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การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณภาพของการรายงานผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐของจังหวัดยโสธร
และศึ ก ษาค่ า ความไว ความจํา เพาะ ค่ า ทํา นายผลบวกและผลลบ ของการรายงานผู้ ป่ วย
ไข้ เลื อดออก ในระบบรายงาน 506/507
และการวิ นิจฉั ยของแพทย์เ บื้องต้ น ของผู้ ป่ วย
ไข้ เลือดออก เปรียบเทียบกับรายงานผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาลของรัฐ ประชากรที่
ศึกษาเป็ นผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2553 ในโรงพยาบาล
ของรัฐของจังหวัดยโสธรทั้งหมด 9 แห่ ง โดยค้ นหาผู้ป่วยตามบัญชีจาํ แนกโรคระหว่างประเทศ
(ICD-10) A90, A91, B349 และ R509 พบประชากรที่ศึกษา จํานวน 7,125 ราย พบกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็ นผู้ป่วย เข้ าข่ายตามนิยามที่ใช้ ในการศึกษา จํานวน 890 ราย เก็บข้ อมูลตามแบบ
คัดลอกที่สร้ างขึ้นเองได้ จํานวน 732 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 82.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ เชิง
พรรณนา ด้ วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด และค่ามัธยฐาน ผลการศึกษาพบว่า
ความครบถ้ วนของการรายงานผู้ป่วย DHF ร้ อยละ 30.5 (223 ราย) โดยตัวแปรมีความ
ครบถ้ วนทุก ตัวแปร (223 ราย) ความถูกต้ อง พบตัวแปรที่รายงานความถูกต้ องครบทุกราย คือ
ตัวแปรเพศ ตัวแปรที่มีความถูกต้ องตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้ แก่ การวินิจฉัยขั้นสุดท้ าย วันพบ
ผู้ป่วย และวันเริ่มป่ วย ร้ อยละ 71.3, 70.9 และ 43.0 ตามลําดับ สําหรับความทันเวลาซึ่ง
โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้ องรายงานมาที่ศูนย์ระบาดวิทยาประจําจังหวัด ภายใน 1 วันหลังจากพบ
ผู้ป่วยและแพทย์ลงความเห็นเป็ นผู้ท่ีเข้ าข่ ายสงสัยไข้ เลือดออก พบว่ า มีจํานวนรายงานผู้ป่วย
ทันเวลา ร้ อยละ 46.6 (104 ราย) สําหรับค่าความไวของระบบรายงาน 506/507 ร้ อยละ 30.6
ค่าความจําเพาะ ร้ อยละ 97.9 ค่าทํานายผลบวก ร้ อยละ 67.3 ค่าทํานายผลลบ ร้ อยละ 90.8
สํา หรั บ ค่ า ความไว ความจํา เพาะ ค่ า ทํา นายผลบวกและผลลบของการวิ นิ จ ฉั ย ของแพทย์
เปรียบเทียบกับนิยามการวินิจฉัยเบื้องต้ นเมื่อแพทย์วินิจฉัยไข้ เดงกี พบว่าค่าความไว ร้ อยละ 23.7
ค่าความจําเพาะ ร้ อยละ 44.4 ค่าทํานายผลบวก ร้ อยละ 29.0 ค่าทํานายผลลบ ร้ อยละ 37.8 ใน
กรณีแพทย์วินิจฉัยเป็ นไข้ เลือดออก พบค่าความไว ร้ อยละ 72.9 ค่าความจําเพาะ ร้ อยละ 80.2
ค่าทํานายผลบวก ร้ อยละ 77.9 ค่าทํานายผลลบ ร้ อยละ 75.6 สรุปได้ ว่า คุณภาพของการรายงาน
ผู้ป่วยไข้ เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับตํ่า โดยเฉพาะความครบถ้ วน
ของการรายงานผู้ป่วย และ ความทันเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจําเป็ นต้ องเร่งรัด ควบคุม กํากับ
คุณภาพของการรายงานข้ อมูลเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาให้ ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของการ
วินิจฉัยของแพทย์ยังใช้ นิยามประกอบการวินิจฉั ยค่ อนข้ างน้ อย โดยเฉพาะการวินิจฉัยไข้ เดงกี
ดังนั้น ควรมีการอบรมแพทย์จบใหม่เกี่ยวกับนิยามการวินิจฉัยโรคอย่างต่อเนื่องทุกปี
คําสําคัญ: คุณภาพ, รายงาน, ไข้เลือดออก
คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้ เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร
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The study design was cross‐sectional descriptive study. The objective of this study was
to assess the quality of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) patients report in
Government Hospitals, Yasothon Province of completeness, accuracy and timeliness.
Furthermore, it was to study about the sensitivity, specificity and positive‐negative
predictive value of DHF patients report in 506/507 reports system and in DHF
diagnosis of physician with definite of presumptive diagnosis DHF compare to the
patient reports in the hospital database. The data was collected from hospital
database in 9 government hospitals, Yasothon Province between 1 January 2010 to
31 December 2010. There were 7,125 patients from hospital summary records
(ICD‐10: A90, A91, B349 and R509). DHF was selected by clinical and laboratory.
Following the clinical diagnosis and laboratory results, there were 890 cases of DHF
and 732 (82.2%) cases were collected for data in this study. The data were present
as frequency, percentage, minimum‐maximum, mean and standard deviation.
The results showed that completeness of the reported patients was 30.5 % (223
cases). The completeness of the variables was complete in all patients. The variable
at gender was the accuracy in all patients. In addition, the variables that must be
lower than the standard criteria as final diagnosis, date define and date sick were
71.3%, 70.9% and 43.0% respectively. For the timeliness when the hospital
facilities must be reported to the provincial Epidemiological Center within 1 day
after the finding of the patients and the physician concluded that the suspected DHF.
