
หลักระบาดวิทยาและการสอบสวนโรคเบื้องต้น 



ขอบเขตของเนื้อหา 

• หลักคิดที่ส าคัญทางระบาดวิทยา 

• การวัดเชิงระบาดวิทยาเบื้องต้น 

• รูปแบบการศึกษาเชิงระบาดวิทยา 

• กระบวนการสอบสวนโรค 



หลักคิดที่ส าคัญทางระบาดวิทยา 



John Snow and his map 

Figure 1.1 Spot map of deaths from cholera in Golden Square area, London, 1854 (redrawn from 
original) 

Districts with Water 
Supplied By: 

Population 
(1851 Census) 

Number of Deaths 
from Cholera 

Cholera Death Rate per 
1,000 Population 

Southwark and 
Vauxhall Only 

167,654 844 5.0 

Lambeth Only 19,133 18 0.9 

Both Companies 1300,149 652 2.2 
Table 1.1 Mortality from Cholera in the Districts of London Supplied by the Southwark and Vauxhall and the Lambeth Companies, July 9–August 26, 1854 
Source: Snow J. Snow on cholera. London: Humphrey Milford: Oxford University Press; 1936. 

Water Supply of 
Individual House 

Population 
 (1851 Census) 

Number of Deaths 
from Cholera 

Cholera Death Rate per 
1,000 Population 

Southwark and 
Vauxhall Only 

98,862 419 4.2 

Lambeth Only 154,615 80 0.5 

Table 1.2 Mortality from Cholera in London Related to the Water Supply of Individual Houses in Districts Served by Both the Southwark and 
Vauxhall Company and the Lambeth Company, July 9–August 26, 1854 
Source: Snow J. Snow on cholera. London: Humphrey Milford: Oxford University Press; 1936. 



Epidemiology 

•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 

• การศึกษาการกระจาย และปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะทางสุขภาพในกลุ่มประชากร 
เพื่อที่จะน าไปสู่การควบคุมโรค 

Adapted from: Last JM, ed. A dictionary of epidemiology. 2nd ed. Toronto, Canada: Oxford University Press; 1988. 



หลักคิดที่ส าคัญ 

• โรคมีแบบแผนของการกระจาย (Distribution) 

• โรคไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญ คือ มีเหตุและปัจจัย (Determinants) 

• เป้าหมายของการทราบ แบบแผนการกระจาย และ ปัจจัยของการก่อให้เกิดโรค คือ การก าหนดมาตรการ 
(Application) 
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 การปรากฎของโรคที่เกิดขึ้นตลอดในประชากร หรือ พื้นที่นั้นๆ Endemic 

 การเกิดโรคที่มากกว่าจ านวนที่คาดหวังในพ้ืนที่นั้นๆ (Excess normal expectancy) 
• Epidemic : widespreading 
• Outbreak : Emergency 

Epidemic/ 
Outbreak 

Pandemic  การระบาดที่มีการกระจายข้ามประเทศ หรือ ข้ามทวีป 

การกระจาย (Distribution) 

 การเป็นกลุ่มก้อนของจ านวนผู้ป่วยในเวลาและสถานที่จ าเพาะ Cluster 



การระบาด (Outbreak) 

• การเกิดการเจ็บป่วย (illness), พฤติกรรมของการเจ็บป่วย (Health-related behavior) และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
(Health-related event) ในพ้ืนที่และเวลาที่จ าเพาะ ที่มากกว่าจ านวนที่คาดหวัง (Excess normal expectancy) 

• ** จ านวนที่คาดหวัง (Excess normal expectancy) หมายถึง 

• มากกว่า มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 

• มากกว่า Average + 2SD ใน 5 ป ี

• มากกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนหรือสัปดาห์ ก่อนหน้า 

• Standardized Mortality/Morbidity Ratio (SMR) มากกว่า 1 

• พบผู้ป่วย 2 ราย ที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงระบาดวิทยา (Epidemiological linkage) พบผู้ป่วย 1 ราย ในกรณีที่พบโรคอุบัติ
ใหม่ หรือ อุบัติซ้ า 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยืนยันการระบาด 
จ ำนวนผู้ ป่วย 

