
รายงานการสอบสวนโรคไข้เลอืดออก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวดัน่าน 

วนัที ่ 9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 

ความเป็นมา 

 
       ดว้ยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน  จงัหวดัน่าน  ไดรั้บการ
แจง้ข่าวจากโรงพยาบาลน่านวา่สงสัยผูป่้วยจะเป็นไขเ้ลือดออกจาก Line คปสอ.เมืองน่าน และ คุณ นาย
พิเชียร   อุดมแกว้กาญจน ์  ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.13 น. จ านวน 1 ราย ช่ือนายวรีเดช เทพคร
เมือง อาย ุ53  ปี บา้นฝาง  เลขท่ี49 หมู่ท่ี 5   ต าบลไชยสถาน  เร่ิมป่วยในวนัท่ี  5 พฤษภาคม  2561 ผูป่้วยไป
รับการรักษาท่ีคิลนิคอาการไม่ทุเลา และ ในวนัท่ี   8 พฤษภาคม  2561 ทางหน่วยกูชี้พต าบลไชยสถานได้
น าส่งมารับการรักษาท่ี รพ.น่าน 
  
วตัถุประสงค์ 
 
 1. เพื่อยนืยนัการเกิดผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ี 

2. เพื่อคน้หาผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกรายใหม่ในพื้นท่ี 
 3. เพื่อคน้หาแหล่งโรค และหาแนวทางในการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ี 

วธีิการสอบสวนโรค 
1. ศึกษาระบาดวทิยาเชิงพรรณนา  เพื่อคน้หาลกัษณะ ความเส่ียง  แหล่งเพาะพนัธ์ุโรค  และ

ขอบเขตการเกิด  และการกระจายของโรคตามลกัษณะของบุคคล  เวลา และสถานท่ี ทั้งขอ้มูล
ท่ีเป็นปัจจุบนัและขอ้มูลของการเกิดโรคท่ีผา่นมา โดย 
1.1  รวบรวมขอ้มูลของผูป่้วย จากแฟ้มครอบครัว (Family Folder)  และขอ้มูลการเจบ็ป่วย
เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลน่าน  จากเวชระเบียนผูป่้วย OPD Card 
1.2  คน้หาผูป่้วยเพิ่มเติม โดย สอบถามผูใ้กลชิ้ดแต่ละคุม้ และเพื่อนบา้นวา่มี  ผูป่้วยรายใหม่
หรือไม่  รวมทั้งสอบถามถึงอาการป่วย ระยะเวลาการป่วย โดยนิยามการป่วยดว้ยโรค
ไขเ้ลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever) ตามประเภทผูป่้วย (Case Classification)  ดงัน้ี 
 1.2.1 ผูป่้วยท่ีสงสัย (Suspected  case)  หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีอาการทางคลินิก คือ  ไข้
เกิดข้ึนอยา่งเฉียบพลนั และสูงลอยประมาณ 2-7 วนั  
 1.2.2 ผูป่้วยเขา้ข่าย (Probable  case)  หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีอาการทางคลินิกร่วมกบัการ
ทดสอบทูนิเกตใ์หผ้ลบวก และมีขอ้มูลทางระบาดวทิยาเช่ือมโยงกบัผูป่้วยยนืยนั 



 1.2.3 ผูป่้วยท่ียนืยนั  (Confirmed  case)  หมายถึงผูป่้วยท่ีมีอาการทางคลินิกร่วมกบัมี
อาการเลือดออก  ตบัโต   การมีภาวการณ์ไหลเวยีนโลหิตลม้เหลว หรือช็อก  ผลตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการมีเกล็ดเลือดลดลง และ Hematocrit สูงข้ึน 

2. ติดต่อประสานงานเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน เพื่อรวบรวมขอ้มูล
ของผูป่้วยเพิ่มเติม โดยรวบรวมขอ้มูลประวติัการเจบ็ป่วย ประวติัการสัมผสัโรค ประวติัการ
การเดินทาง และบนัทึกการตรวจของแพทย ์ 

3. ประสานงานแกนน าชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น, ประธาน อสม., อสม.ท่ีรับผดิชอบดูแลบา้นผูป่้วย) 
เพื่อร่วมด าเนินการสอบสวนโรค,  การควบคุม และการป้องกนัการเกิดโรคในพื้นท่ี 

4. ส ารวจสภาพแวดลอ้มบริเวณท่ีอยูอ่าศยั และท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลายทางกายภาพ, 
การใส่ทราย Temephose 1 % ในภาชนะบรรจุน ้าใช ้ 

