สรุปการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
----------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
2. พลตรีต่างแดน พิศาลพงค์
3. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ
4. นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
5. นายกาศพล แก้วประพาฬ
6. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล
7. นางสาววรีพรรณ วชรางค์กุล
8. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
9. นายนิพนธ์ ฮะกีมี
10. พล.ต.ต.หญิงนาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
11. นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
12. นางอุบลรัตน์ คงกะพันธ์
13. นางวิรงรอง หุ่นสุวรรณ
14. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักงานแพทย์สานักงาน
สนับสนุนสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
รองอธิบดีกรมการกงสุล
แทน ปลัด กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ช่วยปลัดคมนาคม
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษาด้านการปกครอง
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายแพทย์ สบ 6 รพ.ตารวจ
แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมการแพทย์
ผู้อานวยการสานักการประชาสัมพันธ์
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ

ประธานการประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

15. นายธนา ยันตรโกวิท
16. นายสมชาย ตู้แก้ว
17. นางเตือนใจ นุชดารงค์

ผู้อานวยการพัฒนาและส่งเสริมการ
กรรมการ
บริหารงานท้องถิ่น แทน อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรรมการ
แทน อธิบดีกรมอนามัย
ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์สัตว์ป่า แทนอธิบดี กรรมการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
17. นางดวงพร ...
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18. นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล
19.
20.
21.
22.
23.

ดร.ราศรี จีนะกุล
นางสุจิตรา มานะกุล
น.ท.พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ
นายแพทย์อานวย กาจีนะ
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์
อุปนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา

กรรมการ

รองผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
แทน ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายแพทย์อภิชัย มงคล
2. นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรรมการแพทย์สภา

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

2. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

3. นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ผู้อานวยการกองการสังคม

กระทรวงการต่างประเทศ

4. นางสาวสุดาสิรี เตขานันท์

นักการฑูตปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศ

5. นายวิรัตน์ วทัญญูทวีวัฒน์

นักการฑูตปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศ

6. ร.ต.ท.หญิงสุภา เดชคง

รอง สว.ยศ.บก.อก.โรงพยาบาลตารวจ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

7. นายรักไทย งามภักดิ์
8. นางสาวอรอนงค์ รัชตราเชนชัย

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

กรมปศุสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9. นางสาวนันทวรรณ เมฆา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. นางสาวไพลิน ผู้พัฒน์

นายแพทย์ชานาญการ

สานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

11. แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา

ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร

กรมควบคุมโรค

12. แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อานวยการสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

กรมควบคุมโรค

13. นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี

ผู้อานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

24. นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

14. นายแพทย์โสภณ ...
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กรมควบคุมโรค

18. นายสิทธิพงษ์ สีแสด

ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 13 กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นักวิขาการสาธารณสุขชานาญการ
แทน ผู้อานวยการสานักวัณโรค
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสภาพ
แทน ผู้อานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ

ผู้อานวยการกองแผนงาน

กรมควบคุมโรค

20. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

21. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

22. นางสาวกษมน รัตนพันธ์

นิติกร ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

23. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

นิติกร ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

24. นายกฤษฎาบัน ปานโท้

นิติกร ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

25. นายอัฐพล สามแสน

นิติกร ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

26. นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ

รองผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป

กรมควบคุมโรค

27. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการพิเศษ

กรมควบคุมโรค

28. นางอนงนาฎ มโนภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

29. นายอานุภาพ พงศ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

30. นางสาวลออรัตน์ เวชกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

31. นางสาวลักษณา มาสังข์

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

32. นางสาวพรพิมล กระทุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

33. นายสุรศักดิ์ แสงเงิน

นิติกร

กรมการแพทย์

34. นางสาวอุไร นัยพรม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กระทรวงคมนาคม

35. นายนาวิน ธาราแสวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กระทรวงแรงงาน

36. นายบัณฑิต พรหมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย

15. นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
16. ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง
17. นางศิลธรรม เสริมฤทธิ

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

36. นางสาวชลรส ...
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37. นางสาวชลรส บัญชาชาญชัย

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

กรมประชาสัมพันธ์

38. นางสาววิภา รุจิจนากุล
39. นายประทีป โรจนดิลก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ

กรมอนามัย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธาน ศ.คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 132 ตอนที่ 86 ก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาด
มากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อที่อุบัติซ้า ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรอง
และดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกาหนด
ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม
ประธาน มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม
ให้ที่ประชุมทราบ
อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้
๑. เพื่อเสนอความเป็นมาและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ รวมถึงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ระดับต่างๆ
๒. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อ
๓. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
4. เพื่อพิจารณา ...

