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นิยามระบาดวิทยา

ประชากร

จําเพาะ

การกระจายของโรค
(บคุคล เวลา สถานท่ี)

ปัจจยัสาเหต ุ (ปัจจยัเส่ียง)

การเกิดโรค

การควบคมุโรค



ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา
Classification epidemiological study

การสงัเกต Observation
(natural exposure)

การทดลอง Experimental
(exposure given by researcher)

วิจยัเชิงพรรณนา
Descriptive 

(ไมมี่กล ุม่เปรยีบเทียบ)

วิจยัเชิงวิเคราะห์
Analytic 

(มีกล ุม่เปรยีบเทียบ)

Cross-sectional Case control Cohort



Case report: A new species of Leishmaniasis case

Case series:  Seven Zika virus infection cases

Cross-sectional study:   Serosurvey of ZIKV infection

Cross-sectional study: HT vs Salt consumption

Case-control study: Asthma vs Chromium exposure

Cohort study: Microcephaly vs ZIKV infection 

Clinical trial: Dengue vaccine vs DENV infection

ลาํดบัชัน้ของการศึกษาทางระบาดวิทยา
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รปูแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา

ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์

ปัญหาเกดิเม่ือไหร่
ปัญหานัน้สง่ผลอยา่งไรกบั

ประชากร

ปัญหาเกดิขึน้กบัประชากรท่ี

ไหน
ทําไมประชากรนัน้จึงเสี่ยง

ใครคือประชากรกลุม่เสี่ยง

ระบถึุงขนาดของปัญหา และช่วย

ในการตัง้สมมติฐาน

ตอบสมมติฐานและใชค้น้หา

ความสมัพนัธใ์นเชิงเหตปัุจจยั



แนวคิดของการเกิดโรค

1. การเกิดโรคในชุมชนไม่ได้เ กิดด้วยการส ุ่ม
(ตวัอยา่ง) 

2. จะเกิดโรคมากหรือนอ้ยในบางกล ุม่ ปชก. หรือไม่
เกดิขึน้เลยใน ปชก. บางกลุม่ก็ได ้

3. ตอ้งใชก้รรมวิธีทางระบาดวิทยาในการอธิบาย
เหตปัุจจยัต่างๆ ท่ีทาํใหโ้รคไดไ้ม่เท่ากัน (บางคน
มโีอกาสป่วยมากกว่าปกต)ิ



Host (คน)

Agent

(ส่ิงกอ่โรค)

Environment

(ส่ิงแวดลอ้ม)

องคส์ามทางระบาดวิทยา
(Epidemiologic Triad)

• Age
• Sex
• Genotype
• Health status
• Behaviour
• Nutritional status

• Weather
• Housing
• Geography
• Air quality
• Food
• etc…

• Biological, chemical
• Infectivity
• Pathogenicity
• Virulence
• Antigenic stability
• Survival 



Epidemiological triad for DENV

Bhophkrit Bhopdhornangkul, MD., MPH.
Cert. of Field Epidemiology

Cert. of Prof. in Prev. Med. (Epidemiology)



โฮสทท่ี์มีไวต่อการเกิดโรค (Susceptible host)

ลกัษณะทางประชากร 

พนัธกุรรม

พฤติกรรม และหรอื กิจกรรมท่ีทํา

อาชีพ

สถานภาพของโฮทส ์(กลไกการป้องกนัโรค)
 สขุภาพดแีละแข็งแรง

 ผูป่้วยท่ีมโีรคหรืออาการบางอย่างท่ีเอ้ือตอ่การตดิโรค

 การไดร้บัการเสริมภมูคิ ุม้กนั (ฉีดวคัซีน)



ส่ิงกอ่โรค (Agent)

พนัธกุรรมของเช้ือ

ลกัษณะรปูรา่งของเช้ือ
 โครงสรา้งทางกายภาพและชีวเคมี

 ปัจจยักอ่โรค

 ช่องทางการรบัเช้ือ

ปรมิาณเช้ือท่ีรบัเขา้รา่งกายแลว้กอ่โรค

ระยะฟักตวั

ความสามารถในการทําใหเ้สียชีวิต



ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)

• พ้ืนท่ีเป็นแหลง่รงัโรค (Endemic area)

• ลกัษณะทางภมิูศาสตร์

• ภมิูอากาศและอณุหภมิู

• ความหนาแน่นของพาหะ

• ความชกุของท่ีพกัอาศยั และสขุาภิบาลอาหาร

• สขุาภิบาลของส่ิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยั

• เศรษฐานะ

• อ่ืนๆ...



ภาวะสมดลุทัง้สามองคป์ระกอบ

Host (คน) Agent (ส่ิงกอ่โรค)

Environment
(สิ่งแวดลอ้ม)



ภาวะเสียสมดลุทําใหเ้กิดโรค
“Climate change; ภมิูอากาศ”

Environment
(ส่ิงแวดลอ้ม)

“สิ่งแวดลอ้มสนบัสนนุ

ให ้Agents เพ่ิมมากขึน้”



ภาวะเสียสมดลุทําใหเ้กิดโรค

“Climate change; ภยัพิบติั”

Environment
(ส่ิงแวดลอ้ม)

“สิ่งแวดลอ้มสนบัสนนุให ้

susceptible  มกีารเพ่ิมมากขึน้”



ห่วงโซก่ารติดเช้ือ

Transmission occurs when the agent leaves its 
reservoir or host through a portal of exit, is 
conveyed by some mode of transmission, and enters 
through an appropriate portal of entry to infect a 
susceptible host.



ช่องทางการแพรโ่รค

1. Direct contact
 Direct contact (most common)

 Droplet spread
2. Indirect contact
 Airborne
 Vehicle-borne
 Vector-borne 

(mechanical or biologic)



การสมัผสัโรคโดยตรง

 การแพร่โรคจากคนสูค่นท่ีไมผ่า่นคน สตัว ์หรอืวสัด ุ

ส่ิงของใดๆ

 กอด จบู ลบู หอม สดู ดม คลาํ ลว้ง สอดใส ่จ้ิม เข่ีย 

เลีย ถ ูดดู

 เลอืด สารนํา้ และสารคดัหลัง่ สมัผสัโดยตรงเขา้ทาง

ช่องทางเยือ่บ ุท่อ หรอืการฉีกขาดและหรอืถลอกของ

ผิวหนงั 

 การสมัผสัแมลงพาหะ (กดั ดดู) ท่ีไมม่ ีPPE ป้องกนัร่างกาย



Direct contact transmission



ละอองฝอยน้ํามกู น้ําลาย 
(Droplet transmission)

 > 5 μm in size
 แพร่ดว้ยวิธีสมัผสัทางตรงหรอืทางออ้มก็ได ้

ออกมาจากชอ่งทางเดนิหายใจของผูป่้วย และผา่น

เขา้สูร่่างกายของผูร้บัผา่นเย่ือบุ

 ไอ จาม พ่น พดูคยุ ดดูดว้ยเครือ่ง การใสท่่อ

ช่วยหายใจ 

 แพร่ไดใ้นระยะสัน้ 



Droplet

• When an infected 
person coughs or 
sneezes, most of these 
pathogens are readily 
spread person-to-
person    to susceptible 
individuals located     
within 1 to 2 m of the 
infected individual.

• The timing of pathogen 
shedding  plays an 
important role as a 
determinant of 
transmissibility.



การสมัผสัโรคทางออ้ม
 การแพร่โรคจากคนสูค่นท่ี

ผา่นคน สตัว ์หรอืวสัด ุ

ส่ิงของใดๆ

 มอื (ลา้งไมส่ะอาดและไม่

ทัว่ถึง)

 เคร่ืองมอืวสัดอุปุกรณท์าง

การแพทย ์(สะอาดไม่

เพียงพอ)



การแพรผ่า่นอากาศ 
(Airborne transmission)

<5 μm in size สามารถพกพาเชือ้กอ่โรคเขา้สูร่ะบบ
ทางเดนิหายใจไดง้า่ย

 เป็นการแพร่โรคทางออ้ม ผา่นทางการหายใจเขา้ไป

อาศัยในละแวก/บริเวณเดยีวกบัท่ีผูป่้วยอยู่ หรือ เคย
ป่วยอยู ่

การแพร่โรคขึน้กบัระยะเวลาท่ียงัคงสภาพการตดิเชือ้
และระยะทางท่ีจะแพร่ไปสูค่น 



การแพรโ่รคทางระบบทางเดินหายใจ



Vehicle transmission

Vehicles that may indirectly transmit an              
infectious agent
– A vehicle may passively carry a pathogen
– Food, water, biologic products (blood), and fomites 
– Ex. food or water may carry hepatitis A virus

 May provide an environment in which the agent 
grows, multiplies, or produces toxin
– Improperly canned foods provide an environment     

that supports production of botulinum toxin by            
Clostridium botulinum



Feco-oral route; 4F model



Vehicle transmission

 Vectors (mosquitoes, fleas, and ticks) may       
carry an infectious agent through 

Purely mechanical means or 
May support growth or changes in the agent

 Ex of mechanical transmission 
Flies carrying Shigella on their appendages
Fleas carrying Yersinia pestis, the causative agent of 
plague, in their gut



ธรรมชาติของโรค

ตาย

พิการ

มีอาการและไปพบ
แพทย์

มีอาการปรากฏแต่รอดกูอ่น

ยงัไมมี่อาการและอาการแสดง

ผ ูท่ี้มีโอกาสติดเช้ือหรอืสมัผสัโรค

ผ ูท่ี้มีสขุภาพแข็งแรงดี

พบเห็น

ไมเ่ห็น

รพ.

ชมุชน



Susceptible

Susceptible

Dynamics of 
infectiousness

Dynamics of 
disease

Incubation 
period

Symptomatic
period

Non-diseased

Latent
period

Infectious 
period

Non-infectious 

Time

ระยะเวลาของการติดเช้ือและการเกิดโรค

ระยะไวรบั          ระยะฟักตวั       ระยะมีอาการ ระยะหายป่วย



นิยามของช่วงเวลาของโรคติดต่อ



ระยะแพรโ่รค

(Period of communicability)



คําสาํคญัทางระบาดวิทยา

Epidemic

Endemic

PandemicCluster

โรคที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา

กระจายไปหลายพ้ืนที่

ทั่วโลก

การมีจํานวนผูปวยเปนกลุม

กอน ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ในที่นั้นๆ (Outbreak)

Outbreak -> ทําใหรูสึกวา เรงดวน, 

Epidemic -> ทําใหรูสึกวากระจาย

เปนวงกวาง

การเกิดโรคในกลุมประชากรที่มาก

เกินคาดกวาปกติในสถานที่ใดๆใน

หวงเวลาเฉพาะนั้นๆ



No infection       Clinical Asymptomatic Carrier

Death Carrier         Immunity         No immunity

ผลลพัธท่ี์เป็นไปไดห้ลงัติดเช้ือ

หากคนๆหน่ึงไดร้บัเช้ือโรค



พิสยัของการเกิดโรค

1. กล ุม่ท่ีไมมี่การติดเช้ือ (No infection)

2. กล ุม่ติดเช้ือท่ีไมป่รากฏอาการ

(Asymptomatic)

3. กล ุม่ท่ีมีอาการ (Clinical) 

4. กล ุม่ท่ีมีอาการหนกัเสียชีวิต (Death)

5. พาหะ (Carrier)



 Index: ผ ูป่้วยตน้เหตท่ีุนําไปส ูก่ารสอบสวนโรค

 Primary: ผ ูป่้วยรายแรกของการระบาด/รายท่ีเป็นตน้เหตขุองการระบาด

 Secondary: ผ ูป่้วยรายถดัมาก ร ุน่ถดัมาท่ีสมัผสัโรคจาก Primary

 Tertiary: ผ ูป่้วยรายถดัมาก ร ุน่ถดัมาท่ีสมัผสัโรคจาก Secondary

P

S

S

T

Susceptible

Immune

Asymptomatic

Clinical

S
T

การถ่ายทอดโรค (Disease Transmission)

I
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No one is immunized
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Healthy people, 
not immunized

Immunized people, 
still healthy

Sick people or getting 
a infectious disease

Outbreak or Epidemic 
occurs!!!Index case



Someone is immunized
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An outbreak still occur!!!Low proportion of immunized 
people in general population.



Herd immunity
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It is the proportion (%) who are immunized from a infection 
in general population.

High proportion of immunized 
people in general population.

An outbreak is limited; a 
small cluster or sporadic 

case



Herd immunity
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 สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการแพร่โรคในประชากร

 การเพ่ิม herd immunity จะชว่ยลดความเส่ียงของ

การติดเช้ือในประชากรได้ โดยเฉพาะ

 โรคตดิตอ่จากคนสูค่น

 มนษุยเ์ป็นแหลง่รงัโรค



Basic Reproductive Number (R0)

R0 คือ ค่าเฉล่ียท่ีผ ูป่้วย 1 คนจะแพรเ่ช้ือใหแ้กผ่ ูอ่ื้นไดก่ี้คน ใน

ประชากรท่ีไมมี่ภมิูค ุม้กนั 

 บอกถึงความสามารถในการแพรก่ระจายของเช้ือจลุชีพ 

 โดยท่ี ถา้ค่า R0>1 จะมีแนวโนม้เกิดการระบาดได้

2+3+4 = 1.5
1+2+3
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ตวัอยา่ง R0 ของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

40

Disease Transmission R0
Herd immunity 

threshold

Measles Airborne 12-18 83-94%
Pertussis Airborne droplet 12-17 92-94%

Diphtheria Airborne droplet 6-7 85%

Smallpox Social contact 5-7 80-85%

Polio Fecal-oral route 5-7 80-86%

Rubella Airborne droplet 5-7 83-85%

Mumps Airborne droplet 4-7 75-86%

HIV/AIDS Sexual contact 2-5 50-80%

SARS Airborne droplet 2-5 50-80%

Influenza H1N1 pdm* Airborne droplet 1.5-2 ~40%

Dengue Mosquito borne 3-4 67-75%



ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ R0
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 ความแตกต่างของเช้ือกอ่โรค สง่ผลต่อความ สามารถในการ

ติดเช้ือของจลุชีพ

 อยูร่อดในสิ่งแวดลอ้มไดน้านแคไ่หน

 จาํนวนเชือ้กอ่โรคท่ีสามารถกอ่ใหเ้กดิโรคได ้(Infectious dose)

 ระยะการแพร่เชือ้ของโฮสท ์ระยะเวลาในการทาํใหเ้กดิอาการ

 ความหนาแน่นแออดัของประชากร (โฮสท)์

 ฤดกูาลในการเกิดโรค

 สภาพของสิ่งแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การรอดชพี 

 การใกลช้ดิระหว่างกนัของโฮสทใ์นชว่งหนา้หนาวและฤดรูอ้น



การวดัทางระบาดวิทยา

1. การวดัการเกิดโรคในชมุชน (Measure of disease frequency); 

 Prevalence (ความชกุ), 

 Incidence (อบุตักิารณ)์

2. การวดัเพ่ือหาความสมัพนัธ ์(Measure of association); 

 Odds ratio (OR) 

 Risk ratio (RR) 

 Prevalence rate ratio (PRR)

3. การวดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชมุชน (Measure of impact);

 Attributable risk (AR), 

 Population attributable risk (PAR)



ดชันีสขุภาพ (health index)

 อตัรา อตัราสว่น สดัสว่น

 การวดัการตาย

− อตัราตาย (Mortality rate)

− อตัราตายเฉพาะกล ุม่อาย ุ(Age specific death rate)

− อตัราตายเฉพาะเพศ (Sex specific death rate)

− อตัราตายเฉพาะสาเหต ุ(Cause specific death rate)

− อตัราป่วยตาย (Case fatality rate)



•การวดัการป่วย

 Attack rate (AR)

 อบุติัการณ์ (Incidence)

• Cumulative incidence (% หรอื ต่อพนัประชากร) => 

Risk 
• Incidence density (person-time at risk) 

 อตัราความชกุ (Prevalence rate)

• Point prevalence rate (สาํรวจระยะเวลาสัน้ๆ)

• Period prevalence rate (ระยะเวลายาวนาน)

โอกาสเสี่ยง หรอืโอกาสของ

การป่วยในกล ุม่ประชากรท่ี

ศึกษา

ดชันีสขุภาพ (health index)



อตัราโจมจบั (Attack rate)

จํานวนผ ูป่้วยท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีศึกษา
จํานวนประชากรท่ีเส่ียงในระยะเวลาเดียวกนั

1. Primary attack rate
2. Secondary attack rate



(incidence proportion)

CI =    New Cases during stated period
Number of person at risk

=              Events

Population at risk

Cumulative incidence



Incidence density (Incidence rate)
ID =    New cases during stated period

Population - time

Incidence density



Incidence & Prevalence

• อบุติัการณ์ incidence = ผูป่้วยรายใหม่

• ความชกุ prevalence = ผูป่้วยรายใหม่ + รายเกา่

Incidence
ผูป่้วยรายใหม่

Prevalence
รายใหม่+รายเก่า

ตาย หาย

P = I x D
Period prevalence rate



Relative Risk & Odds Ratio

Relative Risk (RR)

Rate of disease among exposed

Rate of disease among non- exposed

Odds Ratio (OR)

Odds of being sick given exposure

Odds of being sick given not exposed



Relative Risk or Risk Ratio

a/a+b =    a(c+d)

c/c+d c(a+b)

a b

c d

Sick Not sick

Yes

No
Exposure

a + b

c + d

Cohort study and RCT 



150 / 100,000      = 10

15 / 100,000

150 99,850

15 99,985

มะเร็งปอด ไม่เป็น

สูบ

ไม่สูบ
สูบบุหรี่

100,000

100,000

การศึกษาการสบูบหุรีก่บัการเกิดมะเรง็ปอด

คนท่ีสบูบหุร่ีมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิมะเร็งปอด 10 เทา่ เมือ่เทียบกบัคนท่ีไมส่บูบหุร่ี

Relative Risk or Risk Ratio



Odds Ratio

a/b = ad

c/d bc

a b

c d

Sick Not sick

Yes

No
Exposure

Case- Control study and Cross-sectional study



10 x 850     =  1.89

90 x 50

10 90

50 850

ปวด ไม่ปวด

สูด

ไม่สูด

100

900

การเกิดอาการปวดศีรษะกบัการสดูหวัน้ําหอม

อตัราสว่นของคนท่ีสดูหวันํา้หอมมคีวามเสี่ยงตอ่การปวดศีรษะ 1.89 เทา่ 

เมือ่เทียบกบัคนท่ีไมไ่ดส้ดูหวันํา้หอม

Odds Ratio



หลกัการควบคมุป้องกนัโรคติดต่อ

พ.ท.ภพกฤต ภพธรองักรู 
พ.บ., ส.ม., ปร.ด.(อายศุาสตรเ์ขตรอ้น), ว.ว.เวชศาสตรป้์องกนั (ระบาดวิทยา)

