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ลกัษณะของ Epidemiology 
องคป์ระกอบของการเกดิโรค/ภยั/ไข/้เจ็บ 
การกระจายของโรค/ภยั/ไข/้เจ็บ 
เครือ่งมอืวดัการเกดิ การกระจายของโรค/ภยั/
ไข/้เจ็บ 
ลกัษณะการระบาดของโรคฯ 
การด าเนนิงานทางระบาดวทิยา 

การเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา 
การสอบสวนทางระบาดวทิยา 
การศกึษาทางระบาดวทิยา 
การป้องกนัและควบคมุโรค 
การจัดการภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย ์และสาธารณสขุ ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 3 

ขอบเขตเนือ้หา 
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ระบาดวทิยาเกีย่วขอ้งกบัการเกดิ
โรค COVID-19 อยา่งไร? 

WHO ประกาศให ้COVID-19 เป็นภาวะ 
การระบาดใหญท่ั่วโลก (Pandemic) 
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ระบาดวทิยาเกีย่วขอ้งกบัการเกดิ
โรค COVID-19 อยา่งไร? 

DDC COVID-19 Interactive Dashboard | 1-dash-tiles-w (moph.go.th) 
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DDC COVID-19 Interactive Dashboard | COVID-19DEATHINTHAILAND-WEB (moph.go.th) 
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DDC COVID-19 Interactive Dashboard | COVID-19DEATHINTHAILAND-WEB (moph.go.th) 
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DDC COVID-19 Interactive Dashboard | COVID-19DEATHINTHAILAND-WEB (moph.go.th) 

https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=death-statistics


ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 9 

ขอ้มลู ณ วันที ่15 กมุภาพันธ ์2565 
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ขอ้มลู ณ วันที ่15 กมุภาพันธ ์2565 



ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 11 

จ านวนผูต้ดิเชือ้ จ านวนผูเ้สยีชวีติ -->อตัราป่วยตาย 
อายเุฉลีย่ 33 ปี(อายตุ า่สดุ -อายสุงูสดุ) 
อตัราสว่นเพศชายตอ่เพศหญงิ  

สญัชาต ิ
จังหวัด 
แนวโนม้ 

ระบาดวทิยาเกีย่วขอ้งกบัการเกดิ
โรค COVID-19 อยา่งไร? 
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ระบาดวทิยาเกีย่วขอ้งกบัการเกดิ
โรค COVID-19 อยา่งไร? 

Person 

Place 

Time 



ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 13 

Methodology of  

Knowledge 

ลักษณะของ 
Epidemiology 
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องคค์วามรู ้(Body of Knowledge) คอืการอธบิาย
ธรรมชาตขิองการเกดิ การกระจาย โรค ภยั ไข ้ เจ็บ 
ตา่งๆ ในเรือ่ง สาเหต ุปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ลักษณะ
อาการ กลุม่เสีย่ง การเกดิโรค การกระจายของโรค 
ตามบคุคล สถานที ่และเวลา 
   -องคป์ระกอบ 3 อยา่งของการเกดิโรค (Host 
Agent Environment) 
   -ธรรมชาตขิองการเกดิโรค(Natural history of 
disease)  
   -การกรจายของโรค ตาม Person Place Time 



15 

เป้าหมายของการด าเนนิงาน 
ของกระทรวงสาธารณสขุ 

เพือ่ยกระดบัสขุภาพของประชาชน 

“สขุภาพ(Health)” “การอยูเ่ย็นเป็นสขุ” 
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ทขุภาพ ป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บ   

รวมเรยีกวา่  
“ปัญหาสาธารณสขุ/ปัญหาสขุภาพ” 

การด าเนนิงานเพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ 
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การแกปั้ญหาทีไ่ดผ้ลดจีะตอ้งรูว้า่ 

ปัญหานัน้  คอือะไร? 

ปัญหาเหลา่นัน้เกดิจากอะไร  ธรรมชาตกิารเกดิ? 

ปัญหาเหลา่นัน้เกดิกบัใคร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ ? 

มวีธิกีารแกปั้ญหานัน้ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

มวีธิกีารทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหา 
นัน้ขึน้อกีในอนาคตไดอ้ยา่งไร 
ค าถามเหลา่นีส้ามารถหาค าตอบได ้
จากการศกึษาทางวทิยาการระบาด 
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ปัญหานัน้มสีาเหต ุปัจจัยใดเกีย่วขอ้งบา้ง? 



ค าถามและขอ้มลูทางวทิยาการระบาด 
เพือ่ประกอบการด าเนนิงานแกปั้ญหาสขุภาพ 

  
WHAT?:อะไร=> มปัีญหาสขุภาพอะไรเกดิขึน้ 
       (เกดิโรคหรอืปัญหาอะไร จ านวนเทา่ไหร)่ 

WHO?:ใคร=> เกดิกบัใครหรอืใครคอืผูเ้สีย่ง 
     (จ าแนกตามลักษณะผูป่้วย(Person: บคุคล) 

WHERE?:ทีไ่หน=>ปัญหาเกดิทีไ่หน 
(จ าแนกตามสถานทีเ่กดิโรค:Place) 

WHEN?:เมือ่ใด=>ปัญหาเกดิขึน้เมือ่ใดชว่ง 
  เวลาใด แนวโนม้(จ าแนกตามเวลาเริม่ป่วย) 
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HOW?:เกดิไดอ้ยา่งไร=>กลไกลการเกดิปัญหา 
                               เป็นอยา่งไร 

WHY?:ท าไม=>มปัีจจัยอะไรปัญหาจงึเกดิขึน้ 
                     และแพรไ่ป 

มมีาตรการอะไรจงึจะแกปั้ญหาไดด้ ี
19 ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 

ค าถามและขอ้มลูทางวทิยาการระบาด 
เพือ่ประกอบการด าเนนิงานแกปั้ญหาสขุภาพ 



วทิยาการระบาด/ระบาดวทิยา 

ทราบสถานสขุภาพ 
ของประชาชน 

ขอ้มลูประกอบการแกปั้ญหา
และพัฒนางานสาธารณสขุ 
ทกุขัน้ตอนอยา่งตอ่เนือ่ง 

การมสีขุภาวะของประชาชน 
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ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการ 

2.มคีวามทันสมัย(ทันเวลา) 

1.มคีวามถกูตอ้ง 

4.มคีวามหมายทางวชิาการและการบรหิาร 

5.น าไปประยกุตใ์ชใ้นงานสาธารณสขุได ้

3.มคีวามครบถว้น 
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กรณีศกึษา 1 วสิญัญแีพทย ์
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ตวัอยา่ง ขอ้มลูบางสว่นทีม่ใีนระบบขอ้มลูของ รพ. 
          และวสิญัญแีพทยแ์หง่หนึง่ทีร่วบรวมได ้

เพศผูป่้วย            ผลการรับบรกิาร  
                     ตาย         รอด       รวม 
   ชาย              3             0            3 
   หญงิ             7            40          47 
   รวม             10            40          50 

เกีย่วขอ้งกบัระบาด
วทิยาอยา่งไร 



ตัวอยา่ง ขอ้มลูบางสว่นทีม่ใีนระบบขอ้มลูของ รพ. 
          และวสิญัญแีพทยแ์หง่หนึง่ทีร่วบรวมได ้

เพศผูป่้วย            ผลการรับบรกิาร  
                     ตาย         รอด       รวม 
   ชาย              3             0            3 
   หญงิ             7            40          47 
   รวม             10            40          50 

ผูป่้วย 50 คน ตาย…….คน คดิเป็นรอ้ยละ……. 

จ านวนผูป่้วยทีต่ายมากทีส่ดุเพศ [  ]ชาย [  ]หญงิ 

เพศทีเ่สีย่งตอ่การตายมากทีส่ดุคอื  
[  ]ชาย [  ]หญงิ 
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ชว่ยกนัหาค าตอบ 

อตัราตาย คดิเป็นรอ้ยละ.... 

