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สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรกัษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ และการคุมครองผูบริโภค 
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ระวังและการสอบสวนโรค จะไมเนนเนื้อหาในกิจกรรมการศึกษาทางระบาดวิทยา ซ่ึงมีโอกาสไดใชประโยชน
นอย  และคาดหวังวาหนังสือเลมนี้คงจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานทุกทาน   
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หลกัระบาดวิทยา 
  
1. วิวัฒนาการของระบาดวิทยา 
 ระบาดวิทยาเปนความรูที่เกดิจากความพยายามของมนุษยที่ตองการทราบถึงกระบวนการเกิดโรคภยัไข
เจ็บ เพื่อจะไดคิดคนหาวิธีการควบคุมปองกันโรคไดอยางถูกตอง เปนความรูที่นักสาธารณสุขจําเปนตองรู  
ระบาดวิทยาเปนวิชาการทางวิทยาศาสตรที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน  ตามหลักฐานที่มีการรวบรวมมาตั้งแตใน
อดีต ดังนี ้
 ในสมัย 400 ป กอนคริสตกาล Hippocrates ปราชญชาวกรีก ไดอธิบายวาการเกดิโรคไมใชเกดิจาก
อํานาจลึกลับ แตนาจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทีอ่ยูรอบตัวเรา 
 ในศตวรรษที ่16 Fracastoro แพทยชาวอิตาเลียน ไดอธิบายวาสาเหตุที่ทาํใหเกดิโรค คือเชื้อโรค พรอม
ทั้งพบวามีการถายทอดโรคได 3 แบบ คือ จากคนสูคน จากทางอากาศ และโดยผานทางวัตถุตัวกลาง 
 ในป 1747 James Lind ไดศกึษาสาเหตแุละทดลองรักษาโรค Scurvy โดยการตดิตามสังเกตลูกเรือ 
Salisbury 12 คน ขณะอยูในทะเลจนพบวา Citric acid ในผลไมสามารถรักษาโรคนี้ไดทําใหราชนาวีอังกฤษ
ยอมรับเอาผลการวิเคราะหของเขามาเปนวธีิการปองกันโรคแกบรรดาทหารเรือโดยใหมีมะนาวหรอืน้ํามะนาว
ในอาหารบนเรือตั้งแตป 1795 เปนตนมา 
 ในป 1769 Baker ไดศึกษาลักษณะการระบาดของ colic ในกลุมคนทีด่ื่มน้ําแอปเปลที่เมือง Devonshire 
ประเทศอังกฤษ  พบวาน้ําแอปเปลถูกสงผานทางทอที่มีสารตะกั่ว และในกระบวนการหีบน้ําก็มสีารตะกั่วปนอยู 
จากการที่น้ําแอปเปลมีภาวะเปนกรดจึงทําใหสารตะกัว่ละลายออกมาปนอยูกับน้ําแอปเปล และทําใหเกิดอาการ 
Colic ซ่ึงเปนอาการแสดงของ Acute Lead intoxication นั่นเอง 
 ในป 1848 John Snow แพทยชาวอังกฤษ ไดสังเกตพบวาประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ Golden Square ใน
ลอนดอนไดปวยดวยอหวิาตกโรคจํานวนมาก โดยมีความแตกตางในอัตราปวยของแตละพื้นที่จากขอมูลพบวา
พื้นที่ที่มีความแตกตางกนัในอัตราปวยนัน้ใชน้ําจากปมน้ําคนละตัว ซ่ึงมีอยูทั้งหมด 3 ตัวดวยกัน และจาก
รายละเอียดของขอมูลทําใหสามารถพิสูจนไดวา ปมตัวหนึ่งเปนสาเหตุของการระบาดในครั้งนั้น 
 ในป 1854 John Snow ไดสังเกตลักษณะปญหาของอหิวาตกโรคที่เกิดการระบาดขึ้นในลอนดอนอกี
คร้ัง พบวาอัตราตายของประชากรมีความแตกตางกนั เมื่อแยกออกตามพื้นที่สงน้ําประปาของบริษทัสง
น้ําประปา 2 บริษัท คือ บริษัท Southwark และ Vauxhall กับบริษัท Lambeth ซ่ึงใชน้าํในแมน้ําเทมสจากคนละ
จุดและมีระดบัความปนเปอนแตกตางกัน จึงทําใหสามารถสรุปไดวาน้าํที่ถูกปนเปอนเปนสาเหตุของการเกิด
อหิวาตกโรคระบาด 
 จะเห็นไดวาแมในสมัยของ John Snow นัน้ ความรูเร่ืองการเกิดโรคในคนจะยังไมกระจางชัดนัก เชื้อ
สาเหตุของอหวิาตกโรคกย็ังไมมีผูศึกษาพบวาเปน Vibrio cholerae แต John Snow ไดอาศัยการสังเกตและ
เปรียบเทียบลักษณะการกระจายของผูปวย จนกระทั่งเกดิปญญารูแจงวา ทําไมถึงมีการเกิดโรคภัยไขเจ็บแตกตาง
กันในกลุมชนที่ไมเหมือนกนั ซ่ึงจะตองเอาขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงพรรณนามาแยกแยะตามตัวแปรตางๆ 
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แลววเิคราะหแจกแจงเปรยีบเทียบบนพืน้ฐานที่ถูกตองตามหลักวิชาเพื่อพิสูจนสมมติฐานที่ไดตัง้ขึ้นไว จนใน
ที่สุดเขาใจรายละเอียดของโรคจนสามารถควบคุมโรคไดเปนผลสําเร็จ 
 ในป 1954 Salk Vaccine field trail  ไดทําการทดลอง Vaccine ปองกันโปลิโอในเด็ก 
นักเรียนเกือบหนึ่งลานคน ผลจากการศึกษาทําใหเปนจุดเริ่มตนของโครงการฉีดวัคซีนปองกันโปลิโอจนกระทั่ง
ปจจุบันมีความหวังวาจะกวาดลางโปลิโอได  
 ในขณะเดยีวกนัการสอบสวนโรค (Disease Investigation) ก็เร่ิมเขามามีบทบาทในเรือ่งการปองกัน
ควบคุมโรคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเกดิโรคระบาด หรือภยัตางๆ มีความจําเปนอยางเรงดวนทีจ่ะตองสืบคน
สาเหตุ ปจจยัสงเสริมการระบาดหาจุดออนของงานควบคุมโรคที่ทําอยูตัวอยาง เชน 
 - Diethylstilbestrol on off spring (Thalidomide baby)  ที่เกิดเดก็แขนขาพิการจํานวนมากผิดปกติอัน
เปนผลมาจากการที่แมกินยา Thalidomide ในระหวางทอง 
 - Legionnaires disease ซ่ึงการสอบสวนโรคคนพบวา ทหารผานศึกทีล่มปวยลงจํานวนมากภายหลงัมา
ประชุมกันที่โรงแรมแหงหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อ Legionnaire ที่แพรผานระบบเครื่องปรับอากาศ 
 - Tampons and Toxic – Shock Syndrome จากการสอบสวนโรคทําใหพบวาอาการ Toxic-shock 
Syndrome ในหญิงจํานวนหนึ่งเกิดจากการใชผาอนามัยชนิดสอดเขาไปในชองคลอด 

      - เกิดการระบาดของโรคไขหวดันก (Avian Influenza)ซ่ึงเปนโรคระบาดในสัตวปก แตสามารถติดตอ 
มายังคนทําใหปวยและมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได  ในฮองกงเมื่อป 1997 มีรายงานปวย 18 รายเสียชีวิต 6 ราย 
และในการระบาดเมื่อตนป 2004 มีรายงานการปวยในเวียดนาม 23 ราย เสียชีวิต 15 ราย  สําหรับในไทยมีผูปวย
ยืนยนั 12 รายเสียชีวิต 8 ราย 

- การระบาดของโรคไขสมองอักเสบในป 1999 - 2000 ที่ประเทศมาเลเซีย จากการสอบสวนโรคพบวา
เกิดจากเชื้อนปิาห ซ่ึงเปนไวรัสตัวใหม จากซึ่งติดตอโดยมีหมูเปนพาหะ  
 - ป 2002-2003 เกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉยีบพลัน(Severe Acute Respiratory 
Syndrome:SARS)ซ่ึงระบาดไปมากกวา 30 ประเทศ  กอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชนทั่วโลกและสราง
ความเสียหายดานชีวิตและทรัพยสินมากมายมหาศาล จากการสอบสวนทางระบาดวทิยาพบวาเชื้อที่เปนสาเหตุ
เปนเชื้อโรคตัวใหมที่อยูในกลุมโคโรนาไวรัส 
 - เดือนเมษายน 2009 เกิดการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม Pandemic A(H1N1)2009  
โดยมีจุดเริ่มตนที่ประเทศเมก็ซิโก แลวกระจายไป มากกวา 200 ประเทศทั่วโลก มีผูปวยและผูเสียชีวิตจํานวน
มาก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอน็1 (A/H1N1) ซ่ึงเปนเชื้อไขหวัดใหญตวั
ใหม ที่ไมเคยพบมากอน  เกดิจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไขหวัดใหญของคน สุกร และนก   เชื้อไวรัส
จะอยูในเสมหะ  น้ํามูก น้ําลายของผูปวย  การติดตอไปยงัคนอื่น ๆ  โดยการไอจามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอา
ฝอยละอองเขาไป  บางรายไดรับเชื้อทางออมผานทางมือหรือส่ิงของเครื่องใชที่ปนเปอนเชื้อ  
 การศึกษาทางระบาดวิทยา ไดรับการยอมรบัมากขึ้นและการวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาก็เร่ิมมกีาร
พัฒนาอยางเปนระบบ มีการนําความรูทางชีวสถิติ และ Computer มาชวยในการวิเคราะหขอมูลมากยิ่งขึ้น จะ
เห็นไดวาการศึกษาทางระบาดวิทยาตางๆ ที่กลาวมาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนโดยรวม (Public Health) 
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ไมใชการรักษาคนไขเฉพาะราย ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกนัวาระบาดวิทยาเปนหัวใจของงานสาธารณสุข 
ผูบริหารงานสาธารณสุข ทุกทานจําเปนทีจ่ะตองรูเร่ืองระบาดวิทยา และนําไปใชในการบริหารงาน 
2. นิยาม 
 ระบาดวิทยามาจากภาษาอังกฤษวา “Epidemiology” ซ่ึงมีรากศัพทมาจากภาษากรีก 3 คํา คือ 
 epi  = on , upon  =  ขางบน,เร่ือง 
 demos  = people = ประชาชน 
 logos  = the study of = การศึกษา 
 ไดมีผูใหนิยาม Epidemiology ไวหลายลักษณะดวยกัน เชน 
 Mac mahon & Pugh, 1970:- 
 “Epidemiology is the study of the distribution and determinants of disease frequency in human 
population” 
 = ระบาดวิทยา เปนการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายและสิ่งกําหนดของโรคภัยไขเจ็บในประชาชน 
 จากนยิามดังกลาว จะเห็นวาประกอบดวย 3 องคประกอบที่สําคัญคือ การกระจาย ส่ิงกําหนด และการ
เกิดโรค 

- การเกิดโรค (Disease occurrence or frequency) ในทางระบาดเปนคํารวมที่ใชเรียกปริมาณหรือ 
ความถี่ของโรคในประชากร โดยไมแยกวาเปนอุบัติการณหรือความชกุ  
      ส่ิงที่ตองตระหนกัในเรื่องของการเกิดโรคมี 2 ประการคือ นิยามของโรค (Case definition) และการ
วัด (measurement)ทั้งในเรื่องขนาดและความรุนแรงของการเกิดโรค  

- การกระจาย (Distribution) หมายถึง ขอมูลดานบุคคล เวลา และสถานที่ของการเกดิโรค การ 
แสดงการกระจายของโรคที่เหมาะสม จะนาํไปสูการตั้งสมมติฐานถึงปจจัยทีน่าจะเปนสาเหตุหรือปจจัยที่ชวย
ปองกันโรค 

- ส่ิงกําหนด (determinants)หมายถึง ปจจัยใด ๆ ไมวาจะเปนเหตกุารณ คุณลักษณะ หรือส่ิง 
ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงของภาวะสุขภาพอนามัย ในดานการเกิดโรค ส่ิงกําหนดเปนสิ่งหนึ่งหรือ
หลายสิ่งใน Agent หรือ Host หรือ Environment  
  นอกจากนั้น  Center for Disease Control (CDC) Atlanta, USA., ไดใหนิยามไวในป1978 วา 
 “Epidemiology is the study of the occurrence of disease in a human population” 

 = ระบาดวิทยา เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเกดิโรคในมนุษย 
นิยามลาสุดที่เร่ิมมีผูใหการยอมรับมากขึ้น ไดแก 
“ The study of distribution and determinants of health-related states or events in  

specified population, and the application of this study to control of health problems (Last.J.M.,1995) 
 นิยามนีไ้ดเพิ่มองคประกอบในดานการประยุกตใชระบาดวิทยาเพื่อการควบคุมโรค หรือแกไขปญหา
สุขภาพอนามยัไวดวย และไดขยายขอบเขตจากเรื่องโรคภัยไขเจ็บออกไปจนครอบคลุมเรื่องสถานะสุขภาพ และ
เหตุการณตาง ๆ ที่สัมพันธกับสุขภาพอนามัยทั้งหมด 
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 นอกจากนี ้ยังมีคําวาระบาดวิทยาคลินิก ระบาดวทิยาสังคม ระบาดวิทยาดานสิ่งแวดลอมและระบาด
วิทยาทางดานยา ซ่ึงเปนชื่อการศึกษาเฉพาะทางดานระบาดวิทยา  
 ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตามจุดมุงหมายลวนแลวตองการใหเกดิความสําเร็จงานระบาดวิทยาเปนเรือ่งที่
เกี่ยวของกับการแสวงหาขอมูลที่ถูกตอง ซ่ึงจะตองใชวิธีการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะหแปลความหมายและ
นําเสนอขอมูล เพื่อประเมินสภาพทําใหไดคาํตอบในการปรับปรุง และพฒันางานสาธารณสุข ระบาดวิทยาจะ
ชวยบอกถึงโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้น มีความแตกตางกนัอยางไร เกิดภาระเพียงใดในทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. จุดมุงหมายของระบาดวิทยา (Purposes of Epidemiology) 

1. ศึกษาถึงการกระจายในชุมชนตามบุคคล สถานที่ เวลา และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ 
เกิดโรค 

2. ศึกษาถึงปจจยัที่เสี่ยงตอการเกิดโรคหรือปจจัยเสีย่ง (Risk factors) และสาเหตุของ 
โรค (Etiologic agent) 

3. ศึกษาถึงปจจยัหรือส่ิงที่กําหนดที่เปนสาเหตุของการระบาดของโรค 
4. ศึกษาถึงแนวทางในการปองกันและควบคุมโรค 

4. ขอบเขตของระบาดวิทยา (Scope of Epidemiology) 
 รากฐานของวชิานี้มาจากการศึกษาเกีย่วกบัโรคระบาดตาง ๆ เชน กาฬโรค ไขทรพิษ และอหวิาตกโรค 
เปนตน ตอมาจึงไดขยายขอบเขตดังนี ้

1. โรคติดเชื้อ (Infectious diseases) ทั้งโรคติดเชื้อที่พบทั่วไป และที่พบใหม 
2. โรคไรเชื้อ (Non - Infectious diseases)เชนโรคหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหต ุฯลฯ 
3. อนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย (Environmental and Occupational health)เชน อากาศ 
     เปนพิษ พษิจากตะกัว่ พิษจากสารหนใูนสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
4. สถานะสุขภาพ (Health status) เชนการเกดิ การตาย ฯลฯ 
5. บริการดานการแพทยและอนามัย (Medical and health care) เชนการวางแผนงาน การประเมินผล

การใหบริการ เปนตน 
6. งานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ เชนงานวิจยับริการสาธารณสุข เปนตน 

นอกจากนี้ยังมกีารประยกุตใชระบาดวิทยาไปในงานอืน่ ๆ ที่ไมใชงานสาธารณสุขโดย 
ตรง เชนการบริหารงาน ดานเศรษฐศาสตร เปนตน 
5. ธรรมชาติของระบาดวิทยา (Nature of Epidemiology) 
   ธรรมชาติของระบาดวิทยา แบงออกเปน 2 อยางคือ 
 
 

1. เปนองคความรู (Body of Knowledge) คือ การอธิบายธรรมชาติการเกดิโรคภัยไขเจบ็ตางๆ ใน 
เร่ืองลักษณะอาการ กลุมเสี่ยง การเกิดโรค การกระจายของผูปวยตามเวลาและสถานที่ตลอดจนสาเหตุและปจจัย
ที่ทําใหเกิดโรคนั้นในชุมชน ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของ 
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     -  ขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขสถิติ และรายงานตาง ๆ 
-  รายงานการศึกษาวจิัย 

      -  ตํารา ฯลฯ 
 2. เปนวิธีการศึกษาหาความรู (Method of Knowledge) คือ วิธีการใหไดมาขององคความรูโดยการ
ติดตามสังเกต ศึกษาขอมูลโรคภัยไขเจ็บโดยวิธีรวบรวมขอมูลที่สนใจ วเิคราะห วิจัย และใชวิชาการในเรื่องสถิติ
และศาสตรตางๆ เขามาเกี่ยวของเพื่อหาคําตอบ เชน การศึกษาระยะยาว (Cohort Study) การศึกษาระยะสั้น 
(Cross-sectional Study) ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูลที่มีตัวแปรจํานวนมาก การหาความสมัพันธของปจจัยตางๆ ที่
ทําใหเกดิโรคโดยดูจากตัวเลขนัยสําคัญทางสถิติตางๆ นั้น  

วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา มี 3 รูปแบบ คือ 
1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Epidemiology) 
2. ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (Analytical Epidemiology) 
3. ระบาดวิทยาเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology) 

วิธีการศึกษาจาํเปนมากสําหรับการเจ็บปวยใหม ๆ ทั้งโรคและกลุมอาการที่ไมเคยพบมา 
กอน ซ่ึงยังไมเคยมีความรูในโรคนั้น ๆ เลย หรือเปนโรคใหมของพื้นที่หนึ่งที่ตองการความรูเฉพาะพืน้ที่ หรือ
ตองการเปรียบเทียบกับในพื้นที่อ่ืน หรือแมจะเปนโรคที่เกิดขึ้นเปนประจํา ก็จําเปนตองมีการศึกษาเพื่อใหทราบ
ความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของโรคนั้น ๆ 
6. การดําเนินงานทางระบาดวิทยา (Epidemiological practices) 
 มี 3 กิจกรรม ไดแก 

1. การเฝาระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiological surveillance) หมายถึงการติดตาม สังเกต และ 
พิจารณาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเกิด และการกระจายของ
โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ รวมทั้งองคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ จากขอมลูขาวสารตาง ๆ ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะผิดปกติของเหตุการณเหลานัน้ 

2. การสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiological investigation) หรือการสอบสวนโรค หมายถึง 
การดําเนินการหาขอมูลเพิ่มเติมในดานขอมูลระบาดวิทยา ขอมูลส่ิงแวดลอมและหลกัฐานทางวิทยาศาสตร 
เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่เกีย่วของกับการเกดิโรค หรือการระบาดของโรคนั้น โดยอาจจะมีลักษณะเปนกิจกรรมที่
เชื่อมตอระหวางวิธีการทางระบาดวทิยาเชิงพรรณนา และระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห 

3. การศึกษาวิจยัทางระบาดวิทยา (Epidemiological study)หมายถึงการศกึษาวจิัยทีใ่ชวธีิการศึกษา 
ทางระบาดวิทยา เพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ยังสงสัย หรือไมทราบเกี่ยวกับสาเหตุหรือส่ิงที่กําหนดของการเกิดโรคภยั
ไขเจ็บ หรือภาวะที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย ตลอดจนวิธีการแกไขปญหาสขุภาพ 
 

 ในการศึกษาระบาดวิทยามหีลักในการพิจารณาดงันี ้
  1. ในดานการเกิดโรค (Disease Occurrence) เราพิจารณาจากองคประกอบของการเกิดโรค ซ่ึง
ไดอธิบายไวโดย Dr.John Gordon เกีย่วกับปฏิสัมพันธของ 
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   Host  = ตัวเจาบาน (สังขาร) 
   Agent  = ตัวกอโรค 
   Environment = ส่ิงแวดลอม 
  2. ดานการกระจายของโรค (Disease Distribution) เราจะตองพิจารณาการเกิดโรคตามการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สําคัญตอไปนี้ 
   Time = เวลาที่เร่ิมปวย 
   Place = สถานที่ปวย 
   Person = ลักษณะของผูปวย 
  3. ส่ิงกําหนด (determinant) หมายถึงปจจยัที่ทําใหการเกดิและการกระจายของโรคภยัไขเจ็บมี
การเปลี่ยนแปลงไป 
  4. ประชากร ในแงระบาดวิทยาเราไมพิจาณาถึงการเกิดโรคของแตละบุคคลเพียงอยางเดียว แต
จะพิจารณาทั้งชุมชน และในการเปรียบเทยีบผูปวยแตละพื้นที ่จําเปนตองปรับเปนอัตราปวยตอประชากรที่
เทากันกอน 
 การศึกษาระบาดวิทยาของปญหาใดๆ ก็ตาม สามารถแบงเปน 3 รูปแบบ (รูปที่ 1)คือ 
  1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Epidemiology) เปนการศกึษาลักษณะการเกิดโรค
ในชุมชน เพื่อใหทราบวาเกดิโรคอะไร เกดิกับใครที่ไหนและเกิดเมื่อไร เมื่อนํามาประมวลและวิเคราะหแลว ทํา
ใหทราบวาโรคอะไรที่เปนปญหา แลวเรียงลําดับความสําคญัของปญหาเพื่อใชวางแผนปองกันและควบคุมโรค 
หรือแผนงานสาธารณสุขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับการ
เกิดโรคอยางครบถวน ถูกตอง และรวดเร็ว 
  2. ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (Analytic Epidemiology) เปนขั้นตอนตอจากการศึกษาระบาด
วิทยาเชิงพรรณนา กลาวคือ เปนการศึกษาเพื่อใหทราบวาเกิดขึ้นไดอยางไรโดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมา
วิเคราะหใหทราบถึงลักษณะเฉพาะของปญหาเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค 
การศึกษานี้อาจใชการสํารวจในชุมชน การสอบสวนการระบาดวิทยา หรือการศึกษาวิจัย 
  การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวเิคราะหนี ้แบงยอยไดเปน 
   2.1 Prospective Study คือ การศึกษาไปขางหนา โดยเปรียบเทียบอุบัติการจากกลุมที่
ไดสัมผัสกับเหต ุปจจัยเสี่ยง และกลุมที่ไมไดสัมผัส 
   2.2 Retrospective Study คือ การศึกษายอนหลังโดยเริ่มจากผลที่เกิดขึ้นโดย ศึกษา
ยอนหลังไปหาสาเหตุหรือปจจัยเสีย่งตอการเปนโรคนั้น 
   2.3 Cross-Sectionl Study คือ การศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่ออธิบายถึง
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ กับโรค 
  3 ระบาดวิทยาเชิงทดลอง (Experimental Epidemiology) เปนการศกึษา โดยใชการทดลอง
ทางคลินิก คือ การทดลองในชุมชนเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสาเหต ุเชน ทดสอบผลของยา วัคซีนปองกัน
โรค หรือวิธีปองกันโรคอื่นๆ 
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รูปที่ 1 รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา 
  

การศึกษาทางดานระบาดวิทยา 
 

การศึกษาเชิงทดลอง     การศึกษาเชิงสังเกต 
          (Experimental Study)              (Observational Study)  
  
ในคลีนิค  ในภาคสนาม 
(Clinical Trials)  (Field Trials)           ไมมีกลุมเปรียบเทียบ 

        
          การศึกษาเชิงพรรณนา 
          (Descriptive Studies) 
 
 
 
การศึกษา ณ จุด  การศึกษาไปขางหนา  การศึกษายอนหลัง 
เวลาใดเวลาหนึ่ง  (Prospective in time)  (Retrospective in time) 
(Cross-sectional  เชน การเฝาระวังโรค  เชน การวิเคราะหรายงานผูปวย 
at time)   (Surveillance) ตอเนื่อง 
เชน การสํารวจ  จะไดอุบตัิการณ                                                       
(Survey)       มีกลุมเปรียบเทียบ 
ไมตอเนื่อง        
จะไดความชุก                การศึกษาเชิงวิเคราะห    
                                                                                                          (Analytic studies) 
         
            
การศึกษายอนหลัง การศึกษาไปขางหนา       การศึกษา ณ จุด         การศึกษายอนหลัง + 
(Case-Control       (Cohort or  เวลาใดเวลาหนึ่ง         ไปขางหนา 
Study or        Prospective  (Cross-sectional         (Historical 
Retrospective)        Study)    Study)                      Cohort Study)  
7. ประโยชนของระบาดวิทยา (Uses of epidemiology) 
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 1. ประโยชนในการศึกษาระบาดวิทยาของโรคและภัยและการเปลี่ยนแปลงของการเกิด การกระจาย 
และสิ่งกําหนด รวมถึงชวยกันคนหาสาเหตุและปจจยัเสีย่งในโรคที่พบใหม หรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุ ระบาด
วิทยาของโรคนี้เปนพืน้ฐานที่สําคัญของการดําเนินงานสาธารณสุขทุกดาน 
 2. ประโยชนในการกําหนดแนวทางในการปองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการกําหนดกลวิธีใหม ๆ 
หรือปรับปรุงกลวิธีที่มีอยูเดมิใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ประโยชนในดานแผนงานสาธารณสุข ตั้งแตการคนหาปญหา การจัดลําดับความสําคัญ การวางแผน
แกไข และการประเมินผลงาน 
 4. ประโยชนตอการจัดบริการดานการแพทยและอนามัย ทั้งงานสงเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดลอม 
การปองกันควบคุมโรค การรักษาและฟนฟูสภาพ รวมถึงงานดานสุขศกึษาประชาสัมพันธ 
 5. ประโยชนตองานวิจยัทางวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบศึกษาทางระบาดวิทยา
จะชวยใหงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 
ผูบริหารควรใชขอมูลระบาดวิทยาในการบริหารงานสาธารณสุข เพื่อ  
  1. คนหาและจดัลําดับความสาํคัญของปญหา 
  2. ใหทราบตนเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวกับปญหาทางสาธารณสุขนั้นๆ 
  3. คิดหรือตัดสินใจใชมาตรการที่จะปองกนัและควบคุมโรคโดยที่มาตรการนั้นๆ ควรมีความ
พรอม ทําไดแนนอน มีความสามารถทําไดผลดี 

4. ติดตามประเมนิผลความสําเร็จหรือจุดออนของการดําเนินการ 
นักวิชาการควรใชขอมูลระบาดวิทยาเพื่อ 
  1. ใชศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของ การเกิด การกระจาย และแนวโนมของการเกิดโรค 
  2. เปนแนวทางในการใหบริการสาธารณสุขทั้งทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรค การรักษาและฟนฟูสภาพ 
  3. เปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาการเกิดโรคภยัไขเจ็บ 
เพื่อบอกวิธีการแกไขอยางมปีระสิทธิภาพ 
 ระบาดวิทยาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยแกปญหาสาธารณสุข โดยสรุปแลวระบาดวิทยา คือ ศาสตร
แหงการแสวงหาปญหา เร่ิมตนจะตองมีขอมูลนํามาพัฒนาใหเปนขาวสารความรูใหม สุดทายก็จะนําความรู
เหลานั้นมาทําใหเกดิปญหา เพื่อเอาไปใชในการแกปญหาการดําเนินงานสาธารณสุขตอไป 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 2 
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การกระจายของโรค ภัย ไขเจ็บ 
  

 การเกิดโรคแตละครั้งมีสาเหตุจากปจจยัที่แตกตางกนัไป เมื่อเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก จึงมีตัวแปรที่
สําคัญทางระบาดวิทยาเกิดขึ้นเรียกวา การกระจายของโรค ภัย ไข เจบ็ หมายถึง ลักษณะของการเกิดโรค ภัย ไข 
เจ็บ ของชุมชนที่เกี่ยวของในเรื่องของบุคคล สถานที่ และเวลา 
1. การศึกษาการกระจายของโรค ภัย ไข เจ็บ 

1.1 ตัวแปรทางดานลักษณะบุคคล 
บคุคลในทางระบาดวทิยา หมายถึงลักษณะตาง ๆ ของบุคคลที่มีผลตอการเกิดโรค และความ 

รุนแรงของโรค โดยมีลักษณะเสี่ยงตอการเกิดโรค จําแนกไดดังนี ้
  1 อายุ (Age) โรคภัยไขเจ็บเกดิขึ้นกับคนทกุกลุมอาย ุแตจะมีจํานวนความถี่ของจํานวน 
ผูปวยไมเทากนัทั้งการปวยและการตาย การเกิดโรคในแตละกลุมอายุจะแตกตางกัน เชน 
  - โรคที่พบในแตละวยั 
   -โรคที่พบมากในเดก็ เชน โรคอุจจาระรวง, บิด, ไอกรน, บาดทะยกั,  
คอตีบ, คางทูม, หัด, ไขเลือดออก, ไขหวดัใหญ, ปอดบวม เปนตน 
   -โรคที่พบมากในวยัหนุมสาว เชน โรคเอดส, กามโรค, ตับอักเสบ, มาลาเรีย, 
บาดทะยกั, อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยด, โรคจากการประกอบอาชีพ, โรคจากสิ่งแวดลอมเปนพิษ การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหต ุเปนตน 
   -โรคที่พบมากในวยัชรา เชน โรคอุจจาระรวง, บดิ, โรคสุขภาพจิตเสื่อม, โรคปอดบวม
,เบาหวาน.ความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ เปนตน 
   - การแสดงความสัมพันธระหวางอายุและโรค 
   ความสัมพันธระหวางอายุและโรคอาจแสดงใหเห็นได เชน การหาอัตราปวยเฉพาะ
กลุมอาย ุ(Age-Specific Rates) ของโรคในกลุมประชากรที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือจากการเฝาสังเกต 
ประชากรกลุมอายุเดยีวไปเรื่อยๆ ดูการเปลีย่นแปลงของโรคภัยไขเจ็บ เมื่อประชากรกลุมเดียวกันนัน้มีอายุมาก
ขึ้น 
   - การแปลความหมายเกี่ยวกบัอายุและโรค 
     ความสัมพันธระหวางอายแุละโรคอาจอธิบายไดโดย 
   1. ระยะเวลาทีไ่ดรับองคประกอบที่ทําใหเกดิโรคจากสิ่งแวดลอมกับอาย ุเชน อายุมาก
ยิ่งมีโอกาสไดรับสารพิษมากขึ้น 
   2. กลไกในการสรางความตานทานโรคกบัอายุ เชน วัยชรา กลไกในการสรางความ
ตานทานของโรคเสื่อมลง  ภาวะโภชนาการของรางกายไมปกติ ในเด็กความตานทานของรางกายยังไมพัฒนา
เต็มที่ มีความไวรับในการติดเชื้อไดสูง 
   3. การเปลี่ยนแปลงฮอรโมนของรางกาย เชน สตรีในวัยหมดประจําเดือน อาจทําให
เกิดความผดิปกติของรางกายและจิตใจ ทําใหเกดิการปวยข้ึน 
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  2. เพศ (Sex) การเกิดโรคภัยไขเจ็บ จะเกี่ยวของกับเพศทั้งการปวยและการตาย ซ่ึงขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมเสี่ยง โครงสรางของรางกายในกลุมอายุของแตละเพศ ความแตกตางของฮอรโมนเพศ เชน โรค 
Autoimmune จะพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพราะผูหญิงสามารถสราง IgG และ IgM ไดในปริมาณมากกวา 
และมีการตอบสนองทาง Cell mediated immunity (CMI) สูงกวาชายซึ่งเชื่อวาเปนผลมาจากฮอรโมนเพศ  
  3. เชื้อชาติ (Ethnic group)การเกิดโรคบางชนิดหากดูรวมๆ อาจอธิบายลักษณะปจจยัทางดาน
สังขารไมชัดเจน ความแตกตางระหวางเชือ้ชาติจะทําใหเห็นความสัมพันธของปจจยัพื้นฐานที่ทําใหเกดิโรค
นั้นๆ ได เชนพบวาคนจนีเปนโรคมะเร็งของหลอดอาหารมากกวาคนไทย ชาวญ่ีปุนที่อยูในประเทศญี่ปุนจะเปน
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารมากกวาชาวญี่ปุนในฮาวายและอเมริกา ซ่ึงอาจจะมีสาเหตจุาก พันธุกรรมตางกัน 
พฤติกรรมการดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอมตางกัน 
  4. อาชีพ (Occupation) เปนปจจัยเสีย่งของการเกิดโรคบางโรค โดยเฉพาะเนื่องจากมี 
พฤติกรรมเสี่ยงอยูเปนประจาํ เชน ทํางานในโรงงานทอผา มีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคบิสสิโนสิส หรือทํางาน 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทําซีเมนต ทําแกว เซรามิค ครกหิน ก็อาจเสี่ยงตอการเปนโรคซิลิโคสิส หรือผูที่มี
อาชีพเปนผูบริหารก็อาจจะเสี่ยงตอโรคหัวใจโคโรนารี มากกวาผูที่ตองใชแรงงาน เปนตน  

5. ภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในสังคมจะมีประชาชนอยูหลายระดับ ซ่ึงตัวแปรขึ้นอยูกับ 
ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมของแตละคน เชน คนที่ฐานะยากจนก็จะอยูกับสังคมอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงจะมี
สภาพความเปนอยูที่แตกตางกันกับคนทีฐ่านะดีมาก ดังนั้น ภาวะของการเกิดโรคจึงมลัีกษณะเฉพาะ เชน คนที่มี
ฐานะยากจนในเขตเมืองมักจะเปนโรคจิต ประสาท โรคขาดอาหาร โรคผิวหนัง โรคติดตอ ไดงายกวาคนในเขต
ชนบท ภาวะทางสังคมและเศรษฐานะมีผลตอการเขาถึงบริการทางการแพทย เชนคนยากจนอาจจะไปใชบริการ
ทางการแพทยนอยกวาคนมฐีานะ ตัวอยางการศึกษาสุขภาพฟนของเดก็จาก National center for Health Statistics 
ของอเมริกา พบความสัมพันธระหวางเศรษฐานะกับฟนของเด็ก คือแนวโนมเด็กฟนผุจะมากในกลุมพอแมที่มี
รายไดต่ํา และแนวโนมจํานวนเดก็ที่อุดฟนจะสูงขึ้นในเด็กที่พอแมมีรายไดสูง 
  6. สถานภาพสมรส การเกิดโรคภัยไขเจ็บอาจจะขึ้นอยูกบัสภาพของการสมรสซึ่งจะอยูในภาวะ 
คู โสด มาย หยาราง ได เชนในผูหญิงที่แตงงานอาจจะสัมพันธกับภาวะสุขภาพจากการตั้งครรภ การมีบุตร การ
ใหนมบุตร ซ่ึงปจจัยเหลานี้มคีวามสําคัญแตกตางกนัไปตามแตละโรค หรือผูหญิงที่แตงงานแลวเปนมะเร็งปาก
มดลูกมากกวาผูหญิงที่เปนโสด ในทางตรงขามกลับพบมะเร็งเตานมในผูหญิงที่เปนโสดมากกวา 
ผูหญิงที่แตงงาน เปนตน   
   7. ครอบครัว ตัวแปรที่สําคญัที่เกี่ยวของกบัลักษณะครอบครัว เชน ขนาดครอบครัว พบวามักมี
ความสัมพันธกับฐานะทางเศรษฐกิจ เชนครอบครัวฐานะยากจนแตมบีุตรมากก็ยอมมีผลกระทบตอภาวะสุขภาพ
ของเด็กได   
                       8. ตัวแปรอื่น ๆ  เชน 

- กลุมเลือด มีรายงานโรคบางโรคมีความสัมพันธกับกลุมเลือด เชน Sickle cell trait  
นั้นมีความเสีย่งตอโรคมาลาเรีย ชนิด Plasmodium falciparum ลดลง 
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   - บุคลิกภาพ มีผลตอการเกิดโรคบางอยาง ตัวอยางจากการศึกษาของ Rosenman กับ 
Friedman ที่พบวาคนที่มีบุคลิกภาพแบบ A(กาวราว แขงขัน ทะเยอทะยาน  ไมคอยหยุดนิ่งและรบีเรง) มีอัตรา
การปวยเปนโรคหัวใจมากกวาผูทีมีบุคลิกภาพแบบ B ซ่ึงไมมีลักษณะดังกลาวขางตน 
 1.2 ตัวแปรทางดานสถานที ่
 เร่ืองของสถานที่มีหลายตวัแปรที่เกี่ยวของและใชศกึษาในทางระบาดวิทยา ซ่ึงในทีน่ี้หมายถึงสถานที่
เร่ิมปวยดวยโรคภัยไขเจ็บ ทําใหทราบอุบัตกิารณของโรคในทองถ่ิน แลวใชเปรยีบเทียบกับสภาวะอนามัยของ
ชุมชนในที่ตางๆ และเปนเครื่องชี้แนวทางการศึกษาหาสาเหตุของโรคดวย 
  1.2.1 การเปรียบเทียบระหวางประเทศ 
  การกระจายของโรคภัยไขเจบ็ ระหวางประเทศมีตัวแปรที่เกี่ยวของ เชน สภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดลอม ความเจริญ ขนบธรรมเนียมและประเพณ ีมักจะพบวาโรคติดเชื้อจะมีมากในประเทศเขตรอน
และดอยพัฒนา สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวจะพบโรคไรเชื้อมาก 
  อยางไรก็ตาม ในการเปรยีบเทียบระหวางประเทศใหคํานงึถึงขอแตกตางที่อาจจะเกิดขึ้นและมี
ผลตอการเปรียบเทียบนั้น เชนความถูกตองของการวินจิฉัยโรคในแตละพื้นที ่ตัวอยางเชน การศึกษาเรื่อง 
psychiatric diagnosis หรือเกณฑการวินจิฉัยโรคจิตระหวางประเทศอังกฤษและอเมรกิา พบวามกีารวินิจฉยัโดย
จิตแพทยทั้งสองประเทศแตกตางกัน   
  1.2.2 การเปรียบเทียบระหวางในเมืองและชนบท 
  รูปแบบของการเกิดโรคในเขตเมืองและเขตชนบท ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมที่ตางกัน เชน วิถีชีวิต 
สภาพสังคมและภาวะเศรษฐกิจ ในโรคติดตอทางการสัมผัสหรือระบบทางเดินหายใจมักพบมากในเขตเมือง 
สําหรับในเขตชนบทเปนโรคที่ติดตอจากสัตวมายังคน โรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน โรคจากพิษ
ยาปราบศัตรูพชืและแมลง 
  1.2.3 เปรียบเทียบระหวางภาคฯ หรือตางจงัหวัด 
  การเปลี่ยนแปลงความถี่ของการเกิดโรคในเขตตางๆ จะชวยในการพจิารณาหาสาเหตขุองโรค
ไดวามกีารกระจายหนาแนนอยูในพื้นทีใ่ดของภาคนั้นๆ ซ่ึงอาจแสดงไดโดยใชแผนที่แบงเขตสวนของจังหวดั
แสดงการกระจายของโรค 
  1.2.4 เปรียบเทียบการกระจายในเขตพื้นทีธ่รรมชาติ  
  ลักษณะภูมิประเทศและธรรมชาติในทองถ่ิน จะทําใหมีโรคเกิดขึ้นแตกตางกัน เชน มาลาเรีย 
พบมากในปาดงดิบ โรคสครับไทฟส พบในปาละเมาะ โรคทริคิโนสิส พบมากในชาวเขา อหิวาตกโรคพบมาก
บริเวณจังหวัดริมชายทะเล  
      1.2.5 การเปรียบเทียบการกระจายของโรคในชุมชนที่จํากดั 
  การเปรียบเทยีบโรคภัยไขเจบ็ เพื่อดูการกระจายของโรคในพื้นที่จํากัด เชน ตลาด โรงเรียน 
หองเรียน สถานที่ทํางาน จะสามารถทําใหพบแหลงตนตอของการเกิดโรคไดชัดเจนยิง่ขึ้น 
 
