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ระบาดวทิยาคอือะไร?

ประชากรจ าเพาะ

การกระจายของโรค
(บคุคล เวลา สถานที)่

ปจัจยัสาเหตุ (ปจัจยัเสีย่ง)

การเกดิโรค

การควบคมุโรค



บทบาทของระบาดวทิยาในการสาธารณสขุ

การศกึษาทางระบาด
วทิยา

การสอบสวนโรค

การเฝ้าระวงัโรค
การประเมนิมาตรการ
ทางสาธารณสขุ

RM Page, et al. “Basic epidemiological methods and biostatistics, 1995 p.32
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การคดิแบบระบาดวทิยา

1. การคดิอยา่งมเีหตผุล อธบิายได ้พสิจูนไ์ด ้

2. การคดิอยา่งเป็นระบบ เป็นขัน้ตอน

3. การคดิอยา่งตอ่เนื่องเชือ่มโยง

(ชา่งสงัเกต มไีหวพรบิ แสวงหาขอ้เท็จจรงิ พสิจูนท์ราบ)
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การท างานระบาดวทิยาตอ้งอาศยั

1. Body of Knowledge (รูโ้รค)

• มอีงคค์วามรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตขิองการเกดิโรค

2. Methods for studying disease (รูว้ธิ)ี

• รูแ้ละเขา้ใจวธิกีารศกึษา เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรูเ้กีย่วกบัโรคเพิม่ขึน้
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การสอบสวนทางระบาดวทิยา

คน้หาขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณ์

อธบิายรายละเอยีดของปัญหา คน้หาสาเหต ุปัจจัยเสีย่ง

ตอบค าถามวา่เกดิอะไรขึน้ เกดิกบัใคร เกดิทีไ่หน เกดิ 

เมือ่ไหร ่และเกดิอยา่งไร

ระบเุป้าหมายและกลุม่เสีย่งตอ่ภัยคกุคามทางสขุภาพ
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สอบสวนโรคท าไม

➢ เพือ่การควบคมุและป้องกนัโรค

➢ เพือ่ตอบโตส้ถานการณฉุ์กเฉนิ

➢ เพือ่การฝึกอบรม

➢ เพือ่การศกึษา วจิัย สรา้งความรูใ้หม่

➢ เพือ่ประเมนิระบบเฝ้าระวงัโรคทีม่อียูใ่นปัจจุบนั

➢ เพือ่ประเมนิมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคทีด่ าเนนิ
ไปแลว้

➢ เพือ่ตอบสนองความสนใจของประชาชน การเมอืง 
กฎหมาย 
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การสอบสวนโรค VS การควบคมุโรค

สอบสวนโรค

ไมรู่อ้ะไร

รูแ้หลง่รังโรค ปัจจัยเสีย่ง 
ชอ่งทางแพรโ่รค

ควบคมุโรค

รูโ้รค

รูว้ธิกีารควบคมุ
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ความสมัพนัธข์องโอกาสในการสอบสวนโรค
และการควบคมุการระบาด

เชือ้กอ่โรค
แหลง่แพรเ่ชือ้/ชอ่งทางการสมัผสัโรค

ทราบ ไมท่ราบ

ทราบ
สอบสวน+
ควบคมุ+++

สอบสวน +++
ควบคมุ +

ไมท่ราบ
สอบสวน+++
ควบคมุ+++

สอบสวน+++
ควบคมุ +
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ความรวดเร็วในการตอบโตก้ารระบาดกบั
โอกาสในการควบคมุโรค
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การตอบโตก้ารระบาดของโรคท่ีรวดเร็ว

จะเพ่ิมโอกาสในการควบคมุโรคมากข้ึน

การตอบโตก้ารระบาดของโรคท่ีล่าชา้

จะลดโอกาสในการ

ควบคมุโรคอยา่งมาก



ขา่วสาร: เป็นแหลง่ขอ้มลูขา่วสารการระบาดหลกั
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แหลง่ขา่วการระบาด

ขา่วการระบาด

ขอ้มลูเฝ้าระวงั บคุลากรทาง
การแพทย์ สือ่สารมวลชน
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นยิามของการระบาด

• การเกดิโรค หรอืพฤตกิรรมสขุภาพทีจ่ าเพาะ

หรอื เหตกุารณ์ทางสขุภาพอืน่ๆทีพ่บวา่ เกดิขึน้

มากเกดิคาดกวา่ทีเ่ป็นอยา่งชดัเจน (excess of 

normal expectancy) ซึง่เกดิขึน้ใน สถานที่

และ หว้งเวลาทีเ่จาะจง
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Excess of Normal Expectancy

การมผีูป่้วยจ านวนมากเกนิกวา่ทีค่วรจะเป็น หรอืมากกวา่
จ านวนปกติ ณ สถานทีใ่ดทีห่นึง่ในชว่งเวลาหนึง่
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โรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่(EIDs)

❖ โรคตดิตอ่ทีเ่กดิจากเชือ้ใหม ่ (new infectious diseases)

❖ โรคตดิตอ่ทีพ่บในพืน้ทีใ่หม ่ (new geographical areas)

❖ โรคตดิตอ่อบุัตซิ ้า (Re-emerging infectious diseases)

❖ เชือ้โรคดือ้ยา (Antimicrobial resistant organisms)

❖ อาวธุชวีภาพ (Deliberate use of bio-weapons)

