
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 22 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชมุชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
----------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.คลินิคเกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. พลตรีต่างแดน    พิศาลพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สนพ.สนน.สป 

แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม  
กรรมการ 

3. 
 

4. 

น.ส.สุดาสิรี  เตชานันท์ 
 
นายปริยะ  เวสสบุตร 

นักการทูตปฏิบัติการ 
แทน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ 
ผู้อํานวยการกองกลาง  
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

5. น.ส.พรพรรณ  เดชะพหุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
สนผ. สป. แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ 

6. นางยุวดี  อัคนิวรรณ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรรมการ 

7. 
 

8. 

น.ส.วรีพรรณ  วัชรางค์กุล 
 
นายวราสิทธ์ิ   กาญจนสูตร 

หัวหน้ากลุ่มอนามัยพัฒนาสังคมฯ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข 
กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

9. พ.ต.ท.หญิงชมพู  ยงค์ประดิษฐ ์ พยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
แทน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

กรรมการ 

10. น.ส.วราภรณ์  วรบุตร นิติกรชํานาญการ กลุ่มกฎหมาย 
แทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

กรรมการ 

11. นางพัฒนา  ศรีทร ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

กรรมการ 

12. ส.พญ.วิงรอง  หุ่นสุวรรณ นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ 
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

12. 
 

13. 

นายพิสิษฐ์  วงศ์เธียรธนา 
 
นพ.พิเชฐ บัญญัติ 

นิติกรชํานาญการพิเศษ 
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

14. 
 
15. 

ดร.วิระวรรณ  ถิ่นยืนยง 
 
น.สพ.วันเสน่ห์  โตอนันต์ 

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคณุวุฒิ 
แทน อธิบดีกรมอนามัย 
นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธ์ุพืช 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

16. นพ.วงวัฒน์  ลิ่วลักษณ ์ รองผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 
 
 

17. ดร.ราศรี  ... 
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17. 
 

18. 
 

19. 
 
 

20. 
 

21. 
 
 22. 

ดร.ราศรี  ลีนะกุล 
 
นางสุจิตรา  มานะกุล 
 
นพ.สุรพล โล่สริิวัฒน์ 
 
 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ 
 
นพ.ศุภชัย  ฤกษ์งาม 
 
นพ.ครรชิต  ลมิปกาญจนรัตน์ 

ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 
ผู้แทนสภาการพยาบาล 
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ 
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ 
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
 
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
 
ข้าราชการบํานาญ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

23. นพ.เจษฎา  โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ
เลขานุการ 

24. นพ.รุ่งเรือง  กิจผาติ ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. พญ.พจมาน ศริิอารยาภรณ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา  
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากตดิราชการ 
1. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

2. 
 

3. 
4. 

 

นพ.สมหวัง   ด่านชัยวิจิตร 
 
ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ผู้แทนแพทยสภา 
 

ข้าราชการบํานาญ 
 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นพ.ธวัช            สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข  
2. นพ.ธนรักษ์       ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 

3. น.ส.พรทิพย์      ศริิภานุมาศ ผู้อํานวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค 

4. นายชนาธิป      นวลแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมควบคุมโรค 
 

5. นพ.ปรีชา         เปรมปร ี ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

6. พญ.ดารินทร ์    อารีย์โชคชัย รักษาการในตําแหน่งนายแพทย์เช่ียวชาญ กรมควบคุมโรค 
 

7. น.ส.อังคณา       บริสุทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 

8. น.ส.สุทธินีย์ ... 
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8. น.ส.สุทธินีย์  มโนสมุทร นิติกรปฏิบัติการ      ศูนย์กฎหมาย  
 

กรมควบคุมโรค 

9. นางสาวณัฐนรี  สถิตไพบูลย์ นิติกร     ศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 

10. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ นิติกร     ศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 

11. นายพิเชษฐ์  ถิน่ทับไทย นิติกร     ศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 

12. น.ส.จินตนา  บุตรชน นิติกร     ศูนย์กฎหมาย  กรมควบคุมโรค 

13. นายทักษ์ดนัย  ใจยาว นิติกร     ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค 

14. นางป่ินนภ  นรเศรษฐพันธ์ุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค 

15. นางอนงนาฎ  มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมควบคุมโรค 

16. นายอานุภาพ  พงษ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมควบคุมโรค 

17. น.ส.จันทร์จิรา  เสนาพรม นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 

18. ร.ต.ท.หญิงสุภา  เดชคง รองสว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.     สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

19. นพ.เมธีพจน์  ชาตะเมธีกุล 

 
 

ผู้อํานวยการกองโรคติดต่อ  
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

20. น.ส.นาฏสรวง  อินทร์แก้ว นักประชาสัมพันธ์   

 

กรมประชาสัมพันธ์ 

21. น.ส.นิตยา  ใช้เทียมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรมอนามัย 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

 
ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม 

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 จากน้ันได้นําเข้า     
สู่วาระการประชุม  

  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า มีภารกิจที่ทําเนียบรัฐบาล (กิจกรรมรณรงค์กําจัดลูกนํ้ายุงลายก่อน          

ออกกําลังกายทุกวันพุธ) ขอดําเนินการ ถึงเวลา 14.30 น. จากน้ันจะขอมอบหมายนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์               
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการประชุมแทน และขอมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งวัตถุประสงค์     
การประชุม ครั้งน้ี 