เดือน 



Determinants 
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Host Agent 

Environment 

พันธุกรรม 
ภูมิต้านทาน 
การศึกษา 
พฤติกรรม 

เชื้อโรค 
โรงงาน 
กัมมันตรังส ี
 

ธรรมชาติ 
ระบบสังคม 
ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง 



Application for Prevention 

Tertiary 
prevention 

Secondary prevention 

Primary prevention 



การวัดทางระบาดวิทยาเบื้องต้น 



การวัดทางระบาดวิทยา 

Measure of frequency e.g. count, 
prevalence, incidence, odds 

ดูขนาดของปัญหา 

Measure of association e.g. prevalence 
ratio, odds ratio, incidence rate ratio 

ดูระดับของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

Measure of impact e.g. attributable risk, attributable fraction 



Epidemiologic Measures 

• Counts 

• Cumulative Incidence (Risk) 

• Incidence Rate (Rate) 

• Prevalence 

• Odds 

MEASURES OF FREQUENCY MEASURES OF ASSOCIATION 

• Risk Ratio 
• Risk Difference 
• Rate Ratio 
• Rate Difference 
• Prevalence Ratio 
• Odds Ratio 
• Hazard Ratio 

 

Measures that characterize (describe) the occurrence 

of disease, disability or death in a specified population - 

Descriptive 

A comparison of two measures of frequency 

used to compare the experience of two groups to 

identify risk factors and/or causes of disease, disability 

or death 



MEASURES OF FREQUENCY  

(risk, rate, prevalence)  

Compare frequencies to calculate  

MEASURES OF ASSOCIATION 

(ratios and differences) 

INTERPRET COMPARISON 

 Descriptive 

epidemiology! 

 
 

 

 
 Analytic 

epidemiology! 

 

Generate 
hypothesis 

Hypothesis 
testing 



Count, ratio, proportion, rate 

• จ านวน (Count): หน่วยนับ เช่น 
จ านวนผู้ป่วย 

 

 

A 
B 

• อัตราส่วน (Ratio) : เปรียบเทียบ 
2 จ านวนที่เป็นหรือไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกัน  

      เช่น ช : ญ = 2 : 1 
 

• สัดส่วน (Proportion) : ตัวตั้ง
เป็นส่วนหนึ่งของตัวหาร สามารถ
แสดงเป็น % ได้ 

 

• อัตรา (Rate) : ความไวของการเกิด
เหตุการณ์ โดยมีหน่วยของเวลาเป็น
ตัวก ากับ เช่น อัตราผู้ป่วยรายใหม…่
ต่อปี 

จ านวนอะไรก็ได้ 

จ านวนอะไรก็ได้ 

  A 
A+B 

A 
เวลา 

** หลายครั้งมีการช้ าว่า อัตรา(Rate) สลับกับ Rate/Proportion ต้องระวัง เช่น mortality rate, attack rate และพิจารณาถึง
ความหมายที่ต้องการจะสื่อถึง 



Prevalence VS Incidence 

• ความชุก (Prevalence) : จ านวนผู้ป่วยที่ปรากฎด้วยโรคหนึ่งๆ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง 

• อุบัติการณ์ (Incidence) : จ านวนผู้ป่วยรายใหมด่้วยโรคหนึ่งๆ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใด เวลา
หนึ่ง 

 

• Prevalence depends on both incidence and the duration of disease 



Prevalence 

• Point prevalence จ านวนผู้ป่วย ณ จุดเวลา
ใดเวลาหนึ่ง 

• Period prevalence จ านวนผู้ป่วย ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

𝑃 =
𝐶

𝑁
 𝑃𝑃 =

𝐶 + 𝐼

𝑁
 

• C = # of existing cases at the beginning of the time period 

• I = # of new cases that develop during the period 

• N = size of the population for this same time period 

C = # of observed cases at time t 

N = Population size at time t 



Guest & Wall 
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(POINT) PREVALENCE: EXAMPLE 

What is the (point) 

prevalence of 

disease X on 

January 1, 2012? 

