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คำำ�นำำ�

  วิทยาการระบาดหรือระบาดวิทยา (Epidemiology) ได้ก้าวหน้าไปมากต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

จนกระท่ังถือว่าวิทยาการระบาดเป็นแขนงหน่ึงท่ีสำาคัญยิ่งของสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากร 

ด้านสุขภาพทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องจำาเป็นต้องศึกษาวิทยาการระบาดสำาหรับนำามาประยุกต์ใช้ในงานของตนเพ่ือให้

สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอบเขตงานด้านวิทยาการระบาดจะ

ครอบคลุม 3 งานหลักคือ การเฝ้าระวังโรคหรือปัญหาสุขภาพ การสอบสวนโรคและการสอบสวนทางวิทยาการ

ระบาด และการศึกษาทางวิทยาการระบาด

 สำาหรบัหนังสือเล่มน้ีผู้เขียนต้องการเนน้เฉพาะเร่ืองการศกึษาทางวทิยาการระบาดเทา่น้ัน โดยผู้เขียน

เฉพาะเจาะจงในเร่ืองระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการระบาด เพ่ือให้บุคลากรด้านสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา และ 

ผู้ท่ีสนใจได้นำาไปใช้ประโยชน์ในการทำาวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนหรือการศึกษาเพ่ือให้เกิด 

องค์ความรู้ใหม่อันจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

 หนังสือฉบับน้ีประกอบเน้ือหาด้วย 9 บท ได้แก่ บทท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาการระบาด บทท่ี 2 

การจำาแนกการศึกษาทางวิทยาการระบาด บทท่ี 3-8 เป็นการศึกษาทางวิทยาการระบาดแต่ละประเภท บทท่ี 9 

เป็นสูตรและตัวอย่างการคำานวณขนาดตัวอย่างของการศึกษาแต่ละชนิด เน้ือหาในเร่ืองรูปแบบการศึกษาทาง

วิทยาการระบาด ผู้เขียนอธิบายในสาระสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาแต่ละชนิดท่ีผู้วิจัยสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ในการดำาเนินการศึกษาให้ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ การออกแบบการศึกษา จุดแข็งและข้อจำากัดของการศึกษา 

ตัวอย่างสถิติท่ีใช้สำาหรับการศึกษา ประโยชน์ของการศึกษา อคติ (Bias) ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการศึกษา และตัวอย่าง

การศึกษาแต่ละชนิด 

 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงศักด์ิ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ท่ีได้กรุณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความถูกต้องทางภาษาให้กับหนังสือเล่มน้ี ขอขอบคุณคณาจารย์ 

ทุกท่านท่ีให้กำาลังใจและคำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์จนทำาให้หนังสือเล่มน้ีสำาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้เขียนหวังเป็น 

อยา่งยิง่ว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรด้านสุขภาพ นิสิต/นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ หากมีข้อผิดพลาด

ประการใดในหนังสือเล่มน้ีผู้เขียนขอน้อมรับฟัังทุกข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้หนังสือเล่มน้ีดีข้ึนต่อไป
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บัทท่� 1

แนำวคิำดพ้ื้�นำฐ�นำท�งวิทย�ก�รระบั�ด
(Basic Concepts of Epidemiology)
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การศึกษาทางวิทยาการระบาด

01
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	 เน้ื้�อหาในื้บทท่�	1	น่ื้�ประกอบด้้วยองค์์ค์วามร้้พ้ื้�นื้ฐานื้ท่�เก่�ยวข้้องกับวิทยาการระบาด้	ได้้แก่	ค์วามหมาย

หร้อนิื้ยามข้องวิทยาการระบาด้	 วัตถุุประสงค์์ข้องวิทยาการระบาด้	 ธรรมชาติข้องโรค์	 สาเหตุปัจจัยท่�ทำาให้เกิด้ 

โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้และหลกัการค์วบค์มุและป้องกันื้โรค์	ซ่ึ่�งเน้ื้�อหาเหลา่น่ื้�เป็นื้องค์์ค์วามร้พ้้ื้�นื้ฐานื้ท่�นัื้กวิทยาการ

ระบาด้และนัื้กวิจัยสามารถุนื้ำาไปใช้ประกอบในื้การด้ำาเนิื้นื้การวิจัยทางวิทยาการระบาด้ในื้ลำาดั้บต่อไป

	 ปัจจุบันื้บุค์ลากรด้้านื้สุข้ภาพื้ม่ค่์อนื้ข้้างหลากหลาย	 ได้้แก่	 แพื้ทย์	 ทันื้ตแพื้ทย์	 เภสัชกร	 พื้ยาบาล	 

นัื้กวิชาการสาธารณสุข้	 นัื้กวิทยาศาสตร์การแพื้ทย์	 นัื้กกายภาพื้บำาบัด้ฯ	 ซ่ึ่�งแต่ละวิชาช่พื้ม่พ้ื้�นื้ฐานื้ด้้านื้วิชาการ 

และประสบการณ์ท่�แตกต่างกันื้	 บางวิชาช่พื้เนื้้นื้การรักษา	 บางวิชาช่พื้เนื้้นื้ด้้านื้การค์วบค์ุมและป้องกันื้โรค์ 

หร้อบางวิชาช่พื้สามารถุทำางานื้แบบบ้รณาการ	 ในื้การนื้ำาหลักการศ่กษาทางวิทยาการระบาด้มาใช้ในื้การแก้ไข้

ปัญหาสุข้ภาพื้อาจม่มุมมองหร้อแนื้วคิ์ด้ท่�แตกต่างกันื้ได้้ข่้�นื้อย้่กับประสบการณ์ข้องวิชาช่พื้นัื้�นื้	ๆ	และองค์์ค์วามร้้

หร้อสิ�งท่�ได้้เล่าเร่ยนื้มา	ดั้งนัื้�นื้ในื้การด้ำาเนิื้นื้งานื้ด้้านื้สุข้ภาพื้โด้ยนื้ำาหลักการศ่กษาทางวิทยาการระบาด้มาประยุกต์

ใช้เพ้ื้�อแก้ไข้ปัญหาสุข้ภาพื้ให้กับประชาชนื้นัื้�นื้อาจต้องอาศัยเค์ร้�องม้อช่วย	 เช่นื้	 หนัื้งส้อหร้อตัวบุค์ค์ลท่�ม่

ประสบการณ์ในื้การช่�แนื้ะแนื้วทางให้การด้ำาเนิื้นื้การวิจัยประสบผลสำาเร็จ	 ซ่ึ่�งหนัื้งส้อเล่มน่ื้�ประกอบด้้วยเน้ื้�อหา 

ท่�มุ่งเนื้้นื้เฉพื้าะเร้�องการศ่กษาทางวิทยาการระบาด้แต่ละชนื้ิด้ท่�บุค์ลากรด้้านื้สุข้ภาพื้และผ้้ท่�สนื้ใจสามารถุนื้ำา 

ไปใช้เป็นื้แนื้วทางด้ำาเนิื้นื้การวิจัยได้้

	 จากอด่้ตท่�ผา่นื้มาวิทยาการระบาด้ได้้นื้ำามาใช้ในื้การศ่กษาการระบาด้ข้องโรค์ติด้ต่อ	(Communicable	

Diseases)	ท่�เกิด้ข่้�นื้ในื้ประชากรมนุื้ษย์เป็นื้ส่วนื้ใหญ่	ได้้แก่	อหิวาตกโรค์	กาฬโรค์	ฝีีด้าษ	วัณโรค์	โปลิโอ		เป็นื้ต้นื้	

ปัจจุบันื้วิทยาการระบาด้ถุ้กนื้ำามาใช้ในื้การศ่กษา	 เพ้ื้�อแก้ไข้ปัญหาด้้านื้สุข้ภาพื้ให้กับประชาชนื้ไม่เฉพื้าะด้้านื้ 

โรค์ติด้ต่อเท่านัื้�นื้	 แต่ยังรวมถุ่งโรค์ไม่ติด้ต่อเร้�อรังและปัญหาด้้านื้อ้�นื้	 ๆ	 ท่�เก่�ยวข้้องและเช้�อมโยงมายังสุข้ภาพื้ 

ข้องประชาชนื้	 เช่นื้	 ปัญหาด้้านื้สิ�งแวด้ล้อม	 ปัญหาโรค์จากการประกอบอาช่พื้	 	 ภาวะจิตสังค์ม	 นื้อกจากน่ื้�	 

ในื้ช่วงระยะเวลา	5	ทศวรรษท่�ผ่านื้มา	วิทยาการระบาด้ได้้พัื้ฒนื้าข่้�นื้เร้�อย	ๆ 	ตามลำาดั้บ	โด้ยเฉพื้าะด้้านื้การศ่กษา

วิจัยเพ้ื้�อแก้ปัญหาสุข้ภาพื้สำาหรับประชาชนื้ท่�ม่ค์วามซัึ่บซ้ึ่อนื้	โด้ยวิทยาการระบาด้สมัยใหม่ 	(Modern	Epidemi-

ology)	ได้้ม่การศ่กษาปัญหาสุข้ภาพื้ท่�ม่ค์วามซัึ่บซ้ึ่อนื้และม่ค์วามหลากหลายมากยิ�งข่้�นื้	

นิำย�มของวิทย�ก�รระบั�ด  (Definition of Epidemiology)

	 ค์ำานิื้ยามข้องวิทยาการระบาด้ได้้ม่ผ้้ให้ไว้มากมายตั�งแต่อด่้ตจนื้ถุ่งปัจจุบันื้	ในื้อด่้ตได้้ม่ผ้้ให้ค์ำานิื้ยามไว้