❖ อืน่ ๆ

โรคตดิตอ่ทีม่อีบุตักิารณ์ในมนษุยเ์พิม่สงูข ึน้มากในชว่งทีเ่พิง่ผา่นมา หรอื

มแีนวโนม้ความเสีย่งทีจ่ะเพิม่ข ึน้ในอนาคตอนัใกล้
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หลกัเกณฑใ์นการออกสอบสวนโรค

• มผีูป่้วยจ านวนมาก หรอืมอีาการรนุแรง/ เสยีชวีติ

• เป็นโรคใหมท่ีไ่มเ่คยพบมากอ่น

• ไมท่ราบสาเหตขุองการระบาด

• ไมส่ามารถควบคมุได ้

• เพือ่การฝึกอบรม

• ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั หรอืไดร้บัความสนใจ
จากประชาชนมาก
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ชนดิของการสอบสวนทางระบาดวทิยา

Outbreak 
investigation

Case
investigation
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1. การสอบสวนการระบาด
(Outbreak investigation) 



วตัถปุระสงคข์องการสอบสวนการระบาด

1. เพือ่ยนืยนัการวนิจิฉัยและยนืยนัการระบาดของโรค

2. เพือ่อธบิายขนาดปัญหาและการกระจายของโรคตาม
บคุคล เวลา และสถานที่

3. เพือ่คน้หาปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิโรค แหลง่รังโรค 
และชอ่งทางการแพรโ่รค

4. เพือ่ก าหนดมาตรการควบคมุและป้องกนัการเกดิโรค

5. เพือ่ประเมนิความรูแ้ละวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกับการ 
ควบคมุป้องกนัโรค
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ข ัน้ตอนการสอบสวนโรค

เตรยีมการ 
ประสานงาน

ยนืยันการ
วนิจิฉัยโรค

ยนืยันการ
ระบาด

คน้หาผูป่้วย
เพิม่เตมิ

ระบาดวทิยา
เชงิพรรณนา

บคุคล: 
attack rate

เวลา: 
epidemic 

curve
สถานที:่ 

mappingก าหนด
นยิามผูป่้วย

verify 
ขอ้มลูผูป่้วยทีไ่ดร้บั

รายงาน

ทมีสอบสวน
โรค สแตนบาย

SAT

JIT

201
2

3
4
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ข ัน้ตอนการสอบสวนโรค

ตัง้
สมมตุฐิาน

ระบาดวทิยา
เชงิวเิคราะห์

สิง่แวดลอ้ม 
และหอ้ง
ปฏบิัต ิการ

ควบคมุและ
ป้องกันโรค 

สือ่สารผล
การสอบสวน

พจิารณา
กลุม่เสีย่ง
ปจัจยัเสีย่ง 
พฤตกิรรม
เสีย่ง

เชือ้กอ่โรค

Risk 
communication
การเขยีนรายงาน
สอบสวนโรค

การกระจายขา่วสู่

สาธารณชน
การตพีมิพ์

ตอ้ง
ด าเนนิการ
ต ัง้แตล่งมอื
สอบสวน
โรค

เพือ่ทดสอบ
สมมตฐิาน

Retrospective 
cohort study

หรอื 
Case-control 

study

พฤตกิรรมเสีย่ง
บรบิททีเ่อ ือ้ตอ่
การแพรโ่รค
เก็บตวัอยา่งสิง่
สง่ตรวจใหถ้กู
วธิ ีถกูเชือ้ 
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1. เตรยีมการปฏบิตังิานภาคสนาม

1) การสอบสวน: 

❖ การทบทวนวรรณกรรมหาองคค์วามรู,้ fact sheet

❖ วสัดแุละอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการสอบสวนภาคสนาม

❖ เทคนคิการเกบ็สิง่สง่ตรวจและการเกบ็รักษาสิง่สง่ตรวจ, 

❖ อืน่ๆ

2) การบรหิารจัดการ: เบีย้เลีย้ง, เงนิยมื, การจัดสรรสมาชกิ

3) การรอ้งขอค าปรกึษา

4) การประสานงาน: หอ้งปฏบิตักิาร, หน่วยงานในพืน้ที่
22



23

1)การซกัประวตั ิ
และตรวจรา่งกาย

2)อาการและอาการ
แสดงทางคลนิกิ

3)ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร

2. ยนืยนัการวนิจิฉยั

วนิจิฉยัโรค

เป็นโรคอะไร?



3. ยนืยนัการระบาด

เกดิการระบาด
ใชม่ ัย้?

1. มคีวามเชือ่มโยงระหวา่ง
ผูป่้วยดว้ยกนัหรอืไม?่

2. จ านวนผูป่้วยทีเ่กดิข ึน้สงู
กวา่ทีค่วรจะเป็นหรอืไม?่
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4. ก าหนดนยิามผูป่้วยเพือ่คน้หา
ผูป่้วยเพิม่เตมิ

➢ เป็นประโยคทีม่คีวามเป็นมาตรฐานเพือ่การตดัสนิใจใช ้

จ าแนกกลุม่คนทีม่โีรค จากโรคหรอืภาวะของโรคนัน้ๆ 

ภายใตก้ารศกึษาทีส่นใจ ซึง่มลีกัษณะส าคญัดงันี้

▪ ลักษณะอาการและอาการแสดง

▪ ระบเุจาะจง บคุคล เวลา สถานที่

▪ งา่ยตอ่การปฏบิัต ิไมซ่บัซอ้น เป็นรปูธรรม เป็นเกณฑต์ัดสนิ

ทีจั่บตอ้งได ้(objective)

