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Epidemiology in actions: 
key areas of public health practice 

 Public health surveillance

 Outbreak investigation

 Epidemiological research
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 Definition of Surveillance

 General principle of surveillance

 Flow of surveillance data

 Surveillance vs. Research 

 Type of surveillance

 Nature of surveillance

 Usefulness of surveillance

Outlines of Presentation
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Definition of Epidemiology

“The study of the occurrence and distribution of

health-related states or events in specified populations,

including the study of the DETERMINANTS influencing

such states, and the application of this knowledge to

control the health problems”

A dictionary of Epidemiology,  5th Ed. 

Oxford University Press, New York, 2008
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Epidemiology

Epidemiology

Distribution

Determinants

Time

Person

Place

Risk factor

Cause
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Surveillance in daily life

Your Date Here Your Footer Here 6
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Surveillance in our daily life
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Surveillance in our daily life
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Action is taken
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Definition of Surveillance

“Systematic and continuous collection, analysis and 

interpretation of data, closely integrated with the timely 

and coherent dissemination of the results and assessment 

to those who have the right to know so that action can be 

taken. It is an essential feature of epidemiological and 

public health practice. The final phase in the surveillance 

chain is the application of information to health 

promotion and to disease prevention and control.”

A dictionary of Epidemiology,  5th Ed. 

Oxford University Press, New York, 2008

Surveillance (French word)

sur = over 
veiller = to watch
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Key words

 Systematic and continuous

 Collection, analysis, interpretation of data

 Timely and coherent dissemination of the results

 Application of information to health promotion 

and to disease prevention and control 
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Surveillance is

Information for Action
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Public Health Approach

Problem Response

Surveillance:
What 
is the 

problem?

Risk Factor
Identification:
What is the 

cause?

Intervention
Evaluation:

What
works?

Implementation:
How do you

do it?

Goal of Public Health Surveillance
Provide information that can be used for 
health action by public health personnel, 
government leaders, and the public to 
guide public health policy and programs
* US.CDC
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Source : Division of Vaccine Preventable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

Data: National Communicable Disease Surveillance
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Surveillance: General Principle 

Health Care System Surveillance Center

Event Data

InformationIntervention

Reporting

Real world! … 

expected 

changes

Feedback, 

recommendations

A
n

a
ly

s
is

, 

in
te

rp
re

ta
tio

n

15



ส ำนกัระบำดวทิยำ16

Flow of Surveillance Data (1)

Provincial 

Health Office

Hospital

OPD

Lab.
Prevention & 
Control

IPD

District 

Health Office

Health Center

HCIS

EPIDEM

Patient
Patient

Report 506/507

Investigation & Control Measures

Treatment & 

Reporting
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Flow of Surveillance Data (2)

Ministry of Public Health

Department of Disease Control World Health

Organization

Division of 

Epidemiology***

Provincial 

Epidemiological Unit

Private hospitals 

and clinics

District Surveillance 

information center

Hospitals and clinics under  

universal coverage 

schemes

Case Report

Information

Regional 

Disease 

Control Center
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Burden of illness pyramid

Illness in the general population

Culture-confirmed case

Lab tests for organism

Specimen obtained

Person seeks care

Person becomes ill

Reported

Active Surveillance

Physician Survey

Laboratory Survey

Population Survey

Source:  US CDC, 1999
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Estimated Incidence of Salmonellosis in US 

population, per year

1,400,000 Salmonella infections

37,200 culture-
confirmed cases

Lab tests

Specimen obtained

113,000 visited physician

Reported
8,500 hospitalized

300 deaths

Person becomes ill

Source:  US CDC, 1999
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Hospital-based cases

Tip of Iceberg Phenomenon

Community cases and 
asymptomatic infections 20



ส ำนกัระบำดวทิยำSource: Division of Epidemiology, MOPH, Thailand

Imported cases

Local 
transmission

School 
outbreaks

Number of Confirmed 2009 H1N1 Influenza
by Region, Thailand, May – August 2009
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Number of Confirmed 2009 H1N1 Influenza
by Age-group, Thailand, May – October 2009

Source:  Division of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand
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• Establishing a functional case definition

• Confirmed case

• Probable case

• Suspect case

• Clinical Description vs. laboratory criteria for 

diagnosis

• Disease vs. infection

• AIDS and HIV infection

Case Definition for Surveillance Purpose
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WHO measles case definition

 Suspect
๏ Fever with maculopapular rash or doctor suspicious of measles 

 Laboratory confirmed
๏ Suspect case with laboratory confirm (serology or molecular 

test) for measles 

 Epidemiological confirmed
๏ Suspect case with epidemiological linkage with confirmed case

