
สถานการณโรคสถานการณโรคไขเลือดออกไขเลือดออก  พพ..ศศ..2553 2553 และแนวโนม พและแนวโนม พ..ศศ..25542554  
เขตพื้นที่สาธารณสุขท่ี เขตพื้นที่สาธารณสุขท่ี 1414  

  
สถานการณโรค พสถานการณโรค พ..ศศ..22552277--22555533  
 จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2527–2551 พบวาปที่มีการระบาด 
มากที่สุดคือป  พ.ศ. 2530   มีอัตราปวย เทากับ 325.10 ตอประชากรแสนคน  สวนในเขตพื้นที่สาธารณสุข     
ที่ 14 พบอัตราปวยสูงที่สุดในป พ.ศ. 2530 เชนกัน เทากับ 290.60  ตอประชากรแสนคน   ลักษณะการเกิด
โรคมีการระบาดใหญ ตั้งแตพ.ศ. 2545 ถึงปจจุบัน เปนรูปแบบการระบาดไมแนนอน อาจจะระบาดปเวนป
หรือ2ปเวน 2 ป ขึ้นอยูกับปจจัยและสภาพแวดลอมในชวงเวลาดงักลาว  รูปแบบการเกิดโรคเปนไปใน
ทิศทางเดียวกบัภาพรวมประเทศ ใน พ.ศ. 2553 พบการระบาดของโรคในเขตพืน้ที่สาธารณสุขที่ 14 (รูปที่ 1)  
 
รูปที่ 1  อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก ประเทศและเขตพื้นที่สาธารณสุข ที่ 14 
               พ.ศ.2527-2553 

          
ที่มาของขอมูล : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
สถานการณโรค ป 2553 
 จากขอมูลการเฝาระวังโรคป 2553 พบวาทั้งประเทศมีรายงานผูปวย  112647 เสียชีวิต 139   ราย คิด
เปนอัตราปวย 177.3 อัตราปวยตายรอยละ 0.12  ในเขตพืน้ที่สาธารณสุขที่ 14  พบจํานวนผูปวย  14047  ราย 
เสียชีวิต 19 ราย คิดเปนอัตราปวย 212.2  ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยตายเทากบัรอยละ  0.14  พบ
จํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน (พ.ศ.2548-2552) ตลอดทั้งป (รูปที่ 2) 
 
 



รูปที่ 2  จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออก  เขตพื้นที่สาธารณสุข ที่ 14 พ.ศ.2553 เปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 
            5 ป (พ.ศ.2548-2552) 

                     
 

จังหวดัที่มีอัตราปวยสูงที่สุด คือ จังหวดัสุรินทร มีอัตราปวยเทากับ 319.3   ตอประชากรแสนคน และ
ทุกจังหวัดมีอัตราปวยเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา   (รูปที่ 3) 
 
รูปท่ี 3  อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก จําแนกรายจังหวัด  เขตพื้นที่สาธารณสุข  ที่ 14     
            พ.ศ.2551-2553 
 

                        
ที่มา:สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
 



การกระจายตามกลุมอายใุนเขตพืน้ที่สาธารณสุขที่ 14 พบวากลุมอายุที่มอัีตราปวยมากที่สุดคือกลุม
อายุ 10-14 ป คิดเปน อัตราปวย 924.4ตอประชากรแสนคน รองลงมาไดแกกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 830  ตอ
ประชากรแสนคน   โดยพบวาอัตราปวยในกลุมอายุในรอบ 3 ปที่ผานมา ยังคงเปนกลุมอายุเดิม แตมีอัตรา
ปวยเพิ่มขึ้นทกุกลุมในป 2553 (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคไขเลือดออก จําแนกตามกลุมอายุ   เขตพื้นที่สาธารณสุขที่ 14   
           พ.ศ. 2553 

                      
              ที่มาขอมูล :สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ดานการกระจายของเชื้อไวรัสเด็งกี่ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2553 จากขอมูลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย   พบวา การกระจายของเชื้อเดงกี่ ในระดับประเทศ ในแตละป พบ
ทั้ง 4  ชนิด แตมีสัดสวนแตกตางกันไปในแตละป  ในป 2553 พบชนิด Den–1 มากที่สุด 
รองลงมาคือ ชนิด Den – 2   และเมื่อดูลักษณะการกระจายของเชื้อเดงกีใ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนือแลว 
พบวาในรอบ 3 ปที่ผานมา พบเชื้อเดงกี่ชนิด Den–1 และ  Den – 2 เปนสวนใหญเชนเดียวกับระดบัประเทศ 
แตพบ Den-3 และ Den-4 นอยกวา  (รูปที5่-6) 
รูปที่ 5 สัดสวนการกระจายของเชื้อ Dengue ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2542-2553 

