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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ 

เพื่อการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  รวมทั้งการถายทอด 

องคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุม  วินิจฉัย  และรักษาโรค  และภัยที่คุกคาม

สุขภาพ  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการปองกันและการควบคุมโรค  และภัยที่คุกคามสุขภาพ  

โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ  กฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  

กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  กฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

อนุสัญญาหรือกฎขอบังคับระหวางประเทศ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในการเฝาระวัง  ปองกัน 

และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน   
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(๓) เปนศูนยกลางในการสงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางดานวิชาการ  เวชภัณฑ  
และวัสดุอุปกรณในการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุม  วินิจฉัย  และรักษาโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

(๔) กําหนดและพัฒนานโยบาย  กฎหมาย  มาตรการและคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงาน
ในการเฝาระวัง  ปองกัน  และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน 

(๕) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีในการเฝาระวัง  ปองกัน  และการควบคุมโรคและภัย 
ที่คุกคามสุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน   

(๖) จัด  ประสาน  และพัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายในการเฝาระวัง  สอบสวน  ปองกัน  
และการควบคุมโรคและภัยที่ คุกคามสุขภาพ   รวมทั้งส่ือสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรค 
แกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

(๗) จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยโรคติดตอเฉพาะโรคติดตอสําคัญ  และ
โรคติดตอรายแรงในระดับตติยภูมิ  และกักกันผูปวยโรคติดตออันตรายตามขอตกลงระหวางประเทศ 

(๘) จัดใหมีบริการปองกัน  ควบคุม  รักษา  และฟนฟูสภาพโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  
ตลอดจนแหลงแพรโรค  เพื่อใหไดองคความรูในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม   

(๙) ดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเฝาระวัง  
ปองกัน  และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพกรณีที่เปนปญหาวงกวางเกิดโรคระบาดรุนแรง
หรือมีแนวโนมที่จะขยายตัวเปนปญหารุนแรง 

(๑๐) ดําเนินการรวมกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศในการเฝาระวัง  ปองกัน  
และควบคุมโรคและปญหาสุขภาพระหวางประเทศ 

(๑๑) พัฒนาระบบและกลไก   เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบ 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมควบคุมโรค  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจาหนาที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงาน 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๕) สถาบันบําราศนราดูร 

(๖) สถาบันราชประชาสมาสัย 

(๗) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   

(๘) - (๑๙)  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 

(๒๐) สํานักระบาดวิทยา 

(๒๑) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

(๒๒) สํานักโรคติดตอทั่วไป 

(๒๓) สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

(๒๔) สํานักโรคไมติดตอ 

(๒๕) สํานักโรคเอดส  วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ขอ ๔ ในกรมควบคุมโรค  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี 

กรมควบคุมโรค  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมควบคุมโรค  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี

กรมควบคุมโรค  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม   

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 

(๓) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรมและเผยแพรกิจกรรมความรู  ความกาวหนา 

และผลงานของกรม 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่  และยานพาหนะของกรม 

(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๗ กองการเจาหนาที่  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  เปนไปตาม

เปาหมาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม 

(๒) ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เกี่ยวกับความรวมมือและความชวยเหลือดานการควบคุมโรค 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับ

การบริหาร  วิชาการและเทคโนโลยีการปองกันและการควบคุมโรค 

(๔) เปนศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย   

ขอ ๑๐ สถาบันบําราศนราดูร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุม  ตรวจ  

วินิจฉัย  รักษา  และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเอดสและโรคที่เปนปญหาสําคัญ 

(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเอดส

และโรคที่เปนปญหาสําคัญ 

(๓) ใหบริการเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟนฟู

สภาพผูปวยโรคเอดสและโรคที่เปนปญหาสําคัญในระดับตติยภูมิ 

(๔) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟนฟูสภาพผูปวย

ที่เปนปญหาสําคัญ  โดยเฉพาะทักษะการดูแลรักษาผูปวยโรคเอดสและผูที่ไดรับผลกระทบจาก 

โรคเอดสใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๕) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขในสาขาที่เกี่ยวของ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๖) กักกันผูปวยโรคติดตออันตรายตามขอตกลงระหวางประเทศ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ สถาบันราชประชาสมาสัย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุม  ตรวจ  

วินิจฉัย  รักษา  และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเร้ือน 

(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และ

ฟนฟูสภาพผูปวยโรคเร้ือน 

(๓) ใหบริการเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟนฟู

สภาพผูปวยโรคเร้ือนในระดับตติยภูมิ 

(๔) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  

รักษา  และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเร้ือนใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๕) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขในสาขาที่เกี่ยวของ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๖) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือขายในการเฝาระวัง  ปองกัน

และการควบคุมโรคเร้ือน 

(๗) เปนสถานกักกันผูปวยโรคเร้ือน 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรู  ตลอดจนกําหนดและพัฒนามาตรฐาน  

หลักเกณฑ  และรูปแบบการดําเนินงานดานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ  

และผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี  รวมทั้งประสาน  และสนับสนุนการพัฒนาระบบ  

กลไก  และเครือขายดานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ  และผลกระทบจากการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ใหแกหนวยงานภาครัฐ   เอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

และประชาชน 

(๔) เปนศูนยขอมูลและประสานงานการเฝาระวัง  ปองกัน  ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ  

และผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๓ - ๒๔  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุม

โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ   

(๒) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง  

ปองกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคและภัย 
ที่คุกคามสุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาชน 
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๔) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง  
ปองกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) สนับสนุนการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อการปองกัน 
โรคระหวางประเทศ 

(๖) เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๕ สํานักระบาดวิทยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานระบาดวิทยา 
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานและสมรรถนะบุคลากรดานระบาดวิทยา 

ทุกระดับ 
(๓) จัดและพัฒนาระบบเครือขายในการเฝาระวัง  การสอบสวนโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  

รวมทั้งการดําเนินงานของเครือขาย  รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการเฝาระวังและติดตามสถานการณของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(๔) เผยแพรขอมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้ง 
การสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงและสําคัญ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๖ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และการควบคุม

โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง  

ปองกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคและภัย 

ที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือขายในการเฝาระวัง  ปองกัน  

และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

(๕) ประสานการพัฒนาองคความรูดานการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคและภัย 

ที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๗ สํานักโรคติดตอทั่วไป  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  

และควบคุม  โรคติดตอที่อุบัติใหมและอุบัติซํ้า  โรคติดตอระหวางประเทศ  โรคติดตอที่ปองกันไดดวย

วัคซีน  โรคติดตอทางอาหารและน้ํา  โรคติดตอระหวางสัตวและคน  และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ

หายใจในเด็ก 

(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินการ  เฝาระวัง  

ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอที่อุบัติใหมและอุบัติซํ้า  โรคติดตอระหวางประเทศ   โรคติดตอ 

ที่ปองกันไดดวยวัคซีน  โรคติดตอทางอาหารและน้ํา  โรคติดตอระหวางสัตวและคน  และโรคติดเชื้อ

เฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 

(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอ 

ที่อุบัติใหมและอุบัติซํ้า  โรคติดตอระหวางประเทศ  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน  โรคติดตอ 

ทางอาหารและน้ํา  โรคติดตอระหวางสัตวและคน  และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก  

ใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือขายการเฝาระวัง  ปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอที่อุบัติใหมและอุบัติซํ้า  โรคติดตอระหวางประเทศ  โรคติดตอที่ปองกันไดดวย

วัคซีน  โรคติดตอทางอาหารและน้ํา  โรคติดตอระหวางสัตวและคน  และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ

หายใจในเด็ก   



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๕) ประสานการพัฒนาองคความรูดานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรคติดตอที่อุบัติใหมและ
อุบัติซํ้า  โรคติดตอระหวางประเทศ  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน  โรคติดตอทางอาหารและน้ํา  
โรคติดตอระหวางสัตวและคน  และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๘ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  

และควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน  เฝาระวัง  

ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอ 

นําโดยแมลง  ใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือขายการเฝาระวัง  ปองกัน 

และควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
(๕) ประสานการพัฒนาองคความรูดานการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคติดตอนําโดยแมลง 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๙ สํานักโรคไมติดตอ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุม

โรคไมติดตอ  ที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ  การบาดเจ็บ  พฤติกรรม
และสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไมเหมาะสม 

(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐาน  หลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน  เฝาระวัง  ปองกัน  
และควบคุมโรคไมติดตอที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ  การบาดเจ็บ  
พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไมเหมาะสม 

(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคไมติดตอ
ที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ  การบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  
พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไมเหมาะสม 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือขายการเฝาระวัง  ปองกัน 
และควบคุมโรคไมติดตอที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ  การบาดเจ็บ  
พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไมเหมาะสม 

(๕) เปนศูนยขอมูลและประสานงานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคไมติดตอที่มี
สาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ   การบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  
พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไมเหมาะสม 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๓๐ สํานักโรคเอดส  วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  

และควบคุมโรคเอดส  วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานในการ 

เฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคเอดส  วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคเอดส  

วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือขายการเฝาระวัง  ปองกัน 
และควบคุมโรคเอดส  วัณโรค  และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   

(๕) ประสานและพัฒนาองคความรูดานการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคเอดส  วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิทยา  แกวภราดัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป   อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