 Clinical compatible with measles
๏ Fever and maculopapular rash with any of cough, Coryza, 

Conjunctivitis whose sample has not been collected for 
confirmation or no epidemiological linkage with confirm case
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ICD10 codes of diseases with 
maculopapular rash

ICD10 Diseases with maculopapular rash
B05.0 - B05.9 Measles 
B06 Rubella
B08.2 Exanthema subitem [sixth disease roseola infantum]
B08.3 Erythema infectiosum [fifth disease]

B09
Unspecified viral infection characterized by skin and mucous 
membrane lesions

A38 Scarlet fever
A75.3 Scrub typhus
A90 Dengue Fever
A92 Chikungunysa
A92.8/ Zika fever
M30.3 Mucocutaneous lymphnode syndrome [Kawasaki]
R 21 Maculopapular Rash
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นยิามการเฝ้าระวงัผูป่้วยโควดิ 19
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Many false positives

Many specimens to be tested 

Low% of specimen tested +ve

Most cases detected, but …

Sensitivity and Specificity
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Sensitivity and Specificity

29

Few false positives

Fewer specimens to be tested 

High% specimens tested +ve

Cases missed, but …
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Surveillance = Research (1)

Objectives

Data collection

Frequence

Methods

Sources

• Follow trends

• detect problem

• evaluate

• continue

• standardised

• passive or active

• staff from 

health system

• many

Surveillance

• limited In time

• specific for the study

• active

• specific staff

• Few, not many

Research

• describe precisely

• test hypothesis

Source: Thacker SB, Berkelman RL. Public health surveillance in the United States.

Epidemiol Reviews 1988;10:164-90.
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Data analysis

Data dissemination

Quantity

Exhaustivity

Analyses

Controls

Periodicity

Public target

Media

• minimal

Surveillance

• Often incomplete

• simple, standardised,

descriptive

• Historical comparison

• Regular, rapid

• Decision maker

• Specific publications

Research

• detailed

• Often complete

• complexe, specific,

analytic

• Simultaneous comparison

• irregular, late

• researchers / MD

• Scientific publications

Surveillance = Research (2)

Source: Thacker SB, Berkelman RL. Public health surveillance in the United States.

Epidemiol Reviews 1988;10:164-90.
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Types of Surveillance System

 Passive surveillance

 Active surveillance

 Sentinel surveillance

 Special surveillance

 Indicator based 
surveillance

 Event based 
surveillance
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I. Passive Surveillance
 Routine reporting 

- Hospital-based case reporting

- laboratory-based case reporting

 Means of data transfer
๏ Paper-based

๏ Electronic-based

 Regularity of data transfer
๏ Daily

๏ Weekly, monthly

 Example: National notifiable disease surveillance
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Development of Surveillance systems in Thailand

Diseases Surveillance 
System: 506 Report

reporting of plague, 
cholera, smallpox, yellow 
fever and yellow fever

reporting of plague
Report 

14 
diseases

HIV-AIDS surveillance 
(Report 506/1)

Environmental  
Epidemiology 
surveillance

HIV sentinel sero surveillance 
in 14 provinces and later 
expand to cover all 
provinces

Injury Surveillance 
System in 10 
hospitals, 
including Bangkok, 
northeast, south, 
central

Disease 
Surveillance 

System in 
Migrants

AEFI surveillance
AFP surveillance

Occupational Health 
surveillance (Report 506/2)

in 4 provinces and later 
expand to cover all provinces 

chronic diseases 
surveillance

(Obesity, Diabetes, 
Ischemic heart disease)

Event based 
surveillance

Priority Disease 
Surveillance

Influenza Like Illness 
surveillance (ILI)

Laboratory 
surveillance 
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Development of surveillance system

 Paper based since 1974

 Electronic based in 2003
๏ Extract data from hospital 

database using ICD10 
code

๏ Epidemiologists at the 
hospitals verify 
information and submit 
data electronically to BOE 
every week 
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Flowchart of Agencies in the National 
Disease Surveillance System

Division of Epidemiology
- Surveillance data center
- Communicable Disease Unit 

Provincial Health Office

District Health Office 
(District Epidemiology 
Center)

Regional Health 
Office

Health Promotion 
Hospital

Community Hospital

Regional/General 
Hospital

Health Agencies

Primary data delivered 
Secondary data delivered (e.g., summary of diseases situation, surveillance report)
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II. Active Surveillance

• Routine reminders to health providers

• Search for cases at hospitals and/or in communities

• Complement a passive surveillance system during an 
outbreak setting

• Example: Acute Flaccid Paralysis (AFP) surveillance 
system in certain countries
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Acute flaccid Paralysis surveillance flow

Children under 15 

with acute flaccid 

paralysis

Interview and collect 2 stool 

samples at least 24 hours 

apart

Follow up patient at 60 days

Physicians/nurses report to epidemiologist

Regional health office

BOE staff, phone 02-590-3808

outbreak@health.moph.go.th

Epidemiologist conducts case 

investigation in 48 hrs

- Fill in case Ix form 

- Conduct active case finding

- Verify OPV3 coverage 

• Age <5 in the village 

• Age <1 year in the subdistcit

Send case investigation form 

to BOE staff

Report

Notify PHO

Report 

Enter data into AFP 
database using excel 
spreadsheet
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Passive Surveillance Active Surveillance

• Diseases are reported 

by health care providers

• Simple and inexpensive

• Limited by incompleteness

of reporting and variability

of quality

• Health agencies contact 

health providers seeking 

reports

• Ensures more complete 

reporting of conditions

• Used in conjunction 

with specific epidemiologic 

investigation

Types of Public Health Surveillance
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III. Sentinel Surveillance

 Being used when high-quality data are needed about a particular 

disease that cannot be obtained through a passive system

 Selected reporting units, with a high probability of seeing cases of the 

disease in question, good laboratory facilities and experienced well-

qualified staff, identify and notify on certain diseases

 Designed to collect key information on selected sentinel groups and 

sentinel sites

 Data collected in a well-designed sentinel system can be used to 

signal trends, identify outbreaks and monitor the burden of disease in 

a community
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Why laboratory surveillance? 

67 Infectious diseases under National Notifiable Disease 
Surveillance (R.506) – less than 10%  diseases had laboratory 
confirm

Not sufficient information to understand the etiology of the 
diseases

Sentinel laboratory surveillance of some important diseases have 
been launched in collaboration with the Thai National Institute of 
Health, Chulalongkorn University, and selected 
community/provincial hospitals
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Objectives

Understand the etiology and describe the epidemiology of 

the selected diseases:

- Hand foot mouth diseases, influenza, encephalitis, and 

diarrhea

Output

Weekly and annual report

Expected outcomes

- To better understand and respond to the emerging 

and re-emerging infectious diseases in a timely fashion

- To provide scientific information for policy makers for better 

prevention strategies
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Diseases under surveillance

43

Syndrome/
disease

Year 
launched

Focus pathogen Laboratory Laboratory 
method

Encephalitis 2014 Both viruses and 
some important 
bacteria

- King Chulalongkorn 
Memorial Hospital*
- AFRIMS**

- Realtime PCR   

- Serology test for 
JE, Dengue             

Hand foot and 
mouth disease 
(HFMD)

2015 Viruses - King Chulalongkorn 
Memorial Hospital*

Realtime PCR                  

Respiratory illness Jan 2016 Influenza - Thai – National 
Institute of Health

Realtime PCR                  

Diarrhea Jan 2018 Viruses - King Chulalongkorn 
Memorial Hospital*

Realtime PCR                  

*Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases - Health Science Centre
WHO Collaborating Centre for Research and Training on Viral Zoonoses, King Chulalongkorn 
Memorial Hospital, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
** AFRIMS: Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
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เหนือ
เชียงใหม่
- สันป่าตอง
- ฝาง
- นครพงิค์
เชียงราย
- เชียงรายฯ
- แม่จัน
ตาก
- แม่สอด

พะเยา

น่าน

- น่าน

- ทา่วังผา
สุโขทยั

กลาง
กทม.
-พญาไท3
-พระมงกุฎฯ
-ตากสินฯ
อยุธยา
- อยุธยา
- เสนา
นนทบุรี
ลพบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
จันทบุรี
เพชรบุรี

ตะวันออกเฉีย
งเหนือ

นครราชสีมา
- ครบุรี
- ด่านขุนทด
หนองคาย
อุดรธานี
นครพนม
ยโสธร
มุกดาหาร
มหาสารคาม
เลย

ใต้
ประจวบคีรีขัน

ธ์
- ประจวบฯ
- หวัหนิ

นครศรีธรรมรา
ช

สุราษฏรธ์านี

- สุราษฎรธ์านี

- เกาะสมุย

ตรัง

ภูเกต็

Sentinel sites: hospital based

44
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รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงสำยพนัธุไ์ข้หวดัใหญ่
ระหว่ำง มกรำคม –พฤศจิกำยน 2562

ผลจำกกำรศึกษำกำรเปล่ียนแปลงสำยพนัธุ์ ด้วยวิธี Gene sequencing พบว่ำตวัแทน
ของเช้ือไข้หวดัใหญ่ท่ีแยกได้ เมื่อเปรียบเทียบกบัสำยพนัธุว์คัซีนมีสดัส่วนดงัน้ี

ท่ีมำ: ศนูยไ์ข้หวดัใหญ่แห่งชำติ กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์30 ธนัวำคม 2562



 องค์กำรอนำมยัโลก ประกำศสำยพนัธุ์ไวรสัไข้หวดัใหญ่ท่ีคดัเลือกมำใช้ผลิตวคัซีนป้องกนั
โรคไข้หวดัใหญ่ ประจ ำปี 2563 ส ำหรบัประเทศทำงซีกโลกใต้ ประกอบด้วย

ท่ีมำ: ศนูยไ์ข้หวดัใหญ่แห่งชำติ กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์30 ธนัวำคม 2562
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IV. Special Surveillance

 Established in a special situation

 Specifically designed in response to emergency, 

e.g., post-tsunami disaster  

 Select appropriate population subgroups and 

reporting sites

 Disseminating surveillance data for immediate 

actions

48
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Indicator based vs Event based

Event based surveillance Indicator based 
surveillance

Objectives Detect outbreaks Detect outbreaks; define 
disease trends, 
seasonality, burden, risk 
factors

Information sources Official and unofficial 
reports of potential 
disease events from a 
wide variety of sources 
including media, rumors, 
blogs, community 
members, etc.

Reports of cases of 
diseases from health care 
providers, including 
physicians and hospital 
laboratories

Data/information Unstructured Structured

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/gddopscenter/how.html 50

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/gddopscenter/how.html


ส ำนกัระบำดวทิยำ

Indicator based vs Event based

Event based surveillance Indicator based 
surveillance

Information credibility Reports need verification 
to ensure cases meet a 
specific case definition, 
and are most credible 
when supported by 
laboratory confirmation

Reports are usually 
credible because health 
care providers are 
instructed to only report 
cases that meet specific 
case definitions, but the 
most credible reports 
involve laboratory-
confirmed cases

Timeliness May be early, even before 
ill person have sought
care

May be delayed, reported 
from health care facility 
and may be waiting for 
laboratory confirmation 

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/gddopscenter/how.html 51

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/gddopscenter/how.html
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Indicator based vs Event based

Event based surveillance Indicator based 
surveillance

Where is it used? Can be used anywhere Where health
infrastructure exists and 
health care providers and 
laboratories are willing to 
participate in public 
health surveillance

What disease is it used 
for?

All public health events 
involving potential 
disease, including events 
caused by unknown
disease

Usually known diseases

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/gddopscenter/how.html 52
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Event based surveillance system in Thailand

Outbreak/ 
abnormal 
events

DDC 
hotline

Local SRRT
Detect

Response

Region: Situation 
Awareness Team 
(SAT) 

Central: Situation 
Awareness Team (SAT) 

Rumors e.g., 
social media 
news

Report Verify 

Report Verify 
Event based 
surveillance 
database

Notify policy makers or relevant stakeholders
53
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Event based surveillance system in Thailand

Outbreak/ 
abnormal 
events

DDC 
hotline

Local SRRT
Detect

Response

Region: Situation 
Awareness Team 
(SAT) 

Central: Situation 
Awareness Team (SAT) 

Rumors e.g., 
social media 
news

Report Verify 

Report Verify 
Event based 
surveillance 
database

Notify policy makers or relevant stakeholders
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Usefulness of Surveillance

 Monitor trends of disease

 Determine the geographic distribution of illness

 Detect epidemic (outbreak)

 Evaluate control measures

 Detect changes in health/medical practices

 Generate hypotheses to stimulate research

 Facilitate public health resource planning
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Monitor trend of disease

Source:  Division of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand
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กราฟแสดงจ านวนผูป่้วยอาการเขา้ไดก้บัโรคหัด หดั
เยอรมัน จ าแนกวันเริม่ป่วยตามสปัดาหก์ารระบาดประเทศ
ไทย (วันที ่1 มกราคม 2561 – 29 พฤษภาคม 2563 )

* ทีมา: ส านักระบาดวิทยา ฐานข้อมูลโครงการก าจัดหัด
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Reported Cases of Food Poisoning per 100,000 Population, by Region, 

