแอฟริกาเหนือ ประเทศอียิปต
มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) ในระดับต่ํา ในเอเชียตะวันตก ตัวบงชี้อาการ
ของโรคทางเดินหายใจ เพิ่มขึ้นในบางประเทศ ประเทศบาเรนห และประเทศคูเวต มีการรายงานพบเชื้อ
ไวรั ส ไข ห วั ด ใหญ ชนิ ด A เพิ่ ม ขึ้ น ส ว นใหญ เ ป น เชื้ อ ชนิ ด A(H3N2) ประเทศกาตาร และประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย มีรายงานอัตราพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ใน
เอเชียตะวันออก โดยทั่วไป สถานการณโรคไขหวัดใหญอยูในระดับต่ํา
• ประเทศเขตรอนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต ในแถบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรค
ไขหวัดใหญ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV อยูในระดับต่ํา ยกเวนประเทศเฮติ ที่ยังคงพบการ
รายงานการระบาดของเชื้อไขห วัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ประเทศในอเมริกากลาง ยังคงมี การ
รายงานโรคไข ห วั ดใหญช นิ ด A (H1N1) pdm09 และ ชนิ ด B ในประเทศเอล ซั ล วาดอร และ ชนิด A
(H1N1) pdm09 ในประเทศนิการากัว มีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในประเทศกัวเตมาลา
นิการากัว และปานามา
• ประเทศเขตรอนของอเมริกาใต สวนใหญมีรายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในระดับต่ํา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

• ทวีปแอฟริกา ในแอฟริกาตะวันตก พบรายงานโรคไขหวัดใหญ ในประเทศกานา กินี มาลี เซเนกัล และโตโก
รวมกับไขหวัดใหญตามฤดูกาล ในแอฟริกากลาง มีรายงานโรคไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐ
แคเมอรูน และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในแอฟริกาตะวันออก พบรายงานโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2)
เพิ่มขึ้น ในประเทศเคนยา และประเทศมอริเชียส
• เอเชียเขตรอน ในเอเชียใต ประเทศอินเดีย ที่มีรายงานการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1)
pdm09 อยางตอเนื่อง ประเทศเนปาล มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) และ
เชื้อไขหวัดใหญชนิด B ลดลง ในสัปดาหที่ผานมา
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต พบรายงานโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง ในบางประเทศ ประเทศลาว อัตราการ
การติดเชื้อไขหวัดใหญ ยังคงอยูในระดับสูง โดยสวนใหญ พบเชื้อโรคไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09
ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย พบรายงานการระบาดของโรคไขหวัดใหญ โดยสวนใหญพบเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 รองลงมา คือ ชนิด A (H3N2)
• ประเทศเขตอบอุนซีกโลกใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ เขาสูระดับของไขหวัดตามฤดูกาล เขตอเมริกาใต
โรคไข ห วั ด ใหญ และการติ ด เชื้ อ ไวรั ส ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย ในระบบทางเดิ น หายใจ (Respiratory
syncytial virus หรือ RSV) ลดลง ในหลายประเทศของภูมิภาคยอย ในแอฟริกาใต สิ้นสุดฤดูกาลระบาด
ของโรคไขหวัดใหญ โดยพบวาตัวบงชี้อาการโรคไขหวัดใหญ ต่ํากวาเกณฑ ตั้งแตสัปดาหที่ 42 เปนตนมา
และพบวา ชว งครึ่งแรกของฤดู กาลระบาด สวนใหญพบเชื้ อไวรัส ไข หวั ดใหญ ชนิ ด A (H1N1) pdm09
ในขณะที่ เชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด B มักพบในชวงครึ่งหลังของฤดูกาลระบาด
• เขตโอเชียเนีย สถานการณโรคไขหวัดใหญ เขาสูชวงไขหวัดตามฤดูกาล หลังจากผานจุดสูงสุด เมื่อเดือน
กันยายน ทวีปออสเตรเลีย สิ้นสุดสถานการณโรคไขหวัดใหญ โดยรายงานการพบเชื้อ และผลกระทบจาก
โรคไข ห วั ด ใหญ อยู ใ นระดั บ ต่ํ า ในขณะที่ สั ด ส ว นของผู ป ว ยโรคไข ห วั ด ใหญ ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาในหอ
ผูปวยหนัก อยูในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ประเทศนิวซีแลนด สถานการณไขหวัดใหญมี
แนวโนมลดลง ในชวงสัปดาหที่ผานมา และอยูในระดับต่ํากวาเกณฑตามฤดูกาล การติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ในโรงพยาบาล อยูในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยพบวา ผูปวยที่
ติดเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 มีอัตราเขารับการรักษาในหอผูปวยหนัก (ICU) มากกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุอื่น ประเทศในหมูเกาะแปซิฟก มีรายงานผูปวยกลุมอาการคลาย
ไขหวัดใหญ (ILI) ในระดับต่ํา ถึง ปานกลาง ซึ่งมีความแปรปรวนสูงในแตละสัปดาห
ที่มา : องคการอนามัยโลก
http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_11_12_surveillance_update_328.pdf?ua=1