▪ มคีวามไว (Sensitivity) vs ความจ าเพาะ (Specificity)
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นยิามผูป่้วย

• องคป์ระกอบ

➢ ชว่งเวลาทีจ่ าเพาะ

➢ สถานทีเ่กดิการระบาด

➢ บคุคลกลุม่เสีย่ง

➢ อาการและอาการแสดง

ทางคลนิกิ

•แหลง่ขอ้มลู

➢ ต าราทางวชิาการ

➢ ผูม้ปีระสบการณ์

ผูเ้ชีย่วชาญ

ต้องไมร่วมการสมัผสัหรอืปัจจยัเส่ียงท่ีต้องการทดสอบเข้าไปในนิยาม
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ตวัอย่างนิยามผูป่้วย

ผูป่้วยทีม่อีายตุัง้แต ่10 ปีขึน้ไปทีม่ไีข ้ และอาการดังตอ่ไปนีอ้ยา่งนอ้ย 

2 อาการไดแ้ก ่ผืน่แดง ปวดขอ้ ปวดกลา้มเนือ้ ปวดศรษีะ 

ออ่นเพลยี เยือ่บตุาตาแดง ซึง่อาศัยอยูใ่นต าบลหนึง่ของอ าเภอ

เลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุ ี ชว่งระหวา่ง 1 - 15 เมษายน 2559

▪ เนน้ ความไว > ความจ าเพาะ

▪ นยิามกวา้งพอทีจ่ะรวบกลุม่เส ีย่งเขา้มาในการ
สอบสวน

▪ ไมร่วมปจัจยัเสีย่ง พฤตกิรรมเสีย่งในนยิาม

▪ ให ้False-positive นอ้ยทีส่ดุ
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ความไว และ ความจ าเพาะ

SENSITIVITY SPECIFICITY

นิยามผู้ป่วยจะหลวม นิยามผู้ป่วยเข้มงวด

ตอ้งก าหนดนยิามผูป่้วยใหส้ามารถคดัเอาผูป่้วยสว่น

ใหญเ่ขา้มาในการสอบสวนใหไ้ด ้
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• False positives จะเยอะ

• จ านวนสิง่สง่ตรวจจะลน้ เปลอืงคา่ตรวจ

• โอกาสทีส่ ิง่สง่ตรวจใหผ้ลบวกก็ต า่ลง

จ านวนผูป่้วยทีถ่กูคัดเขา้จะเยอะมาก

ความไว
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• False positives จะนอ้ย

• จ านวนสิง่สง่ตรวจจะนอ้ย ประหยัดคา่ตรวจ

• โอกาสทีส่ ิง่สง่ตรวจใหผ้ลบวกก็สงูขึน้

ผูป่้วยบางรายอาจจะหลดุจากนยิาม 
เพราะความเขม้งวดในการคัดเขา้

ความจ าเพาะ
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ระดบัของนยิามผูป่้วย

ผู้ป่วยยืนยนั

ผูป่้วยสงสยั

ผูป่้วยน่าจะเป็น
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ตวัอยา่งนยิามผูป่้วย

➢ ผู้ป่วยสงสยั Possible/Suspected case (มีประวติัสมัผสั ร่วมกบัอาการและ
อาการแสดงท่ีพอจะเข้าเกณฑไ์ด้)

• ผูป่้วยทีม่อีาการถ่ายเหลวเป็นน ้า

➢ ผู้ป่วยท่ีมีความน่าจะเป็น Probable case (มีเกณฑอ์าการและอาการแสดงทาง
คลินิกท่ีเข้าได้ และให้การวินิจฉัยจากอาการ)

• ผูป่้วยเดก็อายุ > 5 ปีทีม่อีาการถ่ายเป็นน ้า รว่มกบัมอีาการแสดงของภาวะขาดน ้า 
หรอืเสยีชวีติจากการถ่ายเป็นน ้า

➢ ผู้ป่วยยืนยนั Confirmed case (มีเกณฑผ์ลการตรวจห้องปฏิบติัการร่วมด้วย)

• ผูป่้วยสงสยัหรอืทีม่คีวามน่าจะเป็น ทีค่ดัแยกเชือ้ Vibrio cholerae จากอุจจาระ
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การคน้หาผูป่้วยเพิม่เตมิ

Walk 
through 
survey

คน้หา

ทบทวนจ าแนก

แจกแจง
ผป.เพิม่เตมิตาม
นยิามทีก่ าหนด

เวชระเบยีน/บัตรตรวจ
โรค
ผลการตรวจ
สถานการณ์ของโรคใน
พืน้ที่

เขา้ไดก้ับนยิาม
ป่วย/ไมป่่วย
สมัผัส/ไมส่มัผัส

ดกูารกระจายของโรค
ตามบคุคล เวลา สถานที่
ชวีสถติเิบือ้งตน้

ลงพืน้ทีไ่ปด ูสงัเกตดว้ยตัวเอง
จดบันทกึประเด็นส าคัญทีอ่ธบิาย
การระบาด/การเกดิภัยสขุภาพ



• ขอ้มลูท่ัวไปของ ปชก.

