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รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก (DHF) 
บ้านเหล่าสมบูรณ์  หมู่ที่ 5  ต าบลดงหม้อทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 
 

ผู้รายงาน  
๑. นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒. นายเอกพล  วงศ์เครือศร นักวิชาการสาธารณสุข 
๓. จสอ.หญิงวรรณา  ผ่องผา นักวิชาการสาธารณสุข 
๔. นางสาวปัทมา  พลเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๕. นางสาวฐจิรชั  บุญบาล นักวิชาการสาธารณสุข 
๖. นางสาวปาริษา  จันทะลุน แพทย์แผนไทย 

 

บทคัดย่อ 
 การสอบสวนโรคไข้เลือดออก (DHF) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ยืนยัน  การระบาดของโรค  ศึกษา

ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรค  ค้นหาสาเหตุและการแพร่กระจายของโรค  และวางแนวทางในการควบคุมและ
ป้องกันโรคในครั้งนี้และในครั้งต่อๆไป  โดยการส ารวจสิ่งแวดล้อม  ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ   ผลการสอบสวนพบว่า  ผู้ป่วยชื่อ เด็กชายไทย อายุ  15  ปี  บ้านเลขที่ 185 หมู่ 5  บ้านเหล่า
สมบูรณ์ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 
ต าบลดงหม้อทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่ 2 ของบิดามารดา เริ่มป่วยวันที่ 10 
มิถุนายน 2560 ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อตามตัว จากนั้นบิดามารดาพาไปรับการรักษาที่คลินิกบ้านเหล่าสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการตรวจและรักษาอาการเบื้องต้นให้กลับไปพักที่บ้าน จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2560 อาการ
ของเด็กไม่ดีขึ้นมารดาจึงพาลูกไปยังโรงพยาบาลบ้านม่วงในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 แพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง
รับเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยในและตรวจรักษา วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกี่ DHF และเป็นผู้ป่วยใน จนกระทั่งถึง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลบ้านม่วงแพทย์วินิจฉัยผลครั้งสุดท้าย DHF  การค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าไม่พบผู้ป่วยด้วยอาการดังกล่าว แต่พบเพียงจ านวน 2 รายมีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
ของหมู่บ้านไม่ค่อยดีหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะ การส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน ค่า HI 9.03 BI = 6.22 จาก
การศึกษาบ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5 ข้อมูลผู้ป่วย 5 ปีย้อนหลัง พบว่ามีผู้ป่วยโดยปี พ.ศ.2559 พบผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกและไข้เดงกี่มากที่สุด จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.04 ซึ่งแสดงว่ามีปัจจัยต่อการระบาดของโรค  
และจากการศึกษาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง พบผล Touniquet 
Test ให้ผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 39.5 องศาเซลเซียส ผล Platelete (count) 89,000 และ W.B.C 
3,130 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ ส่วน Hct 40 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก(DHF) จากการศึกษาผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง พบผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 38.3 
องศาเซลเซียส ผล Platelete (count) 62,000 และ W.B.C 1,332 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ ส่วน Hct 38 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ 
แพทย์ผู้รักษาสรุปผลการวินิจฉัยครั้งสุดท้ายว่า โรคไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever) 
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บทน า 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2560  เวลา 15.30 น. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านโคกสง่าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์  จากผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลบ้านม่วง อ าเภอบ้าน
ม่วง จังหวัดสกลนคร ว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (แพทย์วินิจฉัย DHF) ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโคกสง่า  ต าบลดงหม้อทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  จ านวน 1 ราย เป็นเด็กชายไทย อายุ 15 
ปี บ้านเลขที่ 185 บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดงหม้อทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เข้ารับการรักษา
ประเภทผู้ป่วยใน ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อตามตัว เริ่มป่วย 10 มิถุนายน 2560 วันพบผู้ป่วย 13 มิถุนายน 2560 
เนื่องจากเป็นผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจึงออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรายงาน
ผู้บริหาร และประสานทีม SRRT ต าบลดงหม้อทองใต้ เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสง่า 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง  และด าเนินการออกสอบสวนโรคและควบคุมโรค  ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2560 เวลา 16.30 น. พร้อมกับทีม SRRT ต าบลดงหม้อทองใต้ เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือยืนยันยืนยันการวินิจฉัย และการระบาดของโรค 
 2.เพ่ือหาสาเหตุของการระบาดของโรค 
 3.เพ่ือศึกษาลักษณะการเกิดโรค  แหล่งโรค และวิธีถ่ายทอดโรค 

