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“…ถาคนเรามีสุขภาพเส่ือมโทรม ก็จะไมสามารถพัฒนาชาติได 
เพราะทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมือง
น่ันเอง…” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

1วิชาวิทยาการระบาด ผศ.ดร.ประพฒัน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามยัสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

แนวคดิพืนฐานของวิทยาการระบาด

ผศ.ดร.ประพัฒ น์  เ ป็นตามวา

สาขาวิชาอนามัย สิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
◦  เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกยีวกับ
ความหมาย ความเป็นมา    จุดมุ่งหมาย ขอบเขต 
ประโยชน์ และแนวทางทีจะนําวทิยาการระบาด
ไปประยุกต์ใช้ได้
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หัวข้อการเรียน
 ประวตัิความเป็นมา

ความหมายของระบาดวทิยา

 การจําแนก

 ขอบเขต

 จุดมุ่งหมาย

 ประโยชน์

 แนวทางการประยุกต์ใช้
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ชี!จก" ส้มตําปูดอง" ต้นเหตุอหิวาตกโรคระบาด ป่วยไปแล้ว 95 ราย

 นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม เปิดเผยเมือวนัที 27 ก.ค. วา่ ในพืนที จ.
มหาสารคาม ไดรั้บรายงานผูป่้วยอหิวาตกโรคแลว้ จาํนวน 95 ราย ส่วนใหญ่เกิดโรคใน
พืนที อ.เชียงยนื อ.ชืนชม อ.วาปีปทุม และ อ.เมือง สาํหรับสาเหตุของโรคอุจาระร่วง
และอหิวาตกโรค เกิดจากการดืมนาํทีไม่สะอาดหรือรับประทานสม้ตาํใส่ปูดอง และ
อาหารปรุงสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ กอ้ย นาํตก อาหารทะเล และผกัสดอืนๆ ทีไมไ่ดล้า้งให้
สะอาด ทาง สสจ. ไดจ้ดัหน่วยรณรงคป้์องกนัและควบคุมพร้อมใหค้วามรู้เกียวกบัโรค
อุจจาระร่วงและอหิวาตกโรคตามพืนทีทีเกิดโรคและพืนทีใกลเ้คียง โดยมีการรณรงค์
ลา้งตลาด กาํจดัแหล่งเพาะพนัธุ์เชือโรค สงัการใหบุ้คลากรสาธารณสุขทุกพืนทีในเขต
เกิดโรค เฝ้าระวงัการเกิดโรคอยา่งใกลชิ้ด

วนัท ี27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:41:42 น. มติชนออนไลน์ 
5

แพทย์ตรวจอาการ " น้องเจนน"ี  ไม่พบโรคแทรก - 
ด้านเดก็ตืนเต้น ชาวบ้านแห่ไปดูทโีรงเรียน

วนัที 25 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 20:00 น.  ขา่วสดออนไลน ์ 6

ประวัตคิวามเป็นมา
    เกดิจากการศึกษาการระบาดของโรค ติด
เชือต่างๆ เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค

7

ในสมยั 460 ปี ก่อนคริสตกาล

Hippocrates อธิบายว่า                    
การเกิดโรคไม่ใช่เกิดจากอํานาจลึกลับ 
แต่น่าจะมคีวามสัมพนัธ์กบั
สิงแวดล้อม ทอียู่รอบตัวเรา
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 ในศตวรรษท ี16

 Fracastoro แพทย์ชาวอิตาลี 

 อธิบายว่า 

 สาเหตุทีทําให้เกิดโรค คือ เชือโรค พร้อมทังบอกว่า มีการ
ถ่ายทอดโรคได้ 3 แบบ คือ จากคนสู่คน  จากทางอากาศและ
โดยผ่านทางวตัถุตัวกลาง
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 ในปี1747 James Lind 

