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นายสัตวแพทยธ์รีศักดิ ์ชักน า

กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค



ประเภทของโรคตดิตอ่

“โรคตดิตอ่” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมมาสู่คน
“โรคตดิตอ่อนัตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว
“โรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝา้ระวงั” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจ

แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคย
เป็นมา
 ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศชื่อ อาการส าคัญ และสถานที่ที่มีการระบาดเกิดข้ึน และมีอ านาจ

ประกาศยกเลิก เม่ือสภาวการณ์ของโรคสงบลง



โรคติดต่ออนัตราย

1. กาฬโรค 

2. ไข้ทรพษิหรอืฝดีาษ 

3. ไข้เลอืดออกไครเมียนคองโก

4. ไข้เวสตไ์นล์

5. ไข้เหลอืง 

6. โรคไขล้าสซา

7. โรคตดิเชื้อไวรสันปิาห์

8. โรคตดิเชื้อไวรสัมารบ์วรก์

9. โรคตดิเชื้อไวรสัอโีบลา

10. โรคตดิเชือ้ไวรสัเฮนดรา

11. โรคซารส์

12. โรคเมอรส์

13. วัณโรคดือ้ยาหลายขนานชนดิรนุแรงมาก 

14. โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



โรคติดต่อทีต่อ้งเฝ้าระวงั

1. โรคเอดส ์
2. ซิฟิลสิ
3. กามโรคของตอ่ม/ทอ่น้ าเหลอืง
4. แผลรมิออ่น
5. เริมของอวัยวะสบืพนัธุ/์ทวารหนัก
6. หนองใน 
7. หนองในเทยีม 
8. พยาธทิรโิคโมแนส
9. โลนทีอ่วยัวะเพศ 
10. หูดข้าวสกุ
11. หูดอวยัวะเพศและทวารหนกั 
12. โรคตบัอกัเสบจากเชือ้ไวรสั ชนิด เอ 
บี ซ ี ด ี และ อ ี
13. ไวรสัตบัอกัเสบไมร่ะบเุชื้อสาเหต ุ

1. ไข้กาฬหลงัแอน่
2. ไข้สมองอกัเสบชนดิญีป่ ุน่
3. ไข้สมองอกัเสบไมร่ะบเุชือ้สาเหตุ
4. เยื่อห ุม้สมองอกัเสบจากพยาธิ
5 เยื่อห ุม้สมองอกัเสบไมร่ะบเุชือ้สาเหต ุ
6. ไข้ไมท่ราบสาเหต ุ

1. โรคพิษสนุัขบา้ 
2. โรคเลปโตสไปโรสสิ
3. โรคเมลอิอยโดสสิ
4. พยาธิทริคิเนลลา 
5. โรคบรูเซลโลสิส
6. โรคตดิเชื้อสเตรป็โตคอคคสัซอูสิ
7. โรคแอนแทรกซ์

1. ไข้เดง็ก ี ่
2. ไข้ปวดขอ้ยุงลาย 
3. ไข้มาลาเรยี
4. โรคตดิเชื้อไวรสัซกิา
5. โรคเทา้ช้าง 
6. โรคลซิมาเนยี
7. โรคสครบัไทฟสั

1. ไข้หวดัใหญ่
2. ไข้หวดันก
3. โรคปอดอกัเสบ
4. วัณโรค 

1. ไข้ด  าแดง
2. โรคสกุใส หรอือสีกุอใีส 
3. โรคตาแดงจากไวรสั
4. โรคมอืเทา้ปาก 
5. โรคเรือ้น

1. ไข้ห ัด 
2. ไข้ห ัดเยอรมนั 
3. คอตบี 
4. คางทมู
5. ไอกรน 
6. บาดทะยกั
7. โปลโิอ
8. โรคอมัพาตกลา้มเนือ้ออ่นปวกเปยีก
เฉียบพลนั 
9. อาการภายหลงัไดร้บัการสรา้งเสรมิ
ภ ูมิค ุม้กนัโรค 1. อหิวาตกโรค

