
สรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

โดย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
***************************** 

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 86 ก 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเษกษา (6 มีนาคม 2559) มีทั้งหมด 9 หมวด 60 มาตรา พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558   
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งด้านกฎหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ซึ่งกลไกการด าเนินงานมีทั้ง
ระดบัประเทศ ระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ี 

 บทนิยามที่ส าคัญ 
 “โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของโรคซึ่งสามารถแพร่โดยตรงหรือ
ทางอ้อมมาสู่คน 
 “โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่าง
รวดเร็ว 
       “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 
       “โรคระบาด” หมายความว่า โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่
ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางหรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

 โครงสร้างคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
 2. คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
 3. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีไม่น้อยกว่า 18 คน ประกอบด้วย 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
  - ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปุศสัตว์จังหวัด หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
    ธารณภัยจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และ
  - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
  - นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างละ 1 คน เป็นกรรมการจาก
    หน่วยงานด้านส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 คน 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอ าเภอ อย่างละ 2 คน 
  - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  - ข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ด าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค                  
    จ านวนไม่เกิน 2 คนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    *องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละชุดกรรมการนั้น ขออธิบายเฉพาะคณะกรรมการ
     โรคติดต่อจังหวัดด้วยเป็นคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ 
 4. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
 5. คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก 



 6. คณะกรรมการด้านวิชาการ 
 ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ขึ้นในทุกอ าเภอหรือเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพ่ือท าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ซึ่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 
 1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 1 คน 
 ๒. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข จ านวน  2 คน และหรือ 
 3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชนตามท่ีผู้ว่าราชการเห็นสมควร 

 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
กรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดตามนิยามกฎหมายเกิดขึ้น               

ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
          - เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น หรือ มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในบ้าน 

          - ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ 

ดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานพยาบาล 

          - ผู้ท าการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์
หรือทางการสัตว์แพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

          - เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดข้ึนในสถานที่นั้น 

 การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด

ในเขตพ้ืนที่ใดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่นั้นมีอ านาจที่จะด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ใดด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 - ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรค
หรือพาหะ มารับการตรวจหรือรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัยอาจด าเนินการ
โดยการแยกกัก กันกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด จนกว่าจะได้รับ
การตรวจและชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันสงสัย 

 - ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามวัน เวลา สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
โรคติดต่อก าหนด เพ่ือมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

 - ให้น าศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดไป
รับการตรวจ หรือจัดการทางแพทย์ 
 - ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น ก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใดๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อ
โรคติดต่อ หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือการควบคุมและป้องกันการแพร่โรค  

 - ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 



 - เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
เกิดข้ึนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 

 กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด                
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอ านาจในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน 

o สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจ าหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องดื่มโรงงาน 
สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใดไว้เป็นการชั่วคราว 

o สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการ
ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว 

o สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโ รคระบาดเข้าไป              
ในสถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก           
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 อ านาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
 1. มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
 2. เข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์
ตกหรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานที่นั้น เ พ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และหากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถด าเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
 
 