 1.3 ตัวแปรทางดานเวลา 
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  การศึกษาเกี่ยวกับการเกดิโรคที่มีสวนสัมพันธกับเวลา ชวยบอกลักษณะการเกิดโรค เชน 
เกิดขึ้นมากผิดปกติ เกิดขึน้เปนประจํา หรือเกิดขึ้นจํานวนนอยและเปนไปอยางตอเนื่องการศึกษาแนวโนมของ
เวลามักจะมีรูปแบบการติดตามในกลุมอายุที่ศึกษา โดยใชเวลาระยะยาวหลายป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ
บอกลักษณะเฉพาะของโรคนั้นๆ สามารถใชประโยชนไดในการวางแผนและบริหารจัดการงานสาธารณสุข การ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลา แบงออกไดเปน 3 อยาง คือ 
  1.3.1 การเปลี่ยนแปลงระยะยาว (Secular Trends) 
  Secular Trends เปนการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลายาวนับเปน 10 ป เกิดขึ้นไดทั้ง
โรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ โดยทั่วไปโรคไรเชื้อมักแสดงใหเห็นไดชัดกวาโรคติดเชื้อในการแปลความหมาย
สามารถบงชี้ได 2 แบบ 
   1. การเปลี่ยนแปลงอาจเนื่องจาก เทคนิคในการรายงาน ความกาวหนาในการ
วินิจฉยัโรค การคนหาผูปวยใหมไดดีกวาวธีิการเดิม การเปลี่ยนแปลงนยิามหรือรูปแบบของการเกดิโรค  
   2. การเปลี่ยนแปลงอาจแสดงเปนดัชนใีนการวัดสถานการณโรค 
  1.3.2 การเปลี่ยนแปลงเปนรอบ (Cyclic Fluctuation) 

Cyclic Fluctuation เปนการเปลี่ยนตามฤดกูาล ซ่ึงพบในโรคติดเชื้อ เชน โรคทองรวงพบ 
มากในฤดูรอน ไขเลือดออกพบมากตนฤดูฝน โรคไขหวัดใหญพบในฤดูฝนและหนาว  สําหรับโรคไรเชื้อหรือ
โรคเร้ือรัง มักไมพบการเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล เนื่องจากมีระยะฟกตวันาน หาวนัเริม่ปวยยาก 
  การวิเคราะหการเกิดโรคที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนั้นมปีระโยชนมากในโรคที่มี
แมลงนําโรค เนื่องจากอณุหภูมิและความชืน้มีผลตอการแพรพนัธุและแพรเชื้อโรค ทําใหเกดิการระบาดของโรค
ได เชนโรคไขเลือดออก เปนตน  
  1.3.3 การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น (Short-term fluctuations) 
  Short-term fluctuations เปนการเปลี่ยนแปลงการเกิดโรคของชุมชนในชวงเวลาอันสัน้ อาจเปน 
วัน สัปดาห หรือเดือน เชน การรับประทานอาหารเปนพษิในงานเลี้ยงทําใหมีการเกดิโรคขึ้นภายใน 2-3 ช่ัวโมง 
ซ่ึงการศึกษาตวัแปรนี ้จะทําใหการคาดคะเนเวลารับเชื้อเขาสูรางกายได และหาเชื้อโรคที่เปนสาเหตไุด        
2. ประโยชนของการศึกษาการกระจายของโรคภยัไขเจ็บ 
 2.1 ไดทราบถึงสภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนและสามารถเปรียบเทียบสภาวะของโรคตางๆ 
ภายในประเทศและตางประเทศ 
 2.2 ไดขอมูลสําคัญในดานพืน้ที่และชวงเวลาที่มีปญหา ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนและ
ประเมินผลการใหบริการสาธารณสุขแกชุมชน 
 2.3 ไดขอมูลพื้นฐานในการสรางสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรคและเปนแนวทางในการศึกษา
คนควาตอไป 
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บทที่ 3 
การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 
1. ประวัติความเปนมา 
 การเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปนกิจกรรมเริ่มแรกในการนําระบาดวิทยามาใชในการดําเนินงาน
แกปญหาสาธารณสุข ทั้งทางดานปองกันและควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟ ู 
สุขภาพ   
 การเฝาระวังทางระบาดวิทยา เร่ิมมาจากกจิกรรมที่มีผลสืบเนื่องมาจากการสังเกต จดจําปญหาการ
เจ็บปวยในคนตั้งแตอดีตมาตามลําดับ จากกรณีที่มีการเจ็บปวยลมตายกนัเปนจํานวนมากเนื่องจากโรคติดตอ
รายแรง ซ่ึงในอดีตยังไมทราบสาเหตุการระบาดของโรคนั้นๆ และเพื่อปองกันการระบาดของโรคไปสูคนดี จึง
เร่ิมมีการใชขอมูลโดยการสังเกต เชน เมื่อ ป ค.ศ. 1848 John snow แพทยชาวอังกฤษไดสังเกตพบวา ประชาชน
ที่อาศัยอยูบริเวณ Golden square ในกรุง London ปวยดวยโรคอหิวาตกโรคจํานวนมาก โดยมีความแตกตางใน
อัตราปวยของแตละพื้นที ่จากขอมูลพบวาพื้นที่ที่มีความแตกตางกนัในอัตราปวยนัน้ ใชน้ําจากปมน้าํคนละตัว 
ซ่ึงมีอยูทั้งหมด 3 ตัวดวยกน และจากรายละเอียดของขอมูลทําใหสามารถพิสูจนไดวาปมตัวหนึ่งเปนสาเหตุของ
การระบาดในครั้งนั้น คร้ันตอมาโรคติดตอตางๆ ไดลดความรุนแรงลง มนุษยไดรูถึงสาเหตุของโรคมากขึ้นมี
การพัฒนาในดานเวชศาสตรปองกันจนไดรับการยอมรบัวาควรจะมีมาตรการปองกันกอนที่จะเกิดปญหา ซ่ึง
จําเปนตองมีการติดตาม บันทึก รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกีย่วกับปญหานัน้ๆ ไวอยางสม่ําเสมอเพื่อนาํมา
ดําเนินการแกปญหาตางๆ โดยเรียกวิธีการเชนนี ้“การเฝาระวัง” (surveillance) 
2.นิยาม 
 การเฝาระวัง (Surveillance) มีรากศัพทมาจากคําวา Vigilare ในภาษาลาตินที่แปลวาการเฝาระวัง จับตาดู
อยางตอเนื่อง องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายของการเฝาระวังวา “Surveillance is the  continuous 
scrutiny of the factors that determine of disease the occurrence and  distribution and other condition of ill 
health. Surveillance is essential for effective control and  prevention and includes the collection, analysis, 
interpretation and distribution of relevant data for action” 
 นิยามที่ใหไวโดย Raska.K (1966) คือ “Surveillance of diseases means the epidmiological study of 
diseases as a dynamic process involving the ecology of the infectious agent the host, the reserviors and the 
vectors, as well as the complex mechanisms concerned  in the spread of infection and the extent to which this 
spread occurs” 
 มีผูเชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาบางทาน ใหนิยามวา“Epidemiologcal surveillance is the systemic 
collection and analysis of data” 
 จากนยิามและความหมายของการเฝาระวังทางระบาดวิทยานี้สรุปไดวา การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
คือ กระบวนการติดตามสังเกตและพนิิจพจิารณาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ถึงลักษณะการเกิด การกระจายของ
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โรคและภัยอยางมีระบบ ซ่ึงรวมทั้งปจจยัตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงการเกดิ การกระจายที่เกิดขึ้น 
(Dynamic Processs) โดยประกอบดวยขัน้ตอนของการบันทึก รวบรวม เรียบเรียง นําเสนอ วิเคราะหและแปลผล
การกระจายขอมูลขาวสารตางๆ (Data information) ทั้งในสภาวะปกตแิละสภาวะผิดปกติของเหตุการณตางๆ 
เหลานั้นแลวนาํไปสูการดําเนินงาน ปองกันและควบคุมตามสภาพของปญหาตอไป 
 การเฝาระวังทางระบาดวิทยานั้น ไดมีการใชกันอยางกวางขวางนอกเหนือไปจากโรคติดเชื้อ คือยังได
นําไปใชกับปญหาอนามัยตางๆ ซ่ึงไดแก 
 - มลภาวะในอากาศ 
 - อันตรายจากรังสี 
 - โรคมะเร็ง 
 - โรคจิต  
 - โรคจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อตางๆ 
 - ปญหาทางสังคม เชน - ยาเสพติด เปนตน 
3. ลักษณะของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 การเฝาระวังทางระบาดวิทยามีดวยกัน 3 ลักษณะคือ 
 3.1 Indivdual Surveillance or Personal Surveillance เปนการติดตามเฝาระวังผูสัมผัสโรคเพื่อให
คําแนะนําชวยเหลือรวมทั้งประโยชนในการควบคุมการระบาดไดทันทวงท ีซ่ึงเปนมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมโรคไมใหแพรกระจายสูชุมชนมาตรการหนึ่งโดยเฉพาะในระยะ Secondary prevention 
 3.2 Diseases Surveillance เปนการเฝาระวังการเกิด และการกระจายของโรคและภัยตลอดจน
ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการถายทอดและแพรกระจายของโรคและภยัสูชุมชน 
 3.3 Epidemiological Surveillance เปนการเฝาระวังรายละเอียดในดานเวลา สถานที่และบุคคล ของโรค
และภยัตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน เพื่อใหไดขอมูลในการศึกษาทางระบาดวิทยา
ของโรค หรือเหตุการณตางๆ เหลานั้น ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มีขอบเขตการเฝาระวังละเอยีดกวาการเฝาระวังโรค 
(Diseases Surveillance) 
 4. วัตถุประสงคของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 4.1 เพื่อทราบถึงการเกิดโรคและภยัไดทนัทวงท ี
 4.2 เพื่อทราบถึงแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคและภัย 
 4.3 เพื่อทราบถึงลักษณะการกระจายของโรคและภัย ทั้งเวลา สถานที่ และกลุมประชากร 
 4.4 เพื่อทราบถึงวิธีการปองกันและควบคมุโรคและภัย 
 4.5 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกํากับ การใหบริการและบริหารงานสาธารณสุขของผูบริหาร 
 การเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปนกิจกรรมที่สําคัญทางระบาดวทิยาอีกกจิกรรมหนึ่ง ที่ผูเชี่ยวชาญหลาย
ทานไดจดัไวในกลุมของระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ (Operating Epidemiology) และบางทานถือเปนกิจกรรม
หนึ่งในระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Epidemiology) ที่ทําใหทราบถึงระดบัของการเกิดโรคในชุมชนที่
เรียกวาโรคประจําถ่ิน (Endemic Level) พรอมทั้งทราบลักษณะปกติของโรคนั้นๆ ดวย ผลจากการเฝาระวังอยาง
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มีประสิทธิภาพนี ้หากมีความผิดปกติเกดิขึ้น ก็สามารถคนพบการระบาด (epidemic Detection) ไดทันทวงท ี
ตั้งแตในระยะเริ่มแรกของการเกิดปญหา 
5. ขั้นตอนหรอืกิจกรรมในการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 กิจกรรมในการเฝาระวังทางระบาดวิทยา มี 4 ขั้นตอน คือ 
 5.1 การเก็บขอมูลหรือการรวบรวมขอมูล (Collection data) เปนการรวบรวมขอมูลตามองคประกอบ
ตางๆ โดยมีกจิกรรมยอยลงไปดังนี ้คือ 
  5.1.1 สังเกต – พิจารณาวาขอมูลมีลักษณะผิดไปจากเดิมหรือจากขอมลูอ่ืนๆ อยางไร 
  5.1.2 ซักถาม – รวบรวมรายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
  5.1.3 ตรวจสอบ – ยืนยนัใหเกิดความมัน่ใจในขอมูลวาถูกตองหรือไม อยางไร 
  5.1.4บันทึก– จดรวบรวมรายละเอียดตางๆ ไวเปนหลักฐานเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ หรือ
ทบทวนไดในวันขางหนา 
  5.1.5 รายงาน – กระจายขอมูลใหผูอ่ืนทราบ 
 5.2 การเรียบเรยีง (Consolidation) นําขอมูลที่รวบรวมไดมาเรียบเรียงจดัหมวดหมู เพือ่ใหเหน็ลักษณะ
ของตัวแปรตางๆ ไดชัดเจนยิง่ขึ้นรวมทั้งการนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลเขาดวยกันแลวนําเสนอดวยวิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสม 
 5.3 การวิเคราะหขอมูล (Analysis of data) และการแปลผลขอมูล (Interpretation) เปนการนําตวัแปร
ทั้งหมดมาแยกแยะใหเห็นลักษณะตวัแปรตาง ๆ ใหชัดเจนขึ้น แลวดําเนินการเปรียบเทียบหาความสัมพันธของ
ตัวแปรเหลานัน้และบรรยายขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหเพื่อดูวามกีารเปลี่ยนแปลงการกระจายของโรค หรือ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคอยางไรบาง ทําใหทราบวาพืน้ที่ใดมีความเสีย่งสูง ปญหาใดที่ตองรีบ
ดําเนินการหรอืขอมูลบางอยางที่ตองสอบสวนเพิ่มเติม การแปลผลตองคํานึงถึงปจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน 
เมื่อพบผูปวยเพิ่มขึ้นตองพิจารณาวามีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเท็จ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรหรือไม 
คุณภาพการตรวจวนิิจฉัยดีขึน้หรือไม มีการรายงานซ้ําซอนหรือไม ทั้งนี้เพื่อสรุปวามกีารเปลี่ยนแปลงจริง
หรือไม  
 5.4 การกระจายขาวสาร (Dissemination) เปนการกระจายขอมูลและผลการวิเคราะหที่แปลความหมาย
แลว ไปใหผูทีเ่กี่ยวของเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป ขั้นตอนนี้นับวาสําคัญมาก เพราะระบบเฝาระวังจะไม
สมบูรณและไมมีประโยชนหากขอมูลที่วิเคราะห แปลผลแลวไมถูกสงไปใหผูที่เกี่ยวของทราบแลวนําไปใช
ประโยชนในการควบคุมปองกันโรคตอไป 
6. วิธีการดําเนนิงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 การเฝาระวังทางระบาดวิทยาแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
 6.1 การเฝาระวังเชิงรุก (Active Surveillance) เปนการดําเนินงานเฝาระวังโดยผูรวบรวมขอมูลเขาไป
ติดตามปญหาที่ทําการเฝาระวังอยางใกลชิดตลอดเวลา เมื่อพบก็ทําการบันทึกรวบรวมขอมูลทันที ตัวอยางเชน 
การเฝาระวังปญหาที่จะเกิดขึน้จากการเกิดอุทกภัยใตฝุนเกยที่จังหวดัชมุพร เปนตน วิธีการดังกลาวจะทําให
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ทราบลักษณะปญหาไดอยางรวดเร็วและควบคุมคุณภาพขอมูลไดดวยตนเองซึ่งมักจะไดผลดีในการเฝาระวัง
ระยะสั้นๆ และมีพื้นที่ไมกวางนัก 
 6.2 การเฝาระวังเชิงรับ (Passive Surveillance) เปนวิธีดําเนินงานเฝาระวังที่กําหนดใหเจาหนาที่ผูใหการ
บริการตามสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน (ซ่ึงจะมีผูปวยดวยโรคที่อยูในขายงานเฝาระวังไปรับ
บริการ) เปนผูบันทึกและรวบรวมขอมูล แลวสงไปใหผูรับผิดชอบเปนลําดับตอไป ซ่ึงผูรับผิดชอบก็มีหนาที่ตอง
คอยตรวจสอบคุณภาพของขอมูลอยูตลอดเวลารวมทั้งตองคอยควบคุมการรายงานใหสม่ําเสมอดวย สวนใหญ
แลวการเฝาระวังดวยวิธีนี้จะไดผลดีกับการติดตามปญหาสาธารณสุขทั่วไปและกินพืน้ที่กวาง เชน การเฝาระวัง
ปญหาสาธารณสุขของประเทศ หรือของจังหวัดตางๆ เปนตน และเนื่องจากการเฝาระวังดวยวิธีนีไ้มมีขอจํากัด
ในดานเวลาในการดําเนนิการดังนั้นจึงเหมาะในการติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปญหาตามชวงฤดูกาล
หรือรอบป 
 6.3 การเฝาระวังเฉพาะพื้นที ่(Sentinel surveillance) เปนการเฝาระวังเฉพาะพืน้ที่ทีไ่ดรับการเลือกให
รายงานโรคที่กําหนดขึ้น พื้นที่ที่รายงานอาจเลือกใหมกีารกระจายทัว่ทุกภาคตามสภาพภมูิศาสตรใหครอบคลุม
ภาคตาง ๆ และประชากรกลุมเสี่ยงตาง ๆ เปนเครือขาย (Network) การเลือกพื้นที่ไมจําเปนจะตองเปนแบบสุม 
แตจะเลือกตามปญหาโรคนั้นมาก และเจาหนาที่ใหความรวมมือสูง ดังนั้นขอมูลที่ไดจะไมใชขอมลูของทั้ง
ประเทศ แตขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเฉพาะพื้นที ่มีความเชื่อถือได มีความรวดเร็วสูง วิธีนี้ใชกับโรคที่เปนปญหา
เฉพาะพืน้ที ่เชนการเฝาระวังการติดเชื้อ HIV ในระยะแรก มีการเลือกพืน้ที่แบบเจาะจง 10 จังหวดัทัว่ประเทศ 
ใหมีการรายงานการสํารวจ Sero-survey เปนระยะๆ ซ่ึงขอมูลนี้ทําใหเราสามารถประมาณอัตราความชุกและ
แนวโนมการตดิเชื้อ HIV ในพื้นที่นั้นๆ  
7. จุดมุงหมายของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา   
 การเฝาระวงัทางระบาดวิทยามีจุดมุงหมายที่สําคัญ 2 ประการ 
 7.1 เพื่อทราบถึงปญหาฉับพลัน ที่ตองการปฏิบัติการอยางทันที เชน เมื่อเกิดโรคติดตออันตรายชนดิใด
ชนิดหนึง่ขึ้นเปนครั้งแรก ในทองที่ที่ไมเคยมีโรคนั้นมากอน การเฝาระวังโรคที่ด ีจะทําใหทราบเรื่องและ
สามารถทําการปองกันและควบคุมไวไดทันที 
 ในทํานองเดียวกัน เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตอรายแรงใดๆ ขึ้น ก็สามารถศึกษาไดอยางรวดเรว็
เกี่ยวกับ แหลง วิธีแพรกระจายของโรค และการใหการควบคุมที่เหมาะสม และเมื่อโรคใดมีการเปลีย่นแปลง
ลักษณะโรคในระยะเริ่มแรก ก็จะทําใหทราบและสามารถทําการควบคุมไวไดทนัทวงท ี
 7.2 เพื่อการประเมินอยางกวางขวางเฉพาะเรื่อง 
 ในบางทองที่จากการรวบรวมขอเท็จจริงเฉพาะเรื่องหรือโรคใดๆ อยางเปนระบบ จะทําใหทราบถึง
แนวโนมหรือภาวะของเรื่องและโรคนั้นๆ ได ซ่ึงเปนประโยชนทีจ่ะใชเปนแนวทางตอการทําการปองกันได
อยางถูกตอง เชน การปองกนัโรคโปลิโอมัยเอไลตีส โรคคอตีบ หรือไอกรน โดยการใหวัคซีนนั้นๆ แกชุมชน 
หรือโรคทองเดินก็อาจปองกันโดยการควบคุมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตางๆ เชนสุขาภิบาลอาหาร น้ําดื่มน้ําใช 
การกําจัดขยะ แมลง และน้ําโสโครก เปนตน 
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 นั่นคือ การเฝาระวังทางระบาดวิทยามีจุดมุงหมายที่จะทราบขอเท็จจริงตางๆ เพื่อการปองกันโรคทั้งใน
ระยะกอนและหลังเกิดโรค นอกจากนี้การเฝาระวังทางระบาดวทิยายังเปนวิธีการที่ทนัสมัยของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Operational Research) ที่เกี่ยวกับการควบคมุโรคปองกันภัย และการรวมมือกันระหวางผูรับผิดชอบ
หลายๆ ฝาย หลายๆ ทองที่หรือหลายๆ ประเทศอีกดวย 
8. องคประกอบของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 โดยที่การเฝาระวังทางระบาดวทิยาเปนวิธีการหนึ่งของการสาธารณสุขที่ใชหลักการทางระบาดวิทยาใน
การดําเนินการ เพื่อใหสามารถติดตามศึกษาคนควาถึงการเกิดโรคและภัยอันตรายตอสุขภาพของชุมชนอยาง
ใกลชิดตอเนื่องและทันตอเหตุการณ และเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมกีาร
รวบรวมองคประกอบสําหรับใชในการติดตามศึกษา 10 องคประกอบดังนี้คือ 
 8.1 การรายงานการตาย (Mortality reports) 
 8.2 การรายงานการเจ็บปวย (Morbidity reports) 
 8.3 การรายงานการระบาด (Epidemic reports) 
 8.4 การรายงานจากหองชันสูตร (Reports of laboratory utilization) 
 8.5 การรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย (Individual or Case investigation reports) 
 8.6 การรายงานการสอบสวนการระบาดในทองที่ (Epidemic field investigation reports) 
 8.7 การรายงานการสํารวจทางระบาดวิทยา (epidemiological surveys reports) 
 8.8 การศึกษารังโรคในสัตวและการกระจายของแมลงนาํโรค (Animal reservoirs and vector   
                distribution) 
 8.9 การรายงานการใชวัคซีน เซรุมและยา (Reports of biological and drug utilization) 
 8.10 ขอมูลเกี่ยวกับประชากรและสิ่งแวดลอม (Demographic and Environmental data) 
 
การรายงานการตาย (Mortality reports) 
 รายงานการตายถือไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการเฝาระวัง เพราะการตายเปนเครื่องชี้บอก 
ปรากฏการณที่รุนแรงที่สุดของการเกิดโรคและภยั เชน ถาหากวาชุมชนใดมีการตายดวยโรคและภยัใดก็ตาม
แสดงวาในชุมชนนั้นมีปญหาโรคและภัยนัน้ๆ ฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ตองทราบจากการตายคือ สาเหตุของการตาย ถา
มีการบันทึกสาเหตุการตายไดถูกตองเทาไหร ก็สามารถที่จะชี้ถึงปญหาไดมากเทานัน้ สําหรับปญหาของการ
รายงานการตาย อาจพิจารณาไดดังนี ้
 แหลงขอมูลของรายงานการตาย การรายงานการตายมกีฎหมายบังคับใหตองรายงานกลาวคือ ตอง
รายงานหรือแจงตอเจาหนาที่เพื่อออกใบมรณะบัตรเปนหลักฐาน แหลงที่รายงานม ี3 แหลงคือ เจาของบานของ
ผูตายแตละราย สํานักงานทะเบียนทองถ่ิน เชน กํานันและเทศบาล และสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ปญหาที่
เกิดขึ้นคือ การวินิจฉยัสาเหตกุารตายของผูแจงและผูรับแจงมีความผิดพลาด เนื่องจากไมมีความรูในการวินจิฉัย
และในแตละทองถ่ินอาจจะวินิจฉยัไมเหมอืนกัน 
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 - การบันทึกขอมูลและการรายงานการตายนั้น ถาหากผูบันทึกไมสนใจและไมเขาใจการบันทึกอยาง
กระจางชัดแลวก็อาจทําใหเกิดความผิดพลาดไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง จึงควรตองมีการตรวจสอบแกไขอยูเสมอ 
 - ขอจํากัดของรายงานการตาย ไดแก 
  - อาจมีการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑการวินิจฉยัโรคในแตละชวงเวลา 
  - ความแปรปรวนในความแมนยําของการวนิิจฉัยโรคตอเวลาและสถานที่ 

- เปนขอบงชีท้ี่ไมคอยดีของอุบัติการณการเกิดโรคสําหรับโรคติดเชื้อสวนใหญ 
- การจดทะเบยีนไมสมบูรณดี 
- การลงความเห็นหรือวินิจฉยัการตายไมถูกตอง 
- การเสนอสถิติการตายเพื่อการนําไปใชประโยชนลาชา 

การรายงานการเจ็บปวย (Morbidity reports) 
 สําหรับรายงานการเจ็บปวยนี้ เปนองคประกอบที่ถือวาสําคัญที่จะทําใหสามารถทราบถึงปญหาและ
แนวโนมของการเกิดโรคได ซ่ึงไดมีการรายงานการเจ็บปวยกันอยางกวางขวาง เชน มีการรายงานโรคติดตอ
อันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 และโรคติดตอที่ตองแจงความ ซ่ึงจําเปนตองรายงานแตละ
รายทันท ีในการเฝาระวังโรคนั้นไดมกีารรายงานการเจบ็ปวยตามความจําเปนในแตละทองถ่ินหรือแตละ
ประเทศซึ่งอาจไมเหมือนกนั เชนในประเทศสหรัฐอเมริกาไดจดัใหมีการเฝาระวังโรคแตละมลรัฐไมเหมือนกนั 
สําหรับในประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดโรคที่อยูในขายงานเฝาระวังโรคประมาณ 36  โรค   
89 รายการ (2543) และอาจจะเพิ่มเติมไดอีกตามความสาํคัญของปญหา 
 การรายงานการปวย เปนรายงานจากสถานบริการสาธารณสุขที่ใหบริการแกผูปวยซ่ึงจุดบกพรองทีพ่บ
ไดคอนขางสูง คือ ผูที่ใหการวินิจฉยั มีทั้งที่เปนแพทยและเจาหนาที่สาธารณสุขอื่นซึ่งมีความแตกตางกันใน
ความรูความสามารถอีกทั้งจํานวนการปวยที่ไดรับการรายงานอาจไมครบถวน เพราะผูปวยอีกสวนหนึ่งไมไดไป
รับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข ขอมูลที่ไดรับจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของการเจบ็ปวยทั้งหมดเทานั้น 
 ประโยชนที่ไดรับจากรายงานการเจ็บปวย 
 1. เปนเครื่องบงชี้ความไวของอุบัติการณ (true incidence) ของโรค 
 2. สามารถแสดงใหเห็นแนวโนมของโรคได 
ขอจํากัดของรายงานการเจ็บปวย มีดังนี ้
 1.การรายงานไมสมบูรณขึ้นกับความรุนแรงของโรคและคุณภาพของการคนหาผูปวยดวย 
 2.การรายงานอาจไมทันตอการถายทอดโรค แหลงขาวสารที่จะชวยคนหาผูปวยเพิ่มเติม ไดแก 
  - แพทยเวชปฏบิัติ 
  - โรงพยาบาล และคลินิก 
  - หองชันสูตร 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข 
  - ญาติของผูปวย 
  - ครู ผูใหญบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
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 แหลงของขอมูลการรายงานการปวย แหลงที่สําคัญ ไดแก โรงพยาบาล สถานบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขตางๆ คลินิกเอกชน โรงเรียน โรงงาน และอืน่ๆ 
 ความสมบูรณ โดยมากมกัไมคอยจะสมบูรณ เนื่องจากไมมีการรายงาน หรือแจงความ การซักประวตัิไม
สมบูรณ การวนิิจฉัยไมถูกตอง ขาดเครื่องมือ หรือการพสูิจนอ่ืนๆ เปนการยืนยัน การบันทึก อาจไมคอย
เรียบรอยในเรือ่ง บุคคล เวลา และสถานที่เกิดโรค และอืน่ๆ ความรวดเร็ว มักพบวา มีความลาชาในการรายงาน
การปวย 
 เพื่อแกไขในเรือ่งเหลานี ้ผูเชี่ยวชาญโรคติดตอที่ประชุมกนั โดยองคการอนามัยโลกเปนผูจัดเมื่อป 2516 
ไดสรุปไวดังนี้ 
การรายงานการปวย 
 1. ควรจัดระบบการรายงานใหเปนแบบงายๆ เชนใชสีของบัตรบันทึกโรคใหมีสีที่แตกตางกันไป 
สําหรับโรคหนึ่งๆ โดยเฉพาะเพื่อสังเกตไดงายและรวดเร็ว 
 2. ใชเจาหนาที่ผูชวย และอาสาสมัครที่ไดรับการอบรมแลว เชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ 
ผูใหญบาน ทําการรายงานโรคที่ตองแจงหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นและรวบรวมขอมูลทางระบาดวิทยาอ่ืนๆ ซ่ึง
เจาหนาที่ระดบันี้นับวามีความสําคัญมากในการที่จะรวบรวมขอมูล ทางระบาดวิทยาใหไดครบถวน 
 3. ทบทวนชนดิของโรคที่จะตองรายงาน โดยพิจารณาด ู
  ก. โรคที่จะตองรีบดําเนินการทันที และสามารถที่จะทําการปองกันได 
  ข. โรคตางๆ ตามที่มีโปรแกรมการควบคุม การกําจัด กําลังดําเนินการอยู หรือกําลังจะจัดขึ้น 
 4. การเนนใหเห็นถึงความสําคัญในคุณคาของการรายงานการปวย ในขณะอบรมขั้นพืน้ฐานใหแก
แพทย และเจาหนาที่สาธรณสุขอื่นๆ โดยจะตองอบรมใหเขารูจักรับผิดชอบตอการปฏิบัติภารกิจที่สําคัญนี้เพื่อ
ประโยชนตอการปองกันโรค 
 5. เทคนิคตางๆ ทางระบาดวทิยา ระบบการบันทึก การรายงาน การวิเคราะห การเสนอควรจัดทําอยาง
งายๆ และใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อจะทําการเปรียบเทียบกนัระหวางที่ตางๆ ได 
 6. สนับสนุนและบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทางดานคลีนคิ และหองปฏบิัติการ เพื่อการ
วินิจฉยัโรคไดอยางถูกตองและรวดเรว็ 
รายงานการระบาด (Epidemic reports) 

การรายงานการระบาด มิไดมีความมุงหวังที่จะไดรับการรายงานโรคระบาดที่ทราบสาเหตุเทานัน้ แตยัง
ตองการทราบเรื่องราวตางๆ ของโรค ปญหาสุขภาพที่ไมทราบสาเหตุหรือวินิจฉัยไมไดอีกดวย ในภาวะปกติ
ผูรับผิดชอบในการแกปญหาสาธารณสุขจะสามารถทราบถึงการเกิดโรคและภยัจากรายงานการปวยและตายเปน
ประจําจากขายงานเฝาระวังแตในบางครั้งอาจจะมกีารระบาดของโรคเกิดขึ้นผิดปกติ (Epidemic) ซ่ึงจะทําใหมี
การปวยมากผดิปกติหรือตายมากผิดปกต ิจนทําใหเกดิความตระหนกตกใจแกประชาชน ในภาวะเชนนี้ควรจะ
ไดมีการสอบสวนการระบาดของโรคไวเพื่อทราบรายละเอียดวา โรคที่เกิดระบาดนัน้เปนโรคอะไร ติดตอได
อยางไร มีอะไรเปนสื่อสําคัญ หรือผูเสี่ยงตอโรคเปนกลุมไหนบาง แหลงรายงานของการระบาด อาจจะเปน
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หนวยงานสาธารณสุข ในทองถ่ิน ไดแกสถานีอนามัย โรงพยาบาล หนวยชันสูตร อาสาสมัครสาธารณสุข 
ตลอดจนหนวยงานอื่น เชนโรงเรียน หนังสือพิมพ วิทย ุโทรทัศน ตลอดจนกํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
 ประโยชนของการรายงาน จะชวยบงชี้ปญหาการเกดิโรคซึ่งอาจไมมีผูใดรูสึกผิดสังเกตมากอน 
 ขอจํากัดของการรายงานการระบาด มีดังนี้ 
 1. มีการระบาดเพียงบางครั้งเทานั้นที่สามารถคนพบ (detect) ไดและมกีารรายงานนอย 
 2. การรายงานที่ลาชาทําใหไมสามารถสอบสวนรายละเอียดได 
การรายงานจากหองชันสตูร (Reports of laboratory utilization) 
 การจัดหองปฏบิัติการทางสาธารณสุข ใหมมีากเพียงพอนัน้เปนสิ่งจําเปนตอการเฝาระวังทางระบาด
วิทยาทีด่ ีการบริการนั้นจะมิใชเพียงแตจะเปนการตรวจสอบการวินิจฉัยโรคของแตละบุคคลใหถูกตองเทานั้น 
แตการรายงานจากการปฏิบัตงิานหรือการศกึษาทางหองชนัสูตรใชประโยชนในการเฝาระวังทางระบาดวิทยาได 
เพราะรายงานจากหองชนัสูตรจะบงชี้ถึงสาเหตุของโรคติดเชื้อรวมทั้งสาเหตุของโรคไรเชื้อ นอกจากนั้นยัง
อาจจะพบปจจยัที่เปนสาเหตขุองการเกิดโรคจากสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้นถาหากการปฏิบัติงานและการศึกษาทาง
หองชันสูตรเปนไปอยางสม่ําเสมอมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมอยางมีระบบแลว จะสามารถนําผลจาก
การศึกษานี้มาใชประโยชนเพื่อประกอบในการเฝาระวังทําใหทราบปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกดิโรคไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น และสามารถบอกความผิดปกติของตัวอยางสิ่งที่สงตรวจจากผูปวยหรือผูสงสัยไดอยางละเอียด 
 ขอจํากัดของการรายงานจากหองชนัสูตร มีดังนี ้
 1. เปนรายงานที่ตองใชเวลาอาจไมทันตอการติดตามผูปวย 
 2. ไมมีขอมูลรายละเอียดของผูปวยมากนักบางครั้งไมสามารถตามได 
 3. ในสถานที่กันดาร ไกลจากทางคมนาคม ไมสามารถนําสิ่งสงตรวจมายังหองชันสูตร ไดทันเวลาและ           
          เหตุการณ 
 4. อาจไมสามารถบงชี้สาเหตุของโรคฉับพลัน(Active disease) ได 
การรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย (Individual or Case investigation reports) 
 ขอมูลจากการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายเปนขอมูลที่ใหรายละเอียดเกีย่วกับผูปวยมาก เชนขอมูล
เกี่ยวกับ บุคคล สถานที่ เวลา และโรค โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการเกดิโรคจะมีความละเอียดสามารถที่จะนํามา
ประกอบ ในการวินิจฉยัถึงการเกิดโรคไดเปนอยางด ีโดยมากจะใชกับโรคที่เกิดขึ้นอยางประปราย (Sporadic) 
และโรคติดตออันตราย (Quarantinable) เชน คอตีบ โปลิโอ บาดทะยกั ทราบถึงปญหาการเกิดโรค เชน ประวัติ
การใหภูมิคุมกัน ลักษณะของการเกิดโรค นอกจากนี้ยังใชไดในการสอบสวนการระบาดของโรคอื่นๆ ถาหากมี
ขอมูลการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายไดละเอียดแลวจะนําไปสูการคนหาแหลงโรค ปจจัยที่เปนสาเหตุไดเร็ว
ยิ่งขึ้น การสอบสวนผูปวยเฉพาะรายจะใชแบบฟอรมมาตรฐานเพื่อกรอกรายการ ซ่ึงรวมทั้งการเกบ็สิ่งสงตรวจ
เพื่อชันสูตรดวย 
 ประโยชนของการรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย 
  1. เปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหไดรายละเอยีดของผูปวยและผูมีโอกาสไดรับเชื้อ 
  2. ทําใหมีโอกาสในการตรวจสอบ (Verify) ขอความที่ไดรับมากอน 
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  3. ทําใหมีโอกาสในการแยกแยะแหลงโรคและวิธีการถายทอดโรค 
 ขอจํากัดของการรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย 
  1. ยากในการหาแหลงโรค (Locate case) 
  2. ขอมูลอาจจะไมสมบูรณเนื่องจากความรวมมือ และความจําของผูปวย 
การรายงานการสอบสวนการระบาดในทองท่ี (Epidemic field investigation reports) 
 รายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหรือภัยอ่ืนๆ ในทองที่นั้น ถาหากกระทําไดอยางละเอียดถ่ีถวน 
มีขั้นตอนการสอบสวนที่รัดกุม ศึกษาถึงปญหาทุกดานใหกระจางจะมปีระโยชนในการที่จะทราบถึงปญหาการ
เกิดโรคที่แทจริง ทําใหทราบชนิดของโรคและภยัที่มีการระบาด ขอบเขตและความรนุแรงของการระบาด 
สาเหตุและปจจัยของการระบาดตลอดจนวิธีการถายทอดโรค ฉะนั้นในการสอบสวนนั้นจําเปนตองใช
นักวิชาการหลายๆ ดาน เชน แพทย นักวิชาการสิ่งแวดลอม นักสาธารณสุข สัตวแพทย นักกีฎวิทยา และอ่ืนๆ ใน
ตางประเทศเชน ยุโรป และอเมริกาไดใชรายงานนีใ้นการเผยแพรและใชประโยชน เพือ่ประกอบในการปองกัน
ควบคุมโรค 
การสํารวจทางระบาดวิทยา(Epidemiological surveys reports) 
 ในบางกรณีขอมูลการเจ็บปวยและตายจากรายงานการเฝาระวังธรรมดา อาจจะตอบปญหาลึกซึ้งของ
การเกิดโรคไมได จําเปนตองจัดใหมีการสํารวจพิเศษ เพื่อคนหาปจจยัที่เปนสาเหตุตางๆ เชน การสํารวจหาภาวะ
น้ําตาลในเลือดในประชาชนบางกลุม การสํารวจหาความชุกของพยาธิใบไมตับ (Prevalence) การสํารวจหาผูที่
เปนพาหะของอหิวาตกโรค (Healthy carrier) ซ่ึงจะทําการสํารวจเปนพิเศษ หรือเปนการวิจัยอาจจะตองเสีย
คาใชจายมาก ผลที่ไดจะสามารถใหความกระจางตอปญหานั้นๆ ไดด ีโดยมากจะกระทําโดยสถาบนัวิจยัตางๆ 
หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามปกติอาจจะไมสามารถทําได แตก็อาจใหความรวมมือ ใน
การสํารวจนั้นๆ ได 
 การสํารวจทางระบาดวิทยา นอกจากเปนประโยชนในการเฝาระวังโรค การวางแผนควบคุมปญหาแลว 
ยังใชเปนเครื่องประเมินผลงานและเปนความรูที่จะเพิ่มเตมิสิ่งที่ยังขาดอยูใหแกการดําเนินงานของโครงการ
ตางๆ อีกดวย 
การศึกษารังโรคในสัตวและการกระจายของแมลงนําโรค (Animal reservoirs and vector distribution) 
 การเฝาระวังโรคที่เนื่องมาจากโรคของสัตวที่เปนพาหะหรือแมลงนําโรคนั้น ควรทราบถึงขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับสัตวทีเ่ปนบอเกิดโรคและแมลง ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือทีด่ี ระหวางแพทย สัตวแพทย  
นักกีฎวิทยาและนักชวีวิทยาอื่นๆ 
 การพัฒนาตางๆ เชน การสรางเขื่อน เพื่อการเกษตรกรรม หรือการสรางโรงงานอุตสาหกรรม จําเปน
จะตองมีการวางแผนเพื่อศึกษาถึงปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดและภายหลังตอมาก็จะตองมกีารเฝาระวังโรค 
เชน โรคติดตอฉับพลันที่สําคัญที่อาจจะเกดิขึ้นได เนื่องจากภูมิประเทศนั้นๆ ไดมีส่ิงแวดลอมหรือนิเวศนวิทยา 
(Ecology) เปลี่ยนแปลงไป ดงันั้นในเวลาปกติ จึงจําเปนทีจ่ะตองมีขอมลูเกี่ยวกับการเฝาระวังรวมทัง้การศึกษา
รังโรคในสัตวและแมลงหรอืสัตวขาขอที่อาจมีปญหาเกีย่วกับการเกดิโรคซึ่งอาจเปนสิ่งบอกสาเหตุบางประการ
กอนการเกิดโรคได 
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การรายงานการใชวัคซีน เซรุมและยา (Reports of biological and drug utilization) 
 เปนขอมูลที่ใชวิเคราะหและชวยบงชี้ถึงปญหาการเกิดโรคได ถาหากทราบขอมูลที่ใชวัคซีนเซรุมใน 
ชุมชนจะทําใหสามารถคาดคะเนระดับภูมคิุมกันของชุมชนได (Herd immunity) และชวยบอกลักษณะความ
รุนแรงของปญหาได เชนในชนบทเมื่อมสีหกรณหรือรานขายยาประจําหมูบานจะสังเกตไดวาถาหากมีการซื้อ
ขายยาแกไขมากๆอาจจะบอกไดวามีไขระบาด หรือมีการซื้อขายยาแกโรคอุจจาระรวงมากแสดงวาประชาชนมี
ปญหาโรคอุจจาระรวง และที่เห็นไดชัดเจนคือประชาชนในชนบทนิยมรับประทานยาแกปวดซึ่งอาจจะพบ
ปญหาของโรคกระเพาะตามมาอีกในชุมชนนั้นๆ รายงานสวนนี้ถือเปนตัวบงชี้อุบตัิการณของโรคไดอยาง
หยาบๆ  
ขอมูลเก่ียวกับประชากรและสิ่งแวดลอม (Demographic and Environmental data) 
 ประชาชนซึ่งหมายถึง Host เปนองคประกอบของการเกดิโรคที่สําคัญ เชน ในบางชุมชน ถามี
โครงสรางของประชากร ที่มีกลุมอายุของเด็กมากเกินไปโรคที่อาจมีปญหากับเดก็ก็มีความสําคัญ หรือบางแหงมี
การเคลื่อนยายของประชากรทั้งยายเขาและยายออก ปจจยัที่ทําใหเกิดโรคก็จะมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืเกิดขึ้นตาม
ปจจัยเหลานั้น ทําใหสามารถคนพบลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการเกดิโรคในคน และขอมูลเกี่ยวกับประชากร
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชเปนตวัหาร (Denominator) เพื่อหาความเสี่ยงตอเหตุการณนั้นๆ 
ตอไป นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน น้ํา อาหารหรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่อาจมีผลตอการเกิดโรคก็เปน
ขอมูลสําคัญในการเฝาระวังโรคเชนเดียวกนั การเฝาระวงัทางระบาดวทิยาจะมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคไดนั้น ปจจัยทีม่ีผลตอระบบการเฝาระวังทีสํ่าคัญคือบุคลากรที่รับผิดชอบงานเฝาระวงันั้น ซ่ึง
บุคลากรดังกลาวตองสามารถ 
 1. อธิบายรายละเอียดของผูปวยได เชน อาย ุเพศ อาชีพ ที่อยู เชื้อชาต ิวันเริ่มปวย รวมทั้งอาการแสดง
ของโรคนั้นๆ 
 2. สามารถพิจารณาถึงแหลงแพรโรคและการถายทอดโรคในการเกดิโรคของผูปวยแตละรายได 
 3. สามารถแยกแยะผูที่มีภูมไิวรับที่ไปสัมผัสกับแหลงโรคและผูที่มีเชื้อในชุมชนนัน้ได 
 4. สามารถแจกแจงความถี่อุบัติการณของโรคในประชากรเสี่ยง ไดตามตัวแปรดังนี ้
  4.1 เวลาแจกแจงตามชวงระยะเวลาตางๆ เชน ช่ัวโมง วัน สัปดาห เดือนหรือป เปนตน 
  4.2 สถานที่แจกแจงตามขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษา เชน หลังคาเรือน โรงเรียน คุม หมูบาน ตําบล 
อําเภอ จังหวัดเปนตน 
  4.3 บุคคล แจกแจงตามลักษณะการกระจายเฉพาะ เชน อาย ุเพศ อาชีพ เชื้อชาติ สถานภาพดาน
ตางๆ เปนตน 
 5. สามารถสรุปรายงานผลการเฝาระวัง ช้ีแจงปญหาที่จะตองแกไขพรอมกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ควบคุมปองกนัโรคแกผูที่มีหนาที่รับผิดชอบได 
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9. ประโยชนของการเฝาระวงัทางระบาดวทิยา 
 9.1 สามารถพบปญหาของการเกิดโรคหรือภัยไดทันทวงที 
  ผลที่ไดจากการเฝาระวังที่มีระบบที่ดีครอบคลุมถึงปญหาตางๆ จะสามารถทําใหทราบถึงการ
เกิดโรคหรือภยัในระยะแรกๆ ทันเหตุการณ สามารถดําเนินการปองกนัโรคหรือภัยเหลานั้นไดทนัที ในบางกรณี
อาจตรวจพบปจจัยที่เปนสาเหตุของการเกดิโรคหรือภัยในส่ิงแวดลอมกอนที่สาเหตุเหลานั้นจะเขาสูคน ทําให
การดําเนินการปองกันโรคหรือภัยทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ใชอธิบายถึงสภาวะสุขภาพของชุมชน 
  ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการแกปญหาสาธารณสุขชุมชนจําเปนตองใชขอมูลจากเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา เพื่อที่จะทราบรายละเอียดของสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบนั้นวามีโรคหรื
อภัยอะไรเกดิขึ้นกับประชาชนบาง 
 9.3 ใชพยากรณแนวโนมของการเกิดโรคหรือภัยได 
  จากขอมูลของการเกิดโรคหรือภัยที่บันทกึไวในแงมุมตางๆ เชนลักษณะบุคคล สถานที่ เวลา 
จะทําใหสามารถพยากรณแนวโนมของการเกิดโรคหรือภัยในอนาคตได และใชสําหรับการวางแผนปองกันโรค
หรือภัยลวงหนาไดเชนการเกิดโรคไขเลือดออก จากการเฝาระวังพบวาโรคนี้มีการระบาดแบบปเวนสองป เมื่อ
ถึงปที่จะมีการระบาดเราสามารถเตรียมการควบคุมปองกนัลวงหนาได                         
 9.4 ใชสําหรับการเรียงลําดับความสําคัญของปญหาสาธารณสุขได ในการเรียงลําดับความสําคัญของ
ปญหาเกี่ยวกับการเกิดโรคหรือภัย ส่ิงที่นํามาพิจารณาคือ จํานวนปวย จํานวนตาย ความพิการหรือไรสมรรถภาพ
และอัตราการปวยการตายตางๆ ขอมูลเหลานี้สามารถคนหาไดจากการวิเคราะหขอมูลการเฝาระวังทางระบาด
วิทยาแทบทั้งสิ้น 
 9.5 ใชในการวางแผนงานสาธารณสุขและพัฒนางานสาธารณสุข การวางแผนเพื่อแกปญหาสาธารณสุข 
จําเปนตองทราบปญหานั้นๆ อยางชัดเจนเพื่อที่จะหากลวิธีในการแกปญหาไดอยางมปีระสิทธิภาพและประหยัด 
การปราศจากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยานั้นจะทําใหไมสามารถทราบปญหาที่แทจริงไดเลย  
 9.6 ใชในการควบคุมกํากับงานทางดานสาธารณสุข แมวาจะไดมกีารวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีแลวก็
ตามอาจจะมีบางขั้นตอนที่มปีญหาและมีขอบกพรอง ถาหากมีการตดิตามอยางใกลชิดสม่ําเสมอเราสามารถที่จะ
แกไขหรือปรับวิธีการเพื่อใหปญหาตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที กอนที่จะเสียเวลาไปกับแผนงานที่ไม
ถูกตอง นั้นตอไป 
 9.7 ใชในการประเมินผลโครงการตางๆ การเฝาระวังทางระบาดวิทยาหากมีการจดัระบบที่สมบูรณแลว
สามารถนํามาใชเปนดัชนีช้ีวดัถึงความสําเร็จของงานในโครงการตางๆ ได เชน การประเมินผลคุณภาพของ
วัคซีนวาสามารถใชไดผลหรือไม   
 9.8 สามารถคนหาภาวะปนเปอนของสิ่งแวดลอมได 
  จากการเฝาระวังในสิ่งแวดลอมตางๆ เชน อาจมีเชื้อโรคหรือปนเปอนในน้ําดื่มของประชาชน 
ซ่ึงรายงานการเฝาระวังจากหองปฏิบัติการจะบอกเราได 
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  โดยสรุปแลวจะเหน็วาการเฝาระวังทางระบาดวิทยานั้น เปนจุดเริ่มตนของการดําเนนิงานแกปญหา 
สาธารณสุข เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาตางๆ ได กลาว คือ 
การใชประโยชนในวงการสาธารณสุข 
 1. สามารถตรวจพบปญหาโรคและภยัไดทนัทวงท ี
 2. ทราบสถานการณ และลักษณะการเกดิการกระจายของโรคและภัยในชุมชน 
 3. พบการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของสถานะสุขภาพของชมุชน 
 4. ทราบลําดับความสําคัญของปญหาสาธารณสุข 
 5. เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนงานสาธารณสุข 
 6. พบขอบกพรองในการปองกันหรือควบคุมโรค 
 7. เปนแนวทางในการควบคมุปองกันโรคและภยัที่เหมาะสม 
 8. คนพบภาวะการปนเปอนของสิ่งแวดลอม 
 9. เปนแนวทางในการวางแผนการรักษาพยาบาล 
ประโยชนในวงการอื่น และประชาชน 
 1. เปนแนวทางแกไขปญหา และพึ่งตนเองทางสาธารณสุขของประชาชน 
 2. เพื่อใชในการวางแผนของผูประกอบกจิการตางๆ 
 3. ใชสําหรับประชาสัมพันธ 
 4. สําหรับการวางแผนงานพฒันาบุคลากร 
 5. สําหรับวางแผนประกอบธุรกจิบางอยาง 
10. การปฏิบตักิารเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 10.1 การจัดระเบียบ 
  การจัดระเบยีบการปฏิบัติการ (Actions) ของการเฝาระวังทางระบาดวิทยา นั้น องคการอนามัย
โลกเสนอแนะใหจดัเปนระบบดังนี ้
  10.1.1    การรวบรวมขอมูล   
  10.1.2.   การเรียบเรียงขอมลู  
  10.1.3    การวเิคราะหขอมูลและประเมนิผล การเสนอแนะความเห็นใหแกผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจดําเนนิงาน เพื่อพิจารณาถึงปญหาตางๆ 

10.1.4 การเผยแพรขอมูล 
 10.2 การจัดโครงสราง 
  เพื่อที่จะใหระบบการปฏิบัติงานดังกลาวดาํเนินไปดวยด ีจําเปนจะตองอาศัยโครงสรางของการ
ปฏิบัติงานที่ดีอีกดวย แตทั้งนี้ก็ยอมตองขึน้อยูกับฐานะเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ทางดานการแพทย การสาธารณสุข ปริมาณกับคุณภาพของเจาหนาทีร่ะดับตางๆ และทั้งยังจะตองขึ้นอยูกับ
ความมากนอยของภารกิจ คือ โรคหรือปญหาอนามัยตางๆ ที่จะตองปฏิบัติในระยะเวลาที่กําหนดนัน้ดวย 
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  โครงสรางที่งายที่สุดคือ การจัดทําเพื่อโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ ที่อาจใหบุคคลธรรมดา หรือ
ผูที่พอจะมีทักษะอยูบางเปนผูรายงานใหแกเจาหนาที่สาธารณสุข 
  สําหรับโครงสรางที่ซับซอนนั้นอาจตองอาศัยความรวมมอืสนับสนุนจากเครือขายงานเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา และหนวยงานทางการแพทยอ่ืนที่เกี่ยวของกับโรคหรือปญหานั้นๆ ดวย 
11. การเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทย 
 ประวัติของการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยนัน้ไดวิวัฒนาการเปนลําดับเริ่มจากการนํา
เทคโนโลยีของเรื่องการรักษาพยาบาลกอน สวนการปองกันนั้นเจริญตามมา เชน การปลูกฝ งานปองกันโรคที่
เร่ิมขึ้นนั้นมีงานสุขาภิบาลเปนกิจกรรมหลักสวนกจิกรรมอื่นในการสาธารณสุข คือการใหสุขศึกษาโดยเฉพาะ
สุขวิทยาสวนบุคคล การรักษาความสะอาด การกินอาหาร 
 การรายงานโรคอยางเปนทางการ ไดเร่ิมตนขึ้นเมื่อป 2456 โดยมีการออกพระราชบญัญัติระงับโรค
ระบาดเปนครัง้แรก ซ่ึงประกอบดวยกาฬโรค อหิวาตกโรค และไขทรพิษ และเริ่มมีการเก็บสถิตผูิปวยกาฬโรค
เปนโรคแรก ตอมาในป พ.ศ. 2462 ไดออก “ประกาศจดัการปองกันอหิวาตกโรคกําหนดใหแจงความคนปวย” 
จึงไดเร่ิมการรายงานผูปวยอหิวาตกโรคในปนั้น และเพิ่มผูปวยไขทรพษิอีกโรคหนึ่งหลังจากออกประกาศ 
“ประกาศจัดการปองกันไขทรพิษกําหนดใหแจงความผูปวย” ในป พ.ศ. 2468 
 ในป พ.ศ. 2477 ไดมีการรวบรวมกฎหมายและประกาศเกีย่วกับโรคติดตอเดิมทั้งหมดรวมขึ้นเปน 
“พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2477 และบังคับใชในปเดียวกัน กําหนดใหกาฬโรค อหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไข
กาฬหลังแอน และไขเหลือง เปนโรคติดตออันตรายซึ่งมีการรายงานผูปวย 
 ตอมาในป พ.ศ. 2485 เพิ่มการรายงานโรคไขรากสาดใหญ และในป พ.ศ. 2496 เพิ่มการรายงานโรคไขรี
แลปซิ่ง โดยใหรวมอยูในกลุมโรคอันตรายดวย 
 หลังจากการรายงานครั้งแรกของโรคโปลิโอ ในเขตพระนคร-ธนบุรี (เดิม) ไดกําหนดใหโปลิโอเปน
โรคตดิตอที่ตองรายงานผูปวยในพระนคร-ธนบุรี จึงไดเร่ิมมีการรายงานผูปวยโรคนีข้ึ้นและตอเนื่องมาตลอด ใน
ป พ.ศ. 2507 ไดเร่ิมใหมกีารรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก ในเขตพระนคร-ธนบุรี และเพิ่มเปน 40 จังหวดัในป
นั้น ในป พ.ศ. 2510 จึงขยายออกไปทั่วประเทศในชวงเวลาเดียวกันนี้มกีารรายงานโรคในรูปของการรายงาน
กิจกรรมประจาํเดือนจากโรงพยาบาลตางๆ สงมายังกระทรวงสาธารณสุขดวย 
 อยางไรก็ดใีนชวงที่ผานมายงัไมมหีนวยงานใดในกระทรวงสาธารณสุข ที่ทําหนาที่โดยตรงหรือ
รับผิดชอบในการรวบรวมเปรียบเทียบ และวิเคราะหขอมูลเหลานี้ที่แนนอน ขณะเดยีวกันทั้งจํานวนของโรคที่
เฝาระวังตองรายงานรายละเอียดที่จําเปนทางดานระบาดวิทยายังไมครบถวนพอที่จะนํามาเปนเครื่องชี้บอก
ปญหาสาธารณสุขของประเทศได และยังไมมีรายละเอยีดพอที่จะนํามาใชสําหรับการวางแผนหรือจัดทํา
นโยบายสําหรับการควบคุมปองกันโรค ดงันั้นในป พ.ศ. 2513 จึงไดม ี“คําสั่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2513” กําหนดใหมีการรายงานโรคดวยบัตรรายงานโรครวม 14 โรคจากสถานพยาบาลสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ และใหสํานักงานระบาดวิทยากลาง กรมอนามัย เปนผูรับผิดชอบงานดังกลาว นับเปนจุดเริม่ตนของ
ขายงานทางระบาดวิทยาทั่วประเทศในปจจบุัน 
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 ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2516 ไดมีการปรับปรุงแบงสวนราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม สํานักงานระบาด
วิทยากลางไดเปลี่ยนชื่อเปนกองระบาดวิทยา และยายมาสังกัดอยูในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
จากการที่ไดมพีระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กองระบาดวทิยาก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน
สํานักระบาดวทิยา สังกัดกรมควบคุมโรค  ตั้งแตวนัที่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  9 ตุลาคม 2545   
 หลังจากป พ.ศ. 2513 ขายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ไดขยายเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วโรคติดตอ
อันตรายบางโรคถูกกําจัดและลดความสําคญัลงไปขณะทีโ่รคอีกหลายๆ โรคทวีความสําคัญขึ้นมา จึงไดมีการ
เพิ่มโรคที่ตองรายงานขึ้นเปน 26 โรค ในป พ.ศ. 2519 เปน  36 โรค 89 รายการในป พ.ศ. 2543 และเพิ่มเปน 
(รวมทั้งโรคติดตอและไมตดิตอ) ซ่ึงไดมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
  
บทบาทหนาท่ีและแนวทางการดําเนินงานการเฝาระวงัทางระบาดวิทยา ของหนวยงานในเครือขายระบบเฝา
ระวังโรค 
1.หนวยรายงาน 
 - ผูปวยนอกของคลินิก/สอ./รพ.รัฐ/รพ.เอกชน (PCU) 
 - ผูปวยในของรพ.รัฐ/รพ.เอกชน (CUP/CUT) 
บทบาท 
 เฝาระวัง สอบสวนและควบคุมปองกันโรค 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
 1. รายงานโรค 
 2. ตรวจสอบขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 4. แจงขาวการระบาด 
 5. สอบสวนและควบคุมโรค 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 1. รายงานโรค 

1.1 บันทึกรายงานผูปวยที่ตองรายงานดวยแบบรายงานผูปวย (รง.506 หรือ รง.506/1 หรือ   
       รง.506/2) ภายในวันที่ผูปวยมารับการรักษา 

1.2  จัดทําบัญชีผูปวยแยกโรค (E1 หรือE1/1 หรือOE1) กอนสงแบบรายงานผูปวย (รง.506  
        หรือ รง.506/1 หรือ รง.506/2) 
1.3  สงรายงาน (แบบรายงานผูปวย หรือ electronic file) ไปยังศูนยขอมูล CUP ตาม  
        กําหนด   

2. ตรวจสอบขอมูล 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการเขียนแบบรายงานผูปวย 
2.2 ตรวจสอบความครบถวนของจํานวนแบบรายงานผูปวย 
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3. วิเคราะหขอมูล 

3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกตขิองการเกิดโรคและภยัเปนรายสัปดาห   
3.2 นําขอมูลจากการวิเคราะหไปใชในการวางแผนควบคุมปองกันโรคและภยั 

4. แจงขาวการระบาด 
4.1 ถาพบผูปวยจํานวนมากในโรคหรือกลุมอาการคลายกัน ในชวงเวลาใกลเคียงกันในพืน้ที่

เดียวกัน หรือโรคที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเพยีง 1 ราย รีบแจง CUP เพื่อดําเนนิการ
สอบสวนและควบคุมโรคทันที  

5. สอบสวนและควบคุมโรค 
5.1 สอบสวนผูปวยเฉพาะรายตามแนวทางทีก่ําหนด 
5.2 ควบคุมโรคเบื้องตน 
5.3 สงรายงานสอบสวนโรคไปที่ CUP 

2. ศูนยขอมูล CUP 
บทบาท 
 เฝาระวังสอบสวนและควบคุมปองกันโรค 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
 1. รายงานโรค 
 2. ตรวจสอบขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 4. แจงขาวการระบาด 
 5. สอบสวนและควบคุมโรค 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 1. รายงานโรค 

1.1 บันทึกรายงานผูปวยทีไ่มไดอยูภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ดวยแบบ 
       รายงานผูปวย (รง.506/1 หรือ รง.506/2) ภายในวันที่ผูปวยมารับ
การรักษา 

       1.2  จัดทําบัญชีผูปวยแยกโรค (E1 หรือ E1/1หรือ OE1 )กอนสงแบบรายงานผูปวย   
          (รง.506 หรือ รง.506/1 หรือ รง.506/2) 
 1.3 รวบรวมรายงาน (แบบรายงานผูปวย หรือ electronic file) จากทุกหนวยรายงานที่   
        รับผิดชอบสงไปศูนยขอมูลระบาดวทิยาอําเภอ (CUP) 

2. ตรวจสอบขอมูล 
2.1 ตรวจสอบความครบถวนของรายงาน (coverage of report) ที่ไดรับจากทุกหนวย

รายงานที่รับผิดชอบ 
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2.2 ตรวจสอบความทันเวลาของการสงรายงานจากทุกหนวยรายงานที่รับผิดชอบ 
3. วิเคราะหขอมูล 

3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกตขิองการเกิดโรคและภยัเปนรายสัปดาห  
3.2 วิเคราะหและสรุปสถานการณโรคและภยัในพื้นที่รับผิดชอบรายเดือน 
3.3 จัดลําดับความสําคัญของโรคในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใชประโยชนในการวางแผนแกไข

ปญหาในพืน้ที่ 
4. แจงขาวการระบาด 

4.1 ถาพบผูปวยจํานวนมากในโรคหรือกลุมอาการคลายกัน ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ในพืน้ที่
เดียวกัน หรือโรคที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเพยีง 1 ราย รีบแจงศูนยขอมูลระบาดวทิยา
อําเภอ เพื่อการประสานสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ (CUP) 

5. สอบสวนและควบคุมโรค 
5.1 สอบสวนผูปวยเฉพาะรายตามแนวทางทีก่ําหนด 
5.2 สอบสวนการระบาดตามแนวทางที่กําหนด 
5.3 ควบคุมโรคเบื้องตน 
5.4 สงรายงานสอบสวนโรคไปที่ศูนยขอมูลระบาดวทิยาอําเภอ 

3. หนวยรักษาพยาบาลนอกโครงการประกันสุขภาพ 
    - รพ.เอกชน, รพ.รัฐ 
บทบาท 
 เฝาระวัง สอบสวนและควบคุมปองกันโรค 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
 1. รายงานโรค 
 2. ตรวจสอบขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 4. แจงขาวการระบาด 
 5. สอบสวนและควบคุมโรค 
 แนวทางการดาํเนินงาน 
 1. รายงานโรค 

1.1 บันทึกรายงานผูปวยที่ตองรายงานดวยแบบรายงานผูปวย (รง506 หรือ รง.506/1 หรือ    
       รง.506/2) ภายในวันที่ผูปวยมารับการรักษา 

 1.2  จัดทําบัญชีผูปวยแยกโรค (E1 หรือE1/1 หรือ OE1) กอนสงแบบรายงานผูปวย   
        (รง.506 หรือ รง.506/1 หรือ รง.506/2) 
 1.3  สงรายงาน (แบบรายงานผูปวย หรือ electronic file) ไปยังศูนยขอมูลระบาดวิทยา 
        อําเภอ(CUP)ตามกําหนด   
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2. ตรวจสอบขอมูล 

2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการเขียนแบบรายงานผูปวย 
2.2 ตรวจสอบความครบถวนของจํานวนแบบรายงานผูปวย 

3. วิเคราะหขอมูล 
3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกตขิองการเกิดโรคและภยัเปนรายสัปดาห   
3.2 นําขอมูลจากการวิเคราะหไปใชในการวางแผนควบคุมปองกันโรคและภยั 

4. แจงขาวการระบาด 
4.1 ถาพบผูปวยจํานวนมากในโรคหรือกลุมอาการคลายกัน ในชวงเวลาใกลเคียงกัน ในพืน้ที่

เดียวกันหรือโรคที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเพยีง 1 ราย รับแจงศูนยขอมูลระบาดวทิยา
อําเภอ เพื่อดําเนินการสอบสวนและควบคมุโรคทันที   

            5. สอบสวนและควบคุมโรค 
5.1 สอบสวนผูปวยเฉพาะรายตามแนวทางที่กําหนด 

4. ศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ (คปสอ.) 
บทบาท 
                รวบรวม ตรวจสอบ รายงานการเกิดโรค วิเคราะหสถานการณ สนับสนุน ควบคุมกํากับ และ
ประสานงานใหความรวมมอืใหงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
 1. รายงานโรค 
 2. ตรวจสอบขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 4. แจงขาวการระบาด 
 5. สอบสวนและควบคุมโรค 
 6. กํากับติดตามและสนับสนนุวิชาการ 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 1. รายงานโรค 

1.1 จัดทําบัญชีผูปวยแยกโรค (E1 หรือ E1/1 หรือOE1) กอนสงแบบรายงานผูปวย (รง.506   
        หรือ รง.506/1 หรือ รง.506/2) 

 1.2 รวบรวมรายงาน (แบบรายงานผูปวย หรือ electronic file) จากทุกหนวยรายงานที่  
        รับผิดชอบสงไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) 

2. ตรวจสอบขอมูล 
2.1 ตรวจสอบความครบถวนของรายงาน (coverage of report) ที่ไดรับจากทุกหนวยงานที่

รับผิดชอบ 
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2.2 ตรวจสอบความทันเวลาของการสงรายงานจากทุกหนวยรายงานที่รับผิดชอบ 
2.3 ตรวจสอบความถูกตองของตัวแปรในรายงาน 
3.3 ตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูล 

                                  3.4 หากพบความผิดปกติ แจงหนวยที่รายงานขอมูลใหตรวจสอบแกไข และใหสงสิ่งที่  
      แกไขแลวกลับมา 

                                  3.5 สงรายงานผูปวย (แบบรายงานผูปวย, clectronic file) ที่ตรวจสอบแลวไปสํานักงาน 
                                           สาธารณสุขจังหวัด 

                     3.6 การสงตอรายงานผูปวย (refer) 
- กรณีไดรับรายงานผูปวยที่มอียูนอกอําเภอที่รับผิดชอบ ที่อยูในจังหวดัเดียวกนั ใหสง   
   แบบรายงานผูปวยไปยังศนูยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอนั้น ยกเวน แบบรายงาน 506/1   
   ใหสงไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยตรง 

    - กรณีผูปวยมีที่อยูขณะปวยในจังหวดัอืน่ ใหสงแบบรายงานผูปวยไปยังสํานักงาน 
        สาธารณสุขจังหวัดเพื่อสงตอใหสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดทีเ่ปนที่อยูของผูปวย 
     - ถาเปนโรคที่ตองการควบคุมโรคทันที ใหรีบแจงเจาของพื้นที่ทราบภายใน 24 ช่ัวโมง 

 3. วิเคราะหขอมูล 
3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกตขิองการเกิดโรคและภยัเปนรายสัปดาห   
3.2 วิเคราะหและสรุปสถานการณโรคและภยัในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมทั้งจัดลําดับ

ความสําคัญของโรครายเดือน เพื่อหากลุมประชากรเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และเตือนภยั 
3.3 นําเสนอและเผยแพรสถานการณโรคและภัยตอผูบริหารและผูเกีย่วของ ไดแก CUP, 

CUS, CUT,  สถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกโครงการหลักประกนัสุขภาพ, อบต,  
              เทศบาล และสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั เพื่อใชประโยชนในการวางแผนปองกัน 
               ควบคุมโรคตอไป 

4. แจงขาวการระบาด 
4.1 จัดทําทะเบียนรับแจงขาวการระบาดของหนวยงานในความรับผิดชอบ 
4.2  ตรวจสอบการเกิดการระบาดของโรคจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพมิพ วิทย ุโทรทัศน  
      หรือแหลงขาวอื่นๆ 

      4.3  ยืนยนัการระบาดและการเกดิโรคโดยตรวจสอบกับแหลงขอมลู 
                                  4.4 แจงพื้นที่และหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการสอบสวนโรคเบื้องตน และสํานักงาน 

              สาธารณสุขจังหวดัทราบ 
5. สอบสวนและควบคุมโรค 

 5.1 ดําเนินการสอบสวนและใหการสนับสนุนการสอบสวนและควบคมุปองกันโรค 
 5.2 รวบรวมและสรุปรายงานสอบสวนโรคสงไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

6. กํากับติดตามและสนับสนนุวิชาการ 
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6.1 ติดตามการดําเนินงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาของศูนยขอมูล CUP 
6.2 ใหคําแนะนําปรึกษาในการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น 
6.3 รวมประเมินผลความครบถวน ถูกตอง ทันเวลาของการรายงาน และแบบสอบสวน  
       เฉพาะราย 
6.4 รวมสนับสนุนความรูและแนวทาง เครื่องมือทางระบาดวิทยาแกหนวยงาน  PCU,  
       CUP, CUS, CUT, สถานพยาบาลรัฐและเอกชน CUP 

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
บทบาท 
 บริหารจัดการขายงานเฝาระวังและการดําเนินงานระบาดวิทยา 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
 1. รายงานโรค 
 2. ตรวจสอบขอมูล 
 3. วิเคราะหขอมูล 
 4. แจงขาวการระบาด 
 5. สอบสวนและควบคุมโรค 
 6. กํากับติดตามและสนับสนนุวิชาการ 
 7. พัฒนาเครือขาย 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 1. รายงานโรค 

1.1 จัดทําบัญชีผูปวยแยกโรค (E1 หรือ E1/1 หรือ OE1) กอนสงแบบรายงานผูปวย    
       (รง.506 หรือ รง.506/1 หรือ รง.506/2) 

1.2  รวบรวมรายงาน (แบบรายงานผูปวย หรือ clectronic file) จากศูนยขอมูลระบาดวิทยา   
   อําเภอสงไปสํานักระบาดวทิยา และสํานักงานปองกันควบคุมโรค 
1.3 กรณีไดรับรายงานผูปวยของจังหวดัอื่นใหสงรายงาน (รง.506) ไปใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนั้น 
2. ตรวจสอบขอมูล 

2.1 จัดทําระเบยีนรับสงขอมูล 
2.2 ตรวจสอบความทันเวลา ความครบถวนของขอมูล 
2.3 ถาพบความผิดปกติของขอมูล ควรแจงกลับหนวยงานที่รายงานเพื่อตรวจสอบหรอื

แกไข และยนืยันกลับมา 
2.4 การสงตอรายงานผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการตามแบบรายงาน 506/1 
       - กรณีผูปวยมีที่อยูปจจบุันนอกเขตจังหวัด ใหสงแบบรายงาน 506/1 ไปยังสํานักงาน 

                              สาธารณสุขจังหวัดนั้น 
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         -  กรณีผูปวยมีที่อยูในเขตจังหวดั ใหตรวจสอบความซ้ําซอน แกไขและสงแบบรายงาน     
                       506/1 ไปยังศนูยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอที่เกี่ยวของทุกแหง 

 3. วิเคราะหขอมูล 
3.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกติของการเกดิโรคและภยัเปนรายสัปดาห   
3.2 วิเคราะหและสรุปสถานการณโรคและภัยในพืน้ที่รับผิดชอบ พรอมทั้งจัดลําดับความ 

                                         สําคัญของโรครายเดือน เพื่อหากลุมประชากรเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และเตอืนภัย 
 3.3  นําเสนอและเผยแพรสถานการณโรคและภัยตอผูบริหารและผูเกีย่วของ ไดแก PCU,   
              CUP, CUS, CUT, สถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกโครงการหลักประกนัสุขภาพ                
              อบต,  เทศบาล, อบจ, NGO และหนวยงานทีเ่กีย่วของอื่นๆ เพื่อใชประโยชนในการ  
              วางแผนปองกันควบคุมโรคตอไป 

4. แจงขาวการระบาด 
4.1 จัดทําทะเบียนรับแจงขาวการระบาดของหนวยงานในความรับผิดชอบ 

 4.2 ตรวจสอบการเกิดการระบาดของโรคจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทย ุโทรทัศน     
       หรือแหลงขาวอื่นๆ  
 4.3  ยืนยนัการระบาดและการเกิดโรคโดยตรวจสอบกับแหลงขอมูล 
 4.4  แจงพื้นทีแ่ละหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการสอบสวนโรค รวมทั้งแจงสํานักระบาด  
         วิทยา และสํานักงานปองกันควบคุมโรคทราบ 

5. สอบสวนและควบคุมโรค 
5.1 ดําเนินการสอบสวนและใหการสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที ่
5.2 รวบรวมและสรุปรายงานสอบสวนโรคเฉพาะราย สงไปที่สํานักระบาดวิทยางาน

ปองกันควบคมุโรค 
5.3 สงสรุปรายงานการสอบสวนการระบาดฉบับสมบูรณใหสํานักระบาดวิทยาและ

สํานกังานปองกันควบคุมโรค 
6. กํากับติดตามและสนับสนนุวิชาการ 

6.1 ติดตามใหมกีารดําเนินการทางระบาดวิทยาตามแนวทางของสํานักระบาดวิทยา 
6.2 ช้ีแจงแนวทาง ใหคําปรึกษา ในการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึน้ แกเครือขาย

ทุกระดับภายในจังหวัด 
6.3 สนับสนุนความรูและแนวทางเครื่องมือ ทางระบาดวิทยาแกหนวยงานในเครือขาย 

7. พัฒนาเครือขาย 
7.1 ประสานและดําเนินการพัฒนาศักยภาพบคุลากรที่ดําเนนิงานระบาดวทิยาในจังหวดั 
7.2 ประสานและเสริมสรางเครือขายการดําเนนิงานระบาดวทิยาในจังหวัด 
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รูปท่ี 3 โครงสรางและรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาใน 75 จังหวัด 
รง.506, รง.506/1, รง.506/2 

หนวยเฝาระวัง/ควบคุมกํากับ     หนวยใชประโยชนขอมูล 
    
    กระทรวงสาธารณสุข  องคการอนามัยโลก 
         

องคกรตางประเทศอื่นๆ      ประเทศ 
      กรมควบคุมโรค 
        หนวยงานที่เกี่ยวของ 
    สํานักระบาดวิทยา 
     
 สคร. 
  กลุมระบาดวิทยา                       IT                          เขต 
                  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
       สสจ.ใกลเคียง                             ศูนยขอมูลระบาดวิทยาจังหวัด                                  เทศบาล, อบจ.        จังหวัด 

                
      ศูนยขอมูลระบาดวิทยา                           ศูนยขอมูลระบาดวิทยา                                                                        อําเภอ 
       อําเภอใกลเคียง                                       (รพ./รพสต..) 
                                           เทศบาล, อบต.         ตําบล 
 
       ศูนยขอมูล CUP 
      รพ.รัฐสังกัดทุกกระทรวง ทบวง กรม  
                           และ รพ.เอกชน (CUP)                                                                  หนวยงานนอกระบบประกันสุขภาพ 
                                                                                                                      ผูปวยนอก :คลินกิ*/สอ./รพ.รัฐสังกัดทุกกระทรวง  

            ทบวง กรม และคลินิก/รพ.เอกชน 
              หนวยรายงานในระบบประกันสุขภาพถวนหนา                          ผูปวยใน : รพ.รัฐสังกัดทุกกระทรวง ทบวง กรม/ 
 ผูปวยนอก: คลินิก/สอ.รพ.รัฐสังกัดทุกกระทรวง                                             รพ.เอกชน  
               ทบวง กรม และคลินิก/รพ.เอกชน (PCU)                    
 ผูปวยใน: รพ.รัฐสังกัดทุกกระทรวง ทบวง กรม/                                                ขอมูลรายงานโรค 
                รพ.เอกชน (CUS/CUT)                                                              ขาวสาร/ขาวกรอง 
หมายเหตุ 
 CUP (contracting unit for primary care) คือหนวยคูสัญญาของระดับปฐมภูมิ ที่จัดใหมีบริการผูปวยนอก 

CUS (contracting unit for secondary care) คือหนวยคูสัญญาของบริการระดับทุติยภูมิ เปนบริการผูปวยใน 
CUT (contracting unit for tertiary care) คือหนวยคูสัญญาของบริการระดับตติยภูมิ เปนบริการผูปวยใน 
PCU (primary care unit ) คือหนวยบริการปฐมภูมิ ใหบริการเฉพาะผูปวยนอก   
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บทที่ 4 
การบันทึกและรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

  
 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีระบบเฝาระวังทางระบาดวทิยา เพือ่
ติดตามสถานการณโรค โดยใหสถานบรกิารสาธารณสุข ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดรายงานโรคเขา
มายังศูนยกลางคือ สํานักระบาดวิทยาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อนํามารวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห
ขอมูลอยางสม่ําเสมอรูปญหาและดําเนินการแกปญหาไดทันตอเหตกุารณ 
 วิธีการรายงานจากสถานบริการจําเปนตองอาศยัแบบบันทึกในลักษณะตางๆ และเปนรูปแบบเดียวกนั
เปนเครื่องมือในการดําเนนิงาน (แบบบันทกึรวบรวม เรียบเรียงแตละแบบฟอรม ไดสมมติฐานขอมูลผูปวยดวย
ไขไมทราบสาเหตุป พ.ศ. 2542 ขึ้นมาเปนตัวอยาง เพื่อใหการรายงานผูปวยดูเปนรูปธรรม) แบบบันทึกตางๆ มี
ดังนี ้
1. แบบรวบรวมขอมูลทางระบาดวิทยา (Collection)  
 1.1 บัตรรายงานผูปวย (รง.506  
  บัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) เปนบัตรสําหรับรายงานผูปวยดวยโรคที่อยูในขายงานเฝา
ระวังทางระบาดวิทยา ซ่ึงมีรายละเอียดของขอมูลทางระบาดวิทยาเปนรายบุคคล วาเกดิโรคอะไร กับใคร ที่ไหน 
และ เมื่อไร 
วิธีใชบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) 
 1. ใชรายงานผูปวยหรือผูที่สงสัยวาปวยดวยโรคที่อยูในขายงานเฝาระวงัทางระบาดวทิยา 
 2. บัตรรายงานผูปวย 1 ใบ ใชรายงานผูปวย 1 คน 1 โรค ถาผูปวย 1 คน ปวย 2 โรคในเวลาเดียวกัน ให
เขียนแบบ รง.506 2 ใบ เชน Malaria c Diarrhea 
  -ใหเขยีนแบบ รง.506 โรค Malaria 1 ใบ 
  - และเขยีนแบบ รง.506 โรค Diarrhea อีก 1 ใบ 

