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แนวคิดการเกิดโรค
และปัญหาสุขภาพในชุมชน

ผศ.ดร.ประพัฒน์   เ ป็นตามวา

สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

วตัถุประสงค์ในการเรียนรู้

◦ อธิบายความสัมพนัธ์ทางองค์ประกอบและปัจจยั

สําคัญเกยีวกบัมนุษย์  สิงทก่ีอให้เกิดโรค และ
สิงแวดล้อม    ทีมีอิทธิพลต่อการเกดิ การกระจาย
โรคในชุมชน และสามารถนําความรู้มาประยุกต์
ในการป้องกัน ควบคุมโรคได้
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หัวข้อการบรรยาย

  แนวคดิการเกิดโรค/ปัญหาสุขภาพ

  ปัจจัยสามทางวทิยาการระบาด

  หลักการป้องกันและควบคุม
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แนวคิดการเกดิโรคและปัญหาสุขภาพ

  ความเชือเกียวการเกิดโรคในสมัยต่างๆ

  ปัจจัยสามทางวทิยาการระบาด

  ระบบนิเวศวิทยาเกียวกับมนุษย์ สิงแวดล้อม 
และ สิงททีําให้เกิดโรค

  ภาวะทีมีความสมดุลและไม่มีความ   สมดุล
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แนวการเกิดโรคในสมัยต่างๆ

1. เกิดจากภูติผีปีศาจ เวทย์มนต์คาถา              
การลงโทษจากสิงศักดสิิทธิ

2. เกิดจากการผดิปกติของกฏแห่งธรรมชาติ 
(Natural law)
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  กรีก : ดนิ นํา ลม ไฟ 

  เอเชีย : การเสียสมดุลของธาตุ ความคิดที           
เป็นบาป อิทธิพลภูติผีปีศาจ

   อธิบายการเกิดโรคระบาดว่ามี 3 สาเหตุ

1. ส่วนประกอบในบรรยากาศเป็นพษิ

2. ความผิดปกติในตัวบุคคล

3. สัมผัสผู้ทเีป็นโรค
8

3. เกดิจากการสัมผสัผู้ เป็นโรค

  มีความเชือว่า โรคเกดิขนึจากการสัมผสัผู้เป็น

โรค / สิงของเครืองใช้ เช่นโรคเรือน ฝีดาษ  กาฬ
โรค โรคหัด  เชือว่าต้องมีเชือบางอย่างทําให้เกดิ
โรคในผู้ป่วย
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4. ทฤษฎีเชือโรค

   เชือว่า โรคเกิดจากเชือโรค Rober t Koch 

(ค.ศ.1843-1910)  ตงั ทฤษฎีเกียวกับการเกดิโรคโดย
เชือโรค มีการศึกษาเกียวกับโรคติดเชืออย่าง
กว้างขวาง เช่น การ เพาะเชือ  มี Carr ier  เช่น โรคคอ
ตีบ ไทฟอยด์ แมลงเป็นพาหะนําโรค
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5. ความเชือสมัยใหม่
  เริมต้นในศตวรรษที 20 ในยุโรป-อเมริกา มีการ
พฒันาทางอุตสาหกรรม โรคทเีกิดขึนในระยะนีจึง
เป็นโรคไร้เชือ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง 

  ศึกษาความสําคัญของสิงแวดล้อม ด้านสังคม
เศรษฐกิจ

  ยอมรับว่าโรคไร้เชือมีหลายสาเหตุ มีการค้นพบ
ปัจจัยเสียงททีําให้เกิดโรค
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สธ. เตือนปลายฝนต้นหนาว เสียงไข้หวัด 

ชีดืมเหล้าทําให้อุ่น อันตราย
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 5 พ.ย. 2558 22:57 

