รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศ.คลินิคเกียรติคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์
ผู้อานวยการสานักงานแพทย์ สนพ.สนน.สป
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม
3. น.ส.สุดาสิรี เตชานันท์
นักการทูตปฏิบัติการ
แทน ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
4. นายปริยะ เวสสบุตร
ผู้อานวยการกองกลาง
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม
5. น.ส.พรพรรณ เดชะพหุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สนผ. สป. แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. นางยุวดี อัคนิวรรณ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน
7. น.ส.วรีพรรณ วัชรางค์กุล
หัวหน้ากลุ่มอนามัยพัฒนาสังคมฯ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
9. พ.ต.ท.หญิงชมพู ยงค์ประดิษฐ์
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
10. น.ส.วราภรณ์ วรบุตร
นิติกรชานาญการ กลุ่มกฎหมาย
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
11. นางพัฒนา ศรีทร
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
12. ส.พญ.วิงรอง หุ่นสุวรรณ
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
12. นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
นิติกรชานาญการพิเศษ
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
14. ดร.วิระวรรณ ถิ่นยืนยง
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
แทน อธิบดีกรมอนามัย
15. น.สพ.วันเสน่ห์ โตอนันต์
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
16. นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์
รองผู้อานวยการสานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร

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

17. ดร.ราศรี ...

- 2 17. ดร.ราศรี ลีนะกุล

ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
ผู้แทนสภาการพยาบาล
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

กรรมการ

20. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

21. นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

22. นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์

ข้าราชการบานาญ

23. นพ.เจษฎา โชคดารงสุข

อธิบดีกรมควบคุมโรค

24. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ

ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป

25. พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์

รักษาการผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา

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.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้าราชการบานาญ

3. ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ผูแ้ ทนแพทยสภา

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ร่วมประชุม
1. นพ.ธวัช
2. นพ.ธนรักษ์

สุนทราจารย์
ผลิพัฒน์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

3. น.ส.พรทิพย์

ศิริภานุมาศ

ผู้อานวยการกองแผนงาน

กรมควบคุมโรค

4. นายชนาธิป

นวลแจ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมควบคุมโรค

5. นพ.ปรีชา

เปรมปรี

ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง

กรมควบคุมโรค

6. พญ.ดารินทร์

อารีย์โชคชัย

รักษาการในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค

7. น.ส.อังคณา

บริสุทธิ์

ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค
8. น.ส.สุทธินีย์ ...
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นิติกรปฏิบัติการ

ศูนย์กฎหมาย

9. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

10. นายกฤษฎาบัณ ปานโท้

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

11. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

12. น.ส.จินตนา บุตรชน

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

13. นายทักษ์ดนัย ใจยาว

นิติกร

ศูนย์กฎหมาย

กรมควบคุมโรค

14. นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กรมควบคุมโรค

15. นางอนงนาฎ มโนภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

16. นายอานุภาพ พงษ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรมควบคุมโรค

17. น.ส.จันทร์จิรา เสนาพรม

นักวิชาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

18. ร.ต.ท.หญิงสุภา เดชคง

รองสว.ยศ.บก.อก.รพ.ตร.

สานักงานตารวจแห่งชาติ

19. นพ.เมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล

ผู้อานวยการกองโรคติดต่อ
สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

20. น.ส.นาฏสรวง อินทร์แก้ว

นักประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

21. น.ส.นิตยา ใช้เทียมวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 จากนั้นได้นาเข้า
สู่วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธาน แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ภ ารกิ จ ที่ ท าเนี ย บรั ฐ บาล (กิ จ กรรมรณรงค์ ก าจั ด ลู ก น้ ายุ ง ลายก่ อ น
ออกกาลังกายทุกวันพุธ) ขอดาเนินการ ถึงเวลา 14.30 น. จากนั้นจะขอมอบหมายนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการประชุมแทน และขอมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งวัตถุประสงค์
การประชุม ครั้งนี้
ฝ่ายเลขา ...

