
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

ครั้งที ่3/๒๕๖1 
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน ๒๕๖1  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์              ผู้ชว่ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายแพทย์ครรชิต   ลิมปกาญจนรัตน์ นักวิชาการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายแพทย์ศุภชัย   ฤกษ์งาม ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5. พลตรีต่างแดน   พิศาลพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์  
ส านักสนับสนุน ส านักงานปลัด ฯ 
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

กรรมการ 

6. นายปริยะ   เวสสบุตร ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานปลัดฯ 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรรมการ 

7. นายทรงกลด  สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ช่วยราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ 

8. นางศิริรัตน์  ศรีชาติ นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ    
ส านักงานประกันสังคม 
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรรมการ 

9. 
 

นายวีระกุล   อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ 

10. นายแพทย์เจษฎา  โชคด ารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
11. นายวราสิทธิ์   กาญจนสูตร ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข 

แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรรมการ 

12. พล.ต.ต.เกษม   รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ.6) โรงพยาบาลต ารวจ 
แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

กรรมการ 

13. แพทย์หญิงนฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ 
แทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

กรรมการ 
 

14. 
 

นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 
 

15. นายแพทย์ชัยพร   พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขภาพ) 
แทน อธิบดีกรมอนามัย 

กรรมการ 

16. นางพัฒนา   ศรีทร ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

กรรมการ 
 

17. น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

18. นายพิสิษฐ์   วงศ์เธียรธนา นิติกรช านาญการพิเศษ กองกฎหมาย 
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรรมการ 

    
19. นายสาวกาญจนา ... 
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19. 
 

นางสาวกาญจนา  นิตยะ ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

กรรมการ 
 

20. นายแพทย์ชวินทร์   ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

21. ดร.ราศรี   ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 
ผู้แทนสภาการพยาบาล 

กรรมการ 

22. รศ.ยุพา   เอื้อจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ 

กรรมการ 

23. นางสาวพรพิมล  ตันตราธิวุฒิ ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

กรรมการ 

24. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ
เลขานุการ 

25. นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นายแพทย์นคร   เปรมศรี ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
3. ผู้แทนแพทยสภา  กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

2. นางนันท์นภัส  วงษ์พิรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 

3. นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ผู้เข้าร่วมประชุม 

4. แพทย์หญิงดารินทร์  อารีย์โชคชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

5. นางสาวอังคณา   บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 

6. นางสาวสุทธินีย์   มโนสมุทร นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 

7. นางสาวณัฐนรี   สถิตไพบูลย์ นิติกร ศูนย์กฎหมาย  ผู้เข้าร่วมประชุม 

8. นายพิเชษฐ์   ถิ่นทับไทย นิติกร ศูนย์กฎหมาย  ผู้เข้าร่วมประชุม 

9. นางสาวชนัญปภัสร์   บวัทอง นิติกร ศูนย์กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 

10. นางสาวสุภัสนันท์  เหมือนประสาท นิติกร ศูนย์กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 

11.  นายอาทร  ศรีสุวรรณ นิติกร ศูนย์กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 

12. นางสาววชิญาภรณ์ ... 



3 
 

12. นางสาววิชญาภรณ์  วงษ์บ าหรุ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

13. นายสุขสันต์  จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

14. นางสาวศิริประภา  กอแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

15. นายปัญญา  ใบทอง นิติกรช านาญการ กองกฎหมาย            
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

16. นางสาวณัฏฐิกา  เพ็ชร์เกราะ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักสารนิเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 
17. นายสมศักดิ์  ดียิ่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักสารนิเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 
18. นางสาวลักษณ์วิไล  ยุทธสุทธิพงศ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักสารนิเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 
19. นางสาวรุสมีนา  นิมะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 
20. นางสุพินดา  ตีระรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
21. นางสาวนภาพร  ค ากล่อม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  ผู้เข้าร่วมประชุม 
22. นางสาวนฤมล บุญเนิน นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมประชุม 
23. นางสาวพีรยา  สีดานุพนธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
24. น.สพ.พัสกร  ไชยสาร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
25. นางสาววิชญาภรณ์  วงษ์บ าหรุ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 
26. นางสาวนภวรรณ  เจนใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
27. สพ.ญ.รัตนพร  ตั้งวังวิวัฒน์ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ 

หนึ่งเดียว 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

28. สพ.ญ.อรพิรุฬห์  ยุรชัย นายสัตวแพทย์ช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
29. นายธีระยศ  กอบอาษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
30. นางสาวอรณดี  ธีระวตากูร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
31. นางปิ่นนภ   นรเศรษฐพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
32. นางอาริยา   กล่อมกลิ่นสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

33. นายอานุภาพ   พงษ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

34. นายจิรวรรธ   ประมวลเจริญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

35. นางสาวจันทร์จิรา   เสนาพรม นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

36. นางสาวธนิษฐา   จันทร์พิลา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 

 
นายแพทย์ธนรักษ์... 
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นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมแทนเลขานุการฯ ดังนี้ 
1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 2 เรื่อง ได้แก่ 

  1.1 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
  1.๒ แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 

2. เพ่ือแจ้งเรื่องเพ่ือพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 
2.1 ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
พ.ศ. .... 