Assume that this is a chronic 

condition with no cure. 

Express result as percentage, 

no decimals 

𝑃 =
𝐶

𝑁
=

1

10
= 10% 



Guest & Wall 
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PERIOD PREVALENCE: EXAMPLE 

What is the period 

prevalence of 

disease X for 2012? 

Assume that this is a chronic 

condition with no cure. 

Express result as percentage, 

no decimals 

𝑃𝑃 =
𝐶 + 𝐼

𝑁
=

2

10
= 20% 



Incidence 

• Cumulative incidence (risk) : จ านวนผู้ป่วย
รายใหม่ ณ จุดเวลาหนึ่ง หารด้วยประชากรกลุ่ม
เสี่ยงในช่วงเวลาเดียวกัน 

riskat  population total

given time ain  cases new of #
CI

• Incidence rate/ incidence density 
: จ านวนผู้ป่วยในช่วงเวลาหนึ่งหารด้วย
ผลรวมของเวลาที่ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยง 

• เน้นความไวของการเกิดโรค 

nobservatio of units (PT) time-person of #

(I) disease of cases new of #
IR



Risk vs. Rate 
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The probability that an event will occur Risk 

A measure of how quickly something happens Rate 



Guest & Wall PERSON-TIME: EXAMPLE 

Assuming the disease in 

question confers life-long 

immunity (e.g. measles), 

how many person-years 

were contributed by 

subject 1? 
 

  A. 4.5 

  B. 3.0 

  C. 2.5 

  D. It depends 



Guest & Wall PERSON-TIME: EXAMPLE 

If the event of interest 

is getting disease, what 

is the total number of 

person-years 

contributed to this 

study? 

 

 



Guest & Wall PERSON-TIME: EXAMPLE 

What is the rate 

of disease x? 



Guest & Wall PREVALENCE AND INCIDENCE: EXAMPLE 

Suppose we had followed a population of 150 individuals for one year—25 had a disease 

of interest at the start of follow-up and another 15 new cases developed during the year. 

1. What is the point prevalence at the 
start of the period? 

 

2. What is the period prevalence for 
the year? 

 

3. What is the point prevalence at the 
end of the period? 

 

4. What is the cumulative incidence 
for the one year period? 

 

 
*Must remove those who weren’t at risk for the outcome from the denominator 



Attack rate 

• สัดส่วนของประชากรที่มีการป่วยในประชากรกลุ่มเสี่ยง ณ ช่วงเวลาที่ก าหนด 

• เท่ากับ incidence proportion 

 
Attack rate =     จ านวนผู้ป่วยใหม่ในช่วง epidemic 

Population at risk ช่วงก่อนเกิด epidemic 

• Overall attack rate: Attack rate ที่คิด population at risk ทั้งหมด 

• Specific attack rate : Attack rate ของ subpopulation 



Odds 
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p

p




1occurring NOTevent an  ofy probabilit the

ocurringevent an  ofprobably  the
odds

This depends on the definition of the event.  
 

In sports betting….. 

 winningofy probabilit the

 winningNOT ofprobably  the
odds 



Odds and risk 

•What is the probability of exposure 
(eating at the salad bar) among cases? 

  

•What are the odds of exposure among 
cases? 

30 

Ate at 
salad 
bar 

Did not 
eat at 

salad bar 

Cases 17 20 37 

Controls 7 26 33 

24 46 70 



รูปแบบการศึกษาเชิงระบาดวิทยา 





Hierarchy of study designs 

Clinical  

Trials 

Case-

Control 

Cohort 

Studies 

Cross-

Sectional 

Strength of 

evidence of a 

Causal 

Relationship 

Between 

Exposure and 

Disease 

Strongest 

Weakest 

Experimental 

Observational 

REMEMBER:  

 

The “best” study design is 

determined by your 

particular research 

question 



Cross-sectional study 

• Exposure และ disease ถูกวัดเวลา
เดียวกัน 

• เหมาะส าหรับการส ารวจสถานะสุขภาพ 
เพื่อสร้างสมมติฐาน 

• มีประโยชน์น้อยส าหรับการระบุความเป็น
เหตุและผล 



Case-control studies 

• การศึกษาแบบย้อนหลัง 

• การเลือกกลุ่มศึกษา เลือกจากสถานะการป่วย 
(ป่วย/ไม่ป่วย) 

