สัปดาห์ที่ 9 ปี 2562
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์ตา่ งประเทศ
องค์ก ารอนามั ยโลกรายงานสถานการณ์โ รคไข้ห วัดใหญ่ในภาพรวมทั่ วโลก ณ วันที่ 17 กุ ม ภาพันธ์ 2562 โดย
ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ โรคไข้หวัดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้น อเมริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัด
ใหญ่เพิ่มขึ้น ในสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pdm09 รองลงมา คือ A(H3N2) ยุโรป มีรายงาน
โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่ มขึ้น ทั่วทั้ งทวีป ส่วนใหญ่ พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A เช่นเดียวกับ เอเชียใต้ แอฟริกาเหนือ มีรายงาน
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ เอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ส่วน
ใหญ่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในแถบแคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัด
ใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัส RSV อยู่ในระดับต่่า เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ อยู่ในช่วงไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยกเว้น บางส่วน
ของออสเตรเลีย ที่พบว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ยังคงสูงกว่า ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สถานการณ์ในภาพรวม ทั่วโลก
ส่วนใหญ่ พบ เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A องค์การอนามัยโลก แนะน่าใหมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ
และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ่ ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค ดังตอไปนี้
 ประเทศในเขตอบอุ่ นของซีก โลกเหนือ สถานการณ์ของโรคไข้ห วัดใหญ่เ พิ่ม ขึ้น โดยส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัส
ไข้ ห วั ด ใ ห ญ่ ชนิ ด A (H1N1) pdm09 อ เ ม ริ กา เ ห นื อ ส ถา น ก า ร ณ์ โ ร คไข้ ห วั ด ใ ห ญ่ ยั ง คง เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยส่วนใหญ่ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 รองลงมา คือ A (H3N2) และพบชนิด B เล็กน้อย
ประเทศแคนาดา โรคไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ลดลง เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกั นของปีที่ ผ่านมา สถานการณ์โรคไข้ห วัดใหญ่ในเด็กที่ เ ข้ารับ การรัก ษาในโรงพยาบาล ลดลง
เช่นเดียวกัน ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
ยังอยู่ในระดับปานกลาง และอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ยืนยันจากโรคไข้หวัดใหญ่สะสม ต่่ากว่าสอง
ฤดูกาล ที่ผ่านมา ประเทศเม็กซิโก พบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09
 ยุโ รป สถานการณ์ โ รคไข้หวัดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นทั่ วทั้ง ทวีป มี รายงานการระบาดของโรคไข้ห วัดใหญ่ในหลาย
ประเทศ โดยพบการรายงานของโรคไข้หวัดใหญ่สูง ใน 6 ประเทศ ทางยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ และพบว่าอัตราการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สูง ในประเทศฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

 ในเอเชียกลาง พบรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้น ในคาชัดสถาน และ
อุซเบกิสถาน ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในคาชัดสถาน
 ในแอฟริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น ยกเว้น อียิปต์ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง มี
รายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดA (H1N1) pdm09 สูง
ในโมร๊อคโค และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) สูง ในประเทศตูนีเซีย
 ในเอเชียตะวันตก มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สูงสุดในบางประเทศ และเพิ่มขี้นในประเทศอื่นๆ พบโรค
ไข้หวัดใหญ่ชนิด A เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไซปรัส พบโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ในอาร์เมเนีย อิสราเอล
และเลบานอน มี รายงานพบตัวบ่ง ชี้อาการโรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงอย่างต่อเนื่องในประเทศจอร์เ จีย และตุร กี
คาบสมุทรอาหรับ โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง ยกเว้นประเทศคูเวต และซาอุดิอาระเบีย ซึ่ง ส่วนใหญ่พบไข้หวัดใหญ่
ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B บ้างเล็กน้อย
 ในเอเชียตะวันออก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง แต่รายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และ
โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ในประเทศจีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ตาม
ฤดูกาล ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเกาหลีใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับปกติ
 เอเชียใต้ มี ร ายงานพบโรคไข้ห วัดใหญ่ ชนิด A สูง ขึ้น ยกเว้นบัง คลาเทศ ที่ พบเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ ชนิด B
อัฟกานิสถาน ระดับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1)
pdm09 ลดลง แม้ว่ามีการรายงานการติดเชื้อของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้น พบรายงานโรค
ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้น ในประเทศอินเดีย และภูฎาน ประเทศอิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม)
พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2)
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B (Victoria) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และ
มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น ในประเทศไทย
ที่มา : องค์การอนามัยโลก
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_03_04_surveillance_update_336.pdf?ua=1