เพศทีต่ายมากทีส่ดุ 

เพศหญงิ จ านวน 7 คน 

เพศทีเ่สีย่งตอ่การตายมากทีส่ดุ 

อตัราตาย = 10 x 100  =20 % 
                            50 

เพศชาย 

เพราะ อตัราตายสงูกวา่(100%) 
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ตัง้ค าถาม? เพิม่เตมิ เหตผุลทีอ่ยากจะรู ้

จ านวนคนทีต่ายเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นๆใน

ชว่งเวลาเดยีวกนั 

จ านวนคนตายมแีนวโนม้เพิม่ขึน้หรอืลดลง 

มักมกีารตายจ าเพาะวนัใดของสปัดาห ์/เดอืน

ใดหรอืไม ่

คนทีต่ายมักมาดว้ยอาการอะไร 

มักมกีารตายจ าเพาะการรับบรกิารกบัแพทยค์น

ใดคนหนึง่หรอืไม ่

ฯลฯ 
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มปัีญหาเกดิขึน้หรอืไม ่

ปัญหาดงักลา่วมลีกัษณะการกระจายตาม 

บคุคลสถานที ่และเวลาอยา่งไร 

น าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานหาสาเหตขุองปัญหา 

เป็นองคค์วามรูส้ าหรับก าหนดแนวทางแกไ้ข

ปัญหา 

ฯลฯ 
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ตัง้ค าถาม? เพิม่เตมิ เหตผุลทีอ่ยากจะรู ้



ขอ้มลูจากกรณีศกึษาดงักลา่ว 
ท าใหท้า่นไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง? 

•ขอบเขตของ Epidemiology 

•องคค์วามรู(้Body of Knowledge) 

•วธิกีารศกึษา(Method of Knowledge) 

สรปุบทเรยีน กรณีศกึษา 
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ระบาดวทิยามขีอบเขตหรอื 
เกีย่วขอ้งกบัอะไร 

เฉพาะโรคระบาด? 

เฉพาะโรคตดิตอ่? 

เฉพาะโรคตดิเชือ้? 

โรคไรต้ดิเชือ้? 

ปัญหาสขุภาพ หรอื 
ปัญหาสาธารณสขุ? 
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ตวัอยา่งของการใชว้ทิยาการระบาดในงาน 

ระบาดวทิยาโรคมะเร็งเตา้นมในกลุม่สตร ี

สถานการณโ์รคพษิตะกัว่ 

ความชกุและปัจจัยเสีย่งของการใชย้าบา้ในวยัรุน่ 
การสอบสวนโรคอาหารเป็นพษิจากการ
รับประทานไขแ่มงดาทะเล 

สถานการณโ์รคตาแดงในเรอืนจ า 

การสอบสวนโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลัน 
รนุแรง(SARS) 

สถานการณโ์รคไขห้วัดนก,ไขห้วัดใหญฯ่  
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สถานการณโ์รค COVID-19 ของแตล่ะประเทศ/โลก 



ไมม่ผีูช้ายรอดตาย 

ไมใ่ชเ่ฉพาะโรคตดิตอ่หรอืโรคระบาดเทา่นัน้

รวมถงึ“ปัญหาสขุภาพ/สาธารณสขุ” 

•ขอบเขตของ Epidemiology 

•องคค์วามรู(้Body of Knowledge) 
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สรปุบทเรยีน กรณีศกึษา 



การเรยีบเรยีงขอ้มลู 

การรวบรวมขอ้มลูเวชระเบยีน   

•วธิกีารศกึษา(Method of Knowledge) 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

ระบาดวทิยาเชงิพรรณนา What Who Where When ? 

   ตัง้สมมตฐิาน(Hypothesis) 

ระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห ์

การสรปุ แปลผล และน าเสนอ 

ระบาดวทิยาเชงิทดลอง 31 ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 

How Why? 

สรปุบทเรยีน กรณีศกึษา 



การสอบสวนทางระบาดวทิยา 

การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 

•การด าเนนิทางระบาดวทิยา 

การศกึษาทางระบาดวทิยา 
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สรปุบทเรยีน กรณีศกึษา 



เครือ่งมอืทีส่ าคญั 

วทิยาการระบาด/ระบาดวทิยา 

วธิกีารหาความรู(้Method of Knowledge) 

องคค์วามรู(้Body of Knowledge) 

ขา่วสาร(Information) 

เครือ่งมอืทีส่ าคญัส าหรับนักวชิาการ/ผูบ้รหิาร 
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ขอ้มลู 



EPI        = On, upon to, among 
DEMOS = People 
LOGOS  = Knowledge, The study of 

Definition: 

1850 โดย London Epidemiological Society  

วทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากร 
หรอื  

“การศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งราวของประชากรมนุษย”์  
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 วทิยาการระบาด (Epidemiology) 

ศาสตรห์รอืวชิาทีศ่กึษาถงึ 
 ลกัษณะการเกดิ (Occurrence) 
 การกระจาย (Distribution) 
 และสิง่ก าหนดหรอืปัจจัยทีม่ผีล  
 (Determinants) 
ตอ่การเกดิ การกระจายของโรค 
(ปัญหาสขุภาพ)ในมนุษย ์

ความหมาย 
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Last JM(2001) 

  
     การศกึษา การกระจาย และ ปัจจัย 
ก าหนดของ ภาวะหรอืเหตกุารณเ์กีย่วกบั 
สขุภาพของกลุม่ประชากรมนุษยท์ีก่ าหนด 
และประยกุตผ์ลการศกึษาเพือ่การควบคมุ 
ปัญหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้ 

Epidemiology 
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    “The study of the distribution and 

determinants of health-related states 

or events in specified populations 

and the application of this study to 

control of health problems”  
 

 

 

 

Last JM:A dictionary of Epidemiology, 4 th Ed., 2001 

Epidemiology 



  
“การศกึษา” หมายถงึ การเฝ้าระวงั การสงัเกต  
การพสิจูนส์มมตฐิาน การศกึษาเชงิวเิคราะห ์
และการศกึษาเชงิทดลอง 
    *Observational Study  
      –>Descriptive Study 
      –>Analytical Study 
                -Case Control Study/Retrospective  
                -Cross sectional Study  
                -Cohort Study/Prospective 
    *Experimental Study/Quasi Experimental Study 
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“การกระจาย” หมายถงึ การวเิคราะหก์ารเกดิ 
กระจายตามลักษณะของ บคุคล เวลา และ 
สถานที ่ 
 Person  
  Place  
  Time 
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“ปัจจัยก าหนด” หมายถงึ ปัจจัยทางกายภาพ 
ชวีภาพ เคม ีเศรษฐกจิสงัคม วฒันธรรมและ 
พฤตกิรรมทีม่อีทิธพิลตอ่สขุภาพ 

“ภาวะหรอืเหตกุารณ์เกีย่วกบัสขุภาพ”  
หมายถงึ โรค สาเหตกุารตาย พฤตกิรรมเสีย่ง 
ตอ่สขุภาพ พฤตกิรรมการป้องกนั การเขา้ถงึ 
และการใชบ้รกิารสขุภาพ 
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Agent 
Exposure 
Risk Factor 

โรค ภยั ไข ้เจ็บ 
ปัญหาสขุภาพ 



“กลุม่ประชากรมนุษยท์ีก่ าหนด” หมายถงึ  
กลุม่ประชากรมนุษยท์ีส่ามารถระบลุักษณะ 
และจ านวนทีแ่น่นอนได ้

“ประยกุตผ์ลการศกึษาเพือ่การควบคมุปัญหา 
สขุภาพ” หมายถงึ การน าผลการศกึษาไปใช ้
เพือ่การสรา้งเสรมิ การคุม้ครองและการฟ้ืนฟ ู
สขุภาพ 
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Host 

