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เฉลย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลระบาดวิทยา 

ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL DATA 
 

แบบฝึกหัดที่ 1 ระบาดวทิยา : เคร่ืองมืออนัทรงพลงัทางปัญญา 
ขอ้ 1.  หมีสีขาว เพราะเป็นหมีขั้วโลกเหนือ ดงัค  าอธิบายต่อไปน้ี 

          ทิ ศเหนื อ
3 กม.       3 กม.

  3 กม.

 

 

 
 เสน้ทางเดินสามดา้นเท่ากนั ตอ้งเป็นรูป สามเหล่ียมดา้นเท่า ซ่ึงเกิดข้ึนไดท่ี้ขั้วโลกเหนือ การรู้วา่ “หมีตวั
ท่ีถูกยงินั้นตอ้งเป็นหมีขั้วโลก” เป็นลูกกญุแจท่ีส าคญั ท่ีจะน าไปสู่ค าตอบ  แมว้า่เราไม่มีความรู้เก่ียวกบัหมีเลยวา่ 
หมีขั้วโลกมีสีอะไร  กส็ามารถหาค าตอบได ้เพราะมีแหล่งใหค้น้ควา้หรือถามผูรู้้ได ้ในทางกลบักนั แมเ้รามีความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองหมีอยา่งดีพอ แต่หากไม่มีกระบวนการคิดตามท่ีกล่าว กมิ็อาจตอบค าถามน้ีได ้  อยา่งไรกต็าม พบวา่
เกือบทั้งหมดจะตอบไดต้ั้งแต่แรกรู้วา่เป็นหมีขั้วโลกเหนือ แลว้ตอบวา่ “สีขาว” ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง อธิบายได้
วา่บุคคลยอ่มมีองคค์วามรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อยูใ่นระดบัหน่ึง ซ่ึงไม่แตกต่างกนันกั แต่การรู้เท่ากนัน้ี มิไดป้ระกนัได้
เลยวา่ จะแกปั้ญหาเดียวกนัไดเ้หมือนกนั อีกกรณีหน่ึงถึงแมผู้น้ั้น จะมีองคค์วามรู้อยูก่่อนวา่หมีขั้วโลกมีสีขาวก็
ตาม แต่ถา้ขาดวิธีการคิดท่ีถูกตอ้ง องคค์วามรู้ดงักล่าวกไ็ม่สามารถช่วยแกปั้ญหาแต่อยา่งใด จึงไม่มีความแตกต่าง
จากผูท่ี้ไม่รู้เลยวา่หมีขั้วโลกมีสีอะไร ในขณะท่ีผูไ้ม่มีความรู้ดงักล่าวอาจเหนือกวา่ดว้ยซ ้ า ถา้หากมีวิธีการคิดใน
การแกปั้ญหาท่ีดี กล่าวคือมีวิธีการคิดจนรู้วา่ เป็นหมีขั้วโลก แลว้ไปคน้ควา้อ่านต าราซ่ึงมี อยูอ่ยา่งมากมาย
ต่อไป เพื่อหาค าตอบวา่หมีขั้วโลกสีอะไร 

ข้้อ 2.  
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2.1) ก. ค าถามท่ีถามเพิ่ม เช่น:- 
 - จ านวนท่ีตายน้ี เปรียบเทียบกนัปีก่อน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั เป็นอยา่งไร? 
  - จ านวนคนท่ีตายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน หรือ ลดลง? 
 - มกัมีการตายจ าเพาะกบัวนัใดของสปัดาห์หรือไม่?  
 - มกัมีการตายจ าเพาะกบัวนัใดของเดือนหรือไม่?  
 - คนท่ีตายมกัมาดว้ยอาการอะไร? 
 - ฯลฯ 
2.1) ข. ท าใหเ้ราทราบวา่  - มีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่? 
   - ปัญหาดงักล่าวมีลกัษณะการกระจายตามเวลา บุคคล และสถานท่ี 
      อยา่งไร? 
   - น าไปสู่การตั้งสมมติฐานสาเหตุของปัญหา 
   - เป็นองคค์วามรู้ส าหรับก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 
2.2) ก.  ก1) 10 ราย  (20%) ก2) หญิง ก3) ชาย เพราะอตัราตายสูง (ตาย 100%) 
2.2) ข. บทเรียนท่ีได ้

