
หลักการสอบสวนทางระบาดวิทยา
(Epidemiological investigations)

พ.ท.ภพกฤต ภพธรอังกูร 

พ.บ., ส.ม., ว.ว.เวชศาสตรปองกัน(ระบาดวิทยา), ปร.ด.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

แผนกควบคุมโรคติดตอ กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารบก

bhophkrit@gmail.com



ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 2

ระบาดวิทยาคืออะไร?

ประชากร

จําเพาะ

การกระจายของโรค
(บุคคล เวลา สถานที่)

ปจจัยสาเหตุ (ปจจัยเส่ียง)

การเกิดโรค

การควบคุมโรค



บทบาทของระบาดวิทยาในการ

สาธารณสุข

การศึกษาทางระบาด

วิทยา
การสอบสวนโรค

การเฝาระวังโรค

การประเมิน

มาตรการทาง

สาธารณสุข

RM Page, et al. “Basic epidemiological methods and biostatistics, 1995 p.32
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การคิดแบบระบาดวิทยา

1. การคิดอยางมีเหตุผล อธิบายได พิสูจนได

2. การคิดอยางเปนระบบ เปนขั้นตอน

3. การคิดอยางตอเน่ืองเชื่อมโยง

(ชางสังเกต มีไหวพริบ แสวงหาขอเท็จจริง พิสูจนทราบ)
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การทํางานระบาดวิทยาตองอาศยั

1. Body of Knowledge (รูโรค)

•มีองคความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค

2. Methods for studying disease (รูวิธี)

• รูและเขาใจวิธีการศึกษา เพื่อใหไดมาซ่ึงความรูเกี่ยวกับโรค

เพิ่มขึ้น
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การสอบสวนทางระบาดวิทยา

คนหาขอเท็จจรงิของเหตุการณ

อธิบายรายละเอียดของปญหา คนหา

สาเหตุ ปจจัยเส่ียง

ตอบคําถามวาเกิดอะไรขึน้ เกิดกับใคร 

เกิดที่ไหน เกิดเม่ือไหร และเกิดอยางไร

ระบุเปาหมายและกลุมเส่ียงตอภัย

คุกคามทางสุขภาพ
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สอบสวนโรคทําไม

 เพื่อการควบคุมและปองกันโรค

 เพื่อตอบโตสถานการณฉุกเฉิน

 เพื่อการฝกอบรม

 เพื่อการศึกษา วิจัย สรางความรูใหม

 เพื่อประเมินระบบเฝาระวังโรคที่มีอยูในปจจุบัน

 เพื่อประเมินมาตรการปองกันและควบคุมโรคที่ดําเนิน

ไปแลว

 เพื่อตอบสนองความสนใจของประชาชน การเมือง 

กฎหมาย 
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การสอบสวนโรค VS การควบคุมโรค

สอบสวนโรค

ไมรูอะไร

รูแหลงรังโรค ปจจัยเส่ียง 

ชองทางแพรโรค

ควบคุมโรค

รูโรค

รูวิธีการควบคุม
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ความสัมพันธของโอกาสในการสอบสวนโรคและ

การควบคุมการระบาด

เช้ือกอโรค
แหลงแพรเช้ือ/ชองทางการสัมผัสโรค

ทราบ ไมทราบ

ทราบ
สอบสวน+

ควบคุม+++

สอบสวน +++

ควบคุม +

ไมทราบ
สอบสวน+++

ควบคุม+++

สอบสวน+++

ควบคุม +
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ขาวสาร: เปนแหลงขอมูลขาวสารการระบาดหลัก
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แหลงขาวการระบาด

ขาวการระบาด

ขอมูลเฝาระวัง บุคลากรทาง

การแพทย สื่อสารมวลชน
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นิยามของการระบาด

• การเกิดโรค หรือพฤติกรรมสุขภาพท่ีจําเพาะ 

หรือ เหตุการณทางสุขภาพอื่นๆท่ีพบวา เกิดข้ึน

มากเกิดคาดกวาท่ีเปนอยางชัดเจน (excess 

of normal expectancy) ซึ่งเกิดข้ึนใน

สถานที่ และ หวงเวลาที่เจาะจง
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Excess of Normal Expectancy

การมีผูปวยจํานวนมากเกินกวาที่ควรจะเปน หรือ

มากกวาจํานวนปกติ ณ สถานที่ใดที่หน่ึงในชวงเวลา
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โรคติดตออุบัติใหม (EIDs)

 โรคติดตอท่ีเกิดจากเชือ้ใหม  (new infectious diseases)

 โรคติดตอท่ีพบในพืน้ที่ใหม  (new geographical areas)

 โรคติดตออบุตัซิ้ํา (Re-emerging infectious diseases)

 เชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial resistant organisms)

 อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons)

 อื่น ๆ

โรคติดตอที่มีอุบัติการณในมนุษยเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงที่เพิ่ง

ผานมา หรือมีแนวโนมความเส่ียงที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคตอันใกล
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คําสําคัญของการระบาด

Epidemic

Endemic

PandemicCluster

โรคที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา

กระจายไปหลายพ้ืนที่

ทั่วโลก

การมีจํานวนผูปวยเปนกลุม

กอน ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ในที่นั้นๆ Outbreak

outbreak -> ทําใหรูสึกวา 

เรงดวน, 

Epidemic -> ทําใหรูสึกวา

กระจายเปนวงกวาง

การเกิดโรคในกลุมประชากรที่มาก

เกินคาดกวาปกติในสถานที่ใดๆใน

หวงเวลาเฉพาะนั้นๆ
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Cluster

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 16



Endemic & Epidemic
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DENRATE

		REPORTED CASES OF D.H.F. BY PROVINCES,THAILAND,2002 (2545)

		PROVINCE		CASES		RATE		POPULATION

		72. Yala		2794		613.49		455425

		62. Surat Thani		4963		543.03		913948

		65. Krabi		1853		494.29		374884

		66. Phatthalung		2463		489.02		503662

		67. Nakhon Si Thammarat		7197		470.21		1530584

		ZONE. 11		16717		422.41		3957510

		63. Phang-nga		984		412.65		238458

		SOUTH REGION		33667		402.54		8363742

		ZONE. 12		16950		384.68		4406232

		69. Songkhla		4645		368.58		1260235

		71. Pattani		2163		347.13		623112

		73. Narathiwat		2341		336.85		694976

		52. Buri Ram		5005		325.04		1539827

		68. Trang		1910		318.40		599873

		25. Prachin Buri		1400		310.66		450649

		43. Nakhon Ratchasima		6944		269.83		2573465

		23. Chanthaburi		1357		269.82		502930

		22. Rayong		1445		266.87		541453

		44. Khon Kaen		4320		245.13		1762319

		70. Satun		634		235.73		268949

		ZONE. 05		17831		235.11		7584221

		45. Chaiyaphum		2531		223.25		1133711

		48. Kalasin		2203		223.01		987833

		60. Chumphon		1006		213.46		471282

		38. Phetchabun		2211		212.89		1038561

		08. Ratchaburi		1673		202.11		827774

		40. Uthai Thani		677		202.06		335043

		ZONE. 03		7858		195.44		4020709

		11. Prachuap Khiri Khan		923		190.07		485598

		33. Phrae		921		189.58		485812

		64. Phuket		503		189.16		265912

		50. Maha Sarakham		1750		185.89		941415

		TOTAL		114800		183.52		62554401

		02. Samut Sakhon		793		180.53		439251

		53. Loei		1141		179.98		633954

		42. Nakhon Sawan		1953		172.86		1129848

		NORTH-EASTERN REGION		37191		172.57		21551438

		07. Nakhon Pathom		1342		168.40		796935

		18. Ang Thong		477		164.52		289933

		ZONE. 06.		12100		162.97		7424513

		34. Uttaradit		783		161.60		484522

		01. Bangkok		9274		161.17		5754181

		41. Kamphaeng Phet		1231		160.46		767189

		ZONE. 08		5355		159.38		3359793

		CENTRAL REGION		23468		158.66		14791571

		ZONE. 09		6197		156.62		3956678

		20. Chon Buri		1728		154.69		1117059

		ZONE. 04		6157		153.48		4011585

		05. Nonthaburi		1339		149.67		894637

		35. Tak		742		147.48		503131

		21. Chachoengsao		953		147.32		646877

		CENTRAL REGION		30027		146.47		20500752

		74. Sa Kaeo		783		145.83		536923

		37. Phitsanulok		1260		145.06		868626

		51. Roi Et		1892		143.20		1321227

		57. Ubon Ratchathani		2407		134.75		1786263

		39. Phichit		784		132.50		591683

		61. Ranong		211		129.89		162442

		ZONE. 01		4708		129.22		3643448

		03. Samut Prakan		1316		129.06		1019706

		76. Nong Bua Lam Phu		623		125.22		497516

		56. Udon Thani		1900		124.10		1531036

		36. Sakhothai		752		120.40		624582

		04. Samut Songkhram		239		116.72		204771

		10. Phetchaburi		533		115.82		460191

		55. Surin		1601		114.70		1395803

		NORTH REGION		13915		114.64		12138469

		14. P. Nakhon S. Ayutthaya		833		111.81		745009

		ZONE. 07		7260		110.96		6542704

		75. Amnat Charoen		398		107.77		369295

		06. Pathum Thani		743		107.04		694163

		46. Sakon Nakhon		1178		106.64		1104680

		47. Nakhon Phanom		678		94.12		720326

		30. Lampang		752		93.88		801018

		58. Yasothon		488		88.20		553289

		24. Trat		192		85.40		224818

		54. Si Sa Ket		1239		85.14		1455202

		09. Kanchanaburi		654		82.05		797065

		49. Nong Khai		735		81.02		907175

		12. Suphan Buri		621		72.07		861605

		17. Chai Nat		249		70.99		350740

		ZONE. 02		2030		66.11		3070829

		19. Nakhon Nayok		163		65.06		250536

		15. Saraburi		398		64.39		618131

		16. Lop Buri		489		63.79		766559

		27. Phayao		321		63.09		508815

		31. Lamphun		237		58.29		406616

		13. Sing Buri		110		49.27		223258

		ZONE. 10		2363		49.00		4821998

		32. Nan		238		48.82		487474

		59. Mukdahan		158		46.87		337102

		29. Mae Hong Son		91		38.15		238504

		28. Chiang Mai		605		37.85		1598353

		26. Chiang Rai		357		28.14		1268692

		(Inclued Bangkok)
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GRAPHTOTAL

		1996		1996		1996

		1997		1997		1997

		1998		1998		1998

		1999		1999		1999

		2000		2000		2000

		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004



DF

DHF

DSS

Percent (%)

Proportion (%) of Cases of Dengue haemorrhagic fever,Thailand,1995-2004.

9.82

88.71

1.47

10.18

88.27

1.55

13.1

85.04
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17.89
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17.3
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ZONE

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



Rate per 100,000 Pop.

Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population,
by Year,Thailand,1995-2004.

101.462516672

63.0928291487

167.2070186136

211.4235897342

40.3164600141

30.1390997891

224.4263945281

183.5202610285

101.1394710239

62.5892518573



DENPORPORTION
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Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever by month,
Thaialnd,2000-2004.
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อาจารย์ธวัช

		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004



Cantral

North

North-East

South

Rate per 100,000 Pop.

Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population,
by Region Thailand,2000-2004

64.8059705358

14.4554577072

7.7037788578

26.9390364108

284.0402506553

227.5440401162

128.9930115887

321.3459601799

146.4677978642

114.6355442354

172.5685311579

402.5351331976

122.574644562

91.5367537149

87.6103021284
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83.2128496771

51.3729584013

47.9556822964

65.2825475194



DEN BY REGION
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Rate per 100,000 Pop.

Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population
by Age-Group,Thailand,2004 .