• อาการและอาการแสดง

• วนั/เวลาทีเ่ริม่ป่วย

• ปัจจัยเสีย่ง/สมัผัสโรค

• ลักษณะทางสิง่แวดลอ้มที่
เอือ้ตอ่การเกดิโรค/สมัผัส
โรค

• ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิัตกิารทัง้ของผูป่้วย
และ สวล.

ขอ้มลูดบิ

ขอ้มลูขา่วสาร

• Mode & percent 

• Mean±SD

• Median (Min-Max)

• Attack rate by…

• Epidemic curve

• Mapping

• บรรยายบรบิท พฤตกิรรม 
เหตกุารณ์จ าเพาะ

5. ระบาดวทิยาเชงิพรรณา



Cases

ประเมินสถานการณ์จากข้อมลูระบาดวิทยา

เชือ้กอ่โรค? แหลง่รงัโรค? ชอ่งทางการสมัผสัโรค?

บคุคล สถานท่ี เวลา

ตัง้สมมติฐาน: จากข้อมลูระบาดวิทยาเชิงพรรณนาท่ีรวบรวมได้

การกระจายของโรค

Attack rate Epidemic curve

Mapping 
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Epidemic curve 

➢ A  histogram  that shows the course of  

disease  outbreak  or  epidemic  by plotting  

the  number of cases (Y) by  time of onset (X) 

▪ [ 
𝟏

𝟑
to 

𝟏

𝟖
* Incubation period]

➢ Depending on;

▪ Natural of disease & Incubation period

▪ Mode of transmission

▪ Crowding

▪ Herd immunity 
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ประโยชนข์อง Epidemic curve

1. บอกชนดิของการระบาด

• เพือ่ทราบแหลง่โรครว่ม => ก าจัดแหลง่โรค

• เพือ่ทราบแหลง่โรคแพรก่ระจาย => ใหส้ขุศกึษา 

และปรับปรงุสขุาภบิาล

2. ใชค้าดประมาณระยะเวลาทีไ่ดรั้บเชือ้ 

(Exposure period)
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EPIDEMIC CURVE

38

“The shape of the epidemic curve is determined by the epidemic pattern” 



Common Source Outbreak

ขนมจีนน ้ายาปู

หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
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Epidemic curve of point common 
source outbreak

No. of Cases

Date of onset

(Point source)

Point source OB

• All cases occur in 

1 incubation period

• Steep upslope

• More gradual 

down slope

• Able to predict 
exposure period

1 incubation 
period

1 incubation 
period

หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
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การคาดประมาณช่วงเวลาท่ีสมัผสัปัจจยั

จ านวนผูป่้วย

วนัเร่ิมป่วย(Point source outbreak)

Min. IP

Max. IP

Median. IP

โรคไวรสัตบัอกัเสบ เอ มีระยะฟักตวัสัน้ท่ีสดุ 15 วนั ยาวสดุ 45 วนั
ระยะฟักตวัเฉล่ีย 30 วนั

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

จ านวนผูป่้วยโรคตบัอกัเสบ เอ ในโรงงานแห่งหน่ึง

หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
41



Propagated source outbreak

Person-to-person

หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
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Propagated source outbreak
No. of cases

Date of onset

➢ Person to person

➢ Can last longer than 

common source outbreaks

➢ May have multiple waves

➢ The classic epi curve for a 

propagated outbreak has 

progressively taller 

peaks, an incubation 

period apart
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การแปลผล Epi curve

Common or
Propagated รปูแบบการแพรโ่รค

How big & How 
fast

ขนาดปญัหา

Where are we 
now?

What’s going on?
แนวโนม้เวลา

ระยะการสมัผสัโรค และ/หรอื ระยะ
ฟกัตวัของเชือ้กอ่โรค

Exposure 
period, 

average IP

Outliers
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➢ จ าแนกตวัแปรทีส่นใจ

▪ Exposure or Intervention (risk factor, treatment)

▪ Outcome (disease, event)

➢ ระบ ุ/ จ าแนกความสมัพันธร์ะหวา่งตวัแปร

➢ ขอ้ความสามารถทดสอบได ้เพือ่ตอบค าถาม

เกีย่วกบัความสมัพันธนั์น้

6.สรา้งสมมตฐิานการเกดิโรค

clarity and specificity of the statements
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นยิามสมมตฐิาน

ขอ้ความชัว่คราวทีไ่ดม้าจากการสงัเกตทีม่ี
ลักษณะทีส่ามารถทดสอบได ้ซึง่อาจจะถกูยอมรับ

หรอืปฏเิสธกไ็ด ้

[Last, Dictionary of Epidemiology]
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ตวัอยา่งสมมตฐิานการเกดิโรค

47

POOR:
➢ การดืม่กาแฟเกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคมะเรง็

GOOD:
➢ การดืม่กาแฟด าเกีย่วขอ้งกบัการเกดิโรคมะเรง็ตบัอ่อน

clarity and specificity of the statements



7.ระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห์
การทดสอบสมมตฐิาน

➢ เพือ่หาความสมัพันธร์ะหวา่งการสมัผัสและโรคนัน้ๆ

➢ การศกึษาเชงิทดลอง

➢ การศกึษาเชงิวเิคราะห ์เป็นการศกึษาแบบ

ยอ้นกลบั

1. Retrospective cohort study

2. Case-Control study
48



Subjects are followed into the future to identify the 

incidence of the outcome in each exposure group

7.1 Retrospective cohort study

Exposure Disease

Time

Direction of inquiry

Study start

Yes

No

baseline

point

Yes

No

Good for rare exposures
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Relative measures of association generally look at 
the  “ratio of risk” of disease between the exposed 
group and the non-exposed group