การป้องกนั ควบคมุโรค สง่เสรมิ ฟ้ืนฟ ู
ระดับการป้องกนัโรค 



คน 
HOST 

สิง่แวดลอ้ม 
ENVIRONMENT 

สิง่ทีท่ าใหเ้กดิโรค 

AGENT 

องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิโรคทางระบาดวทิยา 
องคส์ามทางระบาดวทิยา (Epidemiologic Triad)  
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สภาวะทีส่มดลุ : ไมท่ าใหเ้กดิโรค 
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คนเปลีย่นแปลง เชน่ 
ภมูคิุม้กนัลดลง กลุม่เด็ก 
คนชรา เพิม่จ านวน ฯลฯ 

สิง่ท าใหเ้กดิโรคเปลีย่นแปลง 
เชน่ ความรนุแรงจ านวนเพิม่ 

กลายพันธุ ์ฯลฯ 

คนชรา กลุม่เบาหวาน 
ความดนั หญงิตัง้ครรภ ์ฯลฯ 
ทีเ่สีย่งตอ่ COVID-19 

COVID-19 กลายพันธุ ์มี
หลายสายพันธุ ์เพิม่ความ
รนุแรง 



สิง่แวดลอ้มเปลีย่นแปลง 
เชน่ ฤดกูาลเปลีย่น อากาศหนาวภมูคิุม้กนัลด 
ฝนตกยงุเพิม่ขึน้ สตัวเ์พิม่  น ้าทว่ม ฯลฯ 
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สถานทีท่ีม่ผีูค้นแออดั ท ากจิกรรมรว่มกนั ตลาด โรงเรยีน 
โรงหนัง หอ้งจัดงานเลีย้ง 
สภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหเ้ชือ้อยูใ่นสิง่แวดลอ้มไดน้าน 



กรณีศกึษา 2 
ขอ้มลูประกอบ 

แนวทางการวเิคราะหข์อ้มลูระบาดวทิยา 
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ก.มกีารระบาดของโรคหรอืไม ่
ข.บอกแนวโนม้(Trend)การเกดิโรคไดห้รอืไม ่
อยา่งไร 

ค.มรีอบ(Cyclical Fluctuation)การเกดิโรคได ้
หรอืไม ่อยา่งไร 

ง.มกีารเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล(Seasonal 
variation)หรอืไม ่อยา่งไร 

ค าถาม 
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จากขอ้มลูดงักลา่วตอบค าถาม
เหลา่นีไ้ดห้รอืไม ่เพราะอะไร 



การระบาด 

 การทีม่เีหตกุารณเ์กดิ มากกวา่ปกต ิ ใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลา
เดยีวกนัในปีกอ่นๆ -- >Epidemic 

หรอื 
 เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้กบัคนตัง้แต ่2 คนขึน้ไป
ในระยะเวลาอนัสัน้ หลงัจากรว่มกจิกรรม
ดว้ยกนัมา-- >Outbreak 
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อยา่งไรจงึจะเรยีกวา่ “มากกวา่ปกต”ิ 

–โดยทั่วไปใชว้ธิเีปรยีบเทยีบกบัขอ้มลู
จ านวนผูป่้วย(อตัราป่วย)ยอ้นหลงั 5 ปี 
ในชว่งเวลาเดยีวกนั ของพืน้ทีเ่ดยีวกนั  

 

 

–มากกวา่คา่มัธยฐาน(Median)หรอื 

–มากวา่คา่เฉลีย่+2สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
(>Mean+2S.D.)  

52 ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 



OUTBREAK : การระบาดของโรค 

การทีม่ผีูป่้วยเป็นโรคเดยีวกนั ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 
และมคีวามสมัพันธบ์างอยา่งซึง่กนัและกนั 
(Common Activity) ความสมัพันธนั์น้อาจไดแ้ก ่
   เวลา: เวลาเริม่ตน้ของการไดรั้บ Agent 
           เวลาเริม่ตน้ของการป่วย 
   สถานที:่ อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนั บา้น โรงเรยีน 
   บคุคล: เพศ อาย ุอาชพี พฤตกิรรม กจิกรรมรว่มกนั 
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รปูแบบของโรคทีเ่กดิขึน้ในชมุชน 

Sporadic 
โรคทีเ่กดิ 
ขึน้อยา่ง 
ประปราย 

Endemic 
โรค 

ประจ าถิน่ 

Epidemic 
โรค 
ระบาด 

Pandemic 
โรค 
ระบาด 
แผก่วา้ง 
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COVID-19  
มรีปูแบบการเกดิโรคแบบใด? 
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การระบาดของโรคทีเ่กดิ 
จากการแพรเ่ชือ้จากคน
หนึง่ไปสูอ่กีคนหนึง่ 
(Person-to-person 
transmission) 

การระบาดของโรคจาก
แหลง่แพรเ่ชือ้รว่ม 
(common-source 
epidemics)  



ขอ้มลูตวัอยา่ง จ านวนผูป่้วยโรคตาแดง ปี พ.ศ. 2565  
เปรยีบเทยีบกบัคา่มัธยฐาน 5 ปียอ้นหลัง 
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มัธยฐาน 5 ปี  
(2560-2564) 

จ านวน 
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โรคมกีารระบาดหรอืไม?่ในแตล่ะเดอืน 
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ขอ้มลูตวัอยา่ง ผูป่้วยโรคอจุจาระรว่ง พ.ศ. 2565 
เปรยีบเทยีบกบัคา่มัธยฐาน 5 ปียอ้นหลัง 

มัธยฐาน 5 ปี  
(2560-2564) 

จ านวน 
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โรคมกีารระบาดหรอืไม?่ในแตล่ะเดอืน 



การบอกแนวโนม้(Trend)การเกดิโรค 
ตอ้งน าเสนอดว้ยกราฟเสน้ตอ่เนือ่งกนัหลายปี 
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การบอกแนวโนม้(Trend)การเกดิโรค 
ตอ้งน าเสนอดว้ยกราฟเสน้ตอ่เนือ่งกนัหลายปี 



การบอกมรีอบ(Cyclical Fluctuation)การเกดิโรค 
ตอ้งน าเสนอดว้ยกราฟเสน้ตอ่เนือ่งกนัหลายปี 
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การบอกมรีอบ(Cyclical Fluctuation)การเกดิโรค 
ตอ้งน าเสนอดว้ยกราฟเสน้ตอ่เนือ่งกนัหลายปี 
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การบอกมรีอบ(Cyclical Fluctuation)การเกดิโรค 
ตอ้งน าเสนอดว้ยกราฟเสน้ตอ่เนือ่งกนัหลายปี 
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มกีารเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล (Seasonal variation)
หรอืไม ่น าเสนอดว้ยกราฟเสน้เชงิซอ้นดกูารกระจายตาม

เดอืนหรอื สปัดาห ์5 ปี ซอ้นกนั 
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มกีารเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล (Seasonal variation)
หรอืไม ่น าเสนอดว้ยกราฟเสน้เชงิซอ้นดกูารกระจายตาม

เดอืนหรอื สปัดาห ์5 ปี ซอ้นกนั 
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มกีารเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล (Seasonal variation)
หรอืไม ่น าเสนอดว้ยกราฟเสน้เชงิซอ้นดกูารกระจายตาม

เดอืนหรอื สปัดาห ์5 ปี ซอ้นกนั 
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มกีารเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล (Seasonal variation)
หรอืไม ่น าเสนอดว้ยกราฟเสน้เชงิซอ้นดกูารกระจายตาม

