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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 



หน้า   ๒๗ 
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“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด   
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ”  หมายความว่า  คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ 

“ผู้สัมผัสโรค”  หมายความว่า  คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน  สัตว์  หรือสิ่งของติดโรค  จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้ 

“ระยะติดต่อของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก”  หมายความว่า  การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ   
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค 

“กักกัน”  หมายความว่า  การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ  เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค  
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน  และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ  ก็ได้  โดยมีเง่ือนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้  ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์  เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น  ๆ  ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ  แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน
การรายงาน  และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 

“พาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะ  สัตว์  หรือวัตถุ  ซึ่งใช้ในการขนส่งคน  สัตว์  หรือสิ่งของ  
โดยทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 

“เจ้าของพาหนะ”  หมายความรวมถึง  ตัวแทนเจ้าของ  ผู้เช่า  ตัวแทนผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 
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“ผู้ควบคุมพาหนะ”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
“ผู้เดินทาง”  หมายความว่า  คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  การกระทําทางการแพทย์ต่อคน  หรือสัตว์ 

โดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 
“ที่เอกเทศ”  หมายความว่า  ที่ใด ๆ  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก

หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้ 

“สุขาภิบาล”  หมายความว่า  การควบคุม  ป้องกัน  หรือรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก”  หมายความว่า  ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง  พาหนะ  และสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจําจังหวัด 
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น  ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่ มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง  และการสอบสวนโรค 
(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ 

หรือผู้ควบคุมพาหนะ 
(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค  และยกเลิกประกาศเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ  อาการสําคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาด  และแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  ทราบ  รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้  จะต้องเก็บ 
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถปุระสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงบางส่วนที่เก่ียวกับการรักษา   
การป้องกัน  การควบคุมโรคติดต่ออันตราย  หรือการเกิดโรคระบาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   

 
 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์  
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ  จํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น 
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง  และผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  วางระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด  และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม  (๒) 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย  
ค่าทดแทน  ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ  อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  หรือเอกสารใด ๆ  ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย  และวางระบบ 
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  และโรคระบาด  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 



หน้า   ๓๓ 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุม  หรือวินิจฉัย  เก่ียวกับโรคติดต่อ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหน่ึงคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหน่ึงคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  จํานวนสองคน  และสาธารณสุขอําเภอ  จํานวนสองคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  จํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้อง 

เฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓  ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก  ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  เป็นประธานคณะทํางาน 
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนหนึ่งคน  
เป็นคณะทํางานและเลขานกุาร 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ในการนี้  ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน 
ที่มีอยู่เดิม 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

(๒) ประสาน  สนับสนุน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน  (๑) 
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวนหนึ่งคน  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนว่ยงานของรัฐนอกจาก  (๓)  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกอง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

กรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(๔) เจ้าของ  หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์  และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ว่ามีเหตุสงสัย  มีข้อมูล  
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เก่ียวกับโรคดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  หรือผู้ที่เป็น 
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ  มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  
ทั้งนี้  หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์ 

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด  เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้   
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ  หรือจัดการทางการแพทย์  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ของโรค 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ  เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์  
แมลง  หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๘) เข้าไปในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทําการสอบสวนโรค   

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด  สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร  สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองดื่ม  
โรงงาน  สถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวนโรค  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ในบริเวณช่องทางเข้าออก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) กําจัดยุง  และพาหะนําโรค 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา  ควบคุม  กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก  และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   
ในการน้ี  ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน  โรงเรือน  หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว  อํานวยความสะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เม่ือมีเหตุอันสมควร 
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่พาหนะน้ัน ๆ  
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
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(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง  สิ่งของ  หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ  ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัด 
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการย่ืนเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๑)  และ  (๒)   
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ เม่ือรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีอํานาจ
ดําเนินการเอง  หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์  และอาจให้แยกกัก  กักกัน   

คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น  หรือที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ  สิ่งของ  หรือเคร่ืองใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน 

หรือออกจากพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น  เพื่อแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตลอดทั้ง 
ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา  ๔๐  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด  หรือพาหะนําโรค  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด  ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ  ให้แก่ผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย  การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้ ใดดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้  โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม  (๒)  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๖ ให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๘ 
ค่าทดแทน 

 
 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรค  
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๘  หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา  ๒๒  (๖)  
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  (๖)  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๔๐  (๕)  หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๙  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๓)  (๔)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือ  (๔)  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา  ๔๖  กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา  ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ 
ที่อุบัติซ้ํา  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในการน้ี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้โรคติดต่อดังต่อไปนี้เป็นโรคติดต่ออันตราย  โดยมีชื่อและอาการสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) กาฬโรค  (Plague)  แบ่งได้เป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
 ประเภทที่หนึ่ง  กาฬโรคต่อมน้ําเหลือง  (Bubonic  plague)  มีอาการไข้สูง  หนาวสั่น  

เจ็บคอ  ปวดศีรษะ  ต่อมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบหรือรักแร้โตและมีหนอง  หรือม้ามโตและมีหนอง 
 ประเภทท่ีสอง  กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ  (Septicemic  plague)  มีอาการของโลหิตเป็นพิษ  

ไข้สูง  ปวดศีรษะ  อาเจียน  คอหอยและทอนซิลอักเสบ  อาจมีเย่ือหุ้มสมองอักเสบ  และจ้ําเลือดตามผิวหนัง 
 ประเภทที่สาม  กาฬโรคปอด  (Pneumonic  plague)  มีอาการไข้สูง  หนาวสั่น  ไอ   

มีเสมหะปนเลือด  หอบ  เม่ือถ่ายภาพเอกซเรย์ที่ปอดจะพบลักษณะของปอดอักเสบ   
(๒) ไข้ทรพิษ  (Smallpox)  มีอาการไข้สูง  ปวดตามตัว  ปวดศีรษะ  ปวดหลัง  อ่อนเพลีย  

อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย  ระยะก่อนที่จะมีผื่นขึ้น  จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  หลังจากไข้สูงแล้ว 
จะปรากฏผื่นขึ้น  ต่อมาจะกลายเป็นตุ่ม  ตุ่มใส  ตุ่มหนอง  และตกสะเก็ดเป็นระยะเวลา  ๓ - ๔  สัปดาห์  
โดยผื่นจะปรากฏที่บริเวณใบหน้า  แขน  และขามากกว่าบริเวณลําตัว  โดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับการเสียดสีบ่อย ๆ  
แผลที่ตกสะเก็ดเม่ือหายแล้วอาจทําให้เกิดแผลเป็นรอยบุ๋ม  และอาจทําให้เกิดความพิการจนถึงขั้นตาบอดได้   

(๓) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก  (Crimean - Congo  hemorrhagic  fever)  อาการจะเริ่ม
อย่างเฉียบพลัน  โดยมีไข้  ปวดกล้ามเนื้อ  มึนงง  ปวดคอร่วมกับคอแข็ง  ปวดหลัง  ปวดศีรษะ  เจ็บตา  
ใบหน้าแดง  และกลัวแสง  บางรายอาจพบอาการคลื่นไส้  อาเจียน  และเจ็บคอในระยะแรก  ซึ่งมักพบ
ร่วมกับท้องร่วงและปวดท้อง  ต่อมาจะมีอารมณ์แปรปรวน  สับสน  และก้าวร้าว  จากนั้นอาจมีอาการง่วง  
ซึมเศร้า  หัวใจเต้นเร็ว  ต่อมน้ําเหลืองโต  มีเลือดออกใต้ผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ  เช่น  ปาก  เพดานปาก  
ลําคอ  และพบเลือดออกจากส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  เช่น  เลือดออกในกระเพาะอาหาร  มีเลือดปนในปัสสาวะ  
มีเลือดกําเดา  และเลือดออกจากเหงือก  ในบางรายอาจพบอาการของตับอักเสบ 

(๔) ไข้เวสต์ไนล์  (West  Nile  Fever)  มีอาการไข้  ปวดศีรษะ  หนาวสั่น  มีเหงื่อออก   
มีผื่นที่ผิวหนัง  อ่อนเพลีย  ต่อมน้ําเหลืองอักเสบ  ซึม  ปวดข้อ  และมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่  
บางรายมีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการทางสมองร่วมด้วย  เช่น  สมอง 
หรือเย่ือหุ้มสมองอักเสบ  มีไข้สูง  คอแข็ง  ซึม  ชัก  และหมดสติ 
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(๕) ไข้เหลือง  (Yellow  fever)  มีอาการไข้สูงเฉียบพลันเป็นระยะเวลา  ๕ - ๗  วัน  ปวดศีรษะ  
ปวดหลัง  อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน  อาจมีเลือดกําเดา  เลือดออกในปาก  และถ่ายเป็นเลือด  จะมีอาการ
ตัวเหลืองหรือตาเหลืองในระยะแรก  อาจมีอาการมากขึ้นในระยะต่อมา  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

(๖) โรคไข้ลาสซา  (Lassa  fever)  มีไข้  ปวดศีรษะ  เจ็บคอ  ไอ  อาเจียน  ท้องร่วง  เจ็บหน้าอก  
และปวดบริเวณช่องท้อง  อาการไข้จะยังคงมีอยู่ตลอด  หรืออาจไข้สูงเป็นระยะ  มีอาการตาอักเสบ   
คออักเสบและเป็นหนอง  บางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการเลือดออก  ช็อก  มีอาการบวมที่หน้าและคอ  
จะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและการทํางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ  บางรายอาจมีอาการหูหนวกจากพยาธิ
สภาพที่เส้นประสาทสมองคู่ที่  ๘ 

(๗) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์  (Nipah  virus  disease)  มีอาการคล้ายเป็นหวัด  มีไข้สูง   
ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ  สมองอักเสบ  บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย  หรืออาจมี
อาการไข้ร่วมกับอาการทางระบบประสาท  เช่น  วิงเวียนศีรษะ  เดินโซเซ  ซึม  สับสน  หรือชัก  มีการเคลื่อนไหว
ของลูกตาผิดปกติ  แขนและขามีการกระตุก  ความดันโลหิตและชีพจรแปรปรวน  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

(๘) โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก  (Marburg  virus  disease)  มีอาการไข้สูงเฉียบพลัน  อ่อนเพลีย  
ปวดกล้ามเน้ือและปวดศีรษะมาก  ตามมาด้วยอาการเจ็บคอ  อาเจียน  ท้องเสีย  และมีผื่นนูนแดงตามตัว  
มีอาการเลือดออกง่ายซึ่งมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทําลาย  ไตวาย  มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง  
ช็อก  อวัยวะหลายระบบเสื่อมหน้าที่  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

(๙) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  (Ebola  virus  disease - EVD)  มีอาการไข้  อ่อนเพลีย  ปวดกล้ามเนื้อ  
ปวดศีรษะ  และเจ็บคอ  ตามมาด้วยการอาเจียน  ท้องเสีย  และมีผื่นขึ้น  บางรายจะมีเลือดออกทั้งในอวัยวะ
ภายในและภายนอก  ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะพบว่ามีตับวายหรือไตวาย  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้   
ส่วนใหญ่มักมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยหรือตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  (Ebola  virus  disease - EVD) 

(๑๐) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา  (Handra  virus  disease)  มีอาการไข้สูง  ปวดศีรษะ  เจ็บคอวิงเวียน  
ซึม  และสับสน  หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  ในระยะแรกมักจะพบอาการปอดอักเสบ  ในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

(๑๑) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  หรือโรคซาร์ส  (Severe  Acute  Respiratory  
Syndrome - SARS)  มีอาการไข้สูง  ปวดตามตัว  ปวดศีรษะ  บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจ
เล็กน้อย  อาจมีอาการถ่ายเหลว  อาการปอดอักเสบ  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑๒) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  หรือโรคเมอร์ส  (Middle  East  Respiratory  
Syndrome - MERS)  มีอาการไข้  ไอ  หอบ  บางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร  เช่น  ท้องเสีย  อาเจียน  
ในรายที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการแสดงของโรคปอดอักเสบ  ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  อวัยวะล้มเหลว  
โดยเฉพาะไตวาย  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2561 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  6  (1)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (13)  ของข้อ  1  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
เร่ือง  ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย  พ.ศ.  2559   

“(13)  วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก  (Extensively  drug - resistant  tuberculosis  
(XDR - TB))  เป็นวัณโรคที่มีการดื้อยา  4  ขนานร่วมกัน  ได้แก่  ไอโซไนอะซิด  (Isoniazid)  ไรแฟมพิซิน  
(Rifampicin)  กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน  (Fluoroquinolones)  และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด  
(Second - line  injectable  drugs)  มีอาการไอเร้ือรังหรือไอเป็นเลือด  เบ่ืออาหาร  น้ําหนักลด  อ่อนเพลีย  
มีไข้  เจ็บหน้าอก  หอบเหนื่อย  สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้  ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบ 
การหายใจล้มเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้”   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ชื่อและอาการส าคญัของโรคติดต่ออนัตราย  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคติดต่ออันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑๔)  ของข้อ  ๑  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
“(๑๔)  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  

(COVID-19))  มีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ  ในรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และอาจถึงขั้นเสียชีวิต” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



   หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗  (๒)  และมาตรา  ๓๔  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕58  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“คําสั่ง”  หมายความว่า  คําสั่งตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

ที่ออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ข้อ 2 เม่ือเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  

ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคําสั่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบเพื่อดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรค
ตามคําสั่งของตน  คําสั่งต้องทําเป็นหนังสือ  โดยหนังสือคําสั่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 คําสั่งให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
ข้อ 4 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งคําสั่งต่อผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ  โดยวิธีการ 

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(1) การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้ง

ตั้งแต่ในขณะที่หนังสือคําสั่งไปถึง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ได้มีการให้ที่อยู่กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้แล้ว  
การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้รับแล้ว 

(2) การแจ้งโดยวิธีให้บุคคลนําหนังสือคําสั่งไปส่ง  ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ  
หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น  หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือ
คําสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่นั้น  ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจ
เหนือท้องที่นั้น  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ขอให้ไปด้วยเพื่อเป็นพยาน  ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว 

(3) การแจ้งโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้นําหนังสือคําสั่งไปส่งด้วยตนเอง  ถ้าผู้รับ
ไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ  หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางาน 
ในสถานที่นั้น  หรือหากได้วางหรือปิดหนังสือคําสั่งนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่นั้น  ต่อหน้า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้น  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ขอให้
ไปด้วยเพื่อเป็นพยาน  ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งแล้ว 

ข้อ 5 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  การแจ้งคําสั่งจะใช้วิธีการส่งทางเคร่ืองโทรสาร  หรือวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการได้ส่งคําสั่งนั้น  และต้องจัดส่งหนังสือคําสั่งตัวจริง
โดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามข้อ  4  ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจจะกระทําได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งคําสั่ง



   หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

เป็นหนังสือตามวันและเวลาที่ปรากฏในหลักฐานดังกล่าว  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือได้รับ
ก่อนหรือหลังจากนั้น 

ข้อ 6 กรณีมีเหตุอื่นใดเก่ียวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้
การออกคําสั่งไม่เป็นกลาง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นจะทําการออกคําสั่งในเร่ืองนั้นไม่ได้  และ
ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่งทราบ  ทั้งนี้  ให้ผู้ บังคับบัญชาของผู้นั้นมีคําสั่ง 
โดยไม่ชักช้าว่าผู้นั้นมีอํานาจในการออกคําสั่งในเร่ืองนั้นได้หรือไม่ 

ความในวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน  หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ  หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชน 

ข้อ 7 ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ  ให้ถือว่าการพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ของตนตามประกาศนี้ 

ข้อ 8 ภายหลังได้แจ้งคําสั่งให้บุคคลผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งแล้ว  ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อมีอํานาจในการเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของตนได้ตาม
สมควรแก่กรณี  ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคด้วยตนเองได้ทันที 

การดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่อธิบดี 
กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด 

ข้อ 9 ก่อนเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามข้อ  8  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อาจมีคําเตือนเป็นหนังสือให้ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งต้องกระทําหรือละเว้นกระทําตามคําสั่งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแก่กรณี  และให้ระบุวิธีการท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะใช้
ดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคให้ชัดเจน  โดยจะส่งไปพร้อมกับคําสั่งด้วยก็ได้  หนังสือคําเตือน 
ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นําความในข้อ  4  และข้อ  5  มาใช้บังคับกับการแจ้งหนังสือคําเตือนตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามที่กําหนดไว้ 
ในคําเตือนตามข้อ  9  โดยต้องทําเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําสั่ง  และให้กระทบกระเทือน 
ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งน้อยที่สุด 

ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้
ดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้  ในกรณีที่ปรากฏว่าวิธีการซึ่งใช้ในการดําเนินการที่กําหนดไว้ในคําเตือน
ตามข้อ  9  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 



   หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งไม่ยินยอมหรือต่อสู้ขัดขวางการดําเนินการ  หรือผู้อยู่ในบังคับของคําสั่ง 
ไม่อยู่แต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิงหรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจ
เข้าดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคได้ตามสมควรแก่กรณี  โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อชอบ 
ที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วมดําเนินการด้วยก็ได้ 

ข้อ 11 กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิงที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ต้ อ ง เข้ าดํ า เนิ นการ ป้อง กันห รือควบ คุม โรค เพื่ อ มิ ให้ เ กิ ดการกระ ทําที่ ฝ่ าฝื นมาตรา   ๓๔   
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นการกระทําที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย 
อย่างร้ายแรงแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชน  หรือเป็นการกระทําที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ  ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าดําเนินการโดยไม่ต้องออกคําสั่งตามข้อ  2  หรือมีคําเตือนตามข้อ  9  ก็ได้  โดยเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อชอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไปร่วม
ดําเนินการด้วยก็ได้ 

การดําเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกระทํา
โดยเท่าที่จําเป็น  พอสมควรแก่กรณี  และอยู่ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตน 

ข้อ 12 กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งดําเนินการ
กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใดท่ีมีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือ 
ให้แก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ  เม่ือผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งได้ดําเนินการตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคําสั่งเป็นหนังสือ 
เพื่อยกเลิกคําสั่งตามข้อ  2  และให้แจ้งไปยังผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งด้วย  โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้น
ได้รับแจ้งเป็นต้นไป   

หนังสือคําสั่งเพื่อยกเลิกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  และให้นํา 
ความในข้อ  4  และข้อ  5  มาใช้บังคับกับการแจ้งหนังสือคําสั่งเพื่อยกเลิกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



แบบหนังสือ 
ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ  

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่ง 
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 

 
ค ำสั่งเลขท่ี ……………………………………..          เขียนที ่.................................................................... 

วันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. .................... 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 2 แห่งประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2560 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…….………………………………..………………..….. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 
สังกัด/หน่วยงำน ……………………………………………………………..………… ได้พบว่ำ  เกิดโรคติดต่ออันตรำย  เกิดโรคระบำด 
 สงสัยว่ำเกิดโรคติดต่ออันตรำย  สงสัยว่ำเกิดโรคระบำด  ได้แก่ โรค ……………………………………………………..………………. 
ณ ................................................................................................................................................................................................... 
จึงมีค ำสั่งให้ (ช่ือ - นำมสกุล) ................................................................ อำยุ ........ปี สัญชำติ................ เพศ  ชำย  หญิง  
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์..................................... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขท่ี.................. หมู่บ้ำน/อำคำร .................................................... ถนน.................................... 
ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................................... 
ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 

(1)  มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสตูรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรสร้ำงเสรมิภูมิคุม้กันโรค  
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ เวลำ....................น. ณ ................................................... 

(2) เดินทำงมำที่ ...............................................................................  เพื่อ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ........................................................ พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ......................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ....................................น. 

(3) น ำ (ช่ือ - นำมสกุล) ............................................................. อำยุ ............ปี สัญชำติ ................. เพศ  ชำย  หญิง  
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดนิทำง ........................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขท่ี ................ หมู่บ้ำน/อำคำร................................................. ถนน ..............................
ต ำบล/แขวง ......................อ ำเภอ/เขต ........................จังหวัด .......................หมำยเลขโทรศัพท์ ...................................  
เพื่อมำ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  รับกำรตรวจ  รับกำรรักษำ  รับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์   
          รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ตั้งแตว่ันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. เวลำ....................น. ถึงวันท่ี .......... เดือน .............................. 
พ.ศ. .................... เวลำ ...................น. ณ ....................................................................................................................... 

(4)  น ำสัตวป์ระเภท ................................................................................................................................... จ ำนวน ........................... ตัว  
 มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรป้องกันโรค 
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ ....................................................... 

(5) ให้น ำศพ (นำย/นำง/นำงสำว)…….…………............................  ซำกสัตว์ประเภท .......................................................... 
ซึ่งตำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำตำยด้วยโรค ................................................... ณ ........................................................... 
 ไปรับกำรตรวจ  จัดกำรทำงกำรแพทย์  จัดกำรด้วยประกำรอื่นใด ระบุ .......................................................... 
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ ....................................................... 
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(6)  ก ำจัดควำมติดโรค/ท ำลำย ………….………………………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………….ที่มีหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีเช้ือโรค ................................. 
 แก้ไขปรับปรุงกำรสุขำภิบำลให้ถูกสขุลักษณะโดยกำร.............................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
ภำยในวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลำ......................น. จนกว่ำเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
จะมีค ำสั่งให้ยกเลิก 

(7)  ก ำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของแมลง ประเภท ...............................ที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรค.....…………………… 
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................ณ .................................................................................... 

(8)  ห้ำมกระท ำกำร/ด ำเนินกำร …………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เนื่องจำกอำจก่อให้เกิดสภำวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอำจเป็นเหตุให้โรค ............................................................. แพร่ออกไป 

(9)  ห้ำมเข้ำไป/ออกจำก …............................……………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 

(10)  เข้ำไปใน (บ้ำน/โรงเรือน/สถำนที่) ........................................................................................... เลขที่ ......................... 
ต ำบล/แขวง............................................... อ ำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ........................................... 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เพื่อเฝ้ำระวัง/ป้องกัน/ควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค....................................................................................................... 

(11)  เข้ำไปในพำหนะ ประเภท ................................... ยี่ห้อ .............................. รุ่น ............................ สี .................... 
หมำยเลขทะเบียน/หมำยเลข ............................................................ ที่มีหรือสงสัยว่ำมีโรค ......................................... 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค................................................................................................ 

 อน่ึง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอ ำนำจที่จะเข้ำด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือมีค ำสั่งให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนได้  
 หำกท่ำนไม่พอใจค ำสั่งหรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งนี้ต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ท ำค ำสั่งได้ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่งนี้  
 
 
ลงช่ือ  ………………………………………………………….……… ลงช่ือ  ……………………………………………………………….…. 
       (.............................................................................)  (……………………………………………………………………) 
       เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดตอ่     ผู้รับค ำสั่ง 
 
 
ลงช่ือ  ………………………………………………………….……… ลงช่ือ  ……………………………………………………………….…. 
       (.............................................................................)  (……………………………………………………………………) 
                   พยำน (ถ้ำมี)      พยำน (ถ้ำมี) 

 
หมำยเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีค ำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของค ำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำค ำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ 



แบบหนังสือ 
ค ำเตือนให้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ  

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่ง 
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 

เขียนที…่……………………………………………… 

วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

  ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว)……….………………………….…..…….…….เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 
สังกัด/หน่วยงำน................................................................. ได้มีค ำสั่งเลขที่ ......................................................... 
ลงวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ....................  ให้ ……………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่ง ด ำเนินกำร .......................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
ภำยในวันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... เวลำ...................................น.  
ถึงวันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ....................... เวลำ...................................น. นั้น 

 บัดนี้ ปรำกฏว่ำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
ค ำสั่งดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อจึงมีค ำเตือนให้ผู้อยู่ในบังคับของค ำสั่งด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อดังกล่ำวภำยใน …………………….............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มิเช่นนั้น เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมอบหมำยจะเข้ำด ำเนินกำรแทน
ด้วยวิธีกำร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
.……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ทั้งนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงวิธีกำรด ำเนินที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ใช้ด ำเนินกำรป้องกันหรือควบคุมโรคได้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำวิธีกำรซึ่งใช้ในกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำเตือน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

      ลงชื่อ  ………………………………………………………... 

             (………………………………………………………….) 

           เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 

หมายเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีค ำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของค ำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำค ำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ 



แบบหนังสือ 
ค ำสั่งเพ่ือยกเลิกค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่ง 
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 

 
 

ค ำสั่งที่.................................                                                                         เขียนที่.................................................... 

วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง   ยกเลิกค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 

เรียน   ......................................................... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ส ำเนำค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อให้ด ำเนินกำร 

  ตำมท่ี เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ ได้มีค ำสั่งที่ .......................ลงวันที่ ........เดือน....... ......... 
พ.ศ. ................ ตำมส ำเนำค ำสั่งที่ส่งมำด้วย ให้ท่ำนปฏิบัติ/ด ำเนินกำร .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  บัดนี้ ท่ำนได้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อจึงขอยกเลิกค ำสั่งที่ ....................... / ............. ........... ลงวันท่ี ................................................. 
นับแต่ขณะที่ท่ำนได้รับค ำสั่งนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 

   ................................................... 
   (.....................................................) 

   เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ.  256๐  ลงวันที่  
๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  มาตรา  7  (2)  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  
วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   พ.ศ.  2560   
ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒  เมื่อเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใด  
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกค าสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อด าเนินการป้องกันหรือควบคุมโรค
ตามค าสั่งของตน 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือ  โดยหนังสือค าสั่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกค าสั่งเป็นหนังสือในรูปแบบ
อื่นใดที่แตกต่างไปจากแบบแนบท้ายประกาศนี้ก็ได้   โดยหนังสือในรูปแบบอื่นใดดังกล่าว  อย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(1) วัน  เดือน  และปีที่ท าค าสั่ง   
(๒) เหตุผลในการออกค าสั่ง  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  

ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  และข้อพิจารณา  พร้อมทั้งข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
(๓) ชื่อและต าแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ท าค าสั่ง   พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของ 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ท าค าสั่งนั้น” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 
แบบหนังสือ 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ  
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำสั่ง 

ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ค ำสั่งเลขท่ี ……………………………………..          เขียนที่ .................................................................... 

วันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. .................... 

 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) …….………….................................................... ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 

ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สังกัด/หน่วยงำน ………...................................................……………………….………… 
ได้พบว่ำ  เกิดโรคติดต่ออันตรำย  เกิดโรคระบำด  สงสัยว่ำเกิดโรคติดต่ออันตรำย  สงสัยว่ำเกิดโรคระบำด  ได้แก่ 
โรค .................................................................................................ณ ...........................................................................................
จึงมีค ำสั่งให้ (ช่ือ - นำมสกุล) ................................................................ อำยุ ........ปี สัญชำติ................ เพศ  ชำย  หญิง  
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง ................................................... หมำยเลขโทรศัพท์..................................... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขท่ี.................. หมู่บ้ำน/อำคำร .................................................... ถนน.................................... 
ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................................... 
ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 

(1)  มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสตูรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรสร้ำงเสรมิภูมิคุม้กันโรค  
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................ เวลำ....................น. ณ ................................................... 

(2) เดินทำงมำที่ ...............................................................................  เพื่อ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ........................................................ พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ......................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ....................................น. 

(3) น ำ (ช่ือ - นำมสกุล) ............................................................. อำยุ ............ปี สัญชำติ ................. เพศ  ชำย  หญิง  
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดนิทำง ........................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ ตั้งอยู่เลขท่ี ................ หมู่บ้ำน/อำคำร................................................. ถนน ..............................
ต ำบล/แขวง ......................อ ำเภอ/เขต ........................จังหวัด .......................หมำยเลขโทรศัพท์ ...................................  
เพื่อมำ  แยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  รับกำรตรวจ  รับกำรรักษำ  รับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์   
          รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ตั้งแต่วันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. เวลำ....................น. ถึงวันท่ี .......... เดือน .............................. 
พ.ศ. .................... เวลำ ...................น. ณ ....................................................................................................................... 

(4)  น ำสัตวป์ระเภท ................................................................................................................................... จ ำนวน ........................... ตัว  
 มำรับกำรตรวจ  มำรับกำรรักษำ  มำรับกำรชันสูตรทำงกำรแพทย์  มำรับกำรป้องกันโรค 
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ ....................................................... 

(5) ให้น ำศพ (นำย/นำง/นำงสำว)…….………….......................................................  ซำกสัตว์ประเภท ............................... 
ซึ่งตำยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำตำยด้วยโรค ................................................... ณ ........................................................... 
 ไปรับกำรตรวจ  จัดกำรทำงกำรแพทย์  จัดกำรด้วยประกำรอื่นใด ระบุ .......................................................... 
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลำ....................น. ณ ....................................................... 

  

ส ำเนำ 



- 2 - 
 

(6)  ก ำจัดควำมติดโรค/ท ำลำย ………….………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………….ที่มีหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีเช้ือโรค ................................. 
 แก้ไขปรับปรุงกำรสุขำภิบำลให้ถูกสขุลักษณะโดยกำร.............................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
ภำยในวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลำ......................น. จนกว่ำเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดตอ่
จะมีค ำสั่งให้ยกเลิก 

(7)  ก ำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของแมลง ประเภท ...............................ที่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรค.....…………………… 
ภำยในวันท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................ณ .................................................................................... 

(8)  ห้ำมกระท ำกำร/ด ำเนินกำร …………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เนื่องจำกอำจก่อให้เกิดสภำวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอำจเป็นเหตุให้โรค ............................................................. แพร่ออกไป 

(9)  ห้ำมเข้ำไป/ออกจำก …............................……………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เนื่องจำกสถำนที่ดังกล่ำวเป็นที่เอกเทศซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อก ำหนดให้เป็นที่ส ำหรับแยกกักหรือกักกัน  
คนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด 

(10)  เข้ำไปใน (บ้ำน/โรงเรือน/สถำนท่ี) ........................................................................................... เลขที่ ......................... 
ต ำบล/แขวง............................................... อ ำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ........................................... 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เพื่อเฝ้ำระวัง/ป้องกัน/ควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค....................................................................................................... 

(11)  เข้ำไปในพำหนะ ประเภท ................................... ยี่ห้อ .............................. รุ่น ............................ สี .................... 
หมำยเลขทะเบียน/หมำยเลข ............................................................ ที่มีหรือสงสัยว่ำมีโรค ......................................... 
ตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ..................................................... พ.ศ. .................. เวลำ.....................................น.  
ถึงวันท่ี ............................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .................. เวลำ ...................................น. 
เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีกำรแพร่ของโรค................................................................................................ 

 อน่ึง เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อมีอ ำนำจท่ีจะเข้ำด ำเนินกำรด้วยตนเองหรือมีค ำสั่งให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทนได้  
 หำกท่ำนไม่พอใจค ำสั่งหรือเห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ท่ำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งนี้ต่อเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
ผู้ท ำค ำสั่งได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่งนี้  
 

 
ลงช่ือ  ………………………………………………………….……… ลงช่ือ  ……………………………………………………………….…. 
       (.............................................................................)  (……………………………………………………………………) 
       เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดตอ่     ผู้รับค ำสั่ง 
 

 
ลงช่ือ  ………………………………………………………….……… ลงช่ือ  ……………………………………………………………….…. 
       (.............................................................................)  (……………………………………………………………………) 
                   พยำน (ถ้ำมี)      พยำน (ถ้ำมี) 
หมำยเหตุ กรณีที่เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อเห็นว่ำมีค ำหรือข้อควำมที่มีผลบังคับเกินกว่ำวัตถุประสงค์ของค ำสั่งที่เจ้ำพนักงำน
ควบคุมโรคติดต่อต้องกำรจะบังคับ ให้เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อขีดฆ่ำค ำหรือข้อควำมดังกล่ำวพร้อมทั้งลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๓) ผู้อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร  
 (๕.๔) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
 (๕.๕) ผู้อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
 (๕.๖) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
 (๕.๗) ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา 
 (๕.๘) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
 (๕.๙) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
 (๕.๑๐) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 (๕.๑๑) ผู้อํานวยการสํานักโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 (๕.๑๒) ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค 
 (๕.๑๓) ข้าราชการสังกัดสํานักระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ

หรือปฏิบัติราชการในสํานักระบาดวิทยา  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  
 (๕.๑๓.๑) นายแพทย์  ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
 (๕.๑๓.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
 (๕.๑๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

ถูกยกเลิก โดยประกาศ สธ. เรื่อง การแตงตั้ง จพต. ฉบับที่ ๓



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ 
 (๖.๑) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 (๖.๒) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 (๖.๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 (๖.๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
 (๖.๕) ผู้อํานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
 (๖.๖) ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
 (๖.๗) ผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 (๖.๘) ผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
 (๖.๙) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์  
(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 
(๕) สาธารณสุขอําเภอหรือสาธารณสุขก่ิงอําเภอ 
(๖) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ  ณ  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้   
 (๖.๑) นายแพทย์  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
 (๖.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
 (๖.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
 (๖.๔) พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
 (๖.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป 
 (๖.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) นายอําเภอ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
(๔) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดสํานักอนามัย 
(๘) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา  กองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดสํานักอนามัย 
(๙) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดสํานักอนามัย   

(๑๐) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(๑) เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุม
โรคติดตอ่มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี   

(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงระบาดวิทยา 
(๓) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม  (Field  Epidemiology  Training  Program 

: FETP)   
(๔) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม  สําหรับแพทย์หัวหน้าทีม 

และผู้สอบสวนหลัก 
(๕) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  

สําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  (Field  Epidemiology  and  Management  Training  :  FEMT)   
(๖) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข  ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม   
(๗) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง 
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค 

ตามข้อ  ๑  ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตน
มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการ 

(๑) เป็นผู้ มีประสบการณ์การทํางานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง   การป้องกัน   
หรือการควบคุมโรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี 

(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงระบาดวิทยา 
(๓) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม  (Field  Epidemiology  Training  Program 

: FETP)   



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๔) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม  สําหรับแพทย์หัวหน้าทีม 
และผู้สอบสวนหลัก   

(๕) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  
สําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  (Field  Epidemiology  and  Management  Training : FEMT) 

(๖) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข  ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม   
(๗) เป็นผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง 
ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ตามข้อ  ๑  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  และข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ต้องเป็นหลักสูตร
การฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง  โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกําหนด  หมายถึง  หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่
กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรครับรอง  หมายถึง  หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรค
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมโดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง 

กรณีสถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  ประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  และข้อ  ๒  (๓)  (๔)  (๕)  
(๖)  และ  (๗)  ให้สถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์
ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  ส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายัง
กรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและให้การรับรองก่อน  จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559   
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ 
(๕) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 (๕.๓) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
 (๕.๔) ผู้อ านวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 (๕.๕) ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา 
 (๕.๖) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
 (๕.๗) ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อน าโดยแมลง 
 (๕.๘) ผู้อ านวยการกองวัณโรค 
 (๕.๙) ผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 (๕.๑๐) ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 
 (๕.๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓
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 (๕.๑๒) ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
 (๕.๑๓) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
 (๕.๑๔) ข้าราชการสังกัดกองระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ

หรือปฏิบัติราชการในกองระบาดวิทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๕.๑4.๑) นายแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   (๕.๑4.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   (๕.๑4.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (๖.๑) อธิบดีกรมการแพทย์ 
 (๖.๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 (๖.๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 (๖.๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 (๖.๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 (๖.๖) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
 (๖.๗) ผู้อ านวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
 (๖.๘) ผู้อ านวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
 (๖.๙) ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 (๖.๑๐) ผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
 (๖.๑๑) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(๓) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
(๔) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
(๖) สาธารณสุขอ าเภอ 
(7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(8) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ  ณ  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งด ารงต าแหน่ง

ต่อไปนี้ 
 (8.๑) นายแพทย์  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (8.๒) นายสัตวแพทย์  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๔) พยาบาลวิชาชีพ  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
 (8.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
 (8.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ปลัดจังหวัด 
(๔) นายอ าเภอ 
(๕) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(๖) ปลัดอ าเภอ 
ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   
 (1.1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (1.2) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (1.3) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (1.4) รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 (1.5) ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (1.6) รองผู้อ านวยการส านักอนามัย 
 (1.7) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา  กองควบคุมโรคติดต่อ  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.9) ผู้อ านวยการกองควบคุมโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑0) ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาล  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑1) ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑2) ผู้อ านวยการส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 
 (1.๑3) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สังกัดส านักอนามัย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 (1.๑4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 (1.๑๕) ผู้อ านวยการเขต 
 (1.๑๖) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สังกัดส านักงานเขต 
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  

ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2.2) ปลัดเทศบาล 
 (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 (2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(3) ข้าราชการต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเมืองพัทยา   
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(2) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม  ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง   

การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ 4)  พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคตดิตอ่  
พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคมุโรคติดตอ่หรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  

การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่  
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งด า รงต าแหน่งต่อไปนี้   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่  
ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) เจ้าพนักงานปกครอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ าศาลากลางจังหวัด 
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจ าที่ว่าการอ าเภอ 
(3) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
 (1.1) นายกเมืองพัทยา 
 (1.2) ปลัดเมืองพัทยา 
 (1.3) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข 
 (1.4) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม 
 (1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือขา้ราชการที่ได้รบัมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรอื

ปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการ

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



สาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 

 (2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2.2) นายกเทศมนตรี 
 (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.4) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (2.7) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล

หรือต าแหน่งที่คล้ายคลึงกัน 
 (2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล

หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นายสัตวแพทย์  เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือสัตวแพทย์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ตามพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(ฉบับที ่ ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนกังานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  (๑) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา   การเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ   

  (๒) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (๒.๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   (๒.๓) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
   (๒.๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
   (๒.๕) ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  1 - 12 
  (3) ข้าราชการสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (3.๑) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.๒) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   (3.3) ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
   (3.4) ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
  (4) ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย  ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
   (4.๑) อธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๒) รองอธิบดีกรมอนามัย 
   (4.๓) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



   (4.4) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
   (4.5) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
   (4.6) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   (4.7) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   (4.8) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่  1 - 12 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  เป็นเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

  (๑) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต ารวจ  และข้าราชการต ารวจสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ
ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

  (๒) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  ผู้มียศตั้งแต่ร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการที่ ได้รับมอบหมายให้ไป 

ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา  การเฝ้าระวัง   
การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อ  ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์   นายสัตวแพทย์  เภสัชกร   
นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการพยาบาล   
นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  (1.10)  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  
ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2563  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “(1.10)  ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สังกัดส านักอนามัย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย 

โรคติดต่อที่ตอ้งเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๗  (๑)  และมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น  และพบผู้ที่เป็นหรือ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ดังนี้ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
อันตรายเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย 

(๔) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

การแจ้งตาม  (๑)  หรือ  (๔)  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด
กรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายในสามชั่วโมง 
นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายในสามชั่วโมงได้  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันที 
ที่สามารถกระทําได้ 

การแจ้งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการ 
สังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางภายในสามชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรือ
อาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  เม่ือเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว  ให้แจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็น
ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลางภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่ที่ตนได้รับแจ้ง   
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้  ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดท่ีกําหนดไว้ในข้อ  6  ตามสมควรแก่กรณี 
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ข้อ 2 ในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น  และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น  ดังนี้ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
เกิดขึ้นในสถานพยาบาล 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด 

(๔) เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

การแจ้งตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน
ย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์
หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด  แล้วแต่กรณี 

การแจ้งตาม  (๑)  หรือ  (๔)  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายใน
ย่ีสิบสี่ชั่วโมงได้  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันทีที่สามารถกระทําได้ 

ข้อ 3 ในกรณีที่มีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น  และพบผู้ที่เป็น
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  กรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวังในเขตจังหวัด  หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดสํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  กรณีที่
พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ดังนี้   

(1) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 

(2) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

การแจ้งตาม  (๑)  หรือ  (2)  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหน่ึงภายใน 
เจ็ดวันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนด 

ข้อ 4 กรณีการแจ้งตามข้อ  1  (๒)  หรือ  (๓)  หากผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  หรือผู้ทํา
การชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรนั้นเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  และเป็น 
ผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  หรือเป็นผู้ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็น
เหตุของโรคติดต่ออันตราย  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ 
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ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง  
ภายในสามชั่วโมงนับแต่ที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  หรือที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย   
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้  ให้ดําเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดท่ีกําหนดไว้ในข้อ  6  ตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ 5 กรณีการแจ้งตามข้อ  2  (2)  หรือ  (3)  หากผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  หรือผู้ทํา
การชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรนั้นเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  และเป็น 
ผู้พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือเป็นผู้ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุ
ของโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็น
ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่พบผู้ที่เป็นหรือ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ 
ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคระบาด  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อาจแจ้งโดยวิธีการทางโทรศัพท์ได้  ให้ดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดท่ีกําหนดไว้ในข้อ  6   
ตามสมควรแก่กรณี 

ข้อ 6 การแจ้งตามข้อ  1  ข้อ  2  และข้อ  3  ให้ดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๒) แจ้งทางโทรศัพท์ 
(๓) แจ้งทางโทรสาร   
(๔) แจ้งเป็นหนังสือ 
(๕) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
ข้อ 7 การแจ้งตามข้อ  1  (๑)  หรือ  (๔)  และข้อ  2  (๑)  หรือ  (๔)  เม่ือเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งจากบุคคลดังกล่าวแล้ว  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกข้อมูลไว้ 
ตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนด   

การแจ้งตามข้อ  1  (2)  หรือ  (3)  ข้อ  2  (2)  หรือ  (3)  ข้อ  3  ข้อ  4  และข้อ  5  ให้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามแบบที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกําหนด   

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคจัดทําและเผยแพร่คู่มือเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง   

ข้อ 8 การแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ  6  อย่างน้อย
ให้มีรายละเอียด  ดังนี้ 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) กรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล  ให้แจ้งชื่อ
และที่อยู่ของตน  ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อ 
ที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ชื่อ  อายุ  เพศ  สัญชาติ  ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ที่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดพักรักษาตัวอยู่  วันที่เร่ิม
เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  และ
อาการสําคัญของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   
หรือโรคระบาด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล  ให้แจ้งการวินิจฉัยโรคข้ันต้น  
ประเภทของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือ 
โรคระบาด  และผลการรักษาเพิ่มเติมด้วย 

(๒) กรณีผู้แจ้งเป็นผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ให้แจ้งชื่อ  ที่อยู่  และสถานที่ทํางานของตน  
ชื่อ  อายุ  เพศ  สัญชาติ  ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ที่ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดพักรักษาตัวอยู่  วันที่เร่ิมเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
เป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  วันแรกรับไว้รักษา  การวินิจฉัยโรคข้ันต้น  
ประเภทและอาการสําคัญของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาด  และผลการรักษา 

(๓) กรณีผู้แจ้งเป็นผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ให้แจ้งชื่อ   
ที่อยู่  และสถานที่ทํางานของตน  ชื่อ  อายุ  เพศ  สัญชาติ  ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ชื่อ  ที่อยู่  และสถานที่ทํางานของ 
ผู้ส่งวัตถุตัวอย่าง  การวินิจฉัยโรคขั้นต้น  และผลการชันสูตร 

(๔) กรณีผู้แจ้งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ให้แจ้งชื่อ  ที่อยู่  
และสถานที่ทํางานของตน  ความสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ชื่อ  อายุ  เพศ  สัญชาติ  ที่อยู่ปัจจุบัน  และอาการสําคัญของ 
ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด 

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาด   

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคตดิตอ่อันตราย
หรือโรคระบาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  มาตรา  7  (2)  และมาตรา  34  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือมี เหตุสงสัยว่าได้ เกิดโรคติดต่ออันตรายขึ้น 

ในเขตพ้ืนที่ใดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่นั้นร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ด าเนินการสอบสวนโรคทันที  ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่ออันตราย 

ข้อ 4 เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการไดป้ระกาศชือ่  
อาการส าคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาดในเขตพ้ืนที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่นั้น
ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อด าเนินการสอบสวนโรคทันที   ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ 
พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศเป็นโรคระบาด 

ข้อ 5 ในการด าเนินการสอบสวนโรคตามข้อ  3  และข้อ  4  ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ่ด าเนินการสอบสวนโรคตอ่เนื่องไปจนกว่าสภาวการณ์
ของโรคนั้นจะสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร  หรืออธิบดีกรมควบคุมโรคได้ประกาศยกเลิกประกาศ 
ตามข้อ  4   

ข้อ 6 ในการด าเนินการสอบสวนโรคของเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อและหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ  ให้ด าเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 7 เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด าเนินการสอบสวนโรคแล้วพบว่า   มีโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งรับผิดชอบในการสอบสวน 
โรคดังกล่าวจัดท าสรุปรายงานการสอบสวนโรคและแจ้งไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรมควบคุมโรค  ภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  
ให้ส่งรายงานสถานการณ์ประจ าวันต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



กรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรมควบคุมโรคอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งจนกว่า
สภาวการณ์ของโรคจะสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

ข้อ 8 การแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร  และการรายงานให้แก่กรมควบคุมโรค  ตามข้อ  7  ให้ด าเนินการโดยวิธีการหนึ่ง
วิธีการใด  ดังต่อไปนี้   

(1) แจ้งเป็นหนังสือ 
(2) แจ้งทางโทรสาร   
(3) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(4) วิธีการอื่นใดที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนดเพิ่มเติม  
ข้อ 9 การแจ้งและการรายงานตามข้อ  8  ให้แจ้งและรายงานไปยังที่อยู่หรือสถานที่ท างาน  

หมายเลขโทรสาร  หรือหมายเลขไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
ของส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  หรือของกรมควบคุมโรค  แล้วแต่กรณี  หรือวิธีการอื่นใดในกรณีที่
กรมควบคุมโรคประกาศก าหนดเพ่ิมเติม   ทั้งนี้   ที่อยู่หรือสถานที่ท างาน  หมายเลขโทรสาร   
และหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   หรือวิธีการอื่นใดที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนดเพ่ิมเติม   
ทั้งของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ของส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  หรือของกรมควบคุมโรค  
รวมถึงแบบการแจ้งและการรายงาน  (ถ้ามี)  ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าสั่งหรือข้อวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมควบคุมโรคถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 

 
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบสวนโรค 

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 

 

โดยที่ข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
สอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 ก าหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับ 
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อด าเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น  
จึงเห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบสวนโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อ 1 เมื่อเกิดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ใด  
ให้เริ่มด าเนินการสอบสวนโรค ดังนี้ 

(1) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือข้อมูลที่ต้องใช้
ในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

(2) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) หรือสวมใส่ชุดหรือ
อุปกรณ์ป้องกันตามความจ าเป็นหรือเหมาะสม เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือจากผู้สัมผัสโรค รวมถึงจากสิ่งแวดล้อม  

ข้อ 2 การด าเนินการระหว่างสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ทบทวนข้อมูลหรือสถานการณ์การเกิดโรคเบื้องต้น 
(2) เมื่อพบผู้ป่วยรายแรก (Active case finding) ให้ค้นหาผู้ที่ เป็นหรือผู้ที่มีเหต ุ

อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด 

(3) ค้นหาผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรค โดยแบ่งผู้สัมผัสโรคตามระดับความเสี่ยงว่าเป็นผู้สัมผัสโรค
ทีม่ีความเสี่ยงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ า 

(4) ให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  
หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยอย่างน้อย  
ต้องแจ้งข้อมูลของตนเอง รวมถึงข้อมูลของคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด โรคประจ าตัว ประวัติการเดินทาง  
ประวัติการท างาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย ประวัติการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการรับยา ตลอดจน
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจท าให้ติดเชื้อโรคหรือแพร่เชื้อโรค หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
โรคหรือป้องกันหรือควบคุมโรค 

(5) เก็บตัวอย่างที่จ าเป็นเพ่ือส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ เช่น เก็บตัวอย่างจาก  
ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด จากผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ 
จากศพ เช่น การชันสูตรศพ (Autopsy) การเก็บชิ้นเนื้อบางส่วนจากสารคัดหลั่งหรืออวัยวะจากศพ (Necropsy) 
จากสิ่งแวดล้อม จากสัตว์หรือซากสัตว์ หรือจากสิ่งอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการสอบสวนโรคหรือป้องกันหรือควบคุมโรค 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บตัวอย่างให้เป็นไปตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 
 

 
 

(6) ส ารวจสิ่งแวดล้อม ... 

