
การสอบสวนการระบาดของโรค
(Outbreak Investigation)
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วตัถปุระสงค์

เมือ่ส ิน้สดุการเรยีนแลว้ ผูเ้รยีนสามารถ

1. บอกนยิามของการระบาดได ้

2. ระบชุนดิการระบาดของโรค

3. อธบิายหลกัการและขัน้ตอนการสอบสวนทางระบาดวทิยา

4. ตระหนักความส าคญัของการประยกุตค์วามรูก้ารสอบสวน             

การระบาดในงานเวชปฏบิตัิ



ท าไม??? 

ตอ้งสอบสวนการระบาดของโรค

 เพือ่การควบคมุและป้องกนัโรค

 เป็นโอกาสในการวจัิย สรา้งความรูใ้หม่

 ประเมนิมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคทีด่ าเนนิไปแลว้
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การสอบสวนการระบาดของโรค

คอือะไร???

– เป็นการคน้หาขอ้เท็จจรงิของเหตกุารณ์การระบาด

โดยการรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ อธบิายรายละเอยีดของ

ปัญหา คน้หาสาเหต ุเพือ่น าไปสูก่ารควบคมุป้องกนั

ปัญหาการระบาดครัง้นัน้ ๆ และครัง้ตอ่ไป

– ตอบค าถาม - What, Who, Where, When, Why, 

How
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เมือ่ไร ??? 

จงึจะเรยีกวา่มกีารระบาด
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1. มผีูป่้วยดว้ยโรคใดโรคหนึง่ มากกวา่ปกติ ในสถานที่

และเวลานัน้

2. มผีูป่้วยเกดิขึน้ในลกัษณะ cluster และเชือ่มโยงไดว้า่  

อาจมาจาก exposure เดยีวกนั

3. มผีูป่้วยดว้ยโรคทีไ่มเ่คยปรากฏมากอ่นหรอืเคยมใีนอดตี

และไมป่รากฏในปัจจบุนัอกีเลย



อยา่งไร ??? คอื “ มากกวา่ปกต ิ”
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• โดยทัว่ไปใชว้ธิเีปรยีบเทยีบกบัคา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปี ในชว่ง

เวลาเดยีวกนั อาจใชค้า่มัธยฐาน (median) หรอืคา่เฉลีย่เลข

คณติ (mean) + 2 S.D. 

• บางครัง้ถงึแมจ้ านวนผูป่้วยไมไ่ดส้งูกวา่ปกตแิตพ่บกลุม่ผูป่้วยที่

มคีวามสมัพันธก์บัปัจจัยเสีย่งเดยีวกนัก็ถอืวา่เป็นการระบาด

• ผูป่้วยดว้ยโรคใหมท่ีไ่มเ่คยพบมากอ่นในพืน้ที่



แหลง่ขอ้มลูทีช่ว่ยบง่ชีว้า่มกีารระบาด

1. การเฝ้าระวัง

- การเฝ้าระวังโดยบตัรรายงาน

- การเฝ้าระวังทางหอ้งปฏบิตักิาร

2. การสงัเกตของบคุลากร / ประชาชน

3. สือ่ตา่งๆ เชน่ หนังสอืพมิพ ์โทรทัศน ์ฯลฯ
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ชนดิของการสอบสวนทางระบาดวทิยา

 การสอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย

(Individual case investigation)

 การสอบสวนการระบาด

(Outbreak investigation)
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ข ัน้ตอนการสอบสวนการระบาด

1.   เตรยีมการปฏบิตังิาน

2.   ตรวจสอบยนืยนัการระบาด

3.   ตรวจสอบยนืยนัการวนิจิฉัยโรค 

4.   ก าหนดนยิามผูป่้วย และคน้หาผูป่้วยเพิม่เตมิ

5. ศกึษาระบาดวทิยาเชงิพรรณนา

- ขอ้มลูผูป่้วยตาม เวลา สถานที ่บคุคล

6.   สรา้งสมมตุฐิานการเกดิโรค

7. ศกึษาระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห์

- ทดสอบสมมตุฐิาน

8.   ศกึษาเพิม่เตมิ (ถา้จ าเป็น)