 ได้ศึกษาสาเหตุและทดลองรักษา
โรค Scurvy โดยการสังเกตลูกเรือ 
และพบว่า Cr itic acid ในผลไม้
สามารถรักษาโรคนีได้
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   ในปี ค.ศ. 1848 John Snow พบว่า
ประชาชนทอีาศัยบริเวณ Golden square 
ป่วยด้วยโรคอหิวาต์จาํนวนมาก

ค.ศ. 1854  สังเกตลักษณะปัญหาของ   
อหิวาต์ใน London พบว่า อัตราตายของ
ประชากรแตกต่างกนั แยกตามพืนทส่ีง
นําของบริษัทส่งนําประปา 2 บริษทั

 สรุปสาเหตุเนืองจากมกีาร          
ปนเปือนในแหล่งนําประปา

John Snow, M.D.

11 London, UK 12
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 การสอบสวนโรค (Disease Investigation) ในการป้องกนัควบคุมโรค

- Diethylstilbestrol on off spring (Thalidomide baby) ทีเกิดเดก็แขนขา
พิการจาํนวนมากผิดปกติอนัเป็นผลมาจากการทีแม่กินยา Thalidomide 
ในระหวา่งทอ้ง

- Legionnaires disease ซึงการสอบสวนโ รคคน้พบว่า ทหารผ่านศึกที
ลม้ป่วยลงจาํนวนมากภายหลงัมาประชุมกนัทีโ รงแรมแห่งหนึงเกิดจาก
การติดเชือ Legionnaire ทีแพร่ผ่านระบบเครืองปรับอากาศ

- Tampons and Toxic – Shock Syndrome จากการสอบสวนโ รคทาํให้
พบวา่อาการ Toxic-shock Syndrome ในหญิงจาํนวนหนึงเกิดจากการ
ใชผ้า้อนามยัชนิดสอดเขา้ไปในช่องคลอด
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 การสอบสวนโรค (Disease Investigation) ในการป้องกนัควบคุมโรค

การระบาดของโ รคไขส้มองอกัเสบในปี 1999 – 2000 ทีประเทศ
มาเลเซีย จากการสอบสวนโ รคพบวา่เกิดจากเชือนิปาห์ ซึงเป็นไวรัสตวั
ใหม่ จากซึงติดต่อโ ดยมีหมูเป็นพาหะ

ปี 2002-2003 เกิดการระบาดของโ รคทางเดินหายใจเฉียบพลนั 
(Severe Acute Respiratory Syndrome:SARS) ซึงระบาดไปมากกวา่ 30 
ประเทศ ก่อให้เกิดความตืนตระหนกแก่ประชาชนทวัโลกและ สร้าง
ความเสียหายดา้นชีวิตและทรัพยสิ์นมากมายมหาศาล จากการสอบสวน
ทางระบาดวิทยาพบวา่เชือทีเป็นสาเหตุเป็นเชือโ รคตวัใหม่ทีอยู่ในกลุ่ม
โ คโรนาไวรัส

14

ประวัตคิวามเป็นมา

  โรคไร้เชือเป็นปัญหามากขนึในประเทศที
พฒันาแล้ว  เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ

15

Epidemiology  (ค.ศ. 1850)

  EPI = On, Upon
  DEMOS = People
  LOGOS = Knowledge 

 วิทยาการทเีกยีวข้อง

 กบัประชาชน

16
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  ระบาดวทิยา-สํานักระบาดวิทยา นักระบาดฯ 

  วทิยาการระบาด - ในทางภาษาศาสตร์ในด้านวิชาการ 
เช่น ภาควชิาวทิยาการระบาด

  โรคระบาดศาสตร์ - กรมการแพทย์ทหารเรือ

  วทิยาโรคระบาด ใช้ในสมัยแรกเริมทีเขียนตํารา

 ระบาดวทิยาทางสัตวแพทย์ หรือ พฤษศาสตร์

17

ความหมายของระบาดวิทยาครอบคลุมถึง
 การกระจายของโรค (Distr ibution)

  ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการกระจาย/  การเกิดโรค (Determination)

  ประชากรมนุษย์ (Human population)

  การเปลียนแปลงของโรค  (Dynamic of disease)

 ภาวะทีเป็นโรคและไม่ใช่โรค (Disease and non- disease condition)

  โรคติดเชือและโรคไร้เชือ (Infectious and non- infectious diseases)

   การป้องกันและควบคมุ (Prevention and control)

18

Epidemiology cycle

19

นิยามและความหมาย

Epidemiology is the study of the distr ibution
and determination of disease fr equency in 
man ( MacMahon and Pugh 1970)

   ระบาดวิทยา คือ การศึกษาเกยีวกับการกระจายของโรคและ

ปัจจยัทมีอิีทธิพลต่อการกระจายของโรคในมนุษย์

20
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นิยามและความหมาย
Center  for  Disease Control (CDC)         Atlanta, 
USA, 1978

“ Epidemiology is the study of  the occurrence of 
disease in a human population”

ระบาดวิทยาเป็นการศึกษาเกียวกับการเกิดโรค ในมนุษย์

21

 เป็นวิชาการทีศึกษาถึงลกัษณะการเกดิการ
กระจายโรค ภยั ไข้เจ็บ ในกลุ่มชน ตลอดจน
สาเหตุและปัจจัยหรือตัวกาํหนดททีําให้เกดิ
และแพร่กระจายของโรคนัน

วิทยาการระบาด
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ด่วน! ปอ ทฤษฎี ป่วยไขเ้ลือดออก โคม่า 
เกร็ดเลือดตาํ! ขอบริจาคเลือดกรุ๊ป A

23

การเกิดโรค (Disease occurrence or frequency) สิงทีตอ้งตระหนกั
ในเรืองของการเกิดโ รคมี 2 ประการคือ นิยามของโ รค (Case 
definition) และการวดั (measurement) (Agent, Host, Environment)

การกระจาย (Distribution) หมายถึง ขอ้มูลดา้นบุคคล เวลา และ
สถานทีของการเกิดโ รค 

สิงกาํหนด (determinants)หมายถึง สิงต่าง ๆ  ทีทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงของภาวะสุขภาพอนามยั ในดา้นการเกิดโ รค สิงกาํหนด
เป็นสิงหนึงหรือ หลายสิงใน Agent หรือ Host หรือ Environment

วิทยาการระบาด

24
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ข่าว: สสจ.แพร่เตือนปชช.ระวงั 6 โรคทีมากบันาํท่วม 

นพ.สุรินทร์ สุมนาพนัธ์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแพร่ เปิดเผยว่า จากการ
ติดตามสถานการณ์นาํท่วมในพนืทีประสบภยั และไดด้าํเนินการเฝ้าระวงั
โรคติดต่อทีมากบันาํท่วมและภายหลงันาํลด ไดแ้ก่ โรคไข้ฉีหนู อหิวาตกโรค 

ไข้ไทฟรอยด์ โรคตับอักเสบ ตาแดง และไข้เลือดออก โดยเฉพาะหลงันาํท่วม 
โรคทีพบบ่อยมาก ไดแ้ก่ โรคนํากดัเท้า และไข้หวัดทวัๆ ไป ขอใหป้ระชาชน
ระมดัระวงัในการทาํความสะอาดบา้นเรือนหลงันาํลด โดยจะตอ้งสวมรองเทา้ 
เพอืป้องกนัการเกิดบาดแผลจากการเหยยีบเศษวสัดุ ทาํใหเ้ป็นทางเขา้ของเชือ
โรคได ้โดยเฉพาะโรคฉีหนู

13 กย. 2553 11:48 น.
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=468290
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ศาลพระกาฬ ฉีดยาถ่ายพยาธิ-แก้เห็บ หมัดให้ลิงนับพนัๆ
ตัวสกัดโรคระบาด