3. ในกรณีโรคหัด ถามีโรคอื่นรวมดวยใหรายงานวาเปน    โรคหัดที่มีโรคแทรก (ระบุ)..…เชน 
Malaria c Diarrhea ใหรายงานดวยแบบ รง.506 1 ใบ วาเปนโรค  หัด ท่ีมีโรคแทรก (ระบุ) Diarrhea 

4. ในรายทีแ่พทยเขียนการวนิิจฉัยวา R/O (ruled out) 
 4.1 ถาโรคแรกเปนโรคที่ตองรายงานใหรายงานโรคแรก เชน DHF R/O Malaria ใหรายงาน  

DHF ทั้งนี้เพราะอาการบงชีด้วยโรค DHF มากกวาอาการของโรค Malaria  
 4.2 ถาโรคแรกเปนโรคที่ไมตองรายงานและโรคหลังเปนโรคที่ตองรายงาน ใหรายงานโรค

หลังเชน URI R/O Pneumonia ใหรายงาน  Pneumonia ทั้งนี้เพราะ URI ไมใชโรคที่กองระบาดวิทยา
กําหนดใหเฝาระวัง ดังนั้นจงึขอใหรายงาน Pneumonia ซ่ึงเปนโรคที่เฝาระวังแทน 
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5. สําหรับโรคอื่นๆ นอกเหนอืจากที่ไดพิมพไวในแบบ รง.506 ถาพบวามีโรคใดปวยมากผิดปกติกใ็ห
รายงานใน  โรคอื่นๆ (ระบุ) .เชน โรคแผลปากหมู ใหรายงาน  โรคอื่นๆ (ระบ)ุ..แผลปากหม…ู  

6. ถามีโรคติดตออันตรายเชน อหิวาตกโรค หรือมีการระบาดของโรค (ที่มีจํานวนผูปวยมากผิดปกติ 
ตองรีบรายงานใหสํานกังานสาธารณสุขจังหวดัทราบโดยดวน แลวจงึรายงานดวยแบบ รง.506 ตามไป เมื่อ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดรับรายงานแลวใหไปดําเนินการสอบสวนโรค 

วิธีการบันทึกบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) 
 
เลขที่ E.0 ของ สสจ………… 
เลขที่ E.1 ของ สสจ………… ให สสจ. เปนผูลงเลขที่ E.0 และ E.1 
เลขที่ E.0 ของ สสอ………… 
เลขที่ E.1 ของ สสอ………… ให สสอ. เปนผูลงเลขที่ E.0 และ E.1 
เลขที่ E.0 ของ รพ./สอ………… ใหสถานที่บริการสาธารณสุข (รพ. / สอ.) 
เลขที่ E.1 ของ รพ./สอ………… เปนผูลงเลขที่ E.0 และ E.1 
 
 
โรค……ใหกาเครื่องหมาย X ในชอง  หนาชื่อโรคที่ตองการรายงานเพียงโรคเดยีวและถาทายชื่อโรค

มีขอความ (ระบุ) ..ใหระบุช่ือโรค, อวยัวะ, ระบบ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ ดวย 
ชื่อผูปวย   ระบุ-นามสกุลของผูปวยและใหเขียนคํานําหนาชื่อดวย เชน ด.ช.,ด.ญ.,นาย, นาง,นางสาว 

เปนตน 
H.N……ใหลงเลขที่ประจําตัวผูปวย (เลขที่ทั่วไป) ที่สถานบริการขึ้นทะเบียนการรกัษา 
ชื่อบิดา/มารดา/ผูปกครอง (สําหรับผูปวยเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป)ใหระบุ ช่ือ-นามสกลุที่เกี่ยวของเพื่อ

สะดวกในการคนหาติดตาม 
เพศ   ชาย     หญิง  ใหกาเครื่องหมาย Xในชอง    
อายุ ป…ใหลงเฉพาะอายเุต็มของผูปวยที่มอีายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป 
เดือน… ใหลงอายุเปนเดือนในกรณีที่ผูปวยมีอายุ 1-11 เดือน 
วัน……ใหลงอายุเปนวันในกรณีที่ผูปวยมอีายุ 0-27 วัน (ต่ํากวา 28 วัน ) 
ภาวะสมรส    โสด  คู  หยาราง    มาย…ใหกาเครื่องหมาย X ในชอง  
เชื้อชาติ   ไทย    จีน   อ่ืนๆ (ระบ)ุใหกาเครื่องหมาย X ในชอง  และถากาเครื่องหมาย X ใน

ชอง  อ่ืนๆ ใหระบุเชื้อชาตดิวย 
งานที่ทํา ระบุอาชีพและหนาที่การรายงานของผูปวย ถาผูปวยเปนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป และไมไดเปน

นักเรียน ใหระบุอาชีพของบิดา/มารดา/ผูปกครอง เชนถาผูปวยเดก็อาย ุ2 ป ใหระบวุาบิดาทํานาหรอืมารดาเปน
ครู เปนตน 
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ท่ีอยูขณะเริ่มปวย บานเลขที่(ระบุบานเลขที่) ถนน(ระบุช่ือ) หมูที(่ระบุเลขที่ของหมูบาน) ตําบล(ระบุ
ช่ือ) อําเภอ(ระบุช่ือ)จังหวัด(ระบุช่ือ) ซ่ึงเปนที่อยูของผูปวยขณะที่ผูปวยเร่ิมมีอาการ/อาการแสดงของโรคไมใชที่
อยูตามบัตรประจําตวัประชาชนหรือที่อยูตามภูมิลําเนา 

 ในเขตเทศบาล   ในเขตสุขาภิบาล  นอกเขต……ใหกาเครื่องหมาย X ในชอง  
สถานที่ใกลเคียง ระบุช่ือสถานที่สําคัญใกลเคียงเพื่อสะดวกในการไปคนหาติดตาม 
วันเริ่มปวย…หมายถึงวนัทีผู่ปวยเริ่มมีอาการ/อาการแสดง วันที(่ระบุเปนตัวเลขอารบิค) เดือน(ระบุเปน

ตัวอักษรยอภาษาไทย) พ.ศ.(ระบุเปนตวัเลขอารบิค) เชน วันที ่7 ม.ค. 2546 มีผูปวยมารับการรักษา ผูปวยแจงวา
ปวยมาแลว 3 วัน ใหนับยอนหลังจากวันที่ผูปวยเปนมา 3 วัน ดังนั้นเริม่ปวยคือ 4 ม.ค. 2546 

วันพบผูปวย…หมายถึง วันที่สถานบริการสาธารณสุขพบผูปวยและใหการรักษาหรือวันที่ผูปวยมารับ
การรักษาที่สถานบริการแหงนั้น วันที(่ระบุเปนตัวเลขอารบิค) เดือน(ระบุเปนอักษรยอภาษาไทย) พ.ศ.(ระบุเปน
ตัวเลขอารบิค) 

สถานที่รักษา  ร.พ.ศนูย   ร.พ. ทั่วไป  ร.พ.ชุมชน  คลินิกของราชการ  สอ.  ร.พ.ราชการ
ใน กทม  คลินิก/ รพ. เอกชน  บาน ….ใหกาเครื่องหมาย X ในชอง  
หมายเหต ุ
  คลินิกของราชการ หมายถึงสถานบริการสาธารณสุขหรือการใหการรักษาพยาบาลของทางราชการ
แบบผูปวยนอก ไมมีเตยีงสําหรับรับไวเปนผูปวยภายใน เชน คลินิกของ สสจ. หนวยแพทยเคลื่อนที ่ยกเวน 
สถานีอนามัย 
  บาน…หมายถึง กรณีที่เจาหนาที่สาธารณสุขไปพบผูปวยที่บาน 
 ประเภทผูปวย     ผูปวยนอก   ผูปวยใน………ใหกาเครื่องหมาย X ในชอง   
 สภาพผูปวย    หาย   ตาย   ยังรักษาอยู   ไมทราบ   ยังมีชีวิตอยูใหกาเครื่องหมาย X ในชอง  

 ตามสภาพของผูปวยในขณะเขยีนรายงาน 
 วันท่ีตาย…วันที่(ระบุเปนตวัเลขอารบิค) เดือน(ระบุเปนอักษรยอภาษาไทย) พ.ศ.(ระบุเปนตัวเลขอาร
บิคของ 2 หลักทาย) 
 ชื่อผูรายงาน…ระบุช่ือเจาหนาที่ผูเขียนบัตรรายงานผูปวยนี ้
 สถานที่ทํางาน  ใหลงชื่อสถานที่ทํางานของเจาหนาที่ผูเขยีนบัตรรายงานผูปวยนี ้
 จังหวัด…… ระบุช่ือจังหวัดของสถานที่ทํางานของเจาหนาที่ผูเขียนบัตรรายงานผูปวยนี ้โดยเขียนชือ่
เต็มของจังหวดัอยาใชอักษรยอ 
 วันท่ีเขียนรายงาน…ระบุวนัเดือน ป ที่เจาหนาที่เขียนบตัรรายงานผูปวยฉบับนี ้
 วันท่ีรับรายงานของ สสอ…ระบุวัน เดือน ป ที่ สสอ.- ไดรับบัตรรายงานผูปวยฉบับนี ้
 วันท่ีรับรายงานของ สสจ…ระบุวัน เดือน ป ที่ สสจ.- ไดรับบัตรรายงานผูปวยฉบับนี ้
 วันท่ีรายงานของสํานักะบาดวิทยา…ระบุวนัที่ เดือน ป ที่สํานักระบาดวทิยา ไดรับบัตรรายงาน 
ผูปวยฉบับนี ้(แบบฟอรมดูในภาคผนวก) 
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 ปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายงาน 506 จากบัตรรายงานเปนบันทกึผานโปรแกรม
ประมวลผลและสงรายงานเปน electronic file ผานทาง Internet ไปยังหนวยงานทีเ่กีย่วของ ทําใหไมมีการบันทึก
บัตรรายงาน 506 แตอยางไรก็ตามผูที่ทําหนาที่บันทึกขอมูลจะตองทําความเขาใจในวธีิการบันทึกและศึกษา
ความหมายของตัวแปรตาง ๆ ในบัตรรายงาน 506  เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลไดอยางถูกตองตอไป 
1.2 บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวย (รง.507) 
 บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวย (แบบ รง.507) เปนบัตรสําหรับรายงานการเปลี่ยนแปลงและหรอื
เพิ่มเติมขอมูลตางๆ หลังจากที่ไดรายงานดวยบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) ไปแลว ในกรณดีังตอไปนี้คือ 
 1. เมื่อไดสงแบบ รง.506 ไปแลวตอมาผูปวยรายนัน้ตายกใ็หรายงาน (เปลี่ยนแปลงขอมูลสถานภาพ
ผูปวย) ดวยแบบ รง.507 
 2. เมื่อไดสงแบบ รง.506 ไปแลวตอมามีการเปลี่ยนแปลงการวินจิฉัยโรคผิดไปจากโรคในแบบ รง. 506 
ก็ใหรายงาน (เปลี่ยนแปลงขอมูลการวินิจฉยัโรค) ดวยแบบ รง.507 
 3. เมื่อไดสงแบบ รง. 506 ไปแลวตอมามผีลการชันสูตรโรคเพิ่มขึ้น ก็ใหรายงาน (เพิ่มเติมขอมูลผลการ
ชันสูตร) ดวยแบบ รง.507 
 4. เมื่อไดสงแบบ รง.506 ไปแลว ตอมามีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือรายการใดๆ ก็ใหรายงาน 
(เปลี่ยนแปลงขอมูลขอมูลเชนเพศ อายุ อาชีพ วันเริ่มปวย เปนตน) ดวยแบบ รง. 507 
วิธีบันทึกบัตรเปล่ียนแปลงการรายงานผูปวย (แบบ รง.507) 
  
 เลขที่ E.0 ของ สสจ. 
  เลขที่ E.0 ของ สสจ.  ……….ใหลงเลขที่ E.0 เดิม 

เลขที่ E.0 ของ รพ./สอ. 
เลขที่ E.1 ของ สสจ.        1. ถาเปนโรคเดิมใหลงเลขที่ E.1 ของโรคเดิม 
เลขที่ E.1 ของ สสอ.                  2. ถาเปนโรคใหมใหลงเลขที่ E1 ของโรคใหม 
เลขที่ E.1 ของ รพ./สอ.         
        

การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอมูล 
 1. ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวยโดย 
   เปลี่ยนแปลงขอมูล   เพิ่มเติมขอมูล  
 2. ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอมูลตอไปนี้ 
   ช่ือโรค    ที่อยูขณะเริม่ปวย 
   ช่ือ-สกุลของผูปวย   วันเริ่มปวย วันรับการรักษา 
   อายุ     ผลจากหองชันสูตรโรค 
   สภาพการปวยตาย   ขอมูลอ่ืน เชน เพศ เชื้อชาติ ภาวะสมรส 
       อาชีพ สถานที่รักษาและอืน่ๆ 
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  (ใหกาเครื่องหมาย X ในชอง ) 
          รายงานครั้งแรกเปนโรค…ใหระบุช่ือโรคที่ไดรายงานดวยแบบ รง.506  
 ขอเปล่ียนแปลงเปนโรค… ใหระบุช่ือใหมที่ตองการรายงาน ถาเปนโรคเดิมใหใชเครือ่งหมาย- ใน
ชองวาง 
 ผลการชันสตูรโรค ใหระบช่ืุอเชื้อโรคหรือส่ิงที่เปนสาเหตุของการเกดิโรคและระบวุัน เดือน ป ที่หอง
ชันสูตรโรคตรวจพบ (แบบฟอรมดูในภาคผนวก) 
 1.3 ระเบียนผูปวยเฉพาะโรค (E.1) 
  แบบ E.1 เปนสมุดระเบียนผูปวยเฉพาะโรค โดยบันทึกรายละเอียดจากแบบรง .506 หรือ แบบ 
รง.507 และการรับ Refer ใหทราบขอมูลการเกิดโรคตางๆ เปนรายโรคทั้งหมดในพื้นทีท่ี่รับผิดชอบนั้น ดังนั้น
แบบ E.1 จึงเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญที่จะนาํไปเรียบเรียง วิเคราะหและแปลผลความหมายตอไป 
วิธีการบันทึกแบบ E.1 (ใหอานวิธีการบันทึกแบบ รง.506 ประกอบดวย) 
 บัญชีผูปวยโรค  ใหระบุช่ือโรค 
 ของที่ทําการ…ระบุช่ือสถานบริการสาธารณสุขหรือสํานักงานสาธารณสุขที่เปนผูบันทึก 
 จังหวดั……  ระบุช่ือ 
 เลขที่ E.1 …ใหลงเลขลําดับที่ของผูปวยทีม่ีวันเริ่มปวย ตั้งแตวนัที ่1 มกราคม จนถึงวันที ่31 ธันวาคม
ของปโดยเริ่มจากเลขลําดับที่ 1 เร่ือยไป ถาเลขที่ E.1 มีการเขียนผิดพลาดซ้ํา ขาม หรือขีดฆาออก ไมตองจัดเรยีง
หรือเล่ือนหรือเปลี่ยนเลขลําดับใหมใหเรียงตอไปตามลําดับ เร่ือยๆ แตใหบันทกึไวในชองหมายเหตุ หรือ
ตอนลางของแบบ E.1 วาขามไปกี่ราย หรือตองหักออกกี่ราย เปนตน และใหเขียนเลขที่ E.1 ลงในแบบ รง. 506 
 เลขที่ H.N  ใหลงเลขที่ประจําตัวผูปวย (เลขที่ทั่วไป) ที่สถานบริการขึ้นทะเบียนการรกัษา 
 ช่ือผูปวย…ระบุช่ือ-นามสกลุของผูปวย 
 เพศ     …ใหกาเครื่องหมาย/ในชอง ชาย หรือ หญิง 
 อายุ (ขณะปวย) ป…ชองอายุมีหนวยเปนป ถาผูปวยมีอายุเปนเดือน ใหปรับเปน เศษ/12 ป และถามีอายุ
เปนวันใหปรับเปน เศษ/365 ป 
 อาชีพ/หนาทีก่ารงาน…… ระบุตามแบบ รง.506 
 ที่อยูขณะปวย (โดยละเอยีด) ระบุตามแบบ รง.506 
 ในเขตเทศบาล/ นอกเขต  ใหกาเครื่องหมาย/ในชองที่ตองการซึ่งสัมพันธกันกับแบบ รง. 506 
 วันเริ่มปวย……ระบุตามแบบ รง.506 
 วันเริ่มรักษาหรือวันพบผูปวย…ระบุตามแบบ รง.506 
 สถานที่รักษา ผูปวยใน/ผูปวยนอกใหระบช่ืุอสถานที่รักษาซึ่งสัมพันธกับแบบ รง.506 
 ผลการชันสูตรโรค…ใหลงผลการตรวจเชือ้หรือส่ิงที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคตามที่หองปฏิบัติการ
ทางการแพทยตรวจสอบ ถาไมมีการตรวจทางหองชันสูตรโรค ใหขีด (-) อยาปลอยวางไว 
 ผลการรักษา…หมายถึง สภาพของผูปวยในขณะเขียนรายงานตามแบบ รง.506/507 ถาผูปวยตาย ให
ระบุวัน เดือน ป ที่ตาย กํากับไวดวย 
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 หมายเหตุ …ใหลงขอความที่ตองการบันทึกเพิ่มเติม เชน 
 - ช่ือ บิดา มารดา 
 - รับ Refer จาก……   เลขที่………(เฉพาะ สสจ.) 
 - เปลี่ยนการวนิิจฉัยเปนโรค……เลขที่ E.1……. 
 - เปนโรคที่ไมตองรายงาน 

- อ่ืนๆ   
             (แบบฟอรมดูในภาคผนวก) 
 1.4 ระเบียนออกเลขที่บัตรรายงานผูปวย (E.0) 
  แบบ E.0 เปนสมุดระเบียนออกเลขที่บัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) ซ่ึงมีวันรับรักษาหรือวนั
พบผูปวยตั้งแตวันที ่1 มกราคม ถึงวันที ่31 ธันวาคมของป โดยบันทึกรายละเอียดบางประการจากแบบ รง.506 
ดังนั้น E.0 จึงเปนระเบียนบอกใหทราบถึงจํานวนผูปวยทั้งหมดโดยรวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ 
  ระเบียนออกเลขที่บัตรรายงานผูปวยของอาํเภอ……….ระบุช่ือสถานบริการสาธารณสุข หรือ
สํานักงานสาธารณสุขที่เปนผูบันทึก 
  จังหวดั………ระบุช่ือ 
  ประจําป พ.ศ… ระบุป พ.ศ. 
  เลขที่ E.0……ใหลงเลขลําดับที่ของบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) ซ่ึงมีวันรับรักษาหรือวัน
พบผูปวยตั้งแตวันที ่1 มกราคม ถึงวันที ่31 ธันวาคมของป โดยเริ่มจากเลขลําดับที่ 1 เร่ือยไป ถาเลขที่ E.0 มีการ
เขียนผิดพลาดซ้ํา ขาม หรือขีดฆาออก ไมตองจัดหรือเล่ือนหรือเปลี่ยนเลขลําดับใหมใหเรียงตอไปตามลําดับ
เร่ือยๆ แตใหบนัทึกไวที่ชองหมายเหตุหรือตอนลางของแบบ E.0 และใหลงเลขที่ E.0 ลงในแบบ รง.506 
  เลขที่ E.1……ลงตามแบบ รง.506 
  ช่ือโรค………ลงตามแบบ รง.506 
  อําเภอ………ถาเปนสมุด E.0 ของจังหวดั ใหระบุช่ืออําเภอ 

 ถาเปนผูปวยตางจังหวัด ใหระบุช่ืออําเภอและจังหวัดในบรรทัดเดียวกนั 
  วันที่รับรักษา…ระบุตามแบบ รง.506 
  สถานที่รักษา…ระบุช่ือตามแบบ รง.506 
  วันที่สง รง.506…ระบุ เดือน ป ที่สงแบบ รง.506 ออกจากสํานักงาน 
  วันที่สง รง.507…ระบุวัน เดอืน ป ที่สงแบบ รง.507 ออกจากสํานักงาน 
  หมายเหต…ุใหลงขอความที่ตองการบันทึกเพิ่มเติม เชน 
  - ตาย 
  - ผลการชันสูตรโรค 
  - วันที่สง Refer ออกไป 
  - งวดการทํารายงาน E.4 
  - อ่ืนๆ   
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                      (แบบฟอรมดใูนภาคผนวก) 
การแกไขระเบียน E.1 และ E.0 
 เมื่อไดรับบัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผูปวย (แบบ รง.507) จะตองแกไข แบบ E.1 และ E.0 โดยมีวิธี
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ดูวาโรคที่รายงานครั้งแรกนั้นเคยรายงานหรือไดรับรายงานดวยบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) 
แลวหรือยังโดยอาศัยวันรับรักษาในแบบ รง.507 เปนแนวทางในสมุดระเบียน E.0 (ถาไมมีใน E.0 ใหดูจากแบบ 
E.1  อีกครั้งและถายังไมม ีE.1 จึงจะแจงหนวยงานนั้นใหรายงานดวยบัตรรายงานผูปวย (แบบ รง.506) มาใหม 
พรอมกับเปลี่ยนการวนิิจฉัยโรคหรือขอมูลใหถูกตอง) 
 2. นําสมุด E.1 ที่ระบุโรคในแบบ รง.507 วาชื่อโรครายงานครั้งแรกเปนโรค…ดูตามเลขที่ H.N. 
ตรวจสอบดูวาเปนผูปวยรายเดียวกันหรือไม 
 3. นําแบบ รง.507 มาทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลหรือเพิ่มเติมขอมูลในแบบ E.1 ตามชองที่ตองการดงันี้ 
  3.1 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอมูลการชันสตูรโรค ก็นาํลงในชองผลการชันสูตรโรค 
  3.2 เปลี่ยนแปลงสภาพผูปวยตาย ใหลงในชองผลการรักษา ถา ตาย ใหลง วันที ่เดือน ปที่ตาย 
ไวขางลางในบรรทัดเดียวกนั หรือที่ชองหมายเหต ุ
  3.3 เปลี่ยนแปลงการวินิจฉยัโรค 
   3.3.1 เปลี่ยนเปนโรคที่ไมตองเฝาระวัง ใหขีดเสนตรงฆาออก ตั้งแตเลขที่ E.1 จนถึง
ผลการรักษา สวนชองหมายเหตใุหบนัทกึวา เปลี่ยนเปนโรคอื่น” 
   3.3.2 เปลี่ยนเปนโรคที่ตองเฝาระวัง ใหนําแฟม E.1 ใหม ลอกขอมูลจาก E.1 เดิมตั้งแต
เลขที่ E.1 จนถึงชองผลการรักษา ชองหมายเหต ุใหบนัทึกวา เปลี่ยนจากโรค...... E.1 เลขที่.……” 
สําหรับ E.1 โรคเกา ใหขีดฆาออกดวยเสนตรงตั้งแตเลขที่ E.1 จนถึงผลการรักษา สวนชองหมายเหต ุใหบันทึก
วา เปลี่ยนเปนโรค......E.1 เลขที่.......…………” 
 4. นําแบบ รง.507  ไปแกไขในสมุดระเบยีน E.0 
 เลขที่ E.0 คงเดิม 
 เลขที่ E.1 และชื่อโรคเดิมใหขีดฆาออกแลวใสเลขที่ E.1 และชื่อโรคใหมแทนไวดานบน (เพื่อทราบ
ขอความเดิม และสะดวกในการคนหา) 
 5. ถาเปนผูปวยตางจังหวัดทีเ่คย Refer ออกไปแลว ใหสําเนาบัตร รง.507 สงไปใหทีรั่บ Refer เขา    
 
การรีเฟอร (Refer) 
 การรีเฟอรเปนวิธีการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัหนึ่งแจงใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอืน่ได
ทราบวามีผูปวยของจังหวัดอืน่มารับการรักษาที่จังหวัดนี ้เพื่อใหจังหวัดที่ผูปวยอาศัยอยู 
 - ทราบสถานการณของโรคที่แทจริง 
 - ดําเนนิการสอบสวนโรค 
 - ควบคุมและปองกันโรค 
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 1. การรีเฟอรออก 
  1.1 ใชแบบ รง.506 ที่ไดรับจากสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดในการรีเฟอรออก 
  1.2 กอนจัดสงแบบ รง.506 ใหนําไปจดัทํา E.1 แตไมตองแยกโรค วิธีการบันทึกแบบ E.1 โดย
เร่ิมจาก เลขลําดับที่ 1 (ในชองเลขที่ E.1) เร่ือยไป การบันทึกรายละเอยีดอื่นๆ เชนเดยีวกับวิธีการบนัทึก แบบ 
E.1 ที่กลาวมาแลว นอกจากชองหมายเหต ุใหลงชื่อโรคที่รายงานตามแบบ รง.506 เพื่อเปนการสําเนาขอมูล
ผูปวยไว 
  1.3 จัดทําใบนาํสงดวยเพื่อการตรวจสอบกรณีการสูญหาย 
 2. การรับรีเฟอรเขา 
  เมื่อจังหวัดไดรับรีเฟอร (รง.506) พรอมใบนําสง ใหปฏิบตัิดังนี ้
  2.1 ตรวจสอบเลขที่ใบนําสงที่ไดรับวาเรยีงลําดับตอจากครั้งกอนหรือไมถาไมเรียงใหสอบถาม
ไปยังจังหวดันัน้ 
  2.2 บันทึกลงในแบบ E.1 ของแตละโรคดวยหมึกสแีดง วธีิการบันทึกเชนเดียวกนัแบบ E.1 
สําหรับชองหมายเหตใุหเขยีนเลขที่รีเฟอรดวยวาจากที่ใด คร้ังที่เทาใด (ดูในตัวอยางการบันทึกรีเฟอรเขา) 
  2.3 ใบรับรีเฟอรเขา (รง.506) เมื่อไดบันทกึเรียบรอยแลว จะตองนําเอาเลขที่ E.1 ของจังหวดัใส
ในชองเลขที่ E.1 ของสสจ. เพื่อจะไดทราบวาผูปวยรายนี้นําไปลง E.1 ของจังหวดัอยูในอนัดับที่เทาใด   

2. แบบเรียบเรียงขอมูล (Consolidation) เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไวมาเรียบเรียงจัดหมวดหมู 
เพื่อใหเห็นลักษณะของตัวแปรตางๆ ไดชัดเจนยิ่งขึ้น สะดวกตอการนาํขอมูลเหลานั้นมาประมวลเขาดวยกัน 
และนําเสนอดวยวิธีการทางสถิติตอไป แบบเรียบเรียงขอมูล ไดแก 

 2.1 บันทึกผูปวยประจําวัน (Daily record) 
 เปนบันทึกการเกิดโรคที่ตองเฝาระวัง 1 โรคตอ 1 ใบตอเดือน จําแนกตามสถานที่เปนรายวนัใน

แตละเดือน โดยใชวันเริ่มปวยเปนหลักทําใหสามารถบอกความผิดปกติของจํานวนผูปวยแตละพืน้ที่ทันทีที่เร่ิมมี
การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวย และเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนในชวงเวลาเดียวกันของปกอนๆ (เครื่องมือสําคัญ
ในการตรวจจบัการระบาด) 
วิธีการบันทึกแบบ Daily record ใชขอมูล E.1 ของแตละโรคมากรอก 
 โรค…………ใหระบุช่ือโรค 
 จังหวดั………ระบุช่ือจังหวัด 
 รวมตั้งแตตนป ปวย.. ตาย..ใหรวมจาํนวนผูปวยและตายตั้งแตวนัที ่1 มกราคมจนถึงเดือนปจจุบนั 
 อําเภอ  ถาเปน Daily record ของ ร.พ. ใหระบุช่ือตําบลหรืออําเภอ 
   ถาเปน Daily record ของอําเภอ ใหระบุช่ือตําบล………. 
   ถาเปน Daily record ของจังหวัด ใหระบุช่ืออําเภอ……. 
 ประจําเดือน… พ.ศ…(ระบุเดือนและ พ.ศ.) 
 รวมปวย/ตาย…(ระบุผลรวมผูปวย-ตาย ตั้งแตวันที ่1 จนถึงวันสิ้นเดือนของเดือนนัน้ๆ) 
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 ชองวันที่แตละวันใหบนัทึกดวย ดินสอ โดยทําเครื่องหมาย Tally Mark (///) แตละชองของวันเริ่มปวย 
เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนแปลงแกไขกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงการวินจิฉัยโรคหรือการรีเฟอรเขาเมื่อแนนอน
แลวจึงเขยีนเปนตัวเลขดวยหมึก (แบบฟอรมดูในภาคผนวก) 
หมายเหตุ 
 1. ในแตละชองวันที ่ที่บันทึก ถามีผูปวยแลวตาย ใหเขียนเปนเศษสวน ตัวอยางเชน 1/1 แปลความหมาย
ไดวา เศษ หมายถึงจํานวนผูปวย 1 ราย สวน หมายถึงจํานวนผูตายในรายเดยีวกันกับปวย 1 รายนั้น เชน ผูปวย
เร่ิมปวยวันที ่5 ตายวนัที ่8 ใหบันทึกการตายในชองวันที ่5 
 2. ถาไมทราบวันเริ่มปวยใหลงในชองไมทราบ โดยขีดชองไมทราบเพิม่ขึ้นอีก 1 ชอง 
  2.2 แบบ E.2 
   เปนบันทึกจํานวนผูปวยและตายเฉพาะโรค ใชบันทึก 1 โรคตอ 1 ใบตอป จําแนกตาม
สถานที่เปนรายเดือน โดยใชวันเริ่มปวยเปนหลัก ผลการเรียบเรียงขอมลูตาม E.2 จะชี้ใหเห็นลักษณะการ
กระจายของโรคตามพื้นที่ตางๆ ซ่ึงจะชวยใหสามารถระบุพื้นที ่ที่เสี่ยงตอโรค ในแตละชวงรายเดือน รายป และ
ชวงเวลาที่มกีารระบาดได 
 
วิธีการบันทึกแบบ E.2 ใชขอมูลจากบันทึกผูปวยประจําวันของแตละโรคมากรอก 
 โรค………    ใหระบุช่ือโรค 
 ของจังหวดั…    ระบุช่ือจังหวัด 
 ประจําป พ.ศ… ระบุป พ.ศ. 
 อันดับ……… เลขที่อันดับของอําเภอในจังหวัดนั้นๆ 
 อําเภอ……     ถาเปน E.2 ของ รพ. ใหระบช่ืุอตําบลหรืออําเภอ 
    ถาเปน E.2 ของอําเภอใหระบุช่ือตําบล……… 
    ถาเปน E.2 ของจังหวดัใหระบุช่ืออําเภอ 
 รวมตลอดป (ปวย/ตาย) ผลรวมผูปวยตาย ตั้งแตเดือนมกราคม  ธันวาคม ของปเดียวกัน 
 เดือนมกราคม (ปวย/ตาย)จํานวนผูปวย-ตายของเดือนมกราคม สําหรับเดือนอื่นๆ ก็เชนกัน      (ถาเดอืน
ใดไมมีรายงานการเกดิโรค ใหเขียนเครื่องหมาย -)  (แบบฟอรมดูในภาคผนวก) 
 2.3 แบบ E.3 
    เปนบันทึกจาํนวนผูปวยและตายเฉพาะโรค จําแนกตามเพศและกลุมอายุ ใชบันทกึ 1 โรคตอ 1 ใบ 
 
วิธีการบันทึกแบบ E.3 ใชขอมูลจาก E.1 
 โรค…………ใหระบุช่ือโรค 
 ของจังหวดั……ระบุช่ือจังหวัด 
 ประจําป พ.ศ…  (ค.ศ.) ระบุป พ.ศ. และ ค.ศ. 
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 รวม (ปวย-ตาย) ผลรวมของผูปวย-ตาย ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม ของปเดียวกันจําแนกตามกลุม
อายุและเพศ 
 มกราคม (ปวย-ตาย) จํานวนผูปวย-ตายของเดือนมกราคม จําแนกตามกลุมอายุและเพศของเดือนนั้นๆ 
สําหรับเดือนอืน่ๆ ก็เชนเดียวกัน (ถาเดือนใดไมมีรายงานการเกิดโรค ใหเขียนเครื่องหมาย -)    
(แบบฟอรมดใูนภาคผนวก) 
6.3 การจัดทําระเบียนรายงานทางระบาดวทิยาดวยระบบคอมพิวเตอร 
 จากการที่ขอมลูทางระบาดวทิยามีสวนชวยในการบริหารงานสาธารณสุขเปนอยางมาก ทั้งในการชี้
ปญหา และวางแผนงานสาธารณสุข 
 รายงานการเฝาระวังโรค ที่ไดจากระบบการเก็บขอมูลรายงานโรคที่ตองเฝาระวังมีความสําคัญตอการ
สาธารณสุขของประเทศ ผูรวบรวมขอมูลประมวล ตองลงแรง สละเวลามากมายเพือ่ใหขอมูลเฝาระวังโรคเปน
ขอมูลที่นาเชื่อถือและใชประโยชนได เดิมการประมวลผลใชวิธีแจงนับ คัดลอก ซ่ึงทําดวยมือ ตองใชกําลังคน
และเวลามาก บางครั้งไมทันเวลา ทําใหการใชประโยชนจากขอมูลทางระบาดวิทยาไมไดเต็มที ่
 สํานักระบาดวทิยา ไดทดลองใชระบบการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลรายงานเฝาระวังโรคระดับประเทศ 
ดวยคอมพิวเตอร มาตั้งแต พ.ศ. 2527  โดยผานระบบเครือขายสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ตอมามีแนวคดิในการขยายการประมวลขอมูลระวังโรคดวยคอมพิวเตอร ไปสูสวนภมูิภาคประกอบกับ
ผูบริหารสาธารณสุขในสวนภูมิภาคมกีารประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานตางๆ สํานักระบาดวทิยา จึงไดพัฒนา
โปรแกรมในระดับจังหวดัขึน้ ซ่ึงการพัฒนาระบบโปรแกรมใหมีการใชขอมูลรวมกนัทั้งประเทศ โดยการ
กําหนดโครงสรางขอมูลที่เขากันได และกําหนดรหัสขอมูลที่ใชรวมกัน และมีการพัฒนาโปรแกรมประมวลผล
ระดับจังหวัดเรื่อยมา 
 ปจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลชื่อวา โปรแกรม R 506 มาชวยในการประมวลผลขอมูลทาง
ระบาดวิทยา ระดับจังหวดัตั้งแตการนําขอมลูรายงานผูปวย (รง.506) เขาโปรแกรม และออกผลเปนระเบียน
รายงานตั้งแต E.0,E.1, E.2, E.3, E.4, DR, และรายงานอืน่ๆ โดยระยะแรกมีการใชคอมพิวเตอรในระดับจังหวัด 
ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตอมาขยายขอบเขตถึงระดับอําเภอและตําบล   และสามารถเชื่อตอกับฐานขอมูล
เวชระเบยีนของโรงพยาบาลได ทําใหลดขั้นตอนการบนัทึกขอมูล หลังจากนั้นสถานบริการผูบันทึกจะขอมูล
ผูปวยตามระบบเฝาระวังไปยงัสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ คปสอ. (คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ)และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ ทําการรวบรวม วิเคราะหขอมูล เปนภาพรวม
ระดับอําเภอ   
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัจะรวบรวมขอมูลรายงานผูปวยภาพรวมระดับจังหวดั โดยใชคอมพวิเตอร
ในการประมวลผล และวเิคราะหขอมูลและทําการสงแฟมขอมูลรายงานผูปวยทางอิเลคโทรนิคไฟล ผาน
อินเตอรเนตมายังสวนกลาง (สํานักระบาดวิทยาและสํานกังานปองกันควบคุมโรค เขต 1-12) ทุกสัปดาห   
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รูปท่ี 12 การไหลเวียนและจัดทําขอมูล/รายงาน โดยการใชคอมพิวเตอร 
ในขายงานเฝาระวังระวังทางระบาดวิทยา 

ระดับ    หนวยบริการสาธารณสุข         สถานบริการ 
 
ตําบล        รพสต  E.0 
     รง.506     E.1,DR. 
       ทุกสัปดาห  E.2,E.3 
  

E.0  สสอ./คปสอ. แฟมขอมูล รง.506      รพช        . E.0, 
อําเภอ  E.1,E.2      ทุกวัน                  E.1,DR. 
          E.3,E.4,DR  แฟมขอมูล รง.506                                                                    
          E.2,E.3   ทุกสัปดาห 
         และรายงานอื่นๆ 
      
            

E.0  สสจ.  แฟมขอมูล รง.506    รพท./รพศ. E.0, 
จังหวดั  E.1,E.2                 ทุกวัน                                   E.1,E2.   
            E.3,E.4,DR  แฟมขอมูล รง.506                  E.3, DR. 
           และรายงานอื่น  ทุกสัปดาห   
                    
 
     สวนกลาง               สํานักระบาดวิทยา 
                               สํานักงานปองกันควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

บทที่ 5 
การวิเคราะหและแปลผลรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 
 การวิเคราะหและแปลผลเปนขั้นตอนที่สําคัญของการดําเนินงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา หลังจากที่ได
เก็บรวบรวมขอมูล นํามาเรียบเรียงใหเปนหมวดหมู และนําเสนอเปนตาราง กราฟ หรือแผนภูมิตางๆ แลว 
จะตองนําขอมลูเหลานั้นมาดาํเนินการตอ เพื่อใหทราบวาสถานการณของโรคขณะนัน้เปนปกติหรือผิดปกติ 
แนวโนมกําลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงควรจะระวังปองกันหรือควบคุมโรคอยางไร เปนการแสดงใหเห็นประโยชน
ของขอมูลในการเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่ชัดเจน มิฉะนั้น ขอมูลที่รวบรวมมากจ็ะเปนเพียงตวัเลขทางสถิติชุด
หนึ่งเทานัน้ 
นิยาม 
 การวิเคราะหขอมูล (Analysis of data) หมายถึง การนําขอมูลทั้งหมดมาแยกแยะ และพิจารณาเปนราย
ตัวแปร แลวดําเนินการเปรียบเทียบ หรือทดสอบ หรือหาความสัมพันธ เพื่อคนหาความหมายที่แทจริง หรือ
ความสัมพันธของตัวแปรเหลานั้น 
 การแปลผลหรือการแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การสรุปและลงความเห็นจากคาที่เปน
ตัวเลขทางสถิติประกอบกับการนําเสนอขอมูลตางๆ 
 รายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา หมายถึง ขอมูลในระบบรายงานที่ใชหลักการเฝาระวังทางระบาด
วิทยาในการดาํเนินงาน เชน การรายงานโรคในขายงานเฝาระวังฯ การรายงานผูปวยและผูติดเชื้อเอดส การ
รายงานผูปวยระหวางการแขงขันกีฬาแหงชาติ การรายงานผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจร เปนตน 
 
วัตถุประสงค ของการวิเคราะหและแปลผลขอมูลเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 1. เพื่อแสดงกลุมเสี่ยง (High – risk groups) ตามลักษณะบุคคล เวลา และสถานที่ 
 2. เพื่อแสดงความเหมือนหรือความแตกตางของการเกิดโรค 
 3. เพื่อแสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถายทอดโรค 
 4. เพื่อเลือกหาปจจัยที่เหมาะสมในการควบคุมปองกันโรค 
 