ทมีา: https://www.thairath.co.th/content/537396

แนวคิดเกียวกับปัจจัยด้าน
สิงททีําให้เกิดโรค บุคคล  และสิงแวดล้อม 

(Concepts of Agent Host and Environment)
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ปัจจัยสามทางวิทยาการระบาด
หมายถงึ ปัจจัยหลกัทมีีอิทธิพลเกยีวข้องกบัการเกิดโรค 
และการกระจายของโรคในชุมชน ประกอบด้วย

Agent

Host

Environment

    สิงททีาํให้เกิดโรค ( Agent  )

  มนุษย์ (Host)

  สิงแวดล้อม (Environment)
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สิ่งท่ีทําใหเกิดโรค ( Agent )

ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเกดิโรค

 สิ่งท่ีทําใหเกดิโรคทางชวีภาพ

 สิ่งท่ีทําใหเกดิโรคทางเคม ี

สิ่งท่ีทําใหเกดิโรคทางกายภาพ

 สิ่งที่ทําใหเกิดโรคทางดานจติใจและสังคม

15

สงิททีาํให้เกิดโรคทางชีวภาพ (Biological Agents)
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สิงททีาํให้เกิดโรคทางเคมี
 สารเคมีต่าง  ๆทีก่อให้เกิดโรคได้ อาจเป็นสารเคมีภายนอกร่างกาย

ห้วยคลิตี ... ชีวติเปือนตะกัว! 

• สารเคมีภายในร่างกาย เช่น

17

สิงททีาํให้เกิดโรคทางกายภาพ

Bullet Train Tokyo Japan 

18



Week #2

ผศ.ดร.ประพฒัน ์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามยัสิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 5

       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิด

ใช้ เมือวนัที 28 ก.ย. 49  มีจํานวน

เทียวบินประมาณ 700 เทียว/วนั 

ส่งผลให้เกิดเสียงดงัรบกวนจน

ประชาชนร้องเรียนผ่านสือต่าง  ๆ         

ซึงสาเหตุมาจากลักษณะการบิน  

เส้นทางการบิน จํานวนเทยีวบิน 

และเวลาการบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปัญหามลพษิทางเสียง
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ควงมีดบุก ร.ร. 
ไล่แทงยบั 
4 นร.เซนต์โยฯ 

สิงททีาํให้เกิดโรคทางด้านจิตใจและสังคม
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นศ.สาวฉุนสาดมาม่าเดือด-จิกตบเพือนร่วมสถาบนั 

เดลนิิวส์ 13 กันยายน 2550 21

 เมือวนัที 16 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 7 นาฬิกาตามเวลาทอ้งถิน        นาย โ ช ซึงฮึย 
นกัศึกษาวยัยีสิบสามปีจากเกาหลีใตใ้นมหาวิทยาลยัเวอร์จิเนียเทค เมืองแบลก็ส์เบิร์ก 
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา และกราดยิงหลายนดั มีคนเสียชีวิตอยา่งนอ้ย 33 คน 
และรวมทงัมือปืนดว้ย และบาดเจ็บอย่างนอ้ย 29 ราย มีรายงานการยิงทงัทีตึกเรียนและ

หอพกั 
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มนุษย (Host)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย 

 อายุและเพศ

 พันธุกรรมและเช้ือชาติ

 ปจจัยทางสรีรวิทยา

ปจจัยทางดานจติใจ

 การเคยมีภูมิคุมกันของโรคมากอน

การเคยเปนโรคหรอืไดรับการรักษาโรคน้ันมากอน

24

 พฤติกรรมอนามัย

25

การสูบบุหรี

26



Week #2

ผศ.ดร.ประพฒัน ์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามยัสิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 7

สิงแวดล้อม (Environment)
   สิงต่างๆทอียู่รอบตัวมนุษย์ (Host) มีความสัมพนัธ์และกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้   เช่น