Incidence of disease in exposed

Incidence of disease in unexposed
=RR

Compares the incidence of disease (risk) among the exposed with the incidence

of disease (risk) among the non-exposed (“reference”) by means of a ratio

Relative Risk (RR)

50



Relative measures of association generally look at 
the  “ratio of risk” of disease between the exposed 
group and the non-exposed group

Attack rate of disease in exposed

Attack rate of disease in unexposed
=RR

Relative Risk (RR)

Attack rate (incidence) => Risk 
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Risk Ratio: ratio of the risk of disease between the 

exposed and non-exposed groups =>   

Rate Ratio: ratio of the rate of disease between 

the exposed and non-exposed groups => 

Relative Risk (RR)

52

Incidence density of disease in exposed

Incidence density of disease in unexposed
=RR

Cumulative incidence of disease in exposed

Cumulative incidence of disease in unexposed
=RR



a /  (a + b)

c /  (c + d)
=

Risk Ratio

Rate Ratio

Disease

Exposure
Yes No Total

Yes a b a + b

No c d c + d

Total a + c b + d a + b + c + d

The risk ratio and the rate ratio are 

both calculated in a similar fashion
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Incidence in smokers = 84/3000 = 28.0

Incidence in non-smokers = 87/5000 = 17.4

Rate ratio = 28.0/17.4 = 1.61

Calculation of the risk ratio and the 

rate ratio (RR)

54

Develop 

CHD

Do not 

develop 

CHD

Total 

Incidence 

per 1000 

persons

Smokers 84 2916 3000 28.0

Nonsmokers 87 4913 5000 17.4



ขอ้ดี Retrospective cohort study

➢ สามารถศกึษาอทิธพิลของ exposures ใน
ระยะส ัน้ๆ 

➢ เร็วและประหยัดกวา่ prospective cohort 
studies

➢ เหมาะกบั rare exposures โดยเฉพาะ การ
สมัผัสจากการประกอบอาชพี และ การศกึษา
ธรรมชาตขิองโรค
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ขอ้ดอ้ย Retrospective cohort study

➢ ไมเ่หมาะกบัการศกึษาโรคอบุัตเิหตใุหม ่การ
สมัผัสใหม ่ 

➢ Recall bias

➢ ขอ้มลูของ confounding factors ไมพ่บใน
การบันทกึ
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7.2 Case Control study

Population

General 

Cases 

Sampled 

cases

Population

General 

Non-cases 

Sampled 

non-cases

ตวัอยา่งผูป่้วย และ ผูท้ ีไ่มป่่วย ตอ้งเป็น กลุม่ตวัอยา่งที่
เป็นตวัแทนของประชากร
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Cases ในการระบาด

1. Prevalent cases

• มจี านวนมากพอทีจ่ะน าเขา้มาศกึษา Large
numbers available for study

• ถกูรบกวนดว้ย survival bias และอคตแิบบ
อืน่ๆ

2. Incident cases

• ตอ้งรอผลการตรวจยนืยันเหตกุารณ์
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ความส าคญัของ Prevalent และ
Incident cases

➢ ระยะเวลาของการเป็นโรคอาจจะเกีย่วขอ้งกบัประวตั ิ
การสมัผสัโรค 

▪ คนทีม่ปีระวตักิารสมัผัสในระดบัต ่าอาจจะมรีะยะเวลาการเป็น
โรคทีแ่ตกตา่งจาก คนทีม่ปีระวตักิารสมัผัสในระดับสงู 

➢ Prevalent cases 

▪ บอกไมไ่ดช้ดัเจนวา่ เหตกุารณท์ีป่รากฏเกดิกอ่นการ
พฒันาของโรค หรอื เป็นผลทีต่ามมาของการด าเนนิ
โรค

▪ มรีะยะการเป็นโรคมานาน อาจจะใหข้อ้มลูไมถ่กูตอ้งชดัเจน 
เนือ่งจาก จ าประวตักิารสมัผสักอ่นเกดิโรคไมไ่ด ้(recall 
bias)
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1. ความชกุในการสมัผสัของกลุม่ controls ตอ้งสะทอ้น
ความชกุในการสมัผสัของประชากรทัว่ไป

▪ กลุม่ controls ไมส่มควรถกูสุม่จากระดับประวตักิารสมัผัส

2. กลุม่ Controls ตอ้งมาจากแหลง่เดยีวกนักบั Cases

3. ระยะเวลาทีจ่ะเลอืกมาเป็นกลุม่ Controls ตอ้งเป็น
ชว่งเวลาเดยีวกนักบักลุม่ Cases

ถา้ไมเ่ขา้เกณฑท์ ัง้ 3 ขอ้ การศกึษาจะม ีSelection Bias

หลกัการเลอืกกลุม่ control
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➢ อาจจะแพง ใชเ้วลามาก และอาจจะจ าประวตักิาร

สมัผสัของตวัเองไดไ้มแ่มน่ย า

➢ Subjects ในประชากรทัว่ไปอาจจะมคีวามสนใจในการ

เขา้รว่มในการศกึษาต า่กวา่ กลุม่ control จาก รพ. 

