
หลกัระบาดวิทยา 

(Principle of Epidemiology)



Epidemiology

• "Epidemiology is the study of the distribution 
and determinants of health-related states or 
events in specified populations and the 
application  of this study to the control of health 
problems"

(John M. Last, 1988)

• The basic science of public health
• The health science on population 

(อ.นพ.สุชาติ เจตนเสน)



ระบาดวทิยา

• ศาสตรว์่าดว้ยสารสนเทศเพือ่การกาํหนดนโยบาย / 

การตดัสินใจดา้นสาธารณสุข

• ศาสตรข์องการบอกการกระจาย & ตวัสะทอ้น

สถานภาพ เกีย่วกบัสุขภาพของประชากร

• ศาสตรข์องการหาความหมายจากขอ้มูล

• ศาสตรข์องการหาความสมัพนัธ ์เหตุ - ผล
ศ.นพ.วจิารณ ์พานชิ



• ระบาดวิทยา เป็นการศึกษาเรือ่งโรค หรือสถานะสุขภาพ หรือ

เหตุการณท์ีส่มัพนัธก์บัสุขภาพอนามยัของประชาชนในดา้น

การเกิดโรค การกระจาย สิง่กําหนด

(occurrence)               (distribution)                (determinants)

ทราบไดด้ว้ย

- นยิาม

- ขนาด

- ความรุนแรง

ตามตวัแปร

- บุคคล

- เวลา

- สถานที่

พบในองคป์ระกอบ 3 

- Agent

- Host

- Environment

และการใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น (applications)

ระบาดวทิยา



มิติทางระบาดวิทยา

- การเกดิ

- การกระจาย                องค์ความรู้

- องค์ประกอบ

- กระบวนการ

วธิีการศึกษา

- เชิงบรรยาย
- เชิงวเิคราะห์
- เชิงทดลอง

กจิกรรม

- การเฝ้าระวงัโรค

- การสอบสวนโรค

- การศึกษาวจิยั

สถติิ IT.



ระบาดวิทยา 

• ระบาดวิทยา หรือ วิทยาการระบาด

• เริม่ตน้จากโรคติดเชื้อ        โรคไรเ้ชื้อเรื้อรงั และภยัสุขภาพ



John Snow, M.D.
(1813 -1858)

แผนที่แสดงการตายดว้ยอหิวาตกโรค
กรุงลอนดอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2397 (1854)

ผูป้่วยเสียชีวิต 500 รายในเวลา 10 วนั 
แตภ่ายในเวลา 1 สปัดาหห์ลงัจากถอนหวัจา่ยนํ้า การระบาดลดลง



สิ่งก่อโรค เช่น เชือ้โรค ..

Agent 

Host

คน
Environment

สิ่งแวดล้อม

Epidemiologic Triangle



Susceptible Host
ปัจจยัทีม่ีผลต่อการเกิดโรค (ปัจจยัดา้น Host)
• ภูมิคุม้กนัโรค (natural or artificial)

–   immunization
– “Herd immunity”

• ความตา้นทานของร่างกาย

– ความแข็งแรง

– ผวิหนงั กลไกการจาม การไอ กรดในกระเพาะอาหาร cilia ในทาง
เดินหายใจ ทุพโภชนาการ alcoholism การเจ็บป่วยอื่นๆ

• พนัธุกรรม

• พฤติกรรม



Herd immunity

Pop A Pop B

Pop A ไม่มีภมูคิุ้มกัน 100%

อัตราตดิเชือ้ 100%
Pop B ไม่มีภมูคิุ้มกัน 3/6 = 50%

อัตราตดิเชือ้ 2/6 = 33%

คนนีไ้ม่มีภมูคิุ้มกัน แต่ได้ประโยชน์จาก Herd immunity

ถ้ามีวงกลมสีขาวแสดงว่า มีภูมิคุ้มกัน เครื่องหมายบวก หมายถึงติดเชื้อ
เครื่องหมายลบ หมายถึง ไม่ติดเชื้อ



Agent – สิ่งก่อโรค

•มีชีวิต
• Bacteria

• Rikettsia

• virus

• Parasite

• Fungus

•ไม่มีชีวิต
• พลังงาน – การเคลื่อนที่ 

ของวัตถุสิ่งของ

• ความร้อน รังสี

• สารเคมี
• เสียง



ทาํไมจึงเกดิการระบาด

– Agent เพิ่มจาํนวน หรือ ความรนุแรงในการก่อโรค
มากขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ

– การมี Agent เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
– การมีการถ่ายทอดโรค(Transmission)เพิ่มมากขึ้น
– การเปลี่ยนแปลงความไวรับต่อการเกดิโรคมากขึ้น

