
 

 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 2561 – 20 พฤศจิกายน 2561 พบผู้ป่วยสะสม 890 ราย อัตราป่วย 1.35 
ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาถึง 37 เท่า เป็นผู้ป่วยเพศหญิง 552 ราย เพศชาย 338 ราย 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.63 พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานและสูงสุดใน
กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี อัตราป่วย 2.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออายุ 30 - 34 ปี (2.01) อายุ 25 - 29 ปี (1.96) 
อายุ 20 – 24 ปี (1.86) และ 35 - 39 ปี (1.66) ตามล าดับ ประกอบอาชีพรับจ้างหรือกรรมกรมากที่สุด     
ร้อยละ 35.73 รองลงมาคือนักเรียน (26.63) และงานบ้าน (12.92) แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยรายสัปดาห์เป็นดังรูปที่ 1  

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

สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 - 20 พฤศจิกายน 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายรายใหม ่จ านวน 248 ราย 
จาก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ อัตราป่วย 9.43 ต่อประชากรแสนคน ได้แก่ จังหวัดสตูล นราธิวาส 
สงขลา ภูเก็ต และตรัง อัตราป่วย 68.83, 28.29, 25.85, 5.67 และ 3.74 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ   
(ดังตารางที่ 2) และพบมากในช่วงฤดูฝนตามจ านวนประชากรยุงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคมและสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 28.20 รองลงมาคือเดือนตุลาคม (24.27) สิงหาคม (14.61) 
และกันยายน (11.24) ตามล าดับ 
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สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทย ประจ าสัปดาห์ที่ 45/2561 
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
ส ำนักโรคติดต่อน ำโดยแมลง กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

 



ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2561 มีเหตุการณ์  
ทีไ่ด้รับแจ้งทั้งหมด 3 เหตุการณ์ จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ระยอง และตราด (ดังตารางที่ 1)   

ตารางท่ี 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  

สงขลา หาดใหญ ่ ควนลัง 2 13 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 รอผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

สงสัยโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย 

ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง 1 16 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 รอผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

สงสัยโรคไข้
ปวดข้อยุงลาย 

ตราด เขาสมิง แสนตุ้ง 1 17 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 รอผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ตารางท่ี 2 จ านวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รายจังหวัด และอ าเภอที่พบผู้ป่วย  พ.ศ. 2561  
จังหวัด อ าเภอ จ านวน (ราย) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 

สตูล เมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ 
ละง ูทุ่งหว้า 

221 68.83 

นราธิวาส เมืองนราธิวาส ตากใบ ยี่งอ 
ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร 
แว้ง สุไหงโกลก สุไหงปาดี 
เจาะไอร้อง 

224 28.29 

สงขลา เมืองสงขลา สทิงพระ จะนะ 
เทพา สะบ้าย้อย กระแส-
สินธุ์ รัตภูมิ สะเดา หาดใหญ่ 
ควนเนียง บางกล่า สิงหนคร 
คลองหอยโข่ง 

370 25.85 

ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ถลาง 22 5.67 
ตรัง เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด 

วังวิเศษ 
24 3.74 

ยะลา เมืองยะลา ธารโต 8 1.53 
กระบี่ เมืองกระบี ่ 5 1.07 
ปัตตานี เ มื อ ง ปั ต ต า นี  โ ค ก โ พ ธิ์   

หนองจิก ยะหริ่ง 
6 0.85 

พัทลุง เมืองพัทลุง ควนขนุน  
ปากพะยูน 

3 0.57 

สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี 2 0.19 
กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย เขตยานนาวา

เขตจอมทอง เขตบางกะปิ 
5 0.09 

อ้างอิง : ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้ปวดขอ้ยุงลายจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา   
 



การประเมินความเสี่ยง 
สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายสัปดาห์นี้ ยังคงระบาดในพ้ืนที่ภาคใต้ และพบประปรายบางจังหวัด

ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มี
ผู้ป่วยถึง 890 ราย และเพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วถึง 248 ราย และมีแนวโน้มการระบาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นจึงควรมีมาตรการและการเฝ้าระวังโรคโดยเฉพาะในกลุ่มวัยท างานที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
รับจ้างหรือเกษตรกรรมที่พบมีการรายงานสูงกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการระบาดของโรค     
ไข้ปวดข้อยุงลายคือยุงพาหะน าโรค ดังนั้นการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยังคงเป็นมาตรการที่ต้องเน้นย้ าและ    
ให้ความส าคัญและเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคนอกจากการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้ว การสื่อสาร
ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด เช่น การสวมเสื้อแขนยาวขายาว ทายากันยุง เป็นต้น 