70.2282181591

191.0956384427

38.4899385914

88.8517723794

29.7580372921

15.6001949699

9.4628825956

5.8610142149
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DEN BY MONTH

		

				โรคไข้เลือดออกแยกตาม เขต พ.ศ.2545

				เขต				จำนวน		อัตรา		ประชากร

				ประเทศไทย				114800		183.52		62554401

				1				4708		129.22		3643448

				2				2030		66.11		3070829

				3				7858		195.44		4020709

				4				6157		153.48		4011585

				5				17831		235.11		7584221

				6				12100		162.97		7424513

				7				7260		110.96		6542704

				8				5355		159.38		3359793

				9				6197		156.62		3956678

				10				2363		49.00		4821998

				11				16717		422.41		3957510

				12				16950		384.68		4406232





DEN BY MONTH

		



อัตราต่อแสนประชากร

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก,
ประเทศไทย และจำแนกรายเขต 12 เขต พ.ศ.2545



DEN BY YEAR

		

		Proportion of Cases of Dengue haemorrhagic fever,Thailand.1995-2004

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004

		DF		9.82		10.18		13.10		17.89		17.30		21.69		28.51		27.48		28.57

		DHF		88.71		88.27		85.04		79.71		80.31		76.29		68.95		70.50		69.28

		DSS		1.47		1.55		1.86		2.40		2.39		2.02		2.54		2.02		2.15

		Total		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
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DENCBYR47

		

		อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกเป็นรายเดือน พ.ศ. 2545 - 2547

		เดือน		2545								2546								2547

				ป่วย		ตาย		อัตราป่วย		อัตราตาย		ป่วย		ตาย		อัตราป่วย		อัตราตาย		ป่วย		ตาย		อัตราป่วย		อัตราตาย

				2545								2546								2547

		ม.ค.		381		1						731		2						239		0

		ก.พ.		499		2						708		0						195		1

		มี.ค.		1359		4						1216		1						370		0

		เม.ย.		2470		4						1667		1						566		1

		พ.ค.		5570		12						2806		4						1388		4

		มิ.ย.		8399		10						3463		4						1879		1

		ก.ค.		7189		9						3224		4						2014		3

		ส.ค.		4636		10						2188		3						1603		0

		ก.ย.		2758		2						1299		1						876		4

		ต.ค.		1744		1						921		4						459		1

		พ.ย.		1183		2						542		0						302		0

		ธ.ค.		1003		0						189		0						148		0

		รวม		37191		57						18954		24						10039		15
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2545

2546

2547

จำนวน (ราย)

จำนวนป่วยโรคไข้เลือดออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำแนกรายเดือน พ.ศ.2545-2547



MONTH

		

								Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population

		by Region,Thailand & Foreigner, 1996-2004 (2539-2547)

				Central - Region

		Year		ข้อมูลที่รวมต่างชาติ								ข้อมูลต่างชาติ								ข้อมูลที่ไม่รวมต่างชาติ								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1996		9742		50.10		25		0.13		421		2.17		0		0.00		9321		47.93		25		0.13		19445610

		1997		39544		200.89		90		0.46		1554		7.89		3		0.02		37990		193.00		87		0.44		19684184

		1998		31293		157.04		63		0.32		1758		8.82		2		0.01		29535		148.21		61		0.31		19927303

		1999		13888		69.56		26		0.13		991		4.96		0		0.00		12897		64.60		26		0.13		19965615

		2000		14172		70.58		18		0.09		1159		5.77		0		0.00		13013		64.81		18		0.09		20079940

		2001		59248		292.33		106		0.52		1681		8.29		0		0.00		57567		284.04		106		0.52		20267198

		2002		32087		156.52		32		0.16		2060		10.05		0		0.00		30027		146.47		32		0.16		20500752

		2003		26449		127.61		36		0.17		1043		5.03		0		0.00		25406		122.57		36		0.17		20726962

		2004		0		0.00		0		0.00				0.00				0.00				0.00				0.00		20726962

				North - Region

		Year		ข้อมูลที่รวมต่างชาติ								ข้อมูลต่างชาติ								ข้อมูลที่ไม่รวมต่างชาติ								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1996		6186		51.61		25		0.21		120		1.00		0		0.00		6066		50.61		25		0.21		11986299

		1997		21326		176.37		55		0.45		2381		19.69		5		0.04		18945		156.68		50		0.41		12091337

		1998		23241		191.13		70		0.58		1548		12.73		2		0.02		21693		178.40		68		0.56		12159930

		1999		5492		45.23		19		0.16		1233		10.15		2		0.02		4259		35.08		17		0.14		12142183

		2000		2465		20.35		4		0.03		714		5.89		3		0.02		1751		14.46		1		0.01		12113072

		2001		28913		238.70		36		0.30		1351		11.15		3		0.02		27562		227.54		33		0.27		12112820

		2002		17664		145.52		23		0.19		3749		30.89		0		0.00		13915		114.64		23		0.19		12138469

		2003		14660		120.98		7		0.06		3568		29.44		0		0.00		11092		91.54		7		0.06		12117537

		2004		0		0.00		0		0.00				0.00				0.00				0.00				0.00		12117537

				North-Eastern - Region

		Year		ข้อมูลที่รวมต่างชาติ								ข้อมูลต่างชาติ								ข้อมูลที่ไม่รวมต่างชาติ								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1996		20533		98.36		57		0.27		101		0.48		0		0.00		20432		97.87		57		0.27		20876200

		1997		38278		181.45		103		0.49		211		1.00		1		0.00		38067		180.45		102		0.48		21095841

		1998		49845		233.88		209		0.98		243		1.14		1		0.00		49602		232.74		208		0.98		21312166

		1999		6196		29.01		10		0.05		194		0.91		0		0.00		6002		28.10		10		0.05		21360524

		2000		1908		8.92		4		0.02		260		1.22		0		0.00		1648		7.70		4		0.02		21392099

		2001		28086		130.94		42		0.20		418		1.95		0		0.00		27668		128.99		42		0.20		21449224

		2002		38126		176.91		57		0.26		935		4.34		0		0.00		37191		172.57		57		0.26		21551438

		2003		19696		91.04		24		0.11		742		3.43		0		0.00		18954		87.61		24		0.11		21634442

		2004		0		0.00		0		0.00				0.00				0.00				0.00				0.00		21634442

				South - Region

		Year		ข้อมูลที่รวมต่างชาติ								ข้อมูลต่างชาติ								ข้อมูลที่ไม่รวมต่างชาติ								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1996		2543		32.57		9		0.12		433		5.55		0		0.00		2110		27.02		9		0.12		7808073

		1997		7425		93.46		15		0.19		738		9.29		1		0.01		6687		84.17		14		0.18		7944865

		1998		29884		370.46		87		1.08		760		9.42		0		0.00		29124		361.04		87		1.08		8066779

		1999		2151		26.52		4		0.05		483		5.96		1		0.01		1668		20.57		3		0.04		8109505

		2000		3091		37.76		9		0.11		886		10.82		0		0.00		2205		26.94		9		0.11		8185148

		2001		28036		339.23		64		0.77		1478		17.88		0		0.00		26558		321.35		64		0.77		8264613

		2002		34693		414.80		64		0.77		1026		12.27		0		0.00		33667		402.54		64		0.77		8363742

		2003		9117		107.79		8		0.09		912		10.78		0		0.00		8205		97.01		8		0.09		8457878

		2004		0		0.00		0		0.00				0.00				0.00				0.00				0.00		8457878
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DHF Median

		ข้อมูลที่รวมผู้ป่วยต่างชาติ  REPORTED CASES OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER BY MONHT,THAILAND,1996-2004

								2539 ( 1996 )												2540 ( 1997 )												2541 ( 1998 )												2542 ( 1999 )

		Month		Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ

				Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		Jan		458		3		458		1		0		0		842		2		841		2		1		0		6942		25		6915		25		27		0		1537		3		1527		3		10		0

		Feb		423		0		423		0		0		0		953		0		950		0		3		0		6354		23		6336		23		18		0		1448		1		1439		1		9		0

		Mar		710		11		709		3		1		0		1457		8		1451		8		6		0		10072		23		10034		23		38		0		1978		5		1973		5		5		0

		Apr		1041		10		1041		4		0		0		1776		6		1773		6		3		0		8029		34		8000		34		29		0		1875		4		1869		4		6		0

		May		3775		30		3774		12		1		0		4434		18		4421		18		13		0		11928		36		11893		36		35		0		3631		15		3622		15		9		0

		Jun		7404		49		7404		29		0		0		11017		20		10990		20		27		0		21378		78		21275		78		103		0		4944		11		4929		11		15		0

		Jul		7726		52		7720		21		6		0		15533		31		15496		29		37		2		23405		86		23291		86		114		0		3499		5		3482		5		17		0

		Aug		6175		78		6160		22		15		0		20435		56		20392		56		43		0		19630		59		19491		59		139		0		2211		4		2207		4		4		0

		Sep		4274		54		4270		6		4		0		17069		48		17031		48		38		0		11905		34		11815		32		90		2		1448		4		1445		4		3		0

		Oct		2977		43		2977		9		0		0		12393		34		12364		33		29		1		6182		16		6129		16		53		0		1070		3		1067		3		3		0

		Nov		1990		24		1985		8		5		0		9237		16		9214		16		23		0		3267		8		3229		8		38		0		816		0		809		0		7		0

		Dec		1010		18		1008		1		2		0		6793		17		6766		17		27		0		1562		4		1546		4		16		0		461		1		457		1		4		0

		TOTAL		37963		372		37929		116		34		0		101939		256		101689		253		250		3		130654		426		129954		424		700		2		24918		56		24826		56		92		0

								2543 ( 2000 )												2544 ( 2001 )												2545 ( 2002)												2546 ( 2003 )

		Month		Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ

				Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		Jan		506		1		503		1		3		0		103350		14		103344		14		6		0		108220		8		108202		8		18		0		4095		7		4044		7		51		0

		Feb		389		1		389		1		0		0		86960		12		86948		12		12		0		93406		12		93384		12		22		0		3824		7		3795		7		29		0

		Mar		542		2		537		2		5		0		94781		10		94764		10		17		0		95959		13		95923		13		36		0		5447		7		5411		7		36		0

		Apr		538		2		532		2		6		0		100983		22		100952		21		31		1		93320		12		93253		11		67		1		7261		16		7213		16		48		0

		May		1499		4		1492		4		7		0		89791		24		89745		24		46		0		98431		31		98340		31		91		0		13915		20		13830		20		85		0

		Jun		2133		4		2117		2		16		2		106604		18		106534		15		70		3		108885		16		108744		16		141		0		21812		20		21717		20		95		0

		Jul		2263		4		2254		4		9		0		100857		18		100756		17		101		1		92389		18		92257		17		132		1		19225		40		19104		39		121		1

		Aug		2437		7		2420		6		17		1		81852		9		81779		9		73		0		75056		13		74986		13		70		0		13509		25		13377		24		132		1

		Sep		2006		2		1996		2		10		0		66538		19		66493		19		45		0		69326		15		69271		15		55		0		8783		12		8715		12		68		0

		Oct		2028		2		2022		2		6		0		66340		17		66315		17		25		0		71068		8		71038		8		30		0		7180		11		7129		11		51		0

		Nov		2163		1		2159		1		4		0		61560		10		61531		10		29		0		80298		2		80274		2		24		0		5727		11		5706		11		21		0

		Dec		2199		5		2196		5		3		0		61237		8		61216		8		21		0		69733		14		69721		14		12		0		4760		2		4759		2		1		0

		TOTAL		18703		35		18617		32		86		3		1020853		181		1020377		176		476		5		1056091		162		1055393		160		698		2		115538		178		114800		176		738		2

								2547 ( 2004 )												2548 ( 2005 )												2549 ( 2006 )

		Month		Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ				Total				ไม่รวมต่างชาติ				ต่างชาติ

				Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		Jan

		Feb

		Mar

		Apr

		May

		Jun

		Jul

		Aug

		Sep

		Oct

		Nov

		Dec

		TOTAL		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





DENMSYR47

										ข้อมูลที่รวมผู้ป่วยต่างชาติ

				REPORTED CASES OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER BY YEAR,1995-2004

		Year						TOTAL						ผู้ป่วย-ตาย ต่างชาติ						จำนวนผู้ป่วย-ตาย ที่ไม่รวมต่างชาติ								Mid.