(hospital-based controls), หรอืจากแหลง่อืน่

ประเภทของกลุม่ Controls:
ประชากรท ัว่ไป
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➢ Controls ตอ้งมาจากแหลง่เดยีวกนักบั cases

▪ ถา้ cases ในชมุชนหนึง่ กลุม่ controls กค็วรจะเอาคนที่

ไมไ่ดเ้ป็นโรคจากชมุชนเดยีวกนั

62

ประเภทของกลุม่ Controls:
เพือ่นบา้น



➢ มแีนวโนม้ใหค้วามรว่มมอืมากกวา่ประชากรทัว่ไป

➢ มลีกัษณะเฉพาะบางอยา่งเหมอืนกบั cases เชน่ SES 

lifestyle หรอื ethnic background

➢ อาจจะเกดิ bias ไดเ้พราะมาจากการการแนะน าของ cases

➢ อาจจะมคีวามเหมอืนกนัมากกบั cases ในแง ่การสมัผัสที่

สนใจ (exposure of interest)

63

ประเภทของกลุม่ Controls:
เพือ่น หรอื ญาติ



➢ ไมม่ ีcontrol group ใดที ่perfect ดงันัน้ จะ
เลอืกกลุม่ใดขึน้กบัความเป็นไปไดว้า่จะท าไดม้าก
นอ้ยแคไ่หน

➢ ถา้ผลการศกึษาคงตวัตลอดในกลุม่ control น่ัน
แสดงวา่ผลการศกึษามคีวามถกูตอ้ง แตก็่อาจจะ
เกดิ bias ไดเ้ชน่กนั 

➢ แตถ่า้ผลการศกึษามคีวามแตกตา่ง ก็อาจจะเป็น
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์หรอื bias ในธรรมชาตขิอง
ความสมัพันธก็์ได ้

ขอ้พจิารณาส าคญัในการเลอืก control
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Exposure Odds Ratio

OR =
Odds for exposure among cases

Odds for exposure among controls

D+ D-

E+ a b

E- c d

65

(a / c)
OR = ------- =  ------

(b / d)

(a*d)

(b*c)

The Odds Ratio is a measure of association that 
expresses the ratio of two odds regarding the 
relationship between exposure and disease. 



Disease Odds Ratio

D+ D-

E+ a b

E- c d
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(a / b)
OR = ------- =  ------

(c / d)

(a*d)

(b*c)

The Odds Ratio is a measure of association that 
expresses the ratio of two odds regarding the 
relationship between exposure and disease. 

ORdis =
Odds for cases among exposed group

Odds for cases among unexposed group



D+ D-

E+ 12 (a) 88 (b)

E- 9 (c) 391 (d)

21 479

Cases: 21

12 ate chili peppers

9 did not eat chili peppers

Controls: 479

88  ate chili peppers

391 did not eat chili peppers
OR = (a / c) / (b / d)

OR = (12 / 9) / (88 / 391)

OR = 1.333 / 0.225 = 5.92

OR = (ad) / (bc)

Exposure odds ratio example in 

a case-control study
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The odds of being 

exposed to chili peppers 

are 5.92 times higher for 

gastric cancer cases as 

compared to controls



ขอ้ดี Case Control Studies

68

➢ เร็ว และไมแ่พง เมือ่เปรยีบเทยีบกบั prospective 
design

➢ เหมาะมากส าหรับประเมนิโรคทีม่รีะยะฟักตวันาน

➢ เหมาะในการประเมนิ rare disease (prevalence 
< 10%)

➢ สามารถทดสอบ ไดห้ลายปัจจัยสาเหตใุนโรคๆ
เดยีว



ขอ้ดอ้ย Case Control Studies
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➢ การประเมนิประวตัสิมัผสัโรคซึง่ผา่นมาแลว้อาจจะไม่
แมน่ย า

➢ ไมเ่หมาะส าหรบัการประเมนิ rare exposure ถา้
ไมเ่ป็นโรคทีพ่บบอ่ยจากการสมัผสัโรคนัน้ๆ

➢ สถานะการเป็นโรค อาจจะถกูอทิธพิลจากการเลอืก 
case และ control subjects

➢ อาจจะยากล าบากในการระบถุงึความสมัพันธเ์ชงิ
สาเหตรุะหวา่งการ exposure และ disease เพราะวดั 
exposure หลงัจากทีโ่รคเกดิขึน้แลว้



Risk =  the chance of something happening
the chance of all things happening 

Odds = the chance of something happening
the chance of it not happening 

The chance of something happening can be 
expressed as a risk and/or as an odds
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ความแตกตา่งระหวา่ง risk และ odds



The risk or probability that I will choose you is
1/155 = .0065

The odds that I will choose you is
1/154 = .00649

Example: If I choose a student randomly 

from this class, how likely is it that I will 

choose you?

