สรุปการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
2. พลตรีต่างแดน พิศาลพงค์
ผู้อานวยการสานักงานแพทย์
กรรมการ
สานักงานสนับสนุนสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
3. นายณัฐภานุ นพคุณ
นักการทูตชานาญการพิเศษปฏิบัติราชการปฏิบัติ
กรรมการ
ราชการแทน ผู้อานวยการกองสังคม
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม
5. นายชาติชาย ไชยพิมล
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัย
กรรมการ
และพัฒนาเมือง
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. นางเพ็ชรา ถาวระ
รองเลขาธิการสานักงานประกันสังคม
กรรมการ
แทนปลัดกระทรวงแรงงาน
7. นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมกิจการการศึกษา
กรรมการ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
กรรมการ
กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
9. พล.ต.ต.หญิงนาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
นายแพทย์ สบ 6 รพ.ตารวจ
กรรมการ
แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
10. นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
11. นางพัฒนา ศรีทร
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
12. นางวิรงรอง หุ่นสุวรรณ
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
13. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
นิติกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. นายธนา ยันตรโกวิท
ผู้อานวยการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรรมการ
แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15. นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล
ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
กรรมการ
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร
16. นายแพทย์ ...

- 2 16. นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม

20. นายแพทย์อานวย กาจีนะ

กรรมการแพทย์สภาแพทยสภา
ผู้แทนจากแพทยสภา
ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
ผู้แทนสภาการพยาบาล
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
อุปนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

21. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป

22. แพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

แทน ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค

17. ดร.ราศรี ลีนะกุล
18. นางสุจิตรา มานะกุล
19. น.ท.พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์อภิชัย มงคล
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
รองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย
4. นางสาวบุษบง กาญจนสาขา
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
6. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
7. นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ร่วมประชุม
1.

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

2.

นางสาวพัชรมณฑ์ ศิริวัฒนา

ผู้เข้าร่วมประชุม

3.

นักการฑูตชานาญการ
กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ต.ท.หญิงเดไลล่าล์ บุญญาชลสินธุ์ สว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

4.

ส.ต.ต.หญิงชาติยา แซ่ตั้น

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผบ.หมู่ ยศ.บก.อก.รพ.ตร.
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

5. นายรักไทย ...

-

5.

นายรักไทย งามภักดิ์

6.

นางสาวอุไร นัยพรม

7.

นางสาวธิญมุชล พิชิต

8.

นายกษิภัท เจี๊ยะทา

3 ผู้เข้าร่วมประชุม

16. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
กรมปศุสัตว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการเผยแพร่
กรมอนามัย
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการสานักสื่อสารความเสี่ยง
และพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

17. นางสาวกษมน รัตนพันธ์

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

18. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

19. นายกฤษฎาบัน ปานโท้

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

20. นายอัฐพล สามแสน

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

21. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

22. นางอนงนาฎ มโนภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

23. นายอานุภาพ พงศ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

24. นางสาวลักษณา มาสังข์

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

25. นางสาวพรพิมล กระทุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

26. นายสิทธิพงษ์ สีแสด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

9. นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว
10. นางสาวไชมพร ทองเหล็ก
11. นางปณิดา รัตนสุวรรณกุล
12. น.ส.สาวิตรี คล้ายจินดา
13. นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
14. นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
15. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

27. นายปัญญา ...

-

27. นายปัญญา ใบทอง
28. นางเพชรพราว ลาภไพศาล
29. นายมงคล ทบสุนทร
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แทน ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทน ผู้อานวยการสารนิเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสารนิเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธาน ศ.คลิ นิ ก เกี ย รติ คุณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร รั ฐ มนตรีว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธาน แจ้ งที่ ป ระชุม ว่า การประชุ ม 3 ครั้ง ที่ผ่ านมา ได้พิจ ารณาอนุ บัญ ญัติ ไปแล้ ว จ านวน 13 ฉบั บ
ในจ านวนนี้ ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว จ านวน 6 ฉบั บ เหลื อ ที่ต้ องดาเนิน การอี ก จ านวน 10 ฉบั บ
ข้ อ เสนอแนะและค าแนะน าที่ ไ ด้ จ ากการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว ฝ่ า ยเลขาฯ ได้ น าไปปรั บ แก้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น
และดาเนินการในขั้นตอนต่อไปตามกระบวนการ สาหรับการประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ ากกรรมการทุ ก ท่ า น เหมื อ นครั้ ง ก่ อ น และขอเริ่ ม การประชุ ม และขอมอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
แจ้งวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ ต่อที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม
ดังนี้
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานที่ได้มอบหมาย ในการประชุมครั้งก่อน
2. เพื่อเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 4 เรื่อง ดังนี้
2.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายสาหรับ เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.2 (ร่ าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง บัต รประจาตัว ส าหรั บเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.4 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
3. เสนอเรื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
3.1 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดต่อที่สาคัญในฤดูฝน
3.2 (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะอาคาร
หรือสถานที่ใด พ.ศ. ....
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 ...

- 5 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 3/2559)
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ
ฝ่า ยเลขานุก ารฯ โดยนายแพทย์อ านวย กาจี น ะ อธิ บดี กรมควบคุม โรค ขอให้ ค ณะกรรมการ /ผู้ แทน
คณะกรรมการ พิจ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ดต่ อแห่ งชาติ ครั้ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วัน จั นทร์ ที่
2 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจานวน 17 หน้า การประชุมครั้งก่อน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ให้ความเห็ นชอบ
ในหลักการอนุบัญญัติ จานวน 5 ฉบับ เป็นกฎกระทรวงจานวน 3 ฉบับ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข จานวน 2
ฉบับแล้วนั้น ในส่วนสรุปรายงานการประชุม ได้นาส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งยังไม่มี
ท่านใดขอแก้ไขในรายละเอียด หากมีส่วนที่ต้องการแก้ไขฝ่ายเลขาจะขอรับไปปรับแก้ แต่หากไม่มีส่ วนที่ต้องการแก้ไข
เพิ่มเติมอีก ขอมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า)
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้า
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้า ดังนี้
3.1 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ความก้าวหน้า ที่ป ระชุมคณะรั ฐ มนตรี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติ
เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ หรื อ โรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561 ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2559 - 2561
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
- วิ สั ย ทั ศ น์ ประเทศไทยปลอดภั ย จากโรคติ ด ต่ อ ด้ ว ยระบบป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับในนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อนาไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ของประชาชนอย่างยั่งยืน
- เป้าประสงค์ กวาดล้าง กาจัด ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญของประเทศด้ว ยระบบและเครือข่ายการ
ทางานที่เข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ระบบดาเนินการ 4 ระบบหลัก คือ ๑) ระบบป้องกันโรคติดต่อ ๒) ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ
๓) ระบบควบคุมโรคติดต่อ และ ๔) ระบบสนับสนุน
(ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ รวม ๓๐ แผนงานย่ อ ย ดั ง นี้ แผนปฏิบั ติ การฯ ด้ านการป้ องกั นโรคติ ด ต่อ จานวน
21 แผนงาน แผนปฏิบัติการฯ ด้านการตรวจจับภัยจากโรคติดต่อจานวน 3 แผนงาน แผนปฏิบัติการฯ ด้านการควบคุม
โรคติ ด ต่ อ จ านวน 3 แผนงาน และแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ด้ า นการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานฯ จ านวน 3 แผนงาน)
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ส่วนงบประมาณ ...

- 6 2. ส่วนงบประมาณในการดาเนินการ
- ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดาเนินงาน
และนาแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- คานึ ง ถึง หลั ก ความประหยั ดและความคุ้ มค่ า ตลอดจนสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
ซึ่งรวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปดาเนินการ
ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนต่อไป
(งบประมาณรวม 3 ปี จานวนทั้งสิ้น 22,149,385,000.- บาท (สองหมืนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสน
แปดหมื่นหน้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2559 จานวน 5,164,936,000.- บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบ
สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2560 จานวน 9,596,401,000.- บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้า
สิบหกล้านสี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) และปีงบประมาณ 2561 จานวน 7,388,048,000.- บาท (เจ็ดพันสามแสนแปด
พันแปดร้อยสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
- ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนงานและโครงการภายใต้แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ
ด้านควบคุมโรค พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งคณะรัฐ มนตรีได้มีมติเห็ นชอบหลั กการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
เพื่อลดความซ้าซ้อนในการดาเนิ น งาน และการใช้งบประมาณตามความเห็ นของส านักงานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.2 อนุบัญญัติต่างๆ
3.2.1 อนุบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
1) ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง คุ ณสมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิธี การได้ มาซึ่ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามมาตรา 11
2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง
วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 21 และมาตรา 27
3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา 36
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
ตามมาตรา 6 (2)
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559
ตามมาตรา 6 (1)
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
ตามมาตรา 6 (1)
3.2.2 อนุบัญญัติ ...
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1) กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย
อันเกิดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....ตามมาตรา 48
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
แจ้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
3) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
4) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะ นาผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร
ความก้าวหน้ า กฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ ได้ผ่ านการประชุมรับฟังความคิดเห็ นจากหน่ว ยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมไม่มีการปรับแก้ในสาระสาคัญ มีเพิ่มเติมในรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ ดาเนิ น การปรั บ แก้แ ล้ ว อยู่ ร ะหว่า งด าเนิ นการเสนอรัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ลงนามเ สนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไป
5) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบสวน
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
6) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดาเนินการ
หรือออกคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
7) (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโ รคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นพ.ศ. 2559 ตามมาตรา 7 (1)
ความก้าวหน้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 3 ฉบับนี้ เมื่อการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ครั้งที่แล้ว คณะกรรมการฯ ได้เห็น ชอบในหลักการ และได้มีการปรับเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงและตรวจสอบ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเห็นชอบต่อไป คาด ว่าจะ
เสนอได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน กล่าวว่า เรื่องที่นาเข้าพิจารณาในครั้งนี้ มี อนุบัญญัติ จานวน 2 ฉบับ การแต่งตั้งอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย จานวน 1 ชุด และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญ สาหรับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร อีก 1 เรื่อง
4.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายสาหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ฝ่ายเลขานุการ ...

