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ARDS
BCYE
BIG

คํายอ
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: acute respiratory distress syndrome
: Buffered Charcoal Yeast Extract
: Human derived botulinal immune
globulin
BSL
: Biosafety Level
Bti
: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
CF
: Complement ﬁxation test
CJD
: Creutzfeldt-Jakob disease
CL
: Cutaneous Leishmaniasis
CNS
: Central Nervous System
CSF
: Cerebrospinal ﬂuid
DFA
: direct ﬂuorescence antibody test
DEET
: N.N.-diethyl - 3 - toluamide
DNA
: Deoxyribonucleic acid
ELISA
: Enzyme-linked Immunosorbent Assay
FA
: Fluorescent Antibody
FFI
: Fatal Familial Insomnia
FFP
: ﬁltering face piece
FTA-ABS : Fluorescent Treponemal Antibody Absorption
GSSS
: Gerstmann-Strassler-Scheinker syndrome
HFMD : Hand, Foot and Mouth Disease
HIV
: Human immunodeﬁciency virus
IF
: Indirect Fluorescent
IFA
: Immunoﬂuorescence Assay
IgA
: Immunoglobulin A
IgG
: Immunoglobulin G
IgM
: Immunoglobulin M
IHC
: Immunohistochemistry
IM
: Intramuscular
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IPPV
IV
kg
LPS
MCL
mg
MHA-TP

:
:
:
:
:
:
:

MRI
MRSA

:
:

PCR
PHA
PKDL
RNA
RT-PCR

:
:
:
:
:

RVF
SIDS
SRRT
TRF
VDRL
VL
WHO
WNLV
มก.
o
ซ.
o
ฟ.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

intermittent positive pressure ventilation
intravenous
kilogram
Lipopolysaccharide
Mucocutaneous Leishmaniasis
milligram
Microhemagglutination Assay for
Treponema Pallidum
Magnetic resonance imaging
Methicillin resistance Staphylococcus
aureus
Polymerase Chain Reaction
passive hemagglutination
Post Kala-azar Dermal lesion
Ribonucleic acid
reverse transcriptase - Polymerase Chain
Reaction
Rift Valley Fever
Sudden Infant Death Syndrome
Surveillance Rapid Response Team
time-resolve ﬂuorescence assay
Venereal Disease Research Laboratory
Visceral Leishmaniasis
World Health Organization
West Nile Live Virus
มิลลิกรัม
องศาเซลเซียส
องศาฟาเรนไฮต
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(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๒๓๑๘ / ๒๕๕๓

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการปองกันควบคุม
โรคติดตออุบตั ใิ หม สําหรับบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข ป ๒๕๕๔
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ได มี คํ า สั่ ง กระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๒๐๔๒/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง คู มื อ
การปองกันควบคุมโรคติดตออุบตั ใิ หม สําหรับบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ โดยมีบทบาทในการจัดทํา
คูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ และหนังสือรวบรวม
องคความรูท างวิชาการ (Fact sheet) เรือ่ งโรคติดตออุบตั ใิ หม
เพื่อพัฒนาศักยภาพรวมถึงความพรอมในการปองกันควบคุม
โรคติดตออุบตั ใิ หม และมาตรฐานการดําเนินงานของบุคลากร
การแพทยและสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตางๆ
ซึง่ จะเปนกลไกทีส่ าํ คัญในการจัดการปญหาโรคติดตออุบตั ใิ หม
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลายครั้งในปจจุบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
๒๐๐๙ โรคไขหวัดนก โรคมือเทาปาก โบทูลิซึม โรคไขกาฬ
หลังแอน โรคอาหารเปนพิษ และยังมีโรคติดตออุบัติใหมอื่นๆ
ที่ตอง เฝาระวังอีกเปนจํานวนมาก
เพื่อใหการปรับปรุงคูมือการปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหมฯ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและมีความครอบคลุมเนือ้ หาโรคติดตออุบตั ใิ หม
จึงขอยกเลิกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๔๒/๒๕๕๓ สั่ง
ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และแตงตัง้ คณะทํางาน
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ปรับปรุงคูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม สําหรับ
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
ประธานคณะทํางาน
๒. แพทยหญิงวรยา เหลืองออน
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
รองประธานคณะทํางาน
๓. สัตวแพทยหญิงอภิรมย พวงหัตถ
สํานักโรคติดตอทั่วไป
คณะทํางาน
๔. สัตวแพทยหญิงวิรดา วิริยกิจจา
สํานักโรคติดตอทั่วไป
คณะทํางาน
๕. แพทยหญิงดารินทร อารียโชคชัย
สํานักระบาดวิทยา
คณะทํางาน
๖. นายสัตวแพทยธีรศักดิ์ ชักนํา
สํานักระบาดวิทยา
คณะทํางาน
๗. นางตวงพร ศรีสวัสดิ์
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๘. ดร. สุภาวดี พวงสมบัติ
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๙. นางสาวกอบกาญจน กาญจโนภาศ
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๐. นางนพรัตน มงคลางกูร
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๑. ดร. ปติ มงคลางกูร
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๒. ดร. คณัจฉรีย ธานิสพงษ
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง คณะทํางาน
๑๓. แพทยหญิงนฤมล สวรรคปญญาเลิศ
กรมการแพทย
คณะทํางาน
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๑๔. นางรจนา บํารุงศักดิ์
กรมการแพทย
คณะทํางาน
๑๕. นางสาวกรองแกว ศุภวัฒน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย คณะทํางาน
๑๖. นางสาวศิริมา ปทมดิลก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย คณะทํางาน
๑๗. ดร. อัจฉรา วรารักษ
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
คณะทํางาน
๑๘. นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
คณะทํางาน
๑๙. นางสาวรัตนาพร บุญมีปอม
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
คณะทํางาน
๒๐. นางสาวกษมา นับถือดี
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
คณะทํางาน
๒๑. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
คณะทํางาน
และเลขานุการ
๒๒. นางสาวอัมภาพันธ ขัดเรือน
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
ใหคณะทํางาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. รวบรวมเนื้ อ หาวิ ช าการ วิ ธี ป ฏิ บั ติ คํ า แนะนํ า
รวมถึงองคความรูและขอมูลตางๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับโรคติดตอ
อุบัติใหมตางๆ
๒. จัดทําคูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ และ
องคความรูท างวิชาการ (Fact sheet) เรือ่ งโรคติดตออุบตั ใิ หม
๓. ประสานการจัดทําคูม อื การปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหมฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ) นายศิริวัฒน ทิพยธราดล
(นายศิริวัฒน ทิพยธราดล)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตั ริ าชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สําเนาถูกตอง
(นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สํานักโรคติดตออุบัติใหม
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

