
40

หนังสือแนะนำสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรประกาศชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญไว้ รวม 44 โรค ดังต่อไปนี้ 

  (1) อหิวาตกโรค มีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำอย่างมาก อาเจียน ตาโหล ผิวหนังเหี่ยวย่น ปัสสาวะ น้อยหรือ

ไม่ปัสสาวะ ถ้าไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยจะถึงแก่กรรมได้อย่างรวดเร็ว โรคนี้ระบาดลุกลามได้ 

  (2) กาฬโรค อาการของโรคจะมีอาการบวมและเจ็บของต่อมน้ำเหลืองโลหิตเป็นพิษ เลือดออกใต้ผิวหนัง

เป็นจ้ำๆ ไข้สูง กระสับกระส่าย เดินผิดปกติ อ่อนเพลีย เพ้อ และหมดสติ จนถึงช็อคได้ กาฬโรคแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ 

แบบต่อมน้ำเหลืองบวม แบบโลหิตเป็นพิษ และแบบปอดอักเสบ โรคนี้ระบาดลุกลามได้อย่างรวดเร็ว  

  (3) ไข้ทรพิษ อาการของโรคจะมีไข้สูง ปวดตามตัว ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย อาจมีอาการปวดท้อง

ร่วมด้วย ระยะก่อนที่จะมีผื่นขึน จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หลังจากไข้สูงแล้ว อ่อนเพลีย จะปรากฏผื่นขึ้น ต่อมาจะ

กลายเป็นตุ่ม ตุ่มใส ตุ่มหนอง และตกสะเก็ด ซึ่งจะกินเวลานานประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยผื่นจะปรากฎที่บริเวณใบหน้า 

และแขน ขา มากกว่าบริเวณลำตัว โดยเฉพาะที่ได้รับการเสียดสีบ่อยๆ แผลที่ตกสะเก็ด เมื่อหายแล้วอาจให้เกิดผลเป็น

รอยบุ๋ม และยังอาจทำให้เกิดความพิการ จนถึงตาบอดได้ โรคนี้ระบาดลุกลามได้อย่างรวดเร็ว 

  (4) ไข้เหลือง อาการไข้สูงทันที นานประมาณ 5-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาจจะมี

เลือดกำเดา เลือดออกในปาก อาเจียน และถ่ายเป็นเลือด ในระยะแรกของโรคอาจมีอาการตังเหลือง ตาเหลืองปานกลาง 

ต่อมามีปานกลาง ต่อมามีอาการมากขึ้น และอาจถึงแก่กรรมได้ โรคนี้ระบาดลุกลามได้อย่างรวดเร็ว 

  (5) ไข้กาฬหลังแอ่น มีอาการอย่างรวดเร็ว อาจจะมีไข้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ชักกระตุก

หลังแอ่น อาจพบมีผื่นหรือจ้ำตามลำตัว และจะมีอาการไม่รู้สึกตัว จนหมดสติได้ 

  (6) คอตีบ มีอาการเป็นไข้ เจ็บในคอ บางครั้งจะมีอาการบวมแดง อักเสบ รอบๆ คอ ในลำคออาจจะมีแผ่น

เนื้อเยื่อสีเทา ทำให้หายใจลำบาก มีอาการหอบหน้าเขียว หรือมีอาการของกล้ามเนื้อห้วใจ อักเสบ จนถึงแก่กรรมอย่าง

กระทันหันได้ 

  (7) ไอกรน มีอาการจากน้อยแล้วค่อยๆ มากขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ โดยจะมีอาการไอค่อยๆ มากขึ้น จน

กระทั่งไอถี่อย่างมาก จนตัวงอจะมีระยะเวลาของโรคนี้ประมาณ 2-3 เดือน 

  (8) โรคบาดทะยัก มีอาการเกร็งและกระตุกของกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร บริเวณคอ บริเวณลำตัว โดย

เฉพาะเมื่อได้รับการกระตุ้นจากเสียงและแสง 

  (9) โปลิโอ มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ มีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บต้นคอ

และบริเวณหลัง อาจจะมีอัมพาตร่วมด้วยก็ได้ ตำแหน่งที่จะพบบ่อยที่บริเวณขาข้างใดข้างหนึ่งโดยเป็นอัมพาตชนิดอ่อน

เปียก 

  (10) ไข้หัด มีอาการ ไข้นำมาก่อน ต่อมามีเยื่อหนังตาอักเสบ มีอาการคล้ายเป็นหวัด หลอดลม อักเสบ 