It was found that timeliness 46.6% (104 cases). The sensitivity and specificity of the
reporting system 506/507 were 30.6% and 97.9%.The positive and negative
predictive values were 67.3% and 90.8%. The sensitivity, specificity and positive
and negative predictive values of clinical diagnosis were compared with the
definition of initial diagnosis. Dengue was diagnosed when the physician found that
DF sensitivity was 23.7%. The specificity was 44.4 %. The positive and negative
predictive value were 29.0% and 37.8% respectively. In addition, the clinical
diagnosis of DHF was showed the sensitivity at 72.9%. The specificity was 80.2%.
The positive and negative predictive value were 77.9% and 75.6% respectively.
The results of this study showed that the quality of reported dengue patients in
government hospitals was lower than standard criteria especially completeness of
the patient reports and timeliness. There for, the provincial Epidemiological Center
must expedite, control and monitor the quality of report to the standards of
epidemiological surveillance. The diagnosis of physician diagnosis using the right
definition of especially diagnosis of dengue to be DF. Then, there must be the
continuous for the physician cause of definition DHF by diagnosed.
Keyword: quality, report, dengue hemorrhagic fever
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บทนํา
ไข้ เลื อ ดออกเป็ นโรคที่ เ ป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข
ทุกระดับ จากข้ อมูลขององค์การอนามัยโลก พบประชากรโลก
ที่ติดเชื้อเดงกี ประมาณ 50 ล้ านคน และมีประชากรที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่การระบาดของเชื้อ ดังกล่าว ประมาณ 250 ล้ าน
คน พบผู้ป่วยไข้ เลือดออกกระจายไปทั่วโลก โดยพบผู้ป่วย
ไข้ เดงกี (Dengue fever; DF) ประมาณ 50-100 ล้ านคน
ต่อปี พบผู้ป่วยไข้ เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever;
DHF) มากกว่า 500,000 รายต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการป่ วย
ที่รุนแรง จึงพบอัตราป่ วยตายมากกว่าร้ อยละ 5 ต่อปี เช่นกัน
(World health organization [WHO], 2009) ในส่วน
การระบาดโรค DHF ในประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้ รับรายงานผู้ป่วย จํานวน 89,626 ราย
อัตราป่ วย 141.8 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 102 ราย
อั ตราป่ วยตาย ร้ อยละ 0.1 ในรอบ 10 ปี ที่ ผ่ า นมา (พ.ศ.
2542-2551) พบอัตราป่ วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2544 (224.3
ต่ อ ประชากรแสนคน) อัต ราป่ วยตํ่า สุด ใน ปี พ.ศ.2543
(30.1 ต่ อประชากรแสนคน) และอัตราป่ วยลดลง ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2545-2547 เป็ นต้ นมา และเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548-2551 รูปแบบการเกิดโรค DHF ของประเทศ
ยั ง คงไม่ เ ปลี่ ยนแปลง เช่ น ลั ก ษณะการเปลี่ ยนแปลง
ตามฤดู กาล คื อ มีผ้ ู ป่ วยมากในช่ วงฤดู ฝน กลุ่ มบุ ค คลเสี่ย ง
ยังคงเป็ น กลุ่มอายุ 0-14 ปี พบสัดส่วนของผู้ป่วย DF มาก
ขึ้นประมาณร้ อยละ 2.0 ติดต่ อกัน 4 ปี แม้ นว่ าสัดส่วนของ
DHF ลดลงประมาณร้ อยละ 2.0 ติดต่อกัน 4 ปี ในกรณีทุก
กลุ่มอายุ การเกิดโรคตามพื้นที่พบกระจายทุกจังหวัด (ภาสกร
อัครเสวี และคณะ, 2551) จังหวัดยโสธรไม่มีหลักฐานยืนยัน
แน่ ชัดว่ า พบผู้ ป่วยรายแรกในจังหวัดเมื่อใดแต่ จากการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2532 มีรายงานพบผู้ป่วย DHF
ทุ ก ปี จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยพบอั ต ราป่ วยสู ง ที่ สุ ด เมื่ อ ปี พ.ศ.
