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บทนํา     
โดยทีป่จจุบนัไดเกดิปญหาการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื

โรคโควิด ๑๙ ซึ่งเปนโรคติดตออันตรายที่ทุกประเทศท่ัวโลกตางตองเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมมใิหมกีารแพรกระจายสูประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยการกําหนด
นโยบาย และมาตรการปองกันตาง ๆ เพื่อควบคุมโรค แตก็ยังไมสามารถปองกันและ
หยุดยั้งการแพรระบาดของโรคได สําหรับประเทศไทยน้ัน ไดมีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เปนโรคตดิตออนัตรายตามพระราชบญัญตัิ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อันตราย มิใหแพรกระจายสูประชาชนชาวไทยในวงกวาง โดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกประชาชนท่ัวไป และบุคคลท่ีมีความเส่ียงอาจ
ติดโรค ใหปฏิบัติตัวไดถูกตอง เหมาะสม เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
หากบุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอาจมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายได 

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเร่ือง
“กฎหมายวาดวยโรคตดิตอ : มาตรการปองกนัและควบคมุ” ทัง้น้ี โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจ ในเร่ืองเกี่ยวกับการปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
อันตราย รวมท้ังบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม ดังนี ้

กฎหมายวาดวยโรคตดิตอ : กฎหมายวาดวยโรคตดิตอ : 
มาตรการปองกนัและควบคมุมาตรการปองกนัและควบคมุ
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๑๒๐

๑. ความหมายของโรคติดตอ
  ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ ไดกําหนด

ความหมายของโรคติดตอ โรคติดตออันตราย และโรคระบาดไว ดังนี้ 
  “โรคติดตอ” หมายความวา โรคท่ีเกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรค

ซึ่งสามารถแพรโดยทางตรงหรือทางออมมาสูคน
   “โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตอที่มีความรุนแรงสูงและ

สามารถแพรไปสูผูอื่นไดอยางรวดเร็ว
   “โรคระบาด” หมายความวา โรคติดตอหรือโรคที่ยังไมทราบสาเหตุของ

การเกิดโรคแนชัดซึ่งอาจแพรไปสูผูอื่นไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง หรือมีภาวะของ
การเกิดโรคมากผิดปกติกวาที่เคยเปนมา

  สําหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ นี้ ถือเปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดออกประกาศใหทราบโดยท่ัวไปแลวเมือ่วันที ่๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓

๒. โรคติดตออันตรายท่ีกฎหมายกําหนดให
ตองแจงชื่อและอาการของโรค

  ในกรณีที่เกิดโรคติดตออันตรายขึ้นพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง กําหนดช่ือและอาการสําคัญของโรคติดตอ
อันตรายและโรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุม
โรคตดิตอ ซึง่โรคตดิตออนัตรายทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุไดออกประกาศ
กําหนดช่ือและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนทั้งหมด ๑๔ โรค๑ ดังนี้ 

  (๑) กาฬโรค (Plague) แบงไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
       ประเภทท่ีหนึง่ กาฬโรคตอมน้ําเหลือง (Bubonic plague) มอีาการ

ไขสงู หนาวส่ัน เจบ็คอ ปวดศรีษะ ตอมนํา้เหลอืงบรเิวณขาหนบีหรอืรักแรโตและมีหนอง
หรือมามโตและมีหนอง

     ประเภทท่ีสอง กาฬโรคชนิดโลหิตเปนพิษ (Septicemic plague) 
มีอาการของโลหิตเปนพิษ ไขสูง ปวดศีรษะ อาเจียน คอหอยและทอนซิลอักเสบ
อาจมีเยื่อหุมสมองอักเสบ และจ้ําเลือดตามผิวหนัง

  ๑ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓.
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     ประเภททีส่าม กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) มอีาการไขสงู
หนาวสั่น ไอมีเสมหะ ปนเลือด หอบ เมื่อถายภาพเอกซเรยที่ปอดจะพบลักษณะของ
ปอดอักเสบ

  (๒) ไขทรพิษ (Smallpox) มอีาการไขสงู ปวดตามตัว ปวดศีรษะ ปวดหลัง
ออนเพลีย อาจมีอาการปวดทองรวมดวย ระยะกอนที่จะมีผื่นขึ้น จะมีอาการคลาย
ไขหวดัใหญ หลงัจากไขสงูแลวจะปรากฏผืน่ขึน้ ตอมาจะกลายเปนตุม ตุมใส ตุมหนอง
และตกสะเก็ดเปนระยะเวลา ๓ - ๔ สัปดาห โดยผื่นจะปรากฏท่ีบริเวณใบหนา แขน
และขา มากกวาบริเวณลําตัว โดยเฉพาะบริเวณที่ไดรับการเสียดสีบอย ๆ แผลที่
ตกสะเก็ดเมื่อหายแลวอาจทําใหเกิดแผลเปนรอยบุม และอาจทําใหเกิดความพิการ
จนถึงขั้นตาบอดได

   (๓) ไขเลือดออกไครเมียนคองโก (Crimean - Congo hemorrhagic
fever) อาการจะเร่ิมอยางเฉียบพลัน โดยมีไข ปวดกลามเน้ือ มึนงง ปวดคอรวมกับ
คอแข็ง ปวดหลัง ปวดศีรษะ เจ็บตา ใบหนาแดง และกลัวแสง บางรายอาจพบอาการ
คล่ืนไส อาเจียน และเจ็บคอในระยะแรก ซ่ึงมักพบรวมกับทองรวงและปวดทอง ตอมา
จะมีอารมณแปรปรวน สับสน และกาวราว จากน้ันอาจมีอาการงวง ซมึเศรา หัวใจเตนเรว็
ตอมนํ้าเหลืองโต มีเลือดออกใตผิวหนังและเยื่อบุตาง ๆ เชน ปาก เพดานปาก
ลาํคอ และพบเลือดออกจากสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน เลอืดออกในกระเพาะอาหาร
มเีลอืดปนในปสสาวะ มเีลอืดกาํเดา และเลอืดออกจากเหงอืก ในบางรายอาจพบอาการ
ของตับอักเสบ

   (๔) ไขเวสตไนล (West Nile Fever) มีอาการไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น
มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง ออนเพลีย ตอมนํ้าเหลืองอักเสบ ซึม ปวดขอ และมีอาการ
คลายไขหวดัหรอืไขหวัดใหญ บางรายมีอาการคลืน่ไส อาเจียน ในรายท่ีมอีาการรุนแรง
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
อาจมีอาการมากข้ึนในระยะตอมา และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได

  (๖) โรคไขลาสซา (Lassa fever) มีไข ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน
ทองรวง เจบ็หนาอกและปวดบริเวณชองทอง อาการไขจะยงัคงมีอยูตลอด หรืออาจไขสงู
เปนระยะ มีอาการตาอักเสบ คออักเสบและเปนหนอง บางรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมี
อาการเลือดออก ช็อก มีอาการบวมที่หนาและคอ จะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและ
การทํางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ บางรายอาจมีอาการหูหนวกจากพยาธิสภาพที่
เสนประสาทสมองคูที่ ๘
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  (๗) โรคตดิเชือ้ไวรสันปิาห (Nipah virus disease) มอีาการคลายเปนหวดั
มไีขสงู ปวดเม่ือยกลามเนือ้ สมองอักเสบ บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจ
รวมดวย หรืออาจมีอาการไขรวมกับอาการทางระบบประสาท เชน วิงเวียนศีรษะ
เดนิโซเซ ซมึ สบัสน หรือชัก มกีารเคล่ือนไหวของลูกตาผิดปกต ิแขนและขามกีารกระตุก
ความดันโลหิตและชีพจรแปรปรวน และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได

   (๘) โรคติดเช้ือไวรัสมารบวรก (Marburg virus disease) มีอาการ
ไขสงูเฉยีบพลนั ออนเพลยี ปวดกลามเนือ้และปวดศรีษะมาก ตามมาดวยอาการเจบ็คอ
อาเจียน ทองเสีย และมีผืน่นนูแดงตามตัวมอีาการเลือดออกงายซึง่มกัเกิดรวมกับภาวะ
ตับถูกทําลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง ช็อก อวัยวะหลายระบบ
เสื่อมหนาที่ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได 

   (๙) โรคตดิเชือ้ไวรสัอีโบลา (Ebola virus disease - 
EVD) มอีาการไข ออนเพลีย ปวดกลามเน้ือ ปวดศีรษะ และเจ็บคอ
ตามมาดวยการอาเจียน ทองเสีย และมีผื่นข้ึน บางรายจะมีเลือด
ออกท้ังในอวัยวะภายในและภายนอก ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะ
พบวามีตับวายหรือไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได สวนใหญมัก
มีประวตัสิมัผสักบัผูปวยหรอืสตัวปวยหรอืตายดวยโรคตดิเชือ้ไวรสั
อีโบลา

 (๑๐) โรคติดเช้ือไวรัสเฮนดรา (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
อาจมอีาการของระบบทางเดนิหายใจเลก็นอย อาจมอีาการถายเหลว อาการปอดอกัเสบ
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได

  (๑๒) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส (Middle East
Respiratory Syndrome - MERS) มีอาการไข ไอ หอบ บางรายมีอาการในระบบ
ทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย อาเจียน ในรายท่ีมีอาการรุนแรงมักมีอาการแสดงของ
โรคปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจลมเหลว อวัยวะลมเหลวโดยเฉพาะไตวาย และ
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได

  (๑๓) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - 
resistant tuberculosis (XDR - TB)) เปนวัณโรคที่มีการด้ือยา ๔ ขนานรวมกัน
ไดแก ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซนิ (Rifampicin) กลุมยาฟลูออโรควิโนโลน
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(Fluoroquinolones) และกลุมยาทางเลือกที่สองที่เปนยาชนิดฉีด (Second - line
injectable drugs) มอีาการไอเรือ้รงัหรอืไอเปนเลอืด เบือ่อาหาร นํา้หนกัลด ออนเพลยี
มีไข เจ็บหนาอก หอบเหนื่อย สามารถแพรเชื้อสูผูอื่นได ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมี
อาการระบบการหายใจลมเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได

  (๑๔) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) มีอาการไข ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของ
โรคปอดอักเสบ ในรายท่ีมอีาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจลมเหลว และ
อาจถงึขั้นเสียชีวิต

 จะเห็นไดวาโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน
ทั้งหมด ๑๔ โรคนั้น เปนโรคติดตออันตรายซึ่งอาจทําใหผูติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตได
แตอยางไรก็ตามโรคติดตออันตรายเหลานี้ก็สามารถรักษาใหหายได หากผูที่มีอาการ
ตาง ๆ ตามลักษณะของโรคทราบอาการแตในระยะเริ่มแรก และรีบไปพบแพทย
เพื่อใหการรักษา   

๓. การควบคุมโรคระหวางประเทศ
   โดยท่ีสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ

โรคโควิด ๑๙ ไดแพร กระจายอยางรวดเร็วและกวางขวางไปในหลายประเทศท่ัวโลก
ซึ่งมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
องคการอนามยัโลก (WHO) ไดประกาศใหการระบาดของโรคดงักลาวเปนภาวะฉกุเฉนิ
ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public health emergency of international
concern (PHEIC)) และยังไดประกาศใหเปนการระบาดใหญ pandemic เมื่อวันที ่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จะไดประกาศ
ใหโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปนโรคติดตออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว ยังไดออกประกาศกําหนดใหทองที่
นอกราชอาณาจักรทีเ่กดิการระบาดของโรคตดิเชือ้ดังกลาวเปนเขตตดิโรคตดิตออันตราย
ตามพระราชบัญญตัโิรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง
ทองทีน่อกราชอาณาจกัรทีเ่ปนเขตตดิโรคตดิตออันตราย กรณโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
๒๐๑๙ หรอืโรคโควดิ ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. ๒๕๖๓๒

โดยกําหนดใหทองที่นอกราชอาณาจักรดังตอไปนี ้เปนเขตติดโรคติดตออันตราย
  (๑) สาธารณรัฐเกาหลี 
  (๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกา และเขต

บริหารพิเศษฮองกง

  ๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป. 
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๑๒๔

  (๓) สาธารณรัฐอิตาลี 
  (๔) สาธารณรัฐอิสลามอิหราน  
  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดท่ีอาจจะเขา

มาภายในราชอาณาจักร และเพื่อใหการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากสภาวการณของโรคดังกลาวสงบลงหรือมีเหตุ
อันสมควรจะไดมีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคตดิตออนัตรายนีต้อไป แตอยางไรกต็าม
พื้นที่เสี่ยงที่จะประกาศเปนเขตติดโรคติดตออันตรายนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได
ตามสถานการณ โดยพิจารณาจากขอมูลสถานการณการระบาด เชน จํานวนผูปวย
สะสม ผูปวยรายใหมที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนขอมูลและปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ
ประกอบดวย

    อยางไรก็ดี การที่กระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศฉบับนี้มาจะชวยใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ๓ และ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ ดําเนินการปองกันควบคุมโรคกับผูเดิน
ทางซึ่งมาจากเขตติดโรคติดตอนอกราชอาณาจักร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่ เชน ผูวาราชการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูที่
ไดรับแตงตั้ง มีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายไดทันที เชน นําตัวผูสงสัยวาปวยมารับ
การตรวจ แยกกัก๔ กักกัน๕ คุมไวสังเกต๖ ณ สถานที่ที่กําหนด ดําเนินการเอาผิดกับ
ผูที่มีหนาที่ตองแจงเมื่อพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรค แตไมยอมแจง
หรือไมแจงภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

๔. การปองกันและควบคุมโรคระบาดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘

  โดยท่ีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปนโรคติดตอ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได

ั   ั

  ๓ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงต้ังเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓.
   ๔ แยกกัก หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะไวตางหากจากผูอ่ืนในที่เอกเทศเพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพร
โดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเช้ือโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะติดตอของโรค.
    ๕ กักกัน หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยูในที่เอกเทศ เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือ
ทางออมไปยังผูซ่ึงอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ได จนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรคหรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ.

   ๖ คุมไวสังเกต หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะโดยไมกักกัน และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ ก็ได 
โดยมีเง่ือนไขวาเม่ือไปถึงทองท่ีใดท่ีกําหนดไว ผูนั้นตองแสดงตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอประจําทองท่ีนั้นเพ่ือรับการตรวจ

ในทางแพทย เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเช้ือโรคนั้น ๆ ได. 
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๑๒๕

ประกาศชือ่และอาการของโรคตดิตอไปแลว และประกาศใหทองทีน่อกราชอาณาจักร
ทีเ่ปนเขตตดิโรคตดิตออนัตราย กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควดิ ๑๙
เพือ่เปนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคมิใหแพรกระจายสูประชาชนเปนวงกวาง
โดยกาํหนดมาตรการและคําแนะนําตางๆ ใหประชาชนปฏิบตัติามภายใตพระราชบัญญตัิ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงหากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอาจมีความผิดและตองถูก
ลงโทษตามกฎหมายได ทั้งนี้ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนด
หลักเกณฑการปองกันและควบคุมโรคระบาด ดังนี้  

  ๔.๑ การเฝาระวังโรคติดตอ
   ในกรณีทีม่โีรคติดตออนัตราย โรคติดตอทีต่องเฝาระวัง หรอืโรคระบาด

เกิดขึ้น กฎหมายกําหนดใหบุคคลดังตอไปน้ี มีหนาที่แจงตอเจาพนักงานควบคุมโรค
ติดตอ

     (๑) เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน หรือแพทยผู ทําการรักษา
พยาบาลในกรณีที่พบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น
ในบาน

