สัปดาหที่ 13 ป 2562
ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

สถานการณโรคไขหวัดใหญ
สถานการณตางประเทศ
องค การอนามั ย โลกรายงานสถานการณโ รคไขห วัดใหญในภาพรวมทั่ว โลก ณ วั น ที่ 17 มีน าคม 2562 โดย
ภาพรวมในขณะนี้ ประเทศเขตอบอุ น ของซีก โลกเหนื อ สถานการณ โ รคไข ห วั ด ใหญ ในภาพรวมลดลง อเมริ ก าเหนื อ
สถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) ตามมาดวยชนิด A(H1N1) pdm09 ทวีปยุโรป
รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง เชน เดียวกับแอฟริกาเหนือ และเอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออก แมวาการ
รายงานไขหวัดใหญ ลดลงอยางตอเนื่อง แตยังคงตรวจพบไวรัสไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) และชนิด B (Victoria-lineage)
เพิ่มขึ้น ในชวงไมกี่สัปดาหที่ผานมา ในเอเชียใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง ในแถบแคริบเบียน อเมริกากลาง และ
อเมริกาใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ และการติดเชื้อไวรัส RSV อยูในระดับต่ํา เขตอบอุนของซีกโลกใต อยูในชวงไขหวัด
ใหญตามฤดูกาล ยกเวน บางสวนของออสเตรเลีย ที่พบวา สถานการณโรคไขหวัดใหญ ยังคงสูงกวาไขหวัดใหญตามฤดูกาล
สถานการณในภาพรวมทั่วโลก ส วนใหญ พบเชื้ อไขหวั ดใหญ ชนิด A องคการอนามัยโลก แนะนําใหมีมาตรการจั ดการที่
เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ในกลุมเสี่ยง รายละเอียดสถานการณในแตละภูมิภาค
ดังตอไปนี้
• ประเทศในเขตอบอุนของซีกโลกเหนือ รายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญลดลง สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A อเมริกาเหนือ มีรายงานโรคไขหวัดใหญตอเนื่อง สวนใหญพบเชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A (H3N2) รองลงมา คือ
A (H1N1) pdm09 และพบชนิด B เล็กนอย ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) ในประเทศแคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา ลดลง และต่ํากวา เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา สหรัฐอเมริกา พบวาผูสูงอายุ ที่อายุ
มากกวา 65 ป มีอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคไขหวัดใหญ สูง ในประเทศเม็กซิโก สถานการณ
โรคไขหวัดใหญ ลดลง
• ทวีปยุโรป สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ
ชนิด A (H3N2) โดยพบ ชนิด A (H3N2) มากกวาเล็กนอย
• เอเชียกลาง โรคไขหวัดใหญ ในประเทศคาซัคสถาน ลดลงอยางตอเนื่อง
• แอฟริกาเหนือ สถานการณโรคไขหวัดใหญ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในประเทศตูนีเซีย โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A (H3N2) ในประเทศอียิปต และโมรอคโค สถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

• เอเชียตะวันตก สถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง ยกเวน ประเทศคูเวต และซาอุดิอาระเบีย สวนใหญพบเชื้อ
ไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B
• เอเชียตะวันออก ยังคงมีการรายงานโรคไขหวัดใหญ แมวาจะลดลงจากจุดสูงสุด เมื่อสัปดาหที่ 3 ป 2562 ประเทศ
จีน และเขตปกครองพิเศษฮองกง โรคไขหวัดใหญลดลง ยังคงสูงกวาเกณฑตามฤดูกาล สวนใหญพบเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ตามมาดวย ชนิด A (H3N2) และ B (Victoria) เกาหลีใต สถานการณโรค
ไขหวัดใหญ ระลอกแรกพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ระลอกที่สองพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A (H3N2) และ B
• แถบทะเลแคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ และโรคติดเชื้อไวรัส
RSV ในระดับต่ํา มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A ในประเทศคิวบา และกัวเตมาลา
• ประเทศเขตรอนของอเมริกาใต สถานการณโรคไขหวัดใหญ และโรคติดเชื้อไวรัส RSV อยูในระดับต่ํา
• แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ อยูในระดับต่ํา ในขณะที่แอฟริกา
ตะวันออก พบโรคไขหวัดใหญอยางตอเนื่อง ในเคนยา มาดากัสกา และมอริเชียส โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ
ชนิด A ทั้ง 2 สายพันธุ
• เอเชี ย ใต การรายงานพบโรคไข ห วัดใหญ ลดลง สว นใหญพบเชื้อไวรัส ไขห วัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09
ประเทศอินเดีย โรคไขหวัดใหญลดลงเล็กนอย พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 ตามาดวย ชนิด
A (H3N2) เนปาล โรคไขหวัดใหญลดลงอยางตอเนื่อง พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทย มีรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ยังคงเพิ่มขึ้น โดยพบเชื้อไวรัสไขหวัด
ใหญ ชนิด B (Victoria) มากที่สุด ตามมาดวย ชนิด A สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
ฟลิปปนส การรายงานสถานการณโรคไขหวัดใหญ ลดลง

