
การศึกษาซีโรไทป์ เชือ้ไวรัสเดงกี เขตสุขภาพที่ 7
นางสาววัชราภรณ์ กติตรัิฐพันธ์ุ   นางวาสนา สอนเพง็
นางสาวกรรณิการ์ ตฤณวุฒพิงษ์ นางสาวกุลชล ภทัรโภคานนท์

การประชุมเชิงปฏบิัตกิารการพฒันาองค์กรสมรรถนะสูงด้านการวจิยั 
ส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกนน 

บทน า

วัตถุประสงค์

ผลการศึกษา

สรุปและอภปิรายผล

ข้อเสนอแนะ

ผลการการศึกษาพบว่า พ.ศ.2564  บันทึกส่งตัวอย่างเลือดตรวจ 
ผู้ ป่วยท่ีสงสัยโรคไข้เลือดออก หรือ ไวรัสซิกา  และ ชิกุนคุณยา ใน
โรงพยาบาลทัว่ไป เขตสขุภาพท่ี7 จ านวน 55 ตวัอย่าง (ร้อยเอ็ด 47 ตวัอย่าง 
มหาสารคาม6 ตัวอย่าง กาฬสินธุ์  2 ตัวอย่าง ) อายุเฉลี่ย 16 ปี (11-20 ปี 
จ านวน 17 คน คิดเป็น30.91 %, 0-10 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็น27.27 % 
,41-50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น12.73% ,>60 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น12.73 
%, 21-30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น9.09 %, 51-60 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
5.45%,อื่นๆ1.82% )ตามล าดับ  วิ เคราะห์สัมพันธ์กับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของซีโรไทป์เชือ้ไวรัสเดงกี จ านวน 19 ตัวอย่าง พบ DENV-1
จ านวน 12 ตวัอยา่ง คิดเป็น63.2% และ  DENV-2จ านวน 7 ตวัอย่าง คิดเป็น
36.8  ช่วงท่ีมีการเกิดโรคมากท่ีสุดคือ เดือนมิถุนายน  พฤษภาคม และ 
กรกฎาคม ตามล าดบั

พ.ศ.2565  บนัทกึสง่ตวัอยา่งเลือดตรวจ ผู้ ป่วยท่ีสงสยัโรคไข้เลือดออก 
หรือ ไวรัสซิกา และ ชิกนุคณุยา ในโรงพยาบาลทัว่ไป เขตสขุภาพท่ี 7จ านวน 
23 ตวัอย่าง(ร้อยเอ็ด 18 ตวัอย่าง และ กาฬสินธุ์ 5 ตวัอย่าง ) อายเุฉลี่ย 13 
ปี (11-20 ปี 10 คน คิดเป็น 43.48 %, 0-10 ปี 6 คน คิดเป็น26.29%  , 21-
30 จ านวน 3 คน คิดเป็น13.04%, 41-50 ปี 1 คน คิดเป็น 4.35% , 51-60 ปี
1 คน คิดเป็น4.35% ,31-40 ปี1 คน คิดเป็น4.35% ,>60 ปี 1 คน คิดเป็น
4.35%) ตามล าดบั  วิเคราะห์สมัพนัธ์กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของซีโร
ไทป์เชือ้ไวรัสเดงกี จ านวน 10 ตวัอย่าง พบ DENV-1จ านวน 7 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 70 และ CHIKVจ านวน 3 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วงท่ีมีการ
เกิดโรคมากที่สดุคือ เดือนมิถนุายน  และ เดือนกรกฎาคม ตามล าดบั

- การศกึษาแบบเชิงพรรณนา
- ประชากร/การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ผู้ ป่วยท่ีสงสยัโรค
ไข้เลือดออกหรือไวรัสซิกา และ ชิกนุคณุยา จ านวน 100
ตวัอย่าง หรือมากกวา่นัน้ ในโรงพยาบาลทัว่ไป พืน้ท่ี
เขตสขุภาพท่ี 7
- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา แบบเก็บข้อมลูรายงาน
- เก็บข้อมลูจากรายงาน (ต.ค. 64 – ก.ย.65) 
- วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
- การเลือกใช้สถิติ คา่เฉลี่ยร้อยละ

:เพ่ือศกึษาซีโรไทป์ของ เชือ้ไวรัสเดงกี
เขตสขุภาพท่ี ๗

การศกึษาซีโรไทป์ เชือ้ไวรัสเดงกี เขตสขุภาพท่ี ๗
เ พ่ือวิ เคราะห์ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของซีโรไทป์ของ เชือ้ไวรัสเดงกี ผู้ ป่วยท่ี
สงสัยโรคไข้เลือดออก พืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 เ พ่ือ
ประเมินโอกาสการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจะเป็น
แนวทาง ในการก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
โรคท่ีเหมาะสม การวางแผนการควบคมุและเฝ้าระวงั
โรคติดต่อน าโดยยุงลายในพืน้ท่ี การด าเนินงานของ
บคุลากรทางการแพทย์ และ งานสาธารณสขุด้านการ
สอบสวนและควบคมุโรคติดตอ่น าโดยยงุลาย ในพืน้ท่ี

วิธีการด าเนินการวิจัย

ส่งวิเคราะห์ตวัอย่างเลือดผู้ ป่วยท่ีสงสยัโรคไข้เลือดออก หรือ ไวรัสซิกา 
และ ชิกุนคุณยา ในโรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพท่ี 7 (พ.ศ.2564-2565) 
จ านวน 77 ตวัอย่าง (จังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 65 ตวัอย่าง จังหวดักาฬสินธุ์ 
จ านวน 6 ตวัอย่าง และ จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 6 ตวัอย่าง) อายุเฉลี่ย 
14.5 ปี 11-20 ปี26 คน คิดเป็น33.77 %, 0-10 ปี 21 คน คิดเป็น 27.27 %
,41-50 ปี 8 คน คิดเป็น 10.39% ,21-30 ปี 8 คน คิดเป็น 10.39% ,>60 ปี 8 
คน คิดเป็น 10.39%, 51-60 ปี 4 คน คิดเป็น 5.19%,31-40 ปี 1 คน คิดเป็น 
1.3 % ตามล าดบั วิเคราะห์สมัพนัธ์กบัแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของซีโรไทป์
เชือ้ไวรัสเดงกี จ านวน 29 ตัวอย่าง (พ.ศ.2564 จ านวน 19 ตัวอย่าง และ 
พ.ศ.2565 จ านวน 10 ตวัอย่าง) พบ DENV-1จ านวน 19 ตวัอย่าง คิดเป็น 
65.5% DENV-2จ านวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็น24.1% และ CHIKV. 3 ตัวอย่าง
คิดเป็น 10.3% ช่วงท่ีมีการเกิดโรคมากท่ีสุดคือ เดือนมิถุนายน 20 คน 
กรกฎาคม 5 คน พฤษภาคม 2 คน เมษายน 1 คน และ กันยายน1 คน
ตามล าดบั

เห็นควรจดัประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ เก่ียวข้องโดยเฉพาะผู้ บนัทึกและผู้ส่ง
ตัวอย่างเลือดตรวจผู้ ป่วยท่ีสงสัยโรคไข้เลือดออก หรือ ไวรัสซิกาและ                        
ชิกนุคณุยา ในโรงพยาบาลทัว่ไป เขตสขุภาพท่ี 7  อยา่งมีประสทิธิภาพ