ส ำเนำคู่ฉบับ 



 

 
- ๒ - 

 
(6) ส ารวจสิ่งแวดล้อม (Environmental study) ที่เกี่ยวกับการติดต่อของโรค เช่น 

ระบบน้ าดี น้ าทิ้ง ระบบการระบายอากาศภายในอาคาร กระบวนการผลิตอาหาร การส ารวจพาหะน าโรค  
(7) ศึกษาทางกีฏวิทยา (Entomological study) ในกรณีที่โรคนั้นเป็นโรคติดต่อ 

น าโดยแมลง 
(8) ท าลายสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคติดต่อ เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal 

Protective Equipment: PPE) หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบสวนโรค โดยให้ด าเนินการท าลายเชื้อ
โรคติดต่ออย่างเหมาะสม 

(9) ในกรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือสัมผัส
สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อโรคติดต่อ โดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment: PPE) หรือไม่ได้สวมชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หรือชุดหรืออุปกรณ์ที่สวมอยู่ช ารุด 
หรือฉีกขาด ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือกรมควบคุมโรค ทันที   

ข้อ 3 เมื่อด าเนินการสอบสวนโรคแล้วเสร็จ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งและรายงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ทบทวนและจัดท าสรุปผลการด าเนินการสอบสวนโรคของหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ (After Action Review) อย่างเป็นระบบ  

(2) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อเฝ้าระวังอาการของตนเองภายในหนึ่งระยะฟักตัวสูงสุดของโรคนั้น ๆ หากมีอาการป่วยหรือมีเหตุ  
อันควรสงสัยว่าป่วย ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ มีหน้าที่รับแจ้งกรณีมีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดขึ้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ. 2558  

 

_______________________ 

 
 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  เครื่องแบบ  เครือ่งหมาย  และบัตรประจ าตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิต่อ 

เพื่อแสดงตวัขณะปฏิบตัิหนา้ที่ในกรณมีีเหตุจ าเป็นเร่งดว่นหรือมกีรณฉีุกเฉิน 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และบัตรประจ าตัวของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน   
ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่มีเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และบัตรประจ าตัวตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินที่ต้องปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งหากปล่อย 
ให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย  หรืออาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๔๖  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  
และบัตรประจ าตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่มีเครือ่งแบบ  เครื่องหมาย  และบัตรประจ าตวั

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน  ซึ่งหากปล่อย 
ให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย  หรืออาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป   
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใช้เครื่องแบบหรือเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และบัตรประจ าตัวอื่นใดที่หน่วยงานซึ่งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อสังกัดได้ก าหนดไว้เพ่ือใช้แสดงตัวในการปฏิบัติหน้าที่หรือในระหว่างการปฏิบัติงาน    
เพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

ข้อ 4 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้  ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าสั่งหรือข้อวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย   

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอืโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
พ.ศ.  2563 

 
 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก   
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับเมื่อวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓  องค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ   
(Public  health  emergency  of  international  concern  (PHEIC))  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรค
ดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค  
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวิชาการ
จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย   
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  
จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดงัต่อไปนี ้ เป็นเขตติดโรคตดิต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
(๑) สาธารณรัฐเกาหลี  (Republic  of  Korea) 
(๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน  (People’s  Republic  of  China)  รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า  

(Macao)  และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  (Hong  Kong) 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



(๓) สาธารณรัฐอิตาลี  (Italian  Republic) 
(๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  (Islamic  Republic  of  Iran) 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เปน็เขตติดโรคตดิต่ออนัตราย 

กรณีโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรอืโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
(ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก  
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาด 
ของโรคโควิด  19  เป็นการระบาดใหญ่  (Pandemic)  ในส่วนของประเทศไทย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตราย  ล าดับที่  ๑๔  
และต่อมา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการด้านวชิาการได้ประกาศ
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยมีความเสีย่ง
อย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด  19  ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน 
ติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาด  
ของโรคโควิด  19  อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด  19   
ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด  19  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงเห็นสมควรประกาศก าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นเขต 
ติดโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ิมเติม  ซึ่งหากสภาวการณ์ของ 
โรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร  จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ประกอบกับมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักร 
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๕)  -  (๙)  ของข้อ  3  แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง  ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงวันที่  2  มีนาคม  
พ.ศ.  2563 

“(๕)  มาเลเซีย  (Malaysia)   
 (๖)  ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  Cambodia) 
 (๗)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (Lao  People's  Democratic  Republic) 
 (๘)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic  of  Indonesia) 
 (๙)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  (Republic  of  the  Union  of  Myanmar)” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไข้เหลืองซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย 
ไม่ให้เข้ามาภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคหน่ึง  และมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ใหท้้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้  เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง   
(1) บูร์กินาฟาโซ  (Burkina  Faso) 
(2) เฟรนช์เกียนา  (French  Guiana) 
(3) รัฐพหุชนชาติแห่งโบลีเวีย  (Plurinational  State  of  Bolivia) 
(4) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  (Federal  Republic  of  Nigeria) 
(5) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย  (Federal.Democratic  Republic  of  Ethiopia) 
(6) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Federative  Republic  of  Brazil) 
(7) สาธารณรัฐกานา  (Republic  of  Ghana) 
(8) สาธารณรัฐกาบอง  (Gabonese  Republic) 
(9) สาธารณรัฐกินี  (Republic  of  Guinea) 

(10) สาธารณรัฐกินี - บิสเซา  (Republic  of  Guinea - Bissau) 
(11) สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  (Republic  of  CÔte  d’Ivoire) 
(12) สาธารณรัฐคองโก  (The  Republic  of  the  Congo) 
(13) สาธารณรัฐเคนยา  (Republic  of  Kenya) 
(14) สาธารณรัฐแคเมอรูน  (Republic  of  Cameroon) 
(15) สาธารณรัฐโคลอมเบีย  (The  Republic  of  Colombia) 
(16) สาธารณรัฐชาด  (Republic  of  Chad) 
(17) สาธารณรัฐซูดาน  (Republic  of  the  Sudan) 
(18) สาธารณรัฐซูรินาเม  (Republic  of  Suriname) 
(19) สาธารณรัฐเซเนกัล  (Republic  of  Senegal) 
(20) สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน  (Republic  of  South  Sudan) 
(21) สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน  (Republic  of  Sierra  Leone) 
(22) สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก  (Republic  of  Trinidad  and  Tobago) 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(23) สาธารณรัฐโตโก  (Republic  of  Togo) 
(24) สาธารณรัฐไนเจอร์  (Republic  of  Niger) 
(25) สาธารณรัฐบุรุนดี  (Republic  of  Burundi) 
(26) สาธารณรัฐเบนิน  (Republic  of  Benin) 
(27) สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา  (Bolivarian  Republic  of  Venezuela) 
(28) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  (Democratic  Republic  of  Congo) 
(29) สาธารณรัฐปานามา  (Republic  of  Panama) 
(30) สาธารณรัฐปารากวัย  (Republic  of  Paraguay) 
(31) สาธารณรัฐเปรู  (Republic  of  Peru) 
(32) สาธารณรัฐมาลี  (Republic  of  Mali) 
(33) สาธารณรัฐยูกันดา  (Republic  of  Uganda) 
(34) สาธารณรัฐไลบีเรีย  (Republic  of  Liberia) 
(35) สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา  (Co - operative  Republic  of  Guyana) 
(36) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  (Argentine  Republic) 
(37) สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี  (Republic  of  Equatorial  Guinea) 
(38) สาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย  (The  Islamic  Republic  of  The  Gambia) 
(39) สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย  (The  Islamic  Republic  of  Mauritania) 
(40) สาธารณรัฐเอกวาดอร์  (Republic  of  Ecuador) 
(41) สาธารณรัฐแองโกลา  (Republic  of  Angola) 
(42) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  (Central  African  Republic) 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง 

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลืองต้องได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลืองก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และ
ควบคุมโรคไข้เหลืองซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายไม่ให้เข้ามาภายในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  วรรคหน่ึง  และมาตรา  6  (3)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“เขตติดโรคไข้เหลือง”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 
ข้อ 2 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง  ให้มีผลใช้บังคับได้เม่ือพ้นสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง  ในรายที่เป็นการฉีดซ้ํา  ให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีนับแต่
วันที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น  ทั้งนี้  ให้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองมีอายุการใช้บังคับ
ตลอดชีพของผู้เดินทางนั้น   

ข้อ 3 ผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง  ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เหลืองต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ   
ณ  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ   

ข้อ 4 กรณีผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง  ไม่แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เหลือง  หรือแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่ไม่ถูกต้อง   
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  
ดังต่อไปนี้   

(1) มีคําสั่งห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา  39  (5)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

(2) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามมาตรา  40  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558 

ข้อ 5 กรณีผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลืองได้แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เหลือง  แต่เอกสารดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่ กําหนดไว้ในข้อ  2   
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศออกคําสั่งเป็นหนังสือ 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกตผู้เดินทางผู้นั้น  ตามสมควรแก่กรณี  ไปจนกว่าเอกสารรับรอง 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองจะมีผลใช้บังคับ   

ระยะเวลาการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกตตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้เดินทางได้รับการฉดีวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  ชื่อและอาการส าคญัของโรคติดต่อทีต่้องเฝ้าระวงั   

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญ  
ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  เพ่ือประโยชน์  
ในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรคติดต่อ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  6  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญ 
ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อ  

ที่ต้องเฝ้าระวัง  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
ข้อ 4 ให้โรคติดต่อดังต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  โดยมีชื่อและอาการส าคัญ  ดังนี้ 
(๑) กามโรคของต่อมและท่อน้ าเหลือง  (Lymphogranuloma  Venereum  หรือ  Granuloma  

Inguinale)  มีอาการตุ่มหรือแผลตื้น ๆ  บริเวณอวัยวะเพศซึ่งมักไม่เป็นที่สังเกต  ต่อมาเชื้อลุกลาม 
เข้าต่อมน้ าเหลืองบริเวณขาหนีบ  ท าให้เกิดอาการปวด  บวมโต  อาจอักเสบกลายเป็นฝีหนอง  และ 
แตกเป็นหนองในที่สุด  โดยไม่มีแผลอักเสบบริเวณขา  เท้า  หรือทวารหนัก 

(๒) การติดเชื้อในโรงพยาบาล  (Health  care-associated  infection  หรือ  hospital-acquired  
infection)  เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของอวัยวะต่าง  ๆ  ในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อขณะรับไว้รักษา 
ที่โรงพยาบาล  รวมถึงการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับเชื้อจากการปฏิบัติงาน  โดยมักมีอาการไข้
และอาการอื่นร่วมด้วยขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อ 

(๓) ไข้กาฬหลังแอ่น  (Meningococcal  meningitis)  มีอาการไข้  ปวดศีรษะ  อาเจียน  ซึม  
ต่อมาอาจพบอาการชัก  ไข้สูง  ไม่รู้สึกตัวจนถึงหมดสติ  มีอาการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมอง  อาจพบ  
จ้ าเลือดรุนแรง  และอาจมีอาการช็อกได้รวดเร็วในรายที่เกิดอาการของภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 

(๔) ไข้ด าแดง  (Scarlet  fever)  มีอาการไข้  เจ็บคอ  มีผื่นแดงตามล าคอ  รักแร้  ล าตัว  แขน  
หรือขา  ลักษณะของผื่นเมื่อสัมผัสจะคล้ายกระดาษทราย  ใบหน้าแดง  ริมฝีปากซีด  และอาจมีปื้นขาว  
ที่ลิ้น  ซึ่งภายหลังจะลอกออกท าให้ลิ้นมีลักษณะบวมแดง 

(๕) ไข้เด็งกี่  (Dengue  Fever)  มีอาการไข้อย่างเฉียบพลัน  ร่วมกับผลการตรวจนับเม็ดเลือด
อย่างสมบูรณ์  พบเม็ดเลือดขาวต่ ากว่า  ๕,๐๐๐  เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร  และมีลิมโฟไซต์เด่นชัด  
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และมีอาการปวดศีรษะมาก  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ปวดข้อหรือกระดูก  ปวดกระบอกตา  มีผื่น  ปรากฏ  
ผลการทดสอบทูร์นิเกต์ให้ผลบวก  มีอาการของเลือดออก  เช่น  เลือดก าเดา  เลือดออกตามไรฟัน  
อุจจาระสีด า  ในกรณีผู้หญิงมีประจ าเดือนมากกว่าปกติ  หรือมีจุดเลือดตามร่างกาย  ปรากฏร่วมด้วย
อย่างน้อยสองอาการ 

กรณีไข้เลือดออกเด็งกี่  (Dengue  Hemorrhagic  Fever)  ผู้ป่วยมีอาการไข้อย่างเฉียบพลัน  
และมีอาการเลือดออก  หรือปรากฏผลการทดสอบทูร์นิเกต์ให้ผลบวกอย่างหนึ่งอย่างใด  และมีอาการ
แสดงที่บ่งถึงการรั่วของพลาสมา  ตามผลการตรวจที่ปรากฏจ านวนเกล็ดเลือดต่ ากว่า  ๑๐๐,๐๐๐  เซลล์
ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร  หรือความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่น  หรือค่าฮีมาโตคริตเ พ่ิมขึ้นมากกว่า 
ร้อยละ  ๒๐  จากปกติ  และอาจมีการพบภาวะมีน้ าในโพรงเยื่อหุ้มปอด 

กรณีไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่  (Dengue  Shock  syndrome)  ผู้ป่วยไข้เลือดออกเด็งกี่ที่มีภาวะ
ความดันโลหิตต่ าซึ่งน าไปสู่ภาวะช็อก  หรือผลต่างของความดันซิสโตลิกและความดันไดแอสโตลิก  
แคบกว่า  ๒๐  มิลลิเมตรปรอท 

(๖) ไข้ปวดข้อยุงลาย  (Chikungunya  fever)  มีอาการไข้สูง  มีผื่น  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดกระดูก 
หรือข้อ  ปวดศีรษะ  ปวดกระบอกตา  และมีเลือดออกตามผิวหนัง 

(๗) ไข้มาลาเรีย  (Malaria)  มีอาการไข้  หนาวสั่น  ปวดศีรษะ  ร่างกายอ่อนเพลีย  คลื่นไส้  
ปวดท้อง  อาเจียน  ท้องร่วง  และตับและม้ามโต  ตาเหลือง  หรือร่างกายซีด  กรณีที่มีอาการรุนแรง  
การท างานของอวัยวะส าคัญต่าง ๆ  จะสูญเสียหน้าที่ไป  เช่น  หมดสติ  น้ าท่วมปอด  หรือไตวาย 

(๘) ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ   (Pyrexia  of  Unknown  origin  หรือ   Fever  of  Unknown  
Origin)  มีอาการไข้เป็นระยะเวลามากกว่า  ๓  สัปดาห์  และเมื่อมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ   
โดยแพทย์เฉพาะทาง  เป็นระยะเวลา  ๑  สัปดาห์แล้ว  ยังไม่สามารถหาสาเหตุของไข้ได้ 

(๙) ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น  (Japanese  Encephalitis)  มีอาการไข้  ปวดศีรษะ  เบื่ออาหาร  
คลื่นไส้  อาเจียน  และอาจพบน้ ามูกหรือไอร่วมด้วย  เป็นระยะเวลา  ๒ - ๔  วัน  ต่อมาจะพบ 
การเปลี่ยนแปลงทางระดับความรู้สึกตัว  เช่น  ซึม  สับสน  พฤติกรรมเปลี่ยน  หรือไม่รู้สึกตัว  อาจมี
อาการแขนหรือขาอ่อนแรง  ชักทั้งตัวหรือเฉพาะบางบริเวณ  หรืออาการเซร่วมด้วย 

(๑๐) ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ  (Unspecified  encephalitis)  มีอาการไข้  ปวดศีรษะ  
เบื่ออาหาร  คลื่นไส้  อาเจียน  และอาจพบน้ ามูกหรือไอร่วมด้วยเป็นระยะเวลา  ๒ - ๔  วัน  ต่อมาจะพบ
การเปลี่ยนแปลงทางระดับความรู้สึกตัว  เช่น  ซึม  สับสน  พฤติกรรมเปลี่ยน  หรือไม่รู้สึกตัว  และอาจมี
อาการชักทั้งร่างกายหรือเฉพาะบางบริเวณ  แขนหรือขาอ่อนแรง  หรืออาการเซร่วมด้วย 

(๑๑) ไข้หวัดนก  (Avian  Influenza)  มีอาการไข้  และอาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อ  ไอ  หรือ
หายใจผิดปกติร่วมด้วย  หรือแพทย์สงสัยว่าเป็นปอดบวมหรือติดเชื้อไข้หวัดนก 
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(๑๒) ไข้หวัดใหญ่  (Influenza)  มีอาการไข้  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ไอ  เจ็บในล าคอ  
ร่างกายอ่อนเพลีย  และอาจมีอาการคัดจมูก  หรือเยื่อบุตาอักเสบ  ซึ่งอาการจะทุเลาลงภายใน  ๒ - ๗  วัน  
แต่อาการอ่อนเพลีย  และไอจะทุเลาลงภายหลังอาการอื่น ๆ 

(๑๓) ไข้หัด  (Measles)  มีอาการไข้  มีผื่นนูนแดงขึ้นทั่วร่างกายเป็นระยะเวลามากกว่า  ๓  วัน  
โดยผื่นจะขึ้นบนใบหน้าแล้วกระจายไปทั่วร่างกายภายในเวลา  ๒ - ๓  วัน  ภายหลังผื่นลดลงจะปรากฏ
เป็นสีแดงคล้ าอยู่หลายวัน  อาจตรวจพบตุ่มโคปลิค  เป็นระยะเวลา  ๑ - ๒  วัน  และอาจมีอาการไอ   
มีน้ ามูกไหล  หรือตาแดงร่วมด้วย 

(๑๔) ไข้หัดเยอรมัน  (Rubella)  มีอาการไข้ต่ า  ต่อมน้ าเหลืองโตทั่วตัว  ปวดข้อ  ข้ออักเสบ  
และตาแดง  มีผื่นแดงทั่วร่างกายอย่างเฉียบพลัน  โดยผื่นจะขึ้นทั่วร่างกายภายในระยะเวลา  ๑ - ๒  วัน
ของการมีไข้  และผื่นจะหายไปภายในระยะเวลา  ๓  วันหลังจากมีอาการ  ซึ่งผื่นจะไม่มีการเปลี่ยนจาก 
สีแดงกลายเป็นสีคล้ า 

(๑๕) ไข้เอนเทอริค  (Enteric  fever)  มีอาการไข้  ครั่นเนื้อครั่นตัว  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องอืด  
จุกหรือแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน  ต่อมาจะมีปัสสาวะสีเข้ม  ร่างกายและ 
ตาเหลือง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีประวัติได้รับยาหรือสารพิษที่เป็นสาเหตุของตับ 

(๑๖) ไข้เอนเทอโรไวรัส  (Enterovirus)  มีอาการไข้  และหอบเหนื่อยอย่างเฉียบพลัน  ในกรณี
ติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางจะมีอาการแสดงบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่  ชักหรือเกร็ง  สั่น   
หรือแขน  และขาอ่อนแรง  ทั้งนี้  ผู้ป่วยจะมีหรือไม่มีผื่นหรือตุ่มน้ าที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็ได้ 

