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บทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในเขตสุขภาพที่ 9 
 

โดย: นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
 
 
...ผู้เขียนย้ายมาอยู่กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายในช่วงของไตรมาสท่ีสาม  ภารกิจอันหนึ่งของกลุ่มคือการ

ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  โดยมีนิติกรของกลุ่มเป็นกําลังหลัก   พรบ. ฉบับนี้เป็นเรื่อง
ใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากฉบับเดิม (ฉบับ พ.ศ.2535)  เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป อีกท้ัง climate change และ globalization ท่ีให้ให้เกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติ
ซํ้า  พรบ.ฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 6 มีนาคม 2559 แต่ก็มีปัญหาท่ียังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
เร่ิมจากความไม่รู้.. 

 เม่ือมาเป็นสมาชิกกลุ่มนี้แล้ว ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้   แต่ความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่อง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของผู้เขียนนั้นเท่ากับศูนย์ คือไม่รู้อะไรเลย  หากจะค้นคว้า
ศึกษาหาความรู้เองก็คงต้องใช้เวลามาก  แต่การทํางานหลายๆ ภารกิจในช่วงเวลาท่ีต้องเร่งดําเนินการให้แล้ว
เสร็จในช่วงหกเดือนหลัง เป็นอุปสรรคสําคัญ  การเรียนลัดน่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด   ด้วยเรื่องนี้ถูก
ขับเคลื่อนมาระยะหนึ่งแล้วกับเครือข่ายท้ังสี่จังหวัด อีกท้ังมีผู้ท่ีเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายอยู่ในทีมอยู่แล้ว  
ผู้เขียนจึงคุยกับทีมว่า จะขอจัดการความรู้เรื่องนี้.. 

การจัดการความรู้ หรือท่ีมักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า KM (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือท่ี
ผู้เขียนเริ่มรู้จักและนํามาใช้ในการทํางานต้ังแต่มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐนําเรื่องนี้มาใช้ในการพัฒนางาน
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2547  และก็เป็นช่วงท่ีผู้เขียนย้ายมาทํางานท่ีองค์กรแห่งนี้..สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงในช่วงเวลานั้นยังใช้ชื่อเดิมคือสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5  ..ด้วยเป็นเรื่องใหม่ของ
หน่วยงานภาครัฐ ตัวผู้ปฏิบัติก็ยังไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ เม่ือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้  การพัฒนาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยเร็วเป็นเรื่องจําเป็น  ผู้เขียนจึงใช้การเรียนรู้จาก
หลากหลายช่องทาง ท้ังการค้นคว้าด้วยตนเองจากตํารา เอกสาร internet ท้ังเชิญวิทยากรมาจัดอบรมให้ และ
ไปเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในงานมหกรรมจัดการความรู้ท่ีจัดเป็นประจําทุกปีในช่วงเวลานั้น  และท่ีสําคัญ
คือการลงมือปฏิบัติในการนํา KM มาใช้ผ่านโครงการต่างๆ ท่ีลงไปทํากับเครือข่ายในพ้ืนท่ี 

การจัดการความรู้ ให้ความสําคัญกับความรู้จากประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติจริง ไม่ว่าจะเป็น
ประสบการณ์ท่ีทําสําเร็จหรือประสบการณ์ท่ีล้มเหลว ล้วนเป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถใช้เป็นบทเรียน
ท่ีตนเองหรือผู้อ่ืนได้เรียนรู้และนําไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลา  ประสบการณ์ท่ีเป็น
ความสําเร็จก็สามารถนําไปปรับใช้กับงานท่ีมีลักษณะคล้ายกัน  ส่วนความล้มเหลวก็เป็นข้อพึงระวังท่ีจะไม่
ทําซํ้ารอยท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะไม่สําเร็จ  ..และนี่ก็เป็นเครื่องมือท่ีผู้เขียนจะใช้ในการทําความเข้าใจและหา
แนวทางขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ท่ีเป็นภารกิจหลักเรื่องหนึ่งของกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 

 



2 

 

แผนการจัดการความรู้ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ ผู้เขียนมีแผนในการจัดการความรู้เรื่องการขับเคลื่อน พรบ. พ.ศ.2558  
โดยเริ่มจากประสานงานพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือติดตามถอดบทเรียนการดําเนินงาน โดยเฉพาะประเด็นท่ียังเป็น
ปัญหาไม่สามารถดําเนินการได้อย่างการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU)  ท่ียังไม่มีพ้ืนท่ีใด
ดําเนินการ  พ้ืนท่ีดังกล่าว กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายได้เลือกไว้ในการดําเนินการติดตามการดําเนินงานของ
เครือข่ายในแผนฯ ของปี 2561 อยู่แล้ว ได้แก่ 1) อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์   2) อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  3) อ.คง 
จ.นครราชสีมา  และ 4) อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ   ระหว่างนั้นก็ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากแหล่ง
ต่างๆ เพ่ือทําความเข้าใจและเตรียมประเด็นท่ีจะไปถอดบทเรียน    