ที่มา : องคการอนามัยโลก
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_04_01_surveillance_update_338.pdf?ua=1

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

สถานการณประเทศไทย

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณ โ รคไข ห วั ด ใหญ ใ นป 2562 ข อ มู ล ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม – 4 เมษายน 2562 มี ร ายงานผู ป ว ย
ทั่ว ประเทศจํ านวน 121,919 ราย คิ ดเป นอัตราป วย 184.56 ตอประชากรแสนคน เสียชี วิต 8 ราย คิ ดเป นอั ตราปวยตาย
รอยละ 0.01 จํานวนผูปวยสะสมในภาพรวม พบวาสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาปที่ผานมาประมาณ 2 เทา

 จําแนกตามกลุมอายุ

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนกตามกลุมอายุ พบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวยสูงสุด
คือ 790.26 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวย 622.51 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ
10 - 14 ป มีอัตราปวย 425.90 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยที่มีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็ก
จึ ง ต อ งมี ก ารให ค วามสํ า คั ญ ต อ การป อ งกั น ควบคุ ม โรคในกลุ ม วั ย เรี ย นและเด็ ก และในสถานที่ ที่ มี ก ารรวมตั ว กั น
ของคนหมูมาก มากขึ้น

 จําแนกรายภาค
ภาค

ผูปวย
(ราย)

ผูปวยตาย
(ราย)

อัตราปวย

อัตราตาย

(ตอประชากรแสนคน)

(ตอประชากรแสนคน)

อัตราปวยตาย
(รอยละ)

กลาง

62,617

1

376.78

0.01

0.00

เหนือ

30,851

3

248.42

0.02

0.01

ตะวันออกเฉียงเหนือ

21,733

3

98.93

0.01

0.01

ใต

6,718

1

71.69

0.01

0.01

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไขหวั ดใหญร ายภาค พบวา ภาคที่ มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง อั ตราปวย
376.78 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราปวย 248.42 ตอประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราปวย 98.93 ตอประชากรแสนคน และนอยที่สุด คือ ภาคใต อัตราปวย 71.69 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบผูปวยเสียชีวิตจํานวนรวมทั้งหมด 8 ราย

 จําแนกตามอัตราปวยรายจังหวัด 5 อันดับ
อันดับ
1
2
3

จังหวัด

จํานวนผูป วย (ราย)

อัตราปวย (ตอประชากรแสนคน)

เชียงใหม
กรุงเทพมหานคร

10,965
34,570

629.70
608.14

ระยอง

3,232

457.97

4

นครปฐม

3,372

371.26

5

ลําพูน

1,463

360.38
ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

การกระจายของการเกิดโรคไขหวัดใหญรายจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ เชียงใหม อัตราปวย
629.70 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราปวย 608.14 ตอประชากรแสนคน ระยอง อัตราปวย
457.97 ตอประชากรแสนคน นครปฐม อัตราปวย 371.26 ต อประชากรแสนคน และลําพูน อัตราปว ย 360.38 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ

 จําแนกตามเครือขายบริการและกรุงเทพมหานคร

ที่มา : รายงาน 506 สํานักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจําแนกผูปวยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร มีอัตรา
ปวยสูงสุด คือ 608.14 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 คือ 340.95 ตอประชากรแสนคน และ
เขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราปวย 215.02 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ

สถานการณโรคไขหวัดใหญ

 เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน

ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด

เหตุการณพบผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญเปนกลุมกอน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 4 เมษายน 2562 พบ 57
เหตุการณ ใน 30 จังหวัด โดยพบใน โรงเรียน 26
เหตุการณ เรือนจํา 9 เหตุการณ คายทหาร 2 เหตุการณ
โรงพยาบาล 3 เหตุการณ คายฝกตํารวจ 2 เหตุการณ
สถานพินิจฯ แคมปคนงาน และวัด สถานที่ละ 1
เหตุการณ ที่ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมูมาก

หมายเหตุ: ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงยอนหลังไดทุกสัปดาห ตั้งแตสัปดาหแรก ดังนั้น จึงไมควรนําขอมูลปปจจุบันไปอางอิง
ในเอกสารวิชาการ การนําขอมูลไปอางอิงนั้น ขอใหใชขอมูลจากสรุปสถานการณประจําป

