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Cholera Death Rate (per 10,000 houses) 

by source of water supply, London 1854

Water Company  No. of  house         Cholera Deaths        Death per

10,000 houses

Southwark & Vauxhall 40,046 1,263 315

Lamberth Company 26,107 98 37

Other 256,423 1,422 59

ภายในเวลา 1 สปัดาห์หลงัจากถอนหวัจ่ายนํ้าของ Broad Street Pumpกพ็บวา่การระบาดลดลง



ระบาดวิทยากบังานสาธารณสุข

1. การเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา

2. การสอบสวนโรค/ภยัสขุภาพ

3. การศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา



1.Body of Knowledge (รูโ้รค)

• มีองคค์วามรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติของการเกิดโรค

2.Methods for studying disease (รูว้ิธี)

• รูแ้ละเขา้ใจวิธีการศึกษา เพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งความรู ้

เกีย่วกบัโรคเพิม่ขึ้น

การทํางานระบาดวิทยาตอ้งอาศยั



 Epidemiology 

รากศพัท์ ภาษากรีก 3  คํา  

• epi  =  on, upon  =  บน, เหนอื           

•demos =  people = คน, ประชากร      

• logos  =  the study of  = การศึกษา



นิยามของระบาดวทิยา (Epidemiology)

 การศกึษาเกี่ยวกับการกระจายและปัจจยัที่มีอทิธิพล

ต่อการเกดิโรค/สภาวะสุขภาพในประชากรที่จาํเพาะ 

และประยุกต์ผลการศกึษาเพื่อใช้ในการควบคุมโรค

“The study of  the distribution and determinants
of health-related states or events in specified 
populations, and the application of this study to 
control of health problems”

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



Clinician Epidemiologist

Patient’s diagnostician Community’s diagnostician

Hx, P.E., Lab. – (a patient) Hx, P.E., Lab. – (patients)

Disease diagnosis Predict trend

Therapy Control

Cure Prevention

Adapted from: Philip S. Brachman, MD



คาํถามพื้นฐานเมื่อศึกษาโรค/ปัญหาสุขภาพ

 ปัญหาอะไร? (What) โรค

 ปัญหาใหญ่แค่ไหน (How much) ขนาดปัญหา

 ปัญหารุนแรงแค่ไหน (How serious) ความรุนแรง

 ปัญหาเกดิกบัผู้ใด? (Who) บุคคล

 ปัญหาเกดิขึน้ทีไ่หน? (Where) สถานที่

 ปัญหาเกดิขึน้เมือ่ใด? (When) เวลา

 ปัญหาเกดิได้อย่างไร? (Why/How) ปัจจยั/สาเหตุ



Descriptive vs Analytic Epidemiology

ระบาดวทิยา

การกระจายของโรค

(Distribution)

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อโรค

(Determinant)

เวลา (Time)

สถานที่ (Place)

บุคคล (Person)

ปัจจยัเสี่ยง (Risk 
factor)

สาเหตุ (Cause)

ระบาดวทิยา

เชิงพรรณนา
(Descriptive 
Epidemiology)

ระบาดวทิยา

เชิงวเิคราะห์
(Analytic 

Epidemiology)



โรคหรือสภาวะทางสุขภาพ

ประเดน็ที่นกัระบาดวทิยาสนใจ

 นิยามโรค (Definition)

 ขนาดปัญหา (Magnitude)

 ความรุนแรง (Severity)
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นิยามโรค (Case definition)

 จาํเป็นตอ้งมีเพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาตรงกนั

 ปรับปรุงไดเ้มื่อสถานการณ์เปลี่ยน เช่น มีความรู้ใหม่ 

เทคโนโลยกีารตรวจดีขึ้น

 แบ่งตามระดบัของโอกาสในการเป็นโรค

สงสยั (Suspected): ประวตัิ อาการ ตรวจร่างกาย

 น่าจะเป็น (Probable):  ระดบัสงสยัที่มีผล Lab เบื้องตน้

 ยนืยนั (Confirmed): ระดบัสงสยัหรือน่าจะเป็นที่มีผล 

Labยนืยนั
12
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นิยามผู้ป่วยไข้หวดันก
• ผู้ป่วยทีส่งสัย (suspected)