เดอืนหรอื สปัดาห ์5 ปี ซอ้นกนั 



ค าถามและขอ้มลูทางวทิยาการระบาด 
เพือ่ประกอบการวางแผนบรกิารสขุภาพ 

  
WHAT?:อะไร=> มปัีญหาสขุภาพอะไรเกดิขึน้ 
       (เกดิโรคหรอืปัญหาอะไร จ านวนเทา่ไหร)่ 

WHO?:ใคร=> เกดิกบัใครหรอืใครคอืผูเ้สีย่ง 
     (จ าแนกตามลักษณะผูป่้วย(Person: บคุคล) 

WHERE?:ทีไ่หน=>ปัญหาเกดิทีไ่หน 
(จ าแนกตามสถานทีเ่กดิโรค:Place) 

WHEN?:เมือ่ใด=>ปัญหาเกดิขึน้เมือ่ใดชว่ง 
  เวลาใด แนวโนม้(จ าแนกตามเวลาเริม่ป่วย) 
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HOW?:เกดิไดอ้ยา่งไร=>กลไกลการเกดิปัญหา 
                               เป็นอยา่งไร 

WHY?:ท าไม=>มปัีจจัยอะไรปัญหาจงึเกดิขึน้ 
                     และแพรไ่ป 

มมีาตรการอะไรจงึจะแกปั้ญหาไดด้ ี

ค าถามและขอ้มลูทางวทิยาการระบาด 
เพือ่ประกอบการวางแผนบรกิารสขุภาพ 
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 วทิยาการระบาด 
(Epidemiology) 

 การเกดิโรค 
(ปัญหาสขุภาพ) 
(Occurrence) 

 การกระจาย 
(Distribution) 

 สิง่ก าหนด 
(Determinant) 
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 ประยกุตผ์ลการศกึษาเพือ่
ป้องกนั การควบคมุโรค/ปัญหา
สขุภาพ 

กลุม่
ประชากร
มนุษยท์ี่
ก าหนด 
(Person 
place Time) 

Host Agent Environment 



 การเกดิโรค 
(ปัญหาสขุภาพ) 
(Occurrence) 

Host :  
มนุษย ์สงัขาร เรอืนรา่ง 

Agent :  
สิง่ทีท่ าใหเ้กดิโรค 

Environment :  
สิง่แวดลอ้ม 

WHAT 
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 การกระจาย 
(Distribution) 

Person :  
บคุคล 

WHO 

Place :  
สถานที ่ 

Time :  
เวลา 

WHERE 

WHEN 

72 ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 



 สิง่ก าหนด 
(Determinant) 

Host 
Agent 
Environment 
เปลีย่นแปลงไป  

WHY 
HOW 
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ความรุนแรง 
การติดเช้ือ 
การเสพติด 
ฯลฯ 

พนัธุกรรม 
ภูมิไวรับ 
ภาวะโภชนาการ 
พฤติกรรม ฯลฯ 

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  
บริบทของสังคม  
การบริการสุขภาพ 

ฯลฯ 



WHAT? 

WHO? 

WHEN? 

WHERE? 

แกปั้ญหาอะไร 

องคค์วามรู ้ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ประชากรกลุม่เป้าหมายคอืใคร 

พืน้ทีใ่ด 

ด าเนนิการเมือ่ไหร ่

ท าไมจงึเกดิ  
มกีลวธิดี าเนนิการอยา่งไร WHY?HOW? 
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WHAT? 
WHO? 

WHEN? WHERE? 
WHY? 

HOW? 
มาตรการในการด าเนนิงาน 

องคค์วามรู ้: Body of Knowledge 

•ธรรมชาตขิองการเกดิโรค(ปัญหา) 
•การกระจาย 
•ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 
•มาตรการควบคมุ ป้องกนั 
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ต าบล ก. ต าบล ข. 
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กรณีศกึษา 3 

1/5=0.2 2/15=0.13 



การนับ(Count) หรอืจ านวน(Number) 

อตัรา (Rate) Kx
ba

a
Rate 












อตัราสว่น (Ratio)                หรอื A:B 
B

A
Ratio 

สดัสว่น  
(Proportion) 













cba

a
oportionPr

ดชัน ี(Index)  คา่ประมาณของอตัรา 
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การวัดการเกดิและการกระจายทางระบาดวทิยา 

ตอ่หน่วยเวลา 



อัตราความชกุ(Prevalence Rate) 

อัตราอบุัตกิารณ์(Incidence Rate) 

อัตราป่วย(Morbidity Rate) 
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อตัราตาย (Mortality Rate/ Death Rate)  

การวัดการเกดิและการกระจายทางระบาดวทิยา 

-Point Prevalence Rate 

-Period Prevalence Rate 

อัตราป่วยตาย(Case Fatality Rate) 

โอกาสเสีย่ง 

ขนาดของปัญหา 

ความรนุแรง 



คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
Mean(SD.) 

คา่มัธยฐาน(Median) 

อตัราเสีย่ง : RR(Risk Ratio)  
                OR(Odds Ratio) 
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Sensitivity: ความไว 

Specificity: ความจ าเพาะ 

Diagnostic test:  

การวัดการเกดิและการกระจายทางระบาดวทิยา 
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บอกความเสีย่งของการเกดิโรค 
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บอกขนาดของปัญหา/การเกดิโรค 
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อัตราป่วย(Morbidity Rate/Attack Rate) 
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อตัราตาย (Mortality Rate/ Death Rate)  
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อัตราป่วยตาย(Case Fatality Rate) 

บอกถงึความรนุแรงของปัญหา/โรค 



การวดัอตัราเสีย่ง 
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Risk Ratio(RR) 
Relative Risk 
• Experimental Study 

• Cohort Study 

Odds Ratio (OR) 
• Cohort Study 

• Case-Control Study 
• Cross Sectional Study 

D+ D- Total 

E+ a  b  a+b  

E- c d c+d 

n 

dc/c

ba/a
RR






bc

ad
OR 



RR 
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Risk Ratio (RR) 
Cohort Study 
อตัราสว่นของความเสีย่งในการเกดิโรคระหวา่ง 
กลุม่สมัผัสปัจจัยตอ่กลุม่ไมส่มัผัสปัจจัย 
 
Experimental Study 
อตัราสว่นของโอกาสในการเกดิผลลพัธร์ะหวา่ง 
กลุม่ทดลองตอ่กลุม่ควบคมุ 
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•Cohort Study/Prospective Study 
ไดรั้บ/ไมไ่ดรั้บ ปัจจัย ตามธรรมชาต ิ
Observational Study 

E+ 

E- 

D+ 

D- 

D+ 

D- 

a + b  

c + d  

a   

b   

c   

d   
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•Experimental Study 
ไดรั้บ/ไมไ่ดรั้บปัจจัย(สิง่ทดลอง)จากการจัดกระท า 
Manipulate/Intervention 

 

E+ 

E- 

D+ 

D- 

D+ 

D- 

a   

b   

c   

d   

a + b  

c + d  
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Risk Ratio(RR) 
•Experimental Study 
• Cohort Study 

sample(n) 

E+ (a+b) 

E- (c+d) 

D+ (a) 

D- (b) 

D+ (c) 

D- (d) 
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Risk Ratio (RR) 
•Experimental Study 
•Cohort Study 

D+ D- Total 

E+ a  b  a+b  

E- c d c+d 

n 

Row Fixed 

dc/c

ba/a
RR








Risk Ratio; RR 

เป็นโรค ไมเ่ป็นโรค รวม 

ไมอ่อกก าลังกาย 200  300  500  

ออกก าลังกาย 50 450 500 

รวม 250 7,50 1,000 
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Cohort study 
ไมอ่อกก าลังกาย  500 คน เป็น HT 200 คน 
ออกก าลังกาย     500 คน เป็น HT   50 คน 