4.เพ่ือหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันการระบาด  การแพร่กระจายของโรค 

 
วิธีการศึกษา/สอบสวนโรค  
  1.ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  เพ่ือหาลักษณะ  ความเสี่ยง  แหล่งเพาะพันธุ์โรค  และขอบเขตการเกิด  
และการกระจายของโรคตามลักษณะของบุคคล  เวลา และสถานที่ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลของการเกิดโรค
ที่ผ่านมา โดย 

     1.1 รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยจากแฟ้มครอบครัว(Family Folder) ฐานข้อมูล JHCIS และข้อมูลการ
เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านม่วง จากเวชระเบียนผู้ป่วย OPD Card  ประวัติการเจ็บป่วย  ประวัติการ
เดินทางโดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติ 

     1.2  ค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติม    โดย สอบถามผู้ปกครองแต่ละคุ้ม ครูและเพ่ือนนักเรียนว่ามี   ผู้ป่วยเพ่ิมเติม
หรือไม่  รวมทั้งสอบถามถึงอาการป่วย  ระยะเวลาการป่วย  โดยนิยามการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  (Dengue 
Haemorrhagic Fever) ตามประเภทผู้ป่วย (Case Classification)  ดังนี้ 
           ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected  case)  หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิก คือ  ไข้เกิดขึ้นอย่าง
เฉียบพลันและสูงลอยประมาณ 2-7 วัน และไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 12 
กรกฎาคม 2560            

ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable  case)  หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกร่วมกับการทดสอบทูร์นิเกต์ให้ 
ผลบวกและมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน 
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          ผู้ป่วยที่ยืนยัน (Confirmed  case)  หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกร่วมกับมีอาการเลือดออก  
ตับโต การมีภาวการณ์ไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือช็อก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีเกล็ดเลือดลดลงและ
Hematocrit  สูงขึ้น 

2. ส ารวจสภาพแวดล้อมของบ้านผู้ป่วย  สุขาภิบาล โดยวิธีการสังเกต บริเวณบ้านผู้ป่วย คุ้มบ้านใกล้เคียง 
หมู่บ้าน วัด หอพักที่ผู้ป่วยพักเรียนหนังสือ โรงเรียนที่ผู้ป่วยเรียนหนังสือ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยงของ
การเกิดโรค แหล่งโรคและแนวโน้มการเกิดและการกระจายของโรค  

3. ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลาย โดยการส ารวจลูกน้ ายุงลายในบ้านผู้ป่วย ในหมู่บ้าน  บ้านใกล้เคียงรัศมี 
100 เมตร  รอบบ้านผู้ป่วย วัด โรงเรียน น าข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค แหล่งโรคและแนวโน้ม
การเกิดและการกระจายของโรค 

4. ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 ปี ย้อนหลัง เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2560 เพ่ือดู
แนวโน้ม การระบาดของโรค 

5. ศึกษาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจ Complete Blood count(CBC) ทางห้องปฏิบัติการ 
เพ่ือดูค่า Platlete ( count), W.B.C. , Hct. , และ Neutrophils เพ่ือสนับสนุนและยืนยันค าวินิจฉัยของแพทย์ 

 
ผลการศึกษา/สอบสวนโรค    
1. ข้อมูลผู้ป่วย 

1.1 ประวัติผู้ป่วย/ครอบครัว 
 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ  15  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 185 หมู่ 5  บ้านเหล่าสมบูรณ์ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้าน
ม่วง  จังหวัดสกลนคร เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัด
สกลนคร ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่ 2 ของบิดามารดา ไม่มีประวัติป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน 

1.2 ประวัติการเจ็บป่วย  ประวัติการเดินทาง ประวัติการรักษา 
ผู้ป่วยเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ซึ่งไป
โรงเรียนโดยรถจักรยานเป็นประจ าในระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2560 จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ก็เริ่มมี
อาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อตามตัว  จากนั้นบิดามารดาพาไปรับการรักษาที่คลินิกบ้านเหล่าสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการตรวจและรักษาอาการเบื้องต้นให้กลับไปพักท่ีบ้าน จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2560 อาการของเด็กไม่ดีขึ้น
มารดาจึงพาลูกไปยังโรงพยาบาลบ้านม่วงในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 แพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านม่วงรับเข้ารับการรักษา
ที่ตึกผู้ป่วยในและตรวจรักษา วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก DHF และเป็นผู้ป่วยใน จนกระทั่งถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
โรงพยาบาลบ้านม่วงแพทยว์ินิจฉัยผลครั้งสุดท้าย DHF 