• เหมาะส าหรับโรคที่พบได้น้อย (ไม่เหมาะส าหรับ 
exposure ที่พบน้อย) 

• ประหยัด สามารถหาข้อสรุปของการศึกษาได้
รวดเร็ว 

• อาจพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิด Recall bias 



STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

Measure Frequency 
• Odds of exposure (E+) 

among case (D+) = A/B 
• Odds of exposure (E+) 

among control (D-) = C/D 

Compare Frequencies 

Interpret comparison  

controls among exposure of odds the

cases among exposure of odds the

Ratio Odds



The odds of exposure among cases are XX times higher than the odds of exposure 
among controls* 



Cohort studies 

ลักษณะส าคัญ 

• กลุ่มประชากรที่ศึกษา ต้อง ไม่เกิดโรค (disease 
free) ที่จุดเริ่มต้นขอการศึกษา และ เป็นกลุ่มเสี่ยง
ขอการเกิดโรค 

• Exposure ต้องเกิดก่อนการเกิดโรค 

• ข้อมูลสามารถเก็บได้แบบ ไปข้างหน้า 
(prospective) หรือ ย้อนหลัง (retrospective) 



Prospective cohort studies 

ข้อดี 

• ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา 

ข้อเสีย  

• ข้อมูลที่บันทึกไว้อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 

ข้อดี 

• สามารถจัดการข้อมูลที่จะเก็บได้ 

• มีความน่าเชื่อถือด้านความเป็นเหตุผล (Temporality)  

• ข้อเสีย 
• ใช้เวลานาน 



Cohort vs. Case-control 
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Cohort Study Case-Control Study 



ขั้นตอนการสอบสวนโรค 



ประโยชน์ของการสอบสวนโรค 

o ควบคุมการระบาดของโรค 

o ป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นในอนาคต 

o สร้างความรู้ใหม่ให้กับเหตุการณ์นั้น 

o ประเมินมาตรการควบคุมโรคที่ด าเนินการ 

o ประเมินระบบเฝ้าระวังที่ได้ด าเนินการ 

o ฝึกเจ้าหน้าที ่

o สื่อมวลชน หรือประชาชนให้ความสนใจ 



Balance between 
investigation and 

control while 
responding to an 

outbreak 

Source / transmission 

Known Unknown 

Etiology 

Known 
Control +++ 

Investigate + 

Control + 

Investigate +++ 

Unknown 
Control +++ 

Investigate +++ 

Control + 

Investigate +++ 



Review :Steps of an outbreak investigation 
1. Verify whether there is an outbreak  

2. Verify the diagnosis 

3. Prepare for field work 

4. Construct a working case definition 

5. Find case systematically & record information 

6. Perform descriptive epidemiology 

7. Develop hypothesis 

8. Analytical studies to test hypotheses 

9. Special studies (e.g. environmental study, laboratory study)  

10. Implementation of control measures and follow-up  

11. Communication - - including outbreak report 

 



Review :Steps of an outbreak investigation 
1. Verify whether there is an outbreak  

2. Verify the diagnosis 

3. Prepare for field work 

4. Construct a working case definition 

5. Find case systematically & record information 

6. Perform descriptive epidemiology 

7. Develop hypothesis 

8. Analytical studies to test hypotheses 

9. Special studies (e.g. environmental study, laboratory study)  

10. Implementation of control measures and follow-up  

11. Communication - - including outbreak report 

 

Verification & 
preparation 



การตรวจสอบเหตุการณ์และเตรียมทีม (Verification and 
Preparation) 

การยืนยันการระบาด 
(Verify an outbreak) 

•ตรวจสอบว่าไม่ใช่ข่าวลือ 

•ตรวจสอบว่าเหตุการณ์นั้นๆ เข้าได้กับ
นิยามหรือไม ่

45 

การยืนยันการวินิจฉัย 
Verify diagnosis 

•  ประเมิน อาการ อาการแสดง ผล lab 
X-ray 



ตัวอย่างการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้น 
จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/จ านวนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ 