แผนกควบคมุโรคตดิตอ่และกีฏเวชวิทยา 

กองสง่เสริมสขุภาพและเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารบก

(สาํหรบัทีม JIT)



นิยามของการป้องกนัโรค

การกระทําใดๆท่ีม ุง่หวงัใหเ้กิดการ

John M. Last, A dictionary of epidemiology 4th edition: 2001

Er
ad

ic
at

io
n

ทําลาย

ใหส้ิ้นไป

El
im

in
at

io
n

กาํจดัให้

หมดไป 

M
in

im
iz

in
g

จํากดัให้

ลดลง Re
ta

rd
in

g การ

ดําเนิน

โรคชา้ลง



มีจดุม ุง่หมายเพ่ือ

John M. Last, A dictionary of epidemiology 4th edition: 2001

Pr
im

or
di

al สรา้งสภาวะ
หรอืรกัษา

สภาวะท่ีไมใ่ห้
เกิดความเส่ียง
หรอืความเป็น
อนัตรายต่อ

สขุภาพ 

Pr
im

ar
y

ลด
อบุติัการ
ณข์อง

โรค

Se
co

nd
ar

y ลดความชกุ
ของโรคโดย
การลดระยะ

การเป็นโรค 

Te
rt

ia
ry ลดจํานวนและ

หรอืผลกระทบ

ของผ ูท่ี้เกิด

ความพิการ

จากโรค

ระดบัของการป้องกนัโรค

สง่เสริมพฤตกิรรม

สขุภาพเชงิบวก 

เปลีย่นแปลงทศันคติ

คา่นยิมของคนใน

สงัคม

ตรวจคดักรองกอ่น

มอีาการ

รีบรกัษากอ่นโรค

ลกุลาม

ลดการสมัผสัโรค

ดว้ยสวมเคร่ือง

ป้องกนั ฉีดวคัซีน 

ลา้งมอื

ใหก้ารบาํบดัรกัษา

เฉพาะเจาะจง ฟ้ืนฟู

เฝ้าระวภัาวะแทรก

ซอ้นจากโรค



Natural history of disease & 
Level of prevention

ระยะมีภูมิไวรับ
(STAGE OF 

SUSCEPTIBILITY)

ระยะเกิดโรคแตไมมีอาการ
(STAGE OF 

SUBCLINICAL DISEASE)

ระยะปวยมีอาการ 
(STAGE OF 

CLINICAL DISEASE)

ระยะหายจากโรค พิการ หรือตาย 
(STAGE OF RECOVERY, 
DISABILITY AND DEATH)

เกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกาย 
(PATHOLOGIC

CHANGES)

สัมผัสสาเหตุ 
(EXPOSURE)

เริ่มมีอาการ 
(ONSET OF

SYMPTOMS)

วินิจัยโรคไดโดยการตรวจปกติ 
(USUAL TIME

OF DIAGNOSIS)

Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention

Levels of prevention



นิยามของการควบคมุโรค

มาตรการและกจิกรรมท่ีดาํเนนิการหลงัจากท่ีเกิดโรคหรอืภยั

ข้ึนแลว้ โดยมวีตัถปุระสงค์

 ใหโ้รคหรอืภยันัน้สงบโดยเรว็ 

• กอ่ใหเ้กดิความเสียหายตอ่ชวิีตและความเป็นอยู่ (เชน่ ความเจ็บป่วย ความพิการ การ

ตาย ความสญูเสียทางสงัคม และ ความสญูเสียทางเศรษฐกจิ) นอ้ยที่สดุ และ

 ไมใ่หโ้รคหรอืภยันัน้เกิดข้ึนอีก 

• หากเกดิขึน้ก็สามารถรบัมอืไดอ้ย่างมปีระสิทธิผล (effectively) และมปีระสิทธิภาพ 

(efficiently) มากขึน้

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com

John M. Last, A dictionary of epidemiology 4th edition: 2001

การปองกันโรคมีความหมายครอบคลุมถึงการควบคุมโรคดวย 



Principal of 
Disease Prevention & Control 

Host

Organism

Vectors

Env.

