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การกระจายของโรคตามลกัษณะของ 
บุคคล สถานทีและเวลา

ผศ.ดร.ประพัฒน์   เ ป็นตามวา

สาขาวิชาอนามัยสิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรนารี

วตัถุประสงค์ในการเรียนรู้

• สามารถอธิบายการกระจายของโรคตามลักษณะ

ของบุคคล สถานทแีละเวลาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อ
• ความสําคัญ

• การวดัการกระจายของโรคในชุมชน

• ปัจจัยด้านบุคคล (Per son)

• ปัจจัยด้านสถานท ี(Place)

• ปัจจัยด้านเวลา (Time)

• ประโยชน์

การกระจายของโรคตามลักษณะของ 
บุคคล สถานทแีละเวลา

• ศึกษาลักษณะของบุคคล สถานทีและเวลา ทสัีมพนัธ์
กับการเกิดโรค   และทําให้ทราบถึงการกระจายโรคใน

ชุมชน

• เป็นการศึกษาเกียวกับระบาดวทิยาเชิงพรรณนา 

(Descr iptive epidemiology)
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การวัดการกระจายของโรคในชุมชน

1. การวัดด้านปริมาณ

การทราบจํานวนโรคทเีกิดในชุมชน อาจทราบได้จาก
จํานวนการเจ็บป่วย หรือ จํานวนการตาย

การวัดการกระจายของโรคในชุมชน

2. การวัดด้านลกัษณะ

ทราบลกัษณะของการเจ็บป่วย หรือ การตาย 

ในด้านทเีกยีวข้องกบัปัจจัยต่างๆ เช่น บุคคล 

เวลาและสถานที

ในทางปฏิบัติจะวัดทัง ปริมาณการเกิดโรคและ

ลกัษณะของโรคไปพร้อมกนั

วธิีการวดัการกระจายของโรคในชุมชน

• การวัดการกระจายของโรคจากการเจ็บป่วย

• การวัดการกระจายของโรคจากการตาย

• แหล่งทมีาของข้อมูลทใีช้และความเชือถือได้

การวัดการกระจายของโรคจากการเจ็บป่วย

• การวัดปริมาณการเจ็บป่วย

– เครืองมือทใีช้วดั เช่น การตรวจร่างกาย, การตรวจ

ทางห้องทดลอง, การสัมภาษณ์, ข้อมูลทีมอียู่เป็น

ประจํา

• วธิีการวัด

– อัตราอุบัติการณ์, อัตราความชุกของโรค
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การวัดการกระจายของโรคจากการตาย

• เครืองมือทใีช้วดัการตาย

– ใบมรณบัตร, การสํารวจเฉพาะเรือง

• วิธีการวัด

– อัตราตายอย่างหยาบ, อัตราตายเฉพาะ, อัตราส่วนการ

ตาย, อัตราป่วยตาย

แหล่งทมีาของข้อมูลทีใช้และความเชือถือได้

• แหล่งทมีาของข้อมูล

– หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานอืน ,ๆ การสํารวจเป็น

ครังคราว

• ความเชือถือได้ของข้อมูล

– ความผิดพลาดในตัวตัง, ความผิดพลาดในตัวหาร

รูปแบบการเกิดโรคทีเกียวกับปัจจัยด้านบุคคล (Person)

• บุคคลในทางระบาดวทิยา หมายถงึลกัษณะต่าง  ๆของบุคคลทมีี

ความสําคญัต่อการเกดิโรค และความรุนแรงของโรค โดยมีลักษณะของ           

การเสียงต่อการเกิดโรค จําแนกได้ดงันีจําแนกได้ดงันี

โดยธรรมชาติ ได้แก่ อายุ เพศ เชือชาติ หรือ พนัธุกรรม

โดยกจิกรรม เช่น การทาํงาน การเล่นกีฬ า การพกัผ่อน พธีิกรรมทาง

ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี

โดยสภาวะแวดล้อม เช่น สภาพสังคม ฐานะทางเศรษฐกจิ  สิงแวดล้อม 

และการปฏิบัติตนเกยีวกบัสุขภาพอนามัย

บุคคล  (Per son)

