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การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 1 (พศ.251)



บทที่ 1

ผศ. สวณี  เต็งรังสรรค์

วิทยาการระบาด

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



กรณีศึกษา : โรค Chikungunya เป็นโรคติดเชื้อ 
Chikungunya virus ที่มียุง Aedes aegypti, Ae. 
Albopictus เป็นพาหะนำโรค มีอาการคล้ายไข้เดงกี แ ต่
แ ต ก ต่ า ง กั น
ที่ ไ ม่ มี การรั่ว
ข อ งพล า สม า
อ อ ก น อ ก
เส้นเลือด จึงไม่
พ บ ผู้ ป่ ว ย ที่ มี
อาการรุนแรง
มากจนถึงกับมี
อ า ก า ร ช็ อ ก 
ระยะฟักตัวโดย
ทั่วไปประมาณ 1 -12 วัน แต่ที่พบบ่อยประมาณ 2 - 3 วัน 
ระยะติดต่อเป็นระยะไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 ซึ่งมีไวรัสอยู่ใน
กระแสเลือดมาก ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่น
แดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง 

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด
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วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. อธิบายแนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาดได้

2. ประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดกับการเกิดโรคต่างๆ ได้

3. อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคได้



(conjunctiva infection) แต่จะไม่พบจุดเลือดออกในตาขาว 
การระบาดของโรคนี้ในปัจจุบันพบในประเทศแถบมหาสมุทร
อินเดีย โดยเริ่มระบาดที่หมู่เกาะ Comoros เป็นหมู่เกาะทางด้าน
ชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 5,000 
ราย ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนามคม 2548 หลังจากนั้น
ได้แพร่กระจายไปยังเกาะ Reunion, Mauritius และ 
Seychellis ผลการเฝ้าระวังเชิงรุกที่เกาะ Reunion พบผู้ป่วย 
7,138 ราย ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2548 ถึง 8 มกราคม 2549 
attack rate เท่ากับ 9.4/1,000 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ 1:0.68 พบผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ attack rate เพิ่มขึ้นตาม
กลุ่มอายุจาก 3.8/1,000 ในกลุ่มอายุ 0 – 15 ปี เป็น 10.2/ 
1,000 ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป การระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นทาง
ตอนเหนือของเกาะ การระบาดต่อมาเกิดขึ้นทางตอนใต้และ
ตะวันออกของเกาะ อาการที่พบส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.6 มีไข้, 
ร้อยละ 99.2 ปวดข้อ, ร้อยละ 97.7 ปวดกล้ามเนื้อ, ร้อยละ 84.1 
ปวดศีรษะ และร้อยละ 23.0 มีอาการเลือดออก เช่น มีเลือดกำเดา 
เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ 3.9 ไม่มีผู้เสียชีวิต 

     วิทยาการระบาดเป็นศาสตร์ที่ก่อกำเนิดมามากกว่า 2,000 ปี 
แต่ไม่มีการบันทึกหรือจำแนกเป็นวิชาที่จำเพาะ เริ่มมีการ
รวบรวมและประมวลองค์ความรู้จนเป็นศาสตร์ที่ชัดเจนหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีลำดับวิวัฒนาการเป็นยุคสมัยดังนี้
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1. ประวัติและความเป็นมา



สมัยปัจจุบันหรือวิทยาการระบาดแนวใหม่ หลังจากช่วงของ  
Dr. John Snow แล้วเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 รูปแบบของ
การเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อ
มากขึ้น

   ถ้าพิจารณาช่วงเวลาของแต่ละช่วงพบว่า ช่วง Hippocrates 
ถึง Graunt ห่างกันประมาณ 2,000 ปี ช่วงของ Graunt ถึง 
Farr ห่างกันประมาณ 200 ปี และช่วงของ Farr ถึง Snow ห่าง
กันประมาณ 20 ปี วิวัฒนาการในช่วงหลังเริ่มมีระยะที่สั้นลง 
เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ ขึ้นโดยเฉพาะการ
ค้นพบทฤษฎีการติดเชื้อของ Koch ที่ช่วยให้การค้นหาสาเหตุ
การเกิดโรคมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ในขณะ
เดียวกันรูปแบบการเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโรค
ติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 แต่การศึกษาทางวิทยาการระบาดยังคงมีกระบวนการที่ไม่
แตกต่างจากแนวทางเดิมที่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยก่อโรค สิ่งแวดล้อมและมนุษย์

    ดังนั้นการศึกษาทางวิทยาการระบาดจึงไม่ได้ศึกษาเฉพาะ
โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อเท่านั้น แต่ยังศึกษาการเกิดโรคไม่
ติดต่อ โรคจากการทำงาน โรคทางโภชนาการ โรคจากปัจจัย
สังคมอีกด้วย

2. แนวคิดทางวิทยาการระบาด

    แนวคิดทางวิทยาการระบาดเน้นไปที่การเกิดโรคหรือรูป
แบบการเกิดโรค ซึ่งมองถึงการกระจายปัจจัยหรือตัว
กำหนดการเกิดโรคหนึ่งๆ  และความถี่ที่เกิดขึ้นในประชากร
มนุษย์ ดังนั้นประเด็นสำคัญในการศึกษาสถานะสุขภาพตาม
แนวคิดทางวิทยาการระบาดจึงพิจารณา 3 ประเด็นหลักดังนี้

ประเด็นที่ 1 รูปแบบของการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ
พิจารณาแยกเป็น 2 ลักษณะคือ

1.1 การกระจายของโรคในประชากรทั้งหมดเป็นภาพรวม 
โดยจำแนกตาม

  บุคคล (person) พิจาณาในเรื่องของเพศ อายุ เชื้อชาติ 
ศาสนา อาชีพ การศึกษา รายได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะทาง
ประชากรและเป็นคุณลักษณะที่ศึกษาจากภายนอกร่างกายหรือ
ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขของสังคมได้ จากกรณีศึกษาได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนของเพศชายต่อเพศหญิง กลุ่มอายุที่
ป่วย พื้นเพหรือชนเผ่าเป็นชาวเกาะ คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้
เห็นภาพของปัญหาในมุมกว้าง เพื่อนำไปสู่การคิดต่อไปว่า
ทำไมเพศชายจึงป่วยมากกว่าเพศหญิง ทำไมเด็กจึงมีอาการ
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รุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่ ทำไมจึงเกิดกับชาวเกาะในหมู่เกาะ 
Reunion ชาวเกาะกลุ่มอื่นป่วยด้วยหรือไม่ ทำให้ต้องหาคำ
ตอบใน เชิงลึกของประชากรเป็นรายบุคคลและด้านชีวภาพ
มากขึ้น การอธิบายในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นหลังจากมีการรักษา
คนไข้เป็นจำนวนมากแล้วรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเช่นเดียว
กับกรณีศึกษาของ Dr. Snow

      สถานที่ (place) พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุหรือพบ
ผู้ป่วยครั้งแรก สถานที่ที่สามารถติดตามผู้ป่วยได้ ควรมีการ
ระบุที่ชัดเจนเพราะมีความสำคัญในการติดตามผู้ป่วยหรือ
ค้นหาผู้ป่วยรายแรก (index case) ในกรณีที่เป็นโรคติดต่อ 
เพื่อช่วยทำนายการกระจายของโรคและป้องกันการระบาด
ของโรคได้ กรณีอุบัติเหตุ สถานที่เกิดมีความสำคัญในการแจ้ง
ความดำเนินคดี อย่างเช่น ในกรณีศึกษาสถานที่เกิดคือเกาะ 
Comoros เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียทางชายฝั่งตะวัน
ออกของแอฟริกาและแพร่กระจายไปยังหมู่เกาะ Reunion, 
Mauritius และ Seychellis การรายงานนี้ทำให้สามารถ
ติดตามการระบาดของโรคไตได้ง่าย แต่ควรระบุพื้นที่ให้แคบ
ลงเช่น เขตเมือง เชตชนบท เขตชายฝั่ง ภูเขา ริมฝั่งแม่น้ำหรือ
กำหนดทิศที่ชัดเจน เพราะจะทำให้สามารถติดตามผู้ป่วยได้
ง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

      เวลา (time) ในกรณีโรคติดต่อ เวลาเริ่มป่วยเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ต้องบันทึกเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะในการ
คำนวณระยะฟักตัวของโรค (incubation period) และการ
ประเมินการระบาดของโรคเช่น หัด มีระยะฟักตัวประมาณ 7 – 
14 วัน ถ้าช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยจำนวนมากและ
ไม่มีการควบคุมป้องกันการติดต่อที่ดี อาจทำให้มีการระบาด
เกิดขึ้นได้ นอกจากเวลาเริ่มป่วยแล้วยังมีฤดูกาล หรือช่วงของ
การระบาดซึ่งแบ่งเป็น 5 รูปแบบดังนี้

1. การระบาดเป็นประจำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
(epidemic) เช่น การระบาดของไข้เลือดออก

2. การระบาดเฉพาะถิ่น (endemic) เช่น ไข้เหลืองในทวีป
แอฟริกา

3. การระบาดที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (sporadic) เช่น การ
ระบาดของไข้กาฬหลังแอ่น

4. การระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก (pandemic) เช่น การระบาด
ของโรค SARS, HIV

5. การระบาดในรอบ 10 ปี (secular trend)

    ส่วนโรคไม่ติดต่อเวลามักจะพิจารณาจากวันเริ่มตรวจพบ
ครั้งแรก เพราะการเกิดโรคไม่ติดต่อไม่สามารถหาระยะฟักตัว
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ของโรคได้ แต่จะได้เพียงระยะเหนี่ยวนำให้เกิดโรค 
(induction period) และอัตราการรอดชีพ (survival rate)

  จากกรณีศึกษาเป็นการศึกษาการเกิดโรคติดต่อที่มีการ
ระบาดช่วงมกราคมถึงมีนาคม 2548 เป็นการระบาดแบบ 
epidemic

1.2 ปัจจัยหรือตัวกำหนดให้เกิดโรค เป็นการอธิบายรูปแบบ
การเกิดโรคที่จำเพาะหรือในเชิงลึกเป็นรายบุคคล โดย
พิจารณาจาก 3 ปัจจัย (ผู้ที่มีภูมิไวรับต่ำ ตัวก่อโรค สิ่งแวดล้อม) 
หรือ triad (host, agent, environment) ดังนี้ ถ้าเมื่อใดทั้ง 3 
ปัจจัยนี้อยู่ในสภาวะสมดุลจะไม่เกิดโรคขึ้น

ถ้ามุมใดมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมมีการเคลื่อนไหวทำให้
สามเหลี่ยมนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าการเกิดโรคได้
เกิดจากปัจจัยนั้นและมีผลกระทบทำให้ปัจจัยอื่นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย กรณีของโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยหลักทั้ง 3 นี้
สามารถนำมาพิจารณาได้เช่นกัน แตกต่างกันที่ agent ไม่ใช่
เชื้อโรคแต่เป็นการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายที่
เบี่ยงเบนไป เช่นโรคเบาหวาน agent ไม่ใช่เชื้อโรค เป็นภาวะ
เสื่อมของการทำงานของตับอ่อนหรือภาวะที่ตับอ่อนผลิต
อินซูลินไม่เพียงพอ ส่วนคุณลักษณะที่สำคัญของ host ที่นำมา
วิเคราะห์การเกิดโรคไม่ติดต่อจะเน้นไปที่พฤติกรรมต่างๆ เช่น 
กรณีโรคเบาหวานการไม่ออกกำลังกาย ความเครียด การรับ
ประทานอาหารไม่ถูกส่วนกับความต้องการของร่างกาย ฯลฯ 
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานได้ง่าย และ
ถ้ามีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนเช่น ข้างบ้านทำขนมหวานขาย 
สามารถซื้อหามารับประทานได้ง่าย ย่อมเหนี่ยวนำให้เกิดโรค
เบาหวานได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมชอบรับประทานขนม
หวานด้วย จากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าโรคไม่ติดต่อไม่ได้เกิด
จากปัจจัยเดียวแต่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน (multi-factors) 
ไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งสำคัญที่สุดหรือปัจจัยจำเพาะแต่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการก่อให้เกิดโรค
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ประเด็นที่ 2 ธรรมชาติของการเกิดโรค หมายถึงการดำเนิน
โรคของแต่ละบุคคล

  การที่คนหนึ่งคนจะป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับเซลล์ (Biologic Onset of Disease) 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจได้รับการกระตุ้นจากเชื้อโรคหรือ
ปัจจัยทางเคมีหรือปัจจัยด้านกายภาพ (ความร้อน ความเย็น 
รังสี เสียง แสง แรงกระแทก) หรือจากสรีระของแต่ละคน จาก
นั้นจะนำไปสู่การเกิดพยาธิสภาพของโรค (pathologic 
evidence of disease if sought) เช่น การทำงานของตับอ่อน
ผิดปกติทำให้ผลิตอินซูลินได้น้อยลงทำให้เกิดโรคเบาหวาน
เป็นต้น เมื่อเกิดพยาธิสภาพแล้วจะมีอาการแสดงให้เห็นว่ามี
อาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น (signs and symptoms of disease) 
ถ้าคนไข้แสวงหาการรักษา (medical care sought) การ
วินิจฉัยโดยแพทย์จะเกิดขึ้นตามขั้นตอน (diagnosis)  และการ
รักษา treatment จะตามมาเมื่อแพทย์ได้รับผลการวินิจฉัยที่
นอกเหนือจากการตรวจโดยแพทย์เองเช่น ผลจากห้องปฏิบัติ
การผลเอกซเรย์เป็นต้น

  โดยสรุปธรรมชาติของการเกิดโรคประกอบไปด้วยสาเหตุ
ของการเกิดโรค การดำเนินโรค การรักษา ดังนั้นการทำความ
เข้าใจธรรมชาติของการเกิดโรคหนึ่งจึงมีความสำคัญมากใน
การควบคุมและป้องกันโรคในประชากรมนุษย์ และเป็น

ประเด็นสำคัญที่การศึกษาทางวิทยาการระบาดจะต้องนำมา
พิจารณาในทุกสถานการณ์ จากกรณีศึกษาที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น
ซึ่งทราบสาเหตุของการเกิดโรค อาการและอาการแสดง

ประเด็นที่ 3 การเชื่อมโยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่ออธิบายการ
เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่นำไปสู่ขั้นตอน
การสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน
โรค เสมือนหนึ่งการนำข้อมูลจากประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 
ที่มีทั้งข้อมูลสถิติ และข้อมูลคุณภาพ มาเชื่อมโยงกันให้เห็น
ภาพของการดำเนินงานต่อไป ตามแนวทางของวิทยาการ
ระบาดมีอยู่ 2 วิธีดังนี้

     วิธีที่ 1 โยงใยแห่งสาเหตุ (web of causation) คือการ
เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโรคนั้นๆ โดยมีลักษณะ
คล้ายใยแมงมุมดังตัวอย่างต่อไปนี้
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แผนภูมิ : แสดงการโยงใยปัจจัยของการเกิดโรคอ้วนพอสังเขป
     วิธีที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุ (concept of cause) แบ่ง
ปัจจัยเป็น 3 กลุ่มคือสาเหตุจำเป็น (necessary cause) เป็น
สาเหตุที่จำเป็นต้องมีในการเกิดโรคแต่ละครั้งส่วนใหญ่
สามารถกำหนดได้ชัดเจน กรณีที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคติด
เชื้อ คือตัวเชื้อโรคนั่นเอง สาเหตุพอเพียง (sufficient cause) 
เป็นสาเหตุเสริมสาเหตุจำเป็นทำให้แสดงอาการของโรคได้ใน
กรณีที่เป็นโรคติดเชื้อ แต่ถ้าเป็นโรคไม่ติดต่อสาเหตุพอเพียง
เป็นสาเหตุนำให้เกิดโรคซึ่งจะมีมากกว่า 1 สาเหตุเสมอ แต่ใน
บางครั้งสาเหตุพอเพียงสามารถระบุได้ในโรคไม่ติดเชื้อ เช่น
ฮอร์โมนอินซูลินเป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคเบาหวานเสมอ เมื่อรวมสาเหตุจำเป็นและสาเหตุพอเพียง
เ ข้ า ด้ ว ยกันแล้ ว จ ะกำหนด เ ป็นปั จ จัยอ งค์ป ร ะ ก อบ 
(contributing factor) ที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดในการเกิด
โรค 1 ครั้ง ถ้านำการเกิดโรค 1 ครั้งมาเปรียบกับขนมเค้ก 1 
ก้อนเท่ากับ 1 contributing factor เค้กที่ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ 
1 ชิ้นเท่ากับ 1 สาเหตุ การเกิดโรค 1 โรคอาจจะมี 
contributing factor ได้มากกว่า 1 factor อย่างเช่น จากกรณี
ศึกษาประกอบด้วย 1 สาเหตุจำเป็น (necessary cause) คือ
จำนวนเชื้อในตัวยุงและ 9 สาเหตุพอเพียงคือ จำนวนยุงที่มีเชื้อ 
สิ่งแวดล้อมสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุง อุณหภูมิและความชื้น
ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์ของยุง ภูมิไวรับของคน กลุ่ม
อายุ อาชีพ สุขาภิบาล สุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่มีวัคซีนป้องกัน
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โรค ทั้งหมดนี้มี 2 contribution factors คือยุง  และ 
susceptible host นั่นคือมีเค้ก 2 ก้อนที่ตัดแบ่งเป็น 3 ชิ้น และ 
6 ชิ้น ถ้าเมื่อใดที่เค้กขาดไป 1 ชิ้นในก้อนใดก้อนหนึ่งการเกิด
โรคอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าชิ้นที่ขาดไปนั้นไม่ใช่ necessary 
cause หรือ sufficient cause  ที่สำคัญ แต่ถ้าขาดไป 1 
contributing factor ย่อมไม่เกิดโรคแน่นอน

ดังนั้น contributing factors จึงแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ

1. ปัจจัยนำ (predisposing factors) เป็นปัจจัยที่มี
มาแต่กำเนิดหรือตั้งแต่เริ่มต้นติดตาม เช่น สีผิว 
เพศ ฮอร์โมนในร่างกาย พันธุกรรม ฯลฯ

2. ปัจจัยเอื้อให้เกิด (enabling factors) เช่น รายได้ 
การศึกษา ภาวะโภชนาการ อาชีพ ความเชื่อ ฯลฯ

3. ปัจจัยเร่งให้เกิด (precipitating factors) เช่น 
เชื้อโรค ฝุ่นใยหิน ฝุ่นฝ้าย สารนิโคติน ฯลฯ

4. ปัจจัยเพิ่มความรุนแรง (reinforcing factors) 
เช่น จำนวนครั้งของการสัมผัส หรือได้รับปริมาณ
ของเชื้อโรค ฯลฯ

           จากทั้ง 2 วิธีในการเชื่อมโยงสาเหตุของการเกิดโรค
จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องการข้อมูลที่ชัดเจนจึงจะ
สามารถสรุปได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะใช้วิธีใดล้วนแต่มี
ประโยชน์กับการควบคุมและป้องกันโรค
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3. หลักการทางวิทยาการระบาด

  จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วนั้นสามารถสรุปเป็นหลักการทาง
วิทยาการระบาดคือ วิทยาการระบาดเน้นที่การค้นหาสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและควบคุมปัญหา
ไม่ให้ลุกลามต่อไปหรือโดยสรุป ผลย่อมเกิดจากเหตุเสมอ เมื่อ
รู้เหตุและแก้ที่เหตุได้สำเร็จผลนั้นๆ ย่อมไม่เกิดขึ้นอีก

  จากหลักการดังกล่าว วิทยาการระบาดจึงจำต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ควบคู่กันตลอดเวลานั่นคือนอกจากใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่พิสูจน์ได้มาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ แล้ว ยังต้อง
ใช้หลักฐานหรือกระบวนการเชิงคุณภาพมาขยายความหรือ
อธิบายสถานการณ์ต่างๆ ด้วย คำอธิบายทางวิทยาการระบาด
ต้องการมากกกว่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ เพราะ
เป็นการอธิบายสถานการณ์การเกิดปัญหาในมนุษย์ซึ่งมีความ
เป็นพลวัตและความแปรปรวนทางชีวภาพสูง

  ถ้าพิจารณาจากชื่อภาษาอังกฤษ Epidemiology มาจาก
ภาษากรีก 3 คำ คือ epi แปลว่า upon, demos แปลว่า 
people, logia แปลว่า to speak หรือ logos แปลว่า 
doctrine5 เมื่อนำคำแปลมารวมกันแล้วได้ความหมายดังนี้ 
“วิทยาการระบาดคือ การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือ

ความเป็นไปของมนุษย์” จากความหมายนี้มีผู้ให้คำนิยามไว้
หลากหลายดังนี้

    Last “The study of the distribution and determinants 
of health-related states or events in specified 
populations, and the application of this study to 
control of health problems. “Study” includes 
surveillance, observation, hypothesis testing, analytic 
research, and experiments. “Distribution” refers to 
analysis by time, place, and classes of persons 
affected. “Determinants” are all the physical, 
biological, social, cultural and behavioral factors that 
influence health. “Health-related states and events” 
include diseases, cause of death, behaviors such as 
use of tobacco, reactions to preventive regimens, and 
provision and use of health services. “Specified 
populations” are those with identifiable characteristics 
such as precisely defined numbers.

   “Application to control…” makes explicit the aim of 
epidemiology-to promote, protect, and restore health.

  Lilienfeld “Epidemiology is concerned with the 
patterns of disease occurrence in human populations 
and of the factors that influence these patterns.”
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  Center for Disease Control (CDC) Atlanta U.S.A., 
“Epidemiology is the study of the occurrence of 
disease in a human population”

  MacMahon “Epidemiology is the study of the 
distribution and determinants of disease prevalence 
for frequency in man”

  หลักการการควบคุมและป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ 
หรือโรคไม่ติดต่อใช้หลักการเดียวกัน คือ ควบคุมและป้องกัน
โรคตามกลไกการเกิดโรคนั้น ๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้

    หลักการควบคุมและป้องกันโรคคือการตัดเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างปัจจัยก่อโรคกับบุคคลที่มีภูมิไวรับกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเกิดโรค หรือการรักษาสภาพสมดุลของสามเหลี่ยมนี้
ตลอดเวลา เช่น ส่งเสริมให้คนทุกวัยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ 
ลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อควบคุมปัจจัยก่อโรค สร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับทุกเพศทุกวัย ฯลฯ กลวิธีในการดำเนิน
งานควบคุมและป้องกันโรคสามารถพิจารณาได้ 2 ระยะดังนี้

	 การป้องกันและควบคุมโรค ในระยะก่อนเกิดโรค ของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี 
คือ

	 กรณีที่ 1 เมื่อไม่มีการระบาดของโรคติดต่อการป้องกัน
และควบคุมโรค
ติดต่อและโรคไม่
ติดต่อสามารถ
ดำ เ นิ น ก า ร ไ ป
พร้อมๆ กัน ได้
โ ดย เ น้ นที่ก า ร
สร้าง เสริม ส่ง
เสริม และธำรงไว้
ซึ่งสุขภาพดีของ

4. การควบคุมและป้องกันโรค
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ปัจเจกบุคคล ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลทั่วไปสามารถ
กระทำได้ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ย่อมสนับสนุนต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคได้ เช่น การออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอให้สอดคล้องกับวัยและภาวะการเจ็บป่วย การ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้รับสารอาหารครบตามวัย 
การประกอบภารกิจประจำวันอย่างมีความสุข การอยู่ในสิ่ง
แวดล้อมที่ไม่มีภัยคุกคามหรือก่อกวนสุขภาวะ ห่างไกลยาเสพติด 
ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการธำรงสุขภาพสำหรับทุกกลุ่ม
อายุ แต่วัยเด็ก 0 – 4 ปี และวัยสูงอายุมากๆ ควรได้รับวัคซีน
สำหรับโรคติดต่อบางชนิดถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโรค 
เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไว้ก่อน

กรณีที่ 2 เมื่อมีการระบาดของโรคติดต่อ

 โ ร ค ไ ม่
ติดต่อเป็นโรค
ที่ เ กิ ด จ า ก 
agent ที่ไม่ใช่
เชื้อโรค แต่อาจ
จ ะ เ ป็ น
พฤติกรรมของ
บุคคล หรือสาร
เคมีในร่างกาย 

หรือในสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยทางกายภาพ หรือภาวะเสื่อม
ของระบบต่าง  ๆ ในร่างกายตามธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวไม่
สามารถติดต่อจากคนสู่คนหรือสัตว์สู่คนได้

 แต่โรคติดต่อเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อหรือรับเชื้อเข้าสู่
ร่างกาย ซึ่งอาจจะนำมาโดยคนหรือสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม จึง
ทำให้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการระบาดของโรคได้ ในกรณีนี้ 
การสร้างเสริม การส่งเสริมสุขภาพอาจจะไม่เพียงพอที่จะธำรง
ไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีได้ จำเป็นต้องอาศัยวัคซีนเพื่อช่วยในการ
ป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

 นอกจาก 2 กรณีดังกล่าวแล้ว จะต้องคำนึงถึงปัจจัยทาง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและภัยต่างๆ รอบตัวมนุษย์ด้วย  เช่น 
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ไม่
ก่อมลพิษ การป้องกันภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ฯลฯ

  กา รป้องกันแล ะควบคุมโรค ในร ะย ะ เ กิดโ รค 
(pathogeneses) ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ซึ่งมี
คุณลักษณะของการก่อโรคที่แตกต่างกันชัดเจน ดังนี้

	

12



     โรคติดต่อ

1. มีระยะฟักตัว (incubation period) ที่ชัดเจนตามชนิด
ของเชื้อก่อโรค

2. มีสาเหตุจำเป็น (necessary cause) 1 ชนิดที่ชัดเจน

3. หลังจากรับสาเหตุที่ก่อโรคแล้วมีระยะเวลาที่จะแสดง
อาการของโรคค่อนข้างชัดเจนถ้าได้รับการรักษา
อย่างถูกต้อง ทันเวลา ครบถ้วนจะมีระยะเวลาการเจ็บ
ป่วย (duration of illness) สั้น

     โรคไม่ติดต่อ

1. มีระยะเหนี่ยวนำ (induction period) ที่ไม่สามารถระบุ
ได้แน่นอนขึ้นกับหลายสาเหตุ

2. เป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัย (multi-factors)

3. หลังจากมีปัจจัยก่อโรคในร่างกายแล้ว มีระยะเวลาที่ไม่
แน่นอนที่อาการของโรคจะปรากฏให้เห็นและขึ้นกับ
ปัจเจกบุคคล

4. เมื่อป่วยเป็นโรคนั้นๆ แล้วถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาทัน
เวลา การดำเนินโรคไม่รุนแรงไปมากแต่จะมีระยะเวลา
การเจ็บป่วย (duration of illness) ที่ยาวนาน

    จากข้อแตกต่างดังกล่าว การป้องกันและควบคุมโรคใน
ระยะที่ 2 จึงยังคงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่การฟื้นฟูสุขภาพมี
ความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะผลลัพธ์สุดท้าย 
โรคติดต่อสามารถควบคุมและป้องกันได้พร้อมทั้งรักษาให้
หายขาดและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกได้ในบางโรค ด้วย
วัคซีนหรือร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ อีกทั้งระยะ
เวลาการเจ็บป่วยไม่ยาวนานมากนักถ้าได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี แต่โรคไม่ติดต่อเมื่อป่วยแล้วมีระยะเวลาการเจ็บป่วย
ยาวนานและทำได้เพียงควบคุมไม่ให้การดำเนินโรคก้าวหน้า
ไปถึงขั้นรุนแรงหรือเสียชีวิต ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมและ
ป้องกันโรคในระยะนี้ จึงมีความยากง่ายและความจำเพาะ
แตกต่างกันตามธรรมชาติของการเกิดโรคนั้นๆ และตามระบบ
การทำงานของร่างกายของปัจเจกบุคคล

  โรคติดต่อส่วนใหญ่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ ทำให้การควบคุมการระบาดของโรค
ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอดอีกทั้งช่วยให้ปัญหาการเกิดโรค
ติดต่อลดน้อยลงในปัจจุบัน แต่กระนั้นไม่ควรประมาท
เนื่องจากมีโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำเกิดขึ้นเป็นระยะๆ 

   ส่วนโรคไม่ติดต่อไม่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนแต่สามารถ
ป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้อยู่ในภาวะที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้น้อยที่สุด ซึ่งปัจเจกบุคคลพึง

13



ตระหนักด้วยตนเองเป็นอันดับแรก ส่วนสังคมรอบตัวหรือ
สิ่งแวดล้อมของ host เป็นเพียงแรงกระตุ้นหรือแรงสนับสนุน
เท่านั้น

      โดยสรุปการป้องกันโรคมี 3 ระดับดังนี้

1. ระดับปฐมภูมิ (primary prevention) คือการส่ง
เสริมสุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในรูปแบบของ
วัคซีนหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การออก
กำลังกาย การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย การสร้างลักษณะ
นิสัยการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ฯลฯ

2. ระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) คือ การ
ค้นหาผู้ป่วยใหม่และการให้การรักษาทันทีเพื่อหยุด
การดำเนินโรคหรือลดความรุนแรงของโรค

3. ระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) คือ การลดภาวะ
ความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยหรือ
การเป็นโรคใดโรคหนึ่ง และฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่
ภาวะปกติ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป

     ส่วนการควบคุมโรค มี 3 ขั้นตอน (มักจะใช้กับโรคติดต่อ) คือ

1. การควบคุมแหล่งรังโรค เช่น การคว่ำภาชนะเก่าที่ไม่
ใช้แล้ว เพื่อไม่ให้มีน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ 
หรือการเคลื่อนย้ายคนงานออกจากโรงงานที่เกิดรอย
รั่วของท่อแก๊ส หรือการแยกผู้ป่วยโรค SARS จาก
ผู้ป่วยอื่นๆ ในหอผู้ป่วย ฯลฯ

2. การควบคุมการแพร่กระจายของโรค ส่วนใหญ่จะใช้
กับโรคติดต่อ เช่น การฆ่าเชื้อในแฟลตที่พบผู้ป่วย 
การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงนำโรค การล้างมือให้
สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดนก ฯลฯ

3. การเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้มีภูมิไวรับหรือกลุ่มเสี่ยง 
เช่นการให้ความรู้โรคเบาหวานกับผู้มีอายุมากกว่า 
35 ปี เพื่อปรับพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
การให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด ฯลฯ
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กรณีศึกษา: เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 มีเทศกาลงานบุญพระ
ธาตุเมล็ดข้าวซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของตำบล ที่หมู่ 5 
บ้านนาหวายใหม่ ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน มีประชาชนใน
ตำบลเดียวกันและ
ตำบลใกล้เคียงมา
ร่วมงานประมาณ 
354 คน และร่วมรับ
ประทานอาหารกลาง
วันประมาณ 200 คน 
พบผู้ป่วยตามนิยาม
โรคอาหารเป็นพิษ 
ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 
มีนาคม 2549 รวม 
163 ราย เพศหญิง 113 ราย เพศชาย 50 ราย จากการ
สอบสวนโรคพบว่า อาหารที่จัดเลี้ยงในงานประกอบด้วย หน่อไม้
ปี๊บจิ้มน้ำพริกกะปิ แกงฟักใส่ไก่ ข้าวเหนียว น้ำและน้ำแข็ง 
อาหารที่สงสัยคือ หน่อไม้ปี๊บซึ่งผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านหมู่ 5 
ตำบลป่าคาหลวง

วิธีการดำเนินงานและสถิติเชิงพรรณนาทางวิทยาการระบาด
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วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. อธิบายการดำเนินงานทางวิทยาการระบาด

2. คำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการดำเนินงาน  

    ทางวิทยาการระบาด

3.ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วย   
    ตามแนวทางวิทยาการระบาดได้



ตั้งแต่เดือนกันยายน 2548 ทั้งหมด 53 ปี๊บ ก่อนหน้านี้ได้
จำหน่ายไปแล้ว 46 ปี๊บ ส่วนใหญ่จำหน่ายในอำเภอเดียวกัน 
และในงานบุญพระธาตุเมล็ดข้าวได้นำหน่อไม้ปี๊บ 2 ปี๊บ เทรวม
กันล้างแล้วผ่าเป็นชิ้นแบ่งใส่ถุงพลาสติกแจกจ่ายในงาน

ที่มา: คัดลอกบางส่วนจากรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำสัปดาห์ที่ 12 
ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2549, หน้า 201 -202.