2.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 

  2.3 ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 

       3. เพื่อเสนอเรื่องเพ่ือทราบ 2 เรื่อง 
3.1 รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญ 
      - การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) 
      - การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส (MERS) 
3.2 สถานการณ์และแนวโน้มของโรคไข้เลือดออก 

 

  
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2/๒๕61 เม่ือวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561) 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือให้ คณะกรรมการหรือผู้แทน พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 24 หน้า    
 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า) 
  

3.1 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อ านวยการส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้าการจัดท าร่าง

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ดังนี้   
 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ให้เหมาะสม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค และมอบกรมควบคุมโรค น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ปรับปรุง
องค์ประกอบให้เหมาะสม และจัดท าประกาศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามต่อไป 
  
 
 
 

การเปรียบเทียบ... 
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การเปรียบเทียบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
องค์ประกอบ เสนอที่ประชุม คกก.โรคติดต่อ

แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 
เสนอที่ประชุม คกก.โรคติดต่อ

แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 
1. ที่ปรึกษา 
2. ประธาน 
3. รองประธาน 
4. อนุกรรมการ 
5. จ านวน 

5 ท่าน 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
23 ท่าน 
30 ท่าน 

- 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
14 ท่าน 
16 ท่าน 

*หมายเหตุ: ปรับเพ่ิมเติม  
  1. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  3. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือว่า เปลี่ยนจากผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จะครอบคลุมกว่า
หรือไม ่
 พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม เสนอว่าถ้าเป้าหมายคือโรงเรียนแพทย์ ควรเป็น เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (University Hospital Network หรือ UHOSNET) ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน ส่วน
ส านักงานการอุดมศึกษาจะดูแลครอบคลุมทุกคณะ ไม่เฉพาะโรงเรียนแพทย์  เสนอให้ UHOSNET เป็นผู้แทน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 ประธาน กล่าวสรุป ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรเป็นหน่วยงานใด และมอบฝ่ายเลขาฯ หาข้อมูล ชื่อ
ทางการ UHOSNET ตามทีพ่ลตรีต่างแดน เสนอ 
 นายแพทย์ธนรักษ์ รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขลงนามต่อไป 

 
มติที่ประชุม: รับทราบความก้าวหน้า ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
 

 3.2 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ดังนี้ 

- วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการ 
- วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กรมควบคุมโรค ด าเนินการเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือกลั่นกรองให้ความเห็นก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 
 

วันที่ 21 … 
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- วันที่ 21 กันยายน 2561 สศช.ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ โดยคณะอนุกรรมการด้านพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม เชิญผู้แทนกรมควบคุมโรค
เข้าชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 
 ความเป็นมาของการยกร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชย ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรค หรือควบคุมโรคติดต่อ 

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการในก าหนดค่าชดเชยและค่าตอบแทน 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 25๖0 

๒. กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ได้จัดประชุมเพ่ือหารือเรื่องค่าตอบแทน และค่าชดเชยให้แก่
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ เมื่อวันที่     
2 มถิุนายน 25๖๐ 

๓. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุม จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าชดเชยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรค 
หรือควบคุมโรคติดต่อ 

๔. กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ งานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ เมื่อวันที่                      
4 มถิุนายน 2561 

๕. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560      
ที่ประชุมได้มีมติให้กรมควบคุมโรคน าร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชย
ฯ ไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

๖. กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชยฯ  
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๗. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๑  
เพ่ือพิจารณาร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชยฯ โดยน าข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 

 
4.๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ... 
 

 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค น าเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค   
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ... ดังนี้  
 
 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังฯ 

หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข 
ข้อ 4 
ผู้มีสิทธไิด้รับค่าตอบแทน  
- เป็นเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุม
โรคตดิต่อ 
- เนื่องมาจากพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่ออันตราย 

ข้อ 5 
ผู้รับค าขอและผู้พิจารณาค่าตอบแทน 
ได้แก ่
1. อธิบดี หรือต าแหน่งซึ่งเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่เทียบเท่า ในกรณีเจ้าหน้าที่สังกัด
ราชการส่วนกลาง  
2. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ใน
กรณี เจ้าหน้าที่สั งกัดราชการในส่วน
ภูมิภาค  
3. ผูอ านวยการส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ในกรณีเจา้หน้าที่สังกัด
กรุงเทพมหานคร  
ข้อ 6 
ผู้ มี อ า น าจ พิจ า รณากา ร เบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน 
1. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับแต่ได้รับเรื่อง (ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
ขยายได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่ครบก าหนด) 
2. ต้องแจ้งผลการพิจารณาพร้อมสิทธิ
อุทธรณ์ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วันนับแต่
พิจารณาแล้วเสร็จ 
3. การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อปลัดกระทรวง/
ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
4.  ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวง/ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/กทม. ให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ 7 
ให้เบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานต่อ 8 ชั่วโมงหรือต่อหน่ึงผลัด 
ดังน้ี 
1. ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วย CDCU/เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับค าสั่ ง
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
2. เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย 
CDCU/หน่วยงานของรัฐ ให้เบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติ งานจริ ง  กรณี
ปฏิบัติ งานไม่ถึ ง  8 ช่ัวโมง ให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนลดลดตามสัดส่วนโดยคิดเป็น
รายช่ัวโมง เศษของช่ัวโมงให้ปัดเศษเป็น 
1 ช่ัวโมง 
3 .  ก ร ณี เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานพยาบาล/ห้องปฏิบัติการ/สถานที่ที่
ได้มีการชันสูตรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ/
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้
เบิกจ่ายตามผลัดที่ได้ปฏิบัติงานจริง 
ข้อ 8  
- การเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงิน
นอก งบ ปร ะ ม า ณขอ งห น่ ว ย ง า น ที่
เจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัด 
- วิธีการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 
ข้อ 9 
ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีการ     เฝ้า
ระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุม
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
( Extensively drug – resistant 
tuberculosis (XDR – TB)) 
ข้อ 10 
การ เบิ กจ่ าย เ งินค่ าตอบแทนให้ แก่
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ไม่เป็นการตัด
สิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับค่าตอบแทน
จ า ก ท า ง ร า ช ก า ร ห รื อ ห น่ ว ย ง า น 
ต้นสังกัด เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้ตาม
กฎหมายหรือระเบียบอื่นในลักษณะ
เดียวกันด้วย และถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับ
เงินอื่นใดส าหรับเหตุการณ์เดียวกันไป
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่
จะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ เว้น