ฝ่ายเลขา ... 
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 ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. เพ่ือรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สําคัญ 
2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน 

2.1)  การจัดทําอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
      2.2)  การดําเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ   

                กรุงเทพมหานคร 
3.   เพ่ือเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ดังน้ี 

3.1)  ค่าตอบแทนใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน                 
  หรือควบคุมโรคติดต่อ           

 3.2)  ค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน                   
         หรือควบคุมโรคติดต่อ 

              3.3)  แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 ทีป่ระชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 7/2559) 

 ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้คณะกรรมการฯ
หรือผู้แทนพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 20 หน้า ซึ่งทีมเลขานุการฯได้นําส่งให้คณะกรรมการหรือผู้แทน พิจารณาล่วงหน้าไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งได้มีคณะกรรมการฯหรือผู้แทน แจ้งกลับมาเพ่ือขอแก้ไข 3 ท่าน               
คือ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, พลตรีต่างแดน  พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม, 
นางสาวสุดาสิรี  เตชานันท์ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งน้ีทีมเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขตาม              
ที่เสนอแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีกรรมการหรือผู้แทนท่านใดขอปรับแก้ไขอีก ขอมติรับรองรายงาน          
การประชุม 

ประธาน มีท่านผู้ใดปรับแก้ไขหรือไม่ จากที่แก้ไขมาแล้ว ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชุม 

 มตทิีป่ระชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559   
 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  
3.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สําคัญ 

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สําคัญ  
    แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค           
ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ จากรายงานการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 
ปี 2559 เพ่ิมขึ้นมาประมาณ 5 เท่า และข้อมูลรายงานนับต้ังแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560     
มีผู้ป่วยในระบบรายงานจํานวน 193 ราย เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2559 ทั้งปี มีผู้ป่วยจํานวน 393 ราย  

 
โดยการกระจาย ... 
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โดยการกระจายของโรคจะพบมากที่ภาคกลางอย่างชัดเจน เป็นลักษณะแหล่งโรคร่วม ซึ่งเก่ียวข้องกับอาหาร      
ที่ส่งไปหลายจังหวัด จํานวนผู้ ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิด เอ จําแนกรายจังหวัดและสัปดาห์เริ่มป่วย               
พ.ศ. 2559 - 2560 (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จํานวน 11 จังหวัด(ราย)  ได้แก่ นนทบุรี(16), ฉะเชิงเทรา(1), 
ระยอง(1), นครปฐม(3), สมุทรสาคร(12), ชลบุรี(12), สมุทรสงคราม(22), เพชรบุรี(24), ราชบุรี(53)          
และกาญจนบุรี จากการสอบสวนโรคพบปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ การรับประทานหอยดองจากแม่กลอง ซึ่งสรุปได้ 
ดังน้ี 
• ๕๐ - ๑๐๐ % ของผู้ป่วยในจังหวัดที่สอบสวนโดยทีมสํานักระบาดวิทยามีประวัติการรับประทาน      

หอยดองจากแม่กลอง (ซึ่งอยู่ในช่วงระยะฟักตัวของโรค) 
• ผลการสุ่มตรวจหอยดองจากแม่กลอง ที่ซื้อจากหลายจังหวัดยังไม่พบเช้ือ 
• กระบวนการทําหอยดอง มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการปนเป้ือนจากแหล่งโรคร่วม 
• การสอบสวนโรคยังไม่สิ้นสุด ยังต้องดําเนินการต่อ 

 

ข้อเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อที่สําคัญ 

 ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การสอบสวนโรค
ควรตรวจหาเช้ือด้วย เพ่ือค้นหาพาหะ ถ้ามีการระบาดควรตรวจหาเช้ือในคนงานที่รับประทานหอยดอง
 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า Epidemiology เป็นเรื่องที่สําคัญและท้าทาย การหาต้นเหตุเพ่ือควบคุมโรค
ให้ได้ต้องต้ังสมมุติฐานให้ดี เรื่องน้ีให้เฝ้าระวังต่อ และนํามารายงานในที่ประชุมในครั้งต่อไป ถึงแม้ Hepatitis A 
จะไม่ใช่โรคเรื้อรังสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็อันตรายถึงขั้น Liver failure ได้  
 นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถาม ประเด็นระบบรายงาน
นอกเหนือจากระบบรายงาน 506 แล้วมีระบบอ่ืนมาช่วยในเรื่องระบบเฝา้ระวังหรือไม่ 
 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ช้ีแจงว่า “ระบบรายงาน 506 ยังไม่ครอบคลุม
หวังผลข้อมูลนํามาวิเคราะห์ได้ประมาณ 40-50 % ปัจจุบันมี พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 การรายงาน          
ในระบบน้ีจะครอบคลุมมากขึ้น เพราะตามมาตรา 31 ระบุให้รายงานหากมีผู้ป่วยสงสัยด้วยโรคติดต่ออันตราย 
ถ้าไม่รายงานจะถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่และมีบทลงโทษ การรายงานได้ขยายฐานออกไป ไม่ใช่เฉพาะ
โรงพยาบาลที่จะรายงานเท่าน้ัน แต่ยังมีเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้านหรือแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษา 
ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลทั้งของรัฐ เอกชน รวมทั้งคลินิก เช่น มีผู้ป่วยไข้เลือดออกไปรักษาที่คลินิก คลินิก
ต้องรายงานเช่นกัน และกลุ่มที่สามผู้ทําการชันสูตรทางการแพทย์ กลุ่มที่สี่ เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการ ต้องรายงานไปยังจังหวัดของหน่วยงานที่ต้ังอยู่ เช่นกัน” 
  
  นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวโดยสรุปว่า ด้วย พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 น้ีจะช่วยให้มีการรายงานครอบคลุมมาย่ิงขึ้น 

ที่ประชุม: รับทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อที่สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 ... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า) 

4.1 การจัดทําอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (ดําเนินการประชุมแทนประธาน) ได้มอบ     
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน ตามระเบียบวาระที่ 4.1  

ฝ่ายเลขานุการฯโดย นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ มอบให้นางสาวอังคณา บริสุทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์
กฎหมาย กรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้าตามระเบียบวาระที่ 4.1  

 

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในช่วงเดือนธันวาคม 25๕๙ ถึงเดือนมีนาคม 25๖๐ ดังน้ี การประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ได้จัดการประชุมจํานวน ๓ ครั้ง คือ วันที่ ๑๓ มกราคม 2560, วันที่            
๒๓ กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยดําเนินการและมีความก้าวหน้า ดังน้ี  

- พิจารณาร่างอนุบัญญัติ จํานวนทั้งสิ้น ๖ ฉบับ 
- มีอนุบัญญัติที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมผีลใช้บังคับแล้ว จํานวน ๒ ฉบับ 
- อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม จํานวน ๑ ฉบับ  

ร่างอนุบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จํานวน ๖ ฉบับ ได้แก่ 
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. .... 
4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
5. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. ....  
6. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือ

สถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
 
อนุบัญญัติ ๒ ฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ดงันี้ 
  

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.๒๕๕๘  

• วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
• วันที่มีผลใช้บังคับ : ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
 

2. ประกาศกรมควบคุมโรค ... 
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2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่    
ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
• วันที่มีผลใช้บังคับ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 
  ต่อจากน้ัน นําเสนอรายละเอียดอนุบัญญัติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบญัญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๓ ง เม่ือวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๐)  

ข้อ ๑ ให้ขา้ราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสขุซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เปน็เจ้าพนกังานควบคมุ
โรคติดต่อตามพระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอํานาจทั่วราชอาณาจักร) 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 (๔) สาธารณสขุนิเทศก์ 

(๕)  ใหข้้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอํานาจทั่วราชอาณาจักร) 

(๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๕.๓) ผู้อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร   
(๕.๔) ผู้อํานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(๕.๕) ผู้อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
(๕.๖) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
(๕.๗) ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา 
(๕.๘) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
(๕.๙) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
(๕.๑๐) ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
(๕.๑๑) ผู้อํานวยการสํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(๕.๑๒) ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค 
(๕.๑๓)  ข้าราชการสังกัดสํานักระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ
หรือปฏิบัติราชการในสํานักระบาดวิทยา ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี            

(๕.๑๓.๑) นายแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป               
(๕.๑๓.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป        
(๕.๑๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการพิเศษข้ึนไป 

(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ (มีอํานาจทั่วราชอาณาจักร) 
          (๑) ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 (๒) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 

(3) ผู้อํานวยการ ... 
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 (๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 (๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงฆ์ 
 (๕) ผู้อํานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ 
 (๖) ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวิทยา 
 (๗) ผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 (๘) ผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
 (๙) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ข้อ ๒ ให้ขา้ราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสขุซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เปน็เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ
ตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอํานาจเฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหนา้ที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ) 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์  
 (๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
 (๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 
 (๕) สาธารณสขุอําเภอหรือสาธารณสุขก่ิงอําเภอ 
 (๖) ข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่ง    
               ดํารงตําแหน่งต่อไปน้ี  

       (๖.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
       (๖.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
       (๖.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
       (๖.๔) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
       (๖.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป 
       (๖.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป 

ข้อ ๓ ให้ขา้ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซ่ึงดํารงตาํแหน่งต่อไปนี้ เปน็เจ้าพนกังานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอํานาจเฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอํานาจหนา้ที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ) 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๒) นายอําเภอ 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 ให้ข้าราชการ ... 
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ข้อ ๔ ให้ขา้ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอํานาจเฉพาะในเขตท้องที่ทีต่นมีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ) 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  
    (๓) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
 (๔) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
 (๕) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
 (๖) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
 (๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสํานักอนามัย 
 (๘) หัวหน้ากลุม่งานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสํานักอนามัย 
 (๙) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สงักัดสํานักอนามัย  
 (๑๐) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

๒. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๙ 
เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

ที่มาของอนุบัญญัติฉบับน้ี อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา ๓๖ ให้     
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพ่ือทําหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ      
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙) 

       ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อต้องผ่านการฝึกอบรม  
ในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกําหนดหรือ  
ที่กรมควบคุมโรครับรอง      

 

โดยมีรายละเอียด .. 
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        โดยมีรายละเอียดหลกัสตูรทีก่ําหนดหรือรบัรอง ดังนี ้

ข้อ ๑ หลกัสตูรการฝกึอบรมทีก่รมควบคุมโรคกาํหนด 
หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ    

ที่กรมควบคุมโรคกําหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่กรมควบคุมโรค เป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
(๑) วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program (FETP))  
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วสําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและ

ผู้สอบสวนหลกั (Field Epidemiology and Management Training (FEMT)) 
(๕) หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม  
 
ข้อ ๒ หลกัสตูรการฝกึอบรมทีก่รมควบคุมโรครบัรอง 
หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ       

ที่กรมควบคุมโรครับรอง หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีกรมควบคุมโรคเป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตร             
การฝึกอบรมท่ีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่        
เป็นการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข เป็นผู้จัดการฝึกอบรมโดยกรมควบคุมโรคเป็น          
ผู้ให้การรับรอง 

(๑) หลักสูตรระบาดวิทยาการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สําหรบัเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดน 5 จังหวัดต้นแบบ ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 120 ช่ัวโมง 

(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการสําหรับหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาเร่งด่วน สําหรับหัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝกึปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการ

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง  
 

ข้อ ๓ หลกัสตูรการฝกึอบรมทีก่รมควบคุมโรครบัรอง 
กรณีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น

การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม     
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒ ให้ส่งร่างหลักสูตรการฝึกอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพ่ือพิจารณาและให้การรับรองก่อน                 
จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรน้ันได้ 

ข้อ ๔ กรณีมีปญัหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิรือการดําเนนิการตามประกาศฉบบันี้ ให้อธบิดกีรมควบคุม
โรคเปน็ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

วาระที่ ๔.๑.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดทําอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ       
พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม 

 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (ผ่านความเห็นชอบ ในหลักการจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๙) 

นายแพทย์ ... 



- 11  - 
 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวสรุประเบียบวาระที่ 4.1 เป็น    
เรื่องสืบเน่ืองที่ผ่านมติคณะกรรมการ และส่วนของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายนําไปดําเนินการ นํามา
รายงานความก้าวหน้า เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการจัดทําอนุบัญญัติ      
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

นางสาวสุจิตรา มานะกุล ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์ สอบถามว่า เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดํารงตําแหน่งในข้อ 6.6  เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป ซึ่งกังวลว่า หากใช้ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์        
ซึ่งเลิกผลิตไปแล้ว และขณะน้ีเริ่มทยอยเกษียณ ในอนาคตอาจจะไม่มี ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ                
นักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้ความเห็นในส่วนน้ี หากจะแก้ไขได้  

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
ช้ีแจงว่าสายงานที่มีอยู่ในประกาศฯ   ฉบับดังกล่าว มีสายงานที่ปฏิบัติจริงในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ที่ได้จากการสํารวจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 68 ด่านฯ  

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้ครอบคลุม     
ถึงผู้ที่ยังปฏิบัติงานอยู่ จึงขอให้คงไว้ในประกาศฯ ซึ่งต่อไปเมื่อเลิกผลิตเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดังกล่าวแล้ว จะทยอยหมดไปเอง 

ที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และความก้าวหน้าในการ
จัดทําอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วาระที่ ๔.๒  ความก้าวหน้าการดําเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

ประธาน ได้มอบให้ฝ่ายเลขาฯรายงานความก้าวหน้า ตามระเบียบวาระที่ 4.2  
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี  

๔.๒.๑ คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ผลดําเนินการจัดต้ังคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แต่งต้ังแล้วครบ 77 แห่ง 
๔.๒.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคที่ต้องเฝ้าระวัง

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ 
ผลการดําเนินการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติเห็นชอบโรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่และ

แผนปฏิบัติการฯ ครบ 77 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร 
๔.๒.๓ การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ผลการดําเนินการ ประชุมช้ีแจงนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบ 77 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร 
 

4.2.4 กลไก ... 
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๔.๒.๔ กลไกการตดิตามผลการดําเนนิการของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัดและคณะกรรมการ
โรคตดิต่อกรุงเทพมหานคร 

ระบบติดตามการดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใช้งานผ่านทาง  
URL : http://ims.ddc.moph.go.th/ 

ข้อเสนอ 
 เพ่ือให้ที่ประชุมทราบ ความก้าวหน้าการดําเนินงานขับเคล่ือนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

ทีป่ระชุม: รับทราบ 

 

วาระที ่๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ คา่ตอบแทนใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏบิตังิานดา้นการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุม

โรคตดิต่อ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอมอบให้นางสาวอังคณา บริสุทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค       

เป็นผู้นําเสนอ 
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นําเสนอเร่ือง ค่าตอบแทนให้แก่

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ 
ที่มา  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ (6) ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น
ในการดําเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ                                                  

ในส่วนเรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
สรุปได้ดังน้ี 

๑. เป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาจึงก่อให้เกิดความเครียดในการทํางานสูง 
๒. เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเช้ือโรคติดต่อจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในกรณีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่วนใหญ่ขอย้ายไปประจําส่วนงานอ่ืน ส่วนผู้รับมอบงานต่อเป็น

เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์ ทําให้การปฏิบัติขาดความต่อเน่ือง เพราะเป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะและความชํานาญสูง 

หลักการและเหตุผล 
๑. เพ่ือเป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้ตรากตรําและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้า

ระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 

ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ 
 

 
 

เจ้าหน้าที่ ... 
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เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน มี 2 ส่วน  
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เช่น แพทย์               

สัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ฯลฯ 
หลักเกณฑ์  

๑. เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
๒. กําหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นลําดับขั้นตามระดับความเสี่ยงของงานและความยากลําบาก      

ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1) เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง

ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ 
2) มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายดําเนินการจัดทําร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ

จ่ายค่าตอบแทนฯ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
3) นําร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายค่าตอบแทนฯ เข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในครั้งถัดไป  

ประธาน กล่าวเชิญคณะกรรมการให้ข้อสังเกตในหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า “เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผล

ความจําเป็นในการดําเนินงานด้านการสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ที่ลงไปสอบสวนโรค       
ในพ้ืนที่ จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคอะไร จําเป็นต้องสอบสวนเพ่ือหาปลายเหตุว่าเป็นโรคอะไร เพ่ือควบคุมโรค 
ฉะน้ันความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ กรณีตัวอย่างเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก ที่ปฏิบัติหน้าที่มาสอบสวนควบคุม         
การระบาดของซาร์ส ได้ติดเช้ือและเสียชีวิต จึงเห็นชอบในหลักการน้ี ซึ่งจะสร้างขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าที่    
แม้ค่าตอบแทนประมาณค่าไม่ได้กับความเสี่ยงถึงชีวิต แต่อย่างน้อยได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับ      
การปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงน้ี” 

นางสาวสุจิตรา มานะกุล ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า “เห็นด้วยเรื่องค่าตอบแทนกรณี
เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการได้ค่าชดเชย ในที่น้ีระบุเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่การปฏิบัติงาน        
ในห้องแล็ป ไม่ได้มีเฉพาะเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่มีนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วย หากระบุตําแหน่งเดียว เกรงว่าจะมีปัญหาในการให้ค่าชดเชย” 

ประธาน ช้ีแจงว่า “ประเด็นจากผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ อยู่ในวาระที่ 5.2 เรื่องค่าชดเชย จึงขอให้
พิจารณาขณะนี้ตามวาระ 5.1 เรื่องค่าตอบแทนให้เรียบร้อยก่อน” 

 นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร สอบถามว่า “เรื่องค่าตอบแทนน้ี
เจตนารมย์ให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่จําเป็นต้องสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกต้องหรือไม่” 

 
 
 
 

ประธาน ... 
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ประธาน  กล่าวตอบข้อซักถาม 
“ถูกต้องตามเจตนารมณ์ และหากเห็นด้วยตามหลักการ ขอมอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย     

นําข้อสังเกตต่างๆ ดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการ และควรพิจารณาหลักเกณฑ์ให้รอบคอบ เช่น การติด
โรคติดต่อที่ร้ายแรงมีก่ีประเภท ควรให้ค่าตอบแทนเท่ากันหมดหรือไม่ และหากไม่ใช้โรคติดต่อร้ายแรงจะต้อง
จ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ทุกอย่างต้องให้สมดุล ขอให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับนานาชาติมาประยุกต์ใช้ 
รวมท้ังระบุแหล่งงบประมาณ การประมาณค่าใช้จ่าย ใครเป็นผู้จ่าย จ่ายอย่างไร ถ้าหากเป็นกรมควบคุมโรคอาจ
จัดสรรงบประมาณดังกล่าวไว้ เช่น เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเบิกจ่ายอย่างไร งบประมาณจากไหน และหน่วยงานภายนอกระทรวง
สาธารณสุข ใช้เงินงบประมาณไหนจ่าย ซึ่งต้องประมวลหลักเกณฑ์และแนวคิดต่างๆ ให้ชัดเจน และให้เกิด
ประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริง 

 ให้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ถ้าหลักการน้ีเห็นด้วย จะต้องต้ังงบประมาณ     
เพ่ือเสนอสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พิจารณาตามความเหมาะสม ขอให้ทําหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข 
การจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่เก่ียวข้อง นําข้อสังเกตจากที่ประชุมไปประมวลเพ่ือประมาณงบประมาณ และนําผล
เสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป" 

 

เลขานุการฯ กล่าวว่า ค่าตอบแทนจะกําหนดเป็นช่วงหรือว่าจะขมวดท้ายไว้ว่าแล้วแต่งบประมาณหรือ
เงินนอกงบประมาณของสถานที่หรือหน่วยบริการน้ันๆ 

 

มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการ 
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตจากท่ีประชุม โดยให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย    

รับไปดําเนินการต่อ 
3. นําผลการจัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจ่ายค่าตอบแทน ดังกล่าวเสนอ

คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่ ๕.๒ เรื่องค่าชดเชยใหแ้ก่เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รบัความเสียหายจากการดาํเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค 
ป้องกนั หรือควบคุมโรคตดิต่อ 

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นําเสนอ เรื่องค่าชดเชยให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจากการดําเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ  

 ที่มา ของฐานอํานาจจากมาตรา ๑๔(6) ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น
ในการดําเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนของค่าชดเชยจะสืบ
เน่ืองมาจากค่าตอบแทนฯ ดังที่ได้นําเสนอไปแล้ว โดยค่าตอบแทน จะเป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน แล้วเจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้รับเช้ือจากโรคติดต่อ ซึ่งอาจเป็นโรคติดต่ออันตราย ถึงขั้นทุพพลภาพ 
ลักษณะงานแบบน้ีจะประสบปัญหาว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนได้ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนทางระบาดวิทยาในพ้ืนที่ การมี
หลักเกณฑ์น้ี จะสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานน้ีเช่นกัน ในหลักการและเหตุผลที่นําเสนอ เพ่ือให้
คณะกรรมการเห็นชอบการกําหนดค่าชดเชยให้ผู้ปฏิบัติน้ีได้รับค่าชดเชยความเสียหายในขั้นพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือขั้นเสียชีวิต  

