การศึกษากฎหมายเชิงเปรียบเทียบสู่การพัฒนา (Best practice)
การศึกษากฎหมายเชิงเปรียบเทียบเพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์สู่การพัฒนาได้ศึกษาและเรียนรู้การ
ดาเนินงานพัฒนากฎหมายและขับเคลื่อนกฎหมายของกรมควบคุม โรค โดยกรมควบคุม โรคมีก ฎหมายใน
ความรั บ ผิ ด ชอบ จ านวน 4 ฉบั บ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรมอนามัย
โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้ทาการศึกษาและถอดบทเรียนความสาเร็จในการพัฒนากฎหมาย
และขับเคลื่อนกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความคล้ายคลึง
กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนาสู่การพัฒนาต่อไป
พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งด้านกฎหมายในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค ซึ่งมีกลไกการดาเนินงานทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีทั้งหมด
๓๐ คนจากหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุฃ ประกอบด้วยกรรมการโดยตาแหน่ง
๑๘ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน กรรมการสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ๔ คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มี องค์ประกอบของคณะกรรมการโรคติดต่ อกรุงเทพ
มหานครทั้งหมด ๒๖ คนจากหลายภาคส่ วนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุฃ ประกอบด้วย
กรรมการโดยตาแหน่ง ๙ คน กรรมการจากโรงพยาบาล ๒ คน กรรมการจากโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ๕ คน
3. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีไม่น้อยกว่า 18 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด และ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อย่างละ
1 คน เป็นกรรมการจากหน่วยงานด้านส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป จานวน 1 คน ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอาเภอ อย่าง
ละ 2 คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่ดาเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค จานวนไม่เกิน 2 คนเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นกลไกในการคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานระดับพื้นที่
4. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
5. คณะทางานประจาช่องทางเข้าออก
6. คณะกรรมการด้านวิชาการ ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการจัดตั้งหน่วย
ปฏิบั ติการควบคุม โรคติ ดต่ อ ขึ้ นในทุ กอ าเภอหรื อเขตอย่างน้อยหนึ่ง หน่ว ย เพื่อ ทาหน้าที่ ในการเฝ้าระวั ง
สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ซึ่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จานวน 1 คน ๒. เจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข จานวน 2 คนและหรือ 3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
หน่วยงานภาคเอกชนตามที่ผู้ว่าราชการเห็นสมควร
รูปภาพ กลไกการดาเนินงานตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

การพัฒนากฎหมายในระดับอนุบัญญัตทิ อี่ อกตามความแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
แนวทางการดาเนินงานดังนี้
การพัฒนากฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นดาเนินการโดยกองกฎหมาย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ (Focal point) ในการยกร่าง
อนุบัญญัติ ซึ่งการดาเนินงานพัฒนากฎหมายนั้ น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอนุบัญญัติที่ต้อง
ออกจานวน ๓0 ฉบับโดยดาเนินการแล้วเสร็จจานวนทั้งหมด 17 คงเหลืออีก ๑๓ ฉบับ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของ
การเสนอผู้มีอานาจลงนามเพื่อเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อสู่การ
บังคับใช้ต่อไป ซึ่งถือว่าสามารถดาเนินการออกกฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
คงเหลื อ เพี ย งขั้ น ตอนของการเสนอผู้ มี อ านาจลงนาม ในขณะที่ อ นุ บั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ งออกตามความแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องออกจานวนทั้งหมด 55 ฉบับ โดย
ดาเนินการแล้วเสร็จ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา) จานวน 34 ฉบับ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 14 ฉบับ
แบ่งออกเป็น 1. ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 จานวน 13 ฉบับ 2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานกฤษฎีกา จานวน 1 ฉบับ และ ไม่มีความจาเป็นต้องออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติ จานวน 7 ฉบับ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นได้ดาเนินการออกครบแล้วหากแต่อีกจานวน

