รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นพ.ธวัช สุนทราจารย์
2. พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์
3.

น.ส.สุดาสิรี เตชานันท์

4.

นายปริยะ เวสสบุตร

5.

นางรชตภร โตติลกเวชช์

6.

นางยุวดี อัคนิวรรณ

7.

น.ส.วรีพรรณ วัชรางค์กุล

8.

นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร

9.

พล.ต.ต.วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

10. นายสุรศักดิ์ แสงเงิน
11. นางพัฒนา ศรีทร
12. น.สพ.ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์
12. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
13. นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์
14. นายกู้เกียรติ นิ่มเทียม
15. นายวันเสน่ห์ โตอนันต์
16. นพ.เมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อานวยการสานักงานแพทย์ สนพ.สนน.สป
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
นักการฑูตปฏิบัติการ
แทน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
ผู้อานวยการกองกลาง
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหน้ากลุ่มอนามัยพัฒนาสังคมฯ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายแพทย์ สบ 6 รพ.ตารวจ
แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
นิติกรชานาญการ
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
นิติกรชานาญการพิเศษ
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ
แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
ผู้อานวยการกองโรคติดต่อ สานักอนามัยฯ
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

17. ดร.ราศรี …
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ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
ผู้แทนสภาการพยาบาล
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

กรรมการ

20. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

21. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

ข้าราชการบานาญ

22. นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์

ข้าราชการบานาญ

23. นพ.เจษฎา โชคดารงสุข

อธิบดีกรมควบคุมโรค

24. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ

ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป

25. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

18. นางสุจิตรา มานะกุล
19. นพ.สุรพล โล่สิริวัฒน์

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
2. นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

3. ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย
4. ผูแ้ ทนแพทยสภา

กรมอนามัย
แพทยสภา

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ร่วมประชุม
1. นพ.สุเทพ เพชรมาก
2. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

3. พ.ต.ท.หญิงเดไลล่าล์ บุญญาชลสินธุ์

สว.ยศ.บก.อก. รพ. ตารวจ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

4. นายณัฐกฤต แก้วประทุม

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

กระทรวงคมนาคม

5. น.ส.นภาพร คากล่อม

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

กรมประชาสัมพันธ์

6. น.ส.พรพิพย์ วิริยานนท์

ทีมเลขาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

สานักงานเลขารัฐมนตรี
7. นายสาคิรินทร์

- 3 7. นายสาคิรินทร์ จาปา
8. น.ส.ประภาวลี ศิริโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
สานักสารนิเทศ

9. นายปัญญา ใบทอง

นิติกรชานาญการ กลุ่มกฎหมาย

10. นายกฤษณะ จีระพัฒน์

นิติกร กลุ่มกฎหมาย

11. น.ส.อังคณา บริสุทธิ์

ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

12. น.ส.สุทธินีย์ มโนสมุทร

นิติกรปฏิบัติการ

กรมควบคุมโรค

13. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

14. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

15. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

16. น.ส.จินตนา บุตรชน

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

17. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กรมควบคุมโรค

18. นางรัตนา ธีระวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กรมควบคุมโรค