• สงเสริมสุขภาพ (Health promotion)

• การปองกันเฉพาะ (Specific protection) เชน 

การฉีดวัคซีน การใหยาปองกัน

• การวินิจฉัยต้ังแตแรกเริ่มและ

รักษาทันที (Early diagnosis 

and prompt treatment)

• การคนหาและรักษาพาหะนําโรค 

(Detection and treatment of 

carriers)

• การควบคุมแหลงแพรเช้ือ 

(Control potential sources 

of pathogen)

• การควบคุมส่ิงแวดลอม 

(Environment control) 

เชน ขยะ น้ําเสีย สัตวและ

แมลงนําโรค

• การทําลายแหลงเพาะพันธุ 

แหลงรังโรค 



ตดัห่วงโซก่ารติดเช้ือ

D. Portals of entry are 
protected: Hand 
hygiene, Aseptic 
technique, wound 
care, Catheter care, 
PPE, etc. 

A. The agent is eliminated 
or inactivated 
(Treatment, 
Disinfection/Sterilizatio
n) or cannot exit the 
reservoir (Engineering 
controls, sanitation, 
proper food storage, 
water treatment)   

B. Portals of exit are contained 
through safe practices: Hand 
hygiene, Disposal, Control 
excretions & secretions 

C. Transmission between objects or people 
does not occur due to barriers and/or 
safe practices: Hand hygiene, Spatial 
separation, Environmental sanitation, 
Disinfection/Sterilization, PPE, etc. 

E. Hosts are not susceptible: 
Immunization, Nutrition, 
Recognition of high-risk 
behaviors or high-risk 
groups, Treatment 



Standard Precautions (SPs)

1. Hand hygiene
2. Use of PPE (e.g., gloves, gowns, and 

goggles or facemasks)
3. Respiratory hygiene and cough 

etiquette
4. Safe injection practices
5. Safe handling of potentially 

contaminated equipment or surfaces in 
the patient environment.

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com



Hand hygiene procedures

 The use of alcohol-based hand rubs (containing 60-
95% alcohol) and handwashing with soap and water. 
• Alcohol-based hand rub is the preferred method 

for decontaminating hands
• Handwashing with soap and water should be 

used when hands are visibly soiled (e.g., dirt, 
blood, body fluids), or after caring for patients 
with known or suspected infectious diarrhea (e.g., 
Clostridium difficile, norovirus). 

 Hand hygiene stations should be strategically placed 
to ensure easy access.

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com



Respiratory hygiene set

Principles of Infection Prevention by 
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Hand hygiene 
procedures

Most frequently missed areas

Less frequently missed areas

Probably cleaned hand skin

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com

At least 15 seconds, 
covering all surfaces of hands 
and fingers. 



Transmission-Based Precautions (TBPs)

To supplement SPs in patients with known or suspected 
colonization or infection of highly transmissible or 
epidemiologically important pathogens.

These additional precautions are used when the route of 
transmission is not completely interrupted using SPs.