     (๒) ผูรับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผูที่เปนหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาเปนโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

     (๓) ผูทําการชันสูตรหรือผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตร
ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางการแพทยหรือทางการสัตวแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้อ
อันเปนเหตุของโรคติดตอดังกลาว

     (๔) เจาของ หรือผูควบคุมสถานประกอบการหรือสถานท่ีอื่นใด
ในกรณทีีพ่บผูทีเ่ปนหรอืมเีหตอัุนควรสงสยัวาเปนโรคตดิตอดงักลาวเกดิขึน้ในสถานทีน่ัน้

    โดยหลักเกณฑ และวิธีการแจงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดตอ๗

    ดังนั้น เมื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปน
โรคติดตออันตราย บุคคลตาม (๑) – (๔) เมื่อพบผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนโรคดงักลาว จงึมหีนาทีต่องแจงตอเจาพนกังานควบคมุโรคตดิตอ ซ่ึงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย
โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐๘ กําหนดใหบุคคล
ตาม (๑) – (๔) แจงตอเจาพนกังานควบคมุโรคภายใน ๓ ชัว่โมง นับแตพบผูทีเ่ปนหรอื
มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย เวนแตกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยูใน
สถานการณที่ไมอาจแจงภายใน ๓ ชั่วโมงได ใหแจงตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ

  ๗ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๑.
  ๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐.
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๑๒๖

ทันทีที่สามารถกระทําได หากฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการแจงดังกลาว
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท๙

     เมื่อเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอไดรับแจงแลว ปรากฏวามีเหตุ
สงสัย มีขอมูลหรือหลักฐานวามีโรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง หรือ
โรคระบาด ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอแจงคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และรายงานขอมูลนั้นให
กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว

      ในกรณทีีข่อมลูจากการเฝาระวงั การสอบสวนโรค หรือการแจง
หรอืรายงานตามพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีการพาดพิงถึงตัวบุคคล
ทั้งที่ระบุตัวไดหรือไมสามารถระบุตัวได จะตองเก็บเปนความลับ
และประมวลผลโดยไม  เป ดเผยชื่อ ทั้ ง น้ี การประมวลผล
ดังกลาวจะตองเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงคในการปองกัน
และควบคุมโรค แตอยางไรก็ดี เจาพนักงานควบคุมโรติดตอ
อาจเปดเผยขอมูลบางสวนที่เกี่ยวกับการรักษา การปองกัน
การควบคุมโรคติดตออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด ซึ่งมีผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยไดรับคํายินยอมจากเจาของ
ขอมูล หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด๑๐

  ๔.๒ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
    เพือ่ประโยชนในการปองกนัและควบคมุโรคติดตอ เมือ่เกิดโรคติดตอ

อนัตราย หรือโรคระบาดหรือมเีหตุสงสยัวาไดเกิดโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดใน
เขตพ้ืนที่ใด ใหเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่น้ันมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง
หรือออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการ ดังตอไปน้ี

     (๑) ใหผูทีเ่ปนหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวาเปนโรคตดิตออันตรายหรอื
โรคระบาด หรือผูที่เปนผูสัมผัสโรคหรือเปนพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับ
การชันสูตรทางการแพทย และเพ่ือความปลอดภัยอาจดําเนินการโดยการแยกกัก
กักกัน หรือคุมไวสังเกต ณ สถานท่ีซึ่งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกําหนดจนกวา
จะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทยวาพนระยะติดตอของโรคหรือสิ้นสุด
เหตุอันควรสงสัย

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

๑๒๗

     (๒) ใหผูทีม่คีวามเส่ียงทีจ่ะตดิโรคไดรบัการสรางเสริมภมูคิุมกนัโรค
ตามวัน เวลา และสถานท่ีซึ่งเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอกําหนด เพื่อมิใหโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดแพรออกไป๑๑     