2533 รองลงมา 2540 และ 2541 อัตราป่ วย 297.0,
245.7, 209.5 ต่อประชากรแสนคนตามลําดับ (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, 2550) จากการประเมินมาตรฐาน
ระบาดวิทยาโรคติดต่ อในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐ พบว่ า
คุณภาพข้ อมูลยังมีคุณภาพไม่ดี ทั้งในส่วนของความครบถ้ วน
ร้ อยละ 79.0 ความทั น เวลา ร้ อยละ 83.4 ในส่ ว นของ
ความถูกต้ อง ยังไม่เคยมีการประเมิน (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร, 2552) นอกจากนี้คุณภาพของข้ อมูลรายงาน
ผู้ป่วย DHF ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยโสธร ในด้ าน
ความถู กต้ องและความครบถ้ วนของการรายงานผู้ ป่ วยและ
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ตัวแปร ยังไม่เคยมีการศึกษา ซึ่งทําให้ ไม่ทราบว่าคุณภาพของ
การรายงานผู้ป่วย DHF ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยโสธร
นั้นเป็ นอย่างไร แต่มีการอ้ างอิงการรายงาน จากระบบรายงาน
เฝ้ าระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาโรคติ ด ต่ อ รวมถึง รายงานผู้ ป่ วย
DHF เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากยังไม่ทราบว่าคุณภาพของ
การรายงานข้ อมูลผู้ป่วยโรค DHF ว่าเป็ นอย่างไร ก็จะเป็ น
การยากที่จะพยากรณ์โรคได้ อย่ างถู กต้ องและแม่ น ยําทําให้
การดําเนินการวางแผนแก้ ไขปั ญหาโรค DHF ไม่สอดคล้ อง
กับความเป็ นจริง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็น
คุณภาพของการรายงานผู้ป่วย DHF ในโรงพยาบาลของรัฐ
ของจังหวัดยโสธร ตลอดจนค่ าความไว ความจําเพาะ และ
ค่าทํานายผลบวกและผลลบของระบบรายงาน 506/507 และ
การวินิจฉัยของแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้ อมูลรายงาน
ผู้ป่วย DHF ให้ น่าเชื่อถือตรงตามความเป็ นจริง สามารถ
พยากรณ์โรคได้ อย่างถูกต้ องแม่นยํา และแก้ ปัญหาโรค DHF
ได้ ตรงตามพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาคุณภาพของการรายงานผู้ป่วยDHF ด้ าน
ความครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันเวลา และค่าความไว ความจําเพาะ
ค่าทํานายผลบวกและผลลบของระบบรายงานและการวินิจฉัย
ของแพทย์ ข องรายงานผู้ ป่ วย DHF ที่ ต รวจพบและมารั บ
บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลของรั ฐ ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้ ข้ อมู ล จากทะเบี ย นรายงาน
506/507 และข้ อมูลจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลทั้งในส่วน
ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตามรหัส ICD-10 คือ A90: ไข้
เดงกี (Dengue fever; DF), A91: DHF (Dengue
hemorrhagic fever; DHF), B349: การติดเชื้อไวรัสไม่ระบุชนิด
และตําแหน่ง (Viral infection, unspecified; VI) และ R509:
ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ (Fever unspecified) ที่เข้ ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้ง 9 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2553 จากนั้นใช้ นิยามในการศึกษาซึ่งเป็ น
Gold standard ในการเฝ้ าระวังและการวินิจฉัยโรคจาก นิยาม
โรคติดเชื้อประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2546) หรือ
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ตามแพทย์วินิจฉั ยเป็ นไข้ เลือดออกทั้ง 3
รหั ส คือ 26:
ไข้ เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever; DHF), 27:
ไข้ เลือดออกช็อก (Dengue shock syndrome; DSS) และ 66:
ไข้ เดงกี (Dengue fever; DF)

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ได้ แก่แบบคัดลอก
ข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ แบบ
บันทึกข้ อมูลผู้ป่วย DHF จากห้ องเวชระเบียน และ แบบ
คั ด ลอกข้ อมู ล ความครบถ้ ว น ถู ก ต้ อง ทั น เวลา ของการ
รายงานผู้ป่วย DHF โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ
ข้ อมูลอย่างน้ อยร้ อยละ 80 (ลดารัตน์ ผาตินาวิน และคณะ,
2548) และได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ โ ปรแกรม
สําเร็จรูป STATA version 10.0 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น) และ โปรแกรม Epi info for windows version
3.2 ทําการวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ได้ แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด
และค่ามัธยฐาน

ผลการวิจยั
พบว่ า จากประชากรที่ทาํ การศึกษาทั้งหมด จํานวน
7,125 ราย พบกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผู้ป่วยเข้ าข่ายตามนิยาม
ในการศึ ก ษาจากนิ ย ามโรคติด เชื้ อประเทศไทย (กระทรวง
สาธารณสุข, 2546) หรือ ตามที่แพทย์วินิจฉัย จํานวน 890
ราย เก็บข้ อมูลตามแบบคัดลอกที่สร้ างขึ้นเองได้ จํานวน 732
ราย ร้ อยละ 82.2

ข้อมูลทัว่ ไป
พบ ผู้ป่วย DHF รายใหม่ จํานวน 732 ราย เพศ
ชาย 395 ราย ร้ อยละ 54.0 เพศหญิง 337 ราย ร้ อยละ
46.0 พิสัย 1-71 ปี อายุ เฉลี่ย 14.7 ปี (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน: 9.8 ปี ) มัธยฐาน 13 ปี สัดส่วนกลุ่มอายุท่พี บมาก
ที่สุด อายุอยู่ระหว่าง 7-12 ปี ร้ อยละ 32.8 (240 ราย)
รองลงมาเป็ นกลุ่มอายุ 13-15 ปี ร้ อยละ 20.0 (147 ราย)
และอายุ 20 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 17.4 (60 ราย) พบอาชีพนักเรียน
มากที่สดุ ร้ อยละ 80.6 (590 ราย) รองลงมาเป็ นอาชีพทํานา
และในปกครอง ร้ อยละ 6.7 (49 ราย) และ 5.7 (42 ราย)
ตามลําดับ เป็ นผู้ป่วยในมากที่สดุ ร้ อยละ 68.0 (498 ราย)
ผู้ป่วยนอก ร้ อยละ 32.0 (234 ราย) สถานภาพโสด ร้ อยละ
93.8 (687 ราย) สถานภาพคู่ ร้ อยละ 6.2 (45 ราย)
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สํ า หรั บ อาการและอาการแสดง พบอาการมี ไ ข้ /ไข้ สู ง
เฉียบพลันสูงที่สดุ ร้ อยละ 98.5 (721 ราย) รองลงมา ปวด
ศีรษะ ร้ อยละ 60.0 (439 ราย) และปวดกล้ ามเนื้อ ร้ อยละ
31.0 (227 ราย) ทูนิเกซ์เทส (TT) ร้ อยละ 44.7 (327 ราย)
ผลทดสอบเป็ นบวก ร้ อยละ 55.0 (180 ราย)

คุณภาพของการรายงาน
พบ ความครบถ้ วนของรายงานผู้ป่วย DHF ร้ อยละ
30.5 (223 ราย) โรงพยาบาลยโสธร มีความครบถ้ วนของ
การรายงานมากที่สุด ร้ อยละ 44.7 (130 ราย) สําหรั บ
โรงพยาบาลที่ไม่มีการรายงาน ผู้ป่วย DHF ในระบบรายงาน
506/507 คือ ป่ าติ้ว และ ค้ อวัง ในส่วนของความครบถ้ วน
ของตัวแปร มีความครบถ้ วนทุกตัวแปรที่ศึกษาในผู้ป่วยทุก
ราย (ดังตารางที่ 1)
สํา หรั บ ความถู ก ต้ อง ของแต่ ล ะตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
พบว่า มีเพียงตัวแปรเพศ ที่มีความถูกต้ องทุกราย ส่วนของตัว
แปร สัญชาติ ภาวะสมรส อาชีพหลัก ที่อยู่ (ตําบล, อําเภอ)
อายุ ที่ อ ยู่ (เลขที่ , หมู่ ท่ี ) ประเภทผู้ ป่ วย การวิ นิ จ ฉั ย ขั้ น
สุดท้ าย วันพบผู้ป่วย และวันเริ่มป่ วย เป็ นตัวแปรไม่ถูกต้ องทุก
ราย ร้ อยละ 99.6, 98.7, 97.3, 96.0, 95.1, 87.0, 82.1,
71.3, 70.9, 43.0 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 2)
ในส่ ว นของความทัน เวลา ของการรายงานผู้ ป่ วย
DHF ด้ วยระบบรายงาน 506/507 ตั้งแต่วันที่พบผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของสํานักระบาดวิทยา
(ลดารัตน์ ผาตินาวิน และคณะ, 2548) ซึ่งโรงพยาบาล
จะต้ องส่งรายงานผู้ป่วยมาที่ศูนย์ระบาดวิทยาจังหวัด ภายใน
1 วัน นับจากวันพบผู้ป่วย และ แพทย์ลงความเห็นสงสัยเป็ น
ผู้ป่วย DHF พบว่า มีจาํ นวนรายงานผู้ป่วยทันเวลา จํานวน
104 ราย ร้ อยละ 46.6 จําแนกตามระยะเวลาของการรายงาน
พบว่า รายงานภายใน 1 วัน ร้ อยละ 46.6 (104 ราย)
ระหว่าง 1-3 วัน ร้ อยละ 19.8 (44 ราย) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
ร้ อยละ 33.6 (75 ราย) ค่าเฉลี่ย 5.1 วัน ค่ามัธยฐาน 2 วัน
พิสยั 0-112 วัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: 12.3 วัน )
(ดังตารางที่ 3)

ค่ า ความไว ความจํ า เพาะ ค่ าทํ านายผลบวกและ
ผลลบของระบบรายงาน
จากผลการศึ ก ษาพบ ความไวของระบบรายงาน
506/507 คื อ ผู้ ป่ วยที่ เ ข้ า ข่ า ยตามนิ ย ามมี โ อกาสที่ จ ะถู ก
รายงานในระบบรายงานดังกล่าวมีเพียง ร้ อยละ 30.6 สําหรับ
ความจําเพาะ คือ ผู้ป่วยที่ไม่เข้ าข่ายตามนิยามมีโอกาสที่จะไม่
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ถูกรายงานในระบบดังกล่ าวสูงถึง ร้ อยละ 97.9 ค่าทํานาย
ผลบวก ซึ่งเป็ นความถูกต้ องของผู้ป่วยที่เข้ าข่ายและมีรายงาน
ในระบบรายงาน 506/507 ร้ อยละ 67.3 และค่าทํานายผล
ลบ ซึ่งเป็ นความถูกต้ องที่ไม่มีรายงานในระบบและไม่ถูกต้ อง
ตามนิยาม ร้ อยละ 90.8 (ดังตารางที่ 4)

การวินจิ ฉัยเบื้ องต้นของแพทย์
พบว่า แพทย์วินิจฉัยเป็ น DF ตรงตามนิยามมีเพียง
ร้ อยละ 23.7 แพทย์วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นและไม่ตรงตามนิยาม
ร้ อยละ 44.4 ค่าทํานายความถูกต้ องของผลบวก คือ โอกาส
ของแพทย์ท่วี ินิจฉัยได้ ถูกต้ อง และเข้ าข่ายตามนิยาม ร้ อยละ
29.0 ในส่วนของค่ าทํานายผลลบ คือ โอกาสที่แพทย์จะ
วิ นิ จ ฉั ย เป็ นอย่ า งอื่ น และไม่ เ ข้ าตามนิ ย าม ร้ อยละ 37.8
(ดังตารางที่ 5)
สําหรับในกรณีท่แี พทย์วินิจฉัยเป็ น DHF ตรงตาม
นิยามร้ อยละ 72.9 แพทย์วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นและไม่ตรงตาม
นิยาม ร้ อยละ 80.2 ค่าทํานายผลบวก คือ โอกาสของแพทย์ท่ี
วิ นิ จ ฉั ย ได้ ถู ก ต้ องและเข้ าข่ า ยตามนิ ย ามร้ อยละ 77.9
ค่ าทํานายผลลบ คือ โอกาสที่แพทย์จะวินิจฉั ยเป็ นอย่ างอื่น
และไม่เข้ าตามนิยาม ร้ อยละ 75.6 (ดังตารางที่ 6)

บทสรุปและอภิปรายผล
คุ ณภาพของการรายงาน พบว่ า ในด้ า นของความ
ครบถ้ วนของการรายงานผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน (ลดารัตน์ ผาตินาวิน และ คณะ,
2548) และเมื่อจําแนกรายโรงพยาบาล พบว่ า โรงพยาบาล
ยโสธร มี ค วามครบถ้ ว นของการรายงานมากที่สุ ด ร้ อ ยละ
44.7 (130 ราย) เนื่ องจากว่ า โรงพยาบาลยโสธรเป็ น
โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ป่วย DHF ส่วนใหญ่ในระบบ 506/507
ร้ อยละ 58.3 ได้ รับรายงานจากโรงพยาบาลดังกล่าว ดังนั้น
จึงมีโอกาสจะพบความครบถ้ วนมากกว่ า โรงพยาบาลชุ มชน
สําหรับโรงพยาบาล ที่ไม่มีการรายงานผู้ป่วยในระบบรายงาน
506/507
คือ โรงพยาบาลป่ าติ้ว และ ค้ อวั ง จากการ
สัมภาษณ์ผ้ ูรับผิดชอบงาน ทั้ง 2 โรงพยาบาล พบว่า เป็ น
ผลกระทบจากการกําหนดนโยบาย ในการป้ องกันควบคุมโรค
DHF โดยใช้ อัตราป่ วยไม่เกิน 50 ต่อประชากรแสนคน
ซึ่งหากอําเภอใดมีอัตราป่ วยเกินตามเกณฑ์ ก็จะนําข้ อมูลมา
ดังกล่าว ประกอบการพิจารณาความดีความชอบด้ วย โดยทั้ง
2 อําเภอเป็ นอําเภอเป้ าหมายที่มีการประกวดอําเภอควบคุม
โรคเข้ มแข็งแบบยั่งยืน จึงมีผลกระทบต่อความครบถ้ วนของ
ระบบการรายงานดังกล่ าว ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษา
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ของ บุญมี โพธิ์สนาม และ สุภาภรณ์ มิตรภานนท์ (2554)
เนื่ อ งจากเป็ นการศึ ก ษาในช่ ว งเวลา และพื้ นที่ก ารศึ ก ษาที่
แตกต่างกัน โดยศึกษาในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ในพื้นที่ 4
โรงพยาบาลในจังหวัดร้ อยเอ็ด จึงทําให้ มีความครบถ้ วนของ
การรายงานผู้ ป่ วยโรค DHF ในระดั บ สู ง ร้ อยละ 84.4
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของศุภชัย บุญอําพันธ์ และสุทธิพงษ์
เทียนทอง (2554) ได้ ศึกษาระบบเฝ้ าระวังโรค DHF ของ
โรงพยาบาลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2553
พบว่า มีความครบถ้ วนในระดับสูง ร้ อยละ 73.9 นอกจากนี้ยัง
แตกต่างจากการศึกษาของธนรักษ์ ผลิพัฒน์ (2547) ซึ่งได้
ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินระบบเฝ้ าระวังเด็กที่คลอดจากแม่ท่ี
ติดเชื้อเอ็ชไอวี ในพื้ นที่ 4 จังหวัด ที่อยู่ในโครงการเฝ้ าระวัง
โรคเอดส์ ของสํานักระบาดวิทยา พบว่า มีความครบถ้ วนสูงถึง
ร้ อยละ 97.8 แต่สอดคล้ องกับการศึกษาของ สิทธิ์ ภคไพบูลย์
และชบา ไชยเชษฐ์ (2554) ได้ ศึกษาระบบเฝ้ าระวังโรค DHF
ในโรงพยาบาลปางศิ ล าทอง อํา เภอปางศิ ล าทอง จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2553 พบมีความครบถ้ วนอยู่ในระดับตํ่า
เพี ยงร้ อยละ 15.8 นอกจากนี้ยังใกล้ เคียงกับการศึกษาของ
เอมอร สุทธิสาและคณะ (2550) ความครบถ้ วนของผู้ป่วย
วั ณ โรครายใหม่ ใ นระบบรายงาน 506/507 อยู่ ในระดั บตํ่า
ร้ อยละ 35.0 สมคิด จันที และพรนภา ศุกรเวทย์ศิริ (2550) พบ
ความครบถ้ ว นของผู้ ป่ วยวั ณ โรครายใหม่ ใ นระบบรายงาน
506/507 อยู่ในระดับตํ่า ร้ อยละ 17.6 บัณฑิต ไชยดี และ
พรนภา ศุ ก รเวทย์ ศิ ริ (2550) ความครบถ้ ว นของผู้ ป่ วย
วัณโรครายใหม่ในระบบรายงาน 506/507 อยู่ในระดับตํ่า
ร้ อยละ 33.4 รวมไปถึงการศึกษาของ สุภาพร ทุยบึงฉิม และ
พรนภา ศุ ก รเวทย์ ศิ ริ (2551) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
ข้ อ มู ล การเฝ้ าระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา ของผู้ ป่ วยโรคพิ ษ จาก
สารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2548-2550
พบว่า มีความครบถ้ วนร้ อยละ 29.6
ในด้ านของความถู ก ต้ อง พบว่ า ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามถู ก ต้ อ งผ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐานยกเว้ น
ตัวแปรที่มีความถูกต้ องระดับตํ่าคือ วันพบผู้ป่วย และวันเริ่ม
ป่ วย ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะ ความเข้ าใจของผู้นาํ เข้ าข้ อมูลเฝ้ า
ระวั ง ทางระบาด เนื่ อ งจากวั น พบผู้ ป่ วยคื อ วั น ที่แ พทย์ ล ง
ความเห็ น ว่ า ผู้ ป่ วยรายดั ง กล่ า วน่ าจะเข้ าได้ กั บ นิ ย าม
การวินิจฉัยโรค DHF เบื้องต้ น โดยส่วนใหญ่มักจะเข้ าใจว่ า
เป็ นวันที่ผ้ ูป่วยมาพบแพทย์ในวันแรก ซึ่งสอดคล้ องใกล้ เคียง
กับการศึกษาของเอมอร สุทธิสา และคณะ (2550) ได้ ศึกษา
ความถูกต้ องของตัวแปรรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ซึ่งเป็ น