Thailand, 2556 – 2560 

Determine the geographic 

distribution of illness

Source:  Division of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand
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Source:  Division of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand

62

Monitor trend and determine geographic 
distribution of illness

กรำฟแสดงจ ำนวนผูป่้วยยืนยนัโรคหดั หดัเยอรมนั และผูป่้วยท่ีมีควำมเช่ือมโยงทำงระบำดวิทยำ
จ ำแนกวนัเริม่ป่วยตำมสปัดำหก์ำรระบำด ในส่ีจงัหวดัภำคใต ้(วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 – 29 พฤษภำคม 2563 )
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distribution of illness
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Monitor trend and determine geographic 

distribution of illness



ส ำนกัระบำดวทิยำSource:  Division of Epidemiology

Detect epidemic
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Number of diarrhea cases in Province S in 2010, and 
its five years median
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Reported cases of Mushroom Poisoning 2018, 2019 

(Jan – 8 June) and median (2013-2017)

In 2019 (Jan – 8 JUN)
Case 213  ราย
Morbidity rate 0.33/100,000
Deaths 0 ราย
%CFR                 0.00

Data source: National notifiable disease surveillance system (R506)
(08/06/19)
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Outbreak prediction

Source:  Division of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand
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Evaluate control measures
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Detect epidemic/evaluate control measures
COVID-19 epidemic curves and major intervention measures in China as 
implemented at a) the national level 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf 71

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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Generate hypotheses to stimulate research
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Facilitate public health resources 

Measles cases in USA in 2019
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Facilitate public health resource planning

Source: Division of Epidemiology

Measles morbidity per 100,000 population 

by province, Thailand 2018

75

Measles morbidity per 100,000 population 

by province, Thailand 2019

 

จังหวัด 
อัตราป่วยต่อ

ประ ากร สนคน 
นรา ิวาส 97.52 
ป ตตาน  96.54 
ยะลา 32.44 
 ูเก ต 30.01 
สตูล 29.05 
 ลบุร  24.19 
ตาก 22.84 
สง ลา 18.18 
นครนายก 18.02 
ร้อยเอ ด 17.08 
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Example of Disease Surveillance Systems in 
Thailand 

• National Disease Surveillance System: Report 

506, 1970

• AEFI (Adverse Event Follow Immunization) 

surveillance, 1997 

• Refugee camp diseases surveillance 1996

• AFP (Acute Flaccid Paralysis) surveillance, 1993

• IS (Injury Surveillance), 1996

• Measles surveillance under Measles Elimination 

program in 2012
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Nature of Surveillance

 Coverage of case reporting is not perfect

 Accuracy of surveillance data should be validated

 Delay of cases reporting is common

 Depends greatly on health resources

 Long term monitoring of disease trend needs some 

time (weeks, months, years)

 A case definition needs to be standardized
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Influenza Like Illness (ILI surveillance)

Acute respiratory tract infection: J00 (J00.00 – J00.99), J02.9, 
J06.9 or 
Influenza J09 (J09.00 – J09.99), J10 (J10.00 – J10.99), J11 (J11.00 
– J11.99) 

Week 23rd, 2019 Number

No. of hospital registered into the 
system

969

No. of hospitals with timely reports 287

No. of hospitals with proportion of ILI 
to all OPD cases 5 – 10% 

52

No. of hospitals with proportion of ILI 
to all OPD cases > 10%

6

78



ส ำนกัระบำดวทิยำ
79



ส ำนกัระบำดวทิยำ

• Sensitivity

• Timeliness

• Representativeness

• Predictive value positive

• Acceptability

• Flexibility

• Simplicity

• Cost/benefit

• Dissemination of results

• Appropriate action taken

System Attributes of Surveillance System
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Surveillance for diseases under 
elimination/ eradication program

 Very sensitive (case definition is sensitive enough to 
detect any abnormal event) and timely report

 Population at risk under surveillance

 Coverage of reporting sites ( should be all health care 
facilities)
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Alternative Surveillance Approaches

“Integrated” approach (co-ordination, synergy, 

between surveillance activities)

“Syndromic” approach (avoid laboratory delay, 

report what you see), e.g., AFP instead of polio 

“Internet-based” surveillance (national or 

international networks; Web reporting, e.g., 

Google flu trend)
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Influenza Like Illness (ILI surveillance)

Acute respiratory tract infection: J00 (J00.00 – J00.99), J02.9, 
J06.9 or 
Influenza J09 (J09.00 – J09.99), J10 (J10.00 – J10.99), J11 (J11.00 
– J11.99) 