(๑๗) คอตีบ  (Diphtheria)  มีอาการไข้  เจ็บในล าคอซึ่งอาจจะมีแผ่นฝ้าสีขาวปนเทาและ
เลือดออกง่าย  ในกรณีขั้นรุนแรงอาจมีอาการคอบวมซึ่งอาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ งสองข้างก็ได้  และ 
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนการอุดตันของทางเดินหายใจ 

(๑๘) คางทูม  (Mumps)  มีอาการไข้ต่ า  ปวดบวมอย่างเฉียบพลันบริเวณต่อมน้ าลาย  บริเวณ
หน้าหูอักเสบ  อาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้  โดยไม่มีสาเหตุอื่น  บางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอ  
เวลากลืนน้ าลาย  ปวดขากรรไกรเวลาเคี้ยวอาหาร  มีอาการอักเสบของต่อมน้ าลาย  อาจตรวจพบ  
รอยแดง  และอาการบวมบริเวณรูเปิดของท่อน้ าลายในช่องปาก  และอาจมีภาวะแทรกซ้อน  เช่น   
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 

(๑๙) ซิฟิลิส  (Syphilis)  มีอาการส าคัญแบ่งเป็น  ๓  ระยะ  ดังนี้ 
ระยะที่  ๑  ระยะแผลริมแข็ง  เป็นตุ่มแดงแตกออกเป็นแผลนูนแข็ง  ส่วนใหญ่มักเป็นที่ 

อวัยวะสืบพันธุ์  มักมีแผลเดียว  พ้ืนแผลสะอาด  และมีน้ าเหลืองปนเลือดคลุมก้นแผล  ซึ่งแผลอาจหายได้เอง 
โดยไม่มีอาการเจ็บปวด  และต่อมน้ าเหลืองที่ขาหนีบอาจจะโตและไม่เจ็บปวด  อาการเหล่านี้จะเกิด
ภายหลังได้รับเชื้อประมาณ  ๑๐ - ๙๐  วัน 
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ระยะที่  ๒  ระยะออกผื่น  มีผื่นขึ้นตามตัว  และบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า  ไม่คัน  อาจมีไข้ต่ า  
รู้สึกไม่สบาย  ปวดศีรษะ  ปวดตามข้อ  ผมหรือขนคิว้ร่วง  และต่อมน้ าเหลืองบรเิวณขาหนีบ  หลังหู  และ
ข้อศอกโตอาจจะเจ็บเล็กน้อย  อาการเหล่านี้จะเกิดหลังระยะที่  ๑  ประมาณ  ๔ - ๖  สัปดาห์ 

ระยะที่  ๓  เชื้อเข้าไปท าลายอวัยวะภายในที่ส าคัญ  ท าให้เกิดความพิการได้  เช่น  เส้นเลือดใหญ่ 
โป่งพอง  หัวใจพิการ  มีอาการทางจิต  ประสาท  มีแผลเรื้อรังที่อวัยวะต่าง  ๆ  กระดูกผุกร่อน   
อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายหลังได้รับเชื้อแล้วประมาณ  ๕ - ๑๐  ป ี

(๒๐) บาดทะยัก  (Tetanus)  มีอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างเฉียบพลัน  จะมีความรู้สึกปวด
บริเวณกล้ามเนื้อ  ขากรรไกรแข็งและคอแข็ง  กลืนล าบาก  และกล้ามเนื้อเกร็งทั่วร่างกาย  โดยที่
กล้ามเนื้อจะเกร็งหรือกระตุกเมื่อสัมผัสลม  เสียง  แสง  ทั้งนี้  การรับรู้และสติไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

กรณีบาดทะยักในเด็กแรกเกิด  โดยเด็กจะร้องและดูดนมได้อย่างปกติภายหลังคลอดจนถึงอายุ  
๒  วัน  แต่จะเริ่มป่วยภายในอายุ  ๓ - ๒๘  วัน  มีอาการไม่สามารถดูดนมได้  มีอาการคอแข็ง  หลังแข็ง  
และอาจมีอาการตกใจง่าย  หรือชักเกร็งเมื่อสัมผัสลม  แสง  และเสียง 

(๒๑) โปลิโอ  (Poliomyelitis)  มีอาการกล้ามเนือ้อัมพาตอ่อนปวกเปยีกแบบเฉียบพลันของแขน
หรือขาตั้งแต่หนึ่งข้างขึ้นไป  โดยไม่ได้สูญเสียในส่วนของความรู้สึก  และมีอาการไข้ในขณะที่เริ่มมีอัมพาต
ซึ่งอาการอัมพาตที่เกิดขึ้นบริเวณแขนทั้งสองข้างหรือขาทั้งสองข้างจะไม่เท่ากัน  เว้นแต่ในรายที่มีอาการ
ขั้นรุนแรง 

(๒๒) แผลริมอ่อน  (Chancroid)  มีอาการเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศ  เริ่มต้นด้วยตุ่มแดง
ลุกลามเป็นตุ่มหนอง  และมักแตกเป็นแผล  อาจมีแผลเดียวหรือหลายแผล  ลักษณะของแผลจะมีขอบนิม่  
ก้นแผลมีเศษเนื้อยุ่ยสีเหลือง  หากสัมผัสจะรู้สึกเจ็บ  อาจพบต่อมน้ าเหลือง  บริเวณขาหนีบบวมโต  หรือ
อักเสบเป็นฝีร่วมด้วย 

(๒๓) พยาธิทริคิเนลลา  (Trichinosis)  มีอาการไข้  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสีย  ปวดกล้ามเนื้อ
เปลือกตา  หรือใบหน้า  ร่างกาย  และเท้าบวม 

(๒๔) พยาธิใบไม้ตับ  (Liver  fluke)  มีอาการแน่นท้อง  จุกแน่นใต้ลิ้นปี่และใต้ชายโครงดา้นขวา
หรือทั้งสองข้าง  รู้สึกร้อนบริเวณท้องร่วมกับอาการเบื่ออาหาร  น้ าหนักลด  ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  อ่อนเพลยี  
ตรวจร่างกายพบตับโตเล็กน้อยถึงตบัโตมากและอาจกดเจ็บ  รายที่มีอาการรุนแรงเนือ่งดว้ยท่อน้ าดอีักเสบ
จากการที่มีพยาธิจ านวนมากจะมีไข้สูง  ตัวเหลือง  ตาเหลือง  ปัสสาวะมีสีเข้ม  อุจจาระสีซีด  คันตามตัว  
ซึ่งวินิจฉัยได้โดยการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ 

(๒๕) เมลิออยโดสิส  (Melioidosis)  มีอาการไข้สูง  และอวัยวะต่าง ๆ  อาจมีอาการอักเสบ  
เช่น  ปอดอักเสบ  ข้อกระดูกอักเสบ  หรือมีฝีในปอด  ฝีที่ต่อมน้ าเหลืองต่าง  ๆ  ฝีตามผิวหนัง  หรือ 
ฝีในตับหรือม้ามร่วมด้วย  โดยไม่พบเชื้อก่อโรคชนิดอื่น ๆ  กรณีที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการช็อก  หรือ
อาการของภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต 
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(๒๖) เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ  (Eosinophilic  meningitis)  มีอาการปวดท้อง  คลื่นไส้  
อาเจียน  และมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยในช่วงระยะเวลา  ๒ - ๓  วัน  ซึ่งอาการปวดจะก าเริบมากขึ้น
อย่างเฉียบพลัน  สายตาเสื่อม  หลังและคอแข็ง  ซึม  หมดสติ  ผิวหนังชา  แขนและขาอ่อนแรง   
ใบหน้าและกล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต  ชักกระตุก  มีอาการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมอง  และระดับ  
ความรู้สึกตัวอาจปกติจนถึงขั้นโคม่า  ในกรณีเด็กอาจพบกระหม่อมหน้าโป่งตึง 

(๒๗) เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุ เชื้อสาเหตุ   (Unspecified  meningitis)   มีอาการไข้    
ปวดศีรษะ  อาเจียน  และซึม  ต่อมาอาจมีอาการชักร่วมด้วย  เมื่อตรวจร่างกายขณะมีอาการไข้   
ระดับความรู้สึกตัวอาจปกติจนถึงภาวะที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  และมีอาการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมอง 

(๒๘) เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก  (Anogenital  Herpes)  มีอาการแสบ  คัน   
มีตุ่มน้ าใสปรากฏอยู่เป็นกลุ่ม  ต่อมาตุ่มแตกเป็นแผล  มักมีรอยโรคหลายแห่ง  แผลหายช้า  ถ้าเป็น  
การเกิดโรคซ้ าแผลมักจะตกสะเก็ดหายได้เองภายใน  ๑ - ๒  สัปดาห์  บริเวณที่พบบ่อย  ได้แก่   
อวัยวะเพศชายและหญิง  ปากช่องคลอด  ปากมดลูก  หรือทวารหนัก  บางครั้งอาจพบรอยโรคที่ริมฝีปาก
ร่วมด้วย 

(๒๙) โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส  ชนิด  เอ  บี  ซี  ดี  และ  อี  (Viral  hepatitis  A,  B,  C,  D  
and  E)  มีอาการไข้เฉียบพลัน  ครั่นเนื้อครั่นตัว  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องอืด  และจุกแน่นบริเวณ  
ใต้ชายโครงขวา  ต่อมาจะมีปัสสาวะสีเข้ม  ร่างกายและตาเหลือง  ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ  หรือ
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดใดชนิดหนึ่งโดยไม่มีประวัติได้รับยาหรือสารพิษที่เป็นสาเหตุของ  
ตับอักเสบเฉียบพลัน 

(๓๐) โรคตาแดงจากไวรัส  (Viral  conjunctivitis)  มีอาการปวดตา  เยื่อบุตาอักเสบ  และ 
มีอาการเลือดออกใต้เยื่อบุตา  ซึ่งอาการเลือดออกจะทุเลาลงภายใน  ๗ - ๑๒  วัน  อาจพบอาการแทรกซ้อน
ทางระบบประสาท  ท าให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบปวกเปียกได้ 

(๓๑) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  (Zika  virus  disease)  มีอาการไข้  ปวดข้อ  ปวดกล้ามเนื้อ   
ปวดศีรษะ  ตาแดง  บางกรณีอาจมีผื่นนูนแดงขึ้นตามร่างกาย 

(๓๒) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส  (Streptococcus  suis  infection)  มีอาการของเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ  เช่น  ไข้  ปวดศีรษะ  คอแข็ง  อาเจียน  กลัวแสง  สับสน  และอาจจะสูญเสียการได้ยิน
จนถึงขั้นหูหนวกถาวร  มีอาการเวียนศีรษะ  ข้ออักเสบ  หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ  ในกรณีที่มีอาการ
ของภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต  จะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ  เช่น  ตับไต  เยื่อบุหัวใจอักเสบ  ปอดอักเสบ  
ลูกตาอักเสบ  มีผื่นจ ้าเลือดทั่วร่างกาย  และมีอาการช็อก  ภายหลังที่หายจากอาการป่วยแล้วอาจมี 
ความผิดปกติของการทรงตัวและการได้ยิน 

(๓๓) โรคเท้าช้าง  (Elephantiasis  Lymphatic  Filariais)  มีอาการไข้  ปวดเมื่อยตามร่างกาย  
ปวดบวมแดงร้อนบริเวณต่อมและทางเดินน้ าเหลือง  ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นทันทีและหายไปภายใน
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ระยะเวลา  ๒ - ๓  วัน  กรณีที่มีอาการเรื้อรังนั้นอาการจะก าเริบอย่างซ้ า ๆ  หรือมีการอุดตันของทางเดนิ
น้ าเหลือง  บางกรณีจะมีอวัยวะบวมโต  โดยเฉพาะแขน  ขา  หรืออวัยวะเพศ 

(๓๔) โรคบรูเซลโลสิส  (Brucellosis)  มีอาการไข้สูงและต่ าสลับกัน  หนาวสั่น  มีเหงื่อออกมาก
ในเวลากลางคืน  ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ  ร่างกายอ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร  และตัวเหลืองซีด 

(๓๕) โรคปอดอักเสบ  (Pneumonitis  หรือ  Pneumonia)  มีอาการไข้  และอาจมีอาการปวด
กล้ามเนื้อ  ไอ  และหายใจผิดปกติร่วมด้วย  หรือแพทย์สงสัยว่าเป็นปอดบวม  หรือติดเชื้อกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่  
ไข้หวัดนก  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  (โรคซาร์ส)  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง   
(โรคเมอร์ส)  หรือไม่สามารถหาสาเหตุได ้ เป็นต้น  ร่วมกับมีประวตัเิป็นโรคในบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  หรือปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเกิดในกรณีผู้ป่วยตั้งแต่  ๒  รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยง 
ทางระบาดวิทยา  หรือติดเชื้อในชุมชน  ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจภายใน  ๔๘  ชั่วโมง  หรือเสียชีวิตหลังจาก
เข้ารักษาในโรงพยาบาลภายใน  ๔๘  ชั่วโมง  อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๓๖) โรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies)  มีอาการไข้  ปวดศีรษะ  ร่างกายอ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน  
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  ชาและเจ็บเสียวบริเวณแผลที่ถกูสัตว์กดัรวมทั้งบริเวณใกล้เคียง  และคันอย่างรนุแรง
ที่แผลและบางส่วนหรือทั่วร่างกาย 

กรณีเกิดอาการคลุ้มคลั่ง  จะมีอาการกระวนกระวายไวต่อสิ่งเร้าแล้วเข้าสู่ภาวะสับสน   
กลืนล าบาก  ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติท าให้เกิดอาการเหงื่อออกมาก  น้ าตาไหล  ขนลุก  ม่านตาขยาย  
น้ าลายมาก  หลั่งอสุจิโดยควบคุมไม่ได้  ก้าวร้าว  ประสาทหลอน  และอาจมีอาการชัก  หายใจหอบ  หรือ
หมดสติ 

กรณีเกิดอาการอัมพาต  จะมีอาการผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ  มีอาการอัมพาต  
ของแขนหรือขา  ไม่มีการตอบสนองเมื่อตรวจปฏิกิริยาตอบสนองชนิดลึก  กลั้นปัสสาวะไม่อยู่  มีอาการ
อ่อนแรงโดยเริ่มจากบริเวณแขนหรือขาที่ถูกกัดไปสู่แขนหรือขาอื่น  ๆ  ความรู้สึกตอบสนองต่อ 
ความเจ็บปวดลดลง  พูดไม่ชัด  กลืนล าบาก  น้ าลายมาก  อาจจะมีอาการกลัวลมและกลัวน้ า 

(๓๗) โรคมือเท้าปาก  (Hand  Foot  and  Mouth  disease)  มีตุ่มใส  หรือแผลร้อนในเกดิขึน้
หลายแผลในปาก  และมีอาการเจ็บ  มีผื่นแดงหรือตุ่มใส  ขนาดเล็กที่บริเวณฝ่ามือ  นิ้วมือ  ฝ่าเท้า  หรือก้น  
และมีอาการไข้เป็นระยะเวลา  ๕ - ๗  วัน 

(๓๘) โรคเรื้อน  (Leprosy)  มีอาการผิวหนังเป็นวงด่างซึ่งมีสีจางกว่าสีผิวปกติหรือสีแดง  หรือ
นูนหนาแดง  เป็นตุ่มผื่นหรือแผ่น  ซึ่งชาหยิกไม่เจ็บ  หรือแห้งเหงื่อไม่ออก  และขนร่วง  หากไม่รีบรักษา
อาจเกิดความพิการบริเวณมือและเท้า  และเป็นแผลเรื้อรัง 

(๓๙) โรคลิซมาเนีย  (Leishmaniasis)  มีอาการหลายระดับตั้งแต่ไม่มีอาการใด ๆ  จนถึง 
การติดเชื้อของอวัยวะภายใน 

กรณีโรคลิซมาเนียชนิดเกิดแผลที่ผิวหนัง  เป็นแผลเรื้อรังตามผิวหนังในบริเวณที่ถูกริ้นฝอยทรายกัด  
ซึ่งรอยโรคอาจจะปรากฏให้เห็นบนผิวหนังภายในระยะเวลา  ๒ - ๓  วัน  หรือภายหลังออกจากพ้ืนที่ 
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ที่มีการระบาด  อาจปรากฏรอยโรคเป็นระยะเวลานานกว่านั้นก็ได้  มีตุ่มหรือแผลเกิดขึ้นเพียงแห่งเดียว
หรือหลายแห่ง  ซึ่งรอยโรคจะเริ่มตน้มตีุ่มเล็กแดงกลมแขง็  ภายหลังจะมีขนาดใหญ่ขึน้  มีสะเก็ดน้ าเหลอืง
ปกคลุม  เมื่อแตกออกจะเกิดเป็นแผลที่ขยายขนาดอย่างช้า  ๆ  และมีแผลแดง  ตื้น  ขอบเขตชัดเจน   
ขอบแผลยกขึ้นตรงกลางแผลมีเนื้อที่เกิดขึ้นมาใหม่แทนเนื้อที่เสียไปปรากฏให้เห็นชัดเจน 

กรณีโรคลิซมาเนียชนิดก่อเกิดสภาพอวัยวะภายใน  เป็นการติดเชื้อของอวัยวะภายในร่างกาย  
โดยเฉพาะไขกระดูก  ม้าม  ต่อมน้ าเหลือง  และตับ  เป็นต้น  จะมีอาการไข้เรื้อรัง  น้ าหนักลดอย่างต่อเนื่อง   
ตัวซีด  ท้องอืดและโตขึ้น  ม้ามและตับโต  มีเลือดออกได้ง่าย  เช่น  เลือดก าเดาไหล  เลือดออกตามไรฟนั  
ต่อมน้ าเหลืองโต  ผิวหนังสีคล้ าขึ้น  และร่างกายอ่อนเพลีย 

(๔๐) โรคเลปโตสไปโรสิส  (Leptospirosis)  มีอาการไข้สูง  หนาวสั่น  ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง  
โดยเฉพาะบริเวณขาและน่อง  ตาแดง  และไอแห้งหรือไอมีเสมหะปนเลือด  บางกรณีอาจมีอาการ  
ทางระบบประสาท  เช่น  ปวดศีรษะชนิดรุนแรง  คอแข็ง  สติการรับรู้เปลี่ยนแปลง  เป็นต้น  ในกรณี  
ที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการไตวาย  ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออก  การหายใจล้มเหลว  อาการดีซ่าน  
หรือเลือดออกผิดปกติตามอวัยวะต่าง ๆ  เช่น  อาเจียนเป็นเลือด  ถ่ายอุจจาระเป็นสีด า  ไอเป็นเลือดสด  
เป็นต้น 

(๔๑) โรคสครับไทฟัส  (Scrub  typhus)  มีอาการไข้เฉียบพลัน  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อย 
ตามร่างกาย  ปวดกระบอกตา  ตาแดง  ต่อมน้ าเหลืองโตและเจ็บ  อาจมีอาการไอแห้ง  อาจมีผื่นนูนแดง
ซึ่งจะหายภายใน  ๒ - ๓  วัน  และแผลมีลักษณะคล้ายถูกบุหรี่จี้ในบริเวณใต้ร่มผ้า  เช่น  รักแร้  ขาหนีบ  
ในกรณีที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการซึม  สมองอักเสบ  ปอดบวม  ร่างกายและตาเหลือง 

(๔๒) โรคสุกใส  หรืออีสุกอีใส  (Varicella,  Chickenpox)  มีอาการไข้ต่ า  มีผื่นทั้งชนิดนูนแดง
และตุ่มใส  ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วร่างกาย  แต่จะตกสะเก็ดไม่พร้อมกัน  ลักษณะของผื่นมักขึ้นเป็นกลุ่ม  
และมีตุ่มใสขึ้นตามร่างกาย  โดยมีลักษณะของน้ าในตุ่มใสอาจจะใสหรือขุ่นก็ได้ 

(๔๓) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน  (Acute  Flaccid  Paralysis  :  AFP)  
กรณีที่มีอาการรุนแรงจะมีไข้สูง  ปวดศีรษะ  เจ็บคอ  คลื่นไส้  และท้องเดินหรือท้องผูก  ต่อมาอาจมี
อาการคอแข็ง  หลังแข็ง  กล้ามเนื้อแขนและขามีอาการปวดเจ็บ  เต้นกระตุก  และอ่อนป วกเปียก 
อย่างเฉียบพลัน  โดยไม่ได้สูญเสียในส่วนของความรู้สึก  และอาจเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อแขนและขา  
ในกรณีที่มีอาการรุนแรงมากอาจเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ 

(๔๔) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  (Acute  diarrhea)  มีอาการถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย   
๓  ครั้ง  หรือถ่ายเป็นน้ าหรือเป็นมูกเลือดอย่างน้อย  ๑  ครั้ง  ภายในระยะเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  และ 
อาจมีอาเจียนหรือมีอาการขาดน้ าร่วมด้วย 

(๔๕) โรคเอดส์  (Acquired  Immunodeficiency  Syndrome  :  AIDS)  มีภาวะภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายบกพร่องจนไม่สามารถต่อสู้เชื้อโรค  หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ  ที่เข้าสู่ร่างกาย  ท าให้เกิด 
โรคต่าง ๆ  ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติ  อาการแสดงมีหลายรูปแบบด้วยกัน  ได้แก่  
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อาการทางเดินหายใจ  เช่น  ปอดอักเสบ  อาการทางระบบทางเดินอาหาร  เช่น  อุจจาระร่วงแบบเป็น ๆ  
หาย ๆ  ติดต่อกัน  อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง  หรือมีไข้ไม่ทราบสาเหตุ  นอกจากนี้  ผู้ป่วยจะมี
น้ าหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว  ซูบผอม  อ่อนเพลีย  เหนื่อยง่าย  และอาจมีต่อมน้ าเหลืองโต  หรือ  
อาจพบว่ามีมะเร็งบางชนิดเกิดขึ้นก็ได้ 

(๔๖) โรคแอนแทรกซ์  (Anthrax)  การติดเชื้อแอนแทรกซ์ที่ผิวหนัง  จะมีอาการคัน  เกิดตุ่มน้ าใส
บนผิวหนังบริเวณที่รับเชื้อ  ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นตุ่มสีแดงแล้วกลายเป็นตุ่มหนอง  และจะมีตุ่มใหม่เกิดขึ้น
รอบ ๆ  แผลเดิม  ต่อมน้ าเหลืองที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่รับเชื้อจะบวมโต 

การติดเชื้อแอนแทรกซ์ทางเดินอาหารบริเวณช่องปากและช่องท้อง  แผลจะมีลักษณะคล้าย 
ที่เกิดบริเวณผิวหนัง  มีอาการปวด  มวนท้องอย่างรุนแรง  คลื่นไส้  อาเจียน  ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด   
ช็อกหมดสติ  และถึงแก่ความตายได้ 

การติดเชื้อแอนแทรกซ์ทางเดินหายใจ  มีอาการระยะแรกเหมือนกับการติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจทั่วไป  ต่อมามีอาการหายใจไม่เต็มอิ่ม  หายใจติดขัด  มีไข้สูง  เจ็บหน้าอก  ไอแห้ง  อาจมี
อาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ช็อกหมดสติ  และถึงแก่กรรมภายใน  ๓ - ๕  วัน 

(๔๗) วัณโรค  (Tuberculosis)  มีอาการไอ  อ่อนเพลีย  มีไข้ต่ า  ร่างกายจะผอมลง  เสียงแหบ  
เจ็บหน้าอก  และไอเป็นเลือด  อาจเป็นวัณโรคที่ปอด  เยื่อหุ้มสมอง  ต่อมน้ าเหลือง  หรือที่อวัยวะอื่นได้ 

(๔๘) ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ  (Hepatitis)  อาการไข้  เฉียบพลัน  ครั่นเนื้อครั่นตัว  
คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องอืด  และจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวา  ต่อมาจะมีปัสสาวะสีเข้ม  ร่างกายและ 
ตาเหลืองโดยไม่มีประวัติได้รับยาหรือสารพิษที่เป็นสาเหตุของตับอักเสบเฉียบพลัน 

(๔๙) หนองใน  (Gonorrhea)  ในกรณีผู้ชาย  มีถ่ายปัสสาวะบ่อย  ขัดเบา  มีหนองในท่อ
ปัสสาวะ  ถ้าเป็นมากลูกอัณฑะจะบวมโต  และเจ็บมาก  ในกรณีผู้หญิง  มีตกขาว  ถ่ายปัสสาวะบ่อย  
แสบ  ขัดเบา  มีหนองไหลทางช่องคลอดและท่อปัสสาวะ  หรืออาจไม่มีอาการ  ถ้าเป็นมากปีกมดลูก  
จะอักเสบ  ท าให้รู้สึกปวดท้องน้อย 

(๕๐) หนองในเทียม  (Non  Gonococcal  Urethritis:  NGU)  มีอาการปัสสาวะแสบ  ขัด   
หรือคันในท่อปัสสาวะ  ท่อปัสสาวะอักเสบ  และอาจมีมูกใสหรือขุ่นไหลซึมออกมา  ในกรณีผู้หญิงส่วนใหญ่ 
ไม่มีอาการ  แต่อาจมีตกขาวมากกว่าปกติ  และคันบริเวณปากช่องคลอด 

(๕๑) หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก  (Condyloma  Acuminata  หรือ  Venereal  Warts)   
มีอาการพบรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศซึ่งมีได้หลายแบบ  คือ  กรณีหูดหงอนไก่  มีลักษณะเป็นติ่ งเนื้อ 
สีชมพูงอกบานออกทางด้านนอก  ดูคล้ายหงอนไก่หรือดอกกะหล่ า  ในกรณีผู้ชายมักพบบริเวณด้านใน
ของหนังหุ้มปลาย  อาจเกิดที่ปากท่อปัสสาวะ  และงอกลามลึกเข้าไปภายใน  ในกรณีผู้ชายรักร่วมเพศ  
มักพบหูดบริเวณรอบทวารหนักซึ่งอาจลุกลามเข้าไปภายในได้  ผู้หญิงมักพบที่ปากช่องคลอด 

กรณีหูดชนิดแบนราบ  มักพบบริเวณปากมดลูกลักษณะแบนราบ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๓



กรณีตุ่มขนาด  ๓ - ๔  มิลลิเมตร  สีน้ าตาลแดง  ม่วง  หรือด า  ผิวเรียบ  หรือขรุขระเล็กน้อย  
มักเกิดขึ้นครั้งเดียวพร้อมกันหลายตุ่มและอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 

กรณีหูดยักษ์  เป็นหูดขนาดใหญ่ที่โตเร็วมากจนกลายเป็นก้อนใหญ่ปกคลุมอวัยวะเพศไว้ทั้งหมด 
(๕๒) อหิวาตกโรค  (Cholera)  มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ าอย่างมาก  อาเจียน  ตาโหล  ผิวหนัง

เหี่ยวย่น  หรือปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะ  ถ้าไม่ได้รับการรักษา  ผู้ป่วยจะถึงแก่กรรมได้อย่างรวดเร็ว  
โรคนี้สามารถระบาดลุกลามได้ 

(๕๓) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  (Adverse  Event  Following  
Immunization:  AEFI)  มีอาการหรือมีความผิดปกติที่เกิดขึ้น  เช่น  มีไข้สูง  ชัก  กล้ามเนื้ออ่อนแรง   
มีผื่น  เป็นต้น  ซึ่งเป็นอาการภายหลังที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายในระยะเวลา  ๔  สัปดาห์ 

(๕๔) อาหารเป็นพิษ  (Food  poisoning)  มีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องเสีย 
ไม่รุนแรง  ซึ่งอาการเกิดขึ้นภายในระยะเวลา  ๖ - ๒๔  ชั่วโมงภายหลังได้รับเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ  
ในกรณีได้รับสารพิษบางชนิดอาจมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย 

(๕๕) ไอกรน  (Pertussis)  ในระยะแรก  มีน้ ามูก  ไอ  และอาจมีไข้ต่ า  ตาแดง  น้ าตาไหล   
เป็นระยะเวลาประมาณ  ๑ - ๒  สัปดาห์  ในระยะที่สอง  มีอาการไอมากขึ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย   
๒  สัปดาห์ขึ้นไป  เมื่อหายใจเข้าจะมีเสียงวู๊ประหว่างหรือหลังไอ  กรณีเด็กเล็กอาจมีอาเจียนหลังไอ   
กรณีเด็กทารกอาจมีอาการเขียวระหว่างไอและอาจมีเลือดออกใต้เยื่อบุตา  ในระยะฟ้ืนตัว  มีอาการไอ
เป็นชุด ๆ  ซึ่งจะค่อย ๆ  ลดลงทั้งความรุนแรงของการไอและจ านวนครั้ง  แต่จะยังมีอาการไอ 
หลายสัปดาห์  ระยะของโรคทั้งหมดถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนจะใช้เวลาประมาณ  ๖ - ๑๐  สัปดาห์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๓



๑ 

 

 

                         เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

 

                                                                                        พุทธา  ศรีเกิน  นิติกรช านาญการพิเศษ                                                                           
                                                                                                                   สุรศักดิ ์ สตุธรรม นิติกรช านาญการ 
                                                                                                                 กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                 

        ข้าราชการและเจ้าหน้าทีผู่ใ้ดบ้าง ทีเ่ปน็เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดตอ่ตามกฎหมาย 
          ในบริบทของราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็น
หัวหน้าส่วนราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
 

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
   เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
   ประกาศ ณ วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 1)   
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  5 มกราคม  2560  
   ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม  2560 (ยกเลิก โดยประกาศฉบับท่ี 3 วันที่ 14  มีนาคม 2563) 
 

 ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
(3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
(4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
(5) สาธารณสุขอ าเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอ าเภอ 
(6) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 

(6.1) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
(6.2) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(6.3) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(6.4) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(6.5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(6.5) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
 

ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซ่ึงด ารงต าแหน่งต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) นายอ าเภอ 



๒ 

 

 

2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
   เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
  ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)   
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  25 เมษายน  2560  
  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน  2560 
 

ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ตามข้อ 1 ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อมาแล้วไม่
น้อยกว่า  10  ปี 

(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 
(3) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Traning Program :FETP) 
(4) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม ส าหรับแพทย์หัวหน้าแพทย์หัวหน้าทีมและผู้

สอบสวนหลัก 
(5) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ส าหรับแพทย์

หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemilogy and Management Training :FEMT) 
(6) เป็นผู้ส าเร็จการอบรม หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม 
(7) เป็นผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง 

 

3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
   เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
   ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3)   
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  13 มีนาคม  2563  
   ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  2563 
 

 ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(2) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
(4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
(5) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
(6) สาธารณสุขอ าเภอ 
(7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 



๓ 

 

 

(8) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
(8.1) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
(8.2) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(8.3) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(8.4) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(8.5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
(8.6) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป 
 

ข้อ 6 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(3) ปลัดจังหวัด 
(4) นายอ าเภอ 
(5) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
(6) ปลัดอ าเภอ 

 

ข้อ 7 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ 
(2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2.2) ปลัดเทศบาล 

     (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
               (2.4) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

     (2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ข้อ 8 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงด ารงต าแหน่งต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(2) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการ

ควบคุมโรคติดต่อ 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 
4.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
   เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
  ประกาศ ณ วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4)   
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  13 มีนาคม  2563    ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม  2563 
 

ข้อ 3 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน 
หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 

ข้อ 4 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปน้ี เป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ าศาลากลางจังหวัด 
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจ าที่ว่าการอ าเภอ 
(3) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปนี ้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงด ารงต าแหนง่ต่อไปนี้ 
(2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2.2) นายกเทศมนตรี 

     (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
               (2.4) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
               (2.5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล  
      (2.6) หวัหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
      (2.7) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล 
               (2.8) หวัหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล หรือต าแหน่งที่ 
                       คล้ายคลึงกัน 
                (2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล หรือข้าราชการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงด ารงต าแหนง่นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์ 
     สรุป เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ข้อมูลถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563) 
      คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข    ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ถึงฉบับ 4  
 



๕ 

 

 

        เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอ านาจตามกฎหมายอย่างไร  
 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 
ชื่อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19))” 
อาการส าคัญ มีอาการไข้  ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงข้ันเสียชีวิต  (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข    เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563) 
 

        เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ จึงมีอ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558    
 

หมวด 5 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ มาตรา 31,32 
มาตรา  31 ก าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งข้อมูล กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยต่อเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ ภายใน  3 ชั่วโมง และให้รีบโทรศัพท์แจ้งต่อกรมควบคุมโรค ภายใน 1 ชั่วโมง  
(1) เจ้าบ้าน หรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลที่บ้าน 
(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล 
(3) ผู้ท าการชันสูตร หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร 
(4) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด 

หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ  
      (หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมี
โรคอันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560) 
 มาตรา  32 เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา 31 ว่ามีเหตุสงสัย มีข้อมูลหรือหลักฐานว่า 
มีโรคอันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
 

หมวด 6 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มาตรา 34 
 มาตรา 34 ....ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอ านาจที่จะด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ใดด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็น หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัส 
หรือพาหะ มารับการตรวจ หรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัย อาจด าเนินการโดยการ
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดจนกว่าจะได้รับการตรวจและการ
ชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ 

(2) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงาน 
ควบคุมโรคติดต่อก าหนด เพ่ือมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสัตว์เป็นผู้น าสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(3) ให้น าศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไปรับการ 
ตรวจ หรอืจัดการทางการแพทย์ หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรค 



๖ 

 

 

(4) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรค 
ระบาดเกิดขึ้น ก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใดๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ หรือแก้ไข
ปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือควบคุมและการป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับค าสั่งต้องด าเนินการ
ตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก 

(5) ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือโรค 
ระบาดเกิดขึ้น ด าเนินการเพ่ือการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(6) ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ 
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(7) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากท่ีเอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(8) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดท่ีเกิดข้ึน 

เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องท าการสอบสวนโรค และหากพบว่ามี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่ใด ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีและรายงานข้อมูลนั้น
ให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการหรืออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง และการสอบสวนโรคตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
      (หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการ
ด าเนินการหรือออกค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560) 
 