และมีจุดสีแดงที่เยื่อบุแก้ม หลังจากมีไข้ประมาณ 3-7 วันจะมีผื่นปรากฏที่บริเวณหน้า ต่อมาผื่นจะปรากฏทั้งตัว แล้วอยู่

นาน 4-6 จะหลุดออกไป 

  (11) ไข้หัดเยอรมัน มีไข้ต่ำๆ อยู่ประมาณ 1-5 วัน ปวดศีรษะ ครันเนื้อครั่นตัวคล้ายเป็นหวัดอย่างอ่อน 

เยื่อหนังตาอักเสบ ต่อมน้ำเหลือง บริเวณศีรษะหลังใบหู หรือบริเวณท้ายทอยโตและกดเจ็บ มีผื่นขึ้นตามร่างกายคล้ายผด 

คล้ายไข้หวัด ลักษณะสำคัญ คือ ถ้าเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์จะทำให้ทารกที่เกิดมาอาจมีอาการพิการแต่กำเนินได้ 

  (12) โรคคางทูม เกิดมีอาการไข้ บวม และปวดบริเวณต่อมน้ำลายเป็นต่อมน้ำลายใต้ลิ้นต่อมน้ำลายใต้

โหนกแก้มข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง ในผู้ป่วยเพศชายมีอาการอักเสบของลูกอัณฑะในผู้ป่วยเพศหญิงจะมีอาการ
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อักเสบของรังไข่ได้ 

  (13) ไข้สุกใส มีอาการไข้ต่ำๆ ไม่สบายตามร่างกายเล็กน้อย ต่อมาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะมีตุ่มแดงนูน

เล็กน้อยปรากฏที่ผิวหนัง ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มไสภายใน 3-4 วันแล้วจะตกสะเก็ด ตุ่มจะปรากฏตามร่างกายในร่มผ้ามาก

กว่าส่วนอื่นๆ และอาจจะพบได้ที่หนังศีรษะ ซอกรักแร้ เยื่อบุปาก ในคอ และเยื่อบุหนังตา ตุ่ม เหล่านี้จะปรากฏเป็นชนิด

ต่างๆ กัน ในระยะเวลาเดียวกัน 

  (14) ไข้หวัดใหญ่ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลียมาก เจ็บคอ ต่อมาจะเริ่มมีอาการ

ไอมากขึ้นๆ ในตอนหลัง ปกติมักจะหายเองได้ ภายใน 2-7 วัน 

  (15) ไข้สมองอักเสบ ไข้มีสูงขึ้น ปวดศีรษะมาก หมดสติ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ชัก อาจมีอาการอัมพาตหรือ

พิการทางสมองได้ 

  (16) ไข้เลือดออก อาการของโรคจะมีไข้ขึ้นสูง อ่อนเพลียเบื่ออาการ ซึม มีผื่นจุดแดง คล้ายยุงกัดบริเวณ

ผิวหนัง แขน ขา ลำตัว อาจ มีอาจเจียนเป็นโลหิตเก่า หรือถ่ายอุจจาระสีดำ หรืออาจมีอาจอาการถึงช็อคและถึงแก่กรรม

ได้ 

  (17) โรคพิษสุนัขบ้า อาการสำคัญได้แก่ คันบริเวณที่ถูกสุนัขหรือสัตว์อื่นกัด รู้สึกผวาเมื่อถูกลม ปวดศีรษะ 

เป็นไข้ กลืนอาหารและน้ำลำบาก มีอาการชักกระตุก และมีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อระบบกลืน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ

กลัวน้ำต่อมา เพ้อคลั่ง และหมดสติ ถึงแก่กรรม จากระบบหายใจล้มเหลว 

  (18) โรคตับอักเสบ มีอาการผิดปกติของการทำงานของตับ ซึ่งมักจะทำให้เกิดมีตาเหลืองเกิดขึ้น อาการ

ของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส ซึ่งจะมีอาการต่างออกไป แต่ส่วนมากผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร มีอาการ

แน่นท้อง ตาเหลืองในที่สุด อาการตาเหลืองอาจจะพบได้น้อย หรือไม่พบในบางราย 

  (19) โรคตาแดงจาไสรัส เริ่มมีอาการปวดตาคล้ายกับมีผงเข้าตา ประมาณ 1-2 วันเปลือกตาจะบวมเยื่อ

ตาจะแดง มีขี้ตาและมีเลือดออกใต้เยื่อบุตา โดยเริ่มที่บริเวณหัวก่อน ต่อมนำเหลืองบริเวณใบหูจะโต บางครั้งจะมีอาการ

คล้ายไข้หวัด อาการของโรคจะดีขึ้นเองภายใน 1-2 สัปดาห์ 

  (20) อาหารเป็นพิษ อาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะมีผู้ป่วยเกิดขึ้นคราวละมากๆ และเกิดขึ้นใน

ระยะเวลาใกล้เคียงกันในกลุ่มผู้บริโภคอาหารชุดเดียวกัน โดยจะมีอาการในระบบทางเดินอาหารอย่างชัดเจน เช่นคลื่นไส้ 

อาเจียน และมีอาการถ่ายเหลวร่วมด้วย 

  (21) โรคบิดแบซิลลารี่ อาการถ่ายเหลว มีไข้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดแบ่งขณะถ่ายอุจจาระ ในกรณีที่มี

อาการมากขึ้นจะมีถ่ายอุจจาระเป็นมูก เป็นเลือดด้วย 

  (22) โรคบิดอมีบา มีอาการไข้ หนาวสั่น ถ่ายสั่นถ่ายเป็นมูก เป็นเลือด ในกรณีที่มีอาการไม่มาก ผู้ป่วยมี

อาการเพียงปวดท้อง สลับการถ่ายเหลวบางครั้ง ในกรณีที่มีอาการมากอาจมีการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวไปยัง

อวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ ปอดหรือสมองได้ 

  (23) ไข้รากสาดน้อย มีอาการไข้ลอยติดกันหลายวัน ปวดศีรษะ ปวดตามตัว เบื่ออาหาร ท้องผูก ชีพจรช้า 

และอาจมีจุดสีชมพูบรเวณลำตัว อาการของโรคอาจจะมีน้อย หรือไม่ชัดเจนก็ได้ ในรายที่มีอาการมากจะเกิดมีเลือดออก

จากลำไส้เล็ก หรือมีการทะลุขึ้น 

  (24) ไข้รากสาดเทียม ลักษณะของโรคมักจะมีอาการรวดเร็ว มีไข้ตลอดเวลา ม้ามโต บางครั้งพบมีจุด

สีชมพูตามลำตัว ถ่ายอุจจาระเหลว ลักษณะอาการของโรคจะรุนแรงน้อยกว่าไข้รากสาดน้อย 

  (25) ไข้รากสาดใหญ่ มีอาการปวดศีรษะ หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีไข้และปวดตามตัว อาจมีผื่นขึ้นได้ในวันที่ 

5-6 ขึ้นกับความรุนแรงของโรค ในบางรายอาจต่างๆ อาจหายได้เองในสัปดาห์ที่ 2 โรคนี้อาจเกิดระบาดลุกลามได้ 

  (26) สครัพไทฟัส มีอาการเริ่มจากแผลบริเวณที่ไรกัด โดยจะมีลักษณะบุ๋มลง ไปคล้ายรอยบุหรี่จี้ แล้วตาม

มาด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ เหงื่อออก ตาแดง ต่อมน้ำเหลืองโตในระยะปลายสัปดาห์แรกจะมีผื่นแดงตามบริเวณลำตัว 
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ลุกลามมาบริเวณแขน ขา แล้วจะหายไปเองได้ในภายหลัง 2-3 วัน 

  (27) มูรีนไทฟัส ลักษณะอากากรป่วยเหมือนกับไข้รากสาดใหญ่ ยกเว้นแต่อาการของโรคจะรุนแรงน้อย

กว่า 

  (28) โรคเท้าช้าง มีอาการไข้นำก่อน มีต่อมน้ำเหลืองโต เส้นน้ำเหลืองของแขน ขาอักเสบ ลูกอัณฑะอักเสบ 

หรืออาจกลายเป็นฝีในที่สุดได้ บางครั้งเกิดการอุดตันของทางเดินน้ำเหลือง โดยจะมีอาการซ้ำๆ อยู่เป็นเวลานาน จนทำให้

เกิดถุงน้ำ แขน ขา อวัยวะเพศ หรือเต้านมโต หรือปัสสาวะขุ่นคล้ายนม  

มีความเพิ่มขึ้นเป็น 45 โดยข้อ 1 แก่งประกาศฯ ฉบับที่2 (พ.ศ. 2534) 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2524 

 ส. พริ้งพวงแก้ว 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

(99 ร.จ. 5 ตอนที่ 32 (ฉบับพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ )ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525) 

 