การค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้ในหลักการของ KM เป็นการเข้าถึงความรู้ท่ีอยู่นอกตัวคน หรือท่ีเรียกว่า 
Explicit knowledge      ผู้เขียนค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่ง ท้ังในเวบไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะของสํานัก
โรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค ท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง  เอกสาร พรบ. พ.ศ.2558 ท่ีกรมควบคุมโรคท่ี
ทําเผยแพร่  บันทึกการประชุม รายงานการศึกษาฯ  เป็นต้น   จากนั้นดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือถอดบทเรียนผู้ท่ี
เก่ียวข้องท้ังในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  นอกจากบทเรียนท่ีได้แล้ว หากมีประเด็นท่ีเครือข่ายต้องการ
การสนับสนุนก็จะดําเนินการสนับสนุนท้ังในส่วนท่ีกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายสามารถดําเนินการได้เองและช่วย
ประสานกับกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การสนับสนุน   ข้ันตอนต่อมาก็จะเป็นการถอดบทเรียนสมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือให้ได้ประเด็นท่ีเป็นส่วนของการดําเนินการของ สคร. จากประสบการณ์การขับเคลื่อนท่ีผ่านมา  และ
ข้ันตอนสุดท้ายของแผนนี้ก็จะเป็นการสรุปเป็นเอกสาร เผยแพร่บนเวบไซต์ของ สคร.9  เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้
เรียนรู้ต่อไป 
 การถอดบทเรียนตามแนวคิดของ KM เป็นการสกัดความรู้ท่ีอยู่ภายในตัวคน หรือท่ีเรียกว่า Tacit 
knowledge   เป็นความรู้ท่ีมีจากประสบการณ์จากการปฏิบัติเรื่องนั้น  เป็นความรู้ท่ีแนวคิดนี้ให้ความสําคัญ 
เนื่องจากมาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่หลักการหรือทฤษฎีจากตํารับตํารา   ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ท่ีทํา
สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ท่ีสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้  หากเป็นความสําเร็จ ก็จะได้เป็น
บทเรียนหรือความรู้ท่ีคนอ่ืนๆ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ หรือลองผิด
ลองถูกให้เสียเวลา เราสามารถเรียนลัดจากประสบการณ์ของคนอ่ืนได้   แต่หากเป็นความล้มเหลว ก็จะเป็น
บทเรียนไม่ให้ทําพลาดซํ้า อย่างท่ีเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดท่ีว่า “อย่าให้ประวัติศาสตร์ซํ้ารอย”   และ
เนื่องจากว่า Tacit knowledge เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน ไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงได้ง่ายเหมือน Explicit 
knowledge  จึงต้องมีการจัดการเพ่ือสกัดความรู้นั้นออกมา  ซ่ึงผู้เขียนใช้การถอดบทเรียนในการสกัดความรู้
เรื่องนี้ 
 หลักการถอดบทเรียนจากการทํางานเพ่ือแก้ปัญหาหรือหาทางท่ีจะทํางานให้สําเร็จ ผู้เขียนใช้หลักการ
ของ After Action Review (AAR)  ท่ีมีแนวคําถามหลักๆ อยู่ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เป้าหมายความสําเร็จของการ
ดําเนินงานนั้นคืออะไร (สิ่งท่ีอยากให้เป็น)  2) ในความเป็นจริงนั้นทําได้ตามเป้าหรือไม่ (สิ่งท่ีเป็นจริง)  3) ถ้า
ไม่ได้ เป็นเพราะอะไร (สาเหตุของปัญหา)  4) แล้วจะปรับจะแก้อย่างไร (แนวทางแก้ปัญหา)   ซ่ึงหากจะเทียบ
หลักธรรมตามแนวพุทธในการแก้ปัญหาหรือดับทุกข์อย่างอริยสัจสี่แล้ว ก็สามารถเทียบเคียงได้ว่า 1) ทุกข์: หา
ให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร (สิ่งท่ีอยากให้เป็น – สิ่งท่ีเป็นจริง) 2) สมุทัย: อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา 3) นิโรธ: 
เป้าหมายท่ีต้องการคืออะไร (สิ่งท่ีอยากให้เป็น) และ 4) มรรค: วิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ (แนวทาง
แก้ปัญหา)   ซ่ึงทุกข์หรือปัญหาหลักๆ ท่ีผู้เขียนต้องการจะจัดการคือประเด็นท่ียังเป็น Gap ในเรื่องการจัดต้ัง
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค หรือ CDCU ตามแนวทางการขับเคลื่อน พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นั่นเอง 
 



3 

 

กว่าจะมาเป็น พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ 2558 
 การจะทําความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลึกซ้ึง การรู้ท่ีมาท่ีไป
ของเรื่องนั้นๆ เป็นสิ่งจําเป็นและควรท่ีจะต้องทําความเข้าใจว่าเหตุใดจึง
ต้องทําเรื่องนี้..  พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ก็เช่นกัน.. 

ก่อนท่ีจะมีการบังคับใช้ พรบ.โรคติดต่อฉบับใหม่นี้  แต่เดิม
กฎหมายท่ีใช้เก่ียวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523  กระท่ังปี 2553  กรมควบคุมโรค
จึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและ
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการเรื่องนี้  กระท่ังได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนท่ี 86 ก เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 
2558  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา 
 เหตุผลท่ีจําเป็นต้องตราบัญญัติและประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่นี้ คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงมีการแพร่กระจายของโรคติดต่อท่ี
รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าท่ีเคยเป็นมา  ท้ังโรคติดต่อท่ีอุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซํ้า  
ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.
2548  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
 หลังการประกาศฯ กรมควบคุมโรคแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานรองรับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 ประกอบด้วยคณะอํานวยการและคณะอนุกรรมการ 4 คณะ  แต่งต้ังคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   และออกอนุบัญญัติท่ีอยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการ 
  
การขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ 
  การขับเคลื่อนการบังคับใช้ พรบ. ฉบับใหม่นี้ กรมควบคุมโรคมีโจทย์คือ “ให้จังหวัดสามารถควบคุม
โรคติดต่ออันตรายได้ด้วยตนเอง” (นพ.ธนรักษ์ ..., รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)  โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน
สู่ภาคปฏิบัติคือ แต่ละจังหวัดต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพฯ ท่ีเป็น
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ และให้มีการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในระดับอําเภอ ส่วน
พ้ืนท่ีท่ีติดชายแดนและมีด่านเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก็ต้องมีการแต่งต้ังคณะทํางานประจําช่อง
ทางเข้าออก 
 
การขับเคลื่อนในเขตนครชัยบุรินทร์ 
 ในปี 2560 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ซ่ึงเป็นกลุ่มงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในพ้ืนท่ี
เขตสุขภาพท่ี 9 ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “นคร
ชัยบุรินทร์”  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และจัดทํา
แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพท่ี 9  เพ่ือถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางให้กับเครือข่าย
ท้ังสี่จังหวัด และจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในปีเดียวกันนี้ โดยการเลือกพ้ืนท่ีจังหวัดละหนึ่ง
อําเภอ เป็นตัวแทนในการศึกษา ได้แก่ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
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อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  โดยเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังระดับ
จังหวัดและอําเภอ ผลการศึกษา พบว่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ชัดเจน  
ในประเด็นการแต่งต้ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ มีการผลักดัน
ให้ออกคําสั่งแต่งต้ังแล้วทุกจังหวัด   ส่วนการจัดทําแผนฯ มีการประชุมภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมกันจัดทํา
ร่างแผนฯ ซ่ึงเป็นลักษณะของการบูรณาการแผนของแต่ละหน่วยงาน  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ซ่ึงมีด่านช่อง
จอมอยู่ท่ีอําเภอกาบเชิงก็ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานช่องทางเข้าออกเรียบร้อยแล้ว  ส่วนการจัดต้ังหน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับอําเภอนั้นยังไม่มีพ้ืนท่ีใดท่ีมีการจัดต้ัง เนื่องจากผู้ท่ีมีคุณสมบัติจะเป็นเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยฯ มีน้อย บางอําเภอไม่มีเลย  
 อย่างไรก็ตาม ในต้นปีงบประมาณ 2561 การขับเคลื่อนในส่วนของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามท่ี พรบ. ฉบับนี้กําหนด กลุ่มระบาดวิทยาฯ ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรในเขตนครชัยบุรินทร์ตาม
หลักสูตร 20 ชั่วโมงท่ีรับรองโดยกรมควบคุมโรค  รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีประจําด่านฯ ท้ังสองคน 
 