1.1 อายุ (Age)
1.2 เพศ (Sex)
1.3 เชือชาติ (Race)
1.4 อาชีพ   (Occupation)
1.5 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

(Socioeconomic status)
1.6 สภาวะการแต่งงาน   (Marital status)
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อายุ (Age)

ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุและโรค อธิบายได้โดย

1. ระยะเวลาทีได้รับปัจจัยททีําให้เกิดโรค จาก

สิงแวดล้อมเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัอายุ

2. กลไกในการสร้างความต้านทานโรคสัมพนัธ์

กบัอายุ

• อายุมีความสัมพนัธ์กับความชุกของการเกิดโรค เช่น 

โรคหัวใจ มะเร็ง จะเกิดมากในวยักลางคน และวยัชรา

โรคติดเชือบางชนิด เช่น ไอกรน หัด คอตีบ จะพบใน

วยัเดก็เป็นส่วนใหญ่

การแบ่งกลุ่มอายุของประชากร ขนึอยู่กับวตัถุประสงค์

ในการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน

1. การแบ่งกลุ่มอายุของประชากรโดย WHO 

– ลกัษณะประชากร

• 0 -14 ปี

• 15 - 49 ปี

• 50 ปี และมากกว่า

– ลกัษณะการป่วย

• น้อยกว่า 1 ปี, 1 -4 ปี, 5-14 ปี, 15 - 40 ปี, 50 ปี และมากกว่า

2. การแบ่งกลุ่มอายุของประชากร โดยสถาบันวจิัยประชากร

และสังคม

–  ตํากว่า 15 ปี เดก็และเยาวชน

– 15-59 ปี วยัทาํงาน

– 60 ปีขนึไป วยัชรา

– หญิง 15-44 ปี วยัเจริญพนัธ์ุ

– 20 ปีขนึไป บรรลุนิติภาวะ
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การกระจายของโรค ในโรคเรือรังบางโรค มีอัตรา

ตาย/อัตราป่วยเพมิมากขึนตามอายุนัน มีเหตุผลดังนี

การสะสมสิงเป็นพษิเพมิมากขนึ ตามอายุ

ภูมิคุ้มกันโรคลดลง เมืออายุมากขนึ

ฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลียนแปลง

ความย่อหย่อนสมรรถภาพของร่างกาย  เนืองจาก

Chromosome 

เปลยีนแปลง
Somatic mutation Cancer

ประโยชน์ของการศึกษาเรืองอายุมีดังนี

ทราบแนวทางการหาสาเหตุของโรค

ทราบแนวโน้มระดับของภูมิคุ้มกันทีมีต่อโรค

ทราบแนวโน้มการเปลียนแปลงของร่างกาย 

ซึงเป็นผลให้เกิดอาการแสดงของโรค

เพศ (Sex)

• อายุขัยโดยเฉลยีในประเทศไทยของเพศหญิงจะสูง

กว่าเพศชายประมาณ 5-6 ปี

• การทชีายมีอัตราตายสูงกว่าหญิง อาจเนืองมาจาก

1. ความแตกต่างเกยีวกบั Hormonal balance         
ในเพศชายและเพศหญิง

2. สิงแวดล้อมต่างๆ ในการทํางาน

3. ความแตกต่างเกยีวกบันิสัยของชายและหญิง

วิจัยพบสาวเวียดอินโนเซ้นต์สุด .ๆ." ช่างไม่รู้อะไรเล้ยยย"  
โดย ASTVผูจ้ดัการออนไลน์8 ตุลาคม 2552 12:47 น.