				Cases		Deaths		Cases-Rate		Deaths-Rate		C.F.R.		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases-Rate		Deaths-Rate		C.F.R.		Population

		1995		60330		183		101.46		0.31		0.30						60330		183		101.46		0.17		0.30		59460382

		1996		37963		116		63.15		0.19		0.31		34		0		37929		116		63.09		0.10		0.31		60116182

		1997		101939		256		167.62		0.42		0.25		250		3		101689		253		167.21		0.27		0.25		60816227

		1998		130382		423		212.12		0.69		0.32		700		4		129682		419		210.98		0.34		0.32		61466178

		1999		24918		56		40.47		0.09		0.22		92		0		24826		56		40.32		0.07		0.23		61577827

		2000		18703		35		30.28		0.06		0.19		86		3		18617		32		30.14		0.05		0.17		61770259

		2001		139831		245		225.19		0.39		0.18		476		0		139355		245		224.43		0.36		0.18		62093855

		2002		115498		178		184.64		0.28		0.15		698		2		114800		176		183.52		0.29		0.15		62554401

		2003		64395		77		102.32		0.12		0.12		738		2		63657		75		101.14		0.16		0.12		62936819

		2004		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0						0.00		0.00		0.00		62936819
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DENAGYR

		

				REPORTED CASES OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER PER 100,000 POPULATION

								BY YEAR,THAILAND 1960-2004.

				Year		Cases		Deaths		Cases-Rate		Death-Rate		C.F.R.		Mid.

																Population

				1960		1851		65		7.01		0.25		3.51		26388421

				1961		561		36		2.07		0.13		6.42		27103450

				1962		5947		308		21.36		1.11		5.18		27840787

				1963		2215		173		7.74		0.60		7.81		28601179

				1964		7663		385		26.08		1.31		5.02		29385403

				1965		4094		193		13.56		0.64		4.71		30194262

				1966		5816		137		18.74		0.44		2.36		31028584				พ.ศ.		จำนวน		อัตรา

				1967		2060		65		6.46		0.20		3.16		31889228				1967		2060		6.46

				1968		6430		71		19.62		0.22		1.10		32777090				1968		6430		19.62

				1969		8670		109		25.73		0.32		1.26		33694197				1969		8670		25.73

				1970		2767		47		7.61		0.13		1.70		36370000				1970		2767		7.61

				1971		11540		299		30.85		0.80		2.59		37409000				1971		11540		30.85

				1972		23782		685		61.81		1.78		2.88		38477000				1972		23782		61.81

				1973		8280		315		20.92		0.80		3.80		39576000				1973		8280		20.92

				1974		8160		328		20.05		0.81		4.02		40707000				1974		8160		20.05

				1975		17767		438		42.43		1.05		2.47		41869000				1975		17767		42.43

				1976		9616		361		22.43		0.84		3.75		42880000				1976		9616		22.43

				1977		38768		756		89.24		1.74		1.95		43441000				1977		38768		89.24

				1978		12547		308		28.22		0.69		2.45		44455000				1978		12547		28.22

				1979		11478		127		25.25		0.28		1.11		45460000				1979		11478		25.25

				1980		43382		403		93.38		0.87		0.93		46455000				1980		43382		93.38

				1981		25670		198		54.06		0.42		0.77		47488000				1981		25670		54.06

				1982		22250		159		45.89		0.33		0.71		48490000				1982		22250		45.89

				1983		30025		229		60.71		0.46		0.76		49459000				1983		30025		60.71

				1984		69101		496		137.12		0.98		0.72		50396000				1984		69101		137.12

				1985		80076		542		154.94		1.05		0.68		51681000				1985		80076		154.94

				1986		27837		236		52.88		0.45		0.85		52646700				1986		27837		52.88

				1987		174285		1007		325.13		1.88		0.58		53605100				1987		174285		325.13

				1988		26926		179		49.37		0.33		0.66		54534000				1988		26926		49.37

				1989		74391		290		133.95		0.52		0.39		55537648				1989		74391		133.95

				1990		92005		414		163.43		0.74		0.45		56296817				1990		92005		163.43

				1991		43511		137		76.79		0.24		0.31		56661966				1991		43511		76.79

				1992		41125		136		71.16		0.24		0.33		57788965				1992		41125		71.16

				1993		67017		222		114.88		0.38		0.33		58336072				1993		67017		114.88

				1994		51688		140		87.47		0.24		0.27		59095419				1994		51688		87.47

				1995		60330		183		101.46		0.31		0.30		59460382				1995		60330		101.46

				1996		37929		116		63.09		0.19		0.31		60116182				1996		37929		63.09

				1997		101689		253		167.21		0.42		0.25		60816227				1997		101689		167.21

				1998		129954		424		211.42		0.69		0.33		61466178				1998		129954		211.42

				1999		24826		56		40.32		0.09		0.23		61577827				1999		24826		40.32

				2000		18617		32		30.14		0.05		0.17		61770259				2000		18617		30.14

				2001		139355		245		224.43		0.39		0.18		62093855				2001		139355		224.43

				2002		114800		176		183.52		0.28		0.15		62554401				2002		114800		183.52

				2003		63657		75		101.14		0.12		0.12		62939819				2003		63657		101.14

				2004		39135		48		62.59		0.08		0.12		62526710				2004		39135		62.59

				Year		Cases		Deaths		Cases		Deaths		C.F.R.		Mid.

										Rate		Rate				Population

				1995		60330		183		101.46		0.31		0.30		59460382

				1996		37929		116		63.09		0.19		0.31		60116182

				1997		101689		253		167.21		0.42		0.25		60816227

				1998		129954		419		211.42		0.68		0.32		61466178

				1999		24826		56		40.32		0.09		0.23		61577827

				2000		18617		32		30.14		0.05		0.17		61770259

				2001		139355		245		224.43		0.39		0.18		62093855

				2002		114800		176		183.52		0.28		0.15		62554401

				2003		63657		75		101.14		0.12		0.12		62939819

				2004		39135		48		62.59		0.08		0.12		62526710
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Rate per 100,000 Pop.

Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population,
by Year,Thailand,1995-2004.
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Number of cases

จำนวน



		



อัตรา

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

อัตราป่วยไข้เลือดออก ต่อแสนประชากร จำแนกรายปี
ประเทศไทย พ.ศ.2510-2545



		