19. นางอนงนาฎ มโนภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

20. นายอานุภาพ พงศ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

21. นางสาวลักษณา มาสังข์

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

ศูนย์กฎหมาย

สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

เริ่มประชุม ...
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมแทนศาตราจารย์
คลินิ กเกียรติคุณนายแพทย์ ปิย ะสกล สกลสั ตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งติดภารกิจ ได้กล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์
การประชุมดังนี้
1. เพื่อรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
๒.๑ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
๒.๒ การดาเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเสนอเรื่องเข้าพิจารณา จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๓.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
๓.๒ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
๓.๓ ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔ การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 6/2559)
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ขอให้คณะกรรมการหรือผู้แทน
พิจ ารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติด ต่อแห่ งชาติ ครั้ง ที่ 6/2559 เมื่ อวันที่ 1 กันยายน 2559
มีจานวนทั้งสิ้น 11 หน้า (ตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้นาส่งให้คณะกรรมการหรือผู้แทนพิจารณาล่วงหน้า
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึง่ ประเด็นสาคัญของการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ
1. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม ได้แก่
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ (มาตรา11(4))
2) การแต่งตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมาย (มาตรา 14(7))
3) ผลการติดตามการดาเนิ น งานของคณะกรรมการโรคติดต่อจัง หวัดและคณะกรรมการโรคติดต่ อ
กรุงเทพมหานคร
4) กลไกการติดตามผลการดาเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. เสนอเรื่อง ...
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3. เสนอเรื่องเพื่อทราบจานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) สถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (MERS) และมาตรการดาเนินการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
2) การเสนอกระทรวงการคลัง ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีการปรับแก้ ขอมติรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุม รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าต่อไปเป็นเรื่องของการ
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค ขอมอบให้ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อานวยการสานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา นาเสนอ สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการ
พยากรณ์โรค ดังนี้
1) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า มีจานวนผู้ป่วย ๑๖๐,๕๐๕ ราย คิดเป็น
อัตราป่วย ๒๔๕.๓๒ ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ๕๗ ราย จาก จังหวัดนครราชสีมา ๒๐ ราย พระนครศรีอยุธยา
๑๒ ราย อุดรธานี และพิษณุโลก ๕ ราย นครสวรรค์ ๓ ราย เพชรบุรี นราธิวาส พังงา และหนองบัวลาภู จังหวัดละ ๒
ราย เพชรบูรณ์ ปัตตานี ภูเก็ต และสุรินทร์ จังหวัดละ ๑ ราย ในกลุ่มผู้เสียชีวิต สาเหตุจาก เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A
สายพันธุ์ H1(2009) ๓๐ ราย ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) ๙ ราย ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ไม่ทราบสายพันธุ์ ๑๔ ราย
ไข้หวัดใหญ่ชนิด B ๒ ราย และไม่ทราบ ๒ ราย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีผู้ป่วย ๑๒,๑๐๕ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ามีจานวนผู้ป่วย ๕๘,๕๕๕ ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย ๘๙.๕๐ ต่อประชากรแสนคน เสี ยชีวิต ๖๒ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๙ ต่อประชากรแสนคน ในช่ว ง ๔
สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดที่มีอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน สูงที่สุด ๕ อันดับแรก คือ จังหวัดปัตตานี ๕๔.๙๒ ต่อ
ประชากรแสนคน พัทลุง (๔๐.๖๕) สงขลา (๓๑.๙๔) ยะลา (๑๕.๑๔) และภูเก็ต (๑๐.๔๖) ในสัปดาห์ที่ ๔๘ พบผู้ป่วย
สงสัยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต จานวน ๓ ราย จาก จังหวัดยะลา นราธิวาส และสงขลา จังหวัดละ ๑ ราย

3) สรุปสถานการณ์ ...
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สรุปสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันจานวน 3 ราย และพบ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจานวน 649 ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลางรวมทั้งสิ้นจานวน ๔๓๑ ราย เป็นชาวไทย ๓๔๗ ราย ชาวต่างชาติ ๘๔ ราย พบผู้ป่วยยืนยัน
รายแรก(ชาวโอมาน) ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
หรือโรคเมอร์ส (MERS) รวม ๒๑๘ ราย เป็นชาวไทย ๘๐ ราย ชาวต่างชาติ ๑๓๘ ราย พบผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๒ (ชาว
โอมาน) และพบผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๓ (ชาวคูเวต)
4) สถานการณ์ และการพยากรณ์ โ รคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย (พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพัน ธ์
๒๕๖๐)

5) สถานการณ์ ...
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๒๕๖๐)

6) สถานการณ์และการพยากรณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก ๐ - ๕ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม ๒๕๕๙ มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ๙๘๖,๒๑๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย
๑,๕๐๗ ต่อประชากรแสนคน ในจานวนนี้เป็นเด็ก ๐ – ๕ ปี ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม ๒๕๕๙
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก ๐ – ๕ ปี มีผู้ป่วย ๒๔๘,๓๗๕ ราย อัตราป่วย ๖,๕๓๒.๖ ต่อประชากรแสนคน สูง
กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๑.๓ เท่า พบผู้เสียชีวิต ๓ ราย เป็นเด็กอายุต่ากว่า ๑ ปี เสียชีวิตจาก
ภาวะขาดน้ารุนแรงเนื่องไปรับการรักษาช้า ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มีจานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
ในเด็ก ๐ – ๕ ปี มากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีผู้ป่วยประมาณ ๓๕,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐
รายต่อเดือน ไม่มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มอายุนี้ จากการคาดการณ์จานวนผู้ป่วยรายเดื อน จานวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นในช่วง
เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาจมีผู้ป่วย ประมาณ ๒๒,๐๐๐ –๒๕,๐๐๐ รายต่อเดือน
ประธาน ขอให้ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ ให้ข้อสังเกตและมีประเด็นสอบถามดังนี้
1. โรคไข้หวัดใหญ่
1.1 ขอชื่นชมคณะทางานในเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการนาข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ประกอบการ
พยากรณ์โรค เพราะหากพิจารณาเฉพาะ รง 506 ก็จะพยากรณ์ได้ว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อข้อมูลอื่น
มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการตรวจเชื้อจึงสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้
1.2 ขอสอบถาม ...

