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คํานํา

 คูมือการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา และ
การพยากรณโรค พื้นท่ีเครือขายบริการที่ 9 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพือ่การนําขอมลูจากการเฝาระวงัทางระบาดวิทยา  มาวเิคราะหเพือ่ทราบสถานการณ
และพยากรณแนวโนมของการเกิดโรคที่เปนปญหาในเขตพ้ืนที่เครือขายบริการที่ 9 
ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรและชัยภูมิ ซึ่งจะนําไปสู
การวางแผน/กําหนดมาตรการปองกันควบคุมโรคที่ไดผลในปถัดไป และตรงกับ
กลุมเปาหมายที่แทจริง     
 ขอขอบคุณ  ผู ปฏิบัติงานระบาดวิทยาในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สถานบริการทุกระดับ ในเขตพื้นท่ีเครือขายบริการที่ 9 ที่สนับสนุนขอมูลรายงาน
การเฝาระวังทางระบาดวิทยา หนวยงานตางๆ และผูที่เกี่ยวของกับการจัดทําคูมือ
การจัดทํารายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณโรค 
พื้นที่เครือขายบริการที่ 9 ที่สนับสนุนใหการจัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี
 สุดทายนี้ คณะผูจัดทํายินดีเปนอยางยิ่งสําหรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แกไขเพ่ิมเติม หากมีขอเสนอแนะใดๆ โปรดแจงที่กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา และหวังวารายงานฉบับนี้ 

คงจะกอใหเกิดประโยชนแกผูอานทุกทาน

 
 ผูจัดทํา

 กันยายน 2556
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กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณเจาหนาที่กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ที่มีสวนรวมในการจัดทําคู มือการจัดทํารายงาน
สถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณโรค พื้นที่เครือขาย
บริการที่ 9 คุณนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ที่ใหขอเสนอแนะในการจัดทําจนทําใหคูมือนี้สําเร็จไปไดดวยดี
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การจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา

และการพยากรณโรค เขตพื้นท่ีเครือขายบริการที่ 9

บทนํา
 ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค เปนกลไก
สําคัญในการท่ีจะแกปญหาสุขภาพ และสงผลใหประชาชนมีสุขภาพดี แตการที่
จะทราบปญหาดานสขุภาพของประชาชน จาํเปนตองมขีอมลูดานการเจ็บปวย การตาย 
ทีจ่ะบอกถึงขนาดและความรุนแรงของปญหา เพือ่นํามาจัดลาํดบัความสําคญัในการแกไข
ไดอยางเหมาะสมกับแตละพื้นท่ี การที่จะไดขอมูลดังกลาวมาใชประโยชน จะตอง
มีกระบวนการท่ีเปนระบบในการรวบรวม เรียบเรียงและวิเคราะหลักษณะการกระจาย
ของขอมูล ตามบุคคล เวลา และสถานท่ีและสามารถพยากรณแนวโนมการเกิดโรค
ในอนาคตได
 กลุมระบาดและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคจึงไดจัดทํารายงาน
สถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณโรคเปนประจําทุกป 
ตั้งแต พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงสถานการณโรค
และทราบแนวโนมการเกิดโรคในปถัดไป และสามารถนําไปใชในการกําหนดแผนงาน

โครงการแกไขปญหาในแตละพืน้ท่ี เนือ่งจากการวิเคราะหสถานการณและการพยากรณโรค
ทีก่ลุมระบาดวิทยาจดัทําขึน้ เปนการมองในภาพรวมของเขตตรวจราชการสาธารณสุข 
ซึง่เปนขอมลูทีไ่มเฉพาะ เจาะจงรายพ้ืนที ่ ทาํใหการนําไปใชประโยชนอาจจะไมตรงกบั
สถานการณจริงของพื้นท่ีระดับอําเภอและตําบล
 ดังนั้นเพ่ือใหการวิเคราะหสถานการณและพยากรณโรคไดผลดีในระดับ

พื้นที่จริงๆ กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จึงได
จัดทําคู มือการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาและ

การพยากรณโรคข้ึน 
วัตถุประสงค
 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาด

วิทยาและการพยากรณโรค แกผูปฏิบัติงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระดับตําบล
และอําเภอ
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คําจํากัดความ
 1. สถานการณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน แปลวา เหตกุารณ
ทีก่าํลงัเปนไป เชน สถานการณบานเมืองเปนปกตดิ ีและตามพจนานุกรม ไทย - ไทย 
แปลวา เหตุและเรื่องราวที่กําลังเปนอยู, เหตุการณที่กําลังเปนอยู, เหตุการณ

ที่กําลังเปนไป ดังนั้นสถานการณโรคในที่นี้ หมายถึงเหตุการณที่เกี่ยวกับโรคภัย
ไขเจ็บที่กําลังเกิดขึ้น(1)

 2. การพยากรณ (Forecasting) คือ การประมาณ หรือ การคาดคะเน
วาอะไรจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน การพยากรณยอดขายของ 3 ปขางหนา การพยากรณ
มบีทบาทสาํคญักบัทกุดาน ทัง้หนวยงานของรัฐบาล และเอกชน รฐับาลตองประมาณ 
หรือ พยากรณรายได รายจายในปหนา เพื่อนํามาวางแผน เอกชนตองพยากรณ
ยอดขาย เพ่ือนํามาวางแผนการผลิต สินคาคงคลัง แรงงาน ฯลฯ(2)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 มีคู มือในการจัดทํารายงานการจัดทํารายงานสถานการณโรคที่เฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาและการพยากรณโรค  ที่เปนประโยชนแกทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็วและผูสนใจ นําไปจัดทํารายงานสถานการณและพยากรณโรคในพื้นที่ได
ขอบเขตเน้ือหาที่ควรบรรจุอยูในคูมือ ประกอบดวย
 1. องคความรูเรื่องโรคจากตํารา คูมือ
 2. การวิเคราะหสถานการณและพยากรณโรค