• ตวัอยา่งจาํนวน 300 คน อายรุะหวา่ง 16-24 ปี โดยตงัคาํถาม 10 คาํถาม เกียวรอบเดือน อวยัวะเพศ และ ชีวติ

กบัการเจริญพนัธุ์ มีเพียง 3% หรือไม่ถึง 10 คน ทตีอบคาํถามไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ อีกเกือบ 85% ยอมรับวา่ยงั

ขาดความรู้เกียวกบัร่างกายของตวัเอง

หญิงสาวอายเุลย 20 ปีไปแลว้ ยงัมีจาํนวนหนึงทเีชือวา่ พวกเธอจะตงัครรภห์ากเผลอกลืนตวัสเปิร์มเขา้ไป 
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เชือชาติ  (Race)

• หมายถึง คนทมีาอยู่รวมกันระยะเวลาหนึง มลัีกษณะ
การดํารงชีวติทคีล้ายคลึงและอาจถ่ายทอดเชือสายมา

จากบรรพบุรุษเดียวกัน

กลุ่มคาํทเีกียวข้องกับเชือชาติ

• เชือชาติโดยพนัธุกรรม

• สัญชาติ

• ศาสนา

• ชนเผ่า

• ในอเมริกา ชนผวิดาํมีอตัราตายมาตรฐานสูงกว่าชนผวิขาว

• โรคทชีนผิวดํามีอตัราตายสูงกว่าชนผิวขาว

1.โรคหัวใจจากความดนัโลหิตสูง (Hypertensive heart 
disease)

2. อุบัติเหตุเส้นเลือดในสมอง

3.วัณโรค

• โรคทชีนผิวขาวมีอตัราตายสูงกว่าชนผวิดํา

1.โรคหัวใจโคโรนารี(Coronary heart disease)

2. การฆ่าตวัตาย

3. มะเร็งเม็ดเลือดขาว

• โรคมะเร็งหลอดอาหารในคนจีนมากกว่าคนไทย

• ชาวญีปุ่นทีอยู่ในประเทศญปุ่ีน จะเป็นโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหารมากกว่าชาวญีปุ่นในฮาวาย และใน
อเมริกา ซึงสาเหตุของการเปลียนแปลงข้างต้นอาจมี

สาเหตุมาจาก

พนัธุกรรมต่างกัน

พฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการดํารงชีวติต่างกัน

สิงแวดล้อมต่างกัน

อาชีพ  (Occupation)

• ใช้เป็นเกณฑ์หนึงในการพจิารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ

และสังคม สิงแวดล้อมในการทํางานอาชีพหลายอย่าง

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
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คนขายเนือ/ชําแหละเนือ มีโอกาสเป็นโรค…?

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

แอนแทรกซ์ (Anthrax) 

• เชือก่อโรค : Bacillus anthracis                        
เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปแท่ง มี capsule
ไม่เคลือนทีและเมือถูกกับอ๊อกซิเจนจะสร้าง

สปอร์หุ้มตัว 

เป็นโรคประจําถินของประเทศเกษตรกรรมในทวีปยุโรป เอเซีย และอัฟริกา 

การแพร่เชือระหว่างประเทศอาจเกิดผ่านทางอาหารสัตว์ (กระดูกสัตว์ที

ปนเปือนเชือ) หรือเกิดจากนําท่วม 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