								โรคไข้เลือดออก 2520-2545

						ปี		เดือน		จำนวน		ตาย

						2520		ม.ค.		223

								ก.พ.		266

								มี.ค.		395

								เม.ย.		714

								พ.ค.		2078

								มิ.ย.		5995

								ก.ค.		7396

								ส.ค.		8239

								ก.ย.		6841

								ต.ค.		4669

								พ.ย.		1415

								ธ.ค.		537

						2521		ม.ค.		448

								ก.พ.		431

								มี.ค.		506

								เม.ย.		648

								พ.ค.		1270

								มิ.ย.		2305

								ก.ค.		2715

								ส.ค.		2045

								ก.ย.		992

								ต.ค.		623

								พ.ย.		403

								ธ.ค.		161

						2522		ม.ค.		198

								ก.พ.		159

								มี.ค.		284

								เม.ย.		273

								พ.ค.		474

								มิ.ย.		1351

								ก.ค.		2242

								ส.ค.		2604

								ก.ย.		1607

								ต.ค.		1089

								พ.ย.		717

								ธ.ค.		480

						2523		ม.ค.		502

								ก.พ.		496

								มี.ค.		789

								เม.ย.		1578

								พ.ค.		2622

								มิ.ย.		7127

								ก.ค.		12242

								ส.ค.		7684

								ก.ย.		4930

								ต.ค.		3376

								พ.ย.		1443

								ธ.ค.		593

						2524		ม.ค.		350

								ก.พ.		246

								มี.ค.		562

								เม.ย.		884

								พ.ค.		2114

								มิ.ย.		4780

								ก.ค.		5365

								ส.ค.		4343

								ก.ย.		2587

								ต.ค.		2268

								พ.ย.		1464

								ธ.ค.		707

						2525		ม.ค.		539

								ก.พ.		417

								มี.ค.		578

								เม.ย.		679

								พ.ค.		1423

								มิ.ย.		3014

								ก.ค.		3988

								ส.ค.		4037

								ก.ย.		3074

								ต.ค.		2357

								พ.ย.		1517

								ธ.ค.		627

						2526		ม.ค.		440

								ก.พ.		362

								มี.ค.		483

								เม.ย.		537

								พ.ค.		903

								มิ.ย.		2335

								ก.ค.		5403

								ส.ค.		7268

								ก.ย.		6246

								ต.ค.		3631

								พ.ย.		1768

								ธ.ค.		649

						2527		ม.ค.		454

								ก.พ.		425

								มี.ค.		648

								เม.ย.		1143

								พ.ค.		2736

								มิ.ย.		8547

								ก.ค.		15671

								ส.ค.		13353

								ก.ย.		10862

								ต.ค.		8425

								พ.ย.		4492

								ธ.ค.		2345

						2528		ม.ค.		1840

								ก.พ.		1699

								มี.ค.		2858

								เม.ย.		3864

								พ.ค.		10109

								มิ.ย.		22920

								ก.ค.		17032

								ส.ค.		8520

								ก.ย.		4914

								ต.ค.		3087

								พ.ย.		2240

								ธ.ค.		993

						2529		ม.ค.		502

								ก.พ.		424

								มี.ค.		363

								เม.ย.		657

								พ.ค.		1993

								มิ.ย.		3597

								ก.ค.		2760

								ส.ค.		3680

								ก.ย.		4132

								ต.ค.		4343

								พ.ย.		3272

								ธ.ค.		2114

						2530		ม.ค.		2394

								ก.พ.		2135

								มี.ค.		4474

								เม.ย.		6591

								พ.ค.		16318

								มิ.ย.		35746

								ก.ค.		43201

								ส.ค.		25928

								ก.ย.		18130

								ต.ค.		12866

								พ.ย.		5061

								ธ.ค.		1441

						2531		ม.ค.		914

								ก.พ.		899

								มี.ค.		1090

								เม.ย.		1053

								พ.ค.		2739

								มิ.ย.		4703

								ก.ค.		4679

								ส.ค.		3856

								ก.ย.		3120

								ต.ค.		2204

								พ.ย.		1070

								ธ.ค.		599

						2532		ม.ค.		701

								ก.พ.		706

								มี.ค.		1175

								เม.ย.		2075

								พ.ค.		4069

								มิ.ย.		10506

								ก.ค.		14959

								ส.ค.		14081

								ก.ย.		10699

								ต.ค.		7503

								พ.ย.		5247

								ธ.ค.		2670

						2533		ม.ค.		2168

								ก.พ.		2381

								มี.ค.		4157

								เม.ย.		5678

								พ.ค.		9695

								มิ.ย.		23073

								ก.ค.		23536

								ส.ค.		14135

								ก.ย.		5127

								ต.ค.		942

								พ.ย.		682

								ธ.ค.		431

						2534		ม.ค.		1147

								ก.พ.		843

								มี.ค.		1028

								เม.ย.		1112

								พ.ค.		2147

								มิ.ย.		5935

								ก.ค.		8518

								ส.ค.		7340

								ก.ย.		7098

								ต.ค.		5098

								พ.ย.		2190

								ธ.ค.		1055

						2535		ม.ค.		512

								ก.พ.		610

								มี.ค.		1399

								เม.ย.		1452

								พ.ค.		1560

								มิ.ย.		4377

								ก.ค.		7673

								ส.ค.		8562

								ก.ย.		7954

								ต.ค.		4210

								พ.ย.		1841

								ธ.ค.		975

						2536		ม.ค.		981

								ก.พ.		705

								มี.ค.		1302

								เม.ย.		1924

								พ.ค.		4255

								มิ.ย.		10587

								ก.ค.		13809

								ส.ค.		11029

								ก.ย.		9406

								ต.ค.		7391

								พ.ย.		3853

								ธ.ค.		1775								8.3333333333

						2537		ม.ค.		1029

								ก.พ.		1075

								มี.ค.		1671

								เม.ย.		2363

								พ.ค.		6220

								มิ.ย.		12852

								ก.ค.		12326

								ส.ค.		6723

								ก.ย.		3592

								ต.ค.		2090

								พ.ย.		1021

								ธ.ค.		726

						2538		ม.ค.		608

								ก.พ.		576

								มี.ค.		959

								เม.ย.		1273

								พ.ค.		3726

								มิ.ย.		9274

								ก.ค.		13232

								ส.ค.		14534

								ก.ย.		9344

								ต.ค.		4266

								พ.ย.		1870

								ธ.ค.		668

						2539		ม.ค.		458

								ก.พ.		423

								มี.ค.		709

								เม.ย.		1041

								พ.ค.		3774

								มิ.ย.		7404

								ก.ค.		7720

								ส.ค.		6160

								ก.ย.		4270

								ต.ค.		2977

								พ.ย.		1985

								ธ.ค.		1008

						2540		ม.ค.		841

								ก.พ.		950

								มี.ค.		1451

								เม.ย.		1773

								พ.ค.		4421

								มิ.ย.		10990

								ก.ค.		15496

								ส.ค.		20392

								ก.ย.		17031

								ต.ค.		12364

								พ.ย.		9214

								ธ.ค.		6766

						2541		ม.ค.		6915

								ก.พ.		6336

								มี.ค.		10034

								เม.ย.		8000

								พ.ค.		11893

								มิ.ย.		21275

								ก.ค.		23291

								ส.ค.		19491

								ก.ย.		11815

								ต.ค.		6129

								พ.ย.		3229

								ธ.ค.		1546

						2542		ม.ค.		1527

								ก.พ.		1439

								มี.ค.		1973

								เม.ย.		1869

								พ.ค.		3622

								มิ.ย.		4929

								ก.ค.		3482

								ส.ค.		2207

								ก.ย.		1445

								ต.ค.		1067

								พ.ย.		809

								ธ.ค.		457

						2543		ม.ค.		503

								ก.พ.		389

								มี.ค.		537

								เม.ย.		532

								พ.ค.		1492

								มิ.ย.		2117

								ก.ค.		2254

								ส.ค.		2420

								ก.ย.		1996

								ต.ค.		2022

								พ.ย.		2159

								ธ.ค.		2196

						2544		ม.ค.		3082

								ก.พ.		4195

								มี.ค.		5829

								เม.ย.		9863

								พ.ค.		13016

								มิ.ย.		23224

								ก.ค.		27614

								ส.ค.		19829

								ก.ย.		12220

								ต.ค.		8533

								พ.ย.		7480

								ธ.ค.		4470

						2545		ม.ค.		4044

								ก.พ.		3795

								มี.ค.		5411

								เม.ย.		7213

								พ.ค.		13830

								มิ.ย.		21717

								ก.ค.		19104

								ส.ค.		13377

								ก.ย.		8715

								ต.ค.		7129

								พ.ย.		5706

								ธ.ค.		4759





		



2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

จำนวน (ราย)

จำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออก (รวม) จำแนกรายเดือน
ประเทศไทย,2520-2532.



		



2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

จำนวน (ราย)

จำนวนผู้ป่วย ไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
ประเทศไทย พ.ศ.2520-2527



		



2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

จำนวน (ราย)

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
ประเทศไทย พ.ศ.2528-2535



		



2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

จำนวน (ราย)

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
ประเทศไทย พ.ศ.2536-2545



		เดือน		2540		2541		2542		2543		2544		Median		2545		2546

				Cases		Cases		Cases		Cases		Cases		Cases		Cases		Cases

														มัธยฐาน (พ.ศ.2540-2544)		2545		2546

		ม.ค.		841		6915		1527		503		3082		1527		4098		3006

		ก.พ.		950		6336		1439		389		4195		1439		3752		993

		มี.ค.		1451		10034		1973		537		5829		1973		5374		0

		เม.ย.		1773		8000		1869		532		9863		1869		7051

		พ.ค.		4421		11893		3622		1492		13016		4421		13500

		มิ.ย.		10990		21275		4929		2117		23224		10990		21138

		ก.ค.		15496		23291		3482		2254		27614		15496		17657

		ส.ค.		20392		19491		2207		2420		19829		19491		11955

		ก.ย.		17031		11815		1445		1996		12220		11815		7718

		ต.ค.		12364		6129		1067		2022		8533		6129		6466

		พ.ย.		9214		3229		809		2159		7480		3229		5208

		ธ.ค.		6766		1546		457		2196		4470		2196		4257

		TOTAL		101689		129954		24826		18617		139355				108174		3999





		



มัธยฐาน (พ.ศ.2540-2544)

2545

2546

เดือน

จำนวน (ราย)

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ประเทศไทย
พ.ศ.2545-2546 และค่ามัธยฐาน 5 ปี (พ.ศ.2540-2544)



		

		1966 (2509)				1967 (2510)						1969 (2512)				1970 (2513)				1971 (2514)				1972 (2515)				1973 (2516)

		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

										1		193		5		41		0		27		2		170		3		248		12

										0		184		4		21		0		32		0		186		8		201		10

										1		163		2		32		1		45		1		258		3		279		14

										0		228		9		37		1		120		4		484		14		279		14

										7		394		19		133		7		584		19		1263		38		462		22

										10		1474		15		428		9		1504		46		2793		74		1260		33

										7		2268		14		701		10		2892		60		5667		161		1721		65

										15		1544		10		493		5		2647		62		5391		133		1550		45

										12		1250		16		358		3		1899		51		3650		90		1097		47

										9		678		12		331		4		1134		37		2196		87		687		35

										4		223		2		147		4		467		11		1296		56		348		14

										5		71		1		45		3		189		6		428		18		148		4

		0		0		0		0		71		8670		109		2767		47		11540		299		23782		685		8280		315

		1974 (2517)				1975 (2518)						1977 (2520)				1978 (2521)				1979 (2522)				1980 (2523)				1981 (2524)

		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		75		5		189		10		3		223		4		448		4		198		3		502		5		350		1

		73		2		188		7		3		266		9		431		12		159		3		496		3		246		7

		111		9		356		17		3		395		13		506		15		284		4		789		7		562		6

		160		12		596		29		9		714		17		648		15		273		6		1578		26		884		15

		462		20		1057		29		22		2078		56		1270		35		474		6		2622		28		2114		28

		903		32		3132		84		43		5995		115		2305		58		1351		16		7127		78		4780		33

		1574		60		4153		84		63		7396		130		2715		67		2242		27		12242		97		5365		32

		1577		68		3257		60		60		8239		127		2045		48		2604		15		7684		59		4343		25

		1495		60		2178		52		62		6841		161		992		25		1607		23		4930		45		2587		18

		967		36		1511		38		56		4669		76		623		17		1089		16		3376		34		2268		18

		536		19		899		17		25		1415		39		403		10		717		3		1443		17		1464		8

		227		5		251		11		12		537		9		161		2		480		5		593		4		707		7

		8160		328		17767		438		361		38768		756		12547		308		11478		127		43382		403		25670		198

		1982 (2525)				1983 (2526)						1985 (2528)				1986 (2529)				1987 (2530)				1988 (2531)				1989 (2532)

		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		539		6		440		1		4		1840		9		502		3		2394		14		914		9		701		7

		417		6		362		1		0		1699		17		424		3		2135		9		899		12		706		3

		578		6		483		10		8		2858		33		363		2		4474		31		1090		13		1175		9

		679		5		537		4		14		3864		28		657		10		6591		56		1053		14		2075		17

		1423		13		903		19		24		10109		85		1993		18		16318		98		2739		28		4069		16

		3014		30		2335		29		77		22920		141		3597		37		35746		230		4703		42		10506		28

		3988		23		5403		30		88		17032		94		2760		27		43201		190		4679		18		14959		57

		4037		22		7268		67		90		8520		59		3680		31		25928		156		3856		11		14081		55

		3074		26		6246		44		81		4914		30		4132		37		18130		107		3120		14		10699		41

		2357		14		3631		10		67		3087		24		4343		29		12866		76		2204		10		7503		26

		1517		9		1768		12		23		2240		16		3272		25		5061		28		1070		6		5247		25

		627		0		649		2		20		993		6		2114		14		1441		12		599		2		2670		6

		22250		160		30025		229		496		80076		542		27837		236		174285		1007		26926		179		74391		290

		1990 (2533)				1991 (2534)						1993 (2536)				1994 (2537)				1995 (2538)				1996 (2539)				1997 (2540)

		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		2168		8		1147		6		6		981		2		1029		2		608		2		458		1		841		2

		2381		10		843		3		3		705		7		1075		0		576		1		423		0		950		0

		4157		17		1028		5		1		1302		7		1671		10		959		7		709		3		1451		8

		5678		27		1112		12		5		1924		9		2363		11		1273		12		1041		4		1773		6

		9695		57		2147		9		8		4255		20		6220		22		3726		10		3774		12		4421		18

		23073		82		5935		21		11		10587		33		12852		34		9274		27		7404		29		10990		20

		23536		83		8518		23		23		13809		45		12326		30		13232		34		7720		21		15496		29

		14135		65		7340		18		25		11029		33		6723		18		14534		40		6160		22		20392		56

		5127		28		7098		17		25		9406		32		3592		4		9344		22		4270		6		17031		48

		942		19		5098		15		11		7391		22		2090		3		4266		17		2977		9		12364		33

		682		12		2190		3		12		3853		6		1021		4		1870		8		1985		8		9214		16

		431		6		1055		5		6		1775		6		726		2		668		3		1008		1		6766		17

		92005		414		43511		137		136		67017		222		51688		140		60330		183		37929		116		101689		253

		1998 (2541)				1999 (2542)						2001 (2544)				2002 (2545)				2003 (2546)				2004 (2547)

		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths		Cases		Deaths

		6915		25		1527		3		1		3082		4		4044		7		4389		2		1437		0

		6336		23		1439		1		1		4195		6		3795		7		3514		3		1223		3

		10034		23		1973		5		2		5829		11		5411		7		4080		2		1684		2

		8000		34		1869		4		2		9863		25		7213		16		4779		5		1837		3

		11893		36		3622		15		4		13016		21		13830		20		6581		6		3120		8

		21275		78		4929		11		2		23224		44		21717		20		8676		11		4954		3

		23291		86		3482		5		4		27614		54		19104		39		8992		12		6448		9

		19491		59		2207		4		6		19829		25		13377		24		7569		12		5593		5

		11815		32		1445		4		2		12220		16		8715		12		5192		5		4491		7

		6129		16		1067		3		2		8533		14		7129		11		4420		7		3445		6

		3229		8		809		0		1		7480		18		5706		11		3791		7		3141		2

		1546		4		457		1		5		4470		7		4759		2		1674		3		1762		0

		129954		424		24826		56		32		139355		245		114800		176		63657		75		39135		48

		Year		Month		Caases		Deaths

		2000		Jan		503		1

				Feb		389		1

				Mar		537		2

				Apr		532		2

				May		1492		4

				Jun		2117		2

				Jul		2254		4

				Aug		2420		6

				Sep		1996		2

				Oct		2022		2

				Nov		2159		1

				Dec		2196		5

		2001		Jan		3082		4

				Feb		4195		6

				Mar		5829		11

				Apr		9863		25

				May		13016		21

				Jun		23224		44

				Jul		27614		54

				Aug		19829		25

				Sep		12220		16

				Oct		8533		14

				Nov		7480		18

				Dec		4470		7

		2002		Jan		4044		7

				Feb		3795		7

				Mar		5411		7

				Apr		7213		16

				May		13830		20

				Jun		21717		20

				Jul		19104		39

				Aug		13377		24

				Sep		8715		12

				Oct		7129		11

				Nov		5706		11

				Dec		4759		2

		2003		Jan		4389		2

				Feb		3514		3

				Mar		4080		2

				Apr		4779		5

				May		6581		6

				Jun		8676		11

				Jul		8992		12

				Aug		7569		12

				Sep		5192		5

				Oct		4420		7

				Nov		3791		7

				Dec		1674		3

		2004		Jan		2383		0

				Feb		2127		3

				Mar		2318		2

				Apr		2120		3

				May		2387		8

				Jun		3116		3

				Jul		3213		9

				Aug		2350		5

				Sep		1825		7

				Oct		1383		6

				Nov		1370		2

				Dec		1176		0
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Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever by month,
Thaialnd,2000-2004.