5. คน้หาผูป่้วยเพิ่มเติมในหมูบ่า้นฝาง  หมู่ท่ี 5   ต าบลไชยสถาน  อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน 
ตามนิยามของผูป่้วย (ผูท่ี้มีอาการไขม้า 4 วนั ร่วมกบัมีอาการอ่ืนๆอยา่งนอ้ย 2  อาการ ปวด
กลา้มเน้ือ เวยีนศรีษะ อาเจียน ทานไดน้อ้ย Tourniquet  test ใหผ้ลบวก)  

6. ประสานงานทางโทรศพัทก์บัผูรั้บผดิชอบงานควบคุมโรคขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไชย
สถาน และจดัท าหนงัสือราชการประสานงานไปอีกคร้ังหน่ึงกบัอบต. แจง้การเกิดผูป่้วยดว้ย
โรคไขเ้ลือดออกเพื่อพน่เคมีภณัฑฆ่์ายงุลายตวัแก่บริเวณบา้นผูป่้วย ในรัศมี 200 เมตร จ านวน 
3 คร้ัง ห่างกนั 7 วนั(1-1-7) 

7. ติดตามผล 
7.1 การรักษาผูป่้วย และการวนิิจฉยัของแพทย ์
7.2 การควบคุมโรคในพื้นท่ี ไดแ้ก่ การท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย และการพน่เคมีภณัฑ์
ก าจดัยงุลายในคร้ังท่ี 1 (วนัท่ี 9พฤษภาคม 2561)คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561คร้ังท่ี3 วนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2561 

 

ผลการสอบสวนโรค 

จากการลงพื้นท่ีและสอบสวนโรค ของผูรั้บผดิชอบงานระบาดวทิยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไชยสถาน ร่วมกบั ผูรั้บผดิชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สสอ.เมืองน่าน และอสม.ประจ าหมู่บา้น ใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561(เวลา 09.00 น.) ไปท่ีบา้นผูป่้วย บา้นเลขท่ี 49 หมู่ท่ี 5 ต าบลไชยสถาน พบเจา้ของ
บา้นและญาติผูป่้วยส่วนผูป่้วยยงัอยูใ่นโรงพยาบาลน่านไดส้อบถามญาติผูป่้วย ในวนัท่ี 4พฤษภาคม2561 
(เวลา09.50น.) ท่ีบา้นผูป่้วยอยู ่ กบัมารดาบิดาท่ีบา้นฝางและนอนท่ีบา้นเป็นประจ าไม่ไดไ้ปคา้งคืนท่ีไหน 
อาชีพเป็นช่างเช่ือมรับเหมาท าประตูร้ัวหรือโครงเหล็กต่างๆ 

 



 
 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 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 
 
 
สภาพทีอ่ยู่อาศัย 
 

บา้นผูป่้วย  เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง สมาชิกอาศยัอยู่ด้วยกันจ านวน 4  คน บา้นไม่ค่อย
สะอาด ไม่มีร้ัวรอบขอบชิด มีวชัพืชข้ึนรก ภายนอกบา้นผูป่้วยมีแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายอ่ืนๆเช่นกระป๋องสี 
ขวดน ้ าเก่า น ้ าทิ้งจากการซกัผา้และยางรถยนต ์นอกจากภาชนะจ านวนมาก ภายในบา้นมีภาชนะบรรจุน ้ า
ใชเ้ป็นถงัน ้ า และในห้องส้วมใชแ้บบนัง่ ส าหรับอาบน ้ าเป็นถงัน ้ า, การเก็บเส้ือผา้ใส่ไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ ไม่รก 
ปลอดโปร่งดี 

รอบๆบา้นผูป่้วย มีการปลูกบา้นอยู่ติดกนัและปลูกพืชสวนครัว และการส ารวจลูกน ้ ายุงลาย ใน
รัศมี 300 เมตร จ านวน 30 หลงัคาเรือน พบลูกน ้ ายุงลาย 14 หลงัคาเรือน (มีค่า HI ร้อยละ 46.66) และ
ภาชนะท่ีส ารวจทั้งหมด 78 ภาชนะ พบลูกน ้ ายุงลาย 32 ภาชนะ (ค่า CI ร้อยละ 41.02) ได้ท าลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลายทุกภาชนะท่ีพบ และการใส่ทราย Temephose 1 % ในภาชนะน ้าใช ้

 
 
 
 
 



วจิารณ์ผล 

 
พื้นท่ีบา้นฝาง หมู่ท่ี 5  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยสถาน ไม่เคยมีมีผูป่้วยดว้ยโรค