- 8 ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบให้นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับ“เครื่องแบบและ
เครื่องหมายสาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
นายแพทย์รุ่ งเรื อง กิจ ผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุการ
นาเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายสาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ที่มา มาตรา ๔๖ ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจาตัว สาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กาหนด
เครื่องแบบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มี 3 ชนิด คือ
1. ชุดปฏิบัติ การเจ้า พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบังคับใช้กฎหมาย การประชุม
ราชการ และติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่ออย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย
(ก) หมวก ชายให้ใช้หมวกหม้อตาลสีกรมท่าดา หญิงให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกรมท่าดา
(ข) เสื้อคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น สีขาว
(ค) กางเกงขายาวหรือกระโปรง สีกรมท่าดา
(ง) เข็มขัดหนังหรือด้ายถัก สีดาหรือสีกรมท่าดา หัวเข็มขัดท่าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ท่าด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดา
(ฉ) อินทรธนู
2. ชุดปฏิบัติการ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งปฏิบัติงาน ประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
๒.1 ชุดปฏิบัติการ สีขาว - กรมท่าดา ประกอบด้วย
(ก) หมวก ชายให้ใช้หมวกหม้อตาลสีกรมท่าดา หญิงให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก สีกรมท่าดา
(ข) เสื้อคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น สีขาว
(ค) กางเกงขายาวหรือกระโปรง สีกรมท่าดา
(ง) เข็มขัดหนังหรือด้ายถัก สีดาหรือสีกรมท่าดา หัวเข็มขัดท่าด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ทาด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดา
(ฉ) อินทรธนู
๒.๒ ชุดปฏิบัติการ สีกากี ประกอบด้วย
(ก) หมวก ชายให้ใช้หมวกหม้อตาล สีกากี หญิงให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก สี กากี
(ข) เสื้อคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น สีกากี
(ค) กางเกงขายาวหรือกระโปรง สีกากี
(ง) เข็มขัดด้ายถัก สีกากี หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ทาด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนัง สีดา
(ฉ) อินทรธนู
3. ชุดปฏิบัติงาน ...

- 9 ๓. ชุด ปฏิบัติ งาน ใช้ ในการปฏิบัติ งานในพื้นที่ เฝ้ าระวังโรคติดต่อ และการปฏิบัติงานสอบสวนควบคุม
โรคติดต่อ ประกอบด้วย
๓.1 หมวกแก๊ปทรงอ่อน สีกรมท่าดา
๓.2 เสื้อ มี 2 แบบ คือ
(ก) เสื้อปฏิบัติงานแขนสั้น ลายริ้วสีฟ้า-ขาว
(ข) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเว้าหน้า สีขาว ติดแถบสะท้อนแสง
๓.๓ กางเกงขายาวทรงสุภาพ หรือกระโปรงทรงสุภาพยาวปิดเข่าพอสมควร สีเข้ม
รายละเอียดเครื่องแบบและเครื่องหมายเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่ง
ปฏิบัติงานประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ประธาน ขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ซึ่งในที่ประชุมได้อภิปราย ซักถาม และให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้
1. พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ข้อสังเกต ดังนี้
1) ในส่วนของเครื่องแบบ หมวก ของเพศหญิ งที่ระบุให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับ ปีกซึ่งไม่ตรงกับรูปที่
นาเสนอ ซึ่งหากใช้ตามรูป ควรจะระบุเป็นหมวกหม้อตาลพับปีก เช่นเดียวกันกับเพศชาย ซึ่งจะตรงกับภาพประกอบที่
นามาให้พิจารณา
2) ภาพประกอบลักษณะของหัวเข็มขัดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายละเอียด
ที่ระบุว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ควรปรับแก้ในรูปให้สอดคล้องกันด้วย
2. ประธาน สอบถามว่าในส่วนของเครื่องแบบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ซึ่งเดิมนั้ นมีเครื่องแบบอยู่แล้ว ตามร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมให้
แตกต่างจากเดิมหรือไม่
นายแพทย์รุ่ งเรื อง กิจ ผาติ ผู้ อานวยการส านักโรคติดต่อทั่ว ไป ชี้แจงว่า ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ทบทวน
ปรับปรุงโดยได้ปรึกษากับสานัก กฎหมายและระเบียบกลาง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักการในการใช้ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีส่ วนที่ แตกต่างจากเดิมที่กาหนดให้สวมกางเกงสีขาว และร่างประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดให้สวมกางเกงสีกรมท่าเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่เป็น
รอยเปือ้ นง่ายเหมือนสีขาว
3. นายธนา ยัน ตรโกวิท ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สอบถามว่า เนื่องจากเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นี้แต่งตั้งมาจากหลายสังกัด ในส่วนของเครื่องหมายแสดง
สังกัดที่ระบุให้ปักตรงปกเสื้อนั้น หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สังกัดหน่วยงานอื่นให้ใช้เครื่องหมายของสังกัดใด
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- 10 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ในส่วนของเครื่องหมาย
แสดงสั ง กั ด ที่ ร ะบุ ใ ห้ นั้ น ก าหนดให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายแสดงสั ง กั ด ของหน่ ว ยงานเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
โดย (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ที่อยู่ ร ะหว่างเสนอรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข นั้น ส่ ว นใหญ่จะกาหนดให้ข้าราชการสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงส่วนกลางที่มี หน้าที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ในส่วนที่สังกัด
กระทรวงอื่นๆ นั้น จะมีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ) และข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูต ร ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ อาศัยอานาจ ตาม มาตรา 5 วรรค 1 และ มาตรา 46 วรรค 2 ควรระบุรายละเอียด
ให้ชัดเจนและครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบของการตรากฎกระทรวง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายสาหรับ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยขอให้พิจารณาปรับแก้เล็กน้อย ดังนี้
1. ปรับแก้ชื่อหมวกของเพศหญิงให้ตรงกับภาพประกอบโดยระบุชื่อ “หมวกหม้อตาลพับปีก”
2. ปรับแก้ภาพประกอบลักษณะของหัวเข็มขัดซึ่งแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งไม่ตรง
ตามรายละเอียดระบุว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. พิจารณาบทอาศัยอานาจ ซึ่งในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ อาศัยอานาจ ตามมาตรา 5
วรรค 1 และ มาตรา 46 วรรค 2 ควรระบุรายละเอียดให้ ชัดเจน ครบถ้ว น และถูกต้องตามรูปแบบของการตรา
กฎกระทรวง
4. พิจารณาปรับแก้ตามมติที่ประชุม แล้วดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4.2 (ร่ า ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องบัตรประจาตัว สาหรั บ เจ้า พนั กงานควบคุมโรคติดต่ อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นาเสนอ
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนข้อ 4.2 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ อ ง บั ต รประจ าตั ว เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558
จะสอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายสาหรับเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติโ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ซึ่ ง กฎหมายฉบับ เดิ ม จะไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี บั ต รประจ าตั ว
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไว้ และฝ่ายเลขานุการฯ ก็ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ
ฉบับนี้ขึ้น กาหนดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานและหลายองค์กร รวมทั้งจากหน่วยงาน
ระหว่ า งประเทศ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ด้ ว ย ในส่ ว นรายละเอี ย ดมอบให้ น างสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการ
ศูนย์กฎหมาย เป็นผู้นาเสนอ
นางสาวอังคณา ...