ขั้นตอนที่สําคัญของการวิเคราะหขอมูล 
 - เปรียบเทยีบขอมูลปจจุบันกับคามาตรฐานตางๆ 
 - แสดงความแตกตางระหวางขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบกนั 
 - ประเมินระดบัความมีนัยสําคัญของความแตกตางนัน้ 
 รายละเอียดในแตละขั้นตอนมีดังนี ้
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1. การเปรียบเทียบ (Making comparisions) 
 เปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหทราบวากลุมหรือสถานที่ที่สนใจมีสถานภาพอยางไรใน
ขณะนี ้โดยการเปรียบเทียบกับกลุมหรือสถานที่นั้นในระยะเวลาที่ผานมา หรือเปรียบเทียบกับกลุมหรือสถานที่
อ่ืนๆ ในชวงเวลาเดียวกัน 
 องคประกอบที่ใชเปรียบเทยีบ ไดแก 
 1.1 ฐานขอมูล เปนสิ่งที่ตองตระหนกัเปนอันดับแรก เพราะตองเปรียบเทียบจากฐานขอมูลที่เทากัน 
ฐานขอมูลของโรคที่เฝาระวังทางระบาดวทิยาประกอบดวย 
  1.1.1 แหลงขอมูล (Sources of data) จะตองเปนแหลงขอมูลประเภทเดยีวกันเชนกําหนดให
หนวยรายงานตองเปนโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเทานั้น ไมนับศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน (ศสช.) หรือ
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เปนตน หรือกําหนดใหผูวนิิจฉัยโรคตองเปนแพทยหรือเจาหนาที่
สาธารณสุข ไมนับบุคลากรอื่น เปนตน 
  1.1.2 ระบบการคนหาผูปวย (Case detection) เปนวิธีการนับผูปวยเขาในระบบเฝาระวังฯ เชน
นับเฉพาะผูปวยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล, ผูปวยที่พบระหวางการสอบสวนโรค หรือจากระบบการคัด
กรองผูปวยวิธีตางๆ เปนตน การนับจะตองเปนระบบเดยีวกัน 
  1.1.3 เกณฑการวินิจฉยัหรือนิยามของผูปวยที่ตองรายงาน (Diagnostic criteria) จะตองอยูใน
มาตรฐานเดยีวกัน ตัวอยางเชน การวนิิจฉัยโรคของแพทยแผนปจจุบนักบัแพทยพื้นบานนาจะมีเกณฑตางกัน 
ผูปวยที่ตองรับไวรักษาในสถานพยาบาลกบัผูปวยที่คนหาไดจากการสอบสวนโรคในพื้นที่ก็อาจมคีวามแตกตาง
กัน เปนตน 
 1.2 คาหรือหนวยนับทีใ่ชในการเปรียบเทยีบ 
  1.2.1 จํานวน ใชเฉพาะในกรณีที่เปนการเปรียบเทียบภายในกลุมประชากรเดียวกนั และในชวง
ระยะเวลาเดยีวกัน เชนเปรียบเทียบจํานวนผูปวยโรคตางๆ ในจังหวัด ก. ประจําเดือน ข. หรือเปรียบเทียบจํานวน
ผูปวยเปนรายเดือนประจําป ของจังหวดั ก. ตามปกติแลวการเปรียบเทยีบดวยจํานวนอาจทําใหแปลผลผิดพลาด
ได  โดยเฉพาะเมื่อจํานวนประชากรตางกนั 
  1.2.2 อัตรา อัตราสวน สัดสวน ใชในการเปรียบเทียบตวัแปรที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพระหวาง
กลุมประชากรที่มีจํานวนไมเทากัน ความไมเทากันอาจเปนประชากรกลุมยอยที่นํามาเปรียบเทียบเชนประชากร
เพศชายหญิง หรือประชากรรายตําบล, อําเภอ  บางครั้งอาจเปนประชากรในพืน้ที่เดยีวกันแตตางระยะเวลา หรือ
ชวงเวลาเดียวกันแตตางพื้นที่ก็ได 
  1.2.3 คาจากการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) สวนใหญเปน
การหาคาของตัวแปรที่เปนขอมูลเชิงปริมาณเพื่อเปนตัวแทนของประชากร นิยมใชกับขอมูลที่เกี่ยวกับระยะเวลา 
เชน ระยะฟกตัว หรือจํานวนผูปวยในชวงเดือนเดยีวกันของปกอนๆ เปนตน 
 1.3 เวลา (Time) เปนตัวแปรหลักในการเปรียบเทียบ เนื่องจากการเฝาระวังมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบ
วาสถานการณในปจจุบนัของตัวแปรอื่น (เชน บุคล และสถานที่) เปนอยางไร ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ 
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  1.3.1 ชวงเวลา จะเปรียบเทียบขอมูลการปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลานานเทาไร เชน 1 สัปดาห 4 
สัปดาห 1 เดือน หรือ 1 ป ขอมูล 2 ชุดที่นํามาเปรียบเทียบตองไดจากชวงเวลาที่เทากนั 
  1.3.2 เวลาในอดีต จะเปรยีบเทียบกับเมื่อไร ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช 
ตัวอยางเชนขอมูลของสัปดาหที่ 35 ปนี้ สามารถเปรียบเทียบไดกับ 
  - สัปดาหที่แลว(สัปดาหที่ 34 ปนี้)เพราะตองการทราบวาแนวโนมของโรคเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
  - สัปดาหกอนสัปดาหที่แลว (สัปดาหที ่33 ปนี้) เพราะสัปดาหที่แลวอาจมีขอมูลไมครบถวน 
  - สัปดาหเดยีวกันเมื่อปที่แลว (สัปดาหที่ 35 ปกอน) เพราะตองการเปรยีบเทียบสถานการณโรค
ระหวางป หรือประเมินผลการควบคุมโรค 
  - สัปดาหเดยีวกันในระยะ 5 ปที่แลว (ใชคาที่เปนตัวแทนของสัปดาหที่ 35 ของ5 ปที่ผานมา) 
เพราะตองการทราบวาปนี้มกีารเกิดโรคทีผิ่ดปกติหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม 
  - อ่ืนๆ  
 1.4 คามาตรฐาน (Normal value) เปนคาที่นาํมาเปรียบเทียบกับขอมูลปจจุบัน เพื่อแสดงวาสถานการณ
ในปจจุบนัมีความแตกตางไปจากที่ควรจะเปนหรือไม คามาตรฐานอาจไดมาจาก 
  - ขอมูลในอดตีของกลุมประชากรหรือพืน้ที่นั้น 
  - เปนคาของกลุมประชากรหรือพื้นที่สวนรวมเชน คาระดับประเทศ เปนตน 
  - เปนเกณฑหรือเปาหมายทีก่ําหนดไวในแผนงานโครงการตางๆ  
  - เปนคาที่ไดจากการศึกษาวจิัย ฯลฯ 
            คามาตรฐานเหลานี้จะมีหนวยนับทีแ่ตกตางกนัตามชนิดของขอมูล 
2. การหาความแตกตาง (Identifying differences) 
 ในการเปรยีบเทียบขอมูลคร้ังหนึ่งๆ อาจพบหรือไมพบความแตกตางกไ็ด ขึ้นอยูกับวตัถุประสงคและ
วิธีการเปรียบเทียบ 
 2.1 ความแตกตางของประชากรกลุมใหญ (Gross  population) เพื่อการเฝาระวังโรค หรือเพื่อสังเกต
ความผิดปกต ินําไปสูการวิเคราะหในกลุมยอยตอไป วิธีนี้เปนการเปรยีบเทียบประชากรทั้งกลุมหรือทั้งพื้นที ่
บางครั้งอาจไมพบความแตกตางเลย ขณะที่ประชากกลุมยอยบางกลุมมีความแตกตางกันอยางมาก 
 2.2 ความแตกตางระหวางกลุมยอยหรือกลุมที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (Specific population) เพื่อหา 
กลุมประชากรที่เสี่ยงตอโรค โดยจําแนกกลุมตามคุณลักษณะของตวัแปร เชน เพศ อาย ุอาชีพ หรือที่อยู วิธีนี้จะ
ทําใหทราบกลุมเปาหมายที่ตองดําเนินการควบคุมโรคโดยรีบดวน บางครั้งการเปรียบเทียบตอระหวางกลุมที่
ผิดปกติกับกลุมที่ไมผิดปกต ิอาจสังเกตพบปจจัยทีน่าจะเปนสาเหตุของการระบาดได 
3. การประเมินระดับความมีนัยสําคัญของความแตกตาง (Assesing the significance of differences) 
 ตามปกติความแตกตางสามารถทราบไดจากคาที่มากนอยกวากนั แตหลายครั้งที่ความมากนอยนั้นไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ อาจเปนเพยีงความบังเอิญเทานั้น กอนการแปลผลจึงจําเปนตองมีการประเมินคาความ
แตกตางเสียกอน การวิเคราะหขอมูลจากระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา สามารถประเมินไดดังนี ้
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 3.1 การประเมนิจํานวน รวมถึงจํานวนทีเ่ปนคามัธยฐานและคาฐานนยิม การเปรียบเทยีบดวยจํานวน
เปนการเปรียบเทียบอยางคราวๆ อยูแลว จํานวนที่มากกวากนัจึงอาจไมใชการมากกวาที่แทจริง อยางไรก็ตามถา
ไมมีทางเลือกอื่นในการเปรยีบเทียบ จํานวนที่แตกตางกนัไมเกนิรอยละ 10 นาจะยังถือไดวาอยูในระดับเดยีวกัน 
จํานวนที่มากกวานัน้โดยเฉพาะถาเพิ่มเปนเทาตัวจากคามาตรฐาน ก็ถือไดวามีความผิดปกติจริง 
 3.2 การประเมนิอัตรา ในกรณีที่เปนการเปรียบเทียบกันเองระหวางกลุมยอย นิยมเปรียบเทียบกับอัตรา
เฉลี่ยหรืออัตราของประชากรกลุมใหญ อัตราของกลุมยอยใดสูงกวาอัตราเฉลี่ย ก็ประเมินไดวากลุมนั้นเปน
ปญหา แตถาตองเปรียบเทียบระหวางกลุมใหญ 2 กลุมบางครั้งการใชอัตราทันทีก็ไมเหมาะสม ถาองคประกอบ
ของกลุมหรือโครงสรางของประชากรที่นาํมาเปรียบเทียบมีความแตกตางกันมาก อัตราจึงบอกไดเพียงความมาก
นอยของการเกิดโรคในจํานวนประชากรที่เทากัน แตยังไมสามารถบอกถึงความเสี่ยงที่แทจริง การประเมินควร
ใชวิธีการปรับใหเปนอัตรามาตรฐาน (Adjusted rate หรือ Standardized rate) แลวนํามาเปรียบเทียบกัน จึงจะ
มั่นใจไดวามีความแตกตางกนัจริง 
 3.3 การประเมนิสัดสวน เนื่องจากสัดสวนไมไดคํานวณจากฐานประชากร ในกรณีที่ตองการ
เปรียบเทียบสดัสวนภายในขอมูลชุดเดียวกัน จะมีลักษณะการใชเหมอืนกับการเปรยีบเทียบดวย “จํานวน” แตถา
เปรียบเทียบระหวางขอมูลตางชุดกัน สามารถประเมินโดยอนุโลมใชวธีิทดสอบสมมุติฐาน (Z- test หรือ    
t- test) 
 3.4 การประเมินคาเฉลี่ย โดยใชคุณสมบัติของโคงปกติมาตรฐาน (Standard normal curve) ที่มีพื้นทีใ่ต
โคงฐานหรือความนาจะเปนระหวางคาเฉลี่ยกับบวกหรือลบ 1,2,  และ 3 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X ± 
1SD, X ± 2SD, และ X ± 3SD) เปน 68.3, 95.4 และ 99.7% ตามลําดับ นั่นคือความนาจะเปนที่จํานวนผูปวยจะ
สูงหรือต่ํากวาคาเฉลี่ยเกิน 1 หรือ 2 หรือ 3 เทาของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะนอยลงเร่ือยๆ ถาจํานวนทีน่ํามา
เปรียบเทียบตกอยูในชวงทีม่ีโอกาสนอย แสดงวามีความผิดปกติจริง ตัวอยางเชนในระบบเฝาระวังฯ จะกําหนด
วาถามีจํานวนมากถึง X ± 2SD จัดวาเปนระดับที่มีการระบาดของโรค เพราะมโีอกาสที่จะมีจาํนวนผูปวยสูง
ขนาดนั้นเพียง 2.3 % เทานั้น  
 
การแปลผล (Interpretation) 
 เปนการสุรปและลงความเหน็เกี่ยวกบัขอมูลทั้งหมดที่ไดผานกระบวนการทางสถิติมาแลว การแปลผล
อาจทําไดทั้งการแปลผลขอมูลของตนเอง หรือแปลผลตามเอกสารรายงานของผูอ่ืนที่ไดนําเสนอขอมูลและการ
วิเคราะหไว ขั้นตอนในการแปลผล ไดแก 
 1. ตรวจสอบกระบวนการทางสถิติทั้งหมด ไดแก 
  - การรวบรวมขอมูล ตรวจดชูนิดของขอมูล แหลงขอมูล ระยะเวลา และนิยามตางๆ ที่ใช 
  - การเรียบเรยีง สังเกตการจดัหมวดหมูขอมูล รูปแบบและความถูกตองของการนําเสนอ 
ขอมูล 
  - การวิเคราะห มีการใชคาตางๆ ในการเปรียบเทียบถูกตองหรือไม ความเหมาะสมของสูตรที่
ใชในการคํานวณ ตลอดจนการแทนคาในสูตรเหลานั้น 
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 ทุกขั้นตอนถามีความผิดพลาด จะมีผลตอการแปลผลขอมูลไดทั้งสิ้น 
 2. ทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลหลักที่กําลังจะแปลผล และขอมูลประกอบที่สามารถใชในการ
อธิบายผลได เชน ขอมูลดานสังคม ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ การศึกษา การจัดบรกิารสาธารณสุข การวิจยัตางๆ 
เปนตน 
 3. ความครอบคลุมของเนื้อหา ในการแปลผลรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ควรตอบคําถามไดวา
โรคอะไร เกิดกับใคร ที่ไหน เมื่อไร ถามีขอมูลมากเพียงพอ อาจขยายความไดวานาจะเกดิอยางไร แตละขอควร
เนนใหเหน็ความปกติหรือผิดปกต ิตลอดจนถึงแนวโนมในอนาคตดวย 
 
การวิเคราะหและแปลผลคุณภาพของระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่พึงประสงค ตองการคุณภาพที่ด ี2 ประการคือ  
 1. ความถูกตอง (Accuracy) ของการรายงานขอมูล ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยการสอบสวนผูปวย
เฉพาะราย และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกนั 
 2. ความไว (Sensitivity) หมายถึงระบบเฝาระวังฯ สามารถบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของอุบัติการที่
เกิดขึ้นจริงไดเพียงไร ความไวนี้สามารถตรวจสอบไดจากการสํารวจความชุก (Prevalence survey) เปนระยะ 
และนําขอมูลมาเปรียบเทียบเชนเดยีวกัน 
 ในการวิเคราะหและแปลผลจะตองคํานึงถึงคุณภาพทั้ง 2 ประการนีด้วย เพราะบางครั้งระบบขอมูลทุก
อยางสมบูรณหมด แตการวิเคราะหและแปลผลผิดพลาด ก็จะทําใหคณุภาพของระบบเฝาระวังฯ เสียไปทันท ีใน
ขณะเดียวกัน วิธีการที่ใชตรวจสอบคุณภาพของระบบเฝาระวังฯ ก็สามารถตรวจสอบถึงคุณภาพในการวิเคราะห
และแปลผลไดเชนเดยีวกัน 
 
รูปแบบการวิเคราะหและแปลผลรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
 แบงออกเปน การวิเคราะหการเกิดโรค วิเคราะหการกระจายของโรค และวิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเกิดโรค 
1. การวิเคราะหการเกิดโรค (Disease occurrence analysis) 
 เปนการวเิคราะหเกี่ยวกับขนาดและความรุนแรงของโรคหรือปญหาสาธารณสุข โดยทั่วไปมี
วัตถุประสงคเพื่อระบุวาโรคใดที่เปนปญหา รวมถึงการจัดลําดับปญหาที่ตองแกไข วิธีวิเคราะหขึน้อยูกับนิยาม
หรือเกณฑที่ใชกําหนดปญหา ไดแก 
 1.1 การเทียบคามาตรฐาน โดยกําหนดวาถามีผูปวยหรือผูตายมากกวาคามาตรฐานที่ตัง้ไวเปนปญหา 
ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาในประเทศไทยไดกําหนดใหใชคามัธยฐาน 5 ปยอนหลังของชวงเวลาเดียวกนั
เปนคามาตรฐาน โรคใดที่มจีํานวนผูปวยนอยกวาคามัธยฐานก็ถือวายงัไมมีความผิดปกติหรือไมเปนปญหา ใน
บางพื้นที่อาจกําหนดใหใชคาเฉลี่ย หรือผลรวมของคาเฉลี่ยกับสองเทาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ได 



 54

 1.2 การเรียงลําดับ (Ranking) โดยกําหนดวาการปวยหรือตายมากเปนปญหา ก็นํามาจัดเรียงลําดับตั้งแต
มากสุดจนถึงนอยสุด แตการนําเสนอนิยมแสดงเพยีง 10 หรือ  5 อันดับแรก คาหรือหนวยนับทีน่ยิมนํามาจดั
เรียงลําดับไดแก 
  - จํานวนหรืออัตราปวย ใชแสดงขนาดของปญหา 
  - จํานวนหรืออัตราตาย ใชแสดงความรุนแรงของปญหาของประชากรทั้งกลุม 
  - อัตราผูปวยตาย ใชเปรียบเทียบความรุนแรงของปญหา 
 การเลือกใชจํานวนหรืออัตรา ขึ้นอยูกับการนําขอมูลไปใช ถาตองการเปรียบเทียบในพื้นที่เดยีวกันเปน
ระยะเวลาสั้นๆ โดยไมไดนาํไปเปรียบเทยีบกับพื้นทีห่รือกลุมประชากรอื่น ก็สามารถใชเพียงจํานวนได แตถา
ตองมีการเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือกลุมประชากรอื่น ควรใชอัตรา 
 1.3 การจัดลําดับความสําคัญ (Priorities setting) โดยกําหนดวาปญหายอมประกอบดวยหลายปจจยั เชน
ขนาด ความรุนแรง ความสามารถในการปองกันแกไข ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความรวมมือของชุมชน ฯลฯ 
ในการจดัลําดบัความสําคัญจึงตองใชปจจยัที่เหมาะสมมาเกี่ยวของ โดยการใหน้ําหนกัคะแนนแตละปจจยั นํา
คะแนนมารวมกันดวยวิธีการตางๆ แลวจัดลําดับโดยเรียงจากคะแนนมากไปหานอย อยางไรก็ตามแมวาวิธีนีจ้ะ
ใชขอมูลหลายอยางประกอบกัน แตขอมูลหลักยังคงเปนขอมูลจากรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา และบาง
ปจจัยก็เปนความรูทางระบาดวทิยานั่นเอง 
2. การวิเคราะหการกระจายของโรค (Disease distribution analysis) 
 2.1  การวิเคราะหการกระจายตามเวลา (Time) 
  เวลาในทีน่ี้หมายถึงหนวยเวลา  (Unit of time) เชน นาที ช่ัวโมง วัน สัปดาห เดือน และป 
หนวยที่ใชขึน้อยูกับวตัถุประสงคในการใชขอมูล รูปแบบที่ใชกันไดแก 
  2.1.1 Epidemic curve เปนการแสดงการเกดิโรคในระยะเวลาสั้นๆ เชน ขณะที่มีการระบาด 
อาจใชหนวยเวลาเปนนาท ีช่ัวโมง หรือวนั หรือใชเปนชวงเชนทกุ 15 นาที ทุก 3 ช่ัวโมง ทุก 2 วัน ก็ได การ
วิเคราะหจะเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแตละหนวยเวลาที่นําเสนอ ซ่ึงอาจแปลผลไดวาลักษณะการ
ระบาดเกดิจากแหลงโรคประเภทใดเปนแหลงโรครวม (Common source) หรือแหลงโรคแพรกระจาย  
(Propagated source) 
  2.1.2 Epidemic detection หรือการตรวจจบัการระบาด เปนการติดตามสถานการณของโรคอยู
ตลอดเวลา ทุกสัปดาหหรือทกุเดือน การวิเคราะหจะเปรยีบเทียบความแตกตางของชวงเวลาปจจุบนักับคา
มาตรฐาน ซ่ึงมีใชหลายคาไดแก 
  - คามัธยฐาน อาจเรียกไดวาเปนคาเตือนภยั ถาคาปจจัยเร่ิมสูงกวา แปลผลไดวาเริ่มมคีวาม
ผิดปกติของการเกิดโรค จําเปนตองหามาตรการในการแกไข เพื่อปองกนัไมใหแนวโนมสูงไปกวานี้ 
  - คาเฉลี่ย บางแหงใชเปนคาคาดหวัง (Expected value) หรือคาที่ยังยอมใหมีได ถาคาปจจุบันสูง
กวาคานี้ตองรีบเรงรัดการควบคุมปองกันเปนกรณีพเิศษ โดยทั่วไปคาเฉลี่ยของการเกิดโรคติดเชื้อชนิด
เฉียบพลันจะสูงกวาคามัธยฐาน 
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  - ผลรวมของคาเฉลี่ยกับสองเทาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนระดับระบาด (Epidemic 
threshold) ถาสถานการณปจจุบันถึงระดบันี้ เรียกไดวามีการระบาด ซ่ึงสะทอนวามาตรการปองกันควบคุมโรคที่
ผานมาไมสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคได 
  2.1.3 Seasonal variation เปนการแสดงการเปลี่ยนแปลงของโรคตามฤดูกาลหนวยเวลาที่ใช
เปนเดือนตามปปฏิทิน แสดงเปนรายป หลายๆ ป การวิเคราะหจะดวูาชวงที่มีผูปวยมากและนอยของแตละป
สอดคลองกันหรือไม ถาทุกปขึ้นลงพรอมกัน แสดงวาเปนธรรมชาติของโรคนั้นเอง ถามีบางปที่ตางออกไปจาก
กลุม แสดงวาปนั้นอาจมีปจจัยบางอยางทีม่ีผลตอการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของโรค เชนมโีครงการควบคุมโรคที่
ไดผล หรือมีพาหะนําโรคเพิม่ขึ้น แตถาทุกปไมเหมือนกนัเลย แสดงวาไมมี Seasonal variation โรคนั้นไมมีสวน
เกี่ยวของกับเหตุการณใดๆ ในแตละชวงฤดูกาล 
  2.1.4 Secular trend เปนการแสดงการเปลี่ยนแปลงของโรคระยะยาว หนวยเวลาจึงเปนป หรือ
อาจเปนทุก 3-4 เดือนตามฤดกูาล การวเิคราะหจะเปรียบเทียบความแตกตางของหนวยเวลาที่ผานไป ซ่ึงอาจแปล
ความหมายไดวาแนวโนมของโรคกําลังเพิ่มขึ้น หรือลดลง หรือขึ้นๆ ลงๆ ตามชวงเวลาที่แนนอนเปนวงจร 
(Cyclic or Periodic fluctuation) 
 2.2 การวิเคราะหการกระจายตามสถานที่ (Place) 
  สถานที่ในที่นี ้หมายถึงพื้นทีท่ี่มีการแบงเขตตามวัตถุประสงคของการใชขอมูล เชน เขตการ
ปกครอง (หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั) เขตความหนาแนนของประชากร เขตเศรษฐกิจ สถานที่ทํางาน  
โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ รูปแบบการวิเคราะหที่นยิมใชมี 2 รูปแบบคือ 
  2.2.1 แสดงตําแหนงผูปวย นยิมแสดงดวยแผนที่แบบจุด บนแผนผังหรือแผนที่ที่มีพืน้ที่ไม
ใหญนัก เชนแสดงบานที่มีผูปวยในหมูบาน แสดงที่นั่งของนักเรียนที่ปวยในชั้นเรยีนหรือโรงเรียน แสดง
ตําแหนงทีน่อนของนักโทษในเรือนจํา เปนตน การวิเคราะหดกูารกระจายหรือการเกาะกลุมของผูปวย เพื่อ
นําไปสูการแปลผลวามปีจจัยอะไรในบริเวณนั้นที่สัมพนัธกับการปวย 
  2.2.2 แสดงขนาดของปญหา เปนการเปรยีบเทียบอุบัตกิารหรือความชุกของการเกดิโรค
ระหวางพื้นที่ ซ่ึงนิยมใชเขตการปกครองเปนหลัก และใชอัตราในการเปรียบเทียบการวิเคราะหดูความแตกตาง
ของอัตราปวยระหวางพื้นที่ หรือเปรียบเทยีบกับอัตราปวยรวมการแปลผลมุงไปที่พื้นที่มีอัตราปวยสูงวานาจะมี
ปจจัยบางอยางที่เอื้ออํานวยตอการเกิดโรค 
 2.3 การวิเคราะหการกระจายตามบุคคล (Person) 
  เปนการวเิคราะหตามคณุลักษณะของบุคคล  เชน อาย ุเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ภาวะ
สมรส ระดับภมูิคุมกัน ฯลฯ มีการวิเคราะหได 3 รูปแบบ ไดแก 
  2.3.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะยอยในชวงเวลาเดียวกนั เชนดูความแตกตางระหวางเพศหญิง
กับเพศชาย หรือดูการกระจายของกลุมอายุตางๆ นิยมใชอัตราในการเปรียบเทียบ แตบางครั้งก็ใชสัดสวนใน
กรณีที่ไมสามารถคํานวณอตัราได เชนอาชีพ การวิเคราะหดูความแตกตางระหวางกลุม เพื่อบงชีถึ้งกลุม
ประชากรที่เสี่ยงตอโรคนั้น 



 56

  2.3.2 การเปรียบเทียบตามระยะเวลาของคุณลักษณะยอยเดียว เชนดูแนวโนมหรือความ
เปลี่ยนแปลงของผูปวยเพศชาย หรือดูแนวโนมของผูปวยเด็ก เปนตน การวิเคราะหเหมือนกับการวิเคราะหการ
กระจายเปนเวลา เพียงแตจํากัดกลุมประชากรใหมีลักษณะเฉพาะเทานั้น 
  2.3.3 การเปรียบเทียบการกระจายตามสถานที่ของคุณลักษณะยอยอยางเดียว เชนเปรียบเทียบดู
ความแตกตางของผูปวยเพศชายในสถานทีต่างๆ หรือดูความแตกตางของผูปวยเดก็ในหลายๆ พื้นที่เปนตน เปน
การวิเคราะหการกระจายตามสถานที่ของกลุมประชากรที่มีลักษณะเฉพาะ 
  ในการวิเคราะหอาจทําไดทั้ง 3 แบบพรอมกัน โดยทําขอ 2.3.1 กอน และเลือกกลุมที่บงชี้วามี
ความเสี่ยงตอโรคสูงมาทําขอ 2.3.2 เพื่อดคูวามเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่ผานมา วิเคราะหหาปจจัยที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กัน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุการระบาด และทําขอ 2.3.3 เพื่อดูความแตกตางระหวางพื้นที่ 
วิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความแตกตาง ดูความสอดคลองของปจจัยทั้ง 2 ประการนําไปสูการ
ตั้งสมมติฐานเพื่อทําการศึกษาวิจยัทางระบาดวิทยาตอไป 
3. การวิเคราะหสาเหตุการเกิดโรค (Disease causation analysis) 
 โดยทั่วไปรายงานเฝาระวังฯ จะไมไดออกแบบใหสามารถรวบรวมที่นาจะเปนปจจยัของการระบาด
เฉพาะแหง เวนแตปจจัยที่พบไดทั่วไป เชนชนิดของเชื้อหรือสาเหต ุพฤติกรรมเสี่ยง หรือวิธีการถายทอดโรคที่
สามารถทราบไดทันท ีมักพบในจะพบในระบบรายงานที่จัดขึ้นเฉพาะกิจหรือเฉพาะโรค เชน การเฝาระวังโรค
เอดส การเฝาระวังฯ ในการแขงขันกฬีาแหงชาติ เปนตน สําหรับการเฝาระวังฯ ทั่วไปอาจตองหาขอมูลเสริมเชน
จากการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย หรือการศึกษาวจิัย เปนตน แนวทางการวิเคราะหของรายงานเฝาระวังฯ จะ
แสดงความมากนอยของปจจัยที่เกีย่วของเปนหลัก มากกวาที่จะเปนการวิเคราะหความสัมพันธ 
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บทที่ 6 
สถิติเบื้องตนในงานระบาดวิทยา 

 
 สถิติเปนศาสตรแขนงหนึ่งทีน่ํามาใชในการเก็บรวบรวม การนําเสนอ และการวิเคราะหขอมูล ผลที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลนั้นสามารถจะใหขอสรุป และชวยเปนเครื่องตดัสินได ในทางดานระบาดวทิยาสถิติเปน
ประโยชนในการหาปญหาดานสุขภาพอนามัยของชุมชน ตลอดจนรูถึงวิธีการประเมินผลการแกไขปญหานั้นๆ 
แกชุมชน 
 ในงานศกึษาทางดานระบาดวิทยาใชสถิติเกือบทุกขั้นตอนของการศึกษา ตั้งแตการวางแผนงานวิจัย การ
ออกแบบการวจิัย และเลือกประชากรที่จะศกึษา และเลือกตัวอยางการสรางเครื่องมือที่จะเก็บรวบรวม 
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การแปลสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ 
ขอมูล 
 
การวัดการเกิดโรคในทางระบาดวิทยา 
 ปญหาการเกิดโรค การกระจายของโรคในชุมชนนั้น เปนที่ทราบวาเกดิจากการขาดความสมดุลระหวาง
ปจจัยทั้ง 3 คือ Host, Agent และ Environment ในการแกปญหาเราจําเปนตองเริ่มจากการตระหนกัถึงปญหาหรอื
เร่ิมจากตัวปญหา กลาวคือ รูวาปญหาคืออะไร แลวจึงหาสาเหตุของปญหา และวิธีการแกไขปญหาตามลําดับ 
ในทางการแพทยและสาธารณสุขตัวปญหาก็คือ ความเจบ็ปวย (โรค) ความพิการ และความตาย หากพิจารณา
ปญหาใน 3 มิติ คือ ขนาด ความรุนแรง ผลกระทบ 
 ดังนั้น 
 - ขนาดของปญหา คือ การวดัวามีผูปวยพกิารหรือตายดวยโรคตางๆ หรือสาเหตุตางๆ เทาใด 
 - ความรุนแรง     คือการวัดวาโรค (สาเหตุ) หนึ่ง ทําใหคนตายมากเทาใด 
 - ผลกระทบ       คือ การวัดวาการเจ็บปวยดวยโรค (สาเหตุ) หนึ่ง ทําใหคนตายมากเทาใด 
 - ผลกระทบ       คือ การวัดวาการเจ็บปวยดวยโรค (สาเหตุ) มีผลตอสุขภาพโดยรวมอยางไร มีผลตอ
เศรษฐกิจอยางไร 
 การศึกษาทางระบาดวิทยาไมนิยมขอมูลในรูปของจํานวนในการวัด เพราะจะทําใหไมทราบปญหาที่
แทจริง จึงใชในรูปของอัตรา อัตราสวน สัดสวน เปนมาตรการวัดพืน้ฐานในการพรรณนาถึงการเกดิโรคเกี่ยวกับ
การปวย การตาย ซ่ึงในทางระบาดวทิยามักจะใชอัตราเปนสวนใหญ 
 
มาตรการวัดขัน้พื้นฐาน   
 1. อัตรา (Rate) เปนเครื่องมอืวัดถึงโอกาสที่เปนไปไดของการเกิดโรค หรือเกิดเหตุการณใด ๆ ในกลุม
ประชากรที่ศึกษา หรือเปนการเปรียบเทียบจํานวนความถีข่องโรค หรือลักษณะบางอยางตอประชากรที่ศึกษา 
ในชวงเวลาทีก่ําหนด 
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  สูตร   Rate = Numerator(A)              x k 
             Denominator(A+B+C+…) 

Numerator(A) =จํานวนครั้งของเหตุการณทีเ่กิดในชวงเวลาที่กําหนดซึ่งเปนตัวเศษ  
                               (Numerator)  และตองเปนสวนหนึ่งของตัวหารเสมอ 
Denominato r = จํานวนประชากรศึกษา,ประชากรเสี่ยง,ประชากรกลางป 
                               (A+B+C+….) 
Time  = ระยะเวลาที่เฝาสังเกต 
K  = คาคงที่ตามหนวยประชากรอาจจะเปน 100, 1,000, 10,000 หรือ  

               100,000 ก็ได โดยท่ัวไปมกัเลือกใชคาที่ใหผลลัพธเปนจํานวนเต็มอยาง               
                 นอย 1 หลัก 

 อัตราที่ใชเปนเครื่องมือในการวัดทางระบาดวิทยา มี 2 อยางคือ 
1. มาตรการวัดการเจ็บปวย (Measures of Morbidity) 
2. มาตรการวัดการตาย (Measures of Mortality) 

1.มาตรการวัดการเจ็บปวย (Measures of Morbidity) 
1.1 อัตราอุบัติการณของโรค (Incidence Rate : IR) 

       เปนอัตราของจํานวนผูปวยใหมที่เกิดขึ้นในประชากรที่เฝาสังเกต ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  อัตราอุบัติการณของโรค (IR) =   จํานวนผูปวยใหม  x k ที่ชวงเวลาหนึ่ง 
      ประชาชนที่เสีย่งตอการเกดิโรค  
 
ตัวอยาง  ในป พ.ศ. 2545 จังหวัด ก. มีรายงานผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงอยางแรง  150 คน โดยจังหวัด ก. มี
ประชากรทั้งสิ้น 300,000  คน  ใหหาอัตราอุบัติการณของโรคดังกลาวตอประชาการแสนคน 
 การคํานวณ  อัตราอุบัติการณของโรค  =     150  x 100,000     
                                                                                       300,000    
                                                              =  50 ตอประชากรแสนคน 
         และในจาํนวนผูปวย 150 คน นี ้เปนประชากรที่มอีายุต่ํากวา 5 ป จํานวน 40 คน ซ่ึงประชากรอายุต่ํากวา 5 
ป จังหวดั ก.มีทั้งสิ้น  35,000 คน ใหหา Age-specific incidence rate ในประชากรที่มอีายุต่ํากวา 5 ปในชวงเวลา
ดังกลาว  

การคํานวณ  อัตราอุบัติการณของโรคเฉพาะ     =     40  x 100,000     
                           กลุมอายุต่ํากวา 5 ป                                              35,000                

                                                                                                               =  114.28 ตอประชากรแสนคน 

 
 อัตราอุบัติการณของโรคจึงเปนดัชนีผูปวยใหมทีเ่กิดในชุมชน แสดงถงึโอกาสของการเกิดโรความาก

นอยเพยีงใด (Probability of Acquiring a Disease) ถาอุบัติการณของโรคสูงโอกาสที่ประชาชนเสี่ยงตอการเกิด
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โรคมาก ฉะนัน้อุบัติการณของโรคถือเปนดัชนีบอกถึงมาตรการปองกันและควบคุมโรค วาดีมากนอยแคไหน 
ชวยในการศกึษาหาสาเหตุของโรค โดยการเปรียบเทียบอัตราอุบัติการณของโรคที่เกดิขึ้นในกลุมประชากรที่มี
และไมมีองคประกอบ ซ่ึงสงสัยวาเปนสาเหตุของโรค 
 ในกรณีที่ประชากรที่เสี่ยงตอการเกิดโรค (population at risk) ไดรับเชือ้โรคหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค
ในระยะสั้น เชนการระบาดของโรค อัตราอุบัติการณของโรค (Incidence Rate) มักนิยมเรียกใหมวา “Attack 
Rate” 

 อัตราปวยนี้มปีระโยชนในการพิจารณาความสามารถในการติดเชื้อของเชื้อโรค (Infectivity) 
และยังชวยในขั้นการพิจารณาถึงมาตรการในการปองกนัโรคดวย 
ตัวอยาง เกิดการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ ในโรงเรียนแหงหนึ่ง มีผูปวยทั้งหมด 60 คน เปนเพศชาย 38 คน 
เพศหญิง 32 คน จากนกัเรียนทั้งหมด 480 คน (นักเรียนชาย  300 คน  นักเรียนหญิง 180 คน ) ใหหา Attack rate 
ของการเกิดโรคตามเพศ และในโรงเรียน 
 การคํานวณ 
                                    เพศ               จํานวนนักเรียน        จาํนวนผูปวย 

      ชาย  300         38 
      หญิง           180                      32 
     รวม                    480                      60    
 

 Attack rate ในนักเรยีนชาย    =    38    x 100 
        300 
                       =   12.67 % 

Attack rate ในนักเรยีนหญงิ   =    32    x 100 
        180 
           =  17.77 % 

Attack rate ในโรงเรียน         =    60    x 100 
        480 
           =  12.50 % 

ขอสังเกต 1. การหา Attack rate รวม จะหาจากจํานวนผูปวยรวมหารดวยประชากรรวม ไมนําเอา    
                Attack rate แตละเพศมารวมกัน 

    2. คาคงที่ของ Attack rate จะเทากบั 100 เสมอ ทําใหคาออกมาเปนเปอรเซนต 
1.2 อัตราความชุกของโรค (Prevalence Rate) คือ อัตราของจํานวนผูปวยทั้งหมดที่มีอยูเกาและใหมที่

พบในประชากรที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  อัตราความชุกของโรค  = จํานวนผูปวยที่มอียู    x k   ที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 
                                   ประชากรทั้งหมด  
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อัตราความชุกของโรค เปนดัชนีที่ชวยแสดงวาการใหบริการดานการแพทย และอนามัยไดผลมากนอยแคไหน 
ถาอัตราความชุกของโรคสูงอาจมีสาเหตุมาจากบริการดานการรักษาโรค และการปองกันโรคของ 

ชุมชนยังไมดพีอ ดัชนีนี้ชวยทําใหทราบถงึปริมาณงานและเปนประโยชนในดานการวางแผนงานทางดาน
อนามัยชุมชน 

         อัตราความชุกชุมของโรค (Prevalence Rate) ยังแบงออกไดเปน 2 ชนิด  
1. อัตราความชุกชุมของโรคที่จุดเวลากําหนด (Point Prevalence Rate) 

อัตราความชุกของโรค  = จํานวนผูปวยที่มอียู    x k   ที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 
                                            ประชากรทั้งหมด  
                               นิยมใชมากกวาชนิดที ่2 
2. อัตราความชุกชุมของโรคในชวงระยะเวลาที่กําหนด  (Period Prevalence Rate) 
                   อัตราความชุกของโรค  = จํานวนผูปวยทั้งเกาและใหมในชวงระยะเวลาหนึ่ง  x k     

                        จํานวนประชากรเฉลี่ย 
 ความชุกชุมของโรคในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งประกอบดวย 

1. จํานวนผูปวยเกาที่จุดเริ่มตนของชวงระยะเวลาที่กําหนด  
2. จํานวนผูปวยใหมในชวงระยะเวลาที่กําหนด 
3. จํานวนผูปวยที่หายแลวกลับมาเปนใหม 

ดัชนีแบบนี้ไมคอยนิยมใช เพราะขึ้นอยูกบัองคประกอบหลายอยาง มักใชเฉพาะโรคที่ไมสามารถ 
บอกวันเริ่มปวยของการเกดิโรค (Onset) ไดชัดเจน เชนโรคจิตและโรคประสาท 
ตัวอยาง  จงพิจารณาภาพขางลางนี้ 

  1              
  2              
  3              
   4             
     5           
      6          
           7     
    ก  8  ข        
         9       
      1