- ตวัอยา่งน้ี ช้ีใหเ้ห็นวา่ ระบาดวิทยา มิใช่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคระบาด หรือโรคติดด่อต่าง ๆ เท่านั้น ในท่ีน้ีเป็น
เร่ืองกิจกรรมการใหบ้ริการสาธารณสุขอยา่งหน่ึง 
- องคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ท่ีชายผูน้ั้นไดจ้ากการวิเคราะห์ จนเป็นเหตุใหเ้กิดการตดัสนใจไม่ใชบ้ริการ
ของโรงพยาบาลแห่งนั้น คือ “ไม่มีชายใดรอด” 
- วิธีการ (Methodology) ท่ีชายผูน้ั้นใชเ้พื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้นั้นไดแ้ก่  
 .มีการรวบรวมขอ้มูลในท่ีน้ีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้โดยเจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน ซ่ึงในระเบียนผูป่้วยแต่ละราย   
อย่างน้อย  ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั เพศ และผล (เสียชีวิตหรือไม่) แต่ถา้หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ใครคือวิสญัญี
แพทย ์กจ็ะไดรั้บค าตอบทนัทีวา่ ท่ีตายนั้นจ าเพาะกบัหมอคนใดคนหน่ึงหรือไม่ 
 .มีการเรียบเรียงขอ้มูล โดยจ าแนกตามตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 เพศ ผลการรับบริการ   อตัราตาย/100 คน 
 ผู้ป่วย ตาย รอด รวม    

 ชาย 3 0 3 100 
 หญิง 7 40 47 15 

 รวม 10 40 50 20 

 
 จากผลการวิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดระบาดวิทยาเชิงพรรณาท่ีผา่นมากล่าวคือ ทราบวา่ “เพศชายตารร้อย
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เปอร์เซนต ์และทั้งหมดมีนายแพทย ์ก เป็นคนใหบ้ริการ” นั้น ยอ่น าไปสู่ค าถามวา่ “ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น” หากมี
การคาดคะเนวา่ “นายแพทย ์ ก อาจมีทกัษะไม่ถูกตอ้ง” เน่ืองจากมีขอ้มูลวา่เขา้มรับราชการใหม่ ส่ิงน้ีกคื็อ 
“สมมติฐาน (Hypothesis)” ซ่ึงเป็นขั้นถดัจากระบาดวิทยาเชิงพรรณา หากมีการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมวา่จริงหรือไม่
กเ็ป็นขั้นตอนท่ีสามของวิธีการทางระบาดวิทยา คือ ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ขอ้มุลสนบัสนุนสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
เม่ือดูขอ้มูลหลาย ๆ ปี ยอ้นหลงัแลว้พบวา่ อตัราผูป่้วยตายจากใหย้าสลบน าเติมโดนตลอดเฉพาะรายหลงัจากท่ี
นายแพทยค์นดงักล่าวมาท างานเท่านั้นท่ีมีอตัราสูงข้ึนมาก เป็นตน้ แต่ถา้หาก อตัราตายยงัคงท่ีมาโดยตลอด 
สมมติฐานดงักล่าวอาจไม่ถูกตอ้งกไ็ด ้ นัน่หมายถึงขอ้มูลสนบัสนุนไม่เพียงพอจะตอ้งยอ้นกลบัไปยงัขั้นตอนแรก
คือ ระบาดวิทยาเชิงพรรณาใหม่ จากนั้นกห็มดสมมติฐานใหม่ เพื่อทดสอบต่อไป เป็นวงจร จนกวา่จะไดรั้บ
ค าตอบถึงเหตุปัจจยั 
  ตวัอยา่งดงักล่าว ตอกย  ้าประโยชน์ของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งหนกัแน่นกล่วคือ ถา้หากโรงพยาบาลแห่ง
นั้นไม่ไดมี้ระบบการเกบ็ขอ้มูลไวเ้ลย ทุกอยา่งท่ีเกิดตามไดแ้ก่การเปิดใหเ้ห็นถึงปัญหา และสาเหตุกจ็ะไม่มี คือแม้
จะมีขอ้มูลแต่ขาดคุณภาพ เช่น บนัทึกไม่ครบทุกราย  หรือ บนัทึกผดิจากขอ้เทจ็จริง (เช่น ชายเป็นหญิง, หญิงเป็น
ชาย) หรือขาดตวัแปรท่ีส าคญัอ่ืน ๆ แลว้ แมจ้ะใชว้ิธีการทางสถิติท่ีเยีย่มยอดเพียงไร กไ็ม่สามารถไดอ้งคค์วามรู้ท่ี
จะก่อประโยชน์ได ้ตวัอยา่งเช่น การบนัทึก มีเพียงจ านวนรวม ไม่มีรายละเอียดจ าแนกตามเพศ ไม่มีการรายงานผล
การใหย้าสลบ ปัญหาน้ีจะไม่ไดถู้กคน้พบเลย 
 นบัวา่ยงัโชคคี ท่ีในการด าเนินงานสาธารณสุข มีระบบการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยูแ่ล ้แมจ้ะมีการตั้งค  าถาม
เร่ืองคุณภาพ แต่ถา้ขาดกระบวนการวิเคราะห์เพื่อใชป้ระโยชน์หลกั ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพนั้น กไ็ม่ไดแ้ตกต่างไปจาก
การไม่มีขอ้มูลหรือขอ้มูลท่ีดอ้ยคุณภาพแต่อยา่งใด ท่ีส าคญัคือการรู้ถึงวตัถุประสงค ์ ท่ีมา และขอ้จ ากดั ของขอ้มูล
ท่ีใชว้ิเคราะห์แลว้แปลความหมายอยา่งพินิจพิจารณา ขอ้มูลแมจ้ะดอ้ยคุณภาพยิง่เกิดประโยชน์ ดีกวา่การ
ด าเนินงานใด ๆ ท่ีไม่ไดใ้ชข้อ้มูลเลย 

