
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  

 

_______________________ 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 26 เมษายน 2563 
หัวข้อ  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการสอบสวน  
  โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการสอบสวน  
  โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 

 
  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุวันตน์า  เสมอเนตร 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุวันตน์า  เสมอเนตร) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 วันท่ี 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

สุรเชษฐ ์ คำบุญมี 
(นายสรุเชษฐ ์ คำบุญมี) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 