ไขเ้ลือดออกมาก่อน  
การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายของ อสม. บา้นฝาง หมู่ท่ี 5 ไดด้ าเนินการอยา่ง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง จ านวน 1 คร้ังต่อเดือน (วนัศุกร์ สัปดาห์ ท่ี 2) พร้อมกบัไดน้ าทราย temephose 1 % 
ไปแจกจ่ายใหแ้ก่ครัวเรือนตามภาชนะท่ีเก็บน ้าในบา้น ถุงๆละ 50 กรัม  (ครอบคลุมทุกหลงัคาเรือน) และมี
การประชาสัมพนัธ์รณรงคส์ ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายพร้อมกนัในเขตรับผดิชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยสถาน ในแต่ละหมู่บา้นทางเจา้หนา้ท่ีจะมีแผนส ารวจลูกน ้ายงุลาย
แต่ละเดือนใหป้ระธานแต่ละหมู่ แต่การสุ่มส ารวจลูกน ้ายงุลายโดย จนท.รพ.สต.ไชยสถาน  และ อสม.บาง
คนจะไปส ารวจซ ้ าบา้นท่ีมีปัญหา ก็เป็นส่ิงท่ีน่าตกใจ ท่ีค่า HI. และ ค่า CI. เกินมาตรฐานเป็นอยา่งมาก ซ่ึง
ระยะเวลาห่างกนัแค่ 1-7 วนั ในหมู่บา้นของผูป่้วยเองท่ีมีค่า HI. และ CI. สูงมาก 

 

การด าเนินงานควบคุมและป้องกนัโรค 

 
1. ใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดยผูใ้หญ่บา้น และ อาสาสมคัรสาธารณสุข ทาง    

หอกระจายข่าวทุกหมู่บา้นในพื้นท่ีต าบลไชยสถาน จ านวน  6 หมู่บา้น ติดต่อกนัในระยะ 1 
สัปดาห์  

2. ประสานงานกบัอบต. เพื่อพ่นหมอกควนั หรือฝอยละออง ท าลายยงุลายตวัแก่ในพื้นท่ีท่ีผูป่้วย
อาศยัอยู ่ และบา้นใกลเ้คียงในรัศมี 200 เมตร จ านวน 3 คร้ัง คือในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
วนัท่ี10 พฤษภาคม 2561และวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

3. ด าเนินการคน้หาผูป่้วยรายใหม่อยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 28 วนันบัตั้งแต่พบผูป่้วยไขเ้ลือดออก
รายแรก ระหวา่งวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561ถึงวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 

4. ส ารวจลูกน ้ายงุลายทุกหลงัคาเรือนท่ีเหลือ โดยทีม อสม. และจนท.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลไชยสถาน ในวนัท่ี 9   พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

5. สรุปสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก และรายงานใหส้าธารณสุขอ าเภอ นายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัน่าน ทราบเป็นระยะๆเพื่อหาแนวโนม้สถานการณ์ของโรค และแนวทางการแกไ้ข
กรณีการระบาดของโรคเพิ่มจ านวนมากข้ึน  
 
 
 



ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. จากการส ารวจลูกน ้ายงุลายในพื้นท่ีระแวกบา้นผูป่้วย ยงัพบวา่มีจ านวนความชุกของลูกน ้า

ยงุลายท่ีสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด (มีค่า HI และ CI มากกวา่ร้อยละ 10) ดงันั้นจึงตอ้งขอความ
ร่วมมือกบัหลงัคาเรือน และชุมชนในการก าจดัและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลายอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ืองทุก 5-7 วนั อย่างจริงจัง 

2. การใชม้าตรการในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนตอ้งเคร่งครัด และ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั ไดแ้ก่ การรณรงคส์ ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายเพื่อป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกทุกวนัศุกร์สัปดาห์ท่ี 2 ของแต่ละเดือน การพฒันาส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ (ตดัหญา้ ก าจดัวชัพืช) อยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 คร้ัง 

3. ประชาชนไม่ค่อยตระหนกัในบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัปล่อยใหร้กรุงรังบริเวณรอบบา้นก็สกปรก 
4. การส ารวจลูกน ้ายงุลายอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัความร่วมมือของผูใ้หญ่บา้น, ผูช่้วย

ผูใ้หญ่บา้น ร่วมกบั อสม. และ จนท.สาธารณสุข ผูรั้บผดิชอบดูแลหมู่บา้นนั้นๆ 
 
 
 

ทมีสอบสวนโรค 

 

 
1. นางพินิจ  เมืองค า ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไชยสถาน     
2. นายพิเชียร   อุดมแกว้กาญจน์  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการสสอ.เมืองน่าน 
3. นายวเิชียร   อินตะ๊                  เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงานและเจา้หนา้ท่ีทุกคนใน               

รพ.สต .ไชยสถานทุกคน 
   


