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( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๔
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พระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
------------------------------------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
เปนปที่ ๓๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอเสียใหมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
( ๑ ) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗
( ๒ ) พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
( ๓ ) พระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒
( ๔ ) พระราชบัญญัติไขจับสั่น พุทธศักราช ๒๔๘๕
( ๕ ) พระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช ๒๔๘๖
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
( ๑ ) “โรคติดตอ” หมายความวา โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตอ
และใหหมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรคสอง ใหเปน
โรคติดตอดวย
( ๒ ) “โรคติดตออันตราย” หมายความวา โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ให
เปนโรคติดตออันตราย

-๒( ๓ ) “โรคติดตอตองแจงความ” หมายความวา โรคติดตอซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕
ใหเปนโรคติดตอตองแจงความ และใหหมายความรวมถึงโรคติดตอตามมาตรา ๕ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
ประกาศ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรค
สอง ใหเปนโรคติดตอตองแจงความดวย
( ๔ ) “พาหะ” หมายความวา คนหรือสัตวซึ่งไมมีอาการของโรคติดตอปรากฏ แตรางกายมี
เชื้อโรคนั้นซึ่งอาจติดตอถึงผูนั้นได
( ๕ ) “ผูสัมผัสโรค” หมายความวา คนซึ่งไดเขาใกลชิดคน สัตวหรือสิ่งของติดโรค จนเชื้อ
โรคนั้นอาจติดตอถึงผูนั้นได
( ๖ ) “ระยะฟกตัวของโรค” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตเชื้อโรคเขาสูรางกาย จนถึงเวลาที่
ผูติดโรคแสดงอาการปวยของโรคนั้น
( ๗ ) “ระยะติดตอของโรค” หมายความวา ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถจะแพรจากคนหรือ
สัตวที่มีเชื้อโรคไปยังผูอื่นได โดยทางตรงหรือทางออม
( ๘ ) “ แยกกัก” หมายความวา การแยกผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ออกไวตางหากจากผูอื่นในที่
เอกเทศ และตามภาวะอันจะปองกันมิใหเชื้อโรคแพรหลายโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อ
โรคนั้น ๆ ไดจนกวาจะพนระยะติดตอของโรค
( ๙ ) “กักกัน” หมายความวา การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะ ใหอยูในที่เอกเทศจนกวา
จะพนระยะฟกตัวของโรคนั้นๆ หรือจนกวาจะพนความเปนพาหะ
( ๑๐ ) “คุมไวสังเกต” หมายความวา การควบคุมดูแลผูสัมผัสโรคหรือพาหะ โดยไมกักกัน
และอาจจะอนุญาตใหผานไปในที่ใด ๆ ก็ได โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อไปถึงทองที่ใดที่กําหนดไว ผูนั้นตองแสดง
ตัวตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําทองที่นั้น เพื่อรับการตรวจในทางแพทย
( ๑๑ ) “เขตติดโรค” หมายความวา ทองที่หนึ่งทองที่ใด ในหรือนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติด
ตอเกิดขึ้น ตามที่รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศใหทองที่นั้นๆ เปนเขตติดโรค
( ๑๒ ) “พาหนะ” หมายความวา ยาน สัตว หรือวัตถุ ซึ่งใชในการขนสงคน สัตว หรือสิ่งของ
ทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ
( ๑๓ ) “เจาของพาหนะ” หมายความรวมถึง ตัวแทน เจาของ ผูเชา ตัวแทนผูเชาหรือผู
ครอบครอง
( ๑๔ ) “ผูควบคุมพาหนะ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ
( ๑๕ ) “ผูเดินทาง” หมายความวา คนซึ่งเดินทางเขามาในราชอาณาจักรวมทั้งผูควบคุม
พาหนะและคนประจําพาหนะ
( ๑๖ ) “การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค” หมายความวา การกระทําทางการแพทยโดยวิธีใดๆ
ก็ตาม ตอคนหรือสัตวเพื่อใหคนหรือสัตวนั้นเกิดอํานาจตานทานโรค

-๓( ๑๗ ) “ที่เอกเทศ” หมายความวา ที่ใดๆ ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนดใหเปนที่สําหรับ
แยกกัก หรือกักกันคนหรือสัตวที่ปวย หรือมีเหตุสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอใดๆ เพื่อปองกันและควบคุม
มิใหโรคนั้นแพรหลาย
( ๑๘ ) “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่
ตรวจตรา ดูแล และรับผิดชอบในการสาธารณสุขโดยทั่วไป หรือเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
( ๑๙ ) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
( ๒o ) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ โรคใดจะเปนโรคติดตอ โรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความ ใหรัฐมนตรี
ประกาศชื่อและอาการสําคัญของโรคไวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖ ในกรณีจําเปนและสมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดใหโรคติดตอ
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ เปนโรคติดตอตองแจงความเฉพาะในเขตของตน
ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยวาโรคใดโรคหนึ่งอันมิใชโรคติดตอที่ไดมีประกาศตามมาตรา ๕
เปนโรคซึ่งอาจติดตอแพรหลายเปนอันตรายแกประชาชนไดใหรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดเฉพาะใน
เขตของตน มีอํานาจประกาศระบุชื่อและอาการสําคัญของโรคนั้นใหเปนโรคติดตอหรือโรคติดตอตองแจง
ความ
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยวา
ไดมีโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้น ใหบุคคลดังตอไปนี้แจงตอเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่
( ๑ ) ในกรณีที่มีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยโดยโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นใน
บาน ใหเปนหนาที่ของเจาบาน หรือของผูควบคุมดูแลบาน หรือของแพทยผูทําการรักษาพยาบาล
( ๒ ) ในกรณีที่มีการปวยหรือมีเหตุสงสัยวาไดมีการปวยดวยโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นใน
สถานพยาบาล ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในสถานพยาบาลนั้น
( ๓ ) ในกรณีที่ไดมีการชันสูตรทางแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของโรคติดตอดัง
กลาว ใหเปนหนาที่ของผูทําการชันสูตรทางแพทยหรือของผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตรทาง
แพทยนั้น
หลักเกณฑ และวิธีการแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ เมื่อปรากฎแกเจาพนักงานสาธารณสุขวาไดเกิด หรือมีเหตุสงสัยวา ไดเกิดโรคติดตอ
อันตรายอยางใดเกิดขึ้นในบาน โรงเรียน สถานที่ หรือพาหนะใด ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจที่จะ
ดําเนินการเอง ประกาศหรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการดังตอไปนี้ได
( ๑ ) ใหคนหรือสัตวซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย เปนผูสัมผัสโรค
หรือเปนพาหะของโรคติดตออันตราย มารับการตรวจการชันสูตรทางแพทย หรือการรักษา หรือคุมไว
สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด

-๔ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา คนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคอยูในภาวะซึ่ง
อาจเปนเหตุใหเชื้อโรคแพรหลายจนเปนอันตรายรายแรง แกประชาชนได ใหมีอํานาจแยกกักผูนั้นไปรับการ
รักษาในสถานพยาบาลหรือในที่เอกเทศจนกวาจะไดรับการตรวจและการชันสูตรทางแพทยวาพนระยะติด
ตอของโรคหรือหมดเหตุสงสัย
( ๒ ) กักกันหรือคุมไวสังเกตซึ่งคนหรือสัตวซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปนผูสัมผัสโรคหรือ
พาหะ
( ๓ ) ใหคนหรือสัตวรับการปองกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข
กําหนด
( ๔ ) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใดที่โรคติด
ตออันตรายไดเกิดขึ้นจัดการกําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใดๆ หรือสัตวที่มีเหตุเชื่อไดวาเปนสิ่งติดโรค
จนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะเห็นวาปราศจากความติดโรค และไดถอนคําสั่งนั้นแลว
( ๕ ) ดําเนินการหรือใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน สถานที่หรือพาหนะใดที่โรคติดตอ
อันตรายไดเกิดขึ้น จัดการแกไข ปรับปรุงการสุขาภิบาล หรือรื้อถอนสิ่งที่ไมถูกสุขลักษณะ หรือจัดใหมีขึ้น
ใหมใหถูกสุขลักษณะ
( ๖ ) ใหนําศพหรือซากสัตวซึ่งปรากฏหรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายไปรับ
การตรวจ หรือจัดการทางแพทย หรือจัดการแกศพหรือซากสัตวนั้นดวยประการอื่นใด เพื่อปองกันการแพร
หลายของโรค
( ๗ ) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการเพื่อปองกัน กําจัดสัตวหรือแมลง หรือตัวออนของ
แมลงที่เปนเหตุใหเกิดโรค
( ๘ ) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติในการ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บ สะสม
จําหนายอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ําเพื่อปองกันการแพรหลายของโรค
( ๙ ) จัดหาและใหเครื่องอุปโภค รวมทั้งเวชภัณฑหรือเคมีภัณฑ เพื่อปองกันการแพรหลาย
ของโรค
( ๑o ) จัดหาน้ําที่ถูกสุขลักษณะไวในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะ
( ๑๑ ) หามกระทําการใดๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดภาวะไมถูกสุขลักษณะแกถนนหนทาง
บาน โรงเรือน สถานที่ พาหนะ หรือที่สาธารณะอื่นใด
( ๑๒ ) หามกระทําการใดๆ อันอาจจะเปนเหตุใหโรคแพรหลาย
มาตรา ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําสั่งประกาศตาม มาตรา ๘ ใหปดประกาศ
นั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน บาน โรงเรือน สถานที่พาหนะที่ผูปวยอาศัย
หรือพักอยูและหรือบริเวณที่ใกลเคียง ตลอดเวลาที่คําสั่งตามประกาศนั้นยังคงใชบังคับอยู หามผูใดนอกจาก
เจาพนักงานสาธารณสุขเขาไปในหรือออกจากสถานที่แยกกัก สถานที่กักกัน บาน โรงเรือน สถานที่หรือ