1.3 การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม  ด าเนินการโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสอบถามผู้ปกครองแต่
ละคุ้มในหมู่บ้าน  ว่ามีผู้ป่วยเพ่ิมเติมหรือไม่ และสอบถามเพ่ือนที่เรียนหนังสือด้วยกันว่ามีผู้ป่วยป่วยเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560 โดยมีอาการของโรคตามนิยามที่ก าหนดไว้ ปรากฏว่าไมพ่บผู้ป่วยด้วย
อาการดังกล่าว แต่พบเพียงจ านวน 2 รายมีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก 
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 1.4 การตั้งข้อสมมติฐาน  ผู้ป่วยอาจถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดและติดเชื้อไข้เลือดออก  จากบ้านของตนเองบ้าน
เหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5 หรือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ แต่ไม่เคยมีการระบาดในที่ผู้ป่วยเรียนหนังสือ 
2.สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป  
 2.1  สภาพแวดล้อมบ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5  บ้านเหล่าสมบูรณ์ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ มีโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด อย่างละ 1 
แห่ง ลักษณะหมู่บ้านแบ่งแยกออกเป็น 4 คุ้ม จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 166 หลังคาเรือน  ประชากรชาย  จ านวน  
361 คน  ประชากรหญิง   357  รวม  718  คน บ้านผู้ป่วยอยู่คุ้มที่ 3 มีจ านวน หลังคาเรือน 25 หลังคาเรือน  สภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ค่อยดี ไม่มีคอกสัตว์ใต้ถุนบ้าน มีสภาพคับแคบหลังคาเรือน ภาชนะกักเก็บน้ าปิดและควบคุม
เป็นบางบ้าน แตบ่ริเวณหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะ แสดงในแผนภาพที่ 1 
 

 
รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะชุมชนบ้านเหล่าสมบูรณ์ 

 
2.2 บ้านผู้ป่วย คุ้มบ้านใกล้เคียง  สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว มีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด 4 คน คือ พ่อ แม่ 

และบุตร 2 คน บุตรคนสองเป็นคนป่วย มีโอ่งน้ าดื่ม จ านวน 2 โอ่ง โอ่งน้ าใช้ 200 ลิตร จ านวน 2 ใบ มีห้องส้วม
ด้านหลัง มีโอ่งใส่น้ าใช้ในห้องส้วม 2 ใบ  รอบๆบริเวณบ้านไม่มีคอกสัตว์  สภาพคับแคบหลังคาเรือน ภาชนะกักเก็บ
น้ าปิด แต่บริเวณหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะ สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านผู้ป่วยโดยทั่วไปไม่ค่อยดี  จ านวนบ้านที่อยู่ติดบ้าน
ผู้ป่วยมีจ านวน 25 หลัง  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ค่อยดีเช่นกัน มีป่าไม้เยอะบริเวณหน้าและหลังบ้าน 

2.3 วัด  มีวัด 2 แห่ง วัดบ้าน และวัดป่า   วัดบ้านมีที่พักสงฆ์ จ านวน 4 หลัง  มีห้องน้ าจ านวน 2 ห้อง มีโอ่ง
น้ า จ านวน 4 ใบ สภาพทั่วไปดี  และวัดป่ามีที่พักสงฆ์ จ านวน 5 หลัง  มีห้องน้ าจ านวน 2 ห้อง มีโอ่งน้ า จ านวน 4 ใบ 
สภาพทั่วไปดี 

2.4 โรงเรียน เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ โรงเรียนมีอาคารเรียน จ านวน 5 หลัง มี
หอประชุม 1 หลัง  มีห้องน้ า 2 หลัง มีสนามกีฬา สภาพโดยรวมดี 

 

บ้านผู้ป่วย 
185 หมู่ 5 
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3.ศึกษาค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลาย 
3.1 บ้านผู้ป่วย 
 - จ านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด จ านวน 8 ภาชนะ พบลูกน้ ายุงลาย จ านวน 2 ภาชนะ 
3.2 บ้านใกล้เคียง 100 เมตร 
 - จ านวนส ารวจ 25 หลังคาเรือน ภาชนะที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 75 ภาชนะ พบลูกน้ ายุงลาย 4 

หลังคาเรือน (HI = 16)  พบลูกน้ ายุงลาย 16 ภาชนะ (BI = 21.33)   
3.3 โรงเรียน 
 - โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จ านวนภาชนะที่ส ารวจทั้งหมด จ านวน 18 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ า

ยุงลายในภาชนะ 
3.4 วัด 
 - จ านวนภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด จ านวน 12 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ ายุงลายในภาชนะ 
3.5 ด าเนินการส ารวจค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านของผู้ป่วย   
 - จากการส ารวจทั้งหมด  166  หลังคาเรือน  พบหลังคาเรือนที่ลูกน้ ายุงลาย  จ านวน  15  หลังคา 

เรือน (HI = 9.03) และ จากการส ารวจภาชนะท้ังหมด 498  ชิ้น พบ  31  ชิ้น (BI = 6.22)    

 
4. ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก 5 ปี ย้อนหลัง  
 ผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – ปี พ.ศ.2559 บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5 ต าบลดงหม้อทองใต้ 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พบว่ามีผู้ป่วยโดยปี พ.ศ.2559 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไข้เดงกี่มากที่สุด 
จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.04 

 
เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2560 เพ่ือดูแนวโน้ม การระบาดของโรค 
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รูปภาพที่ 2 แสดงจ านวนผู้ป่วยของบ้านเหล่าสมบูรณ์ ปี 2560 เทียบกับ 5 ปีย้อนหลัง 
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5.ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 5.1 ผลการตรวจ Complete Blood Count (CBC) วันที ่12 มิถุนายน 2560 พบ ผล Touniquet Test 
ให้ผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 39.5 องศาเซลเซียส , PR = 83 ครั้ง/นาที , PR = 21 ครั้ง/นาที , BP = 
105/71 mmHg ผล CBC WBC = 3,130 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร HCT = 40 mg% PLT = 89,000 เซล/ลูกบาศก์
มิลลิเมตร 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการตรวจ  Complete  Blood  Count (CBC)   วันที ่12 มิถุนายน 2560 

    รายการตรวจ         ผลการตรวจ     ค่าปกติ 

 Hct    40    39-47 
 W.B.C.    3,130    5,000-10,000 
 Platelete (count)                89,000    140,000-400,000  

 ที่มา  จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบ้านม่วง วันที่ 12 มิถุนายน 2560 

5.2 ผลการตรวจ Complete Blood Count (CBC) วันที ่ 13 มิถุนายน 2560 Touniquet Test ให้
ผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 38.3 องศาเซลเซียส , PR = 86 ครั้ง/นาที , PR = 20 ครั้ง/นาที , BP = 
103/74 mmHg ผล CBC WBC = 1,332 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร HCT = 38 mg% PLT = 62,000 เซล/ลูกบาศก์
มิลลิเมตร 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจ  Complete  Blood  Count (CBC)   วันที่ 13 มิถุนายน 2560 

    รายการตรวจ         ผลการตรวจ     ค่าปกติ 

 Hct    38    39-47 
 W.B.C.    1,332    5,000-10,000 
 Platelete (count)                62,000    140,000-400,000 

 ที่มา  จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบ้านม่วง วันที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 
 
มาตรการการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 การด าเนินงานเร่งด่วน 
     ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสง่าได้รับแจ้งจาก
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลบ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในวันที่  13 มิถุนายน 2560 แล้ว  
ได้ด าเนินการเร่งด่วนดังนี้ 

1.ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาน าทีมออกสอบสวนโรค 
2.ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต ้ แจ้งผู้น าหมู่บ้านและด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ให้ทราบว่ามีโรคระบาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการด าเนินการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  3.ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสง่า ออกสอบสวน
โรค เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและยั่งยืน  
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  4.ด าเนินการร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ส ารวจค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลาย
โดยแยกเป็นคุ้มๆแต่ละคุ้มจะมีเจ้าหน้าที่ร่วม  พร้อมทั้งก าจัดลูกน้ ายุงลาย ใส่ทรายเคลือบสาร และเทน้ าที่ลูกน้ าทิ้ง
แล้วลางขัด รวมทั้งการปล่อยปลากินลูกน้ า 
  5.ด าเนินการพ่นหมอกควันร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  โดยพ่นหมอกควันบริเวณ
บ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียงรัศมี 100  เมตรก่อน  หลังจากนั้นก็จะพ่นหมอกควันครบทุกหลังคาเรือนและพ่นซ้ า อีก
หลังจาก 1 สัปดาห์  
   6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  และรู้จักป้องกันตัวเอง  หากมี
อาการไข้  ปวดศีรษะ ไม่ไอ ไม่เป็นหวัดให้รีบไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาล  

7.แจ้งก าหนดประชุมประชาคมไข้เลือดออกทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา ใน 
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

7.1 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในแต่ละหลังคาเรือน ทุกวันศุกร์ 
7.2 อสม.สุ่มตรวจลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์ และรายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
7.3 ทุกๆวันที่ 20 ของทุกเดือน คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้น าชุมชน อบต. รร. อสม.  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ออกตรวจลูกน้ ายุงลายทุกหลังคาเรือน และก าจัดขยะบริเวณถนนหนทาง โดยหาก
พบลูกน้ ายุงลายก าจัดลูกน้ ายุงลายทันทีที่เห็น และสรุปค่าลูกน้ า   

7.4 คณะกรรมการตรวจลูกน้ ายุงลาย หลังคาเรือนใดตรวจแล้วไม่มีลูกน้ ายุงลาย 3 ครั้ง 
เป็นต้นไป  
 

สรุปผลการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเร่งด่วน 
1.พ่นหมอกควันวันที่  13  มิถุนายน  2560  จ านวน 166 หลังคาเรือน  (100%)  โดยใช้ 

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองใต้  ด าเนินการพ่นหมอกควันโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ควบคุมการพ่นหมอกควันโดยคณะกรรมการ SRRT ต าบลดงหม้อทองใต้ เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านโคกสง่า 
  2.ใส่ทรายเคลือบสาร ในภาชนะน้ าใช้ ภาชนะในห้องน้ า จ านวน  166 หลังคาเรือน  (100%)  
ภาชนะที่ใส่ทรายเคลือบสาร จ านวน 498 ใบ โดยคณะกรรมการ SRRT ต าบลดงหม้อทองใต้  เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสง่าและคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  3.เพ่ือการป้องกันและก าจัดยุงลายและยุงชนิดอ่ืนๆ  ได้ใส่น้ ามันเครื่องที่ใช้แล้วในยางรถยนต์และ
ยางรถจักยานยนต์ที่ทิ้งข้างบ้านจ านวนทั้งสิ้น 22 เส้น 
  4.ปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลาชนิดอ่ืนๆ ในภาชนะต่างๆ เพ่ือไว้กินลูกน้ ายุ งลาย จ านวน 60 
ภาชนะ 

การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 
1.จัดประชุมประชาคมไข้เลือดออกทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา ในวันที่  

14 มิถุนายน 2560 ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1.1 ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในแต่ละหลังคาเรือน ทุกวันศุกร์ 
1.2 อสม.สุ่มตรวจลูกน้ ายุงลายทุกวันศุกร์ และรายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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1.3 ทุกๆศุกร์สัปดาห์ที่ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล ออกตรวจลูกน้ ายุงลายทุกหลังคาเรือน และสรุปค่าลูกน้ ายุงลาย   

2.ในแต่ละเดือนทุกๆศุกร์สัปดาห์ที่ 4 คณะกรรมการประกอบด้วย อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบล มีการประชุมหลังจากท่ีออกตรวจลูกน้ ายุงลายแล้ว เพ่ือสรุปและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้มากที่สุด 
 

สรุปผลการสอบสวนโรค 
 การสอบสวนโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (DHF) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ยืนยัน  การระบาดของโรค  

ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรค  ค้นหาสาเหตุและการแพร่กระจายของโรค  และวางแนวทางในการควบคุม
และป้องกันโรคในครั้งนี้และในครั้งต่อๆไป  โดยการส ารวจสิ่งแวดล้อม  ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ  ผลการสอบสวนพบว่า  ผู้ป่วยชื่อ เด็กชายไทย อายุ  15  ปี  บ้านเลขที่ 185 หมู่ 5  บ้านเหล่า
สมบูรณ์ ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 
ต าบลดงหม้อทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่ 2 ของบิดามารดา เริ่มป่วยวันที่ 10 
มิถุนายน 2560 ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อตามตัว จากนั้นบิดามารดาพาไปรับการรักษาที่คลินิกบ้านเหล่าสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการตรวจและรักษาอาการเบื้องต้นให้กลับไปพักที่บ้าน จากนั้นวันที่ 10 มิถุนายน 2560 อาการ
ของเด็กไม่ดีขึ้นมารดาจึงพาลูกไปยังโรงพยาบาลบ้านม่วงในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 แพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง
รับเข้ารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยในและตรวจรักษา วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกี่ DHF และเป็นผู้ป่วยใน จนกระทั่งถึง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลบ้านม่วงแพทย์วินิจฉัยผลครั้งสุดท้าย DHF  การค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าไม่พบผู้ป่วยด้วยอาการดังกล่าว แต่พบเพียงจ านวน 2 รายมีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
ของหมู่บ้านไม่ค่อยดีหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะ การส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน ค่า HI 9.03 BI = 6.22 จาก
การศึกษาบ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5 ข้อมูลผู้ป่วย 5 ปีย้อนหลัง พบว่ามีผู้ป่วยโดยปี พ.ศ.2559 พบผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกและไข้เดงกี่มากที่สุด จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.04 ซึ่งแสดงว่ามีปัจจัยต่อการระบาดของโรค  
และจากการศึกษาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง พบผล Touniquet 
Test ให้ผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 39.5 องศาเซลเซียส ผล Platelete (count) 89,000 และ W.B.C 
3,130 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ ส่วน Hct 40 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก(DHF) จากการศึกษาผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง พบผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 38.3 
องศาเซลเซียส ผล Platelete (count) 62,000 และ W.B.C 1,332 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ ส่วน Hct 38 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ 
แพทย์ผู้รักษาสรุปผลการวินิจฉัยครั้งสุดท้ายว่า โรคไข้เลือดออกเดงกี ่(Dengue Hemorrhagic Fever) 
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อภิปรายผล 
1.จากการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยชื่อ เด็กชายไทย อายุ  15  ปี  บ้านเลขที่ 185 หมู่ 5  บ้านเหล่าสมบูรณ์ 

ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ต าบลดงหม้อ
ทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่ 2 ของบิดามารดา เริ่มป่วยวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
ด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อตามตัว จากนั้นบิดามารดาพาไปรับการรักษาที่คลินิกบ้านเหล่าสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการตรวจและรักษาอาการเบื้องต้นให้กลับไปพักท่ีบ้าน จากนั้นวันที่  10 มิถุนายน 2560 อาการของเด็กไม่ดีขึ้น
มารดาจึงพาลูกไปยังโรงพยาบาลบ้านม่วงในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 แพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านม่วงรับเข้ารับการรักษา
ที่ตึกผู้ป่วยในและตรวจรักษา วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเดงกี่ DHF และเป็นผู้ป่วยใน จนกระทั่งถึงวันที่ 13 มิถุนายน 
2560 โรงพยาบาลบ้านม่วงแพทย์วินิจฉัยผลครั้งสุดท้าย DHF  การค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในหมู่บ้านปรากฏว่าไม่พบ
ผู้ป่วยด้วยอาการดังกล่าว แต่พบเพียงจ านวน 2 รายมีอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก  สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของหมู่บ้านไม่
ค่อยดีหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะ การส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน ค่า HI 9.03 BI = 6.22 จากการศึกษาบ้าน
เหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5 ข้อมูลผู้ป่วย 5 ปีย้อนหลัง พบว่ามีผู้ป่วยโดยปี พ.ศ.2559 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไข้
เดงกี่มากที่สุด จ านวน 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.04 ซึ่งแสดงว่ามีปัจจัยต่อการระบาดของโรค  และจากการศึกษา
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง พบผล Touniquet Test ให้ผลบวก ผล
การตรวจ Vital sign T = 39.5 องศาเซลเซียส ผล Platelete (count) 89,000 และ W.B.C 3,130 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ 
ส่วน Hct 40 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก(DHF) จากการศึกษาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่ 
13 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลบ้านม่วง พบผลบวก ผลการตรวจ Vital sign T = 38.3 องศาเซลเซียส ผล 
Platelete (count) 62,000 และ W.B.C 1,332 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ ส่วน Hct 38 ซึ่งต่ ากว่าค่าปกติ แพทย์ผู้รักษา
สรุปผลการวินิจฉัยครั้งสุดท้ายว่า โรคไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever)  ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและออก
จากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงยืนยันได้ว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเดงกี่ (Dengue 
Hemorrhagic Fever) ในพ้ืนที่ 