Risk =  the chance of something happening

the chance of all things happening 

Odds = the chance of something happening

the chance of it not happening 

71



72

• เกบ็ตัวอยา่งในคนและ

สิง่แวดลอ้ม เกบ็อะไรบา้ง

จ านวนเทา่ไหร่

• วธิทีีต่รวจ

• สถานทีส่ง่ตรวจ

• ผลการตรวจทีไ่ด ้ 

• แสดงสดัสว่นการตรวจพบ

เชือ้ในคน และสิง่แวดลอ้ม

8. การศกึษาทางสิง่แวดลอ้ม

➢ อธบิาย และภาพประกอบ

▪ สภาพสิง่แวดลอ้ม บรบิท
แวดลอ้ม ภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ 
ฤดกูาล

▪ พฤตกิรรมมนุษย ์บรบิททาง
สงัคม

▪ กจิกรรมเฉพาะทีท่ ารว่มกันในหมู่
ของผูป่้วย

➢ ตอ้งเชือ่มโยงเกีย่วขอ้งกบัตอ่
การแพรโ่รคหรอืสมัผัสโรค 

การศกึษาทางหอ้งปฏบิตักิาร การศกึษาทางสิง่แวดลอ้ม



➢ มาตรการควบคมุโรค พจิารณาก าหนดตาม 
• Host 
• Agent 
• Environment และ 
• Vectors

➢ ลงมอืด าเนนิการ และ ตอ้งตดิตามผล

➢ เฝ้าระวงั 2 ระยะฟกัตวัของโรคตดิเชือ้

9. ก าหนดมาตรการควบคมุ
ป้องกนัโรค 
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➢ ควบคมุแหลง่รังโรคและเชือ้กอ่โรค

➢ ขดัขวางชอ่งทางการสมัผสัโรค

➢ ปรับเปลีย่นการตอบสนองของโฮสท์

➢ เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผูป่้วยรายใหม ่

▪ ไมใ่ชป้่องกนัการรายงานพบผูป่้วยรายใหม่

▪ อาจจะเกดิการระบาดรอบใหมข่ึน้ไดต้ลอดเวลา

9. ก าหนดมาตราการควบคมุ 
ป้องกนัโรค 
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ขดัขวางชอ่งทางการสมัผสัโรค

➢ ปรบัปรงุสขุอนามยัสว่นบคุคล ใหส้ขุศกึษา

▪ แนะน า เนน้ย ้า กระตุน้ใหป้้องกนัตนเองจากการถกูยงุกดั

➢ ก าจดั ขดัขวางการแพรโ่รคทางสิง่แวดลอ้ม

▪ การท าลายแหลง่เพาะพันธุข์องยงุลายในและนอกบา้น

➢ ควบคมุพาหะการแพรโ่รค

▪ เลีย้งปลากดั ใชท้รายอะเบท พน่หมอกควนัเพือ่ลดความ
หนาแน่นยงุลาย
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ปรบัเปลีย่นการตอบสนองของโฮสท์

• การใหว้คัซนีป้องกนัโรค

➢ กอ่นสมัผสั (preexposure) 

▪ ไขห้วดัใหญ่

▪ หดั หดัเยอรมัน คางทมู

➢ หลงัสมัผสั (postexposure)

▪ พษิสนัุขบา้ (เร็วทีส่ดุเทา่ทีท่ าได)้

▪ อสีกุอใีส (<72 hrs.) 

▪ ตับอกัเสบ เอ (< 2 wks.)
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ปรบัเปลีย่นการตอบสนองของโฮสท์

• การใชย้าป้องกนั (Drug 

prophylaxis)

➢ การตดิเชือ้ไอกรน

➢ การตดิเชือ้วณัโรคปอด

➢ การตดิเชือ้เอชไอวี

➢ การตดิเชือ้ตับอกัเสบ บี

➢ การตดิเชือ้ไขก้าฬหลังแอน่

➢ การตดิเชือ้ Group A 

Streptococcus
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10.สือ่สารผลการสอบสวนโรค

➢ ประชากรกลุม่ไหนทีต่อ้งทราบ

▪ ประชาชนทั่วไป 

▪ บคุลากร สธ. (พ. พย. นวก.)

▪ กลุม่เป้าหมายเฉพาะ; หญงิตัง้ครรภ ์เด็กอาย ุ< 15 ปี 
นักวจัิย

➢ สือ่สารดว้ยวธิไีหน อยา่งไรจงึเหมาะสม

▪ เคเบลิทวีทีอ้งถิน่ สือ่ทอ้งถิน่ คัตเอา้ท ์แผน่พับ จลุสาร 

➢ พจิารณาวา่เร ือ่งไหนควรจะสือ่สาร 

▪ เพือ่อะไร หวงัผลใหเ้กดิอะไร
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10. สือ่สารผลการสอบสวนโรค

➢ รายงานการสอบสวนโรค/รายงานเพือ่การตพีมิพ์

➢ การสือ่สารขอ้ความสาธารณะ

▪ การใหส้มัภาษณ/์ การน าเสนอในวงวชิาการดว้ย
สือ่

▪ การตพีมิพท์างวชิาการ
− บทความรายงานการสอบสวนโรค WERS 

− วารสารทางวชิาการ

➢ ชว่ยก าหนดทศิทางนโยบายดา้นสาธารณสขุของ กรม
คร.