1.การเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาด 

(epidemiological surveillance)

   เป็นการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการเจ็บป่วยอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อจะได้ทราบลักษณะและการ
เปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทันเวลา 
และข้อมูลจากการเฝ้าระวังนี้สามารถนำไปใช้เพื่อการวางแผน
และประเมินผลการดำเนินงานทางสาธารณสุขต่อไป

     Center for Disease Control (CDC) “The ongoing, 
systematic collection, analysis and interpretation of 
health data, essential to the planning, implementation, 
and evaluation of public health practice, closely 
integrated with the timely dissemination of these data 
to those who need to know.”

     จากนิยามการเฝ้าระวังเป็นการดำเนินงานที่เน้นการได้มา
ซึ่งข้อมูลที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอยู่
ตลอดเวลา พร้อมกับดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไป
ด้วย การเฝ้าระวัง ถ้าแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูลมี 3 รูปแบบคือ 

                                                            
 กรณีการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อมีการดำเนินงานเช่นเดียว
กับโรคติดต่อและมีการดำเนินงานทั้งเชิงรุกและตั้งรับ ปัจจุบัน
มีการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด อุบัติเหตุการจราจรแต่ยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ งานเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อยังไม่หยุดนิ่งจะมีการขยาย
ขอบเขตของการดำเนินงานต่อไปอีกให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มาก
ที่สุด อีกทั้งโรคสำคัญอื่นๆ ที่พบมากในประเทศไทย 
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     แต่ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังแบ่งเป็น 3 รูปแบบ
คือ

    1. การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง เป็นการเฝ้าระวังเพื่อติดตามการ
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน เช่น ประเทศไทย
มีการจัดตั้งกลุ่มรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ เพื่อติดตามสถิติการสูบ
บุหรี่ในประชากรวัยต่างๆ ตั้งแต่เริ่มมีการรณรงค์จนถึงปัจจุบัน
ทำให้ทราบสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทยว่า เพศ
หญิงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่มากขึ้นและกลุ่มวัยรุ่นนิยมสูบบุหรี่
มากกว่าวัยผู้ใหญ่

  2. การเฝ้าระวังการป่วยหรือการบาดเจ็บ เป็นการเฝ้าระวัง
เพื่อติดตามการป่วยหรือการบาดเจ็บพร้อมทั้งสาเหตุการเกิด 
ซึ่งต้องอาศัยระบบการรายงานต่างๆ ในการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ประเทศไทย สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลายาวนาน และโรคไม่ติดต่อบางโรค อาทิ โรคเบา
หวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจการบาดเจ็บจากการ
ทำงาน อุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น

  3. การเฝ้าระวังการตาย เพื่อติดตามการตายและสาเหตุการ
ตายของประชากรมนุษย์ตามใบมรณบัตรที่มีการบันทึกไว้
อย่างมีระบบ สำนักระบาดวิทยา นอกจาติดตามการป่วยและ
การบาดเจ็บแล้วยังจัดทำรายงานการตายด้วยโรคที่เฝ้าระวัง

ไว้ด้วย และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่รวบรวมข้อมูลการตายและ
จัดทำเป็นสถิติไว้

2. การสอบสวนทางวิทยาการระบาด 

(epidemiological investigation)

   เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากการเฝ้าระวังโรคเมื่อพบ
ว่ามีการระบาดของโรคเกิดขึ้น ดังนั้นการสอบสวนทาง
วิทยาการระบาดจึงมักจะใช้กับโรคติดต่อซึ่งมีอยู่ 10 ขั้นตอน
ดังนี้

1. ยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยที่รายงานนั้นป่วยจริงตาม
นิยามที่กำหนดไว้

2. ยืนยันการระบาดของโรคโดยเทียบจากข้อมูลในอดีต
หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ค้นหาผู้ป่วยใหม่และนับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วง
เวลานั้น

4. รวบรวมข้อมูลตามแนวทางวิทยาการระบาดเชิง
พรรณนาตามบุคคล สถานที่ และเวลา

5. กำหนดกลุ่มเสี่ยงของการระบาดครั้งนั้นๆ
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6. กำหนดหรือตั้งสมมติฐานของการระบาด

7. พิสูจน์สมมติฐานที่กำหนดไว้

8. วางแผนและดำเนินการศึกษาอย่างเป็นระบบ

9. จัดทำรายงานการสอบสวนการระบาดและเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคตามมาตรการที่
กำหนดไว้

     ทั้ง 10 ขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้พร้อมกันในหลาย
ขั้นตอน เนื่องจากการสอบสวนทางวิทยาการระบาดเป็นการ
ทำงานเป็นทีมระหว่างแพทย์ พยาบาล นักระบาดวิทยา 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากกรณีศึกษา
เนื่องจากเป็นการรายงานจึงมีเพียงบทสรุปของการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 9 และมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในขั้นตอนที่ 
10 เท่านั้น (ขั้นตอน  1 – 8 เป็นรายละเอียดที่ต้องสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่โดยตรง) จากกรณีศึกษาซึ่งให้ข้อสรุปไว้ว่า ได้มีการ
อายัดหน่อไม้ปี๊บในเขตอำเภอบ้านหลวงทั้งหมดจำนวน 21 
ปี๊บ 550 ถุง จากผู้ผลิต 3 ราย จัดทำประกาศเตือนประชาชน 
สำรวจและเฝ้าระวังผู้ป่วยทุกรายรวมทั้งผู้ที่ไปร่วมงานทุกคน
ที่ไม่แสดงอาการ ประสานงานขอความช่วยเหลือด้าน  
anti - toxin จากต่างประเทศ ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
ไปโรงพยาบาลศูนย์

     กรณีโรคไม่ติดต่อไม่มีการระบาดของโรคการสอบสวนมัก
จะเป็นการซักประวัติผู้ป่วยรายบุคคลในการตรวจร่างกาย
แต่ละครั้ง หรือการติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะจนกว่าผู้ป่วยจะ
สามารถดูแลตนเองได้ หรือญาติสามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามที่
ทีมเยี่ยมบ้านได้แนะนำไว้ เพื่อให้การดำเนินโรคอยู่ในสภาวะ
หยุดนิ่ง (stable stage) ให้นานที่สุด

     การดำเนินงานทั้ง 2 ด้านที่กล่าวมานี้เป็นงานที่เน้นด้าน
ข้อมูลการเจ็บป่วยที่เป็นจำนวนคน ดังนั้นกรณีที่ต้องการนำ
เสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ต่างๆ ได้ จำต้องใช้ค่าสถิติมาช่วยอธิบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของโรคด้วย

3. การวัดความถี่ของการเกิดโรคหรือการ

เจ็บป่วยทางวิทยาการระบาด

     ค่าสถิติที่วิทยาการระบาดได้พัฒนาเพื่อการอธิบายการเกิด
โรคมี 2 ค่าคือ

1.1 Incidence หมายถึง อุบัติการณ์ของโรคหนึ่ง ๆ ในช่วง
เวลาที่กำหนดและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประชากร
เป้าหมายที่สนใจศึกษาและมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะ
เกิดโรคนั้นๆ ได้
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Incidence สามารถคำนวณได้ 2 วิธี

     1.1.1 Cumulative incidence (Risk: R) เป็นสัดส่วนของผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรค
โดยเฉลี่ยเท่าๆ กัน ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยติดตามในประชากรที่มีการเคลื่อนย้ายไปมาน้อยหรือไม่มีเลย เนื่องจาก 
Cumulative incidence เป็นค่าสัดส่วน จึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 โดยเศษเป็นจำนวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด ส่วนคือ 
ประชากรเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้นๆ มักจะเลือกใช้ประชากร ณ จุดเริ่มต้นของการติดตาม ค่า Cumulative incidence 
จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการติดตาม นั่นคือ ระยะเวลาการติดตามยิ่งยาวนานค่านี้จะยิ่งมากขึ้น สูตรการคำนวณคือ
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   K=10n เป็นค่าคงที่ ที่คูณให้ค่าอุบัติการณ์เป็นจำนวนเต็มเพื่อให้เข้าใจง่ายเวลาแปลผล

       *95% CI เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเที่ยงตรงของค่าสถิติที่คำนวณได้ นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีความคลาดเคลื่อน (random 
error or systematic error) ใดๆ ที่เกิดขึ้น ค่าที่อยู่ในช่วงของ *95% CI นี้เป็นค่าที่ถูกต้องแม่นยำ
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ตัวอย่าง จากกรณีศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ณ จุดเริ่มต้นคือ ผู้ป่วยที่มาร่วมงานและรับประทานอาหารด้วย จำนวน 200 คน ได้รับ

             การวินิจฉัยว่าเป็นโรคอาหารเป็นพิษ 163 คน



     ค่าสถิติที่คำนวณได้นี้ ไม่มีหน่วย ความหมายของค่านี้คือ ความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของการเกิดโรคหนึ่งๆ ในประชากรกลุ่มเป้า
หมายในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้

   จากตัวอย่างทั้ง 2 นี้ แสดงให้เห็นว่าการคำนวณค่าอุบัติการณ์จะต้องคิดจากผู้ป่วยใหม่เสมอจากกรณีศึกษาโรคอาหารเป็นพิษ
เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นหลังจากรับประทานที่มีเชื้อและแสดงอาการเมื่อครบระยะฟักตัวของเชื้อจึงทำให้ทราบว่าเริ่มป่วยเมื่อ
ใด กรณีโรคติดเชื้อสามารถระบุวันเริ่มป่วยได้อย่างชัดเจน ส่วนโรคไม่ติดเชื้อหรือโรคไม่ติดต่อถ้ารอจนกระทั่งเกิดอาการอาจจะช้า
เกินไปทำให้มีการดำเนินโรคไปมากแล้ว ส่วนใหญ่จึงนับจากเริ่มตรวจพบว่ามีภาวะการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายผิด
ปกติหรือเกินกว่าค่าที่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ เช่นวันที่มาตรวจน้ำตาลในเลือดเป็นครั้งแรกอนุโลมให้เป็นวันเริ่มป่วยได้
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ตัวอย่าง ถ้าติดตามประชากร 100 คน ในช่วงเวลาหนึ่ง ปรากฏว่ามีผู้ป่วยใหม่ด้วยโรค ก เท่ากับ 20 คน แต่ ณ 

           จุดเริ่มต้นของการติดตามมีผู้ป่วยด้วยโรค ก นี้แล้ว 10 คน



กลุ่มเสี่ยงที่นำมาเป็นตัวหารสำหรับโรคติดต่อ ถ้าโรคนั้นเป็นแล้วหายและกลับมาเป็นใหม่ได้อีก ผู้ที่เคยเป็นโรคนั้นๆ ยังนับเป็นก
ลุ่มเสี่ยง แต่ถ้าโรคที่เป็นแล้วทำให้ร่างกายคนเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้และไม่เป็นโรคนั้นๆ อีก ผู้ที่เคยเป็นโรคนั้นแล้วจะไม่นับ
เป็นกลุ่มเสี่ยงในการคำนวณต่อไป ส่วนโรคไม่ติดต่อ ควรกำหนดช่วงอายุของกลุ่มเสี่ยงตามอายุที่มีโอกาสเสี่ยงจริง เช่น โรคความ
ดันโลหิตสูงปัจจุบันกลุ่มเสี่ยงเริ่มที่อายุ 40 ปี เป็นต้น การกำหนดเช่นนี้เพื่อให้ค่าอัตราอุบัติการณ์ที่ได้สามารถบอกความเสี่ยงของ
การเกิดโรคหนึ่งได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

     1.1.2 Incident density (incident rate: IR) เป็นอัตราของการเกิดโรคครั้งใหม่หรืออัตราผู้ป่วยใหม่ที่คิดเทียบกับเวลา 
โดยเป็นการคำนวณอัตราป่วยจากประชากรที่ไม่หยุดนิ่งและมีโอกาสสัมผัสกับปัจจัยก่อโรคไม่เท่ากัน ค่านี้เป็นการคิดเทียบอัตรา
ป่วยกับเวลา โดยเศษยังคงเป็นผู้ป่วยใหม่เช่นเดียวกับ Cumulative incidence แต่ส่วนคือ ประชากรทั้งหมดเทียบกับเวลาที่
สัมผัสกับปัจจัยก่อโรคตามความเป็นจริงหรือโดยเฉลี่ย ค่าที่คำนวณได้จึงมีค่าถึง infinity
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สูตรการคำนวณ



     K =10n ! เป็นค่าคงที่ ที่คูณให้ค่าอุบัติการณ์เป็นจำนวนเต็มเพื่อให้เข้าใจง่ายเวลาแปลผล person-time (p-t) คำนวณได้ 2 
วิธี

     1. กรณีที่เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ (p-t) = ขนาดของประชากรโดยเฉลี่ย x ระยะเวลาของการศึกษาเช่น ประชากรทั้งหมดเท่ากับ 

100 คน ระยะเวลาการติดตามเท่ากับ 10 วัน ค่า (p-t) เท่ากับ 1,000 คน – วัน

        2. กรณีที่ประชากลุ่มเล็กสามารถรู้การเคลื่อนย้ายไปมาของประชากรได้ชัดเจน

     p-t  จำนวนคนที่สัมผัสกับปัจจัย x ระยะเวลาของการสัมผัสปัจจัยตามความเป็นจริงเช่น คนงาน 10 คน มาทำงานครบ 10 วัน 

จำนวน 6 คน ลาป่วย 2 วัน จำนวน 2 คน ลากิจ 3 วัน จำนวน 2 คน ค่า p-t เท่ากับ (10 วัน x 6 คน) 60 คน – วัน (8 วัน x 2 คน)  

16 คน – วัน (7 วัน x 2 คน)  14 คน – วัน รวม เท่ากับ 90 คน – วัน

! ค่าสถิติที่คำนวณได้นี้มีหน่วยเป็นคนต่อประชากร n คนต่อเวลา (วัน หรือเดือน หรือปี)

! ความหมายของค่านี้คือ ความไวของการเกิดโรคหนึ่งๆ หรือความเสี่ยงอันตรายต่อโรคหนึ่งๆ ในประชากรกลุ่มหนึ่งที่ติดตาม
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด
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1.2 Pervalence (P) หมายถึงความชุกของโรคหนึ่งๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นภาคตัดขวาง ไม่มีการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ค่าความชุกเป็นค่าสัดส่วนที่แสดงความน่าจะเป็นของการเป็นโรคและบอกถึงขนาด
ของปัญหา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยคิดเป็นช่วงเวลาหรือจุดใดจุดหนึ่งของเวลาหรือเป็นรายปี ซึ่งค่าความชุกเมื่อคูณกับ
ค่าคงที่แล้ว (k)  จะมีค่าเท่ากับอัตราป่วยต่อปีและเป็นดรรชนีสุขภาพที่สำคัญตัวหนึ่ง
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ตัวอย่าง ถ้ามีการติดตามคนงาน 10 คน ในช่วง 10 วัน เพื่อดูอาการแพ้ยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่ง ปรากฏว่ามีผู้ป่วยจากอาการแพ้ยาเกิดขึ้น 3 คน   

              โดยตลอด 10 วันนี้ มีผู้มาทำงานครบ 10 วัน จำนวน 6 คน ทำงานครบ 8 วัน จำนวน 2 คน ทำงานครบ 7 วัน จำนวน 2 คน



ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของความชุก มี 3 ประเด็นใหญ่ ดังนี้

     1. ความรุนแรงของการเกิดโรค หรือการเจ็บป่วย ถ้าการเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดขึ้น เป็นแล้วตายมากกว่าหายความชุกจะน้อย
กว่าโรคที่เป็นแล้วหาย

     2. ระยะเวลาของการเจ็บป่วย ถ้าโรคใดมีระยะเวลาการเจ็บป่วยสั้น โรคนั้นจะมีความชุกน้อยกว่าโรคที่มีระยะเวลาของการเจ็บ
ป่วยยาวๆ ดังนั้น โรคเรื้อรังจะมีความชุกมากกว่าโรคเฉียบพลัน 

        3. โรคใดที่มีผู้ป่วยแสดงอาการของโรคมากย่อมมีความชุกมากกว่าโรคที่มีผู้ป่วยแสดงอาการของโรคน้อย
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ความชุก สามารถคำนวณได้จากสูตร
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ตัวอย่าง จากการตรวจร่างกายประชากร 1,000 คน พบผู้ป่วยด้วยโรค ข ทั้งหมด 150 คนในช่วง 1 สัปดาห์

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบระหว่างอุบัติการณ์ (incidence) และความชุก (prevalence)



ค่าสถิติทางวิทยาการระบาดที่ใช้วัดความถี่ของการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วย สามารถสรุปดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 สรุปค่าสถิติทางวิทยาการระบาดที่ใช้วัดความถี่ของการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วย

ตารางสรุป ค่าสถิติทางระบาดวิทยาที่ใช้วัดความถี่ของการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วย (ต่อ)



4.1 Attributable risk (AR)หรือ 
risk difference เป็นการคำนวณ
หาค่าความต่างของอุบัติการณ์
ในการสัมผัสปัจจัยก่อโรคกับ
การไม่สัมผัสปัจจัยก่อโรคนั้นๆ 
ค่านี้ทำให้ทราบขนาดของความ
เสี่ยงต่อปัจจัยก่อโรคหนึ่งๆ สูตร
คำนวณคือ

4.2 Attributable risk percent 
หรือ attributable proportion 
(AR%) เป็นการบอกระดับความ
ต่างของความเสี่ยงต่อการสัมผัส
ปัจจัยจำเพาะด้วยการคิดเป็นค่า
ร้อยละ สูตรคำนวณคือ
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4. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วย



4.3 Population attributable risk 
(PAR) คือค่าความต่างของความ
เสี่ยงในประชากรทั้งหมดที่สัมผัส
ปัจจัยกับไม่ได้สัมผัสปัจจัย สูตร
คำนวณคือ

4.4 Population attributable risk 
percent (PAR%) คือค่าที่บอก
ระดับความต่างของความเสี่ยงใน
ประชากรที่สัมผัสปัจจัย และถ้าค่านี้
ลดลงได้แสดงว่าความเสี่ยงใน
ประชากรลดลงด้วย หมายความว่า 
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อโรคถูกกำจัดออก
ไป สูตรคำนวณคือ
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4.5 Relative risk (RR) คือค่าที่
บอกถึงจำนวนเท่าของความเสี่ยง
ของการสัมผัสปัจจัยก่อโรคเมื่อ
เทียบกับการไม่สัมผัสปัจจัยก่อโรคนั้นๆ
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ตัวอย่าง อัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เท่ากับ 0.8 ต่อประชากร 1,000 คน ในกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่เท่ากับ 0.05 ต่อประชากร 1,000 คน 

              ความชุกของผู้สูบบุหรี่ เท่ากับร้อยละ 40 อัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดในประชากรเท่ากับ 0.4 ต่อประชากร 1,000 คน 



     ค่าสถิติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะให้ประโยชน์อย่างมากถ้ามีการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรคเดียวกัน เช่น 
ปัจจัยก่อโรคมะเร็งปอดนอกจากการสูบบุหรี่แล้วยังมีปัจจัยจากฝุ่นอันตรายต่างๆ เชื้อโรคต่างๆ ค่าความเสี่ยงที่เปรียบเทียบนี้จะ
ช่วยให้การตัดสินใจในการรักษา การควบคุมและป้องกันโรคมีความแม่นยำและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากกรณีศึกษาอาหารที่ผู้ร่วม
งานรับประทานมีหน่อไม้ปี๊บจิ้มน้ำพริก แกงฟักใส่ไก่ ข้าวเหนียว น้ำและน้ำแข็ง จากที่สรุปได้ว่าหน่อไม้ปี๊บเป็นสาเหตุของการเจ็บ
ป่วยในครั้งนี้นั้น เป็นการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว (แต่ในรายงานไม่ได้แสดงไว้)

    การสอบสวนโรคเป็นการค้นหาผู้ป่วยใหม่ในช่วงที่มีการระบาด ดังนั้นค่าสถิติที่คำนวณจึงเป็นค่าอุบัติการณ์ ส่วนการเฝ้าระวัง
โรคนั้นเป็นการเก็บข้อมูลการป่วยและการตายอย่างต่อเนื่อง ค่าสถิติจึงสามารถคำนวณได้ทั้งค่าอุบัติการณ์และค่าความชุก (เมื่อ
ต้องการทราบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง) การดำเนินงานทางวิทยาการระบาดตามที่กล่าวมานี้ถ้ามีการเก็บข้อมูลการสัมผัสปัจจัยก่อโรค
โดยละเอียดสามารถนำมาประเมินความเสี่ยงในการรูปแบบต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วได้
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     นอกจากค่าสถิติที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยดังที่กล่าวมาแล้ว การดำเนินงานทางระบาดวิทยายังนำค่าสถิติที่เกี่ยวกับการเกิด การ
ตายมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย

   5.1 อัตราเกิด (crude birth rate: CBR) เป็นอัตราที่บอกถึงการเกิดมีชีพในแต่ละปี เมื่อนำมาเทียบกับอัตราตาย จะทำให้ทราบ
อัตราการเพิ่มของประชากรในปีหนึ่งๆ สูตรคำนวณคือ     

5. สถิติชีพ
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5.2 อัตราตาย มีการคำนวณได้หลายคำ แต่ที่วิทยาการระบาดนำมาใช้ส่วนใหญ่คือ

      5.2.1 อัตราตายอย่างหยาบ (crude death rate: CDR) เป็นอัตราตายโดยรวมทั้งหมด สูตรคำนวณคือ
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ตัวอย่าง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง 

             สาธารณสุข พ.ศ. 2547 มีดังนี้
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ตัวอย่าง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักนโยบาย

             และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 มีดังนี้



     การดำเนินงานทางวิทยาการระบาดที่ทำเป็นงานประจำคือการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคเมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น 
และค่าสถิติที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นค่าที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ที่ยังมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เป็นสัจธรรมของชีวิต การอธิบายเชิงพรรณนาโดยไม่มีตัวเลขเป็นประจักษ์พยานอาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ แต่โดยความเป็นจริงแล้วทุกสถานการณ์ต้องการการยืนยันทั้งเชิงพรรณนาและสถิติซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กันเสมอในการ
ดำเนินงานทางวิทยาการระบาด และการวิจัยทางวิทยาการระบาด

สรุป
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Check Answer

Question 1 of 5

A.

B.

C.

D.
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Check Answer

Question 1 of 3

A.

B.

C.

D.
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Check Answer

A. 4.25%

B. 5.50%

C. 6.25%

D. 7.35%



บทที่ 2

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ

ผศ. สวณี  เต็งรังสรรค์

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



	 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (health determinants) เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของปัจเจกบุคคล อาจเป็นปัจจัย
เสี่ยงหรือปัจจัยส่งเสริมสุขภาพได้ ขึ้นกับว่าปัจจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลในด้านบวกหรือด้านลบต่อสุขภาพ โดยมีผู้ให้แนวคิด
ไ ว้ หล า กหล ายดั งนี้

แนวคิดขององค์การอนามัยโลก

     องค์การอนามัยโลกแบ่งปัจัยกำหนดสุขภาพเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ดังนี้

แนวคิดปัจจัยกำหนดสุขภาพ
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วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. 	บอกแนวคิดต่างๆของปัจจัยกำหนดสุขภาพได้

2. 	บอกแนวคิดปัจจัยกำหนดสุขภาพตามแนวคิดของวิทยาการ
ระบาดได้

3. 	ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยชุมชนได้



แนวคิดของยุโรป
                    

   การจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพเพื่อลดภาระโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน แนวคิดนี้แบ่งปัจจัยกำหนด
สุขภาพเป็นดังนี้

แนวคิดของ Northern River Area 

Health Equity Working Group 
(HEWG)

    

  

   แนวคิดของกลุ่มนี้แบ่งปัจจัยกำหนดสุขภาพเป็น ชีวภาพ 
กายภาพ พฤติกรรม สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยนำ
เสนอแนวคิดเป็นรูปวงกลมที่แบ่งเป็นชั้นๆ ตรงกลางของ
วงกลมคือผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชากรที่ประเมินด้วย
อัตราป่วย อัตราตายค่าคาดหวังในการมีชีวิต และคุณภาพ
ชีวิต แต่ละชั้นของวงกลมมีความสัมพันธ์กันและบอกถึงผลกระทบ
ที่สะสมไปเรื่อยๆ

คลิกเพื่อดูสัญลักษณ์
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วงกลมชั้นที่ 1 ปัจจัยกำหนดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

     เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องการความรัก ความปลอดภัย การ
ปกป้องจากอันตราย การขัดเกลาทางสังคมและศีลธรรม เช่น
เดียวกับโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้โลกด้วยตนเองในสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม ดังนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของเด็กวัยนี้
คือ

   1. ชีวภาพที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิด ได้แก่ พัฒนาการของ
สมองส่วนต่างๆ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบฮอร์โมน ความ
สัมพันธ์ของทั้ง 3 ปัจจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้และ
ทักษะในการจัดการกับพฤติกรรมและโรคภัยไข้เจ็บในวัยต่อๆ ไป

   2. ช่วงเวลาที่ระบบประสาทที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสต่างๆ 
และสมองของเด็กมีการเชื่อมต่อสัญญาณกัน เช่น การมองเห็น 
ถ้าระบบประสาทส่วนนี้ไม่เชื่อมต่อกับสมองส่วน cortex อาจ
ทำให้เด็กไม่สามารถมองเห็นได้

   3. น้ำหนักแรกเกิดต่ำ เป็นภาวะที่อาจจะนำมาซึ่งการเจ็บ
ป่วยด้วยโรคต่างๆ ในวัยผู้ใหญ่ เช่น โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคปอด โรคความดันโลหิต

    4. วิถีชีวิตของพ่อแม่ พ่อแม่คือผู้ดูแลเด็กในขั้นเบื้องต้น 
ด้วยการดูแลสุขภาพเด็กอย่างมีคุณภาพ จัดปริมาณอาหารที่
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ที่มา : Northern Rivers Health Inequity Working Group. 

        Determinants of Health mode. 2004.