    กรณีดงักลาว เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตองทําการสอบสวนโรค
และหากพบวามโีรคตดิตออันตรายหรอืโรคระบาดเกดิขึน้ในเขตพืน้ทีใ่ด ใหเจาพนกังาน
ควบคมุโรคตดิตอแจงตอคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัดหรอืคณะกรรมการโรคตดิตอ
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และรายงานขอมูลนั้นใหกรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว  

    ทัง้นี ้หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามคําสัง่ของเจาพนกังานควบคุม
โรคติดตอตาม (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท๑๒   
  ๔.๓ การปองกนัและควบคุมโรคติดตอระดับจงัหวดัหรอืกรงุเทพมหานคร

    ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อเปนการปองกันการแพรของ
โรคติดตออันตราย หรือโรคระบาด ใหผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดตอกรงุเทพมหานคร มีอาํนาจในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของตน
ดังตอไปนี้

     (๑) สัง่ปดตลาด สถานทีป่ระกอบหรอืจาํหนายอาหาร สถานทีผ่ลติ
หรอืจาํหนายเคร่ืองด่ืม โรงงาน สถานท่ีชมุนมุชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานท่ี
อื่นใดไวเปนการชั่วคราว

     (๒) สั่งใหผูที่เปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย
หรือโรคระบาดหยุดการประกอบอาชีพเปนการชั่วคราว

     (๓) ส่ังหามผูทีเ่ปนหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวาเปนโรคตดิตออนัตราย
หรือโรคระบาดเขาไปในสถานท่ีชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใด
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ๑๓    
     หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๑๔    

    ทัง้นี ้ใหผูวาราชการจงัหวดัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
โรคติดตอจงัหวัด หรอืผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคตดิตอกรงุเทพมหานคร แลวแตกรณ ีจดัตัง้หนวยปฏบิตักิารควบคมุโรคตดิตอขึน้ใน

  ๑๑ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔.
    ๑๒ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๑.
   ๑๓ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๕. 
    ๑๔ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕๒.
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กฎหมายวาดวยโรคติดตอ : มาตรการปองกันและควบคุม

๑๒๘

ทกุอาํเภอหรือทกุเขตอยางนอยหนึง่หนวย เพ่ือทาํหนาทีใ่นการเฝาระวงั สอบสวนโรค
ปองกัน และควบคุมโรคติดตออนัตรายหรือโรคระบาด โดยอยางนอยตองประกอบดวย
เจาพนกังานควบคมุโรคตดิตอหนึง่คน เจาหนาทีท่างการแพทยและการสาธารณสขุสองคน
และอาจแตงตั้งเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือหนวยงานภาคเอกชน
ตามจํานวนที่ผู ว าราชการจังหวัดหรือผู วาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร
เปนหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอรวมดวยก็ได

บทสรุป    
ปญหาโรคติดตอจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จะปองกัน

และควบคุมไดก็ดวยความรวมมือของประชาชนทุกคนที่จะตองปฏิบัติตัวตาม
คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัดหากบุคคลใด
อยูในกลุมเสี่ยงท่ีตองเฝาระวังโรคก็ตองกักตัวเปนเวลาอยางนอย
๑๔ วัน ตามระยะฟกตัวของโรค เพ่ือปองกันมิใหมีการแพร
กระจายของโรคสูบุคคลอื่น และควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู แออัด หลีกเลี่ยงการอยู ใกลชิด
กับผูทีม่อีาการโรคระบบทางเดินหายใจ รวมท้ังใชมาตรการกินรอน
ชอนของตนเอง ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลสมํ่าเสมอ
และสวมหนากากอนามัยทุกครั้งที่ตองเดินทางไปในท่ีชุมชน
เพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัส รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการตามกฎหมาย
เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตออันตรายนี้ไมใหแพรกระจายสูประชาชนในวงกวาง
ทัง้นี ้ เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่ปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ ในเร็ววัน
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