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กฎหมายวาดวยโรคติดตอ :
มาตรการปองกันและควบคุม
บทนํา
โดยทีป่ จ จุบนั ไดเกิดปญหาการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ ซึ่งเปนโรคติดตออันตรายที่ทุกประเทศทั่วโลกตางตองเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมมิใหมกี ารแพรกระจายสูป ระชาชนในประเทศเพิม่ มากขึน้ โดยการกําหนด
นโยบาย และมาตรการปองกันตาง ๆ เพื่อควบคุมโรค แตก็ยังไมสามารถปองกันและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของโรคได สําหรับประเทศไทยนั้น ไดมีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อันตราย มิใหแพรกระจายสูประชาชนชาวไทยในวงกวาง โดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกประชาชนทั่วไป และบุคคลที่มีความเสี่ยงอาจ
ติดโรค ใหปฏิบัติตัวไดถูกตอง เหมาะสม เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
หากบุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอาจมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายได
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง
“กฎหมายวาดวยโรคติดตอ : มาตรการปองกันและควบคุม” ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อันตราย รวมทั้งบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม ดังนี้
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๑. ความหมายของโรคติดตอ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ ได กํ า หนด
ความหมายของโรคติดตอ โรคติดตออันตราย และโรคระบาดไว ดังนี้
“โรคติดตอ” หมายความวา โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค
ซึ่งสามารถแพรโดยทางตรงหรือทางออมมาสูคน
“โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตอที่มีความรุนแรงสูงและ
สามารถแพรไปสูผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
“โรคระบาด” หมายความวา โรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุของ
การเกิดโรคแนชัดซึ่งอาจแพรไปสูผูอื่นไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง หรือมีภาวะของ
การเกิดโรคมากผิดปกติกวาที่เคยเปนมา
สํ า หรั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ หรื อ
โรคโควิด ๑๙ นี้ ถือเปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดออกประกาศใหทราบโดยทัว่ ไปแลว เมือ่ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