– ไข้  ร่วมกบั Influenza like illness  หรือ หายใจหอบเหนื่อย
– ร่วมกบั ประวตัเิสี่ยง 

• ประวตักิารสัมผสัสัตว์ปีกทีป่่วย หรือ ตาย ในระยะเวลา 7 วนั

• มกีารตายของสัตว์ปีกอย่างผดิปกตใินหมู่บ้าน ในรอบ 14 วนั

• ประวตัสิัมผสัผู้ป่วยปอดบวม ใน 10 วนั 

• ผู้ป่วยที่น่าจะเป็น 
(Probable)
– เป็นผู้ป่วยสงสัย
– และ

• ตรวจพบการตดิเชือ้

• ผู้ป่วยยืนยัน
(Confirm)
– เป็นผู้ป่วยสงสัย 
– ตรวจพบเชือ้
ไข้หวัดใหญ่ กลุ่ม



ขนาดปัญหา (Magnitude)

แสดงได้ 2 ลกัษณะ
1. จาํนวนผู้ป่วย (หรือจาํนวนผู้เสียชีวติ)

– เข้าใจงา่ย 

– แตไ่มส่ะท้อนขนาดปัญหาหากเปรียบเทียบกบัประชากรอื่นที่ขนาดแตกตา่งกนั

2. อัตราป่วย (หรืออัตราตาย)

– ใช้เปรียบเทียบระหวา่งประชากรแตล่ะกลุม่

– ตวัตัง้ คือ จํานวนผู้ ป่วย (หรือตาย)

– ตวัหาร คือ จํานวนประชากรผู้ มีโอกาสเกิดโรค (Population at risk)
– นิยมแสดงเป็นจํานวน ตอ่ 100,000 ประชากร 

14
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0 20 40 60 80 100

ปอดบวม

ไข้เลือดออก

อาหารเป็นพิษ

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

อุจจาระร่วง

อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดบั

อตัราป่วย/แสน

จาํนวนผู้ป่วย

      มธัยฐาน     เดือนนี้            

ไขห้วดัใหญ่     123       183

ไขเ้ลือดออก       175        124

ชิคุนกนุยา  11            1

อุจจาระร่วง    49 0

โรคทีเ่ฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาทีส่ําคญั 

จงัหวดัแห่งหนึ่ง เดอืนพฤษภาคม 2544



ชนิดของการบอกขนาดปัญหา
 อุบัตกิาร (Incidence)

 ผูป้่วยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 มกัใชก้บัโรคเฉียบพลนั (เป็นเร็วหายเร็ว)
 เช่น อตัราการป่วยโรคอุจจาระร่วงในเดือน เม.ย. 54 เท่ากบั 

10 ต่อแสนประชากร

 ความชุก (Prevalence)

 ผูป้่วย(ทั้งเก่าและใหม่)ที่ยงัป่วยอยู่ ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง

 มกัใชก้บัโรคเรื้อรัง (เป็นชา้หายชา้)
 เช่น อตัราการป่วยโรคเบาหวาน ณ วนัที่ 1 เม.ย. 54 ในผูท้ี่มี

อายมุากกวา่ 60 ปี เท่ากบัร้อยละ 20 
16



Prevalence and Incidence

Incidence (I)
New cases

Prevalence (P)

New + old cases

Resolution

•Cures

•Deaths

IxDP 
D = average disease duration



ปัจจยัที่มีผลต่อค่าความชุก

Increase/Decrease?