๑๓ ฉบับนั้นอยู่ในขั้นตอนของการเสนอผู้มีอานาจลงนามเพื่อเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายและประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อสู่การบังคับใช้ต่อไป
การดาเนินงานพัฒนากฎหมาย กองกฎหมายกรมควบคุมโรคจะประสานงานไปยังสานัก/กองวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อถามความต้องการและจัดทาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายให้อานาจ เพื่อเป็นข้อมูลให้กอง
กฎหมายนาไปพัฒนาเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป โดยในการจัดทาทุกครัง้ จะมีผู้บริหารเป็นรองอธิบดีที่ได้รับ
มอบหมายให้ตดิ ตามกากับดูแลงานกฎหมายเป็นประธานในการยกร่างฯหลังจากนั้นจะนาเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนากฎหมายระหว่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมาย

กลไกการดาเนินงานพัฒนากฎหมาย
คณะกรรมการตามกฎหมาย
ส่วนกลาง

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ต้องออกจานวนทั้งหมด
55 ฉบับ โดยดาเนินการ
แล้วเสร็จ (ประกาศราช
กิจจานุเบกษา) จานวน
34 ฉบับ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 14
ฉบับ แบ่งออกเป็น 1.
ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562
จานวน 13 ฉบับ 2. อยู่
ระหว่างการพิจารณาของ
สานักงานกฤษฎีกา
จานวน 1 ฉบับ และ ไม่มี
ความจาเป็นต้องออก
กฎหมายระดับอนุบัญญัติ
จานวน 7 ฉบับ)
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๓๘
(มีอนุบัญญัติที่ต้องออก
จานวน ๓0 ฉบับโดย
ดาเนินการแล้วเสร็จ

คณะกรรมการ
สาธารณสุข

คณะกรรมการ
โ ร ค ติ ด ต่ อ
แห่งชาติ

ส่วนภูมิภาค
(ระดับจังหวัด)
- ไม่มี -

- ไม่มี -

คณะอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมตามกฎหมาย
- คณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการ จานวน 8 คณะ
-คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย จานวน 3 คณะ
- คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบบริหารและ
วิธีการทางาน กลุม่ ที่ 9
กฎหมาย (Cluster law)

คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย

GAP

1.สถานการณ์ แ ละข้ อ มู ล
วิชาการประกอบการยกร่าง
ไม่พียงพอ
2.การพัฒนาและทบทวน
กฎหมายยังไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป
3 . ขั้ น ต อ น ก า ร พั ฒ น า
กฎหมายมีหลายขั้นตอนจึง
เกิดความล่าช้า

จานวนทั้งหมด 17
คงเหลืออีก ๑๓ ฉบับ ซึ่ง
อยู่ในขั้นตอนของการ
เสนอผู้มีอานาจลงนาม
เพื่อเสนอตามขั้นตอนของ
กฎหมายและประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อสู่
การบังคับใช้ต่อไป )

ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนากฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยกาหนดให้รองอธิบดี (key man) เป็นผูก้ ากับดูแลและติดตามการ
ดาเนินงานกฎหมายอย่างใกล้ชิดร่วมคิดร่วมทา รวมถึงช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาหากมีอุปสรรคหรือ
เหตุขัดข้องเกิดขึ้น
2. มีการติดตามโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารของกรมควบคุมโรคในวันพฤหัสบดีของทุก
สัปดาห์
3. ขั้นตอนการพัฒนากฎหมายมีความคล่องตัว โดยกาหนดให้กองกฎหมาย กรมควบคุมโรคเป็นหลักใน
การดาเนินการ (Focal point) ในการยกร่างโดยขอข้อมูลจากสานัก/กองวิชาการ เพื่อเป็น input ใน
การจัดทาเป็นกฎหมายหลังจากนั้นจะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ซึ่งมี
ขั้นตอนที่กระชับ
4. มีผู้เชียวชาญ (Expert) ด้านวิชาการที่จะให้ข้อมูลในการนามาพัฒนาเป็นกฎหมายทาให้การออก
กฎหมายมีความรวดเร็วมากขึ้น
5. มีความต่อเนื่องในการทางาน เนื่องจากในการจัดทาหรือพัฒนากฎหมายผู้บริหารจะรับทราบและ
ติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการได้รับความร่วมมือที่ดีจากสานัก/กองวิชาการที่เกี่ยวข้อง
6. มีการกาหนดวาระติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานในการจัดทาอนุบัญญัติที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวาระประจา
การขับเคลื่อนกฎหมายที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
การขับเคลื่อนกฎหมายที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาเนินการ
โดยใช้กลไกของคณะกรรมการในระดับพื้นที่คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ก รณี ศึ ก ษาที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นกฎหมายสู่ ก ารบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ ดี คื อ การจั ด การโรค
ไข้เลือดออก ซึ่งตามมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
หน้าที่ กาหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยจากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก
• พบผู้ป่วยตลอดทั้งปี แม้ในช่วงนอกฤดูกาลระบาดก็ยังคงพบผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ –
๑,๐๐๐ ราย ต่อเดือน และอาจสูงมากถึง ๒,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ รายในช่วงที่มีการระบาด
• การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นนโยบายสาคัญในระดับชาติ จะต้องจั ดให้บูรณาการ
ในระดับชาติกับกระทรวงต่างๆ และขับเคลื่อนลงไปดาเนินงานได้ในระดับพื้นที่