 

แบบฝึกหัดที่ 2 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลระบาดวทิยา 
ฉ2-1.  ปัญหาสาธารณสุขทุกอยา่งทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภยัต่างๆ 
ฉ2-2.  กลุ่มบุคคล 
ฉ2-3.  ไม่ถูกตอ้ง 
ฉ2-4.  การระบาด 
ฉ2-5.   WHAT WHERE WHEN WHO 
ฉ2-6. HOW 
ฉ2-7 - แกปั้ญหาอะไร (WHAT) 
 - ด าเนินการเม่ือไร (WHEN) 
 - พื้นท่ีใดบา้ง (WHERE) 
 - ครอบคลุมประชากรกลุ่มใด (WHO) และ 
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 - มีกลวิธีด าเนินการอยา่งไร (HOW) 
ฉ2-8 โรคไม่ติดต่อ (หรือเรียกวา่โรคจากการประกอบอาชีพ) 
ฉ2-9 ประชาชนอ าเภอนั้นทั้งหมดท่ีสมัผสักบัยาฆ่าแมลงระหวา่ง 1 มค. - 31 ธค.. 2539 
ฉ2-10 (522/180000)x1000 = 2.9 

แบบฝึกหัดที่ 3 การวเิคราะห์การกระจายตามเวลา 
 
ฉ3-1 เร่ิมป่วย 

ฉ3-2 จ านวนผูป่้วย จ าแนกเป็นรายเดือน อ าเภอตวัอยา่ง พศ. 2539 
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ฉ3-3 522 
ฉ3-4 บอกไม่ได ้เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ฉ3-5 บอกไม่ได ้เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ฉ3-6 บอกไม่ได ้เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ฉ3-7 บอกไม่ได ้เพราะขอ้มูลไม่เพียงพอ 
ฉ3-8 สูงข้ึนค่อนขา้งรวดเร็ว 
ฉ3-9 ลดลง ยกเวน้ช่วงปลายของปีปัจจุบนั 
ฉ3-11 มี 
ฉ3-12 มีการระบาดทุก 2  
ฉ3-13 2542 
ฉ3-14 2542 
ฉ3-15 แนวโนม้ และ รอบของการเกิดโรค (ถา้มี) 
ฉ3-16 ไม่สามารถบอกได ้อาจมี หรือไม่มีกไ็ด ้เราไม่ทราบวา่ปกติ โรคน้ีมกัเกิดในช่วงใดของปี 
ฉ3-17 ไม่มี 
ฉ3-18 มี 
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ฉ3-19 ซอ้น 
ฉ3-20 หลายปียอ้นหลงั 
ฉ3-21 2535  2536  2537  2538  2539 
ฉ3-22 2 
ฉ3-23 12, 7, 2 
ฉ3-24 จ านวนผูป่้วย จ าแนกเป็นรายเดือน อ าเภอตวัอยา่ง  
 (ค่ามธัยฐาน 5 ปียอ้นหลงั พศ. 2535-2539) 
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มธัยฐาน 5 ปี ยอ้นหลงั