- 11 นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย น าเสนอ (ร่ า ง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง บัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ที่มา มาตรา ๔๖ ให้ มีเครื่ องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจาตัว สาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจาตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กาหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ เป็ นอานาจของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งฝ่ายเลขนุการฯ ได้ดาเนินการเสนอรายชื่อและ
ต าแหน่ ง ของเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ซึ่ ง อยู่ ที่ ส านั ก งานเลขารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข แล้ ว
ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในชุดแรก จะกาหนดโดยตาแหน่ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
เป็ น ต้น ส่ ว นที่ 2 จะเป็ น ข้า ราชการกระทรวงสาธารณสุ ขในส่ ว นกลาง เช่น ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข รองปลั ด
อธิบ ดีกรมต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เป็น ต้น ส่ ว นที่ 3 เป็นส่ ว นของกรุงเทพมหานคร เช่น ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และส่วนต่างจังหวัด
นอกจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และนายอ าเภอแล้ ว จะประกอบด้ ว ย นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล ซึ่งจะครอบคลุมการดาเนินงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประธาน ขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ซึ่งในที่ประชุมได้อภิปราย ซักถาม และให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้
1. พลตรี ต่ า งแดน พิ ศ าลพงศ์ ผู้ แทน ปลัด กระทรวงกลาโหม ให้ ข้อ เสนอแนะว่า ในส่ ว นของตั ว อย่ า งบั ต ร
ที่แปลเนื้อความคาว่า “เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558” จากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ “is a Communicable Disease Control Officer under the Communicable Disease
Control Act B.E. 2558” นั้น ตัวเลขยังคงเป็นเลขไทยและขอเสนอว่าควรเปลี่ยนเป็น ค.ศ. น่าจะเหมาะสมกว่า
2. ประธาน ให้ ข้ อ เสนอว่ า ในการออกบั ต รประจ าตั ว เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ นั้ น ควรก าหนดรู ป แบบ
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วย
3. นายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การออก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องบัตรประจาตัวสาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จะไปเกี่ยวข้องกับ
อนุบัญญัติเรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะอาคาร หรือสถานที่ใด ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้
บัตรเพื่อแสดงตัวในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นเรื่องสาคัญและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการปฏิบัติงานอื่น ๆ อีกด้วย
4. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ข้อเสนอว่า ในการออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบั บ นี้ อาศั ย อ านาจ ตาม มาตรา 5 วรรค 1 และ มาตรา 46 วรรค 2 ควรระบุ ร ายละเอี ย ด
ให้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องตามรูปแบบของการตรากฎกระทรวง และขอสอบถามว่าในอนาคตจะไม่มีการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นหรือบุคคลที่อยู่ในองค์ประกอบในระดับจังหวัดอีกหรือไม่