ตั�งแต่ปี	ค์.ศ.	1850	โด้ย	London	Epidemiological	Society	ซ่ึ่�งได้้นิื้ยามข่้�นื้เพ้ื้�อศ่กษาสาเหตุและหามาตรการ

ในื้การป้องกันื้และค์วบคุ์มโรค์อหิวาตกโรค์ท่�ม่การระบาด้ข่้�นื้ในื้กรุงลอนื้ด้อนื้ประมาณ	 ค์.ศ.	 1848-1849	 

โด้ยรากศัพื้ท์ข้อง	 Epidemiology	 มาจากภาษากร่ก	 ค้์อ	 ค์ำาว่า	 EPI	 แปลว่า	 เก่�ยวกับ	 (On,	 Upon,	 Among) 

ค์ำาว่า	DEMOS		แปลว่า	ประชากรมนุื้ษย์	(People)	และค์ำาว่า	LOGOS	แปลว่า	ค์วามร้้	(Knowledge)								
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บัทท่� 2

รูปแบับัก�รศึกึษ�ท�งวิทย�ก�รระบั�ด
(Study Designs in Epidemiology)
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การศึกษาทางวิทยาการระบาด
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 วิทยาการระบาด้สมัยใหม่ได้้ข้ยายสาข้าออกไปค่์อนื้ข้้างหลากหลาย	ทั�งข้นื้าด้	ข้อบเข้ต	รวมถุ่งค์วาม

ม่อิทธิพื้ลในื้เชิงวิชาการและการนื้ำามาใช้ประโยชน์ื้	ข้ณะเด่้ยวกันื้นัื้กวิทยาการระบาด้ทั�วโลกรวมถุ่งในื้ประเทศไทย

ก็เกิด้ข่้�นื้อย่างรวด้เร็วจากการได้้รับศ่กษาในื้ระดั้บมหาวิทยาลัยและจากการฝึีกอบรมระยะสั�นื้	 ๆ	 จากสถุาบันื้ 

ต่าง	ๆ 	นัื้กวิทยาการระบาด้แตล่ะค์นื้อาจม่ค์วามเช่�ยวชาญในื้สาข้าท่�แตกต่างกันื้ออกไป	บางค์นื้เช่�ยวชาญเร้�องโรค์	

บางค์นื้เช่�ยวชาญด้้านื้ปจัจัยท่�ทำาใหเ้กิด้โรค์หร้อบางค์นื้อาจเช่�ยวชาญด้้านื้การศ่กษาในื้ประชากรเฉพื้าะกลุ่ม	เป็นื้ต้นื้	

ซ่ึ่�งนัื้กวิทยาการระบาด้สมยัใหม่ท่�เช่�ยวชาญเร้�องโรค์	อาจมุ่งเนื้น้ื้ทำาการศ่กษาไปทางด้้านื้เวชศาสตรก์ารเจรญิพัื้นื้ธ์ุ	

โรค์มะเร็งชนิื้ด้ต่าง	 ๆ	 โรค์หลอด้เล้อด้หัวใจ	 โรค์หลอด้เล้อด้สมอง	 โรค์ติด้เช้�อ	 หร้อวิทยาการระบาด้ทางจิตเวช		 

นัื้กวิทยาการระบาด้ท่�เช่�ยวชาญด้้านื้ปัจจัยท่�ทำาให้เกิด้โรค์	 เช่นื้	 วิทยาการระบาด้สิ�งแวด้ล้อม	 วิทยาการระบาด้ 

ด้้านื้พื้ฤติกรรมท่�ทำาให้เกิด้โรค์	 วิทยาการระบาด้ด้้านื้โภชนื้าการ	 วิทยาการระบาด้ด้้านื้พื้ฤติกรรมการใช้ยา	 

ส่วนื้นัื้กวิทยาการระบาด้ด้้านื้การศ่กษาในื้กลุ่มประชากรเฉพื้าะ	 เช่นื้	 วิทยาการระบาด้ปัญหาสุข้ภาพื้ในื้กลุ่มเด็้ก

และผ้้ส้งอายุ	วิทยาการระบาด้การเกิด้โรค์ในื้กลุ่มอาช่พื้ต่าง	ๆ	เป็นื้ต้นื้

	 นื้อกจากน่ื้�	ข้อบเข้ตข้องงานื้วิจัยทางวิทยาการระบาด้ก็ได้้ข้ยายออกไปหลายทิศทาง	เช่นื้	นัื้กวิทยาการ

ระบาด้บางกลุ่มท่�สนื้ใจศ่กษาปัจจัยกำาหนื้ด้ด้้านื้สุข้ภาพื้	 (Health	 Determinant)	 ล่กลงไปถุ่งระดั้บย่นื้ส์ 

และพัื้นื้ธุกรรมหร้อระดั้บโมเลกุล	 เพ้ื้�อศ่กษาผลกระทบด้้านื้สุข้ภาพื้ท่�เกิด้จากการถุ่ายทอด้ลักษณะข้องย่นื้ส์ 

และพัื้นื้ธุกรรมท่�แตกต่างกันื้ทำาให้เกิด้โรค์ต่าง	ๆ	ได้้อย่างไร	แล้วนื้ำาผลท่�ได้้จากการศ่กษามาตรวจหาลักษณะข้อง

ย่นื้ส์และพัื้นื้ธุกรรมในื้ประชาชนื้	 เพ้ื้�อศ่กษาค์วามเส่�ยงต่อการเกิด้โรค์ซ่ึ่�งจะช่วยในื้การวินิื้จฉัยโรค์	 การรักษา 

และการป้องกันื้โรค์	หร้อบางค์นื้อาจสนื้ใจตัวกำาหนื้ด้ด้้านื้สุข้ภาพื้ในื้ระดั้บสังค์มก็นัื้บเป็นื้วิทยาการระบาด้ทางสังค์ม	

(Social	 Epidemiology)	 เป็นื้การศ่กษาปัจจัยเส่�ยงและค์วามไวในื้การเกิด้โรค์	 (Susceptibility)	 รวมถุ่งค์วาม

สามารถุในื้การต้านื้ทานื้โรค์	 (Disease	Resistant)	 ในื้ระดั้บบุค์ค์ล	ค์รอบค์รัว	 ชุมชนื้และสังค์ม	 เช่นื้	การศ่กษา

ลักษณะทางวัฒนื้ธรรม	 ค์วามยากจนื้	 การข้าด้การศ่กษา	 ปัจจัยเหล่าน่ื้�ม่ผลต่อการเกิด้โรค์ต่าง	 ๆ	 อย่างไร	 

หร้อในื้ปจัจุบันื้นัื้กวิทยาการระบาด้บางประเทศสนื้ใจศ่กษาในื้เร้�องปัจจัยเส่�ยงข้องการเกดิ้โรค์หร้อปัญหาสขุ้ภาพื้

ต่ออายุขั้ย	 (Life	 Span)	 และเส้นื้ทางช่วิตสุข้ภาพื้	 (Life	 Course	 Approach	 to	 Health)	 ได้้แก่	 การศ่กษา 

ระยะเวลาท่�ได้้รับปัจจัยเส่�ยงต่าง	ๆ	ในื้ข้ณะตั�งค์รรภ์	ช่วงวัยเด็้ก	ช่วงวัยรุ่นื้	หร้อวัยผ้้ใหญ่ตอนื้ต้นื้		แล้ววิเค์ราะห์

ว่าม่ผลต่อการเกิด้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ในื้ระยะเวลาต่อมาอย่างไร	เช่นื้	การศ่กษาเก่�ยวกับภาวะข้าด้สารอาหาร

ข้องมารด้าในื้ข้ณะตั�งค์รรภ์ม่ผลต่อค์วามเส่�ยงในื้การเกิด้โรค์เร้�อรังอะไรบ้างเม้�อล้กท่�ค์ลอด้ออกมาเข้้าส่้วัยผ้้ใหญ่	

เป็นื้ต้นื้	

	 จะเห็นื้ว่าค์วามสนื้ใจและค์วามเช่�ยวชาญข้องนัื้กวิทยาการระบาด้ม่ค์่อนื้ข้้างหลากหลายและได้้ข้ยาย

วงกว้างออกไปเร้�อย	ๆ	ดั้งนัื้�นื้ไม่ว่านัื้กวิทยาการระบาด้จะม่ค์วามสนื้ใจหร้อเช่�ยวชาญเร้�องใด้	การคั์ด้เล้อกวิธ่การ

ศ่กษาหร้อร้ปแบบการศ่กษาทางวิทยาการระบาด้ท่�เหมาะสมจ่งเป็นื้สิ�งจำาเป็นื้สำาหรับค์วามนื้่าเช้�อถุ้อข้องผลท่�ได้้

จากการศ่กษาเพ้ื้�อนื้ำามาใช้ประโยชน์ื้ให้มากท่�สุด้	 อย่างไรก็ตามร้ปแบบการศ่กษาแต่ละชนิื้ด้ก็ม่ทั�งจุด้แข็้ง 



บัทท่� 3

ก�รศึกึษ�วิทย�ก�รระบั�ดเชิิงพื้รรณนำ�
(Descriptive Epidemiology Studies)
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การศึกษาทางวิทยาการระบาด
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	 การเกิด้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้	 มักม่การกระจายตามลักษณะบุค์ค์ล	 สถุานื้ท่�และเวลาท่�อาจจำาเพื้าะ

หร้อค์ล้าย	กันื้ก็ได้้	 การศ่กษาวิทยาการระบาด้เชิงพื้รรณนื้าถุ้อเป็นื้ร้ปแบบการศ่กษาเบ้�องต้นื้ข้องการศ่กษาวิทยา

