
การแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ

กรณีพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาด

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

หมายความวา โรคติดตอที่มีความรุนแรงสูง
และสามารถแพรไปสูผูอื่นไดอยางรวดเร็ว

โรคติดตอ
แบงออกเปน 3 ประเภท

(มาตรา 4)

การประกาศชื่อ
อาการสำคัญและสถานที่ที่มีโรคระบาด

(มาตรา 9) 

“โรคติดตออันตราย” 

“โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง”

“โรคระบาด” 

หมายความวา โรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุ
ของการเกิดโรคแนชัด ซึ่งอาจแพรไปสูผูอื่นไดอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรค
มากผิดปกติกวาที่เคยเปนมา

เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาด 
ใหอธิบดีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการดานวิชาการ
มีอำนาจประกาศ ชื่อ อาการสำคัญ และสถานที่
ท่ีมีโรคระบาด รวมท้ังประกาศยกเลิก เม่ือสภาวการณ
ของโรคนั้น สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร

หมายความวา โรคติดตอที่ตองมีการติดตาม 
ตรวจสอบ หรือจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง

(2) ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล 

กรณีที่มีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ใหบุคคลดังตอไปนี้

แจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
(มาตรา 9)

ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางการแพทยหรือทางการสัตวแพทย
ตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของโรคติดตอดังกลาว

ในกรณีที่พบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(1) เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน 

หรือแพทยผูทำการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผูที่เปน
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นในบาน

(3) ผูทำการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบในสถานที่

 ที่ไดมีการชันสูตร 

ในกรณีที่พบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอ
ดังกลาวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น

(4) เจาของ หรือผูควบคุมสถานประกอบการ

 หรือสถานที่อื่นใด 

ปีที่ 1 ฉบับที่  11  เดือนกันยายน  2562

1

จดหมายข่าว
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

จัดท�ำโดย ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรโรคติดต่อแห่งชำติ

Secretariat Office of the National Communicable Disease Committee  

โทร 02 590 3170, 02 951 1361     Email: cda2015gcd@gmail.com



แผนภาพการแจงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง 
 หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

การแจงกรณีพบผูปวยหรือที่สงสัยโรคติดตออันตราย

ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล
กรณีเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 

ผูทำการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตร

เจาของ หรือผูควบคุมสถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่นใด 

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอสวนกลาง

แจงภายใน 1 ชม.

* เวนแตกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยูใน
สถานการณที่ไมอาจแจงโดยวิธีการทางโทรศัพทได
ใหดําเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดที่กําหนด

กรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยวาเกิดขึ้น และพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาด

ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล
กรณีเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 

ผูทำการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตร

เจาของ หรือผูควบคุม
สถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด 

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่

แจงภายใน 24 ชม.

* ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยูในสถานการณที่ไมอาจแจงภายใน 24 ชั่วโมงได
  ใหแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอดังกลาวทันทีที่สามารถกระทำได

เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน
หรือแพทยผูดูแลรักษาพยาบาล

เมื่อเกิดขึ้นในบาน 

เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน
หรือแพทยผูดูแลรักษาพยาบาล

เมื่อเกิดขึ้นในบาน 

แจงภายใน 3 ชม.
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กรณีที่มีโรคติดตอที่ตองเฝาระวังเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยวาเกิดขึ้น
และพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง

ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล
กรณีเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

ผูทำการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตร

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรณีที่พบในเขตจังหวัด

เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กรณีที่พบในเขตกรุงเทพมหานคร

แจงภายใน 7 วัน

รายช�อโรคติดตออันตราย จำนวน 13 โรค 

(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559 

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561)

(1)  กาฬโรค (Plague)
(2)  ไขทรพิษ (Smallpox)
(3)  ไขเลือดออกไครเมียนคองโก 
 (Crimean - Congo hemorrhagic fever)
(4)  ไขเวสตไนล (West Nile Fever)
(5)  ไขเหลือง (Yellow fever)
(6)  โรคไขลาสซา (Lassa fever)
(7)  โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห (Nipah virus disease)
(8)  โรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก (Marburg virus disease)
(9)  โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)
(10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Handra virus disease)
(11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซารส
 (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS)
(12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส 
 (Middle East Respiratory Syndrome - MERS)
(13) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
 (Extensively drug - resistant tuberculosis (XDR - TB))
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รายช�อโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง จำนวน 57 โรค 
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง พ.ศ. 2559)