 3. การพยากรณแนวโนม

           4. ขอเสนอแนะ  

ขั้นตอนการจัดทําคูมือ มีองคประกอบดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงธรรมชาติ
ของโรคและการปองกันควบคุมโรค ในการทบทวนวรรณกรรม ควรพิจารณาประเด็น

ตอไปนี้

 1.1  องคความรูเรื่องโรคจากตํารา คูมือตาง ๆ เชน
  -  โรคอหิวาตกโรค
  -  โรคอุจจาระรวง
  -  อาหารเปนพิษ
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  -  บิด
  -  มือ เทา ปาก
  -  ไอกรน
  -  คอตีบ
  -  หัด
  -  คางทูม    
  -  พิษสุนัขบา
  -  เลปโตสไปโรซีส
  -  ไขเลือดออก
  -  สครับไทฟส
  -  มาลาเรีย
  -  พิษจากสารกําจัดศัตรูพืช
  -  โรคปอดจากการประกอบอาชีพ
  -  ไขหวัดใหญ
  -  ปอดอักเสบ
  -  ไขไมทราบสาเหตุ
  -  สุกใส
  -  ไขสมองอักเสบ

 1.2 องคความรู มาตรการแกปญหา ขอเสนอแนะจากรายงานการวิจยัตาง ๆ

ตัวอยาง การทบทวนองคความรู

1. ไขเลือดออก
 (Dengue Haemorrhagic Fever,Dengue shock syndrome, Dengue fever)
 ไขเลือดออกเปนโรคประจําถิ่นท่ีมีความรุนแรงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ ซึ่งมี 4 serotype คือ 1, 2, 3 และ 4 อาการเฉพาะ 

คือ มีความผิดปกติของการซึมผานของเหลวในเสนเลือด (vascular permeability) 
เลือดมีปริมาณนอยลง (hypovolemia) และความผิดปกติของกลไกการแข็งตัว
ของเลือด สวนใหญพบในเด็ก สําหรับในผู ใหญที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต 
จะมีภาวะการมีเลือดออกเปนพยาธิสภาพที่สําคัญ อาการปวยมี 2 ระยะ กลาวคือ 
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มไีขเกดิขึน้ทนัทแีละในเดก็มอีาการของทางเดินหายใจตอนบนเล็กนอย มกัเบือ่อาหาร 
หนาแดง และมอีาการของทางเดินอาหารในชวงทีไ่ขลด ผูปวยจะมีอาการทรุดลงทนัที 
ออนเพลียมากกระสับกระสาย หนาซีด มีเหงื่อออกมาก ปากเขียว แขนขาเย็น 
มีรอยจํ้าลายตามผิวหนา ชีพจรเตนเร็วออน ความดันเลือดตํ่า พรอมกับมีชวง
ความดนัโลหติแคบลง มกัพบอาการเลือดออกซ่ึงรวมถึงจดุเลอืดออกเล็กๆ กระจายอยู
ตามผวิหนงั ถาทาํการทดสอบทูรนเิกจะใหผลบวก ผวิหนังเปนจํา้ชํา้งาย เลอืดกาํเดาออก 
มเีลอืดออกทีร่อยเจาะเลือด เปนผืน่ และมเีลอืดออกตามไรฟน มเีลือดออกในกระเพาะ
อาหารและลําไส อาจเกิดหลังจากมีอาการช็อคเกิดขึ้นอยูนาน อาจพบตับโตหลังจาก
ที่มีภาวะความดันเลือดตํ่า ตั้งแต 2 วัน ขึ้นไป มีปริมาณเลือดในรางกายลดลง 
ดูไดจาก haematocrit ที่เพิ่มข้ึน 20 เปอรเซ็นตขึ้นไป และความผิดปกติของ
การแขง็ตวัของเลือด โดยดจูากจาํนวน platelet ทีต่ํา่กวา 100,000/ ลบ.มม. ทัง้หมดน้ี
คือ สวนประกอบของการวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกเด็งกี่ (DHF) แมวาจะไมมีอาการ
เลือดออกก็ตาม การพบอาการดังกลาวขางตนรวมกับความดันตํ่า หรือ pulse 
pressure ที่ <20 มม.ปรอท ใหวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกเด็งกี่ชนิดช็อค (DSS) 
ในผูปวยที่มอีาการของโรครุนแรง พบวามีการสะสมของน้ําในผนังชองทอง ปริมาณ
ของอัลบูมินในซีรั่มตํ่า มีเอนไซม transaminases เพิ่มขึ้น ระยะเวลาของ

การแข็งตวัของเลอืดชาลง (prolonged prothrombin time) และพบวามรีะดบัของ 
C3 complement protein ตํ่า หากไมไดรับการรักษาหรือรักษาไมถูกตอง 
อัตราปวยตายจะสูงถึง 40 – 50 เปอรเซ็นต แตถาหากมีการรักษาที่ถูกตอง