เพียงพอ กิจกรรมต่างๆ มอบอารมณ์ความรู้สึกที่ดีให้กับเด็ก 
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย เด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่มี
ความขัดแย้งกัน จะกลายเป็นคนขี้กลัว โกรธและเครียดง่าย 
แสดงความสัมพันธ์ที่ก้าวร้าว และถ้าเด็กถูกทารุณกรรมส่วน
ใหญ่จะกลายเป็นพ่อแม่ที่ทารุณลูกในอนาคต

   5. ความไว้วางใจของเด็กจะเกิดจากการสัมผัสของผู้ดูแล
และทำให้รู้สึกปลอดภัยการได้รับสัมผัสที่อบอุ่นและปลอดภัย
จะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้ในวัยต่อไป

       6. โครงสร้างของครอบครัว เด็กที่เติบโตมากับครอบครัว
ที่มีทั้งพ่อและแม่ที่รักกัน เป็นปัจจัยป้องกันปัญหาต่างๆ ทาง
จิตใจ ทางกายภาพ การศึกษา การสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีที่สุด

วงกลมชั้นที่ 2 ชีวภาพ เชื้อชาติและวัฒนธรรม จิตสังคม
และวิถีชีวิต

! 1. อายุ เพศ พันธุกรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานทางชีวภาพใน
การกำหนดสุขภาพ

! 2. กลุ่มทางวัฒนธรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติเพียงอย่าง
เดียว แต่ขึ้นอยู่กับชนชั้นทางสังคม ศาสนา อายุ อาชีพ ที่อยู่

และกิจกรรมต่างๆ แต่สุขภาพของทุกเชื้อชาติมีวัฒนธรรมเป็น
ศูนย์กลางของการมีสุขภาพ   และชีวิตที่ดี

! 3 .ปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมเป็นผลมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของชีวภาพ ปัจจัยทางสังคมและจิตใจ 
เช่น ผู้ที่อยู่ในสภาวะของงานและการอยู่อาศัยที่ด้อย ย่อมมี
ความกังวลใจและรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ขาดการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากสิ่งแวดล้อม

! 4.วิถีชีวิตของคนปัจจุบันที่มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ความชุก
ของโรคเรื้อรังและความพิการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาระการเจ็บ
ป่วยที่กระทบต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ที่เป็นผลมาจากการสูบ
บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
หลักโภชนาการ การขาดการออกกำลังกาย ภาวะอ้วนฯลฯ วิถี
ชีวิตเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพตลอดอายุขัย และมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำงานสร้างรายได้ด้วย นอกจานี้อุบัติเหตุ
ที่ป้องกันได้แต่ไม่ได้ป้องกันกลายเป็นภาระของสังคมและมีผล
ต่อเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงประเทศ
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วงกลมชั้นที่ 3 สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 

ชุมชนและสังคม เศรษฐกิจ

! 1. สิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึง บ้านและการขนส่ง ผู้ที่
อาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และสามารถเดิน
ทางไปที่ต่างๆ ได้ ย่อมทำให้มีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพได้ง่าย

! 2. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมและน่าเชื่อ
ถือ มีสวัสดิการ มีบริการทางสังคมต่างๆ ที่เข้าถึงได้ และ
สันทนาการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพได้

! 3. ชุมชนและสังคม ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็น
เครือข่ายกันในระดับสังคมถึงชุมชน สามารถช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ย่อมส่งเสริมสุขภาพได้

! 4. สังคมเศรษฐกิจที่สามารถวัดได้จากระดับรายได้ของ
ครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
ซึ่งอาจพิจารณารวมๆ กันได้ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อสุขภาพ

วงกลมชั้นที่ 4 นโยบายของรัฐ และโลกาภิวัฒน์

   ระดับความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ มีผลมาจากนโยบาย
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเป็นนโยบายที่อาจถูกเพิกเฉย
หรือได้รับการตอบสนองได้ การมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันได้
ทั่วโลกทำให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันได้ชัดเจนขึ้น เป็นผล
ให้นโยบายของรัฐบางครั้งต้องสอดรับกับโลกาภิวัฒน์ด้วย

แนวคิดอื่นๆ

   ประเทศแคนนาดาใช้วิถีชีวิตของประชาชนเป็นปัจจัยเบื้อง
ต้นในการกำหนดสุขภาพ หรือเรียกอีกอย่างว่า ปัจจัยกำหนด
สุขภาพทางสังคม ได้แก่

	 1.	 รายได้และการกระจายรายได้

	 2.	 การศึกษา

	 3.	 การว่างงานและความมั่นคงในหน้าที่

	 4.	 การมีงานทำและสภาวะการทำงาน

	 5.	 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
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	 6.	 ความไม่มั่นคงทางอาหาร

	 7.	 บ้านที่อยู่อาศัย

	 8.	 การถูกกีดกันทางสังคม

	 9.	 เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม

	 10.	 บริการสุขภาพ

	 11.	 สถานภาพของ Aborigin

	 12.	 เพศภาวะ

	 13.	 เชื้อชาติ

	 14.	 ความพิการ

   Philip Stevens ได้เสนอปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม 
ดังนี้

	 1. การว่างงานมีผลไม่ดีต่อภาวะสุขภาพ เนื่องมาจากไม่มี
รายได้และผลกระทบทางจิตใจ ปัญหานี้รัฐบาลควรมีมาตรการ
ช่วยเหลือทั้งนายจ้างลูกจ้างพร้อมๆ กัน เพื่อประคับประคอง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 2. การกีดกันทางสังคม คือ การทำลายสังคมและจิตใจ 
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่ถูกกีดกันอันดับแรกคือ 
แรงงานชายขอบ บุคคลที่ไม่มีทักษะ แรงงานเด็ก ผู้หญิง 
ผู้พิการ วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการเพิ่มสวัสดิการทางสังคม 
แต่ไม่ใช่การโยนเงินให้กับคนจน

	 3. การขนส่ง จำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่ม
มลภาวะทางอากาศให้กับสุขภาพประชาชน ถึงแม้จะมีผลดีคือ 
ขนส่งอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆ ต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพ
ได้มากขึ้น แต่ถ้าลดมลภาวะทางอากาศหรือการทำลายสิ่ง
แวดล้อมได้ด้วย ปัจจัยนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยลง อาจ
ใช้มาตรการทางสังคม เช่น การจ่ายค่าใช้ถนน การให้รางวัล
กับโรงเรียนที่รักษาสิ่งแวดล้อม

	 4. อาหาร การขาดอาหารในประชาชนที่ยากไร้ยังคงมีอยู่ 
องค์การอนามัยโลกได้พยายามช่วยเหลือด้วยการส่งเสริมให้
มีการเพิ่มผลผลิตทางอาหารในระดับท้องถิ่น เช่น ปลูกพืชผักที่
มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อบริโภค ทดแทนการซื้อจากแหล่งอื่น

     ปัจจัยทั้ง 4 นี้ต้องอาศัยนโยบายของรัฐและกลไกลทาง
สังคมเศรษฐกิจเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบของปัจจัย
เหล่านี้ต่อสุขภาพ
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แนวคิดปัจจัยกำหนดสุขภาพของไทย

      จากภาพถ้าเปรียบเทียบกับแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว จะ
พบว่าแนวคิดของไทยมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดอื่นๆ มีความ
แตกต่างคือการจัดกลุ่ม และเพิ่มการสาธารณสุขมูลฐาน การศึกษา
ทางวิชาชีพ การแพทย์ทางเลือก เข้าไปในปัจจัยกำหนดสุขภาพ
ด้านระบบบริการสาธารณสุข ที่เพิ่มเติมนี้เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่
ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ถึงระดับท้องถิ่นและเท่า
เทียมกัน ไม่เป็นภาระด้านงบประมาณ เพราะใช้ทุนทางสังคมของ
แต่ละพื้นที่
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    วิทยาการระบาดมองปัจจัยบกำหนดสุขภาพที่เป็นปัจจัย
หรือตัวกำหนดที่ทำให้เกิดโรค เป็นการอธิบายรูปแบบการ
เกิดโรคที่จำเพาะหรือในเชิงลึกเป็นรายบุคคล โดยพิจารณา
จาก 3 ปัจจัย (ผู้ที่มีภูมิไวรับต่ำ ตัวก่อโรค สิ่งแวดล้อม) หรือ 

triad of epidemiology (host, agent, environment) ดังนี้

      จากแผนภาพ ถ้าเมื่อใดที่ทั้ง 3 ปัจจัยนี้อยู่ในภาวะสมดุล
จะไม่เกิดโรคขึ้น แต่ถ้ามุมใดมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมมีการ
เคลื่อนไหวทำให้สามเหลี่ยมนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่า แสดง
ว่าการเกิดโรคได้จากปัจจัยนั้นและมีผลกระทบทำให้ปัจจัยอื่น
มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย กรณีของโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยหลัก
ทั้ง 3 นี้ สามารถนำมาพิจารณาได้เช่นกัน แตกต่างกันที่ 

agent ไม่ใช่เชื้อโรคแต่เป็นภาวการณ์ทำงานของระบบต่างๆ 

ภายในร่างกายที่เบี่ยงเบนไป เช่น โรคเบาหวาน agent คือ
ภาวะเสื่อมของการทำงานของตับอ่อนหรือภาวะที่ตับอ่อนผลิต
อินซูลินไม่เพียงพอ ส่วนคุณลักษณะที่สำคัญของ host ที่นำมา
วิเคราะห์การเกิดโรคไม่ติดต่อจะเน้นไปที่พฤติกรรมต่างๆ เช่น
กรณีโรคเบาหวาน การไม่ออกกำลังกาย ความเครียด การรับ
ประทานอาหารไม่ถูกส่วนกับความต้องการของร่างกาย ฯลฯ 

เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานได้ง่าย และ
ถ้ามีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนเช่น ข้างบ้านทำขนมหวานขาย ซื้อ

แนวคิดทางวิทยาการระบาด
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หารับประทานได้ง่าย ย่อมเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานได้แต่
ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานขนมหวานด้วย จาก
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าโรคไม่ติดต่อไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียว
แต่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน (multi-factors) ไม่มีปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งสำคัญที่สุดหรือมีปัจจัยจำเพาะแต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันในการก่อให้เกิดโรค
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การประยุกต์ใช้

	 •	 นำข้อมูลที่ได้มาจาการสัมภาษณ์หรือจากแบบเก็บ
ข้อมูลจากชุมชนมาจัดกลุ่มของปัจจัย

	 •	 วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับสุขภาพ
อย่างไร โดยเชื่อมโยงข้อมูลของของแต่ละปัจจัย เป็น

	 •	 แผนภาพ หรือ

	 •	 Mind map หรือ 

	 •	 Web of causation 
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บทที่ 3

ผศ. ดร. ศรีเมือง พลังฤทธิ์

วิทยาการระบาดและ
สุขภาพประชากร

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



บทนำ
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วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. อธิบายคำจำกัดความของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม วิทยาการระบาด ประชากรศาสตร์ ประชากร 
และสุขภาพประชากร

2. บอกถึงวัตถุประสงค์ของวิทยาการระบาด และ
ประชากรศาสตร์

3. อธิบายประวัติ/ พัฒนาการ โดยย่อของวิทยาการระบาด

    และประชากรศาสตร์

4. บอกถึงองค์ประกอบของวิทยาการระบาด และ
ประชากรศาสตร์

5. อธิบายถึงประโยชน์ของวิทยาการระบาด และ
ประชากรศาสตร์

สุขภาพ (health)

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (holistic health care)

วิทยาการระบาด (epidemiology)

การกระจาย (distribution)

องค์ประกอบหรือปัจจัยตัวกำหนด (determinants)

บุคคล (person) สถานที่ (place) เวลา (time)

ประชากรศาสตร์ (demography)

ประชากร (population)

สุขภาพประชากร (population health)

คำสำคัญ



     บทนี้ เป็นการทำความเข้าใจคำจำกัดความของคำสำคัญ
ต่างๆ อีกทั้งวัตถุประสงค์ ประวัติ/ พัฒนาการ รวมทั้งองค์
ประกอบ ประโยชน์ ของวิทยาการระบาด และประชากรศาสตร์

1.1สุขภาพ (health) การดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม (holistic health care) มีคำ
จำกัดความว่าอย่างไร

          ปี พ.ศ. 2491 องค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความคำ
ว่า สุขภาพ คือ “สภาวะที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และ
อยู่ในสังคมได้ดี มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคหรือความพิการ
เท่านั้น” (health is a state of complete physical, 
mental and social well-being not merely the 
absence of disease or infirmity) (Gerstman, 2003: 
3; Young, 2005: 1)

 ต่อมาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ที่ประชุมสมัชชา
องค์การอนามัยโลก ได้เพิ่มคำว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

(spiritual well-being) ในคำจำกัดความของคำว่าสุขภาพ 

(เฉลิมพล ตันสกุล และจีระศักดิ์ เจริญพันธ์, 2549: 6) 

ประเทศไทยโดยสำนักปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) 

และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำเสนอในพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2544-2545 ได้ขยายกรอบ
คำจำกัดความของสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงมิติทางจิต
วิญญาณ (spirituality) ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ควรใช้คำว่า
สุขภาพทางปัญญา (wisdom health) เพราะเข้าได้กับทุก
ศาสนาและสื่อความหมายได้ตรงมากที่สุด (กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2545)

 สำหรับ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (holistic health 

care) คือ การดูแลที่คำนึงถึงสภาพผู้ป่วยโดยรวม โดยไม่ได้
แยกพิจารณาและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเฉพาะโรค เฉพาะอาการ 

หรือเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง หากแต่พิจารณาในลักษณะเชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาการเจ็บป่วยให้บังเกิดผลสำเร็จ ทั้งในลักษณะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลและที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม (กระทรวง
สาธารณสุข สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2544: 6)
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1.2 วิทยาการระบาด (epidemiology) มี

คำจำกัดความว่าอย่างไร
 

     วิทยาการระบาด (epidemiology) มีรากศัพท์มาจากภาษา
กรีก แปลแต่ละคำได้ดังนี้

	 ดังนั้น EPI + DEMOS + LOGOS แปลตามรากศัพท์ได้
ว่า “การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือความเป็นไปของ
มนุษย์” (the science of factors that exert their 

effects on, upon, or to the people) (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 6; สมชาย สุพันธุ์วณิช, 2529: 

4-5) ซึ่งเป็นคำจำกัดความที่กว้าง ดังนั้นจึงมีผู้ให้คำจำกัด
ความของวิทยาการระบาดกันมากมาย ซึ่งขอยกตัวอย่างพอ
สังเขปดังนี้

     สตัลลีบราส (Stallybrass) ค.ศ. 1931 ให้คำจำกัดความ
ว่า “วิทยาการระบาด เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ 

สาเหตุที่สำคัญของโรค การแพร่กระจาย และการป้องกัน” (the 
science of the infective disease, their prime causes, 
propagation and prevention) (ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 

3;  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 7)

 แมคซี่ (Maxcy) ค.ศ. 1951 ให้คำจำกัดความว่า “เป็น
แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้อกับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และสภาวะซึ่งมีผลต่อความถี่
และการกระจายของกระบวนการติดเชื้อโรค โรคหรือสภาวะ
ทางสรีรวิทยาบางอย่างของมนุษย์ในชุมชน” (that field of 
medical science which is concerned with the 
relationships of the various factors and conditions 
which determine the frequencies and distributions of 
an infectious process, a disease, of a physiological 
state in human community) (ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 3; 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 7)
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DEMOS     แปลว่า people
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     หลังปี ค.ศ. 1952 เป็นต้นมา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช, 2540: 8; Gerstman, 2003: 2) วิทยาการระบาดมีคำ
จำกัดคว ามที่ก ว้ า ง ข ว า ง ไ ม่ เ ฉพ า ะ เ รื่ อ ง โ ร คติดต่อ 

(communicable disease; CD) แต่รวมถึงโรคไม่ติดต่อ 

(non-communicable disease; NCD) อุบัติการณ์ต่าง  ๆหรือภาวะ
ที่เป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพจิต การติด
สารเสพติด ติดเกมส์ ซึ่งเป็นปัญหาประชากรที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นในชุมชน และวิทยาการระบาดมิใช่
เป็นเพียงแนวคิดอย่างเดียว แต่รวมถึงวิธีการศึกษา (method 

of study) เช่น case-control, cohort, and experimental 

study เป็นต้น

	 คำจำกัดความของ “วิทยาการระบาด” ที่นิยมกันมากคือ
คำจำกัดความที่ให้ไว้โดย แมคมาฮอน และพิว (MacMahon 

& Pugh) ค.ศ. 1970 และต่อมานิยมคำจำกัดความที่ให้โดย 

ลาสต์ (Last) ค.ศ. 2001 ดังนี้ (ชยันต์ธร ปทุมานนท์, 2541: 2; 
Gerstman, 2003: 2)

	 แมคมาฮอนและพิว (MacMahon & Pugh) ค.ศ. 1970 
ให้คำจำกัดความว่า “วิทยาการระบาดเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยว

กับการกระจายของโรค และปัจจัยหรือตัวกำหนดที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดโรคในมนุษย์” (the study of the distribution 
and determinants of disease frequency in human 
population) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 7; 
สมชาย สุพันธุ์วณิช , 2529: 5 ; MacMahon and 
Trichopolos, 1996: 1)

 ลาสต์ (Last) ค.ศ. 2001 ให้คำจำกัดความว่า “เป็นการ
ศึกษาเกี่ยวกับกระจาย และปัจจัยหรือตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อ
สิ่งที่สัมพันธ์กับสุขภาพหรือเหตุการณ์ในประชากร และ
เป็นการประยุกต์เพื่อควบคุมปัญหาสุขภาพ” (the study of 
the distribution and determinants of health-related 
states or events in specified populations, and the 
application of this study to control of health problems) 
(ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 4; Last, 2001: 62)

	 จากคำจำกัดความของวิทยาการระบาด ที่ให้โดย
แมคมาฮอนและพิว และที่ให้โดยลาสต์ มีคำศัพท์สำคัญอยู่ 2 
คำที่ต้องให้คำจำกัดความเพื่อขยายความ ดังนี้

   distribution: คือ การศึกษาการกระจายของโรคเป็นส่วน
ขอ ง วิทยากา ร ร ะบ าด เ ชิ งพ ร รณนา ( d e s c r i p t i v e 
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epidemiology)โดยศึกษาถึงการกระจายของภาวะสุขภาพ
และอนามัยหรือโรค เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
(describing the distribution of health status in terms of 
age, sex, race, geography and so on) (สมชาย สุพันธุ์วณิช, 
2529: 6; Bailey et al. 2005: 3) 

	 determinants: คือ การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การกระจายดังกล่าว เป็นวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ 

(analytical epidemiology) การแปลผลและการกระจายของ
โรคในรูปองค์ประกอบที่อาจเป็นสาเหตุของโรค (involving 
the interpretation of the distribution in terms of 
possible causal factors) (สมชาย สุพันธุ์วณิช, 2529: 6; 
Bailey et al., 2005: 4)

 โดยสรุป คำจำกัดความของวิทยาการระบาดมีคำศัพท์ที่
สำคัญอยู่ 2 คำ  คือ distribution และ determinants 

นั้น คำแรกคือ distribution เป็นการพรรณนาการกระจาย
ของโรคหรือเหตุการณ์ ทำให้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับ
ใคร เกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อไร จึงจัดเป็นวิทยาการระบาด
เชิงพรรณนา (descriptive epidemiology) ส่วนคำที่สอง
คือ determinants เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด

โรค ทำให้ทราบว่าทำไมถึงเกิดขึ้นได้ และเกิดขึ้นได้อย่างไร จึง
จั ด เ ป็ น วิ ทย า ก า ร ร ะ บ า ด เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ (analytical 

epidemiology) ซึ่งผู้เขียนสรุปได้ดังนี้ 

	 ดังนั้น วิทยาการระบาด (epidemiology) จึงเป็น
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของการสาธารณสุข (public health) 
และเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (preventive and social 
medicine) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ 
อุบัติการณ์ต่างๆ หรือภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของชุมชน 
อีกทั้งเป็นงานหรือการศึกษาที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์ (สมชาย สุพันธุ์วณิช, 2529: 1)
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	 มีข้อสงสัยกันว่าควรใช้คำ “ระบาดวิทยา” หรือ 
“วิทยาการระบาด” คำตอบคือ เมื่อเริ่มแรกประเทศไทยใช้คำ
ว่า “ระบาดวิทยา” ต่อมาปี พ.ศ. 2519 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย บอกว่า
เพื่อความถูกต้องของหลักภาษาศาสตร์ควรใช้คำว่า 
“วิทยาการระบาด” (ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 2)

1.3  วัตถุประสงค์ของวิทยาการระบาด 

(the objectives of epidemiology) 
มีอย่างไรบ้าง

	 วิทยาการระบาดเป็นการศึกษาเน้นกลุ่มคน (population) 
และสิ่งที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่ คือ โรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันได้
ขยายขอบเขตกว้างออกไปจึงถึงสภาวะอื่นๆ ทีเป็นปัญหาทาง
ด้านสาธารณสุขหรือสังคม วิทยาการระบาดจึงมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ (ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 5-6; สมชาย สุพันธุ์วณิช, 
2529: 8; Gordis, 2009: 3; Lilienfeld and Lilienfeld, 1980: 
4-5; MacMahon andTrichopoulos,1996: 14; Rossignol, 
2007: 15-16; Timmreck, 1994: 3-4)

 1.3.1 เพื่ออธิบายการกระจายของโรคและปัญหาสุขภาพ 

(to explain local the distribution of disease 
occurrence and health problem)

	 วิทยาการระบาดศึกษาการกระจายของ โรคภัยไข้เจ็บ ใน
เรื่องบุคคล (person) เช่น โรคภัยไข้เจ็บ เกิดมากกับกลุ่ม
บุคคล อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ อะไรบ้าง ในเรื่อง
สถานที่ (place) เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ในภาคไหน จังหวัด
ไหน อำเภอไหน ตำบลไหน หมู่บ้านไหน ชุมชนไหน เป็นต้น ใน
เรื่องเวลา (time) เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไป
ตามฤดูกาลหรือช่วงเวลาหนึ่งของปี เดือน ฯลฯ หรือไม่ การ
ศึกษานี้ทำให้ทราบถึงแนวโน้ม (trend) ของโรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดขึ้น

	 1.3.2 เพื่อทราบสาเหตุปัจจัยของโรค และปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน (to understand the cause of disease and 

health problem of community)

	 วิทยาการระบาดศึกษาเพื่อหาสาเหตุของโรค เหตุการณ์
ต่างๆ และปัจจัยเสี่ยง (risk factors) โดยอาศัยความรู้ลักษณะ
การกระจายของโรคภัยไข้เจ็บ มาตั้งเป็นสมมุติฐานว่าโรคที่มี
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ลักษณะดังกล่าวนั้นสาเหตุควรจะมาจากปัจจัยใดบ้าง เช่น จาก
การศึกษาการกระจายของโรคมะเร็งปอด พบมากในผู้ชายที่
สูบบุหรี่ จึงตั้งสมมุติฐานว่าการเกิดโรคมะเร็งปอดมีสาเหตุมา
จากการสูบบุหรี่ เป็นต้น

 1 . 3 . 3  เ พื่ออธิบายธรรมชาติของการ เกิดโรค  

(to describe the natural of disease)

	 วิทยาการระบาดศึกษาถึงธรรมชาติของการเกิดโรค ระยะ
การดำเนินไปของโรค (duration of disease) และผลสุดท้าย
ของโรค เช่น กลุ่มเสี่ยงรับเชื้อมาได้อย่างไร เริ่มรับเชื้อจนถึง
แสดงอาการใช้เวลานานเท่าใด หรือที่เรียกว่าระยะฟักตัว 

(incubation period) อาการแสดงอย่างไร ถ่ายทอดโรค 

(mode of transmition) จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง หรือจาก
แหล่งโรคสู่ประชาชนได้อย่างไร ผลสุดท้ายเป็นอย่างไร หาย 

เรื้อรัง พิการ หรือตาย ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการ
ทำนายโรคแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และการ
ป้องกันควบคุมโรคอีกด้วย

	 1.3.4 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุม 

(to provide guidance in the prevention and control)

 โดยอาศัยความรู้จากลักษณะการกระจายของโรคภัยไข้
เจ็บ ทราบสาเหตุหรือปัจจัยอันตรายต่างๆ รวมทั้งธรรมชาติ
การเกิดโรค ทำให้ทราบแนวทาง และวางแผนการป้องกันและ
ควบคุม วางแผนการให้บริการสุขภาพ และการจัดเตรียมใน
อนาคต

	 1.3.5 เพื่อประเมินทั้งสิ่งที่เป็นอยู่ กรณีใหม่ และ
มาตรการใหม่ (to evaluate both existing and newly 

developed prevention and therapeutic)

	 การประเมินโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่ หรือที่
เป็นมาตรการใหม่ ทำให้ทราบถึงความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงกำหนด
มาตรการใหม่
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	 1.3.6 เพื่อจัดหา จัดเตรียม นโยบายสาธารณสุขและการ
ตัดสินใจปัญหาสิ่งแวดล้อม (to provide the health policy 

and environmental decision)

	 วิธีการทางวิทยาการระบาดทำให้ทราบลักษณะและ
สาเหตุ สามารถนำไปจัดหา จัดเตรียม กำหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเฝ้าระวังมลพิษทาง
อากาศ สามารถนำไปกำหนดเขตปลอดควันรถยนต์ สร้างพื้นที่
สีเขียว เป็นต้น

1.4 ประวัติ/ พัฒนาการโดยย่อของวิทยาการ

ระบาด (brief history/ development of 
epidemiology) มีอย่างไรบ้าง (Beaglehole et 
al., 1993: 1-2; Brownson and Petitti, 2006: 
4-6; Olsen et al., 2001: 1-2; Rossihnol, 
2007: 20-23; Webb et al., 2005: 7; Yarnell, 
2007: 3-4)

	 ฮิปโปเครติส (Hippocrates) 2,400 กว่าปีมาแล้ว นัก
ปรัชญาและปราชญ์ชาวกรีก เป็นบิดาแห่งการแพทย์และ
วิทยาการระบาด เขียนหนังสือเรื่อง In On Airs, Water, and 

Places ได้เน้นความสำเร็จของการมีความรู้ความเข้าใจใน
การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และลักษณะการเกิดโรคภัยไข้เจ็บใน
ท้องถิ่นต่างๆ เพื่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้โรคหรือ
เหตุการณ์เหล่านั้นแพร่ระบาด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 
2540: 14; MacMahon and Trichopoulos, 1996: 5)

	 จอห์น สโนว์ (John Snow) ค.ศ. 1813-1858 

(ชยันตร์ธร ปทุมานนท์, 2541: 4; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 
2540: 18-19; MacMahon and Trichopoulos, 1996: 
8-11; Beaglehole et al., 1993: 1-2) เป็นแพทย์ในการดม
ยาสลบ เคยถวายการดมยาสลบแด่พระนางเจ้าวิคตอเรีย ใน
พระประสูติกาลและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่งในการศึกษา
ทางวิทยาการระบาดของโรคอหิวาตกโรคเป็นครั้งแรก จอห์น 

สโนว์ ใช้วิธีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
โรคอหิวาตกโรคในกรุงลอนดอน เมื่อปี ค.ศ. 1854 และใช้
เหตุผลของวิทยาการระบาดอธิบายได้ถึงแหล่งที่มาของเชื้อ
โรคและการระบาดของโรคนี้ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นตัวอย่างของการ
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ศึกษาทางวิทยาการระบาดโดยอาศัยการทดลองโดย
ธรรมชาติ (natural experiment)

	 การศึกษาค้นคว้าของจอห์น สโนว์ ยังเป็นที่กล่าวขวัญว่า
เป็นตัวอย่างของการศึกษาทางวิทยาการระบาดมาจนถึงทุกวัน
นี้ การศึกษาของจอห์น สโนว์ เริ่มต้นจากการสังเกตและบันทึก
จำนวนของผู้ป่วยด้วยโรคอหิวตกโรคในกรุงลอนดอนระหว่าง
ปี ค.ศ. 1849-1854 ซึ่งในปี ค.ศ. 1849 จอห์น สโนว์ พบ
ว่าการเกิดโรคสูงมากในบริเวณที่รับน้ำประปา จากบริษัททั้ง
สองบริษัทคือ เซาทวัคและวอกซ์ฮอลล์ (Southwark & 

Vauxhall) กับ แลมเบรท (Lambeth) การเกิดโรคนี้เป็นทั่วทุก
ประเภทของบุคคลโดยไม่เลือกฐานะ อายุ และเพศ ซึ่งจอห์น สโนว์ 

สังเกตต่อไปว่าทั้งสองบริษัทนี้ใช้น้ำทำน้ำประปา แจกจ่ายให้
ประชาชน จากส่วนของแม่น้ำเทมส์ ตอนที่สกปรกที่สุด เต็มไป
ด้วยขยะและของเสียจากการถ่ายเทต่างๆ ต่อมาบริษัทแลม
บรีท ได้ย้ายที่ไปใช้น้ำในส่วนของแม่น้ำเทมส์ที่เหนือขึ้นไปกว่า
เดิมและเป็นที่ซึ่งมีของเสียปะปนน้อย เมื่อมีการระบาดของ
อหิวาตกโรคอีกในปี ค.ศ. 1854 ปรากฎว่าอัตราการเกิดโรค
ของประชาชนที่ใช้น้ำประปาจากบริษัทแลมบรีท น้อยกว่า จาก
บริษัทเซาทวัคและวอกฮอลล์ถึง 9 เท่า และอัตราตายต่างกัน

ถึง 8.4 เท่าดัง Table 1.1 (Beaglehole et al., 1993:1-2; 
MacMahon and Trichopoulos, 1996: 10)
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* From Snow (376)

Table 1.1 Mortality from cholera in London, July 8 to
                August 26, 1854 related to the water supply of
                individual houses in districts served by both the
                Southwark and Vauxhall Company and the
             Lambeth Company



   จากผลการศึกษาทำให้ จอห์น สโนว์ สรุปได้ว่า อหิวาตกโรค 

เป็นโรคระบาดซึ่งเกิดจากการใช้น้ำซึ่งปนเปื้อนด้วยของเสีย
ต่างๆ และแนะนำว่าในการป้องกันโรคนี้ควรให้มีน้ำดื่มและน้ำ
ใช้ที่สะอาด ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการค้นพบของจอห์น สโนว์ 

ครั้งนี้ก่อนการพบเชื้ออหิวาตกโรค (Vibrio Cholera) โดย 

โรเบิร์ต โคช (Robert Koch) นานถึงสิบกว่าปี (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 19; สีลม แจ่มอุลิตรัตน์, 2540: 3)

	 วิลเลี่ยม บัดด์ (William Budd) ค.ศ. 1811-1880 ใช้
เหตุผลและการสังเกตอธิบายการติดต่อของโรคไทฟอยด์ได้
อย่างถูกต้องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ก่อนหน้าการค้นพบเชื้อ
ไทฟอยด์ในปี ค.ศ. 1880 แต่เดิมนั้นผู้คนเชื่อว่าโรคไทฟอยด์
นั้นมีสาเหตุมาจากอากาศเสีย ซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยของ
ขยะและซากต่างๆ แต่ วิลเลี่ยม บัดด์ ไม่เชื่อทฤษฎีนี้ เขาได้
ศึกษาผู้ป่วยไทฟอยด์ในระหว่างการระบาด และพบว่ามีการ
เกิดโรคในบ้านเดียวกันหลายครั้ง นอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยเดิน
ทางไปยังหมู่บ้านอื่น ก็เกิดการระบาดขึ้นใหม่ในหมู่บ้านปลาย
ทางเช่นกัน ทำให้วิลเลี่ยม บัดด์ ให้ความเห็นว่าโรคไทฟอยด์
เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง
โดยตรง และสาเหตุไม่ใช่มาจากอากาศเสีย เพราะมีความ

แตกต่างกันของอัตราป่วยโรคไทฟอยด์ ในหมู่บ้านที่มีสภาพ
อากาศคล้ายคลึงกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2540: 19)

1.5 องค์ประกอบของวิทยาการระบาด 

(component of epidemiology) มีอะไรบ้าง

	 องค์ประกอบทางวิทยาการระบาด ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 8-9)

	 1 .5 .1 สา เหตุและสิ่งกำหนด ( e t io logy and 

determinants) เป็นการศึกษาสาเหตุโดยตรง และปัจจัยที่มี
อิทธิพลหรือเป็นตัวกำหนดการเกิดโรค และปัญหาสุขภาพ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) ปัจจัยทางด้านสิ่งที่ทำให้เกิดโรค (agent)

2) ปัจจัยทางด้านมนุษย์หรือโฮสท์ (host)

3) ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (environment)	
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	 1.5.2 บุคคลหรือประชากร (population) เป็นการ
ศึกษาลักษณะของประชากรในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ การ
ศึกษา อาชีพ ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น

	 1.5.3 ปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆ 

(health problems and diseases) เป็นการศึกษาถึงปัญหา
สุขภาพ และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ทั้งในด้าน
ธรรมชาติของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค และกลไกของ
การเกิดโรค