   อากาศ อาหาร นํา เชือโรค แมลงและสัตว์ต่างๆ

   แบ่งเป็น 4 ประเภท

1. สิงแวดล้อมทางกายภาพ

2. สิงแวดล้อมทางเคมี

3. สิงแวดล้อมทางชีวภาพ

4. สิงแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสังคม
27

1. สิงแวดล้อมทางกายภาพ
 สภาพของความร้อน/แสงสว่างขณะทาํงาน
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           2. สงิแวดล้อมทางเคมี
สารเคมีและ แก๊สต่างๆ ทมีีอยู่ในสิงแวดล้อม
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ครังท ี1

ลกัลอบทงิกากของเสียซึงเป็นของเหลวปนเปือนโลหะหนัก 

(pH=2) และนํามัน เครืองใช้แล้ว ลงบ่อขนาด 10 ไร่ ทาํให้สารเคมี

ปนเปือนลําห้วยกรวด บริเวณบ้านหนองแขวะ ต.สุรศักด ิ                 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จนชาวบ้านไม่สามารถใช้นําจากห้วยได้ 

การลักลอบทงิกากของเสียที อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กากตะกอน

นําในบ่อขดุหน้าดิน
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ครังท ี2

ลกัลอบทงิสารเคมีมีกลนิเหม็นรุนแรงประกอบด้วยของเหลว  สี

นําตาลมีองค์ประกอบสารแอมโมเนีย และของเหลวสีเขยีว ซึง

เป็นกรด+โลหะหนักทบ่ีอขุดหน้าดนิเก่า อยู่ห่างจากคลองที

เชือมกบัอ่างเก็บนําบางพระ~2 กม. ทาํให้ประชาชนทอีาศัยใน

ระยะ 200 เมตร เวยีนศีรษะ และแสบจมูก

การลักลอบทงิกากของเสียที อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นําเสียในบ่อขดุหน้าดินเก่า สภาพบริเวณทีเกิดเหตุ ส.ค. 254831

สถานการณ์สารอินทรีย์ระเหย (VOCs)                        

ในบรรยากาศ พืนทมีาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

               ผลจากการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบปริมาณ 

VOCs พบสารอินทรีย์ระเหยมากกว่า 40 ชนิด ซึงเป็น 

สารก่อมะเร็งหลายชนิด  เช่น ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl 

Chlor ide)  ไตรคลอโรเอทธิลีน (Tr ichloroethylene) และ

1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) เป็นต้น Volatile 

Organic Compounds

32

3. สิงแวดล้อมทางชีวภาพ

  สิงแวดล้อมทีเกยีวข้องกบัสิงมีชีวติทงัหลาย เช่น เชือ
ไวรัส แบคทีเรีย แมลง สัตว์ต่างๆ                    

  บางชนิดมีประโยชน์ในการช่วยสร้างสุขภาพ แต่ในบาง
ชนิดกก่็อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

33

Clostridium botulinum 

         ประชุม ครม.ได้อนุมัติงบ กลางจํานวน 33 ล้านบาท ตามทีกระทรวง

สาธารณสุขเสนอ เพือนํามาแก้ปัญหา ทงัการจัดซือซีรัมต้านพษิโบทูลิซึม

เพมิเติมจากประเทศญปุ่ีน และจัดซือเครืองช่วยหายใจ

34
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4. สิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชือ
เช่น การรดนํามนต์รักษาโรค  การงดของแสลง

36

อ้วน สันสะเทือนโรค และ โลก

37

อ้วน สันสะเทือนโรค และ โลก
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ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค 
มี 4 ลักษณะ ได้แก่

1. Predisposing factor  เช่น อายุ เพศ ประวติัเคยมีการเจ็บป่วยมา
ก่อน

2. Enabling factor  เช่น ฐานะยากจน ความรู้นอ้ย ขาดสารอาหาร 
สภาพแวดลอ้มไม่ดี การดูแลทางการแพทยไ์ม่ทวัถึง

3. Precipitating factor  เช่น การอยู่ใกลชิ้ดผูป่้วย  การสัมผสัผูป่้วย

4. Reinforcing factor  เช่น การสัมผสักบัผูป่้วยซํา และการทาํงาน
หนกัเกินไปทาํใหสุ้ขภาพเสือมโ ทรม อาจกระตุน้ใหเ้กิดการ
เจ็บป่วยได้

39

ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการเกิดโรค

พนัธุกรรม

ทุพโภชนาการ

การอยู่อาศัยทีแออัดยากจน

ร่างกายที

อ่อนแอ การติดเชือ ป่วย

ปัจจัยเสียงต่อการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค

ได้รับเชือ Bact.