- 8 1.2 ขอสอบถามว่าหากพิจารณาจาก รง 506 ที่แสดงให้เห็นว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเกิด
จากสาเหตุใด
1.3 เป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จริงหรือไม่ เพื่อจะได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมไม่หยุดเพียงการ
พยากรณ์ว่าในปีนี้จะไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
2. โรคไข้เลือดออก
2.1 จากการพยากรณ์ว่าจะเกิดการระบาดแต่ ไม่เกิดการระบาดตามที่พยากรณ์ไว้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี โดย
ได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจาก มีสาเหตุมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูจะน้อยไป
2.2 หากสามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุที่ไม่มีการระบาดนั้นเนื่องมาจากการที่เรามีการควบคุม vector ได้
ซึ่งก็จะสามารถนามาตรการของการดาเนินงานไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคในปีต่อไปได้
นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้เพิ่มเติม ดังนี้
จากข้อมูลในการรายงานว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานโดยการวินิจฉัยจากอาการ
ยังไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน ในกรณีนี้ต้องมีการหาช่องทางเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าอาจจะเกิด
จากเชื้อสายพันธุ์ใหม่และจะมีแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคอย่างไร
ในส่วนของโรคไข้เลือดออกนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่มีการระบาด จากมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ มีการ
รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค และมีการกาจัดลูกน้ายุงลายตั้งแต่ต้น และเห็นว่าเป็นการดาเนินงานที่ดี ดังนั้นในปีนี้ก็จะมีการ
ดาเนิ น งานทั้ง ปี อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง จากที่ แล้ ว มาเมื่ อ มี การระบาดหยุด ลงก็ จะหยุ ด มาตรการ ดัง นั้ น ควรชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความส าคัญของมาตรการการกาจัดลู กน้ ายุงลายในบ้านและรอบบ้านว่าได้ผลเป็นอย่างดีในการป้องกั นควบคุม
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย
มติที่ประชุม 1 รับทราบตามรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค
2. . รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดามาตรการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า)
4.1 ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบให้นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมรับราบ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย นาเสนอ ผลการดาเนินงานของคณะอณุกรรมการด้าน
กฎหมาย ดังนี้
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ความคืบหน้าการดาเนินการตราอนุบัญญัติ จานวน ๒๓ ฉบับ
1) ร่างอนุบัญญัติจานวน ๒๓ ฉบับ ได้นาเข้าสู่ การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อให้
คาแนะนาหรือให้ความเห็นชอบแล้ว
2) ในจานวนอนุบัญญัติ 23 ฉบับ มีอนุบัญญัติ ๖ ฉบับ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
แล้ว ประกอบด้วย ประกาศกระทรวง ๓ ฉบับ, ระเบียบกระทรวง ๑ ฉบับ และประกาศคณะกรรมการโรคติ ดต่อ
แห่งชาติ ๒ ฉบับ
3) ร่างกฎกระทรวงจานวน ๔ ฉบับ ได้มีการนาเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว
4) ร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ อี ก ๑๗ ฉบั บ อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมาย/เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
อนุบัญญัติ ...
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1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๙
3) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลัก เกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๙
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังพ.ศ. ๒๕๕๙
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๕ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โดยมีองค์ประกอบดังนี้
๑. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่กากับงานด้านกฎหมาย)
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
๓. ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
อนุกรรมการ
๔. ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
๕. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อนุกรรมการ
๘. ผู้แทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๐. ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ
๑๑. ผู้แทนสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการ
๑๒. ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
อานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
๑. ศึกษาหรือพิจ ารณาข้อมูลด้านวิช าการและด้านกฎหมาย เพื่อนามาประกอบการพิจารณายกร่างอนุ
บัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๒. พิจารณาร่ างอนุบั ญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือผู้มีอานาจลงนาม ในอนุบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี
๓. เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคณะกรรมการด้าน
วิชาการ และคณะอนุกรรมการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
และอนุบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความคืบหน้า ...

- 10 ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
1) กาหนดให้มีการประชุมทุกๆ วันอังคารหรือวันพุธ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ (ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙)
2) ใน ๑๗ ฉบับ มีร่างอนุบัญญัติที่ต้องนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน
๑๔ ฉบับ อีก ๓ ฉบับ ให้กรมควบคุมโรคพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
3) ได้มีการประชุมไปแล้ว ๖ ครั้ง โดยมีอนุบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จานวน ๘ ฉบับ
ร่างอนุบัญญัติ ๘ ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายแล้ว
๑) ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือ
สถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
๒) ร่างกฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ
การควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
๓) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการ หรือออกคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
๔) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ สอบสวนโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
๕) ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแจ้ ง ในกรณี ที่ มี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.
๖) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้ง
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๗) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือ ผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๘) ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
นาผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
ร่างอนุบัญญัติ ๖ ฉบับที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายยังไม่ได้พิจารณา
๑) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่าย สาหรับ
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
๒) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เ ดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. ....
๓) ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทนของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดาเนินการตามคาสั่ง พ.ศ. ....
๔) ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ....
๕) ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง วิธีการอื่นใดซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออก
ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม พ.ศ. ....
๖) ร่ า งประกาศคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
การดาเนินการ ...