 ผูสื้อข่าวรายงานเมือวนัที 6 ส.ค. ผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี ไดน้าํทีมงานสตัวแ์พทย ์
พร้อมเจา้หนา้ทีทหารศูนยส์งครามพิเศษ     เจา้หนา้ทีมูลนิธิศาลพระกาฬ  ช่วยกัน
ใช้สลงิฉีดยาถ่ายพยาธิและยาแก้เห็บ หมัด พษิสุนัขบ้า ใส่ขวดนมเปรียวกวา่ 1,000 
ขวด และนาํยาบางส่วนไปโรยใส่ขนมปัง ก่อนทบัดว้ยนมขน้หวาน เพือนาํไป
แจกจ่ายใหลิ้งของศาลพระกาฬ รวมถึงลิงทีอาศยัอยูต่ามตลาด ป้องกนัการระบาด
ของโรคเรือนใหแ้ก่ฝงูลิงนบั 1,000 ตวั ซึงฝงูลิงลงมากินอยา่งเอร็ดอร่อย

 การนาํยามาใหก้บัลิงครังนี เป็นการรักษาสุขภาพลิงทุก 3 - 4 เดือน ตามโครงการของ
ศาลพระกาฬ เพือใหลิ้งมีสุขภาพทีแขง็แรง ปลอดจากโรค และเพือสร้างความอุ่นใจ
ใหน้กัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างชาติทีเขา้มาเทียวในจงัหวดัลพบุรีวา่ลิงทุกตวั
ปลอดภยั 

 วนัท ี06 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:11:40 น. มติชนออนไลน์ 

26

นาํท่วมปากีฯคร่าชีวิตทะลุ “พนั” ทกุขเ์ขญ็นบั
ลา้น-โรคระบาดตามซาํ 

เอเอฟพ ี- ยอดผู้เสียชีวติจากเหตุนําท่วมฉับพลันทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของปากสีถานจนถงึวนัอาทติย์ (1) พุ่งเกนิ 1,000 ราย
แล้ว ขณะทมีรีายงานการแพร่ระบาดของเชืออหิวาต์ในบางพืนท ี
ด้านเจ้าหน้าทขีองสหประชาชาติ ระบุว่า อุทกภยัครังร้ายแรงทสุีด
ในรอบ 80 ปีของรัฐแห่งเอเชียใต้คราวนีอาจสร้างความทุกข์ร้อน
ให้กบัประชาชนถงึ 1 ล้านคนเลยทเีดียว 

 โดย ASTVผูจ้ดัการออนไลน1์ สิงหาคม 2553 19:59 น.

27

นาํท่วมปากีฯคร่าชีวติทะลุ “พนั” ทุกขเ์ขญ็นบัลา้น-โรค
ระบาดตามซาํ

28
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การจาํแนก

ระบาดวทิยาสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท

Classical (Traditional) epidemiology

Clinical epidemiology

29

Classical (Traditional) epidemiology

 การใช้ระบาดวทิยาทยีดึประชาชนหรือชุมชน           
เป็นหลัก และเป็นการศึกษาปัญหาของโรคในชุมชนซึง
มุ่งเน้นในการค้นหาปัจจยัเสียง (Risk factor )   ทจีะ
นําไปสู่การป้องกันและมกีารเรียกอีกชือหนึงว่า

“ Public health epidemiology”

30

วธีิการศึกษาทางระบาดวิทยา มี 3 รูปแบบ คือ

 1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Epidemiology)

 2. ระบาดวิทยาเชิงวเิคราะห์ (Analytical 
Epidemiology)

 3. ระบาดวิทยาเชิงทดลอง (Experimental 
Epidemiology)

31

Clinical epidemiology

  การใช้ระบาดวทิยาทยีดึสถานบริการสาธารณสุข เป็น

หลกัการโดยมีวตัถุประสงค์หลัก  เพือพฒันา         การ
ตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วย   ทงัในแง่การวนิิจฉัย การ
รักษาและการพยากรณ์โรค

32
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  นอกจากนี ยงัมีการแยกสาขาย่อยของระบาดวทิยาไป
ตามกลุ่มปัญหาหรือโรคทศีึกษา เช่น 