	 1.5.4 ลักษณะการกระจายของโรคและภาวะทางสุขภาพ 

(distribution and health status) เป็นการศึกษาการกระ
จายของโรค และภาวะทางสุขภาพต่างๆ ตามบุคคล (person) 

สถานที่ (place) และเวลา (time) ซึ่งรวมถึงการศึกษาการ
ติดต่อของโรค อุบัติการณ์การเกิดโรค และการระบาดของโรค

	 1.5.5 การป้องกันและควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ 

(prevention and control of disease or health 

problem) เป็นการศึกษาทางด้านวิทยาการระบาด ที่

ครอบคลุมถึงการศึกษาแนวทางการป้องกันควบคุมโรค ตลอด
จนปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์

1.6 ประโยชน์ของวิทยาการระบาด 

( the practical applications of 
epidemiology) มีอย่างไรบ้าง

	 การศึกษาวิทยาการระบาดมีความสำคัญและมีประโยชน์
ต่องานด้านการแพทย์และอนามัย ช่วยทำให้สุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชนดีขึ้น อีกทั้งต่องานสาขาอื่นๆ หลายอย่าง 

ประโยชน์ของวิทยาการระบาด ประกอบด้วย (ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 
2552: 6; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 26-28; 

สีลม แจ่มอุลิตรัตน์, 2540: 5-6; สมชาย สุพันธุ์วณิช, 2529: 
8-11; Gerstman, 2003: 3-4; Timmerck, 1994: 6-7)

	 1.6.1 การวินิจฉัยชุมชน (community diagnosis)

	 วิทยาการระบาด เป็นหลักพื้นฐานในการวินิจฉัยชุมชน 
โดยการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุ
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โรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาสุขภาพของชุมชน ซึ่งนิยมนำไปใช้
มากในการศึกษาและในงานการแพทย์และการสาธารณสุข 

 1.6.2 การค้นพบโรคในระยะเริ่มแรก (early detection 
of disease)

	 วิทยาการระบาด มีวิธีการตรวจแยกโรคในคนหมู่มาก 
(mass screening survey) เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติ หรือโรค
บางอย่าง ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ในระยะเริ่มแรก และ
สามารถพยากรณ์โรค (prognosis) ได้ดีขึ้น เช่น การค้นหา
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เป็นต้น

	 1.6.3 ช่วยค้นหาสาเหตุของโรค (etiology) และปัจจัยที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรค (risk factors) 

	 การศึกษาทางวิทยาการระบาด จะทำให้ทราบถึงสาเหตุ
และปัจจัยเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บ หรือปัญหาสุขภาพ

	 1.6.4 ช่วยอธิบายธรรมชาติของการเกิดโรค (natural 
history of disease)

	 เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค (prepathogenesis period) 
ว่ามีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันของสิ่งทำให้เกิดโรค (agent)

มนุษย์ (host) และสิ่งแวดล้อม (environment) อย่างไร และระยะ
เกิดโรค (pathogenesis period) ว่าดำเนินไปอย่างไร และผล
สุดท้ายของโรค เช่น หาย เป็นเรื้อรัง พิการ หรือตาย

	 1.6.5  ใช้ในการควบคุมโรค (disease control)

	 ข้อมูลทางด้านวิทยาการระบาด ทำให้สามารถทราบถึง
การเกิดโรคและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถนำไป
ดำเนินการควบคุมโรคให้มีอัตราเกิดโรคลดลงและป้องกันการ
ระบาดได้ เช่น การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคอหิวตกโรค 

เป็นต้น

	 1.6.6 การวางแผนสุขภาพและการบริหารงาน (health 

planning and administration)

	 วิทยาการระบาด ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะนำไป
ใช้ในการวางแผนสุขภาพและการบริหารงาน เช่น การ
วางแผนงานป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
เด็กเรียน
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	 1.6 .7 การให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ 
(medical and health services) 

     วิทยาการระบาด ให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็น ความ
ต้องการในเรื่องบริการด้านการแพทย์ และสุขภาพแก่
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามบุคคล (person) สถานที่ 
(place) และเวลา (time) เช่น การให้ภูมิคุ้มกันโรค การให้การ
รักษาพยาบาล เป็นต้น

 1.6.8 ใช้ในการรักษาและป้องกันโรค (cure and 
prevention)

	 การศึกษาทางวิทยาการระบาด ทำให้ทราบสาเหตุของ
โรคต่างๆ หรือปัจจัยเสี่ยง (risk factors) ทำให้นำไปใช้ใน
การรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และนำไปใช้ใน
การป้องกันโรคได้

	 1.6.9 เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ (health science research) 

	 การศึกษาทางวิทยาการระบาด ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
อันจะนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่การแพทย์ การสาธารณสุข 
การศึกษา การบริหารงาน และอื่นๆ อีกมาก

	 1.6 .10 การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน (heal th 

education)

	 เป็นประโยชน์มากกับการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทั้งใน
เรื่องของจำนวนป่วย จำนวนตาย สาเหตุ อาการ การป้องกัน 

และสามารถให้ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และช่วงเวลา 

เช่น การให้สุขศึกษาเรื่องโรคไข้เลือดออก ควรให้ในช่วงเวลา
ก่อนเกิดโรค และระหว่างเกิดโรค ประชาชนจะสนใจมากกว่า
ให้สุขศึกษาในช่วงที่โรคสงบแล้ว

1.7 ประชากรศาสตร์ (demography) 

ประชากร (population) สุขภาพประชากร 
(population health) มีคำจำกัดความว่าอย่างไร

  
	 ประชากรศาตร์ (demographie) มีรากศัพท์มาจากภาษา
กรีก แปลแต่ละคำได้ดังนี้

	 DEMOS	 	 แปลว่า	 	  people

	 GRAPHIE	 แปลว่า	 	 writing, describling
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	 อาชิล กิลลาร์ด (Achille Guillard) ชาวเบลเยี่ยม 

กำหนดคำว่า demographie ขึ้นในภาษาฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก
ในปีคริสต์ศักราช 1855 โดยพิมพ์ในหนังสือว่าด้วยวิชา
ประชากรศาสตร์เล่มแรกและกำหนดว่า “ประชากรศาสตร์ เป็น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในเชิงคณิตศาสตร์ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปของประชากร ตลอดจนสภาพด้าน
กายภาพ ด้านสภาพภาพพลเมือง ด้านสติปัญญา และด้าน
ธรรมจริยาของประชากร” (Pressat, 1975: 575-576 อ้างใน 

เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2540: 2) อย่างไรก็ตาม ในรอบ 100 ปี ตั้งแต่
กิลลาร์ด กำหนดคำว่า demographie ในภาษาฝรั่งเศสนั้น 

นักวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า population studies 

ซึ่งนิยมเรียกในภาษาไทยว่า ประชากรวิทยา หรือสารศึกษา
ประชากร จนกระทั่งหลังปี ค.ศ. 1960 ภาษาอังกฤษจึงใช้คำว่า 

demography และปัจจุบันคำนี้เป็นที่ยอมรับกันของนัก
วิชาการทั่วโลก ประชากรศาสตร์ มีคำจำกัดความว่า “การ
ศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประชากรมนุษย์ในเรื่อง
ขนาดประชากร โครงสร้างประชากร การกระจายตัวประชากร 

และการเปลี่ยนแปลงประชากร รวมทั้งเรื่องสาเหตุและผลของ

การเปลี่ยนแปลงประชากรนั้น” (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2540: 1; 

ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543: 1-2)

	 ยัวคีย์ (Yaukey) ประชากรศาสตร์ หมายถึง “เป็นการ
อธิบายถึงขนาดและองค์ประกอบของประชากร และเป็นการ
ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยหรือตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาด และองค์ประกอบของประชากรและศึกษา
ถึงผลกระทบของแนวโน้มทางประชากร” (Demography 
describes population size and composition. It studies 
the caused (or determininants) of changes is size and 
composit ion. And it studies the effects (or 
consequences) of these population trends.) (Yaukey 
and Anderton, 2001: 2)

 ประชากร (population) หมายถึง จำนวนของประชากร
ในพื้นที่ที่กำหนด (population means the number of 
people in a given area) (Young, 2005: 3)

	 สุขภาพประชากร (population health) หมายถึง 

สุขภาพของประชากร ซึ่งมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับว่าทำไมบาง
คนมีสุขภาพดีกว่าคนอื่น ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
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ประชากร เป็นต้นว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งล้วนมีผลต่อสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนา
นโยบาย การวิจัย และการจัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะสม 

(Young, 2005: 1) นอกจากนี้ Young, (2005: 12) กล่าวว่า 
“Population health studies serve the objectives of 
describing the health status of a population, explaining 
the causes of diseases, predicting health risks in 
individuals and communities, and offering solutions to 
prevent and control health problems”

1.8 วัตถุประสงค์ของประชากรศาสตร์ 

(the objective of demography) มี
อย่างไรบ้าง (Young, 2005: 6)

	 1.8.1 เพื่อพรรณา (to describes) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ขนาดหรือจำนวนประชากร องค์
ประกอบ และการกระจายตามพื้นที่ของประชากร อีกทั้ง
ลักษณะการเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และการย้ายถิ่น

	 1.8.2 เพื่ออธิบาย (to explain) ภาวะทางประชากร เช่น 

จำนวนประชากรมากเพราะมีอัตราการเกิดสูง การอธิบายสถิติ
ชีพต่างๆ การอธิบายสาเหตุ และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร

	 1.8.3 เพื่อทำนาย (to predict) การทำนายหรือการคาด
ประมาณประชากร ทำให้ทราบจำนวนประชากรในอนาคต 

อายุคาดเฉลี่ยหรือความยืนยาวของอายุ

	 1.8.4 เพื่อการควบคุม (to control) ไม่ให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ประชากรล้นโลก การที่มีอัตราการเกิดสูง มีบุตร
มาก ทำให้มีประชากรมาก อาจทำให้อยู่กันอย่างหนาแน่น 

แย่งอาหารกัน เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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1.9 ประวัติ/ พัฒนาการโดยย่อของ

ประชากรศาสตร์ (b r ie f h is tory / 
development of demography) มี
อย่างไรบ้าง

     

     มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงว่าปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของ
จีน กรีซ และอาหรับ ในสมัยโบราณ เช่น ขงจื้อ เพลโต 
อริสโตเติล และคาลคูน ต่างสนใจและให้ทัศนะในแง่มุมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนพลเมืองในยุคสมัยของตน เช่น 
จำนวนและการเพิ่มของประชากร ลักษณะด้านต่างๆ ของ
ประชากร ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับประชากรอย่างมีกฎเกณฑ์ตาม
เนื้อหาสาระในวิชาประชากรศาสตร์ ดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน
นี้เริ่มขึ้นโดย

	 จอห์น กร็อนท์ (John Graunt) เป็นชาวอังกฤษ เป็นคน
แรกที่นำเอาสถิติชีพ มาวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางประชากร 
อาจเรียกว่า จอห์น กรอนท์ เป็นบิดาของประชากรศาสตร์ ได้
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบันทึกการกระทำพิธีทางศาสนาในการ
รับศีลล้างบาปของคนประมาณ 500,000 คน การสมรส และ

การฝังศพ ของประชาชนในนครลอนดอน และได้เผยแพร่ผล
ของการศึกษา ในปี ค.ศ. 1662 ต่อจากนั้นการศึกษาเพื่อ
อธิบายสาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรจึงแพร่หลายขึ้นในทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกาเหนือ 
และส่วนอื่นๆ ของโลก (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543: 7; 
เพ็ญพร ธี ร ะสวัสดิ์ , 2 5 4 0 : 1 )

1.10 องค์ประกอบของประชากรศาสตร์ 

(main component of demography) 
มีอะไรบ้าง

	 ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ปรากฏการณ์ในระบบ
ประชากร และปรากฏการณ์นอกระบบประชากร สำหรับ
ปรากฏการณ์ในระบบประชากร ซึ่งมีสภาพประชากร (ขนาด 
องค์ประกอบ การกระจาย) และการเปลี่ยนแปลง (ภาวะเจริญ
พันธุ์ ภาวะการตาย และภาวะการย้ายถิ่น) ซึ่งทั้งหมดมีความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สำหรับปรากฏการณ์นอกระบบประชากร 
เช่น การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งมีความ
สัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบของปรากฎการณ์ในระบบ
ประชากร ดังนี้
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1.11 ประโยชน์ของประชากรศาสตร์ 

(The practical applications of 
demography) มีอย่างไรบ้าง

	 1.11.1 ทำให้ทราบปรากฏการณ์ทางประชากร เช่น 

จำนวนประชากร องค์ประกอบทางประชากร (เช่น เพศและ
อายุ) อัตราส่วนเพศ สัดส่วนของวัยต่างๆ และการกระจายตัว
ตามพื้นที่ สามารถนำไปใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้

	 1.11.2 มาตรวัดการเจริญพันธุ์ นำไปใช้ในการวางแผน
ครอบครัว การมีบุตร

	 1.11.3 ภาวะการตาย สาเหตุการตาย ตารางชีพ-อายุ
คาดเฉลี่ย เพื่อนำไปพัฒนางานทางการแพทย์ และการ
สาธารณสุข
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ดัดแปลงจาก เพ็ญพร  ธีระสวัสดิ์, 2540: 4; ปราโมทย์  ประสาทกุล, 2543: 6

ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบของประชากรศาสตร์



	 1.11.4 การย้ายถิ่น ทั้งย้ายถิ่นเข้า ย้ายถิ่นออก เมื่อมีคน
ต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เช่น ชาวพม่า ชาวเขมร 

ซึ่งมีผลทางด้านแรงงาน กฏหมาย สุขภาพ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ	
	 1.11.5 การวางแผนงาน ข้อมูลทางประชากรสามารถนำ
ไปวางแผนงานต่างๆ ได้อย่างมากมาย

	 1.11.6 สามารถคาดประมาณประชากร ทำให้เป็น
ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายต่างๆ การเตรียมการด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สวัสดิการ การบริหาร
จัดการ การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ

 1.11.7 กำหนดเป็นนโยบายด้านประชากร เช่น การ
วางแผนครอบครัว

	 1.11.8 การศึกษาวิจัยทางประชากร ซึ่งมีการทำวิจัยกัน
อย่างแพร่หลาย

1.12 ความสัมพันธ์ของวิทยาการระบาด 

ประชากรศาสตร์ และสุขภาพประชากร มี
อย่างไรบ้าง

	 เมื่อพิจารณาคำจำกัดความของวิทยาการระบาด และ
ประชากรศาสตร์แล้ว มีความหมายใกล้เคียงกัน กล่าวคือ 

วิทยาการระบาดเป็นการพรรณนาถึงลักษณะการแพร่กระจาย
ของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และวิเคราะห์หาปัจจัยหรือสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาเหล่านั้น สำหรับประชากรศาสตร์ เป็นการ
พรรณนาถึงขนาด องค์ประกอบ และการกระจายตัวตามพื้นที่
ของประชากร อีกทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

ได้แก่ ภาวะการเกิด-เจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และภาวะการ
ย้ายถิ่น และซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาล้วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การ
แพทย์และการสาธารณสุข หรือชีวิตของมนุษย์

	 สำหรับสุขภาพประชากร เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของ
ประชากร เป็นต้นว่า จำนวนประชากร ลักษณะหรือองค์
ประกอบทางประชากร เช่น เพศ อายุหรือวัยต่างๆ (ที่เรียกว่า
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โครงสร้างทางประชากร) เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา อาชีพ 

ฯลฯ อีกทั้งการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่เขตต่างๆ 

ชนบท เมืองกึ่งเมืองกึ่งชนบท ความหนาแน่นของประชากร 

ล้วนสัมพันธ์กับสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ และระบบสุขภาพ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร เช่น ภาวะการเกิด-เจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และ
ภาวะการย้ายถิ่น นอกจากส่งผลต่อปรากฎการณ์ทางประชากร
แล้ว ยังมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อสุขภาพ และสุขภาพส่งผล
ต่อปรากฎการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรด้วยเช่นกัน

	 ปัจจุบันสุขภาพ หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งมิติทางกาย 

ใจ สังคม และปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 

ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงต้องเป็นองค์รวมทั้ง 4 มิติ

	 วิทยาการระบาด เป็นการศึกษาถึงการแพร่กระจาย และ
ปัจจัยหรือตัวกำหนดของสิ่งที่สัมพันธ์กับสุขภาพหรือเหตุการณ์
ในประชากร ดังนั้นวิทยาการระบาดจึงเป็นวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐานของการสาธารณสุข และเวชศาสตร์ชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้อง
อยู่กับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติการณ์ต่างๆ หรือ
ภาวะที่เป็นปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของชุมชน อีกทั้งเป็นงานหรือ
การศึกษาที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

	 สำหรับประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงขนาด องค์
ประกอบ และการกระจายตัวของประชากร อีกทั้งศึกษาปัจจัย
หรือตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

ได้แก่ ภาวะการเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และภาวะการย้ายถิ่น

	 ดังนั้น สุขภาพประชากร เป็นการศึกษาถึงแนวคิดทาง
สุขภาพของประชากร ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดา สู่ 

เชิงตะกอน มีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุ 

ซึ่งล้วนสัมพันธ์กับสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาเรื่อง
เหล่านี้ทำให้สามารถนำไปพัฒนานโยบาย วางแผนงานทาง
ด้านสุขภาพได้อย่างมาก
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สาระสำคัญของประชากรศาสตร์                                         
(Importance of Demography) 
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วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. อธิบายปรากฎการณ์ทางประชากรศาสตร์ : ขนาด 
องค์ประกอบ และการกระจายตัวตามพื้นที่ของประชากร

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ : ภาวะ
การเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และการย้ายถิ่น

3. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร

ขนาดของประชากร (size of population)

องค์ประกอบของประชากร (composition of population)

โครงสร้างประชากร (structure of population)

สำมะโนประชากร (census)

พฤตินัย (De facto basis)

นิตินัย (De jure basis)

อัตราส่วนพึ่งพิง (dependency ratio)

การกระจายตัวตามพื้นที่ของประชากร (distribution of 
population)

ภาวะการเจริญพันธุ์ (fertility)

อัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (Total Fertility Rate: TFR)

ภาวะการตาย (mortality)

ภาวะการย้ายถิ่น (migration)

คำสำคัญ



     ประชากรศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางประชากร 

และการเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์ทางประชากร

2.1 ประชากรศาสตร์ มีสาระสำคัญ

อย่างไรบ้าง

	 การศึกษาทางประชากรศาสตร์ สาระสำคัญประการแรก
คือ ขนาดของประชากร หรือจำนวนคนทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ใน
อาณาเขตที่ทำการศึกษา ณ เวลาใดๆ โดยนับจำนวนคนเป็น
รายบุคคล
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2.1.1  ขนาดของประชากร (size of population)

2.1.2  องค์ประกอบของประชากร (composition of  

          population)

2.1.3  การกระจายตัวตามพื้นที่ของประชากร 

          (distribution of population)

2.1.4  ภาวะการเจริญพันธุ์ (fertility)

2.1.5  ภาวะการตาย (mortality)

2.1.6  ภาวะการย้ายถิ่น (migration)

2.1.1 ขนาดของประชากร (size of population)

ที่มา : ดัดแปลงจาก Population Reference Bureau อ้างใน จุฬาลงกรณ์

          มหาวิทยาลัย วิทยาลัยประชากร ประชากรโลก, 2009: 1-2

ตารางที่ 2.1 ขนาดของประชากร ขนาดของพื้นที่ และความหนา

                   แน่นของประชากร ของ 10 ประเทศแรก (เรียงตาม

                 จำนวนประชากรจากมากไปหาน้อย) ปี พ.ศ. 2552



	 ในปี พ.ศ. 2552 ประชากรโลกมีจำนวน 6,810 ล้านคน มี
ขนาดของพื้นที่ 51,789,601 ตารางไมล์ มีความหนาแน่นของ
ประชากร 131 คน/ ตร.ไมล์ สำหรับประเทศไทย มีประชากร 
67.8 ล้านคน มีขนาดของพื้นที่ 198,116 ตารางไมล์ มีความ
หนาแน่นของประชากร 342 คน/ตร.ไมล์ (Population 
Reference Bureau อ้างใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยประชากร ประชากรโลก, 2009: 1-2) ขนาดของ
ประชากร ทำให้ทราบว่ามีประชากรมากน้อยเพียงใด นอกจาก
นี้เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่โดยการคำนวณจำนวนประชากรต่อ
พื้นที่ ทำให้ทราบความหนาแน่นของประชากร นั่นหมายถึง 
ทำให้ทราบว่า ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ

	 จากตารางที่ 3.1 ประเทศจีน มีจำนวนประชากรมากที่สุด
ในโลก (1,331.4 ล้านคน) แต่มีความหนาแน่น 360 คน/
ตร.ไมล์ ซึ่งน้อยกว่าหลายประเทศ จำนวนประชากรมากรองลง
มาคือประเทศอินเดีย รองลงมาอีกคือประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นที่น่าสังเกตว่า 2 ประเทศแรกมีจำนวนประชากรเป็นพัน
ล้านคน

2.1.2 องค์ประกอบของประชากร 

         (composition of population)

	 ประชากร ประกอบด้วยคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลมี
ลักษณะประจำตัว เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ในการ
ศึกษาทางประชากร จำเป็นต้องพิจารณาว่าประชากรกลุ่มนั้นๆ 
ประกอบด้วย คนที่มีลักษณะต่างๆ ดังกล่าวเป็นอย่างไร เหตุผล
ที่ต้องจำแนกประชากรที่ศึกษาตามลักษณะต่างๆ ออกเป็น
ประชากรกลุ่มย่อย เพราะมักพบว่าประชากรกลุ่มย่อยที่มี
ลักษณะเดียวกันย่อมมีจำนวนแตกต่างกัน ดังนั้นลักษณะโดย
ทั่วๆ ไป ของประชากร ที่ทำการศึกษา จึงโน้มเอียงไปทาง
ลักษณะประจำตัวของบุคคลของคนส่วนใหญ่ เช่น เมื่อจำแนก
ประชากรที่ศึกษาจำแนกตามองค์ประกอบด้านอายุ

	 หากพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว
ประชากรนั้นมีโครงสร้างด้านอายุที่แสดงลักษณะ ประชากร
เยาว์วัย

	 หากพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนและวัยชรา
ประชากรนั้นมีโครงสร้างด้านอายุที่แสดงลักษณะ ประชากรสูงวัย
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	 ในทางประชากรศาสตร์ นิยมศึกษาองค์ประกอบของ
ประชากรด้าน เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงาน และภาษาพูด 
เป็นต้น ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะองค์ประกอบด้านเพศ 
องค์ประกอบด้านอายุ และองค์ประกอบด้านอายุและเพศดังนี้

1. องค์ประกอบด้านเพศ

	 ประชากรของอาณาเขตใดๆ ณ เวลาหนึ่งมักพบว่าจำนวน
ประชากรเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกัน เรานิยม
ใช้ อัตราส่วน (ration) ด้านเพศ เพื่อบอกว่าเพศใดมากกว่ากัน
หรือน้อยกว่ากันอย่างไร เช่น อัตราส่วนของประชากรไทย ปี 
พ.ศ. 2552 เพศชาย : เพศหญิง เป็น 32,656 : 33,939 เท่ากับ 
1 : 1.04 (คำนวณโดยเอาค่าน้อยหาร) เมื่อพิจารณาการเกิด
และการตายพบว่า ทารกเกิดใหม่มักมีทารกเพศชายมากกว่า
ทารกเพศหญิง เมื่อโตขึ้นพบว่าอัตราการตายของประชากร
เพศชายมากกว่าประชากรเพศหญิง และเมื่อพิจารณาเรื่องการ
ย้ายถิ่นพบว่าเพศหญิงย้ายถิ่นระยะใกล้มากกว่าเพศชาย ใน
ขณะที่เพศชายย้ายถิ่นระยะไกลมากกว่าเพศหญิง

2. องค์ประกอบด้านอายุ

	 อายุเป็นองค์ประกอบทางประชากรที่มีความสำคัญมาก 
ประชากรของอาณาเขตใดๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ประกอบ
ด้วยคนต่างวัย การจำแนกประชากรที่ทำการศึกษาตามอายุ 
จะทำให้ทราบว่าประชากรนั้นมีโครงสร้างด้านอายุอย่างไร มี
คนในวัยใดๆ มากน้อยเพียงใด (เป็นสัดส่วนเท่าใด)

2.1 ประชากรที่มีสัดส่วนของคนในวัยเด็กและวัยรุ่นสูง
และมีอายุมัธยฐาน (median) ต่ำกว่า 20 ปี เรียกได้ว่า
เป็น ประชากรเยาว์วัย

2.2 ประชากรที่มีสัดส่วนของคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
และมีอายุมัธยฐาน (median) สูงกว่า 35 ปี เรียกได้ว่า
เป็น ประชากรสูงวัย
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3. องค์ประกอบด้านอายุและเพศ	

     ในทางประชากรศาสตร์ นิยมศึกษาองค์ประกอบด้านอายุ
และเพศควบคู่กันไป โดยการจำแนกประชากรเป็นกลุ่มย่อย
ตามอายุและเพศ หรือที่รู้จักกันหรือนิยมเรียกกันว่า โครงสร้าง
ด้านอายุและเพศหรือโครงสร้างประชากร (structure of 
population) และนิยมแสดงข้อมูลดังกล่าวในภาพแผนภูมิ 
และเรียกแผนภูมิที่แสดงองค์ประกอบด้านอายุและเพศว่า 
พีระมิดประชากร แผนภูมิดังกล่าวช่วยให้ทราบได้โดยง่ายและ
รวดเร็วว่า ประชากรของอาณาเขตที่ทำการศึกษามีโครงสร้าง
ด้านอายุและเพศเป็นอย่างไร การแสดงแผนภูมิโครงสร้างด้าน
อายุและเพศ ทำได้ 2 วิธี คือ

	 ข้อน่าสังเกต วิธีที่ 1 รวมกันทั้งหมดเป็นร้อยละร้อย ใน
ขณะที่วิธีที่ 2 เพศชายเป็นร้อยละร้อย เพศหญิงเป็นร้อยละร้อย   

     ในทางประชากร นิยมเสนอแผนภูมิที่แสดงการกระจายตัว
ด้านอายุและเพศ วิธีที่ 1 เพราะเป็นการพิจารณาทั้งอายุและ
เพศไปพร้อมๆ กัน ทำให้สามารถเปรียบเทียบโครงสร้าง
ประชากรต่างอาณาเขต และ/หรือต่างเวลาได้ถูกต้องและ
ชัดเจนกว่า เพราะวิธีที่ 2 แสดงการกระจายตัวด้านอายุของ
ประชากรแต่และเพศเท่านั้น

โครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนแปลง (population 

structure and dynamic)

	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลสำเร็จของการวางแผน
ครอบครัวทำให้มีบุตรน้อยคน อีกทั้งการแพทย์และการ
สาธารณสุขเจริญก้าวหน้าทำให้คนอายุยืนขึ้น ทำให้
โครงสร้างประชากรในอดีตที่เป็นรูปพีระมิด สามเหลี่ยมหน้า
จั่ว เจดีย์ รวงผึ้ง ระฆัง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเจดีย์ฐานสอบ ยอด
เจดีย์ขยายกว้างขึ้น
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546 : 22

ตารางที่ 2.2 จำนวนและร้อยละของประมาณการประชากร จำแนก

                   เพศและกลุ่มอายุ ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ข้อสมมุติ

                   ภาวะเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง ใช้การคำนวณแบบวิธีที่ 1

                   (ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นตัวหาร)

ที่มา :	สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, สำนักงานสถิติกลาง, 2505: 9;  
	 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2525 : 22;
	 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545 : 22; สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 23

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างประชากร ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2503,

               2523, 2543 และปี พ.ศ. 2563 (จากการสำมะโน

                 ประชากร และการคาดประมาณทางประชากร) ซึ่งใช้

                  การคำนวณแบบวิธีที่ 1



โครงสร้างประชากรมี 5 แบบ (เพ็ญพร, 2540 : 23 -27)

     จำนวนประชากร มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นฐาน
ข้อมูลที่จำเป็นมากในการบริหารและพัฒนาประเทศ การ
วางแผน กำหนดนโยบาย บริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณ 
ฯลฯ ข้อมูลสถิติประชากร มีวิธีที่จะได้มา 2 ทาง คือ การจด
ทะเบียน (registration) และการสำรวจ (survey)

	 การจดทะเบียน (registration) ระบบการจดทะเบียน 
ดำเนินการโดยรัฐบาล สำนักบริหารการทะเบียนราษฎร 
กระทรวงมหาดไทย เช่น เกิด ตาย แต่งงาน หย่า ย้ายที่อยู่ เป็นต้น

	 การสำรวจ (survey) ในทางประชากรเรียกว่า “การ
สำมะโนประชากร (population census)” 

	 องค์การสหประชาชาติให้คำนิยาม สำมะโนประชากร ว่า
เป็น “กระบวนการของการเก็บรวบรวม และจัดพิมพ์ข้อมูลทาง
ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ของประชากรทุกคน ในประเทศ
หนึ่งหรือในเขตดินแดงหนึ่ง ณ ขณะเวลาหรือช่วงเวลาที่ระบุ
ไว้” (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543 : 56)

	 องค์การสหประชาชาติ เห็นว่าทุกประเทศจำเป็นต้องมี
การสำมะโนประชากรเพื่อให้รู้ว่ามีประชากรอยู่เท่าไรใน
ประเทศ ประชากรมีลักษณะอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง ควร
ทำสำมะโนประชากรเป็นระยะ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเมื่อเวลาผ่านไป โดยแนะนำให้ทำ
ทุกๆ 10 ปี ในปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วย 0 หรือ 1

	 ประเทศไทย ในอดีตเรียก “สำมะโนครัว” ทำครั้งแรก
สมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2448 ทำเพียง 12 เมืองเท่านั้น ต่อมา
ทำสำมะโนประชากร ที่ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทยครั้ง
แรกปี พ.ศ. 2452 เสร็จในปี พ.ศ. 2453 ทำครั้งที่ 2 – 11 ดังนี้  
พ.ศ. 2462, 2472, 2480, 2490, 2499, 2503, 2513, 2523, 
2533, 2543
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	 การแจงนับประชากร มี 2 หลักการ คือ

	 1) การแจงนับประชากรตามที่อยู่ พฤตินัย (De facto 

basis) ซึ่งมีหลักว่าในวันที่ทำสำมะโนประชากร ถ้าพบตัว
บุคคลอยู่ที่ไหนถือว่าอยู่ที่นั่น คือถือเอาสถานที่ที่พบตัวในวัน
สำมะโนเป็นเกณฑ์