- 11 การดาเนินการต่อไปภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑) พิจารณา/จัดทาร่างอนุบัญญัติที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเมษายน ๒๕๖๐
๒) พิจารณา/จัดทาอนุบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าทดแทน ตามมาตรา ๑๔ (๖)
๓) จั ด ท าคู่ มื อ /แนวทางการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าหรั บ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธาน ขอให้ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
นพ.เจษฎา โชคดารงสุข เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวว่า เพื่อให้การพิจารณาอนุบัญญัติมีความรวดเร็ว
เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ขอให้กลุ่มกฎหมายสานักงานปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายผู้แทนท่านเดิมเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมด้านกฎหมายเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอรับข้อมูลนี้ไปประสานกับกลุ่มกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และในส่วนของการพิจารณาตัวบทกฎหมายที่มีการเสนอขึ้นมานั้น เมื่อมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้าน
กฎหมายซึ่งได้พิจ ารณาอนุ บัญญัติและมีการปรับแก้แล้ ว หากเสนอหนังสื อผ่ านขึ้นไปที่กลุ่มกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอนนั้น ควรจะให้ความเห็นชอบต่ ออนุบัญญัตินั้นเนื่องจากได้รับการพิจารราแล้ว
เพื่อลดขั้นตอนและความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลการดาเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบให้ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป นาเสนอ ผลการดาเนินการของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ผลการดาเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกการดาเนินงานที่
สาคัญจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับในวันที่ 6
มีนาคม พ.ศ. 2559 ผ่านมาเป็นเวลา 9 เดือนแล้ว กลไกสาคัญของการขับเคลื่อนคือการขับเคลื่อน นโยบาย ระบบ
และแผนปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พบว่า ในระดับ
จังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้ว จานวน 76
จังหวัด และมี 1 จังหวัด อยู่ระหว่างดาเนินการ
2) การจัดทาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรค
ระบาดในเขตพื้นที่ พบว่า ในจานวนจังหวัดทั้ง 77 แห่ง ได้มีการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนด ประกอบด้วย
คณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัดมีมติเห็ นชอบประเด็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่และแผนปฏิบัติการ แล้ ว
จานวน 14 แห่ง, คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ จาวน 7 แห่ง และจังหวัดที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ …

- 12 ระหว่างดาเนินการร่างแผนปฏิบัติการ จานวน 56 แห่ง ซึ่งจะเห็ นว่าทุกจังหวัดได้มีการเริ่มดาเนินการและอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
3) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับจังหวัดมีการประชุมชี้แจง
นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร) แล้ว จานวน 75 แห่ง ในจานวน 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
97.41 และเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (มีการใช้กลไกการดาเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร) จานวน 27 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 ตัวอย่างเช่น กรณี Food poisoning ที่จังหวัด
ขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการสั่งการให้ปิดตลาด ตามคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครนั้น ที่ยังเหลืออยู่อีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการนั้น ขอให้ฝ่ายเลขานุการ เร่งรัดการดาเนินงานใน
ส่วนนี้ด้วย
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ เร่งรัดดาเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคระกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ....
ขอมอบให้ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา นาเสนอ
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกาลัง
สาคัญในการดาเนินงานของพระราชบัญญัตินี้ซง่ึ มีอานาจในการสั่งการ ตามที่เคยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติไปแล้ว ในฉบับแรกที่ให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามตาแหน่ง เช่น ในระดับ
จั งหวัด จะประกอบด้ว ย ผู้ ว่าราชการจั งหวัด นายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัด ผู้ อานวยการโรงพยาบาลในสั งกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ เป็นต้น เนื่องจากมีข้อกาหนดในมาตรา ๓๔ วรรคท้ายเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อจะใช้อานาจหน้าที่ได้ต่อเมื่อต้องทาการสอบสวนโรคก่อนจะใช้ตัวอานาจได้ เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อส่วนใหญ่ที่แต่งตั้งตามอานาจหน้าที่สอบสวนโรคไม่ได้ จึงต้องมีการตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในการดาเนินการสอบสวนโรค กรมควบคุมได้พิจารณาให้มกี าร
แต่งตั้งให้ตามคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) เป็นผู้มีประสบการณ์เคยสอบสวนโรคติดต่ออันตราย (๑๒โรค) หรือการสอบสวนโรคระบาดที่มีความ
ซับซ้อน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานด้านระบาดวิทยาหรืองานควบคุมโรคมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(4) เป็นผู้สาเร็จ ...