 
ถอดบทเรียนพ้ืนที่ 
 ในการถอดบทเรียนพ้ืนท่ี ผู้เขียนเริ่มดําเนินการในราวปลายเดือนพฤษภาคม 2561  ซ่ึงทุกจังหวัดจะมี
การอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของแต่ละอําเภอแล้ว  จึงได้มีการนัดหมายผู้รับผิดชอบงานของ สสจ. ให้ไป
ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีระดับอําเภอ เพ่ือให้ได้บทเรียนของการดําเนินงานท้ังในส่วนของการขับเคลื่อนระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ 
 

อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
 

 สําโรงทาบเป็นอําเภอแรกของการ
ถอดบทเรียน  ทีมงานของกลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่ายซ่ึงมีนิติกรเป็น key man คนสําคัญ
ในการดําเนินการ  ด้วยว่าผู้เขียนเองก็ยังไม่
ค่อยจะเข้าใจในประเด็นนี้มากนัก การมี
ผู้เชี่ยวชาญร่วมทีมก็ทําให้อุ่นใจว่า น่าจะเป็นท่ี
พ่ึงได้ในการลงไปพูดคุยกับเครือข่ายครั้งนี้   
 เรานัดหมายกับผู้รับผิดชอบงาน พรบ. 
ของ สสจ.สุรินทร์ และสสอ.สําโรงทาบ ในวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2561  ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ  หลังจากทักทายแนะนําตัวกันแล้ว เรา
เริ่มต้นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาพูดคุยกันในวันนั้น แล้วต่อด้วยการชวนคุยถึงเรื่องราวท่ีผ่านมาว่าได้ทํา
อะไรไปบ้างในเรื่องนี้ ได้ความว่า  

..อําเภอสําโรงทาบมีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมควบคุมโรคท้ังหมด 3 คน เป็นบุคลากรของ
โรงพยาบาล 1 คน และของ สสอ. 2 คน ซ่ึง 1 ใน 2 คนนี้ ไม่ได้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมโรค  
การจัดต้ัง CDCU ก็ยังไม่ได้ดําเนินการ ซ่ึงผู้รับผิดชอบของ สสจ. ก็ให้ข้อมูลว่ากําลังจะทําคําสั่งแต่งต้ัง  
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ในส่วนความเห็นต่อ พรบ. ฉบับใหม่นี้ เห็นว่า เป็นเรื่องท่ีดี แต่ในทางปฏิบัติในการบังคับใช้เป็นเรื่องท่ี
ทําได้ยาก แม้ว่าจะเอ้ือต่อการทํางานแต่ก็อาจจะใช้ไม่ได้จริงๆ ส่วนหนึ่งด้วยเจ้าหน้าท่ียังไม่ค่อยเข้าใจในส่วน
ของเนื้อหา  เพราะตอนท่ีอบรม ตัวหลักสูตรมีส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พรบ. ประมาณชั่วโมง
ครึ่ง  ซ่ึงไม่ทําให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและม่ันใจท่ีจะใช้ พรบ. ฉบับนี้จริงๆ  และเห็นว่าควรจะมีการอบรมเพ่ิมเติม
ท้ังในส่วนเนื้อหาท่ีเน้นเรื่อง พรบ. โดยเฉพาะ  และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคนในระดับตําบลก็ควรท่ีจะรู้เรื่องนี้
ด้วย อย่างน้อย รพ.สต.ละ 2 คน  หรือควรอบรมให้กับทีม SRRT ด้วย เพราะในความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ผู้ท่ี
ออกสอบสวนโรคก็คือทีม SRRT 

 
ในบริบทของพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นชนบท และการทํางานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจะเป็นลักษณะของ

การขอความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุน  ยืดหยุ่น  หากจะต้องทําหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย ผู้ปฏิบัติเองก็รู้สึก
อึดอัด และลําบากใจท่ีจะทําหน้าท่ี  การทํางานท่ีผ่านมา หากเจอปัญหาก็จะใช้กลไกของผู้นําชุมชน ซ่ึงจะ
แตกต่างจากการทํางานในพ้ืนท่ีเขตเมือง  และยังมีเรื่องของการเมือง ฐานเสียง ของผู้นําท้องถ่ิน ทําให้บางครั้ง
การบังคับใช้กฎหมายไม่อาจทําได้ 

 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ มองว่าเรื่อง พรบ. คนท่ีเก่ียวข้องต้องรู้เรื่องนี้ด้วย อย่างเช่น ท้องถ่ิน ตํารวจ 

รวมท้ังประชาชน  และมีข้อเสนอว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ทาง social media ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่ได้
กว้างขวางและรวดเร็ว  อาจจะทําเป็นสื่อท่ีมีเนื้อหาเข้าใจง่าย ทยอยออกมาสื่อให้เข้าถึงประชาชน  เลือก
ประเด็นท่ีพบเจอได้บ่อย และเก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง  มีรูปแบบนําเสนอท่ีน่าสนใจ อาจนําเสนอ
ผ่านกรณีตัวอย่าง หรือสถานการณ์สมมุติ  อีกประเด็นท่ีพ้ืนท่ีเห็นว่าน่าจะช่วยให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ง่ายข้ึน
ก็คือ  ในส่วนของคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด  ควรมีท้องถ่ินจังหวัดด้วย เพราะสามารถท่ีจะสั่งการ 
อบต.ได้ 
 จากบทเรียนของคนทํางานระดับอําเภอ ทีม สคร. จึงได้ปรึกษากับผู้รับผิดชอบงานของ สสจ.สุรินทร์ 
ถึงความเป็นไปได้ท่ีจะจัดอบรมเพ่ิมเติมเน้นเฉพาะเรื่อง พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558   กระท่ังในวันต่อมา เราก็
ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่า สสจ.สุรินทร์จะจัดอบรมตามท่ีเราได้เสนอไป  และขอสนับสนุนทีมวิทยากรจาก สคร. 9 
และได้จัดอบรมไปแล้วในวันท่ี 25 มิถุนายน 2561  
 

อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 

 หลังจากถอดบทเรียนของอําเภอสําโรงทาบ ในวันต่อมาเราลงพ้ืนท่ีอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
นัดหมายพูดคุยกับผู้รับผิดชอบงานของอําเภอท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แต่งานนี้ในส่วนของผู้รับผิดชอบ
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ของ สสจ.บุรีรัมย์ ไม่สามารถมาร่วมได้  แต่ก็ได้ให้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรต่อ เพราะยังรอความ
ชัดเจนของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่ก็มีแผนว่าจะจัดอบรมเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรในพ้ืนท่ี  จากท่ีได้พูดคุยกัน 
บทเรียนท่ีได้จากผู้ปฏิบัติของบ้านกรวด จะคล้ายกับของสําโรงทาบ ท่ีหลังเข้ารับการอบรมก็ยังไม่ได้ทําอะไร
เพ่ิมเติม รวมท้ังการจัดต้ัง CDCU และเห็นว่าการอบรมท่ีผ่านมายังไม่เพียงพอท้ังในส่วนเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ พรบ. 
และบุคลากรท่ีควรจะต้องมีการอบรมเพ่ิมเติมให้กับระดับตําบลให้ครอบคลุมทุกตําบล   และรู้สึกอึดอัดถ้า
จะต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. โรคติดต่อ ฉบับใหม่นี้จริงๆ  แม้ว่าจะยังไม่เจอเหตุการณ์ท่ีจะต้องมี
การบังคับใช้  เพราะว่าต้องทํางานกับชาวบ้าน   ท่ีผ่านมาจะใช้กลไกของศูนย์ดํารงธรรม ซ่ึงผู้ปฏิบัติมองว่ามี
ความรวดเร็วกว่า  ในพ้ืนท่ีเองตอนนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นรบกวนจากมูลสัตว์ท่ีมาจากฟาร์มเลี้ยงหมู 
และจากโรงงานท่ีทําเก่ียวกับยางพารา  ประชาชนก็จะพ่ึงศาลปกครอง มีการร้องเรียน ตอนนี้ก็กําลังอยู่ใน
กระบวนการของศาล 
 
 ในส่วนของอําเภอบ้านกรวด มีหลายประเด็นท่ีพ้ืนท่ียังสับสนอยู่ก็คือ ตามแนวทางการขับเคลื่อน 
พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 นั้น SRRT จะยังมีอยู่หรือไม่ แล้ว CDCU กับ EOC แตกต่างกันอย่างไร   แล้วใน
การจัดต้ัง CDCU  ใครสามารถเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยได้บ้าง ข้าราชการ? ลูกจ้าง? เจ้าพนักงาน?  ซ่ึงเราก็ได้
ตอบคําถามตามท่ีเราเข้าใจ  แต่ก็ยังคิดว่าตอบยังไม่ชัดเจนนัก ซ่ึงประเด็นนี้ก็สิ่งท่ีสะท้อนให้เราต้องกลับมาทํา
การบ้านจัดการความรู้ของตัวเองเพ่ิมเติม เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
 

อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา เราเลือก อ.คง ในการถอดบทเรียนครั้งนี้   มีตัวแทนจาก สสจ.
นครราชสีมา เข้าร่วมพูดคุยกับเราด้วย ซ่ึงได้ความว่า นครราชสีมามีการจัดอบรมให้กับบุคลากรในพ้ืนท่ี 2 รุ่น  
ในส่วนของ อ.คง มีผู้ผ่านการรอบรมท้ังหมด 6 คน   แต่ในประเด็น พรบ. ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก   การทํางานท่ี
ผ่านมายังใช้ SRRT อยู่ แต่ก็ได้ทําคําสั่ง SAT กับ EOC แล้ว  

 ในการทํางานท่ีเจอกรณีท่ีจะต้องมีการบังคับใช้ ส่วนใหญ่จะเป็น พรบ. สาธารณสุข ค่อนข้างจะเจอ
หลายกรณี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเหตุรําคาญ จากกลิ่นเล้าหมู เล้าไก่  ทีมท่ีลงไปก็จะเป็นทีมใหญ่ ระดับอําเภอ  
ก็จะมีหน่วยงานอ่ืนลงด้วย ไม่ได้ลงเฉพาะทีมของสาธารณสุข   แต่การลงไปก็ไม่ใช่เป็นการไปบังคับใช้ จะเป็น
การไปประนีประนอม  ส่วน พรบ. ก็จะใช้แค่อ้างอิง  อย่างกรณีล่าสุด จะเป็นกรณีโรคพิษสุนัขบ้า นายอําเภอ
เป็นหัวโต๊ะ  แล้วก็มีปศุสัตว์อําเภอ  รูปแบบก็จะเป็นการลงไปขอความร่วมมือ ไม่ได้มีการบังคับใช้อะไร  จะใช้
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กลไกของอําเภอ  กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก    หากจะเป็นปัญหา ส่วนใหญ่ท่ีเจอมักจะเป็นเรื่องของความไม่
พร้อมของวัสดุอุปกรณ์  ส่วนการขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไม่มีปัญหาอะไร 