	 2) การแจงนับประชากรตามที่อยู่ นิตินัย (De jure 

basis) ซึ่งถือตามที่อยู่ตามปกติหรือที่อยู่ประจำของบุคคลใน
วันสำมะโนเป็นเกณฑ์ สถานที่อยู่ตามนิตินัยในที่นี้ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องเป็นที่อยู่ที่จะต้องปรากฏในสำมะโนครัว
หรือทะเบียนราษฎร หากแต่หมายถึงสถานที่ที่บุคคลนั้นกินอยู่
หลับนอนเป็นปกติหรือเป็นประจำ (คำว่าเป็นปกติหรือเป็น
ประจำ ในทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจนนักเพราะยังไม่มีหลักเกณฑ์
แน่ชัด ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติจึงควรตกลงกันให้ชัดเจนก่อน)

	 ทางประชากรแบ่งกลุ่มอายุประชากรเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 

กลุ่ม (ประชากร 3 วัย)

	 1) กลุ่มเด็ก (dependent children) หมายถึงกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุแรกเกิด – 14 ปี

	 2) กลุ่มผู้ใหญ่ (active population) หรือ (economical 

active) หมายถึงกลุ่มประชากรที่มีอายุ 15 -59 ปี

	 3) กลุ่มผู้สูงอายุ (dependent aged) หมายถึงกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

	 อัตราส่วนพึ่งพิง (Dependency Ratio) เป็นดัชนีที่
สำคัญทางประชากร เพื่อบ่งบอกถึงอัตราส่วนที่วัยแรงงานต้อง
ดูแลวัยเด็กและวัยสูงอายุ วัยเด็กเป็นวันที่ทำงานยังไม่ได้จึง
ไม่มีผลผลิต (product) และวัยผู้สูงอายุ ทำงานได้ลดลงหรือไม่
ได้ทำงาน ทำให้ครอบครัวและสังคมต้องให้การช่วยเหลือ ทาง
ประชากรศาสตร์กำหนดเป็นดัชนี อัตราส่วนพึ่งพิง มีสูตร
คำนวณดังนี้
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          สมมติค่าที่ได้เท่ากับ 2 หมายความว่า ประชากรวัยแรงงาน 1 คน ต้องดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 2 คน ดังนั้น ยิ่งตัวเลขที่ได้มีค่า
มาก แสดงถึงต้องพึ่งพิงมาก

          การจัดกลุ่มอายุ มีหลายแบบ ผู้เขียนรวบรวมมาได้ดังนี้
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ที่มา : ดัดแปลงจาก สมชาย สุพันธุ์วณิช, 2529 : 159-160

ตารางที่ 2.3 การจัดกลุ่มอายุ-วัย แบบต่างๆ



2.1.3 การกระจายตัวของประชากร 

          (distribution of population)

	 การกระจายตัวของประชากรในที่นี้หมายถึง การกระจาย
ตัวตามพื้นที่ของประชากร ในการศึกษาทางประชากร ต้อง
กำหนดขอบเขตของพื้นที่ว่าจะศึกษาเกี่ยวกับประชากรของ
อาณาเขตใดเช่น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือ
อาจะแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่น ทวีและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก หรืออาจแบ่งออกตามหลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น สถานภาพด้าน
เมือง-ชนบท หรือสถานะภาพด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากประชากรของอาณา
เขตใดๆ มักจะมีการกระจายตัวตามพื้นที่ไม่เท่ากัน ซึ่งโดย
ปกติในเขตชนบทจะมีการกระจายตัวของประชากรมากกว่าใน
เขตเมือง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าในเขตชนบทมักมีความ
หนาแน่นของประชากรน้อยกว่าในเขตเมือง
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ที่มา : Population Reference Bureau อ้างใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัย

         ประชากร ประชากรโลก 2009: 1

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลที่สำคัญทางด้านประชากรของโลก ประเทศ

                     พัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

                     และประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552



2.1.4 ภาวะการเจริญพันธ์ (fertility)

เมื่อกล่าวถึงภาวะการเจริญพันธุ์ ต้องนึกถึงประชากรวัยเจริญ
พันธุ์ (ทั้งเพศชาย และเพศหญิง) การตั้งครรภ์ และการเกิดมี
ความสำคัญ ซึ่งการเกิด เป็นการเพิ่มของประชากร ส่งผลต่อ
โครงสร้างของประชากร และส่งผลต่อสุขภาพของประชากร 

จากตารางที่ 2.4 ประเทศไทย มีอัตราเกิด 15 ต่อประชากรพัน
คน มีอัตราตาย 9 ต่อประชากรพันคน มีอัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติร้อยละ 0.6 และมีอัตราเจริญพันธุ์รวมยอด (จำนวน
ของเด็กที่เกิดต่อสตรี 1 คน ตลอดชีพ) 1.8 หรือกล่าวได้ว่าสตรี
ไทยมีบุตรโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คน

	 พ่อ แม่ ลูก ประกอบกันเป็นครอบครัว (family) ความรัก 

ความสัมพันธ์กัน เป็นความผูกพันพิเศษที่แน่นแฟ้น ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกใน
ครอบครัว แม่ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ควรได้
รับการดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของ
ตนเอง เพื่อสามารถปรับตัวในการดูแลตนเองและลูกที่เกิดมา

ใหม่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้งมีความเกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว ชุมชน ดังนั้นควรได้รับการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน
จากสามี ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และสังคมชุมชน 

เข้ามีบทบาท ทำให้ผู้เป็นแม่และเด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม อันจะมีผลต่อเนื่องไป
ถึงสุขภาพชีวิตของประชากรโดยรวม ในปี พ.ศ. 2548 – 

2549 มีอัตราการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 
92.2 และอัตราการคลอดกับบุคลกรสาธารณสุข ร้อยละ 97.9 

(สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย, 2552 : 320) แสดงว่า การ
ฝากครรภ์และการคลอด มีผลงานสูง

	 ดังนั้นงานการอนามัยแม่และเด็กจึงมีความสำคัญมาก 
เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต เด็กควรได้
รับวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนด ควรมีโภชนาการที่ถูกต้อง
เหมาะสม ควรมีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง ควรอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ฯลฯ แต่จากการสำรวจเด็กทุพโภชนาการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในปี 
พ.ศ. 2546 พบว่า ร้อยละ 15 ของเด็กนักเรียนต่ำกว่าระดับ
มัธยมศึกษาจำนวน 6.6 ล้านคน อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ 
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นอกจากนี้มีสถิติอีกว่า คนไทยจำนวน 1.1 ล้านคน ยังเป็นโรค
ขาดสารไดโอดีน มากกว่าร้อยละ 10 ของหญิงมีครรภ์ยังคง
เป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
ภาคใต้และภาคกลางมีปัญหานี้มากสุด เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
ท้องร่วง กระเพาะลำไส้อักเสบ และปอดบวม ยังคงเป็นสาเหตุ
การตายอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ
คณะ, 2547 : 19)

	 ทารกตายเป็นดัชนีที่สำคัญ จากตารางที่ 2.3 ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2552 มีอัตราตายทารก 7 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ถึง
แม้ว่าจะไม่สูงเท่าประเทศที่กำลังพัฒนา (55 ต่อการเกิดมีชีพ
พันคน) แต่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว (6 ต่อเด็กเกิดมีชีพพัน
คน) ภาวะการเจริญพันธุ์ นอกจากส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ประชากรแล้วยังส่งผลต่อขนาดของครอบครัว (ขนาดของ
ครอบครัว หมายถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัว) ในสมัยก่อน
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ เป็นประเภท 
ครอบครัวขยาย มีทั้งรุ่นปู่ยาตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูกหลาน 
ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมี
แนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวจำนวนมากขึ้นขนาดครัวเรือนไทย
โดยเฉลี่ยน 3.9 คน (สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย, 2553 : 
319) แต่ในชนบทถึงแม้เป็นครอบครัวเดี่ยว แต่สร้างบ้านเรือน

อยู่ใกล้ๆ กับบ้านพ่อแม่และบ้านญาตี่น้อง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึง
เรื่องการเลี้ยงดู บทบาทสมาชิกในครอบครัว การอบรมสั่งสอน 

การขัดเกลาทางสังคม สุขภาพ ฯลฯ ดังนั้น การศึกษาถึง
แผนภูมิครอบครัว (genogram) (แผนภูมิครอบครัว คือ วิธี
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของครอบครัวที่สนใจ ด้วยการ
วาดผังสัญลักษณ์) มีความสำคัญ เพราะนอกจากทำให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์กันแล้ว ยังทำให้ทราบถึงด้านสุขภาพด้วย

2.1.5 ภาวะการตาย (mortality)

	 ภาวะการตายทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป 

และส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงจากความสำเร็จทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก ทำให้สถิติการตายจากโรคติดเชื้อทั้งในวัยเด็กและวัย
อื่นๆ ลดลง เช่น การตายจากวัณโรค ไข้จับสั่น บาดทะยัก 

คอตีบ ฯลฯ และบางโรคถูกกำจัดหมดไป ได้แก่ กาฬโรค 

ฝีดาษ คุดทะราด เป็นต้น
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	 ตารางที่ 2.5 สาเหตุการตายในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น
โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease: NCD) เช่น 

มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด อุบัติเหตุและการเป็นพิษ โรคหัวใจ 

ความดันโลหิตสูง/ หลอดเลือดในสมอง (สมาคมอนามัยแห่ง
ประเทศไทย, 2553: 323)

     

     การตายลดลงส่งผลให้อายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของคนไทยสูงขึ้น (คนไทยอายุยืนขึ้น) โดยที่เพศหญิงมีอายุขัย
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมากกว่าเพศชาย ดังตารางที่ 2.6 นอกจานี้
อายุคาดหมายเฉลี่ยของประชากร อายุ 60 ปี มีเพิ่มขึ้น กล่าว
คือในปี พ.ศ. 2543-2548 เพศหญิงอายุ 60 ปี มีอายุคาด
หมายเฉลี่ย 19.41 ปี ในปี พ.ศ. 2563-2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 

21.94 ปี ในทำนองเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2543-2548 เพศชาย
อายุ 60 ปี มีอายุคาดเฉลี่ย 16.33 ปี ในปี พ.ศ. 2563-2568
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2551 อ้างถึงใน สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย, 

         2553 : 323

ตารางที่ 2.5 อัตราตายด้วยสาเหตุสำคัญต่อประชากรแสนคน 

                     พ.ศ. 2547-2551
ที่มา : สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย, 2552 : 321

         กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

         สังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 2.6 อายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ของประชากรไทย

                     พ.ศ. 2538-2563



จะเพิ่มขึ้นเป็น 18.62 ปี (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2546: 5) ทั้งนี้ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย
พัฒนาก้าวหน้าไปมาก

	 โดยสรุป ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลง การตายลดลง (คน
อายุยืนขึ้น) ทำให้สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น (ผู้สูงอายุมากขึ้น) 

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ

2.1.6 การย้ายถิ่น (migration)

	 การย้ายถิ่น คือ การเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามเขต
พื้นที่หนึ่งไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่ง เป็นเวลานานจนทำให้ประชากร
ของพื้นที่ที่จากมาและพื้นทที่เข้าไปอยู่ใหม่เปลี่ยนไป ผู้ย้ายถิ่น
เราเรียกว่า Migrant การที่จะเรียกใครว่าเป็นผู้ย้ายถิ่นนั้นมี
เกณฑ์สำคัญสองประการคือ “ระยะทาง” และ “ระยะเวลา” ของ
การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2543: 234)

	 การย้ายถิ่น เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงประชากรซึ่งมีผลกระทบตามมามากมายทั้งใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การอพยพย้ายถิ่นทำให้

ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นอาจก่อให้เกิด
ปัญหาความแออัด ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาการ
จราจร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่อันนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพอนามัยได้ในที่สุด การ
ย้ายถิ่นในปัจจุบัน เป็นการย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมือง ผู้ย้าย
ถิ่นมักพบกับสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ว่างงาน 

ทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา ซึ่งมีผลทำให้รายได้ต่ำและมี
อาหารไม่เพียงพอรับประทาน ขาดแคลนน้ำสะอาด และระบบ
การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกสุขลักษณะ ความขัดแย้ง
ระหว่างแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทที่เคยชินกับ
วัฒนธรรม ประกอบกับความว้าเหว่ การที่ต้องห่างเหินจาก
ครอบครัวและญาติพี่น้อง อาจนำไปสู่สภาวะความเครียดและ
ความเสื่อมของสุขภาพจิตได้ ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคภัยไข้เจ็บ การย้ายถิ่นทำให้การป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ เป็นไปได้ยาก เช่น การควบคุมโรค
มาลาเรีย ปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การควบคุมโรคยังไม่
ประสบความสำเร็จ คือ การที่ประชากรย้ายถิ่นอยู่เสมอ

	 งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นและระยะ
เวลาการมีบุตรในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาข้อมูล
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ย้อนหลังเพื่อหาความแตกต่างของระยะเวลาการมีบุตรของผู้
เคยย้ายถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่น พบว่า ผู้เคยย้ายถิ่นมีโอกาสที่
จะมีบุตรน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยย้ายถิ่น การศึกษาและอาชีพ ของ
ส ต รี ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ ภ า ว ะ เ จ ริ ญ พั น ธุ์ 
(Chongthawonsatid et al, 2551: 1-18)

	 โดยสรุป โครงสร้างประชากร เกิดการเปลี่ยนแปลงมีผล
มาจาก ภาวะการเจริญพันธุ์ ภาวะการตายและภาวะการย้าย
ถิ่น อันมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วย

2.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากร มีอย่างไรบ้าง
  

	 เมื่อโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง 
จากเดิมเป็นโครงสร้างประชากรเยาว์วัย (young population) 

เข้าสู่การเป็นโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ (old age 

population) ย่อมส่งผลกระทบมากมาย ดังนี้

2.2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ

	 ผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพ (กาย+ใจ+สังคม
+ปัญญา) ของประชากร

	 วัยเด็กจำนวนลดลง (อัตราเกิดลดลง) เนื่องจากคู่สามี
ภรรยามีบุตรเฉลี่ย 1-2 คน ทำให้เลี้ยงดูบุตรอย่างทะนุถนอม 

ตามใจ เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอทีวี กินขนม ไม่ได้ออก
กำลังกาย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กมีภาวะโภชนการเกิน 

หรือที่เรียกว่า อ้วน จากข้อมูลสุขภาพคนไทย 2551 พบว่า เด็ก
ที่ดูทีวีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ชั่วโมง มีภาวะอ้วนร้อยละ 9.4 

แต่เด็กที่ดูทีวีมากกว่า 2 ชั่วโมงมีภาวะอ้วนร้อยละ 11.2 

(ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551 : 30) สำหรับวัยรุ่น 

จากการสำรวจสุขภาพและสวัสดิการในปี พ.ศ. 2546 พบว่า
ปัญหาสุขภาพอันดับแรกคือโรคทางระบบหายใจ (เพศชาย
อายุ 15-19 ปีร้อยละ 52.4 อายุ 20-24 ปีร้อยละ 46.2 ในขณะ
ที่เพศหญิงอายุ 15-19 ปีร้อยละ 39.4 อายุ 20-24 ปีร้อยละ 
46.6 ส่วนสาเหตุการตายเสียชีวิตอันดับแรกของวัยรุ่นเพศชาย
คืออุบัติเหตุ เพศหญิงคือเอชไอวี/ เอดส์ (Prohmmo, 2007: 21, 
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26) สำหรับวัยกลางคนหรือวัยแรงงาน ต้องทำงานหนักเพื่อหา
รายได้ บางส่วนมีการย้ายถิ่นเพื่อหางานทำ มีผลต่อสุขภาพทั้ง
ทางกาย ทางใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งอาจมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆ ทำให้เจ็บป่วย เช่น โรคจากการประกอบอาชีพ 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ ผู้เขียนเคยมี
ประสบการณ์สอบสวนโรคไอกรนในเด็ก พบว่าสาเหตุมาจาก
ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรน เนื่องจากย้ายมากับมารดาที่
มีอาชีพก่อสร้าง

	 การที่คนมีอายุยืนขึ้น (อายุคาดเฉลี่ยที่มากขึ้น) ย่อมเป็น
เรื่องดีเด่นแต่ผู้สูงอายุย่อมมีสภาพร่างกายเสื่อมไปตามวัยหรือ
ตามสังขาร ระบบต่างๆ ในร่างกายจะเสื่อมลง ตามธรรมชาติ 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย หากไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อน 

จะทำให้โอกาสของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดภาวะทุพลภาพ 

ตลอดจนภาวะพิการสูงขึ้นได้

2.2.2 ผลกระทบด้านครอบครัว ชุมชน และสังคม

	 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป ร้อยละของประชากร
วัยเด็กน้อยลง ส่งผลให้ขนาดของครอบครัวมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ จากในอดีตเป็นครอบครัวขยายสมาชิกในครอบครัว
ประกอบด้วยพี่น้องหลายคน พ่อแม่ ปู่ย่า หรือ ตายาย ป้า น้า 

อา ต่อมามีการแยกครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว ประกอบ
ด้วย ลูก 1-2 คน พ่อแม่ (เฉลี่ย 3.9 คน/ ครอบครัว สมาคม
อนามัยแห่งประเทศไทย ปฏิทินสาธารณสุข, 2553: 319)

	 สมาชิกในครอบครัวที่มีเด็ก 1-2 คน ในอนาคตต้องดูแล
ผู้ใหญ่ 6 คน พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกครอบครัวในหลายมิติ โดย
เฉพาะเด็กที่ไม่มีพี่น้อง มีแต่ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย น่าจะเป็นเด็ก
ที่เปราะบาง เนื่องจากไม่มีพี่น้องเล่นด้วยในวัยเด็ก ประกอบ
กับการเป็นลูกและหลานคนเดียวที่อาจถูกตามใจ จากพ่อแม่ 

ปู่ย่า ตายาย อาจเป็นเหตุให้การเรียนรู้ในเรื่องการเข้าสังคม 

การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การรู้แพ้รู้ชนะ ไม่ดีเท่าเด็กที่มี
พี่น้องหลายคนเหมือนในครอบครัวขยายที่เคยเป็นมาในอดีต
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     เด็ก 1-2 คนนี้เติบโตเป็นวัยแรงงานซึ่งจะเป็นรุ่นที่มีสัดส่วน
น้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับประชากรวัยแรงงานในอดีตและ
ปัจจุบัน อาจจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจุนเจือครอบครัวที่มีผู้
สูงอายุหลายคน อีกทั้งต้องเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและมีคุณภาพ ผู้สูงอายุในครอบครัว อาจจะสูญเสีย
ความมั่นคงด้านสถานะภาพการดำรงศักดิ์ศรี และคุณค่าของผู้
สูงอายุในเรื่องที่เคยเป็นผู้สูงอายุในเรื่องที่เคยเป็นผู้หารายได้
กลับเป็นผู้ที่ต้องอาศัยผู้อื่น หรือต้องขอลูกทำให้มีผลต่อด้าน
จิตใจ

	 ดังนั้น ครอบครัว ชุมชน และสังคม ต้องเข้าใจสภาพและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน
และสังคม เป็นต้นว่า การทำกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ ออกกำลังกาย 

วันสงกรานต์ การจัดสวัสดิการต่างๆ ฯลฯ

2.2.3 ผลกระทบด้านการศึกษา

	 เด็กจำนวนน้อยลง ทำให้บางโรงเรียนมีเด็กมาเรียนไม่
มาก ซึ่งถ้ามองในแง่ดีก็คือสามารถพัฒนาคุณภาพทางการ

ศึกษาได้มากขึ้น จากการสังเกตสังคมปัจจุบันมีผู้เรียนหนังสือ
ในระดับที่สูงขึ้น

	 สำหรับวัยผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิต มีองค์
ความรู้ มีภูมิปัญหาพื้นบ้าน เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 

สมุนไร นวด อบ ประคบ จักสาน ปั้น แกะสลัก วาดภาพ ดนตรี 

ทำอาหาร ฯลฯ อีกทั้งผู้สูงอายุบางกลุ่มมีการนำเทคโนโลยี 

เช่น คอมพิวเตอร์ มาใช้ค้นคว้าหาความรู้ ผู้มีภูมิปัญญาควร
ถ่ายทอดให้อนุชนคนรุ่นหลังเพื่อสืบสานสิ่งดีๆ ไว้ให้คงอยู่ใน
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

2.2.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

	 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ร้อยละของวัยเด็กลดลง ในขณะที่
ร้อยละของวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น อาจทำให้ภาคเกษตรที่มีอยู่
ปัจจุบันมีปัญหาแรงงานลดลง เนื่องจากย้ายไปทำงานภาค
อุตสาหกรรมมากขึ้น อีกทั้งวัยแรงงานที่มีสัดส่วนน้อย แต่กลับ
ต้องสร้างผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้มาเกื้อหนุนวัย
สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นยิ่งชี้ให้เห็นว่าต้องมีการเตรียมการอย่าง
มากที่จะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สุขภาพดี มีภูมิปัญญา
มีประสบการณ์ สอนรุ่นหลัง และเตรียมการเงินไว้เพื่อไม่ต้อง
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พึ่งพิงรุ่นหลังมากนัก ดังนั้นส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการ
จัดเก็บภาษี การจัดตั้งกองทุน การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ

	 ในภาคธุรกิจ มีการตื่นตัว มีการโฆษณา อาหารเสริมสุข
ภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเทืองผิว หรือชะลอความชรา การ
ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสั้นๆ การนวดแผนไทย การเลี้ยงสัตว์ 
ฯลฯ แบบแผน การว่าจ้างแรงงานอาจเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะมีผู้สนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น ใน
ทำนองเดียวกันตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น เช่น 
สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ไม้เท้า รถเข็ญ ฯลฯ

2.2.5 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

	 ภาวะการย้ายถิ่นเข้าหางานทำในเมืองมีมากขึ้น ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นว่า ผู้คนแออัด ปริมาณขยะ
มูลฝอยมากขึ้น รถติด อากาศเป็นมลพิษ เป็นต้น อีกทั้งมีผู้สูง
อายุจำนวนมากขึ้น ดังนั้น ควรแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยเฉพาะวัยสูงอายุ 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะหากผู้สูงอายุหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ 
จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการ และเสียชีวิตได้มาก

2.2.6 ผลกระทบด้านการเมือง-การปกครอง 

	 โครงสร้างประชากร การเกิด การตาย การย้ายถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งกระทบต่อ นโยบาย แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม โดยปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะทาง
ประชากร เป็นต้นว่า เพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

2.2.7 ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

	 คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข 

จากงานวิจัยของผู้เขียน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จำนวน 415 คน เมื่อปี พ.ศ. 2546-2547 และเมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) พบว่า
คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านความ
พอใจ และด้านสิ่งแวดล้อม (Paluangrit et al., 2006: 

133-152) นั่นหมายความว่า การที่ผู้สูงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดี มีความสุข ย่อมประกอบด้วยหลายๆ องค์ประกอบ
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สรุป

	 ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์ทาง
ประชากร (ชนาด องค์ประกอบ การกระจายตัวตามพื้นที่) และ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (ภาวะการเจริญพันธุ์ 

ภาวะการตาย และภาวะการย้ายถิ่น) รวมเป็นสระที่สำคัญ 6 

ประการดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว 

ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง-การปกครอง และคุณภาพชีวิต

	 ดังนั้นการพัฒนาสุขภาพประชากร ควรพัฒนาอย่างเป็น
องค์รวม โดยการเชื่อมโยงด้านต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
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การวัดสถานะสุขภาพประชากร                                     
(Measuring of Population Health Status) 

100

วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการพรรณนาการเกิดโรค ได้แก่   

    อัตรา อัตราส่วน และสัดส่วน

2. คำนวณและอธิบายการเกิด ภาวะการเจริญพันธุ์

3. คำนวณและอธิบายการย้ายถิ่น

4. คำนวณและอธิบายอัตราป่วย ได้แก่ อัตราความชุก
ของโรค อัตราอุบัติการณ์

5. คำนวณและอธิบายอัตราตาย อัตราป่วยตาย

6. คำนวณและอธิบายการวัดความเสี่ยงของการเกิดโรค

อัตรา (rate)

อัตราส่วน (ration)

สัดส่วน (proportion)

ประชากรกลางปี (population mid year)

อัตราเกิดอย่างหยาบ (crude birth rate)

การป่วย (morbidity)

อัตราความชุก (prevalence rate)

อัตราอุบัติการณ์ (incidence rate)

อัตราโจมตี (attack rate)

Cumulative incidence, Incidence density

ประชากรกลุ่มเสี่ยง (population at risk)

คำสำคัญ



อัตราตาย (mortality rate)

อัตราตายอย่างหยาบ (crude death rate)

อัตราตายทารก (infant mortality rate)

อัตราตายมารดา (maternal mortality rate)

อัตราป่วยตาย (case fatality rate)

ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (relative risk)

อัตราเสี่ยงกระทบ (attributable risk)

อัตราเสี่ยงกระทบในประชากร (population attributable risk)

	

	 การวัดสถานะสุขภาพของประชากรเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะ
ทำให้ทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทาง
แก้ไขและป้องกัน ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาการระบาด
และประชากรศาสตร์

3.1 อัตรา (rate) อัตราส่วน (ratio) และ

สัดส่วน (proportion) เป็นอย่างไร

	 ในการวัดสถานะสุขภาพ บางเรื่องสามารถใช้ “จำนวน” 

ได้ เช่น จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เพราะ
มาจากประชากรเดียวกันทั้งหมู่บ้าน แต่บางเรื่องหรือบางครั้ง
การใช้จำนวนแปลผลได้ไม่มาก (เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือด
ออก 1 ราย ไม่ทราบว่าเป็นปัญหามากหรือน้อย เพราะถ้ามา
จากฐานประชากร 100 คน คิดเป็นร้อยละ 1 แต่ถ้ามาจากฐาน
ประชากร 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1) และอาจแปลผลผิด
พลาดได้ ถ้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่ไม่เท่ากัน เช่น

               ชุมชน ก. มีจำนวนประชากร 1,000 คน มีคนป่วน 10 คน

                ชุมชน ข. มีจำนวนประชากร 10,000 คน มีคนป่วย 50 คน

	 ถ้าดูแต่จำนวน จะสรุปว่า ชุมชน ข. มีคนป่วย มากกว่า 

ชุมชน ก. (50 คน มากกว่า 10 คน) แต่เนื่องจากชุมชน ข. มี
จำนวนประชากรมากกว่า โอกาสที่จะมีคนป่วยจึงมากกว่า เมื่อ
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นำประชากรไปหารแล้วคูณด้วยค่าคงที่ (10,000) เป็นการปรับ
ฐานให้เท่ากับ 10,000 ทั้งสองชุมชน จะสรุปได้ตรงกันข้ามกับ
การสรุปจากจำนวนคือ

	 ชุมชน ก. หมื่นคน มีคนป่วย 100 คน

	 ชุมชน ข. หมื่นคน (เท่ากันกับชุมชน ก.) มีคนป่วย 50 คน 

ซึ่งน้อยกว่าชุมชน ก. 