- 13 (๔) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รระบาดวิท ยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program,
FETP)
(๕) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(๖) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รระบาดวิ ท ยาและการจั ด การที ม เฝ้ า ระวั ง สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว
สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training, FEMT)
(๗) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(๘) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือให้การรับรอง
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้น กรมควบคุมโรค ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) เป็น ผู้ มีป ระสบการณ์เคยสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือการสอบสวนโรคระบาดที่มีความซับซ้อน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางานด้านระบาดวิทยาหรืองานควบคุมโรคมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(๔) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รระบาดวิท ยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program,
FETP)
(๕) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(๖) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รระบาดวิ ท ยาและการจั ด การที ม เฝ้ า ระวั ง สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว
สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและ ผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training, FEMT)
(๗) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
(๘) เป็นผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตรอื่นใดที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือให้การรับรอง
ถ้าเป็นข้าราชการ กระทรวงกลาโหม มหาดไทย เกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข ยกเว้นกรมควบคุมโรค
มีคุณสมบัติใน ๘ ข้อจะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติได้เฉพาะในเขตที่ตนมีอานาจดูแล เช่น อยู่ใน
จังหวัดใดสามารถใช้อานาจในจังหวัดนั้นได้
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตาม
พระราชบั ญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยให้ ดาเนินจัดทา (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบั บ ที่ ๑ ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว เสร็ จ ค่ อ ยด าเนิ น การออกประกาศ
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๕.๒ ร่ า ง ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่ อ ง หลักสู ตรการฝึกอบรมเพื่อ แต่ง ตั้งให้เ ป็น หน่วยปฏิ บั ติการควบคุ ม
โรคติดต่อ พ.ศ. ...
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบให้ นพ.ธนรักษ์ ผลิ พัฒน์
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา เป็นผู้นาเสนอ
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กล่าวว่า การประกาศเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิก
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วย
ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2559 ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ล งนามและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา …

- 14 ราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ใน ข้อ ๔ กาหนดว่า ผู้ ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือ การเฝ้าระวัง การป้องกันหรือการควบคุมโรคติดต่อที่
กรมควบคุมโรคกาหนดหรื อที่กรมควบคุมโรครับรองเจ้าหน้าที่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยเพราะต้องสอบสวน
โรคติดต่อ โรคระบาด โรคติดต่ออันตรายถ้าไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบสวนโรคอาจทางานไม่สาเร็จหรือ
ติดเชื้อได้ดังนั้นจึงควรคานึงถึง ๒ ส่วนนี้
ข้อ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกาหนด (ฝึกอบรมเอง) ได้แก่
(๑) วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program, FETP)
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและ
ผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training, FEMT)
(๕) หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
ข้อ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรครับรอง ได้แก่
(๑) หลักสูตรระบาดวิทยา การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ๕ จังหวัดต้นแบบ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง
(๒) หลั กสูตรระบาดวิทยาและการจั ดการสาหรับหัว หน้ากลุ่มงานควบคุมโรคของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยา ที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการ
เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๒๐ ชั่วโมง
มติที่ประชุม:

1. เห็นชอบในหลักการของ ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้ง
ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับเนื้อหาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ แล้วนาเสนอตามลาดับชั้นต่อไป
๒. เห็นควรแก้ไข (๓) ของข้อ ๒ แห่งร่าง ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลั กสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
แต่งตั้งให้เป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... คือ (๓) หลักสูตรระบาดวิทยา ที่มีการ
บรรยายและฝึ กปฏิบั ติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่ งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งจัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหากาไร

๕.๓ ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฝ่ายเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบให้ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา เป็นผู้นาเสนอ
นพ.ธนรั ก ษ์ ผลิ พั ฒ น์ ผู้ อ านวยการส านั ก ระบาดวิ ท ยาน าเสนอ รายงานผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๔) และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
โรคติดต่อจานวนไม่เกินเจ็ดคน
องค์ประกอบ ...

- 15 องค์ประกอบของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. นายประเสริฐ ทองเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง ด่านชัยวิจิตร
กรรมการ
๓. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
กรรมการ
๔. นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
กรรมการ
๕. นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
กรรมการ
๖. นายสมชาย พีระปกรณ์
กรรมการ
๗. นางวิรงรอง หุ่นสุวรรณ
กรรมการ
๘. ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค
(๒) ให้คาแนะนาแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด
(๓) ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม (๑) หรือ (๒)
แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร
(๔) ให้ข้อเสนอแนะในด้านยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
แก่คณะกรรมการโรคติ ดต่อ
แห่งชาติ
(๕) ให้สามารถตั้งคณะทางานวิชาการได้ตามความเหมาะสม
(๖) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมอบหมาย
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งมี
ประเด็นนาเข้าปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการด้านวิชาการ ดังนี้
1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา(๑๕ กันยายน ๒๕๕๙) พบว่า ในปัจจุบันยังไม่ควรประกาศพื้นที่ใดเป็น
เขตพื้นที่โรคระบาด
2) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่(๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)ในปีนี้พบการรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากกว่าปีที่
ผ่านมาแต่ยังไม่เข้าข่ายที่มีการระบาดใหญ่
3) การพิจารณาทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา ๖ ราย
 เป็นผู้ป่วย Zika related Microcephaly ๒ ราย
 ไม่เข้าข่ายที่จะวินิจฉัยเป็นผู้ป่วย Zika related Microcephaly ๑ ราย
 ไม่เข้าข่ายที่จะวินิจฉัยเป็นผู้ป่วย Microcephaly ๑ ราย
 เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กาเนิด (Confirmed Zika Congenital Syndrome) ๑ ราย
 เป็นการแท้งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ๑ ราย

จากการประชุม ...