                                        



รูปที่ 6 สัดสวนการกระจายของเชื้อ Dengue ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป พ.ศ. 2551-2553 
 

                        
                          
         ที่มา : สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
แนวโนม พ.ศ.2554 

เมื่อพิจารณาลกัษณะของการเกิดโรคยอนหลัง 10 ป พบวาป 2553 มีการระบาดของโรคไขเลือดออก   
และมีแนวโนมจะระบาดตอในป 2554 ได     เนื่องจากในชวงปลายปยังพบผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน แต
อยางไรก็ตาม จากการที่พบการกระจายของเชื้อเดงกีใ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เปนชนิด Den-1 และ Den-
2 เปนสวนใหญในรอบ 3 ปที่ผานมา ทําใหคาดการณไดวาประชาชนบางสวนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
นาจะมภีูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเดงกี่ 2 ชนิดดังกลาวแลว    

ดังนั้นในบางพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่องเกนิกวา 3 ป ในป 2554   พื้นที่
นั้นก็ไมนาจะเกิดการระบาดอีก อยางไรก็ตามในพื้นที่ที่มกีารระบาด อาจจะมกีลุมเด็กเล็กหรือกลุม
ประชาชนที่ไดไมเคยไดรับเชื้อเดงกี่หรือเคยไดรับเชื้อเดงกี่เพียงชนิดเดยีวอยูดวย  ทําใหยงัมีโอกาสปวยเปน
ไขเลือดออกไดถามีการติดเชื้อไวรัสเดงกีค่ร้ังที่ 2 ที่ตางชนิดกัน(Den-2 หรือ Den-3)  และทําใหอาจเกิดการ
ระบาดของไขเลือดออกขึ้นมาไดอีก 

 จังหวดัที่อาจจะเกิดการระบาดได คือ จังหวัดชยัภูมิ เนือ่งจากมีอัตราปวยต่ํากวาทกุจังหวดัติดตอกัน
มา 3 ป ซึงแสดงวาประชาชนในพืน้ที่จังหวัดชัยภูมิ ยังมภีูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสเดงกีน่อย ทําใหมียงัมีโอกาส
ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ได (ถาตดิเชื้อคร้ังที่ 1 อาจจะปวยเปนไขเดงกี่ หรือถาติดเชื้อคร้ังที่ 2 ที่ serotype ตางกัน ก็
จะปวยเปนไขเลือดออกได) ในขณะเดยีวกนัจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ตองดําเนินการเฝาระวังใน
อําเภอที่ยังไมมีรายงานผูปวยและอําเภอทีม่ีอัตราปวยต่ํา  เพราะอาจเกดิการระบาดไดเชนเดยีวกัน 

 
  



ขอเสนอแนะ 
 ทุกจงัหวดัควรจะจดัทําแผนเตรียมการรับมอืตั้งแตตนป 2554 และจากการเฝาระวังที่ผานมา พบวา 

ชวงที่เหมาะสมกับการปองกันโรคไขเลือดออกที่เหมาะสมคือ ชวงเดอืนกุมภาพันธ – เมษายน ของทุกป ซ่ึง
เปนชวงกอนเริ่มฤดูฝนและเริ่มการระบาดของโรค โดยมาตรการหรือแนวทางที่ควรดําเนินงาน ประกอบดวย 

1.วิเคราะหสถานการณและแนวโนมการเกดิโรคในแตละพื้นที่ ไดแกระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ   
   จังหวดั เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธการปองกันควบคุมโรค 
2. กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแกอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อลดแมลงนําโรคในแตละพื้นที ่
3. ทําการสอบสวนโรคผูปวยรายแรกๆของพื้นที่ระดับหมูบานเพื่อทราบวิธีการติดตอโรคและ   
   วางแผนควบคุมตอไป 
4. สุมเจาะเลือดผูปวยรายแรก ๆ ในพื้นที่ เพื่อตรวจหา serotype ของเชื้อ Dengue เพื่อทราบการ 
   กระจายของเชื้อในพื้นที่และใชในการพยากรณการเกดิโรค  
 

ผูรายงาน กาญจนา ยังขาว กลุมระบาดวิทยา  
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