  ระบาดวิทยาเชิงสังคม (Social epidemiology) เป็น
การศึกษาภาวะสุขภาพทเีกียวข้องกบั                
สิงแวดล้อมต่าง  ๆและทางสังคม

  ระบาดวิทยาโภชนศาสตร์ (Nutr itional epidemiology)
เป็นการศึกษาระบาดวทิยาทเีกียวกับโภชนาการ

33

ระบาดวทิยามีคุณสมบัตแิละลักษณะเด่น 3 ประการ

  เป็นองค์ความรู้ที
ใช้วธิีการทางวทิยาศาสตร์(Scientific method)

ศึกษาถึงการเกิดโรค / สอบสวนเพือหาสาเหตุของโรค

ต้องใช้ร่วมกับศาสตร์ด้านอืน  ๆทมีีวตัถุประสงค์ร่วมกัน
ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

34

ขอบเขต
1. โรคติดเชือ                           2. โรคไร้เชือ

- การหาสาเหตุของโรค 

- ศึกษาธรรมชาติของโรค 

- การสืบสวน

- การเฝ้าระวัง

- การวางมาตรการป้องกันควบคุมโรค

35

ขอบเขต
3. บริการด้านแพทย์และอนามัย    

- การวางแผนงานและการประเมินผล

4. งานอนามัยสิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ***

5. งานอืน ทๆีเกยีวข้อง  เช่น  

    งานวิจัยบริการสาธารณสุข

36
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คุณสมบัติและลักษณะเด่นของระบาดวิทยา

1. เป็นองค์ความรู้ทใีช้วธิีการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific method)

2. เป็นองค์ความรู้ทศีึกษาถงึการเกดิโรคและวธิีการสอบสวนเพือหา
สาเหตุของโรค หรืออาจเรียก การศึกษาทางระบาดวทิยาว่า  

    “ศาสตร์แห่งการเกิดโรค”(Occurrence research)

3. เป็นองค์ความรู้ทต้ีองใช้ร่วมกบัศาสตร์ด้านอืน  ๆทมีีวตัถุประสงค์
ร่วมกนัในการส่งเสริมและป้องกนัโรค (Public health promotion
and prevention)

37

จุดมุ่งหมาย
1. ศึกษาถึงการกระจายของโรคในชุมชน ตามบุคคล 
สถานท ีเวลา และปัจจยัทมีอิีทธิพลต่อการกระจายของโรค

2. ศึกษาถึง ปัจจยัทเีสียงต่อการเกิดโรค และสาเหตุของโรค

3. ศึกษาถึงปัจจยัทเีป็นสาเหตุของ  การระบาดของโรค

4. ศึกษาถึง แนวทางในการวางแผนการป้องกนั และ
ควบคุม

38

ผลของการศึกษาทางระบาดวทิยา 

 การศึกษาทางระบาดวทิยา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

1. องค์ความรู้ (Body of Knowledge) 

2. วิธีการศึกษาหาความรู้ (Method of Knowledge)

39

องค์ความรู้ (Body of Knowledge)

              การอธิบายธรรมชาติการเกิดโรค ภัย ไข้ เจ็บต่าง  ๆในเรือง
ลักษณะอาการ กลุ่มเสียง การเกิดโรค   การกระจายของผู้ป่วย
ตามเวลาและสถานที ตลอดจนสาเหตุและปัจจัยททีําให้เกิด
โรคนันในชุมชน

40
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วธีิการศึกษาหาความรู้ (Method of Knowledge)

วธีิการให้ได้มาขององค์ความรู้โดยการติดตาม        เฝ้า
สังเกต ศึกษาข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บ  โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลที
สนใจ วเิคราะห์วิจัย และใช้วิชาการในเรืองสถิติและศาสตร์
ต่าง  ๆเข้ามาเกียวข้องเพือหาคาํตอบ   เช่น การศึกษาระยะยาว
(Cohor t study) การศึกษาระยะสัน (Cross-sectional study) 
ซึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลทมีีตัวแปรจํานวนมาก การหา
ความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่าง  ๆ     ทีทําให้เกิดโรค

