รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2563
ประจาสัปดาห์ที่ 41
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม–17 ตุ ล าคม 2563 มี ร ายงานผู้ ป่ ว ย 112,881 ราย อั ต ราป่ ว ย 169.78
ต่ อ ประชากรแสนคน มี ร ายงานผู้ เ สี ย ชี วิ ต 4 ราย ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า 2 ราย จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู
และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.004 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ
ทั้ง 4 ราย ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยมีแนวโน้มคงที่ และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ดังรูปที่ 1

แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รูปที่ 1 จานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562, 2563
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ยังคงพบในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 0–4 ปี เท่ากับ 766.08 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5–14 ปี (458.02) และ 15–24 ปี (135.07) ตามลาดับ ดังรูปที่ 2
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แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รูปที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน จาแนกตามกลุ่มอายุ ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–17 ตุลาคม 2563
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ 239.35 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคกลาง
(196.28) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (146.45) และภาคใต้ (72.26) ตามลาดับ
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา 467.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ
เชียงใหม่ (394.81) หนองคาย (371.69) ระยอง (347.45) กรุงเทพมหานคร (345.57) พิษณุโลก (299.05)
เชียงราย (298.10) ลาปาง (269.51) นครปฐม (254.10) และนครราชสีมา (251.35) ตามลาดับ ดังรูปที่ 3
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แหล่งข้อมูล : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายจังหวัด วันที่ 1 มกราคม–17 ตุลาคม 2563
ผู้ เสี ย ชีวิตจากโรคไข้ห วัดใหญ่ 4 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุอยู่ระหว่าง 36–77 ปี ผู้ เสี ยชีวิต
ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงร่วม คือ ประวัติมีโรคประจาตัว 3 ราย ร้อยละ 75.00 ภาวะอ้วน (มีค่า BMI มากกว่า 30)
2 ราย (50.00) และไม่มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ราย (50.00)
ผลการเฝ้ าระวังเชื้อไวรั สไข้ห วัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้ห วัดใหญ่ (ILI) และกลุ่ มอาการ
ปอดบวมจากโรงพยาบาลเครื อ ข่ า ยของกรมควบคุ ม โรคและกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม–17 ตุลาคม 2563 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,926 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 274 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.23 ในจานวนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด จาแนกเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (2009) 195 ราย
(71.17) ชนิด A/H3N2 68 ราย (24.82) และชนิด B 11 ราย (4.01) โดยในสัปดาห์ที่ 41 (ระหว่างวัน ที่
11–17 ตุลาคม 2563) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 97 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 15 แห่ง ผลตรวจไม่พบ
เชื้อไข้หวัดใหญ่ 97 ราย และจากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 97 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ดังรูปที่ 4

แหล่งข้อมูล : ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป และสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
รูปที่ 4 จานวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562–17 ตุลาคม 2563
จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม–17 ตุลาคม 2563 มีรายงานการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสมทั้งหมด 28 เหตุการณ์ ใน 17 จังหวัด
มีร ายงานมากที่สุ ดในจั งหวัดอุบ ลราชธานี 4 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเชียงใหม่ 3 เหตุการณ์ เพชรบูรณ์
นครศรีธรรมราช นนทบุรี ลาพูน สุรินทร์ สระบุรี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ นครปฐม นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์
อุดรธานี ตรัง ลพบุรี สุโขทัย พังงา และศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ เป็นการระบาดในโรงเรียน จานวน
13 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเรื อนจ า 9 เหตุการณ์ สถานที่ทางานและค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม แห่งละ
3 เหตุการณ์ เชื้อที่เป็ น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ไข้ห วัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (2009) 9 เหตุการณ์
ชนิดเอ (ไม่ทราบสายพันธุ์) 6 เหตุการณ์ ชนิด A/H3N2 2 เหตุการณ์ และชนิดบี 1 เหตุการณ์ พบทั้งเชื้อไวรัส
ไข้ ห วั ด ใหญ่ ช นิ ด เอและชนิ ด บี 1 เหตุ ก ารณ์ ไม่ พ บเชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ 6 เหตุ ก ารณ์ และไม่ ร ะบุ เ ชื้ อ สาเหตุ
3 เหตุการณ์ โดยสั ป ดาห์ ที่ 41 (ระหว่างวันที่ 11–17 ตุล าคม 2563) ไม่มีรายงานเหตุการณ์ การระบาด
โรคไข้หวัดใหญ่ ดังรูปที่ 5

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค
รูปที่ 5 จานวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562–17 ตุลาคม 2563

เรียบเรียงโดย : อ้อยทิพย์ ยาโสภา
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา

