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สถานการณ์ก ารเกิดโรคประจํา สัป ดาห์ที่ 28 ระหว่ า งวั น ที่ 10-16 กรกฎาคม 2559 ที ม ตระหนั กรู้ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ
1. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 3 ราย ใน 2 จังหวัด
รายที่ 1 จังหวัดสงขลา พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิง
สั ญ ชาติ ไ ทย ศาสนาอิ ส ลาม อายุ 15 ปี มี ป ระวั ติ ป่ ว ยเป็ น โรค
กระเพาะอาหารอักเสบ ขณะป่วยอยู่หมู่ที่ 2 ตําบลปากบาง อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนอยู่
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งโรงเรียนปิดเทอม
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เริ่มป่วยวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ อ่อนเพลีย เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลตุ ห ยง อํ า เภอเทพา จั ง หวั ด
สงขลา เจ้าหน้าที่ให้ยาไปรับประทานที่บ้าน และนัดมาดูอาการอีก
ครั้งในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 แต่ผู้ป่วยไม่มาตามนัด ช่วงระหว่าง
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ผู้ป่วยมีประจําเดือนเป็นลิ่มเลือดปนและ

และไม่ ท ราบประวั ติ ก ารถื อ ศี ล อดของผู้ ป่ ว ยในช่ ว งนี้ วั น ที่ 9
กรกฎาคม 2559 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเทพา อําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา ด้วยอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ตาลาย บ้านหมุน
อาเจี ย นเป็ น น้ํ า 5 ครั้ ง อ่ อ นเพลี ย มาก แรกรั บ ที่ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลเทพาผู้ป่วยอยู่บนเปลนอน ซึม ไม่ตอบสนอง ผลการ
ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พบเม็ ด เลื อ ดขาว 3,780 เซลล์ ต่ อ
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ร้อยละ
31 เกล็ดเลือด 71,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผลการตรวจ
Dengue Rapid Test (NS1Ag เป็ น บวก, IgM เป็ น ลบ, IgG เป็ น
ลบ) เวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ผู้ป่วยมีอาการหายใจลําบาก
แพทย์ พิ จ ารณาใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ส่ ง ตั ว ไปรั บ การรั ก ษาต่ อ ที่
โรงพยาบาลสงขลา ขณะนําส่งผู้ป่วยมีอาการชักประมาณ 1 นาที
อาการแรกรับที่ รพ.สงขลา เวลา 17.40 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
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เรี ย กไม่ ค่ อ ยตอบสนอง ไม่ รู้ สึ ก ตั ว ผู้ ป่ ว ยมี อ าการซึ ม แพทย์ สั่ ง
เอกซเรย์สมอง พบเลือดออกในกะโหลกศีรษะและมีน้ําคั่งในโพรง
สมอง พบเม็ดเลือดขาว 4,900 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ความ
เข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ร้อยละ 29 เกล็ดเลือด 90,000
เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผลการตรวจ Dengue Rapid Test
(NS1Ag เป็นบวก, IgM เป็นบวก, IgG เป็นบวก) รับรักษาแผนก
ผู้ป่วยในอายุรกรรมหญิง 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต แพทย์วินิจฉัยสุดท้ายเป็นไข้เลือดออกกับมีภาวะ
เลือดออกในสมอง อยู่ระหว่างตรวจหาสารพันธุกรรมจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค
ในพื้นที่ สํารวจภาชนะในบ้านผู้ป่วย ค่า CI ร้อยละ 50 สํารวจรอบ
บ้านผู้ป่วย 100 เมตร ค่าHI ร้อยละ 46.15 โรงเรียนสอนศาสนาที่
ผู้ป่วยศึกษา ค่า CI ร้อยละ 100 (โรงเรียนปิดเทอม) รวมถึงการพ่น
เคมีกําจัดยุงตัวแก่ในบ้านและรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กรกฎาคม
2559 สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่
ประชาชนในละแวกบ้านผู้ป่วย และดําเนินการเฝ้าระวังโรคอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
รายที่ 2 จังหวัดสงขลา พบผู้เสียชีวิต 1 ราย หญิงไทย
ศาสนาอิ ส ลาม อายุ 8 เดื อ น น้ํ า หนั ก 10 กิ โ ลกรั ม คลอดปกติ
น้ําหนักแรกคลอด 3,385 กรัม ไม่มีประวัติการรับวัคซีน DTP-HB
และ OPV ตอนอายุ 6 เดือน อาศัยอยู่ที่ถนนวัดหาดใหญ่ใน เขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ เริ่ ม ป่ ว ยวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2559 แม่ ใ ห้
ประวัติว่าผู้ป่วยตัวร้อนมาก ให้ยาน้ําลดไข้พาราเซตามอลรับประทาน
(ไม่ทราบปริมาณยา) วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ไปพบแพทย์ที่คลินิก
แห่งหนึ่งในตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก แพทย์ให้ยา
น้ําลดไข้พาราเซตามอลและยาลดน้ํามูกมารับประทานที่บ้าน วันที่
8 กรกฎาคม 2559 อาการไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ที่คลินิกเดิมอีก
ครั้ง แพทย์ได้ฉีดยา Lincomycin และให้ยา Prednisolone มา
รั บ ประทานต่ อ ที่ บ้ า น วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ผู้ ป่ ว ยมี อ าการ
คลื่นไส้ อาเจียนเป็นน้ํามากกว่า 10 ครั้ง ไข้ลด อ่อนเพลีย ผู้ป่วย
เริ่มซึมลง ผู้ปกครองได้พาไปคลินิกเดิมเป็นครั้งที่ 3 แพทย์ที่คลินิก
ได้วินิจฉัยไข้สูงเฉียบพลันและมีภาวะขาดน้ํา และส่งตัวไปรับการ
รักษาที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ เมื่อ
เวลา 14.50 น. วั น เดี ย วกั น แรกรั บ มี อ าการหายใจเหนื่ อยหอบ
แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา และรับไว้
รักษาเป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมเด็ก ผลการตรวจ
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ทางห้องปฏิบัติการ พบเม็ดเลือดขาว 13,260 เซลล์ต่อลูกบาศก์
มิ ล ลิ เ มตร ความเข้ ม ข้ น ของเม็ ด เลือ ดแดงอั ดแน่ น ร้ อ ยละ 40.6
เกล็ ด เลื อ ด 11,000 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร ผลการตรวจ
Dengue Rapid Test (NS1Ag เป็นบวก) ในเวลาต่อมา ผู้ป่วยมี
อาการชั ก เกร็ ง วั ด ความดั น โลหิ ต ไม่ ไ ด้ แพทย์ ไ ด้ ใ ส่ เ ครื่ อ งช่ ว ย
หายใจ ปรับปริมาณสารน้ํา ให้เลือด เกล็ดเลือด และพลาสมาและ
นวดหัวใจ ผู้ป่วยเสียชีวิตเวลา 21.15 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
อยู่ระหว่างตรวจหาสารพันธุกรรม จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที ม เฝ้ า ระวั ง สอบสวนและควบคุ มโรคอํ า เภอหาดใหญ่
จั ง หวั ด สงขลา ได้ ล งพื้ น ที่ เ มื่ อ วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2559 พบว่ า
สภาพแวดล้อมบ้านผู้เสียชีวิตเป็นชุมชนแออัด ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
6 คน ที่พักอาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ประตู หน้าต่างไม่มีมุ้งลวด
กลางวันยายเป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก เวลานอนไม่มีมุ้งครอบ มีการจัดเก็บ
เสื้อผ้าของใช้ ภายในบ้านไม่เป็นระเบียบ ภายในบ้านไม่มีลูกน้ํา
ยุงลาย บริเวณรอบๆบ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียง ค่า CI ร้อยละ
30.77 ก่อนป่วย 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอด การดําเนินการเพื่อ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การระบาดที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ก ารสอบสวนโรค
สํ า รวจและทํ า ลายแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ลู ก น้ํ า ในบ้ า นและละแวก
ใกล้เคียงบ้านผู้ป่วย เทศบาลเข้าดําเนินการพ่นหมอกควันกําจัดยุง
ในบ้ า นผู้ ป่ ว ยและพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง และรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนดําเนินการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างต่อเนื่อง ค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ หากสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้รีบเข้ารับการรักษา
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยเร็วที่สุด
รายที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก
เพศหญิง สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อายุ 18 ปี ดัชนีมวลกาย 26.50
ประจําเดือนครั้งสุดท้ายต้นเดือนมิถุนายน 2559 ที่อยู่ ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
ในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มป่วยวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ด้วยอาการไข้
ปวดศีรษะ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชะอํา วันที่ 9 กรกฎาคม
2559 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชะอํา แพทย์วินิจฉัยคออักเสบ
เฉียบพลัน รับยาไปรับประทานที่บ้าน วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
อาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ารักษาที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในอําเภอชะอํา
แพทย์วินิจฉัยไข้หวัดลงกระเพาะ และได้ให้ยากลับมารับประทานที่
บ้าน วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้ากลับไปคลินิกเอกชนเดิมอีก
ครั้ง เพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการรายงานตัวเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียมากและเป็นลม แพทย์ที่คลินิกจึงประสาน
ขอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลชะอําเพื่อมารับตัวไปรักษาต่อ แรก
รับที่โรงพยาบาลชะอํา ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย หน้ามืด
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเม็ดเลือดขาว 6,120 เซลล์ต่อ

ลูกบาศก์มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 72,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ร้อยละ 53.2 แพทย์วินิจฉัย
ไข้เดงกี ให้สารน้ําทางหลอดเลือด ออกซิเจน และฉีดยาแก้วิงเวียน
ช่วงดึกของวันเดียวกันผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ชีพจรเบาเร็ว ตัวเย็น
แพทย์โรงพยาบาลชะอํา จึงพิจารณาส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.35
น. ผู้ป่วยถูกส่งตัวถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกล้า แรกรับ
อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของชีพจร 129
ครั้ ง ต่ อ นาที อั ต ราการหายใจ 27 ครั้ ง ต่ อ นาที ความดั น โลหิ ต
108/76 มิ ล ลิ เ มตรปรอท พบเม็ ด เลื อ ดขาว 12,400 เซลล์ ต่ อ
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นร้อยละ
55 เกล็ ด เลื อ ด 19,000 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร แพทย์
วิ นิ จ ฉั ย โรคไข้ เ ลื อ ดออกช็ อ ก รั บ ไว้ รั ก ษาแผนกอายุ ร กรรมหญิ ง
วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2559 พบเม็ ด เลื อ ดขาว 11,200 เซลล์ ต่ อ
ลูกบาศก์มิลลิเมตร ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นร้อยละ
27.5 เกล็ดเลือด 28,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ผลการตรวจ
Dengue Rapid Test (NS1Ag เป็ น บวก, IgM เป็ น ลบ, IgG เป็ น
บวก) เอกซเรย์ ป อดพบมี น้ํ า ในเยื่ อ หุ้ ม ปอดข้ า งขวา พบภาวะ
เลือดออกในร่างกาย มีภาวะตับวาย ไตวายอาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิต
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.15 น. อยู่ระหว่างตรวจหาสาร
พันธุกรรม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 คน ไม่มีอาการ ผู้ป่วยเป็นลูกคนเดียว
ทางบ้านฐานะค่อนข้างดี ลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้านขายอุปกรณ์
ก่อสร้าง อุปกรณ์ประดับสวน การดําเนินการป้องกันและควบคุม
การระบาดของทีม SRRT อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ได้เริ่มดําเนิน การ
สอบสวนโรคตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และได้ประชาสัมพันธ์
เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชนในละแวกบ้านผู้ป่วย
2. พิษสุนัขบ้าเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดสระแก้ว เป็นชายไทย
สถานภาพสมรสคู่ อายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง อาศัยอยู่ตําบลอรัญ
ประเทศ อําเภออรัญประเทศ เริ่มป่วยวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ด้วย
อาการกลืนน้ําไม่ได้ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีสติดี ญาตินําส่งโรงพยาบาล
อรัญประเทศวันเดียวกัน แพทย์วินิจฉัยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า รับไว้
เป็นผู้ป่วยใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เริ่มมีอาการชาแขนขวา เจ็บ
หน้าอกขวา กลัวลม แต่พูดคุยได้ ให้อยู่ห้องแยกโรค เวลาประมาณ
18.00 น. ผู้ป่วยได้หนีออกจากโรงพยาบาล ญาติพบตัวที่ตลาดจึง
นํากลับบ้าน วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 พูดไม่รู้เรื่อง กลัวน้ํา กลัวลม
ญาติ แ จ้ งหน่ วยกู้ ภั ยช่ วยนํ าส่ งโรงพยาบาลอรั ญประเทศอี กครั้ ง
เสียชีวิตในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 01.00 น.