Increase
Decrease
Decrease

Decrease
Decrease

Increase
Increase

Out-migration of cases

Longer duration of the disease
High case fatality rate
Decrease in incidence

In-migration of healthy people

Improved diagnostic facilities
Better reporting
Improved cure rate Decrease

Source: WHO, 1994



Period prevalence 

=   จาํนวนของผูท้ี่เป็นโรคที่มีอยู ่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

 จาํนวนประชากรทั้งหมดที่สาํรวจ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ชนิดของความชุก (Prevalence)

Point prevalence 

=   จาํนวนของผูท้ี่เป็นโรคที่มีอยู ่ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง          

จาํนวนประชากรทั้งหมดที่สาํรวจ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง



ตวัอยา่งการคาํนวณความชุก

   พ.ศ. 2545   2546   2547   2548   2549   2550   2551    2552

คนที่ 1 

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

คนที่ 6

การเกดิโรคเบาหวานในคน 6 คนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถงึ 2552

Period prevalence ระหว่างปี 2549 ถงึปี 2550 =

Point prevalence เมือ่ปีกลาง 2548 = 2/6 = 0.33 = 33%

3/6 = 0.50 = 50%



ความสําคญัของความชุก (Prevalence)

1. เป็นการบอกภาวะสุขภาพของชุมชนในขณะนั้น เพื่อการวาง

แผนการจดัสรรทรัพยากรหรือการจดับริการทางการแพทย์

แก่ชุมชนไดถู้กตอ้ง

2. นิยมใชก้บัโรคเรื้อรัง หรือโรคที่ไม่สามารถระบุเวลาที่เริ่ม

เป็นโรคไดอ้ยา่งชดัเจน

3. ไม่เหมาะสมที่จะใชใ้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการเกิด

โรค (Etiologic study)



Incidence Rate (rate, incidence density)

 =   จาํนวนของผูป้่วยดว้ยโรคที่สนใจรายใหม่ระหวา่งระยะเวลาที่กาํหนด (D)

จาํนวน person-time (PT) ที่มีความเสี่ยง (at risk) ทั้งหมดที่ติดตามศึกษา

ชนิดของอุบตัิการณ์ (Incidence)
Incidence Proportion* (risk, cumulative incidence,  attack rate)

=   จาํนวนของผูป้่วยดว้ยโรคที่สนใจรายใหม่ที่คน้พบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

จาํนวนประชากรที่มีความเสี่ยง (at risk) ณ ตอนเริ่มตน้ศึกษา

* ใชใ้นกรณีที่ 1. สามารถติดตามประชากรที่อยูใ่นการศึกษาไดห้มดหรือเกือบทั้งหมดในช่วงเวลาที่ศึกษา 

และ 2. ตอ้งระบุเวลาที่ทาํการติดตามเสมอ



ตวัอยา่งการคาํนวณอุบตัิการณ์

   พ.ศ. 2545    2546    2547    2548    2549    2550    2551   2552    Year at risk

คนที่ 1 1      

คนที่ 2 7  

คนที่ 3 8
คนที่ 4 3
คนที่ 5 5
คนที่ 6 8

การเกดิโรคเบาหวานในคน 6 คนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถงึ 2552

Incidence Rate =

Total = 32Incidence Proportion = 4/6 = 0.67 รายในเวลา 8 ปี

4/32 = 0.125 Person-years



ความสําคญัของอุบัตกิารณ์ (Incidence)

1. ทําให้ทราบถงึความเสี่ยง (risk) หรือความเร็ว (rate) ของการ

เกิดโรคของคนในชมุชนที่จะเกิดโรคในชว่งเวลาหนึง่ 

2. นิยมใช้กบัโรคเฉียบพลนั หรือโรคเรือ้รังที่สามารถระบเุวลาที่

เริ่มเป็นโรคได้

3. เหมาะสมที่จะใชใ้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค 

(Etiologic study) หรือประเมินผลของมาตรการควบคุม

ป้องกนัโรค



Incidence Prevalence
Numerator Number of new cases of 

disease during a specified 
period of time

Number of existing cases of 
disease at a given point of 
time

Denominator Population at risk Population at risk
Interpretation •Expresses the risk or 

speed of becoming ill
•Estimates the probability of 
being ill among the 
population at the time being 
studied