	 สรุปว่าชุมชน ข. มีการป่วยน้อยกว่าชุมชน ก. (50 คน 

น้อยกว่า 100 คน)

	 ดังนั้นในการพรรณนาโรคจึงต้องมี “เครื่องมือ” มาช่วย 

เครื่องมือที่ว่านี้ได้แก่อัตรา (rate) อัตราส่วน (ratio) และ
สัดส่วน (proportion) ซึ่งแต่ละตัวมีคำจำกัดความดังนี้ (Webb 
et al. 2005: 51; Young, 2005: 26; Fos and Fine, 2002: 
55)

3.1.1 อัตรา (rate) คือ การเปรียบเทียบจำนวนความถี่ของ
โรคหรือลักษณะบางอย่างต่อหน่วยประชากรที่ได้เฝ้าสังเกต 
(or a rate should contain some measure of time, for 

example 60 km per hour, 17/100,000 per year. (Webb 
et al, 2005: 51)

	 จะเห็นว่า ตัวตั้งคือ “a” จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวหารคือ 

“a+b” เสมอ ค่า a และ b จะไม่มีค่าเป็นลบเลย ดังนั้น ค่าของ
อัตราจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เพื่อให้ค่าอัตราที่ได้ออกมา
มากกว่า 1 จึงนิยมคูณด้วยค่าคงที่ k ซึ่งอาจจะเป็น 100, 

1,000, 10,000 ....ฯลฯ โดยพิจารณาจาก 1) ทำให้เป็น
จำนวนเต็ม 2) ตามความนิยม เช่น อัตราป่วยต่อประชากรแสน
คน อัตราตายทารกต่อพันเด็กเกิดมีชีพ และ 3) ทำให้เป็น
หน่วยเดียวกับหน่วยที่ต้องการจะเปรียบเทียบ
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	 จะเห็นว่า ตัวตั้งหรือตัวเศษ คือ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค
เอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 เป็น ส่วนหนึ่งของตัวหาร
หรือตัวส่วน คือ ประชากรกลางปีของประเทศไทย พ.ศ. 2550

3.1.2 อัตราส่วน (ratio) คือ การเปรียบเทียบค่าตัวเลขของ
จำนวนหนึ่งกับอีกจำนวนหนึ่ง (or a ration is simply one 
number divided by another number.) (Webb et al., 
2005: 51)

	 จะเห็นว่าตัวตั้งคือ “x” ไม่เป็น ส่วนหนึ่งของตัวหาร คือ 

“y” เช่น อัตราส่วนของเพศชายกับเพศหญิง อัตราส่วนของคน
ป่วย กับ คนไม่ป่วย เป็นต้น
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(จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2550 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา หน้า 63)

 ตัวอย่างที่ 1 อัตราป่วยด้วยโรคเอดส์รายใหม่ ของประเทศไทย

                   พ.ศ. 2550

(จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2550 กระทรวงสาธารณสุข 
 กรมควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา หน้า 63)

ตัวอย่างที่ 2  จากตัวอย่างที่ 1 ผู้ป่วยโรคเอดส์มีอัตราส่วนของ

                  เพศชาย ต่อ เพศหญิง



	 จะเห็นว่า ตัวตั้งหรือตัวเศษ คือ จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์
เพศชาย ไม่เป็น ส่วนหนึ่งของตัวหาร หรือตัวส่วน คือ จำนวน
ผู้ป่วยโรคเอดส์เพศหญิง

3.1.3 สัดส่วน (proportion) คือ การเปรียบเทียบจำนวนย่อย
กับจำนวนทั้งหมด (total) โดยมากทำเป็นรูปของร้อยละ หรือ
เปอร์เซ็นต์ (or a proportion is a special type of ration in 
which everything or everyone in the numberator is also 
counted in the denominator.) (Webb et al., 2005: 51)

	 บางคนอาจเรียกสัดส่วน (proporation) ว่าเป็น อัตรา
สัดส่วน (proportional rate) ทั้งนี้เพราะอัตราเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของสัดส่วน (a rate is a special form of proportion that 
includes specification of time) หรืออธิบายได้ว่า อัตรา
แตกต่างจากสัดส่วนตรงที่ตัวหารของอัตราเป็นจำนวน
ประชากรทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนด แต่ตัวหารของสัดส่วน
เป็นจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด
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ที่มา: ดัดแปลงจาก กระทรวงสาธารณสุข สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2550 : 64

ตัวอย่างที่ 3 ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างค่าสัดส่วนอาชีพ ของผู้ป่วย

                 โรคเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2550



	 เนื่องจากเราไม่ทราบว่าแต่ละอาชีพมีจำนวนทั้งหมด
เท่าใด เช่น ไม่ทราบว่า อาชีพรับจ้าง อาชีพเกษตรกร ฯลฯ 

แต่ละอาชีพมีทั้งหมดเท่าใด ดังนั้นจึงใช้เป็นค่าสัดส่วนแทน 

เพื่อบอกว่าจากจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์รายใหม่ทั้งหมด 

10,375 ราย มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 50.64 หรืออาจกล่าวได้
ว่าการหาค่าสัดส่วนนิยมคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถหา
จำนวนประชากรเฉลี่ย (ประชากรกลางปี population mid 

year หรือประชากรที่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรค population at 

risk) มาใช้เป็นตัวส่วนได้ เพื่อคำนวณหาค่าของอัตรา จึง
ต้องหาค่าสัดส่วนแทน

     การเรียกชื่อว่าจะเป็นอัตรา หรืออัตราส่วน ขึ้นอยู่กับแง่การ
มอง เช่น อัตราตายมารดา (rate) บางคนเรียกว่าอัตราส่วน
มารดาตาย (ration) ซึ่งจากสูตรตัวเศษหรือตัวตั้ง คือ จำนวน
มารดาตาย เนื่องจากการตั้งครรภ์ การคลอด และสภาวะ
หลังคลอด ตัวส่วนหรือตัวหาร คือจำนวนเด็กเกิดมีชีพ คนที่
เรียกว่า rate เพราะมองว่า ตัวส่วนมาจากจำนวนเด็กเกิดมีชีพ
นั้น เปรียบเสมือนเป็นค่าของจำนวนแม่ที่คลอดบุตร แล้วตาย 

กับ ไม่ตาย (a+b) แต่คนที่เรียกว่า ratio เพราะมองว่า ตัวเศษ 

คือ จำนวนแม่ตาย เป็นค่าของพวกหนึ่ง (a) ตัวส่วนคือจำนวน
เด็กเกิดมีชีพ เป็นค่าของอีกพวกหนึ่ง (b)

	 ในการหาค่าอัตราใดๆ ค่าของเศษและส่วน ต้องเป็นค่าที่
ได้มาจากชุมชนเดียวกัน ระยะเวลาเดียวกัน และบอกหน่วย
ด้วยว่าต่อประชากรอะไร เท่าใด ต่อเวลาเท่าใด

	 เพื่อให้เข้าใจสถานะสุขภาพได้ง่ายและเป็นระบบ ผู้เขียน
ขอเรียงตามวงจรชีวิต ตั้งแต่การเกิด การย้ายถิ่น การป่วย 

และการตาย โดยใช้ความรู้ทั้งด้านวิทยาการระบาด และ
ประชากรศาสตร์มาอธิบายดังนี้
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3.2 การวัดการเกิด การเจริญพันธุ์ มีอย่างไร (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2540: 130-139; 

ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 86-89; Yaukey and Anderton, 2001 : 194-196)

3.2.1 อัตราเกิดมีชีพอย่างหยาบ (Crude Birth Rate: CBR)
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3.2.2 อัตราความเจริญพันธุ์ทั่วไป (General Fertility Rate : GFR)

3.2.3 อัตราความเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุ (Age Specific Fertility Rate: ASFR)
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3.2.4 อัตราความเจริญพันธุ์รวมยอด (Total Fertility Rate: TFR)

3.2.5 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (natural increasing rate)
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	 ประชากรกลางปี (population mid year) หมายถึงจำนวนประชากรทั้งหมดในปีที่ศึกษาหรือปีที่เก็บข้อมูล ถ้าศึกษาหรือเก็บ
ข้อมูล 1 ปี ซึ่งใน 1 ปีมี 12 เดือน จึงนิยมเป็นค่ากลางปี (วันที่ 1 กรกฎาคม) ซึ่งเป็นค่าตรงกลางในปีนั้นๆ
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      การคิดค่าประชากรกลางปี จำนวนประชากรกลางปี (1 ก.ค.) ของปี 2551



3.3.1 อัตราการย้ายถิ่นเข้า (In-Migration Rate)
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3.3 การย้ายถิ่น อัตราการพึ่งพิง มีอย่างไร (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2541 : 241)



3.3.2 อัตราการย้ายถิ่นออก (Out-Migration Rate)

3.3.3 อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ (Net Migration Rate)
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3.3.4 อัตราส่วนพึ่งพิง (dependency ratio)
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3.4 การวัดการป่วย (measures of morbidity) มีอย่างไร (ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ และ 

วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร, 2550: 2-1  ถึง 2-24; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 
176-181; Webb et al., 2005: 30-36; Macmahon and Trichopoulos, 1996: 62-63; 
Friedman, 2004: 10-12; Szklo and Neito, 2007: 47-70; Rossignol, 2007: 102-103; 
Gordis, 2009:37-55)

	 การเกิดโรคขึ้น เกิดจากการขาดความสมดุลระหว่างปัจจัย 3 ประการคือ agent, host และ environment แต่ละโรคจะมี
ลักษณะ (characteristic) หรือรูปแบบ (pattern) คือลักษณะความมากน้อยของการป่วย การตาย แตกต่างกันออกไป การวัดการ
ป่วยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะทำให้ทราบว่าในชุมชนนั้นๆ มีผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ มากน้อยเพียงใด ถ้านำมาพิจารณาในด้าน
บุคคล สถานที่และเวลา จะทำให้เห็นการกระจายของโรค เห็นแนวโน้ม (trend) ของโรค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหา
สาเหตุของโรค การวางแผน การป้องกันและควบคุมโรค

3.4.1 อัตราป่วย (morbidity rate)

	 1) อัตราความชุก (prevalence rate: P) หมายถึงจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอยู่ (ทั้งผู้ป่วยเก่า+ผู้ป่วยใหม่) ที่เป็นโรคนั้นใน
ขณะเวลาที่กำหนด ต่อ ประชากรในขณะเวลาที่กำหนดเดียวกัน ถ้าจะใช้เวลาเป็นตัวแยกก็สามารถแยก prevalence rate ออกเป็น 2 

ชนิด คือ
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	 	 1.1) 	อัตราความชุกของโรคที่จุดเวลาที่กำหนด (point prevalence rate) อัตราความชุกของโรค ก. เมื่อวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2551 ตัวตั้งหรือตัวเศษ คือจำนวนผู้ป่วยโรค ก. ทั้งหมดที่มีอยู่ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 (หมายถึงยังคงป่วยอยู่ใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 ไม่ว่าจะป่วยมาตั้งแต่เมื่อไรบางคนอาจป่วยมาก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 บางคนอาจเพิ่งป่วยในวัน
ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เรานับทั้งหมดที่ยังป่วยอยู่) ตัวหารหรือตัวส่วน คือ ประชากรเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 และ ต้องเป็นคน
ชุมชนเดียวกันกับคนป่วย
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	 	 1.2) อัตราความชุกของโรคในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (period prevalence rate) ส่วนมากมักนิยมในช่วงระยะเวลา 1 

ปี เช่น อัตราความชุกของโรค ข. ในปี พ.ศ. 2551 ตัวตั้งหรือตัวเศษ คือ จำนวนผู้ป่วยโรค ข. ทั้งหมด ที่มีอยู่ในปี พ.ศ. 2551 (ไม่ว่า
จะเริ่มป่วยเมื่อไร เรานับทั้งหมด) ตัวหาร หรือตัวส่วน คือ จำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเรามักใช้ตัวแทนเป็นค่าเฉลี่ย
ประชากร หรือก็คือ ประชากรกลางปี พ.ศ. 2551

	 2) อัตราอุบัติการณ์ หรือ อัตราเหตุอุปบัติ (incidence rate : I) ในโรคติดต่อ นิยมเรียกกันว่าอัตราโจมตี (attack rate) หรือ 

cases rate หรือ cause specific rate หมายถึง จำนวนผู้ป่วยใหม่ (new case) ในช่วงเวลาหนึ่ง (a periodic of time) ต่อจำนวน
ประชากรที่เสี่ยง (population at risk) ต่อการเกิดโรคนั้น ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราอุบัติการณ์ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

	 	 2.1) อัตรา Cumulative Incidence: CI ค่านี้เหมาะสำหรับประชากรเสี่ยงที่เป็นประชากรแบบปิด ไม่มีการเพิ่มไม่การ
ลด หรือประชากรขณะทำการศึกษาคงที่ ดังนั้นทุกคนมีโอกาสได้รับปัจจัยเสี่ยงเท่ากัน
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	 	 2.2) อัตรา Incidence Density: ID ค่านี้เหมาะกับประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีช่วงเวลาสัมผัสปัจจัยไม่เท่ากัน ตัวหารจึงเป็น คน-

เวลา (person-time) เช่น คนงานในแผนกหลอมตะกั่ว จำนวน 100 คน แต่ละคนมีระยะเวลาได้รับสารตะกั่วไม่เท่ากัน จึงต้องคิดเป็น 

คน-ปี
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     หากช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ID จึงมีความถูกต้องมากกว่า CI เพราะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงโรคของ
แต่ละคน แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ทราบว่าใครสัมผัสนานเท่าใด จึงไม่สามารหาค่าหรือคำนวณค่าคนปีได้

	 ประชากรกลุ่มเสี่ยง (population at risk) หมายถึงจำนวนประชากรที่ได้รับหรือสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงและมีโอกาสที่จะป่วยหรือ
ตายจากโรคที่สนใจ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา ดังนั้นเมื่อพิจารณาการเกิดโรคใดโรคหนึ่ง หากประชากรทุกคนมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค ประชากรกลุ่มเสี่ยงก็คือค่าเดียวกับประชากรทั้งหมด ถ้าช่วงเวลาที่กำหนดเป็น  1  ปี ควรใช้ประชากรกลางปี

	 ในสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค (ของโรคที่ต้องเฝ้าระวังและรายงาน) ของแต่ละปีจะรวบรวมมาจากบัตรรายงานโรค (รง.506) 

ซึ่งจะยึดตามวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย หมายความว่า สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี พ.ศ. 2551 คือนับคนที่เริ่มป่วยตั้งแต่ 1มกราคม 

2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งในทางวิทยาการระบาดวิทยาใช้เป็นปี พ.ศ. (1 มกราคม  -  31 ธันวาคม) เพื่อดูฤดูกาลของการเกิด
โรคได้ เหตุผลที่นำเอาวันเริ่มป่วยมาใช้ เพราะวันเริ่มป่วยบอกย้อนหลังไปถึง ระยะฟักตัว (inclubation periodic) การได้รับเชื้อ 

และที่สำคัญเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค

	 เนื่องจากคนบางคนป่วยเป็นโรคบางโรคได้หลายครั้ง ดังนั้นสามารถคำนวณค่า prevalence rate และ incidence rate เป็น
จำนวนคน (persons) หรือจำนวนครั้ง (spells) ก็ได้ โดยที่เปลี่ยนตัวเศษหรือตัวตั้ง เป็นจำนวนคน หรือ จำนวนครั้ง ตามที่ต้องการ
ทราบ สำหรับตัวส่วนเหมือนเดิม
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ตัวอย่างที่ 4  บันทึกความเจ็บป่วยของนักเรียน 15 คน (A ถึง O) จากนักเรียนทั้งห้องมี 30 คน

จากภาพ : จงคำนวณหา
1. incidence rate (spells)
2. incidence rate (persons)
3. point prevalence rate เมื่อวันที่ 15
4. period P.R. (spells)
5. period P.R. (persons)

ความสัมพันธ์ระหว่าง prevalence (P) , 
incidence (I), and dulation (D) (Young, 2005: 
29; Fos and Fine, 2002: 48)

                  P = ID

     When D is the average duration of the 
disease, which is influenced by the success of treatment and mortality (Young, 2005: 29)

     ความสัมพันธ์ระหว่าง incidence (I), mortality (M) และ case fatality (F)
                       M = IF



3.5 การวัดการตาย (measures of mortality) มีอย่างไร (ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, 2552: 

75-85; Fos and Fine, 2002: 49-54; Yaukey and Anderton, 2001: 136; Friedman, 
2004: 13-14)

     อัตราตาย เป็นชนิดพิเศษของ incidence ในเหตุการณ์ตาย (Mortality rate is a special kind of incidence where the 
event is death.) The key concepts is a change in status, from healthy to sick, from alive to dead, over a period of 
time. (Young, 2005: 25)

	 3.5.1 อัตราตายอย่างหยาบ (crude death rate = CDR)

	 อัตราตายอย่างหยาบ เป็นการวัดจำนวนคนตายทั้งหมดทุกสาเหตุในชุมชนในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อจำนวนประชากรทั้งหมด ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน

	

119



	 อัตราตายอย่างหยาบนี้ เป็นสถิติที่ทำได้ง่าย มักพบในสถิติชีพและอนามัย ของประเทศต่างๆ 

เกือบทุกประเทศ อัตราตายอย่างหยาบนี้ ในประเทศกำลังพัฒนามักมีค่าสูง โดยมีสาเหตุมาจาก
โรคติดเชื้อ ส่วนในประเทศพัฒนาแล้วมีค่าต่ำ เนื่องมาจากสาเหตุอื่นมากกว่า เช่น โรคไร้เชื้อหรือ
ชราภาพตายอัตราตายอย่างหยาบนี้ ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบดูสภาวะอนามัยของชุมชน ใน
แต่ละแห่งได้ เนื่องจากแต่ละประเทศมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่ออัตราตายอย่างหยาบ เช่น ปัจจัย
ทางด้านอายุของประชากร เช่น ชุมชน ก. มีกลุ่มประชากรเด็กและคนชรามากกว่าชุมชน ข. และทั้ง
เด็กและคนชรามีภูมิต้านทานต่ำ ดังนั้น โอกาสป่วยมากกว่าและโอกาสเสียชีวิตก็มากกว่าด้วย ดัง
นั้น ถ้าต้องการจะเปรียบเทียบอัตราตายอย่างหยาบในแต่ละชุมชน ควรทำการปรับอัตรา 

(adjusted rate) อัตราตายอย่างหยาบนั้นก่อน หรือเรียกว่าอัตราตายมาตรฐาน (Standardized 

Mortarity Rate: SMR) (อ่านรายละเอียดได้จาก บทที่ 3 ใน ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ และ วิศิษฎ์ 

ฉวีพจน์กำจร, 2550) โดยมีหลักการว่า ปรับเข้าหาโครงสร้างประชากรมาตรฐาน หรืออาศัยอัตรา
ตายเฉพาะตามอายุมาปรับความแตกต่าง
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	 3.5.2 อัตราตายเฉพาะ (Specific Death Rate = SDR)

	 อัตราตายเฉพาะเป็นการวัดการตายด้วยลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น กลุ่มอายุ เพศ และสาเหตุ ในกลุ่มประชากรที่กำหนด ใน
ช่วงเวลาหนึ่งต่อจำนวนประชากรกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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	 3.5.3 สัดส่วนสาเหตุการตาย หรืออัตราตายสัดส่วนเฉพาะเหตุ (proportional mortality rate for specific cause)

	

	 3.5.4 อัตราตายทารก (infant mortality rate: IMR)
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	 3.5.5 อัตราตายมารดา (maternal mortality rate: MMR)

	

	

	 3.5.6 อัตราผู้ป่วยตาย (case fatality rate)

	 อัตราผู้ป่วยตาย (case fatality rate) เป็นการวัดจำนวนผู้ป่วยที่ตายด้วยสาเหตุในสาเหตุหนึ่ง ต่อจำนวนผู้ป่วยด้วยสาเหตุนั้น นิยม
ทำหน่วยเป็นร้อยละ

123



คำศัพท์ที่ควรทราบ (นิยามจาก WHO) (สมชาย สุพันธ์วณิช, 2529 : 110) 

Live birth (เด็กเกิดมีชีพ) หมายถึงทารกที่คลอดโดยวิธีใดก็ตาม และไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยที่ทารกคลอด
ออกมานั้น มีอาการหายใจหรือแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต เช่น การเต้นของหัวใจ การเต้นของเส้นเลือด การเต้นของสายสะดือ หรือ
มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ 

Fetal death (เด็กเกิดไร้ชีพ หรือตายในท้อง) หมายถึงทารกที่คลอดออกมาไม่หายใจ หรือไม่แสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต โดยไม่
คำนึงถึงระยะเวลาการตั้งครรภ์ หรือการคลอด

     เด็กเกิดไร้ชีพนี้ สามารถแบ่งพวกได้ตามระยะเวลาของการตั้งครรภ์ คือ ระยะต้นของการตั้งครรภ์ (early fetal death) กับระยะ
หลังของการตั้งครรภ์ (late fetal death) ซึ่งระยะหลังนี้นับตั้งแต่อายุของการตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป เด็กตายในท้องในระยะ
หลังของการตั้งครรภ์นี้ (28 สัปดาห์ขึ้นไป) ตรงกับคำที่เรียกอยู่เดิมว่า stillbirth หรือตายคลอด ส่วนการแท้งคือ early fetal death 

เป็นการคลอดของทารก 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ (ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ให้นับจากวันที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย) แล้ว
ไม่แสดงการมีชีวิตเลย ทารกตาย (Infant death) หมายถึงการตายของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี ถ้านับการตายของทารกตั้งแต่
แรกคลอดมีชีวิต จนถึงอายุ 1 เดือนหรือ 28 วัน เรียกว่า neonatal death หรือการตายของทารกแรกเกิด

Perinatal death (การตายก่อนและหลังคลอด) หมายถึงการตายของทารกที่เกิดมีชีวิตในสัปดาห์แรกของชีวิต (7 วัน) รวมกับ
จำนวนเกิดไร้ชีพ ซึ่งมีอายุของการตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป

Maternal death (มารดาตาย) หมายถึงหญิงที่ตายมีสาเหตุเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 6 สัปดาห์
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3.6 การวัดความเสี่ยงของการเกิดโรค (measurement of risk) มีอะไรบ้าง (Webb et 

al., 2005: 38; Young, 2005: 26-27; Friedman, 2004: 11-12; Greenberg, et al., 
2005: 18-19)

	 3.6.1 ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (relative risk: RR) เป็นอัตราส่วนระหว่างอัตราการเกิดโรคในกลุ่มประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค ต่อ อัตราการเกิดโรคในกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเดียวกันในการเกิดโรคนั้น เช่น อัตราป่วยของโรคมะเร็งปอดในกลุ่มผู้ที่สูบ
บุหรี่ (incidence in exposure: Ie) ต่ออัตราป่วยของโรคมะเร็งปอดในกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ (incidence in non-exposure: Io)
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	 ค่านี้ไม่มีหน่วย การแปลความหมาย ถ้าอัตราค่าความเสี่ยงมากกว่า 1 แสดงว่าปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กับโรคที่เกิดขึ้น ยิ่งค่า
มากยิ่งสัมพันธ์มาก เช่น ได้ค่าอัตราความเสี่ยงเท่ากับ 3.5 แปลความได้ว่า อัตราการเกิดโรคในกลุ่มประชากรที่มีปัจจัยที่คาดว่าจะ
เป็นสาเหตุของโรค (Ie) มาก เป็น 3.5 เท่าของอัตราการเกิดโรคในกลุ่มประชากรที่ไม่มีปัจจัยนั้น (Io)

	 หรือ โอกาสที่ผู้สูบบุหรี่แล้วป่วยเป็นมะเร็งปอดมากกว่า 3.5 เท่า ของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แล้วป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด

	 3.6.2 อัตราเสี่ยงกระทบ (attributable risk : AR) (Bhopal, 2002: 209-210) เป็นค่าความแตกต่างระหว่างอัตราการเกิด
โรคในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง กับ อัตราการเกิดโรคในกลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

	 ประโยชน์ ในกรณีที่พบว่าปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคแล้วทำการป้องกันควบคุมปัจจัยนั้น จะทำให้สัดส่วนการเกิดโรค
ลดลงตามความชุกของปัจจัยและอัตราเสี่ยงของโรค

	 เมื่อกำจัดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคนั้นแล้ว อัตราป่วยของโรคนั้นจะลดลงในปริมาณที่ใกล้เคียงกับค่าของ attributable 

risk ซึ่งแบ่งเป็น 2 อย่างคือ
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	 1. Exposure attribution risk

     RR-1 เรียกว่า Excess ralative risk  เป็นค่าส่วนเกินของอัตราเสี่ยงที่มากกว่าหนึ่ง ถ้าค่านี้ยิ่งมาก แสดงว่า ปัจจัยนั้นมีโอกาส
เป็นสาเหตุของโรคนั้นมากขึ้น
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	 2. Population attributable risk 

	 	 ได้แก่ attribution risk ในประชากรทั่วไป ดังนั้นการคำนวณจึงคล้ายกับ AR และ AR% 
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สรุป

	

	 การวัดสถานะสุขภาพของประชากร โดยใช้ค่าทางวิทยาการระบาด และค่าทางประชากรศาสตร์ อันได้แก่ การเกิด ภาวะการ
เจริญพันธุ์ การย้ายถิ่น การป่วย การตาย ความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการเกิดโรคหรือปัญหา
สุขภาพ และปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรือปัญหาสุขภาพของประชากร ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรค

	 ที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือทางวิทยาการระบาดและทางประชากรศาสตร์ ที่ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าเป็นการคำนวณค่าทางตัวเลข 

ซึ่งเน้นเชิงปริมาณ ดังนั้นผู้เขียนขอเสนอว่าการวัดสถานะสุขภาพของประชากร ซึ่งได้แก่ มิติทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณหรือทางปัญญา ควรคำนึงถึงการวัดสถานะสุขภาพเชิงคุณภาพด้วย เป็นต้นว่า ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความทุกข์ 

ความอบอุ่น ความสุข เป็นต้น
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บทที่ 4

รศ. นพ. วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย

แผนภูมิครอบครัว

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



     แผนภูมิครอบครัว  คือ  วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลของครอบครัวที่สนใจ  ด้วยการวาดผังสัญลักษณ์เพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระจ่างชัดในทันทีที่ได้รับข้อมูล โครงสร้าง
หลักของแผนภูมิครอบครัวจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลความเจ็บป่วย  โรคทางพันธุกรรม นิสัย และพฤติกรรม  
ฐานะทางสังคม การศึกษา ศาสนา รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

     แผนภูมิครอบครัว เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ใน
การบันทึก ติดตามผู้ป่วยรวมถึงครอบครัว ช่วยให้แพทย์และ
บุคลากรทางสาธารณสุขเข้าใจ และสามารถสื่อความหมาย
กันได้ดีขึ้น

ความหมายของแผนภูมิครอบครัว
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สัญลักษณ์ที่ใช้วาดแผนภูมิครอบครัว
     เมื่อแพทย์เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆ  มีความจำเป็นที่
ต้องการเจาะลึกถึงประวัติส่วนตัว  ประวัติครอบครัว  สภาพ
แวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยเพื่อการดูแลสุขภาพที่ต่อเนื่องเป็นองค์
รวม  ในการซักประวัติแบบดั้งเดิมมีการซักประวัติส่วนตัวและ
ครอบครัวอยู่แล้ว  เพียงแต่เปลี่ยนการบันทึกด้วยตัวหนังสือ  

มาเป็นการวาดแผนภูมิและใส่ประวัติย่อที่สำคัญลงไป 

การวาดแผนภูมิสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทั่วไป และสามารถใช้
ในการติดตามผู้ป่วย และครอบครัวตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึง
เสียชีวิต 

สัญลักษณ์ที่ใช้วาดแผนภูมิครอบครัว
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การวาดแผนภูมิครอบครัว

1. วาดข้อมูลครอบครัวอย่างน้อย  3  ชั่วอายุคน

2. ใส่ชื่อและอายุ (หรือปีเกิด) ของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว

3. ใส่อายุและสาเหตุการตายของสมาชิกในครอบครัว  (ถ้ามี)

4. โรคหรือปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของสมาชิกใน
ครอบครัว

5. วาดวงล้อมรอบสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 
พร้อมบ่งชี้ว่าผู้ป่วย (Index case) อยู่ที่ตำแหน่งใดของ
แผนภูมิ (โดยเขียนสัญญลักษณ์ ลูกศร)

6. ระบุวันที่ของการแต่งงานหรือหย่าร้างของสมาชิกใน
ครอบครัว

7.  เรียงสมาชิกที่เกิดตามลำดับก่อน-หลัง จากซ้ายไปขวา

8. ถ้าทราบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้ลากเส้น
แสดงลงในแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว(Family Mapping)
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1. เปิดโอกาสให้แพทย์ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย  
โดยผู้ป่วยจะรู้สึกยินดีที่แพทย์ให้เวลาสนใจเรื่องราวของตน
อย่างจริงจัง  เมื่อผู้ป่วยเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวของตน 
แพทย์ก็สามารถขานชื่อสมาชิกนั้นๆ และติดตามเหตุการณ์ที่
ผู้ป่วยเล่าได้ เสมือนว่ารู้จักกับคนทั้งครอบครัวและอยู่ใน
เหตุการณ์เดียวกัน

2. ช่วยทบทวนความจำให้แพทย์เกี่ยวกับข้อมูลครอบครัว
ของผู้ป่วย (จากมุมมองของผู้ป่วยเอง) ในการพบกันครั้งต่อๆ ไป
ได้อย่างรวดเร็ว

3. ช่วยให้แพทย์ค้นหาความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของ
สมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม  โรคทางกาย  หรือความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่หาสาเหตุ
ไม่ได้ เพราะความเจ็บป่วยนั้นๆ อาจมีผลมาจากวิธีการเลี้ยงดู  
สิ่งแวดล้อม  นิสัย  พฤติกรรม  ความเป็นอยู่ศาสนาและ/หรือ
วัฒนธรรมเดียวกัน            

4. เป็นแนวทางให้แพทย์ช่วยแนะนำการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยที่เป็นลักษณะ
เฉพาะสำหรับครอบครัวของผู้ป่วย

5.! สาธิตให้ผู้ป่วยเห็นว่าแพทย์ให้ความสำคัญกับชีวิต
ครอบครัวของผู้ป่วย และความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมี
ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกทุกคน

6. ช่วยบำบัดสุขภาพจิตและพฤติกรรมของผู้ป่วย รวมทั้ง
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีภายในครอบครัว นอกจากนี้สามารถใช้รักษาความ
สัมพันธ์ที่มีผลต่อความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว    

7. ช่วยให้แพทย์เข้าใจชีวิตผู้ป่วยบางรายที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือต่อการรักษา หรือ ควบคุมโรคไม่ได้ เช่นผู้ป่วยเบา
หวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ทั้งๆ ที่ได้รับยาเต็มที่เพราะไม่ควบคุม
อาหาร ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรักษาสุขภาพ แพทย์
สามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นด้วยการใช้แผนภูมิ
ครอบครัว

ข้อดีของแผนภูมิครอบครัว
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1. ใช้เวลานาน สำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญ แต่ไม่จำเป็นต้อง
เขียนให้เสร็จภายในครั้งเดียวและควรหาโอกาสกลับมาซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งต่อไป ตามคำบอกเล่าของผู้ป่วยจะ
ทำให้แพทย์รู้จักผู้ป่วยมากขึ้น

2. ต้องเลือกโอกาสที่เหมาะสมในการใช้  ผู้ป่วยอาจมี
ความระแวงที่จะให้บุคคลภายนอกมารับรู้เรื่องราวภายใน
ครอบครัว ในกรณีดังกล่าวแพทย์ควรช่วยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าที่หรือให้การรักษาโรคก่อน แล้วหาโอกาสในการสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อทำความเข้าใจและเขียนแผนภูมิครอบครัว
ในโอกาสต่อไป

3. ข้อมูลในแผนภูมิครอบครัวอาจมีความคลาดเคลื่อนได้  
เพราะเก็บจากความคิด  ความรู้สึกและความทรงจำของผู้ป่วย  
มีข้อมูลหลักๆ  ที่อาจจะถูกต้องและไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น  ชื่อ  
อายุ  โรค  ปี  และสาเหตุการตาย  ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของคนอื่นในครอบครัวอาจมีความคลาดเคลื่อน 
ข้อมูลในแผนภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ  เช่น  การหย่าร้าง
แล้วกลับมาแต่งงานกันใหม่  เป็นต้น

ข้อเสียของแผนภูมิครอบครัว
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บทที่ 5

เทคนิคการสื่อสาร
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

รศ. นพ. วิวัฒน์  พุทธวรรณไชย

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



     การติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตมนุษย์  มนุษย์ทุก
คนต้องมีการสื่อสารกับบุคคล หรือสิ่งอื่น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
เช่น การสบตา ยิ้ม พูดโทรศัพท์ ดูโทรทัศน์ สนทนา เจรจาต่อรอง 
หรือส่ง e-mail เป็นต้น

 ! การติดต่อสื่อสาร พูดคุย ทำความเข้าใจระหว่างแพทย์
กับผู้ป่วยยิ่งมีความสำคัญ ผู้ป่วยบางรายไปโรงพยาบาล
รักษาเท่าไรก็ไม่หาย เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการทานยา การ
ปฏิบัติตัว หรือทานยาผิดขนาดผิดวิธี การที่จะทำการตรวจ
รักษาผู้ป่วยให้ประสบผลตามที่คาดหวัง จำเป็นจะต้องมีการ
สื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

     ผู้ให้สารจะต้องเข้าใจว่าผู้รับจะสามารถรับหรือเข้าใจ
สารที่ส่งไป เช่น ถ้าแพทย์ใช้ภาษาหรือศัพท์ทางการแพทย์
มาก ผู้ป่วยก็ไม่เข้าใจ เมื่อผู้ป่วยไม่เข้าใจก็ไม่ปฏิบัติตัวตาม
คำแนะนำของแพทย์ ไม่ทานยาที่ควรจะทานหรือทานยาผิด
ประเภท ผิดขนาด ผลการรักษาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง

เทคนิคการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 
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คุณสมบัติของผู้ส่งสารที่ดี 

1. เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อื่นรับรู้ความประสงค์ของตน 

ความประสงค์ในการสื่อสารของมนุษย์ มี 4 ประการ 

 

2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาของเรื่องราว
ที่จะสื่อสารกับผู้อื่น

3. มีความพยายามที่จะเข้าใจความสามารถและความพร้อม
ในการรับรู้ของผู้ที่ตนสื่อสารด้วย!  

            การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ต้องใช้ทักษะการ
สื่อสารพื้นฐาน ประกอบด้วยทักษะต่างๆ  ดังต่อไปนี้

การสื่อสารพื้นฐาน 
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          1. แจ้งให้ทราบ 

          2. ถามให้ตอบ 

          3. บอกให้ทำ 

          4. นำให้คิด 

         1.  การสังเกต

         2.  การฟัง

         3.  การพูด

         4.  การถาม 

         5. การตอบสนอง  ประกอบด้วย การถาม

             การเงียบ  การทวนความ  การสรุปความ     

             การสะท้อนความรู้สึก  การโต้ตอบด้วย             

             ภาษาท่าทาง

         6.  การค้นหาความหมายที่แฝงอยู่



การสังเกต

   ระหว่างการสนทนาหรือสัมภาษณ์ เราจะต้องสังเกตคู่สนทนา
ของเรานั้นเป็นอย่างไรจากการสังเกต

     1.  ภาษากาย

     2.  ภาษาพูด

  ภาษากาย เป็นพฤติกรรมการแสดงทางร่างกายใน
ลักษณะต่างๆ  ส่วนมากภาษากายมีผลมาจากอารมณ์ จิตใจ  
ความรู้สึก ความนึกคิด ซึ่งอาจแสดงออกมาโดยอัตโนมัติ ไม่รู้ตัว   
การสังเกตภาษากายนี้  คู่สนทนาต่างก็จะสังเกตซึ่งกันและกัน 
ดังนั้นการสื่อสารกับผู้ป่วย ขณะที่แพทย์สังเกตภาษากายของผู้
ป่วย  ผู้ป่วยก็สังเกตภาษากายของแพทย์ รวมทั้งการแต่งกาย 
ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกายและกิริยาท่าทางของแพทย์
เช่นกัน

      ความช่างสังเกตนี้ บางคนมีคุณสมบัติอยู่ในตัวมาก บาง
คนมีน้อย  แต่ทักษะนี้ฝึกได้ ถ้าใส่ใจและหมั่นปฏิบัติ แพทย์ที่ดี
ต้องมีความช่างสังเกตที่รอบคอบ พินิจเคราะห์ ควบคู่กับการ
เฉลียวใจ สงสัยในสิ่งที่รู้สึกว่าผิดปกติ

! 1.! ระยะห่างระหว่างผู้ฟังและผู้พูด

! 2.! ตำแหน่งที่ฟัง หรือยืน

! 3.! การจ้องมอง สบตา

! 4.! การแสดงสีหน้า แววตา

! 5.! ท่าทาง

! 6.! การเคลื่อนไหวของร่างกาย

! 7.! มือและแขน

! 8.! เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

! 9.! ศีรษะ

! 10.  การสัมผัส
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     ถ้าห่างเกินไป จะเหมือนมีอะไรมากั้นระหว่างคู่สนทนา 
ขาดความใกล้ชิด แต่ถ้าใกล้ชิดเกินไปก็อาจไม่เหมาะสมใน
การสนทนากับผู้ที่เราไม่รู้จักคุ้นเคย จึงต้องมีระยะห่างที่พอดี ที่
ทั้งสองฝ่ายพูดกันได้ยินเสียงชัดเจน กรณีที่แพทย์กับผู้ป่วย 
ต่างเพศกัน ต้องมีความเหมาะสมของระยะห่าง ขึ้นกับความ
สัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยรายนั้นๆด้วย เช่น ผู้ป่วยเป็น
ผู้ป่วยที่มาเป็นประจำ รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดี การสื่อสาร
ก็จะใกล้ชิดเป็นกันเอง แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าแพทย์ 
แพทย์ควรให้ความเคารพ เช่น การตรวจร่างกายที่ศีรษะต้อง
ทำการขออนุญาตผู้ป่วยก่อน

  ห้องตรวจที่มีโต๊ะกั้นกลางระหว่างแพทย์และผู้ป่วยซึ่งนั่ง
ประจันหน้าตรงข้ามกัน จะทำให้บรรยากาศในห้องดูเป็น
ทางการ เคร่งเครียด ไม่เป็นกันเอง การนั่งที่เหมาะสม คือนั่ง
เยื้องไปทางซ้ายหรือขวาของโต๊ะ การไปพูดคุยกับผู้ป่วยที่
เตียง แพทย์ควรนั่งเก้าอี้ และหากมีแผงข้างเตียงกั้นอยู่ ต้อง
เอาแผงข้างเตียงนั้นลงด้วย การยืนพูดเหมือนการข่มผู้ป่วย
และดูไม่เรียบร้อย หรือเหมือนการยืนค้ำศีรษะ 

! การสบตากับคู่สนทนา  เป็นการแสดงความสนใจ  เอาใจใส่  
ตั้งใจฟัง แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้คู่สนทนา
รู้สึกไม่สบายใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบางอย่าง 
เช่น โรคปากแหว่ง ซึ่งอาจเป็นปมด้อยของผู้ป่วย

! สายตาเป็นกระจกของความคิดและจิตใจ แววตาจึงมี
ความสำคัญ แววตาที่ถ่ายทอดความอาทรปรารถนาดี 
ความเอาใจใส่ ก่อให้คู่สนทนาอบอุ่น รู้สึกเป็นมิตร

! สีหน้ายิ้มแย้ม ก่อให้คู่สนทนาอยากฟัง อยากพูดคุย ใน
ขณะเดียวกันพึงระมัดระวัง ไม่แสดงกิริยาขบขันที่ไม่เหมาะสม

! สีหน้าเคร่งขรึม เคร่งเครียด ทำให้คู่สนทนารู้สึกอึดอัด

ระยะระหว่างผู้ฟังและผู้พูด
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ตำแหน่งการฟัง และยืนของคู่สนทนา

การจ้องมองและสบตา

การแสดงสีหน้า  แววตา



! โดยปกติในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย แพทย์จะไม่ค่อยได้
ออกท่าทางเคลื่อนไหวร่างกาย มือ และแขน เหมือนในการ
สนทนาหรือสื่อสารประเภทอื่น แต่ไม่ควรกระทำการที่ไม่เหมาะสม 
เช่น หมุนปากกา สูบบุหรี่ หรือพูดโทรศัพท์มือถือขณะพูดคุย
กับผู้ป่วย

เครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับ

! ผู้ป่วยจะสังเกตแพทย์ระหว่างการซักประวัติและการตรวจ
ร่างกาย แพทย์ควรแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับวิชาชีพ 
การแต่งกายและเครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมจะเป็นจุดสังเกต
ของผู้ป่วย ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ประทับใจได้

! การแสดงการตอบรับโดยการก้มศีรษะเป็นครั้งคราว 
สื่อถึงการตั้งใจฟังและเป็นการตอบสนองผู้ป่วยการใช้
อากัปกิริยานี้ให้เหมาะจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้สมบูรณ์แบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

! โดยปกติแล้ว ในระหว่างพูดคุยกับผู้ป่วย แพทย์จะไม่
สัมผัสผู้ป่วย ยกเว้นบางกรณีที่จะแสดงความเห็นใจในปัญหา
ของผู้ป่วยที่เล่าออกมา หรือผู้ป่วยแสดงอากัปกิริยาสะเทือนใจ

! การสัมผัส ถ้าปฏิบัติผิดหรือไม่ระมัดระวัง อาจทำให้ผู้
ป่วยและญาติเข้าใจผิด

! การสัมผัสที่เหมาะสม และผู้ป่วยและญาติจะไม่เข้าใจผิด 
คือการจับชีพจรผู้ป่วย ฝึกจับด้วยการถ่ายทอดความรู้สึก
อาทรเห็นใจ  ปรารถนาดีต่อผู้ป่วย
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ท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย มือและแขน การก้มศีรษะ

การสัมผัส



การฟัง

! ลักษณะของการฟังที่ดีคือ ฟังอย่างตั้งใจ (attentive 
listening) การฟังอย่างตั้งใจจะต้องประกอบด้วย

! 1. การสังเกตภาษากาย เช่น สีหน้าที่แสดงความ
ไม่สบาย ท่าทางที่แสดงความเจ็บปวด  กังวล

! 2.  สนใจใส่ใจกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วย 

! 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูด ไม่ขัดจังหวะโดยไม่เหมาะสม

คำถามเปิด
! เป็นการถามไม่เจาะจง เพื่อจะได้ข้อมูลทั่วๆ ไปจากผู้ป่วย
เล่าออกมา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยระบายความทุกข์จาก
การเจ็บป่วยที่รบกวนความรู้สึก และเป็นปัญหาของผู้ป่วยออก
มาเอง จะใช้คำถามเปิดเมื่อเริ่มต้นรวบรวมข้อมูลจากการ
ซักประวัติทุกครั้ง คำถามเปิด เป็นคำถามที่ผู้ฟังหรือผู้ป่วย
สามารถเล่าความเป็นไปได้กว้าง ทำให้ได้ข้อมูลละเอียด  และ
ตรงกับความเป็นจริง

คำถามปิด

     คือคำถามที่ถามเจาะจง เป็นคำถามต้องการคำตอบเฉพาะ 
เช่น

! •! “ตอนที่คุณผ่าตัดไส้ติ่ง คุณอายุเท่าใด”

! •! “อาการปวดท้องของคุณเริ่มต้นเมื่อไร”

! •! “คุณปวดท้องมานานเท่าใด”

   คำถามเหล่านี้ บางคำถามอาจใช้คำถามเปิดได้ เช่น “คุณ
เล่าอาการปวดท้องให้ผมฟังหน่อยครับ”

      เปรียบเทียบคำถามเปิดกับคำถามปิด

145

คำถามเปิด                             คำถามปิด

“แผลเป็นอย่างไรบ้าง”                       “แผลหายดีไหม”

“คุณมีอาการผิดปกติอะไรบ้าง”           “คุณมีอาการปวดไหม”

“อาการปวดเป็นอย่างไร”                   “ปวดตื้อๆ ไม่ร้าวไปไหน ใช่ไหม”

การถาม



     1.  คำถามปิดเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ  “มี”  “ไม่มี”  
หรือ  “ใช่”  “ไม่ใช่”  

! เช่น “คุณปวดจนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกหรือเปล่า”

!        “คุณแพ้ยาอะไรหรือเปล่า”

! ! !

! 2. แพทย์ควรหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นสัมภาษณ์ด้วยคำถามปิด  
เพราะจะจำกัดเรื่องราว และข้อมูลที่จะได้จากปัญหาของผู้ป่วย  
เช่น  แทนที่จะถามว่า “คุณรู้สึกปวดอย่างไร” กลับถามเจาะจง
ด้วยคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์และอาจทำให้เสียเวลา

! เช่น  แพทย์! ! “คุณปวดแปลบๆ หรือเปล่า”

! ! ผู้ป่วย! ! “ไม่ใช่ครับ”

! ! แพทย์  ! ! “ปวดตื้อๆ  ใช่ไหมครับ”

! ! ผู้ป่วย! ! “ไม่ใช่ครับ”

3.  ควรหลีกเลี่ยงคำถามต่อไปนี้

! คำถามนำ : เป็นคำถามปิดที่ถามนำคำตอบ

! เช่น “อาการเจ็บหน้าอกของคุณร้าวไปที่แขนซ้ายใช่ไหมครับ”

!       “ผมเชื่อว่าคุณคงไม่ยกของหนักช่วงหลังผ่าตัดใช่ไหม”

     แต่บางครั้งคำถามนำก็อาจมีประโยชน์  ได้แก่  คำถามนำ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดและให้รายละเอียด  เรียกคำถาม
ประเภทนี้ว่า Facilitating  question

! เช่น  “คุณมีอาการตั้งแต่เมื่อไร”

! ! “ลองนึกดูซิครับว่าเป็นมากี่วันแล้ว”

! ! “คุณเคยแพ้ยาไหม คือกินหรือฉีดยาแล้วมีผื่นขึ้น”

“เมื่อกี้คุณบอกผมว่าเพิ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนมา  
ผมอยากทราบว่าคุณได้รับการตรวจอะไรบ้าง”

! คำถามซ้อนคำถาม : คำถามที่ถามซ้อนกันหลายๆ 
คำถาม  ทำให้ผู้ป่วยงงไม่รู้จะตอบคำถามไหน
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เช่น “อาการปวดท้องหลังกินข้าวเป็นอย่างไรครับ แตกต่างจาก
ก่อนกินข้าวหรือไม่”  “คุณรู้สึกปวดแปลบๆ หรือปวดตื้อๆ”!

! เช่นนี้ ควรถามผู้ป่วยไปทีละคำถาม เพราะผู้ป่วยจะสับสน
ไม่ รู้ ว่ า จ ะตอบคำถามใดดีหรือตอบคำถามใดก่อน 
แต่ละคำถามผู้ป่วยจะต้องใช้เวลาคิด แพทย์ควรให้เวลา
ผู้ป่วยตามสมควร

! อาจถามในคำถามที่ให้ผู้ป่วยพิจารณาเลือกตอบในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันได้

! เช่น! “มีใครในครอบครัวเป็นมะเร็ง  เบาหวาน  โรคหัวใจ 
หรือความดันโลหิตสูงบ้างครับ”

! การเล่า และซักถามประวัติควรดำเนินไปอย่างราบรื่น
สบายๆ  แพทย์ควรสนใจ  ตั้งใจฟัง  และให้ผู้ป่วยเล่าไปจนจบ  
โดยไม่พูดขัดหรือตัดบท  จับใจความที่ผู้ป่วยพูด

 

การถามย้ำ

! การถามย้ำมีความจำเป็นในบางครั้ง เมื่อต้องการความ
กระจ่าง หรือทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อนำไปสรุปเท่านั้น 

เช่น “ที่คุณบอกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนั้น  พอจะบอกลักษณะ
ของอุจจาระที่คุณสังเกตอีกครั้งได้ไหมครับ”

! การถามย้ำ ไม่ใช่การถามซ้ำซาก วกไปวกมา แล้วกลับมา
ถามคำถามเดิมอีกที่ผู้ป่วยได้ตอบไปแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วย
เข้าใจว่าแพทย์ไม่สนใจ  ไม่ตั้งใจฟังคำบอกเล่าของผู้ป่วยที่ได้
แจ้งให้ทราบไปแล้ว

จังหวะในการถาม

! ระหว่างการซักถาม ควรมีจังหวะที่หยุดรอคำตอบ หรือ
หลังจากได้รับคำตอบแล้ว การหยุดเงียบทำให้มีการ
ตอบสนองจากผู้ป่วยมากขึ้น

! การหยุดรอคำตอบนั้นมีความจำเป็นมาก เพราะก่อนที่
แพทย์จะถาม แพทย์ได้ใช้เวลาคิดล่วงหน้าไปก่อนพูดแล้ว

! สำหรับผู้ป่วยนั้น ไม่รู้แพทย์จะถามอะไร จึงไม่ได้เตรียม
คำตอบไว้ จนเมื่อได้รับฟังคำถามจากแพทย์ ผู้ป่วยจึงเริ่มคิด
ทบทวนเรื่องราว เรียบเรียงเหตุการณ์ก่อนตอบออกมาให้
แพทย์ฟัง  จึงต้องใช้เวลา
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! โดยเฉพาะผู้ป่วยมีอาการและปัญหาต่างๆ ทั้งทางกาย
และใจรุมเร้าอยู่ ต้องการเวลาคิด  จึงไม่ควรเร่งเร้าผู้ป่วย  
อย่าหงุดหงิดถ้าผู้ป่วยตอบสนองคำถามไม่ทันใจ

! ระหว่างการรอ การหยุดเงียบของแพทย์ จะทำให้ผู้ป่วย
คิดตอบสนองคำถามได้ดีขึ้น ถูกต้องขึ้น อย่ารีบถามคำถาม
ซ้อนขึ้นมาอีกในระหว่างการรอคำตอบนั้นอยู่ เพราะจะยิ่ง
ทำให้ผู้ป่วยสับสน  อาจทำให้การซักประวัติล่าช้าไปอีก

     การสนทนาทั่วไปจะต้องมีการโต้ตอบกันระหว่างคู่สนทนา
ทั้งสองฝ่าย ในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย แพทย์ควรมีการตอบสนอง
กับผู้ป่วยเพื่อให้การสัมภาษณ์ดำเนินไปอย่างราบรื่น นำมาซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดี และแพทย์จะเกิดความเข้าใจในปัญหาของผู้
ป่วยอย่างชัดเจน

     การตอบสนองนี้สามารถแสดงออกได้ในหลายๆ ลักษณะ 
ทั้งคำพูดและทางกิริยาท่าทาง ซึ่งเป็นไปได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

! 1.! การถาม

! 2.! การเงียบ

! 3.! การทวนความ

! 4.! การสรุปความ

! 5.! การสะท้อนความรู้สึก

! 6.! การโต้ตอบด้วยภาษาท่าทาง

การถาม

! การถาม เป็นการตอบสนองอย่างหนึ่ง ได้กล่าว
รายละเอียดไว้ในข้างต้นแล้ว

การเงียบ

! การเงียบ หมายถึงช่วงที่ไม่มีการสื่อสารทางวาจาระหว่าง
ผู้สัมภาษณ์และผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยเงียบ และผู้สัมภาษณ์
เลือกใช้การเงียบเป็นการตอบสนองเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดสิ่งเหล่านี้ 
ได้แก่
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! 1. มีเวลาคิด รวบรวมรายละเอียดประเด็นปัญหาต่างๆ

! 2. มีเวลาสงบจิตใจ  ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก  เช่น 
เมื่อผู้ป่วยร้องไห้หลังจากพูดเรื่องสะเทือนใจการที่ผู้สัมภาษณ์
ใช้การเงียบจะแสดงถึงการให้เวลา เป็นการแสดงความ
ยอมรับและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย

! 3. มีเวลาในการตัดสินใจ และรวบรวมกำลังใจที่จะเล่า
ปัญหาที่ผู้ป่วยลำบากใจในการเล่า  เช่น  เรื่องส่วนตัวบางเรื่อง  
การนิ่งเงียบเป็นการไม่เร่งรัดผู้ป่วย

ข้อควรระวัง

มีบางกรณีที่แพทย์ไม่ควรใช้การเงียบเมื่อผู้ป่วยเงียบ เช่น

! 1. ในกรณีที่ผู้ป่วยเงียบเพราะอายหรืออึดอัดกับการ
สัมภาษณ์ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการสัมภาษณ์

! 2. ถ้าผู้สัมภาษณ์เงียบจะยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัด 
ควรชวนผู้ป่วยพุดคุยในเรื่องทั่วๆ ไปที่พูดถึงได้ง่ายเพื่อสร้าง
บรรยากาศ และเริ่มสัมพันธภาพ

! 3. ผู้สัมภาษณ์ประเมินว่าผู้ป่วยเงียบเพราะผู้ป่วยอึดอัดใจ
ที่จะพูดเรื่องส่วนตัวหรือความลับ ควรพูดให้ผู้ป่วยมั่นใจถึง

การรักษาความลับของผู้ป่วย เช่น  “คุณอาจจะลำบากใจที่จะ
พูดเรื่องนี้ แต่ผมรับรองว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนี้จะเป็น
ความลับ ซึ่งผมจะไม่นำไปเปิดเผยกับใคร”

! 4.ในกรณีที่สังเกตว่าผู้ป่วยใช้ความเงียบเพื่อแสดงการ
ต่อต้าน หรือโต้แย้งในใจ ผู้สัมภาษณ์อาจพยายามชวนพูดคุย 
และแสดงท่าทีที่เป็นมิตร มากกว่าจะใช้การเงียบซึ่งทำให้เกิด
ความตึงเครียด

! แพทย์ไม่ควรรู้สึกอึดอัดใจกับการเงียบของผู้ป่วยมากเกินไป 
ควรให้เวลาพอสมควร ก่อนที่จะรีบพูดเพื่อทำลายความเงียบ 
ควรระลึกไว้เสมอว่าการให้เวลากับผู้ป่วยโดยการเงียบเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นและมีประโยชน์ ควรระวังว่าการเงียบอาจมีความ
หมายต่างกัน ได้แก่

! 1. ให้เวลาผู้พูดได้คิด

! 2. เป็นการแยกตนเองออกจากการสนทนา

! 3. เป็นการปิดกั้นการสื่อสารไม่ให้ดำเนินต่อไป

! 4. เป็นการไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ

! 5. เป็นการแสดงถึงความเจ็บปวดใจ ไม่สบายใจ
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! 6. เป็นการสื่อให้ทราบถึงอารมณ์ตอบสนองที่มีขึ้นในขณะ
นั้น จึงควรเลือกปฏิบัติ  และแสดงออกให้เหมาะสมในการตอบ
สนองผู้ป่วย

! การเงียบในบางครั้งเป็นประโยชน์และให้โอกาสผู้ป่วย
คิด แพทย์ต้องสังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วยระหว่างการ
นิ่งเงียบ ถ้าเห็นผู้ป่วยงง ไม่เข้าใจ แพทย์จะช่วยผู้ป่วยได้โดย
ตั้งคำถามให้กระจ่างขึ้น

! อย่าให้การเงียบเกิดจากปัญหาของแพทย์ที่ไม่รู้จะถาม
อะไรต่อไป

การทวนความ

! การทวนความ  หมายถึง การพูดในสิ่งที่ผู้ป่วยได้บอกเล่า 
หรือพูดไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่า
จะเป็นในด้านภาษาหรือความรู้สึกที่แสดงออกมา และไม่มีการ
เพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ลงไป

! ตัวอย่าง

! ผู้ป่วย : ! “ผมไม่กล้าเล่าเรื่องที่ผมติดเอดส์ให้แม่รู้”

! แพทย์ : ! “คุณไม่กล้าเล่าเรื่องที่คุณติดเอดส์ให้คุณแม่รู้”

!

! ผู้สัมภาษณ์ควรใช้ทักษะนี้  เพื่อ

! 1.ย้ำประเด็นสำคัญ

! 2.แสดงความใส่ใจ

! 3.กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้พูดถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก
ที่มีต่อปัญหา

! 4.ทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาได้
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แนวทางปฏิบัติในการทวนความ

! 1. ทวนซ้ำตามที่ผู้ป่วยพูด

! ตัวอย่าง

! ผู้ป่วย :!  “ผมกลัวว่าผมจะเป็นมะเร็ง”

! แพทย์ :!  “คุณกลัวว่าคุณจะเป็นมะเร็ง”

! 2. ทวนซ้ำแบบสรุปประเด็นสำคัญ 

! ตัวอย่าง

! ผู้ป่วย : ! “หนูกังวลมาก  หนูไม่กล้าเล่าเรื่องที่หนูท้อง
ให้แม่รู้  หนูไม่น่าให้เรื่องนี้มัน  เกิดขึ้นมาได้เลย  ถ้าแม่รู้  
แม่คงรับไม่ได้และคงเสียใจมาก”

! แพทย์:!  “คุณไม่กล้าบอกเรื่องที่คุณท้องให้แม่รู้  กลัวว่า
แม่จะเสียใจ”

ข้อควรระวัง

     1. แม้ว่าการทวนความเป็นการสื่อถึงความใส่ใจและย้ำ
ความสำคัญ แต่ถ้าใช้บ่อยเกินไป จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัด 
รำคาญ และไม่สามารถย้ำความสำคัญได้ ควรใช้แต่เรื่องที่
สำคัญ

     2. ไม่ควรใช้การทวนความเพียงเพราะไม่ว่าจะพูดอะไร

     3. ควรระวังเรื่องการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมขณะทวนความ
ด้วย เพราะการทวนความเป็นการสื่อความใส่ใจ น้ำเสียงจึง
สำคัญ อย่าให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเป็นการตำหนิ

การสรุปความ
! การสรุปความ เป็นการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่าง
สัมภาษณ์ในประเด็นสำคัญ ทั้งของความคิด ความรู้สึกที่ผู้ป่วย
สื่อออกมาด้วยการพูด  ตลอดจนพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออกมา  
แล้วแพทย์ประมวลเป็นคำพูดสั้นๆ ให้ได้ใจความสำคัญ
ทั้งหมด

! หรือเป็นการทบทวนสิ่งที่ผู้ป่วยเล่ามาให้ฟังเป็นระยะๆ  
เพื่อความเข้าใจตรงกัน และเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ลืมข้อมูลที่
สำคัญไป
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จุดประสงค์ของการสรุปความ   มีดังนี้

! 1.! เพื่อตรวจสอบความเข้าใจระหว่างผู้สัมภาษณ์ และ
ผู้ป่วยในเรื่องราว  ความคิด ความรู้สึกที่กำลังสนทนา

! 2.! เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือ
ปัญหาในส่วนต่างๆ และทำให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัดขึ้น
ในปัญหาที่ผู้ป่วยเล่า

! 3.! เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้พิจารณาประเด็นสำคัญนั้นๆ 
อย่างละเอียดมากขึ้น

! 4.! เพื่อรวบรวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ป่วย
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

! 5.! เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยในแต่ละประเด็นของปัญหา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

การสะท้อนความรู้สึก

จุดประสงค์ของการสะท้อนความรู้สึก

! 1.! เป็นการแสดงความสนใจ และใส่ใจผู้ป่วย

! 2.! เพื่อแสดงให้ผู้ป่วยเห็นว่าผู้สัมภาษณ์ยอมรับ และ
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความรู้สึกของเขาทำให้เกิด
สัมพันธภาพและความรู้สึกที่ดี และพร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง
มากขึ้น

! 3.! เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่
เป็นปัญหาของตนชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับ และ
หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

! 4.! เป็นการตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้อง

! 5.! เป็นการแสดงความเห็นใจ  (empathy)!
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แนวทางการสะท้อนความรู้สึก

! 1.! ผู้สัมภาษณ์ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างใส่ใจ และ
สังเกตพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออก เพื่อสามารถรับรู้อารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้ป่วย แล้วสื่อออกมาเป็นคำพูดและภาษากาย
ให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าผู้สัมภาษณ์เข้าใจความรู้สึกของตนเอง

! 2.! ควรทำทันทีที่มีโอกาส เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ป่วย
แสดงออกมาขณะนั้นจริงๆ

! 3.! การสะท้อนควรจะมีความแม่นยำ  คือให้ตรงกับสิ่งที่
ผู้ป่วย พูด คิด และรู้สึก แต่ต้องหลีกเลี่ยงการตีความ

! 4.! เลือกใช้คำที่คิดว่าตรงกับความรู้สึกของผู้ป่วยมาก
ที่สุด และสามารถสื่อความรู้สึกของผู้ป่วยอย่างชัดเจน โดยใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ และเฉพาะเจาะจง ผู้สัมภาษณ์จะ
ต้องเข้าใจความรู้สึก หรือความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดน้ำเสียง 
หรือท่าทางของผู้ป่วยจึงจะสะท้อนความรู้สึกได้เหมาะสม

! 5.! ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นใจ  
รู้สึกว่ามีเพื่อน  มีคนเห็นใจ  เข้าใจปัญหาของเขา

! 6 . ต้องการสื่อให้ผู้ป่วยทราบว่าแพทย์มีความ
เข้าใจผู้ป่วย

          แพทย์ :  “ผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร”

! 7.! ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “รู้สึก” ทุกครั้ง และไม่ควรใช้
คำซ้ำๆ อยู่ตลอด ซึ่งจะทำให้น่าเบื่อ และดูไม่เป็นธรรมชาติ 
สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์สะท้อนความรู้สึกของ
ผู้ป่วยได้ดี คือการพุ่งความสนใจไปในเรื่องที่ผู้ป่วยเล่าและ
การแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกของป่วยในขณะนั้น  แล้ว
พยายามติดตามไปด้วยในขณะเดียวกัน เพื่อทำความเข้าใจถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย  คือพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา

! 8.! ถ้าการสะท้อนความรู้สึกออกไป แต่ผู้ป่วยบอกว่า
ไม่ตรง อาจเป็นเพราะผู้สัมภาษณ์สะท้อนได้ไม่ตรงจริงๆ 
หรือผู้ป่วยยังไม่ยอมรับความรู้สึกนั้นๆ อาจแก้ไขโดยใช้
คำถาม  เช่น  “แล้วจริงๆ คุณรู้สึกอย่างไร”

! 9.   การสะท้อนความรู้สึกเป็นศิลปะ  การปฏิบัติในชีวิต
จริงบอกไม่ได้แน่นอนว่าจะต้องทำอย่างไร  ไม่มีคำตอบตายตัว  
สามารถกระทำได้หลายรูปแบบด้วยกลวิธีที่แตกต่างกัน 
แต่ควรปฏิบัติทันทีที่เราจับความรู้สึกได้ การสะท้อนความรู้สึก
ทำให้ผู้ป่วยรู้ว่าเราเข้าใจเขา 

        ขั้นตอนการปฏิบัติการสะท้อนความรู้สึกคือ

! ! 1.! การฟัง

! ! 2.! การตอบสนอง
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! ! 3.! การสังเกต

! ! 4.! การจับความรู้สึก

! ! 5.! การสะท้อนความรู้สึก

! นอกเหนือไปจากการสะท้อนความรู้สึกทำให้ผู้ป่วยเข้าใจ
อารมณ์ของตนเองแล้ว  ผลที่ได้ตามมาคือ สัมพันธภาพ 
ได้ความไว้วางใจ และศรัทธาว่าคุณหมอพยายามเข้าใจความ
รู้สึกของเขา

! เพราะฉะนั้นในการซักประวัติหรือสนทนากับผู้ป่วย 
จึงต้องฟังอย่างตั้งใจ ใส่ใจ  และสังเกตพฤติกรรม  อารมณ์ไปด้วย

! การสะท้อนความรู้สึกมีความจำเป็นในการซักประวัติ  
และสามารถใช้ระหว่างการพูดคุยกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง  โรคที่รักษาไม่หาย  โรคมะเร็ง โรคทางจิตเวช  
หูตึง ตามัว ความพิการ ผู้ป่วยที่ต้องตัดขา หรือผู้ป่วยที่มีภาวะ
แปรปรวนทางเพศ