การระบาด้ท่�ไม่ม่การตั�งสมมติฐานื้เพ้ื้�อพิื้ส้จน์ื้ใด้	 ๆ	 ไม่ม่กลุ่มเปร่ยบเท่ยบและกลุ่มทด้ลอง	 และไม่ม่วัตถุุประสงค์์

เพ้ื้�อค้์นื้หาสาเหตุปัจจัย

	 การศ่กษาวิทยาการระบาด้เชิงพื้รรณนื้าอาจเป็นื้การศ่กษาระยะสั�นื้	 เช่นื้	 การศ่กษาภาค์ตัด้ข้วาง	

(Cross-sectional	Study)	ณ	จุด้เวลาใด้เวลาหน่ื้�งเพ้ื้�อหาค์วามชุก	(Prevalence)	หร้ออัตรา ป่วย	(Morbidity)	

อัตราตาย	 (Mortality)	 อัตราการติด้เช้�อ	 (Infection	 Rate)	 การสำารวจค์วามร้้	 เจตค์ติและการปฏิิบัติ	 (KAP)	 

การสำารวจสภาวะภ้มิคุ้์มกันื้ในื้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กรณ่ศ่กษา	(Case	Study)	ต่าง	ๆ	หร้ออาจเป็นื้การศ่กษา

ระยะยาว	เช่นื้	การเฝ้ีาระวังโรค์	(Surveillance)	เป็นื้ต้นื้	

	 การศ่กษาวิทยาการระบาด้เชิงพื้รรณนื้า	มักจะตอบค์ำาถุามเหล่าน่ื้�ค้์อ

	 	 1.		เกิด้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้อะไร	

	 	 2.		ม่การป่วยหร้อการตายท่�เก่�ยวข้้องมากน้ื้อยเพ่ื้ยงใด้

	 	 3.		โรค์หร้อปัญหานัื้�นื้	ๆ	เกิด้ข่้�นื้เวลาใด้มากและเวลาใด้น้ื้อย

	 	 4.		โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้นัื้�นื้	ๆ	เกิด้ข่้�นื้ท่�ไหนื้	บริเวณใด้

	 	 5.		โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้นัื้�นื้	ๆ	เกิด้ข่้�นื้กับบุค์ค์ลกลุ่มใด้	ได้้แก่	อายุเท่าใด้	เพื้ศอะไร	อาช่พื้อะไร	

	 	 6.		โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้นัื้�นื้	ๆ	เกิด้ข่้�นื้เพื้ราะม่ปัจจัยอะไรมาเก่�ยวข้้องหร้อสนัื้บสนุื้นื้หร้อไม่

	 	 7.		ข้้อม้ลท่�ได้้สามารถุนื้ำามาเสนื้อแนื้ะ	แก้ไข้	ค์วบคุ์มและป้องกันื้โรค์อย่างไร

										 ร้ปแบบการศ่กษาวิทยาการระบาด้เชิงพื้รรณนื้า	ม่ดั้งน่ื้�

										 	 1.		รายงานื้ผ้้ป่วย 	(Case	Report)	และการรายงานื้กลุ่มผ้้ป่วย 	(Case	Series)

										 	 2.		การศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงพื้รรณนื้า 	 (Cross-sectional	 Descriptive	 Study)	 การศ่กษา 

ย้อนื้หลังเชิงพื้รรณนื้า 	(Retrospective	Descriptive	Study)	การศ่กษาไปข้้างหน้ื้าเชิงพื้รรณนื้า 	(Prospective	 

Descriptive	Study)	

										 	 3.		การศ่กษาทางนิื้เวศน์ื้วิทยา 	(Ecological	Study)	

ร�ยง�นำผูู้้ปว่ยและก�รร�ยง�นำกลุ่มผูู้้ปว่ย

	 รายงานื้ผ้้ป่วย	 (Case	 Report)	 และการรายงานื้กลุ่มผ้้ป่วย	 (Case	 Series) การศ่กษาชนิื้ด้น่ื้� 

เป็นื้การศ่กษาผ้้ป่วยเฉพื้าะรายหร้อเฉพื้าะโรค์อยา่งละเอ่ยด้	เพ้ื้�อให้ได้้ข้้อม้ลเบ้�องต้นื้เก่�ยวกับโรค์นื้ำาไปส่้การศ่กษา

ชนิื้ด้อ้�นื้	 ๆ	 ต่อไป	 ถุ้าเป็นื้การศ่กษาในื้ผ้้ป่วยรายเด่้ยวเร่ยกว่า Case Report	 ถุ้ามากกว่าหน่ื้�งรายเร่ยกว่า	 

Case Series การศ่กษาวิธ่น่ื้�มักใช้ในื้ผ้้ป่วยใหม่ท่�ป่วยเป็นื้โรค์ท่�พื้บยาก	 (Rare	 Disease)	 หร้อโรค์ท่�เราสนื้ใจ 

เป็นื้กรณ่พิื้เศษ	ข้้อม้ลท่�ได้้จากการศ่กษานื้ำามาอธิบายรายละเอ่ยด้ให้ผ้้สนื้ใจทราบ	หากม่จำานื้วนื้ผ้้ป่วยไม่มากก็ไม่
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บัทท่� 4

ก�รกระจ�ยของโรคำ 
(Distribution of Disease)
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การศึกษาทางวิทยาการระบาด

01
02
03
04
05
06
07
08
09

 สำาหรับเน้ื้�อหาในื้บทท่�	4	น่ื้�	เป็นื้การอธิบายรายละเอ่ยด้เพิื้�มเติมข้องเน้ื้�อหาในื้บทท่�	3	การศ่กษาวิทยา

การระบาด้เชิงพื้รรณนื้าท่�เน้ื้นื้การอธิบายการกระจาย	(Distribution)	ข้องโรค์และองค์์ประกอบ	(Determinants)	

ท่�เก่�ยวข้้องกับการเกิด้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ท่�ได้้จากการศ่กษาในื้ชุมชนื้เพ้ื้�อให้ได้้ข้้อม้ลเบ้�องต้นื้ข้องปัญหาสุข้ภาพื้

นัื้�นื้	 ๆ	 โด้ยใช้วิธ่การบรรยายแจกแจงผลการศ่กษาตามลักษณะบุค์ค์ล	 สถุานื้ท่�และเวลาท่�เช้�อมโยงกับข้นื้าด้ข้อง

ปัญหา	 ได้้แก่	 อุบัติการณ์ 	 ค์วามชุก	 หร้อการตาย	 การศ่กษาเชิงพื้รรณนื้าท่�เน้ื้นื้อธิบายการกระจายข้องโรค์ 

หร้อปัญหาสุข้ภาพื้	ได้้แก่	การศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงพื้รรณนื้า	(Cross-sectional	Descriptive	Study)	การศ่กษา

ย้อนื้หลังเชิงพื้รรณนื้า	 (Retrospective	 Descriptive	 Study)	 และการศ่กษาไปข้้างหน้ื้าเชิงพื้รรณนื้า	 

(Prospective	 Descriptive	 Study)	 อย่างไรก็ตาม	 ในื้การอธิบายผลการศ่กษาตามลักษณะบุค์ค์ล	 สถุานื้ท่� 

และเวลาน่ื้�	 ข่้�นื้อย้่วัตถุุประสงค์์ข้องการศ่กษาด้้วย	 เพื้ราะบางการศ่กษาอาจเน้ื้นื้การอธิบายเฉพื้าะลักษณะ 

ข้องบุค์ค์ลอย่างเด่้ยว	 บางการศ่กษาก็เน้ื้นื้ไปท่�คุ์ณลักษณะข้องบุค์ค์ลและสถุานื้ท่�	 หร้อบางการศ่กษาอธิบายทั�ง	 

3	คุ์ณลักษณะ	ข่้�นื้อย้่กับตัวแปรท่�ผ้้วิจัยสนื้ใจและเก็บรวบรวมมาเพ้ื้�อตอบค์ำาถุามการศ่กษา	

	 การพื้รรณนื้าหร้อบรรยายการเกดิ้โรค์ตามลกัษณะบคุ์ค์ล	สถุานื้ท่�และเวลาสำาหรบัการศ่กษาวทิยาการ

ระบาด้เชิงพื้รรณนื้า	สามารถุอธิบายได้้ดั้งน่ื้�

ลักษณะบุัคำคำล  (Personal Characteristics) 

	 ในื้การศ่กษาทางวิทยาการระบาด้ไม่ว่าจะเป็นื้การศ่กษาร้ปแบบใด้ก็ตา	ม	 นัื้กวิจัยสามารถุพื้รรณนื้า

การเกิด้โรค์ตามลักษณะข้องบุค์ค์ลก่อนื้เป็นื้ลำาดั้บแรก	 สำาหรับการศ่กษาเชิงพื้รรณนื้าก็เช่นื้กันื้	 ผลการศ่กษา 

จะเน้ื้นื้ไปท่�การพื้รรณนื้าลักษณะการกระจายข้องโรค์ทั�งสามลักษณะค้์อ	 บุค์ค์ล	สถุานื้ท่�และเวลา	การพื้รรณนื้า

การเกิด้โรค์ตามลักษณะบุค์ค์ลเป็นื้การพื้รรณนื้าการกระจายข้องโรค์ตามตัวแปร	 ได้้แก่	 เพื้ศ	 อายุ	 เช้�อชาติ	

