
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค 
----------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. นายณัฐภานุ  นพคุณ นักการทูตช านาญการพิเศษ 

แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
กรรมการ 

3. 
 

4. 

นางสาวสุวรรณา  คล้ายทับทิม 
 
นายกาศพล  แก้วประพาฬ 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 
ที่ปรึกษาด้านการปกครอง 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

5. นางนงลักษณ์  กอวรกุล นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
แทนปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรรมการ 

6. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

7. นายวราสิทธิ์   กาญจนสูตร ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข 
กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ 

8. พล.ต.ต.โชคชัย  เกษมไพบูลย์พิสุข นายแพทย์ สบ 6 รพ.ต ารวจ 
แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

กรรมการ 

9. นายสุรศักดิ์   แสงเงิน นิติกรช านาญการ 
แทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

กรรมการ 

10. นางพัฒนา  ศรีทร ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

กรรมการ 

11. นายสมภพ   จิตตประไร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบ าบัดสัตว์ 
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

12. 
 

13. 

นายพิสิษฐ์  วงศ์เธียรธนา 
 
นางจุฑามาศ  ศิริปานี 

นิติกรช านาญการพิเศษ 
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

14. 
 
15. 

นายธนายันตรโกวิท 
 
นางสาวเมธิรา  เลิศหิรัญวงค์ 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น 
แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นายสัตวแพทย์ 
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

16. นางสาวไพลิน  ผู้พัฒน์ นายแพทย์ช านาญการ 
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

    

17. นพ.สุรพล... 
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17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 
 22. 

นพ.สุรพล โล่สิริวัฒน์ 
 
นพ.สุรจิต  สุนทรธรรม 
 
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ 
 
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 
 
นพ.ศุภชัย  ฤกษ์งาม 
 
นพ.ครรชิต  ลิมปกาญจนรัตน์ 

ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
กรรมการแพทยสภา 
ผู้แทนจากแพทยสภา 
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
 
ข้าราชการบ านาญ 
 
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค 
 
ข้าราชการบ านาญ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

23. นพ.อ านวย   กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ
เลขานุการ 

24. นพ.รุ่งเรือง  กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นพ.ธนรักษ์   ผลิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา  
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. พลตรีต่างแดน  พิศาลพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน 

ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 
กรรมการ 

2. 
 
3. 
 

4. 
 

5. 

นางผานิตย์  มีสุนทร 
 
ดร.ราศรี   ลีนะกุล 
 
นางสุจิตรา   มานะกุล 
 
นายสุจินต์  คุณรักษา 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 
ผู้แทนจากสภาการพยาบาล 
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์ 
ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 

1. 
2. 
3. 
4. 

นพ.ธวัช   สุนทราจารย์ 
นพ.โอภาส  การย์กวินพงศ์ 
นพ.สุเทพ  เพชรมาก 
นพ.สมบัติ  แทนประเสริฐสุข 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค 

 

5. นางสาวสุดาสิรี  เตชานันท์ นักการทูตปฏิบัติการกระทรวงการต่างประเทศ 
 

 

                  6. พ.ต.ท.หญิงเดไลล่าล์ .... 
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6. พ.ต.ท.หญิงเดไลล่าล์ บุญญาชลสินธุ ์ สว.ยศ.บก.อก. รพ. ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

7. นางสาวอุไร   นัยพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม  

8. 

9. 

นางสาวธัญญชล  พิชิด 

นพ.วิชาญ  ปาวัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้อ านวยการส านักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค  

 

10. นางสาวอังคณา  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค  

11. นางสาวกษมน  รัตนพันธ์ นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค  

12. นางสาวณัฐนรี  สถิตไพบูลย์ นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค  

13. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้ นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค  

14. นางปิ่นนภ  นรเศรษฐพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

15. นางอนงนาฎ  มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

16. นายอานุภาพ  พงศ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

17. นางสาวลักษณา   มาสังข์ นักวิชาการสาธารณสุข  

18. นางสาวพรพิมล  กระทุ่ม นักวิชาการสาธารณสุข  

19. 

20. 

นายสิทธิพงษ์  สีแสด 

นายปัญญา  ใบทอง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นิติกรช านาญการ  กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

นางสาวประไพพิมพ์  รัตนเชนทร์ 

นางสาวนาฎสราง  อินทร์แก้ว 

นางสาวนภาพร  ค ากล่อม 

นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์ 

นพ.จักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ 

ส านักงานสารนิเทศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานสารนิเทศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานสารนิเทศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สภาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 

 

 

 

เริ่มประชุม ... 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 

ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานการประชุม
กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ ด าเนินต่อเนื่อง         
ถึงครั้งที่ 6ซึ่งประเด็นที่น าเข้าพิจารณาเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ได้ผ่านการพิจารณาอนุบัญญัติไป
แล้ว จ านวน 23 ฉบับ (ประกาศในราชกิจจาฯแล้ว 6 ฉบับ) จากนั้นได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เสนอแนะ
และใหข้้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเริ่มประชุม 

  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานการ
ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคแจ้งวัตถุประสงค์การประชุมดังนี้ 
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ได้มอบหมาย ในการประชุมครั้งก่อน 

 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา
11(4))  
 2) การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมาย (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14(7)) 

3) ผลการติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  
4) กลไกการติดตามผลการด าเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
 

2. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16) 
 
3. เพื่อเสนอเพื่อทราบ 2 เรื่องคือ 
1) สถานการณ์โรคเมอร์สและมาตรการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
2) การเสนอกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณา ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการ 

 

  
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 5/2559) 

 ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคขอให้คณะกรรมการหรือผู้แทน 
พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม2559 มี
จ านวนทั้งสิ้น 24 หน้า (ตามเอกสารแนบ 2) ประเด็นส าคัญของการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือพิจารณา(ร่าง)ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ๑ ฉบับ (ได้แก่ ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแทน
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่ง 
พ.ศ. ....)และ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ านวน ๒ ฉบับ (คือ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... ) (2. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้
เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. ....) และ(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ฉบับ (คือ 1. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
หรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. ....) (2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษา การ
ป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. .... ) (3. วิธีการอ่ืนใดซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่อง
ทางเข้าออกต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม พ.ศ. ....) ฝ่ายเลขาฯ ได้น าส่งให้คณะกรรมการหรือผู้แทนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 ในการนี้ผู้แทนกรรมการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอขอแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อความใน
รายงานการประชุม หน้าที่ ๘ ข้อ ๔ และหน้า ๑๒ ข้อ ๘   
 และผู้แทนกรรมการจากกระทรวงการต่างประเทศ เสนอขอแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุม 
หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๑, หน้าที่ ๑๕ ข้อ ๓ และ ๔ และหน้า ๒๔    ย่อหน้าที่ ๓ 
โดยฝ่ายเลขาฯ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอเรียบร้อยแล้ว 
 ซ่ึงหากไม่มีส่วนที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมอีก  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่5/2559 
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า) 

 ฝ่ายเลขานุการฯโดยนายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รายงานความก้าวหน้า การ
ด าเนินงานดังนี้ 

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา11(4))แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558  

 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1279/2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559  เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ พ.ศ.2559 ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ (ตามเอกสาร
แนบ 3.1 )  

จากนั้นได้แนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณที่กรุณาให้
เกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพ่ือให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และได้มอบช่อดอกไม้เพ่ือเป็น
เกียรติ และร่วมถ่ายภาพตามล าดับดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ 
2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 
3. นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม 
4. นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ 

 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
3.2 การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมาย (มาตรา14 (7)) 

ฝ่ายเลขานุการโดย  นายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงค าสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมถึงเสนอความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ (ตามเอกสารแนบ 3.2)   
 

มติที่ประชุม: รับทราบ 
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3.3 ผลการติดตามการด าเนนิงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 

ประธานไดม้อบให้ฝ่ายเลขาฯรายงานความก้าวหน้า  
ฝ่ายเลขานุการโดย  นายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มอบนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และ
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2559 -2561 ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อพ.ศ.2558 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุม 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือน าส่งแผนปฏิบัติการฯดังกล่าว เป็นรูปเล่มให้กับ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ, คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะท างานประจ า
ช่องทางเข้าออก เพ่ือเผยแพร่และเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯในระดับพ้ืนที่ต่อไป ในส่วนผลการติดตามการ
ด าเนินงาน โดยมอบให้ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคในฐานะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นผู้น าเสนอ 
 

ผลการติดตามการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559) 
 แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วเสร็จ จ านวน ๗6 จังหวัด  

เหลือเพียงกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างข้ันตอนการเสนอลงนามโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
 จังหวัดที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไปแล้ว จ านวน 52 จังหวัด 

จังหวัดที่อยู่ระหว่างก าหนดจะจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จ านวน 25 จังหวัด(ได้แก่ น่าน แพร่ 
แม่ฮ่องสอน  ล าปาง พิษณุโลก  ตาก  ลพบุรี  สิงห์บุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  ตราด กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
หนองบัวล าภู นครราชสีมา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช  ชุมพร ระนอง  สุราษฎ์ธานี สงขลา พัทลุง ยะลา และ
กรุงเทพมหานคร) 
 

  
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
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3.4 กลไกการติดตามผลการด าเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

ประธานมอบให้ฝ่ายเลขาฯรายงาน ตามวาระ 3.4 ต่อ 
 นายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ฝ่ายเลขานุการฯ มอบให้ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป กรมควบคุมโรคเป็นผู้น าเสนอ 

กลไกการติดตามผลการด าเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ตามโปรแกรมระบบติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งเรียกว่า Implementation 
monitoring system: IMS โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครรายงานมายังส่วนกลางใน
โปรแกรมดังกล่าว  

ข้อคิดเห็น: 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ กล่าวว่า กลไกที่เชื่อมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด กับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นสิ่งดี และอาจใช้ โอกาสที่ กรณีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพ
ยุโรป(ECDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง สื่อสารไปถึงคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดให้ช่วยดูแล ให้ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพ่ือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก  

ประธาน ได้กล่าวแนะน า นวัตกรรมใหม่กับดักไข่ยุงลีโอแทรป( Leo-Trap)ซึ่งอยู่ระหว่างขอจดนวัตกรรมไทย 
เพ่ือน าไปผลิต ให้เป็นทางเลือกประชาชนหาซื้อมาใช้ได้เองต่อไป 

นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ กล่าวถึงโปรแกรมการรายงาน หากน ามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการ  
เฝ้าระวังให้เห็นสถานการณ์ อย่างReal time จะมีประโยชน์มาก 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบกลไกการติดตามผลการด าเนินการตามที่น าเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา  

4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ (มาตรา 16) 

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขาฯรายงาน ตามวาระ 3.4 
ฝ่ายเลขานุการโดย  นายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งท่ีประชุมดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 11(4)) และกรรมการซึ่งแต่งตั้งคุณสมบัติจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านโรคติดต่ออีกจ านวนไม่เกิน 7 คน  คณะกรรมการวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
 (๒) ให้ค าแนะน าแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 

(๓) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรค 
ตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

 (๔) ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้น าความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง

ของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม(โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี) 
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้น ารายชื่อที่ฝ่ายเลขาฯเสนอน าเข้าสู่การประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ซ่ึงประกอบด้วยรายชื่อกรรมการดังนี้  
 ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ 
 ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 
 ๓. นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 
 ๔. นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
 ๕. นายแพทย์ศุภมิตร   ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
 ๖. นายแพทย์สมชาย    พีระปกรณ์ 
 ๗. สัตวแพทย์หญิงวิรงรอง  หุ่นสุวรรณ 
 ๘. ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
ในการนี้ฝ่ายเลขาฯขอน ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าที่ประชุมในครั้งนี้เพ่ือเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการต่อไป ในส่วน รายละเอียดขอมอบให้
ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคเป็นผู้น าเสนอ 

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ 

ได้น าเสนอประวัติและคุณสมบัติ ตามรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นคณะกรรมการวิชาการ ในคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ (ตามเอกสารแนบ 4.1)  

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบทั้ง 8 รายชื่อและมอบฝ่ายเลขาด าเนินการ  
เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ... 



- 10  - 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 

5.1 สถานการณ์โรคเมอร์ส และมาตรการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 

ประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญ 

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 
เป็นผู้น าเสนอ  
สถานการณ์โรคเมอร์ส และมาตรการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค 

องค์การอนามัยโลก (WHO)รายงานข้อมูลสรุปยอดผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคเมอร์ส ตั้งแต่เดือนกันยายน 
๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๑ ราย เสียชีวิต ๖๔๐ ราย จากทั้งหมด ๒๗ ประเทศ ปัจจุบัน
ยังคงมีการรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกกลาง พบมากที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ในปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั่วโลกจ านวน ๑๖๕ ราย เสียชีวิต ๒๕ ราย 
สถานการณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยในประเทศ ๓ ราย โดย ๒ รายแรกเป็นชายชาว
โอมาน รับการรักษา ณ สถาบันบ าราศนราดูร จนสิ้นกระบวนการรักษาตามมาตรฐาน และรายล่าสุดเป็นชายชาวคูเวต 
เข้ารับการรักษาท่ีสถาบันบ าราศนราดูร จนหายเป็นปกติ และได้เดินทางกลับประเทศเม่ือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

มาตรการด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 
- การเฝ้าระวังโรค  

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์จากองค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆทั่วโลกเพ่ือประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง และมีการด าเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ
สถานพยาบาลในประเทศ รวมถึงมีการเฝ้าระวังในชุมชน และได้มีการจัดระบบการดูแลประชาชนที่เดินทางไปแสวง
บุญในพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรค 

- การดูแลรักษา  
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางการดูแลรักษา แนวทางการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยส าหรับ

สถานพยาบาลทั่วประเทศ และได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่  พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาใน
กรณีประชาชนมีข้อสงสัย โดยถ้าผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับเพ่ือด าเนินการรักษา
ตามแนวทางต่อไป 

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
กระทรวงสาธารณสุขจัดท าระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ และมี

ความรู้เกี่ยวกับโรคเพ่ือที่รู้วิธีการป้องกันตนเอง โดยมีการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆทั้งข่าว ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
เป็นต้น 

- มาตรการทางกฎหมาย  
กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกฎหมายที่

อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ป้องกัน และควบคุมโรคส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
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5.2 การเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมส าหรับ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการฯ  

 แจ้งที่ประชุมว่า  ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้เสนอหนังสือกระทรวงสาธารณสุข 
ถึงปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาสิทธิการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมส าหรับ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 
 
มติที่ประชุม: รับทราบ 

 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
ไม่มี 

  
ปิดประชุม เวลา 10.00 น.  
 

---------------------------------------------------------- 
 

นางสาวลักษณา มาสังข์  นักวิชาการสาธารณสุข 
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ  ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 