Risk Ratio; RR 

500
200



4
500
50

500
200

RR 
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ความเสีย่งของการเป็น HT ในกลุม่ไมอ่อกก าลงักาย 

500
50



ความเสีย่งของการเป็น HT ในกลุม่ออกก าลังกาย 



Risk Ratio; RR 
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. csi 200 50 300 450 

 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total 

-----------------+------------------------+------------ 

           Cases |       200          50  |        250 

        Noncases |       300         450  |        750 

-----------------+------------------------+------------ 

           Total |       500         500  |       1000 

                 |                        | 

            Risk |        .4          .1  |        .25 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

 Risk difference |               .3       |    .2496476    .3503524  

      Risk ratio |                4       |    3.010989    5.313869  

 Attr. frac. ex. |              .75       |    .6678832    .8118132  

 Attr. frac. pop |               .6       | 

                 +------------------------------------------------- 

                               chi2(1) =   120.00  Pr>chi2 = 0.0000 

ค าสัง่ STATA csi a c b d 
             -- > csi 200 50 300 450 



Risk Ratio; RR 
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จากการศกึษาในตวัอยา่งคนทีไ่มอ่อกก าลังกาย 
500 คน และคนทีอ่อกก าลังกาย 500 คน พบคนที่
ไมอ่อกก าลังกายเสีย่งตอ่การเป็น HT 4 เทา่ ของ
คนทีอ่อกก าลังกาย โดยในประชากรเชือ่มั่น 95% 
วา่คนทีไ่มอ่อกก าลังกาย เสีย่งตอ่การเป็น HT อยู่
ระหวา่ง 3.01 ถงึ 5.31 เทา่ ของคนทีอ่อกก าลังกาย 
จงึสรปุไดว้า่ การไมอ่อกก าลังกายมคีวามสมัพันธ์
(เป็นปัจจัยเสีย่ง)กบัการเป็น HT อยา่งมนัียส าคญั
ทางสถติ ิ(p-value < 0.001) 

สถติทิดสอบ Chi square หรอื Fisher’s Exact test 
หรอื Simple Logistic Regression 
RR 95%CI of RR 



การแปลผล RR & OR 
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RR = 1 การสมัผัสหรอืไมส่มัผัสปัจจัยมโีอกาสเกดิโรค
เทา่กนั 

RR > 1 การสมัผัสปัจจัยมโีอกาสเกดิโรคมากกวา่ไมส่มัผัส
ปัจจัย 

-- > การสมัผัสปัจจัยสง่ผลท าใหเ้กดิโรค เรยีกปัจจัยเสีย่ง 
(Risk Factor) 95% CI ไมค่รอ่ม 1 

RR < 1 การสมัผัสปัจจัยมโีอกาสเกดิโรคนอ้ยกวา่ไมส่มัผัส
ปัจจัย 

-- > การสมัผัสปัจจัยชว่ยป้องกนัการเกดิโรคเรยีกปัจจัย
ป้องกนั(Protective Factor) 95% CI ไมค่รอ่ม 1 

RR = 1 การสมัผัสปัจจัยไมม่คีวามสมัพันธก์บัการเกดิโรค 
RR > 1 หรอื RR < 1 การสมัผัสปัจจัยมคีวามสมัพันธก์บั

การเกดิโรค 



Odds  Ratio; OR 
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Odds Ratio (OR) คอื อตัราสว่นของ Odds 2 คา่ 

Odds คอื อตัราสว่นระหวา่งโอกาสของการเกดิ
เหตกุารณต์อ่โอกาสของการไมเ่กดิเหตกุารณ์ 
 
อตัราสว่นของ Odds ในกลุม่ Case ตอ่ กลุม่ 
Control 
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Odds Ratio(OR) 
• Case-Control Study 

ศกึษาจากผล ยอ้นกลับไปหา เหต ุ

D+ (Case) 
(a+c) 

E+ (a) 

E- (c) 

E+ (b) 

E- (d) 

D- (Control) 
(b+d) 
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•Case-Control Study/ Retrospective Study 

E+ 

E- 
D+ 

D- 

E+ 

E- 

a + c  

b + d  

a   

b   

c   

d   
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D+ D- 

E+ a  b    

E- c d 

Total 

 

a+c b+d 

 

n Column Fixed 

Odds Ratio(OR) 
• Case-Control Study 

bc

ad
OR 
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Odds Ratio(OR) 
• Cross Sectional Study ศกึษาเหตแุละผล

พรอ้มกนั 

E+ (a+b) 

D+ (a) D- (b) 

E- (c+d) 

D+ (c) D- (d) 

sample(n) 
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•Cross Sectional Study 

E+ E- 

D+ D- D+ D- 

a + b  c + d  

a   b   c   d   
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D+ D- 

E+ a  b    

E- c d 

n Total Fixed 

Odds Ratio(OR) 
• Cross Sectional Study 

bc

ad
OR 



Odds  Ratio; OR 

เป็นโรค 

(D+) 

ไมเ่ป็นโรค
(D-) 

รวม 

สมัผัสปัจจัย(E+) a b a+b  

ไมส่มัผัสปัจจัย(E-) c d c+d 

รวม a+c b+d a+b+c+d 
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bc

ad
OR 



Odds  Ratio; OR 

c
a

ca
c

ca
a
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Odds  
สมัผัสปัจจัยในกลุม่เป็นโรค  

Odds  
สมัผัสปัจจัยในกลุม่ไมเ่ป็นโรค  d

b

db
d

db
b









Odds  Ratio; OR 

เป็นโรค 

(D+) 

ไมเ่ป็น
โรค(D-) 

รวม 

ไมอ่อกก าลังกาย(E+) 300 150 450  

ออกก าลังกาย(E-) 200 350 550 

รวม 500 500 1000 
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Case-Control Study 
เป็น HT 500 คน ไม่ออกก ำลังกำย 300 คน 
ไม่เป็น HT 500 คน ไม่ออกก ำลังกำย  150 คน 

bc

ad
OR  5.3

200*150

350*300
OR 
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. cc  ht exe 

                                                         Proportion 

                 |   Exposed   Unexposed  |      Total     Exposed 

-----------------+------------------------+------------------------ 

           Cases |       300         200  |        500       0.6000 

        Controls |       150         350  |        500       0.3000 

-----------------+------------------------+------------------------ 

           Total |       450         550  |       1000       0.4500 

                 |                        | 

                 |      Point estimate    |    [95% Conf. Interval] 

                 |------------------------+------------------------ 

      Odds ratio |              3.5       |    2.670797     4.58829 

(exact) 

 Attr. frac. ex. |         .7142857       |      .62558    .7820539 

(exact) 

 Attr. frac. pop |         .4285714       | 

                 +------------------------------------------------- 

                               chi2(1) =    90.91  Pr>chi2 = 0.0000 

Odds  Ratio; OR 

ค าสัง่ STATA cci a c b d   
           -- > cci 300 200 150 350  
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คนทีเ่ป็น HT ไมอ่อกก าลังกายเป็น 3.5 เทา่
ของคนทีไ่มเ่ป็น HT (95% CI อยูร่ะหวา่ง 
2.67 ถงึ 4.58 เทา่)การไมอ่อกก าลังกายมี
ความสมัพันธ(์เป็นปัจจัยเสีย่ง)กบัการเป็น HT 
อยา่งมนัียส าคญัทางสถติ ิ(p-value< 0.001) 

Odds  Ratio; OR 

สถติทิดสอบ Chi square หรอื Fisher’s Exact test 
หรอื Simple Logistic Regression  Crude OR :COR 
Muktiple Logistic Regression  Adjusted OR :AOR 
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RR -- >คนทีไ่มอ่อกก าลงักายเสีย่งตอ่การ
เป็น HT 4 เทา่ ของคนทีอ่อกก าลังกาย  