ประธาน ...
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5. นายพิสิ ษฐ์ วงศ์เ ธี ยรธนา ผู้แ ทนอธิ บดี กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า การออกบั ตรของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนี้ ในเขตของกรุงเทพมหานครนั้นเมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบัตรประจาตัวแล้ว
แสดงว่าเป็นผู้มีอานาจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ในส่วนของอานาจเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อนั้น จะปรากฏอยู่ใน ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้ใดที่มีอานาจทั่วราชอาณาจัก ร หรือผู้ใดที่มีอานาจเฉพาะ
ท้องที่ที่ดูแล ซึ่งโดยหลั กการตามประกาศกระทรวงฯ นั้น จะกาหนดให้ ข้าราชสั งกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ
การแต่งตั้งที่เป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลางหรือของกรมควบคุมโรค มีอานาจทั่วราชอาณาจักรส่วนข้าราชการที่สังกัด
ส่วนภูมิภาคหรือสังกัดหน่วยงานอื่นจะมีอานาจเฉพาะท้องที่ที่ดูแลเท่านั้น
6. ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า สาหรับเรื่องการกาหนดพื้นที่เฉพาะในการใช้อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
นั้นเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุ มโรคติดต่อต้องรู้ และประชาชนผู้ถูกบังคับ จะรับ รู้
ได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร
นายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เป็นประเด็นที่ขอรับไปปรับปรุงเพิ่มเติม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในรูปแบบของบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ
ดาเนินการดังนี้
1. พิจารณา ส่วนที่แปลเนื้อความคาว่า “เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ “is a Communicable Disease Control Officer under the
Communicable Disease Control Act B.E. 2558” นั้นเรื่องตัวเลขเสนอให้เปลี่ยนเป็นเลขอารบิคซึ่งเป็นสากลและ
ควรเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ.
2. พิจารณารูปแบบในการออกบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ นั้น ควรกาหนดรูปแบบให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน
3. พิจารณาเรื่องการกาหนดพื้นที่เฉพาะในการใช้อานาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากเป็นเรื่อง
สาคัญที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานควบคมโรคติดต่อต้องรับรู้ และควรมีวิธีการให้ประชาชนผู้ถูกบังคับจะ
สามารถรับรู้ได้อย่างไร
4. พิจารณา บทอาศัยอานาจ ซึ่งในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ อาศัยอานาจ ตาม มาตรา 5
วรรค 1 และ มาตรา 46 วรรค 2 ควรระบุรายละเอียดให้ ชัดเจน ครบถ้ว น และถูกต้องตามรูปแบบของการตรา
กฎกระทรวง
5. พิจารณาปรับแก้ตามมติที่ประชุม และดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.3 ร่างคาสั่ง ...

- 13 4.3 ร่างคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นางสาวอังคณา บริ สุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอ ร่างคาสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบ
๑. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่กากับงานด้านกฎหมาย)
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
๓. ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนสานักระบาดกรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ
๑๐. ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ และเลขานุการ
๑๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
อานาจหน้าที่
(๑) ศึ ก ษาหรื อ พิจ ารณาข้ อมู ล ด้ า นวิ ช าการและด้ า นกฎหมาย เพื่อ น ามาประกอบการพิจ ารณายกร่ า ง
อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(๒) ยกร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ งออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพ
(๓) ให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า หรื อ เสนอความเห็ น ด้ า นกฎหมายแก่ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ งชาติ
คณะกรรมการด้านวิช าการ และคณะอนุกรรมการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามพระราชบัญญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประธาน ขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ซึ่งในที่ประชุมได้อภิปราย ซักถาม และให้ ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้
1. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอขอเพิ่มผู้แทนสนธิสัญญาด้านกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินั้น
มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการ
2. สัตวแพทย์หญิง ...
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ส่วนท้องถิ่นเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมาก
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า อนุกรรมการฯ ได้ออกแบบเพื่อความคล่องตัวในการ
ดาเนินงานและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง อย่างไรก็ตามมีผู้แทนจากหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นทีอ่ ยู่ในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอยู่แล้ว
3. นายวราสิ ท ธิ์ กาญจนสู ต ร ผู้ อ านวยการฝ่ า ยกฎหมายสาธารณสุ ข กองกฎหมายสวั ส ดิ ก ารสั ง คม แจ้ ง ต่ อ
ที่ประชุมว่า อานาจหน้าที่ในข้อ (2) ให้ใช้คาว่า “ร่าง” แทน “ยกร่าง” และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
และข้ อ (3) ให้ ตั ด ค าว่ า “ปรึ ก ษา ค าแนะน า” ออก ให้ ใ ช้ ค าว่ า “เสนอความเห็ น เสนอแนะด้ า นกฎหมายแก่
คณะกรรมการ”
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่าง คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาเพิ่มเติม ผู้แทนสนธิสัญญาด้านกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการ
2. ปรับแก้อานาจหน้าที่ตามข้อเสนอแนะผู้แทนจากกฤษฎีกา
3. พิจารณาปรับแก้ตามมติที่ประชุม แล้วดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4.4 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งต่อที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญสาหรับคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ตาม ม.14 (1) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายวางระบบ แนวปฏิบัติ ที่ผ่านมาออก
อนุบัญญัติไปที่สาคัญแล้ว จานวน 13 ฉบับ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว ส่งผลให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อจั งหวัดสามารถดาเนิ น การจั ดประชุมได้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประการที่ 2 กฎหมายนี้
จะกระจายอานาจจากส่ว นกลางไปท้องถิ่น เพื่อบูรณาการ การดาเนินงานที่ส าคัญ ของประเทศในแผนปฏิบั ติการ
จานวน 21 โรค ซึ่ง แต่ล ะพื้น ที่ มีปั ญหาโรคติดต่อแตกต่างกัน โดยในช่วงฤดูฝ นนี้มี โ รคติดต่อ ที่ส าคัญของประเทศ
ที่ มี ก ารระบาด เช่ น โรคไข้ เ ลื อ ดออก รวมทั้ ง โรคที่ น าโดยยุ ง ลาย เช่ น ไข้ ป วดข้ อ ยุ ง ลาย โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า
ซึ่งกรมควบคุมโรคขอเสนอที่ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อ
จั งหวั ด/กรุ งเทพมหานคร ใช้เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ นงานตั้งคณะกรรมการ จั ดการประชุม ท าแผนปฏิบั ติการ
ให้สอดคล้องกันสถานการณ์การระบาดของโรค
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นาเสนอแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดังนี้
1. แต่งตั้ง ...