หมวด 7 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  มาตรา 45,46,47 
 มาตรา 45 ....ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือ 
หลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือเวลาท าการของ 
อาคารหรือสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน
เวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การด าเนินการตาม (2) ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
          (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข
ในการด าเนินการหรือออกค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560) 

มาตรา 46 ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพ่ือแสดงตัว
ขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด 

(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อเพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ) 



๗ 

 

 

มาตรา 47  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด 9  บทก าหนดโทษ  มาตรา 49,50,51,52,53,54,55,56,57 
มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ หรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา 18 หรือค าสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา 22 (6) หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา 28 (6) หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 45 (1) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 50 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (1) (2) (5)  

หรือ (6) มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5) มาตรา 40 (5) หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา 39 (4) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (3) (4) (7)  
หรือ (8) หรือ 40 (3) หรือ (4) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 35 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 53 ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 38 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 มาตรา 54 เจ้าของยานพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา 40 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 55 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 45 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 มาตรา 56 ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
มาตรา 46 กระท าการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 57 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

 
 
หากมีข้อสงสัยในประเด็นข้อกฎหมาย 

สอบถามได้ที่      กลุ่มการนิติการ  ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดขอนแก่น  
       โทรศัพท์ 043 -221 125 ต่อ 135  
 
 



๘ 

 

 

กฎหมาย ประกาศ ที่เกีย่วข้อง 
 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
         พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1)   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
         พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2)   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
                   พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  
         พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4)   

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคอันตราย โรคติดต่อที่ต้อง 
                                           เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ.2560 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการด าเนินการหรือออกค าสั่ง 
                                           เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2560 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวส าหรับเจ้าพนักงานควบคุม 
                                          โรคติดต่อเพ่ือแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหรือ 
                                          มีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 
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ประกาศกรมควบคุมโรค 
เร่ือง  หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๔  ได้กําหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา  หรือการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกําหนด  หมายถึง  หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่กรมควบคุมโรค 
เป็นผู้จัดการฝึกอบรม  อันได้แก่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงระบาดวิทยา 
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม  (Field  Epidemiology  Training  Program  (FETP))   
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม  สําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก   
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  สําหรับแพทย์

หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  (Field  Epidemiology  and  Management  Training  (FEMT)) 
(๕) หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข  ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม   
ข้อ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการ

ควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรครับรอง  หมายถึง  หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการ
ฝึกอบรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ให้การรับรอง  อันได้แก่หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรระบาดวิทยาการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน  ๕  จังหวัดต้นแบบ  ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า  ๑๒๐  ชั่วโมง   

(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการสําหรับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาเร่งด่วน  สําหรับหัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว   
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง  สอบสวน  ควบคุมโรค  

และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ชั่วโมง 
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ข้อ ๓ กรณีสถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  ประสงค์ที่จะจัด 
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ให้สถาบันอุดมศึกษา  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  
ส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและให้การรับรองก่อน  จึงจะสามารถ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้ 

ข้อ ๔ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้  ให้อธิบดี 
กรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เจษฎา  โชคดํารงสุข 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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ประกาศกรมควบคุมโรค 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด 

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕60 
 

 

โดยที่มาตรา  45  (2)  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  ได้กําหนดให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  โดยมาตรา  45  วรรคสอง  ได้กําหนดให้การดําเนินการดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕58  
อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่”  หมายความว่า  หนังสือแสดง

เหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมพาหนะ  อาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เพื่อการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

“บันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่”  หมายความว่า  
หนังสือแสดงผลการดําเนินการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   
เพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  
เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  โดยจะต้อง
ดําเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  
เว้นแต่มีกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือการดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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(๒) กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง  หรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้
ดําเนินการได้เป็นพิเศษ  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดําเนินการนอกเหนือในเวลาดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ 3 การเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามข้อ  2  ให้ปฏิบัติดังนี้   

(๑) ก่อนเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแสดง 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  แสดงนาม  ตําแหน่ง  และหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมมอบ
บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ให้แก่เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้แทน  และ
ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 

(๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน  เป็นผู้นํา 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบและควบคุม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 

(๓) ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นพยานหลักฐาน
ด้วยก็ได้  โดยในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานท่ี  
หรือผู้แทนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวด้วย 

(4) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้ทรัพย์สินในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่นั้น  สูญหาย  เสียหาย  ชํารุด  หรือกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้ 

ข้อ 4 กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทนไม่อยู่  
หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือในกรณี
ที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง  หรือมีเหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง 
แก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชนให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจเข้าไปในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่เพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  โดยเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อชอบที่จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่นั้นไป 
ร่วมดําเนินการด้วยก็ได้ 

ให้นําความในข้อ  3  (3)  และ  (4)  มาใช้บังคับกับการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานท่ี   
หรือผู้แทนไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ยินยอมให้เข้าไป  โดยอนุโลม   
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ข้อ 5 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทําบันทึกการตรวจสอบ
หรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  และอ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทนฟัง  และให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย  กรณีมีเหตุอันสมควร   
หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแก้ไขพร้อมเหตุผล
ไว้ด้วย 

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทนไม่อยู่  หรืออยู่ 
แต่ปฏิเสธไม่รับฟังบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือ 
ไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  
อาคาร  หรือสถานที่ด้วย 

ข้อ 6 บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  ต้องทําขึ้นให้ปรากฏ
ข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน  โดยอย่างน้อย 
ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่จะเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ 
(๒) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก 
(๓) เหตุผลที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ต้องเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่   
(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก  และเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน   
ข้อ 7 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  ต้องทําขึ้น

ให้ปรากฏข้อความแน่ชัดถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน   
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ปี  และเวลาที่ได้เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  และเวลาเสร็จสิ้น 
ซึ่งการเข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่นั้น 

(๒) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก 
(๓) ผลการตรวจสอบหรือการดําเนินการซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับคําสั่ง

จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ 
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(๔) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นผู้ทําบันทึก  และเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่  หรือผู้แทน   

ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรายงานผลการดําเนินการต่อสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด  หรือสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่ได้เข้าไปดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  ต้องรายงานให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทราบ  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง
นับแต่ที่ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ   

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  รายงานให้กรมควบคุมโรคทราบ  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือสํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี 

การรายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 



แบบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
 
วันที่………… เดือน…………..……………… พ.ศ. …………….  

เวลา................น. 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................  
ตําแหน่ง................................................ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประสงค์จะเข้าไปใน        
 พาหนะ ประเภท............................................................. หมายเลขทะเบียน..................................................   
 อาคาร        สถานที่อ่ืนใด (ระบุ) ............................................................................................................
ต้ังอยู่บ้านเลขที่......หมู่ที่..... ซอย............ถนน..................... แขวง/ตําบล................... เขต/อําเภอ.......................
จังหวัด....................................โดยมี นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ......................ปี  
เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  
เพ่ือดําเนินการ.................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
โดยมีพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการเข้าไป คือ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้แจ้งเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ี
ดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนทราบ และได้มอบบันทึกดังกล่าว
ให้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ หรือผู้แทนน้ัน  อนุญาต 
 ไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและคณะเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีดังกล่าว  
ซึ่งเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้
ลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
 
 
ลงช่ือ..................................................................             ลงช่ือ................................................................... 
      (.................................................................)                       (..................................................................) 
           เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ                                          เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน 

ลงช่ือ..................................................................             ลงช่ือ................................................................... 
      (.................................................................)                       (..................................................................) 
                       พยาน (ถา้มี)                                                             พยาน (ถ้ามี) 

 



แบบบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ 
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกรมควบคมุโรค เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรอืสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
 

วันที่………… เดือน…………..……………… พ.ศ. …………. 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................... ตําแหน่ง..............................................
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้เข้าไปใน        
 พาหนะ ประเภท............................................................ หมายเลขทะเบียน..............................................................
 อาคาร        สถานที่อ่ืนใด (ระบุ) ........................................................................................................................ 
เวลาทีเ่ข้าไป....................น. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี................. หมูท่ี่............ซอย.....................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล........................................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด................................................ 
โดยมี นาย/นาง/นางสาว......................................................อายุ...........ปี เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -   
เพ่ือดําเนินการ.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
โดยมีผลจากการเข้าไปตรวจสอบหรือดําเนินการ ดังน้ี .............................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
ในการน้ี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้จัดเก็บตัวอย่างวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพ่ือใช้ในการสอบสวนโรค 
และการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี .............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 



- 2 - 
 

อน่ึง ในการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ในครั้งน้ี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
มิได้ทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีน้ัน เสียหาย สูญหาย ชํารุด หรือกระจัดกระจาย 
แต่อย่างใด โดยการดําเนินการดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่………… เดือน………………พ.ศ. ……………เวลา.................น. 
เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้แทนได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

 
        ลงช่ือ...................................................เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
              (..................................................) 

           ลงช่ือ...................................................เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน  
(...................................................) 

           ลงช่ือ...................................................พยาน (ถ้ามี) 
                                                        (..................................................) 
                                                  ลงช่ือ....................................................พยาน (ถ้ามี) 
                                                        (..................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  
ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร  

หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
 

วันที่............เดือน………………พ.ศ. ............... 
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ.....................................................(ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ 
          ผู้อํานวยการสํานักอนามัย) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร               จํานวน       ฉบับ 
                        หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ    

2. สําเนาบันทึกการตรวจสอบหรือควบคุมการเข้าไปในพาหนะ       จํานวน        ฉบับ 
                        อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ     
 

ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหน่ง..........................................    
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้   ดําเนินการ   มีคําสั่งให้ นาย/นาง/นางสาว............................................ 
ตําแหน่ง............................................................สังกัด....................................................เป็นผู้ดําเนินการ เข้าไปใน 
 พาหนะ ประเภท............................................................ หมายเลขทะเบียน......................................................       
 อาคาร        สถานที่อ่ืนใด (ระบุ) ................................................................................................................. 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่.......... ซอย................... ถนน......................... แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด.................................เมื่อวันที่…….เดือน…………….……พ.ศ. ……………….… 
เวลา....................... น. ถึง เวลา....................... น. ซึ่งมี นาย/นาง/นางสาว..........................................................
อายุ............... ปี เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้แทน  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -                                         
เพ่ือดําเนินการ............................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
โดยมีผลการตรวจสอบ ดังน้ี ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
ในการน้ี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้จัดเก็บตัวอย่างวัตถุ/สิ่งของ/เครื่องใช้ เพ่ือใช้ในการสอบสวนโรค 
และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี .................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ..............................................เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
      (............................................) 

 
ลงช่ือ..............................................นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด/

(............................................)     ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

หมายเหตุ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อรายงานผลการดําเนินการต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่เข้าไปดาํเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต้องรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 



 

แบบรายงานการเข้าไปดําเนินการ 
ในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

จังหวัด.................................................... 
 

ลําดับ วันที่ ชื่อพาหนะ/อาคาร/
สถานที ่

ชื่อเจ้าของ/  
ผู้ครอบครอง/ผู้แทน 

ผลการตรวจสอบ 
(ระบุผลการตรวจสอบหรือการเข้าไปดําเนินการ) 

ชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และคณะที่เข้าไปดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการเข้าไปดําเนินการในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 
 

             ลงชื่อ ................................................................ 
          (...............................................................) 

             ตําแหน่ง............................................................ 
                              ผู้รายงาน 
  

 หมายเหตุ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี รายงานการดําเนินการให้กรมควบคุมโรคทราบภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้รับรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 



 

  
 

       

        ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

เขียนที่..............................................................  
   วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ชื่อ-สกุล)..................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขท่ีหนังสือเดินทาง………………………………………………………………………………………… 
อายุ........ปี สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขท่ี............................................หมู่ที่.......ซอย.... ................................... 
ถนน.............................แขวง/ต าบล............................ เขต/อ าเภอ................ ................ จังหวัด ...............................  
มีความจ าเป็นต้องเดินทางจากเขตพ้ืนที่จังหวัด......................................ไปยังเขตพ้ืนที่จังหวัด...................... ............. 
เนื่องจาก   ครบก าหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก/กักกัน/ 
                  คุมไว้สังเกต และมีความประสงค์จะกลับไปยังภูมิล าเนา/ที่พักอาศัยเป็นการประจ าของตน 

  เหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ ระบุ.....................................................................................................................................  
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาความจ าเป็นข้างต้น และได้มีการตรวจ
อาการ/สุขภาพของบุคคลดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ไม่พบว่ามีอาการป่วย จึงเห็นควรอนุญาตให้เดินทางได้ 
 
 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

(....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ..................................................................... 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

(....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ..................................................................... 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

(....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ..................................................................... 
 
เงื่อนไข 1. หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือใช้แสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่/เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรกำรดูแลควำมสงบ

เรียบร้อย ณ ด่ำนตรวจหรือจุดตรวจตำมถนน เส้นทำงคมนำคม สถำนีขนส่งหรือสถำนีโดยสำร กรณีกำร
เดินทำงข้ำมเขตพ้ืนที่จังหวัดเท่ำนั้น 

  ๒. ให้บุคคลดังกล่ำวสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่เดินทำง 
  ๓. เมื่อเดินทำงไปถึงเขตพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นจุดหมำยปลำยทำงแล้ว บุคคลดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมมำตรกำร 

ตรวจคัดกรอง มำตรกำรป้องกันโรค หรือมำตรกำรใด ๆ ที่จังหวัดนั้นก ำหนด 



 

 

  
 

       

        ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

เขียนที่......................................................... 
   วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .................. 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ชื่อ-สกุล)..................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง…………………………………………………………………………………………
อายุ........ปี สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขท่ี............................................หมู่ที่.......ซอย.... ................................... 
ถนน.............................แขวง/ต าบล............................ เขต/อ าเภอ................ ................ จังหวัด ...............................  
ซึ่งเป็นผู้ได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ถูก   แยกกัก     กักกัน     คุมไว้สังเกต 
ณ ................................................................................................................................................................................ 
ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
รวมเป็นระยะเวลา .................................. วัน บัดนี้ ครบตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนดแล้ว  

บุคคลดังกล่าวจึงสามารถประกอบอาชีพ ร่วมกิจกรรม หรือปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติต่อไป 
 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

(....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ..................................................................... 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

(....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ..................................................................... 

ลงชื่อ ....................................................................….. 

(....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง ..................................................................... 

  

เงื่อนไข ๑. หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือใช้แสดงตัวต่อนำยจ้ำง/ผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำบุคคลดังกล่ำวได้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
              ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อที่ให้อยู่ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดจนครบก ำหนดระยะเวลำแล้วเท่ำนั้น 

๒. หนังสือรับรองฉบับนี้ไม่สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือยืนยันว่ำบุคคลดังกล่ำวไม่ติดเชื้อหรือไม่มีควำมเสี่ยงที ่
จะติดเชื้อโรคโควิด 19 หรือเพ่ือกำรอ่ืนใด หลังจำกที่บุคคลดังกล่ำวมิได้อยู่ภำยใต้บังคับตำมค ำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อแล้ว  
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ผู้รายงาน ........................................................ หน่วยงาน ............................................... โทรศัพท์ .............................. 

แบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อ - นามสกลุ........................................................................................ เพศ  ชาย   หญิง อายุ ................... ปี...............เดือน 
อาชีพ (ระบุลักษณะงานที่ท าและหากเป็นเจ้าหนา้ที่ทางการแพทย์หรือสาธารณสุขต้องระบุให้ชดัเจนว่าเปน็บุคลากรทางการแพทย์) 
........................................................................................................... สัญชาติ ................................... เชื้อชาติ .................................. 
ที่อยู่ที่ติดตามได้ในประเทศไทย   บ้าน   อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................................................. 
เลขที่ ..................... หมู่ที่ .................... หมู่บ้าน ........................................ ซอย ............................ ถนน ........................................... 
ต าบล ......................................................... อ าเภอ ...................................................... จังหวัด .......................................................... 
โทรศัพท์บา้น ........................................................ ที่ท างาน ............................................... มือถือ ..................................................... 

 

2. ข้อมูลทางคลินิก  
วันที่เร่ิมป่วย (วนั/เดือน/ปี) ............................................... วันที่เข้ารับการรักษาคร้ังแรก (วัน/เดือน/ปี) ............................................ 
ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาคร้ังแรก ........................................................................... จังหวัด ............................................... 
ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาในปัจจบุัน........................................................................ จงัหวัด ............................................... 
อาการและอาการแสดงวันพบผูป้่วย : อุณหภูมิร่างกายแรกรับ .................................... องศาเซลเซียส 
 ไอ  เจ็บคอ   ปวดกล้ามเนื้อ  มีน้ ามูก  มีเสมหะ  หายใจล าบาก (dyspnea) 
 ปวดศีรษะ  ถ่ายเหลว           อ่ืนๆ ระบุ .............................................................  ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

เอ็กซเรย์ปอด (คร้ังแรก)   ไม่ได้ท า    ท า เมื่อวันที่ .......................................... ระบุผล .................................................. 
CBC (คร้ังแรก) : วันที่ ..............................................   ผล Hb ...…............… mg% Hct …..........……… % WBC ……..................…  

Platelet count ………............... x103 N ……...………. % L ………...…….. % Atyp lymph ……….....……. % Mono ……………. % 
ผลการตรวจ Influenza test (ถ้ามี) วิธีการตรวจ ..............................................   Negative / Positive   Flu A   Flu B 
ชนิดของตัวอย่างที่ส่งตรวจ ................................................................................................. วันที่ ...................................................... 
ประเภทผู้ป่วย  Admit วันที่ .............................................การวินิจฉัยเบื้องต้น .............................................................................. 
การให้ยาต้านไวรัส    ไม่ให้   ให้  วันที่ ............................................................................................ 
สถานะผู้ป่วย  หาย  ยังรักษาอยู่  เสียชีวิต  ส่งตัวไป รพ. ...................................  อ่ืนๆ ระบุ ..........................  