➢ ประเมนิการด าเนนิงานการควบคมุและป้องกนัโรค
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รายงานการสอบสวนโรครายสปัดาห์

“Brucellosis”

“E.coli O157:H7”
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ตวัอยา่งวารสารทางวชิาการ

“Leishmania sp. siamensis” 
is new species in Thailand

H5N1 “Human to human 
transmission” in Indonesia
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การสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย

สอบสวนหาขอ้มลูรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบั

➢ ผูป่้วย และ

➢ ผูส้มัผสัโรค 

โดยใชแ้บบสอบสวนผูป่้วยเฉพาะรายเป็นเครือ่งมอื 

➢ ในการรวบรวมขอ้มลูของแตล่ะบคุคล
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วตัถปุระสงคใ์นการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย

1. เพือ่ยนืยนัการวนิจิฉัยและการเกดิโรค

2. เพือ่อธบิายลักษณะการเกดิโรคในผูป่้วยแตล่ะ
ราย

3. เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแพรก่ระจายของโรค
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การใชแ้บบสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย

➢ เป็นแบบรวบรวมรายละเอยีดขอ้มลูผูป่้วยเพิม่เตมิ

จาก รง. 506  

▪ เพือ่การศกึษาทางระบาดวทิยาและวเิคราะหส์ถานการณ์

➢ เป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลูผูป่้วยแตล่ะราย

ขณะสอบสวนการระบาด

➢ กรณีโรคทีส่ าคญั 

▪ เพือ่การควบคมุโรคทันท ี
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ข ัน้ตอนการสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย

รวบรวม ขอ้มลูการป่วยของผูป่้วย

คน้หา ขอบเขตการกระจายของโรคในคน

เก็บ วตัถตุัวอยา่งสิง่สง่ตรวจ

ควบคมุโรค

เขยีนรายงาน
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1.รวบรวมขอ้มลูการป่วยของผูป่้วย

➢ ซกัประวตั ิอาการและ
อาการแสดง ตรวจรา่งกาย

➢ ผลการวนิจิฉัยของแพทย์

➢ ผลการตรวจทางหอ้ง
ชนัสตูร

➢ สภาพแวดลอ้ม บรบิทของ
ผูป่้วย

➢ ปัจจัยอืน่ๆทางระบาดวทิยา
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2.คน้หาขอบเขตการกระจายของโรค

➢ ผูส้มัผัส

▪ ในครอบครัว สมาชกิในครอบครัว

▪ ในชมุชน เพือ่นบา้น เพือ่นรว่มงาน

➢ ผูป่้วยรายอืน่
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เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ เกดิการระบาดขึน้หรอืไม ่

หากมลีักษณะวา่เกดิการระบาด จะตอ้งเปลีย่นเป็น สอบสวนการ

ระบาดแทน



3.การเก็บวตัถตุวัอยา่งสิง่สง่ตรวจ

ตอ้งเก็บจากผูส้มัผสั 

ตอ้งเก็บจากสิง่แวดลอ้ม

ตอ้งใชห้ลกัการเก็บสิง่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตั ิ
การ

อาศยัขอ้มลูการวนิจิฉัยโรคของผูป่้วยเป็นหลกั 89
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หลกัการเก็บวตัถตุวัอยา่งสง่ตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร

1. จะเลอืกเก็บตวัอยา่งอะไร

2. บรเิวณไหนทีจ่ะมโีอกาสพบเชือ้สงู

3. ชว่งระยะเวลาทีเ่ก็บ เมือ่ใด

4. ใสภ่าชนะอะไร

5. อาหารเก็บรักษาเชือ้ทีเ่หมาะสม

6. การน าสง่วตัถตุวัอยา่งไปตรวจ อยา่งไร

7. ขอ้มลูของคนไข ้
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4.ควบคมุโรค
ป้
อ
ง
ก
ัน
ต
ต
ยิ
ภ
มู
ิ

รักษา

ผูป่้วย
เพือ่มใิหเ้ป็น
แหลง่รังโรค

ป้
อ
ง
ก
ัน
ป
ฐ
ม
ภ
มู
/ิ 
ท
ตุ
ยิ
ภ
มู
ิ

ก าจัด/ท าลาย/
ลดการสมัผัส

ปัจจัย
เสีย่ง

ป้
อ
ง
ก
ัน
ป
ฐ
ม
ภ
มู
ิ

เปลีย่นแปลง

สิง่แวด
ลอ้ม 

เพือ่ควบคมุโรคไมใ่หม้กีารแพรก่ระจายตอ่ไปจนอาจเกดิการ
ระบาดขึน้

การควบคมุโรคขึน้กบัลกัษณะการตดิตอ่ของโรค 
(Mode of transmission) 91



➢ เป็นการเสนอรายละเอยีดการด าเนนิงานทัง้หมดให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งไดท้ราบ 

➢ เห็นลกัษณะการเกดิโรค ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไป

ตามชว่งเวลา ในปัจจัยตา่งๆ

▪ แตกตา่งไปจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบเฝ้า

ระวงัทางระบาดวทิยา

5.การเขยีนรายงาน
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➢ อหวิาตกโรค โรคไขเ้ลอืดออกทีเ่สยีชวีติ

➢ อจุจาระรว่งทีเ่สยีชวีติ

➢ โปลโิอ  คอตบี  ไอกรน  บาดทะยกัในเด็กแรกเกดิ

➢ โรคพษิสนัุขบา้

➢ โรคหดั 

➢ โรคอืน่ๆทีส่ าคญัน่าสนใจ ไดแ้ก ่

▪ โรคลชิมาเนยี 
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โรคทีต่อ้งสอบสวนเฉพาะราย