- 4 ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สาคัญ
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
2.1) การจัดทาอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2.2) การดาเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ดังนี้
3.1) ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน
หรือควบคุมโรคติดต่อ
3.2) ค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน
หรือควบคุมโรคติดต่อ
3.3) แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 7/2559)
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ
ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้คณะกรรมการฯ
หรือผู้แทนพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2559 ซึง่ มีจานวนทั้งสิ้น 20 หน้า ซึ่งทีมเลขานุการฯได้นาส่งให้คณะกรรมการหรือผู้แทน พิจารณาล่วงหน้าไป
พร้ อมกับ หนั ง สื อ เชิ ญประชุ มแล้ ว ซึ่ง ได้ มี คณะกรรมการฯหรื อผู้ แ ทน แจ้ง กลั บ มาเพื่ อขอแก้ ไข 3 ท่ า น
คือ นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม,
นางสาวสุ ด าสิ รี เตชานั น ท์ ผู้ แ ทนจากกระทรวงการต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ที ม เลขานุ ก ารฯ ได้ ป รั บแก้ ไ ขตาม
ที่เสนอแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มี กรรมการหรือผู้แทนท่านใดขอปรับแก้ไขอีก ขอมติรับรองรายงาน
การประชุม
ประธาน มีท่านผู้ใดปรับแก้ไขหรือไม่ จากที่แก้ไขมาแล้ว ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สาคัญ
ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ รายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญ
แพทย์ ห ญิ ง พจมาน ศิ ริ อ ารยาภรณ์ รั ก ษาการผู้ อ านวยการส านั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค
ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ จากรายงานการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อในช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม
ปี 2559 เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5 เท่า และข้อมูลรายงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
มีผู้ป่วยในระบบรายงานจานวน 193 ราย เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2559 ทั้งปี มีผู้ป่วยจานวน 393 ราย
โดยการกระจาย ...
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ที่ ส่ ง ไปหลายจั ง หวั ด จ านวนผู้ ป่ ว ยไวรั ส ตั บ อั ก เสบชนิ ด เอ จ าแนกรายจั ง หวั ด และสั ป ดาห์ เ ริ่ ม ป่ ว ย
พ.ศ. 2559 - 2560 (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จานวน 11 จังหวัด(ราย) ได้แก่ นนทบุรี(16), ฉะเชิงเทรา(1),
ระยอง(1), นครปฐม(3), สมุทรสาคร(12), ชลบุรี(12), สมุทรสงคราม(22), เพชรบุรี(24), ราชบุรี(53)
และกาญจนบุรี จากการสอบสวนโรคพบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การรับประทานหอยดองจากแม่กลอง ซึ่งสรุปได้
ดังนี้
• ๕๐ - ๑๐๐ % ของผู้ป่วยในจังหวัดที่สอบสวนโดยทีมสานักระบาดวิทยามีประวัติ การรับประทาน
หอยดองจากแม่กลอง (ซึ่งอยู่ในช่วงระยะฟักตัวของโรค)
• ผลการสุ่มตรวจหอยดองจากแม่กลอง ที่ซื้อจากหลายจังหวัดยังไม่พบเชื้อ
• กระบวนการทาหอยดอง มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการปนเปื้อนจากแหล่งโรคร่วม
• การสอบสวนโรคยังไม่สิ้นสุด ยังต้องดาเนินการต่อ
ข้อเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อที่สาคัญ
ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การสอบสวนโรค
ควรตรวจหาเชื้ อ ด้ ว ย เพื่ อ ค้ น หาพาหะ ถ้ า มี ก ารระบาดควรตรวจหาเชื้ อ ในคนงานที่ รั บ ประทานหอยดอง
ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า Epidemiology เป็นเรื่องที่สาคัญและท้าทาย การหาต้นเหตุเพื่อควบคุมโรค
ให้ได้ต้องตั้งสมมุติฐานให้ดี เรื่องนี้ให้เฝ้าระวังต่อ และนามารายงานในที่ประชุมในครั้งต่อไป ถึงแม้ Hepatitis A
จะไม่ใช่โรคเรื้อรังสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็อันตรายถึงขั้น Liver failure ได้
นายแพทย์ ค รรชิ ต ลิ ม ปกาญจนรั ต น์ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สอบถาม ประเด็ น ระบบรายงาน
นอกเหนือจากระบบรายงาน 506 แล้วมีระบบอื่นมาช่วยในเรื่องระบบเฝ้าระวังหรือไม่
นายแพทย์ ธ นรั ก ษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค ชี้ แ จงว่ า “ระบบรายงาน 506 ยั ง ไม่
ครอบคลุมหวังผลข้อมูลนามาวิเคราะห์ได้ประมาณ 40-50 % ปัจจุบันมี พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 การ
รายงาน
ในระบบนี้จะครอบคลุมมากขึ้น เพราะตามมาตรา 31 ระบุให้รายงานหากมีผู้ป่วยสงสัยด้วย
โรคติดต่ออัน ตราย ถ้าไม่รายงานจะถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และมีบทลงโทษ การรายงานได้ ขยายฐาน
ออกไป ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่จะรายงานเท่านั้น แต่ยังมีเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้านหรือแพทย์ผู้ทาการ
ตรวจรักษา ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลทั้งของรัฐ เอกชน รวมทั้งคลินิก เช่น มีผู้ป่วยไข้เลือดออกไปรักษาที่
คลินิก คลินิกต้องรายงานเช่นกัน และกลุ่มที่สามผู้ทาการชันสูตรทางการแพทย์ กลุ่มที่สี่ เจ้าของหรือผู้ควบคุม
สถานประกอบการ ต้องรายงานไปยังจังหวัดของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ เช่นกัน”
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวโดยสรุปว่า ด้วย พรบ.โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 นี้จะช่วยให้มีการรายงานครอบคลุมมายิ่งขึ้น
ที่ประชุม: รับทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อที่สาคัญ

ระเบียบวาระที่ 4 ...
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า)
4.1 การจัดทาอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
มอบ

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (ดาเนินการประชุมแทนประธาน) ได้
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน ตามระเบียบวาระที่ 4.1