40

ระบบนิเวศวิทยาเกียวกับมนุษย์ สงิแวดล้อม 
และ สงิททีาํให้เกิดโรค

ระบบนิเวศวทิยาเกียวกับการเกิดโรค เช ือโรคและคน
จะมีปฏิก ิริยาเกียวข้องกัน โดยอยู่ในกรอบของสิงแวดล้อม

สงิแวดล้อม

สงิ

แวด

ล้อม

สงิแวดล้อม

สงิ

แวด

ล้อม

เชอื

โรค
คน

41

ปฏิกิร ิยาของ Agent - Host - Environment

1. ปฏกิิริยาของ Agent – Environment

    เช ือแบคทเีรียสามารถมีช ีวิตอยู่ได้ในแสงแดด

2. ปฏกิิริยาของ Host – Environment

    ความรู้ สึกเยน็ หนาวสนั

3. ปฏกิิริยาของ Agent - Host เช่น มีไข้

4. ปฏกิิริยาของ Agent - Host – Environment

    สภาพอากาศเปลียนแปลงทาํให้คนเป็นไข้หวัด
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ภาวะทมีีความสมดุลและไม่มีความสมดุล

1. มีความสมดุลระหว่างปัจจัย -  จะไม่เกิดโรค

E

A H

Dr. John Gordon เป็นผู้คิดเอาปฏกิริ ิยาของ Agent 

(A) Host (H) และ Environment (E) ไป

เปรียบเทยีบกับ คาน ฟัลคัมและนําหนัก

43

2. สิงททีาํให้เกิดโรคมีการเปลียนแปลง
 เช่น เชือโรคเก ิดการผ่าเหล่า (Mutation)

E

A

H

3. คนมีการเปลียนแปลง เช่น มีพฤตกิรรมไม่ถูกต้อง

E

A

H

44

ตัวอย่าง : 1 
เหมืองลิกไนต์ทโีรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาํปาง ปล่อย

สารพิษพวกซ ัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทาํให้ประชาชนในหมู่ บ้าน
แม่พาน  อ. แม่ทะ จ. ลาํปาง ทอียู่ห่างเพยีง  800 เมตร ป่วยเป็น  
โรคปอดกว่า 250 หลังคาเรือน (สยามโพสต์ 7 กุมภาพนัธ์  2539)

45

ตัวอย่าง : 1 

E

SO2

H
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4. สิงแวดล้อมเปลียนแปลงไป
4.1 การเปลียนแปลงของสงิแวดล้อม

สนับสนุนสิงททีาํให้เกิดโรค                       

          4.2 การเปลียนแปลงของสงิแวดล้อม

สนับสนุนคนหรือชุมชน

E

A

A

H

H

E
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ตัวอย่าง : 2

การสร้างรถไฟฟ้าถือเป็นการเปลยีนแปลงสิงแวดล้อม 
ซึงมีผลกระทบต่อการเพมิของฝุ่น เสียง และ สารพษิบาง
ชนิด มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะบริเวณ
ชานชลา หากการระบายอากาศไม่เพยีงพอ ในขณะเดียวกัน 
การเกดิรถไฟฟ้าเป็นการ   ช่วยให้ประชาชนจากแหล่งต่างๆ
เข้ามาเพมิขนึเกดิความหนาแน่นของประชากร ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพได้

48

ตัวอย่าง : 2
การเปลยีนแปลงสงิแวดล้อม (E)