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข 
แต่เงินอื่นใดที่ได้รับนั้น มีจ านวนต่ ากว่า
ค่าตอบแทนที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบ
นี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เฉพาะ
ส่วนที่ขาดอยู ่
ข้อ11 
ผู้รักษาการตามระเบียบคือ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 นายแพทย์เจษฎา สอบถาม ร่างระเบียบฯ นี้ หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ได้ด้วยหรือไม่ และหน่วยงานที่ไม่
มีเงินบ ารุงและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จะท าอย่างไร จะต้องของบประมาณกลางหรือไม่ ในกรณีนี้ส านักงบประมาณจะ
ให้ของบประมาณเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน และผู้มีอ านาจพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เขตปกครองพิเศษอ่ืน
สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ และ กรณีมีผู้ปฏิบัติงานคนเดียวในพ้ืนที่ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบเหมาจ่ายได้
หรือไม ่ 
 ประธาน กล่าวว่า ประเด็นที่นายแพทย์เจษฎา เสนอต้องได้ข้อยุติ มิเช่นนั้นการเสนอร่างระเบียบฯ จะท า
ไม่ได ้ซึ่งต้องเสนอร่างระเบียบฯ ในคราวต่อไปหรือไม่ 
 นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค  ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร แทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
เสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. จากร่างระเบียบฯ ข้อ 5 (3) ผู้อ านวยการส านักอนามัย หรือผู้อ านวยการส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นส านักซึ่งอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในกรณีเจ้าหน้าที่ ผู้นั้นสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก
ข้อความนี้ไม่ได้ครอบคลุมผู้อ านวยการเขต  

2. ข้อ 10 ... เว้นแต่เงินอ่ืนใดที่ได้รับนั้นมีจ านวนต่ ากว่าค่าตอบแทนที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบนี้ ก็ให้มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่  ในส่วนข้อความนี้ ทางกทม.มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว ซ่ึงไม่สามารถใช้ได้ 

3. ขอเพ่ิมข้อ 7.4 กรณี เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครให้ใช้อัตราค่าตอบแทนบุคลากร ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ ตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 

นายแพทย์เจษฎา เสนอแนะ ให้ใช้ข้อความตามเดิม และลงท้ายว่า  “โดยความเห็นชอบของหน่วยงาน”  
นายแพทย์ชวินทร์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ข้อ 10 ให้คงไว้ ให้ครอบคลุมกับหน่วยงานอ่ืน ส่วนของกทม.ให้เพ่ิมเติม

ข้อ 7.4 และให้ใช้อัตราของกรุงเทพมหานคร 
ประธาน สรุป กรุงเทพมหานคร ให้ใช้ตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครก าหนด และลงท้าย “โดยความ

เห็นชอบของหน่วยงาน”  
นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวถึง ประเด็นการตั้งงบประมาณค่าตอบแทน ร่างระเบียบฯนี้ เป็นโรคติดต่ออันตราย 

12 โรค ที่ขณะนี้ไม่พบในประเทศไทยทั้ง 12 โรค ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนจะไม่สูงมาก เนื่องจากเป็นเหตุการณ์
ระยะสั้น และมีผู้ปฏิบัติงานจ านวนไม่มาก โดยโรคท่ีเคยพบ เช่น โรคเมอร์ส สามารถคาดการณ์ประมาณงบประมาณที่
ใช้จ่ายจริงได ้ในส่วนของงบประมาณค่าตอบแทนกรณีโรคติดต่ออันตราย กรมควบคุมโรคมีงบประมาณเพียงพอ 

ประธาน กล่าวว่า ให้น าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปจัดท าเป็นค าของบประมาณปกติ กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ 
สามารถถัวจ่ายได้  

 
 

นางสาวอังคณา... 
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นางสาวอังคณา ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนเดียวและท างานต่อเนื่อง ท าการเบิกจ่าย
อย่างไร โดยหลักการ ตามร่างระเบียบนี้ฯ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตามที่ปฏิบัติงานตามจริง เป็น
ผลัด (8 ชั่วโมงคิดเป็น 1 ผลัด) โดยนับเวลาตามที่ปฏิบัติงานจริง และกรมควบคุมโรคจะจัดท าคู่มือควบคู่กับการ
เบิกจ่าย และประเด็นอ่ืนๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการ 

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กล่าวเห็นด้วยกับที่ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เสนอ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขาฯด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม และด าเนินการเสนอตาม

ขั้นตอนต่อไป 
 
4.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 
 
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค น าเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ

โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การ
ป้องกัน หรือการควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... ดังนี้   

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังฯ 
หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข 

ข้อ 4 
ผู้มีสิทธไิด้รับค่าตอบแทน  
๑. เป็นเจา้หน้าท่ีที่ได้ปฏิบัตหิน้าท่ีในการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือ
ควบคุมโรคติดต่อ  
๒. เนื่องมาจากพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอัน
ควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาด 

ข้อ 5 
ผู้รับค าขอและผู้พิจารณาค่าตอบแทน 
ได้แก ่
๑. อธิบดี หรือต าแหน่งซึ่งเรียกช่ืออย่าง
อื่นที่เทียบเท่า ในกรณีเจ้าหน้าที่สังกัด
ราชการส่วนกลาง  
๒. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ใน
กรณีเจ้าหน้าที่สังกัดราชการในส่วน
ภูมิภาค  
๓.  ผู้ อ านวยการส านั กอนามั ยหรื อ
ผู้อ านวยการส านักหรือส่วนราชการ 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นส านักซึ่ง
อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
แบบค าขอรับค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม
แนบท้ายระเบียบน้ี 
ข้อ 6 
ผู้ มี อ า น าจ พิจ า รณากา ร เบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน 
1. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับแต่ไดร้ับเรื่อง  
(ถ้ามีเหตุจ าเป็น ขยายไดไ้ม่เกิน 30 วัน
นับแต่ครบก าหนด) 
2. ต้องแจ้งผลการพิจารณาพร้อมสิทธิ
อุทธรณ์ให้ผูร้้องทราบภายใน 7 วันนับแต่
พิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ 7 
ให้เบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานต่อ 8 ช่ัวโมงหรือต่อหนึ่งผลัด 
ดังนี ้
1. ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วย CDCU/เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับค าสั่ ง
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
2. เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย 
CDCU/หน่วยงานของรัฐ ให้เบิกจ่ายตาม
ระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติ งานจริ ง  กรณี
ปฏิบัติ งานไม่ถึ ง  8 ช่ัวโมง ให้ ได้ รับ
ค่าตอบแทนลดลดตามสัดส่วนโดยคิดเป็น
รายช่ัวโมง เศษของช่ัวโมงให้ปัดเศษเป็น 
1 ช่ัวโมง 
3 .  ก ร ณี เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง ป ฏิ บั ติ ใ น
สถานพยาบาล/ห้องปฏิบัติการ/สถานที่ที่
ได้มีการชันสูตรในสังกัดหน่วยงานของรัฐ/
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้
เบิกจ่ายตามผลัดที่ได้ปฏิบัติงานจริง 
ข้อ 8 
- ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณหรอืเงิน
นอกงบประมาณของหน่วยงานท่ี
เจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัด 
- วิธีเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข 
3. การอุทธรณ์ให้ยื่นต่อปลัดกระทรวง/
ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. ภายใน 15 วัน
นับแต่ไดร้ับแจ้งผลการพิจารณา 
4.  ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวง/ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/กทม. ให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ 9 
การ เบิ กจ่ าย เ งินค่ าตอบแทนให้ แก่
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ไม่เป็นการตัด
สิทธิของเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับค่าตอบแทน
จ า ก ท า ง ร า ช ก า ร ห รื อ ห น่ ว ย ง า น 
ต้นสังกัด เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้ตาม
กฎหมายหรือระเบียบอื่นในลักษณะ
เดียวกันด้วย และถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับ
เงินอื่นใดส าหรับเหตุการณ์เดียวกันไป
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่
จะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ เว้น
แต่เงินอื่นใดที่ได้รับนั้น มีจ านวนต่ ากว่า
ค่าตอบแทนที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบ
นี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เฉพาะ
ส่วนที่ขาดอยู ่
ข้อ 10 
ผู้รักษาการตามระเบียบ คือ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
นายแพทย์เจษฎา ชี้แจง ร่างระเบียบฯ นี้ เป็นเงิน Top up ไม่ใช่เงินค่าเวร 
นายแพทย์ชวินทร์ ขอให้เพ่ิมเติม ข้อความ “โดยความเห็นชอบของหน่วยงาน” เช่นเดียวกับ ร่างระเบียบฯ 

โรคติดต่ออันตราย และ ให้มคี านิยามเพ่ิมเติม โรคติดต่ออันตราย และโรคระบาด 
นางสาวอังคณา กล่าวว่า ค านิยามอยู่ในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้ว ซึ่งโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า

ระวัง โรคติดต่ออันตราย และโรคระบาด แต่ละโรคมีกลไกการด าเนินงานต่างกัน สามารถใช้อ้างอิงได้  โดยไม่ต้อง
น ามาบรรจุไว้ในร่างระเบียบฯ และในส่วนของคู่มือ ทางฝ่ายเลขา จะรับน าไปปรับปรุง และเชื่อมโยงเป็น แผนภูมิ ให้
ง่ายต่อการด าเนินการ 

นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มี
ข้อสงสัย ในร่างระเบียบฯ ฉบับแรก และร่างระเบียบฯ ฉบับที่สอง เรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มอัตราไม่
เท่ากัน  

นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวถึง สัดส่วนของอัตราค่าตอบแทนมีการพิจารณาหลายด้าน โดยไม่ให้ เกิดความ
แตกต่างของค่าตอบแทนระหว่างแต่ละกลุ่มมากเกินไป และให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เช่น 
ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่ออันตราย เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ส าคัญในการท างาน คือ ทีมแพทย์ แต่กรณีเกิดโรค
ระบาด เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์เป็น supervisor ซึ่งทีม
แพทย์มีภาระงานน้อยกว่าในกรณีที่เกิดโรคติดต่ออันตราย ซ่ึงทั้งหมดนี้พิจารณาจากระดับความเสี่ยง ปริมาณงานที่
เกิดจากการท างานจริงในแต่ละสภาวการณ์  

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขาฯด าเนินการแก้ไขตามที่ประชุม และด าเนินการเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
 

 
4.3 ร่างระเบียบ... 
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4.3 ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชดเชยตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ. ... 

