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บทคัดย่อ

 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนช้ืนของโลก รวมทั้งประเทศไทย 
ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะน�าโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจ
การติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) เพื่อตรวจคัดกรองจึงมีความส�าคัญต่อการวินิจฉัยโรค การวิจัยเชิงส�ารวจภาคตัดขวางนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของการใช้ชดุตรวจการตดิเชือ้ไวรสัเดงก ีต่อการรายงานโรคไข้เลอืดออกตามระบบเฝ้าระวงัโรค 
รง. 506 ในเขตกรงุเทพมหานครตัง้แต่ปี 2556 จนถงึปี 2560 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 
33 โรงพยาบาล เก็บข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 โดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
 ผลการศึกษา พบว่าแนวโน้มการใช้ชุดตรวจการติดเช้ือไวรัสเดงกีเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ของโรค ในปี 2558 มีการ
ตรวจได้ผลบวกมากที่สุด (ร้อยละ 30.1) การรายงานมากสุดในปี 2558 จ�านวน 11,881 ราย มีการรายงานโรคไข้เลือดออก
ในระบบเฝ้าระวงั รง. 506 น้อยกว่าการใช้ชดุตรวจทีใ่ช้ในโรงพยาบาลทีไ่ด้ผลบวก (ร้อยละ 87.8) และมกีารใช้ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
ทุกปี การรายงานโรคไข้เลือดออกท่ีมีการรายงานผลการใช้ชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 
รายงานโรคไข้เลือดออกในระยะเวลา 1 ถึง 2 วัน เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีมี
ความสัมพันธ์กับการรายงานชนิดโรคไข้เลือดออก (p < 0.001)
 จากผลการศึกษามีข้อเสนอว่า โรงพยาบาลควรมีการพัฒนาระบบการรายงานผู้ป่วยในการกรอกข้อมูลผลการใช้ชุด
ตรวจ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 ค�าส�าคญั:  ชดุตรวจการตดิเชือ้ไวรสัเดงกี (DENV NS1), ระบบเฝ้าระวงัโรค รง. 506, โรงพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานคร



ภูมิหลังและเหตุผล

โ รคไข้ เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ เป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนช้ืนของโลก 

รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะน�าโรค 
ในประเทศไทยเร่ิมมีการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 
พบรายงานผู้ป่วย 2,158 ราย ป่วยตายร้อยละ 13.9 ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2530 พบรายงานผู้ป่วยสูงสุด คือ 174,258 
ราย ป่วยตายร้อยละ 0.5 และจากข้อมูลเฝ้าระวังโรคใน
ปี พ.ศ. 2560 ที่รายงานโดยส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบรายงานผู้ป่วย 
53,190 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 80.80 

ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 63 ราย คิดเป็นอัตราตาย 
0.10 ตอ่ประชากรแสนคน และอตัราปว่ยตายร้อยละ 0.12 
ส�าหรบักรงุเทพมหานคร พบรายงานผูป้ว่ย 9,036 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 158.76 ราย ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสีย
ชีวิต จ�านวน 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.10 ต่อประชากร
แสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.04 ในปี พ.ศ. 2561 
พบผู้ป่วย 52,670 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 
80.01 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 69 ราย ผู้ป่วยของ
กรุงเทพมหานคร จ�านวน 5,494 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
96.53 ราย ต่อประชากรแสนคน มีผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย 
คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อประชากรแสนคน และอัตรา
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Abstract