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ประเทศไทย

ที่มา : รายงาน 506 สานั กระบาดวิทยา

สถานการณ์ โ รคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นปี 2562 ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั นที่ 1 มกราคม – 7 มี นาคม 2562 มี ร ายงานผู้ ป่ ว ย
ทั่วประเทศจ่านวน 70,640 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 106.93 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ
0.01 จ่านวนผู้ป่วยในภาพรวม พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน

 จ่า แนกตามกลุ่มอายุ

ที่มา : รายงาน 506 สานั กระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จ่าแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด
คือ 460.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วย 342.36 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ
10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 268.93 ต่อประชากรแสนคน ตามล่าดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก
จึ ง ต้ องมี ก ารให้ ความส่ าคั ญ ต่ อ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในกลุ่ ม วั ยเรี ยนและเด็ ก และในสถานที่ ที่ มี ก ารรวมตั วกั น
ของคนหมู่มาก มากขึ้น

 จ่า แนกรายภาค
ภาค

ผูป้ ว่ ย
(ราย)

ผูป้ ว่ ยตาย
(ราย)

อัตราป่วย

อัตราตาย

(ต่อประชากรแสนคน)

(ต่อประชากรแสนคน)

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ)

กลาง

34635

0

208.41

0.00

0.00

เหนือ

20221

1

162.83

0.01

0.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ

11035

2

50.23

0.01

0.02

ใต้

4749

1

50.68

0.01

0.02

ที่มา : รายงาน 506 สานั กระบาดวิทยา

 จ่า แนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ
อันดับ
1
2
3

จังหวัด

จ่านวนผูป้ ว่ ย

อัตราป่วย

เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร

8,191
21,959

470.40
386.29

ล่าพูน

997

245.59

4

พะเยา

947

198.06

5

นครราชสีมา

4,837

183.54
ที่มา : รายงาน 506 สานั กระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย
470.40 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 386.29 ต่อประชากรแสนคน ล่าพูน อัตราป่วย
245.59 ต่อประชากรแสนคน พะเยา อัตราป่วย 198.06 ต่อประชากรแสนคน และนครราชสีมา 183.54 ต่อประชากร
แสนคน ตามล่าดับ

 จ่า แนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร

ที่มา : รายงาน 506 สานั กระบาดวิทยา

จ่าแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 386.29
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 คือ 241.80 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพ
ที่ 3 มีอัตราป่วย 106.33 ต่อประชากรแสนคน ตามล่าดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

 เหตุการณ์พ บผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่ มก้อน

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่ าวการระบาด

เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม – 7 มี น าคม 2562 พบ 51
เหตุ ก ารณ์ ใน 28 จั ง หวั ด โดยพบใน โรงเรี ย น 26
เหตุการณ์ เรือนจ่า 4 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 2 เหตุการณ์
ที่พัก 12 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 3 เหตุการณ์ สถานพินิจฯ
แคมป์ ค นงาน วั ด และค่ า ยฝึ ก ต่ า รวจ สถานที่ ล ะ 1
เหตุการณ์ ที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนาข้อมูลปีปัจจุบันไปอ้างอิง
ในเอกสารวิชาการการนาข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์ประจาปี

