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คํานํา 
 
 การสอบสวนโรคระบาดสัตว เปนมาตรการหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการดําเนินการรวมกัน
อยางเปนเครือขายตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยมี จุดมุงหมายในการคนหา
ขอเท็จจริงของเหตุการณการเกิดโรค หรือ การระบาดของโรค และ ปญหาสุขภาพสัตว ดวยการรวบรวมขอมูล
ชนิดตางๆ ท้ังขอมูลระบาดวิทยา ขอมูลสิ่งแวดลอม ขอมูลการชันสูตร รวมท้ังขอมูลท่ีแสดงถึงอิทธิพลของปจจัย
ตางๆ ตอปญหาท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือใชในการวางมาตรการควบคุมและปองกันโรค ซ่ึงในการดําเนินการสอบสวนโรค
ระบาดสัตวนั้น ทุกภาคสวนควรมีความเขาใจท่ีตรงกัน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีในระดับอําเภอ ผูซ่ึงตองเปนดานแรก
ในการพบกับสถานการณการระบาดของโรค  ซ่ึงหากเจาหนาท่ีมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตองก็จะทําใหการ
ดําเนินการสอบสวนโรค มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในการจัดทําคูมือการฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว สําหรับเจาหนาท่ีปศุสัตวระดับอําเภอนี้ 
ผูจัดทําประสงคท่ีจะทําใหเนื้อหาตางๆ นั้น มีความกระชับ งายตอการเขาใจและใชงาน โดยเนื้อหาจะประกอบดวย

ความหมายและข้ันตอนในการสอบสวนโรค การวิเคราะหขอมูลการสอบสวนโรค ซ่ึงจะใชโปรแกรม Microsoft 

Excel เปนหลัก การเขียนรายงานการสอบสวนโรค และนอกจากนี้ยังมีเหตุการณจําลองเพ่ือใหผูเขาอบรมได

ทดลองฝกปฏิบัติในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลการสอบสวนโรคอีกดวย   คณะผูจัดทําตองขอขอบคุณคณะ

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สพ.ญ.ศุภธิดา ภิเศก และ น.สพ.ประกิจ ศรีไสย ท่ีไดเอ้ือเฟอขอมูล

สําหรับการทําแบบฝกหัด   

สุดทายนี้ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานการสอบสวน

โรคอยางแทจริง และหากมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมประการใด โปรดแจงเพ่ือนําไปปรับปรุงสําหรับการจัดพิมพครั้ง

ตอไป 
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บทที่ 1  

ความหมายของการสอบสวนโรค 

 การสอบสวนโรค เปน กิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายในการคนหาขอเท็จจริงของเหตุการณการเกิดโรค หรือ การ

ระบาดของโรค และ ปญหาสุขภาพสัตว ดวยการรวบรวมขอมูลชนิดตางๆ ท้ังขอมูลระบาดวิทยา ขอมูลสิ่งแวดลอม 

ขอมูลการชันสูตร รวมท้ังขอมูลท่ีแสดงถึง ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอปญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยมีสวนท่ีอธิบายใหเห็น

ลักษณะรายละเอียดของปญหา  ท้ังขนาด ขอบเขต และการกระจายของปญหา ไมวาจะเปนลักษณะของสัตว การ

กระจายตามพ้ืนท่ี ตลอดจนชวงเวลาของการระบาดกับสวนท่ีจะพิสูจนใหเห็นจริงวา ปจจัยใดมีอิทธิพลสําคัญตอ

การระบาด ไมวาจะเปนสาเหตุ (cause) แหลงโรค (source) รวมท้ังวิธีการแพรกระจายโรค (mode of 

transmission) และกลุมประชากรท่ีมีความเสี่ยงตอโรค (population at risk) ในการระบาดนั้นๆ 

ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสอบสวนโรค 

 วัตถุประสงคของการสอบสวนโรค แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก วัตถุประสงคเรงดวน และวัตถุประสงค

ระยะยาว 

 1. วัตถุประสงคเรงดวน (immediate objective) 

 วัตถุประสงคเรงดวนในการสอบสวนโรคเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาท่ีกําลังเกิดข้ึน เชน เม่ือเกิดการระบาด

ของโรคไขหวัดนก การสอบสวนโรคมีวัตถุประสงคเรงดวนคือ เพ่ือนําขอมูลจากการสอบสวนการระบาดมาใช

ประกอบการพิจารณาดําเนินการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดนกใหมีประสิทธิภาพ ไดแก  การควบคุมการ

เคลื่อนยายสัตวปก เปนตน และมีประสิทธิผลคือ การดําเนินการควบคุมอยางตรงเปาหมาย สามารถกําจัดโรคได  

(elimination หรอื eradication) โดยใชทรัพยากรเทาท่ีจําเปนหรือนอยท่ีสุด เชน หากมีมาตรการของการควบคุม

หรือการทําลายสัตวปวยหรือสงสัยวาจะติดเชื้อขอมูลท่ีไดจากการสอบสวนโรค ควรจะสามารถนํามาประกอบการ

ตัดสินใจวาควรจะทําลายสัตวชนิดใดหรือกลุมใด เพ่ือลดผลกระทบจากมาตรการท่ีมีตอสัตวและเกษตรกร เชน ลด

การทําลายสัตวโดยไมจําเปน ท้ังยังชวยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีจะตามมาอีกดวย  สวนความหมายของ

ประสิทธิภาพ  คือ การดําเนินการควบคุมกําจัดโรคไดอยางรวดเร็ว เพ่ือชวยลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการ

ระบาดนั้น ไมวาจะเปนความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับผลผลิต หรือความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนกับตัวสัตว หรือเกษตรกรเอง 

รวมถึงลดการแพรกระจายของโรคไปยังสัตวอ่ืนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อีกดวย 

 2. วัตถปุระสงคระยะยาว (long term objective) 

 วัตถุประสงคในระยะยาวของการสอบสวนโรค เปนการนําขอมูลการสอบสวนโรคมาใชเพ่ือหวังผลในการ

ปองกันการเกิดโรคหรือปญหาในอนาคต ท้ังการเกิดโรคหรือปญหาเดิม หรือปญหาซํ้าซอน และการเกิดโรคหรือ

ปญหาใหมท่ีอาจมีความคลายคลึงหรือใกลเคียงกับปญหาเดิมท่ีเคยเกิดข้ึน อีกท้ังยังสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการ



คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตวสําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ  หนา 7 
 

สอบสวนโรค มาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนดําเนินการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปองกันโรคใน

การเลี้ยงสัตวไดอีกทางหนึ่งดวย 

 วัตถุประสงคอ่ืน  ในการสอบสวนโรค ไดแก เพ่ือบงชี้ถึงปญหาทางดานการจัดการ การสวบสวนหาสาเหตุ

และปจจัยของการเกิดโรคหรือการระบาดของโรค อาจจะสามารถชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของระบบการจัดการใน

การเลี้ยงสัตว และสามารถชวยปองกันปญหาทางดานสุขภาพสัตวอ่ืนๆ ไดอีกดวย     หรือเพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ปญหาทางดานสุขภาพของสัตวในขอบขายท่ีกวางข้ึน โดย การสอบสวนปญหาการระบาดในกลุมประชากรใด

ประชากรหนึ่ง จนทราบถึงแหลงท่ีมา และสาเหตุปจจัยของการเกิดการระบาด อาจทําใหเกิดการศึกษาในวงกวาง

ข้ึน วามีกลุมประชากรอ่ืนท่ีอาจมีปญหาเดียวกันหรือไม ทําใหสามารถคนพบปญหาท่ีอาจแอบแฝงอยู ในกลุม

ประชากรนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2  

ขั้นตอนในการสอบสวนการระบาดของโรค 

การสอบสวนการระบาดของโรคท่ีมีประสิทธิภาพตองเริ่มระยะแรกของการระบาด เพราะหากการ

สอบสวนโรคลาชาโอกาสท่ีจะพบแหลงท่ีมาของการระบาดจะนอยลง การสอบสวนการระบาดของโรคมีการ

ดําเนินการเปนข้ันตอน อยางไรก็ตามข้ันตอนตางๆไมจําเปนตองทําตามลําดับ บางข้ันตอนอาจดําเนินการรวมกัน

ได โดยข้ันตอนการสอบสวนการระบาดมีดังตอไปนี้  

1. การตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 

 การสอบถามขอมูลเบื้องตน เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล ท่ีมีอยูแลวจากฐานขอมูลการเฝาระวัง

โรค เจาหนาท่ีท่ีพบโรค หรือจากหองปฏิบัติการในกรณีท่ีมีการสงตัวอยางตรวจแลว  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา

ขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาในการเตรียมตัวกอนการสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี และเปนการประเมินถึง

สภาวะของโรค เชน ชนิดของสัตวปวย ความรุนแรงของการระบาด พ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาด เปนตน 

 

ตัวอยางขอมูลเบ้ืองตนท่ีควรทราบ 

“ใครผูแจงการระบาด (การเกิด) โรค?” 

“สถานท่ีท่ีเกิดโรค” 

“ชนิดของสัตวท่ีปวย (ตาย) อายุ เพศ พันธุ จํานวน” 

“ความรนุแรงท่ีพบ (อัตราปวย อัตราตาย ระยะเวลาปวย ระยะเวลาตาย)” 

  

 

2. การเตรียมการกอนการสอบสวนโรค 

การเตรียมการกอนการสอบสวนโรค มีความสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปของการ

สอบสวนโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังยังชวยลดปญหาและอุปสรรคขัดของท่ีมักจะพบในระหวางการ

ดําเนินการ การเตรียมการมี 2 ลกัษณะ ไดแก 
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2.1 การเตรียมอุปกรณ  

ตัวอยางอุปกรณท่ีควรเตรียมเพ่ือการสอบสวนโรค 

1) อุปกรณปองกันตนเอง เชน รองเทาบูท ถุงมือ หนากาก ชุดปองกัน เปนตน  

2) อุปกรณสําหรับการจดบันทึก เชน แบบสอบสวนโรค สมุด ปากกา 

3) อุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยาง 

4) อุปกรณสื่อสารและสารสนเทศ เชน วิทยุสื่อสาร โทรศัพทมือถือ เครื่องกําหนดพิกัด กลองถายรูป 

5) น้ํายาฆาเชื้อโรคพรอมอุปกรณพนยา 

 

2.2 การเตรียมขอมูล 

ตัวอยางขอมูลท่ีตองเตรียม 

“ขอมูลท่ัวไปของโรคท่ีมีอาการคลายคลึงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน” ในปจจุบันนี้ขอมูลบางอยางหรืออาจจะเกือบทุก

อยางสามารถสืบคนไดผานเทคโนโลยีแบบ online ในพ้ืนท่ีท่ัวไทยแลว  

“มาตรการควบคุมโรค” อันนี้ควรจะเปนมาตรการท่ัวไป และมาตรการเฉพาะโรคดวย 

 

2.3 การเตรยีมทีมสอบสวนโรค 

ตวัอยางขององคประกอบของทีมสอบสวนโรค  

1) นักระบาดวิทยา 

2) เจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในระดับพ้ืนท่ี 

3) เจาหนาท่ีจากหองปฏิบัติการ 
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3. การกําหนดนิยามสัตวปวย  

การกําหนดนิยามสัตวปวย เพ่ือใชเปนเกณฑในการคนหาสัตวปวยในพ้ืนท่ี  ซ่ึงการกําหนดนิยามนี้ตอง

อาศัยขอมูลเบื้องตนท่ีไดรับมาประกอบกันข้ึน โดยสวนประกอบที่สําคัญของนิยามโรคควรประกอบดวย  