(susceptibility)
– มีปัจจัยอื่นที่ทาํให้เกดิการสมัผสั agent มากขึ้น



• Infectivity – สดัส่วนการได้รับเชื้อแล้วเกดิการติดเชื้อ

• Pathogenicity – สดัส่วนการติดเชื้อแล้วมีอาการ

• Virulence - สดัส่วนการมีอาการแล้วมีความรนุแรงมากหรือ
เสยีชีวิต

ไดร้บัเชื้อ

อาการรุนแรง

มีพยาธิสภาพ

ติดเชื้อ



แต่ละโรคไม่เหมือนกนั

Pathogenicity Virulence

ตํ่า ตํ่า•Hepatitis A (เดก็)

สูง ตํ่า•Measles 
(ในกลุ่มโภชนาการดี)

สูง สูง•Measles 
(ในกลุ่มทุพโภชนาการ)

สูง สูง•Rabies



AgentHost

Environment

ทฤษฎคีานของ ดร. John Gordon



Environment

ทฤษฎคีานของ ดร. John Gordon



Environment

ทฤษฎคีานของ ดร. John Gordon



Environment

ทฤษฎคีานของ ดร. John Gordon



Environment

ทฤษฎคีานของ ดร. John Gordon



ห่วงโซ่ของการติดเชื้อ Chain of Infectionห่วงโซ่ของการติดเชื้อ Chain of Infection



ธรรมชาติของการเกิดโรค - มี 4 ระยะ

ระยะมีภมูิไวรับ ระยะไม่มีอาการ ระยะป่วยมีอาการ ระยะหาย, พกิาร, หรือตาย

สัมผัสสาเหตุ

เกดิ
การเปลี่ยนแปลง

ในร่างกาย
เริ่มมีอาการ

(Onset)

วนิิจฉัยได้โดย

วธิีการตรวจปกติ

Spectrum   of   Disease



ธรรมชาติของการเกิดโรคกบัการป้องกนัควบคุมโรค 

ระยะมีภมูิไวรับ ระยะไม่มีอาการ ระยะป่วยมีอาการ ระยะหาย, พกิาร, หรือตาย

สัมผัสสาเหตุ

เกดิ
การเปลี่ยนแปลง

ในร่างกาย
เริ่มมีอาการ

(Onset)

วนิิจฉัยได้โดย

วธิีการตรวจปกติ

ปฐมภมูิ= 
ป้องกัน

ก่อนการเกดิโรค
เช่น วัคซีน สุขศึกษา

ทตุยิภมูิ= ตรวจ
ให้รู้ก่อนการ-
วนิิจฉัยปกติ

เช่น Pap Smear

ตตยิภมูิ= 
การรักษา และฟื้นฟูสภาพ
เช่น การให้ยารักษา ฯ



“ยอดภูเขานํ้าแขง็”

ผู้ป่วยที่ตรวจพบ

ผู้ป่วยที่ยังไม่พบ

•ไปตรวจรักษาที่อื่น

•อาการน้อย

•ไม่มีอาการ

“Spectrum of Disease”



รูปแบบการเกิดโรค

•SPORADIC  DISEASE
•ENDEMIC  DISEASE
•EPIDEMIC  DISEASE
•PANDEMIC  DISEASE



รูปแบบการเกิดโรคแบบ ………………………..  DISEASE
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รูปแบบการเกดิโรคแบบ ………………………..  DISEASEPANDEMIC  
Quiz



มิติทางระบาดวิทยา

- การเกดิ

- การกระจาย                องค์ความรู้

- องค์ประกอบ

- กระบวนการ

วธิีการศึกษา

- เชิงบรรยาย
- เชิงวเิคราะห์
- เชิงทดลอง

กจิกรรม

- การเฝ้าระวงัโรค

- การสอบสวนโรค

- การศึกษาวจิยั

สถติิ IT.



เฝ้าระวงั 1

การเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา

(Epidemiology Surveillance)

    เป็นกระบวนการตดิตามสังเกต   และพจิารณาอย่างมีระบบ

และต่อเนื่อง  ในลักษณะ การเกดิ  และ การกระจาย   ของ โรค 

ภยั ไข้ เจบ็ ต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่มีอทิธิพล ต่อการ

เปลี่ยนแปลง  การเกดิ และ  การกระจาย ของ โรค ภยั ไข้ เจบ็ 

เหล่านัน้ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์สาํคัญ  เพื่อให้ทราบถงึการ

เปลี่ยนแปลงแนวโน้ม      และการกระจายของปัญหาสาธารณสุข

ซึ่งจะนําไปสู่  การดาํเนินการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ



การกระจายของโรค (Distribution)

• การกระจาย หมายถึง ลักษณะทางระบาดวิทยาของการ

เกดิโรค เมื่อพิจารณาในด้านบุคคล เวลา สถานที่

• ไม่ใช่การกระจายของโรคจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง 

ซึ่งมกัใช้คาํว่า การถ่ายทอดโรค (Transmission) แทน

• ดงันั้น การกระจาย ใช้กบัทั้งโรคตดิเชื้อและโรคไร้เชื้อ



Distribution (แบบแผน)

เวลา (Time) สถานที ่(Place)

บุคคล (Person)
•อายุ

•เพศ

•อาชีพ

• ฯลฯ

• เกิดขึ้นเมื่อไหร่

• สปัดาห์ เดือน ปี

• ฯลฯ 

•ที่อยู่

•ที่ทาํงาน

•ที่พกัผอ่น

• ฯลฯ
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อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจําแนกตามกลุ่มอายุ รายเขต ภาคเหนือ  2543
อตัราป่วย/แสน

อาย ุ(ปี)

การกระจายตามบุคคล  มปีระโยชน์  ? 
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        จาํนวนผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออก  จาํแนกรายเขต  ภาคเหนือ

            ปี พ.ศ.2545 เปรียบเทยีบกับค่ามัธยฐาน ( 2540 - 2544 )
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การกระจายตามเวลา  มปีระโยชน์  ? 



35

น่าน

35.18 ต่อแสน

ตาก

438.93 ต่อแสน

การกระจายตามสถานที ่ มปีระโยชน์ ? 
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Dengue Serotype in Thailand; 1999

Source : Department of Medical Science and Children Hospital Bangkok, Thailand
Data as of November 3, 2000
Prepared by : Office of Dengue Control CDC Dept., Ministry of Public Health , Thailand

DEN-2

DEN-2

DEN-3

การกระจายตามสถานที ่ มีประโยชน์ ? 
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ความหมายของการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 
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ความหมายของการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 
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มิติทางระบาดวิทยา
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- การกระจาย                องค์ความรู้

- องค์ประกอบ

- กระบวนการ

วธิีการศึกษา

- เชิงบรรยาย
- เชิงวเิคราะห์
- เชิงทดลอง
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- การสอบสวนโรค
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สถติิ IT.



การสอบสวนการระบาดของโรค

– เป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณก์ารระบาด โดยการ
รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ อธิบาย
รายละเอียดของปัญหา คน้หาสาเหตุ
เพือ่นาํไปสู่การควบคุมป้องกนัปัญหา

การระบาดครั้งน ั้น ๆ และครั้งต่อไป

– ตอบคําถาม - What, Who, 
Where, When, Why, 
How



Surveillance : ตรวจจับการระบาดได้

การระบาด
– An outbreak or an epidemic is the occurrence of 

more cases of disease than expected in a given 
area or among specific group of people over 
particular period of time.

–การระบาดคอื การมผีู้ป่วยจาํนวนทีม่ากกว่าปกตกิว่าที่

คาดหมายไว้ ในสถานที่ และ เวลานั้น

อยา่งไรคือปกติ???
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ความหมายของการสอบสวนทางระบาดวทิยา 
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ความหมายของการสอบสวนทางระบาดวทิยา 



ประเทศฝรั่งเศส พบผู้ป่วยเยือ่หุ้มสมองอกัเสบ meningococcal ที่

เป็นผู้แสวงบุญทีก่ลบัจากการไปประกอบพธิีฮัจญ์ มผีู้ป่วย 14 ราย

เสียชีวติ 4 ราย

การระบาด

กลุ่มผูป้่วยทีม่ี

ความสมัพนัธก์บั

ปัจจยัเสีย่งเดียวกนั 



ผูป้่วยหนึง่ราย แต่ป่วยดว้ย

โรคทีไ่ม่เคยพบมาก่อน

เด็กชาย อายุ 3 ปีคนหนึง่ ไดร้บั

การวินจิฉยัว่าป่วยดว้ยโรค

ไขห้วดันก influenza(H5N1) ที่

ฮ่องกง

การระบาด



• ชนิดแหล่งโรคร่วม (Common source outbreak)
Point
Intermittent
Continuous.

• ชนิดแหล่งโรคแพร่กระจาย (Propagated source 
outbreak)

• Mixed

ชนดิของการระบาด (Outbreak patterns)

Common source outbreak
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ความคาดหวงัต่อการสอบสวนโรค
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Epidemiology

Verification

เป็นการศึกษาเพือ่หาขนาดของปัญหา



การศกึษาทางระบาดวิทยา



รูปแบบของการศึกษาทางระบาดวทิยารูปแบบของการศึกษาทางระบาดวทิยา

การศึกษาโดยการสังเกต
(Observational study)

การศึกษาโดยการทดลอง
(Experimental study)

การศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive study)

การศึกษาเชิงวเิคราะห์
(Analytical study)

Cross-sectional study
Cohort study
Case-control study

Clinical trials
Field trials
Community trials

ไม่มกีลุ่มเปรียบเทยีบ             มกีลุ่มเปรียบเทยีบ

ไม่กาํหนดปัจจัยเสี่ยง                                          กาํหนดปัจจัยเสี่ยง

