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นายกฤษณะ สุกาวงค ์
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  

หลักการสอบสวนโรค 
(Investigation) 



ทบทวน ระบาดวิทยา (Epidemiology) ศึกษาอะไร 

ระบาดวิทยา 

การกระจายของโรค 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโรค 

เวลา (Time) 

บุคคล  (Person) 

สถานที ่ (Place) 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) 

สาเหต ุ(Cause) 



เครื่องมือ และกระบวนการทางระบาดวิทยา 

เพื่อให้ได้มาซึ่ง การกระจาย และ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการกระจาย ของโรค/
ภัยสุขภาพ/ปัญหา สาธารณสุข  เรามีเครื่องมือ/กระบวนการทางระบาด วิทยา
ที่ใช้บ่อย  

• การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  

• การสอบสวนทางระบาดวิทยา  
• การศึกษาทางระบาดวิทยา 

 



ความหมายของการสอบสวนโรค 

เป็นกิจกรรม ค้นหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโรค โดยการ 
รวบรวมข้อมูล ด้านระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อม การ
ชันสูตร เพื่อให้ได้ ปัจจัยที่ส าคัญ ของสาเหตุการเกิด
และแพร่กระจายของโรค เพื่ อน า ไปสู่ หรือของ
เหตุการณ์น้ันๆ    

 



Disease control 
รู้ตัวโจร และ ท าลายรังโจร 

Source/mode of transmission 
(แหล่งโรค/การถ่ายทอดโรค) 

Causative Agent  
(สาเหตุ) 

- ควบคุมได ้ - มาตรการทั่วไป 
- ปูพรม 

- ควบคุมได้ เช่น 
อหิวาตกโรคที่ลอนดอน 

- ควบคุมไม่ได้แน่นอน 
- รอให้หยุดเอง 

รู้ ไม่รู้ 

รู้ 

ไม่รู้ 



Disease Prevention 
ทุกครั้งที่เกิดการระบาด ของโรค 
แสดงว่า ระบบการป้องกันโรคมีจุดบกพรอ่ง การ
สอบสวนโรค จะท าให้ทราบจุดอ่อนของระบบ
ป้องกันโรค เช่น เกิดโรค EPI เนื่องจากมีความ
ครอบคลุมของวัคซีนต ่าในพื้นที่  
  “น าไปสู่ การวางแผน เพื่อป้องกันการ
ระบาด ในอนาคต” 



Gaining unknown knowledge 

• โรคไข้หวัดนก ระยะแรกผู้ป่วยมาด้วยอาการปอดอักเสบ ระยะหลัง
พบว่ามาด้วย อาการคล้ายไข้เลือดออก หรือท้องร่วง                     

• การติดต่อ จากสัตว์ปีกมาสู่คน และต่อมามีการถ่ายทอดระหว่าง                    
คนสู่คนจากการสัมผัสใกล้ชิด 

การสอบสวนโรค จะท าให้ได้รู้ข้อมูลลึกๆ ที่ไม่
เคยรู้มาก่อน(new knowledge) 

“ท าให้สามารถน าไปวางแผนรับมือกับปัญหา
ต่างๆ ได้” 



Human capacity building 
การออกสอบสวน เป็นการพัฒนาศักยภาพตัวเอง   
ถ้ามีประสบการณม์าก ก็จะยิ่งมีความสามารถในการ
ค้นหา สาเหตุ และสามารถจัดการกับปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น  

“ดังนั้น เมื่อเกิดการระบาด ต้องถือว่าเป็น
โอกาสที่จะ พัฒนาตนเองในการสอบสวน
ควบคุมโรค” 



สิ่งที่ควรรู้ ..... การสอบสวนโรค 

1. องค์ความรู้ ที่ส าคัญของโรคนั้นๆ  
2. ขั้นตอน การสอบสวนโรค  
3. รูปแบบการศึกษา ทางระบาดวิทยา ที่จะเลือกใช้เพื่อพิสูจน์

สมมุติฐาน 



สิ่งที่ควรรู้ ..... “ส าหรับ โรคติดต่อ” 
1. อาการและอาการแสดงท่ีส าคัญ  
2. ระยะฟักตัว  
3. ทางติดต่อ (ทางท่ีได้รับ) เชื้อ/สารก่อโรค/สารพิษ 
แหล่งความรู้ ที่ส าคัญ 
ต าราคู่มือ Internet  (Explicit knowledge)  
    - หนังสือที่ใช้บ่อย : นิยามโรคติดเชื้อ พ.ศ.2546 มาตรฐาน SRRT  และคู่มือการ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ผู้เชี่ยวชาญ 



สิ่งที่ควรรู้ ..... “นิยามโรคติดเชื้อ พ.ศ.2546” 
สามารถค้นหา  
• อาการ/อาการแสดง  
• ระยะฟักตัว  
• ทางติดต่อ  
• แบบสอบสวนโรค  
 ถ้าเป็นโรคอุบัติใหม่ ต้องค้นหา ใน  

Internet  แทน โดยเฉพาะ Web ของ
ส านักระบาดวิทยา 



ประเภท การสอบสวนโรค 

 การสอบสวนผู้ป่วย เฉพาะราย  
(Individual case Investigation)  
 
 การสอบสวน การระบาด 

(Outbreak Investigation)  



การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ป่วยและผู้สัมผัส จะ  
ออกสอบสวนเมื่อพบเพียง 1 ราย  โดยมากเป็นโรคที่ส าคัญๆ และมีความ
รุนแรง/เสียชีวิต เช่น โรคติดต่ออันตราย 13 โรค อหิวาตกโรค อุจจาระร่วงที่
อายุมากกว่า 15 ปีเสียชีวิต  โปลิโอ คอตีบ บาดทะยักในเด็กแรกเกิด ไอกรน 
พิษสุนัขบ้า หัด โรคอื่นๆ ที่น่าสนใจ   
วัตถุประสงค์ของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 
1. เพื่อยืนยันการเกิดโรค       
2. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคต่อไป       
3. เพื่อเข้าใจถึงลักษณะการเกิดโรคในผู้ป่วยแต่ละราย 



ขั้นตอนการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 
1. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 

1) ไปพบผู้ป่วย หรือญาติที่สถานที่รักษาพยาบาล พบแพทย์/ 
2) ผู้ใหก้ารรักษา และสอบสวนเพิ่มเติมที่บ้านผู้ป่วย โดยรวบรวมข้อมูล 
 ประวัติอาการและอาการแสดง 
 การวินิจฉัยของแพทย์ 
 ผลการตรวจทางห้องชันสูตร 
 สภาพแวดล้อมของผู้ป่วย 
 ข้อมูลอื่นตามชนิดของโรค เช่น โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ต้องมีข้อมูลประวัต ิ
 การได้รับวัคซีนในผู้ป่วย และความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในพื้นที่ เป็นต้น 



ขั้นตอนการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (ต่อ) 
2. ค้นหาขอบเขตการกระจายของโรค 
 เน้นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยและผู้สัมผัสในชุมชน ค้นหาผู้ที่มีอาการป่วย

ก่อนและหลังรายที่สอบสวน (Index case) ถ้าพบผู้ป่วยรายอื่นอีก ควร
ตรวจสอบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของพื้นที่ หากมีลักษณะของการระบาด ให้
เปลี่ยนเป็นสอบสวนการระบาดแทน  

3. เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  
 ช่วยให้มั่นใจว่าการมีผู้ป่วยเพียงรายเดียวนั้น เชื้อโรคสาเหตุได้กระจายไปใน

สิ่งแวดล้อม และผู้สัมผัสมากน้อยเพียงไร 
 



ขั้นตอนการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (ต่อ) 
4. ควบคุมโรค (ขั้นต้น)  
 รีบด า เนินการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมและผู้สัมผัส รวมถึงมาตรการควบคุม

โรคอื่นๆ เช่น รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อชุมชน
(Herd immunity) 

5. เขียนรายงาน  
 เป็นการเสนอรายละเอียดท้ังหมดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมกับ        

“แบบสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย” ที่สมบูรณ์ 



การสอบสวนการระบาด 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลองคป์ระกอบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ระบาด ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้ได้รายละเอียดที่เป็นสภาพที่แทจ้ริงของ
การระบาดครั้งนั้น เป็นกิจกรรมทีป่ระกอบด้วย “การศึกษาระบาดวิทยาเชงิ
พรรณนา” เพื่อให้เห็นขนาด ขอบเขต และการกระจายของปัญหา และ 
“ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห”์ ที่ช่วยให้เขา้ใจว่าท า ไมจึงเกิดการระบาดขึ้น 



 ตรวจสอบจากข้อมูลเฝ้าระวังแล้วพบว่ามีจ านวนผู้ป่วยมากกว่าปกติใน พ้ืนที่เดียวกัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันก่อนหน้านั้น ค่าที่ใช้บอกว่ามีการระบาด คือ มี
จ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่า median ต้องลงไปดูเพราะบอกว่า น่าจะมีความผิดปกติ 

 พบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในระยะเวลาอันสั้น เห็นเป็นกลุ่มก้อน (cluster) หลังจาก
ร่วมกิจกรรมด้วยกันมาเช่น รับประทานอาหารใน งานเลี้ยง  การอยู่ร่วมกันในค่ายพัก  

 กรณีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง (โรคติดต่ออันตราย) /โรคติดต่อที่มีความส าคัญสูง ได้แก่ 
อหิวาตกโรค โบทูลิซึม พิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก หัด คอตีบ AFP บาดทะยักในเด็ก
แรกเกิด ไข้กาฬหลังแอ่น AFP เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 

>> อะไร .... คือ “การระบาด”  



ค าถาม 1 
• ข้อมูลผู้ป่วยอุจจาระร่วงในเดือนเมษายน อ าเภอ ก. ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา   
 2552 = 20  
2553 =30 
2554= 15  
2555= 27  
2556 = 8 
• เดือนเมษายน ปี 2557 อ าเภอ ก. มีผู้ป่วยอุจจาระร่วง จ านวน 32 ราย 

ถือว่าเกิดการระบาดหรือไม่ เพราะอะไร? 

19 
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 สมาชิกกาชาดของพม่า ก าลังหาม
ชาวบ้านมารับการรักษา 

 มีผู้เสียชีวิตด้วยอาการไข้สูง จ านวน 7 
ราย ทั้งหมดเกิดในช่วงเวลา 10 วัน ใน
หมู่บ้าน Yegyi  เกิดการระบาดหรือไม่ 
จงให้เหตุผล? 