1. สวนท่ีเก่ียวของกับตัวสัตว ไดแก ชนิดสัตว อาการท่ีแสดงออก อัตราปวย และอัตราตาย  

2. ชวงเวลาของการระบาด ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีทีมสอบสวนจะใชเปนขอบเขตของการสอบถาม 

3. สถานท่ี หรือ พ้ืนท่ีของการระบาด ท่ีทีมสอบสวนจะใชเปนขอบเขตในการดําเนินการสอบสวนโรค 

 

ตัวอยางท่ี 1 การกําหนดนิยามสัตวปวยการตายเฉียบพลันของสุกร 

สุกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบลเหลาดอกไม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม แสดงอาการดังตอไปนี้ มีไข ผิวหนังแดงหรือ

ใบหูมีสีคล้ํา มีปญหาระบบสืบพันธุ ประกอบดวย กลับสัดหลังผสมพันธุ แทง มัมม่ี ลูกตายแรกคลอด หรือลูกท่ี

คลอดออนแอหรือผิดปกติ มีปญหาระบบทางเดินหายใจ ประกอบดวย มีน้ํามูก ไป หายใจหอบ หรือหายใจลําบาก 

มีปญหาระบบทางเดินอาหาร ประกอบดวย อาเจียนหรือทองเสีย และตายเฉียบพลัน โดยตองพบอาการทางคลินิก

อยางนอย 30% หรือมีอัตราการตายเฉียบพลันอยางนอย 10% ของสุกรในฟารมเดียวกัน ภายใน 2 สัปดาหในชวง

ระหวางวันท่ี 1 สงิหาคม ถึง 14 ตุลาคม 2553 

 

ตัวอยางท่ี 2 นิยามของโรคไขหวัดนกกรณีสงสัยวาปวย 

สัตวปกปวยในชวงระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2548 ในพ้ืนท่ีตําบลไทรงาม อําเภอทามะมวง 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสัตวปกปวยมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. สัตวปกท่ีถูกเลี้ยงในระบบฟารม มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ 1 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ํา

ลดลงรอยละ 20 ใน 1 วัน หรือ 

2. สัตวปกท่ีถูกเลี้ยงแบบหลังบาน มีอัตราการตายอยางนอยรอยละ 5 ใน 2 วัน 

 

3. สัตวปกตามขอ 1. และ 2. แสดงอาการอ่ืนรวมดวยดังนี้ ตายกะทันหัน อาการระบบทางเดินหายใจ เชน หายใจ

ลําบาก หนาบวม น้ําตาไหล อาการทางระบบประสาท เชน ชัก คอบิด   และอาการอ่ืนๆ เชน ทองเสีย หรือขนยุง 

ซึม ไมกินอาหาร ไขลด ไขรูปรางผิดปกติ หงอนเหนียงมีสีคล้ํา หรือหนาแขงมีจุดเลือดออก  
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4. การคนหาสัตวปวย และเก็บรวบรวมขอมูล 

กระบวนการคนหาสัตวปวย ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการสอบสวนโรค เพราะโดยท่ัวไปแลว สัตวท่ี

พบวาแสดงอาการปวยในตอนแรก ไมวาจะโดยเกษตรกรแจงเขามา หรือโดยเจาหนาท่ีออกไปทําการสอบสวน

คนหาโรค มักจะเปนเพียงสวนหนึ่งของจํานวนสัตวท่ีปวยท้ังหมด ดังนั้น การคนหาสัตวปวยเพ่ิมเติมจะทําให

แยกตัวปวยออกจากสัตวสุขภาพดี เพ่ือใหการควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหไดขอมูลเพ่ิมเติม

จากสัตวปวยเหลานั้น ซ่ึงอาจอยูในระยะของการปวยท่ีแตกตางกัน จะทําใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

สอบสวนโรค และอาจสามารถสอบสวนกลับไปถึงสัตวตัวแรกท่ีปวย (first case) ซ่ึงจะเปนอยางมากในการคนหา

สาเหตุ (Source) ของการเกิดการระบาด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงควรดําเนินการไปพรอมกับการคนหาสัตวปวย โดยมีกลุมขอมูลท่ีสําคัญ คือ 

1. ประวัติโดยท่ัวไปของสัตวและกลุมประชากร เชน ชนิดและประเภทสัตวท่ีปวย (และไมปวย) อายุ เพศ 

แหลงท่ีมา 

2. ลักษณะของโรค เชน อาการปวย ระยะเวลาปวย วันท่ีเริ่มปวย (และหากมีการตาย ควรถามถึงวันท่ีเริ่มมีสัตว

ตายในฝูง) ความรนุแรงของโรค (เชนจํานวนสัตวปวย-ตาย)  

3. ลักษณะการจัดการ เชน ลักษณะของฟารม หรือพ้ืนท่ีท่ีใชเลี้ยงสัตวแหลงอาหาร – น้ํา ความหนาแนนของการ

เลี้ยง ลักษณะโรงเรือน 

4. ปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน จุดท่ีคาดวาจะเปนแหลงแพรเชื้อ ยานพาหนะ คน สัตว   ปจจัยดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน 

แหลงน้ํา คลอง เปนตน 

 

5. การบรรยายลักษณะการระบาดของโรค  

 การประเมินการระบาดของโรควาเกิดข้ึนในลักษณะใด โดยอธิบายลักษณะของสัตวปวย ท่ีเก่ียวของกับ  3 

ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยเก่ียวกับตัวสัตว (Animal) สถานท่ี (place) และเวลา (Time)  

ขอมูลเกี่ยวกับตัวสัตว ขอมูลเบื้องตนท่ีจําเปนตองวิเคราะหเพ่ือดูวากลุมใดมีแนวโนมการเปนโรคมาก

ท่ีสุด เชน อัตราปวยจําเพาะของโรคตามชนิดสัตว อายุ เพศ และพันธุ ซ่ึงอาจชวยชี้แนวทางบางอยางในการ

สอบสวนหาสาเหตุของการระบาดของโรคตอไป 

การวิเคราะหหรืออธิบายขอมูลสามารถทําใหเขาใจและมองเห็นภาพไดงายข้ึนโดยใชตาราง (Tables) และ

แผนภาพ (Diagrams)  
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รูปท่ี 1 แสดงตัวอยางการแสดงขอมูลเกี่ยวกับตัวสัตวโดยใชแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการแสดงขอมูลเกี่ยวกับตัวสัตวโดยใชตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี

ชนิดสัตว 

 สิ่งท่ีควรทํา ไดแก การทําแผนท่ีจุดแสดงตําแหนงของสัตวปวย ( Spot map) โดย

นําตําแหนงท่ีพบสัตวปวยแตละรายมาจุดลงบนแผนท่ีตามเขตท่ีอาศัยของเจาของสัตว เพ่ือดูวามีการรวมกลุมของ

สัตวปวย (Cluster of cases) ในพ้ืนท่ีใดหรือไม ซ่ึงเปนแนวทางในการท่ีจะเขาไปสอบสวนการระบาดได  อยางไรก็

ตามหากพ้ืนท่ีใดมีจํานวนประชากรสัตวหนาแนน อาจพบมีจํานวนสัตวปวยมากข้ึนดวย ซ่ึงอาจทําใหการแปลขอมูล

ใหผิดพลาดได  

รายงานสัตวปกปวยตายผิดปกติ 

จํานวนผูเล้ียง 
จํานวนสัตวท้ังหมด (ตัว) 

จํานวนสัตวท่ีตาย 

(ตัว) 

อัตรการตาย 

(%) ราย รอยละ 

ไกพ้ืนเมือง 27 79.41 979 191 20 

ไกเนื้อ 3 8.82 1320 13 1 

ไกไข 1 2.94 500 100 20 

เปดไข 1 2.94 8 1 13 

ไกชน 1 2.94 15 15 100 

อ่ืนๆ 1 2.94 400 100 25 

ท้ังหมด 34 100 3,222 414 13 

ไกไข
77
5%

ไกเนื้อ
87
5%

ไกพื้นเมือง
957
57%

นกกระทา
33
2%

เปด
490
29%

อื่นๆ
33
2%
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รูปท่ี 2-3 แสดงตัวอยางการแสดงตําแหนงการเกิดโรคโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (GIS) 

 

ขอมูลเกี่ยวกับเวลา สิ่งท่ีควรทํา ไดแก การนําเอาวันเริ่มปวย ( Data of onset) ของสัตวปวยท้ังหมดมา

เขียนแสดงเปนกราฟ ซ่ึงเรียกวา “Epidemic Curve” ซ่ึงจะมีประโยชน คือ สามารถใชบอกชนิดของการระบาด

ของโรควาเปนแบบ Common source หรอื Propagated source epidemic และเปนแนวทางใหทราบถึง

ระยะเวลาท่ีผูปวยไปสัมผัสโรค (Period of exposure) (ในกรณีท่ีเปนการระบาดแบบ Point common source) 

ชนิดการระบาดของโรค จําแนกไดเปน 2 ชนิดตามลักษณะการแพรกระจายของโรค ดังนี้ 

1.การระบาดของโรคจากแหลงเชื้อรวมกัน ( Common source epidemics) 

มี 2 ลกัษณะ คือ Point common source (รูปท่ี 4) ซ่ึงหมายถึง การระบาดของโรคแบบท่ีเกิดจาก

กลุมประชากรสัตวไปสัมผัสแหลงแพรเชื้อโรครวมกันและในชวงระยะเวลาอันสั้น ทําใหเกิดการปวยในชวงเวลา

ตางกันไมเกิน 1 ระยะเวลาฟกตัวของโรค  เชน การระบาดของโรคท่ีเกิดจากอาหารเปนพิษ และ Continuous 

common source (รูปท่ี 5) ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการระบาดแบบ Point common source แตแตกตางกันท่ี

ระยะเวลาการสัมผัสแหลงแพรเชื้อรวมเปนระยะเวลานาน เชน การระบาดของโรคท่ีเกิดจากการปนเปอนของเชื้อ

ในแหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน 
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รูปท่ี 4 ลักษณะการระบาดของโรคจากแหลงแพรเช้ือรวมกัน โดยมีการสัมผัสเช้ือแบบชวงส้ันๆ 

(Point common source) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ลักษณะการระบาดของโรคจากแหลงแพรเช้ือรวมกัน โดยมีการสัมผัสเช้ือแบบตอเนื่อง 

(Continuous common source) 

 

 

 

 

 

 

 

2. การระบาดของโรคจากแหลงแพรเชื้อกระจาย (Propagated-Source Epidemics) 

การระบาดของโรคนี้แบบนี้เกิดจากการแพรเชื้อจากสัตวตัวหนึ่งไปสูสัตวอีกตัวหนึ่ง (Animal to animal 

transmission) ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมก็ตาม 
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รูปท่ี 6 ลักษณะการระบาดของโรคจากแหลงแพรเช้ือกระจาย (Propagated-Source  

Epidemics) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดง ขอแตกตางระหวาง Common Source Epidemics และPropagated Source 

Epidemics 

หัวขอ Common-Source Epidemics Propagated-Source Epidemics 

1. ลกัษณะของ epidemic curve รูประฆังหรือกระจายแบบปกติ ( Bell 

– Typed Curve) 

ไมเปนรูประฆังจับกันเปนกลุม 

2. ระยะหางของเวลาระหวางสัตวปวย

ตัวแรกและตัวสุดทาย 

หางกันไมเกินระยะฟกตัวของโรค 

(ยกเวนการระบาดแบบ Continuous 

common source) 

หางกันเกิน 1 ระยะฟกตัวของโรค 

3. วิธีการแพรโรค (methods of 

Transmission) 