- 16 จากการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีคาแนะนา
ของคณะกรรมการด้านวิชาการ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดังนี้
1) มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- การพบผู้ป่วย Microcephaly ใน asymptomatic pregnant women เป็นเรื่องที่น่ากังวล และแสดง
ให้เห็นว่าโรคได้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้างแล้ว
- การดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจึงยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเข้มข้น
ต่อไป กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาปรับมาตรการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ควรให้ความสาคัญกับการป้องกันการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์อย่างครอบคลุมและกว้างขวาง (Universal
Approach)
2) มาตรการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
ขอนาเสนอ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางผู้ป่วยหญิงชาวโอมานอายุ ๖๖ ปี
Refer จากโอมานด้วย air ambulance มาด้วยอาการไข้ ไอ เหนื่อย Admit ที่ ICU มา ๑๐ วัน แพทย์วินิจฉัยDM,
HT, Chronic kidney, ARDS, Severe sepsis admit ที่โรงพยาบาลในโอมาน ขณะนี้นี้ On ET with ventilator
ดังนั้นขอเสนอมาตรการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
- ควรขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชน ให้งดรับ refer ผู้ป่วย unexplained pneumonia จาก
ตะวันออกกลางตามแนวทางที่โรงพยาบาลเอกชน ได้เคยตกลงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ควรพิจ ารณาน ากรณีตัวอย่ างนี้ เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ เพื่อมอบหมายหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วยจากต่างประเทศต่อไป
3) การดาเนินงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- สืบเนื่องจาก WHO’s Zika Virus Research Agenda
- ควรมี ก ารเร่ ง ให้ มี ก ารตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ท างานวิ จั ย ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข
และมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจและมีความพร้อม
- กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหาแนวทางในการให้การสนับสนุนงบประมาณ
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบถามว่า ในการดาเนินงานนั้น
เป็นการทางานร่วมกันควรจะจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ คือให้นาเอา sop ไปบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการ
ทางานร่วมกันเชื่อมโยงกันจะเห็นภาพการดาเนินงาน
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งก่อนที่นาไปบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
มีคณะทางานพิจารณาเรื่องนี้อยู่ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาว่าต้องมีการบูรณาการ ประสานแผนกับ
หน่วยงานภายนอก
สรุปข้อแนะนาของคณะกรรมการด้านวิชาการ ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดังนี้
๑) การดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกายังมีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป
กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคควรพิจารณาปรับมาตรการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒) การป้ องกัน โรคทางเดิน หายใจตะวันออกกลางมอบหมายกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพจัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วยจากต่างประเทศ
๓) การดาเนินงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกากระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหาแนวทางในการให้การ
สนับสนุนงบประมาณ
มติที่ประชุม ...

- 17 มติที่ประชุม

1. เ ห็ น ช อ บ ต ามข้ อ แ นะ น า ขอ งคณ ะก รร มก าร ด้ า น วิ ช าก าร ต ามพ ระ รา ช บั ญ ญั ติ
โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558
2. มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ โดยผู้ช่วยเลขานุการด้านวิชาการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้ง
คณะทางานเฉพาะกิจ เพื่อจั ดทาแนวทางปฏิบั ติในการรับ refer ผู้ ป่ว ยจากต่างประเทศ กรณีโ รค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่ออันตรายอื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบ
ลา (Ebola virus)