- 15 1. แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้น
จากตาแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙)
2. แต่งตั้งคณะทางานประจ าช่องทางเข้าออก ในกรณีที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครนั้น มีด่านควบคุ ม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙) (อาศัยอานาจตาม มาตรา 6 (2), 22 (5) และ 23)
3. ตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อาศัยอานาจตาม มาตรา 26)
4. ด าเนิ น การตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบั ติใ นการเฝ้ า ระวั ง ป้อ งกัน และควบคุม โรคติด ต่ อ
ที่คณะกรรมการกาหนด และจัดทาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้ า ระวั งหรื อโรคระบาด ในเขตพื้น ที่ ให้ ส อดคล้ อ งแผนปฏิ บั ติก ารเฝ้ าระวั ง ป้ องกั น และควบคุ มโรคติ ด ต่อ หรื อ
โรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ และพิจารณาตามความสาคัญของปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะพบ
การระบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออก และโรคติ ด ต่ อ ที่ นาโดยยุ ง ลาย เช่ น โรคไข้ ป วดข้ อ ยุ ง ลาย โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า
ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ และจัดทา
แผนปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ซึ่งกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนทางวิชาการและอื่นๆ ที่จาเป็น
รวมทั้งการติดตามประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาด
วิทยา ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic
fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 19,029 ราย อัตราป่วย 29.08 ต่อประชากรแสนคน
มีการรายงานจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 21.52 (0.78 เท่า) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตาย เท่ากับ ร้อยละ 0.08 ไม่ว่าอัตราป่วย อัตราป่วยตายจะเป็นอย่างไร
ถ้ามองพื้นที่ระบาดยังมีหลายพื้นที่ต้องขับเคลื่ อน เช่น ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้มีมาตรการ
ดังต่อไปนี้
๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายโดยมุ่งเน้น การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
อย่างเข้มข้นสม่าเสมอและต่อเนื่อง จัดการสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๒. สื่อสารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกในชุมชน
รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด วิธีการและการมีส่วนร่วมในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลักปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง เมื่อผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก สร้างความร่วมมือกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน
๓. การควบคุมการระบาด โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯหน่วยปฏิบัติการในระดับตาบลและอาเภอ ดาเนินการ เช่น
- พ่นเคมีกาจัดยุงตัวเต็มวัยในบ้านผู้ป่วย และรอบบ้าน ผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐เมตร
- กาจัดลูกน้ายุงลายในบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วย ในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร
๔. การเตรียมความพร้อม ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรเพื่ อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร
ทางการแพทย์ ระบบแพทย์ที่ปรึกษาเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการเสียชีวิต
ประธาน ..