ค าถามที่ 2 



ชนิดของการระบาด (Epidemic pattern) 
1. การระบาดจากแหล่งโรคร่วม (Common Source Outbreak)  
Point source เป็นการได้รับเชื้อ ณ ช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การระบาดจากการกิน

อาหารในงานเลี้ยงแต่งงาน 
Continuous source เป็นการแพร่เชื้อแบบต่อเนื่อง เช่น มีการปนเปื้อนในโรง

ฆ่าสัตว์โดยแพร่จากส้วมลงไปในน้ า บ่อ น้ า ที่น า มาใช้ก็ซึมลงดินกลับไปในบ่อ
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ   

2. การระบาดจากแห่งโรคแพร่กระจาย (Propagated source 
outbreak) เป็นการแพร่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง 
 



การระบาดจากแหล่งโรคร่วม (Common Source Outbreak) 



Point common source : Hepatitis A 

• ผู้ป่วยทั้งหมดจะอยู่ในช่วง incubation period เดียว 
• outliner cases ที่ระยะฟักตัวไม่ตรงไปตรงมา  

•เป็นโรคอื่นหรือเปล่า? สัมผัสปัจจัยก่อนคนอื่น? เป็นคนน าโรคมาแพร่? ปริมาณที่สัมผัส
มากกว่าคนอื่น? ภูมิน้อย? สอบถามเวลาผิดพลาด? 
 



Continuous common source: Diarrhea 

แหล่งเชื้อจากแหล่งน้ าที่ปล่อยเชื้อสู่ชุมชนเรื่อยๆ  



การระบาดจากแหล่งโรคแพร่กระจาย 



Propagated source: Measles 

• มี peak ของแต่ละ generation ห่างกัน 1 ระยะฟักตัว  
• จะค่อยๆ ลดลงในไม่กี่ generation สาเหตุจาก  Susceptible host ลดลง หรือ   
  การควบคุมโรคได้ผล 



ประโยชน์ของเส้นโค้งการระบาด (Epidemic curve) 

1. บอกชนิดของการระบาด 
2. ใช้คาดประมาณระยะเวลาทีไ่ด้รับเชื้อ
(Exposure period) 
 



จ านวนผู้ป่วยโรคตับอักเสบ เอ ในโรงงานแห่งหนึ่ง 
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++ ค าส าคัญที่ควรรู้ ++ 
1) สาเหตุ (Etiological agent) หมายถึง เชื้อโรค ปัจจัยทางกายภาพ สารเคมี หรือ สิ่งอื่นๆ ที่ท า ให้เกิดโรคและภัย 
2) แหล่งโรค (Source of infection) หมายถึง คน สัตว์สิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู ่และสามารถติดต่อถึงโฮสท์ได้ทันที 
3) รังโรค (Reservoir) หมายถึง คน สัตว์ แมลง พืช ดิน หรือที่อื่นใดที่เชื้อโรคอาศัยอยู่และสามารถเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ได้ 
4) ที่มาของการระบาด หมายถึง ปัจจัยที่ท า ให้เกิดการระบาดขึ้น เช่น งานเลี้ยงการเดินทางระบบประปาช ารุด ฯลฯ 
5) ผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ (Confirmed lab) เป็นผลการตรวจจ า เพาะที่ยืนยันถึงสาเหตกุารระบาด มีทั้งการตรวจ
พบเชื้อ และที่ไม่ใช่การตรวจพบตัวเชื้อโรคโดยตรง เช่น ผลการทดสอบปฏิกิริยาน้ า เหลือง 
6) การถ่ายทอดโรค (Mode of transmission) หรือการติดต่อของโรค อาจจ าแนกเป็นการถ่ายทอดทางตรง (Direct 
transmission) และการถ่ายทอดทางอ้อม (Indirect transmission) เช่น แมลงน า โรค, อาหารและน้ า , ฝุ่นละอองใน
อากาศ 
7) การเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (Epidemiological linkage) หมายถึงเหตุการณ์ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป น่าเชื่อได้ว่า
มีการสัมผัสโรคที่เกี่ยวข้องกัน บางคนได้แสดงให้เห็นว่ามีการติดเช้ือ บางคนแสดงอาการป่วยในช่วงระยะฟักตัวของโรค และ
อย่างน้อย 1 คน ได้รับการตรวจสอบยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ว่ามีการติดเชื้อจริง 
 



แผนผังความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 

Exposure 
period 

Latent 
period 

Infectious 
period 

Exposure 
period 

 Incubation 
period 

Clinical 
disease 

รายที่ยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ 

รายที่เชื่อมโยงทางระบาดระบาดวิทยา 
(Epidemiological linked case) 

เวลา 

** Exposure period  = ระยะเวลาที่สัมผสัโรค   Latent period       = ระยะแฝง  
    Infectious period = ระยะติดเชื้อ              Incubation period = ระยะฟักตัว 
    Clinical disease   = แสดงอาหารของโรค     
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แนวคิดการสอบสวนโรคติดต่อ 

 เตรียมให้พร้อม 

 ตรวจให้พบ 

 ตีให้เร็ว 

 ตามให้หมด 

 