Internatinal FETP ThailandInternatinal FETP Thailand



Research
ศึกษาวจิยัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ที่สาํคญัยิง่ยวดสาํหรับป้องกนั 

ควบคุมปัญหา

• Observation หรือ Experiment

• ศึกษายอ้นหลงั  หรือไปขา้งหนา้

Cross-sectional

ProspectiveRetrospective



• ระบาดวิทยา เป็นการศึกษาเรือ่งโรค หรือสถานะสุขภาพ หรือ

เหตุการณท์ีส่มัพนัธก์บัสุขภาพอนามยัในดา้น

การเกิดโรค การกระจาย สิง่กําหนด

(occurrence)               (distribution)                (determinants)
ทราบไดด้ว้ย

- นยิาม

- ขนาด

- ความรุนแรง

ตามตวัแปร

- บุคคล

- เวลา

- สถานที่

พบในองคป์ระกอบ 3 

- Agent

- Host

- Environment

และการใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น (applications)

ระบาดวทิยา



กิตติกรรมประกาศ

ที่มาของเนื้อหาและรูปส่วนหนึ่งในสื่อภาพนิ่งนําเสนอชุดนี้ มาจาก

• อ.วันชัย อาจเขียน สํานักระบาดวิทยา

• สํานักระบาดวิทยา

• นักวิชาการ แพทย์ และอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุนามและมี

ส่วนร่วมในการจัดทําภาพนิ่งนําเสนอสําหรับการฝึกอบรมทีม 

SRRT ในอดีต
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นิยามของโรค มปีระโยชน้

- ชัดเจนในการปฏิบัติ

- เปรียบเทยีบได้  เป็นมาตรฐานเดยีวกนั
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จังหวัด  2540       2541         2542*         2543*        2544            2545**

ตาก  653 / 3         772 / 5        444 / 0        73 / 0       2,814 / 4          272 / 0

กํ าแพงเพชร      1,033 / 2      1,062 / 2        623 / 1       226 /1       3,044 / 9          734 / 1

อุทัยธานี               816 / 6         272 / 1        138 / 0       110 / 2      1,197 / 2           353 / 0

สุโขทัย     804 / 2         682 / 1        190 / 1       113 / 0      1,151 / 0           399 / 0

นครสวรรค�        1,518 / 6      1,745 / 7        516 / 1       293 / 1      5,346 / 4           690 / 0

หมายเหต◌ุ:     *      ป�ที่จัดทํ าโครงการเฉลิมพระเกียรต ิฯ

                      **    ข�อมูล ณ วันที่ 1มกราคม - 13 กรกฎาคม 2545

จํ านวนป�วย - ตาย ด�วยโรคไข�เลือดออก เขต 8

2540-2544 และ 2545

สํานักงานควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

ขนาด / ความรุนแรง  มปีระโยชน์ ?
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สํานักงานควบคุมโรคไข้เลอืดออก 13

จังหวัด       2540          2541         2542*         2543*        2544            2545**

ตาก  138.47       161.13        92.14           14.98         574.22        54.52

กํ าแพงเพชร 134.85           137.80        81.09           29.51         397.52        95.79

อุทัยธานี               248.04             82.10        39.80            33.07         359.32     105.72

สุโขทัย     128.21           108.20        30.21            18.04         241.63       63.94

นครสวรรค�           134.11           153.35        45.58            26.03         475.08       61.12

หมายเหต◌ุ:     *      ป�ที่จัดทํ าโครงการเฉลิมพระเกียรต ิฯ

                      **    ข�อมูล ณ วันที่ 1มกราคม - 13 กรกฏาคม 2545

อัตราป�วย ด�วยโรคไข�เลือดออก เขต 8

2540-2544 และ 2545

สํานักงานควบคุมโรคไข้เลอืดออก

ขนาด / ความรุนแรง  มปีระโยชน์ 
- จดัลาํดบัความสําคญั
- ใช้ในการวางแผน / ประเมนิผล
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รูปแบบระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

รูปแบบของกองระบาดวิทยา

• ระบบเฝ้าระวังโรคทั่วไป.

• ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์

• ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ

• ระบบเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

• ระบบเฝ้าระวังพิเศษ

รูปแบบของหน่วยงานอื่น

• ระบบเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ

• ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา (ADR)

• ระบบเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล
อาหาร

• ระบบเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม

• ระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ
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ความครอบคลมุการได้รับวคัซีนในเดก็อายคุรบ 1 ปี

และ หญิงมีครรภ์ พ.ศ. 2523 - 2542
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บีซีจี ตับอักเสบบี 3  ดีทีพ ี3  โอพวีี 3  หัด  ทีทีครบชุด

ร้อยละ 

 พ.ศ.

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรคตดิต่อ