 Dengue is a communicable disease transmitted by Aedes mosquitoes causing a significant problem 
in the tropical and humid regions of the world, including Thailand. The signs and symptoms of dengue 
are similar to other diseases making diagnosis more complicate. Dengue virus infection test kit (DENV NS1) 
is crucial for virus detection and diagnosis. This cross-sectional study aimed to study the use of DENV 
NS1 test kit among reported cases according to the diseases surveillance system (Report 506) in Bangkok 
between 2013 and 2017. The sample group of this study was 33 hospitals in Bangkok. The data were 
collected in March 2019 by self-administered questionnaire and analyzed by descriptive statistics and 
Chi-square test.
 The result showed that the trend of using DENV NS1 test kit increased according to disease situation. 
The highest positive results of DENV NS1 were 30.1 percent, concurrent with the number of 11,881 re-
ported dengue cases in 2015. Furthermore, the reported cases in the diseases surveillance system (R. 
506) was less than the positive result from the test kit (87.8%) and the number of using dengue rapid 
test kit increased every year. The use of 1 to 2-days screening test kit constantly increased from 2014 to 
2017. The uses of DENV NS1 test kit results were associated with the types of dengue reported in the 
disease surveillance system (p < 0.001).
 It is recommended that the hospital should develop a surveillance system to report patients to fill 
out the results of using the test kit or laboratory result.

 Keywords:  screening test kit (DENV NS1), surveillance report 506, hospitals in Bangkok
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ป่วยตายร้อยละ 0.04 ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 10-
14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 270.91 ต่อประชากรแสนคน รอง
ลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 208.80 ต่อ
ประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 15-24 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 
148.05 ตอ่ประชากรแสนคน กลุม่อาย ุ0-4 ป ีคดิเปน็อตัรา
ป่วย 90.67 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 25-34 ปี 
คิดเป็นอัตราป่วย 74.28 ต่อประชากรแสนคน จะเห็นได้
วา่ มใิช่เฉพาะกุมารแพทยเ์ทา่นัน้ทีต่อ้งค�านงึถงึโรคไขเ้ลอืด
ออกในกลุม่เดก็ แตอ่ายรุแพทยแ์ละแพทยท์ัว่ไปกต็อ้งนึกถงึ
โรคไข้เลือดออกด้วย โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพมหานครที่มี
อตัราปว่ยสงู เหมาะกบัการระบาดของโรคไข้เลือดออกเน่ือง
ด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีผู้อยู่อาศัยเป็นจ�านวนมากเอ้ือต่อการ
แพร่ระบาดของโรค(1,2,3)

 ทั้งน้ี โรงพยาบาลท่ีรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะ
ตอ้งรายงานตามระบบเฝา้ระวังโรค รง. 506 โดยให้รายงาน
ตั้งแต่ผู้ป่วยที่น่าสงสัย (suspected case) และจะต้องมี
การสอบสวนโรค (epidemiological investigation) โดย
การสอบสวนโรคเฉพาะราย (case investigation) ทันที 
เม่ือมีรายงานผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยรายแรกๆ ใน
พื้นที่ ที่ควรสอบสวนเพื่อให้เห็นสภาพของแหล่งเพาะพันธุ์
และที่อาศัยของยุงลาย พาหะน�าโรคในพื้นที่นั้น ตลอด
จนการแพร่กระจายของโรคในชุมชน เพื่อที่จะได้ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทันท่วงทีก่อนที่โรคจะแพร่
ระบาดอย่างกว้างขวาง(4)

 ในปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลต่างๆ ให้ความส�าคัญใน
การรายงานโรคนีม้ากขึน้ ซึง่อาจเนือ่งมาจากการทีม่ผีูป้ว่ยท่ี
มชีือ่เสยีงในสงัคมปว่ยดว้ยโรคไข้เลอืดออกและเสยีชวีติ อนั
เปน็การสญูเสยีบคุคลส�าคญัของครอบครวัและสงัคม ซ่ึงสง่
ผลใหเ้กิดกระแสในการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก
และเกดิความตระหนกัถึงความรนุแรงของโรคในสงัคมมาก
ขึ้น(4) นอกจากน้ี ระบบการรายงานที่ทันเวลา การตรวจ
วนิจิฉยัโรคทางหอ้งปฏิบัตกิารไวรสัวทิยา การยนืยนัการตดิ
เช้ือไวรสัเดงกีกม็คีวามส�าคญัเชน่กนั ในกรณท่ีีสามารถตรวจ
วนิิจฉยัไดผ้ลรวดเรว็และอยูใ่นระยะทีผู่ป้ว่ยยงัมอีาการ จะ

