
 

 โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา (Chikungunya fever) จากการรายงานในระบบเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2560 พบผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 190 ราย อัตราป่วย 0.29 
ต่อประชากรแสนคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงต่ าสุดในปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 10 ราย อัตราป่วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้  

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยสะสม 642 ราย อัตราป่วย 0.98     
ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถึง 27 เท่า เป็นผู้ป่วยเพศหญิง 415 ราย เพศชาย 227 ราย 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.83 พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 
1.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 25 – 29 ปี (1.46) 30 - 34 ปี (1.42) 20 - 24 ปี (1.39) และ 35 - 39 ปี (1.33) 
ตามล าดับ ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรมากที่สุด ร้อยละ 35.20 รองลงมาคือนักเรียน (24.92) และ  
งานบ้าน (14.02) แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยรายสัปดาห์เป็นดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 ผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายสัปดาห์ ปี พ.ศ. 2560, 2561 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 13 พฤศจิกายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายใหม่ จ านวน 35 ราย 
จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ อัตราป่วย 6.82 ต่อประชากรแสนคน ได้แก่ จังหวัดสตูล นราธิวาส 
สงขลา ตรัง และภูเก็ต อัตราป่วย 66.31, 27.53, 11.05, 3.28 และ 2.83 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ   
(ดังตารางที่ 2) และพบมากในช่วงฤดูฝนตามจ านวนประชากรยุงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคมและสูงสุดในเดือนตุลาคม ร้อยละ 30.69 รองลงมาคือเดือนสิงหาคม (20.25) กันยายน (15.26) 
กรกฎาคม (12.77) และเดือนมิถุนายน (11.53) ตามล าดับ 

ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2561 ไมม่ีเหตุการณ์ท่ีได้รับแจ้ง  
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สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจ าสัปดาห์ที่ 44/2561 
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
ส ำนักโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 



ตารางที ่2 จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายจังหวัด อ าเภอ ปี พ.ศ. 2561  
จังหวัด อ าเภอ จ านวน (ราย) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 

สตูล เมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ 
ละง ูทุ่งหว้า 

213 66.31 

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ตากใบ ยี่งอ 
ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร 
แว้ง สุไหงโกลก สุไหงปาดี 
เจาะไอร้อง 

218 27.53 

สงขลา เมืองสงขลา เทพา กระแส
สินธุ์ รัตภูม ิสะเดา หาดใหญ่ 
ควนเนียง บางกล่า สิงหนคร 
คลองหอยโข่ง 

157 11.05 

ตรัง เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด 
วังวิเศษ 

21 3.28 

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 11 2.83 
ยะลา เมืองยะลา ธารโต 8 1.53 
กระบี่ เมืองกระบี ่ 5 1.07 
ปัตตานี เมืองปัตตานี หนองจิก 3 0.43 
สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 2 0.19 
กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย เขตจอมทอง 

เขตบางกะปิ 
4 0.07 

อ้างอิง : ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้ปวดขอ้ยุงลายจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา  

มาตรการและการเฝ้าระวังควบคุมโรค 
- ด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วย โดยการค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในชุมชน ค้นหา

แหล่งติดเชื้อจากการสอบถามประวัติเดินทางหรือการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะฟักตัวของโรค    
ก่อนวันเริ่มป่วย สอบสวนหาปัจจัยเสี่ยงคือความชุกชุมยุงลาย 

- ป้องกันและควบคุมโรคเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก คือ เน้นที่การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แหล่งน้ าขัง
ที่ยุงลายสามารถวางไข่ได้และพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัดยุงตัวเต็มวัยเป็นมาตรการเสริมซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องใน
วันที่ 0, 3, 7, 14, 21, และ 28 นับจากวันที่ได้รับแจ้งผู้ป่วย   