จากสื่อรวมนําโรค เชน น้ํา อาหาร 

นมหรืออ่ืนๆ (Common Vehicle 

borne Transmission) 

จากสัตวตัวหนึ่งไปยังสัตวอีกตัวหนึ่ง 

(Animal to animal Transmission) 

4. ระยะเวลาของการระบาด            

(Duration of Epidemic) 

มักจะสั้น จํากัดอยูในชวงระยะเวลา

หนึ่ง 

มักจะยาวไมจํากัดอยูในชวงเวลาใด

เวลาหนึ่ง 
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6. การตั้งสมมุติฐาน 

 การเก็บขอมูลในภาคสนามทําใหสามารถบรรยายลักษณะของการเกิดโรคในดาน เวลา ( Time) สถานท่ี 

(Place) และ สัตว (Animal) และอาจทราบเชื้อท่ีเปนสาเหตุของการระบาด นอกจากนี้ยังทราบขอมูลเบื้องตนดาน  

- แหลงแพรกระจายเชื้อโรค เชน สัตวท่ีเพ่ิงเคลื่อนยายเขาใหม แหลงน้ํา แหลงอาหาร เปนตน 

- วิธีการแพรกระจาย หรือติดตอของโรค เชน สัมผัสโดยตรง (Close contact) การกิน เปนตน  

- ปจจัยปองกัน เชน การทําวัคซีนกอนเกิดการระบาด เปนตน  

- ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ่ืน ๆ เชน อายุ เพศ การมีพอคาเขามาในฟารม เปนตน 

การศึกษาเชิงพรรณนาโดยสวนมากจะยังไมไดขอสรุปท่ีแทจริงดานแหลงแพรกระจายเชื้อโรค วิธีการ

แพรกระจาย ปจจัยปองกัน และปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาระบาด

วิทยาเชิงวิเคราะห ( Analytical study) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ีไดมาจากขอมูลเบื้องตนในศึกษาระบาดวิทยาเชิง

พรรณนา ตัวอยางของสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือทดสอบ เชน 

- แหลงแพรกระจายเชื้อท่ีทําใหเกิดการระบาดนี้ คือ อาหารท่ีใชเลี้ยงสัตว  

- ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในครั้งนี้ คือ การติดเชื้อจากฟารมขางเคียง 

- สัตวท่ีทําวัคซีนกอนการเกิดโรคมีโอกาสเปนโรคนอยกวาสัตวท่ีไมไดทําวัคซีน 

- สัตวท่ีมีอายุนอยมีโอกาสท่ีตรวจพบโรคมากกวาสัตวอายุมาก 

 

7. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยเส่ียงในการแพรโรค 

 การหาปจจัยเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค สามารถใชวิธีการศึกษาไดหลายรูปแบบ แตวิธีหนึ่งท่ีนิยม

ไดแก การศึกษาแบบ Case-control ซ่ึงทําไดคอนขางงายและประหยัดเวลาและเงิน    การศึกษาจะประกอบดวย

การหาความสัมพันธของปจจัยท่ีสนใจ (ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนปจจัยเสี่ยงตอการระบาดครั้งนี้ เชน การใชพอพันธุ

ฟารม A) กับกลุมสัตวท่ีเปนโรค หรือ เขาขายตามนิยามของโรค ซ่ึงเรียกวา  “Case” และกลุมสัตวท่ีจะมาเปนกลุม

อางอิง ท่ีเรียกวา “Control” ซ่ึงมักเปนกลุมสัตวในพ้ืนท่ีเกิดโรคตามนิยามโรค แตไมไดแสดงอาการปวยตาม

นิยามโรคหรือไดรับผลการตรวจยืนยันแลววาไมไดเปนโรคแตอยางใด  

 การวัดความสัมพันธในการศึกษาชนิด Case-control จะใช Odds ratio (OR) เปนตัววัด ซ่ึงสามารถ

คํานวณโดย 
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    มีปจจัย ไมมีปจจัย 

 Cases 
 

A B A+B 

Controls C D C+D 

  
A+C B+D A+B+C+D 

 

โดยท่ี  A คือ จํานวนสัตวท่ีเปนโรคท่ีสัมผัสกับปจจัย 

 B คือ จํานวนสัตวท่ีเปนโรคท่ีไมไดสัมผัสกับปจจัย 

 C คือ จํานวนสัตวท่ีไมเปนโรคท่ีสัมผัสกับปจจัย 

 D คือ จํานวนสัตวท่ีไมเปนโรคท่ีไมไดสัมผัสกับปจจัย 

โอกาสของการสัมผัสกับปจจัยในกลุม Case ตอ โอกาสของการสัมผัสกับปจจัยในกลุม Control (Odds ratio) = 

(A/B)/(C/D)   =  A*D/B*C  

 

การแปลผล  

คา OR > 1 ถือวาปจจัยนั้นนาจะเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการระบาดในครั้งนี้ ยิ่งคา OR สูงเทาไร ปจจัยนั้น

ยิ่งมีโอกาสมีความสัมพันธกับการระบาดสูง 

คา OR < 1 ถือวาปจจัยนั้นนาจะเปนปจจัยปองกัน (Preventive risk) การระบาดในครั้งนี้  

ขอพึงระวัง การแปลผลคา OR นี้ ตองแปลควบคูไปกับอีกคาหนึ่งคือ คาความเช่ือม่ัน 95% ซ่ึงตองมีคาท่ีไม

เทากับ 1 ดวยเชนกัน ซ่ึงคานี้ตองมากกวา 1 ในกรณีของปจจัยเสี่ยง และนอยกวา 1 ในกรณีของปจจัยปองกัน  

คาความเชื่อม่ัน 95 % (95% Confidence interval) หมายความวา ถาทําการศึกษาแบบนี้ 100 ครั้ง เชื่อม่ันวามี 

95 ครั้งท่ีผลลัพธท่ีไดจะอยูระหวางคาต่ําสุด (lower limit) และคาสูงสุด (upper limit) นี้      ถาคานี้มี 1 อยูดวย

แสดงวาการเกิดโรคหรือภาวะท่ีสนใจศึกษา นั้นไมสัมพันธกับการมีหรือไมมีปจจัยเสี่ยง 

ตัวอยางเชน  

คา OR =5.12 (คาความเชื่อม่ัน 95% = 1.31 – 8.26) แสดงวา “สัตวท่ีปวยหรือฟารมท่ีพบสัตวปวยมีโอกาสท่ีจะ

สัมผัสกับปจจัยท่ีศึกษาประมาณ 5 เทาของสัตวท่ีไมปวย หรือฟารมท่ีไมพบสัตวปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95%” 
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คา OR =5.12 (คาความเชื่อม่ัน 95% = 0.89-7.48) แสดงวา “สัตวท่ีปวยหรือฟารมท่ีพบสัตวปวยมีโอกาสท่ีจะ

สัมผัสกับปจจัยท่ีศึกษาประมาณ 5 เทาของสัตวท่ีไมปวย หรือฟารมท่ีไมพบสัตวปวย แตเนื่องจากคาความเชื่อม่ันท่ี 

95% รวมคา OR = 1 แสดงวาโอกาสท่ีจะสัมผัสกับปจจัยในฟารมท่ีพบสัตวปวยและฟารมท่ีไมพบสัตวปวยไม

แตกตางกัน 

 

ตัวอยาง   ผลการสอบสวนการตายเฉียบพลันของสุกรในตําบลเหลาดอกไม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  

โดยการใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 68 ราย ใน 7 หมูบาน โดยแบงเปนฟารมท่ีมีสัตวปวยตายตาม

นิยามโรค 37 ฟารม และฟารมท่ีไมมีสัตวปวยตามนิยามโรค 31 ราย  

 ปจจัยเสี่ยงท่ี 

 

1 (ท่ีสงสัย) คือ การใชบริการพอพันธุ A ในการผสมกับแมสกุรในฟารม 

 
  ใชพอพันธุ A ไมใชพอพันธุ A 

 ฟารมมีสัตวปวย 
 

17 20 37 

ฟารมไมมีสัตวปวย 5 26 31 

  
22 46 68 

การคํานวณคา OR  

คา OR = 17*26 / 5*20 = 4.42  

คาความเชื่อม่ันท่ี 95% = 1.39 – 14.03 

แปลผล  ฟารมท่ีพบสัตวปวยมีโอกาสท่ีจะใชพอพันธุ A ประมาณ 4.42 เทาของฟารมท่ีไมพบสัตวปวย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

 

ปจจัยเสี่ยงท่ี 

 

2 (ท่ีสงสัย) คือ การใชบริการพอพันธุ C ในการผสมกับแมสกุรในฟารม 

 
  ใชพอพันธุ C ไมใชพอพันธุ C 

 ฟารมมีสัตวปวย 
 

12 25 37 

ฟารมไมมีสัตวปวย 8 23 31 

  
20 48 68 

การคํานวณคา OR  

คา OR = 12*23 / 8*25 = 1.38  

คาความเชื่อม่ันท่ี 95% = 0.48 – 3.98 
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แปลผล  ฟารมท่ีพบสัตวปวยมีโอกาสท่ีจะใชพอพันธุ C ประมาณ 1.38 เทา ของฟารมท่ีไมพบสัตวปวย แต

เนื่องจากคาความเชื่อม่ันท่ี 95% รวมคา OR = 1 แสดงวาโอกาสท่ีจะใชพอพันธุ C ในฟารมท่ีพบสัตวปวยและ

ฟารมท่ีไมพบสัตวปวยไมแตกตางกัน 

 

8. การควบคุมโรค 

ภายหลังจากการท่ีไดรับขอมูลทางระบาดวิทยาท่ีเก่ียวของกับการระบาดของโรคนั้นแลว สามารถนํามาใช

เปนแนวทางในการวางแผนปองกันและควบคุมโรคนั้นไดอยางถูกตองและสมบูรณ ซ่ึงตาม ขอเท็จจริงแลวในขณะท่ี

กําลังสอบสวนการระบาดของโรค ก็ควรดําเนินการปองกันการแพรกระจายของโรคควบคูกับการวางมาตรการปองกัน

และควบคุมโรค  เชน การแยกสัตวปวย ( Isolation) การกักกันสัตวไดสัมผัสโรค (Quarantine) การจัดการและการ

สุขาภิบาล (Management and Sanitation) การทําลายเชื้อ (Disinfection) การประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับโรค

แกเกษตรกร ผูประกอบการคาสัตวและผูบริโภค ตลอดจนติดตามสัตวท่ีสัมผัสโรค (Contact tracing) เปนตน 

 

9. การเขียนรายงานผลการสอบสวนโรค 

สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีตองดําเนินการภายหลังการสอบสวนการระบาดของโรค คือ การเขียนรายงาน

ผลการสอบสวนโรค การเขียนรายงานนี้มีประโยชนเพ่ือใหผูอ่ืนไดเขาใจเก่ียวกับการระบาดของโรค และท่ีสําคัญจะ

เปนแนวทางใหผูท่ีมีหนาท่ีดานสุขภาพสัตวไดพิจารณาถึงมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค

นั้นตอไป    



บทที่ 3  

แบบฝกหัดการวิเคราะหขอมูลการสอบสวนโรค 

 การเก็บขอมูลท่ีไดมาจากการสอบสวนโรคนั้นสามารถเก็บขอมูลไดหลายวิธีการ เชน การสัมภาษณโดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire interview) การสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth interview) เปนตน เม่ือไดขอมูล

มาแลวจะตองมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ ( data validation) วิเคราะห (data 

analysis) ในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปหลายโปรแกรมท่ีชวยใหการเก็บขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