9.   ควบคมุและป้องกนัโรค

10. น าเสนอผลการสอบสวน 11



1. เตรยีมการปฏบิตังิาน

 เตรยีมความรูเ้กีย่วกบัโรค และการสอบสวนโรค

 เตรยีมทมีสอบสวนโรค / จัดแบง่บทบาทหนา้ที ่

– แพทย/์แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

– นักระบาดวทิยา

– พยาบาล

– นักวชิาการควบคมุโรค

– เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร

– ฯลฯ
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ทบทวนความรูเ้ก ีย่วกบัโรคน ัน้

 Natural history of disease

 Epidemiological triad

– Host agent environment

 Mode of transmission

– Direct

– Indirect
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2. ยนืยนัการระบาดของโรค

 เป็นขัน้ตอนทีจ่ าเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นการระบาดจรงิ 

 แหลง่ขอ้มลูเพือ่ชว่ยในการตรวจสอบการระบาด

- การเฝ้าระวงัโดยบตัรรายงาน

- การเฝ้าระวงัทางหอ้งปฏบิตักิาร

- การสงัเกตของบคุลากร / ประชาชน

- สือ่ตา่งๆ เชน่ หนังสอืพมิพ ์โทรทศัน ์ฯลฯ
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3. ยนืยนัการวนิจิฉยัโรค

 ในกรณีทีย่ังไมรู่ว้า่เป็นโรคอะไร การพยายามตรวจ

ใหท้ราบชนดิของโรค ตอ้งเป็นวัตถปุระสงคห์นึง่ใน

การสอบสวน 
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4.ก าหนดนยิามผูป่้วย & คน้หาผูป่้วยเพิม่เตมิ

 ควรก าหนดนยิามผูป่้วย (Case definition) ส าหรับการสอบสวนโรคนัน้ๆ  

– ควรระบวุา่เป็นใคร ทีไ่หน และชว่งเวลาใด ใหช้ดัเจน               

(person, place, time จ าใหแ้มน่)

– อาจก าหนดค านยิามผูป่้วย โดยแบง่เป็น

• Confirmed case

• Probable case

• Possible case

 คน้หาผูป่้วยเพิม่ (Active case finding) เพือ่ใหไ้ดภ้าพของการระบาดที่

สมบรูณ์ทีส่ดุ  Icebreg Phenomenon
16



17

นยิามผูป่้วย (Case definition)

 Confirmed case : อาการ/อาการแสดงชดัเจน 

รว่มกบัมผีลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารยนืยัน

 Probable case   : อาการ/อาการแสดงชดัเจน

 Suspected case : อาการ/อาการแสดงไม่

ชดัเจนมากนัก



ตวัอยา่ง: โรคคอตบี (Diphtheria)

 Confirmed case:  ผูป่้วยทีม่ไีข ้มแีผน่เยือ่สขีาว

เทาในล าคอ รว่มกบัผลเพาะเชือ้จากล าคอพบ              

C. diphtheriae, toxigenic strain

 Probable case : ผูป่้วยมไีขแ้ละแผน่เยือ่สขีาว

เทาในล าคอ 

 Suspected case: ผูป่้วยมไีข ้เจ็บคอ คอแดง
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5. ศกึษาระบาดวทิยาเชงิพรรณนา

 การกระจายของผูป่้วยตาม บคุคล เวลา สถานที่

o บคุคล: อาย ุเพศ อาชพี ประวตักิจิกรรม ฯลฯ

o เวลา:   epidemic curve มลีกัษณะเป็นการระบาด

ชนดิใด ประมาณระยะเวลาการไดรั้บเชือ้ 

o สถานที:่ พืน้ทีใ่ดมอีตัราป่วยสงูสดุ พืน้ทีใ่ดมกีารป่วย

กอ่นหลงั สมัพันธก์บักจิกรรมใดหรอืไม่
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Epidemic curve

 การแจกแจงจ านวนผูป่้วยตามวนั/เวลาทีเ่ริม่มอีาการในรปู Histogram

 ประโยชน์

1. บอกชนดิแหลง่โรคของการระบาด

- แหลง่โรครว่ม (common source) 

- point source

- continuous source

- แหลง่โรคแพรก่ระจาย (propagated source หรอื person to person)