Included:

1. Contact Precautions

2. Droplet Precautions

3. Airborne Precautions 
Principles of Infection Prevention by 

bhophkrit@gmail.com

< 5 µ

> 5 µ



CP measurements (HPCS)

Hand hygiene => before & after

PPE use => 2G (Gloves & Gown)

Clean / disinfect (sanitation) 

Separation => persons & things 

Principles of Infection Prevention by 
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DP measurements (HPCS)

Hand hygiene => before & after

PPE use => 3G (Gloves, Gown, Goggles 
or Face shield)

Clean / disinfect (sanitation) 

Separation => things & places 

Principles of Infection Prevention by 
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Droplets precaution

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com

Tools Procedures Protected 
organs

Hand hygiene Hands
Wear a disposed 
Surgical mask

Nose and mouth

Wear goggles Eyes 

Wear disposed 
gloves

Hands

Wear gown Skin
Respiratory viruses: influenza, parainfluenza, parvovirus, metapneumovirus, rhinovirus, Adenovirus or RSV (with Contact 
Precautions for respiratory infections in infants and young children), Group A streptococcus pharyngitis in infants and young
children, Pertussis, Haemophilus influenzae in infants and children, Neisseria meningitidis pneumonia, meningitis or sepsis

N-95 for Airborne 
precaution



AP measurements (SPHI)

Separation => rest in isolated room

PPE use => 1N (fit-tested N-95 ) + 3G
(Gloves, Gown, Goggles or Face shield)

Hand hygiene => before & after

Instruct => practice respiratory 
hygiene and cough etiquette  

Principles of Infection Prevention by 
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หนา้กากกรองอนภุาคชนิดต่างๆ

Principles of Infection Prevention by 
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หนา้กากกรองอนภุาคชนิดต่างๆ
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แว่นตา

Principles of Infection Prevention by 
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Non-vented Goggle

Disposable Medical 
eye shield



ชดุ PPE
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ชดุ PPE

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com



สรปุการสวมเครือ่งป้องกนั

Principles of Infection Prevention by 
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Tools Procedures Protected 
organs CPs DPs APs

Alcohol-based 
hand rubs Hand 

hygiene Hands   
Soap with water

Surgical mask Wear Nose & 
Mouth optional  2nd

N-95 Wear Nose & 
Mouth - - 1st

Goggles Wear Eyes -  
Gloves Wear Hands   
Gown Wear Skin   



Respiratory hygiene and Cough 
etiquette  

Principles of Infection Prevention by 
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Isolation & Quarantine
Isolation คือ การคดัแยกคนป่วยออกจากชมุชน กล ุม่ท่ีคนไม่
ป่วย เพ่ือรบีรกัษา เฝ้าดอูาการแทรกซอ้น ลดโอกาสการแพร่
โรคใหผ้ ูอ่ื้น

Quarantine คือ การคดัแยกและจํากดัการเคล่ือนท่ีของผ ูท่ี้มี
ประวติัสมัผกับัผ ูป่้วยโรคติดต่อเพ่ือสงัเกตอุาการและอาการ
แสดง เฝ้าระวงั และลดโอกาสการแพรโ่รคแกช่มุชน

Principles of Infection Prevention by 
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VBDs Preventions 

1. Vaccination; JE, YF, DENV
2. Personal protective 

measurements (PPM)
3. Eradication of vectors; 
 indoor spraying, ULV, Smoky 
 kill adult mosquitoes & their 

larvae
4. Environmental manipulation for 

reducing vector’s habitats; 
housing sanitation, cleaning 
around house, getting rid of 
sewage or unused containers



Personal Protective Measurements (PPM)

 นอนกางม ุง้
• ถา้มุง้ตาห่าง ควรชบุยากนั

ยงุ 

 ทายากนัยงุบนผิวหนงั นอก
รม่ผา้

 สวมเช้ือผา้ใหมิ้ดชิด
1. เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว

2. ยดัชายเสื้อในกางเกง

3. ยดัชายขากางเกงในรองเทา้



Preventions & Controls: Chikungunya



Preventions & Controls: Chikungunya



Preventions & Controls: Dengue



Preventions & Controls: Dengue



Preventions & Controls: Temephos



Preventions & Controls: Temephos



Sexually acquired ZIKV

J. Moreira et al. / Clinical Microbiology and Infection 23 (2017) 296-305



Controls: HFMD



Controls: HFMD



Controls: HFMD
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