Excel Access EpiInfo SPSS เปนตน สําหรับแบบฝกหัดนี้จะใชโปรแกรม Excel เปนหลักเนื่องจากเปนโปรแกรม

ท่ีใชกันอยางแพรหลาย และสามารถนํามาวิเคราะหในลักษณะท่ีไมซับซอนมากนัก     

 ในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลการสอบสวนโรคนั้น ประกอบดวย 2 สวนคือ การประเมินลักษณะการ

ระบาดของโรค และการหาปจจัยเสี่ยงในการแพรโรค  

 การประเมินการระบาดของโรค เปนการอธิบายลักษณะของสัตวปวย ท่ีเก่ียวของกับ 3 ปจจัยหลัก ไดแก 

ปจจัยเก่ียวกับตัวสัตว (Animal) สถานท่ี (Place) และเวลา (Time)   

การหาปจจัยเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค สามารถใชวิธีการศึกษาไดหลายรูปแบบ แตวิธีหนึ่งท่ีนิยม

ไดแก การศึกษาแบบ Case-control ซ่ึงทําไดคอนขางงายและประหยัดเวลาและเงิน    การศึกษาจะประกอบดวย

การหาความสัมพันธของปจจัยท่ีสนใจ (ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนปจจัยเสี่ยงตอการระบาดครั้งนี้ เชน การใชพอพันธุ

ฟารม A) กับกลุมสัตวท่ีเปนโรค หรือ เขาขายตามนิยามของโรค ซ่ึงเรียกวา  “Case” และกลุมสัตวท่ีจะมาเปนกลุม

อางอิง ท่ีเรียกวา “Control” ซ่ึงมักเปนกลุมสัตวในพ้ืนท่ีเกิดโรคตามนิยามโรค แตไมไดแสดงอาการปวยตาม

นิยามโรคหรือไดรับผลการตรวจยืนยันแลววาไมไดเปนโรคแตอยางใด  

จุดประสงคของการทําแบบฝกหัดนี้ ไดแบงออกเปน 3 สวนคือ  

1 .เพ่ือใหผูท่ีเขารวมอบรมไดเรียนรูวิธีการในการจัดการขอมูลการสอบสวนโรค   

2. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดเรียนรูวิธีการทํากราฟการระบาด  

3. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยงของโรค 
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แบบฝกหัดท่ี 3.1 

การจัดการขอมูลการสอบสวนโรค 

 การจัดการขอมูลการสอบสวนโรค เปนข้ันตอนแรกหลังจากการสอบสวนโรค ท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะ

ไมวาทีมสอบสวนโรคจะมีการดําเนินการท่ีดีอยางไร แตถาในข้ันตอนของการจัดการขอมูลการสอบสวนโรคไมดีพอ

ก็จะทําใหการวิเคราะหขอมูลไมดีเทาท่ีควร   ดังนั้น ในแบบฝกหัดนี้ มีจุดประสงคเพ่ือใหผูเขารวมอบรมได เรียนรู

วิธีการในการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสอบสวนโรค และเรียนรูวิธีการจัดการขอมูล โดยใช Pivot Table 

 

1. เรียนรูวิธีการในการบันทึกขอมูล 

1.1 การนําขอมูลจากแบบสอบถามบันทึกลงใน Excel  

 ในกรณีเม่ือทีมสอบสวนโรคไดเขาไปเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรียบรอยแลว  ทีมสอบสวนโรคควรนํา

ขอมูลมาจัดเก็บไวใน Excel เพ่ือสะดวกแกการจัดเก็บ และวิเคราะหตอไป    ในกรณีท่ีมีการจัดเก็บขอมูลหลายคน 

ควรมีการตกลงกันกอนวาจะใสขอมูลใหตรงกันอยางไร เชน เพศ อาจบันทึกเปน ผู  หรือ เมีย หรือ จะใชตัวเลข 

เชน เพศผู = 1 เพศเมีย = 2   และในกรณีท่ีใสตัวเลขลงไปนั้น ตองมีการใสความหมายของตัวเลขดังกลาว ใหผูท่ี

อานขอมูลทานอ่ืนๆ เขาใจดวย  

 การตั้งคาของเซลลท่ีจะทําการบันทึกก็มีความสําคัญเชนกัน ควรตั้งคาใหมีความเหมาะสมสําหรับขอมูล 

เชน ขอมูลจํานวนสัตวปวย จํานวนสัตวตายควรตั้งคาเปนตัวเลข ขอมูลวันท่ีสัตวเริ่มปวยควรตั้งคาเปนวันท่ี เปนตน  

 สําหรับขอมูลท่ีจะนํามาคํานวณหาปจจัยเสี่ยงโดยใชตาราง 2x2 นั้น ควรเปนขอมูลท่ีมี 2 ประเภท คือ มี 

หรือ ไมมี , สัมผัส หรือ ไมสัมผัส, yes หรอื No, และ 1 หรอื 0 เปนตน   

 

 

แบบฝกหัด 

ใหผูเขารวมอบรมแบงกลุม และใหแตละกลุมนําขอมูลจากแบบสอบถามมาใสลงใน Excel 
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แบบสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว 
 
1) ที่อยูบานที่ดําเนินการสอบสวนโรค 

บานเลขที่....................... หมูท่ี.......... ตําบล....เหลาดอกไม....... อําเภอ....... ........-.............................. 

จังหวัด...........-...................... พิกัดที่ต้ัง  แกน X.............-..................... แกน Y............-..................... 

2) พบสตัวปวยตามนยิามโรค     � ไมพบ    � พบ      

3)   ประวัติสตัวปวย         

 วันที่ปวยวันแรก ……/……………/……………… 

 จํานวนทั้งหมด …………………จํานวนปวย…………………จาํนวนตาย…………… 

4)  ปจจัยเสี่ยงและสาเหตุการเกิดโรค   

ภูมิคุมกันโรค 

4.1 สัตวในฝูงสัตวที่เกิดโรคเคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคที่เกิดหรือไม   

 � ไมเคยฉดี            � เคย  ฉีดวัคซีนครั้งสุดทายเมื่อวันที่........................ LOT.........................  

การเคลื่อนยาย 

4.2 มีการเคลื่อนยายพาหะนําโรค เขา-ออก หรือผานพื้นที่เกิดโรคกอนเกิดโรคระบาดและคาดวาเปนสาเหตุ

การเกิดโรค   

 

ชนิดของพาหะนําโรค มี ไมม ี ตนทางหรือแหลงที่มา  (ระบุสถานท่ี) 

ใชบริการพอพันธุ A    

ใชบริการพอพันธุ B    

ใชบริการพอพันธุ C    

มียานพาหนะขนสงสัตว เขามา    

อ่ืนๆ(ระบุ)……………..    

 

 

 

 

หมายเลข…….

 

1 

2 3 
4 

5 

6 
7 8 9 

10 

11 

12 

13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ท่ี ฟารม

สกุร 
หมู ตําบล พบสัตว

ปวยใน
ฟารม 

วันท่ีสัตว
ปวย 

จํา 
นวน
สกุร 

จํา 
นวน 
ปวย 

จํา 
นวน
ตาย 

ทํา
วัคซีน 
อหิ
วาห
สกุร 

พอ
พันธุ 
A 

พอ
พันธุ 
B 

พอ
พันธุ 
C 

1 0212 2 เหลา
ดอกไม 

พบ 25/8/53 10 2 0 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

2 0963 9 เหลา
ดอกไม 

พบ 2/9/53 41 41 37 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

3 0322 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 2/9/53 12 4 3 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

4 0329 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 4/9/53 36 18 18 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

5 0201 2 เหลา
ดอกไม 

พบ 10/9/53 90 90 34 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

6 0453 4 เหลา
ดอกไม 

พบ 15/9/53 50 50 2 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

7 0202 2 เหลา
ดอกไม 

พบ 15/9/53 21 18 13 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

8 0858 8 เหลา
ดอกไม 

พบ 16/9/53 13 13 2 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

9 1154 4 เหลา
ดอกไม 

พบ 17/9/53 1 1 0 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

10 0203 2 เหลา
ดอกไม 

พบ 18/9/53 22 18 10 ทํา ใช ไมใช ใช 

11 0448 4 เหลา
ดอกไม 

พบ 20/9/53 7 7 0 ทํา ไมใช ไมใช ไมใช 

12 1127 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 22/9/53 13 13 7 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

13 0320 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 22/9/53 64 64 46 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

14 0107 1 เหลา
ดอกไม 

พบ 23/9/53 5 2 2 ไมทาํ ไมใช ไมใช ไมใช 

15 0106 1 เหลา
ดอกไม 

พบ 23/9/53 3 3 3 ไมทาํ ไมใช ไมใช ไมใช 

16 0104 1 เหลา พบ 23/9/53 28 20 18 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 
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ดอกไม 
17 0105 1 เหลา

ดอกไม 
พบ 24/9/53 6 4 0 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

18 0108 1 เหลา
ดอกไม 

พบ 27/9/53 19 16 3 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

19 1174 11 เหลา
ดอกไม 

พบ 27/9/53 38 21 17 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

20 0859 8 เหลา
ดอกไม 

พบ 29/9/53 23 23 2 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

21 1170 11 เหลา
ดอกไม 

พบ 29/9/53 23 2 0 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

22 0324 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 1/10/53 18 2 0 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

23 1134 4 เหลา
ดอกไม 

พบ 3/10/53 3 3 0 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

24 0331 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 3/10/53 18 1 1 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

25 0208 2 เหลา
ดอกไม 

พบ 3/10/53 17 7 0 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

26 0328 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 4/10/53 33 6 4 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

27 0860 8 เหลา
ดอกไม 

พบ 5/10/53 31 31 0 ทํา ไมใช ไมใช ไมใช 

28 1121 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 5/10/53 19 8 2 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

29 1168 11 เหลา
ดอกไม 

พบ 6/10/53 13 4 2 ทํา ไมใช ไมใช ใช 

30 1125 3 เหลา
ดอกไม 

พบ 6/10/53 13 1 0 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

31 0423 4 เหลา
ดอกไม 

พบ 7/10/53 25 1 0 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

32 0103 1 เหลา
ดอกไม 

พบ 7/10/53 3 3 1 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

33 1132 11 เหลา
ดอกไม 

พบ 7/10/53 1 1 0 ไมทาํ ไมใช ไมใช ไมใช 

34 0404 4 เหลา
ดอกไม 

พบ 8/10/53 13 2 2 ไมทาํ ไมใช ใช ใช 
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35 0205 2 เหลา
ดอกไม 

พบ 11/10/5
3 

20 10 0 ไมทาํ ไมใช ไมใช ใช 

36 0101 1 เหลา
ดอกไม 

พบ 12/10/5
3 

41 2 0 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

37 0962 9 เหลา
ดอกไม 

พบ 12/10/5
3 

20 1 1 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

38 0407 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   42 0 0 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

39 0405 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   13 0 0 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

40 0408 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   29 0 0 ทํา ไมใช ไมใช ไมใช 

41 0406 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   23 0 0 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

42 0420 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   1 0 0 ไมทาํ ไมใช ใช ไมใช 

43 0421 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   2 0 0 ไมทาํ ไมใช ไมใช ไมใช 

44 0411 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   25 0 0 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

45 0410 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   7 0 0 ไมทาํ ไมใช ใช ไมใช 

46 0415 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   7 0 0 ทํา ไมใช ใช ไมใช 

47 0443 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   15 0 0 ทํา ไมใช ไมใช ไมใช 

48 0109 1 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   8 0 0 ไมทาํ ไมใช ใช ไมใช 

49 0856 8 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   12 0 0 ไมทาํ ใช ไมใช ไมใช 

50 1167 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   26 0 0 ทํา ใช ไมใช ไมใช 

