
 

 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 ผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 
จ านวน 10 ราย อัตราป่วย 0.01 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยสะสม 379 ราย อัตราป่วย 0.57     
ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถึง 13 เท่า ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เป็นผู้ป่วยเพศหญิง 254 ราย 
เพศชาย 125 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 2.03  พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ 
10 - 14 ปี อัตราป่วย 1.05 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 25 – 29 ปี (0.95), 30 – 34 ปี (0.88) และ  
20 - 24 ปี (0.81) ตามล าดับ ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรมากที่สุด ร้อยละ 33.80 รองลงมาคือนักเรียน 
(25.86) และงานบ้าน (12.66) ส่วนใหญ่ได้รับรายงานผู้ป่วยจากภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสตูล นราธิวาส สงขลา 
ตรัง และกระบี่ อัตราป่วย 63.71, 15.91, 2.12, 1.25 และ 1.07 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) 
และพบมากในช่วงฤดูฝนตามจ านวนประชากรยุงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและสูงสุด
ในเดือนสิงหาคม ร้อยละ 33.77 รองลงมาคือกรกฎาคม (21.90) มิถุนายน (19.53) และกันยายน (15.04) 
ตามล าดับ 
 ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2561 มีเหตุการณ์ที่
ได้รับแจ้งทั้งหมด 2 เหตุการณ์ จาก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรังและสงขลา ดังตารางที่ 1   
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สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจ าสัปดาห์ที่ 38/2561 
ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 
ส ำนักโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 



ตารางที่ 1 เหตุการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายที่ได้รับแจ้งจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ส านักระบาดวิทยา 
รายจังหวัด อ าเภอ ต าบล ปี พ.ศ. 2561  

เหตุการณ ์ จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนผู้ป่วย 
(ราย) 

วันท่ีพบผู้ป่วย
รายแรก 

วันท่ีพบผู้ป่วย
รายสดุท้าย 

ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

สงสัยโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย  

ตรัง กันตัง บ่อน้ าร้อน 56 1 ส.ค. 61 21 ก.ย. 61 อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 

สงสัยโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย 

สงขลา สะเดา เขามีเกียรต ิ 1 24 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 ไม่พบสารพันธุกรรม
ไวรัส dengue, 

chikungunya, zika 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ป่วยและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561  

จังหวัด จ านวน (ราย) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 
สตูล 201 62.54 
นราธิวาส 126 15.91 
สงขลา 30 2.12 
ตรัง 8 1.25 
กระบี่ 5 1.07 
กรุงเทพมหานคร 3 0.05 
ภูเก็ต 3 0.77 
สุราษฎร์ธานี 2 0.19 
นครศรีธรรมราช 1 0.06 

 
อ้างอิง :  - ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา  

- ข้อมูลจ านวนประชากรกลางปจีากกลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 และส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย 