 
 

ปัญหา ... 
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ปญัหาและสถานการณป์จัจุบนั 

๑. เป็นงานต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคให้ได้อย่างทันท่วงที 
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเช้ือโรคติดต่อจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงต้ังแต่

ระดับพิการ ทุพพลภาพ หรือถึงขั้นเสียชีวิต 
๓. ประสบปัญหาว่ามีเจ้าหน้าที่จํานวนน้อยมากที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง    

สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น โรคติด
เช้ือไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) 

 

หลกัการและเหตผุล 
๑. เพ่ือกําหนดค่าชดเชยสําหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือ

ร่างกาย อันเกิดจากการดําเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อไว้เป็นการเฉพาะ 
๒. เพ่ือเป็นการเยียวยา ให้ความช่วยเหลือ และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ 

ซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ 
 

เจ้าหน้าทีผู่้มีสทิธิได้รบัค่าชดเชย 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เช่น แพทย์          

สัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้า

พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ   
 

หลกัเกณฑ์ 
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายด้วยเหตุอันเน่ืองมาจาก    

การปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ 
๒. อัตราค่าชดเชยจะถูกกําหนดเป็นลําดับขั้นตามระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เจ้าหน้าที่

ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน 
 

           ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1) ให้ความเห็นชอบในหลักการในการกําหนดค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจาก     

การดําเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ 
2) มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายดําเนินการจัดทําร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จ่ายชดเชยฯ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
3) นําร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายชดเชยฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ

โรคติดต่อแห่งชาติในครั้งถัดไป 
 

ประธาน กล่าวเชิญคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็น และต้ังข้อสังเกต 
 

นางสาวสุจิตรา มานะกุล ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์ ให้ข้อสังเกตว่า “ต่อเน่ืองจากวาระที่ 5.1 
ผู้มีสิทธิเรื่องค่าตอบแทน กําหนดเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ไม่ได้
มีเฉพาะเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ้าในส่วนของกรมวิทย์ฯ จะเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โรงพยาบาล 

 

จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ... 
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จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอเสนอให้ใช้คํากลางๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ จะได้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงานจริงๆ ถ้ามีการแก้ไขก็ต้องแก้ไขต้ังแต่ระเบียบวาระ      
ที่ 5.1 เก่ียวกับผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน ค่าชดเชย 

ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องลงพ้ืนที่ด้วยหรือไม่ และมีความเสี่ยง
อย่างไรขอให้เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทั้งหมด  

นายปริยะ เวสสบุตร ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม มีข้อสงสัยในกรณี เจ้าหน้าที่ที่ต้องเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเหล่าน้ีหรือไม่ โดยเฉพาะจากหน่วยงานอื่น เช่น ที่ท่าอากาศยานที่พบผู้ป่วย          
กรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถส่งรถมารับได้ การท่าอากาศยาน (ทอท.) ต้องใช้รถของทอท.ส่งต่อผู้ป่วย 
ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ ค่อนข้างกลัวต่อความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ และหากมีการติดโรค เจ้าหน้าที่เหล่าน้ีจะได้
ค่าชดเชยหรือไม่  

ประธาน กล่าวว่า ทําความเข้าใจกับที่ประชุมว่า ประเด็นเรื่องค่าชดเชย หมายถึงเป็นโรคแล้วชดเชย    
ให้ค่าตอบแทนหมายถึงเข้าไปทํางานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ไม่ว่าจะเคล่ือนย้ายหรือชันสูตร หรือส่วนอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวข้อง จะให้ค่าตอบแทน  

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่าตัวอย่างกรณีโรคเอดส์ เวรเปล พยาบาลใน ward ที่ติดโรค ควรได้รับ
ค่าชดเชย ซึ่งทางฝ่ายเลขาฯจ ขอรับเรื่องน้ีไปดําเนินการต่อ 

ประธาน กล่าวว่า ประเด็นข้อสังเกตต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์จึงขอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
พิจารณาให้ครอบคลุมที่สุด ส่วนค่าชดเชยเป็นเร่ืองเก่ียวกับการดูแลรักษา เช่น ตรวจสารคัดหลั่ง เลือด เป็นต้น 
ถ้าติดโรค ได้รับการดูแลรักษาก็เข้าเกณฑ์ว่าได้รับค่าชดเชย ใช้กรณีของโรคเอดส์ เอามาเป็นพ้ืนฐานคิดการจ่าย
ค่าชดเชยได้ ซึ่งต้องนํามาประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ข้อมูลเหล่าน้ี สํานักงบประมาณจะใช้
ประกอบการพิจารณา และต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา  

นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพ่ิมเติมว่า อีกกลุ่มที่ต้องนึกถึงคือ    
กลุ่มทําความสะอาดสภาพแวดล้อม ซึ่งกรณี อีโบลา เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องพิจารณาว่า ใครจะเป็นคนลง           
ไปทําความสะอาด หากเป็นกลุ่มคนงานเขาก็จะบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถพอ หากจะให้เจ้าหน้าที่ทํา ก็จะ
ว่าเป็นหน้าที่ใคร เป็นอะไรที่เป็นปัญหา และมีความเสี่ยง 

ประธาน กล่าวว่า จะพิจารณาตามที่เห็นควร เกณฑ์ของนานาชาติมีให้ศึกษา ให้ยกตัวอย่างอ้างอิง และ
สถาบันบําราศนราดูร ปฏิบัติภารกิจด้านการติดเช้ืออยู่แล้ว นอกเหนือจากน้ีได้อะไรเพ่ิมเติม ให้พิจารณาให้     
รอบด้านครอบคลุม และเหมาะสมตามความจําเป็น  

นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องมีขั้นตอนว่าใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือให้ครอบคลุม จะได้ไม่เป็นปัญหาว่าใครเป็นผู้ตัดสินว่าเป็นหรือติดโรค 

มตทิีป่ระชุม  

1. เห็นชอบในหลักการ 
2. มอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายไปดําเนินการตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการให้ครอบคลมุ

ครบถ้วน 

5.3 แนวทาง ... 
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5.3 แนวทางปฏบิตัใินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก  

ฝ่ายเลขานุการฯ โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค ขอมอบให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อํานวยการสํานัก
โรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค เป็นผู้นําเสนอ  

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค นําเสนอ
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

ที่มา มาตรา ๑๔ (๑) ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ กําหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

เหตุผลความจําเป็น โดยจากสถานการณ์ของโรค 
• พบผู้ป่วยตลอดทั้งปี แม้ในช่วงนอกฤดูกาลระบาดก็ยังคงพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ราย

ต่อเดือน และอาจสูงมากถึง ๒,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รายในช่วงที่มีการระบาด 
• การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นนโยบายสําคัญในระดับชาติ จะต้องจัดให้บูรณาการ       

ในระดับชาติกับกระทรวงต่างๆ และขับเคลื่อนลงไปดําเนินงานได้ในระดับพ้ืนที่ 
• ภาค สธ. ต้องร่วมกับ อปท. และเครือข่ายชุมชนต่างๆ จัดปฏิบัติงานร่วมที่มีการใช้ทรัพยากร 

บุคลากร และเทคโนโลยีร่วมกัน และสนับสนุนติดตามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป้าหมายของการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการลดการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกให้น้อยที่สุด 

เป้าหมายลดโรคที่ ๑ : ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มวัย และกลุ่มวัยเรียน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ (ภายในปี ๒๕๖๑) ของค่ามัธยฐานของประเทศ ๕ ปีย้อนหลัง 

• ปัจจุบันค่ามัธยฐานอัตราป่วย ๕ ปีย้อนหลังเท่ากับ ๑๒๔ ต่อประชากรแสนคน 
เป้าหมายลดโรคที่ ๒ : อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ ๐.๑๑ ในภาพรวมของประเทศและทุกจังหวัด 

• อัตราป่วยตายในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง อยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๙๙ – ๐.๑๒ 
แนวทางปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๑) การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง                                                                            
๒) การป้องกันโรคและควบคุมยุงพาหะ                                                                  
๓) การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการมีส่วนรับผิดชอบของชุมชน                                          
๔) การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน                                                                          
๕) การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 
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  ข้อเสนอ 
๑. เพ่ือให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๒. มอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติน้ีในเขตพ้ืนที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
๓. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กํากับติดตาม 

และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรายไตรมาส 
 
 ประธาน  กล่าวขอความเห็นจากที่ประชุม 
 พลตรีต่างแดน  พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ความเห็นว่า ขณะน้ีประชาชน    

มีความสับสนเก่ียวกับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย ควรมีแนวทางและข้อมูล       
ทางการแพทย์เช่ือถือได้ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมและลด
การเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วย   

ฝ่ายเลขานุการฯ เก่ียวกับเรื่องวัคซีน เราปฏิบัติตามคําแนะนําองค์การอนามัยโลก การที่จะใช้
วัคซีนต้องมีการสํารวจก่อนว่ามีการระบาดเกิน 70% ในรายละเอียดขอเชิญนายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเช่ียวชาญด้านวัคซีนให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิบายว่า ไข้เลือดออกเป็นการติดเช้ือซ้ํา
จากการติดเช้ือเดงก่ี อาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป เป็นปัญหาเก่ียวข้องกับภูมิคุ้มกันร่างกาย โดยทั่วไปเมื่อมี         
สิ่งแปลกปลอมร่างกายเกิดปฏิกิริยาไม่ไห้เป็นซ้ํา แต่ไข้เลือดออกติดเช้ือแล้วไม่ได้ช่วยด้านการป้องกัน เมื่อเป็นซ้ํา
จะมีความรุนแรงมากกว่าติดเช้ือครั้งแรก  

  การให้วัคซีนในคนที่ไม่เคยติดเช้ือเลยมีค่าเท่ากัน การให้วัคซีนในคนที่ติดเช้ือแล้วจึงอาจรุนแรง 
องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนําให้วัคซีนด้วยความระมัดระวัง โดยให้วัคซีนกับคนที่มีข้อมูลว่ารับเช้ือมา      
พักหน่ึงแล้ว การฉีดวัคซีนในเด็กอายุมากกว่า 9 ปี คาดว่าเพราะติดเช้ือมาแล้ว ในการวิจัยยังพบว่าการให้วัคซีน
ในเด็กอายุตํ่ากว่า 9 ปี แทนที่จะเป็นผลดี กลับมีความรุนแรงมากขึ้น จึงควรพิจารณาให้รอบคอบมีข้อมูลเพียงพอ 

 โดยสรุป คือ ให้วัคซีนมีข้อจํากัด ให้ด้วยความระมัดระวัง ผลที่ได้ เปลี่ยนแปลงเฉพาะกรณี    
ส่วนใหญ่ผลคือ ลดการนอนในโรงพยาบาล ส่วนความรุนแรง ไม่ได้ป้องกันการติดเช้ือ 

 ในเร่ืองของไข้เลือดออก ในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับว่า การใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง     
ควรใช้มาตรการทางสังคมกับพฤติกรรมไปด้วยกัน ไม่พ่ึงสาธารณสุขกับกําลังทางราชการ เพราะยุงมีทุกบ้าน 
ยุงลาย ทําให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไวรัสซิกา ทุกหลังคาเรือนต้องช่วยกันกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย ในส่วนของงานสาธารณสุข คือ ให้ความรู้ จึงควรใช้มาตรการทางสังคมเข้าไปกํากับ มาตรการ     
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และใช้การประชาสัมพันธ์เข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

 ประธาน กล่าวว่า best practice อําเภอที่ไม่มีการระบาดมาถึง 5 ปี ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ได้มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเงินหรือใช้วัคซีน ก็สามารถป้องกันควบคุมโรคได้ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
กําจัดหรือควบคุมยุงลายบ้าน ให้ประชาชนเข้าร่วมด้วยอย่างเต็มที่ 

พลตรีต่างแดน  พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ข้อเสนอว่า มาตรการทางสังคม 
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยในเรื่องของการกําชับให้นักเรียน สํารวจลูกนํ้ายุงลายที่บ้านจะเกิดพลังและ
ความพร้อมเพียงกัน 
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 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากผู้ปกครอง พ่อแม่ เช่ือลูกหลาน จึงขอเสนอให้ทําบันทึก
เก่ียวกับมาตรการทางสังคมครอบครัวกําจัดลูกนํ้ายุงลายในบ้าน เสนอครม. พิจารณา เพ่ือผลักดันให้เกิด       
ความต่อเน่ืองในการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย เพ่ือได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายกระทรวงมหาดไทย อาทิถ้า          
ผู้ว่าราชการจังหวัดผลักดันเรื่องน้ีจะเกิดผลตามมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เสนอแนวทางการปฏิบัติฯ ที่มี       
ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็นประธานในการขับเคลื่อนกลไกน้ี ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการ
ป้องกันควบคุมโรคด้วย ไม่ใช่เฉพาะให้หน่วยงานสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องดําเนินการร่วมกัน 

 ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวว่า จะเร่งดําเนินการและเสนอให้มี Big cleaning day ที่โรงเรียน      
ก่อนเปิดเทอม  

 นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า การกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 
หากทําได้ทุกหลังคาเรือนจะดีมากแต่สิ่งที่ทุกคนจะทําได้เลยคือการยาทากันยุง ควรมีการส่ือสารประชาสัมพันธ์
ให้เข้าใจถึงประโยชน์จากการทายากันยุง และความปลอดภัยจากการใช้ยาทากันยุง เช่น สมุนไพร เพ่ือให้คลาย
ความกังวล การทายากันยุงสามารถทําได้เลย นอกจากบุคคลท่ัวๆ ไปแล้ว ผู้ป่วยย่ิงต้องทาเพื่อป้องกันยุงไม่ให้กัด
ผู้ป่วยในระยะแพร่เช้ือแล้วไปแพร่ต่อคนอ่ืน หมอควรให้ยาทากันยุงกับผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออกด้วย โดยเฉพาะ
ช่วงเวลามีไข้ เป็นช่วงที่ไวรัสมีปริมาณมากและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้  

 

  นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ให้ความเห็นว่า เห็นชอบในแนวทางปฏิบัติและ 5 มาตรการหลัก 
รวมท้ังมีเรื่องกลไกการขับเคลื่อน ปัจจุบัน มีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ทุกจังหวัด เป็นสิ่งที่ต่างจากท่ี          
เคยทํามา ซึ่ง 5 มาตรการดังกล่าวเราทํามาตลอด แต่มีสิ่งใหม่ๆมีเข้ามาในระบบ เช่น EOC และเชิงรุกในการ
ป้องกัน ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) ให้ชัดเจน ในส่วนการต้ังรับเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาเป็นของ
กรมการแพทย์ รวมทั้งการทบทวน CPG ด้วย 

 

มตทิีป่ระชุม   
1. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. มอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติน้ีในเขตพ้ืนที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
3. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กํากับติดตาม 

และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรายไตรมาส 
 

วาระที ่๖ เรือ่งอ่ืน ๆ  

 นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวว่าประเด็นเรื่องการประชุมครั้งถัดไป ท่านประธานต้องการให้มีการประชุม     
ปีละ 4 ครั้งทุก 3 เดือน ฉะน้ันการประชุมครั้งถัดไปเป็นเดือนมิถุนายน 

นายแพทย์ธวัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า วันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

นดัประชุมครัง้ต่อไป เดือนมถิุนายน  

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.  
---------------------------------------------------------- 

 

นางอนงนาฏ มโนภิรมย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ  ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป 
ผูต้รวจบนัทกึรายงานการประชุม 