51 1172 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   3 0 0 ทํา ไมใช ไมใช ใช 

52 1173 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   0 0 0 ทํา ไมใช ไมใช ไมใช 

53 1169 11 เหลา ไมพบ   19 0 0 ทํา ไมใช ไมใช ใช 
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ดอกไม 
54 0861 8 เหลา

ดอกไม 
ไมพบ   30 0 0  ใช ไมใช ไมใช 

55 0857 8 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   2 0 0  ไมใช ไมใช ไมใช 

56 0450 4 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   8 0 0  ไมใช ใช ไมใช 

57 0206 2 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   4 0 0  ไมใช ไมใช ไมใช 

58 0321 3 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   2 0 0  ไมใช ไมใช ไมใช 

59 0471 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   2 0 0  ไมใช ไมใช ใช 

60 1165 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   11 0 0  ไมใช ไมใช ใช 

61 1166 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   0 0 0  ไมใช ไมใช ไมใช 

62 1164 11 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   2 0 0  ไมใช ไมใช ใช 

63 0323 3 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   0 0 0  ไมใช ไมใช ไมใช 

64 0102 1 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   3 0 0  ไมใช ไมใช ใช 

65 0204 2 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   6 0 0  ไมใช ไมใช ใช 

66 0207 2 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   16 0 0  ไมใช ใช ไมใช 

67 0209 2 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   2 0 0  ไมใช ไมใช ใช 

68 0210 2 เหลา
ดอกไม 

ไมพบ   8 0 0  ไมใช ใช ไมใช 
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1.2 เรียนรูวิธีการจัดการขอมูล โดยใช Pivot Table 

 Pivot Table เปนเครื่องมือหนึ่งในโปรแกรม Excel ท่ีมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับ ทําการวิเคราะหเชิง

พรรณนา เชน การแสดงคาทางสถิติตางๆ ของขอมูล เชน Sum, Count, และ Mean เปนตน หรือใชในการ

แสดงผลสรุปของขอมูลในรูปของตาราง (Table)  

1. เปดไฟลขอมูล Dataset_PRRS  

2. คลกิเลอืก แทรก > PivotTable  

 

3. ถาขอมูลมีความถูกตอง จะมีเสนไขปลาข้ึนรอบขอมูลท้ังหมดใน worksheet    ใหคลกิ ตกลง

 

 (ในกรณีที่

ตองการขอมูลท้ังหมดในการวิเคราะห) 



 
 

คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตวสําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ  หนา 28 
 

4. ไฟล Excel จะสราง Worksheet ข้ึนมาใหม ท่ีประกอบดวย “รายการเขตขอมูลของ Pivot Table” ทาง

ดานขวา และ ตารางแสดงผล “Pivot Table 1” ทางดานซาย  

 

5. ถาตองการสรางตารางท่ี แถวคือ หมู และ คอลัมน คือ พบสัตวปวยในฟารม   ให  

 1) คลกิลาก หมู มาไวในชอง ปายชื่อแถว (ซายลาง) 

 2) คลกิลาก พบสัตวปวยในฟารม มาไวในชอง ปายชื่อคอลัมน  

 3) คลกิลาก ขอมูลใด ก็ไดมาวางในชอง คา (ในท่ีนี้ใหลาก ท่ี

 

 มาไว) 

 



 
 

คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตวสําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ  หนา 29 
 

6. กําหนดการแสดงผลของ คา  

 1) คลิกขวาท่ีสวนแสดงคาของตาราง  

 2) เลือก สรุปขอมูลตาม จํานวนนับ (หรืออ่ืนๆ ตามตองการ) 

 

7. ถาตองการใหหัวตารางแสดงปายชื่อท่ีถูกตอง  

 1) คลิกขวาท่ีชองใดก็ไดในคอลัมนแรก 

 2) เลือก ตัวเลือก PivotTable 

 3) คลกิเลอืก แทบ แสดง  

 4) คลิกเลือก เคาโครง PivotTable แบบคลาสสิก 
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แบบฝกหัดท่ี 3.2 
การทําแผนภูมิการระบาด 

 
การนําเอาวันเริ่มปวย ( Data of onset) ของฟารมท้ังหมดมาเขียนแสดงเปนอีสโตรแกรม ซ่ึงเรียกวา 

“แผนภูมิการระบาด” หรือ “Epidemic Curve” โดยท่ีแกน X จะแสดงเวลา และแกน Y จะเปนจํานวน    โดยท่ี

หนวยของจํานวนนั้นจะเปนอยางไรก็ได เชน ตัว ฝูง ฟารม หรือบอ เปนตน สวนแกน X นั้น จะแบงชวงซ่ึงเรียกวา 

Bin หรือ ถัง โดยคํานวณจากสูตร 1/3 ของระยะฟกตัว เชน โรคปากและเทาเปอย (FMD) มีระยะฟกตัว 12 วัน 

เพราะฉะนั้น Bin จึงเทากับ 12/3 = 4  ดงันัน้ในการแบงชองของแกน X (เวลา) จึงเทากับ 4 วัน 

 

 

 

ประโยชนของแผนภูมิการระบาด คือ  

1. สามารถใชบอกชนิดของการระบาดของโรควาเปนแบบ Common-source หรอื Propagated-

source epidemic และเปนแนวทางใหทราบถึงระยะเวลาท่ีผูปวยไปสัมผัสโรค (Period of exposure) 

2. บอกความเร็วของการระบาด โดยดูจากแกน X 

3. บอกขนาดความรุนแรงของการระบาด โดยดูจากแกน Y 
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1. เปดไฟลขอมูล Dataset_PRRS 
 
2. Click  เลือกชุดขอมูล  

 

 
 
3. คลกิ insert Pivot table   

 

 

click 
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4. Click เลือกชุดขอมูลท่ีตองการนํามาทํา epidemic curve ดังนี้ 

 1) คลกิลาก วันท่ีสัตวปวย มาไวในชอง ปายชื่อแถว (ซายลาง) 

 2) คลกิลาก พบสัตวปวยในฟารม มาไวในชอง ตัวกรองรายงาน (ซายบน) 

 3) คลกิลาก ขอมูลใด ก็ไดมาวางในชอง คา (ในท่ีนี้ใหลาก ท่ี

 
 
 
5. ตั้งคาผลรวม  ใหเปน จํานวนนับ หรือ Count  โดยคลิกขวาท่ี ผลรวม > สรุปขอมูลตาม > นับจํานวน 

 มาไว ชองขวาลาง) 

 

1 

2 

3 
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6. Click เลือกขอมูลการพบสัตวปวยใน Report Fliter และ click เลือกเฉพาะขอมูล “พบ” 

 

 

 

7. Click เลือกขอมูลวันท่ีสัตวปวยลงใน Row labels จากนั้น click ขวาท่ีชุดขอมูลวันท่ี และ click เลือก Group 

 

 

 

 

Click ขวา 

Click 
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8. โปรแกรมจะโชวหนาตางขอกําหนดในการจัดกลุม เชน วันท่ีเริ่มตน วันสิ้นสุด กําหนดชวงระยะเวลาท่ีตองการ

จัด group 

 

 

 

 

สามารถกําหนดวันเริ่มตน 

และวันส้ินสุด 

Click เลือกชวงเวลาท่ีใช

ในการจัดกลุม และ
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9. Click ขวาเพ่ือเลือก Field Settings เพ่ือกําหนดใหขอมูลโชวขอมูลท้ังหมดรวมท้ังวันท่ีท่ีไมมีขอมูล

 

 

10. Click เลือกชุดขอมูลท่ีจะนํามาทํา epidemic curve และ click เลือกชนิด กราฟ  

 

 

click 

click 

 

Click show items with no 
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11. ไดกราฟดังรูป จากนั้นทําการลดชองวางโดยการ click ขวา click เลือก Format data series 

 

 

 

click 

ลด Gap ใหเหลือ 0 
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12. ผลท่ีได 
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แบบฝกหัดท่ี 3.3 

การคํานวณหาปจจัยเสีย่งของการระบาด 

การหาปจจัยเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค สามารถใชวิธีการศึกษาไดหลายรูปแบบ แตวิธีหนึ่งท่ีนิยม

ไดแก การศึกษาแบบ Case-control ซ่ึงทําไดคอนขางงายและประหยัดเวลาและเงิน    การศึกษาจะประกอบดวย

การหาความสัมพันธของปจจัยท่ีสนใจ (ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนปจจัยเสี่ยงตอการระบาดครั้งนี้ เชน การใชพอพันธุ

ฟารม A) กับกลุมสัตวท่ีเปนโรค หรือ เขาขายตามนิยามของโรค ซ่ึงเรียกวา  “Case” และกลุมสัตวท่ีจะมาเปนกลุม

อางอิง ท่ีเรียกวา “Control” ซ่ึงมักเปนกลุมสัตวในพ้ืนท่ีเกิดโรคตามนิยามโรค แตไมไดแสดงอาการปวยตาม

นิยามโรคหรือไดรับผลการตรวจยืนยันแลววาไมไดเปนโรคแตอยางใด  

 มีหลายโปรแกรมท่ีใชในการคํานวณหาปจจัยเสี่ยง เชน Epiinfo, STATA, หรอื SPSS เปนตน แตในการ

ทําแบบฝกหัดนี้จะใช Excel เปนหลัก เพ่ือใหสะดวก และงายในการทําความเขาใจแกเจาหนาท่ี 

 แบบฝกหัดนี้มีวัตถุประสงค 2 อยางคือ ใหผูเขารวมอบรมไดรูถึงวิธีใน การหาจํานวนของ Case และ 

Control ท่ีสัมพันธตอการมีและไมมีปจจัย โดยใช Pivot Table  และ สามารถ คํานวณหาปจจัยเสี่ยงโดยใช 

Microsoft Excel ได (สูตรการคํานวน Odd Ratio และคาความเชื่อม่ัน 95% ไดถูกเขียนข้ึนและใหมาพรอมกับ

แบบฝกหัด) 
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1. การหาจํานวนของ Case และ Control ที่สัมพันธตอการมีและไมมีปจจัย โดยใช Pivot 
Table 

1. เปดไฟลขอมูล Dataset_PRRS  

2. คลกิเลอืก แทรก > PivotTable  

 

 

3. ถาขอมูลมีความถูกตอง จะมีเสนไขปลาข้ึนรอบขอมูลท้ังหมดใน worksheet    ใหคลกิ ตกลง

 

 (ในกรณีที่

ตองการขอมูลท้ังหมดในการวิเคราะห) 
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4. ไฟล Excel จะสราง Worksheet ข้ึนมาใหม ท่ีประกอบดวย “รายการเขตขอมูลของ Pivot Table” ทาง

ดานขวา และ ตารางแสดงผล “Pivot Table 1” ทางดานซาย  

 

 

5. สรางตารางท่ี แถวคือ พบสัตวปวยในฟารม และ คอลัมน คือ พอพันธุ A   ให 

 1) คลกิลาก พบสัตวปวยในฟารม มาไวในชอง ปายชื่อแถว (ซายลาง) 

 2) คลกิลาก พอพันธุ A มาไวในชอง ปายชื่อคอลัมน  (ขวาบน) 

 3) คลกิลาก ท่ี มาวางไวในชอง คา   (ขวาลาง) 
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6. กําหนดการแสดงผลของ คา  

 1) คลิกขวาท่ีสวนแสดงคาของตาราง  

 2) เลือก สรุปขอมูลตาม จํานวนนับ  

 

 

 

7. จะไดตารางขอมูล ดังนี้   

 