		

				Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever by Age-Group,Thailand,2547 (2004)

				Age-group		Cases		Cases-Rate		Death		Death-Rate		Population

				0-4		2833		70.23		7		0.17		4033991

				5-9		9236		191.10		12		0.25		4833182

				10-14		1888		38.49		11		0.22		4905178

				15-24		8969		88.85		11		0.11		10094340

				25-34		3348		29.76		2		0.02		11250742

				35-44		1679		15.60		3		0.03		10762686

				45-54		723		9.46		1		0.01		7640378

				55-64		244		5.86		1		0.02		4163102

				65+		215		4.70		0		0.00		4573112

				Total		29135								62526710





		



Rate per 100,000 Pop.

Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population
by Age-Group,Thailand,2004 .



		REPORTED CASES OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER BY AGE-GROUP THAILAND,1980-2001.

		Year		0-4								Mid.		5-9								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1981				0.00				0.00		6388				0.00				0.00		6229

		1982				0.00				0.00		6420				0.00				0.00		6227

		1983				0.00				0.00		6440				0.00				0.00		6228

		1984		15801		245.13		152		2.36		6446		32648		523.79		256		4.11		6233

		1985		16052		249.18		145		2.25		6442		35768		573.02		284		4.55		6242

		1986		6494		101.61		69		1.08		6391		12989		206.54		117		1.86		6289

		1987		34960		552.29		272		4.30		6330		76071		1203.08		478		7.56		6323

		1988		6202		99.09		33		0.53		6259		12566		197.98		84		1.32		6347

		1989		14959		242.17		77		1.25		6177		35308		555.42		146		2.30		6357

		1990		15322		251.76		89		1.46		6086		41626		654.81		170		2.67		6357

		1991		7118		120.01		28		0.47		5931		20202		320.16		77		1.22		6310

		1992		6799		117.39		38		0.66		5792		18979		303.52		69		1.10		6253

		1993		9851		173.71		56		0.99		5671		30754		497.15		115		1.86		6186

		1994		7452		133.86		30		0.54		5567		20855		341.38		63		1.03		6109

		1995		11153		203.56		47		0.86		5479		25147		417.59		89		1.48		6022

		1996		7002		128.60		25		0.46		5445		16608		282.93		54		0.92		5870

		1997		16359		301.22		52		0.96		5431		39633		690.83		106		1.85		5737

		1998		19837		366.88		83		1.54		5407		48171		852.13		184		3.25		5653

		1999		4101		77.89		10		0.19		5265		8163		151.28		34		0.63		5396

		2000		2758		53.32		8		0.15		5173		6181		115.75		11		0.21		5340

		2001		16952		330.71		34		0.66		5126		43813		827.75		91		1.72		5293

		2002		11392		265.49		27		0.63		4291		33334		664.95		68		1.36		5013

		Year		10-14								Mid.		15+								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1981				0.00				0.00		6134				0.00				0.00		28984

		1982				0.00				0.00		6154				0.00				0.00		29940

		1983				0.00				0.00		6171				0.00				0.00		30945

		1984		17000		274.81		73		1.18		6186		3655		11.48		15		0.05		31849

		1985		19758		318.83		79		1.27		6197		8498		25.91		34		0.10		32802

		1986		6334		102.33		44		0.71		6190		2020		5.98		6		0.02		33758

		1987		43350		700.66		175		2.83		6187		19904		57.34		82		0.24		34711

		1988		6207		100.27		47		0.76		6190		1951		5.47		8		0.02		35656

		1989		18656		301.10		47		0.76		6196		5468		14.96		20		0.05		36550

		1990		24186		389.66		62		1.00		6207		10871		28.96		46		0.12		37536

		1991		11307		180.80		17		0.27		6254		4884		12.70		15		0.04		38463

		1992		11839		188.22		19		0.30		6290		3508		8.91		10		0.03		39380

		1993		20945		331.72		40		0.63		6314		5467		13.56		11		0.03		40311

		1994		15144		239.39		30		0.47		6326		8237		19.98		17		0.04		41232

		1995		16441		259.90		18		0.28		6326		7589		31.42		29		0.12		24153

		1996		10837		172.54		23		0.37		6281		3482		8.08		14		0.03		43098

		1997		28730		461.53		58		0.93		6225		16967		38.54		37		0.08		44028

		1998		36427		701.73		100		1.93		5191		25519		56.44		57		0.13		45215

		1999		6747		122.94		9		0.16		5488		5814		12.80		3		0.01		45429

		2000		5260		97.21		9		0.17		5411		4418		9.64		4		0.01		45846

		2001		40213		748.71		52		0.97		5371		38377		82.88		67		0.14		46303

		2002		35254		727.34		37		0.76		4847		34820		71.49		44		0.09		48704

		Year		0-4								Mid.		5-9								Mid.		10-14								Mid.		15+								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

						0-4										5-9										10-14										15+

		1994		7452		133.86		30		0.54		5567		20855		341.38		63		1.03		6109		15144		239.39		30		0.47		6326		8237		19.98		17		0.04		41232

		1995		11153		203.56		47		0.86		5479		25147		417.59		89		1.48		6022		16441		259.90		18		0.28		6326		7589		31.42		29		0.12		24153

		1996		7002		128.60		25		0.46		5445		16608		282.93		54		0.92		5870		10837		172.54		23		0.37		6281		3482		8.08		14		0.03		43098

		1997		16359		301.22		52		0.96		5431		39633		690.83		106		1.85		5737		28730		461.53		58		0.93		6225		16967		38.54		37		0.08		44028

		1998		19837		366.88		83		1.54		5407		48171		852.13		184		3.25		5653		36427		701.73		100		1.93		5191		25519		56.44		57		0.13		45215

		1999		4101		77.89		10		0.19		5265		8163		151.28		34		0.63		5396		6747		122.94		9		0.16		5488		5814		12.80		3		0.01		45429

		2000		16952		330.71		34		0.66		5126		43813		827.75		91		1.72		5293		40213		748.71		52		0.97		5371		38377		82.88		67		0.14		46303

		2001		4578		89.31		4		0.08		5126		13306		251.39		30		0.57		5293		13719		255.43		11		0.20		5371		12305		26.57		14		0.03		46303

		2002		11392		265.49		27		0.63		4291		33334		664.95		68		1.36		5013		35254		727.34		37		0.76		4847		34820		71.49		44		0.09		48704

		2003		5202		125.86		14		0.34		4133		16456		330.31		26		0.52		4982		9451		192.02		17		0.35		4922		22548		46.11		18		0.04		48902
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		REPORTED CASES OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER BY REGION,THAILAND 1960-2004

		Year		Central - Region								Mid.		North - Region								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1980 (2523)		16411		110.88		85		0.57		14801000		5930		59.79		65		0.66		9918000

		1981 (2524)		6135		40.99		35		0.23		14966000		5593		56.83		33		0.34		9841000

		1982 (2525)		6734		43.92		32		0.21		15331000		4702		47.01		32		0.32		10002000

		1983 (2526)		15422		98.29		85		0.54		15690000		6202		61.04		59		0.58		10161000

		1984 (2527)		21901		136.50		11		0.07		16045000		13082		126.89		84		0.81		10310000

		1985 (2528)		19542		116.09		99		0.59		16833000		19021		186.90		99		0.97		10177000

		1986 (2529)		11747		68.31		72		0.42		17196400		3749		36.28		41		0.40		10334700

		1987 (2530)		54517		311.54		221		1.26		17499000		38472		366.83		222		2.12		10487700

		1988 (2531)		8924		50.07		32		0.18		17822500		2045		19.23		18		0.17		10633700

		1989(2532)		25378		138.10		59		0.32		18377092		7733		71.61		42		0.39		10798946

		1990 (2533)		19566		105.10		49		0.26		18617355		17816		163.03		76		0.70		10928148

		1991 (2534)		10538		56.92		21		0.11		18515313		11351		102.86		34		0.31		11035322

		1992 (2535)		9186		49.27		19		0.10		18645889		5353		45.82		14		0.12		11682315

		1993 (2536)		12762		67.64		2		0.01		18866960		16082		136.12		46		0.39		11814337

		1994 92537)		11167		58.66		27		0.14		19037319		19104		160.37		32		0.27		11912419

		1995 (2538)		13783		71.81		37		0.19		19194652		8191		68.85		27		0.23		11896331

		1996 (2539)		9321		47.93		25		0.13		19445610		6066		50.61		25		0.21		11986299

		1997 (2540)		37990		193.00		87		0.44		19684184		18945		156.68		50		0.41		12091337

		1998 (2541)		29535		148.21		61		0.31		19927303		21693		178.40		68		0.56		12159930

		1999 (2542)		12897		64.60		26		0.13		19965615		4259		35.08		17		0.14		12142183

		2000 (2543)		13013		64.81		18		0.09		20079940		1751		14.46		1		0.01		12113072

		2001 (2544)		57567		284.04		106		0.52		20267198		27562		227.54		33		0.27		12112820

		2002 (2545)		30027		146.47		32		0.16		20500752		13915		114.64		23		0.19		12138469

		2003 (2546)		25406		122.57		32		0.15		20726962		11092		91.51		23		0.19		12120537

		2004 (2547)		17168		83.21		22		0.11		20631429		6147		51.37		8		0.07		11965439

		Year		Northeastern - Region								Mid.		South - Region								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

		1980 (2523)		19436		116.59		230		1.38		16670000		1605		27.75		23		0.40		5784000

		1981 (2524)		12456		74.14		117		0.70		16801000		1486		25.27		13		0.22		5880000

		1982 (2525)		8653		50.43		68		0.40		17157000		2161		36.02		27		0.45		6000000

		1893 (2526)		2913		16.65		45		0.26		17491000		5488		89.72		40		0.65		6117000

		1984 (2527)		32369		181.71		282		1.58		17814000		1749		28.09		19		0.31		6227000

		1985 (2528)		37528		208.21		320		1.78		18024000		3985		59.95		24		0.36		6647000

		1986 (2529)		9203		50.23		103		0.56		18321900		3138		46.01		20		0.29		6820700

		1987 (2530)		68121		365.81		488		2.62		18622100		13175		188.31		76		1.09		6996300

		1988 (2531)		13573		71.79		107		0.57		18906900		2384		33.25		22		0.31		7170900

		1989(2532)		35027		180.23		162		0.83		19434620		6253		90.27		27		0.39		6926990

		1990 (2533)		29350		148.99		153		0.78		19699658		25273		358.40		136		1.93		7051656

		1991 (2534)		19469		97.62		73		0.37		19943885		2153		30.04		9		0.13		7167446

		1992 (2535)		19018		94.81		64		0.32		20059015		7568		102.25		39		0.53		7401746

		1993 (2536)		34447		170.77		136		0.67		20170986		3726		49.79		12		0.16		7483789

		1994 92537)		19010		92.54		68		0.33		20542381		2407		31.66		13		0.17		7603300

		1995 (2538)		19646		95.08		67		0.32		20663191		18710		242.79		52		0.67		7706208

		1996 (2539)		20432		97.87		57		0.27		20876200		2110		27.02		9		0.12		7808073

		1997 (2540)		38067		180.45		102		0.48		21095841		6687		84.17		14		0.18		7944865

		1998 (2541)		49602		232.74		208		0.98		21312166		29124		361.04		87		1.08		8066779

		1999 (2542)		6002		28.10		10		0.05		21360524		1668		20.57		3		0.04		8109505

		2000 (2543)		1648		7.70		4		0.02		21392099		2205		26.94		9		0.11		8185148

		2001 (2544)		27668		128.99		42		0.20		21449224		26558		321.35		64		0.77		8264613

		2002 (2545)		37191		172.57		57		0.26		21551438		33667		402.54		64		0.77		8363742

		2003 (2546)		18954		87.61		57		0.26		21634442		8205		97.01		64		0.76		8457878

		2004 (2547)		10293		47.96		16		0.07		21463567		5527		65.28		2		0.02		8466275

		Year		Central - Region								Mid.		North - Region								Mid.		Northeastern - Region								Mid.		South - Region								Mid.

				Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population		Cases		Rate		Deaths		Rate		Population

						Cantral										North										North-East										South

		2000		13013		64.81		18		0.09		20079940		1751		14.46		1		0.01		12113072		1648		7.70		4		0.02		21392099		2205		26.94		9		0.11		8185148

		2001		57567		284.04		106		0.52		20267198		27562		227.54		33		0.27		12112820		27668		128.99		42		0.20		21449224		26558		321.35		64		0.77		8264613

		2002		30027		146.47		32		0.16		20500752		13915		114.64		23		0.19		12138469		37191		172.57		57		0.26		21551438		33667		402.54		64		0.77		8363742

		2003		25406		122.57		36		0.17		20726962		11092		91.54		7		0.06		12117537		18954		87.61		24		0.11		21634442		8205		97.01		8		0.09		8457878

		2004		17168		83.21		22		0.11		20631429		6147		51.37		8		0.07		11965439		10293		47.96		16		0.07		21463567		5527		65.28		2		0.02		8466275





		



Cantral

North

North-East

South

Rate per 100,000 Pop.

Reported Cases of Dengue haemorrhagic fever per 100,000 Population,
by Region Thailand,2000-2004





Pandemic 
“Dengue is a pandemic Aedes mosquito-borne disease”
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หลักเกณฑในการออกสอบสวนโรค

• มีผูปวยจํานวนมาก หรือมีอาการรุนแรง/ 

เสียชีวิต

• เปนโรคใหมท่ีไมเคยพบมากอน

• ไมทราบสาเหตุของการระบาด

• ไมสามารถควบคุมได

• เพื่อการฝกอบรม

• ผูบริหารใหความสําคัญ หรือไดรับความสนใจ

จากประชาชนมาก
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 Index: ผูปวยตนเหตุที่นําไปสูการสอบสวนโรค

 Primary: ผูปวยรายแรกของการระบาด/รายที่เปนตนเหตุของการระบาด

 Secondary: ผูปวยรายถัดมาก รุนถัดมาที่สัมผัสโรคจาก Primary

 Tertiary: ผูปวยรายถัดมาก รุนถัดมาที่สัมผัสโรคจาก Secondary

P

S

S

T

Susceptible

Immune

Asymptomatic

Clinical

S
T

การถายทอดโรค (Disease Transmission)

I
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No one is immunized

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 21

Healthy people, 
not immunized

Immunized people, 
still healthy

Sick people or getting 
a infectious disease

Outbreak or Epidemic 
occurs!!!Index case



Someone is immunized
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An outbreak still occur!!!Low proportion of immunized 
people in general population.



Herd immunity
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It is the proportion (%) who are immunized from a infection 
in general population.

High proportion of immunized 
people in general population.

An outbreak is limited; a 
small cluster or sporadic 

case



Herd immunity
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 It is the proportion (%) who are immunized 
from a infection in general population.

 To effect on the amount of transmission of 
the infection within the population.

 Increasing the level of herd immunity will 
decrease the risk of an uninfected person 
becoming infected.
 Directly transmitted from person-to-person
 Human is the reservoir of infection



Basic Reproductive Number (R0)

R0 is defined as the expected (average) number of 
secondary cases produced by a single infection in 
a completely susceptible population. 

2+3+4 = 1.5
1+2+3
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R0 in various infectious diseases

26

Disease Transmission R0
Herd immunity 

threshold

Measles Airborne 12-18 83-94%
Pertussis Airborne droplet 12-17 92-94%

Diphtheria Airborne droplet 6-7 85%

Smallpox Social contact 5-7 80-85%

Polio Fecal-oral route 5-7 80-86%

Rubella Airborne droplet 5-7 83-85%

Mumps Airborne droplet 4-7 75-86%

HIV/AIDS Sexual contact 2-5 50-80%

SARS Airborne droplet 2-5 50-80%

Influenza H1N1 pdm* Airborne droplet 1.5-2 ~40%

Dengue Mosquito borne 3-4 67-75%



ปจจัยที่มีผลกระทบตอ R0
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 ความแตกตางของเช้ือกอโรค สงผลตอความ สามารถใน

การติดเช้ือของจุลชีพ

 อยูรอดในส่ิงแวดลอมไดนานแคไหน

 จํานวนเช้ือกอโรคที่สามารถกอใหเกิดโรคได (Infectious 

dose)

 ระยะการแพรเช้ือของโฮสท ระยะเวลาในการทําใหเกิดอาการ

 ความหนาแนนแออัดของประชากร (โฮสท)

 ฤดูกาลในการเกิดโรค

 สภาพของส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการรอดชีพ 

 การใกลชิดระหวางกันของโฮสทในชวงหนาหนาวและฤดู

รอน



ชนิดของการสอบสวนทางระบาดวิทยา

Outbreak 
investigation

Case
investigation
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1. การสอบสวนการระบาด

(Outbreak investigation) 



วัตถุประสงคของการสอบสวนการ

ระบาด

1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและยืนยันการระบาดของโรค

2. เพื่ออธิบายขนาดปญหาและการกระจายของโรค

ตามบคุคล เวลา และสถานท่ี

3. เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค แหลงรังโรค 

และชองทางการแพรโรค

4. เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมและปองกันการเกิด

โรค

5. เพื่อประเมินความรูและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

ควบคุมปองกันโรค
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ข้ันตอนการสอบสวนโรค

เตรียมการ 

ประสานงาน

ยืนยันการ

วินิจฉัยโรค

ยืนยันการ

ระบาด

คนหาผูปวย

เพ่ิมเติม

ระบาดวิทยา

เชิงพรรณนา

บุคคล: 

attack rate

เวลา: 

epidemic curve

สถานที่: 

mappingกําหนดนิยาม

ผูปวย

verify 

ขอมูลผูปวยที่ไดรับรายงาน

ทีมสอบสวน

โรค สแตนบาย

SAT
JIT
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ข้ันตอนการสอบสวนโรค

ต้ังสมมุติ 

ฐาน

ระบาดวิทยา

เชิงวิเคราะห 

ส่ิงแวดลอม 

และหอง

ปฏิบัติ การ

ควบคุมและ

ปองกันโรค 

ส่ือสารผล

การสอบสวน

พิจารณา

กลุมเส่ียง

ปจจัยเส่ียง 

พฤติกรรมเส่ียง

เชื้อกอโรค

Risk 

communication

การเขยีนรายงาน

สอบสวนโรค

การกระจายขาวสู

สาธารณชน

การตีพิมพ

ตองดําเนินการ

ตั้งแตลงมือ

สอบสวนโรค

เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน

Retrospective 

cohort study

หรือ 

Case-control 

study

พฤติกรรมเส่ียง

บริบทที่เอื้อตอ

การแพรโรค

เก็บตัวอยางส่ิง

สงตรวจใหถูก

วิธี ถูกเชื้อ 
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1. เตรียมการปฏิบัติงานภาคสนาม

• การสอบสวน : องคความรู, วัสดุและอุปกรณ, 

เทคนิคการเก็บสิ่งสงตรวจและการเก็บรักษาสิ่ง

สงตรวจ, อ่ืนๆ

• การบริหารจัดการ

• การรองขอคําปรึกษา
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2. ยืนยันการวินิจฉัย และ 3. ยืนยันการ

ระบาด

เกิดการระบาดใชมั้ย?

1. มีความเช่ือมโยงระหวางผูปวย

ดวยกันหรือไม?

2. จํานวนผูปวยที่เกิดขึ้นสูงกวา

ที่ควรจะเปนหรือไม?

วินิจฉัยโรควาเปน

อะไร?

1. อาการและอาการแสดงทาง

คลินิก

2. ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ
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4. กําหนดนิยามผูปวยเพื่อคนหาผูปวย

เพิ่มเติม

 A set of standard criteria for deciding 
whether a person should be classified as 
having the disease from the disease or 
condition under study.
 Clinical criteria, 
 Specify time, place, & person
 Simple, practical, objective
 Sensitivity vs Specificity
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นิยามผูปวย

• องคประกอบ

 ชวงเวลาที่จําเพาะ

 สถานที่เกิดการระบาด

 บุคคลกลุมเสี่ยง

 อาการและอาการแสดง

ทางคลินิก

• แหลงขอมูล

 ตําราทางวิชาการ

 ผูมีประสบการณ 

ผูเช่ียวชาญ

ตองไมรวมการสัมผัสหรือปจจัยเสี่ยงที่ตองการ

ทดสอบเขาไปในนิยาม
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ตัวอยางนิยามผูปวย

ผูปวยที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไปที่มไีข และอาการ

ดังตอไปนี้อยางนอย 2 อาการไดแก ผื่นแดง ปวดขอ 

ปวดกลามเนื้อ ปวดศรีษะ ออนเพลีย เยื่อบุตาตาแดง ซึ่ง

อาศัยอยูในตําบลหนึ่งของอําเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบุรี ชวงระหวาง 1 - 15 เมษายน 2559

 เนน ความไว > ความจําเพาะ

 นิยามกวางพอที่จะรวบกลุมเส่ียงเขามาในการสอบสวน

 ไมรวมปจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงในนิยาม

 ให False-positive นอยที่สุด
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ความไว และ ความจําเพาะ

SENSITIVITY SPECIFICITY

นิยามผูปวยจะ

หลวม

นิยามผูปวย

เขมงวด

ตองกําหนดนิยามผูปวยใหสามารถคัดเอาผูปวย

สวนใหญเขามาในการสอบสวนใหได
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False positives จะเยอะ

จํานวนส่ิงสงตรวจจะลน เปลืองคาตรวจ

โอกาสที่ส่ิงสงตรวจใหผลบวกก็ต่ําลง

จํานวนผูปวยที่ถูกคัดเขาจะเยอะมาก

ความไว
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False positives จะนอย

จํานวนส่ิงสงตรวจจะนอย ประหยัดคาตรวจ

โอกาสที่ส่ิงสงตรวจใหผลบวกก็สูงขึ้น

ผูปวยบางรายอาจจะหลุดจากนิยาม 

เพราะความเขมงวดในการคัดเขา

ความจําเพาะ
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ระดับของนิยามผูปวย

ผูปวย

ยืนยัน

ผูปวยสงสัย

ผูปวยนาจะเปน

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 41



ตัวอยางนิยามผูปวย

 ผูปวยสงสัย Possible/Suspected case (มีประวัติสัมผัส 

รวมกับอาการและอาการแสดงที่พอจะเขาเกณฑได)

• ผูปวยที่มีอาการถายเหลวเปนน้ํา

 ผูปวยที่มีความนาจะเปน Probable case (มีเกณฑอาการและ

อาการแสดงทางคลินิกที่เขาได และใหการวินิจฉัยจากอาการ)

• ผูปวยเด็กอายุ > 5 ปที่มีอาการถายเปนน้ํา รวมกับมีอาการแสดง

ของภาวะขาดน้ํา หรือเสียชีวิตจากการถายเปนน้ํา

 ผูปวยยืนยัน Confirmed case (มีเกณฑผลการตรวจ

หองปฏิบัติการรวมดวย)

• ผูปวยสงสัยหรือที่มีความนาจะเปน ที่คัดแยกเชื้อ Vibrio cholerae

จากอุจจาระ
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การคนหาผูปวยเพิ่มเติม

Walk to 

survey

คนหา

ทบทวนจําแนก

แจกแจง
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ผป.เพ่ิมเติมตาม

นิยามท่ีกําหนด

เวชระเบียน/บัตรตรวจโรค

ผลการตรวจ

สถานการณของโรคใน

พ้ืนท่ี

เขาไดกับนิยาม

ปวย/ไมปวย

สัมผัส/ไมสัมผัส

ดูการกระจายของโรค

ตามบุคคล เวลา สถานท่ี

ชีวสถิติเบื้องตน

ลงพ้ืนท่ีไปดู สังเกตดวยตัวเอง

จดบันทึกประเด็นสําคัญท่ีอธิบาย

การระบาด/การเกิดภัยสุขภาพ



5. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา

• ขอมูลทั่วไปของ ปชก.

• อาการและอาการแสดง

• วัน/เวลาที่เร่ิมปวย

• ปจจัยเส่ียง/สัมผัสโรค

• ลักษณะทางส่ิงแวดลอม

ที่เอ้ือตอการเกิดโรค/

สัมผัสโรค

• ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการทั้งของ

ผูปวยและ สวล.

ขอมูลดิบ

ขอมูลขาวสาร

• Mode & percent 
• Mean±SD
• Median (Min-Max)
• Attack rate by…
• Epidemic curve
• Mapping
• บรรยายบริบท พฤติกรรม 
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Cases

ประเมินสถานการณจากขอมูล

ระบาดวิทยา

เช้ือกอโรค? แหลงรังโรค? ชองทางการสัมผัสโรค?

บุคคล สถานที่ เวลา

ต้ังสมมติฐาน: จากขอมูลระบาดวิทยาเชิงพรรณนาที่รวบรวมได

การกระจายของโรค

Attack rate Epidemic curve

Mapping 
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Epidemic curve 
 A  histogram  that shows the course of  

disease  outbreak  or  epidemic  by plotting  
the  number of cases (Y) by  time of onset (X) 

 [ 𝟏𝟏
𝟑𝟑

to 𝟏𝟏
𝟖𝟖

* Incubation period]

 Depending on;
 Natural of disease & Incubation period
 Mode of transmission
 Crowding
 Herd immunity 
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ประโยชนของ Epidemic curve

1. บอกชนิดของการระบาด

• เพื่อทราบแหลงโรครวม => กําจัดแหลงโรค

• เพื่อทราบแหลงโรคแพรกระจาย => ใหสุขศึกษา และ

ปรับปรุงสุขาภิบาล

2. ใชคาดประมาณระยะเวลาที่ไดรบัเชือ้ 

(Exposure period)
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Outbreak patterns
 Common source outbreak

1. Point
2. Intermittent
3. Continuous

 Propagated source outbreak
Mixed
“The shape of the epidemic curve is determined 

by the epidemic pattern” 
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Common Source Outbreak

ขนมจีนน้ํายาปู
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Epidemic curve of point common 
source outbreak

No. of Cases

Date of onset

(Point source)

Point source OB
• All cases occur in 

1 incubation period
• Steep upslope
• More gradual 

down slope
• Able to predict 

exposure period

1 incubation 
period

1 incubation 
period
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การคาดประมาณชวงเวลาท่ีสัมผัสปจจัย

จํานวนผูปวย

วันเร่ิมปวย(Point source outbreak)

Min. IP

Max. IP

Median. IP

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ มีระยะฟกตัวส้ันท่ีสุด 15 วัน ยาวสุด 45 วัน

ระยะฟกตัวเฉลี่ย 30 วัน

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

จํานวนผูปวยโรคตับอักเสบ เอ ในโรงงานแหงหน่ึง
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Propagated source outbreak

Person-to-person
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Propagated source outbreak
No. of cases

Date of onset

 Person to person
 Can last longer than 

common source outbreaks
 May have multiple waves
 The classic epi curve for a 

propagated outbreak has 
progressively taller 
peaks, an incubation 
period apart
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การแปลผล Epi curve

Common or
Propagated รูปแบบการแพรโรค

How big & How 
fast ขนาดปญหา

Where are we 
now?

What’s going on?
แนวโนมเวลา

ระยะการสัมผัสโรค และ/หรือ ระยะฟกตัว

ของเช้ือกอโรค

Exposure 
period, 

average IP

Outliers
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 จําแนกตัวแปรท่ีสนใจ

 Exposure or Intervention (risk factor, treatment)

 Outcome (disease, event)

 ระบุ / จําแนกความสัมพันธระหวางตัวแปร

 ขอความสามารถทดสอบได เพื่อตอบคําถาม

เกี่ยวกับความสัมพันธน้ัน

6.สรางสมมติฐานการเกิดโรค

clarity and specificity of the statements
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นิยามสมมติฐาน

ขอความชั่วคราวท่ีไดมาจากการสงัเกตท่ีมี

ลักษณะท่ีสามารถทดสอบได ซึ่งอาจจะถูก

ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได 

[Last, Dictionary of Epidemiology]
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ตัวอยางสมมติฐานการเกดิโรค
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POOR:

 การดื่มกาแฟเกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเรง็

GOOD:

 การดื่มกาแฟดําเกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเรง็

ตับออน

clarity and specificity of the statements



7.ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห

การทดสอบสมมติฐาน

 เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสัมผัสและโรคน้ันๆ

 การศึกษาเชิงทดลอง

 การศึกษาเชิงวิเคราะห เปนการศึกษาแบบยอนกลับ

• Retrospective cohort study

• Case-Control study
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Subjects are followed into the future to identify the 
incidence of the outcome in each exposure group

7.1 Retrospective cohort study

Exposure Disease

Time
Direction of inquiry

Study start

Yes

No

baseline
point

Yes

No

Good for rare exposures
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Relative measures of association generally look at 
the  “ratio of risk” of disease between the exposed 
group and the non-exposed group

Incidence of disease in exposed

Incidence of disease in unexposed
=RR

Compares the incidence of disease (risk) among the exposed with the incidence
of disease (risk) among the non-exposed (“reference”) by means of a ratio

Relative Risk (RR)
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Relative measures of association generally look at 
the  “ratio of risk” of disease between the exposed 
group and the non-exposed group

Attack rate of disease in exposed

Attack rate of disease in unexposed
=RR

Relative Risk (RR)

Attack rate (incidence) => Risk 
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Risk Ratio: ratio of the risk of disease between the 
exposed and non-exposed groups =>   

Rate Ratio: ratio of the rate of disease between 
the exposed and non-exposed groups => 

Relative Risk (RR)
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Incidence density of disease in exposed

Incidence density of disease in unexposed
=RR

Cumulative incidence of disease in exposed

Cumulative incidence of disease in unexposed
=RR



a /  (a + b)
c /  (c + d)=Risk Ratio

Rate Ratio

Disease

Exposure Yes No Total

Yes a b a + b

No c d c + d

Total a + c b + d a + b + c + d

The risk ratio and the rate ratio are 
both calculated in a similar fashion
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Incidence in smokers = 84/3000 = 28.0
Incidence in non-smokers = 87/5000 = 17.4

Rate ratio = 28.0/17.4 = 1.61

Calculation of the risk ratio and the 
rate ratio (RR)
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Develop 
CHD

Do not 
develop 

CHD
Total 

Incidence 
per 1000 
persons

Smokers 84 2916 3000 28.0

Nonsmokers 87 4913 5000 17.4



ć ∟Źĺ δ Retrospective cohort study

 สามารถศึกษาอิทธิพลของ exposures ในระยะสั้นๆ 

 เร็วและประหยัดกวา prospective cohort studies

 เหมาะกับ rare exposures โดยเฉพาะ การสัมผัสจาก

การประกอบอาชีพ และ การศึกษาธรรมชาติของโรค
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ć ∟Źĺ ∟Źř  Retrospective cohort study

 ไมเหมาะกับการศึกษาโรคอุบัติเหตุใหม การสัมผัส

ใหม  

 Recall bias

 ขอมูลของ confounding factors ไมพบในการ

บันทึก
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7.2 Case Control study
Population

General 
Cases 

Sampled 
cases

Population

General 
Non-cases 

Sampled 
non-cases

ตัวอยางผูปวย และ ผูที่ไมปวย ตองเปน กลุมตัวอยางที่

เปนตัวแทนของประชากร
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Cases ในการระบาด

1. Prevalent cases

• มีจํานวนมากพอท่ีจะนําเขามาศึกษา Large 

numbers available for study

• ถูกรบกวนดวย survival bias และอคติแบบ

อ่ืนๆ

2. Incident cases

• ตองรอผลการตรวจยืนยันเหตุการณ
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ความสําคัญของ Prevalent และ

Incident cases

 ระยะเวลาของการเปนโรคอาจจะเกี่ยวของกับประวัติ

การสัมผัสโรค 

 คนที่มีประวัติการสัมผัสในระดับต่ําอาจจะมีระยะเวลาการ

เปนโรคที่แตกตางจาก คนที่มีประวัติการสัมผัสใน

ระดับสูง 

 Prevalent cases มีระยะการเปนโรคมานาน อาจจะ

ใหขอมูลไมถูกตองชัดเจน เน่ืองจาก จําประวัติการ

สัมผัสกอนเกิดโรคไมได (recall bias)
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ความสําคัญของ Prevalent และ

Incident cases

 ใน Prevalent cases มันยากท่ีจะแนใจวา เหตุการณ

ท่ีปรากฏเกิดกอนการพัฒนาของโรค มากกวา เปน

ผลท่ีตามมาของการดําเนินโรค
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1. ความชุกในการสัมผัสของกลุม controls ตองสะทอน

ความชุกในการสัมผัสของประชากรทั่วไป

 กลุม controls ไมสมควรถูกสุมจากระดับประวัติการสัมผัส

2. กลุม Controls ตองมาจากแหลงเดียวกันกับ Cases

3. ระยะเวลาที่จะเลือกมาเปนกลุม Controls ตองเปน

ชวงเวลาเดียวกันกับกลุม Cases

ถาไมเขาเกณฑทั้ง 3 ขอ การศึกษาจะมี Selection Bias

หลักการเลือกกลุม control
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 อาจจะแพง ใชเวลามาก และอาจจะจาํประวัติการสัมผัสของ

ตัวเองไดไมแมนยํา

 Subjects ในประชากรทั่วไปอาจจะมีความสนใจในการเขา

รวมในการศึกษาต่ํากวา กลุม control จาก รพ. (hospital-

based controls), หรือจากแหลงอื่น

ประเภทของกลุม Controls:

ประชากรท่ัวไป
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 Controls ตองมาจากแหลงเดียวกันกับ cases

 ถา cases ในชุมชนหน่ึง กลุม controls ก็ควรจะเอาคนที่ไมไดเปน

โรคจากชุมชนเดียวกัน
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ประเภทของกลุม Controls:

เพื่อนบาน



 มีแนวโนมใหความรวมมือมากกวาประชากรทั่วไป

 มีลักษณะเฉพาะบางอยางเหมือนกับ cases เชน SES 

lifestyle หรือ ethnic background

 อาจจะเกิด bias ไดเพราะมาจากการการแนะนําของ cases

 อาจจะมีความเหมือนกันมากกับ cases ในแง การสัมผัสที่

สนใจ (exposure of interest)
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ประเภทของกลุม Controls:

เพื่อน หรือ ญาติ



 ไมมี control group ใดที่ perfect ดังนั้น จะเลือกกลุมใด

ขึ้นกับความเปนไปไดวาจะทําไดมากนอยแคไหน

 ถาผลการศึกษาคงตัวตลอดในกลุม control นั่นแสดงวา

ผลการศึกษามีความถูกตอง แตก็อาจจะเกิด bias ไดเชนกัน 

 แตถาผลการศึกษามีความแตกตาง ก็อาจจะเปนขอมูลที่เปน

ประโยชน หรือ bias ในธรรมชาติของความสัมพันธก็ได

ขอพิจารณาสําคัญในการเลือก control

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 75



Exposure Odds Ratio

OR = Odds for exposure among cases
Odds for exposure among controls

D+ D-

E+ a b
E- c d
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(a / c)
OR = ------- =  ------

(b / d)

(a*d)

(b*c)

The Odds Ratio is a measure of association that 
expresses the ratio of two odds regarding the 
relationship between exposure and disease. 



Disease Odds Ratio

D+ D-

E+ a b
E- c d

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 77

(a / b)
OR = ------- =  ------

(c / d)

(a*d)

(b*c)

The Odds Ratio is a measure of association that 
expresses the ratio of two odds regarding the 
relationship between exposure and disease. 

ORdis = Odds for cases among exposed group

Odds for cases among unexposed group



D+ D-

E+ 12 (a) 88 (b)
E- 9 (c) 391 (d)

21 479

Cases: 21
12 ate chili peppers
9 did not eat chili peppers
Controls: 479
88  ate chili peppers
391 did not eat chili peppers

OR = (a / c) / (b / d)
OR = (12 / 9) / (88 / 391)
OR = 1.333 / 0.225 = 5.92
OR = (ad) / (bc)

Exposure odds ratio example in 
a case-control study
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The odds of being 
exposed to chili peppers 
are 5.92 times higher for 
gastric cancer cases as 
compared to controls



ขอดี Case Control Studies
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 เร็ว และไมแพง เมื่อเปรียบเทียบกับ 

prospective design

 เหมาะมากสําหรับประเมินโรคท่ีมีระยะฟกตัวนาน

 เหมาะในการประเมิน rare disease 

(prevalence < 10%)

 สามารถทดสอบ ไดหลายปจจัยสาเหตุในโรคๆ

เดียว



ขอดอย Case Control Studies
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 การประเมินประวัติสัมผัสโรคซ่ึงผานมาแลวอาจจะ

ไมแมนยํา

 ไมเหมาะสําหรับการประเมิน rare exposure ถาไม

เปนโรคท่ีพบบอยจากการสัมผัสโรคน้ันๆ

 สถานะการเปนโรค อาจจะถูกอิทธิพลจากการเลือก 

case และ control subjects

 อาจจะยากลําบากในการระบุถึงความสัมพันธเชิง

สาเหตุระหวางการ exposure และ disease เพราะ

วัด exposure หลังจากท่ีโรคเกิดข้ึนแลว



Risk =  the chance of something happening
the chance of all things happening 

Odds = the chance of something happening
the chance of it not happening 

The chance of something happening can be 
expressed as a risk and/or as an odds
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ความแตกตางระหวาง risk และ odds



The risk or probability that I will choose you is
1/155 = .0065

The odds that I will choose you is
1/154 = .00649

Example: If I choose a student randomly 
from this class, how likely is it that I will 
choose you?

Risk =  the chance of something happening
the chance of all things happening 

Odds = the chance of something happening
the chance of it not happening 
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•เก็บตัวอยางในคนและสิ่งแวดลอม เก็บอะไรบางจํานวน

เทาไหร

•วิธีที่ตรวจ

•สถานที่สงตรวจ

•ผลการตรวจที่ได  

•แสดงสัดสวนการตรวจพบเช้ือในคน และสิ่งแวดลอม 

8. การศึกษาทางหองปฏิบัติการ
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 อธิบาย และภาพประกอบ

 สภาพสิ่งแวดลอม บริบทแวดลอม ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ฤดูกาล

 พฤติกรรมมนุษย 

 กิจกรรมเฉพาะที่ทาํรวมกันในหมูของผูปวย

 ตองเชื่อมโยงเกี่ยวของกับตอการแพรโรคหรือ

สัมผัสโรค 

8. การศึกษาทางส่ิงแวดลอม



 มาตรการควบคุมโรค พิจารณากาํหนดตาม 

• Host 

• Agent 

• Environment และ 

• Vectors

 ลงมือดําเนินการ และ ตองติดตามผล

 เฝาระวัง 2 ระยะฟกตัวของโรคติดเช้ือ

9. กําหนดมาตรการควบคุมปองกันโรค 
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 ควบคุมแหลงรังโรคและเชื้อกอโรค

 ขัดขวางชองทางการสัมผัสโรค

 ปรับเปล่ียนการตอบสนองของโฮสท

 เพื่อปองกันไมใหเกิดผูปวยรายใหม 

 ไมใชปองกันการรายงานพบผูปวยรายใหม

 อาจจะเกิดการระบาดรอบใหมขึ้นไดตลอดเวลา

9. กําหนดมาตราการควบคุม 

ปองกันโรค 
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ขัดขวางชองทางการสัมผัสโรค

 ปรับปรุงสุขอนามัยสวนบุคคล ใหสุขศึกษา

 แนะนํา เนนย้ํา กระตุนใหปองกันตนเองจากการถูกยงุกัด

 กําจัด ขัดขวางการแพรโรคทางสิ่งแวดลอม

 การทําลายแหลงเพาะพันธุของยุงลายในและนอกบาน

 ควบคุมพาหะการแพรโรค

 เล้ียงปลากัด ใชทรายอะเบท พนหมอกควันเพือ่ลดความ

หนาแนนยุงลาย
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ปรับเปลี่ยนการตอบสนองของโฮสท

• การใหวัคซนีปองกันโรค

 กอนสัมผัส (preexposure) 

 ไขหวัดใหญ

 หัด หัดเยอรมัน คางทูม

 หลังสัมผัส (postexposure)

 พิษสุนัขบา (เร็วที่สุดเทาที่ทํา

ได)

 อีสุกอีใส (<72 hrs.) 

 ตับอักเสบ เอ (< 2 wks.)
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ปรับเปลี่ยนการตอบสนองของโฮสท

• การใชยาปองกัน (Drug 

prophylaxis)

 การติดเชื้อไอกรน

 การติดเชื้อวัณโรคปอด

 การติดเชื้อเอชไอวี

 การติดเชื้อตบัอกัเสบ บี

 การติดเชื้อไขกาฬหลัง

แอน

 การติดเชื้อ Group A 

Streptococcus
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10.ส่ือสารผลการสอบสวนโรค

 ประชากรกลุมไหนท่ีตองทราบ

 ประชาชนทั่วไป 

 บุคลากร สธ. (พ. พย. นวก.)

 กลุมเปาหมายเฉพาะ; หญิงตั้งครรภ เด็กอายุ < 15 ป 

นักวิจัย

 สื่อสารดวยวิธีไหน อยางไรจึงเหมาะสม

 เคเบิลทีวีทองถ่ิน ส่ือทองถ่ิน คัตเอาท แผนพับ จุลสาร 

 พิจารณาวาเร่ืองไหนควรจะสื่อสาร 

 เพื่ออะไร หวังผลใหเกิดอะไร
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10. ส่ือสารผลการสอบสวนโรค

 รายงานการสอบสวนโรค/รายงานเพื่อการตีพิมพ

 การสื่อสารขอความสาธารณะ

 การใหสัมภาษณ/ การนําเสนอในวงวิชาการดวย

สื่อ

 การตีพมิพทางวิชาการ

− บทความรายงานการสอบสวนโรค WERS 

− วารสารทางวิชาการ

 ชวยกําหนดทิศทางนโยบายดานสาธารณสุขของ 

กรม คร.

 ประเมินการดําเนินงานการควบคุมและปองกันโรค

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 91



รายงานการสอบสวนโรครายสัปดาห

“Brucellosis”

“E.coli O157:H7”
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ตัวอยางวารสารทางวิชาการ

“Leishmania sp. siamensis” 
is new species in Thailand

H5N1 “Human to human 
transmission” in Indonesia

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ทÒ§ÃÐºÒ´ÇÔทÂÒ 93



2. การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย

(Case investigation) 



การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย

สอบสวนหาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับ

 ผูปวย และ

 ผูสัมผัสโรค 

โดยใชแบบสอบสวนผูปวยเฉพาะรายเปนเคร่ืองมือ 

 ในการรวบรวมขอมูลของแตละบคุคล
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วัตถุประสงคในการสอบสวน

ผูปวยเฉพาะราย

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการเกิดโรค

เพื่ออธิบายลักษณะการเกิดโรคในผูปวย

แตละราย

เพื่อปองกันไมใหเกิดการแพรกระจาย

ของโรค
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การใชแบบสอบสวนผูปวยเฉพาะราย

 เปนแบบรวบรวมรายละเอียดขอมูลผูปวย

เพิ่มเติมจาก รง. 506  

 เพ่ือการศึกษาทางระบาดวิทยาและวิเคราะห

สถานการณ

 เปนเครื่องมอืในการรวบรวมขอมูลผูปวย

แตละรายขณะสอบสวนการระบาด

 กรณีโรคท่ีสําคญั 

 เพ่ือการควบคุมโรคทันที 
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ข้ันตอนการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย

รวบรวม ขอมูลการปวยของผูปวย

คนหา ขอบเขตการกระจายของโรคในคน

เก็บ วัตถุตัวอยางส่ิงสงตรวจ

ควบคุมโรค

เขียนรายงาน
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1.รวบรวมขอมูลการปวยของผูปวย

 ซักประวัติ อาการและ

อาการแสดง ตรวจ

รางกาย

 ผลการวินิจฉัยของแพทย

 ผลการตรวจทางหอง

ชันสูตร

 สภาพแวดลอม บริบท

ของผูปวย

 ปจจัยอืน่ๆทางระบาด

วิทยา
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2.คนหาขอบเขตการกระจายของโรค

ในคน

 ผูสัมผัส

 ในครอบครวั สมาชิกในครอบครวั

 ในชุมชน เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน

 ผูปวยรายอ่ืน

เพื่อใหแนใจวา เกิดการระบาดขึ้นหรือไม หากมีลักษณะวาเกิดการ

ระบาด จะตองเปลี่ยนเปน  สอบสวนการระบาดแทน
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3.การเก็บวัตถุตัวอยางสิ่งสงตรวจ

ตองเก็บจากผูสัมผัส 

ตองเก็บจากสิ่งแวดลอม

ตองใชหลักการเก็บสิ่งสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการ

อาศัยขอมูลการวินิจฉัยโรคของผูปวยเปนหลกั 
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หลักการเก็บวัตถุตัวอยางสงตรวจ

ทางหองปฏิบตัิการ

1. จะเลือกเก็บตัวอยางอะไร

2. บริเวณไหนท่ีจะมีโอกาสพบเชื้อสูง

3. ชวงระยะเวลาท่ีเก็บ เมื่อใด

4. ใสภาชนะอะไร

5. อาหารเก็บรักษาเชื้อท่ีเหมาะสม

6. การนําสงวัตถุตัวอยางไปตรวจ อยางไร

7. ขอมูลของคนไข
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4.ควบคุมโรค
ปอ้
งก
นัต
ติย
ภมูิ รักษา

ผูปวย 

เพื่อมิใหเปน

แหลงรังโรค
ปอ้
งก
นัป

ฐม
ภมูิ

/ ท
ตุิย
ภมูิ กําจัด/ทําลาย/

ลดการสัมผัส

ปจจัย

เสี่ยง

ปอ้
งก
นัป

ฐม
ภมูิ เปล่ียนแปลง

สิ่งแวด

ลอม 

เพื่อควบคุมโรคไมใหมีการแพรกระจายตอไปจนอาจเกิดการระบาดขึ้น

การควบคุมโรคข้ึนกับลักษณะการติดตอของโรค (Mode of 

transmission)
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 เปนการเสนอรายละเอียดการดําเนินงาน

ทั้งหมดใหผูเกี่ยวของไดทราบ 

 เห็นลักษณะการเกิดโรค ที่อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา ในปจจัยตางๆ

 แตกตางไปจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากระบบ

เฝาระวังทางระบาดวิทยา

5.การเขียนรายงาน
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 อหิวาตกโรค โรคไขเลือดออกท่ีเสียชีวิต

 อุจจาระรวงท่ีเสียชีวิต

 โปลิโอ  คอตีบ  ไอกรน  บาดทะยักในเดก็แรกเกิด

 โรคพิษสุนัขบา

 โรคหัด 

 โรคอ่ืนๆท่ีสําคัญนาสนใจ ไดแก 

 โรคลิชมาเนีย 
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