ผู้ป่วยรายแรก 

 
ประเมินขอบเขตการระบาด  

หาประชากรกลุ่มเสี่ยงป้องกัน
ไม่ให้ป่วยเพ่ิม 

 
หาปัจจัยเสี่ยงการระบาดเพ่ือ
ป้องกันการระบาดในอนาคต 

 



1. เตรียมการปฏิบัติงานภาคสนาม 
2. ตรวจสอบยืนยันการวินิจฉัยโรค 
3. ตรวจสอบยืนยันการระบาด  
4. ก าหนดนิยามผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม  
 - รายแรกๆ  
 - รายใหม่  
5. การรวบรวมข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (บุคล เวลา สถานท่ี) 
6. สร้างสมมุติฐานการเกิดโรค  
7. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (ทดสอบสมมุติฐาน)   
8. การศึกษาเพิ่มเติมที่จ าเป็น (LAB, สภาพสิ่งแวดล้อม, พฤติกรรมเส่ียง) 
9. ก าหนดมาตรการควบคุม และป้องกันโรค  
10. น าเสนอผลการสอบสวน (รายงานสอบสวนเบื้องต้น หรือ สรุปเสนอ 
ผู้บริหาร หรือฉบับสมบูรณ)์  
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ด าเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรค 

ขั้นตอนการสอบสวนการระบาด 



 1. เตรียมการปฏิบัติงานภาคสนาม 

เตรียมความรู้เกี่ยวกับโรค และการสอบสวนโรค 
เตรียมทีมสอบสวนโรค  
นักระบาดวิทยา 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
นักวิชาการควบคุมโรค 
เจ้าหน้าที่ส าหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
แพทยผ์ู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในบางกรณี) 

เตรียมประสานงานกับห้องปฏิบัติการ 



 2. ตรวจสอบยืนยันการวินิจฉัยโรค 

• กรณีที่ยังไม่ทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดู
จากอาการ อาการแสดง  

• ในกรณีที่ยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร การพยายาม
ตรวจให้ทราบชนิดของโรค ต้องเป็นวัตถุประสงค์
หนึ่งในการสอบสวน  



 3. ตรวจสอบยืนยันการระบาด  

• เป็นขั้นตอนที่จ าเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการระบาดจริง ไม่ใช่ข่าวลือ หรือ
เป็นโรคที่พบเป็นประจ าอยู่แล้วในฤดูกาลนั้นๆ 

• มักใช้วิธีสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกี่ยวกับจ านวนผู้ป่วย รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะออกสอบสวนโรคหรือไม่ 

• บางครั้งก็จ าเป็นต้องยกทีมสอบสวนโรคออกไปในพื้นที่ก่อน เพื่อไปตรวจสอบ
ยืนยันการระบาดของโรค 

• การที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากกวา่ปกติก็ไม่จ าเป็นว่าจะเป็นการระบาดจริงๆ เสมอไป 
อาจเกิดจากความผิดพลาดของการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ หรือการที่แพทย์
เพิ่มความสนใจที่จะวินิจฉัยโรคนั้นๆมากขึ้น เป็นต้น 
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 4. ก าหนดนิยามผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 

• วัตถุประสงค์  

1. เพื่อน าผู้สงสัยป่วย/ได้รับเชื้อ/ได้รับสารพิษ มารับการรักษา ซึ่งหลายโรค ถ้าได้รับการ
รักษาล่าช้า อาจมีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตก่อนการรักษา ได้  

2. เพื่อลดการแพร่เชื้อต่อไปในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์รองอื่นๆ เช่น ช่วยในการค้นหาหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์  

- อาจคัดกรองสองชั้น เช่น ให้ผู้ช่วย/คร/ูเจ้าหน้าที่โรงงาน ช่วยคัดกรอง เบื้องต้นที่มีความไว 
แล้วทีมสาธารณสุขคัดกรองอีกครั้งที่มีความจ าเพาะ มากขึ้น 
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 4. ก าหนดนิยามผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 

• วัตถุประสงค์ของการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม  
1. เพื่อน าผู้สงสัยป่วย/ได้รับเชื้อ/ได้รับสารพิษ มารับการรักษา ซึ่งหลายโรค ถ้าได้รับการ

รักษาล่าช้า อาจมีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตก่อนการรักษา ได้  

2. เพื่อลดการแพร่เชื้อต่อไปในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์รองอื่นๆ เช่น ช่วยในการค้นหาหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์  

- อาจคัดกรองสองชั้น เช่น ให้ผู้ช่วย/คร/ูเจ้าหน้าที่โรงงาน ช่วยคัดกรอง เบื้องต้นที่มีความไว 
แล้วทีมสาธารณสุขคัดกรองอีกครั้งที่มีความจ าเพาะ มากขึ้น 
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 4. ก าหนดนิยามผู้ป่วยและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 

- ควรระบุว่า จะค้นใคร (Person)  ในพื้นที่ไหน (Place)  มีอาการ/ อาการแสดง

อย่างไร (Symptom/sign)  และเริ่มมีอาการในช่วงเวลา ไหน (Time, onset 

of symptom)  

- อาการ/อาการแสดง ตาม Index case  โดยอาจเพ่ิมอาการทาง ทฤษฎีหรือตาม

นิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย  

- เราควรก าหนดนิยามผู้ป่วยให้จ าเพาะ (Specific) หรือไว (Sensitive) ดี ??  

ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการค้นหาผู้ป่วย 



39 

การก าหนดนิยามผู้ป่วย 
• ควรมีการระบุว่าเป็นใคร ที่ไหน และช่วงเวลาใด ให้ชัดเจน (person, 

place, time จ าให้แม่น) 

• ตัวอย่าง  

 ผู้ที่มีอาการต่อไปนี้ตั้งแต่ 2 อาการขึ้นไป ได้แก่ ไข้ ปวดข้อ เป็นผื่นแดง
ตามล าตัว ปวดศีรษะ ในต าบลลับแล ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 
2559 
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นิยามผู้ป่วย (Case definition) 

• Confirmed case : อาการ/อาการแสดงชัดเจน ร่วมกับมีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยัน 

• Probable case : อาการ/อาการแสดงชัดเจน มีความเช่ืมโยงทางระบาด
วิทยากับผู้ป่วยยืนยัน  

• Suspected case : อาการ/อาการแสดงไม่ชัดเจนมากนัก 
• ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic case) **ส าหรับบางกรณี  
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ตัวอย่าง นิยามโรคคอตีบ (Diphtheria) 

• Confirmed case:  ผู้ป่วยที่มีไข้ มีแผ่นเยื่อสีขาวเทาใน  ล าคอ ร่วมกับ
ผลเพาะเชื้อจากล าคอพบ C. diphtheriae, toxigenic strain 

• Probable case: ผู้ป่วยมีไข้ และแผ่นเยื่อสีขาวเทาในล าคอ  
• Suspected case: ผู้ป่วยมีไข้ เจ็บคอ คอแดง 



ตัวอย่าง การเขียนนิยาม “อหิวาตกโรค” 

42 

วิธีการศึกษา  
1.ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ในสถานสงเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องที่
บริจาคอาหาร เช่น วัด โรงเรียน(วัด 5 แห่ง โรงเจ 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง) 
ในช่วง เดือนสิงหาคม – 18 กันยายน 2553   โดยก าหนดนิยามผู้ป่วยเป็น 
2 กลุ่ม และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ  
 - ผู้ป่วยสงสัยอหิวาตกโรค (Suspected cholera case)  
 - ผู้ป่วยยืนยันอหิวาตกโรค (Confirmed cholera case)  
 - ผู้ติดเชื้ออหิวาตกโรคที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic case)  



ตัวอย่าง การเขียนนิยาม “อหิวาตกโรค” 
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ผู้ป่วยสงสัยอหิวาตกโรค (Suspected cholera case)  
 ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ทั้งหมด และผู้เกี่ยวข้องที่ บริจาค
อาหาร  ที่มีอาการถ่ายเหลวตั้งแต่ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็น น ้าตั้งแต่ 1 ครั้ง 
ภายใน 1 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม –18 กันยายน 2553  โดยตรวจพบ 
หรือสังเกตได้จากบุคลากรที่มี หน้าที่ดูแลในแต่ละตึกของสถานสงเคราะห์  
และไม่มีผลการ ตรวจอุจจาระยืนยันพบเชื้อVibriocholerae O1 หรือ 
O139 



ตัวอย่าง การเขียนนิยาม “อหิวาตกโรค” 
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ผู้ป่วยยืนยันอหิวาตกโรค(Confirmed cholera case)  
 ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) ที่มีผลการตรวจอุจจาระพบเชื้อ 
Vibriocholerae O1 หรือ O139 ผู้ติดเชื้ออหิวาตกโรคที่ไม่มีอาการ 
(Asymptomatic case) กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ไม่มีอาการ  แต่มีผลการ
ตรวจอุจจาระ ยืนยันพบเชื้อVibriocholerae O1 หรือ O139 
 

ผู้ติดเชื้ออหิวาตกโรคที่ไม่มีอาการ (Asymptomatic case)  
 กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ไม่มีอาการ  แต่มีผลการตรวจอุจจาระ ยืนยัน
พบเชื้อVibriocholerae O1 หรือ O139 



การออกแบบเก็บข้อมูลส าคัญในแบบสอบถาม 
ชนิดของข้อมูล ตัวแปร 

ข้อมูลส าหรับบ่งชี้ผู้ป่วย (identification 
data) 

ชื่อสกุล hn ที่อยู่ขณะป่วย  เบอร์โทร 

ข้อมูลลักษณะบุคคล (Demographic data) เพศ อาย ุเชื้อชาติ อาชีพ 

ข้อมูลทางคลินิก (Clinical data) วันเริ่มป่วย อาการ อาการแสดง วันพบวันเริ่มป่วย ผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา ผลการรักษา 

ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง (risk factor data) ปัจจัยที่จ าเพาะกับโรค เช่น อาหารสงสัย (โรคอาหารเป็น
พิษ) 

ข้อมูลผู้สัมภาษณ์  (reporter data) ชื่อ เบอร์โทร 



5. การรวบรวมข้อมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

• อธิบายการเกิดโรคในประชากรหรือกลุ่มศึกษาที่สนใจว่าเกิด โรคอะไรขึ้น
เกิดกับใคร เกิดที่ไหน เกิดเมื่อไร และมากน้อยเพียงใด  

• อธิบายถึงการกระจายของโรค  
เวลา  >> วัน/เวลาเริ่มป่วย น าเสนอเป็น Epidemic curve  
สถานที่ >> วิเคราะห์จ านวนและอัตราป่วยตามสถานที่  
บุคคล >> วิเคราะห์จ านวนและอัตราป่วยตามบุคคล  

“การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีดี  จะน าไปสู่การตั้งสมมุติฐาน เพื่อหาแหล่งแพร่โรค  หรือปัจจัยเสี่ยง” 



การสร้างเส้นโค้งการระบาด (Epidemic curve) 

• เป็นการสร้างกราฟชนิดฮิสโตแกรม (คล้ายกราฟแท่ง แต่ไม่มีช่องว่างระหว่างแต่ละ
แท่ง) 
• แกนตั้งเป็น “จ านวนผู้ป่วย” 
• แกนนอนเป็น “วันหรือเวลาเริ่มป่วย” 
• ความกว้างของแต่ละแท่งสัมพันธ์กับระยะฟักตัวของโรคนั้นๆ (1/3 – 1/8 ของ
ระยะฟักตัว) 
 



ข้อควรค านึงในการสร้างเส้นโค้งการระบาด  



การค านวณระยะเวลารับเชื้อ (Exposure period) 

ระยะรับเชื้อ = (วันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรก – ระยะฟักตัวที่สั้นที่สุดของโรค) 
            ถึง (วันเริ่มป่วยของแท่งที่สูงที่สุด – ระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรค) 

• จ าเป็นต้องรู้ว่าเป็นเชื้ออะไร  
• เชื้อนั้นมีระยะฟักตัวเท่าใด 

(หาข้อมูลจากทฤษฎี) 
• ใช้ส าหรับระบาดแบบชนิด

แหล่งโรคร่วม 



การกระจายตามสถานที่ (Place) 
• บอกขอบเขตและปัจจัยเสี่ยงตามสถานที่ 
• Spot map 

– ไม่ได้บอกแค่ขอบเขตการกระจาย 
– แสดงการกระจายตัวของกลุ่มผู้ป่วยตามสถานที่ทีม่ีมีโอกาสสมัผัสปัจจยัเสี่ยง เช่น ที่อยู่ 

ที่ท างาน ที่พักแรม 
– Number of cases 
– ข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัพืน้ที่ท่ีมีขนาดประชากรตา่งกันได้ 

• Area specific attack rate  
 



แผนท่ีอ าเภออากาศอ านวย
จงัหวดัสกลนคร

ต าบลโพนงาม
331.17

ต าบลสามคีัพฒันา  48.97

ต าบลท่าก้อน
303.55

ต าบลนาฮี
83.73

ต าบลวาใหญ่
407.12

ต าบลโพนแพง
284.90

ต าบลบะหว้า
275.39

ต าบลอากาศ
257.69

N
อ าเภอเซกา

                                      อ าเภอค าตากล้า

อ าเภอวานรนิวาส

อ าเภอวานรนิวาส

อ าเภอวานรนิวาส

อ าเภอพรรณานิคม

           อ าเภอศรีสงคราม

                    อ าเภอศรีสงคราม

อ าเภอนาหว้า

โรงพยาบาล

สาธารณสุขอ าเภอ

สอ.นายอ

สอ.บะหวา้

สอ.กลาง

สอ.วาใหญ่

สอ.กดุจอก

สอ.นาฮี
สอ.โพนงาม

สอ.หนองสามขา

สอ.ท่าก้อน

สอ.ดอนแดง

ไปสกลนคร

ไปอ
 าเภอ

ศรีส
งคร

าม

ไปอ าเภอนาหว้า

ไปอ
 าเภ

อเซ
กาไปอ าเภอค าตากล้า

ไปอ าเภอวานรนิวาส

ไปอ า
เภอพ

รรณ
านิค

ม

ไปอ าเภอค าตากล้า

   เหนือ Spot map 



พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 
- 12  จาก14 อ าเภอ (85.7%)  

- 52 จาก 99 ต าบล  (52.5%) และ 262 จาก 885 

หมู่บ้าน(29.6%) ถูกน้ าท่วม 

- อ าเภอท่าวังผาและอ าเภอเมืองได้รับผลกระทบจาก

ภาวะน้ าท่วมสูงสุด และพบว่ามีอุบัติการเกิดโรคสูง

เช่นกัน  
แสดงผลกระทบความเสียหาย 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย  

NAN 

Thawangpha 

Area map 



การกระจายตามบุคคล (Person) 
• บอกประชากรกลุ่มเสี่ยง: กลุ่มประชากรที่มีโอกาสสัมผัสปัจจัยเสี่ยง หรือมีความไวต่อ

การติดเชื้อ 
– ลักษณะของผู้ป่วย 

• เพศ อาย ุ 
• เชื้อชาติ 

– ลักษณะของสิ่งสัมผัส 
• อาชีพ  
• กิจกรรม การใช้ยา สูบบุหรี ่

• ค านวณเป็นอัตราป่วย 
• อาการและอาการแสดง  
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Cases 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

เชื้อสาเหตุ ? แหล่งโรค ? วิธีถ่ายทอดโรค ? 