OR -- >คนทีเ่ป็น HT ไมอ่อก
ก าลงักายเป็น 3.5 เทา่ของคน
ทีไ่มเ่ป็น HT 

RR & OR 

D+ D- 

E+ a  b  

E- c d 

D+ D- 

E+ a  b  

E- c d 





D+ D- รวม 

E+ a b a+b  

E- c d c+d 

รวม a+c b+d a+b+c+d 
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โรคเกดิยาก(Rare Disease) 
a และ c นอ้ยมาก 

RR  OR 



OR
bc
ad

d
c

b
a

d
c
b
a

dc
c

ba
a

RR 
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RR  OR 





D+ D- รวม 

E+ 4 996 1,000  

E- 1 999 1,000 

รวม 5 1,995 2,000 

01.4
)1)(996(
)999)(4(

999
1

996
4

RR 
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4

9991
1
9964

4

RR 



 01.4
)1)(996(
)999)(4(

OR 

RROR

RR  OR 
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Gold Standard 

Disease 

Yes No 

TEST 

D+ True + 
 (a) 

False + 
 (b) 

D- False - 
 (c) 

True - 
 (d) 

Diagnostic test: การทดสอบเพือ่วนิจิฉัยโรค 
(ประยกุตใ์ชก้ารประเมนิระบบเฝ้าระวงัโรค) 



Gold 
Standard 

D+ D- 

เครือ่งมอื
วัด/ทดสอบ 

ผล+ a b 

ผล- c d 

a+b 
c+d 

a+c b+d n 

Sensitivity: ความไว 

Specificity: ความจ าเพาะ 

ca

a
Sen




db

d
Spec
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Diagnostic test: การทดสอบเพือ่วนิจิฉัยโรค 
(ประยกุตใ์ชก้ารประเมนิระบบเฝ้าระวงัโรค) 
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Sensitivity(ความไว) 

True positive in all disease 
ผูท้ีเ่ป็นโรค 100 คน ผลการตรวจเป็นโรคกีค่น 
การทดสอบทีม่คีวามไวสงู จะมคีวามผดิพลาด
นอ้ยในการคน้หาคนทีเ่ป็นโรค(เหมาะส าหรับ 
Screening test) 
ถา้ผลการทดสอบเป็นลบ จะใชเ้ป็นตวัแยกโรค
(Rule out) 
การทดสอบทีม่คีวามไวสงู โอกาสทีจ่ะมคีนไม่
เป็นโรคถกูวนิจิฉัยวา่เป็นโรคปนเขา้มา 
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Specificity(ความจ าเพาะ) 

True negative in all normal 
ในคนปกต ิ100 คน ผลการตรวจไมเ่ป็นโรคกีค่น 
การทดสอบทีม่คีวามจ าเพาะสงู จะมคีวามผดิ
พลาดนอ้ยในการวนิจิฉัยวา่คนปกตเิป็นโรค 
จะมปีระโยชนใ์นการตรวจยนืยันการเป็นโรค
(Rule in/Confirm) 
เหมาะส าหรับการวนิจิฉัยโรคทีม่ผีลกระทบ
รา้ยแรง เชน่ เอดส ์มะเร็ง ฯลฯ 
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Gold Standard 

Disease 

Yes No 

TEST 

D+ True + 
 (a) 

False + 
 (b) 

D- False - 
 (c) 

True - 
 (d) 

Sensitivity=True+ in Disease 

Specificity=True- in Normal 

Positive predictive value=True+ in Test+ 

Negative predictive value=True- in Test- 

ca

a
.Sen




db

d
.Spe




ba

a
PPV




dc

d
NPV






Gold 
Standard 

D+ D- 

เครือ่งมอื
วัด/ทดสอบ 

ผล+ a b 

ผล- c d 

a+b 
c+d 

a+c b+d n 

Predictive value:  
ความน่าจะเป็นโรคจากผลการทดสอบทีไ่ด ้
Positive Predictive value:  
ความน่าจะเป็นโรคในผูป่้วยทีไ่ดผ้ลการทดสอบเป็นบวก 

Negative Predictive value:  
ความน่าจะไมเ่ป็นโรคในผูป่้วยทีไ่ดผ้ลการทดสอบเป็นลบ 
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คา่การท านายโรค  



Gold 
Standard 

D+ D- 

เครือ่งมอื
วัด/ทดสอบ 

ผล+ a b 

ผล- c d 

a+b 
c+d 

a+c b+d n 

Prevalence: ความชกุ 
n

ca
P
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diagt  m1 m2 
 

           |          m2 

        m1 |      Pos.       Neg. |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

  Abnormal |        16          2 |        18  

    Normal |         2         10 |        12  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |        18         12 |        30  

 

True abnormal diagnosis defined as m1 = 1 

 

 

                                                  [95% Confidence Interval] 

--------------------------------------------------------------------------- 

Prevalence                         Pr(A)       60%       41%      77.3% 

--------------------------------------------------------------------------- 

Sensitivity                      Pr(+|A)     88.9%     65.3%     98.6% 

Specificity                      Pr(-|N)     83.3%     51.6%     97.9% 

ROC area               (Sens. + Spec.)/2      .861      .728      .994  

--------------------------------------------------------------------------- 

Likelihood ratio (+)     Pr(+|A)/Pr(+|N)      5.33      1.49      19.1  

Likelihood ratio (-)     Pr(-|A)/Pr(-|N)      .133     .0352      .505  

Odds ratio                   LR(+)/LR(-)        40      5.28       303  

Positive predictive value        Pr(A|+)     88.9%     65.3%     98.6%  

Negative predictive value        Pr(N|-)     83.3%     51.6%     97.9%  

--------------------------------------------------------------------------- 



 การด าเนนิงาน 
ทาง 

วทิยาการระบาด 

การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 
  (Epidemiological Surveillance) 

การสอบสวนทาง 
ระบาดวทิยา 

(Epidemiological  
Investigation) 

การศกึษาทาง 
 ระบาดวทิยา  

(Epidemiological Study) 

วธิกีารไดม้าซึง่ 
องคค์วามรู ้
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การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 
(Epidemiology Surveillance)  



ลกัษณะการเฝ้าระวงัทางวทิยาการระบาด 

1.Individual or Personal Surveillance 
   ตดิตามเฝ้าระวงัผูส้มัผัสโรค 

2.Disease Surveillance 
   เฝ้าระวงัการเกดิการกระจายของโรคที ่
   ก าหนด เกีย่วกบับคุคล สถานทีแ่ละเวลา 

3.Epidemiological Surveillance 
   กระบวนการทีเ่ป็นระบบ สม า่เสมอตอ่เนือ่ง 
   รูท้ันการเปลีย่นแปลงของโรคตา่งๆทีเ่ฝ้าระวงั 
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1.การรวบรวมขอ้มลู 
(Data collection)  

2.การวเิคราะหข์อ้มลู 
(Data analysis)  

3.การแปลผลขอ้มลู 
(Interpretation)  

4.การกระจายขา่วสาร 
(Dissemination)  

ขัน้ตอนการเฝ้าระวงั 
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วตัถปุระสงคข์องการเฝ้าระวงั 
 ทราบสถานการณ์ แนวโนม้ของโรคและภยั
อยา่งรวดเร็ว และตอ่เนือ่ง 

 ตรวจสอบสภาวะการเกดิการระบาดของโรค 

 ศกึษาธรรมชาตกิารเกดิโรคและภยัรวมถงึการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบของการเกดิโรคและภัยนัน้ 

 เพือ่ทราบถงึประชากรทีเ่สีย่งตอ่การเกดิโรค 
ก าหนดพืน้ทีเ่สีย่ง 

 เพือ่ใชใ้นการวางแผน บรหิารจัดการและการ
ควบคมุป้องกนัโรคและภยั 

 ใชป้ระกอบการประเมนิผลของโครงการควบคมุ
ป้องกนัโรคและภยั 
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อะไร:WHAT 