- 16 ประธาน ขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ซึ่งในที่ประชุมได้อภิปราย ซักถาม และให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้
1. นายพิสิษฐ์ วงค์เธียรธนา ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอว่า เมื่อแจ้งไปแล้ว เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อต้องปฏิบัติ ควรเขียนการดาเนินการให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร เป็นหั วข้อเป็น timeline ถ้าปฏิบัติไม่ได้ให้แจ้งเหตุขัดข้อง ส่ว นกลางไปช่วยสนับสนุนผลักดันให้
ทางานได้
2. นายแพทย์อานวย กาจีน ะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่ ง ชาติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ
ส าหรั บ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ งเทพมหานครแล้ ว ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
จะดาเนินการแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครทราบต่อไป
3. ประธาน ให้ข้อเสนอว่า ภายหลังที่แจ้งแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว ให้ กับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุ งเทพมหานครแล้ว ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากไม่แล้วเสร็จ ต้องมี
การชี้แจงหรือแจ้งกลับมาที่สานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อนาเรียนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญ
ส าหรั บ คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร มอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ
จัดทาแนวทางการปฏิบัติโดยเพิ่มเติม time frame ต้องตั้งหน่วยปฏิบัติงานให้ครบและดูแลการปฏิบัติด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องโรคติดต่อที่สาคัญในฤดูฝน
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งที่ประชุมถึง การออกประกาศกรมควบคุม
โรค เรื่อง โรคติดต่อที่สาคัญในฤดูฝน เป็นการออกประกาศของกรมควบคุม เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในการป้องกัน
ควบคุมโรค ขอเสนอเพื่อทราบ และเพื่อให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติให้สอดคล้ องกัน รายละเอียดขอมอบ
นายแพทย์ รุ่ งเรือง กิจ ผาติ ผู้ อานวยการส านักโรคติดต่อทั่ว ไป กรมควบคุมโรค กรรมการและผู้ ช่ว ยเลขานุการฯ
เป็นผู้นาเสนอ
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค นาเสนอ ดังนี้
กรมควบคุมโรคได้จัดทา และประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อแจ้งเตือนประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบ
หายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้า โรคติดต่ออื่นๆ และภัยสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ อันตรายจาก
สัตว์มีพิษ (เช่นงู ตะขาบ แมงป่อง) ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ าวเพิ่มเติมว่า ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่องโรคติดต่อที่สาคัญตามฤดูกาลนี้ ทางกรมควบคุมโรคได้ดาเนินการเป็นประจา จุดมุ่งสาคัญเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสาร
แจ้ ง เตื อนประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งในการรับ มือ กับ โรคติ ดต่ อต่ างๆ เพราะฉะนั้ นประกาศนี้ ก็จ ะท าให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนได้ตระหนักและสามารถดาเนินการได้ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
ประธาน ...

- 17 ประธาน สอบถามว่ า ประกาศกรมควบคุม โรค เรื่ อง โรคติด ต่อ ที่ส าคั ญในฤดูฝ นนี้ มี ความแตกต่ างจาก
ปีที่ผ่านมาหรือไม่
นายแพทย์ โ อภาส การย์ก วิ น พงศ์ รองอธิ บ ดี ก รมควบคุม โรค ชี้แ จงว่ า โดยภาพรวมแล้ ว จะไม่ มี ค วาม
แตกต่างกัน และจะเน้นบางประเด็นเพิ่มเติมเข้าไป เช่น ในกรณีที่มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดน้าท่วม ก็จะมีประเด็นที่
เกี่ยวกับโรคที่มากับน้าท่วมเพิ่มเติมเข้าไป เป็นต้น โดยจะพิจารณาจากการพยากรณ์ในแต่ละปี ซึ่งรายละเอียดแต่ละปีก็
จะมีความแตกต่างกันในส่วนนี้
นายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีประเด็นที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
มาก ก่อนออกประกาศกรมควบคุมโรคต่อจากนี้ควรปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก่อน
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะอาคาร
หรือสถานที่ใด พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะอาคาร หรือสถานที่ใด พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕58
อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคจึ ง ออกประกาศ โดยประกาศกรมควบคุ ม โรคฯ ฉบั บ นี้ จ ะน าเข้ า การพิ จ ารณาของ
คณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายอีกครั้ง เนื่องจากอนุ บัญญัติฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการรอนสิทธิ์ของประชาชนอยู่มาก
พอสมควร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
ประธานขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ซึ่งในที่ประชุมได้อภิปราย ซักถาม และให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้
1. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อเสนอว่า ประกาศกรมควบคุมโรคฉบับนี้
ค่อนข้างจะรอนสิทธิ์ประชาชนอย่างที่ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมายได้กล่าวไปแล้ว ขอเสนอเกี่ยวกับการเขียนกฎหมาย
ในเชิงของการเข้าไปในเคหะสถานหรือพื้นที่ส่วนบุคคล ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติที่กาหนดมานั้นจะไม่เกิดปัญหา เมื่อได้รับ
การอนุญาต แต่ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเคหะสถานหรือพื้นที่ส่วนบุคคลนั้น ควรจะมีวิธีการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ประธาน สอบถามให้ ข ยายความ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ข้ า ไปในเคหะสถานหรื อ พื้ น ที่ ส่ ว นบุ ค คลนั้ น
จะมีวิธีการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่อย่างไร
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ในส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ความร่วมมือนั้น
จะมีบทลงโทษตามมาตรา 55 ความว่า “ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามมาตรา 45 วรรค 3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” ส่วนขั้นตอนการต้องมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุง
เพิ่มเติมต่อไปด้วย
3. นายพิสิษฐ์ ...