เหมาะสม ทันเวลา อัตราปวยตายควรจะนอยกวา 50 เปอรเซ็นต

 จากการระบาดคร้ังใหญของเชื้อเด็งกี่ Type 3 ในประเทศอินโดนีเซีย 
และไทย เมื่อทศวรรษที่ผานมา พบวา เด็กท่ีปวยโรคน้ีบางรายมีอาการทางสมอง 
บางคนมีสภาวะเนื้อตายที่ตับดวย

2. ไขหวัดใหญ  

  (Influenza)     
 ไขหวัดใหญเปนโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส (Influenza virus) ที่ทําใหเกิดโรค
กับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทั่วโลก ประเทศในซีกโลกเหนือและ
ซีกโลกใตมักมีการระบาดในฤดูหนาว สําหรับประเทศไทยและประเทศในเขตรอน
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มักมีผูปวยประปรายตลอดป และมีจํานวนผูปวยมากในชวงกลางป ในระยะศตวรรษ
ที่ผานมา มีการระบาดใหญของไขหวัดใหญทั่วโลก (Pandemic Influenza) 
หลายครัง้   ในแตละครัง้มผีูปวยนับลานคนและในคร้ังทีร่นุแรงมากมผีูเสียชวีตินบัลานคน
 ไขหวัดใหญเกิดจากเช้ือไวรัสไขหวัดใหญ (influenza virus) ซึ่งมี 3 ชนิด 
(type) คือ A, B และ C Type A ทําใหเกิดโรคในคน สัตวปก หมู มา สัตวทะเล  
สัตวปาจะเปนพาหะของโรค เปนชนิดท่ีทําใหเกิดการระบาดอยางกวางขวางท่ัวโลก 
การแบงชนิดของ Type A แบงเปนชนิดยอย (subtype) ตามความแตกตาง
ของโปรตีนของไวรัสที่เรียกวา hemagglutinin (H) และ neuraminidase (N) 
ชนิดยอยของไวรัส A ที่พบวาเปนสาเหตุของการติดเชื้อในคนท่ีพบในปจจุบัน ไดแก 
A(H1N1), A(H1N2), A(H3N2), A(H5N1) และ A(H9N2) Type B เกิดโรคเฉพาะ
ในคน ทําใหเกิดการระบาดในพื้นท่ีระดับภูมิภาค ไมมีแบงเปนชนิดยอย Type C 
ทําใหเกิดโรคในคนและมา แตเปนอยางไมรุนแรง มักเปนการติดเช้ือที่แสดงอาการ
อยางออนหรือไมแสดงอาการ และไมทําใหเกิดการระบาด 
 ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A จะมีการกลายพันธุอยูเสมอ และทําใหเกิด
การระบาดของไขหวัดใหญเปนระยะๆ การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมของเช้ือไวรัส
ไขหวัดใหญมีสองวิธี ไดแก
 Antigenic drift เปนการเปล่ียนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กนอย เนื่องจาก

เกิด RNA point mutation ทําให amino acid เพียงหนึ่งหรือมากกวาน้ัน
เปล่ียนไป แตไมมากพอที่จะทําให H หรือ N เปลี่ยนไป antigenic drift 
ทําใหเกิดการระบาดในวงไมกวางนัก 

 Antigenic shift เกิดขึ้นจากขบวนการ gene reassortant คือ 

การที่ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A จํานวน 2 สายพันธุเกิดการติดเชื้อในเซลลหนึ่งเซลล 
มีการนํายีโนมจากไวรัสสายพันธุหนึ่งไปใสในอนุภาคของไวรัสอีกสายพันธุหน่ึงในเซลล

เดียวกัน ทําใหเกิดอนุภาคของไวรัสชนิดใหม ซึ่งแอนติเจนเปลี่ยนไปจนทําให H 

หรือ N เปล่ียนไปจนเกิดชนิดยอย (subtype) ใหมทําใหเกิดการระบาดใหญ 
(pandemic) มาแลวในอดีต
 ไวรัสไขหวัดใหญเขาสูรางกายทางเดินหายใจ โดยเช้ือจะอยูในละอองฝอย
ในอากาศที่ออกมาจากการไอจามของผูปวย เมื่อสูดหายใจเอาเชื้อเขาไป เชื้อก็จะ
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เขาไปเพิ่มจํานวนอยูในเซลลเยื่อบุทางเดินหายใจ และทําใหเกิดอาการปวยภายใน
1 - 4 วัน  ผูปวยจะเริ่มมีไขหนาวสั่น ออนเพลีย ปวดหัวอาจจะมากหรือนอย ขึ้นกับ
แตละบุคคล ปวดเมื่อยกลามเนื้อ (โดยเฉพาะท่ีกระเบนเหน็บ ตนแขน ตนขา) 
ไอ จาม คัดจมูก นํ้ามูกไหล เจ็บคอ อาการของแตละคนอาจมีความรุนแรงตางกนัได
มากนอย ทัง้นีข้ึน้อยูกบัความแขง็แรงของรางกายแตเดมิของผูปวย หรอืโรคประจาํตวั
ที่มีอยูแตเดิม ไขจะขึ้นสูงสุดภายใน 24 - 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลง 
หากไมเกดิภาวะแทรกซอนใดๆ สวนอาการอ่ืนๆ เชน ไอ จาม ปวดเมือ่ยทัง้หลายนัน้ 
อาจใชเวลา 3 - 5 วัน กวาที่จะหายไปไดหมด และในบางรายอาจมีไขตํ่าๆ 
ไดถึง 1 สัปดาห หลังเกิดอาการของไขหวัดใหญ ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัว
จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย,ภาวะขาดน้ําและ

