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Abstract 

This cross – sectional study was conducted to describe epidemiological 

manifestration , causes of Fever of Unknown Origin (FUO) and the factors related with 

differential diagnosis in Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)  among  FUO patients  in the 

community hospitals, region12. The samples were the 396 FUO patients who have body 

temperature ≥ 38.3 oC and age more than 10 years. Collecting data from laboratory 

testing in serology and  medical records. The descriptive statistics and 

chi-square test were applied and demonstrated that the most of FUO patients were male 

with median age of 29 years and agricultural workers. The most causes of FUO were  

Dengue virus infection (24.1 %) and Orientia  tsutsugamushi infection (14.9 %). The 

factors that related to differential diagnosis in DHF among  patients with  FUO in the 

community hospitals were  female , young patient , duration of time before admission 

and had injected eyes. These finding have several implications  for proper management 

before confirmed by serological laboratory testing. 
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บทคัดย่อ 
 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กับการวินิจฉัยแยกโรคไขเ้ลือดออก : กรณีศึกษาโรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุใน

โรงพยาบาลชมุชน  เขต 12 
 

พชันี    นคัรา , สวรรยา    จนัทตูานนท ์, เอมอร     ไชยมงคล 

สาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที่ 12 

 

การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบลกัษณะทางระบาดวิทยาในดา้น

บคุคลและเชือ้ก่อโรคที่เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคไขไ้ม่ทราบสาเหต ุและปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บั

การวินิจฉัยแยกโรคไข้เลือดออกในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนด้วยโรค 

ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ พืน้ท่ีสาธารณสุขเขต 12  ในครัง้นี ้ รวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบ

สาเหตุท่ีมีไข ้≥ 38.3 oC อายุตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป จาํนวน 396 ราย โดยการเจาะเลือดตรวจทาง 

serology และคัดลอกข้อมูลประวัติผู ้ป่วยจากบันทึกทางการแพทย์ลงในแบบบันทึกข้อมูล 

วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และ chi-square test   

 

ผลของการศึกษา  พบว่าลกัษณะทางระบาดวิทยาของผูป่้วยโรคไขไ้ม่ทราบสาเหต ุพบใน

เพศชายมากกว่าเพศหญิง ค่ามัธยฐานของอายุ  เท่ากับ 29 ปี พบมากในผู้ท่ีประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม สาํหรบัสาเหตุของโรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุของผูป่้วยท่ีมารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล

ชุมชนในพืน้ท่ีสาธารณสุขเขต 12 ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ้ Dengue virus (รอ้ยละ 24.1) ซึ่ง

ทาํใหเ้กิดโรคไขเ้ลือดออก รองลงมา คือ Orientia  tsutsugamushi (รอ้ยละ 14.9) ซึ่งทาํใหเ้กิดโรค 

Scrub  typhus สาํหรบัปัจจยัที่ใชวิ้นิจฉยัแยกโรคไขเ้ลือดออกจากโรคติดเชือ้อ่ืน ๆ ในกลุ่มผูป่้วยซึ่ง

มารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลชมุชนดว้ยโรคไขไ้ม่ทราบสาเหต ุคือ เพศหญิงมีอายุนอ้ย  ระยะเวลา

ป่วย (ตัง้แต่วันท่ีเริ่มมีอาการถึงวันท่ีมาพบแพทย)์ นอ้ยหรือการรีบมาพบแพทยโ์ดยเร็ว มีอาการ

เลือดออกในเย่ือบตุา   

 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาครัง้นี ้ สามารถนาํไปใชป้ระกอบการวินิจฉัยแยกโรคไขเ้ลือดออก

จากโรคติดเชือ้อ่ืน ๆ ในกลุ่มผูป่้วยท่ีมารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลชุมชนดว้ยโรคไขไ้ม่ทราบสาเหต ุ 

เพื่อประโยชนใ์นการวางแผนรกัษาผูป่้วยเบือ้งตน้ก่อนไดร้บัการยืนยนัสาเหตกุารเกิดโรคต่อไป 

คาํสาํคัญ: ไข้ไม่ทราบสาเหต,ุ ไข้เลือดออก, การวินิจฉัยแยกโรค 
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