• โรคแอนแทรกซ์ทีผวิหนงั  จะเริมดว้ยอาการคนัทบีริเวณสมัผสัเชือ ตามดว้ยตุ่ม

บวมมีนาํใส ภายใน 2 - 6 วนัจะเริมยบุตรงกลางเป็นเนือตายสีดาํคลา้ยแผลบุหรีจี 

(แผล eschar) รอบ ๆบวมนาํ มกัไม่ปวดแผล ถา้ปวดมกัเนืองจากการบวมนาํที

แผล อาจมีการติดเชือแทรกซอ้น แผลแอนแทรกซ์มกัพบนอกร่มผา้และมีขนาด

ใหญ่กว่า การติดเชือทไีม่ไดรั้บการบาํบดัรักษา อาจทาํใหเ้ชือแพร่กระจายไปตาม

ต่อมนาํเหลืองเขา้สู่กระแสเลือด ทาํใหเ้กิดภาวะโลหิตเป็นพิษได ้อตัราป่วยตาย

ประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์

      ประโยชน์ของการศึกษา

1.  เป็นเกณฑ์วดัสภาวะเศรษฐกจิและสังคม

2. ใช้เป็นตัวแปรค้นหาความเสียงจําเพาะของ   

              การได้รับ Agent จากอาชีพบางอย่าง

3. บอกสภาวะความแตกต่างในสภาวะการทํางาน
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สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
(Socioeconomic status)

• พจิารณาจาก

1. รายได้ของครอบครัว

2. อาชีพ

3. ทอียู่อาศัย

4. ระดับการศึกษา

สภาวะทางเศรษฐกจิและสังคมกับการเปลียนแปลงสุขภาพของ

ประชากร

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

1. บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข

2. สภาวะโภชนาการ

3. อาชีพ 

1. ชนิดของการรักษาพยาบาล

2. คุณภาพของการบริการการแพทย์

3. การเสียงภัยและความเครียด

การเปลียนแปลงทางสรีระวิทยา

การติดต่อโรคต่าง  ๆและการตาย

สภาวะการแต่งงาน  (Mar ital status)

• ปัจจัยหนึงทมีีข้อมูลบันทึกในทะเบียนการแพทย์และสถิติชีพ 

แทบทุกชนิด   จากสถิติพบว่า  พวกทสีมรสจะมีอัตราตายตํากว่า

พวกทเีป็นโสด หม้าย หย่า และแยกกันอยู่ 

สภาวะการแต่งงาน  (Mar ital status)

• จากสถติิพบว่า  พวกทสีมรสจะมีอตัราตายตาํกว่าพวกที

เป็นโสด หม้าย หย่า และแยกกนัอยู่ 

• อาจอธิบายได้โดย

1. บุคคลทีอยู่ในสภาวะอนามัยทีไม่สมบูรณ์มักไม่แต่งงาน

2. บุคคลทีอยู่ในสิงแวดล้อมทีเสียงอนัตรายมกัไม่แต่งงาน

3. วถิชีีวิตและการดํารงชีพของคนโสดและคนสมรสต่างกนั
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รูปแบบการเกิดโรคทีเกียวกับปัจจัยด้านสถานท ี(Place)

สถานท ีทางระบาดวทิยา หมายถึง ประเทศ ภาค 

จังหวัด  ทีอยู่อาศัย ททีํางาน

 ในการศึกษารูปแบบการกระจายของโรคตามสถานที 

ความแตกต่างในลักษณะสถานที ระหว่างแหล่งทเีกิดโรค

มากกับเกิดโรคน้อย จะช่วยในการตังสมมติฐานเพือค้นคว้า

หาสาเหตุและการควบคุมป้องกันโรค เช่น...

สถานท ี (Place)

2.1 การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ

2.2  การเปรียบเทียบภายในประเทศ

2.3 การเปรียบเทียบในเมืองและในชนบท

2.4 การกระจายของโรคในท้องถิน

การเปรียบเทยีบระหว่างประเทศ

• ทําให้เห็นความแตกต่างของการกระจายโรคใน

แถบต่าง ขๆองโลก

– โรคติดเชือมักพบในประเทศเขตร้อน

– โรคไร้เชือมักพบในประเทศทพีฒันาแล้ว

โลกของโรค
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การเปรียบเทยีบภายในประเทศ