๕.๔ การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ฝ่า ยเลขานุการฯ โดย นพ.เจษฎา โชคดารงสุข อธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่ าวว่า เรื่องการขับเคลื่อน
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในปีนี้มีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามีผู้ป่วยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา และตามพระปณิธานของพระองค์ท่านได้ให้ความสนใจเป็นพระราชดาริให้เร่งดาเนินการ ขอมอบให้ นพ.รุ่งเรือง
กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป เป็นผู้นาเสนอ
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นไปตามบทบาท มาตรา 14
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเป็นการน้อมรับพระปณิธานของพระองค์
ท่าน และมีวิสัยทัศน์ ในการดาเนินงาน คือ กาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้การขับเคลื่อน
ดังกล่าวประกอบไปด้วย ๘ ยุทธศาสตร์และมีหน่วยงานหลักดังนี้
๑. ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ : กรมปศุสัตว์
๒. ด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน : กระทรวงสาธารณสุข
๔. ด้านการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องถิ่น : กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
๕. ด้านการประชาสัมพันธ์ : กรมประชาสัมพันธ์
๖. ด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗. ด้านการติดตาม และประเมินผล : สานักนายกรัฐมนตรี
๘. ด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มีการกาหนดรายชื่อ คณะกรรมการ
และพระองค์ท่านทรงมีพระวินิจฉัยและลงนามแล้ว
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ พบผู้ป่วยประมาณ ๓๐๐ ราย ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีผู้ป่วยเสียชีวิตลดลงเหลือ ๙๑ ราย
จากการดาเนินการที่เข้มข้นทาให้สถานการณ์ของโรคพาสุนัขบ้าดีขึ้นตามลาดับ มีผู้ป่วยน้อยกว่า ๑๐ ราย ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เริ่มมีสถาการณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ พื้นที่เสี่ยงรายจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๙ พบว่ามี
๒๑ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีษ ะเกษ มุกดาหาร ตาก เชียงราย นครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปัญหาที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙ เกิดจาการให้วัคซีนในสัตว์เลี้ยง พบว่าสัตว์ส่วนใหญ่ทีเป็นปัญหาเป็น
สุนัข ร้อยละ ๙๐ และสัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๔ ในส่วนของความรู้ของประชาชน พบว่า ประชาชนเข้าใจ
ว่าโรคพิษสุนัขบ้ารักษาหายได้ร้อยละ ๔๐ วัคซีนในสัตว์ฉีดครั้งเดียวป้องกันได้ตลอดชีวิต ในส่วนของพฤติกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค พบว่า การล้างแผลไม่ถูกต้องร้อยละ ๓๒ นอกจากนั้นทุกปีจะมีผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีด
วั ค ซี น เฉลี่ ย ปี ล ะ ๑๖๐,๐๐๐ ราย จ านวนสั ต ว์ ที ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ต่ อ ปี เ ฉลี่ ย ปี่ ล ะประมาณเกื อ บ 5 ล้ า นตั ว ต่ อ ปี
จากจานวนสัตว์ …

- 18 จากจานวนสัตว์ทั้งหมดประมาณ ๑๐ ล้านตัว ในปัจจุบันพบว่าสัตว์จรจัดสัตว์มีประมาณ ๑๐ ล้านตัว โดยสัตว์ ๑ ตัว
สามารถมีลูกได้ ๑๐ ตัวและมีอายุได้ประมาณ ๑๐ ปี ซึ่งหมายความว่าในทุก ๆ ปี จะมีสัตว์จรจัดเพิ่มมากขึ้น อาจ
ส่งผลให้มีจานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นได้ จึงเป็นที่มาเพื่อขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดาเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้นาข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. ผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเวชปฏิบัติ ได้ ร้อยละ
๑๐๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
๓. อาเภอเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า มีการดาเนินการตามแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรการเชิงรุก
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีค่าเป้าหมายในการดาเนินงาน ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เท่ากับร้อยละ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ และ ๑๐๐ ตามลาดับ
๔. ระบบสุ ขภาพระดับ อาเภอ (District Health System : DHS) ในพื้นที่จังหวัดเสี่ ยง มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้ าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั กษณ์ อัครราชกุมารี โดยขอให้ใช้กลไก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน
โครงการฯ ดังกล่าว
ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้มีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน มีระบบการกากับติดตามประเมินผล
และการรายงานผล ก่อนถวายรายงานต่อพระองค์ท่านฯ
พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม สอบถามว่า ภาคประชาชนรับทราบหรือไม่
เพราะ DHS เป็น การแก้ปั ญหาของชุมชน โดยเริ่มต้นจากภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในบางพื้นที่โ รคพิษสุนัขบ้า
อาจไม่ใช่ปัญหา
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเมินได้จากระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) การเลือก
เป้าหมายจากอาเภอเสี่ยงและได้มีการประสานงานไปแล้ว
ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีนโยบายจากคณะกรรมการดาเนินงาน ลงไปยังพื้นที่เป้าหมาย ในกรณี
ถ้าไม่พร้อมดาเนินโครงการนี้ ให้จัดหาทรัพยากรสนับสนุน เช่น กองทุนของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นต้น โดยสร้างความตระหนักผ่านท้องถิ่นผ่านกลไก การเขียนโครงการฯ ตามพระปณิธานให้เริ่มต้นจากบนลงล่าง
กาหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน ให้เป็นความสาคัญลาดับต้น
ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการติดตามในการเข้าร่วม
ประชุม ทราบว่าประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีในการฉีดวัคซีนให้สัตว์ แต่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว
พบว่าผิดระเบียบ จึงได้ปรึกษาหารือแล้วเพราะมีโครงการฯ ตามพระปณิธาน ซึ่งในการดาเนินงานส่วนกลางควร
สื่อสารออกไป เสนอให้น้อมรับโครงการในจังหวัดที่เกิดซ้า กรุงเทพ สงขลา ศรีสะเกษ สมุทรปราการ เป็นต้น
ประธาน กล่าวว่า สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ออกตรวจตามโครงการและระเบียบการเงิน ถ้ามีโครงการ
รองรับก็จะไม่เกิดปัญหา ถ้าใช้งบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีการผ่อน
ปรนมากกว่าที่ผ่านมา
พลตรีต่างแดน ...

- 19 พลตรี ต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบสุ ขภาพระดับอาเภอ
(District Health System : DHS) มีร ะบบครบแล้ ว มีประมาณ ๒๐๐ อาเภอ โดยให้ ตรวจสอบได้จากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า ระบบสุขภาพระดับ
อาเภอ (District Health System : DHS) มีครบแล้วแต่จะทางานได้ดีหรือไม่ ต้องติดตามกากับอีกครั้งให้มีพื้นที่
แคบลงและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่ง
กรมสุขภาพจิตได้ดาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 จานวน ๘๐๐ อาเภอ เป้าหมายในปีนี้คือครบเพราะทุกอาเภอ
มีนายอาเภอเป็นประธาน โครงการนี้เป็น topdown เพราะพระองค์ท่านเป็นองค์ประธาน รองรัฐมนตรีสานักนายก
ปลัดมหาดไทย ได้มีการประชุมครั้งแรกให้จัดทาที่เก็บสุนัขจรจัด ๑๘ เขต ๑๘ แห่ง เช่น นครราชสีมาเป็นหมื่นตัว
ปลัดสานักนายกร่วมผลักดันในการตรวจอาเภอเสี่ยงด้วยซึ่งต้องรีบดาเนินการ
ประธาน กล่าวว่า การสั่งการอย่างเดียวจะได้ผลหรือเพียงพอไหม โครงการตามพระปณิธาน ถ้าจะให้เห็นผล
เร็ ว ควรสนั บ สนุ น งบประมาณพิ เ ศษแตกต่ า งจากงบประมาณปกติ ขอมอบให้ ผู้ อ านวยการส านั ก โรคติ ด ต่ อ ไป
พิจารณาด้วย
นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นไปได้ สอดคล้องกับนานาชาติ ซึ่งมี zero
rabies ในปี 2030 ในระดับอาเซียน 2020 ขอสอบถามว่ามีการจัดโครงสร้างอะไรพิเศษหรือไม่ ซึ่งถ้าพิจารณาแล้ว
จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ที่กาหนดนั้น เป็นการแก้ปัญหาปลายน้าคือผลจากการถูกกัดจึงมารักษาคน ควรจัดการต้นน้าคือ
ควบคุมโรคในสัตว์ควรเน้นยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้เข้มข้น จะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ไม่เป็นภาระงานที่หนัก เพื่อจะได้
เตรียมโครงสร้างรองรับได้ถูกต้อง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องทางานสอดรับกับ ระบบสุขภาพระดั บ
อาเภอ (District Health System : DHS) ได้พอดี
นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พระองค์ท่านเป็นองค์ประธานและมีการประชุม
ติดตามทุกเดือนในคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ประกอบไปด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวง
มหาดไทย ผู้บัญชาการทหารบก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
พระองค์ท่านทรงติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือน จนได้มาเป็น แผนยุทธศาสตร์ ตามที่ กล่ าวมาแล้ ว กระทรวง
สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้นาเสนอแผนในคณะกรรมการชุดใหญ่แล้ว ซึ่งมีความเข้มแข็ง และ
ขับเคลื่อนได้เร็ว ในเรื่องการดูแลสุนัขจรจัด สุนัขต้องได้รับวัคซีน และในคนต้องได้รับการดูแลบาดแผล และวัคซีน
ถูกต้องและทันเวลา ด้านการสาธารณสุขการทางาน ใช้ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System : DHS)
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นปัญหา และบูรณาการงานร่วมกัน เชื่อมโยงไปถึง ระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District
Health System : DHS) คณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ กล่าวว่า ในแต่ละยุทธศาสตร์มีคณะทางานก่อนโครงการ พระองค์ท่านมีค่าเป้าหมาย
และการดาเนินการ แนวทาง มีแผนปฏิบัติการเชิงรุก จุดอ่อนสื่อสารความเข้าใจ การมีข้อมูลเชื่อมโยงกัน เช่นในสัตว์
และคน มีกระบวนการติดตามร่วม เช่น ทาหมัน ฉีดยา คณะกรรมการจังหวัด กรุงเทพฯ โดยจะมีแนวทางปฏิบัติและ
เน้นให้ พื้นทีเ่ สี่ยงให้ดาเนินการอย่างเข้มข้น
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
2. มอบหมายกรมควบคุมโรคจัดทาแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครต่อไป โดยให้ความสาคัญ ในการดาเนินงานมากเป็นพิเศษ
รวมทั้งให้มกี ลไกติดตามประเมินผลทุกเดือน
ระเบียบวาระที่ 6 ...

- 20 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
---------------------------------------------------------นางสาวลักษณา มาสังข์ นักวิชาการสาธารณสุข
นายอานุภาพ พงษ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นางอนงนาฏ มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