ท�าใหเ้กดิประโยชนต์อ่การรักษาผู้ปว่ย ซึง่นับเปน็ประโยชน์
สงูสดุ และผลการตรวจนัน้ยงัเปน็ประโยชนต์อ่การเฝา้ระวงั
การระบาดของโรคดว้ย หากผูป้ว่ยไดร้บัการวนิจิฉยัท่ีล่าช้า
จะส่งผลให้การรักษายุ่งยากขึ้น โดยการติดเชื้อไวรัสเดงกี
จะมีอาการไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่ง
อาจจะแยกไม่ออกจากโรคอื่น เช่น ไข้หวัดใหญ่ การตรวจ
ยนืยนัทางหอ้งปฏบิตักิารทีร่วดเรว็จะเปน็ประโยชนต์อ่การ
วางแผนดูแล และใหก้ารรักษาผู้ปว่ยได้อยา่งถกูต้องและทนั
การณ์ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
ได้
 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกีด้วยวิธีการ
ตรวจหาแอนติบอดีที่จ�าเพาะ เช่น การตรวจหาแอนติบอดี
ชนิดเอ็มและจีด้วยวิธีอิไลซา (Anti DENV IgM/IgG Cap-
ture ELISA) หรือ การตรวจหาสารพันธุกรรมโดยการเพิ่ม
จ�านวนด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ (RT-PCR)(1) ซึ่งเป็นวิธีอ้างอิง
หรือมาตรฐาน แต่วิธีการดังกล่าวใช้เวลานานและต้องการ
อุปกรณ์พิเศษ รวมทั้งต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะสูง ใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาชุดตรวจส�าเร็จรูปชนิดรวดเร็ว (Den-
gue rapid test) ซึ่งเป็นชุดตรวจคัดกรอง (screening 
test) การติดเชื้อไวรัสเดงกี สามารถตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อตั้งแต่ระยะแรกได้และรู้ผลเร็ว โดยตรวจหา Dengue 
non-structural protein 1 (DENV NS1), แอนติบอดี้
จ�าเพาะตอ่ไวรสัเดงกชีนดิเอม็/ชนดิจ ี(Anti DENV IgM/IgG) 
และชนดิเอ (Anti DENV IgA) เนือ่งจาก Dengue NS1 เปน็
โปรตีนที่จ�าเพาะของเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งสามารถตรวจพบใน
เลือดของผู้ป่วยตั้งแต่วันแรกของการมีไข้จนถึงวันที่ 9 ของ
ไข้(5) โดยสามารถตรวจพบทั้งการติดเชื้อแบบปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ระดับ Dengue NS1 ในเลือดสัมพันธ์กับปริมาณ
ไวรัสในกระแสเลือด (viremia) ดังนั้น การตรวจ Dengue 
NS1 antigen จึงเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยการติดเช้ือ
ไวรัสเดงกี โดยเฉพาะในระยะแรกของการติดเช้ือ ซึ่งไม่มี
อาการจ�าเพาะ สามารถช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้
อยา่งรวดเร็ว และท�าใหม้กีารรายงานโรคไข้เลือดออกไดเ้รว็ 
ท�าให้สามารถป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้างได้

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563



 ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัย
ผลการใช้ชุดตรวจไวรสัเดงก ีมแีตก่ารศกึษาการใชช้ดุตรวจ 
NS1 rapid test ในการตรวจคัดกรองนักท่องเท่ียวท่ีเดิน
ทางกลับจากประเทศเขตร้อนในรายที่มีไข้ (37.8°C) ใน
ประเทศเบลเยียม(6) เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 วัตถุประสงค์ทั่วไป
 เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี 
ต่อการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค 
รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 
2560
 วัตถุประสงค์เฉพาะ
 1. ศึกษาแนวโน้มการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส 
เดงกีในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. ศึกษาจ�านวนของการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส
เดงกีและจ�านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือด
ออกที่ได้รับรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวัง
โรค รง. 506 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 ในเขต
กรุงเทพมหานคร
 3. เปรียบเทียบการรายงานผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกราย
ทีม่ผีลการใชช้ดุตรวจการตดิเชือ้ไวรสัเดงก ีกับทีไ่มม่ผีลการ
ใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีในเขตกรุงเทพมหานคร
 สมมุติฐานการศึกษา
 การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีท�าให้เพิ่มโอกาส
ในการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเดงกี
	 ขอบเขตการศึกษา
 การศึกษาครัง้นี ้เปน็การศกึษาการใชช้ดุตรวจการตดิ
เชือ้ไวรสัเดงกีในโรงพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานคร ตัง้แต่
ปี 2556 ถึง 2560 เท่านั้น