2. โรคอจุจาระรว่งเฉยีบพลนั
3. อาหารเปน็พิษ 
4. ไข้เอนเทอรคิ 
5. ไข้เอนเทอโรไวรสั
6. โรคบดิ 
7. โรคตบัอกัเสบจากเชือ้ไวรสั ชนิด เอ
บี ซ ี ด ี และ อ ี



“พาหะ” หมายความว่า คนหรือสัตว์ซ่ึงไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเช้ือโรคนั้น ซ่ึง
อาจติดต่อถึงผู้อ่ืนได้

“ผู้สัมผสัโรค” หมายความว่า คนซ่ึงได้เข้าใกล้ชิดคน สัตว์ หรือส่ิงของติดโรค จนเช้ือโรคนั้นอาจ
ติดต่อถึงผู้นั้นได้

“ระยะตดิตอ่ของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาท่ีเช้ือโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ท่ีมีเช้ือโรค
ไปยังผู้อ่ืนได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม

“ระยะฟกัตวัของโรค” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาท่ีผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น

นิยามศพัท์



“แยกกัก” หมายความว่า การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อ่ืนในท่ีเอกเทศเพื่อป้องกันมิ
ให้เช้ือโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซ่ึงอาจได้รับเช้ือโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อ
ของโรค

“กักกัน” หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในท่ีเอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เช้ือโรค
แพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซ่ึงอาจได้รับเช้ือโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ
“คุมไวส้งัเกต” หมายความว่า การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน และอาจจะอนุญาต

ให้ผ่านไปในท่ีใด ๆ  ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงท้องท่ีใดท่ีก าหนดไว้ ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าท้องท่ีนั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์ เพื่อป้องกันมิให้เช้ือโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซ่ึงอาจได้รับเช้ือโรคนั้น ๆ ได้

นิยามศพัท:์ การจดัการผูป่้วย ผูส้มัผสั



“การสอบสวนโรค” หมายความว่า กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ แหล่งท่ีเกิดและแหล่งแพร่ของโรคเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมโรค
“การเฝา้ระวงั” หมายความว่า การสังเกต การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการรายงาน 

และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างตอ่เนือ่งด้วยกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมโรค

“เขตตดิโรค” หมายความว่า ท้องท่ีหรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรท่ีมีโรคติดตอ่อนัตรายหรือโรคระบาด
เกิดข้ึน
“ช่องทางเข้าออก” หมายความว่า ช่องทางหรือสถานท่ีใดๆ ท่ีใช้ส าหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศของผู้

เดินทาง พาหนะ และส่ิงของต่างๆ ท้ังนี้ ให้หมายความรวมถึงพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการดังกล่าว“

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้ท้องท่ีหรือเมืองใดนอกราชอาณาจกัรเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายหรือเขตโรค
ระบาด

นิยามศพัท์



บุคคลตามมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (4)
(1) เจ้าบา้นหรอืผูค้วบคมุดแูลบา้น หรือแพทยผ์ู้ท าการรกัษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในบ้าน
(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนใน
สถานพยาบาล
(3) ผู้ท าการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีท่ีได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือ
ทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเช้ืออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว
(4) เจ้าของ หรือผูค้วบคมุสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีท่ีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานที่นั้น

มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ให้รฐัมนตรีโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออนัตราย 
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวงั หรือ โรคระบาด เกิดขึ้น



บุคคลตามมาตรา 31 (1) และ (4) ให้แจ้งต่อเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิตอ่ซึ่งเปน็ขา้ราชการสงักดักรมควบคุมโรคใน
ราชการบรหิารสว่นกลาง หรือเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายในสามชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
หรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายในสามช่ัวโมงได้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันทีที่
สามารถกระท าได้

บุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) ให้แจ้งต่อเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิตอ่ซึง่เปน็ข้าราชการสังกดักรมควบคุมโรคใน
ราชการบรหิารสว่นกลาง ภายในสามชัว่โมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือที่
ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเช้ือ อันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย 
แล้วแต่กรณี