2.สาเหตุของการระบาดของโรค น่าจะเกิดจากยุงที่มีเชื้อเลือดออกไวรัส ที่อยู่บริเวณของผู้ป่วยพักอาศัย
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2560 ก่อนป่วยกัดผู้ป่วย  โดยจากการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย
พบว่า ในบริเวณคุ้มบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายค่อนข้างสูง 16 และ 21.33 ตามล าดับ  และ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ค่อยดีบริเวณหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะเป็นจ านวนมาก ประกอบกับมีการรายงานผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ดังกล่าว 5 ปีย้อนหลัง แสดงว่ามีภาวะเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค 

 3.ลักษณะการเกิดโรค  แหล่งโรค และวิธีถ่ายทอดโรค   จากสาเหตุการเกิดโรค  เมื่อด าเนินการสอบสวน
พบว่ามีผู้ป่วยอาการ ไข้ ไอ น้ ามูก เพียง 2 ราย โดยรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสง่าอาการดีขึ้น 
โดยแหล่งที่คาดว่าเป็นแหล่งรังโรคคือบริเวณบ้านของผู้ป่วยที่พักอาศัยในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2560  คือ
บ้านเหล่าสมบูรณ์  หมู่ที่ 5  ต าบลดงหม้อทองใต้  อ าเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร ซึ่งจากการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ า
ยุงลายพบว่า ในบริเวณคุ้มบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่มีค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายค่อนข้างสูง  16 และ 21.33 ตามล าดับ  และ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ค่อยดีบริเวณหน้าบ้านเป็นป่าไม้เยอะเป็นจ านวนมาก  

4.แนวทางในการควบคุมและป้องกันการระบาด  การแพร่กระจาย ของโรค  ในระยะเร่งด่วนได้ด าเนินการ
ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ส ารวจค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลายโดยแยกเป็นคุ้มๆแต่ละคุ้มจะมี
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เจ้าหน้าที่ร่วม  พร้อมทั้งก าจัดลูกน้ ายุงลาย ใส่ทรายเคลือบสาร อ่ืนๆ  โดยทรายเคลือบสารพร้อมกับการพ่นหมอก
ควันบริเวณบ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียงรัศมี 100  เมตรก่อนหลังจากนั้นก็จะพ่นหมอกควันครบทุกหลังคาเรือน  
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  และรู้จักป้องกันตัวเอง หากมีอาการไข้  ปวด
ศีรษะ ไม่ไอ ไม่เป็นหวัดให้รีบไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือโรงพยาบาล และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ คณะกรรมการได้ก าหนดประชุมประชาคมไข้เลือดออก  ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2560  ในการด าเนินการควบคุมป้องกันโรค 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ประชาชนยังไม่ตระหนักเท่าท่ีควร  เมื่อเกิดโรคภาระก็จะตกอยู่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขโดยตรง ภาระงานส่วนใหญ่จึงเป็นของ
เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3. เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก  การเฝ้าระวังโรคจึงไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. เครื่องพ่นหมอกควันเสียบ่อย  อะไหล่เครื่องแพง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การใช้น้ ามันเครื่องที่ใช้แล้วใส่ลงภาชนะเพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงยุงลาย เช่น ยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์
รวมทั้งภาชนะอ่ืนๆที่ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน   สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ฆ่าลูกน้ ายุงได้ 
 2. ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมซ่อมเครื่องและจัดงบประมาณไว้ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เพราะเครื่องพ่นหมอก
ควันเสียบ่อย และซ่อมยาก  อะไหล่มีราคาแพง 
 3. ควรสร้างความตระหนัก  ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรค  โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหรือข้อบังคับของชุมชน/หมู่บ้านที่มีคณะกรรมการดูแลอย่างเคร่งครัด 
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