0 
         

                                               พย.  ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค.มิย.  กค.  สค. กย. ตค. พย.  ธค. มค.  กพ.  
                                                            2544                               2545                                     2546 
แผนภาพแสดงถึงเวลาเริ่มปวยและระยะเวลาของการเกิดโรคในผูปวย 10 ราย 
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 จุด ก.   = เวลาเริ่มปวย (Onset) 
             จุด ข.    = เวลาสิ้นสุดของการปวย (The end of illness) 
 ระยะจากจุด ก. ถึง จุด ข. = ระยะเวลาของโรค (Duration of disease) 
จากภาพพบวา   1.ความชุกของโรค เมื่อตนป 2545 (Point prevalence) = 4 ราย โดยเปนผูปวยเกาในป    
                      2544  3 ราย และเปนผูปวยใหมในป 2545 1 ราย 
  2.อุบัติการณของโรค (Incidence) ในป 2545  = 7 ราย 

3.ความชุกของโรค ตลอดป 2545 (Period prevalence) = 10 ราย   
 
3. มาตรการวัดการตาย (Measures of mortality) 

3.1 อัตราตายอยางหยาบ (Crude mortality rate) 
อัตราตายอยางหยาบ เปนอัตราสรุปที่บอกถึงจํานวนคนตายที่เกดิขึ้นจริงตอจํานวนประชากรทั้งหมด 
อัตราตายอยางหยาบ = จํานวนคนตายทั้งหมดในระหวางป  x  100 

                                          จํานวนประชากรกลางป 
 
 อัตราตายอยางหยาบนี ้เปนดชันีที่แสดงถึงภัยที่เสีย่งตอการตาย เปนสถิติที่หาไดงาย มักพบปรากฎใน
สถิติชีพและอนามัยของประเทศตาง ๆ  เกอืบทุกประเทศ เปนอัตราที่ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบดูสภาวะ
อนามัยของชุมชนในแตละแหงได ทั้งนี้เนือ่งจากยังไมไดปรับองคประกอบตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลที่ทําใหอัตราตาย
นี้สูงขึ้น เชนความแตกตางในเรื่องอายุของประชากร 

3.2 อัตราตายจําเพาะ (Specific mortality rate) 
อัตราตายจําเพาะเปนอัตราตายที่ระบุเงื่อนไข หรือความจาํเพาะ ลงไปทําใหมีการเปรยีบเทียบกนัได 

 เชนระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับ โรค อายุ เพศ เปนตน 
ตัวอยาง   ในชุมชนหนึ่งมกีารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขนสง  แยกตามเพศและกลุมอายไุดดังนี ้
                

กลุม
อายุ(ป) 

ผูปวย ประชากรกลางป 

  
ชาย 

ห
หญิง 

 
รวม 

 
ชาย 

  
หญิง 

 
รวม 

ต่ํากวา 15 ป 13 518 1686 1914 3600 
15-24 15 823 2450 2680 5130 
25-34 30 939 2689 2488 5177 
35-44 45 469 3254 3370 6624 
45-54 35 267 3012 3045 6057 
รวม 138 8216 13091 13497 26588 
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1  จงหาอัตราปวยเฉพาะกลุมอายุ 25–34 ป                           
                 การคํานวณ    =    จํานวนผูปวยทั้งหมดกลุมอาย ุ25-34 ป     x 1000 

                         จํานวนประชากรกลางปกลุมอายุ 25-34 ป 
                                                                       =   39   x 1000 

5177 
        =    7.53/ประชากรพันคน 

1. จงหาอัตราปวยเพศชาย กลุมอายุ 34-44 ป 
                 การคํานวณ   =     จํานวนผูปวยเพศชายกลุมอาย ุ34-44 ป        x 1000 

                                                               จํานวนประชากรกลางปเพศชายกลุมอาย ุ34-44 ป 
                                             =          45   x  1000 
                                                                   3254 
                          =        13.83/ประชากรพันคน 
 ถาจะคํานวณอตัราตายจําเพาะโรค ซ่ึงเปนอัตราตายซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ เ 

อัตราตายดวยโรควัณโรค อัตราตายจากโรคปอดอักเสบ ฯลฯ จะคํานวณไดจากสูตร 

 
 อัตราตายจําเพาะโรค  = จํานวนคนตายทั้งหมดดวยโรคใดโรคหนึ่ง  x 1000 
                                                                      ประชากรกลางป 
  
 2. อัตราสวน (Ratio) คือ การเปรียบเทียบของจํานวนหนึง่กับของอีกจํานวนหนึ่ง เชน การเปรียบเทยีบ
จํานวนเพศชาย (X) ตอจํานวนเพศหญิง (Y)  อัตราสวนในที่นี ้คือ X: Y หรือเศษสวน(fraction) ซ่ึง  
ตัวตั้ง (numerator) ไมไดเปนองคประกอบ (subset) ของ ตัวหาร (denominator) และกําหนดใหคาคงที่  
เทากบั 1 
           อัตราสวน =   X x K     =   X          = X:Y 
                                                 Y              Y 
 
  เมื่อ   X  =  จํานวนเหตุการณ, ประชากร,ฯลฯ ที่มีลักษณะเฉพาะ 
          Y  =  จํานวนเหตุการณ,ประชากร ฯลฯ ที่มีลักษณะเฉพาะทีแ่ตกตางจาก X 
          K  =   คาคงที่ = 1 
            โดยปกติเรามักจะหารคา X และ Y ดวยคาใดคาหนึ่งที่นอยกวา เพื่อจะไดผลลัพธเทากับ 1 เชนมีการ
ระบาดของโรค ก จํานวน 20 ราย เปนเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 5 ราย แตเราจะไมตอบวาสดัสวน เพศหญิงตอ
เพศชายเทากับ 5:15  แตจะหารทั้ง 2 จํานวนดวย 5 (คาที่นอยกวา) จะได 1:3 เพราะฉะนั้นอัตราสวนเพศหญิงตอ
เพศชายโรค ก เทากับ 1:3  
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 3. สัดสวน (Proportion) คือ การเปรียบเทยีบจํานวนยอยกับจํานวนรวมทั้งหมดโดยมากแปลงเปนรูป
ของรอยละหรือเปอรเซนต (%) หรือเศษสวน (fraction) ซ่ึงตัวตั้ง (numerator) เปนองคประกอบ (subset) ของ 
ตัวหาร (denominator) 
  Proportion = X   x 100 
         X + Y + Z  
  X = จํานวนยอย 
     X+Y+Z  = จํานวนรวม 
ตัวอยาง เกิดการระบาดของโรค ก ในอําเภอ ข มีผูปวยทัง้หมด 45 ราย ผูปวยกระจายตามกลุมอายุตาม 
ตาราง ไมทราบจํานวนประชากรตามกลุมอายุ  จงหาการกระจายของโรคตามกลุมอาย ุ

กลุมอาย ุ จํานวนผูปวย สัดสวน 
0-4 10 20.8 
5-9 8  16.7 

10-14 14  29.2 
15-24 10  20.8 
15+ 6  12.5 
รวม 48 100 

 
 การคํานวณ    สัดสวนในกลุมอายุ 15-24 ป 
                            =   10    x 100 
                                 48 
                            =   20.8 % 
เคร่ืองมือวัดตวัอ่ืน ๆ ท่ีนิยมใชทางระบาดวทิยา 
  1. อัตราปวยตาย (Case Fatality Rate) หรืออัตราผูตายตอผูปวย (Death to Case Rate) หมายถึงจํานวน
บุคคลที่เปนโรคหนึ่งและตายดวยโรคนั้น(X)ตอจํานวนผูปวยดวยโรคนั้น (Y) ในชวงเวลาที่กําหนดโดยที ่X เปน
สวนหนึ่ง(subset)ของ Y และกําหนดใหคาคงที่ เทากับ 100 
                              จํานวนผูตายดวยโรคหนึ่งในชวงเวลาที่กําหนด   x 100 
                                     จํานวนผูปวยโรคนัน้ในชวงเวลาเดียวกัน 
 2. อัตราเด็กเกดิไรชีพ (Fetal Death Rate) 

                           จํานวนเดก็เกิดไรชีพที่ตั้งครรภได 28 สัปดาห ในปที่กาํหนด   x 1000 
                จํานวนเดก็เกิดไรชีพที่ตั้งครรภได 28 สัปดาห ในปที่กําหนด +จํานวนเด็กเกิดมีชีพในปเดียวกัน 

2. อัตราทารกตายในอายุต่ํากวา 1 เดือน (Neonatal Mortality Rate) 
                          จํานวนเดก็ตายในอายุต่ํากวา 28 วัน ในชวงเวลาทีก่ําหนด   x 1000 

                                            จํานวนเด็กเกิดมีชีพในปเดียวกัน    
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3. อัตราทารกตายในอายุต่ํากวา 1 ป (Infant Mortality Rate) 
                          จํานวนการตายของทารกอายุต่ํากวา 1 ป ในชวงเวลาทีก่ําหนด   x 1000 

                                                   จํานวนเดก็เกิดมีชีพในปเดียวกัน    
 

4. อัตราเกิดมีชีพอยางหยาบ  (Crude Birth Rate) 
                                 จํานวนเด็กเกดิมีชีพในปที่กําหนด  x  1000 
                               จํานวนประชากรกลางปในปเดยีวกัน 
 
5. อัตรามารดาตาย (Maternal Mortality Rate or Ratio of Index) 
จํานวนมารดาตายอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ/การคลอด/การอยูไฟในชวงเวลากําหนด x 1000                      
                    จํานวนเด็กเกิดมชีีพในชวงเวลาเดียวกนั 

 
 ปจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการวิเคราะหคาทางสถิติมากมาย ทําใหการคํานวณไมเปน
ปญหากับผูที่ปฏิบัติงานทางระบาดวิทยาเหมือนในอดีตที่ผานมา โปรแกรมที่นยิมใชวิเคราะหทางระบาดวิทยา 
ไดแกโปรแกรม EPI-Info ซ่ึงมีหลายเวอรช่ัน ขณะนี้พัฒนาถึงเวอรช่ัน 2002 โปรแกรม SPSS, โปรแกรม 
STATA เปนตน แตขอควรระวังในการใชโปรแกรมตาง ๆ คือ การแทนคาที่ไมถูกตอง อาจจะทําใหแปลผล
ผิดพลาดได  
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      บทที่ 7 
การสอบสวนทางระบาดวิทยา 

 
 ธรรมชาติของความเจ็บปวยของคนเรานั้น มีองคประกอบที่สําคัญ คือ ผูมีความไวรับ(Host), ตัวกอโรค
(Agent) และสิ่งแวดลอม(Environment)  เมื่อคนเราเกิดการเจ็บปวยข้ึนแตละครั้งยอมมีลักษณะที่แตกตางกันไป
ตามชนิดของสาเหตุ (Agent) และสิ่งแวดลอม (Environment) ที่เปลี่ยนแปลงไป แมจะเปนคนเดิม (Host) ก็ตาม 
ดังนั้น แมจะเกิดโรคเดียวกนัซ้ํากับที่เรารูจักดีอยูแลวก็ตาม หากพจิารณาใหลึกซึ้งจะเหน็ไดวาลักษณะ
รายละเอียดของการเกดิโรคในครั้งนั้นอาจจะตางไปจากเดมิในแงของลักษณะผูปวย และสิ่งแวดลอม   ที่
เปลี่ยนไปกไ็ด การที่เราจะทราบขอแตกตางดังกลาวไดตองอาศัยการหาขอมูลโดยละเอียดของการเกิดโรคครั้ง
นั้น ซ่ึงเรียกวาการสอบสวนโรค (Investigation) 
ความหมาย 
 การสอบสวนทางระบาดวิทยา เปนกิจกรรมที่สําคัญทางระบาดวิทยาเพื่อคนหาขอเท็จจริงที่เกีย่วกับการ
เกิดโรค ภยั ไขเจ็บที่เปนปญหาสาธารณสุข ดวยการหาขอมูลเพิ่มเติมในดานระบาดวิทยา ส่ิงแวดลอม และการ
ชันสตูรโรคทางหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ตองอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดปจจัยเกี่ยวของกับการเกดิโรค
หรือการระบาดของโรคหรือเหตุการณนั้นโดยมีลักษณะเปนกิจกรรมที่เชื่อมตอระหวางวิธีการระบาดเชิง
พรรณนา (Descriptive epidemiology) และระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (Analytic epidemiology) 
จึงมีลักษณะทัง้การพรรณนาสถานการณการเกิดโรค ในแงของบุคคล เวลา และสถานที่ รวมกับการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อพิสูจนสมมติฐานแสดงใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเกดิโรค ไดแก สาเหต ุ(cause) 
แหลงโรค (source) วิธีการถายทอดโรค (mode of transmission) และประชากรที่เสี่ยงตอโรคนั้น 
ชนิดการสอบสวนทางระบาดวิทยา สามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ ดังนี้คือ 

1. การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย (Individual investigation) เปนการหาขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับโรคที่
สนใจหรือเปนปญหาสําคัญจากผูปวยทีละราย โดยไมตองรอใหเกดิการระบาดขึ้นโดยเฉพาะโรคติดตอรายแรง
ตางๆ เชน อหวิาตกโรค กาฬโรค ไขกาฬหลังแอน เปนตน 
 2. การสอบสวนการระบาด (Outbreak investigation) เปนการเขาไปหาขอมูลของโรคในชุมชน เพื่อให
ไดรายละเอยีดที่เปนสภาพทีแ่ทจริงของการระบาดครั้งนัน้ๆ กิจกรรมสอบสวนการระบาดจะเกิดขึ้นไมได หากผู
ที่เกี่ยวของไมเขาใจหรือเขาใจคําจํากัดความไมตรงกัน 
 ลักษณะการระบาดแบงออกไดเปน 

1. Epidemic หมายถึง การเกดิเหตุการณทีม่ีผลตอสุขภาพอนามัยของสิ่งที่มีชิวิตโดยเฉพาะในคน โดยที่
มีความถี่หรือจาํนวนของผูทีไ่ดรับผลกระทบตอสุขภาพอนามัยมากผิดปกติเกินกวาจาํนวนทีเ่คยรวบรวมไวเดมิ
ในชวงระยะเวลาเดียวกันในปกอนๆ (mean + 2 SD) เชน การระบาดของหัด 
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2. Outbreak หมายถึง เหตุการณที่มีผลตอสุขภาพอนามยัเกิดขึ้นตอคนตัง้แต 2 คนขึ้นไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน หลังจากรวมกิจกรรมดวยกันมา (Common activity) เชน กรณีอาหารเปนพิษในงานเลี้ยง เห็ดพษิใน
ครอบครัว เปนตน 

บางครั้งอาจมีการสอบสวนในพื้นที่ทีไ่มมกีารระบาด เพื่อใหไดขอมูลที่จะชวยบงชีส่ิ้งกําหนดที่สําคัญ 
ซ่ึงมีผลทําใหไมเกิดโรคขึ้นเหมือนพื้นที่อ่ืน 
ปรัชญา 
 “ผลยอมเกิดจากเหต”ุ 
 ทุกสิ่งที่เกิดขึน้ยอมมีที่มาและสาเหตุเสมอ ดังนั้น จึงตองพยายามอยางเต็มที่เพื่อหาสาเหตุของการ
ระบาดใหได  
ประโยชนและบทบาท 

- ในชุมชน 
สามารถนําไปใชในการควบคุมการระบาดและปองกันการระบาดซ้ํา 

- ในโรงพยาบาล 
สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนนิการปองกันและควบคุมการแพรกระจายการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

- ในการดําเนินงานสุขศึกษา 
สามารถนําไปใชเปนตวัอยางที่ดีที่สุดอยางหนี่งในการใหสุขศึกษาแกผูปวยแตละราย 

แนวคิด 
 ผูที่มีหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะของเจาหนาที่สาธารณสุข ไมวาระดับใดกต็าม ตอง
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟู
สภาพ การจะดําเนินการดังกลาวไดด ีตองรูถึงสาเหตุและปจจัยของโรค ภัย ไขเจ็บที่เปนอันตรายตอสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อจะไดสามารถแกปญหาสาธารณสุขเหลานัน้ไดอยางถึงประสิทธิภาพ อยางไรกต็าม แมจะไมได
เปนผูดําเนนิการเองทั้งหมด ก็นาที่จะสามารถชวยสอบสวนโรคนั้นๆ ได โดยการรวบรวมและเตรยีมขอมูลที่
เกี่ยวของไว ขณะที่ผูปวยรับการรักษาพยาบาลอยู 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อหาขอมลูรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการระบาด ไดแก กลุมประชากรที่เสี่ยงตอโรคหรือเหตุการณ
ที่เกิดระบาดขึน้ (population at risk) ระยะเวลาของการระบาด (duration of outbreak) การกระจายของโรค 
(distribution) สาเหตุการระบาด (causative agent) แหลงโรค (source) การถายทอดโรค (mode of transmission) 
     2. เพื่อยืนยนัประสิทธภิาพของมาตรการปองกันและควบคุมโรคที่ใชอยูในขณะนั้น 

     3. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการในการปองกันและควบคุมใหดยีิ่งขึ้นโดยการจดัทําขอสรุปที่
เขาใจงายๆ ใหแกเจาหนาที่ทกุฝายซึ่งจะสามารถใหความรวมมือในการปองกัน และควบคุมโรคไดอยางถูกตอง 
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วัตถุประสงคเฉพาะ 
 วัตถุประสงคหลัก 

- เพื่อหาวิธีปองกันมิใหมีการถายทอดโรคจากแหลงโรคเพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงครอง การจะบรรลุวัตถุประสงคหลักไดจะตองบรรลุวัตถุประสงครองกอนอันไดแก 
- เพื่อยืนยัน การวินิจฉยัโรคของผูปวยที่ไดรับรายงาน 
- เพื่อหาสาเหตขุองการปวยของผูปวยเหลานั้น 
- เพื่อยืนยันวามกีารระบาดจรงิ 
- เพื่อความสัมพนัธระหวางบุคคล เวลา และสถานที่ของผูปวยกลุมนั้น 
- เพื่อหาการถายทอดโรคที่อาจจะเกีย่วของกบัการระบาด 
- เพื่อหากลุมคนที่มีความเสี่ยงสูงตอการสัมผัสกับสาเหตุของโรคนั้น 
การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวขางตนทุกระดับไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกิจกรรมทางระบาด

วิทยาอกีชนิดหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยการติดตาม สังเกต พจิารณาและศกึษาการเกดิโรคในภาวะปกติอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง เรียกวา การเฝาระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiological surveillance) เสียกอน จึงจะสามารถ
ทราบภาวะผิดปกติหรือการระบาดได 

นักระบาดวิทยาที่ดีจะตองมีความพรอมอยูเสมอทั้งเรื่องวิชาการ ความรู สภาพรางกาย และจิตใจในการ
ที่จะออกไปสอบสวน เพื่อคนหาขอเท็จจริงของระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อใดก็ได และตองติดตามรับฟง
และสังเกตขาวคราวตางๆ ที่อาจจะรายงานของทางราชการ และนอกระบบอื่นๆ เชน ส่ือมวลชน เปนตน เพื่อ
คนหาการระบาด (Epidemic detection) อยูเสมอ ซ่ึงจะสามารถทราบการระบาดไดจาก 

1. ระบบขอมูลรายงานสถิติสาธารณสุข ไดแก รายงานการปวย การตายของสถานพยาบาลตางๆ 
(รง.504 รง.505) และรายงานการชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 
 2. ระบบการเฝาระวังโรค ไดแก รายงานผูปวยทางระบาดวิทยา ( รง.506 รง.507) 
 3. การรายงานจากเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานเมื่อพบเหตุการณผิดปกตใินชมุชน เชน การปวยหรือการตายใน
เวลาใกลเคยีงกันเปนจํานวนมาก หรือการหยุดงาน การหยุดโรงเรยีนพรอมๆ กัน เปนตน 
 4. จากนอกระบบราชการ ไดแก ขาวจากสื่อมวลชนตางๆ การรองเรียน และการแจงขาวที่เกีย่วของกับ
สุขภาพอนามยัของประชาชนจากที่ตางๆ 
 จะเห็นไดวาขาวการระบาดที่ไดจากแหลงตางๆ มีความนาเชื่อถือไมเทากัน ดังนั้น เมื่อไดรับทราบขาว
แลว จึงจําเปนตองมีการกลั่นกรองตรวจสอบใหแนชัดพรอมทั้งรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่จะชวยในการตัดสินใจ
ไปสอบสวนและชวยในการวางแผนการสอบสวน กอนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง 
ลักษณะขาวทีด่ีในแงของระบาดวิทยา ควรจะประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้
 1. โรค    : ช่ือโรคและ/ หรือลักษณะอาการปวยโดยละเอยีด 
 2. บุคคล  :จํานวนผูปวย กลุมอายุและเพศของผูปวยสวนใหญ จํานวนผูเขารับการรักษาจากโรงพยาบาล 
จํานวนการตาย จํานวนผูที่อยูรวมในเหตกุารณนั้น 
 3. สถานที่ :ตําบลที่อยูของผูปวยที่อยูในเหตุการณ และสถานที่รักษาพยาบาล 
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 4. เวลา    :วันหรือเวลาที่เร่ิมมีการปวยเกิดขึ้น วันที่ผูปวยเขารับการรักษาวันที่ผูปวยตาย 
 จากรายละเอียดของขาวตามลักษณะดังกลาว จะชวยใหสามารถเตรียมอุปกรณเครื่องมอื เครื่องใชตางๆ 
ที่จําเปนตอการสอบสวน เชน อุปกรณในการเก็บวตัถุตัวอยางสงตรวจแบบฟอรมทีเ่กี่ยวของ ฯลฯ รวมทั้ง
เวชภณัฑในการควบคุมปองกันโรคและรักษาผูปวยทีพ่บในชุมชนไดตอไป 
 
หลักในการสอบสวนการระบาด 

1. รวบรวมและจดัหาขอมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาที่เกี่ยวของกับการระบาดครั้งนี ้อันไดแก 
- รายงานการตรวจวินิจฉยัผูปวยรายที่ไดรับแจงเพื่อยืนยันการวินจิฉัยในครั้งนี้ 
- ขอมูลอาการและอาการแสดงของผูปวย รวมทั้งขอมูลที่อาจบอกสาเหตขุองการปวย 
- ขอมูลความถี่ของการเกิดโรคที่จะชวยยนืยนัวามีการระบาดของโรคเกิดขึ้นจริง 

2. วิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะหขอมูลขางตนในแงของ Time Place Person 
3. จากขอมลูสรุปผลการวิเคราะห นํามาตั้งสมมติฐานของการระบาด 
4. หาขอมูลจําเพาะบางประการเพิ่มเติม เพื่อพิสูจนสมมติฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของการ มีปจจัย

(Expose)/ไมมีปจจัย(Non Expose) กับ การปวยและไมปวย 
5. พิสูจนสมมติฐานจากขอมูลจาํเพาะที่ได โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ 

 
ขั้นตอนการสอบสวนโรค (Steps of Investigation) 

1. ตรวจสอบการวินิจฉยัโรค (Verify diagnosis) เมื่อไปถงึที่ที่เกิดเหต ุกอนจะลงมือทําการสอบสวนทุก
คร้ัง ควรพยายามยืนยนัการวนิิจฉัยโรคใหแนนอนเสียกอน ฉะนั้นแหลงแรกที่จะตองไปใหถึงกอนเขาไปใน
พื้นที่ที่เกดิเหตจุริง ควรจะไดแก สถานที่ที่ใหการรักษาพยาบาลผูปวยตามขาว ซ่ึงนําไปสูการสอบสวนครั้งนี ้
(index case) เพื่อยืนยันใหเกดิความมั่นใจไดวามีการเกิดโรคจริงตรงตามขาว รวมทั้งไดรับทราบวาการปวยใน
คร้ังนั้น มีอาการและอาการแสดงอะไรบาง จะไดเปนแนวทางในการคนหาผูปวยรายอืน่ๆ ตอไป กรณีที่ผูปวย
ไดรับการรักษาจากโรงพยาบาล การยืนยนัการวนิิจฉัยอาจทําไดไมยาก โดยดจูากการวินิจฉยัของแพทยประกอบ
กับผลการชันสูตรทางหองปฏิบัติการมีบางครั้งอาจไมไดขอมูลเหลานี ้ก็อาจจะจําเปนตองใชขอมลูลักษณะ
อาการจากผูใกลชิดกับผูปวยเปนขอพิจารณา 

2.ยืนยนัการระบาด(Confirm existance of outbreak) แหลงถัดมาที่จะตองไปถึงกอนเขาไปในพืน้ที่ที่เกิด
เหตุคือ สถานที่ที่เปนแหลงขอมูลซ่ึงรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกบัพื้นที่ที่เกดิเหตุและขอมูลการเกิดเหตุการ
ที่จะไปทําการสอบสวนเพื่อตรวจสอบวา มีการระบาดเกิดขึ้นจริง การตรวจสอบนีก้ระทําไดไมยากนักใน
บางครั้ง โดยเฉพาะเหตกุารณที่เกดิขึ้นกับประชากรจํานวนมากในเวลานั้น ก็จะเห็นไดชัด เชน กรณีอาหารเปน
พิษหรืออุปทานหมู แตบางกรณีจําเปนตองอาศัยการนับจาํนวนคราวๆ ของผูปวยที่ไดรับรายงานจาก
สถานพยาบาลตางๆ แลวนําไปเปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยจากกลุมประชากรที่เสี่ยงตอโรค (population at risk) 
กลุมเดียวกนัในชวงเวลาเดยีวกันในอดีต เชน สัปดาหหรือเดือนที่ตรงกันเมื่อปที่แลว การเปรียบเทียบนี้จะทําให
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ไดแนวทางวาบริเวณพืน้ที่ใดบางที่มีการเสี่ยงตอโรคสูง (High risk area) ซ่ึงอาจไดแกตําบล หมูบาน หรือ
โรงเรียน เพื่อการคนหาผูปวยเพิ่มเติมตอไป 

3. คนหาผูปวย (active case finding) มีการระบาดบอยครั้งที่ผูปวยไมไดไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล
ทั้งหมด ซ่ึงหมายความวาจํานวนผูปวยที่เราไดรับแจง ไมใชจํานวนผูปวยทั้งหมดที่ปวยจากการระบาดนั้น เราจึง
จําเปนตองมีการคนหาผูปวยเพิ่มเติม เพื่อจะไดทราบถึงขอบเขตความรุนแรงของการระบาดรวมทั้งขอมูลของ
ผูปวยทั้งหมด ซ่ึงจะชวยบอกลักษณะของกลุมประชากรที่เสี่ยงตอโรคไดในที่สุด 
 การคนหาผูปวยจําเปนตองมีเกณฑการวินจิฉัย ที่จะเปนตวักําหนดวา ผูใดบางที่ถือไดวาปวยจากการ
ระบาดครั้งนี ้(case definition) เกณฑการวนิิจฉัยเรามกัใชขอมูลที่ไดจากผูปวยกลุมที่เราไดยนืยันการวินจิฉัยไว
แลว โดยกําหนดชวงเวลาของการปวยใหครอบคลุมอยูในชวงเวลาเดยีวกนั เพื่อจะไดไมนับเอาผูปวยจากสาเหตุ
อ่ืนเขามาดวย 
 การคนหาผูปวยดังกลาว จะตองพยายามหาผูปวยรายแรก (first case) ใหไดนอกจากนีแ้ลวบางครั้งอาจ
ตองแยกผูเกี่ยวของกับการระบาดครั้งนี้ออกเปนผูปวยที่ยนืยันไดแนนอน (Confirmed case) ผูปวยทีส่งสัย 
(Suspected case) ผูที่อาจปวย (Probable case) และผูสัมผัส (Contact cases) เพื่อแสดงใหเห็นถึงขอบเขตการ
ระบาดดังกลาวอันจะใหประโยชนตอการควบคุมโรคตอไป 
 เครื่องมือที่เราอาศัยในการคนหาผูปวยมักไดแก แบบสอบถามที่กําหนดหัวขอตางๆ ไวเพื่อความสะดวก
ในการสัมภาษณกลุมประชากรที่อยูในเหตกุารณระบาด โดยที่จะชวยทาํใหเราไดขอมูลที่จําเปนครบตาม
ตองการทุกรายที่สัมภาษณขอมูลเหลานั้นอาจไดแก ขอมูลดานอาย ุเพศ ที่อยูเมื่อเร่ิมปวย ที่ทํางานหรือ
สถานศึกษา ขอมูลที่เกี่ยวกับการปวยดานเวลาที่สัมพันธกับผูปวยรายกอน เวลาเริ่มมีอาการและรายละเอียดของ
อาการผูอ่ืนที่มาสัมผัสและที่มีอาการ เปนตน 
 4. หาความสัมพันธของเวลา สถานที่ และบุคคล 
 จากขอมูลที่ไดในการคนหาผูปวย เมื่อนํามาหาความสัมพนัธของเวลากบัจํานวนปวยจะชวยบอกชนิด
ของการระบาดไดวาเปนลักษณะที่เกดิจากแหลงโรคเดียวกัน (Common source outbreak or point epidemic) 
หรือจาการแพรกระจาย (Propagated source outbreak) ซ่ึงจะเห็นไดชัดเมื่อนําเสนอเปนฮีสโตแกรม (Histogram) 
ซ่ึงมีช่ือเรียกเฉพาะวา “Epidemic curve” 

การระบาดของโรคที่เกิดจากแหลงโรครวม (Common source) หมายถงึ กรณีการระบาดที่ผูปวยทกุราย 
ตั้งแตรายแรกถึงรายสุดทายไดรับปจจยัที่เปนสาเหต ุ(causal factor) จากที่เดียวกันทุกราย จึงมีผลทําให 
Histogram ที่ไดจากกรณีการระบาดในลกัษณะดังกลาวนีม้ีลักษณะเฉพาะเปนรูประฆงัคว่ํา (Bell shape) โดย
ระยะเวลาการระบาด (Duration of epidemic) ตั้งแตพบผูปวยรายแรกถงึรายสุดทาย จะขึ้นกับระยะฟกตัวของ
โรคนั้น (Incubation period) และระยะเวลาที่ผูปวยไปรบัปจจัยสาเหต ุ(Exposure time) ดังนี ้
       ระยะเวลาการระบาด  = (คาระยะฟกตวัที่ยาวที่สุด – คาระยะฟกตวัที่ส้ันที่สุด) + ระยะเวลาที่รับปจจัย 
                                                             สาเหตุจากแหลงโรครวม  
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 ในขณะเดยีวกนั เมื่อพิจารณา Epidemic curve ถาทราบวันรับปจจัยสาเหตุของกลุมผูปวย จะสามารถหา
ระยะฟกตวัของโรคได ทั้งระยะฟกตัวที่ส้ันที่สุด ระยะฟกตัวที่ยาวที่สุดและระยะฟกตวัเฉลี่ย และในทางกลับกัน 
ถาทราบระยะฟกตัวของโรคที่เปนสาเหตุของการระบาดซึ่งอาจทราบมาจากชนิดของเชื้อที่เปนสาเหตุในกรณี
การระบาดของโรคติดเชื้อ ก็จะสามารถหาเวลาที่กลุมผูปวยไดรับปจจยัสาเหตุไดในทีสุ่ด 
 การระบาดของโรคที่เกิดจากแหลงโรคชนิดแพรกระจายนั้น หมายถงึ กรณีการระบาดที่มีการถายทอด
โรคจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง (Man-to-man transmission) จะเห็นวาการระบาดในลักษณะดังกลาวนี ้ 
ผูปวยในการระบาดทุกรายไมไดไปรับปจจัยสาเหตจุากที่เดียวกัน จะมีเพียงผูปวยรายแรกหรือกลุมแรกเทานัน้ 
จากนั้นผูปวยในชุดนี้กจ็ะทําตัวเปนแหลงโรคถายทอดโรคตอไป ซ่ึงทําใหไดลักษณะของ Epidemic curve ที่มี
หลาย peak โดยระยะหางระหวาง peak จะอยูระหวางระยะฟกตัวของโรคนั้น และระยะเวลาการระบาด 
(Duration of Epidemic) ตั้งแตพบผูปวยรายแรกจนถึงรายสุดทายมกัจะยาวกวาระยะเวลาการระบาดในกรณีที่
เปนแหลงโรครวมอยางนอยเทากับระยะฟกตัวของโรคนัน้ ดังนี ้
             ระยะเวลาการระบาด = ระยะเวลาการระบาดกรณีแหลงโรครวม + ระยะฟกตัวของโรค 
กรณีแหลงโรคชนิดแพรกระจาย 
    ชนิดแหลงโรคแพรกระจาย = [ (คาระยะฟกตัวทีย่าวทีสุ่ด – คาระยะฟกตัวที่ส้ันทีสุ่ด) + ระยะเวลา 
                                        ที่รับเปนปจจยัสาเหต]ุ + ระยะฟกตัวของโรค  
ตารางที่ 1 ลักษณะที่แตกตางกันระหวางการระบาดของโรคแบบแหลงกอโรครวมกนั  (Common Source) และ 
แหลงกอโรคแบบแพรกระจาย (Propagated Source) 
 ลักษณะ          Common Source        Propagate Source 
 
   การเริ่มตนของ                 จํานวนผูปวยจะเพิม่อยาง           จํานวนผูปวยคอยๆ เพิ่มจํานวนขึ้น 
    รวดเร็ว 
   ระยะเวลา          พบผูปวยเปนโรคกันใน 1           พบผูปวยเปนโรคกันไดหลายๆ ชวงของ   
                                        ระยะฟกตัวของโรคนั้น               (หรือ 2) ชวงของระยะฟกตวัของโรค 
  
   การลดลงของผูปวย           ลดลงเร็ว มักจะไมเกิน 1          ลงชา แตจะจํากัดจํานวนลงดวย 
          ชวงของระยะฟกตวัของโรค        ตัวของมันเอง เนือ่งจากคนที่ไมมีภูม ิ
          เมื่อไดกาํจัดแหลงเชื้อโรค         คุมกันมีจาํนวนนอยๆ ทุกที การแพร 
             ของโรคจึงเปนไปไมได 
   ชวงเวลาของการระบาด        การระบาดมักจะจํากัดอยูใน        ไมจํากัดอยูในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
          ระยะเวลาหนึ่ง 
   ระยะเวลาของการติดโรค          มักจะสัน้ (เชน รับประทาน         คงมีอยูเร่ือยๆ ในชุมชน 
          อาหารเพียงมื้อเดยีว) 
   ระยะฟกตวัของโรค          ผูปวยสวนใหญแตละรายจะม ี      ผูปวยใหญแตละรายจะม ี
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          ระยะฟกตัวของโรคสั้นกวา         ระยะฟกตัวของโรคยาวกวาระยะ 
          ระยะฟกตัวเฉลี่ยของโรค          ฟกตัวเฉลี่ยของโรค 
   ปริมาณของเชื้อโรค         เชื้อที่แพรโรค มักจะมปีริมาณ       เชือ้ที่แพรโรคมักจะมีปริมาณนอย 
         มาก 
   การเกิดการปนเปอน         มักเปนเหตุการณคร้ังเดียว          เกิดเหตกุารณขึ้นหลายๆ คร้ัง ผูปวย 
   หรือการติดเชื้อ        ผูปวยทั้งหมดติดโรคเพยีง          จะติดโรคไดในระยะเวลาตางๆ กัน 
        เวลาเดยีว หรือ ภายในระยะ 
        เวลาสั้นๆ 
 
ความสําคัญของ Epidemic curve ในการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

Epidemic curve เปนกราฟชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อทั่วไปวา Histogram เปนการแสดงความถี่ของผูปวย โดย
แจกแจงตามวนัเริ่มปวยที่ใชปริมาณพื้นที่ใตกราฟทั้งหมดมาแปลผลในการสอบสวนโรคจะนํา Epidemic curve 
มาดูลักษณะการกระจายของโรคที่เกิดระบาดนั้นตามตวัแปรของเวลา (ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา) ซ่ึงรายละเอียด
ที่สําคัญที่สามารถไดคําตอบจาก Epidemic curve  คือ 

 1. สามารถบอกรูปแบบหรือลักษณะของการระบาดที่เกดิขึ้นนั้นวาเปนการระบาดทีม่ีแหลงแพรโรค
แบบใด 

  1.1 แบบมีแหลงแพรโรคแหลงเดียว (Common Source) 
  1.2  แบบมีแหลงแพรหลายแหลง (Propagated Source) 
  1.3 แบบทั้งสองแบบปนกนั 
 2. ทราบถึงชวงเวลาที่มีผูปวยสูงสุด (Peak of Epidemic) 
 3. ทราบวันที่มีผูปวยรายแรก และผูปวยรายสุดทาย รวมถึงทราบระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโรค 

(Duration of Outbeak) 
4. สามารถที่จะบอกถึงชวงเวลาที่เปนไปไดในการสัมผัสกับแหลงโรคของผูปวยในกลุมที่เกิดระบาด

นั้น (The probable period of exposure of case in a Common Source Outbreak)ไดโดยเฉพาะการเกดิระบาดของ
โรคที่มีแหลงแพรโรคแหลงเดียว ทําใหสามารถคนหาแหลงโรคหรือสาเหตุของการเกิดโรค (รูปที่ 13)ไดรวดเร็ว
ขึ้น หรือถารูวนัสัมผัสกับแหลงโรคก็สามารถที่จะสืบยอนกลับไปหาเชือ้ที่เปนสาเหตไุด (รูปที่   14) 
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รูปที่ 13   จํานวนผูปวยโรคหัดเยอรมัน  จาํแนกตามวันเริ่มปวยในชุมชนแหงหนึ่ง  มิถุนายน 2545 
                              
                       = ผูปวย 1 ราย   
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จากรูป  ทราบวาเกดิการระบาดของโรคหัดเยอรมัน แตไมทราบวาสัมผัสแหลงโรคในชวงเวลาใด จึง 

ใชระยะฟกตัวของโรคที่ส้ันที่สุด ยาวที่สุด และคาเฉลี่ย   มาแสดงใน Epidemic curve เพื่อหาระยะเวลาสัมผัส
โรค    
รูปที่ 14   จํานวนผูปวยโรค ก  จําแนกตามวันเริ่มปวยในชุมชนแหงหนึง่  เมษายน 2546  

       ผูปวย 1 ราย                  
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21 วัน ระยะฟกตัวท่ียาวท่ีสุด  

14 วัน ระยะฟกตัวที่สั้นที่สุด 

ชวงเวลาที่นา
สัมผัสโรค 

18 วัน ระยะฟกตัวเฉลี่ย 

5 วัน ระยะฟกตัวเฉลี่ย 

วันที่สัมผัสโรค 

2 วัน ระยะฟกตัวทีส่ั้น

   10 วันระยะฟกตัวที่ยาวที่สุด   
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          จากรูป  กรณีที่เราไมทราบวาการระบาดเกิดจากโรคอะไร แตทราบวันสัมผัสโรคแนนอน เราก็สามารถจะ
หาวาการระบาดนั้นเกิดจากโรคอะไร โดยการหาวนัที่พบผูปวยรายแรก วันทีพ่บรายสุดทาย และวนัที่มีผูปวยสูง
ที่สุด เพื่อดูวามีระยะหางจากวันที่สัมผัสโรคกี่วัน จะทําใหเราคาดประมาณระยะฟกตัวของโรคได และนําไป
คนหาวาโรคอะไรที่มีระยะฟกตัวเทากับที่เราหาได แสดงวาการระบาดครั้งนี้มีโอกาสที่จะเกดิจากโรคดังกลาว
สูงกวาโรคอื่น 
 การแสดงความสัมพันธของจํานวนผูปวยกับสถานที่ จะชวยช้ีใหเห็นลักษณะทิศทางการกระจายของ
โรค (Distribution) ซ่ึงหาการปวยแสดงเปนอัตราปวยเฉพาะของแตละแหง (Area specific attack rate) ลงใน
แผนที่แสดงลกัษณะของสถานที่ที่เกิดเหตกุารณ (Spot map) จะเปนการเนนใหเหน็ชัดยิ่งขึ้น 
 ในดานบุคคลหากไดพยายามแยกผูปวยออกตามเพศ กลุมอายุหรืออาชีพ แลวหาอตัราปวยตามตวัแปร
นั้นๆ (Specific attack rate) จะสามารถบอกใหทราบถึงกลุมประชากรที่เสี่ยงตอโรคได 

5.ตั้งสมมติฐานโดยอาศยัความสัมพันธขางตนทั้งหมด โดยเฉพาะจาก Spot map และ Epidemic curve 
เพื่อสดสอบหาแหลงโรค (Source of outbreak) และวิธีการถายทอดของโรค (Mode of transmission) รวมทั้งสิ่ง
กําหนด (Determinants) ตาง ๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการระบาดตอไป 

เมื่อไดสมมติฐานแลว เรามักจะทําการพิสูจนโดยเอาขอมลูดานการสัมพันธกับแหลงโรค (Source of 
outbreak) ของตัวแทนกลุมผูปวยมาวิเคราะหเปรียบเทยีบกับกลุมควบคมุ (Case control study) หรือเร่ิมจากการ
สัมพันธกับแหลงโรคของกลุมผูปวย แลววิเคราะหเปรียบเทียบอัตราการปวยกับไมปวย (Cohort study) ทั้งสอง
วิธีเรามักอาศัยการทดสอบทางสถิติ (Statistical test) ชนดิตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Statistical significant difference) หากสมมุติฐานที่เราตั้งไวถูกตอง การทดสอบก็จะใหความ
แตกตางที่มีนยัสําคัญทางสถิติ 

6. การใหคําแนะนําเพื่อควบคุมการระบาด เมื่อไดดําเนินการมาจนถึงระยะนี้ ผูทําการสอบสวนโรคควร
ทราบสาเหตุของการระบาดแลว รวมทั้งรายละเอียดที่สําคัญอื่นๆ ดังนั้นขอมูลการระบาดทั้งรายละเอียด
ประกอบพรอมทั้งคําแนะนําเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนีก้ับการปองกนัไมใหเกิดการระบาดขึ้นอีกในทองที่นี้
ในอนาคตหรอืทองที่อ่ืนที่ยงัไมเกิดการระบาด รวมทั้งการดําเนินการควบคุมการระบาดที่ทําไปบางแลว ทั้งหมด
นี้เขียนเปนรายงานขั้นตอน เพื่อเสนอเปนรายงานแกผูรับผิดชอบการบริหารสาธารณสุขของทองที่นั้น 
 7. เขียนรายงานการสอบสวนการระบาด ระยะนี้เปนระยะที่สําคัญของการสอบสวนการระบาด 
โดยเฉพาะกรณีการเกดิเหตกุารณระบาดที่ยังไมเคยมีขอมูลรายละเอียด การเขียนรายงานจะทําใหวัตถุประสงค
ขอ 3 สมบูรณขึ้น โดยทาํใหผูอานรายงานไดรับความรูเกี่ยวกับโรคดังกลาวขางตนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการ
เขียนรายงานผูสอบสวนควรระลึกเสมอวา รายงานที่เขียนออกมานี้เพื่อใหผูอานซึ่งไมไดรวมสอบสวนดวย 
สามารถทราบขอมูลรายละเอียดที่จําเปนไดมากที่สุดเทาที่จะมากได 
 การรายงานการสอบสวนการระบาด ควรประกอบดวยขอความดังตอไปนี ้

- อะไร ไดแก โรคหรือกลุมอาการ (กรณีที่ยังไมทราบการวนิิจฉัยแนชัด) หรือภัย 
- ใคร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ จํานวนปวย-ตาย  
- ที่ไหน ไดแก ที่อยูเมื่อเร่ิมปวย สถานที่ประกอบอาชีพ 
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- เมื่อใด วัน เวลา เดือน พ.ศ. ที่เร่ิมมีอาการปวย 
- ผูปวยรายแรกเปนใคร ที่ไหน เมื่อใด 
- เก็บวัตถุตวัอยางอะไรสงตรวจที่ใดบาง ผลเปนอยางไร 
- ดําเนินการอะไรไปแลวบาง 
สําหรับการนําเสนอขอมูล (Data presentation) นั้น ควรพยายามเลือกวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมใหเห็น

ประเด็นที่ตองการแสดงชัดเจนยิ่งขึ้น 
 8. สงขาวสารแจงกลับ (Feed back of the information) รายงานการสอบสวนโรคเมื่อเขียนเสร็จเรยีบรอย
แลว ควรสงเปนขาวสารแจงกลับไปยังผูที่เกี่ยวของและผูบริหารงานสาธารณสุขทุกระดับเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคทั่วไป ขอที่ 3 กลาวคือ หาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการในการปองกันและควบคุมใหดยีิ่งขึ้น 
ปจจัยสนับสนนุการสอบสวนโรค 

1. การเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
2. ความสนใจและใหความรวมมือของเจาหนาที่และประชาชนในทองถ่ิน 
3. ขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะหชันสูตรวัตถุตัวอยางตางๆ  
4. การสื่อสารและการคมนาคม 

การเฝาระวังทางระบาดวทิยา 
 เปนกิจกรรมที่สําคัญทางระบาดวิทยาอีกกจิกรรมหนึ่ง ประกอบดวยการติดตามเฝาสังเกตการเกิดปญหา
ตางๆ ตอสุขภาพอนามัยของชุมชนอยางตอเนื่อง และเปนระบบตลอดเวลา และทําการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนระยะๆ จะทําใหทราบถึงระดับของการเกิดโรคในชุมชนที่เรียกวา โรคประจําถ่ิน (endemic level) พรอมทั้ง
ทราบลักษณะปกติของโรคนั้นๆ (disease pattern) ดวย ผลจากการเฝาระวังอยางมีประสิทธิภาพ เชนนี ้หากมี
ลักษณะผิดปกติเกิดขึ้น กจ็ะสามารถคนพบการระบาด (epidemic detection) ไดทันทวงท ีตั้งแตระยะเริ่มแรก
ของการเกิดปญหา และควบคุมไมใหระบาดแพรกระจายออกไปในวงกวาง จนไมสามารถสอบสวน 
คนหาสาเหตกุารระบาดได 
ความสนใจและใหความรวมมือของเจาหนาท่ีและประชาชนในทองถิ่น 
 เปนปจจยัที่สนับสนุนการสอบสวนการระบาดที่นับไดวาอิทธิพลไมนอย ทั้งนี ้จะเหน็ไดวาปญหาสวน
ใหญเกดิอยูในชุมชน หากชุมชนมีความสนใจก็จะรายงานใหทราบความผิดปกติที่เกดิขึ้นแตเนิน่ๆ รวมทั้งให
ความรวมมือสนับสนุนการดาํเนินการสอบสวน เชน ไมปฏิเสธ เมื่อถูกสัมภาษณ และเก็บตัวอยางสงตรวจ ถึงแม
จะไมไดเปนผูปวยที่มีอาการก็ตาม แตเต็มใจรวมมือเพื่อใหทราบขอเท็จจริง ของการระบาดนัน้ๆ  
ขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห ชันสูตรวัตถุตัวอยาง 
 ความสําคัญของปจจัยนี้เร่ิมตั้งแต การตัดสินใจเลือกวัตถุตัวอยางสงตรวจใหถูกตองสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่จะชันสตูรพบสิ่งที่เปนสาเหตุของโรค การเตรียมอุปกรณเกบ็วัตถุตัวอยางที่ถูกตองเหมาะสม และ
เอื้ออํานวยตอการชันสูตร เทคนิคการเก็บวัตถุตัวอยางทีจ่ะทําใหการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการไดผล
สูงสุด การเก็บรักษาวัตถุตวัอยางระหวางขนสงจากจุดทีเ่กิดการระบาดไปจนถึงหองปฏิบัติการ จนกระทั่ง
เทคนิคการตรวจชันสูตรที่ไวและถูกตองแมนยําตอชนดิของสารที่เปนสาเหตุของการระบาดครั้งนี ้ประการ
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สําคัญคือ กอนลงมือทําการสอบสวน และเก็บวัตถุตวัอยางสงตรวจ ควรจะประสานงาน ขอคําแนะนําจากหอง
ชันสูตร เพื่อเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณที่จําเปนไวลวงหนา 

การสื่อสารและคมนาคม 
 เปนปจจยัหนึ่งที่สนับสนุนการสอบสวนการระบาดใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค ทั้งการสื่อสารที่ทําให
ทราบการระบาดไดเร็วในระยะเริ่มตน และการคมนาคมที่อาจทําใหเกดิความยากลําบากในการเดนิทาง 
โดยเฉพาะกรณีการระบาดที่อยูในทองถ่ินกันดารหางไกล อาจทําใหการสอบสวนการระบาดไมประสบ
ผลสําเร็จได 
แนวทางในการดําเนินการสอบสวนเฉพาะราย(Individual  case investigation) 
1. รายช่ือโรคที่ตองทําการสอบสวนเฉพาะรายในสถานบรกิารระดับปฐมภูม ิ
           - อุจจาระรวงอยางแรง              - โปลิโอ/AFP 
           - บาดทะยักเด็กแรกเกดิ                               - คอตีบ  
           - ไอกรน               - พิษสนุัขบา 
           - ไขเลือดออก  (โดยเฉพาะรายแรกในพื้นที)่      - เลปโตสไปโรซีส 
           - หัด (อายุต่ํากวา 9 เดือนหรือมากกวา 25 ป)  - คางทูม 
           - โรคอื่น ๆ มี่ไมเคยเกิดในพื้นที่มากอน     
2. กอนจะรูวามีผูปวย ที่ตองสอบสวน ตองคํานึงถึงลักษณะอะไรของแหลงขาวบาง? 
 2.1 ใคร/อะไร? บาง ที่ถือไดวาเปนแหลงขาวที่ด ี
  - เจาหนาที่โรงพยาบาล, ผสส./อสม. 
  - รง.506/507 รายงานผลการชันสูตร 
  - หนังสือพิมพ, ขาวสารจากสื่อมวลชน อ่ืนๆ  

ฯลฯ 
 2.2 แหลงขาว อยูที่ไหนบาง? 
  - โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลจังหวัด (รพศ., รพท.) 
  - หองชันสตูร 
  - หมูบาน 

ฯลฯ 
3. เมื่อตรวจสอบขาว ควรสอบถามอะไรบาง ? 
 3.1 ผูปวยเปนใคร ? : เพศ, อาย,ุ อาชีพ 
 3.2 เขารับการรักษาเมื่อใด ? : วัน, เวลา 
 3.3 ไดรับการวินิจฉยัวาเปนอะไร? 
 3.4 ผลการตรวจพบอะไร ? 
 3.5 ผลการรักษาขณะไดรับขาว เปนอยางไร ? 
4. ควรไปที่ใด ? และไปพบใครบาง? 
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 4.1 โรงพยาบาล 
  - แพทยผูรักษา  :เปลี่ยนแปลงการวินจิฉัยหรือเปลา? 
  - หองชันสูตร  :ผลการตรวจสิ่งสงตรวจจากผูปวยพบอะไร? 
  - ตัวผูปวย  :ใหรายละเอียดไดหรือไม? 
 4.2 ที่อยูของผูปวย 
  - ครอบครัวของผูปวย : อยูใกลชิดกับผูปวยตลอดเวลาหรือเปลา ? 
  - เพื่อนบานใกลเคียง 
 4.3 ที่เรียน/ที่ทํางานของผูปวย 
  - เพื่อนใกลชิด 
5. ตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง? 
 5.1 ที่อยูขณะเริ่มปวย 
  5.1.1 อยูที่ไหน ? : ไป/มา ไดอยางไร ? พื้นที่ติดตอกับอะไรบาง? ฯลฯ 
  5.1.2 สภาพเปนอยางไร ? 
   - ลักษณะตามภูมิศาสตร : เปนปาละเมาะ?, เปนที่ลุมน้ําขังเกือบตลอดป ? 
   - สภาพสุขาภบิาลและสิ่งแวดลอมในบาน, บริเวณบานและเพื่อนบาน : สวมแหลงน้ํา
กิน น้ําใช, ขยะ ฯลฯ 
  5.1.3 ความครอบคลุมของการบริการสาธารณสุขเปนอยางไร : อยูหางสถานีมากไปรับบริการ
ลําบาก?, เด็กต่าํกวา 5 ป  ไดรับวัคซีนครบตามกําหนด? 
 5.2 ตัวผูปวย 
  5.2.1 ระยะกอนปวย อยูที่ไหน ?/ไปไหนมาบาง ? : ไปเฝาไขหลานที่โรงพยาบาล,ไปบวชลูก
ชาย ที่อีกหมูบานหนึ่ง ฯลฯ 
  5.2.2 ระยะกอนปวย มีใครมาเยี่ยม/อาศัย ที่บานหรือไม ? 
  5.2.3 ระยะ 3 วันกอนปวย กินอะไรบาง, ซ้ือมาจากที่ไหน? (ทั้งอาหารสําเร็จรูปและอาหารดิบ) 
  5.2.4 เร่ิมมีอาการ วัน/เวลาใด ? 
  5.2.5  มีอาการอะไรบาง? 
  5.2.6 ใหการรกัษา อะไรบาง? กอนเขาโรงพยาบาล :กิน/ฉีดยาอะไร? ฯลฯ 
 5.3 มีคนอื่นปวยอีกหรือไม ? ** 
  5.3.1 เมื่อไรบาง 
   - กอนผูปวยทีไ่ดรับแจงตามขาว จะแสดงอาการปวย มีไหม? 
   - หลังจากผูปวยที่ไดรับแจงตามขาว แสดงอาการปวยแลว มีไหม? 
  5.3.2 อยูที่ไหนบาง ? 
   - ในบานเดยีวกันกับผูปวย มีไหม? 
   - ในละแวกบาน มีไหม ? 
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   - ในที่ทํางาน หรือ ช้ันเรียน/ โรงเรียน เดียวกัน มีไหม ? 
    5.3.3 รักษาทีไ่หนกนับาง ? 
 5.4 มีคนที่อาจไดรับโรค (ผูสัมผัส) กี่คน ใครบาง ? 
  5.4.1 สมาชิกในครอบครัวมีกี่คน ใครบางที่ใกลชิดกับผูปวย 
  5.4.2 เพื่อนบานคนไหนบางที่ใกลชิดกับผูปวย 
  5.4.3 เพื่อนคนงาน หรือเพื่อนนักเรยีนที่ใกลชิดกับผูปวย 
6. จะตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการไดอยางไร ? 
 6.1 ควรเก็บอะไรสงตรวจบาง ** 
  - จากผูปวยทุกราย หรือ บางราย (จะเลือกอะไร , ใครดี) 
  - จากผูสัมผัสทุกราย หรือ บางราย (จะเลือกอยางไร, ใครดี : สัมผัสกับผูปวยคนไหน) 
  - จากสิ่งแวดลอม : อะไร,  ตรงไหน (เกี่ยวของกับผูปวยอยางไร) 
 6.2 สงตรวจหาอะไร/ที่ไหนดี 
7. เมื่อไดสอบสวนแลว ตองดําเนินการเพื่อควบคุมโรคตอใคร/ อะไรบาง? 
              - ผูปวยที่พบใหม : จะรักษาและควบคุมการแพรเชื้ออยางไร? 
              - ผูสัมผัส : จะปองกนัไมใหปวย และควบคุมการแพรเชื้ออยางไร? 
                  - ส่ิงแวดลอม     : จะทําลายเชื้อเพื่อลดการแพรโรคได อยางไร? 
                  - ผูอ่ืนที่อาจไดรับเชื้อภายหลัง (ผูที่เสี่ยงตอโรค) : จะใหความรู และ/หรือใหภูมิคุมกนัเพื่อ
ปองกันไมใหปวย ไดอยางไร?  
8. เมื่อเขียนรายงานการสอบสวน ควรสรุปอะไรบาง? 
  - การเกดิโรคครั้งนี้ มีผูปวยกี่คน, ตายกี่คน, ผูสัมผัสกี่คน 
  - ตรวจพบเชื้ออะไรบาง เปนอันตรายสวนที่ตรวจพบเทาใด : ผูปวย/ผูสัมผัส/ส่ิงแวดลอม 
  - สถานการณของโรคเปนอยางไร ? มีแนวโนมที่จะพบผูปวยเพิ่มขึน้อีกหรือไม? 
  - จะตดิตามเฝาระวังอยางไร นานแคไหน? 
  - ตามขอมูลที่ไดมาจากการสอบสวน เห็นวาจะควบคุม/ปองกัน ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร?               
หมายเหต ุ: ** ควรทําบัญชีรายการ (Line listing) การตรวจวัตถุตัวอยางและผูปวยรายอื่น/ ผูสัมผัสที่คนหาพบจะ
สะดวกในการรวบรวมขอมลู 

แนวทางในการดําเนินการสอบสวนการระบาด (Outbreak investigation) 
1. กอนจะวามกีารระบาดที่ตองสอบสวน ตองคํานึงถึงลักษณะอะไรของแหลงขาว บาง? 
 1.1 .ใคร/อะไร บาง ที่ถือไดวาเปนแหลงขาวที่ด ี
  - เจาหนาที่สาธารณสุขตําบล/อําเภอ, ผสส./อสม. 
  - อี 4, อี2, อี3, Daily record รายงานผลการชนัสูตร 
  - หนังสือพิมพ, ขาวสารจากสื่อมวลชนอื่นๆ ฯลฯ 
 1.2 แหลงขาว อยูที่ไหนบาง 
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  - สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  - หองชันสูตร ฯลฯ 
2. เมื่อตรวจสอบขาว ควรสอบถามอะไรบาง? 
 2.1 มีผูปวย/ตาย จํานวนเทาใด 
 2.2 สวนใหญเปนใคร : เพศ, อายุ, อาชีพ 
 2.3 พบผูปวยสวนใหญเมื่อไร : วันรับรักษา, วันทีพ่บลักษณะการระบาด 
 2.4 ผูปวยสวนใหญ ไดรับการวินิจฉยัวาเปนอะไร 
 2.5 ผลการตรวจชันสูตร พบอะไร 
 2.6 ผลการรักษาขณะไดรับแจงขาว เปนอยางไร? 
3.กอนลงมือสอบสวนตองคํานึงถึง อะไรบาง ? 
 3.1 มีวัตถุประสงค ที่ตองการจะรูอะไร เชน 
  - หาขอบเขตการระบาด, เชื้อสาเหตุ, แหลงโรค 
  - หาวิธีการถายทอดโรค 
 3.2 ในการดําเนินการสอบสวน จะทําอะไรบาง อยางไร  เชน 

- คนหาผูปวยในชุมชน โดยการสัมภาษณ 
- หาปจจยัที่เปนสาเหตุของการระบาด โดยการเปรียบเทียบการไดรับปจจยัเสี่ยงระหวาง 

ผูปวยและผูที่ไมปวย 
 3.3 คําจํากัดความในการสอบสวนนี ้มีอะไรบาง? 
  3.3.1 ผูปวยคือใคร เชน 
   - ผูปวยหมายถึง ผูที่มีอาการ 2/3 ของอาการตอไปนี ้
   1. ………………………………. 
   2. ……………………………… 
   3. …………………………….. 
   โดยมีวนัเริ่มปวยระหวางวนัที่……… …ถึงวันที…่………………………..  
  3.3.2 Control คือใคร ? เชน 
   - control ไดแก ผูที่ไมมีอาการ อยูในกลุมอายุเดยีวกันกบัผูปวย 
 3.4 จะใชวิธีการคํานวณ ทางสถิติ อะไรด ี? 
  - อัตรา, อัตราสวน, สัดสวน 
  - Chi – square test, t – test 
  - Odd ratio/Relative risk 
4. ควรไปพบใครบาง และ ควรรวบรวมขอมูลอะไร? 
 4.1 แพทยผูรักษา 
  4.1.1 เปลี่ยนแปลงการวินิจฉยั หรือไม ? 
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  4.1.2 ผูปวยที่เขารับการตรวจวินจิฉัยและรบัการรักษาทั้งหมดมีกี่คน ? ตายกี่คน? 
  4.1.3 ผูปวย/ตาย ที่แพทยใหการวินจิฉัยแลว มีอาการอะไรบาง ? ที่สําคัญ เชน 

ถายอุจจาระเปนน้ําเกนิ 3 คร้ัง   100% 
อาเจียน       90% 
ปวดทอง      80% 
คล่ืนไส       50% 
ออนเพลีย      30% 

 4.2 สาธารณสุขจังหวดั/สาธารณสุขอําเภอ 
  4.2.1 สถานการณกอนหนานี ้เปนอยางไร ? (อี.1,อี.2, อี.3) 
  4.2.2 ความถี่ของการเกิดโรค ชวงนี้เกินคาเฉลี่ยเดิมไปมากกวา 2 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หรือไม ? 
  4.2.3 แนวโนมของโรคเปนอยางไร ? (Daily record) 
 4.3 หัวหนาชมุชน (กํานัน/ผูใหญบาน/ครุใหญ/ ฯลฯ) 
  4.3.1 ใครปวยบาง? ตามคําจํากัดความที่เตรียมใวแลว (3.3)    
  4.3.2 อยูที่ไหนบาง ? 
 4.4 ผูที่เปนผูปวย ตามคําจํากดัความ (3.3) 
  4.4.1 เพศ อายุ อาชพี วัน/เวลาและที่อยูเมื่อเร่ิมปวย 
  4.4.2 มีอาการอะไรบาง ? 
  4.4.3 มีพฤติกรรมอะไรบาง ? กอนมีอาการปวย 
5. ตั้งสมมุติฐานอะไรบาง ? 
 5.1 การระบาดเกิดจากแหลงโรค แบบไหน ? : แหลงโรครวม / แหลงโรคแพรกระจายจาก epidemic 
curve 
 5.2 แหลงโรคนาจะอยูบริเวณไหน ? : พื้นที่/บริเวณ ที่มีอัตราปวยสูง จาก Spot map 
 5.3 อะไรนาจะเปนสาเหตุของการระบาด : ปจจัยเสี่ยง (risk factor) จาก “Agent”  
                Specific attack rate 
6. จะพิสูจนสมมติฐานไดอยางไรบาง? เชน 
 ทํา Case – control study : การระบาดในชุมชนใหญประชากรมาก หรือทํา Retrospective cohort study : 
การระบาดในสถาบันเล็ก ประชากรนอย 
7. จะยนืยนัโดยการตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ ไดอยางไร? 
 7.1 ควรเก็บอะไร สงตรวจบาง 
  - จากผูปวย ทุกราย หรือบางราย (จะเลือกอยางไร ?, ใครดี? 
  - จาก control ทุกราย หรือบางราย (จะเลือกอยางไร ? ใครดี? –match กบัผูปวยอยางไร?) 
  - จากสิ่งแวดลอม  -  บริเวณไหน ? : High attack rate area 
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     - อะไร ?   : High specific attack rate “agent” 
 7.2 สงตรวจอะไร ?, ที่ไหนดี? 
8. เมื่อสอบสวนแลว ตองดําเนินการเพื่อควบคุมการระบาด ตอใคร ? / อะไรบาง? 
 - ผูปวยที่คนพบทั้งหมด ระหวางการสอบสวน : จะรักษาและควบคุมการแพรเชื้ออยางไร ? 
 - ผูสัมผัสของผูปวยทุกราย : จะปองกนัไมใหปวยและควบคุมการแพรเชื้ออยางไร ? 
 -  ส่ิงแวดลอม : จะทําลายเชื้อเพื่อลดการแพรโรคไดอยางไร ? 
 - ผูที่อาจไดรับเชื้อภายหลัง (ผูที่เสี่ยงตอโรค) : จะใหความรูและ/หรือใหภูมิคุมกนั เพื่อปองกันไมให
ปวยไดอยางไร ? 
9. เมื่อเขียนรายงานการสอบสวนการระบาด ควรสรุปอะไรบาง? 
 - ระบาดวิทยาครั้งนี้ มีผูปวย/ตาย กี่คน ? 
 - การระบาดเริม่ตั้งแตเมื่อไร ? (ถึงเมื่อไร) 
 - ผูปวย/ตาย เปนใครบาง ? 
 - อะไรเปนสาเหตุของการระบาด 
 - แหลงโรค(source) / รังโรค(reservoir) อยูที่ไหน?   
 - เชื้อ / agent อะไร?    
 - แนวโนมของสถานการณการระบาดเปนอยางไร ? จาก Epidemic curve) 
 - จะตดิตามเฝาระวังอยางไร ? นานเทาใด? ประมาณ 2 เทาของระยะฟกตัวของโรค จากขอมูลการ
สอบสวนเห็นวา การควบคุม/ปองกัน ที่มีประสิทธิภาพควรประกอบดวยอะไรบาง ? 
การเขียนรายงานการสอบสวนการระบาด 
1. บทนํา 
 บอกใหทราบวาทําไมจึงมกีารสอบสวนการระบาดในครั้งนี้ ทราบขาวการระบาดได อยางไร เมื่อไร 
และใครแจงขาว ขอมูลเบื้องตนของ ผูปวยที่รายงานรายแรก(index case) เปนอยางไร 
2. วัตถุประสงค 
 บอกใหทราบวาในการสอบสวนครั้งนี ้ตองการคนหาอะไรบาง 
3. วิธีการ 
 3.1 บอกใหทราบวาจะทําอะไรบาง ทั้งในทางระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติ ที่จะไดมาซึ่งสิ่งที่
ตองการคนหา เชน ทําการสัมภาษณเพื่อหาขอบเขตของการระบาด จะหาปจจยัเสี่ยง โดยดูความแตกตางทาง
สถิติ ฯลฯ 
 3.2 บอกขั้นตอนของการกระทําตามวิธีการขางตนวาจะทําอยางไร เชน ขอใหครูประจําชั้นชวย
สัมภาษณเด็กนักเรียนที่ยกมอื เมื่อถามวาใครทองเสียบาง ฯลฯ 
 3.3 บอกคําจํากัดความของ “ผูปวย” ใหทราบวา หมายถึง คนที่มีอาการอะไรบาง, ตั้งแตเมื่อไรถึงเมือ่ไร 
 3.4 บอกใหทราบถึงวิธีการคํานวณทางสถิติ ที่จะใชในการสอบสวนครั้งนี้ 
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4. ผลการสอบสวน 
 4.1 การยืนยันการวินจิฉัยโรค 
  บอกใหทราบถึง อาการของผูปวยในครั้งนี ้โดยจัดลําดับความมากนอยของอาการ รวมทั้งการ
ยืนยนัการวินิจฉัยขั้นตน ดวยผลการตรวจทางหองชันสูตรของโรงพยาบาล (ถามี) 
 4.2 การยืนยันการระบาด 
  แสดงใหเห็นวามีความถี่ของการเกิดโรคผิดปกติตั้งแตเมือ่ไร โดยการเปรียบเทียบกบัชวงเวลา
เดียวกันของปกอนๆ (อาศัยขอมูลจาก อี.2) และแสดงใหเห็นชัดถึงพืน้ที่ที่มีการระบาด (อัตราปวยสูง) 
 4.3 ลักษณะทัว่ไปของพื้นทีท่ี่ไปทําการสอบสวนการระบาด 
  บรรยายใหทราบถึงลักษณะทางภูมิศาสตร รายละเอียดสภาพการสุขาภบิาล และสิ่งแวดลอม
ของพื้นที่นั้น จํานวนประชากร และลักษณะการกระจายของประชากร ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ ไดแก 
สวม แหลงน้ํา ตลาด รานคา โรงครัว เปนตน การกําจดัขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 4.4 ขอบเขตการระบาด 
  “เวลา” เร่ิมระบาดตั้งแตเมื่อไร (พบผูปวยรายแรกเมื่อใด) จนถึงเมื่อไร (ผูปวยรายสุดทาย) ใน
กรณีที่การระบาดสงบแลว 
  “บุคคล” มีผูปวยจากการระบาดครั้งนี้ทั้งสิ้นเทาไร คิดเปนอัตราปวยตอประชากรไดเทาไร ปวย
ตายกี่คน คิดเปนอัตราปวยตายเทาไร สัดสวนของผูปวยระหวางเพศชายและเพศหญิงเปนอยางไร ลักษณะการ
กระจายของผูปวยตามชวงอายุตางๆ เปนอยางไร 
  ถาพิจารณาดูการกระจายของผูปวยไปตามชวงเวลาตางๆ จะเปนอยางไร (โดยการทําฮิสโตแก
รม “Epidemic cure”)  
  “สถานที่” บริเวณใดมีการปวยสูงสุด จากการดูอัตราปวยของพื้นทีย่อยเปรียบเทยีบกัน และ
อาศัยแผนที่ลักษณะบริเวณชวย (spot map) 
 สรุปแลว การระบาดครั้งนี ้นาจะเปนการระบาดจากแหลงโรคชนิดไหน แหลงโรครวม หรือ
แพรกระจาย (จาก Epidemic curve) และบริเวณใดนาจะเปนแหลงโรค (จาก Spot map)  
 จากการสืบคนเพิ่มเติมในบริเวณที่สงสัยวา จะเปนแหลงโรค ตามขอมูลเบื้องตน ไดพบปจจัยเสีย่ง
อะไรบาง   
5. การเก็บวัตถตุัวอยาง  สงตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ 
 5.1 จากผูปวยที่สืบคนตามคําจํากัดความของการสอบสวน 
 5.2 จากปจจยัเสี่ยงที่สงสัยที่จะเปนสาเหตขุองการระบาด 
  สรุปผลการตรวจชี้บง เชื้อ/สาร อะไรเปนสาเหตุของการระบาด  (causative agent) 
โดยทําบัญชีรายการแสดงการตรวจวัตถุตวัอยางและผล 
6. การดําเนินการ  เพื่อควบคุมการระบาด ที่ไดดําเนินการไปแลว 
 การควบคุม/ทําลายเชื้อ/สาร ที่คิดวาเปนสาเหต ุ
 - ในคน ทั้งผูปวยและผูสัมผัส ที่ผูสอบสวนไปไหน 
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 - ในสิ่งแวดลอมที่คิดวาเปนแหลงโรค และสิ่งที่มีการปนเปอนจากผูปวย 
7. สรุป สถานการณและเสนอแนะ เพื่อการควบคุมและปองกันโรค 
 7.1 แนวโนมของการระบาด ตั้งแตเร่ิมสอบสวนจนถึงชวงกอนรายงาน 
 7.2 การควบคมุ/ทําลายเชื้อ/สาร ที่เปนสาเหตุใหไดผล 
  - ในคน : ใครบาง อยางไร นานเทาใด 
  - ในสิ่งแวดลอม : บริเวณใด หรือส่ือ (vehicles) อะไร อยางไร 
 7.3 การปองกนั Host 
  - กลุมไหนเสี่ยงที่สุด 
  - การใหภูมิคุมกัน : มีหรือไม 

- การใหความรู : จะใหปฏิบัติอยางไรจึงจะปองกันตัวเองไมใหรับเชื้อเขาไป (ตามวิธีการ 
ถายทอดโรคที่สอบสวนไดมา) 
8. บทขอบคุณ  ผูที่เกี่ยวของและใหความรวมมือในการสอบสวน 
กลเม็ดเคล็ดลับการสอบสวนโรค 
1. โรคอาหารเปนพิษ (Food poisoning) 
 ในงานแขงขันกีฬาผูพกิารแหงชาติประจําปที่จัดขึ้นในจงัหวัดหนึ่งในภาคกลาง มีผูเขารวมทั้งหมด
ประมาณ 1,300 คน โดยงานเริ่มขึ้นในวนัศกุรผูเขารวมประกอบดวย ผูพิการจากสถาบันตางๆ  ทั่วประเทศ  
ผูคุมทีม ผูฝกสอน กรรมการโดยนักกีฬาและผูคุมทีมจะพักอาศัยอยูทีห่องตางๆ ของอาคารเรียนสองหลังของ
วิทยาลัยพลศึกษาแหงหนึ่ง อาหารจะถูกปรงุเสร็จใหมๆ จากโรงครัวของวิทยาลัยแจกจายไปตามอาคารเรียนหรือ
บรรจุลงหอสงไปยังสนามแขงขัน ในคืนวันเสารไดมีผูปวยดวยอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองเสยีไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดราว 400-500 คน เชาวันอาทิตยเจาหนาที่ระบาดวิทยาไดออกไปสอบสวน
โรค โดยทําการสืบถามจากผูเกี่ยวของตางๆ รวมทั้งผูปวยและแพทย พยาบาลเพื่อหาขอมูลเบื้องตน   สมมติฐาน
ที่ตั้งไวคือ อาหารมื้อเย็นอาจเปนสาเหตุของการระบาดครั้งนี้ 
ขั้นตอนกอนลงพื้นท่ี 
 จากการสอบถามเบื้องตน ยืนยันวามีการระบาดจริง แตสาเหตุยังไมทราบเนื่องจากอาการบงชี้ไปทาง
ระบบทางเดินอาหารสวนตน เปนอยางเฉียบพลันและเกดิกับคนหมูมาก จึงมุงประเดน็ไปที่โรคระบาดอาหาร
เปนพิษ เนื่องจากขอมูลที่โรงพยาบาลไมไดบันทึกไวเพราะชวงเวลาดังกลาวเกดิความโกลาหลมาก เจาหนาที่
แทบจะไมเพยีงพอที่ใหความชวยเหลือผูปวยที่มีความพกิารแบบตางๆ ราวส่ีหารอยคนได จึงสรางแบบสอบถาม
ขึ้นมาเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวา เกดิกับใคร รับประทานอะไรบาง เกิดขึ้นเมื่อใด  
ที่ไหน และมีอาการเชนไร โดยทําเปนแบบตารางใหลงเครื่องหมายถูกโดยไมตองการความละเอียดและจํานวน
คําถามมากนัก เนื่องจากมีความยุงยากของการสัมภาษณ และระยะเวลาจํากัดเนื่องจากนักกฬีาตองทําการแขงขัน
ตอ จากนั้นก็เตรียมอุปกรณสําหรับเก็บตัวอยางอาหาร ส่ิงสงตรวจอื่นๆ ที่เก็บจากผูปรุงอาหาร (throat, nasal, 
และ ear swabs) และสิ่งแวดลอม 
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ขณะอยูในพืน้ท่ี 
 ทําการสัมภาษณผูปวย ผูที่อยูในเหตกุารณ ผูปรุงอาหาร ตรวจรางกายผูปรุงอาหารและผูปวย เก็บเชือ้
จากชองห ูจมกู คอ จากผูปรุงอาหาร สํารวจสิ่งแวดลอม คือ สถานที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่ปรุงอาหาร 
ตลอดจนขั้นตอนซื้อ เก็บ ปรุง และแจกจายอาหารทุกมื้อที่สงสัย เก็บตวัอยางอาหารสิ่งแวดลอมสงตรวจ ในกรณี
ที่มีผูปวยที่แปลกๆ อาทิเชน ในเหตกุารณทีพ่บเด็กอาย ุ6 เดือนปวยหนึ่งราย จึงตามไปสัมภาษณผู 
ปกครองเพราะอาจใหรายละเอียดบางอยางที่บงบอกสาเหตุการระบาดครั้งนี้ จากนั้นทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ
ตางๆ กอนออกจากพืน้ที ่
 ผลพบวา สถานที่ปรุงอาหารและขนมเอแคลรถูกสุขลักษณะด ีการระบาดนาจะเปนแหลงโรครวมหรือ 
common outbreak (ดูจาก epidemic curve) อาหารที่ควรจะเปนสาเหตุคือ อาหารมื้อเยน็ โดยเฉพาะขนม 
เอแคลร ลักษณะอาการปวย และระยะฟกตัว (ประมาณสามชั่วโมงเศษ) ขนมที่เหลือใหทําลายทิ้ง และระวังเรื่อง
อาหารที่จะใหในมื้อตอๆ ไปซึ่งไมควรมีครีมหรือน้ําสลัดที่ตองใชเวลาเตรียมนานกวาจะไดรับประทาน สวนเชื้อ
ที่เปนสาเหต ุกับการแพรกระจายนั้นยังตองรอผลการชันสูตรตอไป 
กลับจากพื้นท่ี 
 วิเคราะห ประมวลผล หาปจจัยที่ทําใหเกดิโรค เชื้อที่เปนสาเหตุทําบันทึกรายงานผูบงัคับบัญชา รายงาน
เบื้องตน เมื่อผลการชนัสูตรกลับมาพบวา เชื้อที่เปนสาเหตุคือ Staphylococus aureaus และ Bacillus cereaus  ใน
ขนมเอแคลรและจากผูปรุงอาหาร ซ่ึงเกิดในขั้นตอนการปรุงขนมเอแคลร ที่ใชระยะเวลานาน เนื่องจากภาชนะที่
ใชมีขนาดเล็ก จําเปนตองทําหลายรอบนานกวา 12 ช่ัวโมง กวาจะเสรจ็ และยังเล่ือนการรับประทานจากมื้อเทีย่ง
ไปไวในตอนเย็น การปนเปอนอาจเกดิจากน้ําลาย หรือจากมือ อีกทั้งขนมเอแคลรไดถูกบรรจุในถุงพลาสติกใส
ในกลองเก็บไวทามกลางอากาศรอนทั้งวนั จงึบูดเสียโดยเฉพาะอนัที่มเีชื้อโรคปนเปอนมาเปนเวลานาน ลักษณะ
อาหารก็เสริมสงใหเชื้อโรคแบงตัวผลิต Toxin ไดดแีตกอนๆ นั้นผูปรุงอาหารไมเคยมีปญหาเรื่องนีเ้พราะทํา
จํานวนไมมากและขายจนหมดภายในระยะเวลาอันสั้น รายงานฉบับสมบูรณถูกจัดทาํขึ้นสงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ เพราะมีความรูใหมที่วาอาจมกีารติดเชื้อของแบคทีเรีย
สองชนิดในการระบาดเดยีวกัน และในชนดิอาหารที่ไมคอยพบเชื้อ Bacillus cereaus บอยในประเทศไทย   
กลเม็ด 
 1. แบบการศึกษา 
  Retrospective Cohort Study โดยเก็บขอมูลที่เขารวมในเหตุการณทุกคน ซ่ึงในกรณนีี้ทาํได
สะดวกรวดเร็วกวาการทํา case-control study เนื่องจากผูเขารวมในงานพักอาศยัอยูในอาคารของวิทยาลัยพละ
แยกเปนสถาบันอยูแลว อีกทั้งผูควบคุมทีมมีรายช่ือและสามารถสื่อภาษากับผูพิการไดดี การลงมารับประทาน
อาหารก็มีเวลาแนนอนเปนกลุมๆ และรายการอาหารก็เปนแบบเดยีวกนัเพียงแตใครจะรับประทานไม
รับประทานอาหารชนิดไหน มากนอยเทาไร การที่สุมทําแลวตามหาแตละคนนั้นทําใหเสียเวลามากกวา อีกทั้ง
การสืบสวนขอมูลเบื้องตนกอนพิสูจนสมมติฐานทําไดดทีําใหประเด็นสอบสวนแคบลง 
 2. แบบสอบถาม 
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  ทําเปนตารางลงเครื่องหมายหรือเติมคําเพยีงเล็กนอย เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว และไมยุงยากใน
การสื่อความภายในเวลาอันจาํกัด เนื้อหาทีม่ีสามกลุมใหญๆ คือ ใคร (ช่ือ อายุ เพศ) รับประทานเมือ่ใด อาหาร
อะไรบาง มีอาการปวยหรือไมเมื่อไหร อยางไร  

ช่ือสถาบัน………………………………………………………………………………………………….. 
จํานวน คน………………………………………………………………………………………………….. 
สัมภาณ คน………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ อายุ เพศ เวล
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 3. การวิเคราะห 
  ใชโปรแกรม Epi Info ในการปอนขอมูลและวิเคราะหหาอัตราปวย Attack rate (%), chi-square 
for trend เพื่อหา dose-response relationship, Risk Ratio หาปจจยัเสี่ยง และใช MULTILR ในการวเิคราะห 
adjusted odds ratio เนื่องจากการรับประทานอาหารไมไดมีหลายหลาก ทําใหอาหารอืน่ๆ สัมพันธกับการปวย
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติไปดวย 
 

รายการอาหาร รับประทาน ไมรับประทาน สถิติ 
 ปวย ไมปวย ปวย ไมปวย RR (95%) P-value 
แพนงเนื้อ       
ไขเค็ม       
ขนมเอแคล       
น้ํา       
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2.โรคระบาดไขออกผื่นปวดขอ Chikungunya   
 เกิดการระบาดของโรคไขออกผ่ืนปวดขอในชวงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2538 ในพื้นที่จังหวัดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจาหนาที่ระบาดวิทยาไดขอมูลเบื้องตนถึงลักษณะอาการแตไมทราบวาเปนโรคอะไร   
กอนลงพื้นท่ี  
 ทําการรวบรวมขอมูลเนื้อหาของโรคลักษณะดังกลาวที่เคยระบาดในเมืองไทย ติดตอทางหองชันสูตร
ถึงวิธีการเก็บ การขน และการรับสงสิ่งสงตรวจ ติดตอกบัผูเชี่ยวชาญโรคในกลุมที่ตองสงสัยเพื่อหาความรู
เพิ่มเติมและทนัสมัย คณะสอบสวนโรคควรจะมีผูรูเร่ืองแมลงนําโรครวมไปดวย 
ขณะอยูในพืน้ท่ี 
 ทําความเขาใจกับเจาหนาที่พืน้ที่ ดูขอมูลเฝาระวังโรคตางๆ ที่มีลักษณะคลายกันในทกุระดับสัมภาษณ
แพทยเจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข สัมภาษณตรวจรางกายผูปวยประเมินสถานการณ 
วางแผนเลือกแบบการศึกษาแบบ cross-sectional เนื่องจากสงสัยวามีผูปวยจํานวนมากที่ไมมาโรงพยาบาลและ
ทางพื้นที่ตองการควบคุมโรคใหไดกอน จึงเลือกวิธีการศกึษาและพื้นที่เพื่อสนองตอวตัถุประสงคนี้เปนหลัก ลง
ไปประเมินความหนักเบาของปญหา ขอบเขตการแพรกระจายภายในเวลา 3 วัน 
 ผลพบวาในชวงฤดูฝนนี้มีผูปวยทกุกลุมอายุทั้งสองเพศ ผูปวยมีอาการไขรอยละ 100 ปวดขอรอยละ 98 
(เปนตามบริเวณขอใหญๆ ทั้งสองขางและปวดรุนแรงมาก) และผ่ืนแดงนูนทั่วไป (72%) เขาไดกับ chikungunya 
infection 
 ลักษณะภูมิประเทศมีตนไมรอบๆ บาน บานเรือนไมหางกันนักอยูในรศัมีที่ยุงสามารถบินจากบานหลัง
หนึ่งไปอีกหลังหนึ่งได และมีภาชนะใสน้ําทั้งในและนอกบานหรือเศษภาชนะหรือยางรถยนตที่มีน้าํขังอยู พบ
ลูกน้ํายุงลายที่เปนพาหะจํานวนมาก ยุงที่เปนพาหะคือ Aedes albopictus และ Aedes aegypti  ทางพื้นที่ทําการ
ควบคุมโรคโดยดดัแปลงเอกสารจากโรคไขเลือดออก ใหสุขศึกษาแกประชาชนทั่วไป แลวเรงสํารวจหาผูปวย
เพิ่มเติมในหมูบานตางๆ และเฝาระวังพิเศษสําหรับโรคนี้โดยใชนิยาม มีไข รวมกบัออกผื่นและปวดขอ 
ในชวงเวลาดังกลาว 
ออกจากพื้นท่ี 
 ทํารายงานแจงตอผูที่เกี่ยวของ ติดตามผลการตรวจทางหองชันสูตรพบภูมิคุมกันโรค IgM IgG ของ 
chikungunya virus และเพาะเชื้อพบ chikungunya virus จึงแจงกลับพืน้ที่เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่ขางเคียงรวมทั้ง
จังหวดัเขตแดนติดตอ จากนัน้รวมดําเนินการศึกษาตอรวมกับพื้นทีแ่ละหนวยงานตางๆ เนื่องจากสงสัยวาจะเปน
โรคที่กลับมาเปนใหม อีกทั้งยังไมมีความรูในประเทศไทยมากอนในหลายๆ ประเด็น อีกทั้งทําการเฝาระวังตอ
ตลอดฤดูฝน ซ่ึงจํานวนผูปวยลดลงเรื่อยๆ จากการคนหาผูปวยเพิ่ม (พันกวารายจนถึงนอยกวา 5 รายภายใน 3 
เดือน) 
กลเม็ด 
 1. แบบการศึกษา 
  Cross-sectional study เลือกพื้นที่ทําการสาํรวจลูกน้ํายุงลายและสิ่งแวดลอมเพื่อบรรลุเปาหมาย
ของการควบคุมโรคเปนหลักโดยไมตองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากในบางโรคไมตองรอการยืนยนัผล
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แนนอนเสียกอนเพราะอาจจะสายเกินไป เพียงแคหลักฐานชี้บงแนนหนาพอ ในเรื่องนี้ยังไดผลพวงของการ
ควบคุมไขเลือดออกซึ่งมียุงชนิดเดยีวกันนีเ้ปนพาหะอีกดวยการนัดหมายก็ใชทีว่ัดหรือโรงพยาบาลแทนจะเร็ว
กวาการไปเดนิเคาะประตูตามบาน ระหวางรอผลทางหองปฏิบัติการก็ทําการคนหาผูปวยและเฝาระวังเพิ่มเติม 
ซ่ึงภายหลังพบวามีราวพนักวาคน 
 2. แบบสอบถาม 
  ครอบคุลมเนื้อหาขอมูลประชากรพื้นฐาน อาการปวยที่รวมถึงโรคไขออกผ่ืนชนิดอื่นๆ ดวย 

และขอมูลคนอาศัยในบานเดียวกันวาปวยหรือไมอยางไร 

 3. การวิเคราะห  
               Attack rate, age-specific attack rate, risk ratio, larva indexes เพื่อใชในการวางแผน 
ควบคุมปองกนัการแพรระบาดของโรค 
3.โรคอุจจาระรวงอยางแรง (Severe Diarrhea) 
  มีรายงานผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงอยางแรงดวยเชื้อ EI Tor Ogawa ราวยี่สิบกวาราย และเสียชีวิต 1 
ราย จากจังหวดัหนึ่งในภาคเหนือ ปญหาไมไดอยูทีก่ารวนิิจฉัยแตอยูที ่แหลงโรค สาเหตุการระบาด และการ
ควบคุมปองกนั 
ขั้นตอนกอนลงพื้นท่ี 
 ติดตอประสานกับหนวยงานชันสูตรในระดับตางๆ เพราะตองสงตัวอยางจํานวนมากและใชระยะนาน 
ตระเตรียมอุปกรณที่จะตองใช อาทิเชน แบบสอบถามเฉพาะราย ไมพันสําลีฆาเชื้ออาหารเลี้ยงเชือ้ และถุงมือ 
เปนตน แลวซักซอมคณะทํางาน 
ขณะอยูในพืน้ท่ี 

• การบริหารจัดการเปนสิ่งสําคัญ นั่นคือคณะทํางานจะแบงเปนกลุมใหญ สามกลุมคือ กลุมแรกผู   

ออกไปสอบสวนหาผูปวย ผูสัมผัส ส่ิงแวดลอม รวมทั้งและเก็บตวัอยางสงตรวจพรอมใหคําแนะนําและรักษา 
กลุมที่สองคือ ผูที่คอยติดตอประสานเตรียมอุปกรณส่ิงสนับสนุนตางๆ ในการปฏิบัติงานใหมีเพียงพอและ
เพียบพรอมอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน แบบสอบถาม อุปกรณเก็บตวัอยางสงตรวจ น้ํามันรถ เบี้ยเล้ียง วิทยุ
ส่ือสาร กระดาษ ปากกา แผนที่เข็มหมุดสี ฯลฯ กลุมสุดทายคอืผูที่สามารถตัดสินใจใหคําแนะนําในการ
สอบสวนโรค มีความรูความสามารถในการโยงใยประมวลวิเคราะหขอมูลจนหาแหลงโรค วิธีแพรกระจายของ
โรค และวิธีการควบคุมปองกันใหได ซ่ึงตองตามติดปญหาและสถานการณตลอดเวลารวมทั้งสามารถสั่งการได 
อนึ่งทั้งสามกลุมตองมีการประสานงานใหสอดคลองกันและรวดเร็วทนัการเนื่องจากการควบคุมโรคใหมี
ประสิทธิผลและเหนื่อยนอยที่สุดนั้นตองอาศัยการทํางานหนักเกือบทั้งวันในชวงแรกของการระบาด (ไมมี
วันหยุดราชการ) เมื่อการแพรระบาดเริ่มลดลงก็ตองควบคุมโรคไปอีกระยะหนึ่งราวสองเทาของระยะเวลาฟกตัว 
การระบาดครัง้นี้กินพืน้ที่สองจังหวดั เนื่องจากเปนอําเภอที่เปนเขตติตอ รวมทั้งมีการสัญจรไปมาระหวาง
ประชากรสองพื้นที่นี้มาก ดังนั้นจึงมกีารประสานงานกนัระหวางจังหวัดทั้งสอง เพื่อรวมกันในการสอบสวน
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ควบคุมปองกนัโรคครั้งนี้ มีการประชุมตกลงกันในระดบัหัวหนางานของหนวยงานที่เกี่ยวของของทั้งสองพื้นที่ 
อาทิเชน สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยวิชาการเขต ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลจังหวัด เทศบาล 
เปนตน 

 ผลพบวามีผูปวยประมาณรอยกวาราย กระจายทุกกลุมอายุในชวงหนึ่งเดือนเศษๆ โดยมีสัดสวนผูปวย
ในวยัแรงงานสูงชวงแรกของการระบาด ตอมาเริ่มพบในเด็กมากขึน้ แหลงระบาดในระยะแรกคือ เนื้อที่นํามา
ปรุงเปนอาหารรับประทานดิบๆ ที่นํามาจากโรงฆาสัตวที่มีการปนเปอนเชื้อโรคของจังหวดั ข กระจายไปตาม
ตลาดตางๆ สวนระยะหลังๆ ของการระบาดไดพบแหลงโรคจากขนมจนีและตลาดสดของจังหวัด ก แตไม
สามารถหาความเชื่อมโยงกบัแหลงโรคในระยะแรกไดมกีารรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับกระทรวงทราบเปน
ระยะเพราะการสอบสวนควบคุมโรคกินระยะเวลานานและเปนเรื่องสําคัญ 
กลับจากพื้นท่ี 
 ทํารายงานเรงดวน เพื่อใหขอมูลเฝาระวังแกพื้นที่ใกลเคียงและพื้นทีเ่สี่ยงเปนสิ่งสําคัญในอันดับแรก 
จากนั้นยังวิเคราะหประมวลในรายละเอียดวาไดเรียนรูอะไรเพิ่มเติมจากโรคระบาดเดมิๆ นี้บาง อันจะเกดิ
ประโยชนในการเขาใจโรคนี้มากขึ้น หรือปองกันการระบาดครั้งตอไป 

กลเม็ด 
 1. แบบการศึกษา  
  ของจังหวดั ก เปนแบบ  Cross-sectional หรือทําการสอบสวนทุกรายรวมทั้งผูสัมผัสในขณะมี
การระบาดไประยะหนึ่งแลวไมสามารถยอนไปหาตนตอของเรื่องได สวนจังหวดั ข เร่ิมจาก case-control เพื่อ
พิสูจนสมมติฐานที่ไดจากการสอบสวนโรคเบื้องตนการรับประทานอาหารในงานศพ จุดเนนเรื่องนีค้ือการโยง
ใยเรียงรอยเร่ืองตางๆ เขาดวยกันระหวางแหลงโรคกับการแพรกระจายเชื้อ อีกทั้งนิยามของผูปวยทีส่ามารถ
ปรับเปลี่ยนได (เพิ่มหรือลดความไว- sensitivity) ขึ้นกับชวงระยะเวลาการระบาดวาอยูในระยะใดเพือ่ให
เหมาะสมกับจาํนวนเจาหนาที่และการสนบัสนุนดานตางๆ ดวย 
หมายเหต ุถามีเขาไปสอบสวนทันในระยะแรกของการระบาด การทําแบบ historical prospective cohort study 
จะดกีวา 
 2. แบบสอบถาม 
  ใชของสํานักระบาดวทิยา ซ่ึงมีอยูแลวมาปรับเปลี่ยน (แบบสอบถามเฉพาะราย) โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม ใครรับประทานอาหารอะไรบางยอนหลัง 3-5 วัน วันเวลาเริ่มปวย อาการปวย การรักษา ผูสัมผัสมี
ใครบาง แหลงโรค เปนตน 

 3. การวิเคราะห 
  ในพื้นที่ควรจะแยกแยะวา คนไหนคือผูปวย ผูสัมผัสของใคร เก็บสิ่งสงตรวจอะไรไปบาง 
เมื่อใด จะตองตามผลเมื่อใด รักษาแลวหรือยัง มีการโยงใยกับรายอื่นๆ อยางไร โดยวาดภาพลงในกระดาษ/
กระดานใหสามารถตอเติมหรือปรับเปลี่ยนไดภายหลัง อาจใชเครื่องคิดเลขแจงนับธรรมดา หรือคอมพิวเตอรมา
ชวยก็ได แผนที่สําคัญมากในเรื่องนี้เพราะจะใหภาพที่ชัดเจนขึ้นรวมถงึชี้บงถึงแหลงโรคได 
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 4. การดําเนินงาน 
  4.1 หองปฏิบัติการ 
   มีบทบาทมากในเรื่องนี้ ขณะที่มีการแพรระบาดมาก ควรสงตรวจแบบวิธีที่ใหผล
รวดเร็วแตความจําเพาะนอยกวา โดยเลือกสงในรายที่สงสัยวาเปนผูปวย สวนรายอื่นๆ หรือผูสัมผัสสงเพาะเชื้อ
ตามระบบปกติ เพราะทําใหการทํางานควบคุมโรครวดเร็วข้ึน   

  4.2 การรายงานผลชันสูตร 
   ในระยะที่มีการระบาดมากควรที่จะรายงานดวยวาจาหรอืทางโทรศัพท/โทรสาร หรือ
วิทยุส่ือสารแลวแตพื้นที่ จากนั้นคอยสงเอกสารตามมาถึงผลตรวจยืนยนัแนนอน ทัง้นี้เนื่องจากการทําให
ครอบคลุมมากที่สุดไวกอนในระยะแรก ยอมลดการแพรกระจาย และงานยึดเยื้อที่จะตามมาภายหลังได 
โดยเฉพาะถาระยะฟกตวัเพยีง 3 วันก็ยิง่นาทาํมาก สวนในระยะที่การระบาดเริ่มลดสามารถรายงานตามระบบ
ปกติได 
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บทที่ 8 
คําจํากัดความของคาํที่พบมากในทางระบาดวิทยา 

 
1. ส่ิงกอโรค (Agent) : ส่ิงที่ทําใหเกดิโรค ถือวาเปน Primary หรือ True cause ที่ทําใหเกิดโรคขึ้น 

ประกอบดวยปจจัยทางชวีวทิยา ปจจัยทางฟสิกสและปจจัยทางเคม ี 
2. ภูมิคุมกัน (Antibody) : เปนสารชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึน้ในรางกายภายหลังถูกกระตุนดวยสารหรือ

ส่ิงมีชีวิตบางอยาง เมื่อเกิดขึน้แลวจะทําใหสามารถตอตานการติดเชื้อหรือเชื้อ
โรคไดตลอดจนพิษของมันไดที่เรียกวาสภาวะภูมิคุมกันโรค 

3. สารกระตุน(Antigen) :สารอะไรก็ตามที่เมื่อเขาสูรางกายแลวสามารถกระตุนใหเกิดภาวะการ
ตอบสนองทางภูมิคุมกันขึ้นได 

4. พาหะ (Carrier)                       : คือคนหรือสัตวที่มเีชื้อโรคอาศัยอยูโดยไมปรากฏอาการของโรคนั้น ซ่ึงจะ 
                                                        เปนแหลงโรคที่สําคัญมาก สภาพการเปนพาหะของแตละคนและแตละโรค 
                                                       ไมเหมือนกัน 
5. ผูปวย (Case) : คนหรือสัตวที่มีเชื้อและอาการของโรคนั้นๆ แยกเปน 
      - Confirmed case : ผูปวยที่มีอาการของโรค และสามารถตรวจพบเชือ้ที่

เปนสาเหตุไดทางหองปฏิบัติการหรือพบตัวช้ีวดัที่บงบอกถึงการติดเชื้อนั้นๆ 
ได เชน การตรวจวดัระดับแอนติบอด ี(Pair–Serum) 

      - Presumptive case : ผูปวยที่มีอาการทางคลีนิค แตยังไมไดรับการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการหรือตรวจแลวแตยังไมพบแยกยอยออกไดเปน 

      - probable case: ผูปวยทีน่าจะปวย 
      - Suspected case : ผูปวยที่สงสัย 
6. Cohort : กลุมคนที่ถูกเลือกขึ้นมาสําหรับการศึกษาเฉพาะเรื่อง เปนการเฝาดูไป

ขางหนา 
7. โรคติดตอ : คือการเจ็บปวยที่เกิดจากการถายทอดตัวเชื้อโรค หรือพษิของ 
(Communicable disease) มันจากแหลงโรคไปยังผูที่สามารถรับเชื้อได (Susceptible host) ไมวาโดย

ทางตรงเชนจากคน หรือสัตวที่มีเชื้อโรคอาศัยอยูหรือโดยทางออมซึ่งผานทาง
ตัวกลาง เชน พืช สัตว แมลง หรือส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวติ 

8. ระยะติดตอได : คือชวงเวลาที่เชื้อโรคอาจจะถายทอด จากคนหรือสัตวที่มีเชื้อโรคอาศยั 
(Communicable Period) อยูไปยังคนหรือสัตวอ่ืนๆ ได ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวนี้ของแตละโรคมีความยาว

ไมเทากันอาจจะเริ่มตั้งแตวนัแรกที่ไดรับเชื้อหรือเมื่อเร่ิมปรากฎอาการบาง
โรคระยะติดตอไดส้ินสุดเมือ่หายจากอาการสําคัญแลว บางโรคสามารถแพร
โรคไปไดอีกนาน บางโรคระยะติดตอไดนี้มีอยูเปนพักๆ หรือคงอยูเปน
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เวลานาน เชน วัณโรค ซิฟลิส โกโนเลีย บางโรคอาจจะเกี่ยวของกับแมลงนํา
โรค เชน ระยะติดตอไดของโรคเทาชาง สัมพันธกับนิสัยการออกหากนิของ
ยุงนําโรคนี ้

9. ผูสัมผัส (Contact) : คือคนหรือสัตวที่ไดคลุกคลีกับคน หรือสัตวปวยหรือส่ิงแวดลอมทีแ่ปด
เปอนเชื้อโรค และมีโอกาสที่รับเชื้อได 

10. Contamination : คือสภาพที่พบเชื้อโรคตามที่ตางๆ เชน ส่ิงของ เครื่องใชรวมทั้งอาหารและ
น้ําซึ่งสิ่งเหลานั้น ในสภาพปกติไมมีเชื้อโรคชนิดนั้นๆ อยู 

11. โรค (Disease)  : ความผิดปกติของรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีอาการและอาการแสดงของ
ความผิดปกตนิั้นๆ โดยมีลักษณะเฉพาะแลวแตส่ิงที่ทําใหเกิดโรควาเปนอะไร 

12. Disinfection : คือการที่ใชสารเคมี หรือกรรมวิธีทางฟสิกส เพื่อทําลายแมลงหรือสัตวแทะ
ตามตัวคน เสื้อผา หรือส่ิงแวดลอมหรือตามตัวสัตว รวมถึงการทําลายตัวเหา
ตามรางกายของคน ถาเปนการทําลายแมลงโดยเฉพาะใชคําวา  Disinfection 
แตการทําลายนี้อาจจะไมสามารถฆาเชื้อทั้งหมดได 

13. Droplets : ละอองของเสมหะ หรือน้ําลายที่แพรกระจายในอาการที่เกิดจากการพูด การ
ไอ จาม ซ่ึงละอองเสมหะ น้ํา ดังกลาวจะเปนสารคัดหล่ังที่ออกมาจากปาก 
จมูก ลําคอ หรือหลอดลม ซ่ึงอาจมีเชื้อโรคปนอยู 

14. Droplet nuclei : ละอองเสมหะหรือน้ําลายทีแ่หงแลว (Droplets) อาจบรรจุเชื้อโรคไวเชนกัน
กับ Droplets จะแตกตางกันตรงที่ Droplets nuclei สามารถอยูในอากาศ ได
นานกวา Droplets 

15. Endemic : คือการมีโรคหรือเชื้อโรคในทองถ่ินใดๆ เปนปกตวิิสัยอาจหมายถึงการมี
ผูปวยอยูในทองถ่ินนั้นๆ เสมอๆ ดวย หรือ ความชุกของโรคมีอยูคงที่จน
กลายเปนโรคประจําถ่ิน (ในคน) Hyperendemic หมายถงึ มีการแพรกระจาย
ของโรคอยางรุนแรงและถาวรเชนในกรณขีองโรคไขจับสั่น 

16. Epidemic : หมายถึงปรากฎการณของการเจ็บปวยทีม่ีลักษณะเหมอืนกันที่มีจํานวน 
              ผูปวยมากเกินปกตติามที่คาดหมายไวในปกอนๆ ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน

ผูปวยซ่ึงบงชีถึ้งการระบาดอาจจะเกี่ยวกบัลักษณะ และขนาดของเชือ้โรค 
ขนาดและกลุมของประชากรที่เคยติดเชื้อโรคคร้ังกอนหรือไมเคยมีการติด
โรคมาเลย ดังนั้น การระบาดจึงขึ้นอยูกับความถี่ของการติดโรคในชุมชนและ
ทองที่เดิมในชวงระยะเวลาเดียวกันของแตละป ในกรณทีี่มีผูปวยดวย
โรคติดตอที่หายไปนานแลวเพียง 1 ราย เชน ฝดาษ ก็ด ีหรือเกิดโรคที่ไมเคย
ปรากฏในทองถ่ินนั้นๆ หรือเกิดขึ้นเปนครั้งแรกก็ด ี(เชนไขเหลืองในประเทศ
ไทย) จะตองถือวาเกิดการระบาดของโรคนั้น และจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
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รายงานและสอบสวนโรคโดยดวนทีสุด การระบาดของโรค แบงตามแหลง
โรคได 2 แบบ คือ 

      - Common Source : คือการระบาดของโรคที่เกิดจากแหลงแพรโรค
แหลงเดยีว สวนใหญเกิดจากมีน้ํา อาหาร นม เปนสื่อ 

     - Propagated Source : คือการระบาดที่เกิดจากแหลงเชื้อโรคหลายสวน
ใหญ เกิดจากการติดตอจากคนสูคนหรือโรคที่ติดตอโดยมีแมลงเปนพาหะ 

17. Etiology : หมายถึงวิทยาการที่วาดวยสาเหตุของการเกิดโรค 
18. Exposure : โอกาสในการไดรับเชื้อของกลุมไวรับไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมโดย

ในที่นีห้มายถงึการสัมผัสกับแหลงโรค เชื้อโรคอันเปนผลใหเกิดการตดิเชื้อ
โรค (เกิดโรค)ในครั้งนั้น 

19. Case fatality rate หรืออัตราผูปวยตาย 
 : คือรอยละของจํานวนผูที่ตายดวยโรคใดโรคหนึ่งตอจํานวนผูปวยดวยโรค

เดียวกัน มักใชกับโรคที่เราสามารถติดตามผูปวยและผูตายดวยโรคนี้ได
ทั้งหมดสามารถบงบอกถึงความรุนแรงของโรคได ซ่ึงอัตราปวยตายนีไ้ม
เหมือนกับอัตราตาย 

20. การสุขศึกษา  : คือกระบวนการซึ่งแตละบคุคลหรือกลุมชนไดรับการศกึษา 
(Health education) เพื่อสงเสริมทรงไวหรือเพิ่มพูนสุขภาพเพือ่จะใหมีประสิทธิภาพ วิธีการและ

การปฏิบัติที่จะบรรลุเปาหมายอันนีใ้หไดจะตองมุงปฏิบัติตอพฤติกรรม
หลายๆ แบบประชากรและตอสาเหตุตางๆ ที่เขารับและไดความรู
เพราะฉะนั้นการใหสุขศึกษาจึงเริ่มในสภาพความเปนอยูอยางใดก็ได แต
จะตองดวยวิธีการที่ทําใหเขาสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสุขภาพของบุคคล
ทําใหเขาสนใจเพื่อที่จะปรับปรุงความเปนอยูของเขาใหดีขึ้นทั้งในฐานะ
สวนตัว และในฐานะสมาชกิของครอบครัวและของชุมชนในการควบคุม
โรคติดตอ ปกติแลวสุขศึกษามักรวมถึงการยกระดับความรูที่เกี่ยวกับโรคการ
เปลี่ยนแปลงนสัิย และที่ทาของประชาชนที่เกี่ยวของกับการเกิดการกระจาย
และความถี่ของการเกิดโรค และวิธีการทีจ่ะแกขอบกพรองในเรื่องความรู
เกี่ยวกับโรคและการเปลี่ยนแปลงนิสัยและทีทาของประชาชนเหลานั้นดวย 

21. Herd immunity : ภูมิคุมกันหรือความตานทานตอโรคของชุมชนหรือกลุมชนที่สามารถ
ปองกันโรคใดโรคหนึ่งได ซ่ึงความตานทานนี้มีพื้นฐานมาจากการที่แตละ
บุคคลมีภูมิคุมกันสูงรวมกนัทั้งหมด มีสัดสวนสูงกวากลุมคนที่ไมมีภูมคิุมกัน 
ทําใหโอกาสทีเ่ชื้อโรคจะแพรระบาดไปเปนไปไดยาก 

22. Host : หมายถึงมนษุยหรือสัตวทีม่ีชีวิตอื่นๆ ที่พอจะใหเชื้อโรคมีชีวิตอยูหรืออาศัย
อยูตามธรรมชาติ Protozoa (สัตวเซลลเดียว) และพยาธิบางชนิดสามารถ
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เจริญเติบโตเปนระยะตางๆ โดยสามารถผาน Host ตางชนิดกันไดสามารถ
แบงชนิดของ Host ไดดังนี ้
- Primary (Difinite) Host : ที่มี parasite อาศัยอยู แลว Parasite นั้นสามารถ
เจริญเติบโตที่หรือผานระยะสืบพันธุได 
- Secondary (Intermidiate) Host : เปน Host ที่มีตัวออนของ parasite หรือ 
Asexaul stage อาศัยอยู 
- Accidental (dead- end) Host หรือ Transport host : Host ที่ทําตัวเปนพาหะ 
ซ่ึงเชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยูรวมกันดวยไดแตไมมีการเจริญเติบโต 

23. iIIness : สภาวะของรางกายที่เบีย่งเบนไปจากสภาพปกติอาจจะเปนผลมาจากการติด    
                                                         เชื้อโรคหรือการไดรับบาดเจ็บ ที่เรียกวาการเจ็บปวย 
24. อุบัติการณของโรค                  : คือผลท่ีไดมาจากจํานวนผูปวยดวยโรคใดโรคหนึ่งที่ไดรับการวินิจฉยั หรือ 
    (Incidence rate)                          ไดรับรายงานในชวงระยะเวลาหนึ่งเปนตัวตั้ง และจํานวนประชากรในกลุมที่    

  มีผูปวยเหลานี้เปนตวัหารมกัจะเขยีนเปนจํานวนรายตอพัน หรือตอแสนตอ   
   ป   อัตรานี้อาจแยกเฉพาะตามกลุมอาย ุเพศ หรือลักษณะพเิศษอยางใดอยาง  
  หนึ่ง ของชุมชนนั้น Attack, case rate : บงถึงผูปวยที่แสดงอาการชัดเจนทาง 
  คลีนิก  Infection rate: บงถึงคนที่ไดรับเชือ้ทั้งหมด (ทั้งมีอาการและไมมี 
  อาการ) หรือ อัตราการไดรับเชื้อ 

25. การติดเชื้อที่ไมมีอาการ           : คือการที่ Host มีการติดเชื้อแตไมปรากฏอาการของโรคใหเห็น เราจะตรวจ 
      (Inapparent Infection)             พบไดโดยการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
26. ระยะฟกตวัของโรค                : คือชวงเวลาตั้งแตไดรับเชื้อโรคจนถงึมีอาการหรืออาการแสดงครั้งแรกนั้น 
      (Incubation period)                  เกิดขึ้น 
27. ผูติดเชื้อ                                  : คือบุคคลที่มีเชื้อโรคอาศัยอยู ไมวาจะมีอาการของโรคหรือไมมีก็ตามแตผู 
      (Infected person)                     ที่สามารถแพรเชื้อโรคไดคือ Infectious person 
28. การติดเชื้อ                               : คือการที่มีเชื้อโรคเขาสูรางกายของมนุษยหรือสัตวแลวเจริญเตบิโตหรือ 
     (Infection)                                 เพิ่มจํานวนมากขึน้ infection ไมใชส่ิงเดียวกัน Infectious disease เมื่อมี  

                           Infection อาจจะแสดงหรอืไมแสดงอาการก็ได 
29. โรคติดเชื้อ                              : เปนโรคของมนุษยหรือสัตวที่เกิดจาก Infection ซ่ึงถายทอดไปสูคนหรือสัตว 
     (Infectious disease)                  อ่ืนได 
30. การแยกกกั                              : คือการแยกคนหรือสัตวที่ปวยจากผูอ่ืนในระยะติดตอของโรคในสถานที่และ 
       (Isolation)                               ภายใตสภาพที่เปนอยูในขณะนั้นเพื่อเปนการปองกันไมใหคนหรือสัตวที่ปวย 

                                          แพรเชื้อโรคไปสูผูอ่ืนที่สามารถรับเชื้อได ทั้งโดยทางตรง หรือทางออม 
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31. อัตราการปวย                          : คืออัตราที่ใชสําหรับวัดการเจ็บปวยทั้งหมดทีเ่กิดขึ้นในกลุมประชากรที ่
      (Morbidity rate)                         ศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งทีก่ําหนดมีความหมายรวมถึง Incidence rate   
                                                        และ Attack rate 
32. การสอบสวนโรค                     : คือการศึกษาหรือสอบสวนเพื่อนําไปสูการแยกแยะถึงแหลงของโรคและ 
      (Investigation)                           ลักษณะการถายทอดโรค 
33. Nosocomial infection              : หมายถงึการติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนการติดเชือ้ที่มีผลมาจากการไดรับ

เชื้อ จากสถานบริการ (โรงพยาบาล) ทั้งนี้รวมไปถึงผูปวย ญาติผูปวยที่มา
เยี่ยมผูปวย และเจาหนาที่ในโรงพยาบาลที่ไดรับเชื้อในสถานบริการดังกลาว
ดวย 

7 34. Pandemic                       : การเกิดการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นพรอมๆ กันหลายพืน้ที่ เชน หลายประเทศ  
                                                      หรือมีการระบาดทั่วโลก 
35. ความกอโรค(Pathogenicity) : ความสามารถของเชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคไดในคนที่รับเชื้อได 
36. อัตราความชุก                         : คืออัตราสวนระหวางจํานวนผูปวยกับจํานวนประชากร จํานวนผูปวยนี้ได 

(Prevalence rate)                        จากการสํารวจหรือการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงใดเวลาหนึ่งทีก่ําหนดโดย 
                                                   ไมคํานึงวาผูปวยจะเริ่มปวยมาตั้งแตเมือ่ใด เชน ผูปวยวณัโรคในโรงงาน  
                                                  ผูปวพยาธิปากขอในหมูบาน 

37. การศึกษาไปขางหนา            : เปนวิธีการศึกษาทางระบาดวทิยาที่เร่ิมตนจากปจจบุันไปอนาคตหรือ 
     (Prospective Study)                 เร่ิมตนศึกษาจากเหตไุปหาผลในชวงเวลาที่ศึกษาเชนการติดตามผูที่สูบ 

             บุหร่ีกบัผูที่ไมสูบบุหร่ีในระยะเวลา 10 ป แลวดผูลที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี 
           ไดแก โรคทางเดินหายใจ มะเร็งในปอด หรือถุงลมโปงพอง 

38. การกักกนั (Quarantine)       : แบงความหมายออกไดเปน 4 แบบ คือ 
 1. Complete Quarantine การกักบริเวณอยางเขมงวดของคนหรือสัตว

เล้ียงซึ่งไดสัมผัสกับโรคติดตอมาแลว แตยังไมมีอาการไวช่ัว
ระยะเวลาหนึง่ ซ่ึงไมนานไปกวาระยะฟกตัวของโรคที่ยาวท่ีสุดเปน
การปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหเกิดการสัมผัสกับผูที่ยังไมไดรับเชื้อ 

 2. Modified Quarantine เปนการกักบริเวณอยางไมคอยเขมงวดมาก
นักของคนหรอืสัตวเล้ียง 

 3. Personal Surveillance การควบคุมผูสัมผัสโรคโดยใชวธีิทาง
การแพทย หรือวิธีอ่ืนอยางใกลชิดเพื่อที่จะชวยใหรูถึงการเกิดโรค 
หรือการเจ็บปวยไดทันทแีตไมเขมงวดในการกักบริเวณ 

 4. Segregation การแยกกลุมคนหรือสัตวเล้ียงเปนบางสวนออกจาก
กลุมไวโดยเฉพาะเพื่อทําการพิจารณาควบคุม สังเกตและเพื่อความ
สะดวกในกาควบคุมโรคติดตอ 
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39. ความตานทาน (Resistance) : คือกลไกของรางกายทั้งหมดซึ่งปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกาย 
หรือแพรพันธุตอไปหรือ เกิดอันตรายจากพิษของมัน ซ่ึงไดแก 

          1. Immunity คือความตานทานของรางกาย เพราะม ีAntibodies 
(ภูมิคุมกนั) ซ่ึงมีปฏิกิริยาเฉพาะตอเชื้อโรคแตละชนิดหรือตอพิษของ
มัน Passive immunity เปนความตานทานที่ไดรับโดยธรรมชาติจาก
มารดา หรือทางวิทยาศาสตรโดยการฉีด Antibodies ซ่ึงปองกันได
เฉพาะโรค ความตานทานชนิดนี้คงอยูไดไมนาน (วันถึงเดือน) 
Active immunity เปนความตานทานซึ่งอยูไดเปนเดือนหรือปอาจ
เกิดขึ้นโดยการไดรับเชื้อโรคเขาไปทีละนอยหรือเกดิขึ้นจากการฉีด
วัคซีน 

          2. Inherent resistance เปนความสามารถในการตอตานโรคโดย
อิสระ ไมเกี่ยวกับภูมิคุมกนั เปนคุณลักษณะพิเศษของเนือ้เยื่อของ
รางกาย ซ่ึงอาจจะเปนกรรมพันธุ หรือเกิดขึ้นเฉพาะตวักไ็ดอาจจะมี
อยูตลอดชีวิตหรือเกิดขึ้นเปนครั้งคราวก็ได 

40. การศึกษายอนหลัง                              : คือวธีิการศึกษาทางระบาดวิทยาที่ยอนหาสาเหตุของการเกิดโรค  
(Retrospective study)                            หรือศึกษาจากปจจุบันยอนไปดูเหตุการณในอดีตในชวงเวลาที่      

กําหนด เปนการศึกษาอีกแบบหนึ่งที่จะทําการพิสูจนสมมติฐานเกีย่ว 
กับสาเหตุของโรค 

41. อาการแสดง (Sign)                  : คือลักษณะอาการของโรคที่แสดงออกมา และสามารถมองเห็นได  
                                                                     ดวยตา   เชน  อาเจียน อุจจาระรวง เปนตุมแผล 
42. อาการ (Symptom) : คือลักษณะอาการของโรคที่แสดงออกมาอันเนื่องจากเกิดความปกติ

ทั้งทางรางกายและจิตใจที่ไมสามารถมองเห็นดวยตา เชน ปวดทอง 
เวียนศรีษะ โรคจิต ฯลฯ 

43. แหลงโรค (Source of infection) : คือ คน สัตว ส่ิงของ ที่มีเชื้อโรคอาศัยอยูและสามารถถายทอดเชื้อ
โรคไปสู Host ไดทันท ี

44. การเฝาระวัง(Surveillance) :คือการติดตามพินิจพจิารณามีเหตุมีผลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ในรายละเอียดทุกแงทุกมุมของการเกิด การกระจายและสิ่งกําหนด
ของการเกิดโรค เพื่อใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลาของโรคนั้นๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนการควบคุม
ปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพตอไป  

45 ผูมีความไวรับ(Susceptible host) : คือคนหรือสัตวที่ไมมีความตานทานเพยีงพอตอส่ิงกอโรคแตละ
ชนิดในการทีจ่ะปองกนัไมใหเกิดโรค เมื่อสัมผัสกับสิ่งกอโรคนั้น 
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46. การถายทอดโรค : คือกลวิธีตางๆ ที่ทําใหคนมคีวามไวรับไดสัมผัสกับสิ่งกอโรคชนิด 
   (Mode of transmission ) นั้น วิธีเหลานีไ้ดแก 
 1. การถายทอดโดยตรง (Direct Transmission)  
 2. การถายทอดโดยทางออม (Indirect transmission) 
  2.1 เกิดจากพาหะ 
  2.2 เกิดจากแมลงนําโรค 
  2.3 เกิดจากอากาศ (Air-borne) 
          2.3.1 ละอองนิวเคลียส 
          2.3.2 ฝุน คืออนุภาคเล็กๆ  
47. แมลงนําโรค (Vector)               : คือสัตวขาขอที่เปนตวัพาสิ่งกอโรคจากแหลงโรคไปสูผูที่มีความไวรับ 
478. ส่ือนําโรค (Vehicle)                 : คือ ส่ิงที่ไมมีชีวิตที่เปนแหลงโรค หรือเปนสื่อนําโรคหรือสารพิษไป 
                                                  ผูทีมีความไวรับ 
49. สถิติชีพ (Vital Statistics)           : หมายถึง สถิติชีพที่เกี่ยวของกับการเกิด การกระจาย การตาย การ 
                                                  ปวย การเจริญพันธุ รวมทั้งการยายถ่ินของประชากร 
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