เมื่อมีโรคตดิตอ่อันตรายเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ให้



เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

โรคติดต่อดังกล่าว ให้
บคุคลตามมาตรา 31  (1) (2) (3) และ (4) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อในพ้ืนท่ีภายในย่ีสิบส่ีชัว่โมง นับแต่พบผู้ที่
เป็นหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาดหรอืที่ได้มกีารชนัสูตรทางการแพทยห์รอืทางการสตัวแพทยต์รวจพบว่ามหีรืออาจมี
เช ือ้ อนัเป็นเหตุของโรคระบาด แล้วแต่กรณี

เม่ือมีโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวงัเกิดขึ้นหรือมีเหตสุงสยัว่าเกิดขึ้น และพบผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุ
อนัควรสงสยัว่าเป็นโรคติดต่อดงักล่าว ให้
บคุคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านัก
อนามยั กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี การแจ้งให้ด าเนนิการภายในเจ็ดวันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
โรคตดิต่อที่ต้องเฝ้าระวงั หรอืที่ได้มกีารชนัสูตรทางการแพทยห์รอืทางการสตัวแพทยต์รวจพบว่ามหีรอือาจมีเช ือ้อนัเป็นเหตุของ
โรคตดิต่อที่ต้องเฝ้าระวงั แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลท่ีกรมควบคมุโรคประกาศก าหนด



(1) แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
(2) แจ้งทางโทรศพัท ์      (3) แจ้งทางโทรสาร
(4) แจ้งเป็นหนังสือ         (5) แจ้งทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์
(6) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก าหนดเพ่ิมเติม
การแจ้งของบุคคลตามมาตรา 31 (1) และ (4) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม

วิธีท่ีก าหนด เมื่อรบัแจ้งแล้วให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบนัทึกข้อมูลไว้ตามแบบและมาตรฐาน
ชุดข้อมูลท่ีอธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก าหนด

การแจ้งของบุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
วิธีท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลท่ีอธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศก าหนด

การแจ้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการหน่ึงวิธีการใด ดงัต่อไปน้ี



 ความเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายนโยบาย ฝ่ายวิชาการ 
และฝ่ายปฏิบัติ

 สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศและ
เชื่อมโยงกับองค์กรนานาชาติ

 เชื่อมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัยของประเทศ 
องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชนด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

 เจ้าบ้าน/แพทย์ท่ีท าการรักษา
 สถานพยาบาล
 สถานท่ีชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 สถานประกอบการ / สถานท่ีอ่ืนๆ

 องค์การอนามัยโลก
 องค์กรระหว่างประเทศ

ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ

รัฐมนตรี

 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 คณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร

ประชาชน

ระหว่างประเทศ
 คณะท างานประจ าช่อง

ทางเข้าออก
 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ  
ระหว่างประเทศ

ในประเทศ
 หน่วยปฏิบัติการ

ควบคุมโรคติดต่อ
 เจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ

กฎอนามัยระหว่างประเทศ

พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

โครงสร้างการด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด



( 1 )
คณะกรรมการโรคติดตอ่แหง่ชาติ



องค์ประกอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (30 คน)

มาตรา 11

ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป / ส านักระบาดวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรรมการและเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประธานคณะกรรมการ

กรรมการโดยต าแหนง่ 18 คน

• ปลัดกระทรวง กห. ตป. คม. มท. รง. ศธ. สธ.
• เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
• อธิบดีกรมการแพทย์ /กรมอนามัย/กรมวิทย์ฯ
• อธิบดีกรมปศุสัตว์
• อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
• อธิบดีกรม ปภ.
• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
• ปลัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 4 คน กรรมการสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 4 คน 

• รมว.สธ. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้าน            
การสาธารณสุข การควบคุมโรค และด้านอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์

• ในจ านวนน้ีต้องแต่งต้ังจากองค์กรพัฒนาเอกชน           
ซึ่งมิใช่เป็นการแสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจกรรม                        
ด้านสาธารณสุขอย่างน้อย 1 คน

• ผู้แทนแพทยสภา
• ผู้แทนสภาการพยาบาล
• ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
• ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

กรรมการ

ส านักงาน
เลขานุการ คกก.



อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มาตรา 14)

ก าหนดนโยบายวางระบบ 
และแนวทางปฏิบัติ

ในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด และเสนอ ครม. 

ให้ความเห็นชอบ

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ 

ประกาศ และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. นี้

ติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของรัฐ 
คกก. โรคติดต่อจังหวัด / กทม. 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายชดเชย 
ค่าทดแทน ค่าตอบแทน 

หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 

ป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ 

แต่งต้ังกรรมการด้านวิชาการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการ

ตาม พระราชบัญญัตินี้

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ พรบ.นี้ 
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ

ให้เป็นอ านาจหน้าที่ หรือตามที่ 
ครม. มอบหมาย

๕

ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

๑ ๒ ๔๓

๖ ๗ ๘



( 2 )
คณะกรรมการวิชาการ 



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ (มาตรา 16)

คณะกรรมการวิชาการ (ไม่เกิน 8 คน)

ประธาน
แต่งตั้งจากกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา 11(4)

กรรมการ
แต่งตั้งจากผูม้ีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และมี

ประสบการณ์ในดา้นโรคติดตอ่ 
จ านวนไม่เกิน 7 คน

ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค

ให้ค าแนะน าแก่อธบิดีในการประกาศโรคระบาด

ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรืออธบิดีในการประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรค 
ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี สงบลง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร

ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมอบหมาย

อ านาจหน้าที่

๑
๒
๓

๔



( 3 )
คณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัด 



องค์ประกอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (ไม่น้อยกว่า 18 คน)

มาตรา 20

ผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค สสจ.  (ไม่เกิน 2 คน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานคณะกรรมการ

กรรมการโดยต าแหนง่ 6 คน

• ปลัดจังหวัด
• ประชาสัมพันธ์จังหวัด
• ปศุสัตว์จังหวัด
• หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด
• ผอ.สคร. ท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัด
• นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรรมการจากหนว่ยงานทอ้งถิ่น * 2 คน กรรมการจากหนว่ยงานในสังกดั ก.สธ. 5 คน *

• นายกเทศมนตรี  1 คน
• นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน

• ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป 1 คน
• ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 คน
• สาธารณสุขอ าเภอ 2 คน

กรรมการ

* กรรมการซึ่ง ผวจ. แต่งตั้ง

กรรมการจากสถานพยาบาล *

• ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  1 คน

อื่นๆ * 
• จังหวัดใดมี รพ.ในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจากมาตรา 20(4)  ให้แต่งตั้ง 

ผอ.รพ. ในสังกัดหน่วยงานน้ัน ไม่เกิน 3 คน
• จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้แต่งตั้ง จพง .ควบคุม

โรคติดต่อประจ าด่านฯ แห่งละ 1 คน ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจ าด่าน 
แห่งละ 1 คน



อ านาจหน้าท่ี
ของ

คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
จังหวัด 

(มาตรา 22)

ด าเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัตใินการเฝา้ระวัง ป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่ที่
คณะกรรมการก าหนด

จัดท าแผนปฏบิัตกิารเฝา้ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตดิตอ่อนัตราย โรคติดตอ่ทีต่อ้งเฝ้าระวัง                                  
หรือโรคระบาดในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด

รายงานสถานการณโ์รคติดตอ่หรือโรคทีย่ังไมท่ราบสาเหตทุีอ่าจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดข้ึน                        
ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดต่ออธิบดกีรมควบคมุโรค

สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องภายใน       
จังหวัด แล้วรายงานต่อคณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาติ

แต่งตั้งคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออกตามมาตรา 23 ในกรณีที่จังหวัดนัน้มดีา่นควบคมุ
โรคติดตอ่ระหว่างประเทศ

เรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรอืแสดงความคดิเหน็ หรือให้จัดส่งข้อมลูหรอืเอกสารใดๆ                                        
ที่จ าเป็นหรอืข้อคิดเหน็มาเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณา

ด าเนินการอื่นใดทีเ่กี่ยวกับการควบคมุโรคตดิตอ่ตามทีค่ณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาต ิ                                              
หรือ ผวจ.  มอบหมาย หรือตามทีบ่ัญญตัไิว้ใน พรบ. นี้

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗



( ๔ )
คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก 



มาตรา 23

จพง. ควบคุมโรคติดต่อซ่ึงประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

คณะท างานและเลขานุการ

จนท. ของหน่วยงานของรฐัท่ีรบัผิดชอบช่องทางเขา้ออก

ประธานคณะท างาน

คณะท างานโดยต าแหน่ง 5 คน

• ผูแ้ทนกรมปศุสตัว์

• ผูแ้ทนกรมวิชาการเกษตร

• ผูแ้ทนกรมศุลกากร

• ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการอาหาร            

และยา

• ผูแ้ทนส านกังานตรวจคนเขา้เมือง           

(ปฏิบติัหนา้ท่ีในช่องทางเขา้ออกนั้น)

คณะท างานจาก รพ.*  2 คน อ่ืนๆ

• ผอ.รพ. ในสงักดัหน่วยงานของรฐัท่ีดูแล

รบัผิดชอบช่องทางเขา้ออกนั้น 1 คน

• ช่องทางเขา้ออกใดมีผูแ้ทนจากหน่วยงานของรฐัปฏิบติัหนา้ท่ี               

ในช่องทางเขา้ออกนอ้ยกว่าตามท่ีก าหนด ใหค้ณะท างาน 

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนเท่าท่ีมีอยู่

• ช่องทางเขา้ออกใดมีผูแ้ทนจากหน่วยงานของรฐัปฏิบติัหนา้ท่ี               

ในช่องทางเขา้ออกมากกว่าตามท่ีก าหนด ใหค้ณะกรรมการ

ประกาศก าหนดเพ่ิมเติมจากจ านวนท่ีมีอยู่

คณะท างาน

องค์ประกอบของคณะท ำงำนประจ ำช่องทำงเข้ำออก (ไม่น้อยกว่ำ 8 คน) 



อ ำนำจหน้ำที่
ของ 

คณะท ำงำน 
ประจ ำ                
ช่องทำง                       
เข้ำออก 

(มำตรำ 24)

จัดท าแผนปฏิบตัิการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

และแผนเตรียม พรอ้มรบัสถานการณฉุ์กเฉินดา้นสาธารณสุข

ประสาน สนบัสนุน และติดตามประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนใน

ขอ้ 1

จัดท าแผนการติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อตามที่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดัมอบหมาย

๑

๒

๓

๔



หน่วยปฏิบติัการควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าหนา้ท่ีทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 

อย่างน้อยจ านวน 2 คน

เจ้าพนกังานควบคุมโรคติดต่อ 

อย่างน้อยจ านวน 1 คน

ประกอบด้วย

และอาจแต่งตั้งเจ้าหนา้ท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือหน่วยงานภาคเอกชน  

ตามจ านวนท่ีผูว้่าราชการจังหวดัหรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบติัการควบคุมโรคติดต่อ



เจ้าพนกังาน                

ควบคมุโรคติดต่อ

เจ้าพนกังานควบคุมโรค โดยต าแหน่ง

• อธิบดีกรมควบคุมโรค

• ผูบ้ริหารส านกัและสถาบนัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง

• ผูว่้าราชการจงัหวดั

• ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร

• นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั

• ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 

เป็นตน้

เจ้าพนกังานควบคุมโรค โดยคุณสมบติั

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข                

ท่ีผ่านหลกัสูตร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติใหก้ารรบัรอง



อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ (มาตรา 45)

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ                         
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา

(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีใดๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก            
หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานท่ีน้ัน  เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ



1 ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตอุันควรสงสัยว่าเป็นโรคตดิตอ่อันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เปน็ผู้สัมผสัโรคหรือเปน็พาหะ                 
มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภยั อาจด าเนินการโดยการ                         
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อก าหนด จนกว่าจะได้รับการตรวจ                               
และการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะตดิตอ่ของโรคหรอืสิ้นสุดเหตอุันควรสงสัย ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของ               
หรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผูน้  าสัตว์มารับการตรวจ หรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย ์

2 ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงทีจ่ะตดิโรคไดร้ับการสร้างเสริมภูมคิุม้กันโรค ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคมุ
โรคติดตอ่ก าหนด เพื่อมิให้โรคตดิตอ่อนัตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้ หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสัตว์เปน็ผู้น าสัตว์มารับการปอ้งกนัโรค 

3 ใหน้ าศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าตายดว้ยโรคตดิตอ่อันตราย หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ   
หรือจัดการทางการแพทย ์หรือจัดการดว้ยประการอื่นใด เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ (มาตรา 34)
เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย / เกิดโรคระบาด / มีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดในเขตพ้ืนท่ี



อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ (มาตรา 34)
เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย / เกิดโรคระบาด / มีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดในเขตพ้ืนท่ี

4 ให้เจ้าของผู้ครอบครองหรือผูพ้ักอาศยัในบา้น โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะทีม่ีโรคตดิตอ่อันตรายหรือโรคระบาด
เกิดข้ึน ก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเช้ือโรคติดตอ่หรือมีเหตอุันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคตดิตอ่              
หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรค ทั้งนี้                                  
ผู้ที่ได้รับค าสั่งตอ้งด าเนนิการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อ จะมีค าสั่งยกเลิก 

5 ให้เจ้าของผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศยัในบา้น โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะทีม่ีโรคตดิต่ออันตรายหรือโรคระบาด
เกิดข้ึน ด าเนินการเพื่อการปอ้งกนัการแพร่ของโรคดว้ยการก าจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนของแมลงทีเ่ป็นสาเหตุ      
ของการเกิดโรคตดิตอ่อนัตรายหรือโรคระบาด 

6 ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ   ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถกูสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตใุหโ้รคตดิตอ่
อันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 



7 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากทีเ่อกเทศ เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิตอ่ 

8 เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่  หรือพาหนะที่มหีรือสงสัยว่ามีโรคตดิตอ่อันตราย หรือโรคระบาดเกิดข้ึนเพื่อเฝา้ระวัง  
ป้องกันและควบคมุมใิหม้ีการแพร่ของโรค

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคตดิตอ่ (มาตรา 34)
เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย / เกิดโรคระบาด / มีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตราย โรคระบาดในเขตพ้ืนท่ี

ฝ่าฝืน มีโทษตั้งแต่ ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท

จนถึงจ าคกุไม่เกิน 1 ปี ปรบัไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 



อ านาจหน้าที่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด (มาตรา 35)

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

1 ส่ังปิดตลาด สถานที่ประกอบหรอืจ าหนา่ยอาหาร สถานที่ผลิตหรือจ าหนา่ยเครือ่งดืม่ 
โรงงาน สถานที่ชุมนมุชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เปน็                    
การชั่วคราว 

2 ส่ังให้ผู้ที่เปน็หรือมเีหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคตดิตอ่อันตรายหรือโรคระบาด                        
หยุดการประกอบอาชพีเปน็การชัว่คราว 

3 ส่ังห้ามผู้ที่เป็นหรือมเีหตอุันควรสงสัยวา่เป็นโรคติดตอ่อนัตรายหรือโรคระบาดเข้าไป  
ในสถานที่ชมุนมุชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด เว้นแต่ไดร้ับอนญุาต
จากเจ้าพนักงานควบคมุโรคตดิตอ่ ฝ่าฝืน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี

ปรบัไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 



(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค า ช้ีแจงเป็น

หนงัสือ หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา

(2) เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและ             

พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้

เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถ

ด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะแลว้เสร็จ

การด าเนินการตาม (2) ใหเ้ป็นไปตามประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขในการเขา้ไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ อ 

พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบั 28 ธนัวาคม 2560)

ในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม (2) ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง

อ านวยความสะดวกตามสมควร

เจา้พนกังาน

ควบคุม

โรคติดต่อ 

มอี านาจ

มาตรา 45

อ านาจหนา้ที่ของเจา้พนกังานควบคมุโรคติดต่อ



บทบาทหนา้ทีข่องเจ้าพนกังานควบคุมโรคติดต่อ

ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ในบริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อติดต่อระหว่างประเทศ (มาตรา 37)

(1) จดัการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะรวมทั้งก าจดัสิ่งอนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

(2) จดัการสุขาภิบาลเกี่ยวกบัอาหารและน ้ าใหถู้กสุขลกัษณะ

(3) ก าจดัยุง และพาหะน าโรค

(4) ปฏิบตัิการตามวิธีการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด



อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะน้ัน มาจากท้องท่ีหรือเมืองท่าใด                            
นอกราชอาณาจักรท่ีมีโรคระบาด (มาตรา 39)

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีพาหนะน้ัน ๆ จะเข้ามาถึงด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะท่ีเข้ามาในราชอาณาจักรยืน่เอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่งยงัไม่ได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และห้ามผู้ใดน าพาหนะอื่นใดเข้าเทียบ      
พาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ



อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะน้ันมาจากท้องท่ีหรือเมืองท่าใด                            
นอกราชอาณาจักรท่ีมีโรคระบาด (มาตรา 39)

(4) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง สิ่งของ หรือสัตว์ท่ีมากับพาหนะ ตรวจตราและควบคุมให้เจ้าของพาหนะ
หรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภบิาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังก าจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในพาหนะ ในการน้ี ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน               
ควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

(5) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะน าผู้เดินทางซ่ึงไม่ได้รบัการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรคตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร

ฝ่าฝืน มโีทษปรบัไมเ่กิน 20,000 บาท



อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เมื่อรัฐมนตรีประกาศใหท้้องที่หรือเมอืงทา่ใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตตดิโรค (มาตรา 40)

(๑) ก าจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค

(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้

(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกันคุมไว้สังเกต หรือรับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานท่ีและระยะเวลาท่ีก าหนด

(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือท่ีเอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

(๕) ห้ามผู้ใดน าวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ท่ีเป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ฝ่าฝืน มโีทษตั้งแต่ ปรบัไมเ่กิน 20,000 บาท จนถึงจ าคุกไมเ่กิน 2 ปี

ปรบัไมเ่กิน 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั



1. ตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการขนส่งผูเ้ดินทางซ่ึงมากบัพาหนะนั้น เพือ่แยกกกั กกักนั คุมไวส้งัเกต 

หรือรบัการสรา้งเสริมภูมคุิม้กนัโรค ตลอดทั้งออกค่าใชจ่้ายในการเลี้ ยงดู การรกัษาพยาบาล การป้องกนั

และ ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๐ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. การก าหนดค่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการด าเนนิการตามขอ้ 1 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข

ทีร่ฐัมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ

มาตรา 41 เจา้ของ หรือ ผูค้วบคุมพาหนะ



มาตรา 42

 ถูกแยกกกั

 ถูกกกักนั

 ถูกคุมไวส้งัเกต

 ไดร้บัการสรา้งเสริมภูมิคุม้กนัโรค

จพต. ประจ าด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ

มอี านาจสัง่ใหบุ้คคล

ดงักล่าว

ในกรณีทีพ่บว่าผูเ้ดินทางเป็นหรือมีเหตุอนัควรสงสยั 

ว่าเป็นโรคติดต่ออนัตรายหรือเป็นพาหะน าโรค

“ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินการของเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อ