มาตรา
4

มาตรา
9

(1) กามโรคของตอมและทอน้ำเหลือง 
 (Lymphogranuloma Venereum 
 หรือ Granuloma Inguinale) 
(2) ไขกาฬหลังแอน 
 (Meningococcal meningitis) 
(3)  ไขดําแดง (Scarlet fever) 
(4)  ไขเด็งกี่ (Dengue Fever) 
(5)  ไขปวดขอยุงลาย (Chikungunya fever) 
(6)  ไขมาลาเรีย (Malaria)  
(7)  ไขไมทราบสาเหตุ 
 (Pyrexia of Unknown origin 
 หรือ Fever of Unknown Origin)
(8)  ไขสมองอักเสบชนิดญี่ปุน 
 (Japanese Encephalitis) 
(9)  ไขสมองอักเสบไมระบุเชื้อสาเหตุ 
 (Unspecified encephalitis) 
(10)  ไขหวัดนก (Avian Influenza) 
(11)  ไขหวัดใหญ (Influenza) 
(12)  ไขหัด (Measles) 
(13)  ไขหัดเยอรมัน (Rubella) 
(14)  ไขเอนเทอริค (Enteric fever) 
(15)  ไขเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
(16)  คอตีบ (Diphtheria) 
(17)  คางทูม (Mumps)
(18)  ซิฟลิส (Syphilis)
(19)  บาดทะยัก (Tetanus)
(20)  โปลิโอ (Poliomyelitis) 
(21)  แผลริมออน (Chancroid)
(22)  พยาธิทริคิเนลลา (Trichinosis) 
(23)  พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ
 และทางเดินปสสาวะ 
 (Vaginal Trichomoniasis)
(24)  เมลิออยโดสิส (Melioidosis) 
(25)  เยื่อหุมสมองอักเสบจากพยาธิ 
 (Eosinophilic meningitis) 
(26)  เยื่อหุมสมองอักเสบไมระบุเชื้อสาเหตุ 
 (Unspecified meningitis) 

(27)  เริมของอวัยวะสืบพันธุและทวารหนัก (Anogenital Herpes) 
(28)  โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ บี ซี ดี และ อี 
 (Viral hepatitis A, B, C, D and E)
(29)  โรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis) 
(30)  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)
(31)  โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 
 (Streptococcus suis infection) 
(32)  โรคเทาชาง (Elephantiasis Lymphatic Filariais)
(33)  โรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis) 
(34)  โรคบิด (Dysentery) 
(35)  โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia)
(36)  โรคพิษสุนัขบา (Rabies) 
(37)  โรคมือเทาปาก (Hand Foot and Mouth disease)
(38) โรคเรื้อน (Leprosy) 
(39)  โรคลิซมาเนีย (Leishmaniasis) 
(40)  โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) 
(41) โรคสครับไทฟส (Scrub typhus) 
(42)  โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส (Varicella, Chickenpox) 
(43)  โรคอัมพาตกลามเนื้อออนปวกเปยกเฉียบพลัน 
 (Acute Flaccid Paralysis: AFP)
(44)  โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) 
(45)  โรคเอดส 
 (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS) 
(46)  โรคแอนแทรกซ (Anthrax) 
(47)  โลนที่อวัยวะเพศ (Pediculosis Pubis) 
(48)  วัณโรค (Tuberculosis) 
(49)  ไวรัสตับอักเสบไมระบุเชื้อสาเหตุ (Hepatitis) 
(50)  หนองใน (Gonorrhea) 
(51)  หนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis: NGU) 
(52)  หูดขาวสุก (Genital Molluscum Contagiosum) 
(53)  หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก 
 (Condyloma Acuminata หรือ Venereal Warts)
(54)  อหิวาตกโรค (Cholera) 
(55)  อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 (Adverse Event Following Immunization: AEFI) 
(56)  อาหารเปนพิษ (Food poisoning) 
(57)  ไอกรน (Pertussis) 
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