๒. โรคติดตออันตรายที่กฎหมายกําหนดให
ตองแจงชื่อและอาการของโรค
ในกรณีที่เกิดโรคติดตออันตรายขึ้นพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง กําหนดชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอ
อันตรายและโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ ซึง่ โรคติดตออันตรายทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
กําหนดชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งหมด ๑๔ โรค๑ ดังนี้
(๑) กาฬโรค (Plague) แบงไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้
ประเภททีห่ นึง่ กาฬโรคตอมนํา้ เหลือง (Bubonic plague) มีอาการ
ไขสงู หนาวสัน่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ตอมนํา้ เหลืองบริเวณขาหนีบหรือรักแรโตและมีหนอง
หรือมามโตและมีหนอง
ประเภทที่สอง กาฬโรคชนิดโลหิตเปนพิษ (Septicemic plague)
มีอาการของโลหิตเปนพิษ ไขสูง ปวดศีรษะ อาเจียน คอหอยและทอนซิลอักเสบ
อาจมีเยื่อหุมสมองอักเสบ และจํ้าเลือดตามผิวหนัง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓.
๑
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ประเภททีส่ าม กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) มีอาการไขสงู
หนาวสั่น ไอมีเสมหะ ปนเลือด หอบ เมื่อถายภาพเอกซเรยที่ปอดจะพบลักษณะของ
ปอดอักเสบ
(๒) ไขทรพิษ (Smallpox) มีอาการไขสงู ปวดตามตัว ปวดศีรษะ ปวดหลัง
ออนเพลีย อาจมีอาการปวดทองรวมดวย ระยะกอนที่จะมีผื่นขึ้น จะมีอาการคลาย
ไขหวัดใหญ หลังจากไขสงู แลวจะปรากฏผืน่ ขึน้ ตอมาจะกลายเปนตุม ตุม ใส ตุม หนอง
และตกสะเก็ดเปนระยะเวลา ๓ - ๔ สัปดาห โดยผื่นจะปรากฏที่บริเวณใบหนา แขน
และขา มากกวาบริเวณลําตัว โดยเฉพาะบริเวณที่ไดรับการเสียดสีบอย ๆ แผลที่
ตกสะเก็ดเมื่อหายแลวอาจทําใหเกิดแผลเปนรอยบุม และอาจทําใหเกิดความพิการ
จนถึงขั้นตาบอดได
(๓) ไขเลือดออกไครเมียนคองโก (Crimean - Congo hemorrhagic
fever) อาการจะเริ่มอยางเฉียบพลัน โดยมีไข ปวดกลามเนื้อ มึนงง ปวดคอรวมกับ
คอแข็ง ปวดหลัง ปวดศีรษะ เจ็บตา ใบหนาแดง และกลัวแสง บางรายอาจพบอาการ
คลืน่ ไส อาเจียน และเจ็บคอในระยะแรก ซึง่ มักพบรวมกับทองรวงและปวดทอง ตอมา
จะมีอารมณแปรปรวน สับสน และกาวราว จากนัน้ อาจมีอาการงวง ซึมเศรา หัวใจเตนเร็ว
ตอมนํ้าเหลืองโต มีเลือดออกใตผิวหนังและเยื่อบุตาง ๆ เชน ปาก เพดานปาก
ลําคอ และพบเลือดออกจากสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน เลือดออกในกระเพาะอาหาร
มีเลือดปนในปสสาวะ มีเลือดกําเดา และเลือดออกจากเหงือก ในบางรายอาจพบอาการ
ของตับอักเสบ
(๔) ไขเวสตไนล (West Nile Fever) มีอาการไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น
มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง ออนเพลีย ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ ซึม ปวดขอ และมีอาการ
คลายไขหวัดหรือไขหวัดใหญ บางรายมีอาการคลืน่ ไส อาเจียน ในรายทีม่ อี าการรุนแรง
จะมีอาการทางสมองรวมดวย เชน สมองหรือเยื่อหุมสมองอักเสบ มีไขสูง คอแข็ง ซึม
ชัก และหมดสติ
(๕) ไขเหลือง (Yellow fever) มีอาการไขสูงเฉียบพลันเปนระยะ
เวลา ๕ - ๗ วัน ปวดศีรษะ ปวดหลัง ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน อาจมีเลือดกําเดา
เลือดออกในปาก และถายเปนเลือด จะมีอาการตัวเหลืองหรือตาเหลืองในระยะแรก
อาจมีอาการมากขึ้นในระยะตอมา และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๖) โรคไขลาสซา (Lassa fever) มีไข ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน
ทองรวง เจ็บหนาอกและปวดบริเวณชองทอง อาการไขจะยังคงมีอยูต ลอด หรืออาจไขสงู
เปนระยะ มีอาการตาอักเสบ คออักเสบและเปนหนอง บางรายที่มีอาการรุนแรงจะมี
อาการเลือดออก ช็อก มีอาการบวมที่หนาและคอ จะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและ
การทํางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ บางรายอาจมีอาการหูหนวกจากพยาธิสภาพที่
เสนประสาทสมองคูที่ ๘
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(๗) โรคติดเชือ้ ไวรัสนิปาห (Nipah virus disease) มีอาการคลายเปนหวัด
มีไขสงู ปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ สมองอักเสบ บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจ
รวมดวย หรืออาจมีอาการไขรวมกับอาการทางระบบประสาท เชน วิงเวียนศีรษะ
เดินโซเซ ซึม สับสน หรือชัก มีการเคลือ่ นไหวของลูกตาผิดปกติ แขนและขามีการกระตุก
ความดันโลหิตและชีพจรแปรปรวน และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๘) โรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก (Marburg virus disease) มีอาการ
ไขสงู เฉียบพลัน ออนเพลีย ปวดกลามเนือ้ และปวดศีรษะมาก ตามมาดวยอาการเจ็บคอ
อาเจียน ทองเสีย และมีผนื่ นูนแดงตามตัวมีอาการเลือดออกงายซึง่ มักเกิดรวมกับภาวะ
ตับถูกทําลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง ช็อก อวัยวะหลายระบบ
เสื่อมหนาที่ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๙) โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease EVD) มีอาการไข ออนเพลีย ปวดกลามเนือ้ ปวดศีรษะ และเจ็บคอ
ตามมาดวยการอาเจียน ทองเสีย และมีผื่นขึ้น บางรายจะมีเลือด
ออกทั้งในอวัยวะภายในและภายนอก ในรายที่มีอาการรุนแรงจะ
พบวามีตับวายหรือไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได สวนใหญมัก
มีประวัตสิ มั ผัสกับผูป ว ยหรือสัตวปว ยหรือตายดวยโรคติดเชือ้ ไวรัส
อีโบลา
(๑๐) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Handra virus disease) มีอาการไขสูง
ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน ซึม และสับสน หรืออาการคลายไขหวัดใหญ ในระยะแรก
มักจะพบอาการปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจ
ลมเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๑๑) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซารส (Severe Acute
Respiratory Syndrome - SARS) มีอาการไขสูง ปวดตามตัว ปวดศีรษะ บางราย
อาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจเล็กนอย อาจมีอาการถายเหลว อาการปอดอักเสบ
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๑๒) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส (Middle East
Respiratory Syndrome - MERS) มีอาการไข ไอ หอบ บางรายมีอาการในระบบ
ทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการแสดงของ
โรคปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจลมเหลว อวัยวะลมเหลวโดยเฉพาะไตวาย และ
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๑๓) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug resistant tuberculosis (XDR - TB)) เปนวัณโรคที่มีการดื้อยา ๔ ขนานรวมกัน
ไดแก ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซนิ (Rifampicin) กลุม ยาฟลูออโรควิโนโลน
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(Fluoroquinolones) และกลุมยาทางเลือกที่สองที่เปนยาชนิดฉีด (Second - line
injectable drugs) มีอาการไอเรือ้ รังหรือไอเปนเลือด เบือ่ อาหาร นํา้ หนักลด ออนเพลีย
มีไข เจ็บหนาอก หอบเหนื่อย สามารถแพรเชื้อสูผูอื่นได ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมี
อาการระบบการหายใจลมเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
(๑๔) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) มีอาการไข ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของ
โรคปอดอักเสบ ในรายทีม่ อี าการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว และ
อาจถึงขั้นเสียชีวิต
จะเห็นไดวาโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน
ทั้งหมด ๑๔ โรคนั้น เปนโรคติดตออันตรายซึ่งอาจทําใหผูติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตได
แตอยางไรก็ตามโรคติดตออันตรายเหลานี้ก็สามารถรักษาใหหายได หากผูที่มีอาการ
ตาง ๆ ตามลักษณะของโรคทราบอาการแตในระยะเริ่มแรก และรีบไปพบแพทย
เพื่อใหการรักษา

๓. การควบคุมโรคระหวางประเทศ
โดยที่สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ ไดแพร กระจายอยางรวดเร็วและกวางขวางไปในหลายประเทศทั่วโลก
ซึ่งมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหการระบาดของโรคดังกลาวเปนภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public health emergency of international
concern (PHEIC)) และยังไดประกาศใหเปนการระบาดใหญ pandemic เมื่อวันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จะไดประกาศ
ใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปนโรคติดตออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ยังไดออกประกาศกําหนดใหทองที่
นอกราชอาณาจักรทีเ่ กิดการระบาดของโรคติดเชือ้ ดังกลาวเปนเขตติดโรคติดตออันตราย
ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง
ทองทีน่ อกราชอาณาจักรทีเ่ ปนเขตติดโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. ๒๕๖๓๒
โดยกําหนดใหทองที่นอกราชอาณาจักรดังตอไปนี้ เปนเขตติดโรคติดตออันตราย
(๑) สาธารณรัฐเกาหลี
(๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกา และเขต
บริหารพิเศษฮองกง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป.
๒

๑๒๓
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(๓) สาธารณรัฐอิตาลี
(๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจจะเขา
มาภายในราชอาณาจักร และเพื่อใหการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสภาวการณของโรคดังกลาวสงบลงหรือมีเหตุ
อันสมควรจะไดมกี ารประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดตออันตรายนีต้ อ ไป แตอยางไรก็ตาม
พื้นที่เสี่ยงที่จะประกาศเปนเขตติดโรคติดตออันตรายนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณ โดยพิจารณาจากขอมูลสถานการณการระบาด เชน จํานวนผูปวย
สะสม ผูปวยรายใหมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนขอมูลและปจจัยแวดลอมอื่น ๆ
ประกอบดวย
อย า งไรก็ ดี การที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได อ อก
ประกาศฉบับนี้มาจะชวยใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ๓ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดําเนินการปองกันควบคุมโรคกับผูเดิน
ทางซึ่งมาจากเขตติดโรคติดตอนอกราชอาณาจักร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูที่
ไดรับแตงตั้ง มีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายไดทันที เชน นําตัวผูสงสััยวาปวยมารัับ
การตรวจ แยกกัก๔ กักกัน๕ คุมไวสังเกต๖ ณ สถานที่ที่กําหนด ดําเนินการเอาผิดกับ
ผูที่มีหนาที่ตองแจงเมื่อพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรค แตไมยอมแจง
หรือไมแจงภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด

๔. การปองกันและควบคุมโรคระบาดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปนโรคติดตอ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓.
๔
แยกกัก หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะไวตางหากจากผูอื่นในที่เอกเทศเพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพร
โดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค.
๕
กักกัน หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยูในที่เอกเทศ เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือ
ทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคหรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ.
๖
คุมไวสังเกต หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะโดยไมกักกัน และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ ก็ได
โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อไปถึงทองที่ใดที่กําหนดไว ผูนั้นตองแสดงตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําทองที่นั้นเพื่อรับการตรวจ
ในทางแพทย เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได.
๓

๑๒๔
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ประกาศชือ่ และอาการของโรคติดตอไปแลว และประกาศใหทอ งทีน่ อกราชอาณาจักร
ทีเ่ ปนเขตติดโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
เพือ่ เปนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคมิใหแพรกระจายสูป ระชาชนเปนวงกวาง
โดยกําหนดมาตรการและคําแนะนําตางๆ ใหประชาชนปฏิบตั ติ ามภายใตพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอาจมีความผิดและตองถูก
ลงโทษตามกฎหมายได ทั้งนี้ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนด
หลักเกณฑการปองกันและควบคุมโรคระบาด ดังนี้
๔.๑ การเฝาระวังโรคติดตอ
ในกรณีทมี่ โี รคติดตออันตราย โรคติดตอทีต่ อ งเฝาระวัง หรือโรคระบาด
เกิดขึ้น กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้ มีหนาที่แจงตอเจาพนักงานควบคุมโรค
ติดตอ
(๑) เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน หรือแพทยผูทําการรักษา
พยาบาลในกรณีที่พบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น
ในบาน
(๒) ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผูที่เปนหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
(๓) ผูทําการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตร
ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางการแพทยหรือทางการสัตวแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้อ
อันเปนเหตุของโรคติดตอดังกลาว
(๔) เจาของ หรือผูควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด
ในกรณีทพี่ บผูท เี่ ปนหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึน้ ในสถานทีน่ นั้
โดยหลักเกณฑ และวิธีการแจงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดตอ๗
ดังนั้น เมื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปน
โรคติดตออันตราย บุคคลตาม (๑) – (๔) เมื่อพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนโรคดังกลาว จึงมีหนาทีต่ อ งแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ซึง่ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐๘ กําหนดใหบุคคล
ตาม (๑) – (๔) แจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคภายใน ๓ ชัว่ โมง นับแตพบผูท เี่ ปนหรือ
มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย เวนแตกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยูใน
สถานการณที่ไมอาจแจงภายใน ๓ ชั่วโมงได ใหแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
๗
๘

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑.
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
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ทันทีที่สามารถกระทําได หากฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการแจงดังกลาว
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท๙
เมื่อเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไดรับแจงแลว ปรากฏวามีเหตุ
สงสัย มีขอมูลหรือหลักฐานวามีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือ
โรคระบาด ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอแจงคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และรายงานขอมูลนั้นให
กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
ในกรณีทขี่ อ มูลจากการเฝาระวัง การสอบสวนโรค หรือการแจง
หรือรายงานตามพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคล
ทั้งที่ระบุตัวไดหรือไมสามารถระบุตัวได จะตองเก็บเปนความลับ
และประมวลผลโดยไม เ ป ด เผยชื่ อ ทั้ ง นี้ การประมวลผล
ดังกลาวจะตองเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงคในการปองกัน
และควบคุมโรค แตอยางไรก็ดี เจาพนักงานควบคุมโรติดตอ
อาจเปดเผยขอมูลบางสวนที่เกี่ยวกับการรักษา การปองกัน
การควบคุมโรคติดตออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยไดรับคํายินยอมจากเจาของ
ขอมูล หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด๑๐
๔.๒ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
เพือ่ ประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เมือ่ เกิดโรคติดตอ
อันตราย หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยวาไดเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดใน
เขตพื้นที่ใด ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง
หรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหผทู เี่ ปนหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตรายหรือ
โรคระบาด หรือผูที่เปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับ
การชันสูตรทางการแพทย และเพื่อความปลอดภัยอาจดําเนินการโดยการแยกกัก
กักกัน หรือคุมไวสังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกําหนดจนกวา
จะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือสิ้นสุด
เหตุอันควรสงสัย
๙
๑๐