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค น าเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชดเชยตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวน
โรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ. ... ดังนี้   

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังฯ 
หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข 

ข้อ 4 
เจ้าหน้าท่ีที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
เฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือ
ควบคุมโรคติดต่อ  
๒ .  เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ นั้ นติ ด เ ช้ื อหรื อ เป็ น
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่อ
อันตรายตามมาตรา ๖ (๑) หรือโรค
ระบาดตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ 5 
1. กรณีเจ้าหน้าที่สังกัดราชการส่วนกลาง 
ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีหรือต าแหน่งที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
2. กรณีเจ้าหน้าที่สังกัดราชการในส่วน
ภูมิภาค ให้ยื่ นค าขอต่อหัวหน้าส่ วน
ราชการประจ าจังหวัด 
3. กรณีเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ให้ยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการส านักอนามัย 
หรือผู้อ านวยการส านักหรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นส านักซึ่ง
อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ให้บุคคลตาม 1 - 3 เสนอเรื่องต่อกรม
ควบคุมโรค ภายใน 15 วัน 
 

ข้อ 6 
- ให้กรมควบคุมโรคแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
กรมควบคุม โรคหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ของ
ห น่ ว ย ง า น อื่ น ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในด้าน
การแพทย์หรือการสาธารณสุขจ านวน
ตั้ ง แ ต่  ๓  ค น  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  ๗  ค น  
เป็นคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ค่าชดเชย 
- ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ค่าชดเชยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง ถ้ามีเหตุจ าเป็น ให้
ขยายระยะเวลาพิจารณา 
ออกไปได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว 
ข้อ 7 
(๑) กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่าง
ถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการ
รักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อการด ารงชีวิต 
- ให้ได้รับค่าชดเชย ๒๕ เท่าของค่าครอง
ชีพหรือเงินเดือน รวมถึงเงินเพิ่มอื่นท่ีจ่าย
ควบกับเงินเดือน ทั้งนี้ ค่าชดเชยที่ได้รับ
ต้องไม่ต่ ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒ )  กรณี สูญ เสี ยอวั ย วะ  พิ ก ารที่ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต บาดเจ็บจน
ได้รับอันตรายสาหัส หรือจ าเป็นต้องได้รับ
การรักษาในสถานพยาบาลเกินยี่สิบวัน 
ขึ้นไป 
- ให้ได้รับค่าชดเชย ๑๒.๕ เท่าของค่า
ครองชีพหรือเงินเดือน รวมถึงเงินเพิ่มอื่น
ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ทั้งนี้ ค่าชดเชยที่
ได้รับต้องไม่ต่ ากว่า ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่
ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) กรณีติดเช้ือ และได้รับการรักษาใน
สถานพยาบาลตั้งแต่เจ็ดวันแต่ไม่เกินยี่สิบ
วัน 
 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไข 
- ให้ได้รับค่าชดเชยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
ข้อ ๗ วรรคสอง  
   กรณีบุพการี คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ติดเช้ือหรือ
เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่อ
อันตราย หรือโรคระบาด 
- ให้ได้รับค่าชดเชยตามข้อ 7 (1) - (3) 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ไม่ เกินกว่าอัตราที่
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นมีสิทธิได้รับ 
ข้อ 8 
- ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงิน
นอกงบประมาณของกรมควบคุมโรค 
- วิธีเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
ข้อ 9 
การเบิกจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่
ตามระเบียบนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของ
เจ้าหน้าที่ที่จะได้รับค่าตอบแทนจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือระเบียบ
อื่น ในลักษณะเดียวกันด้ วย และถ้ า
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับเงินอื่นใดส าหรับ
เหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นเป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย
ตามระเบียบนี้ เว้นแต่เงินอ่ืนใดที่ได้รับนั้น 
มีจ านวนต่ ากว่าค่าชดเชยที่มีสิทธิจะได้รับ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ นี้  ก็ ใ ห้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ 
ข้อ 10 
ผู้รักษาการตามระเบียบ คือ  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวสรุป ร่างระเบียบฯ ฉบับนี้ เป็นการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้ง

โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด และโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ในกรณีปกติเจ้าหน้าที่ต้องออกไปปฏิบัติงาน และติด โรคใน
พ้ืนที่ เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายค่าชดเชยได้  

นายแพทย์เจษฎา สอบถาม กรณคีู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ขอรับค่าชดเชย จะพิจารณาอย่างไร  
พลตรีต่างแดน กล่าวถึง ค่าชดเชย ในบางกรณีอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น การติดเชื้อในการ

รักษาพยาบาลแล้วหายเป็นปกติ ไม่ควรได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่แล้ว และการเบิกจ่ายค่าชดเชย ถ้าคนที่ติดโรคเป็นญาติพ่ีน้อง จะท า
อย่างไร เพราะมีข้อจ ากัดในเงื่อนไข จะมีแนวทางด าเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา 

นายแพทย์เจษฎา... 
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นายแพทย์เจษฎา กล่าวถึง กรณีการเบิกจ่ายค่าชดเชยในรายที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข จะมีคณะกรรมการฯ
พิจารณา แต่ละกรณ ี

นางสาวอังคณา กล่าวชี้แจง เรื่องการชดเชยเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่มาช่วยในการปฏิบัติราชการ อ้างอิง
มาจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องใน การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งก าหนดอัตราค่าชดเชย เรื่องการเจ็บป่วยหรือการได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2540  ซึ่งมีการ
ก าหนดค่าชดเชยในลักษณะเดียวกันไว้ ส่วนประเด็น วิธีการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าชดเชย ก าหนดให้ส่งมาที่    
กรมควบคุมโรค และมีคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าชดเชย โดยพิจารณาสิทธิตามระเบียบฯ ฉบับนี้ และจ านวน
เงินค่าชดเชยที่เหมาะสม จากเงื่อนไขการเบิกจ่าย กรณีญาติสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย อนึ่ง ระเบียบฯฉบับนี้ หากเมื่อน าไปใช้แล้วพบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติ สามารถแก้ไขระเบียบฯได้  

นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวเพ่ิมเติม กรณี เจ้าหน้าที่สายงานสาธารณสุขที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หากติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่ เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าชดเชย 

ประธาน กล่าวถึง ประเด็นงบประมาณ เพ่ือไม่เพ่ิมภาระด้านงบประมาณ ส าหรับการท างานด้านนี้ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานมีน้อย ควรมีคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าพนักงานฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง  

นายแพทย์ชวินทร์ เห็นด้วยกับพลตรีต่างแดน ในกรณีผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเป็นญาติสายรอง 
จะสามารถระบุในกฎหมายได้อย่างไรบ้าง 

นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวว่า หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับกรณีญาติสายรองของเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อ ควร
ได้รับค่าชดเชยด้วย ทางฝ่ายเลขาฯ จะรับไปปรับแก้ในร่างระเบียบฯ ฉบับนี้  

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมช่วยกันหารือ ในการใช้ค าจ ากัดความเครือญาติสายรอง ให้ครอบคลุม 
พลตรีต่างแดน สอบถาม กรณีผู้ติดเชื้อไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แต่เป็นญาติ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการ

จ่ายค่าชดเชยจากสิ่งใด และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่คนที่บ้านติดโรคด้วย ควรจะถือว่าเป็นความประมาท 
ค่าชดเชยที่ได้รับควรลดลง  

ประธาน กล่าวถึง การจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบฯนี้ งบประมาณตั้งไว้ที่กรมควบคุมโรคซึ่งครอบคลุมทุก
หน่วยงานนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้ว  

 นายวราสิทธิ์ เห็นด้วยในหลักการ แต่การจ ากัดเงื่อนไขการรับค่าชดเชยเฉพาะบุคคลในครอบครัว อาจท าให้
เกิดข้อขัดข้องในกรณีที่มีการพักอาศัยรวมกันหลายท่าน ซึ่งการพิสูจน์เป็นภาระของคณะกรรมการที่กรมควบคุมโรค
แต่งตั้ง เสนอแนะให้ใช้ค าว่า “บุคคลในครอบครัวซึ่งพักอาศัยอยู่กับเจ้าหน้าที่ และติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ ” ท าให้มี
ความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 

ประธาน กล่าวว่า ให้ใช้ค าจ ากัดความตามที่ อ.วราสิทธิ์ เสนอ และคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเป็น
รายกรณ ีและให้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยน าข้อความที ่อ.วราสิทธิ์ เสนอ มาปรับใช้ก่อน  

นายแพทย์เจษฎา เสนอ เรื่องคณะกรรมการพิจาณาต้องระบุให้ชัดเจนว่าเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด 
นางศิริรัตน์ ศรีชาติ นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ ส านักงานประกันสังคม แทนปลัดกระทรวง

แรงงาน กล่าวว่า จากมาตรา 14(6) ต้องการให้ระเบียบฯ ชุดนี้มีอ านาจในการเพ่ิมอัตราการจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากมี
การก าหนดอัตราค่าชดเชยที่แน่นอน ซึ่งในอนาคตอัตราเหล่านี้อาจจะน้อยเกินไป ควรอ้างอิงให้ผู้พิจารณาการก าหนด
อัตราค่าชดเชยเป็นคณะกรรมการชุดนี้ 

ประธาน กล่าวว่า อัตราค่าชดเชยที่เสนอเป็นอัตราสูงสุด สามารถจ่ายค่าชดเชยอัตราต่ ากว่านี้ได้ ถ้าต้องการ
ปรับให้อัตราสูงมากกว่านี้ ต้องน าเข้าท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียบฯอีกครั้ง 

 
นางศิริรัตน์... 
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นางศิริรัตน์ กล่าวเสริม อัตราค่าชดเชยที่ประกาศใช้ เมื่อมีระเบียบฯปฏิบัติใช้หลายปี เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น 
ค่าเงินน้อยลง อัตราเงินค่าชดเชยจะลดลง 

ประธาน กล่าวว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน ให้น าอัตราค่าชดเชยเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขาฯด าเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๕.๑ รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญ 
 5.1.1 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) 
 นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่
ส าคัญ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) ที่ประเทศคองโก ดังนี้ 
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ประเทศคองโก เป็นการระบาดครั้งที่สอง  จากข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยทั้งที่ยืนยัน ๑๑๑ ราย และมีอาการเข้าได้กับโรคไวรัสอีโบลา (31 ราย) รวมจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๔๒ ราย เสียชีวิต ๙๗ ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ ๖๘) ซึ่งเป็นอัตราป่วยตายสูง ในจ านวนผู้ป่วยที่ทราบอายุ
และเพศ พบว่า ร้อยละ ๕๖ เป็นเพศหญิง กลุ่มอายุที่พบมากคือ กลุ่มอายุ ๒๕-๓๔ ปี และ ๓๕-๔๔ ปี โดย องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ระบุความเสี่ยงด้านสาธารณสุข (national health risk) ที่ระดับประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Uganda, Rwanda) ในระดับสูง แต่มีความเสี่ยงต่ าที่จะระบาดข้ามทวีป จึงยังไม่ก าหนดให้มีการปิดกั้นการเดินทาง
และการพาณิชย์ 
 จ านวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในระลอกที่สอง ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ยังพบผู้ป่วยยืนยัน และ
ในเดือนกันยายน 2561 พบผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการส าหรับประเทศไทย 
1. เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่การระบาดของโรคไวรัสอีโบลา (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

หรือ DRC) โดยการคัดกรองผู้ที่มีอาการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยาน
นานาชาติทุกแห่ง 

2. แยกกักไว้เพ่ือตรวจชันสูตรและวินิจฉัยโรค และติดตามผู้สัมผัสโรคอย่างเข้มข้นเมื่อพบว่าเป็นผู้ป่วย 
 
มติที่ประชุม: รับทราบ สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) 
 
5.1.2 การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส (MERS) 
นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์

โรคติดต่อที่ส าคัญ การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส (MERS) ดังนี้ 
สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) 
จากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก  ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๕๕ - สิงหาคม ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น ๒,๒๔๙ 

ราย เสียชีวิต ๗๙๘ ราย ใน ๒๗ ประเทศ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น ๑,๘๗๑ ราย เสียชีวิต ๗๒๔ ราย 
(CFR ๓๘.๗ %) 

 สถานการณป์ระเทศเกาหลีใต้   
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เกาหลีใตม้ีรายงาน พบผู้ป่วยเมอร์สรายแรก ในรอบ ๓ ปี เป็นเพศชายอายุ  ๖๑ 

ปี มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศคูเวต ไม่พบการระบาดต่อเนื่อง 
 

สถานการณ์... 
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สถานการณ์ประเทศไทย              
ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน พบผู้ป่วยเมอร์ส เข้ามาในไทยรวม ๓ ราย ทุกรายถูกส่งต่อมารับการรักษาที่

สถาบันบ าราศนราดูร จนหายเป็นปกติและเดินทางกลับประเทศแล้ว ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ป่วยสงสัย (PUI MERs) จ านวน 
๒๐๒ ราย แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคเมอร์ส 

ผลการด าเนินงานเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทีด่่านสุวรรณภูมิ ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ 
มาตรการการเฝ้าระวัง และคัดกรอง 
๑. ด าเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางที่ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ ด่านสุวรรณภูมิ ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขพร้อมรับผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์จาก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทุกเที่ยวบิน รวมทั้งผู้เดินทางจากประเทศเกาหลีใต้  

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้เดินทาง โดยเน้นหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หอบเหนื่อย ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศทันที กรณีต ารวจตรวจคนเข้าเมืองส่งผู้เข้าข่าย จะมีการด าเนินการ
ตรวจวัดไข้ ซักประวัติการเดินทางรวมทั้งให้ค าแนะน า และแจกเอกสารความรู้ในการปฏิบัติตัว 

๓. กรณีผู้เดินทางที่กลับบ้านแล้ว หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ ามูก หรือเจ็บคอ และมีประวัติการเดินทางกลับมา
จากประเทศแถบตะวันออกกลาง ในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมา ให้ไปโรงพยาบาลทันทีตามระบบ และแจ้งแพทย์ถึงประวัติ
การเดินทาง หรือติดต่อสายด่วน ๑๔๒๒ 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ สถานการณก์ารระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส (MERS) 
 
๕.๒ สถานการณ์และแนวโน้มของโรคไข้เลือดออก 
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์

และแนวโน้มของโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 
ปี 2561 (ข้อมูล ณ 18 กันยายน 2561) มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๕๗,๑๒๙ ราย เสียชีวิต ๗๑ ราย ซึ่ง

แนวโน้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 และในเดือนพฤษภาคม 2561              
กรมควบคุมโรค ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพ่ือตอบโต้สถานการณ์ไข้เลือดออก แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้น 
จึงมีโครงการ “อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์
โรคไข้เลือดออกดีขึ้น  

พ้ืนที่ระบาดเม่ือเริ่มโครงการอาสาปราบยุง 
มีพ้ืนที่ระบาด 315 อ าเภอ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน พ้ืนที่เสี่ยง 62 อ าเภอ  
โครงการอาสาปราบยุงระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 
บ้าน ๑๗,๙๔๗,๕๙๖ หลังคาเรือน, ศาสนสถาน ๑๒๔,๑๗๐ ครั้ง, โรงเรียน ๘๘,๔๒๒ ครั้ง, โรงพยาบาล 

๒๔,๕๗๔ ครั้ง ท าให้สถานที่ที่ตรวจพบลูกน้ ายุงลาย ลดลงเรื่อยๆ จนต่ ากว่า ร้อยละ ๑๐ 
การประเมินความเสี่ยง 
1. แม้แนวโน้มการเกิดโรคจะชะลอลง แต่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจ านวนผู้ป่วยในเดือนกันยายน     

จะยังคงสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน  
2. พ้ืนที่ที่ระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งอาจท าให้มีการระบาดระลอกที่สอง ช่วง 

ต.ค. – พ.ย. ได้ หากไม่มีการด าเนินการเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง 
3. อัตราป่วยตายยังสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ ต้องเน้นย้ าเรื่องอาการที่ต้องสงสัยไข้เลือดออก และ

แนวทางการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ ทั้งในคลินิก ร้านขายยา และโรงพยาบาลทุกระดับ 
 

มาตรการ... 



16 
 

มาตรการที่ก าลังด าเนินการ 
1. หารือมาตรการและการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด กรุงเทพมหานคร 
2. ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิก เพ่ือปรับปรุงแนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 
3. จัดท าสติ๊กเกอร์โรคไข้เลือดออก สื่อสารไปยังร้านขายยา คลินิก 
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่ line:@อาสาปราบยุง ส าหรับประชาชน และ line:@แอนตี้ยุง ส าหรับเจ้าหน้าที่, 

ร้านขายยา  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
พลตรีต่างแดน กล่าวถึง ควรมีการสื่อสารโรคไข้เลือดออกส าหรับประชาชนโดยตรง เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เกิดการ

ตื่นตัว และสอบถามความก้าวหน้าของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก มีค าแนะน าอย่างไร 
นายแพทย์ปรีชา กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่กระทรวง

สาธารณสุขยังไม่แนะน าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หากประชาชนจะตัดสินใจรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้ตรวจภูมิคุ้มกันโรคก่อน 
2. องค์การอนามัยโลก แนะน าว่า ถ้าในพ้ืนที่มีอัตราการติดเชื้อสูง การฉีดวัคซีนจะมีประโยชน์ แต่ถ้ามีอัตรา

การติดเชื้อต่ า จะไม่มีประโยชน์ รวมถึงวัคซีนยังมีความเสี่ยงเฉพาะบุคคล  
ประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติม ขณะนี้ ยังไม่แนะน าให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีทั้งข้อดีและ

ข้อเสีย 
พลตรีต่างแดน เสนอให้ ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่

ประชาชนได้ทราบ 
ประธาน กล่าวว่า การประกาศเรื่องควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกฉีดหรือไม่ ต้องมีการกลั่นกรอง เมื่อมี

ประชาชนสงสัยในเรื่องวัคซีน ให้กรมควบคุมโรคแนะน าทั้งข้อดีข้อเสีย หากยังไม่มีความชัดเจน ยังไม่แนะน าให้ฉีดใน
เวลานี้  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึง การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย WHO มีข้อเสนอแนะล่าสุดว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันจะ
สามารถป้องกันโรคได้ และผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน การฉีดวัคซีนป้องกันอาจจะไม่ปลอดภั ย เป็น
ไข้เลือดออกท่ีรุนแรงได้ในภายหน้าหากมีการติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว WHO แนะน าให้ผู้จะรับวัคซีน ควรรับการ
ตรวจเลือดคัดกรองก่อน  

นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การระบาดของโรคเมอร์ส ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ดูแลผู้
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีข้อมูลผู้เดินทางครบถ้วน หากกระทรวงสาธารณสุขต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรมการ
ปกครองพร้อมสนับสนุนข้อมูล และประสานความร่วมมือด้านอ่ืนๆต่อไป และเรื่องโรคไข้เลือดออก เสนอแนะให้
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้มากขึ้น 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ สถานการณ์และแนวโน้มของโรคไข้เลือดออก 
 
5.3 สถานการณ์โรคมาลาเรีย 
นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช รายงานสถานการณ์โรคมาลาเรียในสัตว์ ดังนี้ 
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรีย สายพันธุ์

ที่พบทางประเทศมาเลเซีย ทางกรมอุทยานฯ ส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโรคอุบัติซ้ าและโรคอุบัติใหม่ลงพ้ืนที่  
เขตรักษา... 
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี โดยการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 3 ตัวอย่าง และส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ
เชื้อมาลาเรียในตัวอย่างเลือดลิง แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเชื้อตัวเดียวที่พบในผู้ป่วยหรือไม่ พร้อมทั้งให้แนวทางและ
มาตรการป้องกันกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  

โดยสถานการณ์การระบาดของเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ค่อนข้างรุนแรง เจ้าหน้าที่หน่วย
ลาดตระเวนเกือบทุกพ้ืนที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรีย  

กรมอุทยานฯ ด าเนินการเก็บตัวอย่างประชากรลิง 183 จุดทั่วประเทศ โดยมีการท าหมันลิง เก็บตัวอย่าง
เลือด และตรวจเชื้อไวรัสซิกา, โรคพิษสุนัขบ้า, วัณโรค และไวรัสตับอักเสบ ผลการตรวจ พบเชื้อในลิงบางตัว ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเรื่องโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า สังกัดกรมอุทยานฯ ดังกล่าว มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ฯ  

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
นายแพทย์ปรีชา กล่าวว่า ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลงได้รับข้อมูลรายงานจากกรมอุทยานฯ มีผู้ป่วย    ติด

เชื้อมาลาเรีย 20 ราย โดยติดเชื้อมาลาเรียมาจากลิง มีพ้ืนที่เสี่ยงคือ จ.ยะลา, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.ราชบุรี และ       อ.
มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการเฝ้าระวังโรค และเก็บข้อมูล พบว่าแนวโน้มการระบาดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ส าหรับพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา มีการเฝ้าระวังและสอบสวนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีการระบาดของโรค ร่วมกับ
การติดเชื้อมาลาเรียดื้อยาหลายขนาน   

นางสาวกาญจนา กล่าวเพ่ิมเติม เรื่องลิงวอกรับเชื้อวัณโรคได้ง่าย และสามารถแพร่เชื้อไปยังลิงแสมได้ 
นายแพทย์ชวินทร์ เสนอแนะเพ่ิมเติม ควรให้ข้อมูลการระบาดของโรคมาลาเรีย กับธุรกิจโรงแรมทีพั่กและ  รี

สอร์ท ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือการป้องกันโรค  
 
มติที่ประชุม: รับทราบ สถานการณโ์รคมาลาเรีย  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้า 
ดังนี้ 
 ๖.๑ การประกาศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ล าดับที่ ๖๙ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้ด่าน
พรมแดนบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ล าดับที่ ๖๙ ตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

6.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรค    

ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
6.3 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป 
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 
 
มติที่ประชุม: รับทราบ 

  
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 
  นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร                                                          นางสาวธนิษฐา  จันทร์พิลา 
ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป                                                           นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