Week 23rd, 2019 Number

No. of hospital registered into the 
system

969

No. of hospitals with timely reports 287

No. of hospitals with proportion of ILI 
to all OPD cases 5 – 10% 

52

No. of hospitals with proportion of ILI 
to all OPD cases > 10%

6
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Surveillance for NCD 
Prevalence of Self-Reported Obesity Among Non-Hispanic White Adults by 
State and Territory, BRFSS, 2016-2018

https://www.cdc.gov/obesity/data/prevalence-maps.html 85

https://www.cdc.gov/obesity/data/prevalence-maps.html
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Surveillance for NCD 
Prevalence of Self-Reported Obesity Among Non-Hispanic Black Adults by State 
and Territory, BRFSS, 2016-2018

https://www.cdc.gov/obesity/data/prevalence-maps.html 86
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ส ำนกัระบำดวทิยำกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ ส านักระบาดวิทยา

การวเิคราะหส์งัเคราะห์
ขอ้มลู โดยใชแ้นวคดิและ

ขอ้มลู 5 มติ ิ
ภาวนิ ีดว้งเงนิ MD, MPH, PhD

กลุม่พัฒนาระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาโรคตดิตอ่

ส านักระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ
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เหตุผลและทีม่าของแนวคดิการด าเนินงาน 5 มติิ

Disease is the result of 
forces within a dynamic 
system consisting of:

Agent 

Host 

Environment 

Epidemiologic Triad
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การเ ื่อมโยงระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เพ่ือลดโรค ลด ัยสุ  าพ

ลดโรค ละ ัยสุ  าพ

Ri
sk

In
te

rv
en

tio
n

He
al

th
 O

ut
co

m
e

1Determinants
2 Behavior Risk

3 Program 
Response

4 ป่วย ตาย พิการ

5Abnormal Event

5 กลุ่มโรค
ตาม

นโยบาย

1 CD      
2 NCDs 
3 Injury       

4 AIDS/TB/STIs      
5 Env-Occ

ลดป จจัยเส ่ยง

ลดการป่วย 
ตาย

ลดการระบาด

ลดจุดอ่อน อง
 ผนงาน

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

5 มิติท ่เฝ้าระวัง
Agent Factors

Socio-economic factors
Host behavior

รายงานโรค
รายงานเหตุการณ์

รายงานการสอบสวน

Biomedical intervention
Social intervention
Law enforcement

Taxation and financing

Disease 
Pattern 
Monitoring
Disease
Forecasting 
Outbreak 
Detection
Program 
Planning 
Monitoring 
and 
Evaluation 
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การเ ื่อมโยงระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เพ่ือลดโรค  ละ ัยสุ  าพ

1 Determinants
2 Behavior Risk

3 Program 
Response

4  ป่วย ตาย พิการ
5  Abnormal Event

กองระบาดวิทยา

ลดจุดอ่อน อง ผนงาน

3 Program 
Response

Monitoring and Evaluation

ประ ากร
พื้นท ่ 

ลดป จจัย
เส ่ยง

ลดการป่วย 
ตาย

ลดการระบาด
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ประโยชน์ของการเฝ้าระวัง 5 มิติ

92

SURVEILLANCE 
DATA ANALYSIS

• พัฒนาบุคลากรในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
 ้อมูล

CRITICAL 
INFORMATION

•  ้อมูลวิ าการส่งผ่านสู่
งานนโยบาย 
(Surveillance for 
action)

PREVENT 
DETECT 
RESPOND

• ตรวจจับเหตุการณ์
 ละปรับปรุง
มาตรการ



ส ำนกัระบำดวทิยำ

Step 1: Specify objectives

Step 2: Define data source(s)

Step 3: Specify method(s) and case definition 

Step 4: Develop data collection and reporting procedures

Step 5: Collect and report data

Step 6: Analyze and interpret data

Step 7: Prepare reports and timely dissemination of information

Steps in establishing 
a surveillance system
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Question to answer before 
system establishment

 What is the health-related event under surveillance? 

What is its case definition?

 What is the purpose and what are the objectives of

surveillance?

 What are the planned uses of the surveillance data?

 What is the legal authority for any data collection?

 Where is the organizational home of the surveillance?

 Is the system integrated with other surveillance and 
health information systems?

 What is the population under surveillance?
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Question to answer before 
system establishment

 What is the frequency of data collection (immediately, weekly, 
monthly)?