ใคร:WHO 

ทีไ่หน:WHERE 

เมือ่ไหร:่WHEN เค
รือ่
ง
ม
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ท
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วทิ
ย
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อะไร:WHAT -เกดิอะไรขึน้(Occurrence) 

-มากนอ้ยเทา่ไหร(่Magnitude) 

-รนุแรงแคไ่หน(Virulence) 

-รูส้ถานการณห์รอืปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนนัน้ 

-น าไปใชใ้นการจัดล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 เพือ่วางแผนแกไ้ขปัญหา(Priority Setting) 
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ใคร:WHO 
กลุม่คนทีม่คีวามเสีย่งสงู 
(Population of Risk) 

จะแกปั้ญหาในคนกลุม่ อาย ุเพศ อาชพี 
พฤตกิรรมใด 

128 ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 



ก
าร
เฝ้
าร
ะว
งั
ท
าง
วทิ
ย
าก
าร
ระ
บ
าด

 
ทีไ่หน:WHERE พืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 

(High Risk Area) 

จะแกปั้ญหาทีพ่ืน้ทีไ่หน 
โดยการปพูรมหรอืจ าเพาะพืน้ที ่
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เมือ่ไหร:่WHEN ลกัษณะการเกดิโรค 

(Pattern) 

Epidemic 
Pandemic 

สอบสวนคน้หา 
สาเหตคุวบคมุ 
การระบาดของ 
โรค มใิหแ้พร ่
กระจาย 

Endemic 

ลดระดับปัญหา 
การเกดิโรคให ้
นอ้ยลงในระดบั 
ทีย่อมรับได ้

Sporadic 

ท าการกวาดลา้ง 
และก าจัดโรคนัน้ 
ใหห้มดไป 
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เมือ่ไหร:่WHEN แนวโนม้ของโรค(Trend) 

น าเสนอโดยใชก้ราฟเสน้หลายปียอ้ยหลัง 

รอบการเกดิโรค(Cyclical fluctuation) 
น าเสนอโดยใชก้ราฟเสน้หลายปียอ้ยหลัง 

การเปลีย่นแปลงตามฤดกูาล 
(Seasonal variation)น าเสนอโดยใช ้

กราฟเสน้ซอ้นกนัจ าแนกตามรายเดอืน 5 ปียอ้ยหลัง 

วางแผนการป้องกนัโรคลว่งหนา้ 
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อะไร:WHAT 

ใคร:WHO 

ทีไ่หน:WHERE 

เมือ่ไหร:่WHEN วทิ
ย
าก
าร
ระ
บ
าด
เช
งิ
พ
รร
ณ
น
า ตัง้สมมตฐิาน 

“มเีหตปัุจจัยอะไร 
ทีม่ผีลหรอืกอ่ให ้
โรคเกดิและกระ 
จายตามที ่
พรรณนานัน้” 

Analytical Study 
Experimental study 
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บทบาทของ SRRT 

Surveillance : เฝ้าระวงั ตดิตาม ตอ่เนือ่ง 
               ตรวจจับ 

Rapid : รวดเร็ว ทันการณ ์พรอ้มเสมอ 

Response : ตอบสนอง สอบสวน ควบคมุ  

Team : เป็นทมี เป็นเครอืขา่ย    
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การสอบสวน 
ผูป่้วยเฉพาะราย 

(Individual Investigation) 
การสอบสวนทาง 

 ระบาดวทิยา 
(Epi. Investigation) การสอบสวน 

การระบาดของโรค 
(Epidemic Investigation) 
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วตัถปุระสงคก์ารสอบสวนทางระบาดวทิยา 

เพือ่ยนืยันการวนิจิฉัยและการระบาดของโรค 

เพือ่หาขอ้มลูรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
    ระบาด ไดแ้ก ่ประชากรทีเ่สีย่ง ระยะเวลา 
    การระบาด การกระจาย สาเหตกุารระบาด 
   แหลง่โรค การถา่ยทอด 

ควบคมุโรค ยนืยันประสทิธภิาพของมาตรการ 
   ควบคมุโรค 

แนวทางในการป้องกนัและหามาตรการการ 
   ป้องกนั 
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1.จัดทมีสอบสวนโรค 
2.ยนืยันการเกดิโรค/การระบาดของโรค  
3.ยนืยันการวนิจิฉัยโรค เชือ้สาเหต ุสาเหต ุ 
4.ก าหนดนยิามผูป่้วย รว่มกบัคน้หาผูป่้วย
เพิม่เตมิ  
5.ศกึษาระบาดวทิยาเชงิพรรณนา  
6.สรา้งสมมตฐิานการเกดิโรค  
7.ศกึษาระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห ์ 

ขัน้ตอนการสอบสวนโรคทางระบาดวทิยา  
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8.ศกึษาเพิม่เตมิ เชน่ น าตวัอยา่งเชือ้เขา้
หอ้งปฎบิตักิาร หรอืการตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิการระบาด 
9.ออกมาตรการควบคมุและป้องกนัโรค เพือ่
ป้องกนัการระบาดในระยะยาว 
10.น าเสนอผลการสอบสวนโรค  เขยีนรายงาน
การสอบสวนโรค เพือ่ใหส้ามารถน าไปใชต้อ่ไป 

ขัน้ตอนการสอบสวนโรคทางระบาดวทิยา  
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1. Prepare for Field Work : Rapid Response Team 

2. Confirm outbreak and diagnosis 

3. Define case and start case-finding 

4. Descriptive data collection and analysis 

5. Develop hypothesis 

6. Analytical studies to test hypotheses 

7. Special studies (e.g. environmental, lab study) 

8. Communicate the conclusion and recommend  

    control measures 

9. Follow-up the control implementations 

10.Report Writing 

 

 

ระบาดวิทยาและการปอ้งกนั ควบคมุโรค: ดร.สทุิน ชนะบญุ 

Steps of an outbreak investigation 



 การศกึษาทาง 
ระบาดวทิยา 
(Epi. Study) 

 ระบาดวทิยา 
เชงิพรรณนา 

(Descriptive Study) 

 ระบาดวทิยา 
เชงิวเิคราะห ์

(Analytical Study) 

 ระบาดวทิยา 
เชงิทดลอง 

(Experimental Study) 
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การวจิยั 
เชงิทดลอง 

(Experimental 
 Research) 

ผูว้จิยัก าหนด 
Exposure 

(Treatment, Intervention) 

การวจิยัโดย 
การสงัเกต 

(Observational  
Research) 

การวจิยัเชงิ 
พรรณนา 

(Descriptive 
 Study) 

การวจิยัเชงิ 
วเิคราะห ์
(Analytic  

Study) 

ณ จดุเวลาใดเวลาหนึง่ 
ภาคตดัขวาง 

(Cross-sectional) 

ชนดิไปขา้งหนา้ 
(Cohort or Prospective) 

ชนดิยอ้นหลงั 
(Case control or  
Retrospective) 

มกีลุม่ 
เปรยีบเทยีบ 

ไมม่กีลุม่ 
เปรยีบเทยีบ 

Longitudinal 
(Incidence) 

Cross-sectional  
(Prevalence) 

Exposure  

เกดิตาม 
ธรรมชาต ิ

รปูแบบการวจิยัตามวธิดี าเนนิการ 



การศกึษาเชงิพรรณนา 
(Descriptive Study) 

เป็นการศกึษาถงึปรมิาณหรอืขนาด(Magnitude) 
และการกระจาย(Distribution)ของการเกดิโรคภัยไข ้
เจ็บ เหตกุารณห์รอืปัญหาตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สขุภาพอนามัย(Health-related events)ใน
ประชากร(Population)โดยการอธบิายการเกดิโรค 
เหตกุารณห์รอืปัญหาดังกลา่ว ในลักษณะบคุคล
(Person) สถานที ่(Place) และของ (เวลาTime) 
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การศกึษาเชงิพรรณนา 

(Descriptive Study) 

วทิยาการระบาดเชงิพรรณนา เป็นการศกึษาคน้ควา้ 
เพือ่พยายามตอบค าถามตอ่ไปนีค้อื 

What:          โรค เหตกุารณ์ หรอืปัญหานัน้คอือะไร? 
How much: โรค เหตกุารณ์ หรอืปัญหานัน้ เกดิมากนอ้ย 
                     เพยีงใด? 
Who:           โรค เหตกุารณ์ หรอืปัญหานัน้ เกดิกบั 
                    ใครหรอืบคุคล กลุม่ เพศ อาย ุฐานะไหน? 
Where:        โรค เหตกุารณ์ หรอืปัญหานัน้ เกดิทีไ่หน? 
When:         โรค เหตกุารณ์ หรอืปัญหานัน้ เกดิกบัเมือ่ไร? 
 