-๕พาหนะ ที่ผูปวยอาศัยหรือพักอยู หรือยายสิ่งของใดๆ ออกจากที่นั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
สาธารณสุข
มาตรา ๑o เมื่อมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใด รัฐมนตรีหรือผูวาราชการ
จังหวัดเฉพาะในเขตของตน มีอํานาจประกาศโดยระบุชื่อ และอาการสําคัญของโรค ตําบล หมูบานหรือ
สถานที่ใดเปนเขตติดโรค และจะกําหนดปริมณฑลโดยรอบไวเปนเขตติดโรคดวยก็ได
เมื่อไดมีประกาศดังกลาวแลว ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการเอง ประกาศหรือออก
คําสั่งเปนหนังสือใหผูใดดําเนินการใดๆ ในเขตหรือในบริเวณปริมณฑลนั้น ดังตอไปนี้
( ๑ ) ปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘
( ๒ ) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากเขตติดโรค หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานสาธารณสุข
( ๓ ) เขาไปในบาน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะใด ที่เกิดหรือมีเหตุสงสัยวาเกิดโรคได
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา แตตองกระทําในภาวะอันสมควร
( ๔ ) รื้อถอน ทําลาย หรือแกไขเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนซึ่งบาน โรงเรือน สิ่งปลูกสราง
สถานที พาหนะ หรือสิ่งของใดๆ เพื่อปองกันการแพรหลายของโรค
( ๕ ) ปดตลาด โรงมหรสพ สถานศึกษา สถานที่ประกอบหรือจําหนายอาหาร สถานที่ผลิต
หรือจําหนายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อื่นใดไวชั่วคราวตามที่เห็นสมควรเพื่อปอง
กันการแพรหลายของโรค
( ๖ ) หามคนซึ่งปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตราย ประกอบอาชีพใดๆ หรือ
เขาไปในสถานศึกษา สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่อื่นใด เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข
เมื่อโรคติดตออันตรายที่เกิดขึ้นสงบลงแลว และรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นเปนการสม
ควรก็ใหถอนประกาศนั้น
มาตรา ๑๑ เมื่อโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นในบาน โรงเรือน สถานที่พาหนะ หรือทองที่ใด ถา
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาโรคติดตอดังกลาว จะระบาดตอไป ใหมีอํานาจปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนด
ไวในมาตรา ๘ และมาตรา ๑o ไดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ เพื่อปองกันมิใหโรคติดตอใดเกิดหรือแพรหลาย ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหบุคคลตองไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดใหบุคคลใดไดรับ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ เวลาและสถานที่ซึ่งจะไดกําหนดไวในประกาศนั้น
มาตรา ๑๓ ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ใหชองทางและดานตรวจคน
เขาเมืองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองเปนดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ เมื่อมีเหตุอันสมควรให
เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจ ดังตอไปนี้

-๖( ๑ ) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น
ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรค
ติดตอระหวางประเทศตามวิธีการที่กําหนดในกฏกระทรวง
( ๒ ) ใหเ จ า ของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารตอเจา
พนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฏ
กระทรวง
( ๓ ) หามผูใดนําพาหนะอื่นใดเขาเทียบพาหนะที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยังไมได
รับการตรวจจากเจาพนักงานสาธารณสุข และหามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
( ๔ ) เขาไปในพาหนะและตรวจผูเดินทาง สิ่งของหรือสัตวที่มากับพาหนะ ตรวจตราและ
ควบคุมใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะแกไขการสุขาภิบาลของพาหนะใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
กําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในพาหนะ ในการนี้ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะอํานวย
ความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
( ๕ ) ห า มเจ า ของพาหนะหรื อ ผู ค วบคุ ม พาหนะนําผู เ ดิ น ทางซึ่ ง ไม ไ ด รั บ การสร า งเสริ ม
ภูมิคุมกันโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศเขามาในราชอาณาจักร
( ๖ ) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก แก
ไขการสุขาภิบาลใหถูกสุขลักษณะ รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพในสถานที่และบริเวณดัง
กลาว
( ๗ ) ตรวจตรา ควบคุม ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ทํา
การควบคุม กําจัดยุง และพาหะนําโรค ในสถานที่และบริเวณรอบทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก
ในรัศมีสี่รอยเมตร ในการนี้ใหเจาของหรือผูอยูในบาน โรงเรือน หรือสถานที่ในบริเวณดังกลาวอํานวยความ
สะดวก
ในการควบคุมกําจัดยุงและพาหะนําโรค
( ๘ ) ตรวจตรา ควบคุมการสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่ม หรือน้ํา ใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบสถานที่ ทํา ประกอบ ปรุง จับตอง บรรจุ เก็บสะสม จําหนายอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่ม หรือน้ําที่
นําเขาไป หรือจะนําเขาไปในบริเวณทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก ใหถูกสุขลักษณะ หรือแกไข
การสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร น้ําแข็ง เครื่องดื่มหรือน้ํา ตลอดถึงสถานที่ดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ
มาตรา ๑๔ เมื่อมีโรคติดตออันตรายเกิดขึ้นในทองที่หรือเมืองทาใดในตางประเทศ ใหรัฐมนตรี
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจประกาศในทองที่หรือเมืองทานั้นเปนเขตติดโรค เมื่อไดประกาศแลว
ใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมีอํานาจดําเนินการเอง หรือออกคํา
สั่งเปนหนังสือใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรจากทองที่หรือเมืองทานั้น
ดําเนินการดังตอไปนี้

-๗( ๑ ) ดําเนินการหรือกําหนดใหปฏิบัติการใด ๆ เพื่อกําจัดความติดโรคและเพื่อการปองกัน
การแพรหลายของโรค
( ๒ ) จัดใหพาหนะจอดอยู ณ สถานที่ที่กําหนดใหจนกวาเจาพนักงานสาธารณสุขจะอนุญาต
ใหไปได
( ๓ ) ใหผูเดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย และอาจใหแยกกัก กักกัน
คุมไว สังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ณ สถานที่ที่กําหนดให
( ๔ ) หามผูใดเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น หรือที่เอกเทศ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานสาธารณสุข
( ๕ ) หามผูใดนําเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม หรือน้ําใชซึ่งเปนหรือมีเหตุสงสัยวาเปนสิ่งติด
โรคเขาไปในหรือออกจากพาหนะนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสาธารณสุข
มาตรา ๑๕ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะเปนผูออกคาใชจายในการขนสงผูเดินทางซึ่งมา
กับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไวสังเกต หรือรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ตลอดทั้งคาใชจายใน
การเลี้ยงดู การรักษาพยาบาลการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขไดออกคําสั่งใหผูใดดําเนินการตามมาตรา ๘ (๔) (๕)
(๖) หรือ (๗) มาตรา ๑o (๔) มาตรา ๑๓ (๔) (๖) (๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว ผูนั้น
ละเลยไมดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดําเนินการแทนได โดย
ใหผูนั้นชดใชคาใชจายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จายจริง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
มาตรา ๑๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของเจา
พนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑o) (๑๑) หรือ (๑๒) มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
(๕) หรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๑๓ (๔) หรือ (๗) ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข ตามมาตรา
๘ (๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๙ มาตรา ๑o หรือมาตรา ๑๔ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของผูวาราชการจังหวัดตาม มาตรา ๑๒ วรรคสอง
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๒o เจาของพาหนะหรือผูค วบคุมพาหนะผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของเจาพนักงานสาธารณสุข
ตามมาตรา ๑๔ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑ ใหบรรดากฏกระทรวง ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติโรคติดตอ ( ฉบับที่ ๓ ) พุทธศักราช ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติไขจับสั่น
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราช-

-๘บัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฏกระทรวง ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๒ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฏกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฏกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
( ๙๗ ร.จ. ๑ ตอนที่ ๕๒ ( ฉบับพิเศษ ) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๓ )

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดตอ พุทธศักราช ๒๔๗๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคติดตอ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๒ พระราชบัญญัติไขจับสั่น พุทธศักราช
๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติโรคเรื้อน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซึ่งใชบังคับอยูในขณะนี้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมและ
ปองกันโรคติดตอยังไมรัดกุมและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงแกไขกฏหมายดังกลาว
เสียใหมโดยรวมเปนพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

-๙-

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๒๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
-----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เมื่อมีโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยวาไดมีโรค
ติดตอดังกลาวเกิดขึ้น ใหเจาบาน ผูควบคุมดูแลบาน แพทยผูทําการรักษาพยาบาล ผูรับผิดชอบในสถาน
พยาบาล ผูทําการชันสูตรทางแพทย หรือผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตรทางแพทย แลวแตกรณี
แจงตอเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเริ่มมีการปวย
มีเหตุสงสัยวาไดมีการปวย หรือที่ไดมีการชันสูตรทางแพทยตรวจพบวาอาจมีเชื้ออันเปนเหตุของโรคติดตอ
แลวแตกรณี
ขอ ๒ การแจงตามขอ ๑ ใหดําเนินการดังนี้
( ๑ ) เจาบานหรือผูควบคุมดูแลบาน ตองแจงชื่อและที่อยูของตน ความสัมพันธกับผูปวย ชื่อ
อายุและที่อยูของผูปวย สถานที่ที่ผูปวยพักรักษาตัวอยู วันเริ่มปวย และอาการสําคัญของผูปวย
( ๒ ) แพทยผูทําการรักษาพยาบาลหรือผูรับผิดชอบในสถานพยาบาลตองแจงชื่อ ที่อยูและ
สถาน-ที่ทํางานของตน ชื่อ อายุและที่อยูของผูปวย สถานที่ที่ผูปวยพักรักษาตัวอยู วันเริ่มปวย วันแรกรับไว
รักษา การวินิจฉัยโรคขั้นตน และสภาพผูปวยขณะแจงความ
( ๓ ) ผูทําการชันสูตรทางแพทยหรือผูรับผิดชอบในสถานที่ที่ไดมีการชันสูตรทางแพทย ตอง
แจงชื่อ ที่อยูและสถานที่ทํางานของตน ชื่อ อายุและที่อยูของผูปวย ชื่อ ที่อยูและสถานที่ทํางานของผูสงวัตถุ
ตัวอยาง การวินิจฉัยโรคขางตนและผลการชันสูตร
ขอ ๓ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่เปนผูรับแจงตามขอ ๑ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแจงดังกลาว
รายงานตอเจาพนักงานสาธารณสุขทันที
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
เทอดพงษ ไชยนันท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๑o๔ ร.จ. ตอนที่ ๖๒ (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓o)
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการแจงในกรณีที่มีโรคติดตออันตราย หรือโรคติดตอตองแจงความเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยวา
ไดมีโรคติดตอดังกลาวเกิดขึ้นตอเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่ตองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

- ๑๐ -

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๒๙ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๙
-----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเขามาถึงทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทา
ขนสงทางบก ตามมาตรา ๑๓ (๑) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะกระทําโดยยื่นรายการเกี่ยวกับ
พาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ต. ๑ ทายกระทรวงนี้ ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ประจําทาอากาศยาน
ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก แลวแตกรณี ภายในเวลาที่เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศประกาศกําหนด
ขอ ๒ การยื่นเอกสารตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
ตามมาตรา ๑๓ (๒) ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรกระทําตามแบบและ
วิธีการดังตอไปนี้
( ๑ ) ในกรณีที่เปนพาหนะทางน้ํา กอนเขามาในราชอาณาจักรไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง ใหเจา
ของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่จะเขามาในราชอาณาจักร รายงานสุขลักษณะของพาหนะดังกลาวทาง
วิทยุโทรเลข มีขอความตามแบบ ต. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศประจําทาเรือ
ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะตามวรรคหนึ่ง ยื่นใบแจงสุขลักษณะของพาหนะทางน้ํา
ตามแบบ ต. ๓ เอกสารรับรองการกําจัดหนู หรือเอกสารยกเวนการกําจัดหนูตามแบบ ต. ๔ และใบรับรอง
สุขลักษณะของคอนเทนเนอร ตามแบบ ต. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศประจําทาเรือกอนที่
เจาพนักงานสาธารณสุขจะทําการตรวจพาหนะนั้น
( ๒ ) ในกรณี ที่มี ผูเดินทางปวยหรือมีเหตุสงสัยวาปวยเปนโรคติดตออันตรายเดินทางมาใน
พาหนะ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร ยื่นรายชื่อคนโดยสารตามแบบ
ต. ๖ ทายกฎกระทรวงนี้ ตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่
ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศประจําทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก แลวแตกรณี
ทันทีที่พาหนะมาถึงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศพรอมทั้งยื่นรายการดังตอไปนี้ดวย
( ก ) ในกรณีที่เปนพาหนะทางอากาศ ใหยื่นรายงานเรื่องสุขภาพของผูเดินทาง ตามแบบ
ต. ๗ ก. ทายกฎกระทรวงนี้

- ๑๑ ( ข ) ในกรณีที่เปนพาหนะทางน้ํา ใหยื่นรายงานเรื่องสุขภาพของผูเดินทาง ตามแบบ ต. ๗ ข.
ทายกฎกระทรวงนี้
( ค ) ในกรณีที่เปนพาหนะทางบก ใหยื่นรายงานเรื่องสุขภาพของผูเดินทาง ตามแบบ ต. ๗ ค.
ทายกฎกระทรวงนี้
( ๓ ) ในกรณีที่ผูเดินทางนั้นเดินทางมาจากเขตโรคติดตออันตรายที่ไดระบุไวในรายงานระบาดวิทยาประจําสัปดาหขององคการอนามัยโลก ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณา
จักรจัดการใหผูเดินทางกรอกขอความลงในแบบคําถาม ตามแบบ ต. ๘ ทายกฎกระทรวงนี้ ยื่นตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศประจําทาอากาศยาน ทาเรือ หรือทาขนสงทางบก แลวแตกรณี ทันทีที่ผูเดินทางมาถึงดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
เทอดพงษ ไชยนันท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
( ๑o๔ ร.จ. ตอนที่ ๖๒ ( ฉบับพิเศษ ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓o )
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรค
ติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ บัญญัติวา เมื่อมีเหตุสมควร ใหเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศมี
อํานาจใหเจาของพาหนะ หรือผูควบคุมพาหนะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะนั้น ๆ จะเขามาถึงทาอากาศยาน
ทาเรือ หรือทาขนสงทางบกตอเจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวงและมีอํานาจใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารตอเจาพนักงาน
สาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉะนั้น เพื่อกําหนด
วิธีการแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และกําหนดแบบและวิธีการยื่นเอกสารดังกลาวจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

- ๑๒ ต. ๑
T.1

รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เขามาในราชอาณาจักร
INFORMATION OF CONVEYANCE ARRIVING IN THAILAND
-------------------------------------เขียนที่.........................…...................................
written at.
วันที่....…....เดือน....................................พ.ศ..................
date
month
year
เรียน เจาพนักงานสาธารณสุขประจําดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
To Port Health Officer
ขาพเจาขอแจงรายการเกี่ยวกับพาหนะ ดังนี้
I wish to inform you of the conveyance as follows:
๑. ประเภทพาหนะ
เครื่องบิน
เรือ
รถไฟ
kind of conveyance
aircraft
ship
train
รถยนต
อื่นๆ ระบุ.........….……………..............
car
other (specify)
๒. เที่ยวบินที่........................................................ เที่ยวเรือที่.............................................................
flight No.
voyage No.
รหัสเรียก ( ถามี )................................………………………......
call sign (if any)
๓. หมายเลขทะเบียน...............................ขนาด (เฉพาะเรือ)........................................ตันรียีสเตอร
registration No.
registered tonnage
๔. ชื่อเจาของพาหนะ..................................................ชื่อพาหนะ (ถามี)....................…....................
name of owner of conveyance
name of conveyance (if any)
๕. มาจากทา...............................................................ประเทศ...........................................................
coming from
country
๖. จะเขามาถึงทา................................................จังหวัด................................................ประเทศไทย
arriving at
changwat (province)
Thailand
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.................เวลา.................................นาฬิกา
date
month
year
at
hour

- ๑๓ ๗. จะออกจากทา............................................ประเทศไทย ไปยัง................………............ประเทศ
departing from
Thailand to
country
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ..................เวลา................................นาฬิกา
date
month
year
at
hour
๘. คนประจําพาหนะรวม..................................คน
number of crew
person (s)
๙.๑ ลง.....................…………....….....คน
disembarked
person (s)
๙. คนโดยสารรวม.........................คน
๙.๒ ผานภายใน ๖ ชั่วโมง............….....คน
number of passengers
person (s)
transit within 6 hours
person (s)
๙.๓ ผานกับลํา.......................................คน
transit same conveyance
person (s)
โปรดจัดเจาพนักงานสาธารณสุขไปตรวจตามวัน เวลา ที่กําหนดขางตน และขาพเจายินดีอํานวยความ
สะดวกแกผูปฏิบัติงาน
Kindly arrange for a health inspection on the date and time mentioned above; and I undertake to provide
every facility therefor.
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely,
ลายมือชื่อ..................…………............……................
signature
เจาของหรือผูควบคุมพาหนะ
Owner or master of conveyance
หมายเหตุ : ใหขีดคําหรือขอความที่ไมตองการออก
Remarks : Delete where inapplicable

- ๑๔ ต. ๒
T. 2

รายงานสุขลักษณะของพาหนะทางน้ําทางวิทยุโทรเลข
MARITIME INFORMATION OF HEALTH BY RADIO TELEGRAM
-------------------------------------------ชื่อเรือ................................................................................................................................................................
Name of ship
มาจาก ( ทาเรือสุดทาย )..............….................วันที่......….....เดือน.........................................พ.ศ.................
coming from ( last port )
date
month
year
จะเขามาถึงทา............................................................เวลาที่คาดวาจะมาถึง.......................................................
arriving at
expected time of arrival
วันที่............…เดือน.........................................พ.ศ...................
date
month
year
คนประจําพาหนะ รวม.....…….....................คน
คนโดยสาร รวม.......................................คน
number of crew
person (s) number of passengers
person (s)
สภาพสุขลักษณะ...............................................................................................................................................
health condition
ลายมือชื่อ......................................................................
signature
ผูควบคุม
Master of conveyance

- ๑๕ ต. ๓
T. 3

ใบแจงสุขลักษณะของพาหนะทางน้ํา
MARITIME DECLARATION OF HEALTH
-----------------------------------------เมืองทา.............................………..............…………วันที่.............เดือน...................................พ.ศ.................
Port of
date
month
year
ชื่อเรือ......................................…................จาก...............................................ถึง.............................................
name of ship
from
to
สัญชาติ.....................................................ชื่อผูควบคุมพาหนะ.........................................................................
nationality
master’s name
น้ําหนักสุทธิตามที่ไดจดทะเบียน..................................................................................................ตันรียีสเตอร
net registered tonnage
การกําจัดหนู หรือ
deratting or
การยกเวนการกําจัดหนู
deratting exemption
จํานวนคนโดยสาร
number of passengers

เอกสารรับรอง........................วันที่.............เดือน....................พ.ศ............
certificate
date
month
year
ออกให ณ.................................................................................................
issued at
หองคนโดยสารชั้นหนึ่ง...........................................................คน
cabin
person (s)
หองคนโดยสารชั้นสอง...........................................................คน
deck
person (s)

คนประจําพาหนะ..........................................คน
number of crew
person (s)
รายชื่อเมืองทาที่แวะจอดตั้งแตเริ่มออกเดินทาง และวันที่ที่ออกเดินทาง :
list of port of call from commencement of voyage with dates of departure:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

- ๑๖ ตอบ
ใช หรือ ไมใช

ขอสอบถามเรื่องสุขภาพ
HEALTH QUESTION

answer
yes or no

๑. ในระหวางการเดินทาง* มีคนปวยหรือสงสัยวาปวยเปนกาฬโรค อหิวาตกโรค
ไขเหลืองหรือไม โดยใหเขียนรายละเอียดลงในตารางแผนหลัง
......................
Has there been on board during the voyage* any case or suspected case of plague,
cholera, yellow fever? Give particulars in Schedule.
๒. ตรวจพบหรือสงสัยวามีหนูเปนกาฬโรคระหวางเดินทาง* หรือไม หรือพบหนูตาย
ผิดปกติหรือไม
......................
Has plague occurred or been suspected among the rats or mice on board during
the voyage* or has there been an abnormal mortality among them?
๓. มีคนตายระหวางการเดินทาง* นอกเหนือจากตายเพราะอุบัติเหตุหรือไม โดยให
เขียนรายละเอียดลงในตารางแผนหลัง
......................
Has any person died on board during the voyage* otherwise than as a result of
accident? Give particulars in Schedule.
๔. มีคนปวย ซึ่งสงสัยวาจะเปนโรคติดตออยูบนเรือหรือระหวางเดินทาง* หรือไม
ถามีใหเขียนรายละเอียดลงในตารางแผนหลัง
......................
Is there on board or has there been during the voyage* any case of disease
which you suspect to be of an infectious nature? Give particulars in Schedule.
๕. ขณะนี้มีคนปวยอยูบนเรือหรือไม ถามีใหเขียนรายละเอียดในตารางแผนหลัง
......................
Is there any sick person on board now? Give particulars in Schedule.
หมายเหตุ : ในกรณีที่มิไดมีแพทยประจําเรือ ใหผูควบคุมพาหนะเฝาดูอาการปวย เพื่อใชประกอบหลักฐาน
การสันนิษฐานวาเปนอาการของโรคติดตอดังนี้ มีไข และออนเพลียหรือมีไขนานหลายวัน
ตอมน้ําเหลืองบวม มีผื่นขึ้นที่ผิวหนังพรอมกับมีไขหรือไมมีไข อุจจาระรวงอยางแรงจนเปนลม
ดีซานพรอมกับมีไข
Note : In the absence of a ship’s surgeon, the master should regard the following symptoms as
ground for suspecting the existence of disease of an infectious nature: fever accompanied by
prostration or persisting for several days, or attended with glandular swelling; or any acute
skin rash or eruption with or without fever; severe diarrhoea with symptoms of collapse;
jaundice accompanied by fever.