การโต้ตอบด้วยภาษาท่าทาง

การโต้ตอบด้วยภาษาท่าทาง  ได้แก่

! 1.! ภาษากาย  คือ  การใช้การแสดงออกทางสีหน้า 
สายตา  การขยับร่างกาย  การเงียบ  การสัมผัส  

! 2.! ภาษาพูด คือการออกเสียง น้ำเสียง ระดับเสียง ใน
การตอบรับการสื่อสารของผู้ป่วย เพื่อให้แสดงความเข้าใจ  
การรับรู้ และความใส่ใจของแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วย

แนวทางการโต้ตอบด้วยภาษาท่าทาง

! ภาษาท่าทางแต่ละอย่างอาจมีหน้าที่แตกต่างกัน  และการ
ใช้ภาษาท่าทางชนิดเดียวกันอาจให้ความหมายต่างกันได้  
เช่น  การเงียบ  อาจจะมีความหมายได้ต่างๆ  กัน  คือ

! 1.! เป็นการแยกตนเองออกจากการสนทนา

! 2.! เป็นการปิดกั้นการสื่อสารไม่ให้ดำเนินต่อไป

! 3.! เป็นการไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ

! 4.! ให้เวลาผู้พูดได้คิด
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! 5.! เป็นการแสดงถึงความเจ็บปวดใจ  ไม่สบายใจ

! 6.! เป็นการสื่อให้ทราบถึง อารมณ์ตอบสนองที่มีขึ้นใน
ขณะนั้น

     แพทย์ต้องเลือกใช้ภาษาท่าทางในการตอบสนองกับผู้
ป่วยระหว่างการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เนื้อเรื่องที่พูด  ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

     การตอบสนองต่อผู้ป่วยมีหลายวิธี เช่น การตอบสนองด้วย
สีหน้า กิริยาท่าทาง  การถาม การทวนความ การสะท้อนความ
รู้สึก และการสรุป ซึ่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมตามสถานการณ์
และอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยในขณะนั้น แพทย์จึงต้อง
เข้าใจความหมายและอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในคำพูดและ
การแสดงออกของผู้ป่วย

สรุป

! •! การตอบสนองกับผู้ป่วยในการสัมภาษณ์ในสถานการณ์
หนึ่งๆ อาจทำได้หลายวิธี

! •! ไม่ควรกังวลมากเกินไป หรือคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
ควรจะตอบสนองอย่างไร ให้ดำเนินการสัมภาษณ์และการตอบ
สนองไปตามธรรมชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สามารถตอบ
สนองได้อย่างเหมาะสมคือ การตั้งใจรับฟังและพยายามเข้าใจ
ความคิด และความรู้สึกของผู้ป่วย

! •! โดยทั่วไปแพทย์มักเคยชินกับการใช้การถามเป็น
หลัก แต่ทักษะการตอบสนองด้วยวิธีอื่น จะช่วยให้การสื่อสาร
ดำเนินไปได้ดีขึ้น เช่น การสะท้อนความรู้สึกจะช่วยให้ผู้ป่วย
รู้สึกว่า แพทย์เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตน ทำให้เกิด
ความไว้วางใจ และสามารถเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
ออกมาให้มากขึ้น
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! ความหมายที่แฝงอยู่ คือ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ป่วยที่
แฝงอยู่ในกิริยาท่าทาง  และการบอกเล่าของผู้ป่วยระหว่างการ
พูดคุยสนทนากันที่แพทย์รับรู้ จับได้จากการสังเกต  การเอาใจใส่ 
จดจ่อกับการสื่อสารระหว่างกันนั้น ความเข้าใจในความรู้สึก
หรือความหมายที่แฝงอยู่ อยู่ในคำพูดน้ำเสียงท่าทางของผู้ป่วย

! สิ่งที่แฝงอยู่อาจได้แก่

•     ความหงุดหงิด

•     ความวิตก

•     ความกังวลใจ

•     ความสงสัย

•     ความท้อใจ

•     ความผิดหวังหมดหวัง

•     ความไม่มั่นใจ

•     ความโกรธ

•     ความน้อยใจ

•     ความเหงา

•     ความว้าเหว่

•     ความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตน

•     ความขัดแย้ง

•     ความวุ่นวายใจ

•     ความสับสน

! เมื่อจับความรู้สึก หรือความคิดที่แฝงอยู่ได้แล้ว  ทักษะใน
การสื่อสารที่ใช้ในการตอบสนอง ได้แก่

! 1.! ทวนความเพื่อเน้นจุดสำคัญ เป็นการแสดงความ
ใส่ใจ ช่วยย้ำจุดสำคัญ  ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจที่จะพูดต่อไป
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! 2.! สะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วย จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าได้
รับความเข้าใจ ได้รับการยอมรับและความเห็นใจจากแพทย์ 
ทำให้รู้สึกอบอุ่น และพร้อมที่จะเปิดเผยปัญหาของตัวเองมากขึ้น

! 3.! ถามเพื่อให้เข้าใจปัญหาชัดเจนขึ้น การถามอาจไม่ดี
เท่าสองวิธีแรก เพราะผู้ป่วยอาจไม่เกิดความรู้สึกว่าแพทย์
เข้าใจความรู้สึกของตน แต่จะใช้ได้ดีในกรณีที่ผู้ป่วยพูดลอยๆ 
ไม่เจาะจง และยังไม่แสดงความรู้สึกชัดเจน  เป็นวิธีที่อาจช่วย
ให้เข้าใจความคิดของผู้ป่วยชัดเจนขึ้น การเงียบอาจใช้ได้บ้าง  
ในบางกรณีที่ต้องการให้เวลาผู้ป่วยรวบรวมความคิด และ
ความมั่นใจที่จะพูดต่อไป หรือใช้เวลาในการควบคุมอารมณ์  
โดยเฉพาะผู้ป่วยเงียบไป  หรือแสดงอารมณ์สะเทือนใจออกมา
หลังจากพูดจบ

! การตอบสนองภายหลังการจับความหมายหรือความรู้สึก
ที่แฝงอยู่ได้  วิธีที่ใช้ได้บ่อย คือ การสะท้อนความคิดความรู้สึก  
และการทวนความ

! การจับความหมายที่แฝงอยู่เป็นทักษะที่สำคัญ แพทย์ควร
เอาใจจดจ่อ เอาใจใส่ และหมั่นสังเกตกิริยา และคำพูดของผู้ป่วย

! ความสำคัญของการสังเกต และค้นหาความหมายที่แฝง
อยู่  คือการสะท้อนความรู้สึกของแพทย์ ต่อผู้ป่วย อันเป็นการ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ (empathy) ที่จะทำให้ผู้ป่วย ประทับ
ใจในความเอาใจใส่ของแพทย์ ทำให้ ความศรัทธา  เชื่อมั่น  
และความไว้วางใจมีมากขึ้น
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     เป็นการผสมผสานทักษะการสื่อสารพื้นฐานด้านต่างๆ  
เข้าด้วยกันโดยใช้ความสังเกต ปฏิภาณและวิจารณญาณใน
การนำมาใช้ โดยมีขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ 
ดังนี้

! 1.! การสร้างสัมพันธภาพ

! 2.! การรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วย  จากการซักประวัติ

! ! 2.1! การถามสา เหตุที่นำมาพบแพทย์ หรือ
วัตถุประสงค์ของการมาพบแพทย์  )

! ! 2.2! ให้โอกาสผู้ป่วยเล่าเรื่องราว โดยการใช้
คำถามเปิด

! ! 2.3! แสดงความสนใจ รับฟัง เอาใจใส่ การแสดง
ภาษากาย และการสังเกตภาษากายของผู้ป่วย

! ! 2.4! การตั้งใจฟัง

! ! 2.5! การตอบรับ คำบอกเล่าของผู้ป่วย

! ! 2.6! การสังเกต การจับความรู้สึก และวิธีตอบสนอง
ความรู้สึก ความคิดของผู้ป่วย  การสะท้อนความรู้สึก

! ! 2.7! การสรุป การทวนความ 

! ! 2.8! การพูดเพื่อดึงเข้ามาหาเรื่องที่ต้องการ (การตัดบท)

! ! 2.9! การจับประเด็นปัญหาของผู้ป่วย

! ! 2.10 การซักถามเพิ่มเติมด้วยคำถามปิด

  ! ! 2.11 การเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง หรือการเปลี่ยนเรื่องสนทนา

  ! ! 2.12 การค้นหาความหมายที่แฝงอยู่

 ! ! 2.13 การสะท้อนความรู้สึก

  ! ! 2.14 การให้โอกาสผู้ป่วยเล่าเพิ่มเติม หรือการกระตุ้น
ให้ผู้ป่วยซักถาม

  ! ! 2.15 กระบวนการคิดแก้ปัญหาผู้ป่วยระหว่างการซักประวัติ

  ! ! 2.16 การยุติการซักประวัติ

การนำทักษะการสื่อสารมาประยุกต์ในเวชปฏิบัติ 
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! 3.! การรวบรวมข้อมูลความเจ็บป่วยจากการตรวจ
ร่างกาย

! ! 3.1! การเปิดเผยบริเวณที่จะตรวจอย่างเหมาะสม

! ! 3.2! มารยาท และภาษากายอื่นๆ ของแพทย์

! ! 3.3! การแจ้งให้ผู้ป่วยรู้ตัวก่อนตรวจ

! ! 3.4! การปฏิบัติด้วยความนุ่มนวล และประณีต

! ! 3.5! ประเภทการตรวจร่างกาย

! ! ! 3.5.1! แบบ  screening

! ! ! 3.5.2! แบบ  focused

! ! 3.6! กระบวนการคิดแก้ปัญหาผู้ป่วยระหว่างการ
ตรวจร่างกาย

! ! 3.7! การยุติการตรวจร่างกาย

! 4.! การสั่งการดูแลรักษา

! ! 4.1! การแจ้งผลการตรวจ การวินิจฉัย  และแนวทางรักษา

! ! 4.2! การให้โอกาสผู้ป่วย และญาติเลือกวิธีการรักษา

! ! 4.3! การเขียนใบสั่งยาหรือการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

! ! 4.4! การอธิบายการใช้ยาและเหตุผล

! ! 4.5! การกระตุ้นและให้โอกาสผู้ป่วยซักถาม หรือ
การถามความต้องการอื่นๆ ของผู้ป่วย

! ! 4.6! การยุติการพบแพทย์ 
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! ความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อจะเข้ามาพบแพทย์นั้น  อาจมีได้
ต่างๆ กัน  เช่น

! 1.! วิตกกังวล  หวาดกลัว  ต่ออาการผิดปกติของตน

! 2.! เกรงใจแพทย์ โดยเฉพาะการพบกันครั้งแรกซึ่งผู้ป่วย
ไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อน

! 3.! ตื่นเต้น ประหม่า ที่ต้องพูดคุยสนทนากับคนแปลกหน้า

! 4.! ผู้ป่วยที่ไม่อยากพบแพทย์ เช่น ผู้ป่วยปัญหาทาง
ด้านจิตใจบางกรณี

! 5.! ไม่สะดวกใจที่จะเล่าปัญหาบางอย่างออกมา

! 6.! กังวลที่จะต้องตอบคำถามต่างๆ

! ด้วยเหตุนี้ แพทย์จึงต้องเริ่มด้วยการสร้างสัมพันธภาพ  
เพื่อช่วยผ่อนคลายการตื่นเต้นความประหม่า ลดความวิตก
กังวล ความหวาดกลัว หรือความเกรงใจของผู้ป่วยให้ได้ เพื่อ
ให้ผู้ป่วยพร้อมที่จะให้ข้อมูล

! ในการพบกับผู้ป่วย การเริ่มต้นการสนทนาและสร้าง
สัมพันธภาพกระทำได้โดย

! 1. การยิ้มต้อนรับ จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความอบอุ่นใจ  

! 2. ตอบรับการทำความเคารพจากผู้ป่วยและญาติ การรับ
ไหว้ หรือบางครั้งผู้ป่วยสูงอายุแพทย์อาจทำความเคารพก่อนได้

! 3. การทักทาย  “สวัสดีครับ/ค่ะ”

! 4. ชวนผู้ป่วยและญาติพูดคุยเพื่อแสดงความเป็นห่วง 
และทำความคุ้นเคยก่อนซักถามความเจ็บป่วย  เช่น “คอย
นานไหม”  “บริการช้าหน่อย  เพราะคนไข้มาก”

รายละเอียดของลำดับการซักประวัติ 
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! 5. แนะนำตนเอง เรื่องนี้ควรพิจารณาปฏิบัติตามความ
เหมาะสม  แต่จำเป็นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยรู้จักแพทย์มาก่อน 
หรือจู่ๆ แพทย์ก็ไปพบผู้ป่วยผู้นั้น เช่นในหอผู้ป่วย หรือแพทย์ที่ 
ไปรับปรึกษา เป็นต้น หรือนักศึกษาแนะนำตนเองเมื่อผู้ป่วย
นอกเข้ามาพบในห้องตรวจ

! 6.  ถามชื่อ นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย

! 7. สนใจอากัปกิริยาและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย ควรให้
ผู้ป่วยอยู่ในสภาพหรืออากัปกิริยาที่สบายๆโดยเฉพาะผู้ป่วย
ในหอผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง เมื่อแพทย์เข้าไปพบการซัก
ประวัติอาจทำโดยผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง แต่ผู้ป่วยที่เกรงใจจะ
พยายามลุกขึ้นนั่งสนทนาหรืออยู่ในทีท่าที่ดูแล้วไม่สบาย เป็น
หน้าที่ของแพทย์ ที่จะขจัดสิ่งนี้โดยแจ้งให้ผู้ป่วยนอนได้ตาม
สบาย ไม่ต้องเกรงใจ ระหว่างการสร้างสัมพันธภาพให้ดีคำนึง
ถึงความต้องการของผู้ป่วยด้วย ไม่มุ่งแต่ประเด็นที่แพทย์
ต้องการด้านเดียว ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยคำนึงถึงความรู้สึกและ
จิตใจ ไม่มุ่งที่โรคหรือความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้น

! แสดงท่าทีสนใจ ยอมรับ เห็นอกเห็นใจ

! แสดงท่าทีประคับประคองด้านจิตใจผู้ป่วย ให้ความ
มั่นใจ และแสดงความรู้สึกร่วมอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการ

ใช้ภาษาที่ผู้ป่วยไม่เข้าใจ  หรืออาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจไขว้เขว  
เช่น  การพูดศัพท์แพทย์ การพูดศัพท์ภาษาอังกฤษ

! หลังจากได้ทักทายแนะนำตัวแล้ว แพทย์อาจชี้แจงให้ผู้ป่วย
เข้าใจก่อนเริ่มต้นการซักประวัติโดยพูดเสริมได้ว่า

! “มีปัญหาอะไรคุณเล่าให้ผมฟังได้ทุกอย่าง เราจะเก็บทุก
อย่างที่ผู้ป่วยเรามาเป็นความลับ แต่หากมีเรื่องใดที่คุณอยาก
ย้ำไม่ให้เปิดเผยให้ผู้อื่นได้รู้  กรุณาแจ้งให้ทราบ”
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!

   ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญในชีวิตความเป็นแพทย์ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนในโอกาสต่อไป

ทักษะการสื่อสารขั้นสูง
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การให้คำปรึกษาแนะนำ
 
การชี้แจง/สาธิตเพื่อให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
 
การแจ้งข่าวร้าย
 
การแจ้งข่าวตาย
 
การสื่อสารเพื่อให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม



Mc.Whinney,Ian R , A text book of family medicine,  

          2nd  ed. New York: Oxford University Press,1997 

เอกสารอ้างอิง
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บทที่ 6

อาจารย์อภิชา น้อมศิริ

การสื่อสารและการ
สร้างความสัมพันธ์

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



วัตถุประสงค์ :	
เมื่ออ่านจบแล้วท่านสามารถที่จะ

1. อธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารสุขภาพใน
ชุมชนได้  

2. อธิบายกลวิธีในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของ

     การสื่อสารได้

3.  อธิบายและปรับใช้กลวิธีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อ

    การเข้าถึงชุมชนได้

การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์
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      ชุมชนเป็นแหล่งที่มีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมาอยู่รวม
กัน การที่จะทําให้ชุมชนนั้นๆ เป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยการมีสุขภาพดี จําเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของ
คนในชุมชนมาช่วยกันดูแล และส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
และคนในชุมชน (การมีส่วนร่วม)

  การที่จะเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีมีหลายปัจจัยที่เข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น

1. มีผู้นำชุมชนที่ใส่ใจการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน

    ของตน

2. ชุมชนมีความผูกพันเอื้อเฟื้อต่อกัน

3. การมีกลุ่มหรือชมรมในชุมชนที่เข้มแข็ง

       4. คนในชุมชนต้องมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมใน

          การดูแลสุขภาพของตน ครอบครัว และชุมชน 

สื่อสารกับชุมชน
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     การดูแลสุขภาพของตน ครอบครัว ชุมชนการดําเนินงานการ
สื่อสารสุขภาพในชุมชน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายสู่การเป็นชุมชนสุขภาพดี ในสังคมแห่งการเรียนรู้
การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนต้องอาศัยมิติการ
สื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของชุมชนในมิติด้าน
อื่นๆ คือ
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ความจําเป็นของการดําเนินงานการสื่อสาร 

สุขภาพในชุมชน

1. มิติของคน

2. มิติของความรู้

3.  มิติของทรัพยากร



องค์ประกอบ

ของการสื่อสารสุขภาพในชุมชน
      

     ในการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชนในชุมชนนั้น มีองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง คือ

   

องค์ประกอบของการสื่อสารสุขภาพในชุมชน
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     1. แหล่งข้อมูล หมายถึง หน่วยงานที่มีหรือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ
     2. บุคคลที่มีบทบาทในการสื่อสารในชุมชน ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะมีบทบาทต่างกัน เช่น 
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     3. สถานที่ ที่เป็นแหล่งสื่อสารสุขภาพในชุมชน 

     4. สื่อในชุมชน หมายถึง สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
   5. ผู้รับสาร หมายถึง ประชาชนทุกครอบครัวที่อยู่ในชุมชนที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน



1. การเข้าสังเกตและมีส่วนร่วมในชุมชน (Participation
    Observation)
2.  วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

3.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)

การสื่อสาร: กลวิธีในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
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การสื่อสาร

: กลวิธีในการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย



    “การเข้าถึง” หมายถึงการเข้าใจอย่างซาบซึ้ง การเข้า
ใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อจะได้รู้ซึ้งถึงชีวิตและความต้องการ

  “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มชน กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคม
ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน

      การเข้าถึงชุมชน หมายถึง การกระทําที่แสดงออก 

ถึงการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน หรือการได้รับ
การยอมรับไว้วางใจ

   1. ความสําคัญต่อนักศึกษา :ในเชิงจิตวิทยาการที่นักศึกษา
แสดงออกว่ารู้จักชุมชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี ส่งผล
ให้ชุมชนเกิดความประทับใจและยอมรับในตัวนักศึกษาถือ
เป็นการสร้างโอกาสเอื้ออํานวยต่อการทํางานในชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงชุมชน
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การสร้างความสัมพันธ์

เพื่อการเข้าถึงชุมชน

ความสําคัญ



2. ความสําคัญต่อชุมชน : ชุมชนไม่เสียโอกาสที่จะได้รับรู้และ
พิจารณาสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในภายหลัง

          องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงชุมชน 

(อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม, 2549)  สําคัญ

1. ผู้ที่จะเข้าถึงชุมชน

2. ชุมชน เช่น ผู้นํา (ที่เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ)

         หรือประชาชนในชุมชน

3. สถานการณ์หรือบริบทของชุมชน

          3.1 ลักษณะเชิงสังคม หมายถึง สถานการณ์บริบทที่         

                เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต เช่น งานประเพณี งาน     

                ประจําปี เป็นต้น

          3.2 ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ หมายถึง สถานการณ์บริบทที่    

                เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงชุมชน

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในส่วนของผู้ที่เข้าถึง ได้แก่

    สถานภาพทางสังคม (social status) หมายถึง การรับรู้ 
ของชุมชนในระดับความน่าเชื่อถือ เคารพ การเป็นที่รู้จักของ
สังคมโดยทั่วไป เช่น หมอ ข้าราชการ เป็นต้น

    ปัจจัยเฉพาะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
เพศ อายุ ความสามารถทางการสื่อสาร บุคลิกภาพ และการมี 
มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น
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การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการเข้าถึงชุมชน



2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในส่วนของชุมชน หมายถึง คุณลักษณะ
ทางสังคม (สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม) ชุมชนเมืองอาจมี
ความซับซ้อน และ ไม่ต้องการต้อนรับบุคคลภายนอกตลอด
เวลา เป็นต้น และภูมิหลังของชุมชน เช่น ชุมชนที่ไม่เคยถูก
คุกคามจากบุคคลภายนอกชุมชนมีแนวโน้มที่จะต้อนรับสิ่ง
ภายนอก

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลในส่วนของสถานการณ์หรือ บริบทชุมชน 
หมายถึง ปัจจัยทางกายภาพ และทางสังคมภายใต้เงื่อนไข
เวลาในขณะที่ดําเนินการเข้าถึงชุมชน

    ปัจจัยทางกายภาพ เช่น เส้นทางคมนาคม ลักษณะทาง 
ภูมิศาสตร์ และสาธารณูปโภคทางการสื่อสารที่ดี มีแนวโน้ม
ทําให้ประชาชนในชุมชนรับรู้ต่อสถานการณ์จากภายนอก
ชุมชนและคุ้นเคยต่อคนภายนอกชุมชน

    ปัจจัยทางสังคมภายใต้เงื่อนไขเวลาในขณะที่ดําเนินการ 
เข้าถึงชุมชน เช่น กิจกรรมทางสังคมของชุมชน อาทิ งานบวช 
งานบุญต่างๆ บริบทนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงชุมชน
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1. จุดมุ่งหมายที่สําคัญในการเข้าถึงชุมชน มี 2 ประการได้แก่ 

เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

และเพื่อให้เกิดการยอมรับจากชุมชน

2. ความเข้าใจพื้นฐานในการเข้าถึงชุมชน ได้แก่

        2.1 การรู้จักและเข้าใจลักษณะชุมชน

        2.2 ความสามารถในการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์

        2.3 การรู้จักและความสามารถในการใช้ผู้นําทาง

           (gate- keeper)

        2.4 สถานการณ์ที่เอื้ออํานวยต่อการเข้าถึงชุมชน

หลักการเข้าถึงชุมชน
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หลักการเข้าถึงชุมชน



     กลยุทธ์หลักในการเข้าถึงชุมชนที่สําคัญอยู่บนพื้นฐานการ
แสวงหาโอกาสเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการ
เรียนรู้ชุมชนด้วยลักษณะที่สอดคล้อง ไม่ขัดแย้ง ไม่ขัดต่อวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่

1. การสร้างความสัมพันธ์โดยตรง โดยมีการทําอย่างเปิดเผย
เป็นที่รับรู้โดยชุมชน โดยแสวงหาโอกาสที่เอื้อต่อการติดต่อ
สื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การเลือกช่วงเวลาที่เป็นวันหยุด 
และใช้สถานที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมของชุมชน

วิธีการสร้างความสัมพันธ์โดยตรง

     1) การส่งจดหมายแนะนําตัวไปยังชุมชน

     2) การทักทายอย่างเป็นมิตรและอ่อนน้อมต่อคนในชุมชน

     3) การแสดงออกในการมีส่วนร่วมในงานสําคัญของชุมชน

     4) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

2. การสร้างความสัมพันธ์โดยอ้อม โดยในบางครั้งเราอาจ
เจอสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ที่อาจเป็นปัจจัยแทรกอย่างไม่ได้
คาดหมาย จึงมักต้องอาศัย “สื่อ” ซึ่งมักเป็นสื่อบุคคลหรือสื่อ
ชมุชนต่างๆทําหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
ทางอ้อม

กลยุทธ์การเข้าถึงชุมชน
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กลยุทธ์หลักในการเข้าถึงชุมชน



การรักษาความสัมพันธ์กับชุมชน
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  “เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการศึกษาชุมชน 

นักศึกษามีวิธีการอย่างไรในการอําลา 

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และมีวิธีการรักษา 

ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างไร”
  สิ่งที่ยากกว่าการ

“ได้มา”

คือการ

“รักษาไว้”
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บทที่ 7

อาจารย์สุภิกา  แดงกระจ่าง

การใช้สื่อเพื่อ
การนำเสนอ

รูปภาพ, สูตร และตารางต่างๆ ในบทเรียน

ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อดูภาพขยายได้



การนําเสนอ (presentation) หมายถึง

    กระบวนการในการถ่ายทอด เนื้อหา สาระ ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริง หรือข้อเสนอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และแผนการนํา 
เสนอเรื่องที่ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

    โดยทั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

! 1.! นําเสนอเพื่อแจ้งให้ทราบ 

! 2.! นําเสนอเพื่อข้อความเห็นชอบ 

! 3.! นําเสนอเพื่อพิจารณา 

! 4.! นําเสนอเพื่อตัดสินใจหรืออนุมัติ 

ความหมายของการนำเสนอ
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ความหมายของการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ



! 1.! ศึกษาวัตถุประสงค์ในการนําเสนอ 

! 2.! วิเคราะห์และเข้าใจผู้ฟัง 

! 3.! การวางแผนนําเสนอ 

! 4.! สื่อประกอบการนําเสนอ 

! 5.    บุคลิกภาพขณะนําเสนอ 

!
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การนําเสนอที่ดี



    

องค์ประกอบของการนำเสนอ
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องค์ประกอบของการนําเสนอ



✦     รูปแบบตัวอักษร

✦     ขนาดตัวอักษร 

✦     ความหนาแน่นตัวอักษร 

✦     สีของข้อความ

• แบบอักษรไม่เกิน 3 แบบต่อหนึ่งสไลด์หรือจอภาพ

• ปริมาณข้อความควรอยู่ระหว่าง 8-10 บรรทัดต่อหนึ่งสไลด์

• การใช้สี ควรใช้สีไม่เกิน 3 สี ในหนึ่งสไลด์

• การใช้ข้อความที่มีกรอบตัวอักษรหรือเงา ควรเป็นตัว
อักษรที่มีขนาดใหญ่หรือใช้สําหรับหัวข้อ

• ตรวจสอบตัวสะกด

การนำเสนอข้อความด้วยข้อความ ภาพ แผนภูมิ     
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การนําเสนอด้วยข้อความ

สิ่งที่ควรคํานึงในการนําเสนอ 
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การนําเสนอด้วยข้อความ : Do

คำแนะนำ     : จำนวนบรรทัดในหน้าเยอะเกินไป
วิธีการแก้ไข  : แบ่งจำนวนหน้าออกเป็น 2 หน้า
                        เพื่อลดจำนวนข้อความลง

การนําเสนอด้วยข้อความ : Don’t



การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
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การนำเสนอด้วยรูปภาพ
“ A picture is worth a thousand words” 

	 •	 ภาพต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่นำเสนอ
	 •	 ความชัดเจนและความละเอียดของ
               ภาพถ่าย
	 •	 ระบุวันเวลาสถานที่ให้ชัด 

               เพื่อให้ภาพมีข้อมูลอ้างอิง
	 •	 จริยธรรม 

     ** ภาพถ่ายควรเป็นภาพท่ีได้มาจากการ
ศึกษา
 

การนําเสนอด้วยรูปภาพ : Do



สิ่งที่ควรคำนึงในการนำเสนอ :

• !ความถูกต้อง (Accuracy)

• !ความง่ายในการเข้าใจ (Simplicity)

• !ความชัดเจน (Clearity)

• !การแสดงออก ( Apperance)

• !รูปแบบการนำเสนอ (Well designed structure) 
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การนําเสนอด้วยรูปภาพ : Don’t การนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ

คำแนะนำ :

- ไม่ควรนำเสนอกรณีศึกษาด้วยภาพถ่าย เพราะ
เป็นการแสดงตัวตนขัดกับจริยธรรมในการนำเสนอ
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Pie Chart : Do

คำแนะนำ :

- ข้อมูลที่นำเสนอมีเพียง 2 ส่วน จึงไม่ควรนำ
เสนอในรูปแบบ Pie Chart อาจจะนำเสนอเป็น
เชิงบรรยายด้วยตัวเลขก็ได้

Pie Chart : Don’t
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1. แผนภูมิแท่งเชิงเดียว (Simple bar chart)

Bar Chart : 



Bar Chart : Do

คำแนะนำ :

- ควรเว้นระยะห่างระหว่างแท่ง เป็น 1/5 - 1/2 ของ
ความกว้างของแท่ง

Bar Chart : Don’t

189



ข้อควรระวังในการออกแบบ :

• พื้นกับตัวอักษรมีการตัดกันอย่างเหมาะสม เช่น ตัวอักษร
สีดำบนพื้นเหลือง อักษรขาวบนพื้นน้ำเงิน เป็นต้น

• ไม่ใช้สีตัดกันมากเกินไป เช่นสีแดงเข้ม กับสีน้ำเงินเข้ม

• ไม่ควรสร้างการเคลื่อนไหวกับตัวอักษรหรือภาพในสไลด์
มากจนเกินไป

• ใช้ภาพวีดิโอเท่าที่จำเป็น

• คำนึงถึงเวลาในการนำเสนอ มีผลต่อการอ่านข้อมูล

• เหมาะสำหรับการสาธิต นำเสนอวิธีการ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

190

การออกแบบสไลด์ ภาพเคลื่อนไหว



• เครื่องมือต้องเหมาะกับสถานที่และสิ่งแวดล้อม

• ทดลองใช้

• หลีกเลี่ยงการใช้ตัวชี้เลเซอร์

• การใช้ไมโครโฟน

• ระมัดระวังในการใช้วีดิทัศน์ประกอบ

= Link เนื้อหา การเลือกใช้รูปหรือสัญลักษณ์ต้อง  

    เชื่อมโยงกับส่ิงที่นำเสนอ

= Intelligibility ทำสื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถ

    เรียนรู้ได้จากสื่อ

= General style ทำสื่อให้มีรูปแบบคงที่

= High light เน้นจุดสำคัญของเนื้อหาไว้ในสื่อ

= Target พุ่งเป้าหมายที่ความต้องการของผู้ฟัง

การใช้เครื่องมือในการนำเสนอ
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การใช้เครื่องมือในการนำเสนอ หลักในการสร้างสื่อ:LIGHT

L

I

G

H

T



• ปกปิดความลับ ไม่เปิดเผยตัวตน

• อ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูล

จริยธรรมในการนำเสนอ
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จริยธรรมในการนำเสนอ