ฝ่ายเลขานุการฯโดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ มอบให้นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์
กฎหมาย กรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้าตามระเบียบวาระที่ 4.1
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค รายงานผลการดาเนินงานของ
คณะอนุ กรรมการด้านกฎหมาย ในช่วงเดือนธันวาคม 25๕๙ ถึงเดือนมีนาคม 25๖๐ ดังนี้ การประชุม
คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมาย ได้ จั ด การประชุ ม จ านวน ๓ ครั้ ง คื อ วั น ที่ ๑๓ มกราคม 2560, วั น ที่
๒๓ กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยดาเนินการและมีความก้าวหน้า ดังนี้
- พิจารณาร่างอนุบัญญัติ จานวนทั้งสิ้น ๖ ฉบับ
- มีอนุบัญญัติที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว จานวน ๒ ฉบับ
- อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม จานวน ๑ ฉบับ
ร่างอนุบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จานวน ๖ ฉบับ ได้แก่
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
2. ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง บั ต รประจ าตั ว เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. ร่ า งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ และวิธี การแจ้ ง ในกรณี ที่มี โ รคติด ต่ ออั น ตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. ....
4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการหรือออกคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
5. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. ....
6. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือ
สถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....
อนุบัญญัติ ๒ ฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.๒๕๕๘
• วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ๕ มกราคม ๒๕๖๐
• วันที่มีผลใช้บังคับ : ๖ มกราคม ๒๕๖๐
2. ประกาศกรมควบคุมโรค ...

- 7 2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่
ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
• วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
• วันที่มีผลใช้บังคับ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ต่อจากนั้น นาเสนอรายละเอียดอนุบัญญัติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๐)
ข้อ ๑ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอานาจทั่วราชอาณาจักร)
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์
(๕) ให้ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอานาจทั่วราชอาณาจักร)
(๕.๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๒) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕.๓) ผู้อานวยการสถาบันบาราศนราดูร
(๕.๔) ผู้อานวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(๕.๕) ผู้อานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(๕.๖) ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
(๕.๗) ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
(๕.๘) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
(๕.๙) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
(๕.๑๐) ผู้อานวยการสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(๕.๑๑) ผู้อานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(๕.๑๒) ผู้อานวยการสานักวัณโรค
(๕.๑๓) ข้าราชการสังกัดสานักระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ
หรือปฏิบัติราชการในสานักระบาดวิทยา ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๕.๑๓.๑) นายแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑๓.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๕.๑๓.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ (มีอานาจทั่วราชอาณาจักร)
(๑) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๒) ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(3) ผู้อานวยการ ...
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(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสงฆ์
(๕) ผู้อานวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
(๖) ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
(๗) ผู้อานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(๘) ผู้อานวยการสถาบันโรคผิวหนัง
(๙) ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอานาจเฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ)
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์
(๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
(๔) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
(๕) สาธารณสุขอาเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอาเภอ
(๖) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่ง
ดารงตาแหน่งต่อไปนี้
(๖.๑) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๒) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๓) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๔) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(๖.๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(๖.๖) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอานาจเฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ)
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) นายอาเภอ

ข้อ 4 ให้ข้าราชการ ...

- 9 ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งดารงตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มีอานาจเฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ)
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) ผู้อานวยการสานักการแพทย์
(๔) รองผู้อานวยการสานักการแพทย์
(๕) ผู้อานวยการสานักอนามัย
(๖) รองผู้อานวยการสานักอนามัย
(๗) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(๘) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสานักอนามัย
(๙) ผู้อานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย
(๑๐) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๙
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ที่มาของอนุ บั ญญัติฉบั บ นี้ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา ๓๖ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อขึ้นในทุกอาเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทาหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ประกาศคณะกรรมการโรคติ ดต่อแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ งหน่วยปฏิบัติการควบคุ ม
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙)
ข้อ ๔ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อต้องผ่านการฝึกอบรม
ในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกาหนดหรือ
ที่กรมควบคุมโรครับรอง

โดยมีรายละเอียด ..

- 10 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่กาหนดหรือรับรอง ดังนี้
ข้อ ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรคกาหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ที่กรมควบคุมโรคกาหนด หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่กรมควบคุมโรค เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
(๑) วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program (FETP))
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม สาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วสาหรับแพทย์หัวหน้าทีมและ
ผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and Management Training (FEMT))
(๕) หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม
ข้อ ๒ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรครับรอง
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ที่กรมควบคุ มโรครั บรอง หมายถึ ง หลั กสู ตรการฝึ กอบรมที่กรมควบคุมโรคเป็นผู้ จั ดการฝึ กอบรมหรือหลั กสู ตร
การฝึกอบรมที่สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่
เป็ นการแสวงหาผลกาไรและดาเนิ นกิจกรรมด้านการสาธารณสุข เป็นผู้จัดการฝึกอบรมโดยกรมควบคุมโรคเป็น
ผู้ให้การรับรอง
(๑) หลักสูตรระบาดวิทยาการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัดต้นแบบ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 120 ชั่วโมง
(๒) หลักสูตรระบาดวิทยาและการจัดการสาหรับหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) หลักสูตรระบาดวิทยาเร่งด่วน สาหรับหัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(๔) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการ
เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมง
ข้อ ๓ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมควบคุมโรครับรอง
กรณีสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น
การแสวงหาผลกาไรและดาเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข ประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๒ ให้ ส่ งร่ างหลั กสู ตรการฝึ กอบรมมายังกรมควบคุมโรคเพื่ อพิ จารณาและให้ การรับรองก่ อน
จึงจะสามารถจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นได้
ข้อ ๔ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดาเนินการตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิบดีกรมควบคุม
โรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
วาระที่ ๔.๑.1 รายงานความก้าวหน้าการจัดทาอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม
 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. .... (ผ่านความเห็ นชอบ ในหลักการจากคณะกรรมการโรคติด ต่อ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๙)
นายแพทย์ ...

- 11 นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวสรุประเบียบวาระที่ 4.1 เป็น
เรื่ องสื บเนื่ องที่ผ่านมติคณะกรรมการ และส่ ว นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายนาไปดาเนินการ นามา
รายงานความก้าวหน้า เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าในการจัดทาอนุบัญญัติ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
นางสาวสุจิตรา มานะกุล ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์ สอบถามว่า เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดารงตาแหน่งในข้อ 6.6 เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป ซึ่งกังวลว่า หากใช้ตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่ งเลิ กผลิ ตไปแล้ ว และขณะนี้ เริ่ มทยอยเกษี ยณ ในอนาคตอาจจะไม่ มี ควรจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ห้ องปฏิ บั ติ การ
นักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้ความเห็นในส่วนนี้ หากจะแก้ไขได้
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ชี้แจงว่าสายงานที่มีอยู่ในประกาศฯ ฉบับดังกล่าว มีสายงานที่ปฏิบัติจริงในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ที่ได้จากการสารวจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมด 68 ด่านฯ
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ครอบคลุม
ถึงผู้ ที่ยังปฏิบั ติงานอยู่ จึ งขอให้ คงไว้ในประกาศฯ ซึ่งต่อไปเมื่อเลิกผลิตเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดังกล่าวแล้ว จะทยอยหมดไปเอง
ที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และความก้าวหน้าในการ
จัดทาอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร
ประธาน ได้มอบให้ฝ่ายเลขาฯรายงานความก้าวหน้า ตามระเบียบวาระที่ 4.2
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
๔.๒.๑ คาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ผลดาเนินการจัดตั้งคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งแล้วครบ 77 แห่ง
๔.๒.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่
ผลการดาเนิ น การ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติเห็ นชอบโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่และ
แผนปฏิบัติการฯ ครบ 77 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร
๔.๒.๓ การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินการ ประชุมชี้แจงนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติและแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบ 77 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร
4.2.4 กลไก ...

- 12 ๔.๒.๔ กลไกการติดตามผลการดาเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ระบบติดตามการดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใช้งานผ่านทาง
URL : http://ims.ddc.moph.go.th/
ข้อเสนอ
เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
ที่ประชุม: รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุม
โรคติดต่อ
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอมอบให้นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
เป็นผู้นาเสนอ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอเรื่อง ค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
ที่มา อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๔ (6) ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการดาเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
ในส่วนเรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน
สรุปได้ดังนี้
๑. เป็นงานที่ต้องแข่งกับเวลาจึงก่อให้เกิดความเครียดในการทางานสูง
๒. เป็ น งานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะได้ รั บ เชื้ อ โรคติด ต่ อ จากการปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในกรณีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
๓. เจ้าหน้าที่ที่รั บผิดชอบงานส่วนใหญ่ขอย้ายไปประจาส่ว นงานอื่น ส่ว นผู้รับมอบงานต่อเป็น
เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์ ทาให้การปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง เพราะเป็นงานที่ต้องใช้
ทักษะและความชานาญสูง
หลักการและเหตุผล
๑. เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้ตรากตราและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้า
ระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
๒. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าหน้าที่ ...