Uses •The main measure of 
acute diseases or 
conditions, but also
used for chronic diseases
•More useful for studies 
of disease causation

•The main measure of 
diseases with ill‐defined 
onset esp. chronic diseases
•Useful in the studies of the 
burden of chronic diseases 
and implication for health 
services



ความรุนแรง

• อัตราป่วยตาย (Case‐fatality rate)
– จํานวนของผู้ เสียชีวิตจากโรค ตอ่ จํานวนผู้ ป่วยโรคดงักลา่วทัง้หมด

• อัตราการเกดิภาวะแทรกซ้อน (Complication rate)
– จํานวนของผู้ ป่วยที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน ตอ่ จํานวนผู้ ป่วยโรคดงักลา่ว

ทัง้หมด

• ภาระโรค (YPLL, DALY, QALY)
• ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคม
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การกระจาย

 เพื่อหาประชากรเสี่ยง

 เป็นเป้าหมายของการควบคุมป้องกนั

ทาํไมจึงเกิดโรคมากกวา่ประชากรกลุ่มอื่น

 ลกัษณะการกระจาย

 เวลา (Time)

สถานที่ (Place)

บุคคล (Person) 
27



ผูป้่วยไขห้วดันก H5N1 ตามวนัเริ่มป่วย
ประเทศไทย พ.ศ.2547-2549 (N=25)

week
0

1

2

3

4

1 8 15 22 29 36 43 50 5 12 19 26 33 40 47 2 9 16 23 30 37

จาํนวน (ราย)

2547 2548 2549
ที่มา: สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค



ผู้ป่วยยนืยนัไข้หวดันกในประเทศไทย

Province 2547 2548 2549
Nongbuarampou 1

Uthaithani 1

Pichit 1

Karnchanaburi 2 2

Nonthaburi 1

Bangkok 1

Nakornnayok 1

Kamphangphet 2

Nakornratchasima 1

Prachineburi 1

Ayuthaya 1

Phetchabune 1

Lopburi 1

Sukhothai 2

Supanburi 3

Chaiyapoum 1

Khonkaen 1

Uttradit 1

2547
2548
2549

N=25



ลกัษณะผู้ป่วยไข้หวดันก H5N1 ในประเทศไทย

• ผู้ป่วยเดก็ (10 ราย): 

ชาย 9 ราย และ หญิง 1 ราย

อตัราป่วยตาย (CFR) 70%

• ผู้ป่วยผู้ใหญ่ (15 ราย): 

ชาย 7 ราย และ หญิง 8 ราย

อตัราป่วยตาย (CFR) 67%



    ประวัตสิัมผัสแหล่งโรค

- 15 ราย มีไก่ที่บ้านตายผิดปกติ

- 12 ราย จบัไก่ที่ป่วยหรือตายโดยตรง

- 1 ราย นั่งในพืน้ที่ที่มีไก่ตาย/ป่วยเป็นประจาํ

- 1 ราย ไม่มีประวัตสิัมผัสไก่เลย

   (Probable human-to-human transmission)



Cases

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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0-4 '5-14 '15-44 '45-64 '64+

Age Group

ประเมนิสถานการณ์จากข้อมูลระบาดวทิยา

Pathogen? Source? Transmission?

Person Place Time

ตัง้สมมตฐิาน: จากข้อมูลระบาดวทิยาเชิงพรรณนาทีร่วบรวมได้

การกระจายของโรค



แนวคิดของการเกิดโรค

การเกิดโรคในชุมชนมิใช่การสุ่มตัวอย่าง 

แต่จะเกิดมากหรือน้อย หรือไม่เกิดขึ้ นเลย

ในคนบางกลุ่ม จึงต้องใช้ความรู้ทางระบาด

วิทยา เพื่ออธิบายปัจจัยต่างๆ ที่ทาํให้บาง

คนหรือบางกลุ่มมโีอกาสป่วยมากกว่าปกติ



Host (คน)