สถุานื้ภาพื้สมรส	อาช่พื้	การศ่กษา	เป็นื้ต้นื้	ซ่ึ่�งปัจจัยต่าง	ๆ	เหล่าน่ื้�เป็นื้ปัจจัยหลักท่�ม่ค์วามสัมพัื้นื้ธ์ต่อการเกิด้โรค์	

การพื้รรณนื้าลักษณะการกระจายข้องโรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ตามปัจจัยเหล่าน่ื้�ทำาให้เห็นื้ภาพื้การเกิด้โรค์ได้้อย่าง

ชัด้เจนื้เพ้ื้�อใช้สำาหรับการค์วบคุ์มและป้องกันื้โรค์หร้อทำาการศ่กษาเพิื้�มเติมในื้ลำาดั้บต่อไป

	 	 1.		อายุ	(Age)

	 	 อายุเป็นื้ปัจจัยสำาคั์ญท่�นัื้กวิจัยค์วรพิื้จารณาเป็นื้อันื้ดั้บแรกในื้การวิเค์ราะห์และนื้ำาเสนื้อข้้อม้ลเก่�ยว

กับการเกิด้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้	เน้ื้�องจากอายุม่สัมพัื้นื้ธ์กับการเกิด้โรค์ต่าง	ๆ	โด้ยอัตรา การเกิด้โรค์แต่ละชนิื้ด้ 

ม่ค์วามแตกต่างกันื้ตามกลุ่มอายุ	 ดั้งนัื้�นื้	 การป่วยและการตายด้้วยโรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ต่าง	 ๆ	 ม่การกระจาย 

ท่�แตกต่างกันื้ตามกลุ่มอายุ	 เช่นื้	 โรค์ท่�พื้บมากตั�งแต่วัยกลางค์นื้จนื้ถุ่งผ้้ส้งอายุ	 ได้้แก่	 โรค์ค์วามด้ันื้โลหิตส้ง	 

โรค์เบาหวานื้	 โรค์หัวใจ	 โรค์หลอด้เล้อด้สอง	 โรค์มะเร็ง	 วัณโรค์	 โรค์ท่�มักพื้บในื้เด็้ก	 ได้้แก่	 โรค์ม้อเท้าปาก	 

โรค์ไข้้เล้อด้ออก	โรค์หัด้	โรค์ค์อต่บ	โรค์ไอกรนื้	โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ท่�พื้บมากในื้กลุ่มวัยทำางานื้	ได้้แก่	ปวด้หลัง	

อุบัติเหตุ	 ค์วามเค์ร่ยด้	 การฆ่่าตัวตาย	 เป็นื้ต้นื้	 ตัวอย่างการศ่กษาเก่�ยวกับอายุกับการเกิด้โรค์ข้องประเทศ
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บัทท่� 5

ก�รศึกึษ�ภ�คำตััดขว�งเชิิงวิเคำร�ะห์์ 
(Analytical Cross-sectional Study)
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การศึกษาทางวิทยาการระบาด

01
02
03
04
05
06
07
08
09

	 การศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางสามารถุทำาได้้ทั�งในื้เชิงพื้รรณนื้าและเชิงวิเค์ราะห์	 สำาหรับบทท่�	 5	 น่ื้�เป็นื้ 

การอธิบายการศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงวิเค์ราะห์ หร้อการศ่กษาเชิงวิเค์ราะห์	ณ	 เวลาใด้เวลาหน่ื้�ง	 (Analytical	

Cross-sectional	 Study)	 ปัจจุบันื้นัื้กวิจัยหร้อนัื้กวิทยาการระบาด้ได้้ทำาการศ่กษาชนื้ิด้น่ื้�ค่์อนื้ข้้างหลากหลาย	

เน้ื้�องจากม่ค์วามสะด้วก	 รวด้เร็ว	 และสามารถุนื้ำาผลการศ่กษามาใช้ในื้การวางแผนื้ค์วบคุ์มและป้องกันื้โรค์ได้้ 

ระดั้บหน่ื้�ง	 นัื้กวิจัยบางค์นื้สามารถุนื้ำาผลท่�ได้้จากการศ่กษาชนิื้ด้น่ื้�มาพัื้ฒนื้าเป็นื้โปรแกรมหร้อร้ปแบบในื้ 

การส่งเสริมสุข้ภาพื้ให้กับประชาชนื้ได้้แม้ว่าจะม่ข้้อจำากัด้ในื้เร้�องการอธิบายค์วามสัมพัื้นื้ธ์เชิงเหตุและผลข้องการ

เกิด้โรค์ก็ตาม	แต่ก็สามารถุหาค์วามสัมพัื้นื้ธ์ระหว่างปัจจัยเส่�ยงและโรค์ได้้แม้จะไม่ทราบว่าระหว่างปัจจัยเส่�ยงนัื้�นื้	

ๆ	 กับโรค์สิ�งไหนื้เกิด้ก่อนื้หลัง	 เน้ื้�องจากทั�งปัจจัยเส่�ยงและโรค์ถุ้กวัด้ในื้เวลาเด่้ยวกันื้	 การหากลุ่มเปร่ยบเท่ยบ

ระหว่างกลุ่มท่�เป็นื้โรค์และไม่เป็นื้โรค์หร้อกลุ่มท่�ม่ปัจจัยเส่�ยงและไม่ม่ปัจจัยเส่�ยง	 ไม่สามารถุกำาหนื้ด้ไว้ 

ก่อนื้ล่วงหน้ื้าเหม้อนื้การศ่กษา	 Case	 Control 	 การศ่กษา	 Cohort 	 และการศ่กษาเชิงทด้ลอง	 ในื้การศ่กษา 

ภาค์ตัด้ข้วางเชิงวิเค์ราะห์	 ผ้้วิจัยแบ่งกลุ่มเปร่ยบเท่ยบระหว่างกลุ่มท่�เป็นื้โรค์และไม่เป็นื้โรค์กับกลุ่มท่�ม่และ 

ไม่ม่ปัจจัยเส่�ยงได้้ในื้ข้ณะวิเค์ราะห์ข้้อม้ล	 อย่างไรก็ตามการศ่กษาชนื้ิด้น่ื้�ก็สามารถุอธิบายค์วามสัมพัื้นื้ธ์ข้อง 

การเกิด้โรค์ได้้เช่นื้เด่้ยวกันื้	แต่ค์วามหนัื้กแน่ื้นื้ข้องค์วามสัมพัื้นื้ธ์จะน้ื้อยกว่าการศ่กษาเชิงวิเค์ราะห์อ้�นื้	ๆ	

	 สำาหรับการศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงวิเค์ราะห์	 ผ้้วิจัยตั�งวัตถุุประสงค์์การศ่กษาเพ้ื้�อทด้สอบสมมติฐานื้

ระหว่างปัจจัยเส่�ยง	 (Risk	 Factors)	 และโรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ท่�สนื้ใจ	 เช่นื้	 เพ้ื้�อศ่กษาค์วามสัมพัื้นื้ธ์ระหว่าง 

ระดั้บไข้มันื้ในื้เล้อด้และค์วามดั้นื้โลหิต	 ค์วามสัมพัื้นื้ธ์ระหว่างพื้ฤติกรรมการออกกำาลังกายกับค์วามเค์ร่ยด้	 

ค์วามสัมพัื้นื้ธ์ระหว่างการสวมหมวกกันื้น็ื้อกและการบาด้เจ็บในื้สมองเม้�อเกิด้อุบัติเหตุจากรถุจักรยานื้ยนื้ต์	

เป็นื้ต้นื้	 	

ลักษณะก�รศึกึษ�ภ�คำตััดขว�งเชิิงวิเคำร�ะห์์ 

	 ลักษณะการศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงวิเค์ราะห์	สามารถุสรุปได้้ดั้งน่ื้�

	 1.		การศ่กษาชนิื้ด้น่ื้�เป็นื้การศ่กษา	ณ	 จุด้ใด้จุด้หน่ื้�งในื้ช่วงระยะเวลาสั�นื้	 ๆ	 (Snapshot)	 เริ�มต้นื้ 

จากกลุ่มตัวอย่างศ่กษากลุ่มเด่้ยว	 ผ้้วิจัยสามารถุศ่กษาค์วามชุกข้องโรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้และปัจจัยท่�ทำาให้เกิด้

โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ไปพื้ร้อม	ๆ	กันื้ได้้

	 2.		การเก็บรวบรวมข้้อม้ลจะทำาเฉพื้าะในื้ปัจจุบันื้ในื้ช่วงเวลาท่�กำาหนื้ด้และทำาการวัด้สิ�งท่�ต้องการ

ศ่กษาเพ่ื้ยงค์รั�งเด่้ยว

	 3.		หลังจากผ้้วิจัยเก็บรวบรวมข้้อม้ลเสร็จ	 นื้ำาข้้อม้ลมาบันื้ท่กในื้โปรแกรมท่�จะวิเค์ราะห์	 จากนัื้�นื้ 

ก็สามารถุแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นื้	2	กลุ่ม	ค้์อ	กลุ่มท่�เป็นื้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้และกลุ่มท่�ไม่เป็นื้โรค์หร้อไม่ม่

ปัญหาสุข้ภาพื้	
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	 การศ่กษา	Cohort 	เป็นื้ร้ปแบบการศ่กษาเชิงสังเกต	(Observational	Study)	อ่กชนิื้ด้หน่ื้�ง	การศ่กษา	

Cohort	 เป็นื้การศ่กษาท่�เริ�มสังเกตจากกลุ่มท่�ไม่ม่โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ท่�ต้องการศ่กษา	 กลุ่มตัวอย่างท่�ศ่กษา

ประกอบด้้วย	 2	 กลุ่ม	 ค้์อ	 กลุ่มได้้รับปัจจัยเส่�ยงและกลุ่มท่�ไม่ได้้รับปัจจัยเส่�ยงท่�สงสัยว่าเป็นื้สาเหตุข้องโรค์ 

หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ในื้อนื้าค์ต	โด้ยผ้้วิจัยติด้ตามเฝ้ีาสังเกตจนื้กว่าทั�ง	2	กลุ่มม่การเกิด้โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้แล้ว

ทำาการเปร่ยบเท่ยบอุบัติการณ์ ข้องโรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้	 ระหว่างกลุ่มท่�ได้้รับปัจจัยเส่�ยง	 (Exposure)	 และ 

กลุ่มท่�ไม่ได้้รับปัจจัยเส่�ยง	(Non-exposure)	เพ้ื้�อวัด้ค์วามสัมพัื้นื้ธ์ระหว่างสาเหตุ	(Cause)	หร้อปัจจัยเส่�ยงกับผล	

(Effect)	ค้์อ	โรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้ท่�ศ่กษา	การศ่กษาชนิื้ด้น่ื้�ผ้้วิจัยไม่ได้้จัด้กระทำาใด้	ๆ 	(Without	Intervention)	

กับกลุ่มตัวอย่าง	 โด้ยผ้้วิจัยปล่อยให้กลุ่มตัวอย่างท่�ได้้รับปัจจัยและไม่ได้้รับปัจจัยเส่�ยงเป็นื้ไปโด้ยธรรมชาติ	 

(Natural	 Exposure)	 เช่นื้	 การศ่กษาค์วามสัมพัื้นื้ธ์ระหว่างการด้้�มแอลกอฮอล์กับโรค์มะเร็งตับ	 กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้้วยสองกลุ่มค้์อกลุ่มท่�ด้้�มแอลกอฮอล์และกลุ่มท่�ไม่ด้้�มแอลกอฮอล์	 ทั�งสองกลุ่มน่ื้�ถุ้กติด้ตามไปในื้ 

ระยะเวลา	 10	 ปี	 เพ้ื้�อด้้ว่ากลุ่มไหนื้ม่อุบัติการณ์การเกิด้โรค์มะเร็งตับมากกว่ากันื้	 ในื้ช่วงระยะเวลาท่�ติด้ตาม 

ผ้้วิจัยไม่ต้องแนื้ะนื้ำาให้ใค์รหยุด้การด้้�มแอลกอฮอร์หร้อใค์รจะเริ�มด้้�มเวลาไหนื้ก็ไม่ต้องไปแนื้ะนื้ำาใด้	 ๆ	 ทั�งสิ�นื้	 

ปล่อยให้การศ่กษาเป็นื้ไปตามธรรมชาติ

	 ค์ำาว่า	 “Cohort ”	 มาจากค์ำาภาษาลาตินื้แปลว่าทหารกลุ่มหนื้่�ง	 ในื้ทางวิทยาการระบาด้	 Cohort	 

หมายถุ่งกลุ่มค์นื้ท่�ได้้รับการติด้ตามในื้ช่วงเวลาหน่ื้�งหร้อกลุ่มค์นื้ท่�ม่คุ์ณลักษณะเด่้ยวกันื้หร้อม่ประสบการณ์ 

เหม้อนื้กันื้	 เช่นื้	 กลุ่มค์นื้ท่�เกิด้ในื้ปีเด่้ยวกันื้ม่ประสบการณ์ในื้เร้�องเทค์โนื้โลย่ค์ล้ายกันื้	 เป็นื้ต้นื้	 หากค์นื้กลุ่มน่ื้� 

ได้้รับการติด้ตามไปข้้างหน้ื้าเร่ยกว่า	Prospective	หร้อติด้ตามย้อนื้หลังเร่ยกว่า	Retrospective	ดั้งนัื้�นื้	การศ่กษา	

Cohort	 สามารถุศ่กษาได้้ทั�งร้ปแบบไปข้้างหนื้้า	 (Prospective	 Cohort 	 หร้อ	 Concurrent	 Cohort)	 และ 

ย้อนื้หลัง	 (Retrospective	 Cohort 	 หร้อ	 Historical	 Cohort	 หร้อ	 Non-concurrent	 Cohort)	 ซ่ึ่�งค์ำาว่า	 

Concurrent	หมายถุ่ง	การเก็บข้้อม้ลข้องการได้้รับปัจจัยเส่�ยง	(Exposure)	ไปพื้ร้อม	ๆ	กับการเริ�มต้นื้ข้องศ่กษา	

นื้อกจากน่ื้�การศ่กษา	 Cohort	 ยังสามารถุรวมการติด้ตามทั�งไปข้้างหน้ื้าและย้อนื้ไปข้้างหลัง	 เร่ยกการศ่กษา 

ชนิื้ด้น่ื้�ว่า	 Ambidirectional	 Cohort	 Study 	 หร้อ	 Retrospective	 Prospective	 Cohort	 หร้อ	 Historical	

Prospective	 Cohort	 	 แม้ค์ำาว่า	 Cohort	 Study	 เป็นื้ค์ำาท่�มาตรฐานื้สำาหรับการศ่กษาท่�ติด้ตามกลุ่มค์นื้ท่�ม่

คุ์ณลักษณะท่�เหม้อนื้กันื้	นัื้กวิทยาการระบาด้หร้อนัื้กวิจัยบางกลุ่มก็เร่ยกการศ่กษา	Cohort	ว่า	Follow-up	Study	

หร้อ	Incidence	Study	หร้อ	Longitudinal	Study	ได้้เช่นื้เด่้ยวกันื้	การเร่ยกช้�อเช่นื้น่ื้�เหม้อนื้ให้ทราบว่าลักษณะ

ประชากรข้องการศ่กษา	 Cohort	 มาจากไหนื้และ	 Exposure	 สามารถุเปล่�ยนื้แปลงตามเวลาท่�ติด้ตามและ 

ม่การหายไปจากการติด้ตาม	(Lost	to	Follow-up)

คุำณลักษณะของประชิ�กรท่�ใชิใ้นำก�รศึกึษ� Cohort

	 1.	 ประชากรท่�ศ่กษาในื้ลักษณะท่�หน่ื้�งค้์อประชากรเปิด้ 	 (Open	 Population	 หร้อ	 Dynamic	 

Population)	หมายถุ่งกลุ่มตัวอยา่งท่�ศ่กษาสามารถุเข้้าหร้อออกจากการศ่กษาได้้ตลอด้เวลา	ดั้งนัื้�นื้ม่โอกาสทำาให้
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	 การศ่กษา	 Case	 Control 	 เป็นื้การศ่กษาเชิงวิเค์ราะห์อ่กร้ปแบบหน่ื้�งท่�นัื้กวิทยาการระบาด้ได้้ 

นื้ำามาใช้เพ้ื้�อแก้ไข้ปัญหาสุข้ภาพื้ให้กับประชาชนื้	 การศ่กษา	 Case	 Control	 	 ถุ้กนื้ำามาใช้ตั�งแต่ปี	 ค์.ศ.	 1920	 

ในื้ปัจจุบันื้ม่การนื้ำามาใช้ในื้ทางวิทยาการระบาด้อย่างแพื้ร่หลาย	 เป้าประสงค์์ข้องการศ่กษาชนิื้ด้น่ื้�ค้์อเพ้ื้�อศ่กษา

ค์วามสมัพัื้นื้ธ์ระหว่างโรค์หร้อปัญหาสุข้ภาพื้และปจัจัยเส่�ยงท่�สนื้ใจ	ช้�ออ้�นื้	ๆ 	ข้องการศ่กษา	Case	Control	ได้้แก่	

Case	Comparison	Study	หร้อ	Case	Reference	Study	นัื้กวิจัยบางกลุ่มอาจเร่ยก	Retrospective	Study	

เป็นื้ต้นื้	อย่างไรก็ตาม	ในื้ช่วง	3	ทัศวรรษท่�ผ่านื้มาการศ่กษา	Case	Control	ได้้ม่การเปล่�ยนื้แปลงมากจนื้ทำาให้

นัื้กวิทยาการระบาด้ในื้ปัจจุบันื้เห็นื้ว่าคุ์ณภาพื้ข้องการศ่กษา	 Case	 Control	 สามารถุเท่ยบเค่์ยงกับการศ่กษา	

Cohort 	 ได้้	 เน้ื้�องจากได้้ม่การออกแบบการศ่กษา	 Case	 Control	 ชนิื้ด้ใหม่	 (Hybrid)	 ท่�แตกแข้นื้งข่้�นื้มา 

ซ่ึ่�งจะกล่าวถุ่งต่อไป			

	 สำาหรับเน้ื้�อหาในื้บทท่�	 7	 น่ื้�	 ประกอบด้้วยรายละเอ่ยด้ข้องการศ่กษา	 Case	 Control 	 แบบแนื้วคิ์ด้

ดั้�งเดิ้ม	 ตามด้้วยการออกแบบการศ่กษา	 วิธ่การศ่กษา	 การคั์ด้เล้อกตัวอย่างเข้้าศ่กษา	 การวัด้การสัมผัสหร้อ 

ปัจจัยเส่�ยง	 (Exposure)	 จุด้แข็้งและจุด้อ่อนื้ข้องการศ่กษา	 สถิุติท่�ใช้ในื้การศ่กษา	 อค์ติ 	 (Bias)	 ตัวแปรกวนื้	 

(Confounding	 Factors)	 ร้ปแบบการศ่กษาอ้�นื้	 ๆ	 ท่�เก่�ยวข้้องกับ	 Case	 Control	 และตัวอย่างการศ่กษา 

แต่ละชนิื้ด้

แนำวคิำดของก�รศึกึษ� Case Control  

	 จากเดิ้มนัื้กวิทยาการระบาด้มองว่าการศ่กษา	Case	Control 	เป็นื้ทางเล้อกและเป็นื้ฐานื้ข้องการศ่กษา	

Cohort 	ซ่ึ่�งการศ่กษา	Cohort	นัื้�นื้เริ�มจากกลุ่มค์นื้ท่�ยงัไม่เป็นื้โรค์แต่ม่การสัมผัสหร้อไม่สัมผัสกับปัจจัยเส่�ยงท่�ทำาให้

เกิด้โรค์	แล้วผ้้วิจัยติด้ตามไปข้้างหน้ื้าเพ้ื้�อวัด้การเกิด้โรค์หร้อผลลัพื้ธ์	(Outcome)	ในื้ทางกลับกันื้	แนื้วคิ์ด้เดิ้มข้อง

การศ่กษา	Case	Control	ค้์อการเริ�มจากการศ่กษาในื้กลุ่มค์นื้ท่�เป็นื้โรค์และไม่เป็นื้โรค์	กลุ่มค์นื้ท่�เป็นื้โรค์เร่ยกว่า	

กลุ่ม	 Case	 ส่วนื้กลุ่มค์นื้ท่�ยังไม่เป็นื้โรค์เร่ยกว่า	 กลุ่ม	 Control	 หร้อกลุ่มเปร่ยบเท่ยบ	 หลังจากนัื้�นื้ผ้้วิจัยทำา 

การเปร่ยบเท่ยบการสัมผัสกับปัจจัยเส่�ยงระหว่างกลุ่มท่�เป็นื้โรค์และกลุ่มท่�ไม่เป็นื้โรค์	

	 ตัวอยา่งเชน่ื้	การศ่กษาค์วามสมัพัื้นื้ธ์ระหวา่งโรค์มะเรง็ลำาไสใ้หญ่	(Colon	Cancer)	กบัการรบัประทานื้

อาหารท่�ม่เส้นื้ใย	 กลุ่มค์นื้ท่�เป็นื้โรค์มะเร็งลำาไส้ใหญ่ถุ้กคั์ด้เล้อกเข้้ามาเป็นื้กลุ่ม	 Case	 และกลุ่มค์นื้ท่�ไม่เป็นื้ 

โรค์มะเร็งลำาไส้ใหญ่ได้้รับการคั์ด้เล้อกเข้้ามาเป็นื้กลุ่มเปร่ยบเท่ยบ	 จากนัื้�นื้ผ้้วิจัยทำาการวัด้ระดั้บปัจจัยเส่�ยง 

หร้อปริมาณการรับประทานื้อาหารท่�ม่เส้นื้ใยทั�งสองกลุ่มในื้อด่้ตท่�ผ่านื้มา	ต่อมาทำาการเปร่ยบเท่ยบการรับประทานื้

อาหารท่�ม่เส้นื้ใยกลุ่มท่�เป็นื้โรค์กับกลุ่มท่�ไม่เป็นื้โรค์	 หากพื้บว่าร้อยละ	 75	 ข้องกลุ่มท่�เป็นื้โรค์และร้อยละ	 25	 

ข้องกลุ่มท่�ไม่เป็นื้โรค์ม่ประวัติการรับประทานื้อาหารท่�ม่เส้นื้ใยไม่เพ่ื้ยงพื้อ	 ผ้้วิจัยก็สามารถุสรุปได้้ว่าการเกิด้ 

โรค์มะเรง็ลำาไส้ใหญ่ม่ค์วามสมัพัื้นื้ธ์กับการรบัประทานื้อาหารท่�ม่เส้นื้ใยไมเ่พ่ื้ยงพื้อ	ด้งันัื้�นื้แนื้วค์ดิ้เด้มิข้องการศ่กษา

แบบ	Case	Control 	เป็นื้การศ่กษาท่�เริ�มต้นื้จากผล	(Effect)	หร้อโรค์ไปหาสาเหตุ	(Cause)	หร้อปัจจัยท่�ทำาให้
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	 การศ่กษาเชิงทด้ลอง	 (Experimental		 Study	 หร้อ	 Trial)	 เป็นื้การศ่กษาท่�สามารถุนื้ำามาใช้ได้้ 

ทั�งในื้ด้้านื้การป้องกันื้โรค์	 (Prevention)	 และการรักษาโรค์	 (Therapy)	 ซ่ึ่�งผ้้วิจัยสามารถุออกแบบการศ่กษา 

ให้กลุ่มตัวอยา่งได้้รับหร้อไมไ่ด้้รับปัจจัยการปอ้งกันื้โรค์หร้อการรกัษาโรค์	กลุ่มตัวอยา่งอาจม่สองกลุ่มหร้อมากกวา่

สองกลุ่มก็ได้้ข่้�นื้อย้่กับวิธ่การออกแบบการวิจัย	 การศ่กษาเชิงทด้ลองจะแตกต่างจากการศ่กษาเชิงสังเกต	 

(Observational	Study)	ตรงท่�ผ้้วิจัยสามารถุออกแบบการได้้รับปัจจัย	(Assigned	Exposure)	ให้กลุ่มตัวอย่าง

ว่ากลุ่มไหนื้ได้้รับหร้อไม่ได้้รับปัจจัย	ได้้รับข้นื้าด้ไหนื้และระยะเวลานื้านื้เท่าใด้	หลังจากนัื้�นื้ผ้้วิจัยเฝ้ีาสังเกตติด้ตาม

ผลลัพื้ธ์	 (Outcome)	 ท่�เกิด้ข่้�นื้	 ซ่ึ่�งสิ�งท่�ผ้้วิจัยกำาหนื้ด้	 (Assign)	 ให้กับกลุ่มตัวอย่างถุ้อว่าเป็นื้เหตุ	 (Cause)	 

ส่วนื้ผลจากการศ่กษาเร่ยกว่า	 Effect	 ด้ังนัื้�นื้การศ่กษาเชิงทด้ลอง	 เป็นื้การศ่กษาปฏิิสัมพัื้นื้ธ์ข้องสาเหตุและผล	

(Cause-effect	 Interaction)	 การศ่กษาเชิงทด้ลองสามารถุเร่ยก	 Intervention	 Study	 ได้้เช่นื้เด่้ยวกันื้	 

เพื้ราะการออกแบบการศ่กษาเป็นื้การใส่สิ�งท่�ไปจัด้กระทำา	 (Intervene)	 ให้กับกลุ่มตัวอย่าง	 แล้ววัด้ผลท่�เกิด้ข่้�นื้

จากการจัด้กระทำาท่�ได้้ออกแบบไว้	 ในื้การศ่กษาเชิงทด้ลอง	 หากม่การด้ำาเนิื้นื้การวิจัยในื้ห้องปฏิิบัติการร่วมด้้วย	

ผ้้วิจัยสามารถุค์วบคุ์มปัจจัยต่าง	 ๆ	 ได้้ด่้	 นัื้กวิทยาการระบาด้หร้อนัื้กวิจัยเช้�อว่าผลท่�ได้้จากการศ่กษาเชิงทด้ลอง

น่ื้าเช้�อถุ้อและค์วามหนัื้กแน่ื้นื้ในื้การย้นื้ยันื้ผลเชิงวิทยาศาสตร์ด่้กว่าผลการศ่กษาเชิงสังเกต		

	 ดั้งท่�ได้้กล่าวไว้ข้้างต้นื้	การศ่กษาเชิงทด้ลองสามารถุศ่กษาเพ้ื้�อให้เกิด้ประโยชน์ื้ได้้ทั�งในื้ด้้านื้สาธารณสุข้	

(Public	Health)	และด้้านื้การแพื้ทย์	(Clinical	Practice)	ซ่ึ่�งวัตถุุประสงค์์ค้์อการช่วยแก้ไข้ปัญหาหร้อปรับเปล่�ยนื้

ธรรมชาติข้องการเกิด้โรค์	(Natural	History	of	Disease)	ข้องประชากร	ได้้แก่	ช่วยลด้หร้อป้องกันื้การเส่ยช่วิต	

ลด้ค์วามพิื้การ	ลด้โอกาสเส่�ยงในื้การเกิด้โรค์	เป็นื้ต้นื้	สิ�งท่�ท้าทายสำาหรับผ้้วิจัยค้์อการนื้ำาวิธ่การรักษา	การป้องกันื้	

หร้อแนื้วทาง	(Guideline)	ต่าง	ๆ	มาใช้กับประชาชนื้ให้เกิด้ประสิทธิภาพื้ส้งสุด้	ตัวอย่างการศ่กษาในื้เชิงป้องกันื้	

เช่นื้	 ในื้ช่วงการระบาด้ข้องโรค์	 COVID-19 	 องค์์การอนื้ามัยโลก	 (World	 Health	Organization)	 ได้้แนื้ะนื้ำา 

ให้ประชาชนื้เว้นื้ระยะห่างทางสังค์ม	 (Social	 Distancing)	 อย่างน้ื้อย	 1-2	 เมตร	 ใส่หน้ื้ากากอนื้ามัย	 (Mask)	 

และล้างม้อบ่อย	ๆ	 (Hand	Washing)	 เพ้ื้�อป้องกันื้การระบาด้ข้องโรค์	 สิ�งเหล่าน่ื้�เป็นื้แนื้วทางในื้การป้องกันื้โรค์	

ผลการปฏิิบัติดั้งกล่าวสามารถุค์วบค์มุและป้องกันื้โรค์ได้้จริงซ่ึ่�งได้้ผ่านื้การทด้ลองมาแลว้	ดั้งนัื้�นื้หากผ้้วิจัยต้องการ

วัด้ผลการปฏิิบัติตามแนื้วทางน่ื้�ในื้ชุมชนื้ข้องตนื้เองกส็ามารถุทำาการศ่กษาเชงิทด้ลองได้้เชน่ื้กันื้เพ้ื้�อด้้ว่าประชาชนื้

ม่การปรับเปล่�ยนื้พื้ฤติกรรมดั้งกล่าวด่้ข่้�นื้หร้อไม่อย่างไร	 สำาหรับในื้เชิงการรักษา	 เช่นื้	 ประเทศจ่นื้ได้้ผลิต 

และทด้ลองใชย้าต้านื้ไวรัส		Favilavir	เป็นื้ยาต้านื้โรค์	COVID-19	ตวัแรกได้้ผลด่้	ซ่ึ่�งได้้จากผลการศ่กษาเชงิทด้ลอง	

หากนัื้กวิจัยชาวไทยนื้ำายาดั้งกล่าวมาทด้ลองประสิทธิภาพื้เพิื้�มเติมก็สามารถุทำาได้้	 โด้ยออกแบบการศ่กษาใหม่	

เช่นื้	 การศ่กษาในื้ผ้้ป่วยท่�ม่อาการหร้อคุ์ณลักษณะท่�ใกล้เค่์ยงกันื้	 อาจแบ่งผ้้ป่วยออกเป็นื้	 2	 กลุ่ม	 ด้้วยวิธ่การ 

เล้อกสุ่ม	(Randomization)	โด้ยให้กลุ่มท่�	1	เป็นื้กลุ่มทด้ลอง	ค้์อให้ผ้้ป่วยได้้รับยา	Favilavir	ร่วมกับยาต้านื้ไวรัส 

เอชไอว่	(HIV)	กลุ่มท่�	2	เป็นื้กลุ่มค์วบค์มุ	ให้ผ้้ป่วยได้้รับยา	Favilavir	อยา่งเด่้ยว	แล้วเปร่ยบผลการรักษาว่าม่ค์วาม

แตกต่างกันื้อย่างไร	ลักษณะเช่นื้น่ื้�เป็นื้การศ่กษาเชิงทด้ลองในื้ด้้านื้การรักษาทางการแพื้ทย์	(Clinical	Practice)	



บัทท่� 9

ก�รคำำ�นำวณขนำ�ดตััวอย�่งสำ�ห์รบััก�รศึึกษ� 
ท�งวิทย�ก�รระบั�ด

(Sample Size Calculation for Epidemiological Studies)
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การศึกษาทางวิทยาการระบาด

01
02
03
04
05
06
07
08
09

 ตััวอย่�ง

	 สำาหรับเน้ื้�อหาในื้บทท่�	9	น่ื้�ประกอบด้้วยส้ตรและตัวอย่างวิธ่การค์ำานื้วณข้นื้าด้ตัวอย่าง ข้องการศ่กษา

ทางวิทยาการระบาด้แต่ละชนิื้ด้ท่�นื้กัวิทยาการระบาด้หร้อนัื้กวิจยัสามารถุนื้ำาไปใช้ในื้การค์ำานื้วณหาข้นื้าด้ตัวอยา่ง

ท่�เหมาะสมสำาหรับการศ่กษาท่�ได้้ออกแบบไว้เพ้ื้�อการด้ำาเนิื้นื้การศ่กษ	า	ได้้แก่	ส้ตรและวธ่ิการค์ำานื้วณข้นื้าด้ตัวอย่าง

สำาหรับการศ่กษาเชิงพื้รรณนื้า	(Descriptive	Study)	การศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงวิเค์ราะห์	 (Analytical	Cross- 

sectional	 Sectional	 Study)	 การศ่กษา	 Case	 Control 	 การศ่กษา	 Cohort 	 การศ่กษาเชิงทด้ลองแบบสุ่ม 

และม่กลุ่มค์วบคุ์ม	(Randomized	Control	Trial)	และการศ่กษาเชิงก่�งทด้ลอง	(Quasi-experimental	Study)		

ก�รคำำ�นำวณขนำ�ดตััวอย�่งสำ�ห์รบััก�รศึกึษ�เชิิงพื้รรณนำ� (Descriptive Study)

	 ส้ตรท่�ใช้ในื้การค์ำานื้วณข้นื้าด้ตัวอย่างข้องการศ่กษาเชิงพื้รรณนื้ารวมถุ่งการศ่กษาภาค์ตัด้ข้วาง 

เชิงวิเค์ราะห์ท่�นัื้กวิจัยสามารถุนื้ำามาใช้ในื้การประมาณค่์า	ประกอบด้้วย	4	ส้ตร	ดั้งน่ื้�

	 1.		การค์ำานื้วณข้นื้าด้ตัวอย่างเพ้ื้�อประมาณค่์าเฉล่�ย ในื้กรณ่ท่�ไม่ทราบประชากร	(Infinite	Population	

Mean)	ส้	ตรท่�ใช้	ค้์อ

n=
z

1-
α
2

2 σ2

d2
 

	 กำาหนื้ด้ให้

																															n	=	ข้นื้าด้ตัวอย่างท่�ใช้ในื้การศ่กษา

																 Alpha	(α)	=	ค่์าค์วามผิด้พื้ลาด้ท่�ยอมให้เกิด้ข่้�นื้จากการปฏิิเสธสมมติฐานื้ท่�เป็นื้จริง	 (Type	 I	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Error)								

	 																Z	=	ค่์าค์ะแนื้นื้มาตรฐานื้

																																 =	ค่์าส่วนื้เบ่�ยงเบนื้มาตราฐานื้ข้องค่์าเฉล่�ยตัวแปรท่�ต้องการวัด้

		 	 									 	 d	=	ค่์าค์วามค์ลาด้เค์ล้�อนื้ท่�ห่างไปจากค่์าท่�เกิด้ข่้�นื้จริงในื้ประชากรข้องค่์าเฉล่�ยตัวแปร 

	 	 	 	 	 	 	 	 ท่�ต้องการวัด้

                    

	 การศ่กษาภาค์ตัด้ข้วางเชิงวิเค์ราะห์ม่วัตถุุประสงค์์เพ้ื้�อศ่กษาปัจจัยท่�ม่ค์วามสัมพัื้นื้ธ์กับนื้ำ�าตาลในื้เล้อด้	

(Fasting	 Blood	 Sugar)	 ข้องผ้้ป่วยส้งอายุท่�เป็นื้โรค์เบาหวานื้ชนื้ิด้ท่�	 2	 ในื้เข้ตภาค์เหน้ื้อตอนื้ล่าง	 สมมุติ	 

จากการศ่กษาท่�ผ่านื้มา	 พื้บว่า	 ส่วนื้เบ่�ยงเบนื้มาตรฐานื้ข้องนื้ำ�าตาลในื้เล้อด้ข้องผ้้ป่วยโรค์เบาหวานื้ชนิื้ด้ท่�	 2	 

ในื้ผ้้ส้งอายุเท่ากับ	20	มิลลิกรัมต่อ	1	เด้ซิึ่ลิตร	กำาหนื้ด้ค์วามค์ลาด้เค์ล้�อนื้ท่�	ร้อยละ	3	แทนื้ค่์าในื้ส้ตร	ดั้งน่ื้�	



 หนังสือเล่มนี�มีสาระสำาคัญเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะของเซลล์ท่ีทำางาน 

ร่วมกัน ในระบบภููมิค้้มกัน กลไกการทำางานของเซลล์ในร่างกายท่ีประกอบด้้วย 

ระบบภููมิค้้มกันโด้ยกำาเนิด้และภููมิค้้มกันแบบจำาเพาะซ่่งตอบสนองและป้องกัน 

ส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้ามาทำาลายร่างกายและป้องกันการเกิด้โรค โด้ยมีเนื�อหาครอบคล้ม 

ถ่ึงลักษณะและโครงสร้างของแอนติเจนแอนติบอดี้ การสร้างโมโนโคลนาลแอนติบอดี้  

การกระต้้นภููมิค้้มกัน นอกจากนี�ยังกล่าวถ่ึงโรคท่ีเก่ียวข้อง กับระบบภููมิค้้มกันของ

ร่างกาย เช่่น มะเร็ง ภููมิต้านทานเนื�อเย่ือตัวเอง ภูาวะภููมิไวเกิน ภููมิค้้มกันต่อจ้ลชี่พ

หนังสือเล่มนี�เหมาะสำาหรับนิสิต นักศ่ึกษา อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจทบทวนความรู้ 

เก่ียวกับระบบภููมิค้้มกันของร่างกาย ผู้อ่านสามารถึนำาความรู้ท่ีได้้จากการศ่ึกษาไป

ประย้กต์ใช้่ต่อไป
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (ฉบับปรับปรุง)

350
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ผู้แต่ง: ผศ. ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

การเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนไหว 

จากหลักการสู่แนวทางปฏิบัติ

 มน้ษย์เราจะสามารถึประกอบกิจวัตรประจำาวัน

หรือทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้้อย่างมีประสิทธิิภูาพ จำาเป็นต้อง

มีสมรรถึนะการเคล่ือนไหวท่ีดี้ หนังสือเล่มนี�เล็งเห็นถ่ึง 

ความสำาคัญของสมรรถึนะการเคล่ือนไหว และได้้อธิิบายถ่ึง

ความรู้พื�นฐานของการเคล่ือนไหว และวิธีิการสำาหรับ 

เพ่ิมสมรรถึนะการเคล่ือนไหว ไม่ว่าจะเป็นการออกกำาลังกาย 

ความใส่ใจ และการจินตนาการการเคล่ือนไหว หนังสือ 

เล่มนี�เหมาะสำาหรับบ้คลากรทางสายวิทยาศึาสตร์ส้ขภูาพ 

ได้้แก่ แพทย์ พยาบาลนักกายภูาพบำาบัด้ และนักกิจกรรม

บำาบัด้ และนักวิทยาศึาสตร์การกีฬา เพ่ือใช้่เป็นแนวทาง 

ในการนำาไปประย้กต์ใช้่เพ่ือเพ่ิมสมรรถึนะการเคล่ือนไหว 

ให้กับบ้คคลท่ัวไป นักกีฬา หรือบ้คคลท่ีมีความบกพร่อง 

ในเร่ืองของการเคล่ือนไหว

290
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ผู้แต่ง: รศ. ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม

 ในแต่ละปีท้ก ๆ ประเทศึ ได้้ใช้่จ่ายเงินจำานวนมาก 

เพ่ือรักษาส้ขภูาพของประช่าช่น การส่งเสริมส้ขภูาพเป็น 

ทางออกท่ีสำาคัญท่ีสามารถึช่่วยลด้ปัจจัยเส่ียงและลด้ค่าใช้่จ่าย  

ในการบำาบัด้รักษาได้้อย่างมีประสิทธิิภูาพ อย่างไรก็ดี้วง 

การสาธิารณส้ขได้้เร่ิมให้ความสำาคัญกับงานส่งเสริมส้ขภูาพ 

ในมิติระดั้บสังคมท่ีมีแนวคิด้ของการส่งเสริมส้ขภูาพอย่างเป็น 

ระบบ สอด้คล้องกับโครงสร้างทางสังคมและแบบแผนการด้ำาเนิน

ชี่วิตของบ้คคล แต่ละช่่วงวัย นับตั�งแต่ก่อนเกิด้จนถ่ึงตาย  

ซ่่งขอบข่ายและแนวคิด้เก่ียวกับการส่งเสริม ส้ขภูาพ มีมิติ 

ของความสลับซับซ้อน กว้างขวาง ล่กซ่�ง และมีพลวัตแตกต่างไป

จากเดิ้ม ทั�งลักษณะปรัช่ญาและแนวคดิ้ทฤษฎีี หลักการนโยบาย

ในเชิ่งอ้ด้มการณ์ รวมถ่ึงกลยท้ธ์ิ ท่ีจะนำาไปสู่กิจกรรมท่ีสอด้คลอ้ง

กับปัญหาอย่างแท้จริง ทั�งในปัจจ้บันและในอนาคต ตำารา  

หลักการส่งเสริมส้ขภูาพนี� ได้้จัด้ทำาข่�นสำาหรับนักศ่ึกษาและ

บ้คลากรในสาขาวิทยาศึาสตร์ส้ขภูาพและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้้นำาไป

ใช้่ในการเรียน การสอน และประยก้ต์ใช้่ในการทำางาน ส่งเสริมส้ข

ภูาพ ผู้เขียนได้้เรียบเรียงประเด็้นท่ีสำาคัญของแต่ละเร่ืองไว้ 

อยา่งครอบคล้ม และสามารถึนำาไปประยก้ต์ใช้่ได้้อย่างเหมาะสม

กับย้คปัจจ้บัน

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

หลักการส่งเสริมสุขภาพ
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วิจัยเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา

สาธารณสุขในชุมชน
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ผู้แต่ง: รศ. ดร.ปัทมา สุพรรณกุล

สถิติประยุกต์สำาหรับ 

งานวิจัยด้านสาธารณสุข

 สถิึติเป็นเคร่ืองมือสำาคัญสำาหรับการวิจัย ในการ

พิจารณาเลือกเคร่ืองมือทางสถิึติสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือตอบวัตถ้ึประสงค์งานวิจัยนั�น ผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้ 

เก่ียวกับหลักการเลือกใช้่สถิึติ ข้อตกลงเบื�องต้นของสถึิติ 

ตลอด้จนประเภูทของมาตรวัด้ตัวแปรท่ีศ่ึกษา จะเห็นว่าข้อมูล

เปรียบเสมือนวัตถ้ึดิ้บในการผลิตงานวิจัย หากผู้วิจัยเข้าใจ

ลักษณะวัตถ้ึดิ้บก็จะสามารถึเลือกใช้่สถิึติได้้อย่างเหมาะสม  

ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลงานวิจยันั�นมีความถูึกต้องและมีความน่า

เช่ื่อถืึอ กระบวนการแปลงวัตถ้ึดิ้บท่ีสำาคัญคือความรอบรู้เก่ียว

กับเทคนิควิธีิ การจัด้การข้อมูล และวิธีิการวิเคราะห์ข้อมูลด้้วย

โปรแกรมสำาเร็จรูป หนังสือนี�นำาเสนอสถิึติประยก้ต์พร้อมทั�งภูาพ

ประกอบคำาอธิิบายในท้กขั�นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถึิติ พร้อมวิธีิการอ่านการแปล 

ความหมาย ผลการวิเคราะห์ และวิธีิการนำาเสนอตารางผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างครบถ้ึวน

 ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาก่ีร้อยก่ีพันปีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของมน้ษย์ก็ยังคงเป็นงานยากเสมอและต้องเผชิ่ญ 

กับเป้าหมายใหม่ ๆ ท่ีท้าทายมากข่�นทั�งจากเง่ือนไขทางสังคม 

ท่ีหลากหลาย ซับซ้อนและสภูาพส่ิงแวด้ล้อมท่ีผันแปรไปอย่าง

รวด้เร็ว

 ถ่ึงแม้ว่าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมน้ษยจ์ะยงัคง

เป็นงานยากต่อไป แต่ผู้เขียนก็หวังว่าหนังสือเล่มนี�จะมีประโยช่น์

ช่่วยให้งานยากเหล่านี�กลายเป็นงานยากท่ีสน้ก เป็นงานยากท่ี

ท้าทาย และเปน็งานยากท่ีประสบผลสำาเร็จ ซ่่งผลลัพธ์ิท่ีเกิด้ข่�น

จากงานยาก ๆ เหล่านี�น่ีเองท่ีนอกจากจะทำาให้ประช่าช่นมี

ส้ขภูาพและค้ณภูาพชี่วิตท่ีดี้ข่�นแล้ว ยังนำามาซ่่งความรู้ส่กปลื�ม

ปีติยินดี้ และสามารถึสร้างรอยยิ�มกว้างในหัวใจให้กับนัก

สาธิารณส้ขตัวเล็ก ๆ ท่ีทำางานในช้่มช่นได้้อย่างท่ีส้ด้เช่่นกัน
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หนังสือแนะนำ�

 ท่ามกลางภูาระหนักอ่�งท่ีมีปลายทางยังคล้มเครือ การวิจัยเชิ่งปฏิิบัติการ 

จ่งเป็นทางเลือกหน่่งท่ีจะช่่วยให้เจ้าหน้าท่ีสาธิารณส้ขในช้่มช่นได้้ใช้่ศัึกยภูาพท่ีมีอย่าง

สูงส้ด้ ทั�งต้นท้นภููมิปัญญาในการจัด้การและแก้ไขปัญหาในช้่มช่นและต้นท้น 

ความสัมพันธ์ิทั�งในแนวราบและแนวล่กในขณะเดี้ยวกันก็เป็นจ้ด้เปล่ียนทำาให้เจ้าหน้าท่ี

สาธิารณส้ขในช้่มช่นได้้ทำางานในท่ีทางท่ีเหมาะสม คือ อยู่ในจ้ด้ท่ีสามารถึเป็นได้้ทั�ง 

นักปฏิิบัติงาน นักวิช่าการและนักปฏิิบัติการทางสังคม เพ่ือออกไปเปล่ียนแปลงสังคม 

สู่ส่ิงท่ีดี้กว่าด้้วยกระบวนการวจัิยท่ีมีชี่วิตชี่วา เสรมิสร้างพลังอำานาจประช่าช่นใหเ้ข้ามา

มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสาธิารณส้ขของตนเองและร่วมไตร่ตรองสะท้อนคิด้จนเกิด้ปัญญา

จากการปฏิิบัติจริง เป็นภูาวนามยปัญญาท่ีเป็นปัญญาขั�นสูงส้ด้ท่ีช่่วยปรับเปล่ียน 

การให้ความหมายกับท้ก ๆ ปัญหาสังคมท่ีร้มเร้า ให้กลายเป็นเร่ืองท้าทาย 

และสร้างสรรค์ได้้ด้้วยความเปี�ยมหวังน่ีเองท่ีถืึอว่าเป็นหัวใจของการวิจัยเชิ่งปฏิิบัติการ

ในงานสาธิารณส้ขและเป็นหัวใจด้วงเดี้ยวกับการพัฒนาส้ขภูาพช้่มช่นอย่างยั่งยืน

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด 

ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
360
บาท ผู้แต่ง: ผศ. ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ



สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สั่งซื้อหนังสือออนไลน์
จัดส่งถึงบ้านสะดวกรวดเร็ว

nu_publishing

 กรณีต้องการสั่งซื้อหนังสือปริมาณมาก หรือเข้าชั้นเรียนติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดจำหน่ายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สั่งซื้อทันที