- 13 เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน มี 2 ส่วน
๑. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบสวนโรค ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในพื้ น ที่ เช่ น แพทย์
สัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ
หลักเกณฑ์
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
๒. กาหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นลาดับขั้นตามระดับความเสี่ ยงของงานและความยากล าบาก
ในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1) เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
2) มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายดาเนินการจัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
จ่ายค่าตอบแทนฯ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3) น าร่ า งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนฯ เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในครั้งถัดไป
ประธาน กล่าวเชิญคณะกรรมการให้ข้อสังเกตในหลักเกณฑ์ดังกล่าว
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า “เพื่อให้ทราบถึงเหตุผล
ความจาเป็นในการดาเนินงานด้านการสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ที่ลงไปสอบสวนโรค
ในพื้นที่ จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคอะไร จาเป็นต้องสอบสวนเพื่อหาปลายเหตุว่าเป็นโรคอะไร เพื่อควบคุมโรค
ฉะนั้นความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ กรณีตัวอย่างเจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลก ที่ปฏิบัติหน้าที่มาสอบสวนควบคุม
การระบาดของซาร์ส ได้ติดเชื้อและเสียชีวิต จึงเห็นชอบในหลักการนี้ ซึ่งจะสร้างขวัญและกาลังใจให้เจ้าหน้าที่
แม้ค่าตอบแทนประมาณค่าไม่ได้กับความความเสี่ยงถึงชีวิต แต่อย่างน้อยได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับ
การปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงนี้”
นางสาวสุจิตรา มานะกุล ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า “เห็นด้วยเรื่องค่าตอบแทนกรณี
เจ้ าหน้ าที่ผู้มีสิ ทธิในการได้ค่าชดเชย ในที่นี้ระบุเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่การปฏิบัติงาน
ในห้ องแล็ ป ไม่ ได้ มีเฉพาะเจ้ า พนั กงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ แต่ มีนักเทคนิค การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วย หากระบุตาแหน่งเดียว เกรงว่าจะมีปัญหาในการให้ค่าชดเชย”
ประธาน ชี้แจงว่า “ประเด็นจากผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ อยู่ในวาระที่ 5.2 เรื่องค่าชดเชย จึงขอให้
พิจารณาขณะนี้ตามวาระ 5.1 เรื่องค่าตอบแทนให้เรียบร้อยก่อน”
นายแพทย์ ว งวั ฒ น์ ลิ่ ว ลั ก ษณ์ ผู้ แ ทนปลั ด กรุ ง เทพมหานคร สอบถามว่ า “เรื่ อ งค่ า ตอบแทนนี้
เจตนารมย์ให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่จาเป็นต้องสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกต้องหรือไม่”

ประธาน ...

- 14 ประธาน กล่าวตอบข้อซักถาม
“ถูกต้องตามเจตนารมณ์ และหากเห็ นด้วยตามหลักการ ขอมอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
น าข้อสั งเกตต่างๆ ดังกล่ าว ไปพิจ ารณาดาเนิ นการ และควรพิจารณาหลั กเกณฑ์ใ ห้ รอบคอบ เช่น การติ ด
โรคติดต่อที่ร้ายแรงมีกี่ประเภท ควรให้ค่าตอบแทนเท้ากันหมดหรือไม่ และหากไม่ใช้โรคติดต่อร้ายแรงจะต้อง
จ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ทุกอย่างต้องให้สมดุล ขอให้นาหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับ นานาชาติมาประยุกต์ใช้
รวมทั้งระบุแหล่งงบประมาณ การประมาณค่าใช้จ่าย ใครเป็นผู้จ่าย จ่ายอย่างไร ถ้าหากเป็นกรมควบคุมโรคอาจ
จั ดสรรงบประมาณดั งกล่ าวไว้ เช่ น เจ้ าหน้าที่ ของส านักงานสาธารณสุ ข จังหวัด ซึ่งเป็ นหน่ว ยงานในสั งกั ด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเบิกจ่ายอย่า งไร งบประมาณจากไหน และหน่วยงานภายนอกระทรวง
สาธารณสุ ข ใช้เงิน งบประมาณไหนจ่าย ซึ่งต้องประมวลหลักเกณฑ์และแนวคิดต่างๆ ให้ ชัดเจน และให้เกิด
ประโยชน์และสามารถนาไปใช้ได้จริง
ให้ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ถ้าหลั กการนี้เห็ นด้วย จะต้องตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอสานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พิจารณาตามความเหมาะสม ขอให้ทาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้อง นาข้อสังเกตจากที่ประชุมไปประมวลเพื่อประมาณงบประมาณ และนาผล
เสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป"
เลขานุการฯ กล่าวว่า ค่าตอบแทนจะกาหนดเป็นช่วงหรือว่าจะขมวดท้ายไว้ว่าแล้วแต่งบประมาณหรือ
เงินนอกงบประมาณของสถานที่หรือหน่วยบริการนั้นๆ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการ
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตจากที่ประชุม โดยให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
รับไปดาเนินการต่อ
3. นาผลการจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทน ดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๕.๒ เรื่องค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจากการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค นาเสนอ เรื่องค่าชดเชยให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจากการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
ที่มา ของฐานอานาจจากมาตรา ๑๔(6) ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการดาเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในส่วนของค่าชดเชยจะสืบ
เนื่องมาจากค่าตอบแทนฯ ดังที่ได้นาเสนอไปแล้ว โดยค่าตอบแทน จะเป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน แล้วเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับเชื้อจากโรคติดต่อ ซึ่งอาจเป็นโรคติดต่ออันตราย ถึงขั้นทุพพลภาพ
ลักษณะงานแบบนี้จะประสบปัญหาว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนได้ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนทางระบาดวิทยาในพื้นที่ การมี
หลักเกณฑ์นี้ จะสร้ างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนี้เช่นกัน ในหลักการและเหตุผ ลที่นาเสนอ เพื่อให้
คณะกรรมการเห็นชอบการกาหนดค่าชดเชยให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้รับค่าชดเชยความเสียหายในขั้นพิการหรือทุพพล
ภาพ หรือขั้นเสียชีวิต
ปัญหา ...