 What data are collected and how? Would a sentinel approach or 
sampling be more effective?

 What are the data sources? What approach is used to obtain data?

 During what period should surveillance be conducted? 

 Does it need to be continuous, or can it be intermittent or short-term?

 How are the data processed and managed? How are they routed, 
transferred, stored? 

 How is confidentiality maintained?

 How are the data analyzed? By whom? How often? How thoroughly?

 How is the information disseminated? How often are reports

distributed? To whom? Does it get to all those who need to know, 
including the medical and public health communities and policymakers?
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Conclusions

 Surveillance is information for action

 Systematic and continuous process 

 Timely dissemination of data: critical 

for controlling the disease

 Understand nature, limitations and 

appropriate uses of surveillance data
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“Surveillance serves as 

the brain and 

nervous system for 

programs to 

prevent and control 

disease.”

D.A. HENDERSON,
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Thank you for your 
attention
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 ความเชือ่มโยงระหวา่งฝ่ายนโยบาย 
ฝ่ายปฏบิตั ิและฝ่ายวชิาการ

 สอดคลอ้งกบักฎอนามยัระหวา่งประเทศ 
และเชือ่มโยงกบัองคก์รนานาชาติ

 เชือ่มโยงกลไกการจดัการสาธารณภยั
ของประเทศ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ 
และภาคเอกชนดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ

กรมควบคมุโรค

 เจา้บา้น/แพทย์
ทีท่ าการรกัษา

 สถานพยาบาล
 สถานทีช่นัสตูร

ทางหอ้งปฏบิตักิาร
 สถานประกอบการ
 สถานทีอ่ ืน่ๆ

• องคก์ารอนามยัโลก
• องคก์รระหวา่งประเทศ

ดา้นการป้องกนัควบคมุ
โรคตดิตอ่

คณะกรรมการ
ดา้นวชิาการ

คณะกรรมการ
โรคตดิตอ่แหง่ชาติ

รฐัมนตรี

 คณะกรรมการ
โรคตดิตอ่จงัหวดั

 คณะกรรมการ
โรคตดิตอ่
กรงุเทพมหานคร

ประชาช
น

 คณะท างานประจ า
ชอ่งทางเขา้ออก

 เจา้พนกังานควบคมุ
โรคตดิตอ่ประจ าดา่น
ควบคมุโรคตดิตอ่
ระหวา่งประเทศ

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

 หนว่ยปฏบิตักิาร
ควบคมุ
โรคตดิตอ่

 เจา้พนกังาน
ควบคมุ
โรคตดิตอ่

กฎอนามยั
ระหวา่งประเทศ

พ.ร.บ. ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๐

ความเชือ่มโยงโครงสรา้งของหนว่ยงานตาม พรบ. โรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ตารางเปรยีบเทยีบสาระส าคญั
ระหวา่งพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2523 และรา่งพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558

ล าดับ สาระส าคัญ พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมายเหตุ

1 ประเ ท อง
โรคติดต่อ

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
- โรคติดต่อ 
- โรคติดต่อต้องแจ้งความ 
- โรคติดต่ออันตราย

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
- โรคติดต่อ 
- โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
- โรคติดต่ออันตราย
- โรคระบาด

เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโรคติดต่อใน
ปัจจุบัน

2 คณะกรรมการ/
คณะท างาน

- - คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
- คณะกรรมการด้านวิชาการ
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
- คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก

เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย 
แผนปฏิบัติการ หรือแนวทาง
การปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อเป็นระบบ
ยิ่งขึ้น

3 กลไกการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ

เจ้าบ้าน/สถานพยาบาล/สถานที่ชันสูตร

แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

เจ้าบ้าน/สถานพยาบาล/สถานที่ชันสูตร/สถาน
ประกอบการ

แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

แจ้งให้กรมควบคุมโรคทราบทันที

เพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อ
สถานการณ์    ของโรค

ศูนยก์ฎหมาย  กรมควบคมุโรค
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ตารางเปรยีบเทยีบสาระส าคญั
ระหวา่งพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2523 และรา่งพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 
2558

ล าดับ2 สาระส าคัญ พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมายเหตุ

4 การประกาศโรคระบาด - ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศชื่อ อาการส าคัญ    
และสถานที่ท่ีมีการระบาดเกิดขึ้น และมีอ านาจ
ประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคสงบลง

เพ่ือให้การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และการ
สอบสวนโรค   มีความรวดเร็ว 
ทันสถานการณ์ และเป็นระบบ

5 เ ตติดโรค ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้ท้องที่
หรือ เมืองใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติด
โรคติดต่ออันตราย

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้ท้องที่หรือ  เมือง
ใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
หรือเขตโรคระบาด

เพ่ือให้การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และการ
สอบสวนโรค   มีความรวดเร็ว 
ทันสถานการณ์ และเป็นระบบ

6 หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ

- อย่างน้อยอ าเภอละหนึ่งหน่วย เพ่ือให้การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และการ
สอบสวนโรค   มีความรวดเร็ว 
ทันสถานการณ์ และเป็นระบบ

7 หน่วยงานกลางในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน 
หรือควบคุม
โรคติดต่อ

- ให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ และเป็นส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ/
กรรมการวิชาการ

เพ่ือให้การประสานงานการ
ท างานของทุกภาคส่วนมีความ
ชัดเจน เป็นระบบ และ
สอดคล้องกับ  กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ

ศูนยก์ฎหมาย  กรมควบคมุโรค
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ล าดับ สาระส าคัญ พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมายเหตุ

8 การเปิดเผย ้อมูล
ส่วนบุคคล

- เปิดเผยเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติก าหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องเป็นไปเท่าที่จ าเป็น
เฉพาะเพ่ือการคุ้มครอง
ป้องกันสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน

9 การ ดเ ย     
ความเส ยหาย

- ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อตามความ
จ าเป็น

กรณีเกิดความเสียหายจาก
การเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือ
ควบคุมโรคติดต่อ ให้ทาง
ราชการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดข้ึนตามความจ าเป็น

10 ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ

ให้ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมืองตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เป็น     
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจประกาศให้
ช่องทาง      เข้าออกใดเป็นด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศหรือยกเลิกด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เพ่ือให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเป็นผู้
พิจารณาตาม ความเหมาะสม

11 คณะท างาน
ประจ า ่อง
ทางเ ้าออก

- ให้มีคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกทุก     
ช่องทางเข้าออกท่ีมีด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างระหว่างประเทศ

เพ่ือให้การประสานงาน      
การท างานของทุกภาคส่วนมี
ความชัดเจน เป็นระบบ และ
สอดคล้องกับกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ

ศูนยก์ฎหมาย  กรมควบคมุโรค

ตารางเปรยีบเทยีบสาระส าคญั
ระหว่างพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2523 และรา่งพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558
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ล าดับ สาระส าคัญ พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2523

พระรา บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมายเหตุ

12 ผู้บังคับใ ้
กฎหมาย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือให้ชื่อต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่     
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้

13 เครื่อง บบ 
เครื่องหมาย      
บัตรประจ าตัว

- ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตร
ประจ าตัวส าหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของ  เจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นไปอย่าง
สะดวกและคล่องตัว และเพ่ือให้ประชาชน
เชื่อมั่นว่า    ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจริง

14 บทก าหนดโทษ ต่ าสุด - ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สูงสุด - จ าคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ต่ าสุด – ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
สูงสุด - จ าคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท

เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน

15 อ านาจในการ
เปร ยบเท ยบ
บรรดาความผิด
ตาม
พระรา บัญญัติน ้

- กรณีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ าคุกไม่
เกิน หนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มีอ านาจเปรียบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด

เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว   และมีประสิทธิภาพ

ศูนยก์ฎหมาย  กรมควบคมุโรค

ตารางเปรยีบเทยีบสาระส าคญั
ระหว่างพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2523 และรา่งพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558

105



ส ำนกัระบำดวทิยำ

International Health 
Regulation (IHR)
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International Health Regulation 
(IHR)

 First IHR was implemented in 1969, mainly focus on some specific 
diseases: cholera, plague, yellow fever

 After SARS outbreak, the IHR was revised to include more potential 
diseases/events of international concern 

 New version of IHR was adopted by the World Health Assembly in 
2005 

The World Health Report 2007: A safer future: global public health security in the 21st century 108
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International Health Security                
IHR(2005), a paradigm shift  

 From control of borders to containment at source

 From diseases list (cholera, plague, yellow fever, smallpox, relapsing 

fever and typhus) to all threats

 From preset measures to adapted response
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Health Center

District Epidemiological CenterSRRT.CUP

SRRT.PCU

Health Volunteer

Local GOV.

R506 506 Paper FormR506

Hospital Program

R506/Epidem

Provincial Epidemiological Center

Provincial SRRT.
Publish

HCIS

Central/Community Hosp. Private Hosp

District Level Surveillance Reporting System
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