ทําใหโรคประจําตัวที่เปนอยู แยลง เชน ภาวะหัวใจวาย หอบหืด เบาหวาน 

ซึ่งจะทําใหผูปวยเหลานี้มีโอกาสเสียชีวิตได 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดทําฐานขอมูลโรค (ตามขั้นตอนที่ 1) ทําการรวบรวมขอมูล 
10 ป จากขอมูล รง.506 จากเวบไซด สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ http://www.boe.moph.go.th/ ใหอยูในรปูแบบทีง่ายตอการวเิคราะห 
และนําเสนอขอมูล สําหรับกลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สคร.5 ใชโปรแกรม 
excel ในการจัดการขอมูล การดําเนินงานในขั้นตอนน้ี ประกอบดวยขั้นตอนยอย
 2.1 การรวบรวมขอมูลจาก

  1. เวบไซด สํานักระบาดวิทยา http://www.boe.moph.go.th/
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  2. log in เขาสูฐานขอมูลโรคที่เฝาระวัง 
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  3. เลือกโรคที่ตองการ ในท่ีนี้ยกตัวอยางโรคไขเลือดออก

  4. จัดการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลโรคที่ตองการในที่นี้ยกตัวอยาง
โรคไขเลือดออก
   - ปปจจุบัน
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   - ขอมูลยอนหลัง  10 ป     

 

 2.2 เรียบเรียงขอมูล 10 ปยอนหลัง
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  - เรียบเรียงขอมูลจากระบบเฝาระวัง (รง.506) ตามตัวแปร โดยใช
อัตราตอประชากรแสนคน ดังนี้
   1. อายุ

   2. จังหวัด
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   3. เวลา 

   4. ขอมูลเชื้อเด็งกี่ไวรัส
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 ขั้นตอนที่ 3 จัดทํากราฟ แผนภูมิ เพื่อแปลผลขอมูล ดังนี้
 3.1 เปรียบเทียบตามกลุ มอายุ โดยใชอัตรายอนหลัง 3 ป เพื่อดู

การเปล่ียนแปลง

   

 3.2 เปรียบเทียบรายจังหวัด โดยใชอัตรายอนหลัง 3 ป เพื่อเปรียบเทียบ
ขนาดของโรค
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 3.3 ติดตามแนวโนมของโรคเปนรายป ถาใชขอมูลเกิน 5 ปขึ้นไป ควรใช
อัตราแทนจํานวน เพราะจํานวนประชากรจะแตกตางกันมากเกินไป

  

 3.4 เปรียบเทยีบขอมลูเชือ้เดง็กีไ่วรสั เพือ่ดกูารเปล่ียนแปลงเขือ้ไวรสัในพืน้ที่ 
โดยใชขอมูลจากสถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
แลวนําเสนอในรูปกราฟ
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 ขั้นตอนที่ 4 แปลผลขอมูลและพยากรณโรค
 4.1 แปลผลการกระจายตามบุคคล
  การกระจายตามกลุมอายุ พบวากลุมอายุที่มีอัตราปวยมากที่สุด คือ
กลุมอายุ 10 - 14 ป คิดเปน อัตราปวย 644.5 ตอประชากรแสนคน รองลงมา
ไดแก กลุมอายุ 5 - 9 ป อัตราปวย 554.1
 4.2 แปลผลการกระจายตามเวลา
  จากขอมูลการเฝาระวังโรคป 2555 พบวาทั้งประเทศมีรายงานผูปวย 
78,063 ราย เสียชีวิต 80 ราย คิดเปนอัตราปวย 121.8 ตอประชากรแสนคน
และอัตราปวยตายรอยละ 0.12  ในเขตพื้นท่ีเครือขายบริการที่ 9 พบจํานวนผูปวย 
9,657 ราย เสียชีวิต 11 ราย คิดเปนอัตราปวย 145.2  ตอประชากรแสนคน 
และอัตราปวยตายเทากับรอยละ 0.17 ชวงเวลาที่พบผูปวยมากที่สุดระหวางเดือน
พฤษภาคม – กันยายน   
 4.3 แปลผลการกระจายตามสถานท่ี
  จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงที่สุดในเขต คือ จังหวัดบุรีรัมย มีอัตราปวย 
เทากับ  165.5 ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก จังหวัดสุรินทร    
 4.4 การพยากรณโรค พ.ศ. 2556
  เมื่อพิจารณาลักษณะของการเกิดโรคยอนหลัง 10 ป และจากขอมูล

ผูปวย พ.ศ. 2555 ในเขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการที่ 9 เปรียบเทียบ ป 2555 
กับ ป 2554 พบวา ป 2555 พบผูปวยมากกวาป 2554 และยังพบผูปวยสูงกวา
คามัธยฐาน 5 ปอีกดวย นอกจากน้ันยังพบการรายงานผูปวยมากในชวงปลายป 

ซึ่งเปนชวงนอกฤดกูาลระบาด จัดวาเปนคาดัชนีตัวหนึ่งที่บงชี้วาอาจจะมีการระบาด
ตอเนื่องได ในป 2556 ได 
  แตอยางไรก็ตาม จากการท่ีพบการกระจายของเช้ือเดงก่ีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เปนชนิด DEN-V1 และ DEN-V2 ซึ่งตางจากป 2554 ที่พบ DEN-V2 

และ DEN-V3 ทาํใหคาดการณไดวาประชาชนบางสวนในเขตพ้ืนทีเ่ครอืขายบรกิารที ่9 
นาจะมีภูมิคุ มกันตอเชื้อไวรัสเด็งกี่ อยางนอย 1 ชนิด ทําใหเสี่ยงตอการปวย
เปนไขเลือดออก ถาไดรับเชื้อไวรัสเด็งกี่ตางชนิดกัน
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  ดงันัน้ในบางพืน้ท่ีทีม่กีารระบาดของโรคไขเลอืดออกอยางตอเนือ่งเกินกวา 
3 ป (พ.ศ. 2553 - 2555) มาแลว นาจะคาดหมายไดวาในป 2556 ถาเชื้อเด็งกี่

ยงัเปนซีโรทยัปเดมิ พืน้ทีน่ัน้นาจะมโีอกาสเกิดการระบาดใหญไดนอย แตถามกีารกลับมา

ของ DEN-V3 หรือ DEN-V4 ก็อาจเกิดทําใหการระบาดของไขเลือดออกขึ้นมาได 
   จังหวัดที่เสี่ยงตอการระบาดใน ป 2556 คือ จังหวัดชัยภูมิ เน่ืองจาก
มีอัตราปวยตํ่าติดตอกันมา 3 ป ซึ่งแสดงวาประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ยังมี
ภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเด็งกี่นอย ทําใหยังมีโอกาสติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ได (จากการศึกษา
ทางระบาดวิทยา พบวาผูติดเชื้อครั้งที่ 1 รอยละ 80 - 90 อาจจะติดเชื้อโดยไมมี
อาการ หรอืถาปวยก็จะมีอาการไมรนุแรง แพทยมกัวินจิฉยัวาเปนไขเดง็กี ่และถาตดิเชือ้
ครั้งที่ 2 ที่ serotype ตางกัน ก็จะปวยเปนไขเลือดออกได) ในขณะเดียวกันจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมยและสุรินทร ตองดําเนินการเฝาระวังในอําเภอท่ียังไมมีรายงาน   
ผูปวยและอําเภอที่มีอัตราปวยตํ่า เพราะอาจเกิดการระบาดไดเชนเดียวกัน
 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงานสถานการณและการพยากรณโรค ตามองค
ประกอบดังนี้
 5.1  บทนํา ความเปนมา
 5.2  สถานการณโรคยอนหลัง 10 ป และปปจจุบัน
 5.3  การพยากรณโรค ปถัดไป
 5.4  ขอเสนอแนะ 

ตัวอยางการเขียนรายงานสถานการณโรค  

สถานการณโรคไขเลือดออก
(Dengue Haemorrhagic Fever, Dengue shock syndrome, Dengue fever)
 ไขเลือดออกเปนโรคประจําถิ่นท่ีมีความรุนแรงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ ซึ่งม ี 4 serotype คือ 1, 2, 3 และ 4 อาการเฉพาะ 

คือ มีความผิดปกติของการซึมผานของเหลวในเสนเลือด (vascular permeability) 

เลือดมีปริมาณนอยลง (hypovolemia) และความผิดปกติของกลไกการแข็งตัว
ของเลือด สวนใหญพบในเด็ก สําหรับในผูใหญที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต จะมี
ภาวะการมีเลือดออกเปนพยาธิสภาพที่สําคัญ อาการปวยมี 2 ระยะ กลาวคือ 
มไีขเกดิขึน้ทนัทแีละในเดก็มอีาการของทางเดินหายใจตอนบนเล็กนอย มกัเบือ่อาหาร 
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หนาแดง และมีอาการของทางเดินอาหารในชวงที่ไขลด ผูปวยจะมีอาการทรุดลงทันที 
ออนเพลียมากกระสับกระสาย หนาซีด มีเหงื่อออกมาก ปากเขียว แขนขาเย็น 
มีรอยจํ้าลายตามผิวหนา ชีพจรเตนเร็วออน ความดันเลือดตํ่า พรอมกับมีชวง
ความดนัโลหติแคบลง มกัพบอาการเลือดออกซ่ึงรวมถึงจดุเลือดออกเล็กๆ กระจายอยู
ตามผวิหนงั ถาทาํการทดสอบทูรนเิกจะใหผลบวกผวิหนงัเปนจํา้ชํา้งายเลอืดกาํเดาออก 
มีเลือดออกที่รอยเจาะเลือด เปนผื่น และมีเลือดออกตามไรฟน มีเลือดออก
ในกระเพาะอาหารและลําไส อาจเกิดหลังจากมีอาการช็อคเกิดขึ้นอยูนาน อาจพบ
ตับโตหลังจากที่มีภาวะความดันเลือดต่ํา ตั้งแต 2 วัน ขึ้นไป มีปริมาณเลือด
ในรางกายลดลง ดูไดจาก haematocrit ที่เพิ่มข้ึน 20 เปอรเซ็นตขึ้นไป และ
ความผดิปกตขิองการแข็งตวัของเลอืด โดยดจูากจาํนวน platelet ที ่100,000/ ลบ.มม. 
ทั้งหมดนี้คือสวนประกอบของการวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกเด็งกี่ (DHF) แมวา
จะไมมีอาการเลือดออกก็ตาม การพบอาการดังกลาวขางตนรวมกับความดันตํ่า หรือ 
pulse pressure ที่<20 มม.ปรอท ใหวินิจฉัยวาเปนไขเลือดออกเด็งกี่ชนิดช็อค 
(DSS) ในผูปวยที่มีอาการของโรครุนแรง พบวามีการสะสมของน้ําในผนังชองทอง 
ปริมาณของอัลบูมินในซีรั่มตํ่า มีเอนไซม transaminases เพิ่มขึ้น ระยะเวลา
ของการแข็งตัวของเลือดชาลง (prolonged prothrombin time) และพบวา
มีระดับของ C3 complement protein ตํ่า หากไมไดรับการรักษาหรือรักษา

ไมถูกตอง อัตราปวยตายจะสูงถึง 40 – 50 เปอรเซ็นต แตถาหากมีการรักษา
ที่ถูกตองเหมาะสม ทันเวลา อัตราปวยตายควรจะนอยกวา 50 เปอรเซ็นต
 จากการระบาดคร้ังใหญของเชื้อเด็งกี่ Type 3 ในประเทศอินโดนีเซีย 

และไทย เมื่อทศวรรษที่ผานมา พบวา เด็กท่ีปวยโรคนี้ทั้งที่มีและไมอาการทางสมอง 

บางคนมีสภาวะเนื้อตายที่ตับดวย
สถานการณโรค พ.ศ. 2527 - 2555

 จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทยต้ังแต พ.ศ. 2527

– 2555 พบวาปที่มีการระบาด มากท่ีสุด คือ ป พ.ศ. 2530 มีอัตราปวย เทากับ 
325.1 ตอประชากรแสนคน สวนปที่มีผูปวยนอยที่สุดคือป พ.ศ. 2543 อัตราปวย
ตอประชากรแสนคนเทากับ 30.1 ตอประชากรแสนคน  สวนในเขตพ้ืนที่เครือขาย
บริการที่ 9 พบอัตราปวยสูงที่สุดในป พ.ศ. 2530 เชนกนั เทากับ 290.57 ตอ
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ประชากรแสนคน และตํ่าสุดในป พ.ศ. 2543 อัตราปวย 9.5 ตอประชากรแสนคน 
ลักษณะการเกิดโรคมีการระบาดใหญชวงแรก ปเวนป 2 ครั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2546  
เปนตนมา มีรูปแบบไมแนนอน ลักษณะการเกิดโรคคลายกับประเทศ ในชวงป 
พ.ศ. 2543 - 2544 และ ป 2553 เปนชวงประหวางการระบาดใหญ  (รูปที่ 12.1)

รูปที่ 12.1 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก ประเทศและเขตพ้ืนที่
  เครือขายบริการที่ 9 พ.ศ. 2527 - 2555
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ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณโรค ป 2555
 จากขอมูลการเฝาระวังโรคป 2555 พบวาทั้งประเทศมีรายงานผูปวย 

78,063 ราย เสียชีวิต 80 ราย คิดเปนอัตราปวย 121.8 ตอประชากรแสนคนและ

อัตราปวยตายรอยละ 0.12 ในเขตพ้ืนที่เครือขายบริการที่ 9 พบจํานวนผูปวย 
9,657 ราย เสียชีวิต 11 ราย คิดเปนอัตราปวย 145.2  ตอประชากรแสนคน 
และอัตราปวยตายเทากับรอยละ 0.17 ชวงเวลาที่พบผูปวยมากที่สุดระหวางเดือน

พฤษภาคม - กันยายน (รูปที่ 12.2) จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงที่สุดในเขต คือ 

จังหวัดบุรีรัมย มีอัตราปวยเทากับ 165.5 ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแก
จังหวัดสุรินทร (รูปท่ี 12.3) การกระจายตามกลุมอายุ พบวากลุมอายุที่มีอัตรา
ปวยมากที่สุดคือกลุมอายุ 10 - 14 ป คิดเปน อัตราปวย 644.5 ตอประชากรแสนคน 
รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 5 - 9 ป อัตราปวย 554.1 (รูปที่ 12.4)
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รูปที่ 12.2 จาํนวนผูปวยโรคไขเลอืดออก จาํแนกรายเดือน เขตพืน้ทีเ่ครอืขายบรกิารที ่9 
  พ.ศ. 2551 - 2555
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รูปที่ 12.3 อตัราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลอืดออก จาํแนกรายจงัหวดั เขตพืน้ที่
  เครือขายบริการที่ 9 พ.ศ. 2553 - 2555
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รูปที่ 12.4 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก จําแนกตามกลุมอายุ 
  เขตพ้ืนที่เครือขายบริการที่ 9 พ.ศ. 2553 – 2555
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ที่มา: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 ดานการกระจายของเช้ือเด็งกี่ตั้งแต ป พ.ศ. 2542 - 2555 จากขอมูล
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวา 
การกระจายของเช้ือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตละป พบทั้ง 4 ชนิด แตมีสัดสวน
แตกตางกันไปในแตละป ป 2555 เปนชนิด Den–2 มากที่สุด รองลงมา คอื 
Den–1 (รูปที่ 12.4)

รูปที่ 12.5 สัดสวนการกระจายของเช้ือ Dengue ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ป พ.ศ. 2542 - 25555
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 เมือ่พจิารณาดานปจจยัเสีย่งจากรายงานคาดชันลีกูนํา้ยงุลายในพืน้ทีเ่กดิโรค  
จากรายงานการสอบสวนโรคไขเลือดออก 130 ฉบับ (สอบสวนระหวางป พ.ศ. 
2553 - 2555) พบวาปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก การมีคาดัชนีลูกนํ้ายุงลายในพ้ืนที่
เกิดโรค (ตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 1 ระดับความชกุของลูกนํา้ยงุลายในหมูบานทีม่รีายงานผูปวยโรคไขเลือดออก 
  จากรายงานสอบสวนโรคไขเลือดออก130 ฉบับ(8-18)

 ระดับความชุกชุมของลูกนํ้ายุงลาย
 คา HI  คา CI

  (จํานวนหมูบาน) (จํานวนหมูบาน)

 0 4 17
 0.01 - 5 0 17
 5.01 –10 12 21
 10.01 –20 29 35
 20.01 –30 29 18
 30.01 –40 23 14
 40.01 –50 7 4
 50.01 ขึ้นไป 26 4

 รวม  130 130

 ที่มา : รายงานการสอบสวนโรคไขเลือดออกจากทีม SRRT ระดับตําบล
   และอําเภอ เขตพื้นท่ีเครือขายบริการที่ 9 พ.ศ.2553 -2555

 จากตารางพบวาหมูบานที่มีคา HI มากกวา 10 มีผูปวยเทากับรอยละ 87.7 

และ CI มากกวา 5 มีผูปวยเทากับรอยละ 73.8
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การพยากรณโรค พ.ศ.2556
 เมื่อพิจารณาลักษณะของการเกิดโรคยอนหลัง 10 ป และจากขอมูลผูปวย 
พ.ศ. 2555 ในเขตพื้นท่ีเครือขายบริการที่ 9 เปรียบเทียบ ป 2555 กับ ป 2554  
พบวา ป 2555 พบผูปวยมากกวาป 2554 และยังพบผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 
5 ป อีกดวย นอกจากน้ันยังพบการรายงานผูปวยมากในชวงปลายป ซึ่งเปนชวง
นอกฤดูกาลระบาด จัดวาเปนคาดัชนีตัวหนึ่งที่บงชี้วาอาจจะมีการระบาดตอเนื่องได 
ในป 2556 ได 
 แตอยางไรก็ตาม จากการท่ีพบการกระจายของเช้ือเด็งกี่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เปนชนิด DEN-V1 และ DEN-V2 ซึ่งตางจากป 2554 ที่พบ DEN-V2 
และ DEN-V3 ทาํใหคาดการณไดวาประชาชนบางสวนในเขตพ้ืนทีเ่ครอืขายบรกิารที ่ 9 
นาจะมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเด็งกี่ อยางนอย 1 ชนิด ทําใหเสี่ยงตอการปวยเปน
ไขเลือดออก ถาไดรับเชื้อไวรัสเด็งกี่ตางชนิดกัน
 ดังนั้น ในบางพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่องเกินกวา 
3 ป (พ.ศ. 2553 - 2555) มาแลว นาจะคาดหมายไดวาในป 2556 ถาเช้ือเด็งกี่
ยงัเปนซโีรทยัปเดมิ พืน้ทีน่ัน้นาจะมโีอกาสเกิดการระบาดใหญไดนอย แตถามกีารกลบัมา
ของ DEN-V3 หรือ DEN-V4 ก็อาจเกิดทําใหการระบาดของไขเลือดออกขึ้นมาได 
  จังหวัดที่เส่ียงตอการระบาดใน ป 2556 คือ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจาก

มีอัตราปวยตํ่าติดตอกันมา 3 ป ซึ่งแสดงวาประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ยังมี
ภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเด็งกี่นอย ทําใหยังมีโอกาสติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ได (จากการศึกษา

ทางระบาดวิทยา พบวาผูติดเชื้อครั้งที่ 1 รอยละ 80 - 90 อาจจะติดเชื้อโดยไมมี

อาการ หรือถาปวยก็จะมีอาการไมรุนแรง แพทยมักวินิจฉัยวาเปนไขเดงกี่ และถา
ติดเชื้อครั้งที่ 2 ที่ serotype ตางกัน ก็จะปวยเปนไขเลือดออกได) ในขณะเดียวกัน
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมยและสุรินทร ตองดําเนินการเฝาระวังในอําเภอท่ียังไมมี

รายงานผูปวยและอําเภอที่มีอัตราปวยตํ่า  เพราะอาจเกิดการระบาดไดเชนเดียวกัน
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ขอเสนอแนะ

 ทุกจังหวัดควรจะจัดทําแผนเตรียมการรับมือตั้งแตตนป 2556 และ

จากการเฝาระวังที่ผานมา พบวา ชวงที่เหมาะสมกับการปองกันโรคไขเลือดออก
ที่เหมาะสมคือ ชวงเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของทุกป ซึ่งเปนชวงกอนเริ่มฤดูฝน
และเร่ิมการระบาดของโรค โดยมาตรการหรือแนวทางที่ควรดําเนินงาน ประกอบดวย
 1. วเิคราะหสถานการณและแนวโนมการเกิดโรคในแตละพืน้ที ่ ไดแก ระดบั
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธการปองกันควบคุมโรค
 2.  กาํจัดลกูนํา้ยงุลายและยงุตวัแกอยางตอเนือ่งและสมํา่เสมอ เพือ่ลดพาหะ
นําโรคในแตละพ้ืนที่
 3. ทําการสอบสวนโรคผูปวยรายแรกๆ ของพื้นที่ระดับหมูบานเพ่ือทราบ
วิธีการติดตอโรคและวางแผนควบคุมตอไป
 4.  สุมเจาะเลือดผูปวยรายแรกๆ ในพื้นท่ี เพื่อตรวจหา serotype ของเชื้อ 
Dengue เพ่ือทราบการกระจายของเช้ือในพื้นท่ีและใชในการพยากรณการเกิดโรค 
ในปจจุบันสามารถใชขอมูลจากการเฝาระวังซีโรทัยปของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทําการเฝาระวังทั่วประเทศ
ทุกปได
 5.  ควรเรงรัดระบบ 3 E คือ Early Diagnosis, Early report และ Early  

control เพ่ือตัดวงจรไวรัสในยุงและในคน ลงใหมากที่สุดจะชวยลดการระบาดตอ   
ชวงหนาฝนไดมาก
      6.  ทีม SRRT ทุกระดับตองทบทวน เตรียมความพรอมทั้ง คน รถ 

เคร่ืองพน สารเคมี (จากการลงติดตามประเมินผลในพื้นที่ของกลุ มโรคติดตอ
นาํโดยแมลง มกัพบเสมอวา พบผูปวย 1 รายในหนาแลง สวนใหญจะใหความสาํคญันอย
และไมไดลงสอบสวน และควบคุมโรคตามมาตรฐานการดําเนินงานโรคไขเลือดออก 

สวนใหญจะแจงให อสม. ไปพนสารเคมีแลวถือวาเสร็จส้ิน ขาดการติดตามประเมิน

ความเส่ียงในชุมชน/หมูบานที่เกิดโรคทําใหมีผูปวยเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองได) 
            7.  สสจ. และ โรงพยาบาลทุกระดับควรมีการทบทวนและเตรียมความพรอม
ทั้งระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสม การสงตอผูปวย การนัดผูปวยและติดตามผูปวย
ในรายที่สงสัยหรือใหกลับบานเพื่อรอดูอาการ เพราะจากผลการสอบสวนผูเสียชีวิต
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จะพบวาสวนใหญผูปวยมักจะไปรักษาท่ีคลินิกหลังจากที่ไปรับการรักษาคร้ังแรกใน 
รพ.ของรฐัและอาการไมดขีึน้ ทาํใหไมมคีวามตอเนือ่งการตรวจรักษา และมกัจะกลับมา 
รพ.ของรัฐอีกครั้งเมื่อมีอาการมากแลว
            8. ผูปวยโรคไขเลือดออกทั้งที่อยูในโรงพยาบาล/ในชุมชน ควรทายากันยุง
เพื่อปองกันยุงกัดและลดโอกาสการถายทอดเชื้อโรคไขเลือดออก
 9. การพนสารเคมีตองคํานึงถึงเทคนิคท่ีถูกตอง โดยเฉพาะการเตรียม
ชุมชน ถาพนหมอกควัน พยายามปดอบบานใหไดมากท่ีสุด 
 10. การควบคุมโรคไมควรเนนการพนสารเคมีอยางเดียว ควรเนนการสราง
ความรวมมือใหมีการกําจัด  แหลงเพาะพันธุและลูกน้ําอยางตอเนื่องดวย
 11. ในระดับตําบลควรมีทีมงานที่เขมแข็ง โดยมีฝายสาธารณสุขเปนผู
สอบสวนโรคช้ีแหลงโรค อบต. เทศบาลพนสารเคมี ตามขอมลูผลการสอบสวน โรงเรยีน
และหมูบานตองเขาไปรวมรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุและลูกนํ้ายุงลายใหครอบคลุม
 12. การประชาสัมพันธ ควรใชสื่อใหหลากหลาย โดยเฉพาะส่ือทองถิ่น 
ประชาสัมพันธใหตอเน่ืองและเพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน
ไดยินบอยๆ ในระดับบุคคลและครอบครัว เนนพฤติกรรม 5 ป. (1. ปดฝาตุมนํ้า
2. เปลี่ยนนํ้าในภาชนะทุก 7 วัน 3. ปลอยปลากินลูกนํ้า 4. ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
5. ปฏิบัติเปนประจํา) ระดับชุมชนเนนการสรางความตระหนักและความรวมมือ
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  ผูปวยระบบเฝาระวังโรค (เขาถึงไดจาก) http://www.boe.moph.

  go.th/boedb/surdata/y55/DHFbyMonth_55.rtf
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ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 ในการจัดทําจัดทําคูมือสถานการณและการพยากรณโรค ที่มีความเท่ียงตรง
ดานเนื้อหา และสามารถนําไปใชประโยชนได ตองอาศัยการจัดการขอมูลอยางเปน
ระบบ และการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ การแปลผลท่ีถูกตอง ผูจัดทําจึงควรทําการ
ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับโรคนั้นๆ ใหเขาใจธรรมชาติของโรคใหดีกอน จึงจะชวย
ใหการวิเคราะหและแปลผลขอมูลมีความถูกตอง
ขอเสนอแนะจากการจัดทําคูมือ
 ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วควรมีการจัดทํารายงานสถานการณและ
พยากรณแนวโนมการเกิดโรคที่เปนปญหาในพื้นท่ี อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม เพ่ือท่ีจะนําไปใชประโยชนในการปองกันควบคุมโรคได
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