- 15 ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน
๑. เป็นงานต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคให้ได้อย่างทันท่วงที
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคติดต่อจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่
ระดับพิการ ทุพพลภาพ หรือถึงขั้นเสียชีวิต
๓. ประสบปั ญ หาว่ า มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ านวนน้ อ ยมากที่ ป ระสงค์ จ ะปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเฝ้ า ระวั ง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด เช่น โรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส)
หลักการและเหตุผล
๑. เพื่อกาหนดค่าชดเชยส าหรับกรณีที่ เจ้าหน้า ที่ผู้ ปฏิ บัติ งานได้ รั บความเสี ยหายต่ อชีวิต หรื อ
ร่างกาย อันเกิดจากการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อไว้เป็นการเฉพาะ
๒. เพื่ อ เป็ น การเยี ย วยา ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และเป็ น การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่
ซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
1. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสอบสวนโรค ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในพื้ น ที่ เช่ น แพทย์
สัตวแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
2. เจ้าหน้ าที่ผู้ป ฏิบั ติงานในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลวิช าชีพ เจ้า
พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
หลักเกณฑ์
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายด้วยเหตุอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ
๒. อัตราค่าชดเชยจะถูกกาหนดเป็นลาดับขั้นตามระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เจ้าหน้าที่
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1) ให้ความเห็นชอบในหลักการในการกาหนดค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจาก
การดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
2) มอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายดาเนินการจัดทาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จ่ายชดเชยฯ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3) นาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายชดเชยฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติในครั้งถัดไป
ประธาน กล่าวเชิญคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็น และตั้งข้อสังเกต
นางสาวสุจิตรา มานะกุล ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์ ให้ข้อสังเกตว่า “ต่อเนื่องจากวาระที่ 5.1
ผู้มีสิทธิเรื่องค่าตอบแทน กาหนดเป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ไม่ได้
มีเ ฉพาะเจ้ า พนั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ถ้ า ในส่ ว นของกรมวิท ย์ ฯ จะเป็ นนั ก วิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์
โรงพยาบาล

จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ...