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โรคเรื้อรัง ผลการศึกษาก็ไม่แตกต่างกัน กับโรค DHF ซึ่งเป็ น
โรคติดต่อเฉียบพลัน
สํา หรั บ ความทัน เวลา พบว่ า มี ค วามทัน เวลาของ
การรายงานผู้ ป่วยอยู่ ในระดับพอใช้ มีความแตกต่ างกันกับ
การศึกษาของบุญมี โพธิ์สนาม และสุภาภรณ์ มิตรภานนท์
(2554) ศุภชัย บุญอําพันธ์ และสุทธิพงษ์ เทียนทอง
(2554) สิทธิ์ ภคไพบูลย์ และชบา ไชยเชษฐ์ (2554) พบว่า
ความทัน เวลาอยู่ ใ นระดั บ เกณฑ์ ดี ถึ ง ดี ม าก ร้ อ ยละ 76.5,
100.0, 83.3 ตามลําดับ ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่าในการศึกษา
ที่ผ่านมาเป็ นการเปรียบเทียบ ความทันเวลาของการรายงาน
ผู้ป่วยในทะเบียนรายงานเร่งด่วน ซึ่งในบางครั้งความครบถ้ วน
ของข้ อมูลอาจจะไม่ครบถ้ วน มีเฉพาะผู้ป่วยที่รายงานในระบบ
เร่ งด่ วนเท่านั้น ประกอบกับระยะเวลาศึกษาน้ อยประมาณ 3-6
เดือน จึงทําให้ ได้ ผลการศึกษาที่แตกต่ างกัน นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุมาจาก ในปี พ.ศ. 2553 มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
เฝ้ าระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาของจั ง หวั ด ยโสธร ในช่ ว งกลางปี
ในสถานบริ การสาธารณสุขและศูน ย์ระบาดวิ ทยา ทุ กระดับ
ซึ่งจําเป็ นจะต้ องมีการถ่ายโอน ข้ อมูลเฝ้ าระวังย้ อนหลังที่เก็บ
ข้ อมู ลมาแล้ วประมาณ 6
เดือน มาใช้ งานในโปรแกรม
เฝ้ าระวังใหม่ ทําให้ วันที่รับข้ อมูลของศูนย์ระบาดวิทยาจังหวัด
ไม่ ต รงกั บ วั น ที่ รั บ ข้ อ มู ล จริ ง จึ ง เป็ นสาเหตุ ค วามทั น เวลา
ดังกล่าว ไม่ได้ ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้
ในส่ ว นของค่ า ความไว ความจํา เพาะ ค่ า ทํา นาย
ผลบวกและผลลบของระบบรายงาน พบว่ า ค่ าความไว คือ
โอกาสที่ผ้ ู ป่ วยที่เ ข้ า ข่ า ยตามนิ ย าม จะถู ก รายงานในระบบ
รายงาน เพียงร้ อยละ 30.6 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
มีสาเหตุจากการวินิจฉัยเบื้องต้ นของแพทย์ท่ถี ูกต้ องตามนิยาม
ค่ อนข้ างตํ่า จึงทําให้ มีการรายงานข้ อมูลผู้ ป่วย DHF เข้ ามา
น้ อย สําหรั บความจําเพาะนั้น ผู้ ป่วยที่ไม่ เข้ าข่ ายตามนิยาม
มี โ อกาสที่จ ะไม่ ถู ก รายงานในระบบดั ง กล่ า ว สูง ถึ ง ร้ อ ยละ
97.9 ค่าทํานายผลบวกของผู้ป่วยที่เข้ าข่ายตามนิยามการเฝ้ า
ระวังเปรี ยบเทียบกับการรายงาน ของผู้ ป่วย DHF ในระบบ
รายงาน ร้ อยละ 67.3 และ ค่าทํานายผลลบคือ ไม่มีการ
รายงานผู้ป่วยในระบบและไม่ถูกต้ องตามนิยาม ร้ อยละ 90.8
มีความแตกต่างกันกับการศึกษาของบุญมี โพธิ์สนาม และ
สุภาภรณ์ มิตรภานนท์ (2554) มีความความไวร้ อยละ 84.4
และใกล้ เ คี ยงกับการศึกษาของ
Srikiatkhachorn et al.
(2010) ซึ่งได้ ศึกษาความไว และความจําเพาะ อาการตาม
นิยามขององค์การอนามัยโลก ที่ใช้ จําแนกความรุนแรงของ
ผู้ป่วย DHF ในประเทศไทย ซึ่งพบค่าความไวและความจําเพาะ
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สูงถึงร้ อยละ 62.0 และ 92.0 ตามลําดับ ดังนั้น จําเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้ องเร่งรัดพัฒนาระบบการรายงาน เฝ้ าระวังทางระบาด
วิ ท ยาของจั ง หวั ด ยโสธร ให้ ค รบถ้ ว นมี ค วามน่ า เชื่ อ ถือ ของ
ข้ อมู ล สามารถนํ า ข้ อมู ล ไปใช้ ประโยชน์ ใ นการเฝ้ าระวั ง
ป้ องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป
สําหรับค่าความไว ความจําเพาะ ค่าทํานายผลบวก
และผลลบของ การวิ นิ จฉั ยเบื้ องต้ น ของแพทย์ พบว่ า เมื่ อ
แพทย์วินิจฉัยเป็ น DF ตรงตามนิยามมีเพียงร้ อยละ 23.7
แพทย์วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นและไม่ตรงตามนิยามร้ อยละ 44.4
ค่าทํานายผลบวก คือ โอกาสที่แพทย์จะวินิจฉัยได้ ถูกต้ องและ
เข้ าข่ายตามนิยาม ร้ อยละ 29.0 ค่าทํานายผลลบ คือ โอกาส
ของแพทย์จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นและ ไม่เข้ าตามนิยาม ร้ อยละ
37.8 แตกต่างจากผลการศึกษาของบุญมี โพธิ์สนาม และ
สุภาภรณ์ มิตรภานนท์ (2554) พบว่ามีค่าความไวอยู่ใน
ระดับสูง ร้ อยละ 74.3 ศุภชั ย บุญอําพันธ์และสุทธิพงษ์
เทียนทอง (2554) ที่พบความไวอยู่ในระดับสูงเช่นกันร้ อยละ
73.9 เนื่องจากการวินิจฉัยของแพทย์เป็ น DF อาจจะไม่
คํา นึ ง ถึ ง นิ ย ามในการวิ นิ จ ฉั ย เบื้ องต้ น ผู้ ป่ วยมาพบแพทย์
ครั้ ง แรกยั ง ไม่ ปรากฏอาการทางคลิ นิ ก ที่เ ด่ น ชั ด แต่ ผ ลการ
ตรวจทางห้ องปฏิบัติการเข้ าได้ กับนิยาม จึงจําเป็ นจะต้ องลง
ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนควบคุมโรค แต่กย็ ังมี
ความสอดคล้ องใกล้ เคียงกับการศึกษาของ Mayxay et al.