• เป็นข้อมูลทสํีาคัญในการเปรียบเทียบอัตราป่วย 
และอัตราตายในประเทศ

• ช่วยพิจารณาและค้นหาสาเหตุของโรค

– เช่น โรคคอพอก

โรคคอพอก
• ประเทศไทยได้มีรายงานภาวะการขาด

สารไอโอดีนครังแรก เมือปีพ.ศ.2496 

พบว่าประชากรจํานวนมากในภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรค

คอพอกจากการขาดสารไอโอดีน ในปี 

พ.ศ.2498 พบว่า ทีจังหวัดแพร่ มเีด็กใน

วัยเรียน เป็นโรคคอพอกสูงถึงร้อยละ 90 

การเปรียบเทียบในเมืองและในชนบท

• มักทําในงานโรคติดเชือ โรคทีติดต่อโดยการสัมผัส 
และโรคติดเชือในระบบทางเดินหายใจและ พบว่า ใน

เมืองเกิดมากกว่าในชนบท  เนืองจาก….

การเปรียบเทียบในเมืองและในชนบท

• ส่วนในชนบทพบว่า โรคทีติดต่อจากสัตว์มายงัคนมี

มากกว่าในเมือง เนืองจาก….
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การกระจายของโรคในท้องถนิ
• ลักษณะการกระจายของโรคในท้องถนิจะแตกต่างกันไป

ตามพืนทแีละลักษณะสิงแวดล้อมตามธรรมชาตทิีผู้ป่วย
อาศัยอยู่

• การศึกษาการกระจายของโรคในท้องถนิอาจใช้วธิีการ     
ทําแผนทจีุด (Spot Map) เป็นแนวทางในการสืบสวนการ
ระบาดของโรค

                                                                                             

แผนทจีุด (Spot Map)
• เป็นการนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการกระจายของผู้ป่วย

ในแต่ละพืนที

• ข้อเสีย คือ จํานวนผู้ป่วยจะมากหรือน้อยขนึอยู่กับจํานวน
คนในพืนทนัีน  ๆอาจทําให้การแปลความหมายของข้อมูล

ผดิพลาด ทําเป็นแนวทางในการสืบสวนการระบาดของ
โรค

                                                                                             (รูป spot map)

Area Map (Attack rate by area)

การนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบ

การกระจายของอัตราป่วย

ในแต่ละพืนที
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แผนทีซึงสร้างขนึจากแบบจําลองคอมพวิเตอร์ 

แสดงให้เห็นพืนทกีารกระจายตัวของโรคมาลาเรียในปี 2020 

หากอุณหภูมิของโลกเพมิขนึราว 2 องศาฟาเรนไฮต์

(ทมีา: Paul R. Epstein/ Scientific Amer ican 2000)

รูปแบบการเกิดโรคทเีกียวกับปัจจัยด้าน เวลา  (Time)

     การเกิดโรคตามระยะเวลาต่าง  ๆมี ประโยชน์ในการ

ค้นคว้าหาสาเหตุและปัจจัยทีเกียวข้องกับการเกิด 

รวมทังทํานายแนวโน้มของโรคในอนาคต 

ทางระบาดวทิยาหน่วยของเวลาอาจเป็น ชัวโมง 

วัน เดือน หรือ ปี ขึนอยู่กับเรืองทีศึกษา.. เช่น 

   ระยะฟักตัว – ชัวโมง, สัปดาห์

รูปแบบของความสัมพนัธ์ระหว่างโรคและเวลาอาจแบ่ง

ได้ดังนี

1. Point Epidemic

2. Secular trends

3. Cyclic fluctuations

4. Clustering in time

5. Short - term  fluctuations
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1. Point Epidemic

• คือ  การเกิดโรคทีเพมิจํานวนมากกว่าปกติในช่วงเวลา

เป็นวัน หรือเดือน เกิดขึนกับคนเป็นจํานวนมาก     

แล้วสินสุดลงอย่างรวดเร็ว

• การเปลียนแปลงของโรคในลักษณะมากผดิปกติ       

ในระยะเวลาสัน  ๆเรียกว่า เกิดการระบาดของโรค 

(Epidemic) คือ มีอัตราอุบัติการณ์ (Incidence)   