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๐.
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐.

๑๒๖

สารพันปญหากฎหมาย

(๒) ใหผทู มี่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะติดโรคไดรบั การสรางเสริมภูมคิ มุ กันโรค
ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกําหนด เพื่อมิใหโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดแพรออกไป๑๑
กรณีดงั กลาว เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตองทําการสอบสวนโรค
และหากพบวามีโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึน้ ในเขตพืน้ ทีใ่ ด ใหเจาพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอแจงตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และรายงานขอมูลนั้นใหกรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
ทัง้ นี้ หากผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอตาม (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท๑๒
๔.๓ การปองกันและควบคุมโรคติดตอระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อเปนการปองกันการแพรของ
โรคติดตออันตราย หรือโรคระบาด ใหผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร มีอาํ นาจในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของตน
ดังตอไปนี้
(๑) สัง่ ปดตลาด สถานทีป่ ระกอบหรือจําหนายอาหาร สถานทีผ่ ลิต
หรือจําหนายเครือ่ งดืม่ โรงงาน สถานทีช่ มุ นุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่
อื่นใดไวเปนการชั่วคราว
(๒) สั่งใหผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย
หรือโรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเปนการชั่วคราว
(๓) สัง่ หามผูท เี่ ปนหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย
หรือโรคระบาดเขาไปในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ๑๓
หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๑๔
ทัง้ นี้ ใหผวู า ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด หรือผูว า ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี จัดตัง้ หนวยปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคติดตอขึน้ ใน
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔.
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๑.
๑๓
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕.
๑๔
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๒.
๑๑
๑๒

๑๒๗

กฎหมายวาดวยโรคติดตอ : มาตรการปองกันและควบคุม

ทุกอําเภอหรือทุกเขตอยางนอยหนึง่ หนวย เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการเฝาระวัง สอบสวนโรค
ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด โดยอยางนอยตองประกอบดวย
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหนึง่ คน เจาหนาทีท่ างการแพทยและการสาธารณสุขสองคน
และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือหนวยงานภาคเอกชน
ตามจํ า นวนที่ ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู  ว  า ราชการกรุ ง เทพมหานครเห็ น สมควร
เปนหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอรวมดวยก็ได

บทสรุป
ปญหาโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จะปองกัน
และควบคุ ม ได ก็ ด  ว ยความร ว มมื อ ของประชาชนทุ ก คนที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ตั ว ตาม
คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัดหากบุคคลใด
อยูในกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวังโรคก็ตองกักตัวเปนเวลาอยางนอย
๑๔ วัน ตามระยะฟกตัวของโรค เพื่อปองกันมิใหมีการแพร
กระจายของโรคสูบุคคลอื่น และควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
หลี ก เลี่ ย งสถานที่ ที่ มี ค นอยู  แ ออั ด หลี ก เลี่ ย งการอยู  ใ กล ชิ ด
กับผูท มี่ อี าการโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทัง้ ใชมาตรการกินรอน
ชอนของตนเอง ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลสมํ่าเสมอ
และสวมหน า กากอนามั ย ทุ ก ครั้ ง ที่ ต  อ งเดิ น ทางไปในที่ ชุ ม ชน
เพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัส รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการตามกฎหมาย
เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตออันตรายนี้ไมใหแพรกระจายสูประชาชนในวงกวาง
ทัง้ นี้ เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่ปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ ในเร็ววัน

๑๒๘