(2011) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการทํานายการวินิจฉัยโดยการทํา
ทูนิเกซ์เทส ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเดงกีในกลุ่มผู้ใหญ่ประเทศลาว
พบว่ า มี ค่ า ความไว เพี ย งร้ อยละ 34.0 ค่ า ความจํา เพาะ
ร้ อยละ 91.0 นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับการศึกษาของสิทธิ์
ภคไพบูลย์ และ ชบา ไชยเชษฐ์ (2554) และการศึกษาของ
ภัท รเดช วรศรี หิ รั ญ และสิริ พั ช ร์ โอฬารกิจ เจริ ญ (2554)
ซึ่งพบว่ ามีค่าความไวในระดับตํ่า ร้ อยละ 15.8 และ 48.2
ตามลําดับ
สํา หรั บ ผลการศึ ก ษาเมื่ อ แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น DHF
ตรงตามนิยามร้ อยละ 72.9 แพทย์วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นและ
ไม่ตรงตามนิยามร้ อยละ 80.2 ค่าทํานายผลบวก คือ โอกาส
ของแพทย์ท่ีวินิจฉัยได้ ถูกต้ องและเข้ าข่ ายตามนิยาม ร้ อยละ
77.9 ค่ าทํานายผลลบ คือ โอกาสที่แพทย์จะวินิจฉัยเป็ น
อย่างอื่นและไม่เข้ าตามนิยาม ร้ อยละ 75.6 ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของบุญมี โพธิ์สนาม และสุภาภรณ์ มิตรภานนท์
(2554) พบว่ามีค่าความไวหรือความครบถ้ วนอยู่ในระดับสูง
ร้ อยละ 74.3 นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้ องกับการศึกษาของ
ศุภชัย บุญอําพันธ์ และสุทธิพงษ์ เทียนทอง (2554) ที่พบ
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ความไวหรื อ ความครบถ้ ว นอยู่ ใ นระดั บ สูง เช่ น กัน ร้ อ ยละ
73.9 ซึ่งอาจจะเพราะว่าการวินิจฉัยของแพทย์ในกรณีวินิจฉัย
เป็ น DHF ผู้ป่วยเริ่มที่จะมีอาการทางคลินิกแสดงชัดเจนมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ผลการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ ก ารเข้ าได้ กั บ นิ ย าม
เริ่ ม แสดงอาการที่แ สดงว่ า เริ่ มมีเ ลื อดออกในร่ า งกาย เช่ น
ผลการตรวจทู นิ เ กซ์ เ ทสเป็ นบวก มี เ ลื อ ดกํา เดาไหล หรื อ
มีเลือดไหลออกตามไรฟั น มีตับโตกดเจ็บ อาเจียนเป็ นเลือด
หรือถ่ายดํา เป็ นต้ น รวมทั้งผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่
ชั ด เจนสอดคล้ อ งกับ นิ ย าม จึ ง ทํา ให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย เป็ น DHF
มีความน่ าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นย่อมแตกต่างจากการวินิจฉัยเป็ น
DF ในครั้งแรกซึ่งอาการทางคลินิกยังไม่ชัดเจน แตกต่างจาก
การศึกษาของ Mayxay et al. (2011) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ
การทํา นายการวิ นิ จ ฉั ย โดยการทํา ทู นิ เ กซ์ เ ทส ในผู้ ป่ วยที่
ติดเชื้ อเดงกีในกลุ่มผู้ ใหญ่ ประเทศลาว พบว่ า มีค่าความไว
เพียงร้ อยละ 34.0 ค่าความจําเพาะ ร้ อยละ 91.0 นอกจากนี้
ยังมีความแตกต่างจากการการศึกษาของสิทธิ์ ภคไพบูลย์ และ
ชบา ไชยเชษฐ์
(2554) และ การศึกษาของ ภัทรเดช
วรศรีหิรัญ และ สิริพัชร์ โอฬารกิจเจริญ (2554) ซึ่งพบว่ามี
ค่าความไวในระดับตํ่า ร้ อยละ 15.8 และ 48.2 ตามลําดับ
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
สํา นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ควรจะปรั บ เปลี่ ย น
นโยบาย ในการกํา หนดเป้ าหมายของผู้ ป่ วยไข้ เ ลื อ ดออก
เป็ นไม่ ใ ห้ เ กิน ค่ า มั ธ ยฐานในแต่ ล ะพื้ นที่ ควรเร่ ง รั ด นิ เ ทศ
ติดตาม คุณภาพของระบบรายงาน 506/507 อย่างต่อเนื่อง
และสมํ่ า เสมอ ควรทํา หนั ง สื อ สั่ ง การเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การจั ด เก็บ ข้ อมู ล ผู้ ป่ วย ในโรงพยาบาลให้ เป็ นแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด และ หากมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาในช่ วงกลางปี ควรจะมีการสํารอง
วันที่นาํ เข้ า หรือรับรายงานของศูนย์ระบาดวิทยาจังหวัดไว้ ท้งั
ในรู ป แบบของไฟล์ แ ละเอกสาร นอกจากนี้ ยั ง ควรจะมี
การศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบของการไม่รายงานผู้ป่วย มีผล
ต่ออัตราการระบาดของโรคหรือไม่ และ อัตราการรายงานและ
ความถูกต้ องตํ่า แต่การควบคุมโรคตํ่าตามรายงานหรือไม่

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่และผู้ป่วยทุกท่าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและช่ วยเหลือให้ งานวิจัยชิ้นนี้จนสําเร็จลุล่วง
ด้ วยดี
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ตารางที่ 1 ร้ อยละของความครบถ้ วนของจํานวนการรายงานผู้ป่วย DHF ที่เข้ าข่ายตาม นิยามจําแนกรายโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2553
โรงพยาบาล
จํ านวนผูป้ ่ วยตาม
จํ านวนผูป้ ่ วยที่เข้าข่าย เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
มีรายงานใน
ร้อยละของความ
รหัส ICD-10 4 ตามนิยามที่ตอ้ งรายงาน จากผูเ้ ข้าข่ายตามนิยาม ระบบ 506/507
ครบถ้วนของการ
รหัส (ราย)
(ราย)
(ราย)
(ราย)
รายงาน 506/507
ยโสธร
2,603
315
291
130
44.7
กุดชุม
745
107
95
39
41.1
ทรายมูล
253
33
33
13
39.4
ไทยเจริญ
229
16
16
6
37.5
เลิงนกทา
1,637
90
68
18
26.5
คําเขื่อนแก้ ว
608
142
110
12
10.9
มหาชนะชัย
510
157
89
5
5.6
ป่ าติ้ว
366
17
17
0
0.0
ค้ อวัง
174
13
13
0
0.0
รวม
7,125
890
732
223
30.5

ตารางที่ 2 จํานวน และร้ อยละของความถูกต้ องจําแนกตามตัวแปรที่รายงานในระบบรายงาน 506/507 ของผู้ป่วย DHF ในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2553 (n= 223)
ลักษณะตัวแปรในรายงาน 506/507
จํ านวน
ร้อยละ
1.เพศ
223
100.0
2.สัญชาติ
222
99.6
3.ภาวะสมรส
220
98.7
4.อาชีพหลัก
217
97.3
5.ที่อยู่ (ตําบล,อําเภอ)
214
96.0
6.อายุ
212
95.1
7.ที่อยู่ (เลขที่,หมู่ท่)ี
194
87.0
8.ประเภทผู้ป่วย
183
82.1
9.การวินิจฉัยสุดท้ าย
159
71.3
10.วันพบผู้ป่วย
158
70.9
11.วันเริ่มป่ วย
96
43.0
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้ อยละของการรายงานผู้ป่วยโรค DHF ทันเวลา ในระบบรายงาน 506/507 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2553
(n=223)
ระยะเวลาของการรายงาน (วัน)
จํ านวน (ราย)
ร้อยละ
≤ 1 วัน
104
46.6
1 - 3 วัน
44
19.8
75
33.6
≥ 3 วัน
Mean= 5 วัน, S.D.= 12 วัน, Min= 0 วัน, Median= 2 วัน, Max= 112 วัน
รวม
223
100.0

ตารางที่ 4 ค่าความไว ความจําเพาะ ค่าทํานายผลบวกและผลลบ ของการรายงานผู้ป่วย DHF ตามนิยามการเฝ้ าระวังกับการรายงานในระบบ 506/507
นิยามการเฝ้าระวังโรค
Sensitivity
Specificity
PPV
NPV
การรายงาน 506/507
(%)
(%)
(%)
(%)
เข้า
ไม่เข้า
รวม
รายงาน
272
132
404
30.6
97.9
67.3
90.8
ไม่รายงาน
618
6103
6721
รวม
890 6235
7125

ตารางที่ 5 ค่าความไว ความจําเพาะและค่าทํานายผลบวกและผลลบของการวินิจฉัยของ แพทย์ตามนิยามของการวินิจฉัยผู้ป่วย DF ของสํานักระบาดวิทยา
นิยามการวินจิ ฉัย
Sensitivity
Specificity
PPV
NPV
การวินจิ ฉัยของแพทย์
(%)
(%)
(%)
(%)
เข้า
ไม่เข้า
รวม
วินิจฉัยเป็ น DF
85
208
293
23.7
44.4
29.0
37.8
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่น
273
166
439
รวม
358
374
732

ตารางที่ 6 ค่าความไว ความจําเพาะและค่าทํานายผลบวกและผลลบของการวินิจฉัยของ แพทย์ตามนิยามของการวินิจฉัยผู้ป่วย DHF
ของสํานักระบาดวิทยา
นิยามการวินจิ ฉัย
Sensitivity
Specificity
PPV
การวินจิ ฉัยของแพทย์
(%)
(%)
(%)
เข้า
ไม่เข้า
รวม
วินิจฉัยเป็ น DHF
261
74
335
72.9
80.2
77.9
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่น
97
300
397
รวม
358
374
732
หมายเหตุ

Sensitivity
Specificity
PPV
NPV

คือ ค่าความไว
คือ ค่าความจําเพาะ
คือ ค่าทํานายผลบวก (Positive predictive value)
คือ ค่าทํานายผลลบ (Negative predictive value)
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NPV
(%)
75.6