 
 
ฉ3-25 ปกติ 
ฉ3-26 จ านวนผูป่้วย จ าแนกเป็นรายเดือน อ าเภอตวัอยา่ง พศ. 2540  
 เปรียบเทียบกบัค่ามธัยฐาน 5 ปียอ้นหลงั พศ. 2535-2539  
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มธัยฐาน 5 ปี ยอ้นหลงั ปีปัจจุบนั

 
ฉ3-27 พฤษภาคม 
ฉ3-28 จ านวนผูป่้วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกตามวนัเร่ิมป่วย 

 จ านวนผูป่้วย (คน)            
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 5            =ผูป่้วย 1 ราย  
 4                
 3                
 2                
 1                

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 วนัเร่ิมป่วย  

 
ฉ3-29 เป็น Common source epidemic เพราะมียอดกราฟสูงสุด (Peak) เพียงยอดเดียวชดัเจน  
 แสดงถึงการมีแหล่งโรคร่วมกนั 
ฉ3-30 เป็น Propagated source epidemic เพราะมียอดกราฟสูงสุดมากกวา่หน่ึงยอด  
 แสดงถึงมีการติดต่อระหวา่งผูป่้วยร่วมดว้ย 
ฉ3-31 วนัท่ี 15 
ฉ3-32 15 
ฉ3-33 สั้นท่ีสุด 
ฉ3-34 มากท่ีสุด 
ฉ3-35 เฉล่ีย 
ฉ3-36 10 - 19 ชัว่โมง 
ฉ3-37 16 ชัว่โมง 
ฉ3-38 แนวโนม้การเกิดโรค 
ฉ3-39 รอบการเกิดโรค 
ฉ3-40 การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 
ฉ3-41 การคน้หาการระบาด 
ฉ3-42 Epidemic Curv 
 

แบบฝึกหัดที่ 4  การวเิคราะห์การกระจายตามสถานที่ 
ฉ4-1 ท่ีอยูเ่ม่ือเร่ิมป่วย 
ฉ4-2 (75x1000)/30,000 = 2.5 
ฉ4-3 (522x10000)/180,000 = 2.9  
ฉ4-4 ข 
ฉ4-5 จ 
ฉ4-6 จ 
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ฉ4-7 จ 
ฉ4-8 จ านวนผูป่้วยจ าแนกตามหมู่บา้น 
ฉ4-9 จ านวนประชากรจ าแนกตามหมู่บา้น 
ฉ4-10 พื้นท่ีเส่ียงตามลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
ฉ4-11 4.96  ถึง   6.30 
ฉ4-12 6.31  ถึง   7.65 
ฉ4-13 7.65 
ฉ4-14 7.64 
ฉ4-15 อตัราป่วย (ต่อพนัประชากร) โรคพิษจากยาฆ่าแมลง  
 อ าเภอตวัอยา่ง พ.ศ. 2539 

ต าบล ก.
ต  าบล ค.

ต  าบล ง.

ต  าบล ข.

6.31 - 7.65

ต าบล ฉ.

อตัราป่วย/1000 คน

4.96 - 6.30

3.61 - 4.95

2.25 - 3.60

ต าบล จ.

 
ฉ4-16 อตัราป่วย 

แบบฝึกหัดที่ 5  การวเิคราะห์การกระจายตามบุคคล 
ฉ5-1 6.1/1000 คน 
ฉ5-2 2.6/1000 คน 
ฉ5-3 เดก็ อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี เฉพาะอยา่งยิง่เพศชาย 
ฉ5-4 ทราบวา่จะควบคุมป้องกนัโรคในกลุ่มประชากรใด  
ฉ5-5 น าไปสู่สมมติฐานสาเหตุของโรค  
 โดยพิจารณาร่วมกบัลกัษณะอ่ืนของการกระจายท่กล่าวแลว้ขา้งตน้ 
  