แตว่ทิยาการระบาดเชงิพรรณนาไมไ่ดต้อบค าถามตอ่ไปนี ้
Why:            โรค หรอืปัญหานัน้ ท าไมเกดิ เพราะอะไร? 
How:            โรค หรอืปัญหานัน้ เกดิไดอ้ยา่งไร? หรอื 
                     แกปั้ญหา หรอืโรคไดอ้ยา่งไร 
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การศกึษาเชงิวเิคราะห ์
(Analytical Study) 

เป็นการศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งโรคและปัจจัย
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคในชมุชน ท าให ้
ทราบปัจจัยเสีย่งของโรคตา่งๆ เป็นรปูแบบ
การศกึษาทีม่กีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุม่ 
เพือ่ศกึษาสาเหตขุองโรค และสาเหตขุองการ
ระบาดของโรค ความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยตา่งๆตอ่
การเกดิโรค และอตัราเสีย่งของปัจจัยตา่งๆตอ่การ
เกดิโรควา่จะมมีากหรอืนอ้ยเพยีงใด โดย
เปรยีบเทยีบอตัราการเกดิโรคในกลุม่ทีม่ปัีจจัยวา่
เป็นกีเ่ทา่ของอัตราการเกดิโรคในกลุม่ทีไ่มม่ปัีจจัย 
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รปูแบบการศกึษาเชงิวเิคราะห ์
อดตี                            ปัจจบุนั                            อนาคต 

กลุม่ผูป่้วย 
 
กลุม่ควบคมุ 

กลุม่มปัีจจัย 
 
กลุม่ไมม่ปัีจจัย 

วดัปัจจัย 
ในอดตี 

วดัปัจจัย 
ในปัจจบุนั 

วดัโรคและ 
ปัจจัยพรอ้มกนั 

ณ จดุเวลา หรอื ชว่งเวลา 

แบบไปขา้งหนา้ แบบยอ้นหลงั 

วดัโรค 
ในอนาคต 

เหต ุ                        ผล เหต ุ                        ผล 

มปัีจจัย 

มปัีจจัย 

ไมม่ปัีจจัย 

ไมม่ปัีจจัย 
เกดิโรค 

เกดิโรค 
ไมเ่กดิโรค 

ไมเ่กดิโรค 

Prospective  
or Cohort 

Retrospective  
or Case-Control 

Cross sectional 
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Cross sectional 

Case-Control  
(Retrospective)  

Cohort  
(Prospective) 



การศกึษาเชงิทดลอง 
Intervention Studies, Experimental Studies 

มลีักษณะคลา้ยคลงึกบัวทิยาการระบาดเชงิวเิคราะหแ์บบไป 
ขา้งหนา้(Cohort Studies) โดยทีผู่ท้ าการศกึษาเริม่ตน้จาก 
กลุม่คนทีม่รีะดบัปัจจัยทีจ่ะศกึษาตา่งกนั แลว้ตดิตามดวูา่เกดิ 
เหตกุารณ์แตกตา่งกนัหรอืไม ่จะมขีอ้แตกตา่งกนัคอื การที ่
ผูศ้กึษามอีทิธพิลตอ่การก าหนดปัจจัยใหแ้ตกตา่งกนัระหวา่ง 
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ    โดยทีก่ารก าหนดปัจจัยนัน้จะ 
ตอ้งมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาผลของปัจจัยโดยตรง 
กลุม่ทดลอง(Experiment Group) 
(ใหไ้ดรั้บสิง่ทดลอง) 
 
กลุม่ควบคมุ(Control Group) 
(ไมไ่ดรั้บสิง่ทดลอง) 

เกดิผล (Event) 
 

ไมเ่กดิผล(No Event) วัดผล 
เกดิผล (Event) 
 

ไมเ่กดิผล(No Event) 
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นยิาม 

การเกดิ 

วทิยาระบาด 
การ
กระ 
จาย 

สิง่ก าหนด 

ตวัแปร 

สถานที ่

เวลา 

บคุคล 

กลวธิกีารศกึษา 

ร
ะบ
า
ด
ว
ทิ
ย
า
เช
งิ

พ
ร
ร
ณ
น
า
 

ต ัง้สมมตฐิาน 

“มเีหตปุจัจยั
อะไรทีม่ผีลหรอื
กอ่ใหเ้กดิและ
กระจายไป

ตามทีพ่รรณนา
ไปน ัน้” 

พสิจูน์
สมมตฐิาน 

วทิยาระบาดเชงิ
วเิคราะห ์

วทิยาระบาดเชงิทดลอง 

HOST AGENT 

ENVIRONMENT 

ความรู ้

อะไร 

ทีไ่หน 

เมือ่ไร 

ใคร 

อยา่งไร 

บทสรปุ 
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การป้องกนัและควบคมุโรค  



0.การป้องกนัลว่งหนา้(Primordial prevention) 

1.ระดับปฐมภมู(ิPrimary Prevention) 
2.ระดับทตุยิภมู(ิSecondary Prevention) 
3.ระดับตตยิภมู(ิTertiary Prevention) 

ระดบัของการ
ป้องกนัโรค  
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หลกัการป้องกนัและควบคมุโรค COVID-19 

HOST AGENT 

ENVIRONMENT 

กนิรอ้น 
ชอ้นกลาง 
ลา้งมอื 
สวมหนา้กาก 
ไมส่มัผัสตา 
จมกู หรอืปาก 
วัคซนี 
สง่เสรมิสขุภาพ 

อยูบ่า้น 
เวน้ระยะหา่ง 
ท าความสะอาดสถานที ่อปุกรณ์ 
การคดักรองสถานในระกอบการ 
Online/Drive-through service 

 

วนิจิฉัย รักษาผูป่้าย 
คน้หาผูป่้วย/
สอบสวนโรค 
ควบคมุแหลง่ 
ก าจัด/ฆา่เชือ้ 
ถงุแดงทิง้หนา้กาก 
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วตัถปุระสงคข์องระบาดวทิยา 

1.เพือ่ศกึษาการด าเนนิโรคและธรรมชาตขิองการเกดิโรค -
>Host Agent Environment  

2.เพือ่ระบกุารกระจายของการเกดิโรค ->Person Place 
Time  

3.เพือ่การเฝ้าระวังโรคหรอืภัยสขุภาพ  
   -> Epidemiological Surveillance  
4.เพือ่สอบสวน/คน้หาสาเหตขุองการเกดิโรคและปัจจัย
เสีย่ง-> Epidemiological Investigation 

5.เพือ่ควบคมุโรค ป้องกนัโรคและสง่เสรมิสขุภาพ  
6.เพือ่ประเมนิมาตรการทางสาธารณสขุและการรักษา  
7.เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรับการวางแผนและนโยบาย 

-> Epidemiological Study 
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