 

3. ประวัติเสี่ยง 

 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสกับสัตว์ปีก  ไม่ใช่   ใช่ 

 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสโดยตรงกบัสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ืนๆ หรือไม่ระบุชนิดสัตว์ ...........................  ไม่ใช่   ใช่ 

 ช่วง 14 วันก่อนป่วยไปตลาดค้าสัตว์ปีก/สตัว์ปา่/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม/อาหารทะเล หรือไม่ระบุ......................  ไม่ใช่   ใช่ 

 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้อาศัยอยูห่รือเดินทางมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาด ระบุ ..............................................  ไม่ใช่   ใช่ 
เดินทางเข้าประเทศเมื่อวันที่.................................... โดยสายการบิน......................................... เที่ยวบินที่.................... เลขที่นั่ง........  

 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชดิกับผูป้่วยอาการคลา้ยไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ  ไม่ใช่   ใช่ 

 ช่วง 14 วันก่อนป่วยได้เข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของประเทศที่มีการระบาด  ไม่ใช่   ใช่ 

 เป็นผู้ปว่ยปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตที่หาสาเหตุไม่ได้  ไม่ใช่   ใช่ 

 เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ไม่ใช่   ใช่ 

 เป็นผู้ปว่ยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อน  ไม่ใช่   ใช่ 

 อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบสวนของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

ส่วนที่ 1  
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-นามสกุล                                                                          เพศ    ชาย   หญงิ    อายุ                   ปี 
สัญชาติ                         เช้ือชาติ                         อาชีพ                                                                           .  
(ระบุลักษณะงานท่ีท า เช่น นักเรียน, นักบวช, ทหาร ,นักโทษ เป็นต้นและหากเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือสาธารณสุขต้องระบุให้
ชัดเจนว่าลักษณะการท างานท่ีต้องสัมผัสผู้ป่วยอย่างไร)  
สถานที่ท างาน (ระบุชื่อ)                                                                    ต าบล                                 .  
อ าเภอ                                      . จงัหวดั                                              โทรศพัท์ที่ท ำงำน                                                    . 

ที่อยู่ขณะป่วย เลขท่ี             หมู่ที่                  หมู่บ้าน/ชุมชน                                    ซอย                               .  
ถนน                                         .ต าบล                                       อ าเภอ                                                  . 
จังหวัด                                             โทรศัพท์ บ้าน                                  มือถือ                                       . 
ผู้ให้ข้อมูล   ผู้ป่วย  ญาติ ระบุความสัมพันธ์                                      อื่น ๆ ระบุ                                 . 

 
2. ประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

2.1 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านได้มีการสัมผัสสัตว์ปีก (ฟาร์ม/ เลี้ยง/ ในธรรมชาติ) เช่น จับ ช าแหละ ฝังกลบ หรือรับประทาน สุก ๆ 
ดิบ ๆ เป็นต้น 
 ไม่ม ี  มี ระบลุักษณะการสมัผสั                                                                                            

2.2 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านได้มีการสัมผสัโดยตรงกับสุกร หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ที่ป่วย/ ตายผิดปกตหิรือไม่ทราบสาเหตุ 
 ไม่ม ี  มี ระบุ (วัน/เดือน/ปี ทีสมัผสั)                                            ชนิดสัตว์                                

2.3 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านพักอาศัยในพ้ืนท่ีที่มีสัตว์ปีกป่วยตายมากผิดปกติหรือพบเช้ือในสัตว์ปีกหรอืสิ่งแวดล้อม 
 ไม่ม ี  มี 

2.4 ในช่วง 14 วันก่อนป่วยไปตลาดสดที่มีการค้าสัตว์ปีก/สตัว์ป่า/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม/อาหารทะเล ในเมอืงอู่ฮั่น (Wuhan)  
มณฑลหูเปย่ (Hubei) ประเทศจีน 
  ไม่ม ี  มี  ระบุช่ือตลาดและชนิดของสัตว.์.................................................................................................................. 

2.5 ในช่วง 14 วันก่อนป่วยไปตลาดสดที่มีการค้าสัตว์ปีก/สตัว์ป่า/สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม/อาหารทะเล นอกเหนือจากข้อ 2.4 
  ไม่ม ี  มี  ระบุชื่อตลาดและชนิดของสัตว์.......................................................................................................... 

2.6 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านอาศัยอยู่ หรือ มีการเดินทางมาจากพื้นที่ท่ีมีการระบาด 
 ไม่ม ี  มี ถ้ามีระบรุายละเอียดดังต่อไปนี ้
ช่ือประเทศ                                              เมือง/ จังหวัด                                      อ าเภอ                               . 
วันท่ีไปเดินทางไปถึง                                         เหตุผลของการเดินทางไปประเทศดังกลา่ว                                        . 
                                                                                                                                                        . 
กิจกรรมที่ท าในต่างประเทศ 

ไปท างาน ลักษณะงาน…………………………………….สถานท่ี………………………………………………………………
ระยะเวลา…………………. 

 ประชุม/อบรม  .สถานท่ี…………………………………………………………………………………….วันท่ี………………………………………………… 
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 ไปศึกษา โรงเรียน/มหาวิทยาลัย…………………………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลา……………………………… 

 ไปเยี่ยมญาติ บ้านเลขที…่………………………………………….………………………………………………..ระยะเวลา………………………………. 
ไปเที่ยว  

กิจกรรมที่ท า…………………..………………………สถานท่ี……………………………………………………………………….วันท่ี……………………………. 
กิจกรรมที่ท า…………………..………………………สถานท่ี……………………………………………………………………….วันท่ี……………………………. 
กิจกรรมที่ท า…………………..………………………สถานท่ี……………………………………………………………………….วันท่ี……………………………. 
กิจกรรมที่ท า…………………..………………………สถานท่ี……………………………………………………………………….วันท่ี……………………………. 
กิจกรรมที่ท า…………………..………………………สถานท่ี……………………………………………………………………….วันท่ี…………………………….

 อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันท่ีเดินทางมาถึงประเทศไทย                         สายการบิน                             เที่ยวบินท่ี                    เลขท่ีนั่ง        . 

2.7 ท่านมีประวัติเข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลขณะอยู่ที่ประเทศดังกล่าวหรือไม่    
                      ไม่มี     มี ระบุวันที่เข้าโรงพยาบาล                                    ช่ือโรงพยาบาล                                   . 
2.8 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านให้การดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่/ ปอดอักเสบหรือไม่  

 ไม่มี  มี ระบุความสัมพันธ์                       ช่ือ (หากสามารถระบุได้)                                             . 
2.9 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านประวัติสัมผัสผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงเสียชีวิตที่หาสาเหตุไม่ได้  ไม่ใช่  ใช่  
2.10 ในช่วง 14 วันก่อนป่วย ท่านมีบุคคลใกล้ชิดป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือมีการระบาดของปอดอักเสบในชุมชน  

 ไม่ใช่   ใช่ ระบุรายละเอียดของผู้ป่วยปอดอักเสบรายอื่น 
ช่ือ-สกุล                                                               วันเริ่มป่วย                                                         . 
อาการ                                                                                                                                      . 
การวินิจฉัย                                                           โรงพยาบาลที่วินิจฉัย                                             . 
ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนี้                                                                                                             .                                                                                                          

3. ข้อมูลการเจ็บป่วย 
3.1 วันเริ่มป่วยวันที ่                           เดือน                                        พ.ศ.                                                     . 
3.2 สถานท่ีรักษา (ครั้งแรก)                                                                       วันท่ี                                               .  

เป็น   ผู้ป่วยนอก    ผู้ป่วยใน สถานท่ี Admit                                             วันท่ี                                   .  
3.3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตหรือโรคประจ าตัว  ไม่มี  มี (กรุณาท าเครื่องหมาย  ด้านล่าง) 

 โรคปอดเรื้อรัง เช่น COPD, chronic bronchitis, chronic bronchiectasis, BPD หรือหอบ (asthma) ที่ก าลังรักษา 
 โรคหัวใจ เช่น หัวใจพิการแต่ก าเนิด, โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ congestive heart failure 
 โรคตับเรื้อรัง เช่น ตับแข็ง (cirrhosis)  โรคไต, ไตวาย  
 เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ภูมิคุ้มกันบกพร่อง  โลหิตจาง (ธาลัสซีเมีย, sickle cell anemia) 
 พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ตังครรภ์ อายุครรภ์                          สัปดาห์ 
 อ้วน ส่วนสูง                   เซนติเมตร  น้ าหนัก                      กิโลกรัม  (BMI =                   ) 
 มะเร็งที่ก าลังรักษา ระบุประเภท                                   อื่น ๆ                                                        . 

ประวัติการสูบบุหรี่  ไม่สูบ  สูบ   ถ้าสูบ  ยังสูบ ปริมาณ                มวน/ซอง ต่อ วัน/สัปดาห์ 
    หยุดสูบ สูบมานาน                                          . 
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ประวัติการดื่มสุรา  ไม่ดื่ม  ดื่ม   ถ้าดื่ม  ยังดื่ม ปริมาณ                             ต่อ วัน/สัปดาห์ 
    หยุดดื่ม ดื่มมานาน                                          . 

3.4 ประวัติการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ไม่เคยได้รับ  เคยได้รับ ครั้งล่าสุดเมื่อ                                       . 
3.5 อาการส าคัญที่ท าให้มาโรงพยาบาล                                                                                                          . 
3.6 อาการผู้ป่วยตั้งแต่วันเริ่มป่วยจนถึงวันสอบสวน 

อาการและ 
อาการแสดง 

วันเร่ิมป่วย 
วันที่

................... 
วันที่หลังวันเร่ิมป่วย 

0 1 2 3 4 5 6 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ไข้ (ระบุ Temp oc)               

ไอ               

เจ็บคอ               

มีน้ ามูก               

มีเสมหะ               

หายใจล าบาก               

หอบเหนื่อย               

ปวดกล้ามเนื้อ               

ปวดศีรษะ               

ถ่ายเหลว               

อาการอื่น ๆ ระบุ (ถ้ามี)                                                                                                                             . 
ใส่ท่อช่วยหายใจ  ไม่ใส่  ใส ่ระบุวันที่ใส่                                                                          . 
การรักษา ได้รับยาต้านไวรัส  ไม่ได้รับ  ได้รับ ระบุช่ือยา                                                                      . 
 ขนาดที่ได้รับ                                วันท่ีเริ่มให้ยา                                 วันท่ีหยุดยา                                 . 
 

4. ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
4.1 CBC ครั้งท่ี 1 : วันท่ี                                  ผล Hb            %   Hct              %   WBC                      cell/ml 

Neutrophil          %  Lymphocyte           %  Atypical lymphocyte          %   Monocyte          % 
Eosinophil          %   Platelet count                                    cell/ml 

ครั้งท่ี 2 : วันท่ี                                 ผล Hb            %   Hct              %   WBC                       cell/ml 
Neutrophil          %  Lymphocyte           %  Atypical lymphocyte          %   Monocyte          % 
Eosinophil          %   Platelet count                                    cell/ml 

4.2 Sputum gram stain: วันท่ี                                       ผล                                                                     . 
4.3 Sputum AFB  ครั้งท่ี 1: วันท่ี                                    ผล                                                                      . 

 ครั้งท่ี 2: วันท่ี                                    ผล                                                                      . 
 ครั้งท่ี 3: วันท่ี                                    ผล                                                                      . 

4.4 Sputum culture:  วันท่ี                                        ผล                                                                        . 
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4.5 Hemo-cuture :  วันท่ี                                            ผล                                                                      . 
4.6 CXR ครั้งท่ี 1: วันท่ี                                           ผล                                                                       . 

 ครั้งท่ี 2: วันท่ี                                           ผล                                                                       . 
 ครั้งท่ี 3: วันท่ี                                           ผล                                                                       . 

4.7 Rapid test (ส าหรับไข้หวัดใหญ่): ระบุช่ือชุดทดสอบ                                                                                    .  
 วันท่ี                                                       ผล                                                                       . 

4.8 Renal function test: วันท่ี                                    ผล BUN                    Cr                   GFR                   . 
4.9 Liver function test : วันท่ี                                   ผล SGOT                SGPT                 ALP                   . 

 Total Bilirubin                               Direct Bilirubin                                    . 
 Total Protein                             Albumin                                Globulin                                . 
 

5. การเก็บวัตถุตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ไม่เก็บ  เก็บ ระบุตัวอย่างท่ีเก็บ 
  Nasopharyngeal swab + Throat swab/ Oropharyngeal swab ใน UTM   วันท่ีเก็บ                                  . 
  Nasopharyngeal aspirate ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเช้ือ  วันท่ีเก็บ                                  . 
  Nasopharyngeal wash ในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเช้ือ  วันท่ีเก็บ                                  . 
 เสมหะในภาชนะเก็บตัวอย่างปลอดเช้ือ   วันท่ีเก็บ                                  . 
  Tracheal suction   วันท่ีเก็บ                                  . 
 ตัวอย่าง clotted blood  ครั้งท่ี 1 วันท่ีเก็บ                                        .  ครั้งท่ี 2 วันท่ีเก็บ                                      . 
ผลการตรวจ RP33 
ชนิดตัวอย่าง............................................... วันท่ีเก็บ………………………………..สถานท่ีส่งตรวจ……………………………………………………….. 
ผลการตรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการตรวจ Coronavirus 2019 PCR 
1.ชนิดตัวอย่าง............................................... วันท่ีเก็บ………………………………..สถานท่ีส่งตรวจ……………………………………………………….. 
ผลการตรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ชนิดตัวอย่าง............................................... วันท่ีเก็บ………………………………..สถานท่ีส่งตรวจ……………………………………………………….. 
ผลการตรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการตรวจ Novel Coronavirus 2019 PCR  
1.ชนิดตัวอย่าง............................................... วันที่เก็บ………………………………..สถานท่ีส่งตรวจ……………………………………………………….. 
ผลการตรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.ชนิดตัวอย่าง............................................... วันท่ีเก็บ………………………………..สถานท่ีส่งตรวจ……………………………………………………….. 
ผลการตรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการตรวจห้องปฏิบัติการอื่นๆ ระบุ ………………………………. 
ชนิดตัวอย่าง............................................... วันท่ีเก็บ………………………………..สถานท่ีส่งตรวจ……………………………………………………….. 
ผลการตรวจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. การวินิจฉัยเบื้องต้น …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การวินิจฉัยคร้ังสุดท้าย                                                                                                                                   . 
 
7. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ได้ท าการผ่าพิสูจน์ศพหรือไม่   ไม่ท า  ท า ผล                                                         . 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-สกุล ผู้สอบสวน                                                              หน่วยงาน                                                       . 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ                                                        วันท่ีสอบสวน                                                   . 

ส่งรายงานสอบสวนให้กับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่           /สปคม.   เมื่อวันท่ี                                                . 
ส่งรายงานสอบสวนให้กับทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค กรมควบคุมโรค เมื่อวันท่ี                                                     . 
โทรศัพท์ 061-6639232, 02-5903810 โทรสาร 02-5903810 
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8. การค้นหาผู้สัมผัส (รายชื่อผู้สมัผสัใกล้ชิดในระยะป่วย ระบุลักษณะการสมัผสัถ้ามีอาการป่วยกรณุาระบุอาการด้วย) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เพศ อาย ุ
ที่อยู่/  

เบอร์โทรศัพท์ 
วันที่สัมผัส ลักษณะการสัมผัส 

ป่วย/ ไม่ป่วย 
กรณีป่วย ระบุวันเร่ิมป่วยและอาการ 

การใส่อุปกรณ์
ป้องกัน 
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ส่วนที่ 2 การติดตามลักษณะอาการผู้ป่วยหลังการสอบสวน 

อาการและ 
อาการแสดง 

วันแรกรับ วันที่หลังนอนโรงพยาบาล 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ไข้ (ระบุ Temp oc)                           

ไอ                           

เจ็บคอ                           

มีน้ ามูก                           

มีเสมหะ                           

หายใจล าบาก                           

หอบเหนื่อย                           

ปวดกล้ามเนื้อ                           

ปวดศีรษะ                           

ถ่ายเหลว                           

อุณหภูมิร่างกายสูงสุด              

อุณหภูมิร่างกายต่ าสุด              

ชีพจรสูงสุด              

Oxygen sat              

 
 
ช่ือผู้สัมภาษณ์                                              0 หน่วยงาน                                          โทร................................................................ 