ลักษณะอาการเจ็บป่วย 

การเจ็บป่วยเกิดจากกระบวนการท างาน หรือ เกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างไร 

หากมีการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อน  

ผู้ป่วยแต่ละคนระยะเวลาห่างกันเพยีงใด 

ประวัติการใช้สุรา สารเคมีอื่นๆ 

ผู้ป่วย 

วันและเวลาเกิดเหตุ 

ลักษณะสถานที่เกิดเหตุ ให้บรรยาย ถึงขนาด กว้าง ยาว สูง มีกลิ่นเหม็น หรือไม่ 

กระบวนการผลิต หรือ บรรจุภัณฑ์ในพื้นที่นั้นๆ 

เหตุการณ์ที่คล้ายคลงึกันที่เกิดในพื้นที่นั้น 

สถานที่เกิดเหตุ 



•  ประสานงานเพื่อเข้าพ้ืนที่ 

•  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
•  ธรรมชาติของการเกิดโรค อาการ อาการแสดง 

การเตรียมทีม 



Review :Steps of an outbreak investigation 
1. Verify whether there is an outbreak  

2. Verify the diagnosis 

3. Prepare for field work 

4. Construct a working case definition 

5. Find case systematically & record information 

6. Perform descriptive epidemiology 

7. Develop hypothesis 

8. Analytical studies to test hypotheses 

9. Special studies (e.g. environmental study, laboratory study)  

10. Implementation of control measures and follow-up  

11. Communication - - including outbreak report 

 

Describe the 
outbreak 



• Components 
• Time 
• Place 
• Person 
• Clinical: signs & Symptoms  
• ควรตั้งให้เหมาะกับเหตุการณ์นั้นๆมากกว่าในต ารา 
• ควรเลือกเอาอาการที่เฉพาะเจาะจงมาเป็นเกณฑ์ 

• Laboratory 

นิยามผู้ป่วย (Case definition) 

• ผู้ป่วยสงสัย ผู้ที่มีอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
ได้แก่ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน 
หายใจล าบาก ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง อ่อนแรง 
หน้ามืด หมดสติ ชัก หรือเสียชีวิต ร่วมกับมีประวัติ
สัมผัสกับพื้นที่อับอากาศ 

• ผู้ป่วยเข้าข่าย ผู้ป่วยสงสัยร่วมกับผลตรวจความ
เข้มข้นของแก๊สผิดปกติจากการตรวจวัด 

• ผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยสงสัยที่ตรวจเลือดพบระดับ 
COHb ≥2mg% ในคนทั่วไป และ >9% ในคนสูบ
บุหร่ี 

ตัวอย่างการสร้างนิยามผู้ป่วย 



การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 

• วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินขนาดของปัญหาในพื้นที ่

• ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมท่ีเข้าได้กับจาก 
• การสัมภาษณ์/ ส ารวจในชุมชน 
• การค้นหาในโรงพยาบาล 
• ทบทวนเวชระเบียนในพืน้ที่  
• ทบทวนใบมรณบัตร/ทะเบียนการตาย 

• ข้อมูลที่ต้องเกบ็เพิ่มเตมิ 
• ข้อมูลทั่วไป 

• อายุ เพศ เชื้อชาติ อาชีพ 
• ข้อมูลทางคลินิก  

• อาการ วันเริ่มป่วย  
• ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
• ความรุนแรงของการป่วย 

• ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน 
• ผู้สัมผัส 



 

Investigation form of hepatitis A cases, Northern Thailand, 2005

Date of interview Interviewer's name Patient number

Patient's name Age (in years) Gender

Address 1. District A 2. District B 3. District C 4. Others….

Occupation 1. Farmer 2. Employee 3. Student 4. Others….