Person Place Time 

>> สร้างสมมติฐาน << 



• สร้างสมมติฐานชัดเจน เข้าเป้าหมาย ต้องใช้ข้อมูลหลากหลาย 
– ผลการสัมภาษณ์ผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
– ลักษณะการกระจายของโรคตามเวลา สถานที่ บุคคล 
– ข้อมูลวิชาการที่รู้เกี่ยวกับโรค 
– outliners 
– ประชุมกลุ่มผู้ป่วยเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องปัจจัยเสี่ยง 
– เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

• หัวข้อการตั้งสมมติฐาน 
– แหล่งเชื้อ 
– ช่องทางการติดต่อ 
– ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
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6. สร้างสมมุติฐานการเกิดโรค 



ตัวอย่าง การตั้งสมมุติฐาน 
• การสัก เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคตับอักเสบ บี เพราะ ผป. 13  
    จาก 15 ราย ป่วยหลังจากมาการสักผวิหนังไม่นาน 

 

• บ่อน้ าเป็นแหล่งแพรเ่ชื้อชเิกลลา เพราะผู้ปว่ยส่วนใหญ่ใชน้้ าจากบ่อนี้ 
 

• น้ าส้มคั้นในโรงเรียนเป็นสาเหตุของโรค เพราะมี พนักงานส่งน้ าอัดลม
มาแวะดื่มน้ าส้มคั้นเพียงแก้วเดียวแล้วป่วย (outliner) 

 



ค าถามที่ 3  
• การระบาดของอาหารเป็นพิษ พบนักเรียนและครูที่ไปร่วมงานศพป่วยด้วยอาการคลื่นไส้ 

อาเจียน เวียนศรีษะ หลังรับประทานลาบปลาสุก 15 - 30 นาที 
• ผลการสอบสวนผู้ปรุงอาหาร แจ้งว่า ลาบปลาสุกที่ปรุงให้ครูและนักเรียนตนเองหยิบสาร

ชนิดหนึ่ง ซ่ึงคิดว่าเป็นเกลือใส่ลงไป มาทราบภายหลังว่าเป็นปุ๋ยแอมโมเนีย 
• ทบทวนข้อมูลวิชากรพบว่าอาการป่วยของผู้ป่วยเข้าได้กับพิษของปุ๋ยดังกล่าว 
• สมมติฐาน อาหารเป็นพิษครั้งนี้เกิดจากพิษของปุ๋ยเคมีที่ผู้ปรุงหยิบผิด 
 
• ท่านคิดว่าการสอบสวนคร้ังนี้ต้องท าการศึกษาเชิงวิเคราะห์หรือไม่? 



7. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (ทดสอบสมมติฐาน) 

• เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานที่ได้จากการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

• เป็นการเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่สงสัยเป็นสาเหตุของการระบาด ระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มที่ไม่ป่วย 



Cohort study 
• เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีสงสัยกับการป่วย โดยกลุ่มเปรียบเทียบคือ 

– กลุ่มที่สัมผัสปัจจัย   
– กลุ่มที่ไม่สัมผัสปัจจัย 

• ใช้ได้ดีในกรณีประชากรกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนไม่มาก จ ากัดขอบเขตประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ 
– การระบาดของอาหารเป็นพิษในวัด โรงเรียน งานเลี้ยง 
– แนวโน้มสามารถตามเก็บข้อมูลได้หมด 

• เก็บข้อมูลการเจ็บป่วยและปัจจัยเสี่ยงประชากรในกลุ่มประชากรเสี่ยงทั้งหมด 
• ค านวณอัตราป่วยตามรายการปัจจัยเส่ียงแยกระหว่างกลุ่มท่ีสัมผัสปัจจัย กับกลุ่มท่ีไม่สัมผัส

ปัจจัยและน ามาค านวณหา Risk ratio 
 

 



Cohort study 



Cohort study 



ชนิดของการศึกษา 

• Prospective cohort study : จุดเริ่มต้นของการศึกษา  ผู้ศึกษาก าหนด 
cohort ทั้งกลุ่มที่สัมผัสและไม่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันแล้วติดตาม
ต่อไปเพ่ือหาการเกิดโรคในอนาคต  

• Retrospective cohort study : จุดเริ่มต้นของการศึกษา  ผู้ศึกษา 
ก าหนด cohort ทั้งกลุ่มที่สัมผัสและไม่สัมผัส ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วใน
อดีต แล้วติดตามต่อไปเพื่อหาการเกิดโรคในเวลาต่อมา โดยการเกิดโรค
นั้นอาจเกิดขึ้นในอดีต หรือในปัจจุบัน หรือในอนาคต 



การระบาดของอาหารเป็นพิษในโรงเรียน A 

รายการ
อาหาร 

กลุ่มผู้กิน กลุ่มผู้ไม่กิน RR P-value 

ป่วย ไม่ป่วย  attack 
rate 

ป่วย ไม่ป่วย Attack 
 rate 

ข้าวมันไก่ 
 

30 6 83% 
(30/36) 

4 40 9% 
(4/44) 

9 0.000 

แกงเนื้อ 25 4 86% 
(20/24) 

30 6 83% 
(30/36) 

1 0.74 



การค านวณ Risk ratio โดยตาราง 2x2 

30 6 

4 40 
ข้าวมันไก่ 

กิน 

ไม่กิน 

ป่วย ไม่ป่วย Attack rate 
30/36 

4/44 

RR = a (c+d)/b(a+b) 

สามารถค านวณค่า Chi square เพ่ือไปหาค่า p-value โดยใช้สูตร/โปรแกรม Epi Info 



การแปลผล 

• RR = 1 :ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผล  

• RR > 1 : ความสัมพันธ์เป็นบวกหรือเป็นปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  

• RR < 1 : ความสัมพันธ์เป็นลบหรือเป็นปัจจัยป้องกัน (Protective 
Factor) 

 



Case control study 
• ท าการศึกษาหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่สงสัยกับการป่วย โดยแยกกลุ่มเปรียบเทียบเป็น 

– กลุ่มผู้ป่วย 
– กลุ่มควบคุม (ไม่ป่วย) 

• เลือกใช้กรณีประชากรกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนมาก หรือจ ากัดขอบเขตประชากรเสี่ยงไม่ได้ 
– เช่น การระบาดของอาหารเป็นพิษในโรงเรียนขนาดใหญ่ประชากรเสี่ยง 1200 คน 

• ขั้นตอนส าคัญ คือ การเลือกกลุ่มควบคุม 
– ต้องเป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มเสี่ยง 
– ใช้วิธีการสุ่ม 
– กลุ่มควบคุมที่ใช้ทั่วไป เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนในห้องเรียน ผู้ป่วยที่ดูแลด้วยแพทย์คนเดียวกัน เป็นต้น 
– จ านวนกลุ่มควบคุม 1-4 คน ต่อ ผู้ป่วย 1คน 

• ค่าความสัมพันธ์ที่ได้ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการป่วยเรียกว่า Odds ratio 
 



Case control study 



การค านวณ odds ratio 

รายการอาหาร 
 

ป่วย ไม่ป่วย OR 
 

ข้าวมนัไก่   
 
 

กิน 30 6 50 

ไมกิ่น 4 40 

แกงเนือ้ 
 

กิน 25 4 1.2 
ไมกิ่น 30 6 

Odds ผู้ป่วยในการกินต่อไม่กินข้าวมันไก่ = 30/4 
Odds ผู้ไม่ป่วยในการกินต่อไม่กินข้าวมันไก่=6/40 
Odds ratio ของข้าวมันไก่ =  30x40/4x6 =50 

Odds ratio= ad/bc 

Odds คือ โอกาสของการเกิดเหตุการณ์(มีปัจจัย) เทียบกับ โอกาส ของการไม่เกิดเหตุการณ์(ไม่มีปัจจัย) 



การแปลผล 

• OR = 1 : ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผล  

• OR > 1 : ความสัมพันธ์เป็นบวกหรือเป็นปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  

• OR < 1 : ความสัมพันธ์เป็นลบหรือเป็นปัจจัยป้องกัน (Protective 
Factor) 



8. การศึกษาเพิ่มเติม  
1. การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
• เป็นขั้นตอนหนึ่งที่อาจให้ค าตอบหลักแกก่ารสอบสวนโรค  
• บอกชนิดของเชื้อหรือสารที่กอ่ให้เกดิการป่วย (ในกรณีที่เก็บตวัอย่างจากผู้ปว่ย) และการ

ถ่ายทอดโรค (เก็บตัวอย่างจากผู้ปรุงอาหาร)  
• รวมถึงอาจสามารถพิสูจน์ไดว้่าอาหารชนิดใด หรือสิ่งแวดลอ้มจุดไหนที่เป็นแหลง่แพรเ่ชื้อ

ให้แก่ผู้ปว่ย  (ในกรณีที่เก็บตวัอย่างจากสิ่งแวดลอ้ม)  
2. การศึกษาสภาพแวดล้อม   
• การส ารวจสภาพโรงครัว  สถานที่เก็บอาหาร  ตลาด  ชุมชน    
• ขั้นตอนการประกอบอาหาร/การผลติ   



9. การด าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
• เร็วที่สุดที่ท าได ้
• ตัดวงจรห่วงโซ่การเกิดโรค  

– ก าจัดแหล่งเชื้อ แหล่งรังโรค เช่น ก าจัดอาหารปนเปื้อน 
– ตัดช่องทางการติดต่อ เช่น แยกผู้ป่วย 
– ลดประชากรที่มีความไวต่อการติดเชื้อ เช่น ฉีดวัคซีน ให้ยาป้องกันก่อนการเดินทางไปพื้นที่

เสี่ยง 
 มาตรการทั่วไป  
  - เสริมสร้างความรู้  
 - ค้นหาผู้ป่วย  
 - ฝ้าระวังโรค 2 เท่าระยะฟักตัวสูงสุด 
 มาตรการเฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มโรค  

 



10. การน าเสนอผลการสอบสวนโรค 

• การพูดสรุปผลการสอบสวนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย
สาธารณสุขแก่ทีมพื้นที่ 
– ข้อเสนอแนะควรสอดคล้องกับผลการศึกษา 

• เขียนรายงาน 
– รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น 
– รายงานการสอบสวนฉบับสรุปเสนอผู้บริหาร  
– รายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ์/เผยแพร่ในเอกสารวิชาการ 



<< ขอบคุณครับ >> 