Agent 

(สิ่งก่อโรค)

Environment

(สิ่งแวดล้อม)

องค์สามทางระบาดวทิยา
(Epidemiologic Triad)

• Age
• Sex
• Genotype
• Health status
• Behaviour
• Nutritional status

• Weather
• Housing
• Geography
• Occupation
• Air quality
• Food

• Biological, chemical
• Infectivity
• Pathogenicity
• Virulence
• Antigenic stability
• Survival 



ภาวะสมดุลระหว่างองคส์ามทางระบาดวทิยา

Host- คน Agent- สิ่งก่อโรค

Environment -สิ่งแวดลอ้ม



การเสียสมดุลก่อให้เกดิโรค เช่น Agent มากขึ้น

Environment -สิ่งแวดลอ้ม



การเสียสมดุลก่อให้เกดิโรค เช่น Host อ่อนแอ

Environment -สิ่งแวดลอ้ม



การเสียสมดุลก่อให้เกดิโรค เช่น สิ่งแวดล้อมเปลีย่น

Environment -สิ่งแวดลอ้ม
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AgentHost

Environment

ปฏิสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสามทางระบาดวิทยา

โรคไข้หวดันก
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H5N1

Host

Environment

Agent

กําหนดคืออะไร ? 
(Determinants)
สิง่ที่ควรแก้ไขคือ

อะไร ?
(I t ti )

ปฏิสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสามทางระบาดวิทยา

โรคไข้หวดันก



ผูป้่วยที่พบในโรงพยาบาล

Tip of Iceberg Phenomenon

ผูป้่วยและผูต้ิดเชื้อในชุมชน



การป้องกนัโรค

Primary Prevention Secondary Prevention Tertiary Prevention

เกดิโรค แสดงอาการ

มีความไวตอ่การเกิดโรค ป่วยแตไ่มแ่สดงอาการ

ลดอุบตัิการณ์
ลดความชุก

ลดความรุนแรง

ลดการแพร่กระจาย

ลดความชุก

ลดความรุนแรง

ลดการแพร่กระจาย 

ป่วยและมีอาการ

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนั

เฉพาะโรค
วนิิจฉยัแรกเริ่มและรักษาทนัที รักษาและฟื้นฟสูภาพ
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สุขภาพดี

1. ระยะมีความไวต่อการเกดิโรค

2. ระยะก่อนมีอาการของโรค

3. ระยะมีอาการของโรค

4. ระยะสูญเสียความสามารถ

หายหรือตาย

การป้องกันเฉพาะโรค - มุ้ง
/ กาํจดัลูกนํา้

(ยุงชุม / ลูกนํา้มาก / ค่า BI 
สูง)

การคัดกรองโรค - ……..

(เดก็ถูกยุงมีเชือ้กัด ยังไม่
แสดงอาการ)การวนิิจฉัยแต่แรกเริ่ม -

นิยาม / LAB

(เดก็มีอาการป่วย / DF, DHF)การจาํกัดความพกิาร - ……..

(มีอาการหนัก, Shock / DSS)

การส่งเสริมสุขภาพ

การฟื้นฟูสภาพ

ระดบของการปองกนโรค

ไข้เลือดออก



ความสาํคญัของปญัหา
(ขนาดปญัหา ความรนุแรง)

การกระจาย
(บุคคล เวลา สถานที)่

สาเหตแุละปจัจยั
(ระดบับคุคล ระดบัสงัคม)

เลอืกมาตรการแกป้ญัหา
(Promotion, Prevention, Control, 

Treatment, Rehabilitation)
ตอ้งทราบ Efficacy

   บรหิารจดัการ
Resource & Participation
• coverage
• compliance
• timeliness

ตดิตามประเมนิผล
(การดาํเนนิงาน 
ผลกระทบ)

การประยุกต์ระบาดวทิยาเพือ่แก้ปัญหาสาธารณสุข