 การเพ ิมของฝุ่ น เสียง และ สารพิษบางชนิด (A ) 

กระทบต่อสุขภาพประชาชน (H) 

ความหนาแน่นของประชากร (H)

E

A

H

E

H

A
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ปัจจัยทมีีผลต่อการเกิดโรคติดเชือ
Agent 

1.Pathogenicity คือ ความสามารถในการทาํใหเ้กิดโ รค  ดูจากสดัส่วนคนเป็น
โ รคต่อคนทีสมัผสัโ รค

2.Virulence ความรุนแรงของโ รค  คือ ความสามารถทีจะแทรกซึม และทาํให้
เกิดโ รค

3.Infective dose ปริมาณเชือโ รค

4.Reservoir รังโ รค คือ ทอียู่เพือเจริญเติบโ ตของเชือ

5.Source แหล่งโ รค คือ คนหรือวตัถุทไีปรับเชือมา

6.Carrier พาหะ คือ ผูป่้วยทีหายจากโ รคแลว้แต่ยงัมีเชือในร่างกาย หรือผูติ้ด
เชือแต่ไม่มีอาการ

50
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การถ่ายทอดโรค (Transmission)

การแพร่ของเชือจากทหีนึงไปสู่อีกทีหนึง หรือ
จากคนหนึงไปสู่อีกคนหนึง การถ่ายทอดโรคมี 2 วธีิ

1. การถ่ายทอดโรคโดยตรง (Dir ect tr ansmission)

2. การถ่ายทอดโรคโดยอ้อม (Indirect transmission)

51

การถ่ายทอดโรคโดยตรง (Direct transmission)

  การสัมผสั

  แพร่โดยตรงการ Droplets โดยการไอ จาม          
จากการถ่ายเลือดหรือผ่านรก

52

การถ่ายทอดโรคโดยอ้อม (Indirect transmission)
นําโดยวตัถุ (Vehicle-borne)

นําโดยแมลง (Vector - borne)

◦Mechanical Vector - Biological Vector

 นําโดยอากาศในระยะไกล (Long distance airborne transmission)

Aedes aegypti (female)

53

หลักการป้องกันและควบคุม
Agent

1. การวินิจฉัยแต่แรกเริมและรักษาทันที

2. การค้นหา / รักษาพาหะ           

3. การควบคุมแหล่งแพร่เชือ
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หลกัการป้องกันและควบคุม
Host
1. การส่งเสริมสุขภาพ

2.   การคุ้มกนัเฉพาะ
-   การฉีดวคัซีน
- การให้ยาป้องกนัโรค

55

หลักการป้องกันและควบคุม
Environtment        การควบคุมสิงแวดล้อม

ขยะ, นําเสีย, สิงปฏิกูล, สัตว์และแมลงทเีป็น
สัตว์นําโรค

56

คําศัพท์ทีเกียวข้อง: การบ้าน
 ระยะพกั (Latent period)

 ระยะติดต่อ (Infections period)

 ระยะฟักตวั (Incubation period)

 พาหะ (Carrier)

 ผูป่้วยติดเชือทีไม่มีอาการ (Inapparent case or silent infection)

 ผูส้ัมผสั (Contact)

 อตัราป่วยของผูส้ัมผสักบัผูป่้วยรายแรก (Secondary attact rate)

57

สรุป
  ปัจจัยสามทางระบาดวิทยา ประกอบด้วย  สิงที

ทําให้เกิดโรค (Agent)  มนุษย์ (Host) 
สิงแวดล้อม (Environment) ซึงในภาวะปกต ิ
จะมีความสมดุลระหว่างปัจจยัสาม ทําให้ไม่มี
โรค หรือการระบาดของโรค       เกิดขนึใน
ชุมชน
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แต่เมือมีการเปลียนแปลงของปัจจัยใด
ปัจจัยหนึง ทาํให้เกิดภาวะไม่สมดุล                    
ซงึเป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรือ                
การระบาดของโรคเก ิดขนึในชุมชน
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