• ภาคสาธารณสุข ต้องร่วมกับ อปท. และเครือข่ายชุมชนต่างๆ จัดปฏิบัตกิ ารงานร่วมที่มีการใช้
ทรัพยากร บุคลากร และเทคโนโลยีร่วมกัน และสนับสนุนติดตามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
จึงกาหนดให้มีการนาแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เข้าสู่
การพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการลดการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกให้น้อยที่สุด ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกดังนี้
๑) การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง
๒) การป้องกันโรคและควบคุมยุงพาหะ
๓) การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการมีส่วนรับผิดชอบของชุมชน
๔) การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน
๕) การบริหารจัดการและติดตามประเมินผล
โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีมติ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ มอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ กรุ ง เทพมหานคร
ด าเนิ น การตามแนวทางปฏิ บั ติ นี้ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กากับติดตามและ
รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติรายไตรมาส ซึ่งแนวทางปฎิบัติดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือใน
การช่วยทาให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลงในเดือนเมษายน
รูปภาพ แสดงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2560

รูปภาพ โครงสร้างและกลไกการดาเนินงานระดับจังหวัด

ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบกลไกการขับเคลื่อนกฎหมายสู่การบังคับใช้ระหว่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ

กลไกการขับเคลื่อนกฎหมาย
คณะกรรมตามกฎหมาย
ส่วนกลาง

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข พ . ศ .
2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คณะกรรมการ
สาธารณสุข

ส่วนภูมิภาค
(ระดับจังหวัด)
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
76 แห่ง และ
คณะกรรมการ
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมตามกฎหมาย
- คณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการ จานวน 8 คณะ
-คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย จานวน 3 คณะ
- คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบบริหารและ
วิธีการทางาน กลุม่ ที่ 9
กฎหมาย (Cluster law)

GAP

1.ขาดข้อมูลสถานการณ์การ
บังคับใช้กฎหมาย ข้อมูล จพง.
และข้อมูลภาคีเครือข่ายทั้ง
ประเทศ
3.ขาดระบบการกากับติดตาม
ประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
4.ขาดอัตรากาลัง/ ศักยภาพ
ของ จนท. ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ/พนักงานราชที่

เป็นนิติกรมีการเปลี่ยนตัว
บุคลากรค่อนข้างบ่อยทาให้
ขาดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน/การสั่งสม
ประสบการณ์
5.ขาดระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
บังคับใช้กฎหมายโดยประชาชน
มีส่วนร่วม
6.งบประมาณในการ
ดาเนินงาน
7.ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
สาธารณสุข
พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อทั่วไป พ.ศ.
๒๕ค๘

คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
แห่งชาติ

คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
และ
คณะกรรมการ
โรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย

ปัจจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนกฎหมายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยกาหนดให้รองอธิบดี (key man) เป็นผู้กากับดูแลแลติดตาม
การดาเนินงานกฎหมายและงานขับเคลื่อนกฎหมายอย่างใกล้ชิดร่วมคิดร่วมทา รวมถึงช่วยจัดการและแก้ไข
ปัญหาหากมีอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องเกิดขึ้น
๒. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบัญญัติของกฎหมายให้ กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิด ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขควรให้
๓. ข้อมูลสถานการณ์การดาเนินการในระดับพื้นที่เป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยแต่ละจังหวัดต้องมี
ข้อมูลสถานการณ์ ที่แม่นยารวมทั้งชี้แจงรายละเอียดในพื้นที่ได้ทั้งหมด ฝ่ายเลขานุการในแต่ละจั งหวัดต้องเป็น
ฝ่ายเลขานุการ มืออาชีพ กรณีข้อมูลส่วนใดยังไม่พร้อมต้องเร่งประสานหน่วยงานส่วนกลาง โดยฝ่ายเลขานุการ
ต้องคาดหมายว่า ให้ประธานการประชุมออกมติ รวมทั้งกาหนดประเด็นที่ต้องการให้ทางจังหวัดติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องกากับติดตามความก้าวหน้าโดยบรรจุให้อยู่ในวาระสืบเนื่อง
๔. การกากับติดตาม กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีปัญหาช่วงที่ใช้บังคับในช่วงปี 2559 ซึ่งมี
การแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกมติแนวทางการขับเคลื่อน การดาเนินการ
ของจังหวัด และรายงานผลการดาเนินการกลับมายังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยวางระบบกากับ
ติดตามผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ โดยแต่ละจังหวัดสามารถบันทึ กข้อมูลในระบบอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อส่งต่อข้อมูล
มายังส่วนกลาง ซึ่ งในวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ อแห่ งชาติ มี วาระสืบเนื่อง 1 วาระ ได้แ ก่ ให้

คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น หรือเกิดปัญหาสาคัญหรือปัญหาโรคติดต่อ ในพื้นที่มา
นาเสนอข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อที่ประชุม เพื่อจัดทาเป็นแนวทางให้แก่พื้นที่อื่นต่อไป
๕. การมี ก ลไกการติ ด ตามผลการด าเนิ น การของคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครใช้งานผ่านทาง URL : http://ims.ddc.moph.go.th/
๖. การมีค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือ
ควบคุมโรคติดต่อ
๗. การมีค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเสียหายจากการดาเนินการเฝ้าระวัง สอบสวน
โรค ป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อ
๘. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ
๙. การกาหนดให้เจ้าหน้าที่ภาคสาธารณสุขเป็นทั้งผู้ออกกฎหมายและควบคุมกากับติดตาม
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายและเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย (Regulator and enforcement) ซึ่งต่างจาก
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่องานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๑. ด้านพัฒนากฎหมาย
(1) ออกแบบระบบการพัฒนาวิชาการเพื่อเสนอออกกฎหมาย/ เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/ ข้อเสนอเชิง
นโยบาย/ มาตรการต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) ออกแบบระบบบริหารกลไกคณะกรรมการ/ อนุกรรมการฯ เพื่อพัฒนาและทบทวนกฎหมายทุก
ระดับให้ทันสถานการณ์
(๓) ลดขั้นตอนการพัฒนากฎหมายภายในกรม เช่น ปรับโครงส้รางของคณะอนุกรรมการตาม
กฎหมายในการพิจารณาและออกกฎหมาย เพื่อความรวดเร็ด กระชับและทันต่อกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินงาน
๒. ด้านการขับเคลื่อนกฎหมาย
(1) แผนการขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นรูปธรรม
(2) การค้นหาแนวร่วม บูรณาการและบริหารภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทั้ง
แนวดิ่งแนวราบ
(3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนหลากหลายวิธี เน้นการทางานเชิงรุก Smart Digital
ex. E-learning
(๔) พัฒนาหลักสูตร หน่วยรับรองหลักสูตร รับรองหน่วยจัดอบรม
(๕) พัฒนาระบบการกากับติดตามและประเมินผล ด้วย Smart Digital
- โปรแกรมประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย อปท.
- โปรแกรมกากับติดตามการดาเนินงานคณะกรรมการฯ

รูปภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายของกรมควบคุมโรค