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 47 ฉบั บ ที่ 28 : 22 กรกฎาคม 2559
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จากการสอบสวนโรคทราบว่าผู้เสียชีวิตอาศัยที่บ้านเช่ากับ
ภรรยาและบุตรสาวอายุ 13 ปี เลี้ยงสุนัข 3 ตัว และแมว 3 ตัว ไม่
เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ทั้ง 2 ชนิด ผู้เสียชีวิตถูก
ลู ก สุ นั ข อายุ ป ระมาณ 6 เดื อ นที่ เ ลี้ ย งไว้ กั ด ที่ นิ้ ว ชี้ มื อ ขวาเมื่ อ
ประมาณเดือน พฤษภาคม 2559 เป็นรอยแผลแต่ไม่ลึกมาก มีเลือด
ซึมเล็กน้อย ได้ล้างแผลด้วยน้ําสบู่และผงซักฟอก 1 ครั้ง โดยไม่ได้
ใส่ยาฆ่าเชื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด สุนัขได้
เสียชีวิตหลังกัด 2 วัน ไม่ได้นําหัวสุนัขส่งตรวจ และไม่มีผู้ใดถูก
สุ นั ข ตั ว เดี ย วกั น กั ด นอกจากผู้ เ สี ย ชี วิ ต คนเดี ย ว ผลการตรวจ
ตัวอย่างเซลกระจกตา ผู้เสียชีวิตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ด้วยวิธี Nested RT-PCR ให้ผลบวกต่อ
สารพันธุกรรมไวรัสพิษสุนัขบ้า
พื้นที่ได้ติดตามผู้สัมผัสกับผู้เสียชีวิตให้มาฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ประกอบด้ ว ยภรรยา ญาติ ใ กล้ ชิ ด เจ้ า หน้ า ที่
หน่วยกู้ภัย และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ รวมทั้งหมด
68 คน รวมถึงการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนและประสานงานกับ
เทศบาลเมืองอรัญประเทศในการฉีดวัคซีนในสุนัข เฝ้าระวังและ
สอบสวนโรคในพื้นที่เพิ่มเติม
3. การประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต
ประเทศไทย จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค (รง.506) สัปดาห์ที่ 28
ระหว่ า งวั น ที่ 3-9 กรกฎาคม 2559 พบว่ า มี จํ า นวนผู้ ป่ ว ยโรค
ไข้เลือดออก (รวม 3 รหัสโรค) รวมทั้งประเทศ 22,566 ราย (เพิ่ม
จากสัปดาห์ที่แล้ว 1,152 ราย) เสียชีวิต 19 ราย สถานการณ์โรค
วันที่ 1 มกราคม-9 กรกฎาคม 2559 คิดเป็นอัตราป่วย 34.49 ต่อ
ประชากรแสนคน อัตราตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย
ตายร้อยละ 0.08 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนของกลุ่มอายุที่
สูงสุด ได้แก่ 5-14 ปี (89.59) รองลงมา ได้แก่ 15-24 ปี (58.63)
จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (112.27) ระยอง (67.04) ตราด (66.94)
กรุงเทพมหานคร (65.98) และพังงา (65.09)
จากสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทย
พบว่ า มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 19 ราย (จาก รง.506 และ Event base
surveillance) แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย โรคไข้ เ ลื อ ดออกช็ อ ก14 ราย
ไข้เลือดออก 3 ราย และไข้เดงกี 2 ราย ผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษา
หลังจากเริ่มป่วยระยะเวลา 0-3 วัน จํานวน 10 ราย และมากกว่า
3 วัน จํานวน 9 ราย ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มป่วยจนถึงเสียชีวิตน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 7 วันจํานวน 12 ราย และมากกว่า 7 วัน จํานวน
7 ราย ซึ่ ง จากการทบทวนผู้ ป่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออกเสี ย ชี วิ ต จาก
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2555 พบว่า
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1) ประชาชนขาดความรู้เข้ารับการรักษาล่าช้า เมื่อมี
ไข้ ซื้ อ ยากิ น เองเพื่ อ รอดู อ าการอยู่ 2-7 วั น เมื่ อ ไม่ ดี ขึ้ น จึ ง ไปพบ
แพทย์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล
2) ในระยะ 2-3 วั น แรก แพทย์ ไ ม่ ไ ด้ นึ ก ถึ ง โรค
ไข้เลือดออกจึงไม่ทํา Tourniquet test หรือ CBC
3) ในช่วงที่ไข้ลดลงถือว่าเป็นช่วงวิกฤติของโรค ผู้ป่วย
กลับมีอาการทรุดหนักหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีก็อาจเสียชีวิต
ได้ภายใน 1–2 วัน
4) ผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคประจํ า ตั ว เช่ น Down syndrome,
Asthma, Thalassemia, มีประจําเดือนน้ําหนักเกินมาตรฐาน จะ
เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
5) การวินิจฉัยโรคช้าหรือวินิจฉัยโรคผิด
6) มีน้ําเกิน ให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํามากและนาน
เกินไป ทําให้หัวใจล้มเหลวและปอดบวมน้ํา
7) เลื อ ดออกมาก ไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ ลื อ ดทดแทน หรื อ ให้ ช้ า
เกินไป
8) ไม่ได้ตรวจ CBC ติดต่อกันหลาย ๆ วันเพื่อทราบค่า
เปลี่ยนแปลงของ WBC, Platelet, Lymphocyte, Haematocrit
ดังนั้นเพื่อลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วย
ควรพบแพทย์ต้ังแต่เริ่มมีอาการไข้ และตรวจเลือดเพื่อทราบการ
เปลี่ยนแปลงของ WBC, Platelet, Lymphocyte, Haematocrit
รวมทั้งวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง นอกจากปัจจัยด้าน
บุคคลแล้วปัจจัยด้านเชื้อก่อโรคและสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่าง
ยิ่ ง ต่ อ การเจ็ บป่ว ย ดั ง นั้ น มาตรการ ควบคุ มป้ อ งกั นโรคโดยการ
ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายนั้นต้องทํา อย่างจริงจังให้ทั่วทุกพื้นที่
และปฏิบัติการทุกฤดูกาลมิใช่เพียงฤดูฝนเท่านั้น รวมถึงต้องทํ า
Dead Case Conference ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรค
ไข้เลือดออกเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานการณ์ต่างประเทศ
1. สถานการณ์ โ รคไข้ เ ลื อ ดออก ประเทศมาเลเซี ย และ
สิงคโปร์
ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม-12 กรกฎาคม 2559 มี
รายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประเทศมาเลเซีย 60,085
ราย เสียชีวิต 134 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัฐสลังงอร์
32,341 ราย (ร้ อ ยละ 54) รองลงมาอยู่ ใ นพื้ น ที่ รั ฐ ยะโฮร์ 7,673
ราย และเมืองกัวลาลัมเปอร์ 4,500 ราย
ในส่ว นของประเทศสิง คโปร์ซึ ่ง เป็น พื ้น ที ่ใ กล้เ คีย งกัน
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคาดว่าผู้ป่วยน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือน
กรกฎาคมนี้ ประกอบกับจํานวนประชากรยุงได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
50 ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ ได้รายงานว่า ในปี
พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยแล้วจํานวน 9,458 ราย
2. สถานการณ์การระบาดโรคคอตีบ ประเทศเวียดนาม
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จั ง ห วั ด บิ่ ญ ฟ ว ก ( Binh Phuoc Province health officials)
ประเทศเวียดนาม ได้รายงานว่ามีผู้ตกลงที่จะรับวัคซีนป้องกันโรค

คอตีบจํานวน 7 ราย หลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตด้วย
โรคนี้ จํ า นวน 3 รายซึ่ ง อายุ น้ อ ยกว่ า 24 ปี จั ง หวั ด บิ่ ญ ฟวกเป็น
จังหวัดที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีชายแดนติดกับ
กัมพูชา ประชาชนฐานะค่อนข้างยากจน นอกจากนี้ยังมีรายงาน
จากสถาบันปาสเตอร์ในนครโฮจิมินห์ว่า มีผู้ป่วยจํานวน 26 คน ที่มี
อาการคล้าย ๆ กัน โดยผู้ป่วย 4 คน มีการตรวจพบเชื้อโรคคอตีบ
อย่างไรก็ตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
ของเวียดนามในแต่ละปีอยู่ที่ร้อยละ 90

*************************************************************************************************************

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
(Situation of Pneumonia in Thailand, 2015)
 panda_tid@hotmail.com
โรคปอดอักเสบรุนแรง เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ระยะฟักตัวขึ้นอยู่กับเชื้อก่อโรคอาจใช้เวลา 1-3 วัน ผู้ป่วยสามารถ
แพร่เชื้อได้จนกว่าเสมหะจากปากและจมูกจะมีเชื้อไม่รุนแรงและ
ปริมาณไม่มากพอ เมื่อพบผู้ป่วยมีไข้ ไอ หอบ อาจมีเจ็บหน้าอก
ตรวจร่างกายพบมีเสียง crepitation ใน ปอด หรือ เสียง bronchial
breath sound ในเด็กอายุ 2 เดือน-5 ปี ควรสอบสวนโรคทันที
เมื่ อ มี ร ายงานผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต เฉี ย บพลั น เพื่ อ หาเชื้ อ ก่ อ โรค และ
สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต การสอบสวนการระบาด (Outbreak
Investigation) เมื่อพบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) เพื่อหา
เชื้อก่อโรค และสาเหตุการระบาด เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค
อย่างถูกต้องต่อไป (1)
ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สํานักระบาดวิทยา ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 215,951 ราย อัตราป่วย 330.06
ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 486 ราย อัตราตาย 0.74 ต่อประชากร
แสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.23 จากข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549-2558 (ค.ศ. 2006-2015) อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่อัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 1)
ผู้ป่วยเป็นเพศชาย 117,531 ราย เพศหญิง 98,420 ราย
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.2 กลุ่มอายุ 0-4 ปี มี
อัตราป่วยสูงสุด 1,975.97 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่ม
อายุ 65 ปี ขึ้นไป (1,058.59), 5-64 ปี (329.16), 5-9 ปี (257.86),
45-54 ปี (151.68), 35-44 ปี (92.70), 10-14 ปี (87.42), 25-34
ปี (62.64) และ 15-24 ปี (52.80) (รูปที่ 2) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
เด็กในปกครอง ร้อยละ 45.06 รองลงมาเป็น เกษตรกรรม (22.28)
รับจ้าง (11.49) นักเรียน (9.48) และงานบ้าน (6.43) ผู้ป่วยสัญชาติ

ศริญญา ไชยยา
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ไทย ร้อยละ 98.22 พม่า (0.86) และอื่น ๆ (0.47) ผู้ป่วยอาศัยใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ 68.89 เขตเทศบาล (31.11)
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 55.62 รองลงมา ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (38.55) คลินิก/โรงพยาบาล
เอกชน (5.04) สถานี อ นามั ย (0.70) คลิ นิ ก ราชการ (0.09)
โรงพยาบาลราชการในกทม. (0.01) เป็นผู้ป่วยนอก ร้อยละ 61.32
และผู้ป่วยใน (38.68)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 392.27 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คื อ ภาคเหนื อ (391.92) ภาคใต้
(301.96) และภาคกลาง (247.65) (รูปที่ 3) จังหวัดที่มีอัตราป่วย
ต่ อ ประชากรแสนคนสู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ศรี ส ะเกษ
(781.66) มหาสารคาม (651.68) เชียงราย (631.46) แม่ฮ่องสอน
(630.72) เพชรบุ รี (618.40) ฉะเชิ ง เทรา (609.29) อ่ า งทอง
(592.51) ยโสธร (547.76) ขอนแก่น (538.84) และอุบลราชธานี
(522.57) (รูปที่ 4)
จําแนกผู้ป่วยรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 พบผู้ปว่ ย
จํ า นวนมากในช่ ว งฤดู ฝ นและฤดู ห นาว (เดื อ นมกราคม-เดื อ น
มีนาคม และเดือนกรกฎาคม-เดือนพฤศจิกายน) (รูปที่ 5)
ปี พ.ศ. 2558 ได้ รั บ รายงานการสอบสวนโรค รวม 22
เหตุการณ์ ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันเชื้อก่อโรค 4 ราย
อายุ 6 เดือน-95 ปี เสียชีวิต 5 ราย มีรายงานการสอบสวนโรค
เฉพาะราย 4 ราย จากรายงานการสอบสวนโรค พบการระบาดใน
สถานที่ สํ า คั ญ คื อ สถานสงเคราะห์ เด็ กอ่ อ นรั ง สิต 1 เหตุ ก ารณ์
ปัจจัยเสี่ยง คือ จํานวนพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์มีไม่เพียงพอ
และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด โดยไม่ได้มีการประจําอยู่
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