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AIMS   
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EPIDEMIOLOGY 
       “ The study of distribution and determinants of  
health related states or events in specified 
population, and the application of this study to 
control of health problems. ” 

        “ การศึกษาการกระจายของโรค (ภาวะ/เหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) และตัวก าหนดท่ีท าให้เกิดโรคในมนุษย์ 
เพื่อน าไปสู่การควบคุมและป้องกัน ” 

3 

4 

การแบ่งชนิดของการศึกษา 
ตามล าดับเวลา   

• การศึกษาที่จุดเวลาใดเวลาหนึง่ (cross-sectional study)  

• การศึกษาย้อนหลัง (retrospective study)  

• การศึกษาไปข้างหน้า (prospective study)  

• การศึกษาย้อนหลังและไปข้างหน้า (retrospective-prospective 
study)  
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อดีต 
ปัจจุบัน 

อนาคต 

การศึกษาที่จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

การศึกษาย้อนหลัง การศึกษาไปข้างหน้า 

การศึกษาทางระบาดวิทยาตามล าดับเวลา 

การแบง่ชนดิของการศกึษา  

ตามลักษณะการศึกษา 

Study  
designs 

Assigned exposure 

 Laboratory 
 Animal 
 Human 

Analytical 

Descriptive 

 Comparison 
        group 

No Comparison 
group 

Natural exposure 

Clinical trial 
Field trial 
Community trial 

Experimental 

Observational 

Cohort 
Case-control 
Cross-sectional 
Ecological 
Longitudinal 
Cross-sectional 
Case series 
Case report 

6 



24/06/56 

4 

DESCRIPTIVE STUDY  
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•    เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
 

•   เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของโรค หรือ การกระจาย 
     ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค 
 

•    แจกแจงโรคหรือปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค ในลักษณะ   
     บุคคล สถานที ่และเวลา 
 

•   น าไปสู่การตั้งสมมติฐาน 
 

KEY CONCEPTS: 
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 การแจกแจงโรคหรือปัจจัยต่างๆ ในลักษณะบุคคล 

10 

    การแจกแจงโรคหรือปัจจัยต่างๆ ในลักษณะสถานที ่
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  การแจกแจงโรคหรือปัจจัยต่างๆ ในลักษณะเวลา 

การแบ่งชนิดของการศึกษาเชิงพรรณนา
ตามล าดับเวลา 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา 
(Retrospective descriptive study) 

การศึกษาไปข้างหน้าเชิงพรรณนา 
(Prospective descriptive study) 

การศึกษา ณ จุดเวลาใด เวลาหนึ่ง 
(Cross-sectional descriptive study) 
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การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา 
(Retrospective descriptive study) 

o เป็นการศึกษาย้อนหลังเพื่อรวบรวมผู้ป่วยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติการเจ็บป่วย ผลการตรวจรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ท่ีสนใจท่ีปรากฎอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วย เป็น
การทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง (Retrospective chart review) ได้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่ศึกษา เพื่อการศึกษาในขั้นต่อไป 

การศึกษาไปข้างหน้าเชิงพรรณนา 
(Prospective descriptive study) 

o เป็นการศึกษาไปข้างหน้าโดยการเฝ้าระวังผู้ป่วยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาท่ีศึกษาเกี่ยวกับโรคและปัจจัยอื่นๆ ท่ีน่าสนใจ โดยมีการติดตาม
และสังเกตการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งคร้ังขึ้นไป ถือเป็นการศึกษาระยะ
ยาว (longitudinal study) แบบหน่ึง ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยใหม่ หรือ
เหตุการณ์ใหม่ (incidence) ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เช่นการศึกษาพัฒนาการของ
เด็กวัยก่อนเรียนทุกเดือน 
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การศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนา 
(Cross-sectional descriptive study) 

o เป็นการศึกษาหรือส ารวจเกี่ยวกับโรค และปัจจัยอื่นๆ ท่ีน่าสนใจซึ่งมีอยู่
ในชุมชนท่ีจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยมากใช้วิธีการส ารวจ (survey 
method) วิธีการศึกษาแบบนี้จะช่วยบอกความชุกของโรคที่จุดเวลาใด
เวลาหนึ่ง จึงนิยมเรียกวิธีการศึกษานี้ว่า การส ารวจความชุกของโรค 
(prevalence survey) เช่น การส ารวจหาความชุกของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มีอยู่ท้ังหมดในชุมชน เป็นต้น 