- 16 จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึงขอเสนอให้ใช้คากลางๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ จะได้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ปฏิบัติงานจริงๆ ถ้ามีการแก้ไขก็ต้องแก้ไขตั้งแต่ระเบียบวาระ
ที่ 5.1 เกี่ยวกับผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน ค่าชดเชย
ประธาน สอบถามในที่ประชุมว่า เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องลงพื้นที่ด้วยหรือไม่ และมีความเสี่ยง
อย่างไรขอให้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั้งหมด
นายปริยะ เวสสบุตร ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม มีข้อสงสัยในกรณี เจ้าหน้าที่ที่ต้องเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่ ว ย มี สิ ท ธิไ ด้รั บ ค่ า ชดเชยเหล่ านี้ ห รื อ ไม่ โดยเฉพาะจากหน่ ว ยงานอื่น เช่น ที่ ท่า อากาศยานที่ พบผู้ ป่ ว ย
กรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถส่งรถมารับได้ การท่าอากาศยาน (ทอท.) ต้องใช้รถของทอท.ส่งต่อผู้ป่ว ย
ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ ค่อนข้างกลัวต่อความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อ และหากมีการติดโรค เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะได้
ค่าชดเชยหรือไม่
ประธาน กล่าวว่า ทาความเข้าใจกับที่ประชุมว่า ประเด็นเรื่องค่าชดเชย หมายถึงเป็นโรคแล้วชดเชย
ให้ ค่า ตอบแทนหมายถึ งเข้า ไปท างานที่เ สี่ ย งต่ อ การติ ดโรค ไม่ ว่า จะเคลื่ อ นย้า ยหรือ ชัน สู ต ร หรือ ส่ ว นอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จะให้ค่าตอบแทน
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตัวอย่างกรณีโ รคเอดส์ เวรเปล พยาบาลใน ward ที่ติดโรค ควรได้รับ
ค่าชดเชย ซึ่งทางฝ่ายเลขาฯจ ขอรับเรื่องนี้ไปดาเนินการต่อ
ประธาน กล่าวว่า ประเด็นข้อสังเกตต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์จึงขอให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
พิจารณาให้ครอบคลุมที่สุด ส่วนค่าชดเชยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษา เช่น ตรวจสารคัดหลั่ง เลือด เป็นต้น
ถ้าติดโรค ได้รับการดูแลรักษาก็เข้า เกณฑ์ว่าได้รับค่าชดเชย ใช้กรณีของโรคเอดส์ เอามาเป็นพื้นฐานคิดการจ่าย
ค่าชดเชยได้ ซึ่งต้องนามาประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ข้อมูลเหล่านี้ สานักงบประมาณจะใช้
ประกอบการพิจารณา และต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา
นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกกลุ่มที่ต้องนึกถึงคือ
กลุ่ ม ท าความสะอาดสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง กรณี อี โ บลา เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ใครจะเป็ น คนลง
ไปทาความสะอาด หากเป็นกลุ่มคนงานเขาก็จะบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถพอ หากจะให้เจ้าหน้าที่ทา ก็จะ
ว่าเป็นหน้าที่ใคร เป็นอะไรที่เป็นปัญหา และมีความเสี่ยง
ประธาน กล่าวว่า จะพิจารณาตามที่เห็นควร เกณฑ์ของนานาชาติมีให้ศึกษา ให้ยกตัวอย่างอ้างอิง และ
สถาบันบาราศนราดูร ปฏิบั ติภารกิจด้านการติดเชื้ออยู่ แล้ว นอกเหนือจากนี้ ได้อะไรเพิ่มเติม ให้พิจารณาให้
รอบด้านครอบคลุม และเหมาะสมตามความจาเป็น
นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องมีขั้นตอนว่าใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่า
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม จะได้ไม่เป็นปัญหาว่าใครเป็นผู้ตัดสินว่าเป็นหรือติดโรค
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการ
2. มอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายไปดาเนินการตามข้อสังเกตจากคณะกรรมการให้ครอบคลุม
ครบถ้วน
5.3 แนวทาง ...
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ฝ่ายเลขานุการฯ โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค ขอมอบให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อานวยการสานัก
โรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค เป็นผู้นาเสนอ
นายแพทย์ปรี ชา เปรมปรี ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค นาเสนอ
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่มา มาตรา ๑๔ (๑) ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ กาหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
เหตุผลความจาเป็น โดยจากสถานการณ์ของโรค
• พบผู้ป่วยตลอดทั้งปี แม้ในช่วงนอกฤดูกาลระบาดก็ยังคงพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ราย
ต่อเดือน และอาจสูงมากถึง ๒,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รายในช่วงที่มีการระบาด
• การป้ องกั น ควบคุม โรคไข้เลื อดออก เป็นนโยบายส าคัญ ในระดับ ชาติ จะต้ องจัดให้ บูรณาการ
ในระดับชาติกับกระทรวงต่างๆ และขับเคลื่อนลงไปดาเนินงานได้ในระดับพื้นที่
• ภาค สธ. ต้องร่ ว มกับ อปท. และเครือข่ายชุมชนต่างๆ จัดปฏิบัติงานร่ว มที่มีการใช้ท รัพยากร
บุคลากร และเทคโนโลยีร่วมกัน และสนับสนุนติดตามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป้าหมายของการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการลดการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกให้น้อยที่สุด
เป้าหมายลดโรคที่ ๑ : ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มวัย และกลุ่มวัยเรียน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ (ภายในปี ๒๕๖๑) ของค่ามัธยฐานของประเทศ ๕ ปีย้อนหลัง
• ปัจจุบันค่ามัธยฐานอัตราป่วย ๕ ปีย้อนหลังเท่ากับ ๑๒๔ ต่อประชากรแสนคน
เป้าหมายลดโรคที่ ๒ : อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ ๐.๑๑ ในภาพรวมของประเทศและทุกจังหวัด
• อัตราป่วยตายในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง อยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๙๙ – ๐.๑๒
แนวทางปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
๑) การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง
๒) การป้องกันโรคและควบคุมยุงพาหะ
๓) การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการมีส่วนรับผิดชอบของชุมชน
๔) การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน
๕) การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
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๑. เพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก
๒. มอบคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ในเขตพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๓. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กากับติดตาม
และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรายไตรมาส
ประธาน กล่าวขอความเห็นจากที่ประชุม
พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ความเห็นว่า ขณะนี้ประชาชน
มีความสั บ สนเกี่ย วกับ วัคซีนป้ องกัน ไข้เลือดออกเข้ามาแพร่ห ลายในประเทศไทย ควรมีแนวทางและข้อมูล
ทางการแพทย์เชื่อถือได้ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมและลด
การเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วย
ฝ่ายเลขานุการฯ เกี่ยวกับเรื่องวัคซีน เราปฏิบัติตามคาแนะนาองค์การอนามัยโลก การที่จะใช้
วั ค ซี น ต้ อ งมี ก ารส ารวจก่ อ นว่ า มี ก ารระบาดเกิ น 70% ในรายละเอี ย ดขอเชิ ญ นายแพทย์ ศุ ภ ชั ย ฤกษ์ ง าม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านวัคซีนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิบายว่า ไข้เลือดออกเป็นการติดเชื้อซ้า
จากการติดเชื้อเดงกี่ อาการเหมือนไข้ห วัดทั่ว ไป เป็น ปัญหาเกี่ยวข้องกับ ภูมิคุ้ มกันร่างกาย โดยทั่ว ไปเมื่อมี
สิ่งแปลกปลอมร่างกายเกิดปฏิกิริยาไม่ไห้เป็นซ้า แต่ไข้เลือดออกติดเชื้อแล้วไม่ได้ช่วยด้านการป้องกัน เมื่อเป็นซ้า
จะมีความรุนแรงมากกว่าติดเชื้อครั้งแรก
การให้วัคซีนในคนที่ไม่เคยติดเชื้อเลยมีค่าเท่ากัน การให้วัคซีนในคนที่ติดเชื้อแล้ว จึงอาจรุนแรง
องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนาให้วัคซีนด้วยความระมัดระวัง โดยให้วัคซีนกับคนที่มีข้อมูลว่ารับเชื้อมา
พักหนึ่งแล้ว การฉีดวัคซีนในเด็กอายุมากกว่า 9 ปี คาดว่าเพราะติดเชื้อมาแล้ว ในการวิจัยยังพบว่าการให้วัคซีน
ในเด็กอายุ ต่ากว่า 9 ปี แทนที่จ ะเป็ น ผลดี กลั บมีความรุนแรงมากขึ้น จึงควรพิจารณาให้ รอบคอบมีข้อมู ล
เพียงพอ
โดยสรุป คือ ให้วัคซีน มีข้อจากัด ให้ด้วยความระมัดระวัง ผลที่ได้ เปลี่ยนแปลงเฉพาะกรณี
ส่วนใหญ่ผลคือ ลดการนอนในโรงพยาบาล ส่วนความรุนแรง ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ
ในเรื่ องของไข้เลื อดออก ในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับว่า การใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่ง
ควรใช้มาตรการทางสังคมกับพฤติกรรมไปด้วยกัน ไม่พึ่งสาธารณสุข กับกาลังทางราชการ เพราะยุงมีทุกบ้าน
ยุงลาย ทาให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไวรัสซิกา ทุกหลังคาเรือนต้องช่วยกันกาจัด
ลูกน้ายุงลาย ในส่วนของงานสาธารณสุข คือ ให้ความรู้ จึงควรใช้มาตรการทางสังคมเข้าไปกากับ มาตรการ
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และใช้การประชาสัมพันธ์เข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ประธาน กล่าวว่า best practice อาเภอที่ไม่มีการระบาดมาถึง 5 ปี ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ได้มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเสียเงินหรือใช้วัคซีน ก็ สามารถป้องกันควบคุมโรคได้ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ
กาจัดหรือควบคุมยุงลายบ้าน ให้ประชาชนเข้าร่วมด้วยอย่างเต็มที่
พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ข้อเสนอว่า มาตรการทางสังคม
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยในเรื่องของการกาชับให้นั กเรียน สารวจลูกน้ายุงลายที่บ้านจะเกิดพลังและ
ความพร้อมเพียงกัน
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ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้ปกครอง พ่อแม่ เชื่อลูกหลาน จึงขอเสนอให้ ทาบันทึก
เกี่ย วกับ มาตรการทางสั ง คมครอบครั ว กาจั ดลู ก น้ายุ งลายในบ้าน เสนอครม. พิจ ารณา เพื่อผลั กดั นให้ เกิ ด
ความต่อ เนื่ อ งในการก าจั ดลู กน้ ายุ ง ลาย เพื่อ ได้ รับ ความร่ ว มมือ จากเครือ ข่ ายกระทรวงมหาดไทย อาทิ ถ้ า
ผู้ว่าราชการจังหวัดผลักดันเรื่องนี้จะเกิดผลตามมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทางการปฏิบัติฯ ที่มี
ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็นประธานในการขับเคลื่อนกลไกนี้ ให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการ
ป้องกันควบคุมโรคด้วย ไม่ใช่เฉพาะให้หน่วยงานสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องดาเนินการร่วมกัน
ฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวว่า จะเร่งดาเนินการและเสนอให้มี Big cleaning day ที่โรงเรียน
ก่อนเปิดเทอม
นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกาจัดลูกน้ายุงลาย
หากทาได้ทุกหลังคาเรือนจะดีมากแต่ สิ่งที่ทุกคนจะทาได้เลยคือการยาทากันยุง ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้เข้าใจถึงประโยชน์จากการทายากันยุง และความปลอดภัยจากการใช้ยาทากันยุง เช่น สมุนไพร เพื่อให้คลาย
ความกังวล การทายากันยุงสามารถทาได้เลย นอกจากบุคคลทั่วๆ ไปแล้ว ผู้ป่วยยิ่งต้องทาเพื่อป้องกันยุงไม่ให้กัด
ผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อแล้วไปแพร่ต่อคนอื่น หมอควรให้ยาทากันยุงกับผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออกด้วย โดยเฉพาะ
ช่วงเวลามีไข้ เป็นช่วงที่ไวรัสมีปริมาณมากและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ให้ความเห็นว่า เห็นชอบในแนวทางปฏิบัติและ 5 มาตรการหลัก
รวมทั้งมีเรื่องกลไกการขับเคลื่อน ปัจจุ บัน มี ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ทุกจังหวัด เป็นสิ่งที่ต่างจากที่
เคยทามา ซึ่ง 5 มาตรการดังกล่าวเราทามาตลอด แต่มีสิ่งใหม่ๆมีเข้ามาในระบบ เช่น EOC และเชิงรุกในการ
ป้องกัน ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) ให้ชัดเจน ในส่วนการตั้งรับ เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเป็นของ
กรมการแพทย์ รวมทั้งการทบทวน CPG ด้วย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
2. มอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ในเขตพื้นที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กากับติดตาม
และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรายไตรมาส

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวว่าประเด็นเรื่องการประชุมครั้งถัดไป ท่านประธานต้องการให้มีการประชุม
ปีละ 4 ครั้งทุก 3 เดือน ฉะนั้นการประชุมครั้งถัดไปเป็นเดือนมิถุนายน
นายแพทย์ธวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า วันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
นัดประชุมครั้งต่อไป เดือนมิถุนายน
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
---------------------------------------------------------นางอนงนาฏ มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
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