41

ประโยชน์
ช่วยค้นหาสาเหตุของโรคและปัจจยัทเีสียงต่อการเกดิโรคในโรคที
พบใหม่หรือโรคทยีงัไม่ทราบสาเหตุ

ช่วยสืบสวนถงึสาเหตุในการระบาดของโรค

ช่วยให้ทราบถงึแนวทางในการ  ป้องกนั และควบคุมโรค

ช่วยอธิบายธรรมชาติในการเกดิโรค

เป็นประโยชน์ในการจัดกลุ่มโรค

 ใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 ทราบสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาสุขภาพ 

42

แนวทางการประยุกต์ใช้

  1. ระบาดวิทยาคลินิก

  2. ระบาดวิทยาเชิงสังคม

  3. ระบาดวิทยาและการวิจัยบริการ        
สาธารณสุข

  4. ระบาดวิทยาและสาธารณสุขมูลฐาน

43

ระบาดวทิยาคลินิก
    เกดิประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

    ชีแนะแนวทางการรักษา ทําให้ได้รับการ
รักษาทีเหมาะสม ประหยัดและได้ผล

    นํามาประยุกต์ในงานวจิัยทางคลนีิก เช่น 
การค้นหาสาเหตุของโรค การประเมิน
ผลการรักษา

44



Number #1

ผศ.ดร.ประพฒัน ์ เป็นตามวา สาขาวชิาอนามยัสิงแวดลอ้ม     

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 12

ระบาดวทิยาเชิงสังคม

     โรคในปัจจุบันทีมีผลจากปัจจัยทางสังคม 
โรคพษิสุราเรือรัง โรคจิตประสาท กามโรค

    ศึกษาและประยุกต์โครงสร้างระบบสังคม 
ปัจจัยทางสังคม / พฤติกรรมอนามัยต่าง ๆ

45

การดําเนินงานทางระบาดวทิยา (Epidemiological practices)

 1. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiological surveillance) หมายถึงการ
ติดตาม สังเกต และพิจารณาอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง เพือใหท้นัต่อการ

เปลยีนแปลงของลกัษณะการเกิด และการกระจายของโ รคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ  

 2. การสอบสวนทางระบาดวิทยา (Epidemiological investigation) หรือการ
สอบสวนโ รค หมายถึง การดาํเนินการหาขอ้มูลเพิมเติมในดา้นขอ้มูลระบาดวิทยา 
ขอ้มูลสิงแวดลอ้มและหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ เพือใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงทีเกียวขอ้ง
กบัการเกิดโ รค หรือการระบาดของโ รคนนั 

 3. การศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological study) หมายถึงการศึกษาวิจยั

ทีใชว้ิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา เพือหาคาํตอบในสิงทียงัสงสยั หรือไม่ทราบ
เกียวกบัสาเหตุหรือสิงทีกาํหนดของการเกิดโ รคภยัไขเ้จ็บ หรือภาวะทีเกียวขอ้งกบั
สุขภาพอนามยั ตลอดจนวิธีการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ

46

47

http://203.157.15.110/boe/home.php

สรุป

      วทิยาการระบาดเป็นการศึกษาเกยีวกบั การ
กระจายของโรคในชุมชน  ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการ
กระจายโรคและการเปลยีนแปลงของโรค ซึง
ทําการศึกษาทงัภาวะทเีป็นโรคและไม่ใช่โรค  และ
ศึกษาทงัโรค ติดเชือและโรคไร้เชือ

48
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  การศึกษาทางวทิยาการระบาดมคีวามสําคญัและ   มี

ประโยชน์ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข         ใน
การช่วยค้นหาสาเหตุของโรคและปัจจยัเสียง   ของโรค 
ช่วยสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการระบาดของโรค ช่วย
วางแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคทาํให้สุขภาพ
อนามยัของชุมชนดขีนึ

สรุป
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