
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม   
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคและการรายงาน 
การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  33  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกวา่  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การสอบสวนโรคและการรายงาน
การสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในกรณีที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ  

หรือพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา  28  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2562  ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค
จากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
และโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่นั้นด าเนินการสอบสวนโรคภายในสามวันนับแต่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ 
มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยไว้อาจเกิดหรือก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต   ร่างกาย  หรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชน  ให้ด าเนินการสอบสวนโรคโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งวนั
นับแต่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม   

ข้อ 4 ในกรณีที่อธิบดีกรมควบคมุโรคหรือผู้ซึง่อธบิดกีรมควบคุมโรคมอบหมายโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  ได้ใช้อ านาจ
ตามความในมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.  2562  ประกาศให้เขตพ้ืนที่ใดเป็นเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องเฝ้าระวัง  ป้องกัน  หรือควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่นั้นด าเนินการสอบสวนโรคโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  
ทั้งนี้  ภายในหนึ่งวันนับแต่พบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม   

้หนา   ๓๓
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ข้อ 5 ในการด าเนินการสอบสวนโรคของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้ด าเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางปฏิบัตทิี่แนบทา้ย
ประกาศนี้ 

ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อมซึ่งรับผิดชอบในการสอบสวนโรค  จัดท ารายงานผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นและ 
แจ้งไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  
เพ่ือรายงานให้แก่กรมควบคุมโรคทราบ  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินการสอบสวนโรค  และ 
เมื่อด าเนินการสอบสวนโรคเสร็จสิ้นแล้ว  ให้จัดท ารายงานผลการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์  โดยแจ้งไป
ยังคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เพ่ือรายงาน
ให้แก่กรมควบคุมโรคทราบ  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สอบสวนโรคเสร็จสิ้น 

ข้อ 7 การแจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร   
และการรายงานให้แก่กรมควบคุมโรคตามข้อ  6  ให้ด าเนินการโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหนังสือ 
(2) ทางโทรสาร 
(3) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(4) วิธีการอื่นใดที่กรมควบคุมโรคก าหนดเพิ่มเติม 
ข้อ 8 การแจ้งและการรายงานตามข้อ  7  ให้แจ้งและรายงานไปยังที่อยู่หรือสถานที่ท างาน  

หมายเลขโทรสาร  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักอนามัย  
กรุงเทพมหานคร  หรือกรมควบคุมโรค  แล้วแต่กรณี  หรือวิธีการอื่นใดในกรณีที่กรมควบคุมโรคก าหนดเพ่ิมเติม  
ทั้งนี้  ที่อยู่หรือสถานที่ท างาน  หมายเลขโทรสาร  และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด 
ที่กรมควบคุมโรคก าหนดเพิ่มเติม  ท้ังของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  
หรือกรมควบคุมโรค  รวมถึงแบบการแจ้งและการรายงาน  (ถ้ามี)  ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรค
ประกาศก าหนด 

ข้อ 9 ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าสั่งหรือข้อวินิจฉัยของอธิบดี 
กรมควบคุมโรคถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕65 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
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แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบสวนโรค 
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 

 โดยที่ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการ
สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมด าเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางปฏิบัติ
ที่แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการสอบสวนโรค โดยก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ระยะเตรียมการ 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบลูกจ้างซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบ

อาชีพหรือพบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรค 
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค 
จากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่นั้นด าเนินการสอบสวนโรค ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบข้อมูลหรือสถานการณ์เบื้องต้น รวมถึงเตรียมความพร้อมและ
มอบหมายหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ตลอดจนสิ่งอื่นใดท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสอบสวนโรค 
  ๑.๒ กรณีมีความจ าเป็น อาจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัด หรือศูนย์ความปลอดภัยในการ
ท างานเขต หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายจ้างหรือผู้ครอบครองดูแลสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ หรือผู้แทน หรือตัวแทนชุมชน เพ่ือร่วม
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 

ขั้นที่ 2 ระยะด าเนินการสอบสวนโรค 
 การด าเนินการระหว่างสอบสวนโรคให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑ รวบรวมข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ แหล่งก าเนิดมลพิษ 
ยานพาหนะ สถานที่ใด ๆ  หรือชุมชน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ 
หรือผู้แทน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตั้งสมมติฐานเบื้องต้น ดังนี้ 

๒.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ แหล่งก าเนิดมลพิษ ยานพาหนะ  
หรือสถานที่ใด ๆ หรือชุมชน 

๒.๒.๒ ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานหรือผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒.๒.๓ ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงหรือผลการตรวจสุขภาพท่ีผ่านมา 
๒.๒.๔ สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค 
๒.๒.๕ ข้อมูลการด าเนินการหรือมาตรการใด ๆ ที่ใช้ในการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการ

ควบคุมโรค  
๒.๒ ส ารวจสถานที ่ท างาน (Walk through survey)  หร ือส ารวจช ุมชน เพ่ือค้นหา 

สิ่งคุกคามสุขภาพ หรือท าการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเบื้องต้น   
 

๒.๓ สอบถาม... 
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๒.๓ สอบถามอาการและอาการแสดง ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการท างาน และประวัติการ
สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพ รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องของผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค 

  ๒.๔ สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น ผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน แพทย์หรือพยาบาลประจ าสถานประกอบกิจการ 
หรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด  

 ๒.๕ ค้นหาผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคที่มีโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพหรือ 
มีโอกาสเจ็บป่วยคล้ายกันในสถานประกอบกิจการหรือชุมชนเพ่ิมเติม โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย  
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เช่น การตรวจดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ  

 ๒.๖ กรณีมีความจ าเป็นต้องตรวจยืนยันระดับการรับสัมผัสในสภาพแวดล้อมในการท างาน
หรือระดับมลพิษในสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ด าเนินการตรวจวัดและอาจวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
หรือทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม หรืออาจประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้   

  ๒.๗ เมื่อพบความเสี่ยงหรือความผิดปกติที่ เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ให้ด าเนินการแจ้งนายจ้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งตัวแทนของชุมชน 
โดยด่วนที่สุด เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการ แหล่งก าเนิดมลพิษ หรือสภาพแวดล้อม
ของชุมชนทันที รวมถึงให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 

ขั้นที่ 3 ระยะหลังการสอบสวนโรค 
  การด าเนินการหลังจากสอบสวนโรคเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ติดตามการด าเนินการหรือมาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรค 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   3.2 วิเคราะห์ สรุปผล รวมถึงจัดท ารายงานผลการสอบสวนโรคและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ต่อไป  
  3.๓ กรณีที่ไม่สามารถค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ให้ท าการศึกษาทางวิทยา 
การระบาดเพ่ิมเติมต่อไป 
 

__________________ 