ตอนท่ีเข้าอบรมหลักสูตร 20 ชั่วโมงท่ีจังหวัดจัด ตามความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าอบรมก็ไม่ได้มีการ
มอบหมายภารกิจท่ีเก่ียวกับ CDCU  แต่ผู้รับผิดชอบของ สสจ. ให้ข้อมูลว่า ตอนอบรมได้แจ้งภารกิจว่า เรา
จะต้องมีการพัฒนาเจ้าหน้าทีให้เข้ากับคุณสมบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคในการจัดต้ัง CDCU  อย่างไรก็
ตาม ท่ีผ่านมา พรบ. ยังไม่ได้เข้ามาในกลไกการทํางาน  แต่จะใช้กลไกการทํางานท่ีเป็นการใช้ความสัมพันธ์ 
(พระคุณ)  ก็เลยไม่คุ้นเคยกับการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้ 
  สิ่งท่ีได้ดําเนินการไปแล้วตอนนี้ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา  ได้ทํากรอบว่า หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคระดับอําเภอของจังหวัดนครราชสีมาควรจะประกอบไปด้วยใครบ้าง แต่ยังไม่ได้ทําเป็นร่าง ในการ
พิจารณาจะแบ่งเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกก็เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยตําแหน่ง ได้แก่ นายอําเภอ 
สาธารณสุขอําเภอ ผู้อํานวยการ รพ.ชุมชน  กลุ่มท่ีสองก็คือกลุ่มท่ีจะต้องปฏิบัติงานในหน่วย CDCU ก็จะเป็น
กลุ่มสาธารณสุขพวกเรานี่แหละ  ส่วนกลุ่มท่ีสามก็จะเป็นคนอ่ืนๆ ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ   ซ่ึงเลขาฯ ได้
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ  แต่ก็ยังทําร่างไม่ได้ เพราะว่า ก็ยังติดล็อกท่ีว่า ตามเง่ือนไขของ พรบ. 
คณะกรรมการเหล่านี้จะต้องผ่านการอบรม   ตอนนี้ยังไม่ปลดล็อก  เพราะว่าถ้าจะเอาปศุสัตว์ นายอําเภอ 
ปลัดฯ ไปอบรม มันยุ่งยาก  ก็มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการว่า น่าจะมีการปลดล็อก แต่ก็ยังไม่รู้ว่าอนุ
บัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นนี้จะมีการแก้ไขอย่างไร     ตอนนี้คณะกรรมการในส่วนกลุ่มท่ีสามจะเป็นปศุสัตว์
กับปลัดอําเภอ   แต่คณะกรรมการก็เห็นว่า น่าจะเพ่ิมครู กับคณะกรรมการท่ีมาจากเทศบาลเข้าไปด้วย 

ในส่วนของระดับอําเภอท่ีจะต้องทําต่อก็คือ ทําร่างคณะกรรมท่ีว่านี้ว่าจะต้องมีใครบ้าง จะต้องจัดการ  
อําเภอต้องทําบันทึกไว้ว่า ใครผ่านการอบรมบ้าง ใครมีอายุการทํางานเกินสิบปีแล้วบ้าง  เตรียมไว้ทําร่าง 
กรอบคณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอําเภอเพ่ือส่งให้จังหวัดต่อไป 

ระหว่างท่ีคุยประเด็น CDCU ผู้เขียนซ่ึงทําหน้าท่ีเป็น facilitator  สังเกตเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่
ท่ีมาจาก รพ.สต. ท่ีมาร่วมวงพูดคุยด้วยสีหน้าดูจะงงๆ อาจจะไม่เข้าใจในประเด็นนี้ จึงให้นิติกรอธิบาย
รายละเอียดเพ่ิมเติม  แล้วชวนคุยต่อในประเด็นความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ หากจะต้องมีการบังคับใช้ พรบ. 
ฉบับนี้ ได้ความว่า การมี พรบ. ฉบับนี้เป็นเรื่องท่ีดี ท่ีจะช่วยในการทํางานง่ายข้ึน แต่เดิมจะใช้การอ้างถึงแต่ 
พรบ. สาธารณสุข ไม่สามารถไปบังคับใช้ได้   เคยมีกรณีท่ีมีปัญหา ก็จะใช้ทหารช่วย   อีกกรณี ก็เรื่องกักสุนัข  
ก็ไปบังคับเขาไม่ได้  ก็ขอความร่วมมืออย่างเดียว ก็จัดการได้ไม่เต็มท่ี  ส่วนผลกระทบต่อการทํางานในพ้ืนท่ี ถ้า
เป็นในระดับตําบลอาจจะมีปัญหา  แต่ถ้าเป็นระดับอําเภอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเราจะลงไปชั่วครั้ง
ชั่วคราว ไม่ได้อยู่ตลอด   และจากประสบการณ์ผู้ท่ีเคยอยู่ระดับตําบล เวลามีกรณีท่ีอาจจะกระทบกับชาวบ้าน
นี่จะลําบากใจมาก แต่พอมาอยู่ระดับอําเภอนี่ก็จะไม่รู้สึกลําบากใจอะไร 

ผู้รับผิดชอบของ สสจ. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา จะให้อําเภอทําร่าง
คณะกรรมการ CDCU ว่าควรจะประกอบด้วยใครบ้าง แล้วพิจารณาว่า ใครยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ของกรมควบคุมโรคบ้าง แล้วทาง สสจ. จะได้ดําเนินการจัดอบรมให้  

ความคิดเห็นต่อจํานวนบุคลากรท่ีผ่านการอบรมกับบทบาทหน้าท่ีหากจะต้องออกปฏิบัติจริง จะ
เหมือนกับจังหวัดอ่ืนท่ีเห็นว่า ไม่เพียงพอ ควรมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีในระดับตําบลเพ่ิมเติม อย่างน้อยตําบลละ 
1 คน เพราะในความเป็นจริง เม่ือมีการออกสอบสวนหรือควบคุมโรค ทีมจาก รพ.สต.ก็จะเข้ามาช่วยด้วย  
ส่วนประเด็นเรื่องการรับรู้ คิดว่า  ประชาชนก็จําเป็นท่ีจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําผิด 
ท่ีผ่านมาในเรื่องการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เราก็จะพูดในเรื่องของการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงการบังคับต่างๆ  
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อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 บําเหน็จณรงค์เป็นอําเภอสุดท้ายท่ีเป็น
เป้าหมายของการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในปีนี้  เรานัดกันกับ
ผู้รับผิดชอบงานท้ังของอําเภอและจังหวัดในวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2561 ท่ีห้องประชุมของ รพ.
บําเหน็จณรงค์   สมาชิกท่ีมาร่วมพูดคุยกับเรามา
จากท้ัง รพ. รพสต. สสอ. และ สสจ.สุรินทร์   
ผู้ รั บผิ ดชอบงานของ  สสจ .  ไ ด้ เล่ า ถึ งการ
ขับเคลื่อนต้ังแต่เม่ือครั้งมีการถ่ายทอดนโยบายสู่
ระดับจังหวัดในปี 2559  ซ่ึงในตอนนั้นทาง
จังหวัดก็ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ มีการจัด
ประชุมหนึ่งครั้ง  แต่ท่ีผ่านมายังไม่ได้มีความ
ชัดเจนในเรื่องนี้นัก  อีกท้ังการท่ีจังหวัดถ่ายทอด

