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 เก็บข้อมูลปัจจยัเสี่ยงที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรค 
 การเก็บข้อมูลเชิงพรรณนา ต้องมีการศึกษาให้ครอบคลมุ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโรค 

และสถานการณ์น้ันๆ 
 

  หลังจากที่เราต้ังสมมติฐานเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนที่จะดําเนินการต่อไปคือ การพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่ง 
การพิสูจน์สมมติฐานเราจะใช้สถิติวิเคราะห์เข้ามาช่วยอธิบาย สมมติฐานน้ันๆ ในการใช้สถิติวิเคราะห์จะมี 
หลายระดับซึ่งผู้ใช้จะต้องเรียนวิธีการวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกคร้ัง  

นอกจากเราจะใช้สถิติวิเคราะห์ เพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจพิสูจน์สมมติฐานแล้ว เรายังต้องใช้ผล 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งอาการทางคลินิก และผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ร่วมด้วย 
 

(5) ศึกษาข้อมูลระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์  จะทําเมื่อ ข้อมูลจากการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
ไม่สามารถช้ีชัดลงไปได้ และไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าอะไร คือปัจจัยเสี่ยง หรืออะไรคือ สาเหตุของโรคเพ่ือ
เหตุการณ์น้ัน ซึ่งการศึกษาเชิงวิเคราะห์ มีวิธีการ คือ 

 ออกแบบการศึกษา: ว่าจะออกแบบอย่างไร ขึ้นกับรูปแบบการศึกษา 
 การเลือกใช้สถติิพิสูจน์สมมติฐาน: RR, OR, Logistic Regression 
 การเลือกตัวแปร 
 Coloration: จะบอกทั้งขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและการเกิดโรค 

 
(6) ศึกษาข้อมูลเพื่อเติมด้านสิ่งแวดล้อมที่เก้ือหนุนให้เกิดโรคน้ีเพ่ือจะได้ตัดวงจรในส่วนน้ี โดยใช้

ข้อมูลประกอบ คือ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวกระตุ้น Host Agene ให้เกิดโรค, โอกาสแพร่เช้ือ, การเก็บสิ่ง
ตรวจเพ่ิมเติม เช่น จากผู้ประกอบการณ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ ฯลฯ, การปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม, ลักษณะทาง
ชีวภาพของเช้ือ, ลักษณะการติดโรค เป็นต้น 

 

(7) วางแผนกําหนดมาตรการในการควบคมุและป้องกันโรค พิจารณาโดยใช้องค์ประกอบของการ
เกิดโรค คือ 

7.1. ควบคุมแหล่งรังโรคและกําจัดแหล่งโรค 
7.2. กําจัดเช้ือ เช่น การฆ่าเช้ือ การทําลายเช้ือด้วยสารเคมี 
7.3. ตัดวงจรการติดต่อการถ่ายทอดเช้ือตามลักษณะของโรคน้ัน 
7.4. ควบคุม/แยก ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ และหาแนวทางการป้องกัน 
7.5. เตรียมชุมชน สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเก่ียวกับการป้องกันและควบคุมโรค 
7.6. นํามาตรการที่กําหนดลงสู่เครือข่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเป้าหมายในการป้องกัน

ควบคุมโรคโดยใช้การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
7.7. ติดตามมาตรการ การดําเนินงานป้องกันและควบคมุโรค รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคการ

ดําเนินงาน   



7.8. เฝ้าระวังพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรคน้ันๆ  
 

(8) สรุป/คืนขอ้มูล เมื่อดําเนินการสอบสวนโรคเสร็จแล้ว ต้องมีการสรุปและคืนข้อมลูให้พ้ืนที่ 
เครือข่าย หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และประชาชน ให้ทราบข้อมูลในการดําเนินงานคร้ังน้ี เพ่ือ
ให้กับพ้ืนที่เครอืข่าย นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังน้ี 

8.1. แจ้งข้อมลู/คืนข้อมูล ให้กับผู้บังคับบัญชา เครือข่าย หน่วยงานทั้งในและนอกที่เก่ียวข้อง 
และประชาชน ให้รับทราบข้อมูล 

8.2. ติดตามมาตรการ 
หลังการเกิดโรค  
 ถอดบทเรียนพูดคุยเพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง เพ่ือจะได้นํามาปรับใช้ในการสอบสวนโรคครั้ง

ต่อๆไป หรือสรุปผลการดําเนินงานที่ทําไปแล้ว หรือสิ้นสดุการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร
และคณะทํางานและผู้เช่ียวชาญ 

 ภายหลังการสอบสวนโรค หรือ การสอบสวนโรคได้ดําเนินการได้ระยะหน่ึง หรือการสอบสวน
โรคเสร็จสิ้นแลว้ สิ่งที่ที่ต้องทําคือ การถอดบทเรียน หรือการทํา Outbreak Conference 
 

การถอดบทเรียน: เป็นวิธีหน่ึงที่เลือกใช้โดยการทํา AAR เพ่ือเป็นการทบทวนขั้นตอนการดําเนินงาน
ทั้งหมด และดูว่า จุดบกพร่อง อยู่ตรงไหน แต่ไม่ได้หาว่า ใครเป็นคนผิด เมื่อได้จุดอ่อนของการดําเนินงานแล้ว
หาแนวทางแก้ไขเพ่ือ อุดจุดบกพร่องน้ัน เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินการสอบสวนโรคในคร้ังต่อๆ ไป
นอกจากน้ันยังพิจารณาขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินงานที่ดีที่เป็นประโยชน์เพ่ือเสนอในการนําไปปฏิบัติใน
เหตุการณ์อ่ืนต่อไป 

Outbreak Conference: เป็นการสรุปผลการดําเนินงาน ที่ดําเนินการไปแล้ว หรือสิ้นสุดการ  
ดําเนินเสนอการต่อผู้บริการ และคณะทํางานหรือผู้เช่ียวชาญ เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการหรือการส่ง
สารต่อไป 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน สคร. (Knowledge Heritage) 
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผู้ถอดความรู ้

1.นางสาวสุมาลี จันทลักษณ ์ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางสาววนิดา สายรัตน์ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3.นางสาวนิตยา ดวงแสง ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้เรียบเรียง 

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักจัดการความรู้ 

จากเวที : การถอดความรู้จากผู้รู้ผู้เช่ียวชาญของหน่วยงาน (ภาคเหนือ)  
            วันที ่17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมลานนา พาเลซ 2004 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 