นับจํานวน ของ ที ่ พอพันธุ A 
  

พบสัตวปวยในฟารม ใช ไมใช 
ผลรวม
ทั้งหมด 

พบ 17 20 37 
ไมพบ 5 26 31 
ผลรวมทั้งหมด 22 46 68 
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2. การคํานวณหาปจจัยเสีย่งโดยใช Microsoft Excel 

 

1. เปดไฟล Epical 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการทํา PivotTable มาใสในชองสีเหลือง  

3. คา Odds Ratio (OR) และคาความเชื่อม่ัน 95% จะแสดงดงัในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
การเขียนรายงานการสอบสวนโรค 
 

สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีตองดําเนินการภายหลังการสอบสวนการระบาดของโรค คือ การเขียนรายงาน

การสอบสวนโรค การเขียนรายงานนี้มีประโยชนเพ่ือใหผูอ่ืนไดเขาใจเก่ียวกับการระบาดของโรค และท่ีสําคัญจะ

เปนแนวทางใหผูท่ีมีหนาท่ีดานสุขภาพสัตวไดพิจารณาถึงมาตรการในการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค

นั้นตอไป  ซ่ึงในการการเขียนรายงานการสอบสวนโรคนั้นมีหลักเกณฑท่ีควรคํานึงถึงดังนี้  

 เนื้อหาควรมีความกระชับ (concise) ชัดเจน (clear) และอานงาย (readable)  

 สามารถนําเสนอไดชัดเจน (presentable) ท้ังในสวนองคประกอบของรายงานไมวาจะเปน แผนภาพ 

ตาราง ควรมีความชัดเจนและสามารถสื่อสิ่งท่ีผูเขียนตองการใหผูอานทราบได  

 เนื้อหามีความนาสนใจ (interesting) และมีเนื้อหาเปนท่ียอมรับ (acceptable)  

 

ประเภทของการรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

1. รายงานการสอบสวนเบื้องตน (Preliminary Report) 

2. รายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ (Full Report) หรือรายงานบทความวิชาการ (Scientific Article) 

 

 

 

รายงานการสอบสวนเบื้องตน (Preliminary Report)  

 

 เปนรายงานท่ีใชสําหรับเสนอผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของในเบื้องตน สวนใหญความยาวประมาณ 1-2 

หนากระดาษ A4 ประกอบดวย 6 หัวขอหลัก ดังนี้ 

 

1. ช่ือเรื่อง 

2. ผูรายงาน 

3. บทนาํ หรอืความเปนมา  

เปนสวนท่ีบอกใหทราบถึงเหตุการณผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจนนําไปสูการสอบสวนการระบาด โดยมีรายละเอียด

ท่ีสามารถบอกใหทราบวาเกิดอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ไดรับแหลงขาวจากท่ีใด ใครเปนผูใหขาว  เพ่ือประเมินความ

นาเชื่อถือของแหลงขาว อาจอธิบายถึงรายละเอียดของสัตวปวยรายแรกท่ีไดรับรายงาน ขนาดของปญหาท่ีไดรับ

แจง นอกจากนี้ควรอธิบายถึงระยะเวลาที่ใชในการสอบสวน และวัตถุประสงคในการสอบสวน  
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ในการสอบสวนแตละครั้ง ควรมีการระบุวัตถุประสงคเฉพาะในการสอบสวนโรค เชน เพ่ือยืนยันการ

วินิจฉัย และการระบาดของโรค เพ่ือศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคตาม บุคคล เวลา และสถานท่ี  เพ่ือ

คนหาแหลงโรค วิธีการถายทอดโรค และผูสัมผัสโรค หรือเพ่ือหามาตรการในการปองกันควบคุมโรค 

4. ผลการสอบสวนโรค 

เปนสวนท่ีบอกใหทราบถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน จํานวนสัตวปวย จํานวนสัตวตาย ประชากรสัตวกลุมใดเปน

สัตวกลุมเสี่ยงแหลงรังโรค วิธีการแพรกระจายของโรค สาเหตุของการระบาด ปจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธกับการระบาด 

การศึกษาลักษณะของสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีเกิดการระบาด และผลตรวจทางหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ควรสรุปถึง

ขนาดของปญหา ผลกระทบทางดานตางๆ 

5. กิจกรรมควบคุมโรคท่ีดําเนินการแลว 

โดยระบุถึงกิจกรรมควบคุมโรคท่ีดําเนินการแลว หนวยงานท่ีรวมดําเนินการควบคุมโรค รายงานผลการ

ควบคุมโรคในเบื้องตน นอกจากนี้อาจระบุถึงแนวโนมของการระบาด โดยอาจประมวลจากจํานวนสัตวปวยยืนยัน 

สัตวปวยสงสัย สามารถพบสาเหตุ หรือแหลงรังโรคหรือไม มาตรการท่ีดําเนินการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพหรือไม  

6. ขอเสนอเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

โดยระบุถึงมาตรการในการควบคุมโรคเดิมท่ีตองการดําเนินการตอ มาตรการใหมท่ีตองการดําเนินเพ่ิม 

หนวยงานท่ีตองประสานงานเพ่ือดําเนินงานในการควบคุมปองกันโรค 

 

 

รายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ (Full Report) หรือรายงานบทความวชิาการ (Scientific 

Article) 

มีความคลายคลึงกับรายงานการสอบสวนเบื้องตน แตอาจมีบางหัวขอท่ีมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีแตกตาง

กัน (ตารางท่ี 1) เชน มีการแยกเขียนวัตถุประสงคออกจากบทนําหรือความเปนมา เพ่ือใหผูอานทราบถึง

วัตถุประสงคของการสอบสวนอยางชัดเจนมากข้ึน มีการเพ่ิมเติมหัวขอ เชน วิธีการศึกษาเพ่ือใหอานทราบถึง

ข้ันตอนในการศึกษา สรุปผลการศึกษา สรุปผล วิจารณหรืออภิปรายผล  กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง

สวนใหญความยาวประมาณ 4-5 หนากระดาษ A4 
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ตารางท่ี 1 องคประกอบของการเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องตน และรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ 

รายงานเบ้ืองตน รายงานฉบับสมบูรณ 

1.ชื่อเรื่อง 1.ชื่อเรื่อง 

2.ผูรายงาน 2.ผูรายงาน 

3.ความเปนมา (และวัตถุประสงค) 3.ความเปนมา 

 4.วัตถุประสงค 

 5.วิธีการศึกษา* 

4.ผลการสอบสวน 6.ผลการสอบสวน(เพ่ิมรายละเอียด) 

5.กิจกรรมควบคุมปองกันท่ีดําเนินการไปแลว 7.มาตรการควบคุมปองกันโรค(ท้ังหมด) 

6.ขอเสนอเพ่ือพิจารณาดําเนินการเพ่ิม 8.สรุปผล และอภิปรายผล* 

 9.กิตติกรรมประกาศ* 

 10.เอกสารอางอิง* 

*สวนท่ีมีการเพ่ิมเติมจากรายงานสอบสวนเบ้ืองตน 

 

หัวขอสําหรับการเขียนรายงานการสอบสวนทางฉบับสมบูรณประกอบดวย 10 หัวขอหลัก ดังนี้  

1) ช่ือเรื่อง 

2) ผูรายงาน และทีมสอบสวนโรค 

3) ความเปนมา  

เปนสวนท่ีบอกใหทราบถึงเหตุการณผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจนนําไปสูการสอบสวนการระบาด โดยมีรายละเอียด

ท่ีสามารถบอกใหทราบวาเกิดอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ไดรับแหลงขาวจากท่ีใด ใครเปนผูใหขาว  เพ่ือประเมินความ

นาเชื่อถือของแหลงขาว อาจอธิบายถึงรายละเอียดของสัตวปวยรายแรกท่ีไดรับรายงาน ขนาดของปญหาท่ีไดรับ

แจง นอกจากนี้ควรอธิบายถึงระยะเวลาที่ใชในการสอบสวน และวัตถุประสงคในการสอบสวน ในการสอบสวนแต

ละครั้ง ควรมีการระบุวัตถุประสงคเฉพาะในการสอบสวนโรค เชน เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย และการระบาดของโรค 

เพ่ือศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคตาม บุคคล เวลา และสถานท่ี  เพ่ือคนหาแหลงโรค วิธีการถายทอด

โรค และผูสัมผัสโรค หรือเพ่ือหามาตรการในการปองกันควบคุมโรค 

4)  วัตถุประสงค  

วัตถุประสงคในการสอบสวนแตละครั้ง ควรมีการระบุวัตถุประสงคเฉพาะในการสอบสวนโรค เชน เพ่ือ

ยืนยันการวินิจฉัย และการระบาดของโรค เพ่ือศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคตาม บุคคล เวลา และ

สถานท่ี เพ่ือคนหาแหลงโรค วิธีการถายทอดโรค และผูสัมผัสโรค หรือเพ่ือหามาตรการในการปองกันควบคุมโรค  

5)   วิธีการศึกษา  
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วิธีการศึกษาของรายงานการสอบสวนสรุป เปนสวนท่ีนําเสนอถึงข้ันตอนในการศึกษา โดยอาจแบงตาม

ประเภทของการศึกษาได ดังนี้  

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เปนสวนท่ีบงบอกวิธีการการไดมาของขอมูล เชน การทบทวน/

รวบรวมขอมูล (Passive case finding) ขอมูลท่ีใชการคนหาสัตวปวย (active case finding) เชน การกําหนด

นิยามของสัตวปวย 

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (กรณีมีการศึกษาเชิงวิเคราะห) ควรมีการกําหนดนิยามของ case 

และ control ซ่ึงอาจมีความแตกตางจากนิยามในการศึกษาเชิงพรรณนา เครื่องมือท่ีใชในการสอบสวน เชน 

แบบสอบถาม ประชากรกลุมเสี่ยงท่ีใชในการศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  

การศึกษาส่ิงแวดลอม บงบอกถึงการศึกษาลักษณะสิ่งแวดลอมในบริเวณเกิดการระบาด ศึกษาปจจัยทาง

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการระบาด 

การศึกษาทางหองปฏิบัติการ บงบอกถึงวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ ซ่ึงอาจระบุในนิยามสัตวปวย 

6)   ผลการสอบสวนโรค  

ผลการศึกษาของรายงานการสอบสวนสรุปนั้น ควรสามารถตอบคําถามตามวัตถุประสงคท่ีผูเขียนตั้งข้ึน

ทุกขอ

นอกจากนี้ในรายงานสอบสวนฉบับสมบูรณควรมีการนําเสนอมาตรการควบคุมปองกันโรคท่ีไดดําเนินการ

ท้ังหมด และสามารถนําเสนอขอเสนอแนะในสิ่งท่ีสอดคลองกับผลการสอบสวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมปองกันโรค อีกท้ังควรมีการวิจารณ หรืออภิปรายผลการสอบสวนโรค เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชน โดย

การวิจารณ หรืออภิปรายผลจัดเปนสวนท่ียากท่ีสุดสําหรับการเขียนรายงาน การนําเสนอไมควรแสดงผลการ

 และมักแบงผลการศึกษาตามวิธีการศึกษา เชน  

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยนําเสนอถึงผลการศึกษาดาน สัตว (Animal) เวลา (Time) และ

สถานท่ี (Place) ขอมูลท่ัวไปของสัตวปวย (Person) เชน ชนิดสัตวปวย กลุมอายุ เพศ หรือพันธ อาการ และผล

การตรวจทางหองปฏิบัติการ จํานวนสัตวปวย และจํานวนสัตวตาย  จํานวนสัตวปวยตามเวลา (Time) เชน การ

ทํา epidemic curve และจํานวนสัตวปวยตามสถานท่ี (Place) อาจนําเสนอแผนภาพของการเกิดโรคเชิงพ้ืนท่ี 

(Map)      

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห แสดงผลการทดสอบสมมติฐานจากการศึกษา Case - control 

study หรอื cohort study ผลการศึกษาทางสิ่งแวดลอม และผลการศึกษาทางหองปฏิบัติการ  

7)   มาตรการควบคุมปองกันโรค  

นอกจากนี้ในรายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ สามารถนําเสนอมาตรการควบคุมปองกันโรคท่ีไดดําเนินการ

ท้ังหมด และสามารถนําเสนอขอเสนอแนะในสิ่งท่ีสอดคลองกับผลการสอบสวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมปองกันโรค 

8)   สรุปผล วิจารณหรืออภิปรายผล  
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สอบสวนโรคท่ีเปนตัวเลขซํ้าอีก ควรเขียนขอสรุปท่ีไดจากการสอบสวนโรค โดยขอสรุปควรมีความเชื่อมโยงเขากับ

วัตถุประสงคของการศึกษา ควรอภิปรายขอจํากัดของการศึกษา และควรหลีกเลี่ยงการประกาศวาเปนผูริเริ่ม

การศึกษาเปนคนแรก  

9)   กิตติกรรมประกาศ  

การนําเสนอกิตติกรรมประกาศเพ่ือเปนการขอบคุณ หนวยงาน บุคลากร ท่ีใหความรวมมือในการ

สอบสวนทางดานตางๆ เชน การประสานงานในการดําเนินงาน การชวยเหลือในดานเทคนิค การชวยเหลือในดาน

การเงิน วัสดุ และความชวยเหลือทางหองปฏิบัติการ หรือบุคลท่ีมีสวนรวม แตไมตองการสิทธิความเปนผูแตง โดย

นิยมวางในตําแหนงตอทายคําอภิปรายผล หมายเหตุ หรือหนาแรก แลวแตชนิดของวารสาร 

10)   เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิง เปนการนําเสนอการอางอิงบทความในวารสาร ซ่ึงมี 2 ระบบที่นิยมใช คือระบบการเรียง

เลขตามลําดับของเอกสารอางอิงท่ีปรากฏ (ระบบ Vancouver) และ ระบบการเรียงตามชื่อของผูแตง โดยการ

อางอิงควรหลีกเลี่ยงเอกสารอางอิง ดังตอไปนี้ บทคัดยอ การศึกษาท่ียังไมไดรับการตีพิมพ เอกสารสารท่ีไดรับเปน

การสวนตัว 

 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานการสอบสวนโรค 

 ตัวอยางการเขียนรายงานการสอบสวนโรคท่ี 1 เปนการสอบสวนการตายเฉียบพลันของสุกรในจังหวัด

มหาสารคาม ในเดือนตุลาคม 2553 ซ่ึงตีพิมพในจุลสารสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ปท่ี 18 

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2554   เปนลักษณะของการสอบสวนโรคท่ีใชท้ังการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา และ

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห  

 ตัวอยางการเขียนรายงานการสอบสวนโรคท่ี 2 เปนการสอบสวนโรคอหิวาหสุกร อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงตีพิมพในจุลสารสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ปท่ี 18 ประจําเดือนมิถุนายน 

2554   เปนลักษณะของการสอบสวนโรคท่ีใชการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  
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ตัวอยางการเขียนรายงานสอบสวนโรค ท่ี 1 
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ตัวอยางการเขียนรายงานการสอบสวนโรค ที่ 2 
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บทที่ 5 

เหตุการณจําลอง 

 
หลังจากท่ีผูเขารวมอบรมไดเรียนรูถึงข้ันตอนตางๆ ของการสอบสวนโรค และไดฝกปฏิบัติในการจัดการ

ขอมูลการสอบสวนโรค การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการสอบสวนโรคไปแลว ดังนั้น เพ่ือใหผูเขารวม

อบรมไดมีความเขาใจเพ่ิมข้ึนในทักษะตางๆ ดังนั้น ในบทนี้ จะมีเหตุการณจําลอง 3 เหตุการณ เพ่ือใหผูเขารวม

อบรมไดใชความรูท้ังหมดมาทําการวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการสอบสวนโรคระบาด   

ซ่ึงในบทนี้จะมีขอมูล 3 สวนประกอบกัน ไดแก สวนท่ี 1 เหตุการณจําลอง สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดรับจากการ

สอบสวนโรค ในรูปแบบของไฟลเอกเซล และสวนที่ 3 รูปแบบสําหรับการเขียนรายงานการสอบสวนโรค ใน

รูปแบบของไฟล power point   

 เหตุการณจําลองมีดวยกัน 3 เหตุการณไดแก  

เหตุการณจําลองท่ี 1 การระบาดของโรคไขหวัดนก  

เหตุการณจําลองท่ี 2 การระบาดของโรคนิวคาสเซ้ิล 

เหตุการณจําลองท่ี 3 การระบาดของโรคพิษสุนัขบา  

 

วิธีการดําเนินการ 

1. แบงผูเขารวมอบรมเปนกลุมตามความเหมาะสม 

2. ใหแตละกลุมเลือกเหตุการณจําลอง 1 เหตุการณ  

3. ใหผูเขารวมอบรมใชขอมูลจาก 2 สวน คือ เหตุการณจําลอง และ ขอมูลท่ีเก็บในเอกเซล ทําการ

วิเคราะห และเขียนรายงานการสอบสวนโรคตามรูปแบบในไฟล power point  

4. แตละกลุมนําเสนอผลการสอบสวนโรค 
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เหตกุารณจาํลองท่ี 1 
 

1. ทานเปนเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองกระทิง ไดรับแจงจากอาสาปศุสัตว วันท่ี 28 ตุลาคม 
2553 ดังนี้ 

มีการปวยตายของสัตวปกโดยไมทราบสาเหตุในพ้ืนท่ี ม. 1 ต.หนองกระโทก อ.หนองกระทิง จ.โคราชา โดยไดทํา
การสอบภามอาการปวยของสัตวปกในเบื้องตนจากเจา ของสัตว (นาย A) พบวาลักษณะของสัตวปกท่ีปวยตายมี
ลักษณะหนาบวมหงอนและเหนียงมีสีมวงคล้ํา และหายใจลําบาก และพบวามีการตายของสัตวปกในบริเวณ
ใกลเคียง สัตวแพทยอําเภอจึงไดแจงตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 
 
2.ทีมสอบสวนโรคไดลงพ้ืนท่ีเกิดโรค ไดขอมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีเกิดโรค 

พ้ืนท่ีการระบาดพบในบริเวณ พ้ืนท่ี ม.1 ต.หนองกระโทก อ.หนองกระทิง จ.โคราชา ลักษณะพ้ืนท่ีเปนชุมชน
เกษตรกร อาชีพหลักของเกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ลักษณะครัวเรือนเปนแบบกระจายตัว การเลี้ยง
สัตวปกเปนแบบการเลี้ยงไกหลังบาน ในพ้ืนท่ีรัศมี 3 กม. มีเกษตรท่ีเลี้ยงสัตวปกจํานวน 50 ครัวเรือน ประชากร
สัตวปก (มีไกพ้ืนเมือง) 800 ตัว  

 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเกิดโรค 
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ขอมูลบานท่ีแจงสัตวปกปวยตาย 

ครัวเรือนของเกษตรกรท่ีพบสัตวปกปวยตายมีพ้ืนท่ีบริเวณบาน (นาย A) ประมาณ 10 ไร เลี้ยงไกพ้ืนเมือง
แบบปลอยหลังบานจํานวน 40 ตัว วัวเนื้อ 6 ตัว ไมมีกิจกรรมการชนไก หรือเขาบอนไกชน ในวันท่ี 27 ตุลาคม 
2553 พบมีการปวยตายของสัตวปก จํานวน 4 ตัว ตอมาในเชาของวันท่ี 28 ตุลาคม 2553 พบการปวยตายของ
สัตวปกเพ่ิมอีก 11 ตัว ลักษณะของสัตวปกท่ีปวยตายมีลักษณะหนาบวมหงอนและเหนียงมีสีมวงคล้ํา และหายใจ
ลําบาก นาย A จึงไดแจงเจาหนาท่ีปศุสัตวในวันเดียวกัน 

จากการสอบถาม  นาย A (บานเลขท่ี 1) พบวา มักจะเดินไปซ้ือของบริเวณบานนาย B (บานเลขท่ี 2) ซ่ึง
พบการปวยตายของสัตวปกกอนหนานี้ 1 วัน และนาย B แจงวาประมาณ 1 เดือนกอนท่ีจะพบสัตวปกปวยตายมี
นาง EE (บานเลขท่ี 31) เขามาติดตอซ้ือไกเพ่ือนําไปชําแหละขายแตไมไดขายใหเนื่องจากไกยังไมโตเต็มท่ี และ
บริเวณหลังบานมีนกกระยางและนกธรรมชาติเขามาหากินจํานวนมาก และหนาบานมีฝูงเปดไลทุงตอนผานใน
ชวงหนึ่งสัปดาหท่ีผานมา โดยทีมงานพบวาเปดไลทุงฝูงดังกลาวไดถูกนําไปสงขาย เพ่ือใชในการบริโภคในสัปดาหท่ี
ผานมา 

จากการคนหาโรคเพ่ิมเติมในบริเวณขางเคียง พบครัวเรือนท่ีมีการปวยตายของสัตวปกอีก  คือบานนาย B 
ซ่ึงหางจากบานนาย A ประมาณ 300 เมตร เลี้ยงไกพ้ืนบานจํานวน 20 ตัว ประกอบอาชีพขายของชําและอาหาร
ตามสั่งภายในหมูบาน บริเวณขางบานมีลําคลองขนาดเล็กไหลผาน บริเวณบานดานหลังเปนบอน้ํา ประมาณวันท่ี 
26 ตุลาคม 2553 ไกตาย 5 ตัว มีอาการถายเปนมูก นาย B กําจัดซากไกท่ีตายโดยการฝง และไมไดแจงเจาหนาท่ี
ปศุสัตว   และบานนาย D ซ่ึงเลี้ยงไกใหญท้ังหมด 10 ตัว มี 5 ตัวแสดงอาการหายใจลําบาก น้ําตาไหล หนาบวม 
และตายเฉียบพลันอีก 5 ตัวไมพบการปวยหรือตายในไกเล็ก 2 ตัว 
 

 

4.เม่ือไดรับขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวแลว ทีมสอบสวนโรคไดแบงอัตรากําลัง เพ่ือดําเนินการคนหาสัตวปกปวย
เพ่ิมเติม จากทุกบานท่ีเล้ียงสัตวปก ในขณะเดียวกันก็ทําการควบคุมโรค เก็บตัวอยางสงตรวจและใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูลไปดวย  
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5. เม่ือทําการสอบสวนโรคครบหมดทุกบานแลว จึงนําขอมูลท้ังหมดมาเก็บในไฟล Excel (ช่ือไฟล: Dataset_
เหตุการณจําลองท่ี 1) ซ่ึงเม่ือเรียงวันท่ีพบสัตวปกปวยตายแลว พบวาบานแรกท่ีมีสัตวปกปวยตาย มีขอมูล
ดังนี้  
 

บานท่ีมีการระบาดของโรคเปนจุดแรก  อยูติดคูน้ํา โดยคูน้ํากวางประมาณ 2 เมตร น้ําไหลจากหมูบานอ่ืน 
ผานบานหลังดังกลาว โดยมีกระแสน้ําคอนขางแรง เขาไปยังหมูบานท่ีมีการระบาด แลวกระแสน้ําจะไหลเอ่ือยลง
เม่ือผานจุดทางแยกของคูน้ํา ชาวบานหมูบานนี้ใชน้ําจากคูน้ํานี้ในการเกษตรกรรม รดน้ําตนไม 

ท่ีบานนี้ มีผูอาศัย 3 คน คือ พอ แม และลูกสาว  แมมีอาชีพรับจางเย็บผาอยูท่ีบาน บริเวณใกลบาน  มี
พ้ืนท่ีปลูกขาวแปลงใหญ ขณะนี้ยังไมไดเวลาในการเก็บเก่ียวขาว พอ จึงมีอาชีพรับจางกอสราง เดินทางไปรับจาง
นอกพ้ืนท่ีแบบไป-กลบั ซ่ึงไมทราบวาไปรับจางทํางานท่ีใด บาง  ในวันหยุดพอจะไปดูการซอมไกชนบาง โดยไมได
เปนเจาของไกนั้นๆ เอง 
ท่ีบานเคยเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (กอนระบาดนี้) จํานวน 10 ตัว ไกใหญ 2 ตัวเริ่มแสดงอาการหายใจลําบากในวันท่ี 17 
ตุลาคม และตายไปในท่ีสุด สวนตัวอ่ืนๆ ตายเฉียบพลัน ชวงไกตายมีอากาศหนาวเย็น ลูกสาว ไดโยนไกท่ีตาย
ท้ังหมดลงในคูน้ําในวันท่ีพบวาไกตาย 

บานขางเคียง เคยมีฝูงเปดไลทุง (เปดไข) ขนาด 1,000 ตัวอยู 1 ฝูง โดยไดเลี้ยงมานานกอนหนานี้ 6 เดือน
จนกระท่ังสงขายในวันท่ี 21 ตุลาคม เปดไมแสดงอาการปวยหรือตายใหพบเห็นผิดปกติ ในวันท่ีทําการสอบสวน
โรค เจาของบานไดสงเปดฝูงนี้เขาโรงเชือดไปกอนหนานี้แลว 

ทีมสอบสวนโรคยังไมสามารถสรุปไดวา ไกท่ีบานแรก ไดรับเชื้อจากท่ีใด แตคาดวาการโยนซากไกตายในคู
น้ํา นาจะเปนสาเหตุหนึ่งของการแพรเชื้อและกอใหเกิดการระบาดของโรคตามมา 

 

6. ผลการตรวจตัวอยางสัตวปกปวยตาย ออกในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 พบเช้ือ H5N1  
 

7. เม่ือทานไดดําเนินการสอบสวนโรคแลวเสร็จ ทานตองดําเนินการเขียนรายงานการสอบสวนโรค เพ่ือเสนอ

ใหผูบังคับบัญชาทราบ และใชเปนประโยชนแกผูอ่ืนตอไป (โดยมีรปูแบบตาม PowerPoint ท่ีแนบ)  

 

เอกสารอางอิง 

เอกสารแบบฝกหัดการเฝาระวังโรคไขหวัดชนิดรุนแรง พัฒนาโดย คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เหตกุารณจาํลองท่ี 2 

 

1.ทานเปนเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอเมืองนิวคาสเซ้ิล ไดพบความผิดปกติดังนี้  

 

ในชวงระหวางเดือนมกราคม – ตุลาคม 2553 พบสัตวปกปวยตายผิดปกติในอําเภอของทาน โดยทานไดทําการ
เก็บตัวอยางสงตรวจยังหองปฏิบัติการ ผลพบวาเปนโรค ND   โดยพบวาหมูท่ี 1, 5, และ 9 ในตําบลนอตติ้งแฮม มี
การระบาดของโรคสูงท่ีสุด  

 
 
2.ทานไดศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีพบโรคไดขอมูลดังนี้ 
 
ขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีเกิดโรค 

ท้ัง 3 หมูท่ีมีการระบาดของโรค มีอาณาเขตติดตอกัน โดยใชถนนเปนตัวแบงเขตของแตละหมู มีแหลงน้ํา
ขนาดใหญอยูติดหมูบาน จํานวน 2 แหง ไดแก แมน้ํา และหนองน้ําขนาดใหญ มีถนนหลวงตัดผาน จํานวน 1 สาย 

 
 ลักษณะบานของชาวบานสวนใหญไมมีรั้วท่ีสามารถปองกันสัตวเขาออกบริเวณบานได แตละบานไมมีรั้ว
แยกกันชัดเจน สามารถเขาออกบริเวณบานไดงาย บริเวณเลี้ยงสัตวปกอยูในบริเวณเดียวกับท่ีอยูอาศัย ท่ีตั้งของ
เลา/โรงเรือนไก มีท้ังแยกออกจากตัวบานชัดเจน อยูใตถุนบาน และอยูติดกับตัวบาน 

 จากการสอบถามผูใหญบาน และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกในหมูท่ี 1, 5, 9 ตําบลนอตติ้งแฮม อําเภอนิวคาส
เซ้ิล จํานวน 85 ราย  ท้ังสามหมูบานมีครัวเรือนเลี้ยงสัตวคิดเปนรอยละ 20.90 จากครัวเรือนท้ังหมด 378 
ครัวเรือน โดยหมูท่ี 1 มีครัวเรือนเลี้ยงสัตวปกมากท่ีสุด รองลงมาไดแก หมูท่ี 5 และ 9 ตามลําดับ จํานวนสัตวปก
ท้ังหมด 2,206 ตัว เฉลี่ยครัวเรือนละ 20 ตัว 

การเลี้ยงสัตวปกสวนใหญเปนการเลี้ยงแบบปลอย (84.8%) และมีเลา/โรงเรือนสัตวปก (67.08%) โดยหมู
ท่ี 1 มีเลา/โรงเรือนมากท่ีสุด 
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3. ทานไดรวมในทีมสอบสวนโรค เพ่ือดําเนินการสอบสวนโรคดังกลาว ในพ้ืนท่ี 3 หมูบาน จํานวนเกษตรกร
ท้ังหมด 85 ราย โดยมีขอมูลรวบรวมขอมูลเก็บไวใน Excel (ช่ือไฟล: Dataset_เหตุการณจําลอง2)  

 

 

 

 

 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเกิดโรค 
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4. จากผลการดําเนินการสอบสวนโรค ทานไดขอมูลบานแรกท่ีพบสัตวปกปวย ดังนี้  

 

ฝูงสัตวปวยฝูงแรกอยูในหมูท่ี 9 ฝูงสัตวปกประกอบดวยไกพ้ืนเมือง 18 ตัว เปดเทศ 2 ตัว ไกพ้ืนเมืองเริ่ม
ปวยวันท่ี 15 สงิหาคม 2553 ดวยอาการซึม ปกตก มีตุมท่ีตา อัตราการปวย 75% (15/20) อัตราการตาย 75% 
(15/75) อัตราการปวยตาย 100% (15/15) ไมมีประวัติการเคลื่อนยายสัตว ซากสัตว วัสดุอุปกรณในการเลี้ยงสัตว
ปกเขา-ออกในชวง 1 เดือนกอนพบสัตวปวย 

Index case อยูในหมูท่ี 1 เจาของมีอาชีพเสริมเปนพอคาสัตวปกมีชีวิต และไกชําแหละ โดยใชมอเตอร
ไซดพวงรถเข็นตระเวนรับซ้ือไกมีชีวิตภายในหมูท่ี  1, 5, 9 รวมกับไกท่ีเลี้ยงเอง จากนั้นนํามาชําแหละเพ่ือสงขายท่ี
ตลาดเทศบาลตําบลนอตติ้งแฮม อําเภอนิวคาสเซ้ิล ไกเริ่มปวยหลังจากนําไกท่ีซ้ือมาประมาณ  2-3 สัปดาห ตัว
แรกเริ่มปวยเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2553 รวมไกปวยตายท้ังหมด 95 ตัว (อัตราการปวย รอยละ 95 อัตราการตาย 
รอยละ 95 อัตราการปวยตาย รอยละ  100) เจาของไกจึงแจงผูใหญบาน และผูใหญบานแจงเจาหนาท่ีปศุสัตว
อําเภอนิวคาสเซ้ิล  

 

 
5. เม่ือทานไดดําเนินการสอบสวนโรคแลวเสร็จ ทานตองทําการเขียนรายงานการสอบสวนโรค เพ่ือเสนอให

ผูบังคับบัญชาทราบ และใชเปนประโยชนแกผูอ่ืนตอไป (โดยมีรปูแบบตาม PowerPoint ท่ีแนบ)  
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เหตกุารณจาํลองท่ี 3 

 

1.ทานเปนเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ทานสังเกตพบวา 

 

ในชวงระหวางเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2551 มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบาอยางมากในพ้ืนท่ีเขต
จตุจักร บางเขน และลาดพราว ทานจึงประสานไปยังสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตวเพ่ือขอขอมูลผลการ
ตรวจโรคพิษสุนัขบาทางหองปฏิบัติการ  

 
2.ทานไดศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับพ้ืนท่ีพบโรคไดขอมูลดังนี้ 
 

ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2551 ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2551 มีจํานวนสัตวสงตรวจท้ังหมด 50 ราย พบ
ผลบวกท้ังหมด 27 ราย ในพ้ืนท่ีท้ังหมด 6 แขวง ใน 3 เขต ประกอบดวย แขวงเสนานิคม แขวงลาดยาว และแขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงจระเขบัว และแขวงลาดพราว เขตลาดพราว แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน   ซ่ึงพ้ืนท่ี
ท้ัง 6 แขวงมีเนื้อท่ี 58.19 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมท้ังสิ้น 331,215 คน 127,311 ครัวเรือน  

 

 
 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเกิดโรค 
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3. เม่ือไดรับขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวแลว ทานไดประสานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือรวมกันสอบสวนโรคยังบานท่ี
ไดสงตัวอยางไปตรวจยังหองปฏิบัติการ โดยใชแบบสอบถามท่ีไดออกแบบข้ึนและเก็บรวบรวมขอมูลใน excel 
(ช่ือไฟล : Dataset : เหตุการณจําลองท่ี 3)  

 

4. ทานไดเขาไปสอบสวนโรคบานแรกท่ีมีการระบาดของโรคในพ้ืนท่ี ไดขอมูลดังตอไปนี้ 
 

อยูบานเลขท่ี 00 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. ลักษณะบานเปนแบบทาวเฮาส มีรั้วหนาบาน แต
ลูกสุนัขสามารถรอดเขาออกได  ใกลๆ บานเปนโรงเรียนและชุมชน มีสุนัขจรจัดอยูมาก  

บานดังกลาวเลี้ยงสุนัข 1 ตัว มีอายุประมาณ 3 เดือน โดยเจาของไดนําลูกสุนัขมาจากแมสุนัขจรจัดท่ีอยู
ในซอยเดียวกัน เม่ือประมาณ 2 อาทิตยกอน และในชวงท่ีนํามาเลี้ยงยังไมไดพาไปฉีดวัคซีน เพราะคิดวาจะรอให
เจาหนาท่ีมาฉีดใหท่ีบาน  

สุนัขเริ่มแสดงอาการอาการดุราย กัดคน ตั้งแตวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 และตายลงในวันท่ี 1 มีนาคม 
2551 เจาของไดสงหัวตรวจท่ีสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันดังกลาว และผลการตรวจพบวาเปนโรคพิษสุนัข
บา  

 

 
 

5. เม่ือทานไดดําเนินการสอบสวนโรคแลวเสร็จ ทานตองดําเนินการเขียนรายงานการสอบสวนโรค เพ่ือเสนอ

ใหผูบังคับบัญชาทราบ และใชเปนประโยชนแกผูอ่ืนตอไป (โดยมีรปูแบบตาม PowerPoint ท่ีแนบ)  
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