ประจ าด่านฯ ใหผู้เ้ดินทางเป็นผูร้บัผิดชอบตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงือ่นไข

ทีร่ฐัมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติ”



การสอบสวนโรค 

โรคตดิตอ่อันตราย

สอบสวนควบคุมโรคภายใน 

12 ชัว่โมง

แนวทางการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามทีก่รมควบคมุโรคประกาศก าหนด

รายงานผลตอ่คณะกรรมการ
โรคตดิตอ่จังหวัด/กทม.

โรคระบาด
การประกาศพืน้ทีโ่รค

ระบาด

สอบสวนควบคุมโรคภายใน 

48 ชั่วโมง

สอบสวนควบคุมโรค
ทนัททีีท่ราบประกาศ

รายงานผลตอ่กรมควบคมุโรค
(48 ชั่วโมง หลังแลว้เสร็จ)

ประกาศกระทรวงฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการสอบสวนโรคติดต่ออนัตรายหรอืโรคระบาด



สอบสวนโรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำด
• โรคติดต่ออนัตรายหรือมีเหตสุงสยั เจา้พนกังานควบคมุโรคติดต่อใน

เขตพืน้ท่ีนัน้ร่วมกบัหน่วยปฏิบตัิการควบคมุโรคติดต่อสอบสวนโรค
ทนัที ภายในสิบสองชั่วโมง

• อธิบดีกรมควบคมุโรคประกาศสถานท่ีท่ีมีโรคระบาดในเขตพืน้ท่ี
สอบสวนโรคทนัที ภายในส่ีสิบแปดชั่วโมง

• ทาสรุปรายงานการสอบสวนโรคไปยงัคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั
ส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่กรมควบคมุโรค ภายในส่ีสิบแปดชั่วโมง



แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรสอบสวนโรค
• เตรียมเอกสาร เครื่องมือ วสัดอุปุกรณ ์สวมใส่อปุกรณป์้องกนัส่วน

บคุคล
• ทบทวนขอ้มลูหรือสถานการณ ์คน้หาป่วย ผูส้มัผสัเพ่ิมเติม หาปัจจยั

เส่ียง เก็บตวัอย่างท่ีจ าเป็น ส ารวจส่ิงแวดลอ้ม กีฏวิทยา
• ท าลายส่ิงของท่ีปนเปื้อน 
• สรุปผลการด าเนินการสอบสวนโรค รายงาน
• เจา้พนกังานควบคมุโรคติดต่อและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยปฏิบตัิการ

ควบคมุโรคติดต่อเฝา้ระวงัอาการของตนเองภายในหน่ึงระยะฟักตวั
สงูสดุ



วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำส่ัง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
• ออกค าสั่งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปอ้งกันหรือควบคุมโรค เป็นหนงัสือ 

(ไม่ใชบ้งัคับกับกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเรง่ด่วน)
• ด าเนินการปอ้งกันหรือควบคุมโรคเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
• ขอใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจท่ีมีเขตอ านาจเหนือ

ทอ้งท่ีนัน้ไปรว่มด าเนินการดว้ยก็ได้
• ออกค าสั่งเป็นหนงัสือเพ่ือยกเลิกเม่ือท าลายส่ิงใดท่ีมีเชือ้

โรคติดต่อหรือปรบัปรุงการสขุาภิบาลแลว้





วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรหรือออกค ำส่ัง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ
อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน และปีท่ีท าค าสั่ง
(๒) เหตุผลในการออกค าสั่ง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง และ
ขอ้พิจารณา พรอ้มทัง้ขอ้สนบัสนนุในการใชดุ้ลพินิจ
(๓) ช่ือและต าแหนง่ของเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อผูท้  าค าสั่ง 
พรอ้มทัง้มีลายมือช่ือของเจา้พนกังานควบคุมโรคติดตอ่ผูท้าค าสั่ง
นัน้