ต่อสู่ระดับอําเภอก็ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ไม่ได้ทําอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงการสื่อสารพูดคุยกันในกลุ่ม
คนทํางาน SRRT  เป็นการบอกเล่าบอกต่อว่ามีการขับเคลื่อน พรบ. โรคติดต่อฉบับใหม่แล้ว   ในส่วนของ
ผู้บริหารเองก็เพียงแต่รับรู้  จากนั่นประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีการดําเนินการต่อ   

พอมาถึงปี 2560 จากความผิดพลาดของทางจังหวัดเอง ทําให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ เหมือนจังหวัดอ่ืนๆ  แต่ก็มีความพยายามท่ีจะสอดแทรกการพูดถึงประเด็น พรบ. โรคติดต่อนี้
ในท่ีประชุมผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค  กระท่ังปี 2561 มีการสนับสนุนงบประมาณ ก็ได้
มีการทบทวนคําสั่ง และมีการแต่งต้ังคณะกรรมใหม่   แต่ถึงช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก แผนท่ีร่างไว้
ต้ังแต่ปี 2559 ก็ยังคงเป็นร่างแผนอยู่ แต่จะหมดระยะการดําเนินการในปี 256  คณะกรรมการจึงมีมติให้นํา
ร่างแผนนี้จึงมาปรับให้เป็นแผนในระยะท่ี 2 ท่ีจะเริ่มในปี 2562 ถึงปี 2564   
 

 
ในส่วนของการจัดต้ัง CDCU จังหวัด

ชัยภูมิก็ยังไม่ได้มีการแต่งต้ังเหมือนจังหวัดอ่ืนๆ  
แต่ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร มี
การจัดอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมควบคุมโรค
รับรอง 2 รุ่น ในปี 2560 และ ปี 2561  แต่ก็
ติดขัดในส่วนของความไม่ชัดเจนของอนุบัญญัติ 
รวมถึงหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรค   และไม่มีแหล่งท่ีจะปรึกษาหรือหา
คําตอบท่ีชัดเจนได้   
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  ในส่วนของพ้ืนท่ี อ.บําเหน็จ มีผู้ผ่านการอบรมฯ 4 คน หลังจากอบรมก็มีการพูดคุยระดับอําเภอ เรื่อง
การแต่งต้ังคณะกรรมการ  ในท่ีประชุมก็รับในหลักการ ผู้รับผิดชอบในการแต่งต้ังก็จะเป็นฝ่ายสาธารณสุข  
ปัญหาท่ีพบก็คือ คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังในทางปฏิบัติจริง  ตัวหลักท่ีเป็นคนขับเคลื่อนก็ยังคงเป็นบุคลากรของ
สาธารณสุข   และปัญหาอีกอย่างท่ีได้รับการสะท้อนจากนายอําเภอคือมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ 
มากมาย  และคนทํางานก็จะเป็นคนเดิมๆ   อยากให้ผนวกเป็นคณะเดียวกัน  เรื่องคําสั่งก็เลยถูกชะลอไป 
กอปรกับนายอําเภอท่านเดิมย้ายไป เป็นปลัดอาวุโสรักษาการ แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังถูกนําเสนอเข้าท่ีประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  แล้วก็มีแผนจะส่งร่างคณะกรรมการให้ปลัดอาวุโสพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง   ส่วนรูปแบบ
การดําเนินงานควบคุมโรคในช่วงท่ียังไม่สามารถจัดต้ังหน่วย CDCU ได้นี้  จะเป็นการดําเนินงานภายใต้คําสั่ง
ในส่วนของ EOC และ SRRT     

ปัญหาความไม่ชัดเจนของเรื่องนี้ เครือข่ายบําเหน็จณรงค์สะท้อนให้เห็นอีกว่า ในประเด็นการบังคับใช้ 
ตอนนี้ก็รับทราบในหลักการ แต่ในการปฏิบัติจริงๆ ความเข้าใจในรายละเอียด ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้
ปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์จาก พรบ. ฉบับนี้ ยังต้องพัฒนาเพ่ิม  ในส่วนของจังหวัดเองเห็นว่าประเด็นนี้ควรมี
การอบรมพัฒนาความรู้ทักษะเพ่ิมเติม  เพราะเป็นเรื่องใหม่ รายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก  ซ่ึงเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อควรจะรู้   อีกท้ังเป็นเรื่องกฎหมาย  การอ่านการทําความเข้าใจการตีความจะไม่เหมือนกับ
นิติกร และเห็นว่าควรมีเวทีมาปรับทําความเข้าใจร่วมกัน   

การแต่งต้ัง CDCU ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันอีกรอบ  ในประเด็นคุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ท่ีมีท้ังการเป็นเจ้าพนักงานโดยตําแหน่ง ท่ีเป็นนายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ  ผอ.รพช. ก็จะมี
คําถามว่า ท้ังสามท่านนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมควบคุมโรคหรือไม่  ซ่ึงในทางปฏิบัติเป็นไปได้
ยาก   และเจ้าพนักงานควบคุมโรคท่ีเป็นโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเงือนไขหลาย
ข้อ  อีกท้ังในส่วนของบุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานเครือข่าย อย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจําเป็นต้องอบรมหรือไม่  และจะต้องทําอย่างไร  เพราะเวลาปฏิบัติงานจริงๆ จะเป็นการทํางานท่ี
เชื่อมโยงกับเครือข่าย เวลาลงพ้ืนท่ีก็ไม่ได้มีแค่ฝ่ายของสาธารณสุข  และเห็นว่าเครือข่ายก็ควรจะต้องผ่านการ
อบรมด้วย 
 เรายังคงถกกันต่อในประเด็นคุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ในเกณฑ์ของการมี
ประสบการณ์ด้านงานระบาดวิทยา 10 ปีข้ึนไป ว่าจะพิจารณาอย่างไร  หากจะต้องมีการรับรองโดย
ผู้บังคับบัญชา ก็ควรมีแบบฟอร์มชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ และต้องแนบหลักฐานอะไรบ้าง   
ประเด็นเรื่องการติดล็อก-ปลดล็อกคุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ก็ยังถูกยกมาเป็นประเด็นท่ีทํา
ให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องชะงัก 

ประเด็นข้อคําถามเหล่านี้ได้มีการทําความเข้าใจกันไปบางส่วน แต่หลังจากออกจากพ้ืนท่ีแล้วกลับมา
ทบทวนก็เห็นว่า ทีมเราเองก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางประเด็น  ตัวผู้เขียนเองจึงพยายามอ่านทําความเข้าใจ
ในเนื้อหารายละเอียดของเอกสาร พรบ. โรคติดต่อฉบับนี้อย่างพินิจพิเคราะห์มากข้ึน  รวมท้ังการพูดคุยถกกัน
ในทีมงานของกลุ่มภาคีเครือข่าย ซ่ึงผู้เขียนเองคิดว่า..เรื่องนี้น่าจะมีทางออก 
 
ปลดล็อกได้ซะที.. 
 หลังจากลงพ้ืนท่ีสี่อําเภอในสี่จังหวัด พร้อมกับบทเรียนของผู้เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558  สิ่งท่ียังเป็นคําถามค้างคาใจอยู่ก็คือ จริงหรือ? ท่ีสิ่งท่ีคนทํางานในพ้ืนท่ีสะท้อนว่า 
เง่ือนไขของ พรบ. ท่ีกําหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (โดยตําแหน่ง) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 20 
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ชั่วโมง จึงจะครบคุณสมบัติของการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมโรคติดต่อระดับอําเภอ
หรือ CDCU ได้นั้นว่าเป็น “ล็อกท่ียังไม่ถูกปลด” ทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อได้   
 จากแนวคิดของ KM และเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้เรื่องนี้ ไม่ได้จบท่ีการค้นพบปัญหาและ
สาเหตุท่ีทําให้งานไม่สําเร็จตามท่ีคาดหวัง  แต่คําถามท่ีต้องถามต่อคือ “แล้วจะปรับจะแก้อย่างไร?” เพราะ
จุดประสงค์ของการจัดการความรู้คือ..การใช้ความรู้เพ่ือให้งานสําเร็จ  เม่ืองานยังไม่สําเร็จ ยังไม่บรรลุ ก็ต้องคิด
ต่อว่าจะทําอย่างไร 
 หลัก “กาลามสูตร” ของพระพุทธองค์ท่านให้แง่คิดไว้ว่า อย่าเพ่ิงเชื่ออะไรง่ายๆ ต้องคิดใคร่ครวญ
อย่างดีแล้วจึงค่อยเชื่อ   ผู้เขียนใช้วิธีการถามตัวเองว่า จริงหรือ? ท่ีมีการกําหนดไว้ว่า เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อโดยตําแหน่ง ต้องผ่านการอบรมด้วย แล้วก็พยายามอ่านเนื้อหาในเอกสารพระราชบัญญัติฯ ท่ีกรม
ควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย เป็นผู้ผลิตเผยแพร่  โดยเพ่ิมความละเอียดในการพินิจพิเคราะห์ให้มากข้ึน  ถึง
กระนั้นก็ยังไม่สามารถหาข้อความท่ีว่านั้นได้  ในใจก็คิดว่า..ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ล็อกท่ีจะต้องปลด  
แต่ก็ยังไม่ไว้ใจตนเอง ซ่ึงอาจจะยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเพียงพอ 
 ค้นคว้าเองก็แล้ว ถกกับคนในกลุ่มก็แล้ว ..คําตอบท่ีต้องการก็ยังไม่กระจ่าง  จึงปรึกษากับหัวหน้ากลุ่ม
ว่า แล้วมีใครอีกท่ีเราสามารถจะสอบถามหรือปรึกษาได้  ก็คิดได้ว่า ผู้ท่ีเชี่ยวเรื่องนี้ท่ีสุดก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ี
ประจําศูนย์กฎหมายของกรมควบคุมโรคนั่นแหละ   หลังจากโทรสอบถามในประเด็นนี้ก็ได้คําตอบท่ีตัวเองก็ยัง
สงสัยว่าทําไมเราหาไม่เจอ.. 
 
 ในการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ข้อความในมาตราท่ี 36 วรรคสอง ของ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระบุไว้ว่า 
 
 “หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อหนึ่งคน เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน ตามจํานวนท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมกันก็ได้” 
 
 ผู้เขียนสรุปให้ตัวเองเข้าใจง่ายๆ ได้ว่า “บุคลากรในหน่วย CDCU อย่างน้อยต้องมี 3 คน เป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ 1 คน อีก 2 คนเป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข..” 
 มีสามคนก็ตั้ง CDCU ได้แฮะ.. 
 อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตอบประเด็นติดล็อกอยู่ดี.. แล้วไงต่อ? 
 ก็ต้องเปิดไปดู “ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2559” ท่ีระบุในข้อ 4 ไว้ว่า.. 
 
 “ข้อ 4 ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้องกันหรือการควบคุมโรคติดต่อ ท่ีกรมควบคุม
โรคกําหนดหรือท่ีกรมควบคุมโรครับรอง” 
 
 ..เจอละ สิ่งท่ีหามานาน มาหลบอยู่นี่เอง 
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 สรุปให้ตัวเองเข้าใจง่ายๆ อีกครั้งว่า “CDCU ต้องมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างน้อยหนึ่งคน 
ไม่มีไม่ได้  แล้วคนท่ีจะปฏิบัติงานใน CDCU ทุกคนก็ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนดหรือรับรอง..” 
  
 ชัดม๊ัยหละ? 
 อ้าว.. นั่นหมายความว่า เราก็ยังไม่สามารถจัดต้ัง CDCU ได้จริงๆ นะเหรอ?  

นี่เราติดล็อกตรงนี้จริงๆ นะเหรอ? 
แล้วจะทํายังไงต่อ?  
ในเม่ือปัญหาในการขับเคลื่อนเรื่องนี้คือการจัดต้ัง CDCU ท่ียังไม่มีพ้ืนท่ีใดดําเนินการได้  หากจะต้อง

ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สําเร็จ..  ก็ต้องคิดต่อ หาทางต่อ ค้นต่อ..................... 
 
 
ในท่ีสุดก็ไปเจอว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ข้อท่ี 2 ระบุไว้ว่า.. 
 
“ข้อ 2 ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมิใช่ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคตามข้อ 1 

...ซ่ึงมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท้องท่ีท่ีตนมีอํานาจหน้าท่ีดูแลและรับผิดขอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุม
โรคติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 

(2) .....................................................................................................................” 
 

สรุปให้ตัวเองเข้าใจง่ายๆ ได้ว่า “เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีมีประสบการณ์การทํางานด้าน
ระบาดวิทยามานานอย่างน้อย 10 ปี  ก็มีคุณสมบัติได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้เลย”  
และ หากผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมควบคุมโรคกําหนดหรือรับรองแล้ว ก็สามารถแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานควบคุมโรคท่ีปฏิบัติงานใน CDCU ของอําเภอได้  ซ่ึงวิธีนี้น่าจะเป็นทางออกท่ีมีความเป็นไปได้สูง 
 

เฮ้อ...ปลดล็อกซะที!!!  
 
แนวทางการแก้ปัญหาการขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในเขตสุขภาพที่ 9 
  หลังจากท่ีเห็นช่องทางท่ีจะเป็นทางออกท่ีจะเป็นการ “ปลดล็อก” เรื่องคุณสมบัติของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําหน่วย CDCU แล้ว  ก็ต้องหาโอกาสพูดคุยสื่อสารกับผู้รับผิดชอบของจังหวัด  เพ่ือท่ีจะ
พิจารณาดําเนินการต่อ..  พอดีกับท่ีทีมงานของกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการ
อบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  แก่เจ้าหน้าท่ีของ สสอ. และ รพ.สต. ท่ีเคยผ่านการ
อบรมหลักสูตร 20 ชั่วโมง แต่ต้องการเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหา พรบ. ให้เข้มข้นมากข้ึน ของท้ังจังหวัดสุรินทร์
และชัยภูมิ ตามท่ีเราได้ลงไปถอดบทเรียนและได้เสนอแนวทางการพัฒนาในเรื่องนี้ไว้  ผู้เขียนจึงใช้โอกาสนี้ใน
การเสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องการแต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อท่ีจะอยู่ใน CDCU  ซ่ึงมีแนวทาง
ปฏิบัติในเบ้ืองต้นเพ่ือแก้ปัญหาดังนี้ 



12 

 

1) ทบทวนข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขของแต่ละอําเภอท่ีมีประสบการณ์การทํางานด้านระบาดวิทยา
ว่ามีใครบ้าง แต่ละคนมีประสบการณ์ก่ีปี   

2) หากยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมควบคุมโรคกําหนดหรือรับรอง ควรมีการจัดอบรมให้
ครอบคลุม 

3) บุคคลท่ีมีประสบการณ์ฯ 10 ปีข้ึนไป ให้ทําบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับรองฯ  ก็จะสามารถ
แต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา CDCU ได้ อย่างน้อย 1 คน   ส่วนผู้ท่ีไม่เข้าเกณฑ์
นี้ ก็ให้แต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าทีประจําหน่วยฯ อย่างน้อย 2 คน  

 
สรุปบทเรียน.. 
 การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา จากการถอดบทเรียนของคนทํางานใน
พ้ืนท่ี จะเห็นได้ว่า ปัญหาท่ีทําให้การดําเนินการในเรื่องนี้ยังไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมได้ จะมี
อยู่หลายประเด็น ท้ังในส่วนของตัวพระราชบัญญัติเองท่ียังต้องรอการออกอนุบัญญัติในรายละเอียดแต่ละ
ประเด็น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง  และอีกส่วนท่ีสําคัญคือ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
ตัวบทกฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ  ด้วยข้อจํากัดของบุคลากรสาธารณสุขเองท่ีมิได้มีพ้ืนฐานทางกฎหมาย ทํา
ให้มีปัญหาเรื่องการตีความ การทําความเข้าใจ  แม้กระท่ังกระบวนการพัฒนาเองท่ีหลักสูตรก็ยังไม่เพียง
พอท่ีจะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ ม่ันใจ ในการท่ีจะไปบังคับใช้ พรบ. ฉบับนี้ 

และจากโจทย์ท่ีผู้เขียนต้ังไว้ตอนต้นว่า ปัญหาของการขับเคลื่อนฯ ท่ีพบว่า แต่ละพ้ืนท่ีไม่สามารถ
จัดต้ังหน่วย CDCU ได้ และจากการลงถอดบทเรียนคนทํางานก็พบว่า สาเหตุสําคัญอันหนึ่งก็คือ  ยังไม่มีการ
ปลดล็อคเรื่องคุณสมบัติของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แต่เม่ือมีการถอดบทเรียนและหารากปัญหาจริงๆ 
แล้ว สาเหตุท่ีผู้เขียนค้นพบก็คือ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาของ พรบ.  เพราะเม่ือ
พิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ถ่ีถ้วนแล้ว การขับเคลื่อนในประเด็นนี้ สามารถทําได้ โดยมิได้ติดขัดหรือติดล็อก
อย่างท่ีเข้าใจกัน  กระท่ังสามารถหาแนวทางท่ีจะขับเคลื่อนต่อในเรื่องนี้ได้   

ฉะนั้น ในบทบาทของกรมควบคุมโรค และ สคร. ท่ีเป็นกลไกหนึ่งท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อน พรบ.ฉบับ
นี้ในพ้ืนท่ี ควรท่ีจะต้องทบทวนตัวเองว่า กระบวนการท่ีผ่านมานั้น เพียงพอหรือเหมาะสมแล้วหรือยัง บุคลากร
ของท่ีจะต้องทําหน้าท่ีในการสนับสนุนผลักดันในเรื่องนี้มีความรู้ทักษะเพียงพอหรือยัง 

บทเรียนท่ีผู้เขียนได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ และช่วยย้ําความคิด ความเชื่อ แนวทางปฏิบัติท่ียึดถือในการ
ทํางาน ก็คือ..   

1) การขับเคลื่อนเรื่องใดๆ ก็ตาม เราต้องศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องนั้นให้ละเอียด ลึกซ้ึง ศึกษา
พ้ืนท่ี บริบท เง่ือนไข ข้อจํากัด ทุนเดิม เพ่ือกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติ  ให้คําปรึกษา หา
แนวทางสนับสนุน ท่ีเหมาะสม อย่างมืออาชีพ 

2) ในบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุข การออกแบบกระบวนการสื่อสาร ถ่ายทอด นําเสนอ
ข้อมูลใดๆ ต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย (นวก. ปชช. หน่วยงานอ่ืน..) เนื้อหา (ยาก-ง่าย, เรื่องใหม่-
เก่า/คุ้นเคย, ภาษาวิชาการ-กฎหมาย-ศัพท์เทคนิค) อาจต้องแปลงสัญญาณ รูปแบบการสื่อ ให้
เหมาะสมกับผู้รับ  เชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้รับ เพ่ือให้น่าสนใจ จดจําได้ง่าย 

3) การจัดการความรู้ก็ยังคงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเรา
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่อง ในหลากหลายโอกาส 

 
****************************************** 