16 

 

 การแบ่งชนิดของการศึกษาเชิงพรรณนา 
ตามลักษณะการศึกษา 

 -  Case report 
-  Case series 
-  Cross sectional study 
-  Longitudinal study 
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CASE REPORT 

 ผู้ป่วยชายไทยคู่ อายุ 34 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิล าเนา 
อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
รามาธิบดี ด้วยเรื่องไอเรื้อรัง มีไข้ต่ า ๆ เป็นมาประมาณ  
1 เดือน ไปรับการรักษาที่คลินิกใกล้บ้าน ได้รับการวินิจฉัย 
ว่าเป็นหลอดลมอักเสบ ได้ยาแก้ไอและยาปฏิชีวนะมากิน  
แต่อาการยังไม่ดีข้ึน ............. 

17 

 CASE SERIES  

  ล าดับที ่  อาย(ุปี) เพศ ภูมิล าเนา            ปีที่วินิจฉัย    วินิจฉัย   ผลการรักษา 
 

1    50 ชาย กรุงเทพฯ 2544             DM    Uncontrolled 

2    60 หญิง ราชบุรี  2545      DM    Uncontrolled 

3    54 หญิง กรุงเทพฯ 2546      DM    Controlled 

4    51 หญิง กรุงเทพฯ 2547      DM    Controlled 

5    57 ชาย สมุทรสาคร 2548      DM     Controlled 

6    63 ชาย กรุงเทพฯ 2549      DM     Controlled 

7    54 หญิง นนทบุรี  2550      DM     Controlled 

8    48 หญิง กรุงเทพฯ 2550       DM     Controlled 
18 
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Cross-sectional study 

Cross-sectional study 

Retrospective study Prospective study 

Prevalence in 
Short Period 

“Snapshot” 

At present time 

• People are studied at a “point” in time, without 

follow-up. 

• Can conduct repeated cross-sectional studies to 

measure change in a population. 

• Cross-sectional studies include surveys 

• A cross-sectional study of an entire population is 

National census 

 

 

Cross-sectional study 

20 
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Cross-sectional study 
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The characteristics of the PTSD cases (n = 1,054) 
Characteristics N(%) 

Gender: Male 
              Female 

414 (39.3) 
640 (60.7) 

Age: less than 29  

         29-37 

         38-48 

         More than 48 
Mean=38.73, SD=14.14 yrs 

299 (28.4) 

268 (25.4) 

284 (26.9) 
203 (19.3) 

Marital status: Single 

                        Married 
                        Divorced/widowed 

158 (15.0) 

809 (76.8) 
87 (8.2) 

Affected area: Direct affected area 
                        Non-direct affected area 

823 (78.1) 
231 (21.9) 

Physical condition: Illness 
                               Healthy 

308 (29.2) 
746 (70.8) 

Physical injury: Yes 
                          No 

327 (31.0) 
727 (69.0) 

Loss of family member: Yes 
                                       No 

588 (55.8) 
466 (44.2) 

Hypotheses? 22 
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     Year of Risk 

2.5 

3.5 

1.5 

3.5 

5.5 

1.5 

2.5 

4.5 

4.5 

5.5 

4.5 

4.5 

Person  (I) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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        1                          2                         3                          4                          5                       6      

                 Time (Years)  
*  First occurrence of disease X  

    Death 

 

 
 

 

* 
* 

* 
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LONGITUDINAL  STUDY  

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา
ติดตาม (5.5 ป)ี ;  
Cumulative incidence = ? และ  
Incidence rate = ? 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาติดตาม (5.5 ปี) ;  
Cumulative incidence = (4/12)*100 = 33.3 % 
และ  
Incidence rate = 4 events/44 person-years 
 Loss to follow up 

23 

SUMMARY 
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