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

สถานการณประเทศไทย

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 15 พฤศจิกายน 2561 มีรายงานผูปวยทั่ว
ประเทศจํานวน 156,280 ราย อัตราปวย 236.57 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 30 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.05 ตอ
ประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 17 ราย จังหวัดรอยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 2 ราย จังหวัดสุรนิ ทร 2 ราย จังหวัด
นครสวรรค 1 ราย จังหวัดพิจิตร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดกาฬสินธุ 1 ราย จังหวัดพัทลุง 1 และกรุงเทพมหานคร 2
ราย) จํานวนผูปว ยในภาพรวม มีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และปที่ผานมา ในชวงเวลาเดียวกัน

 จําแนกตามกลุมอายุ

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด
คือ 1060.91 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 710.07 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ
10 - 14 ป มีอัตราปวย 322.50 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยที่มีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก
และวัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู
มากมากขึ้น

 จําแนกรายภาค
ภาค

ผูปวย
(ราย)

ผูปวยตาย
(ราย)

กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต

71,269
35,267
36,917
12,827

3
3
23
1

อัตราปวย
อัตราตาย
(ตอประชากรแสน (ตอประชากรแสน
คน)
คน)
428.84
0.02
283.98
0.02
168.05
0.10
136.89
0.01

อัตราปวยตาย
(รอยละ)
0.00
0.01
0.06
0.01

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

 จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ
อันดับ
1
2
3

จังหวัด

จํานวนผูป วย

อัตราปวย

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม

37,296
8,837

656.10
507.49

ระยอง

3,562

504.73

4

พะเยา

1,964

410.75

5

อุบลราชธานี

7,534

403.69
ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 656.10 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม อัตราปวย 507.49 ตอประชากรแสนคน
ระยอง อัตราปวย 504.73 ตอประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราปวย 410.75 และ 403.75 ตอประชากร
แสนคน ตามลําดับ

 จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

จํา แนกตามเขตบริก ารสุข ภาพและกรุง เทพมหานคร พบวา กรุง เทพมหานคร มีอัตราปวยสูงสุด คือ 656.10
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคื อ เขตบริ การสุ ขภาพที่ 1 และเขตบริการสุ ขภาพที่ 6 มีอัตราปว ย 341.17 และ 246.99
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561 พบ
81 เหตุ ก ารณ ใน 43 จั ง หวั ด โดยพบใน เรื อ นจํ า 35
เหตุการณ โรงเรียน 19 เหตุการณ คายทหาร 4 เหตุการณ
ที่ พั ก 18 เหตุ ก ารณ วั ด 1 เหตุ ก ารณ โรงพยาบาล 2
เหตุ ก ารณ สถานที่ ทํ า งาน 1 เหตุ ก ารณ และสถาน
สงเคราะห 1 เหตุการณ ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการรวมตัวของ
คนหมูมาก

หมายเหตุ: ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังนั้น จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง
ในเอกสารวิชาการการนําขอมูลไปอางอิงนั้น ขอใหใชขอมูลจากสรุปสถานการณประจําป