Clinical symptoms (Jan-May 2005) Possible risk factors

No Yes Y N

Ice from FactoryW Y N

Food A Y N

This hepatitis cases is laboratory confirmedY N

Drinking water

Jaundice

Nausia/Vomiting

Fatigue

Onset of symptoms

Clinical & Lab info. 
Exposure/Potential Risk Factor 

Identifying info. 

Demographic info. 



 



การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (1)  

บุคคล 

- อย่างน้อยควรมีข้อมูล
อายุ เพศ และอาจรวมถึง
อาชีพ เชื้อชาติ  

- เป็นตัวที่จะบอกว่าใคร
เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยง
ของการระบาดครั้งนี้  

เวลา  

- ใช้ข้อมูลจาก Epidemic 
curve เป็นหลัก 

 

สถานที่  

- มักใช้แผนที่แสดงข้อมูล
ผู้ป่วย  

- อาจแสดงในรูป spot 
map หรือ area map 



การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (2)  

ก่อนจะบอกข้อมูลบุคคล เวลา สถานที่ 
ต้องบอกภาพรวมของการป่วยครั้งนี้ก่อน 

อาจบอกในรูปของจ านวนผู้ป่วยอย่างเดียว 

หรือบอกอัตราป่วยร่วมด้วย ในกรณีที่มีกลุ่ม
ประชากรชัดเจน 

รวมทั้งควรบอกความรุนแรงของ
เหตุการณ์ครั้งนี้ เช่น  

จ านวนผู้ไปโรงพยาบาล 

จ านวนผู้นอนโรงพยาบาล 

จ านวนผู้เสียชีวิต 



Situation of bladder cancer in Rasi Sali district 

• 14 CA bladder cases were received medical 
treatment in 3 hospitals during 2010-2015, 

• 12 cases were reviewed 

– M:F = 11:1  Median age 74 years 

– Risk factors: 5/12(42%) had history of stone 

3/7(43%) had history of smoking 
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Weightloss

Frequency

Backache

Pelvic pain

Dysuria

Hematuria

Percentage of clinical manifestation  of bladder cancer 
cases in Rasi Sali(n=11) 

          ผู้ ป่วยรำยแรก 
          ได้รับกำรสมัถำษณ์ 
          ติดตอ่ไมไ่ด้ 



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
 าเภอ

เซก
าไปอ าเภอค าตากล้า

ไปอ าเภอวานรนิวาส

ไปอ า
เภอพ

รรณ
านิค

ม

ไปอ าเภอค าตากล้า

   เหนือ

การกระจายเชิงสถานที ่



จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 2009  
ในระบบเฝ้าระวังของส านักระบาดวิทยา 

จ านวนผู้ป่วยสะสม (ราย) 

16 ก.ค. 52 9 ก.ค. 52 



ลักษณะของการระบาด – แบบแหล่งโรคร่วม (Common Source Outbreak)  
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จ านวนผู้ป่วย 

วันเร่ิมป่วย 

ได้รับปัจจัยเสี่ยง
ร่วมกัน 

Food 

Epidemic curve แบบ
ช่วงเวลาที่รับเชื้อเป็น
ช่วงสั้นๆลักษณะครั้ง
เดียว หรือมื้อเดียว 
(point souce) 

การกระจายเชิงเวลา 



ลักษณะของการระบาด – แบบมีแหล่งโรคร่วม (2)   
(Common Source Outbreak)  

การระบาดจากแหล่งโรคร่วมชนิดที่ยังคงมี
การปล่อยเชื้ออยู่เป็นช่วงเวลานาน  
(prolong common source) 

การระบาดจากแหล่งโรคร่วมชนิดที่มี
การปล่อยเชื้อออกมาเป็นระยะ  

(intermittent common source) 

จ านวนผู้ป่วย จ านวนผู้ป่วย 

สัปดาห์ที่เริ่มป่วย สัปดาห์ที่เริ่มป่วย 



Review :Steps of an outbreak investigation 
1. Verify whether there is an outbreak  

2. Verify the diagnosis 

3. Prepare for field work 

4. Construct a working case definition 

5. Find case systematically & record information 

6. Perform descriptive epidemiology 

7. Develop hypothesis 

8. Analytical studies to test hypotheses 

9. Special studies (e.g. environmental study, laboratory study)  

10. Implementation of control measures and follow-up  

11. Communication - - including outbreak report 

 

Hypothesis & 
Testing 



Environmental study 
อาคารที่พัก 

• เตียงชิดกัน เว้นทางเดินตรงกลาง เว้นระยะ
ระหว่างเด็กป่วย/ไม่ป่วยด้วยเตียงเปล่า 

• ท าความสะอาดพื้นห้อง ซักผ้าปูที่นอนทุกวัน 
ท าความสะอาดของเล่นสัปดาห์ละครั้ง 

 

อาคารพยาบาล 

• 15 เตียง , พยาบาล 4 ราย 

• หน้าที่ ประเมินอาการป่วยของเด็ก พิจารณาให้ยา 
รับรักษาไว้อาคารพยาบาล หรือส่งต่อไปยัง รพ. 

• กุมารแพทย์อาสา 1 ครั้ง/สัปดาห์  

 พฤติกรรมและกิจวัตรประจ าวัน 

• ขวดนม จาน ช้อน ส้อม เพียงพอ 

• แก้วน้ าไม่เพียงพอ มีการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน 

• ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม 

• ช่วงบ่ายจะน าเด็กลงมาเล่นที่โถงกลาง 

พฤติกรรมพี่เลี้ยงเด็ก 

• 2-4 คน/เวร24 ชม./อาคาร 

• ล้างมือเป็นบางครั้ง 

• ไม่มีการแยกพ่ีเลี้ยงส าหรับดูแลเด็กป่วยโดยเฉพาะ 

• จ านวนพี่เลี้ยงไม่เพียงพอ ไม่สามารถลาป่วยได้ 

• หากพบว่าเด็กมีไข้จะพาเด็กไปห้องพยาบาล หาก
อาการไม่มากจะย้ายมานอนที่เตียงด้านหลังของ
อาคาร 



Review :Steps of an outbreak investigation 
1. Verify whether there is an outbreak  

2. Verify the diagnosis 

3. Prepare for field work 

4. Construct a working case definition 

5. Find case systematically & record information 

6. Perform descriptive epidemiology 

7. Develop hypothesis 

8. Analytical studies to test hypotheses 

9. Special studies (e.g. environmental study, laboratory study)  

10. Implementation of control measures and follow-up  

11. Communication - - including outbreak report 

 

Respond and 
Action 



  

Outbreak  

suspected 

time 

Verification 

Form Outbreak 

Investigation and 

Control Team 

Confirm Diagnosis 

Site visit 

 

Case definition 

Line list 

Organize Data 

 

Descripitve  

Epidemiology 

Control measures 

Recommendations 

 

Report 

Publication 

 

 

Outbreak Investigation  
....in Reality…. 

Hypothesis & Testing 

การควบคุมโรคท าได้ในทุกระยะของการสอบสวน 



ขั้นตอนที่มักจะท าในการปฏิบัติจริง 

ยืนยันการระบาด และยืนยันการวินิจฉัย – อาจท าได้ตั้งแตก่่อนลงพืน้ที ่

เก็บข้อมูลผู้ป่วยบางส่วนแบบเชิงลึก เพื่อน าข้อมูลมาออกแบบสอบถาม – อาจ
สัมภาษณผ์ู้ที่ยังนอนในโรงพยาบาล 

ตั้งนิยามผู้ปว่ย และอาจท าแบบสอบถามเพือ่ค้นหาผูป้ว่ยเพิม่เตมิ  



ขั้นตอนที่มักจะท าในการปฏิบัติจริง 

ลงพื้นทีเ่กิดเหตุเพือ่สัมภาษณผ์ู้ป่วยรายอื่นๆและญาต ิรวมทั้งท าการศกึษาทาง
สิ่งแวดล้อมและเก็บตัวอย่างทางหอ้งปฏิบตักิาร 

น าข้อมูลจากการสมัภาษณ์มาวิเคราะหแ์บบการศึกษาเชิงพรรณนา 

อาจพิจารณาท าการศึกษาเชิงวิเคราะห์เพิม่เติม 
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