สูงขึนกว่าปกติ อย่างเห็นได้ชัด

• การระบาดของโรคอาจเกิดจากกลุ่มบุคคลไปสัมผัส

แหล่งแพร่เชือโรคร่วมกัน ในช่วงระยะเวลาสัน  ๆทําให้

ป่วยในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หรือพร้อม กัๆนเป็น

จํานวนมาก เรียกว่า การระบาดชนิดแหล่งโรคร่วมกัน 

(Common source epidemic) เช่น..

• กรณีชาวบ้าน ต.ป่าคาหลวง และ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน รับประทานหน่อไม้

อัดปีบทีทาง อบต.บ้านคาหลวง นํามาทําเป็นอาหารเลียงชาวบ้าน ระหว่างไป

ร่วมงาน พระธาตุเมล็ดข้าว ทบ้ีานนาหวายใหม่ หมู่  5 ต.ป่าคาหลวง จนเกิดอาการ

ปวดท้อง คลืนไส้ อาเจียน ต้องหามส่ง รพ.น่าน และ รพ.บ้านหลวง กว่า 100 คน 

[21 มี.ค. 49 - 17:20]

• ลักษณะของ Epidemic curve เป็นรูประฆงัควาํหรือ

ลักษณะการกระจายปกติ (Normal Distr ibution)

clinttorres.com/ 
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• การระบาดชนิดแหล่งโรคแพร่กระจาย (Propagated 

source epidemic) เป็นการระบาดของโรคทเีกิดจาก

การแพร่เชือ หรือ ถ่ายทอดโรคจากคนหนึงไปสู่อีกคน

หนึง (Person to person transmission) จะด้วย

ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้

2. Secular trends

• การเปลยีนแปลงเกยีวกบัจํานวนความถขีองโรค

ในช่วงเวลาหลายปี/นับเป็นจํานวน 10 ปี

• การเปลยีนแปลงระยะยาวอาจเกิดขนึได้ทงัใน

โรคติดเชือและโรคไร้เชือ 

• แนวโน้มอัตราการตายรายสาเหตุทสูีงขนึตามเวลา ได้แก่

– โรคมะเร็ง

–  โรคจากระบบไหลเวียนของเลือด

–  อุบัติเหตุ

• ส่วนกลุ่มโรคทมีีแนวโน้มลดลง ได้แก่ 

– โรคติดเชือ

– โรคทางระบบทางเดินหายใจ

– โรคทางระบบทางเดินอาหาร 

– ภาวะแทรกซ้อนจากการตังครรภ์

3. Cyclic fluctuations

คือ การเปลยีนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละปี ซึงมผีลต่อ

การเกิดโรคและความถขีองโรคและความถขีองโรค          

ปัจจัยทเีป็นสาเหตุ คือ

1. การเปลยีนแปลงฤดูกาลเกยีวข้องกบัการเกิดและเจริญพนัธ์ุ

ของสัตว์ ทเีป็นพาหะนําโรคหรือเชือโรคบางชนิด เช่น …

2. การเปลยีนแปลงอาชีพตามฤดูกาล เช่น…

3. การเปลยีนแปลงตามฤดูกาลในโรคติดเชือทเีกดิในเดก็เลก็
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• เชือไวรัสเจอี (JE:Japanese Encephalitis) พบบ่อยในฤดูฝน โดยเชือจะอยู่ใน   
ลูกหมูช่วงเวลาสันๆ มียุงรําคาญเป็นพาหะ ยุงจะเพาะพนัธ์ุในทุ่งนาทีมีนําเจงินอง
ในชนบททวัไป โดยยุงจะกัดสัตว์ทมีีเชือมาแพร่จากสัตว์ตัวหนึงไปอีกตัว แต่หาก
บังเอิญมากัดคนเข้าก็จะทําให้คนติดเชือ

• โดยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่จะมีส่วนน้อยจํานวนหนึงทีเชือจะกระจายไปที
สมอง ทําให้มีไข้สูง ปวดศีรษะ คลืนไส้ อาเจียน เบืออาหาร กลัวแสง คอแข็ง

     ชัก ซึม และอาจโคม่า โดยมีอัตราตายสูงถึง 1 ใน 3 คน ผู้ทีรอดชีวิต ก็มักจะมี

ความพกิารทางสมองตามมา 

• วิธีการสังเกต คือ นําข้อมูลเกียวกับเวลาเริมป่วยของ

โรค มานําเสนอในรูปกราฟ/แผนภูมิแท่ง

• ทําให้คาดคะเนได้ว่าในช่วงไหน/เดือนไหน จะมีโรค

เกิดขึนมากกว่าปกติ เช่น ….

      (รูป Cyclic fluctuations)

4. Clustering in time

• ลักษณะการเกิดโรคทเีพมิขนึมากอย่างผดิปกติ ในช่วง

เวลาใดเวลาหนึง ณ ทีแห่งหนึงโดยทยีงัไม่เคยปรากฏ

มาก่อน 

• ต้องสร้างสมมติฐาน สาเหตุของโรค ระยะเวลา เวลาที

เริมอาการ

5. Short - term  fluctuations

• มีการจับกลุ่มของผู้ป่วยในช่วงเวลาใดเวลาหนึง 

โดยมีการเปลียนแปลงของ Host Agent Envi.

• ทําให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเวลา 

ช่วยคาดคะเนเวลาทีได้รับเชือ และ หาปัจจัยที

สงสัยว่าเป็นสาเหตุทําให้เกิดการระบาดของโรค
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มีลักษณะการเกดิของโรคแตกต่างกัน 4 แบบ

1. Sporadic ; ลักษณะของโรคทเีกิดขนึกระจัด

กระจายไม่เฉพาะท ีและมักจะเกิดทีละราย     

เช่น โรคบาดทะยัก โรคพิษสุนัขบ้า โรคคอตีบ 

2. Endemic ; โรคทีพบอยู่ได้บ่อยๆ ในพืนทใีดพืนที

หนึง หรือประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึง ด้วยอัตราความ

ชุกและอุบัติการทสูีง เมือเปรียบเทียบกับพืนทหีรือ

กลุ่มประชากรอืนๆ

 เช่น โรคพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

3. Epidemic; โรคทีเกิดระบาดขึนมากผิดปกติจากทเีคย

เป็นอยู่ หรือไม่เคยระบาดมาก่อน เช่น เกิดอาการ

เป็นลมหมดสติ ในกลุ่มนักเรียน (Mass hister ia)
4. Pandemic;  โรคทรีะบาดทัวหลายประเทศ     
อาจเป็นหลายทวปีหรือทัวโลก เช่น การระบาด

ของโรคไข้หวดัใหญ่  อหิวาตกโรค โรคเอดส์
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 17

การพยากรณ์เกียวกบัแนวโน้มของเวลา

• มีประโยชน์ในด้านการบริหารงาน และการ

วางแผนงาน

ประโยชน์การเรียนรู้ลักษณะการกระจายของโรค

• ประโยชน์การเรียนรู้ลักษณะการกระจายของโรคใน

การควบคุมป้องกัน

• ประโยชน์ในการศึกษาวจิัยหาสาเหตุและปัจจัยเสียง

ของโรค

• ประโยชน์ในการประเมินผลการบริการการแพทย์และ

การสาธารณสุข

สรุป

• การศึกษาลักษณะของบุคคล สถานทแีละเวลา  

ทสัีมพันธ์กับการเกิดโรคทําให้ทราบถึงการ

กระจายโรคในชุมชน

• ได้ข้อมูลประกอบการตงัสมมุติฐานเกียวกับ

สาเหตุของโรค