ระเบียบวิธีศึกษา

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อ

ไวรัสเดงกี (DENV NS1) ต่อการรายงานโรคไข้เลือดออก
ตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปี พ.ศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครและได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือไวรัสเดงกี 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีรายงานโรคไข้เดงกี ไข้เลือดออก และ
ไข้เลือดออกช็อก ในระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา 
(Epinet) ปี 2560 ตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จ�านวนประชากรทั้งหมด
หลักร้อยใชก้ลุ่มตัวอยา่งร้อยละ 15 – 30 (7) และเพ่ือป้องกัน
การสูญหายของข้อมูลในการส่งคืนแบบสอบถาม จึงเก็บ
เพ่ิมอีกร้อยละ 10 โดยโรงพยาบาลท่ีรายงานโรคไข้เลือด
ออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในปี 2560 มีจ�านวน 
101 โรงพยาบาล ท�าใหไ้ด้กลุ่มตัวอยา่ง ทัง้หมด เทา่กับ 33 
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 33.33 และสุ่มตัวอย่างแบบ
มีระบบ (systematic random sampling) เรียงล�าดับ 
โรงพยาบาลที่รายงานโรคไข้เดงกี ไข้เลือดออก ไข้เลือด
ออกชอ็ก ป ี2560 จากการรายงานนอ้ยไปหามาก จากการ 
ค�านวณช่วงการสุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 3 จึงเร่ิมท�าการสุ่ม 
โดยการสุ่มหยิบตัวเลขโรงพยาบาลเพื่อหาต�าแหน่งที่ 1 
เป็นตัวอย่างที่ 1 จากนั้นนับต�าแหน่งโรงพยาบาลถัดไป
เป็นล�าดับท่ี 3 ได้เป็นตัวอย่างที่ 2 ท�าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จน
ครบจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ ส่วนการจ�าแนก
ประเภทของโรงพยาบาลนัน้ จ�าแนกตามขนาดโดยพิจารณา
จากจ�านวนเตยีงทีเ่ปิดรบับรกิาร ซึง่แบง่ออกไดเ้ปน็ 3 กลุม่(8) 
ดังนี้
  1. ขนาดเล็ก จ�านวนเตียงน้อยกว่า 100 เตียง
  2. ขนาดกลาง จ�านวนเตียง 100 - 250 เตียง
  3. ขนาดใหญ่ จ�านวนเตียงมากกว่า 250 เตียง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 แบบเกบ็ขอ้มูลจากโรงพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิย 
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ประกอบด้วย 3 ส่วน
	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ สกุล ต�าแหน่ง แผนก
ที่ท�างาน โรงพยาบาลที่ท�างานของผู้ให้ข้อมูล สังกัดและ
ขนาดของโรงพยาบาล
	 ส่วนท่ี	2	ขอ้มลูดา้นการใชช้ดุตรวจวนิจิฉยัโรคไขเ้ลือด
ออกเบือ้งต้น ไดแ้ก ่ปทีีใ่ชช้ดุตรวจฯ และย่ีห้อของชดุตรวจฯ 
ตามปีที่ใช้ ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มใช้
 สว่นที	่3	ขอ้มลูดา้นการรายงานโรคไขเ้ดงก ี(รหสั 66) 
โรคไข้เลือดออก (รหัส 26) และไข้เลือดออกช็อก (รหัส 27) 
ในแตล่ะปีของโรงพยาบาล ตามระบบเฝา้ระวังโรค รง. 506 
ตัง้แตป่ ี2556 จนถงึปี 2560 ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยดงึ
ขอ้มลูตามตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัจากระบบสารสนเทศของ
กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ ส�านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป SPSS Statistics version 24.0 ใช้สถิติเชิง
พรรณนาด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพ่ือตรวจ
สอบ บรรยายตวัแปรทีศ่กึษา และใชส้ถติเิชงิอนมุานในการ
เปรยีบเทียบการรายงานผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออกรายทัง้ทีม่ผีล
การใชช้ดุตรวจฯ และทีไ่มม่ผีลการใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยการทด
สอบไคสแควร์ โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่น้อย
กว่า 0.05