- ๑๗ ตอบ
ใช หรือ ไมใช
answer
yes or no
๖. ผูควบคุมยานพาหนะสําเหนียกหรือไมวามีสภาพอะไรบางที่อาจจะนําให
เกิดการแพรเชื้อโรคติดตอ
......................
Is the Master aware of any other condition on board which may lead to infection
or the spread of disease?
ขาพเจาผูค วบคุมพาหนะลํานีข้ อรับรองวา ขอความขางบน (รวมทัง้ ตารางแสดงรายละเอียดแผนหลัง)
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
I hereby declare that the particulars and answers to the questions given in this Declaration of
Health (including the Schedule) are true and correct to the best of my knowledge and belief.
ลายมือชื่อ.......................………….............................
signature
ผูควบคุมพาหนะ
Master of conveyance
ลายมือชื่อ.....................................................
signature
แพทยประจําเรือ
Ship’s surgeon
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................
date
month
year
*ในกรณีที่ระยะเวลาเดินทางนานกวาสี่สัปดาห ใหเขียนรายละเอียดอาการปวยเฉพาะสี่สัปดาหหลัง
*If more than four weeks have elapsed since the voyage began, it will suffice to give particulars
for the last four weeks.

- ๑๘ -

ตารางแสดงรายละเอียด
SCHEDULE TO THE MARITIME DECLARATION OF HEALTH
ผูปวยหรือตายทุกรายที่เกิดขึ้นบนเรือ
Particulars of every case of illness or death occurring on board
ชื่อ
Name

ตําแหนง อายุ เพศ

สัญชาติ

เดินทางจาก วันที่ที่ลงเรือ ลักษณะของ วันที่ที่เริ่มมี
การปวย อาการปวย

Class or Age Sex Nationality Port of
Date of Nature of
rating
embarkation embarkation illness

Date of its
onset

ผลของ การจําหนาย
การปวย
Result of Disposal of
illness*
cases**

*ชี้แจงอาการของผูปวยวาดีขึ้น ยังมีอาการปวยอยู หรือตายแลว
*state whether recovered; still ill; died.
**ชี้แจงวายังคงอยูบนเรือ สงขึ้นบก (ชื่อเมืองทา) หรือฝงในทะเล
**state whether still on board; landed at (give name of port); buried at sea

- ๑๙ ต. ๔
T. 4

เอกสารรับรองการกําจัดหนู (ก) หรือเอกสารยกเวนการกําจัดหนู (ก)
DERATTING CERTIFICATE (a) DERATTING EXEMPTION CERTIFICATE (a)
(หามเจาหนาที่การทาเรือนําออกไปนอกเรือ)
(Not to be taken away by port authorities)
----------------------------------------------------------------------------------------------

เมืองทา.......................................................วันที่..........เดือน..............................................พ.ศ.........................
Port of
date
month
year
เอกสารฉบับนี้รับรองการตรวจ และ
การกําจัดหนู (ก)
This CERTIFICATE records the
deratting (a)
ณ ทาเรือแหงนี้และ
inspection and
ยกเวนการกําจัดหนู (ก)
at this port and on
(a)
exemption
ตามวันที่ขางบนนี้ ของเรือชื่อ............................................................น้ําหนัก...............................ตันสุทธิ
the above date of the ship
with
net tonnage
วาขณะที่มีการตรวจระวางบรรทุก
ไมมีสินคาอยูในระวาง (ก) น้ําหนัก....…......ตัน
at the time of inspection the holds were
empty (a)
with
ton
(ก)
มีสินคาอยูในระวาง
ชนิดของสินคา……………....
laden (a)
of cargo
ขอสังเกต :- ในกรณียกเวนการกําจัดหนู ใหชี้แจงมาตรการรักษาเรือใหปลอดภัยจากสัตวแทะและ
พาหนะนําเชื้อกาฬโรค
OBSERVATIONS :- In case of exemption, state here the measures taken for maintaining the ship
in such a condition that it is free of rodents and the plague vector.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ.......................................................
signature
เจาพนักงานสาธารณสุข
Port Health Officer
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ.....…………......
Port Health Office

- ๒๐ สวนตางๆ ของเรือ รองรอยของหนู
มูลหนู
การกําจัดหนู
(ค)
(ข)
DERATTING
COMPARTMENTS
RAT
RAT
(b)
INDICATIONS HARBOURAGE
โดยการจับ ดัก หรือเบื่อ
โดยการอบ
TRACES
by catching, trapping or poisoning
by fumigation
(c)
ชนิดของสารเคมี…………….…..……
fumigant
ชั่วโมงที่ทําการอบ……………………
Hour exposure
พบ กําจัด
เนื้อที่ ปริมาณที่ใช จํานวน
วางกับดัก
จํานวนหนูที่จับได
หรือตาย
(ง)
(ลูกบาศกฟุต) (จ)
หนูตาย
หรือวางยาเบื่อ
Traps set or
Rats caught or
discovere treated Space Quantity Rats found Poisons put out
killed
d
(cubic feet) used
dead
(d)
(e)
ระวางบรรทุก
holds
1
2
3
4
5
บริเวณดาดฟาที่มีหลังคา
คลุม
Shelter deck space
ถังน้ํามัน
bunker space
หองเครื่อง
engine-room and shaft
alley
บริเวณพื้นที่ใตหัวเรือ
และหองพัสดุ
forepeak and storeroom
บริเวณพื้นที่ใตทายเรือ
และหองพัสดุ
afterpeak and storeroom
เรือชวยชีวิต
Lifeboats
หองวิทยุ และโทรเลข
charts and wireless room
หองครัว
gallery
หองเตรียมอาหาร
pantry

- ๒๑ สวนตางๆ ของเรือ รองรอยของหนู
มูลหนู
การกําจัดหนู
(ค)
(ข)
DERATTING
COMPARTMENTS
RAT
RAT
(b)
INDICATIONS HARBOURAGE
โดยการจับ ดัก หรือเบื่อ
โดยการอบ
TRACES
by catching, trapping or poisoning
by fumigation
(c)
ชนิดของสารเคมี…………….…..……
fumigant
ชั่วโมงที่ทําการอบ……………………
Hour exposure
พบ กําจัด
เนื้อที่ ปริมาณที่ใช จํานวน
วางกับดัก
จํานวนหนูที่จับได
หรือตาย
(ง)
(ลูกบาศกฟุต) (จ)
หนูตาย
หรือวางยาเบื่อ
Traps set or
Rats caught or
discovere treated Space Quantity Rats found Poisons put out
killed
d
(cubic feet) used
dead
(d)
(e)
หองเสบียง
provision storeroom
หองพักลูกเรือ
quarters (crew)
หองพักนายเรือ
quarters (officers)
หองพักผูโดยสารชั้น ๑
quarters (cabin
passengers)
หองพักผูโดยสารชั้น ๒
quarters (steerage)
รวม
Total
(ก) ขีดคําหรือขอความที่ไมตองการออก
(a) Delete where inapplicable
(ข) ในกรณีที่ไมมีสวนใดสวนหนึ่งในขอนี้ตอง
แจงใหชัด
(b) In case any of the compartments enumerated
do not exist on the vessel this fact must be
mentioned

(ค) พบมูลหนู ทางเดิน หรือรอยแทะของหนู
เกาหรือใหม
(b) Old or recent evidence of excreta, runs,
of gnawing
(ง) ไมพบ เล็กนอย ปานกลาง มาก
(d) none, small, moderated, or large

(จ) บอกจํานวนกํามะถัน หรือไซยาไนต
หรือกรดไซยานิคที่ใช
(c) state the weight of sulfur or cyanide
salts or quantity of HCN acid used

- ๒๒ ต. ๕
T. 5

ใบรับรองสุขลักษณะของคอนเทนเนอร
SANITATION CERTIFICATE OF CONTAINER
--------------------------------------ขอรับรองวาคอนเทนเนอร เลขที่.......................…....................................................................
This is to certify that container (s) No
..............................................................................................………………………………………................
บรรทุกมากับเรือ..............................................….............................................................................................
on board the
มาจาก........................................................................................วันที่...….....เดือน.....…...….........พ.ศ.....…...
from (เมืองทาที่บรรจุสินคา)
(ประเทศ)
date
month
year
(port of departure)
(country)
ปลายทางที่.................................................................................วันที่.....…...เดือน............….........พ.ศ..…......
destined for
(เมืองทาที่ขนถายสินคา)
date
month
year
(port of discharge)
ไดมีการทําความสะอาด ไมมีการเสียหายและปราศจากสัตวแทะและแมลง
has (have) been thoroughly cleaned, not damaged and kept free from rodents and insects,
สินคาที่บรรจุเปน
The contents are

อาหาร
food
ไมเปนอาหาร
not food

สําหรับสัตวแทะ
for rodents

ลายมือชื่อ.....................…………................................
Signature
ผูออกใบรับรอง
Authorized certifier

- ๒๓ ต. ๖
T. 6

รายชื่อคนโดยสาร
PASSENGER MANIFEST
---------------------------เจาของหรือผูปฏิบัติงาน...........................................................วันที่..........เดือน...........................พ.ศ..............
Owner or operator
date
month
year
ประเภทพาหนะ
kind of conveyance

เครื่องบิน
aircraft

เรือ
ship

รถไฟ
train

รถยนต
car

อื่นๆ (ระบุ)..…………......
others (specify)

เที่ยวบินที่.........................................เที่ยวเรือที่................……............รหัสเรียก (ถามี) ......…………….…....
flight No.
voyage No
call sign (if any)
คนโดยสารเดินทางจาก...................................................คนโดยสารลงที่..................................…...................
point of embarkation
(สถานที่ place)
point of disembarkation (สถานที่ place)
ชื่อสกุลและชื่อยอ
Surname and Initials

สําหรับเจาหนาที่เทานั้น
For official use only

ชื่อสกุลและชื่อยอ
Surname and Initials

สําหรับเจาหนาที่เทานั้น
For official use only

เขียนโดย...........................…….......................เปนแผนที่..................ในจํานวนทั้งสิ้น.......…............แผน
written by
page number
of
page (s)
หมายเหตุ : ใหขีดเสนใตคนโดยสารที่ปวย
REMARK : underline the name (s) of sick passenger (s)

- ๒๔ ต. ๗ ก.
T. 7 A.
รายงานเรื่องสุขภาพของผูเดินทางโดยพาหนะทางอากาศ
REPORT ON HEALTH OF AIRCRAFT CREW AND PASSENGERS
--------------------------------------------เจาของหรือผูปฏิบัติงาน............................................…......................…………….......................….........................
Owner or operator
เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน........……..............เที่ยวบินที่................วันที่….....เดือน......…..............พ.ศ..........
marks of nationality and registration
flight No.
date
month
year
มาจาก.......................................…...............…..................ถึง.........................….........................................................
coming from
(สถานที่และประเทศ)
arriving at
(สถานที่และประเทศ)
(place and country)
(place and country)
สถานที่
Place

รายชื่อคนประจําพาหนะ
List of Crew

จํานวนผูโดยสาร
Number of Passengers

สําหรับเจาหนาที่เทานั้น
For official use only

มาจาก......................…….……..................
coming from
ขึ้นที่................………...............................
place of embarkation
คนโดยสารผานกับพาหนะ..…......คน
transit on same flight
person (s)
ถึงสถานที่..............................…...............
place of disembarkation
ลงที่..........................................…............
disembarking
คนโดยสารผานกับพาหนะ..….......คน
transit on same flight person (s)
สินคา
Cargo
........................................................
รายชื่อสินคาแนบมาดวย
cargo manifests attached

ลายมือชื่อ........................................……..................................
signature
ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจหรือผูควบคุมพาหนะ
Authorized agent or master of conveyance

- ๒๕ -

รายงานเกี่ยวกับสุขภาพ
Health Report
บุคคลบนเครื่องบินซึ่งเจ็บปวยตวยโรคอื่นนอกเหนือจากการเมาเครื่องบิน การเจ็บปวยจากอุบัติเหตุ
อยางใดอยางหนึง่ (รวมทัง้ บุคคลซึง่ มีลกั ษณะหรืออาการของการเจ็บปวย เชน มีผนื่ ขึน้ ทีผ่ วิ หนัง ไข หนาวสั่น
หรืออุจจาระรวง) และบุคคลที่ปวยดวยโรคอื่น ๆ ซึ่งลงจากเครื่องบินไปในเที่ยวบินนั้น
Persons on board with illnesses other than airsickness or the effects of accidents (including
persons with symptoms or signs of illness such as rash, fever, chills, diarrhoea) as well as those cases of
illness disembarked during the flight:-..............................................................................….……..................
..........................................................................................................................................................................
ลักษณะอยางอื่นนอกเหนือจากที่ไดบงมาแลวขางตน อันอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดการแพรกระจาย
ของโรคได
Any other condition on board which may lead to the spread of diseases :-......................................
..........................................................................................................................................................................
รายละเอี ย ดเรื่ อ งการกําจั ด แมลงแตละครั้ง หรื อการปฏิบั ติการด า นสุขาภิ บ าลในเที่ ย วบิ น นั้น
(ใหบอกสถานที่ วัน เดือน ป เวลา และวิธีการ) ถาหากไมไดมีการกําจัดแมลงในเที่ยวบินนั้น ก็ใหแจง
รายละเอียดของการกําจัดแมลงครั้งลาสุด
Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method ) during the flight.. If
no disinsecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinsecting:-...................
..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ................................................................
signature
ลูกเรือผูเกี่ยวของ
Crew member concerned

- ๒๖ ต. ๗ ข.
T. 7 B.

รายงานเรื่องสุขภาพของผูเดินทางโดยพาหนะทางน้ํา
REPORT ON HEALTH OF SHIP CREW AND PASSENGER
--------------------------------------ชื่อเรือ...........................................…………………………..............
Name of ship
สัญชาติของเรือ......................……….....................มาจากเมืองทา....................…….......................................
nationality of ship
port of embarkation
ถึงเมืองทา.....................................………..............วันที่ที่ถึง...............……....................................................
port of disembarkation
date of arrival
ตัวแทน..............…………………………...........................................
agent
ชื่อสกุลและชื่อยอ
ลําดับที่ Surname Given name and/or
No.
Initials

ตําแหนง
Rank or
rating

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............
date
month
year

หมายเหตุ
สัญชาติ วันเดือนปเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง ฯลฯ
Nationality Date of birth
Remarks
Passport No. etc.

ลายมือชื่อ........................……..................................
signature
ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจหรือผูควบคุมพาหนะ
Authorized agent or master of conveyance

- ๒๗ -

รายงานเกี่ยวกับสุขภาพ
Health Report
บุคคลบนเรือซึ่งเจ็บปวยดวยโรคอื่นใดนอกเหนือจากการเมาคลื่น การเจ็บปวยจากอุบัติเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง (รวมทั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะหรืออาการของการเจ็บปวย เชน มีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ไข หนาวสั่น หรือ
อุจจาระรวง) และบุคคลที่ปวยดวยโรคอื่น ๆ ซึ่งลงจากเรือไปในการเดินทางเที่ยวนั้น
Persons on board with illnesses other than seasickness or the effects of accidents (including
persons with symptoms or sign of illness such as rash, fever, chills, diarrhoea) as well as those cases of
illness disembarked during the voyage:-................................….……....................................……................
........................................................................................................................................................................
ลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ไดบงมาแลวขางตนอันอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดอาการแพรกระจายของ
โรคได
Any other condition on board which may lead to the spread of diseases:-.........................…...........
..........................................................................................................................................................................
รายละเอียดเรื่องการกําจัดแมลงแตละครั้ง หรือการปฏิบัติการดานสุขาภิบาลในเที่ยวนั้น (ใหบอก
สถานที่ วัน เดือน ป เวลา และวิธีการ) ถาหากไมไดมีการกําจัดแมลงในเที่ยวนั้น ก็ใหแจงรายละเอียดของ
การกําจัดแมลงครั้งลาสุด
Details of each disinsecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the voyage. If
no disinsecting has been carried out during the voyage, give details of most recent disinsecting:..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ..............………………………...........................
signature
ลูกเรือผูเกี่ยวของ
Crew member concerned

- ๒๘ ต. ๗ ค.
T. 7 C.

รายงานเรื่องสุขภาพของผูเดินทางโดยพาหนะทางบก
REPORT ON HEALTH OF VEHICLE CREW AND PASSENGERS
-------------------------------------------เจาของหรือผูควบคุมพาหนะ.............................................................................................................................
Owner or master of conveyance
ประเภทของพาหนะ
kind of conveyance

รถยนต
car

รถไฟ
train

อื่นๆ ระบุ.......………………................
other (specify)

หมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขขบวนรถไฟที่.......................วันที่..........เดือน............................พ.ศ..............
registration No.
date
month
year
มาจาก................................................................................ถึง............................................................................
coming from
(สถานที่และประเทศ)
arriving at
(สถานที่และประเทศ)
(place and country)
(place and country)
สถานที่
Place

รายชื่อคนประจําพาหนะ
List of Crew

สินคา
Cargo

สําหรับเจาหนาที่เทานั้น
For official use only

..........................………..........................
รายชื่อสินคาแนบมาดวย
cargo manifests attached

ลายมือชื่อ............………....……....................................
signature
ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจหรือผูควบคุมพาหนะ
Authorized agent or master of conveyance

- ๒๙ -

รายงานเกี่ยวกับสุขภาพ
Health Roport
บุคคลในพาหนะซึ่งเจ็บปวยดวยโรคอื่นใดนอกเหนือจากการเมารถ การเจ็บปวยจากอุบัติเหตุอยาง
ใดอยางหนึ่ง (รวมทั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะหรืออาการของการเจ็บปวย เชน มีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ไข หนาวสั่น
หรืออุจจาระรวง) และบุคคลที่ปวยดวยโรคอื่น ๆ ซึ่งลงจากพาหนะไปในการเดินทางเที่ยวนั้น
Person in vehicle with illnesses other than carsickness or the effects of accidents (including
persons with symptoms or signs of illness such as rash, fever, chill, diarrhoea) as well as those case of
illness disembarked during the journey:-.............................….......................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลักษณะอยางอื่นนอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลวขางตนอันอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดอาการแพร
กระจายของโรคได
Any other condition on board which may lead to the spread of diseases:-.......….............................
..........................................................................................................................................................................
รายละเอียดเรื่องการกําจัดแมลงแตละครั้ง หรือการปฏิบัติการดานสุขาภิบาลในพาหนะที่ออกเดิน
ทาง (ใหบอกสถานที่ วัน เดือน ป เวลา และวิธีการ) ถาหากไมไดมีการกําจัดแมลงในพาหนะที่ออกเดินทาง
ก็ใหแจงรายละเอียดของการกําจัดแมลงครั้งลาสุด
Details of each disnsecting or sanitary treatment ( place, date, time, method ) during the journey.
If no disinsecting has been carried out during the journey, give details of most recent disinsecting:-.........
..........................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ........................…………..............................
signature
เจาของหรือผูควบคุมพาหนะ
Owner or master of conveyance

- ๓๐ ต. ๘
T. 8

คําถาม
QUESTIONNAIRE
--------------------------------------------------------------กรุณากรอกขอความตอไปนี้ใหถูกตองและเปนตัวบรรจง
Please fill in the following blanks correctly, in block letters.
ประเภทพาหนะ
เครื่องบิน
kind of conveyance aircraft

เรือ
ship

รถไฟ
train

รถยนต
car

อื่นๆ (ระบุ)....…..........
other (specify)

วันที่.................เดือน........................................พ.ศ.....................เที่ยวบินที่......................................................
date
month
year
flight No.
ชื่อ + ชื่อสกุล..................................………………................................สัญชาติ..............................................
name in full
nationality
อายุ...............เพศ................ตําบลที่อยู...........................…………...................................................................
age
sex
address
โทรศัพท...............……………………...........................
telephone:
กรุณาบอกชื่อประเทศตางๆ ที่ทานไดอาศัยอยูภายในสองสัปดาหที่ผานมากอนถึงประเทศไทย
please list the name of the countries where you stayed within two weeks before arrival.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

- ๓๑ กรุณาขีดเครื่องหมาย เมื่อทานมีอาการเหลานี้ หรือเคยมีมากอนภายในสองสัปดาหที่ผานมาแลว
please mark 9 if you have had any of the following symptoms within two weeks before arrival.
อุจจาระรวง (ทองเดิน)
diarrhoea

อาเจียน
vomiting

ปวดทอง
abdominal pain

ไข
fever

ผื่นตามรางกาย
rash

ปวดศีรษะ เจ็บคอ
headache, sore throat

ดีซาน
jaundice
ลายมือชื่อ..................................................ผูโดยสาร
signature
passenger
……….............................................................
เจาพนักงานสาธารณสุข
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
Port Health Officer

- ๓๒ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ (๑๙) และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.
๒๕๒๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังตอไปนี้ คือ
๑. ผูอํานวยการกองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครเปนพนักงานเจาหนาที่
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. หัวหนาฝายสาธารณสุข เมืองพัทยาเปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในเขตเมืองพัทยา
๓. ผูวาราชการจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในเขตจังหวัดนั้นๆ
๔. นายอําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในเขตอําเภอนั้นๆ
๕. นายกเทศมนตรี หัวหนาฝายสาธารณสุขเทศบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลและหัวหนาฝาย
สาธารณสุขสุขาภิบาล เปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลนั้นๆ แลวแตกรณี
๖. กํานัน ผูใหญบาน เปนพนักงานเจาหนาที่เฉพาะในเขตตําบลหรือหมูบานนั้นๆ แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๙๙ ร.จ. ๑๗ (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๕)

- ๓๓ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญ
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรประกาศชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญไว รวม ๔๔ โรค ดังตอ
ไปนี้
๑. อหิวาตกโรค มีอาการถายเหลวเปนน้ําอยางมาก อาเจียน ตาโหล ผิวหนังเหี่ยวยน ปสสาวะ
นอยหรือไมปสสาวะ ถาไมไดรับการรักษา ผูปวยจะถึงแกกรรมไดอยางรวดเร็ว โรคนี้ระบาดลุกลามได
๒. กาฬโรค อาการของโรคจะมีอาการบวมและเจ็บของตอมน้ําเหลืองโลหิตเปนพิษ เลือด
ออกใตผิวหนังเปนจ้ํา ๆ ไขสูง กระสับกระสาย เดินผิดปกติ ออนเพลีย เพอ และหมดสติ จนถึงช็อคได กาฬ
โรคแบงออกเปน ๓ แบบ คือ แบบตอมน้ําเหลืองบวม แบบโลหิตเปนพิษ และแบบปอดอักเสบ โรคนี้
ระบาดลุกลามไดอยางรวดเร็ว
๓. ไขทรพิษ อาการของโรคจะมีไขสูง ปวดตามตัว ปวดศีรษะ ปวดหลัง ออนเพลีย อาจมี
อาการปวดทองรวมดวย ระยะกอนที่จะมีผื่นขึ้น จะมีอาการคลายไขหวัดใหญ หลังจากไขสูงแลว จะปรากฏ
ผื่นขึ้น ตอมาจะกลายเปนตุม ตุมใส ตุมหนอง และตกสะเก็ด ซึ่งจะกินเวลานานประมาณ ๓-๔ สัปดาห โดย
ผื่นจะปรากฏที่บริเวณใบหนา และแขน ขา มากกวาบริเวณลําตัว โดยเฉพาะที่ไดรับการเสียดสีบอย ๆ แผลที่
ตกสะเก็ด เมื่อหายแลวอาจใหเกิดผลเปนรอยบุม และยังอาจทําใหเกิดความพิการ จนถึงตาบอดได โรคนี้
ระบาดลุกลามไดอยางรวดเร็ว
๔. ไขเหลือง อาการไขสูงทันที นานประมาณ ๕-๗ วัน ปวดศีรษะ ปวดหลัง ออนเพลีย
คลื่นไส อาเจียน อาจจะมีเลือดกําเดา เลือดออกในปาก อาเจียน และถายเปนเลือด ในระยะแรกของโรคอาจมี
อาการตัวเหลือง ตาเหลืองปานกลาง ตอมามีอาการมากขึ้น และอาจถึงแกกรรมได โรคนี้ระบาดลุกลามได
อยางรวดเร็ว
๕. ไขกาฬหลังแอน มีอาการอยางรวดเร็ว อาจจะมีไข ปวดศีรษะอยางรุนแรง คลื่นไส อาเจียน
ชักกระตุกหลังแอน อาจพบมีผื่นหรือจ้ําตามลําตัว และจะมีอาการไมรูสึกตัว จนถึงหมดสติได
๖. คอตีบ มีอาการเปนไข เจ็บในคอ บางครั้งจะมีอาการบวมแดง อักเสบ รอบๆ คอ ในลําคอ
อาจจะมีแผนเนื้อเยื่อสีเทา ทําใหหายใจลําบาก มีอาการหอบหนาเขียว หรือมีอาการของกลามเนื้อหัวใจ
อักเสบ จนถึงแกกรรมอยางกระทันหันได
๗. ไอกรน มีอาการจากนอยแลวคอยๆ มากขึ้น ภายใน ๑-๒ สัปดาห โดยจะมีอาการไอคอยๆ
มากขึ้น จนกระทั่งไอถี่อยางมาก จนตัวงอ จะมีระยะเวลาของโรคนี้ประมาณ ๒-๓ เดือน

- ๓๔ ๘. โรคบาดทะยัก มีอาการเกร็งและกระตุกของกลามเนื้อบริเวณขากรรไกร บริเวณคอ บริเวณ
ลําตัว โดยเฉพาะเมื่อไดรับการกระตุนจากเสียงและแสง
๙. โปลิโอ มีอาการไขสูง ปวดศีรษะ มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ปวดกลามเนื้อ
เจ็บตนคอและบริเวณหลัง อาจจะมีอัมพาตรวมดวยก็ได ตําแหนงที่จะพบบอยที่บริเวณขาขางใดขางหนึ่ง
โดยเปนอัมพาตชนิดออนเปยก
๑o. ไขหัด มีอาการไขนํามากอน ตอมามีเยื่อบุหนังตาอักเสบ มีอาการคลายเปนหวัด หลอดลม
อักเสบ และมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแกม หลังจากมีไขประมาณ ๓-๗ วัน จะมีผื่นปรากฏที่บริเวณหนา ตอมาผื่นจะ
ปรากฏทั้งตัว แลวอยูนาน ๔-๖ วัน จะหลุดออกไป
๑๑. ไขหัดเยอรมัน มีไขต่ําๆ อยูประมาณ ๑-๕ วัน ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัวคลายเปนหวัด
อยางออน เยื่อบุหนังตาอักเสบ ตอมน้ําเหลือง บริเวณศีรษะหลังใบหู หรือบริเวณทายทอยโตและกดเจ็บ มี
ผื่นขึ้นตามรางกายคลายผด คลายไขหวัด ลักษณะสําคัญ คือ ถาเกิดขึ้นขณะตั้งครรภจะทําใหทารกที่เกิดมา
อาจมีอาการพิการแตกําเนิดได
๑๒. โรคคางทูม เกิดมีอาการไข บวม และปวดบริเวณตอมน้ําลายเปนตอมน้ําลายใตลิ้น
ตอมน้ําลายใตโหนกแกมขางใดขางหนึ่ง หรือทั้งสองขาง ในผูปวยเพศชายจะมีอาการอักเสบของลูกอัณฑะ
ในผูปวยเพศหญิงจะมีอาการอักเสบของรังไขได
๑๓. ไขสุกใส มีอาการไขต่ํา ๆ ไมสบายตามรางกายเล็กนอย ตอมาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง จะมี
ตุมแดงนูนเล็กนอยปรากฏที่ผิวหนัง ตุมนี้จะกลายเปนตุมใสภายใน ๓-๔ วัน แลวจะตกสะเก็ด ตุมจะปรากฏ
ตามรางกายในรมผามากกวาสวนอื่นๆ และอาจจะพบไดที่หนังศีรษะ ซอกรักแร เยื่อบุปาก ในคอ และเยื่อบุ
หนังตา ตุมเหลานี้จะปรากฏเปนชนิดตางๆ กัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๑๔. ไขหวัดใหญ มีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ และออนเพลียมาก เจ็บคอ ตอมาจะ
เริ่มมีอาการไอและไอมากขึ้นๆ ในตอนหลัง ปกติมักจะหายเองได ภายใน ๒-๗ วัน
๑๕. ไขสมองอักเสบ ไขมีสูงขึ้น ปวดศีรษะมาก หมดสติ กลามเนื้อแข็งเกร็ง ชัก อาจมีอาการ
อัมพาตหรือพิการทางสมองได
๑๖. ไขเลือดออก อาการของโรคจะมีไขขึ้นสูง ออนเพลียเบื่ออาหาร ซึม มีผื่นจุดแดง คลายยุง
กัดบริเวณผิวหนัง แขน ขา ลําตัว อาจมีอาเจียนเปนโลหิตเกา หรือถายอุจจาระสีดํา หรืออาจมีอาการถึงช็อค
และถึงแกกรรมได
๑๗. โรคพิษสุนัขบา อาการสําคัญไดแก คันบริเวณที่ถูกสุนัขหรือสัตวอื่นกัด รูสึกผวาเมื่อถู
กลม ปวดศีรษะ เปนไข กลืนอาหารและน้ําลําบาก มีอาการชักกระตุก และมีอาการเกร็งตัวของกลามเนื้อ
ระบบกลืน ทําใหผูปวยมีอาการกลัวน้ําตอมา เพอคลั่ง และหมดสติ ถึงแกกรรม จากระบบหายใจลมเหลว

- ๓๕ ๑๘. โรคตับอักเสบ มีอาการผิดปกติของการทํางานของตับ ซึ่งมักจะทําใหเกิดมีตาเหลืองเกิด
ขึ้น อาการของโรคขึ้นอยูกับชนิดของไวรัส ซึ่งจะมีอาการตางกันออกไป แตสวนมากผูปวยมีอาการคลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร มีอาการแนนทอง ตาเหลืองในที่สุด อาการตาเหลืองอาจจะพบไดนอย หรือไมพบในบาง
ราย
๑๙. โรคตาแดงจากไวรัส เริ่มมีอาการปวดตาคลายกับมีผงเขาตา ประมาณ ๑-๒ วัน เปลือกตา
จะบวม เยื่อบุตาจะแดง มีขี้ตาและมีเลือดออกใตเยื่อบุตา โดยเริ่มที่บริเวณหัวตากอน ตอมน้ําเหลืองบริเวณใบ
หูจะโต บางครั้งจะมีอาการคลายไขหวัด อาการของโรคจะดีขึ้นเองภายใน ๑-๒ สัปดาห
๒o. อาหารเปนพิษ อาการจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยจะมีผูปวยเกิดขึ้นคราวละมาก ๆ และ
เกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกันในกลุมผูบริโภคอาหารชุดเดียวกัน โดยจะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร
อยางชัดเจน เชนคลื่นไส อาเจียน และมีอาการถายเหลวรวมดวย
๒๑. โรคบิดแบซิลลารี่ อาการถายเหลว มีไข อาเจียน ปวดทอง ปวดเบงขณะถายอุจจาระ ใน
กรณีที่มีอาการมากขึ้นจะมีถายอุจจาระเปนมูก เปนเลือดดวย
๒๒. โรคบิดอมีบา มีอาการไข หนาวสั่น ถายเปนมูก เปนเลือด ในกรณีที่มีอาการไมมาก ผูปวย
มีอาการเพียงปวดทอง สลับการถายเหลวบางครั้ง ในกรณีที่มีอาการมากอาจมีการแพรกระจายของเชื้อดัง
กลาวไปยังอวัยวะอื่น ๆ เชน ตับ ปอดหรือสมองได
๒๓. ไขรากสาดนอย มีอาการไขลอยติดกันหลายวัน ปวดศีรษะ ปวดตามตัว เบื่ออาหาร ทอง
ผูก ชีพจรชา และอาจมีจุดสีชมพูบริเวณลําตัว อาการของโรคอาจจะมีนอย หรือไมชัดเจนก็ได ในรายที่มี
อาการมากจะเกิดมีเลือดออกจากลําไสเล็ก หรือมีการทะลุขึ้น
๒๔. ไขรากสาดเทียม ลักษณะของโรคมักจะมีอาการรวดเร็ว มีไขตลอดเวลา มามโต บางครั้ง
พบมีจุดสีชมพูตามลําตัว ถายอุจจาระเหลว ลักษณะอาการของโรคจะรุนแรงนอยกวาไขรากสาดนอย
๒๕. ไขรากสาดใหญ มีอาการปวดศีรษะ หนาวสั่น ออนเพลีย มีไขและปวดตามตัว อาจมีผื่น
ขึ้นไดในวันที่ ๕-๖ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค ในบางรายอาการตาง ๆ อาจหายไดเองในสัปดาหที่ ๒ โรค
นี้อาจเกิดระบาดลุกลามได
๒๖. สครัพไทฟส มีอาการเริ่มจากแผลบริเวณที่ไรกัด โดยจะมีลักษณะบุมคงไปคลายรอยบุหรี่
จี้ แลวตามมาดวยอาการไข ปวดศีรษะ เหงื่อออก ตาแดง ตอมน้ําเหลืองโตในระยะปลายสัปดาหแรกจะมีผื่น
แดงตามบริเวณลําตัว ลุกลามมาบริเวณแขน ขา แลวจะหายไปเองไดในในภายหลัง ๒-๓ วัน
๒๗. มูรีนไทฟส ลักษณะอาการปวยเหมือนกับไขรากสาดใหญ ยกเวนแตอาการของโรคจะ
รุนแรงนอยกวา

- ๓๖ ๒๘. วัณโรค เปนโรคติดเชื้อชนิดเรื้อรัง มีอาการไอ ออนเพลีย มีไขต่ําๆ รายกายจะผอมลง
เสียงแหบ เจ็บหนาอก และไอเปนเลือด อาจเปนวัณโรคที่ปอด ที่เยื่อหุมสมอง หรือวัณโรคกระดูกได
๒๙. โรคเรื้อน เปนโรคติดตอเรื้อรังที่มีอาการผิวหนังเปนวงดางสีขาวหรือสีแดง หรือนูนแดง
หนา เปนตุมผื่นหรือแผน ซึ่งชา หยิกไมเจ็บ หรือแหงเหงื่อไมออก และขนรวง
๓o. ไขจับสั่น อาการของโรคประกอบไปดวยไข หนาวสั่น เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ ตา
เหลือง ช็อค หรือหมดสติได บางครั้งอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท ระยะเวลาของไขจะขึ้นอยูกับ
เชื้อแตละชนิดกลาวคือ อาจมีไขทุกวัน ทุก ๒ วัน หรือทุก ๓ วันก็ได
๓๑. แอนแทร็กช มีอาการบริเวณผิวหนัง แตอาจพบมีอาการในระบบทางเดินอาหาร หรือทาง
เดินหายใจได อาการทางผิวหนังมักจะมีอาการคันกอน แลวจะมีแผลอาจจะบวม หรือมีตุมเม็ดเล็ก เกิดขึ้น
โดยรอบแผลได ปกติแผลจะไมปวดนอกจากจะมีอาการแทรกซอน
๓๒. โรคทริคิโนซส มีอาการแตกตางกันไป เชน มีอาการบวมบริเวณเปลือกตาบน ในราววันที่
๑o-๑๑ อาจมีเลือดออกใตหนังตา ใตเล็บ หรือใตจอรับภาพในตา จะมีอาการปวดกลามเนื้อและหลัง แลว
อาการอื่น ๆ เชน ถายอุจจาระเหลวมีไข ออนเพลียมักมีรวมดวย ในกรณีที่มีอาการมากจะมีการแทรกซอนใน
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และอาจมีผลตอหัวใจ ทําใหถึงแกกรรมได
๓๓. โรคคุดทะราด เปนแผลลักษณะคลายดอกกระหล่ํา มักเปนที่ฝามือและฝาเทา ถาปลอยทิ้ง
ไวแผลนี้จะหายไปเอง แลวกลับมาเปนขึ้นใหม และจะทําลายกระดูกออน ทําใหแตกเปนแผล มีน้ําเหลือง
ไหลเยิ้ม
๓๔. โรคเลปโตสไปโรซิส มีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามรางกายมาก อาเจียน ปวด
กลามเนื้อและตาอักเสบ บางครั้งมีอาการเยื่อหุมสมองอักเสบ ดีซาน โลหิตจาง และมีเลือดออกตามเยื่อบุและ
ผิวหนัง อาจจะมีผื่นเกิดขึ้นอาการเหลานี้จะปรากฏอยูเปนเวลา ๒-๓ วัน ถึง ๓ สัปดาห เมื่อหายแลวอาจกลับ
เปนใหมไดอีก
๓๕. ซิฟลิส
อาการสําคัญระยะที่ ๑ เปนแผลริมแข็ง สวนใหญมักเปนที่อวัยวะสืบพันธุ มักมีแผลเดียว
แผลอาจหายไดเอง ไมเจ็บ ตอมน้ําเหลืองที่ขาหนีบอาจจะโตดวย แตไมเจ็บปวดเกิดภายหลังรับเชื้อประมาณ
๑o-๙o วัน
ระยะที่ ๒ มีผื่นขึ้นตามตัว และบริเวณฝามือ ฝาเทา ไมคัน อาจมีไข ปวดศีรษะ ปวดตาม
ขอ ผมหรือขนคิ้วรวง ตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบหลังหูและขอศอกโต อาจจะเจ็บเล็กนอย อาการเหลานี้
จะเกิดหลังระยะที่ ๑ ประมาณ ๔-๖ สัปดาห

- ๓๗ ระยะที่ ๓ เชื้อเขาไปทําลายอวัยวะภายในที่สําคัญ ทําใหเกิดความพิการได เชน เสนเลือด
ใหญโปงพอง หัวใจพิการ มีอาการทางจิต ประสาท มีแผลเรื้อรังที่อวัยวะตางๆ กระดูกผุกรอนอาการเหลานี้
จะเกิดขึ้นภายหลังไดรับเชื้อแลวประมาณ ๕-๑o ป
๓๖. หนองใน
อาการสําคัญ ชาย ถายปสสาวะบอย แสบ ขัดเบา มีหนองในทอปสสาวะ บางครั้งมีเลือด
ปนออกมากับปสสาวะ ถาเปนมากลูกอัณฑะจะบวมโตและเจ็บมาก
หญิง ถายปสสาวะบอย แสบ ขัดเบา มีหนองไหลทางชองคลอด และทอ
ปสสาวะ ถาเปนมากปกมดลูกจะอักเสบทําใหปวดทองมีเลือดออกนอกระยะเวลาประจําเดือน
๓๗. หนองในเทียม
อาการสําคัญ ปสสาวะแสบ ทอปสสาวะอักเสบ อาจมีหนองใสหรือขน ไหลซึมออกมา
ในสตรีจะมีตกขาวมากกวาปกติ
๓๘. กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง
อาการสําคัญ เปนแผลขนาดเล็กที่อวัยวะสืบพันธุ แผลอาจจะหายไปเอง ตอมาตอมขา
หนีบจะบวมโตเปนกอนแข็งและเจ็บปวดมาก ที่เรียกวาฝมะมวงถาไมไดรับการรักษา ฝจะแตกเปนรูๆ ใน
ระยะหลังลําไสใหญตอนลางสุดจะอักเสบและตีบตันได
๓๙. แผลริมออน
อาการสําคัญ เปนแผลริมออนที่อวัยวะสืบพันธุ มักมีหลายแผลขอบไมเรียบ กนแผลลึก
เจ็บและเลือดออกงาย ถาไมไดรักษาตอมขาหนีบจะบวมโตเจ็บปวดมาก กลายเปนฝ เรียกฝมะมวง ตอมาฝจะ
แตกออกเปนแผลใหญ
๔o. แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ
อาการสําคัญ เปนแผลเรื้อรัง แตกลึก เลือดออกงายที่อวัยวะสืบพันธุ และบริเวณใกลเคียง
บริเวณรอบ ๆ ทวารหนัก และที่ขาหนีบ ปลอยทิ้งไวจะลุกลามมากยิ่งขึ้น
๔๑. โรคไขกลับซ้ํา มีอาการไข ๒-๓ วัน แลวหยุดไป ๓-๔ วัน กลับมีไขอีก ๒-๓ วัน สลับกัน
เชนนี้เรื่อยไป ไขนี้จะกลับไปกลับมาหลายครั้ง และจะมีผื่นขึ้นทั่วรางกายดวย
๔๒. โรคอุจจาระรวง ถายอุจจาระเหลวเปนน้ําบอยๆ ครั้งกวาปกติ (วันละ ๓ ครั้งขึ้นไป) อาจ
จะมีตะคริวที่หนาทอง หายใจหอบ ออนเพลีย มีเสียงแหบตาโหล ผิวหนังเหี่ยวยน อาจมีไขรวมดวย
๔๓. โรคแผลเรื้อรัง (แผลปากหมู) มีอาการเปนตุมพองที่ผิวหนัง บริเวณขาและเทา ตอมาแตก
ออกเปนแผลมีขอบนูนตรงกลางหวํา มีหนอง มีอาการเจ็บและคัน อาจมีอาการบวมบริเวณไขดันดวย มัก
เปนอยูนาน ๑-๓ เดือน

- ๓๘ ๔๔. โรคเทาชาง มีอาการไขนํากอน มีตอมน้ําเหลืองโต เสนน้ําเหลืองของแขน ขาอักเสบ ลูก
อัณฑะอักเสบ หรืออาจกลายเปนฝในที่สุดได บางครั้งเกิดการอุดตันของทางเดินน้ําเหลือง โดยจะมีอาการซ้ํา
ๆ อยูเปนเวลานาน จนทําใหเกิดถุงน้ํา แขน ขา อวัยวะเพศ หรือเตานมโต หรือปสสาวะขุนคลายนม
มีความเพิ่มขึ้นเปน ๔๕ โดยขอ ๑ แกงประกาศฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๙๙ ร.จ. ๕ ตอนที่ ๓๒ (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๕)

- ๓๙ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ๔๕. ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดตอและ
อาการสําคัญ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔
“๔๕. โรคเอดส มีอาการของผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ซึ่งเปนเหตุใหติดเชื้อโรคชนิดฉวย
โอกาสไดงาย โดยแสดงออกทางระบบทางเดินหายใจระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร ไขไม
ทราบสาเหตุ รวมกับน้ําหนักตัวลด ครั่นเนื้อครั่นตัว ออนเพลียมาก อาการจะคอยเปนคอยไป แลวกระจายลุก
ลามอยางกวางขวาง และเปนซ้ําบอย ๆ อาจเปนมะเร็งบางชนิดดวย”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๒๘ เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดตอตองแจงความและอาการสําคัญของโรค
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๔
ไพโรจน นิงสานนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๑o๘ ร.จ. ๙๖๓o ตอนที่ ๑๗๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔)

- ๔๐ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อโรคติดตออันตราย
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรประกาศชื่อโรคติดตออันตรายไว รวม ๔ โรค ดังตอไปนี้
๑. อหิวาตกโรค
๒. กาฬโรค
๓. ไขทรพิษ
๔. ไขเหลือง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๙๙ ร.จ. ๑๕ ตอนที่ ๓๒ (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๕)

- ๔๑ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อโรคติดตอตองแจงความ
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรประกาศชื่อโรคติดตอตองแจงความไวรวม ๑๔ โรค ดังตอไป
นี้
๑. อหิวาตกโรค
๒. กาฬโรค
๓. ไขทรพิษ
๔. ไขเหลือง
๕. คอตีบ
๖. โรคบาดทะยักในเด็กเกิดใหม
๗. โปลิโอ
๘. ไขสมองอักเสบ
๙. โรคพิษสุนัขบา
๑o. ไขรากสาดใหญ
๑๑. แอนแทร็กซ
๑๒. โรคทริคิโนซิส
๑๓. ไขกาฬหลังแอน
๑๔. โรคคุดทะราดระยะติดตอ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔
ส. พริ้งพวงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
( ๙๙ ร.จ. ๑๖ ตอนที่ ๓๒ (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๕)

- ๔๒ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๒๘ )
เรื่อง เพิ่มเติ่มชื่อโรคติดตอตองแจงความและอาการสําคัญของโรค
-------------------------------------(ประกาศฯ ฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยขอ ๒ แหงประกาศฯ เรื่อง ชื่อโรคติดตอและอาการสําคัญ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๓๔) แลว)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศชื่อโรคติดตอตองแจงความ และอาการสําคัญของโรคเพิ่มเติม ดังนี้
๑. โรคเอดส มีอาการของผูที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ซึ่งเปนเหตุใหติดเชื้อโรคชนิดฉวยโอกาส
ไดงาย โดยแสดงออกทางระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทสวนกลาง ระบบทางเดินอาหาร ไขไมทราบ
สาเหตุ รวมกับน้ําหนักตัวลด ครั่นเนื้อครั่นตัวออนเพลียมาก อาการจะคอยเปนคอยไป แลวกระจายลุกลาม
อยางกวางขวาง และเปนซ้ําบอยๆ อาจเปนมะเร็งบางชนิดดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘
มารุต บุนนาค
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๑o๒ ร.จ. ๙ ตอนที่ ๖o (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘)

- ๔๓ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การปองกันโรคไขเหลืองจากประเทศที่เปนเขตติดโรคไขเหลือง
-------------------------------------ดวยปรากฏวามีโรคไขเหลืองซึ่งเปนโรคติดตออันตราย เกิดระบาดหรือเปนโรคประจําถิ่นใน
ประเทศตางๆ จึงเห็นสมควรกําหนดใหประเทศนั้นๆ เปนเขตติดโรค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปองกันโรคไขเหลืองจากประเทศที่เปนเขต
ติดโรคไขเหลือง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓o
๑.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปองกันโรคไขเหลืองจากประเทศมาลี
(MALI) ลงวันที่ ๓o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓o
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปองกันโรคไขเหลืองจากประเทศมอริตาเนีย
(MAURITANIA) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓o
๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปองกันโรคไขเหลืองจากประเทศกวิเนีย
(GUINEA) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑
๑.๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปองกันโรคไขเหลืองจากประเทศแองโกลา
(ANGOLA) ลงวันที่ ๑o ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ขอ ๒ ใหประเทศดังตอไปนี้ เปนเขตติดโรคไขเหลือง
( ๑ ) ประเทศโบลิเวีย (BOLIVIA)
( ๒ ) ประเทศเอกวาดอร (ECUADOR)
( ๓ ) ประเทศปานามา (PANAMA)
( ๔ ) ประเทศเวเนซุเอลา (VENEZUELA)
( ๕ ) ประเทศบราซิล (BRAZIL)
( ๖ ) ประเทศเฟรนซเกียนา (FRENCH-GUIANA)
( ๗ ) ประเทศเปรู (PERU)
( ๘ ) ประเทศโคลัมเบีย (COLOMBIA)
( ๙ ) ประเทศกายอานา (GUYANA)
( ๑o ) ประเทศซูรินาเม (SURINAME)
( ๑๑ ) ประเทศอังโกลา (ANGOLA)
( ๑๒ ) ประเทศบุรุนดี (BURUNDI)

- ๔๔ ( ๑๓ )
( ๑๔ )
( ๑๕ )
( ๑๖ )
( ๑๗ )
( ๑๘ )
( ๑๙ )
( ๒o )
( ๒๑ )
( ๒๒ )
( ๒๓ )
( ๒๔ )
( ๒๕ )
( ๒๖ )
( ๒๗ )
( ๒๘ )
( ๒๙ )
( ๓o )
( ๓๑ )
( ๓๒ )
( ๓๓ )
( ๓๔ )
( ๓๕ )
( ๓๖ )
( ๓๗ )
( ๓๘ )
( ๓๙ )
( ๔o )
( ๔๑ )
( ๔๒ )

ประเทศชาด (GHAD)
ประเทศอิเควทอเรียลกินี (EQUATORIAL GUINEA)
ประเทศแกมเบีย (GAMBIA)
ประเทศกินีบิสเซา (GUINEA-BISSAU)
ประเทศมาลี (MALI)
ประเทศไนจีเรีย (NIGERIA)
ประเทศเซเนกัล (SENEGAL)
ประเทศซูดาน (SUDAN)
ประเทศสาธารณรัฐแทนซาเนีย (UNITED REPUBLIC OF TANZANIA)
ประเทศเบนิน (BENIN)
ประเทศแคเมอรูน (CAMEROON)
ประเทศคองโก (CONGO)
ประเทศเอธิโอเปย (ETHIOPIA)
ประเทศกานา (GHANA)
ประเทศเคนยา (KENYA)
ประเทศมอริเตเนีย (MAURITANIA)
ประเทศรวันดา (RWANDA)
ประเทศเซียรราลีโอน (SIERRA LEONE)
ประเทศโตโก (TOGO)
ประเทศบูรกินาฟาโซ (BURKINA FASO)
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC)
ประเทศโกตดิวัวร (COTE D’ IVOIRE)
ประเทศกาบอง (GABON)
ประเทศกินี (GUINEA)
ประเทศไลบีเรีย (LIBERIA)
ประเทศไนเจอร (NIGER)
ประเทศเซาโตเมและปรินซิเป (SAO TOME & PRINCIPE)
ประเทศโซมาเลีย (SOMALIA)
ประเทศยูกันดา (UGANDA)
ประเทศซาอีร (ZAIRE)

- ๔๕ ขอ ๓ ใหเจาของพาหนะ ผูควบคุมพาหนะหรือผูเดินทางที่เขามาในราชอาณาจักร ซึ่งมาจาก
ประเทศที่เปนเขตติดโรคตามขอ ๒ ปฏิบัติการดังตอไปนี้
( ๑ ) เรือเดินทะเลและเครื่องบินทุกลําจะตองไดรับการกําจัดยุงลายใหหมดโดยสิ้นเชิง สําหรับ
เรือเดินทะเลใหแจงกําหนด วัน เวลา ที่จะเขาเทียบทาทางวิทยุโทรเลข หรือผานทางบริษัทตัวแทนเรือใน
ประเทศไทย ตอเจาพนักงานสาธารณสุข ณ ที่ทําการดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ประจําทาเรือ
ตามแบบของทางราชการลวงหนากอนเรือเทียบทาไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง
( ๒ ) ผูเดินทางที่มาจากประเทศเขตติดโรคไขเหลือง จะตองมีใบสําคัญรับรองการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคไขเหลือง ใบสําคัญรับรองนี้จะเริ่มมีผลใชไดภายหลังการฉีดวัคซีนแลว ๑o วัน และจะตองมี
อายุไมเกิน ๑o ป ในรายที่ฉีดวัคซีนซ้ําภายในเวลา ๑o ป นับจากการฉีดวัคซีนครั้งแรก จะเริ่มมีผลใชไดนับ
แตวันที่ฉีดวัคซีน ถาผูเดินทางผูใดไมมีใบสําคัญรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขเหลืองดังกลาวขางตน ผู
นั้นอาจจะตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขเหลือง และใหอยูในระหวางกักกันตัว (Quarantine) มี
กําหนด ๖ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔
ปยะณัฐ วัชราภรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(๑o๘ ร.จ. ๒๕๙๗ ตอนที่ ๕o ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๔)

- ๔๖ -

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อโรคติดตอตองแจงความและอาการสําคัญของโรค
-------------------------------------เนื่องจากโรคโปลิโอ ซึ่งเปนโรคติดตออันเปนเหตุใหผูปวยพิการเปนอัมพาตแขนขาลีบและอาจเสีย
ชีวิตนั้น ผูปวยจะมีอาการของโรคอัมพาตกลามเนื้อออนปวกเปยกอยางเฉียบพลัน
ฉะนั้น เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดแกประชาชน และเพื่อคนหาผูปวยโรคโปลิโอไดครบถวน
สมบูรณ อันเปนประโยชนตอการดําเนินการขจัดกวาดลางโรคโปลิโอ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6
วรรคสอง และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศชื่อโรคติดตอตองแจงความและอาการสําคัญของโรค ดังนี้
อาการอัมพาตกลามเนื้อออนปวกเปยกอยางเฉียบพลันในเด็ก หมายถึง โรคที่มีอาการอัมพาตกลาม
เนื้อออนปวกเปยกอยางเฉียบพลันในบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑
รักเกียรติ สุขธนะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