2. คาดคะเนชว่งเวลาทีไ่ดรั้บเชือ้ (exposure period) กรณีการระบาดเป็น        

แบบ point source
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Food

การระบาดชนดิมแีหลง่โรครว่ม 
(Common source)



Common Point Source outbreak
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Common Continuing Source outbreak
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Common Intermittent outbreaks
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การระบาดชนดิแหลง่โรคแพรก่ระจาย 
(Propagated source)
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Person-to-person: Propagated Spread
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ผูป่้วย Hepatitis A ในชุมชนแหง่หนึง่

ระยะฟักตวั
ทีส่ัน้ทีส่ดุ(15วัน)

ระยะฟักตวัเฉลีย่ (30 วนั)

จ านวนผูป่้วย

พย.50 ธค. 50 มค. 51

วนัเร ิม่ป่วย 

(Date of onset)

คาดคะเนชว่งเวลาทีไ่ดร้บัเชือ้



Cases

Evaluate information

Pathogen? Source? Transmission?

Person Place Time

27จากขอ้มลูท ัง้หมดของการระบาด  ต ัง้สมมตฐิาน

6. สรา้งสมมตฐิานการเกดิโรค



7. ศกึษาระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห์

 พสิจูนส์มมตุฐิานทีไ่ดจ้ากการศกึษาเชงิพรรณนา

 เปรยีบเทยีบปัจจัยเสีย่งทีส่งสยัวา่จะเป็นสาเหตุ

ของการระบาด ระหวา่งกลุม่ผูป่้วยและกลุม่ทีไ่มป่่วย
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Cohort study

Ate Not 
eat

Diarrhea

No diarrhea

Vet. Salad diarrhea no diarrhea total

ate 9 6 15

not eat 4 36 40

RR = 6.0  95%CI = 2.2-16.6

ตวัอยา่งขอ้มลูสมมตุิ Food poisoning outbreak 

Hypothesis: อาหารประเภทสลดัผักเป็นสาเหตขุองการ

ป่วยทอ้งรว่ง

แปลผล: คนทีก่นิสลดัผัก มคีวามเสีย่งทีจ่ะป่วยทอ้งรว่งเป็น 6 เทา่ เมือ่            

เปรยีบเทยีบกบัคนทีไ่มก่นิสลดัผัก

Diarrhea

No diarrhea



Case-control study

Respiratory hygiene Flu. No Flu. Total

Poor 9 16 25

Good 7 113 120

OR =  9.08, 95%CI = 2.62 - 32.20

แปลผล:  บคุลากรทีม่ ีPoor respiratory hygiene มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ Influenza  

เป็น 9 เทา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบับคุลากรทีม่ ีGood respiratory hygiene 

Good hygiene

Poor hygiene

Good hygiene

Poor hygiene

ตวัอยา่งขอ้มลูสมมตุ ิ Influenza outbreak 

Hypothesis: Poor respiratory hygiene เป็น

สาเหตขุองการเกดิ Flu.outbreak ในบคุลากร

Flu. No Flu.



8. ศกึษาเพิม่เตมิ

 การศกึษาทางหอ้งปฏบิตักิาร 

- การเพาะเชือ้ 

- การตรวจทางซโีรโลย ีฯลฯ

 การศกึษาทางสภาพแวดลอ้ม 

- การตรวจคณุภาพของอปุกรณ์ เครือ่งมอื 

- การส ารวจพืน้ที ่ฯลฯ
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9. มาตรการควบคมุและป้องกนัโรค

 มาตรการเฉพาะ/ระยะสัน้

แกท้ีส่าเหตกุารระบาด

มาตรการทั่วไป / ระยะยาว

เป็นการป้องกนัการระบาดใหม่
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หลกัการควบคมุโรค

 Control the source of pathogen:

• remove source

• remove person from exposure 

• isolation and treatment 

• neutralize the pathogen

 Interrupt transmission:

• sterilize environment

• control vector

• improve personal sanitation

 Modify host response:

• vaccine or prophylactic Rx

34



10. น าเสนอผลการสอบสวน

 น าเสนอผลการสอบสวนใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้ง 

 การน าเสนอผลการสอบสวน ควรมคีวามชดัเจน 

และมขีอ้เสนอแนะตอ่การด าเนนิการตอ่ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
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