- 5 ๔. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างอนุบัญญัติ จานวน ๓ ฉบับ
๔.๑ ร่ า งระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558
๔.๒ ร่ า งประกาศคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อแห่ ง ชาติ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขการแต่ ง ตั้ ง
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558
๔.๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจาก
การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 ความเป็นมาและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ
ประธาน ได้เ ชิญผู้ เข้าร่ ว มประชุม ชมวีดีทัศน์ เพื่อทราบถึง ความเป็นมาและสาระส าคัญของพระราชบัญญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมถึงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ร่ า งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้ วยคุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธี การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามมาตรา 11
อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ ว่าเป็นกรรมการที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยทั้งนี้มี ๑ ท่านจากจานวน 4 ท่าน จะต้องไปดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ
ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีใ นการประกาศเขตติดโรค ให้คาแนะนาแก่อธิบดี ในการประกาศโรคระบาด
และอื่น ๆ ด้านวิช าการ จึ งขอให้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติโ ปรดพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ข
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ....
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในระเบียบดังกล่าวต่อไป
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยคุณสมบัติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การได้ มาซึ่ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการโรคติ ดต่ อแห่ งชาติ พ.ศ. .... แก่ ที่ ประชุ ม
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
ผู้แทนเลขาธิการ ...

- 6 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอให้ มีการปรับแก้ข้อความในร่างระเบียบ ฯ ข้อ 6 จาก
“...ให้ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส รรหาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ...” ปรับแก้ข้อความเป็น “...ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่สรรหาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ...”
มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ปรับแก้ข้อความในร่างดังกล่าวตามความเห็นของผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ในข้อ ๖
จาก “...ให้ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส รรหาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ...” ปรับแก้ข้อความเป็น “...ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่สรรหาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ...” แล้วเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามต่อไป
2. ให้เริ่มกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
3. เห็ น ชอบในร่ า งระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ขว่ า ด้ว ยคุ ณสมบั ติห ลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารได้ม าซึ่ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ....
3. ๒ ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งวาระการดารง
ต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ ง ของคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ
กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 21 และมาตรา ๒๗
อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอ
ให้รัฐมนตรีลงนามในประกาศต่อไป
ผู้อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กรมควบคุ ม โรค น าเสนอ (ร่ า ง) ประกาศคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งวาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการ
(ตามเอกสารแนบ 2)
ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน หารือที่ประชุมในการนับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมีการย้ายหน่วยงาน
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้มีการปรับเพิ่มและแก้ไขข้อความ ในข้อ 5 โดยให้เพิ่มข้อความว่า
“...โดยไม่นับข้อ 4 มาบังคับใช้ในกรณี...”
ประธาน เสนอปรับแก้กรอบระยะเวลาในการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 20 (3) (4) และ (5) กรรมการตามมาตรา 20 วรรคสอง และ
กรรมการตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
มติที่ประชุม ...
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มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ปรับแก้ข้อความในข้อ 5 ตามความเห็นของผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จากเดิม
“ข้อ 5 ให้ ก รรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง สามารถดารง
ตาแหน่งต่อเนื่องได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) สามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ในกรณีที่จังหวัดใดมี
อาเภอไม่เกินสามอาเภอ หรือจังหวัดใดที่มีโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปเพียงหนึ่งแห่ง หรือมีโรงพยาบาลชุมชน
ไม่เกินสามแห่ง แล้วแต่กรณี
(2) ให้กรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง สามารถดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ในกรณีที่ จังหวัดใด
มีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่ งอื่นนอกจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรั ฐตามมาตรา ๒๐ (๔) ไม่เกิน
สามแห่ ง และผู้ อานวยการโรงพยาบาลในสั ง กัดหน่ว ยงานของรัฐ แห่ ง อื่นดัง กล่ า วได้รั บการแต่ง ตั้งให้ เป็น กรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดทั้งหมด”
แก้ไขใหม่เป็น
“ข้อ 5 ให้กรรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) และกรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง สามารถดารง
ตาแหน่งต่อเนื่องได้โดยไม่นาข้อ ๔ มาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกรรมการตามมาตรา ๒๐ (๔) หากจังหวัดใดมีอาเภอไม่เกินสามอาเภอ หรือจังหวัด
ใดที่มีโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปเพียงหนึ่งแห่ง หรือมีโรงพยาบาลชุมชนไม่เกินสามแห่ง แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีกรรมการตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หากจังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นนอกจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่ วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๐ (๔) ไม่เกินสามแห่ง และผู้อานวยการ
โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั้งหมด”
2. เห็นชอบให้ปรับแก้กรอบระยะเวลาในข้อ 9 จากเดิม
“ข้อ 9 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการตามมาตรา
20 (3) (4) และ (5) กรรมการตามมาตรา 20 วรรคสอง และกรรมการตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5) ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ”
แก้ไขใหม่เป็น
“ข้อ 9 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการตาม
มาตรา 20 (3) (4) และ (5) กรรมการตามมาตรา 20 วรรคสอง และกรรมการตามมาตรา 26 (3) (4) และ (5)
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ”
3. เห็นชอบในร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง
วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้กรมควบคุมโรคดาเนินการจัดทาประกาศ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลงนามประกาศใช้ต่อไป
3.3 ร่างนโยบาย ...
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3.3 ร่างนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 14
อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งที่ประชุมพิจารณาร่างนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ เพื่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทางานสาหรับคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติต่อไป
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นาเสนอร่างนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ตามเอกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.4 ร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามมาตรา 14 (2)
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นาเสนอแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด (ตามเอกสารแนบ 4)
ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน หารือที่ประชุมเรื่องแผนการสื่อสารความเสี่ยง ได้มีการระบุวิธีการในการสื่อสาร
ถึงประชาชน เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในแผนการสื่อสารความเสี่ ยงที่จัดทาขึ้น โดยกรมควบคุมโรค
ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรมในการลดความตื่นตระหนกของประชาชนแล้ว
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอในเรื่องแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด ตามมาตรา 14 (2) ว่า “ในเรื่องแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งกรมควบคุมโรคประสงค์
จะพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของศูนย์ปฏิบั ติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) เพื่อเป็นสถานที่
ส าหรั บ ผู้ บั ญชาการเหตุ ก ารณ์ และกลุ่ มภารกิ จต่ า ง ๆ ท างานร่ว มกัน เตรี ยมความพร้อ มในภาวะปกติ และป้ องกั น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการสั่งการประสานความร่วมมือ
และจัดสรรทรัพยากรให้แก่ทีมปฏิบัติการ เพื่อสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาวะที่มีการติดต่อของโรค
ระบาด โดยกาหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุข นั้น หากเมื่อ
มีการประกาศว่าการระบาดของโรคติดต่อในภาวะเช่นนั้น มีความรุนแรงถึงขั้นเป็น “สาธารณภัย” แล้ว ก็สมควรจะมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาท โดยปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ด้วยการ
เชื่ อ มโยงการท างานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข เพื่ อ สนั บ สนุ น กองบั ญ ชาการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย แห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้การบัญชาการเหตุการณ์และการสั่งการเกิดความเป็นเอกภาพ อันจะสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้ าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด ระยะ 3 ปี
พ.ศ. 2559 – 2561
2. มอบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นาแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3.5 ร่างกฎกระทรวง ...
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เฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 48
อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ า ยค่ า ชดเชยความเสี ย หายอั น เกิ ด จากการเฝ้ า ระวั ง การป้ อ งกั น หรื อ การควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ แก่ ที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจารณา (ตามเอกสารแนบ 5)
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณที่ใช้เป็นค่าทดแทนเพื่อชดเชยความ
เสียหายว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ และความเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอว่า “ในเรื่องการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวัง
การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ควรกาหนดตัวอย่างเหตุการณ์หรือลักษณะความเสียหายที่จะชดเชยอย่างชัดเจน
เช่น การสั่งปิดสถานบริการ ร้านค้า ตลาด โรงแรม หรืออาคารพาณิชย์ของเอกชนที่ต้องสงสัยว่ามีการแพร่ระบาดของโรค
เป็นต้น อีกทั้งสมควรกาหนดเพดานเงินขั้นสูง หรือจากัดวงเงินที่ราชการจะชดเชยด้วยว่าจะไม่เกินจานวนเท่าใด เพราะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อลด
ปัญหาในการตีความค่าเสียหายที่รัฐต้องชดเชยให้แก่เอกชนในภายหลัง”
อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเสี ย หาย อาจเกิ ด ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ว่ า ความเสี ย หาย
ที่ท างราชการจะชดใช้ ใ ห้ มี ข อบเขตเพี ย งใด ถ้ า ไม่ ไ ด้ ก าหนดขอบเขตให้ ชัด จะท าให้ ต้ อ งชดเชยขอเสนอให้ เ พิ่ ม เติ ม
คานิยาม “ความเสียหาย” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ผู้แทนอธิ บดี ก รมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หมวด ๘ มาตรา ๔๘ เป็ นเรื่ องของค่ าทดแทน แต่ เป็ น
การจ่ ายเพื่อ ชดเชยความเสี ย หายอั น เกิ ดจากการเฝ้ า ระวัง การป้ องกั น หรื อการควบคุม โรค ส่ ว นร่ างกฎกระทรวง
ใช้คาว่า “ค่าชดเชย” ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความสับสนกับเรื่องค่าชดเชยที่ปรากฏอยู่ในมาตรา ๑๔ (๖) ดังนั้น จึงขอเสนอให้
ปรับชื่อร่างกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ประธาน กล่ า วว่ า ขอรั บ ข้ อ เสนอแนะของกรรมการทุ ก ท่ า นไปพิ จ ารณาในขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม 1. เห็ น ชอบในหลั กการ “ร่างกฎกระทรวงว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 48”
2. มอบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นากฎกระทรวงฉบับดังกล่าวดาเนินการต่อตาม
ขั้นตอน และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 ...
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4.1 ร่ างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. ....
อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้เสนอเรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณา
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นาแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์) นาเสนอร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... แก่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครมีหน่วย SRRT อยู่แล้ว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการ
จั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ย SRRT
ตามหลั ก สู ต รของกรุ ง เทพมหานครด้ ว ย แต่ ใ นร่ า งประกาศฯ ข้ อ 2
ได้ ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคติ ด ต่ อต้ อ งผ่ านการฝึ ก อบรมในหลั กสู ต รระบาดวิ ทยา หรื อ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง ดังนั้น หากเกิดกรณี
ต้ องแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ใหม่ ภ ายใน 30 วั นนั บ แต่ ต าแหน่ งเดิ มว่ างลง กรุ งเทพมหานครอาจจะแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ไม่ ทั น
กาหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงอยากให้กรมควบคุมโรคใช้เวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่เกิน 3 วัน
ประธาน กล่าวว่า ในข้อ 2 ของร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... ได้กาหนดไว้ว่า ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ที่กรมควบคุมโรค
กาหนดหรื อที่กรมควบคุมโรครั บรอง ดังนั้ น หากกรมควบคุมโรคให้การรับรองหลั กสู ตรที่ กรุงเทพมหานครหรือจังหวัด
เป็นผู้จัดขึ้น ก็จะทาให้มีจานวนเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอสาหรับการแต่งตั้งทดแทนในตาแหน่งที่ว่างลง ซึ่งจะทาให้แก้ไขปัญหา
ในกรณีนี้ได้
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ “ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....”
2. มอบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นาประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับดังกล่าวเสนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อลงนามต่อไป
4.2 กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
อธิบดีกรมควบคุมโรค กาหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
----------------------------นางอนงนาฏ มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักโรคติดต่อทั่วไป
นางสาวลออรัตน์ เวชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักโรคติดต่อทั่วไป
ผู้สรุปรายงานการประชุม
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาชาญการพิเศษ สานักโรคติดต่อทั่วไป
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