ผลการศึกษา
 จากการศึกษาใน 33 โรงพยาบาลดังกล่าว พบว่ามา
จากโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ (ตาราง
ที่ 1) ผู้ให้ข้อมูลมีต�าแหน่งเป็นพยาบาลด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 72.2 และ
เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการร้อยละ 27.8 การเริ่มใช้ชุด
ตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น เริ่มในปี 2555 มาก
ที่สุดจ�านวน 10 โรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของ
โรงพยาบาลทั้งหมด รองลงมาคือปี 2556 จ�านวน 9 
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 27.2 โดยมีการใช้ชุดตรวจฯ 
ทั้งหมด 5 ยี่ห้อ ที่ใช้มากที่สุด (ร้อยละ 84.8) คือยี่ห้อ SD 
Bioline Dengue Duo ของบรษิทั Standard Dianostics, 
Inc. (Korea)
 จากกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาล 33 แห่ง มีการใช้ชุด
ตรวจฯ มากท่ีสุดในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของ
การตรวจท้ังหมด ซ่ึงได้ผลบวก ร้อยละ 30.1 (ตารางที่ 
2) 
 จากการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวัง 
รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2556-2560 พบ
ว่ากลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาล 33 แห่งมีการรายงานโรคไข้
เลือดออกรหัส 26 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลง
มาคือโรคไข้เดงกี รหัส 66 ร้อยละ 47.2 และไข้เลือดออก
ชอ็ก รหสั 27 รอ้ยละ 0.2 (ตารางที ่3) โรงพยาบาลรายงาน
นอ้ยสุดคอื 0 รายงาน รายงานมากทีสุ่ดคอื 648 เฉลีย่ 186 

ตารางที่ 1 โรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามสังกัดและขนาด (n=33)

	 	 สังกัด
	 ลักษณะทั่วไป	 	 	 	
	 	 รัฐบาล	 เอกชน

ขนาดของโรงพยาบาล
 - ขนาดเล็ก จ�านวนเตียงน้อยกว่า 100 เตียง 0 0
 - ขนาดกลาง จ�านวนเตียง 100 - 250 เตียง 0 19 (57.6%)
 - ขนาดใหญ่ จ�านวนเตียงมากกว่า 250 เตียง 5 (15.1%) 9 (27.3%)

น้อยสุด = 100, มากสุด = 1,200, เฉลี่ย = 315 เตียง 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563



ตารางที่ 3  การรายงานโรคไข้เลือดออกในเขตกรุงเทพมหานครและในโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง รายปี จ�าแนก ตามรหัสโรค

 การรายงานโรค	 การรายงานโรคจากโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง	33	แห่ง	

	 ปี	 ทั่วทั้ง	กทม.	 โรคไข้เดงกี	 โรคไข้เลือดออก	 โรคไข้เลือดออกช็อก
	 101	แห่ง	 (รหัส	66)	 (รหัส	26)	 (รหัส	27)

	 	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ

2556 14,763 3,239 42.4 4,387 57.4 14 0.2
2557 5,256 1,273 49.1 1,312 50.6 8 0.3
2558 25,680 5,740 48.3 6,121 51.5 20 0.2
2559 7,750 1,947 49.5 1,968 50.1 14 0.4
2560 9,455 2,312 49.5 2,341 50.1 17 0.4

ข้อมูล 33 โรงพยาบาล น้อยสุด = 0, มากสุด = 648, เฉลี่ย = 186

ตารางที่ 4 การรายงานโรคท่ีมีผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี
ในโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามปี 

	 มีผลตรวจ	Rapid	test

ปี	พ.ศ.	 รายงานโรคไข้	 จำานวน	 ร้อยละ
	 เลือดออก	33	แห่ง

2556 7,640 0 0.0
2557 2,593 119 4.6
2558 11,881 3,069 25.8
2559 3,929 1,187 30.2
2560 4,670 1,792 38.4

ตารางที่ 5 รายงานโรคไข้เลือดออกเทียบกับการใช้ชุดตรวจไวรัส
เดงกีที่ได้ผลบวกในโรงพยาบาล 33 แห่ง 

 รายงานโรค	 ใช้ชุดตรวจ	 คิดเป็น
ปี	พ.ศ.
	 ไข้เลือดออก	 ตรวจได้ผลบวก	 ร้อยละ

2556 7,640 8,725 87.7
2557 2,593 3,073 84.4
2558 11,881 13,538 87.8
2559 3,929 4,344 90.4
2560 4,670 4,913 95.1

ตารางที่ 2 การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีเบื้องต้นเพื่อการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก จ�าแนกตามผลการตรวจ

 ได้ผลบวก	
			ปี	 จำานวน
	 	 จำานวน	 ร้อยละ

ปี 2556 39,180 8,725 22.3
ปี 2557 22,369 3,073 13.7
ปี 2558 44,981 13,538 30.1
ปี 2559 35,484 4,344 12.2
ปี 2560 33,796 4,913 15.5

ข้อมูล 33 โรงพยาบาล ตรวจน้อยสุด = 0 test, มากสุด = 16,356 tests, เฉลี่ย 1,071 tests
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รายงานต่อปี
 ส�าหรับการรายงานโรคไข้เลือดออกฯ และมีหรือไม่มี
ผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีนั้น พบว่าในปี 2556 มี 
7,640 รายงาน แต่ไม่มีผลการใช้ชุดตรวจฯ ในขณะที่ปี 
2557-2560 มกีารรายงานและมผีลการตรวจฯ คดิเปน็ร้อย
ละ 4.6, 25.8, 30.2 และ 38.4 ตามล�าดับ (ตารางที่ 4) เมื่อ
เทียบกบัการใชช้ดุตรวจฯ ทีใ่หผ้ลบวก พบวา่มกีารรายงาน
น้อยกว่าการใช้ชุดตรวจฯ ที่ให้ผลบวกทุกปี คิดเป็นร้อยละ 
87.7, 84.4, 87.8, 90.4 และ 95.1 ของการตรวจที่ได้ผล
บวกตามล�าดับ (ตารางที่ 5) และเมื่อเปรียบเทียบว่าผู้ป่วย

ที่มีการรายงานโรคและมีผลการตรวจแตกต่างกันหรือไม่ 
พบวา่มผีลการตรวจในไขเ้ลอืดออกมากทีส่ดุและในไขเ้ลอืด
ออกช็อกน้อยที่สุด โดยค่า p-value < 0.001 (ตารางที่ 6)

วิจารณ์และข้อยุติ

 จากการศึกษาแนวโน้มการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อ 
ไวรัสเดงกีในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560 
นั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้ชุดตรวจฯ มากที่สุดในปี 
2558 จ�านวนถึง 44,981 ชุด การใช้ชุดตรวจการติดเช้ือ
ไวรัสเดงกีดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบรายงานโรคกับผลการตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีในโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง

	 ผลการตรวจ	Rapid	test	จำานวน	(%)
การรายงานโรค	 	 	 x 2	 p-value
	 มีผล	 ไม่มีผล

โรคไข้เดงกี (DF) 2,640 (18.2) 11,871 (81.8) 69.383 < 0.001* 
โรคไข้เลือดออก (DHF) 3,521 (21.8) 12,608 (78.2)
โรคไข้เลือดออกช็อก (DSS)  6 (8.2)  67 (91.8) 

* significant level at p-value < 0.05

ภาพที่ 1
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ของโรคไข้เลือดออกซึ่งพบการระบาดมากท่ีสุดในปี 2558 
การใช้ชุดตรวจฯ ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงสอดคล้องกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในแต่ละปี 
ระหว่างปี 2556–2560 (3) และจากการศึกษาการรายงาน
โรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวัง รง. 506 พบว่ามีการ
รายงานโรคไข้เลอืดออกทีมี่ผลการใช้ชดุตรวจฯ เพิม่ขึน้ทกุปี
 จากการศึกษาการรายงานโรคฯ ที่มีผลการตรวจฯ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ถึง
ปี 2560 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมใช้ชุดตรวจการ
ติดเชื้อไวรัสเดงกีเพิ่มมากขึ้น ส่วนการท่ีกลุ่มตัวอย่างเร่ิมมี
การรายงานโรคไข้เลือดออกในระยะเวลา 1 ถึง 2 วัน เพิ่ม
มากข้ึนต้ังแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 อาจเนื่องมาจากมีการ
เริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ
อาจเน่ืองจากการนเิทศงานในระบบสารสนเทศทางระบาด
วิทยาของกรุงเทพมหานครมีความครอบคลุมมากขึ้น
 ในการเปรียบเทียบการรายงานฯ ท่ีมีผลฯ กับที่ไม่มี
ผลการตรวจฯ ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น พบว่าแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ถึงแม้ว่าจากการ
ศึกษาจะพบว่าการใช้ชุดตรวจฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่
กับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของปีนั้นๆ 
และอาจจะไม่ได้ท�าให้เพิ่มจ�านวนการรายงานผู้ป่วยก็ตาม 
ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ ได้ท�าการศึกษาตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างอาจจะรายงานตั้งแต่ผู้ป่วยท่ีมีอาการสงสัย 
ว่าเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก โดยยังไม่ได้ใช้ชุดตรวจฯ ส่วน
โรคไข้เลือดออกช็อกน้ัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการ
ช็อก แพทย์ก็ไม่ได้ใช้ชุดตรวจนี้ แต่จะท�าการตรวจวินิจฉัย
โดยการตรวจ RT-PCR (9) หรือวินิจฉัยตามอาการ  แต่การ
ศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส 
เดงกีเท่านั้น  ซึ่งมีบางรายงานโรคไข้เลือดออกที่มีการ
รายงานผลการตรวจ IgM/IgG, CBC, RT-PCR ด้วย

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 - ควรมกีารอบรมการรายงานโรคตดิตอ่ใหแ้กเ่จ้าหน้าที ่

ที่รับผิดชอบ และควรมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
 - ควรมีการเพิ่มผลการตรวจ NS1 Ag Rapid test 
ในนิยามเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ของส�านักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 - ในการเลือกใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ควร
ต้องค�านึงถึงความสัมพันธ์กับเวลาการเพิ่มจ�านวนของเช้ือ
และการสร้างภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยด้วย (10) ทั้งนี้ การที่ชุด
ตรวจให้ผลเป็นลบไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อ 
ไวรัสเดงกี จะต้องติดตามอาการหรือวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย
วิธีมาตรฐานต่อไป (11)

 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 - ควรท�าการศึกษาเพื่อประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้
เลอืดออกของโรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในภาพ
รวมทั่วทั้งเขตกรุงเทพมหานคร
 - ควรมีการศึกษาช่วงระยะเวลาตั้งแต่เมื่อได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกด้วยชุดตรวจการติดเชื้อ 
ไวรัสเดงกีจนถึงการหายจากโรคนี้
 - ควรมกีารสัมภาษณแ์พทยเ์กีย่วกบัทศันคติในการใช้
ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี
 - ควรมีการศึกษาความแม่นย�าของชุดตรวจการติด
เชื้อไวรัสเดงกี
 - ควรมีการศึกษาการรายงานโรคไข้เลือดออกที่มีผล
การใช้ชดุตรวจไวรสัเดงกกัีบระยะเวลาในการรกัษาโรค และ
การรายงานโรคไขเ้ลือดออกทีม่ผีลการใชช้ดุตรวจไวรสัเดงกี
กับระยะเวลาในการควบคุมโรค
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