- 18 3. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อสังเกตว่า ในส่วนการดาเนินการ
ภายใต้กฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ในกรณีที่ผู้ครอบครองหรือเจ้าบ้านไม่ยินยอม เจ้าหนักงาน
ต้องรายงานไปยังผู้อานวยการท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจในการบุกเข้าไป ซึ่งกฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยนั้น ให้อานาจเมื่อบุกเข้าไปเป็นเหตุจาเป็นเฉพาะหน้าฉุกเฉิน และทาตามเงื่อนไขกฎหมายสมควรแก่เหตุ
อยู่ในขอบเขตอานาจก็พ้นจากความรับผิดทั้ งปวง ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฟ้องร้องข้อหาบุกรุก ทาให้เจ้าพนักงาน
สามารถถ่ า ยโอนดุ ล ยพิ นิ จ ไปยั ง ผู้ อ านวยการ เปรี ย บเสมื อ นขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ผู้ อ านวยการเป็ น ผู้ ค วบคุ ม
ในการปฏิบัติงาน แต่ภายใต้ประกาศกรมควบคุมโรคฯ ฉบับนี้ไม่ได้กาหนดให้มีผู้อานวยการซึ่งจะทาให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ อาจจะใช้ดุลพินิจได้ไม่มั่นใจพอสมควร
4. นายรักไทย งามภักดิ์ นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว์ (ผู้เข้าร่วมประชุม) กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์
มีประสบการณ์และมีกฎหมายในลักษณะเดียวกันขอให้ข้อสังเกต ดังนี้
1. ในกรณีที่ระบุ ว่า ถ้าเป็น ที่ร โหฐานตามข้อ (5) “การเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดอันเป็นที่
รโหฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่รโหฐานนั้น
เพื่อร้องขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่รโหฐานนั้นให้ออกหมายค้น ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติเรื่องการค้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ” นั้น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะให้อานาจเฉพาะ
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการเข้าไปในสถานที่ใด โดยไม่จาเป็นต้องมีหมายค้น ถ้ามีเหตุที่สงสัยหรือไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 สามรถเข้าไปได้โดยแสดงบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานคล้ายกับประกาศกรมฯ ฉบับนี้
2. ในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่ยินยอมให้เข้าไป ตามแนวปฏิบัติก็จะวางกาลังเฝ้าแล้วนาเหตุผลต่างๆ ไปขอหมายค้น
ซึ่งเป็นความชอบทาตามประมวลกฎหมายวิธีหลักความอาญา แต่จะใช้กฎหมายเฉพาะก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของ
ความเร่งด่วนหรือสืบทราบแล้วว่ามีการกระทาผิดจริง โดยหลักพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะไม่ค่อย
มีโอกาสได้ใช้หมายค้น
3. เรื่องของการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่น ในการเข้าไปได้นั้นตามข้อ 3 วรรคท้าย “ทั้งนี้ ในการดาเนินการ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการแทน
ก็ได้” เพราะในตัวบทกาหนดอานาจแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น ซึ่งเกรงว่า เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ดาเนินการแทน นั้น
จะมีอานาจสั่งต่อได้หรือไม่
ประธาน กล่ าวว่า ขอให้ฝ่ ายเลขานุการฯ รับข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้
เพิ่มเติม และในการประกาศนัน้ ขอให้มีวิธีการในการปฏิบัติที่ชัดเจน
มติ ที่ป ระชุม : รั บ ทราบ มอบฝ่ า ยเลขานุ การฯ พิ จารณาด าเนิน การตามข้อ เสนอแนะและข้อ สั ง เกตจาก
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 ...

- 19 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ COMMUNICABLE DISEASES ACT
B.E. 2558 (Unofficial Translation)
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ได้มีการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ แต่ในขั้นตอนการขอรับรองแปลกฎหมายที่เป็นทางการนั้นจะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ
กระทรวงการต่างประเทศ จากที่ได้ประสานอย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวง การต่างประเทศแล้วนั้น พบว่ามีภาระงาน
ที่ต้องดาเนินการค่อนข้างมาก จึงขอให้ใช้ฉบับแปลภาษาอังกฤษฉบับที่ไม่เป็นทางการไปก่อน ในส่วนที่เป็นทางการและ
เป็นหลักฐานอ้างอิงนั้นขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ COMMUNICABLE DISEASES ACT B.E. 2558 (Unofficial Translation)
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ในการจั ด ท าพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ COMMUNICABLE DISEASES ACT B.E. 2558 (Unofficial Translation)
จาก Dr. Richard Brown ผู้แทนสานักงานองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทย และจะดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบีย บกระทรวงการต่างประเทศว่าด้ว ยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในขณะนี้ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์
กรมควบคุมโรคแล้วและจะดาเนินการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
ประธาน เสนอแนะว่า ให้ทาหนังสือขอบคุณ Dr. Richard Brown ผู้แทนสานักงานองค์การอนามัยโลกประจา
ประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์การดาเนินการดังกล่าว
ผู้ แ ทนกระทรวงการต่ า งประเทศ กล่ า วว่ า ขอรั บ ไปประสานกั บ กรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย และ
กรมการกงสุล ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 กาหนดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งต่อไป วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.
--------------------------นางสาวลักษณา มาสังข์ นักวิชาการสาธารณสุข
นายอานุภาพ พงษ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้สรุปรายงานการประชุม
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม

