รายงานการสอบสวนโรคไข้ เลือดออก
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ความเป็ นมา
ด้วยทางโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับการ
แจ้งข่าวจากโรงพยาบาลน่านว่าสงสัยผูป้ ่ วยจะเป็ นไข้เลือดออกจาก Line คปสอ.เมืองน่าน และ คุณ นาย
พิเชียร อุดมแก้วกาญจน์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.13 น. จานวน 1 ราย ชื่อนายวีรเดช เทพคร
เมือง อายุ 53 ปี บ้านฝาง เลขที่49 หมู่ที่ 5 ตาบลไชยสถาน เริ่ มป่ วยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ผูป้ ่ วยไป
รับการรักษาที่คิลนิคอาการไม่ทุเลา และ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ทางหน่วยกูช้ ีพตาบลไชยสถานได้
นาส่ งมารับการรักษาที่ รพ.น่าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันการเกิดผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
2. เพื่อค้นหาผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ในพื้นที่
3. เพื่อค้นหาแหล่งโรค และหาแนวทางในการควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
วิธีการสอบสวนโรค
1. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เพื่อค้นหาลักษณะ ความเสี่ ยง แหล่งเพาะพันธุ์โรค และ
ขอบเขตการเกิด และการกระจายของโรคตามลักษณะของบุคคล เวลา และสถานที่ ทั้งข้อมูล
ที่เป็ นปั จจุบนั และข้อมูลของการเกิดโรคที่ผา่ นมา โดย
1.1 รวบรวมข้อมูลของผูป้ ่ วย จากแฟ้ มครอบครัว (Family Folder) และข้อมูลการเจ็บป่ วย
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน่าน จากเวชระเบียนผูป้ ่ วย OPD Card
1.2 ค้นหาผูป้ ่ วยเพิ่มเติม โดย สอบถามผูใ้ กล้ชิดแต่ละคุม้ และเพื่อนบ้านว่ามี ผูป้ ่ วยรายใหม่
หรื อไม่ รวมทั้งสอบถามถึงอาการป่ วย ระยะเวลาการป่ วย โดยนิยามการป่ วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever) ตามประเภทผูป้ ่ วย (Case Classification) ดังนี้
1.2.1 ผูป้ ่ วยที่สงสัย (Suspected case) หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีอาการทางคลินิก คือ ไข้
เกิดขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน และสู งลอยประมาณ 2-7 วัน
1.2.2 ผูป้ ่ วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีอาการทางคลินิกร่ วมกับการ
ทดสอบทูนิเกต์ให้ผลบวก และมีขอ้ มูลทางระบาดวิทยาเชื่ อมโยงกับผูป้ ่ วยยืนยัน

2.

3.
4.
5.

6.

7.

1.2.3 ผูป้ ่ วยที่ยนื ยัน (Confirmed case) หมายถึงผูป้ ่ วยที่มีอาการทางคลินิกร่ วมกับมี
อาการเลือดออก ตับโต การมีภาวการณ์ไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หรื อช็อก ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการมีเกล็ดเลือดลดลง และ Hematocrit สู งขึ้น
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน เพื่อรวบรวมข้อมูล
ของผูป้ ่ วยเพิ่มเติม โดยรวบรวมข้อมูลประวัติการเจ็บป่ วย ประวัติการสัมผัสโรค ประวัติการ
การเดินทาง และบันทึกการตรวจของแพทย์
ประสานงานแกนนาชุมชน (ผูใ้ หญ่บา้ น, ประธาน อสม., อสม.ที่รับผิดชอบดูแลบ้านผูป้ ่ วย)
เพื่อร่ วมดาเนินการสอบสวนโรค, การควบคุม และการป้ องกันการเกิดโรคในพื้นที่
สารวจสภาพแวดล้อมบริ เวณที่อยูอ่ าศัย และทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทางกายภาพ,
การใส่ ทราย Temephose 1 % ในภาชนะบรรจุน้ าใช้
ค้นหาผูป้ ่ วยเพิ่มเติมในหมู่บา้ นฝาง หมู่ที่ 5 ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ตามนิยามของผูป้ ่ วย (ผูท้ ี่มีอาการไข้มา 4 วัน ร่ วมกับมีอาการอื่นๆอย่างน้อย 2 อาการ ปวด
กล้ามเนื้อ เวียนศรี ษะ อาเจียน ทานได้นอ้ ย Tourniquet test ให้ผลบวก)
ประสานงานทางโทรศัพท์กบั ผูร้ ับผิดชอบงานควบคุมโรคขององค์การบริ หารส่ วนตาบลไชย
สถาน และจัดทาหนังสื อราชการประสานงานไปอีกครั้งหนึ่งกับอบต. แจ้งการเกิดผูป้ ่ วยด้วย
โรคไข้เลือดออกเพื่อพ่นเคมีภณั ฑ์ฆ่ายุงลายตัวแก่บริ เวณบ้านผูป้ ่ วย ในรัศมี 200 เมตร จานวน
3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน(1-1-7)
ติดตามผล
7.1 การรักษาผูป้ ่ วย และการวินิจฉัยของแพทย์
7.2 การควบคุมโรคในพื้นที่ ได้แก่ การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย และการพ่นเคมีภณั ฑ์
กาจัดยุงลายในครั้งที่ 1 (วันที่ 9พฤษภาคม 2561)ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561ครั้งที่3 วันที่
16 พฤษภาคม 2561

ผลการสอบสวนโรค
จากการลงพื้นที่และสอบสวนโรค ของผูร้ ับผิดชอบงานระบาดวิทยาโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลไชยสถาน ร่ วมกับ ผูร้ ับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.เมืองน่าน และอสม.ประจาหมู่บา้ น ใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561(เวลา 09.00 น.) ไปที่บา้ นผูป้ ่ วย บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ตาบลไชยสถาน พบเจ้าของ
บ้านและญาติผปู ้ ่ วยส่ วนผูป้ ่ วยยังอยูใ่ นโรงพยาบาลน่านได้สอบถามญาติผปู้ ่ วย ในวันที่ 4พฤษภาคม2561
(เวลา09.50น.) ที่บา้ นผูป้ ่ วยอยู่ กับมารดาบิดาที่บา้ นฝางและนอนที่บา้ นเป็ นประจาไม่ได้ไปค้างคืนที่ไหน
อาชีพเป็ นช่างเชื่อมรับเหมาทาประตูร้ ัวหรื อโครงเหล็กต่างๆ

ผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
WBC 3,100 cu.mm.
Hematocrit 44.3
Platelet 42,000 cu.mm.
MCHC 33.0 gm
MCV 89.0 Femtoliter
Neutorphil 80.3
Basophil 0.3
Monocyte 5.2
MCH 29.3 Picograms
Eosinopil 1.9
Lymphocyte 12.3

สภาพทีอ่ ยู่อาศัย
บ้า นผูป้ ่ วย เป็ นบ้านไม้ช้ ันเดี ย วยกพื้ นสู ง สมาชิ ก อาศัยอยู่ด้วยกันจานวน 4 คน บ้านไม่ค่ อย
สะอาด ไม่มีร้ ัวรอบขอบชิด มีวชั พืชขึ้นรก ภายนอกบ้านผูป้ ่ วยมีแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายอื่นๆเช่นกระป๋ องสี
ขวดน้ าเก่า น้ าทิ้งจากการซักผ้าและยางรถยนต์ นอกจากภาชนะจานวนมาก ภายในบ้านมีภาชนะบรรจุน้ า
ใช้เป็ นถังน้ า และในห้องส้วมใช้แบบนัง่ สาหรับอาบน้ าเป็ นถังน้ า, การเก็บเสื้ อผ้าใส่ ไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า ไม่รก
ปลอดโปร่ งดี
รอบๆบ้านผูป้ ่ วย มีการปลูกบ้านอยู่ติดกันและปลูกพืชสวนครัว และการสารวจลูกน้ ายุงลาย ใน
รัศมี 300 เมตร จานวน 30 หลังคาเรื อน พบลูกน้ ายุงลาย 14 หลังคาเรื อน (มี ค่า HI ร้ อยละ 46.66) และ
ภาชนะที่ สารวจทั้งหมด 78 ภาชนะ พบลู กน้ ายุงลาย 32 ภาชนะ (ค่า CI ร้ อยละ 41.02) ได้ทาลายแหล่ ง
เพาะพันธุ์ยงุ ลายทุกภาชนะที่พบ และการใส่ ทราย Temephose 1 % ในภาชนะน้ าใช้

วิจารณ์ผล
พื้นที่บา้ นฝาง หมู่ที่ 5 ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลไชยสถาน ไม่เคยมีมีผปู้ ่ วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกมาก่อน
การสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายของ อสม. บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ได้ดาเนิ นการอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง จานวน 1 ครั้งต่อเดือน (วันศุกร์ สัปดาห์ ที่ 2) พร้อมกับได้นาทราย temephose 1 %
ไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรื อนตามภาชนะที่เก็บน้ าในบ้าน ถุงๆละ 50 กรัม (ครอบคลุมทุกหลังคาเรื อน) และมี
การประชาสัมพันธ์รณรงค์สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายพร้อมกันในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลไชยสถาน ในแต่ละหมูบ่ า้ นทางเจ้าหน้าที่จะมีแผนสารวจลูกน้ ายุงลาย
แต่ละเดือนให้ประธานแต่ละหมู่ แต่การสุ่ มสารวจลูกน้ ายุงลายโดย จนท.รพ.สต.ไชยสถาน และ อสม.บาง
คนจะไปสารวจซ้ าบ้านที่มีปัญหา ก็เป็ นสิ่ งที่น่าตกใจ ที่ค่า HI. และ ค่า CI. เกินมาตรฐานเป็ นอย่างมาก ซึ่ ง
ระยะเวลาห่างกันแค่ 1-7 วัน ในหมู่บา้ นของผูป้ ่ วยเองที่มีค่า HI. และ CI. สู งมาก
การดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
1. ให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันโรคไข้เลือดออก โดยผูใ้ หญ่บา้ น และ อาสาสมัครสาธารณสุ ข ทาง
หอกระจายข่าวทุกหมู่บา้ นในพื้นที่ตาบลไชยสถาน จานวน 6 หมู่บา้ น ติดต่อกันในระยะ 1
สัปดาห์
2. ประสานงานกับอบต. เพื่อพ่นหมอกควัน หรื อฝอยละออง ทาลายยุงลายตัวแก่ในพื้นที่ที่ผปู้ ่ วย
อาศัยอยู่ และบ้านใกล้เคียงในรัศมี 200 เมตร จานวน 3 ครั้ง คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
วันที่10 พฤษภาคม 2561และวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้นไป
3. ดาเนินการค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่อย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 28 วันนับตั้งแต่พบผูป้ ่ วยไข้เลือดออก
รายแรก ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
4. สารวจลูกน้ ายุงลายทุกหลังคาเรื อนที่เหลือ โดยทีม อสม. และจนท.โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลไชยสถาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
5. สรุ ปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และรายงานให้สาธารณสุ ขอาเภอ นายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน ทราบเป็ นระยะๆเพื่อหาแนวโน้มสถานการณ์ของโรค และแนวทางการแก้ไข
กรณี การระบาดของโรคเพิ่มจานวนมากขึ้น

ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
1. จากการสารวจลูกน้ ายุงลายในพื้นที่ระแวกบ้านผูป้ ่ วย ยังพบว่ามีจานวนความชุกของลูกน้ า
ยุงลายที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (มีค่า HI และ CI มากกว่าร้อยละ 10) ดังนั้นจึงต้องขอความ
ร่ วมมือกับหลังคาเรื อน และชุมชนในการกาจัดและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องทุก 5-7 วัน อย่างจริงจัง
2. การใช้มาตรการในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนต้องเคร่ งครัด
และ
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ได้แก่ การรณรงค์สารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายเพื่อป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (ตัดหญ้า กาจัดวัชพืช) อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง
3. ประชาชนไม่ค่อยตระหนักในบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยปล่อยให้รกรุ งรังบริ เวณรอบบ้านก็สกปรก
4. การสารวจลูกน้ ายุงลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องอาศัยความร่ วมมือของผูใ้ หญ่บา้ น, ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น ร่ วมกับ อสม. และ จนท.สาธารณสุ ข ผูร้ ับผิดชอบดูแลหมู่บา้ นนั้นๆ

ทีมสอบสวนโรค

1. นางพินิจ เมืองคา ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลไชยสถาน
2. นายพิเชียร อุดมแก้วกาญจน์
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการสสอ.เมืองน่าน
3. นายวิเชียร อินต๊ะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชานาญงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนใน
รพ.สต .ไชยสถานทุกคน

