
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ท่ี 22 กันยายน ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๒ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์ธวัช   สุนทราจารย์              ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค กรรมการ 
3. นายแพทย์ครรชิต   ลิมปกาญจนรัตน์ นักวิชาการอิสระ กรรมการ 
4. 
 

5. 

นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร 
 
นายแพทย์ศุภชัย   ฤกษ์งาม 

ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค 
 
ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
6. 

 
นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนาย่ิงเจริญชัย

 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
กรรมการ 

7. พลตรีต่างแดน   พิศาสพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักสนับสนุน  
สํานักงานปลัด ฯ 
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

กรรมการ 

8. นายแพทย์สมชาย   แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข 
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายปริยะ   เวสสบุตร ผู้อํานวยการกองกลาง 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรรมการ 

10. นายแพทย์สุรจิต   สุนทรธรรม กรรมการแพทยสภา กรรมการ 
11. นางพัฒนา  ศรีทร ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 

แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
กรรมการ 

12. 
 

พ.ต.อ.เกษม  รัตนสุมาวงค์ นายแพทย์ สบ 5 
แทน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

กรรมการ 

13. นางสาวสุดาสิรี   เตชานันท์ นักการทูตปฏิบัติการ กองสังคม กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

กรรมการ 

14. ดร.ราศรี  ลีนะกุล ท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล 
ผู้แทนสภาการพยาบาล 

กรรมการ 

15. รศ.ยุพา   เอ้ือจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
16. นายพิสิษฐ์    วงศ์เธียรธนา 

 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรรมการ 
 

17. นายแพทย์สุรพล โล่สิริวัฒน์ ท่ีปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

กรรมการ 

18. นางสาวปรียนิตย์    ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
แทน อธิบดีกรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นายเมธีพจน์   ชาตะเมธีกุล ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 
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20. 
 

21. 

นางณัฐชยาน์  บัวชุม 
 
นายแพทย์โสภณ  เอ่ียมศิริถาวร 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อท่ัวไป 

 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

22. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
รักษาการผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา  
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม  เน่ืองจากติดราชการ 
1. 
 

นายแพทย์เจษฎา  โชคดํารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ
เลขานุการ 

2. นางสาววราภรณ์  วรบุตร นิติกรชํานาญการ 
แทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

กรมการ 

3. นายวันเสน่ห์   โตอนันท์ นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

กรรมการ 

4. ปลัดกระทรวงแรงงาน   กรรมการ 
5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กรรมการ 
6. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรรมการ 
7. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กรรมการ 
8. อธิบดีกรมปศุสัตว์  กรรมการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. นายแพทย์สุเทพ    เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

2. นางสาวพรทิพย์   ศิริภานุมาศ ผู้อํานวยการกองแผนงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 

3. นายแพทย์พรศักด์ิ   อยู่เจริญ ผู้อํานวยการกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน ผู้เข้าร่วมประชุม 

4. นางสาวอังคณา  บริสุทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 
5. นางสาวสุทธินีย์   มโนสมุทร นิติกรปฏิบัติการ   ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 
6. นายประจักษ์   ศรีประจันทร์ นิติกรปฏิบัติการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 
7. นางสาวณัฐนรี  สถิตไพบูลย์ นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 
8. นายพิเชษฐ์  ถ่ินทับไทย นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

9. นางสาวจินตนา   บุตรชน นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

10. นางป่ินนภ   นรเศรษฐพันธ์ุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 

 11. นายอานุภาพ  พงศ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

12. นางอนงนาฎ  มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

    13. นางสาวจันทร์จิรา ... 
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13. นางสาวจันทร์จิรา   เสนาพรม นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

14. นางสาวธนิษฐา   จันทร์พิลา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

15. นางสาวขนิษฐา   ทับทิม นักวิชาการเผยแพร่ ผู้เข้าร่วมประชุม 

16. แพทย์หญิงเพชรวรรณ   พ่ึงรัศมี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

17. แพทย์หญิงผลนิ   กมลวัทน์ ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

18. นายอรรถกร   จันทร์มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

19. นางศิริมา   ธีระศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักสารนิเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 

20. นางสาวนันทวรรณ   เมฆา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ ผู้เข้าร่วมประชุม 

21. นางสาวพีรยา   สีดานุพันธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กระทรวงคมนาคม ผู้เข้าร่วมประชุม 

22. นางสาวนภาพร   คํากล่อม นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ  กรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุม 

23. นางสาวพรทิพย์   วิริยานนท์ เลขาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

24. นางสาวอติภา   วรรณพงษ์ นักการทูตปฏิบัติการ   กระทรวงการต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 

25. นางสาวประไพรพิมพ์   รัตนชนนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งวัตถุประสงค์การประชุมดังนี้  

๑. แจ้งเรื่องเพื่อทราบ  
     ๑.๑  สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค 
  - โรคไข้หวัดใหญ่ 
  - โรคไข้หวัดนก 
     ๑.๒ สถานการณ์วัณโรค และความจําเป็นในการประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรง

มาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย      
          

๒. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน  
     ๒.๑ การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
     2.2 ความก้าวหน้าการจัดทําแนวทางปฏิบัติกับผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง 

๓. เพ่ือเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ดังนี้ 
     ๓.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 
 
 

4. เพ่ือเสนอ ... 
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4. เพ่ือเสนอเรื่องอ่ืนๆ 
4.1 กําหนดการและข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

หรือโรคระบาด พ.ศ.2562 - 2564  
 

  
 มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งท่ี 2/๒๕60 เม่ือวันศุกร์ท่ี 16 มิถุนายน 2560) 

ประธานแจ้งท่ีประชุมเพ่ือให้ คณะกรรมการหรือผู้แทน พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น. มีจํานวนท้ังสิ้น 17 หน้า     
(ตามเอกสารแนบวาระท่ี 2)ซ่ึงฝ่ายเลขาฯได้นําส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ซ่ึงท่ีประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไข  

 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/๒๕60 โดยไม่แก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค  

3.1.1 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา ในฐานะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2560  

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ รายสัปดาห์ ปีพ.ศ.2559-2560 พบว่าจํานวนป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ิมสูงข้ึน
ต้ังแต่ ช่วงหน้าฝนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - 18 กันยายน 2560มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จํานวน 116,298 ราย       
จาก 77 จังหวัดคิดเป็นอัตราป่วย 177.7/ ประชากรแสนคน) มีผู้ป่วยเสียชีวิตจํานวน 34 รายคิดเป็นอัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.03 

ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จํานวนกว่า 10 ราย รวมจํานวนผู้ป่วย 34 ราย 
เพ่ิมขึ้น 2 เท่าภายใน 1 เดือน เม่ือพิจารณาการกระจายรายพ้ืนท่ีพบมีผู้ป่วยอยู่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุด 

เม่ือพิจารณาเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบว่าสายพันธ์ุท่ีระบาดในประเทศไทยส่วนใหญ่คือ สายพันธ์ุ A(H3N2) 
รองลงมาคือ สายพันธ์ุ B และA(H1N1) ซ่ึงไวรัสสายพันธ์ุ A(H3N2) เคยเป็นข่าวดังที่ประเทศฮ่องกง ว่ามีการป่วย
เสียชีวิตมากจนโรงพยาบาลไม่เพียงพอ  

จํานวนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา เพ่ิมข้ึนตามลําดับ เช้ือไวรัสท่ีพบมากท่ีสุด           
ในผู้เสียชีวิตคือ สายพันธ์ุ A(H1H1) ซ่ึงยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าสายพันธ์ุอ่ืนจะระบาดมากก็ตาม 

เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผู้เสียชีวิตปีน้ีกับ 2 ปีท่ีผ่านมา พบว่าเดือนสิงหาคม 2560 จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรค
ไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างสูง และในช่วงเดือนกันยายน 2560 จํานวนผู้เสียชีวิตลดลง เน่ืองจากยังเก็บข้อมูลไม่ครบ เม่ือ
ครบถ้วนแล้วจํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพ่ิมสูงข้ึน 

 
 

การกระจาย ... 
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การกระจายตามอายุ ในกลุ่มผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ พบว่า อายุ 65 ปีข้ึนไป มีอัตราป่วยตายมากท่ีสุด 
จํานวน 16 คน จากท้ังหมด 34 คน  

จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมีโรคประจําตัว มีจํานวน 8 ราย จากท้ังหมด 27 ราย (ณ วันท่ี       
15 กันยายน 2560) ท้ังน้ีพบว่าผู้เสียชีวิตได้รับยาต้านโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) ช้า 

ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และการพยากรณ์โรค 

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 

 นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ประธานการประชุม ได้สอบถามและต้ังข้อสังเกตุดังน้ี 
- การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พิจารณาตามรายภาค ท่ีพบว่าภาคใต้มีอัตราผู้ป่วยตํ่า แต่เม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศมาเลเซีย กลับมีอัตราการป่วยสูง จะเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีหรือระบบการรายงานของระบาด
วิทยาหรือไม่  

- เม่ือดูจากกราฟรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ พบว่าช่วงแรกมีจํานวนป่วยตายสูง และ      
ช่วงเดือนกันยายน 2560 ลดลงเพราะการรายงานยังไม่ครบ จะส่งผลอย่างไร ดังนั้นควรมีมาตรการท่ีเข้มข้น         
เพ่ือ     ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องไข้หวัดใหญ่ 

นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าจากรายงานที่มีการพบเช้ือไวรัส A(H3N2) สูงมากข้ึน      
ในประเทศไทย และเกิดคําถามว่าเช้ือไวรัสมีการกลายพันธ์ุหรือไม่ จากเฝ้าระวังของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเช้ือไวรัส A(H3N2) ไม่มีการกลายพันธ์ุและไม่ด้ือยาโอเซลทามิเวียร์ 
(Oseltamivir)  

นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามเร่ืองการเฝ้าระวังโรคว่า พบผู้ป่วยท่ีมี
อาการปอดบวมสูงข้ึนผิดสังเกตหรือไม่ในช่วงเวลาการเกิดโรค และลักษณะผู้ป่วยในระบบรายงานเป็นแบบใด 

 
 แพทย์หญิงพจมาน กล่าวว่า อาการปอดบวมสูงข้ึนเล็กน้อย และการรายงานการระบาดของโรคจะเป็นแบบ
รายงาน 506 จากโรงพยาบาล กับระบบรายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในช่วง 2 เดือนน้ีมีการระบาดหนาแน่นใน
เรือนจํา โรงเรียน และค่ายทหาร โดยในปีน้ีการระบาดในเรือนจําจะมากกว่าปีท่ีผ่านมา มาตรการของการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีการให้สุขศึกษา การให้วัคซีน และมีแนวทางการดูแลรักษาให้ทันเหตุการณ์ 

 ประธาน ได้แนะนําว่าควร Strengthen การดําเนินการ การจัดการ ตามกลไก EOC ของกรมควบคุมโรค
ต่อไป เน้นการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงให้มากข้ึน   

 นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนําว่าควรใช้ข้อมูลการระบาดของโรค ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนท่ีเกิดโรค การได้รับวัคซีน เพ่ือนํามาวางแผนเพ่ือลดการระบาด ควบคุม หรือหยุดการแพร่กระจายโรค 

 พลตรีต่างแดน พิศาลพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม เสนอแนะว่า อาจสนับสนุนให้มีมาตรการทางภาษี “ฉีดวัคซีนช่วยชาติ” นําใบเสร็จไป
ลดหย่อนภาษี กระตุ้นให้ประชาชนใช้เงินในการป้องกันโรค โดยรับการฉีดวัคซีนท่ีเหมาะสมตามช่วงอายุ   

 
3.1.2 สถานการณ์ ... 
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3.1.2 สถานการณ์โรคไข้หวัดนก 

แพทย์หญิงพจมาน รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ในปี2560 ได้รับรายงานสัตว์ปีกป่วยตายมากกว่าปีท่ี
ผ่านมา และมีรายงานในบางพ้ืนท่ีมีผู้สัมผัสสัตว์ปีกป่วยจากทุกภาคในประเทศไทย 

การเฝ้าระวังโรคในคน 
ข้อมูลการจากสํานักระบาดวิทยา ต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2560 รายงาน

เหตุการณ์ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกท้ังหมด 82 เหตุการณ์ ใน 21 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีรายงานเหตุการณ์สูงสุด 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (26 เหตุการณ์) กําแพงเพชร(15 เหตุการณ์)  และสุโขทัย (7 เหตุการณ์)  

มีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกท้ังสิ้น 109 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนไทย จังหวัดท่ีมีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัด
นกมากท่ีสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (35 ราย) สุโขทัย (17 ราย) และกําแพงเพชร (15 ราย) โดยในเดือนกันยายน
มีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกท้ังสิ้น 5 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 6 ราย ในจังหวัด 4 จังหวัดได้แก่ สระบุรี 
เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา  

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย  
จังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง 39 จังหวัดแยกตามรายเขต มีดังน้ี  

1 (เชียงใหม่) : เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน แพร่  
2 (พิษณุโลก) : สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
3 (นครสวรรค์) : กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร  
4 (สระบุรี) : พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี  
5 (ราชบุรี) : นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ราชบุรี  
6 (ชลบุรี) : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก  
7 (ขอนแก่น) : ร้อยเอ็ด ขอนแก่น  
8 (อุดรธานี) : สกลนคร หนองคาย  
9 (นครราชสีมา) : ชัยภูมิ นครราชสีมา  
10 (อุบลราชธานี) : - 
11 (นครศรีธรรมราช) : ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  
12 (สงขลา) : สงขลา  
สถาบันควบคุมป้องกันโรค เขตเมือง : กรุงเทพมหานคร  

ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและการพยากรณ์โรค 

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ  

 ประธาน เสนอแนะว่าควร ประสานงานกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด เพ่ือสะท้อนพ้ืนท่ีเสี่ยงการเกิดโรค
ไข้หวัดนก  ในกรณีพบผู้สงสัยให้รีบตรวจวินิฉัยโดยเร็ว และให้นําสถานการณ์ของสัตว์ปีกนําเสนอควบคู่กับ
สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคในคน 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าสํานักระบาดวิทยาควร
ประสานงานกรมปศุสัตว์ให้เข้มงวด ในเรื่องของโรคไข้หวัดนก 

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนของกรมควบคุมโรคมีการเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวดมาทุกๆปี และประสานการดําเนินงานกับกรมปศุสัตว์มาโดยตลอด ถ้ามีการรายงาน
สถานการณ์โรคในสัตว์สามารถจะรับทราบได้อย่างรวดเร็ว 

 
มติท่ีประชุม …  
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มติท่ีประชุม : 
1. ท่ีประชุมรับทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้หวัดนก 
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้รับผิดชอบรับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการไปดําเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวข้องต่อไป 
2.1 โรคไข้หวัดใหญ่ 

2.1.1 ให้ Strengthen การดําเนินการ การจัดการ ตามกลไก EOC ของกรมควบคุมโรคต่อไป 
และเน้นการเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงให้มากข้ึน  
2.1.2 ควรใช้ข้อมูลการระบาดของโรค ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนท่ีเกิดโรค การได้รับวัคซีน นํามาวางแผน
เพ่ือลดการระบาด ควบคุมและหยุดการแพร่กระจายโรค  
2.1.3 ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาช่องทางการเสนอคณะรัฐมนตรีให้สนับสนุนมาตรการทางภาษี “ฉีดวัคซีน
ช่วยชาติ” นําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษี กระตุ้นให้ประชาชนใช้เงินในการป้องกันโรค โดยรับการฉีด
วัคซีนท่ีเหมาะสมตามช่วงอายุ  

2.2 โรคไข้หวัดนก 
2.2.1 ประสานงานกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด เพ่ือสะท้อนพ้ืนท่ีเสี่ยงการเกิดโรคไข้หวัดนก      
ในกรณีพบผู้สงสัยให้รีบตรวจวินิฉัยโดยเร็ว และ 
2.2.2 ให้นําสถานการณ์ของสัตว์ปีกจากกรมปศุสัตว์นําเสนอเพ่ือการพิจารณาควบคู่กับ
สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคในคน  

ระเบียบวาระที่ 3.2 สถานการณ์ วัณโรค และความจําเป็นในการประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย 

แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นําเสนอสถานการณ์ วัณโรค และ
ความจําเป็นในการประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย  

คําจํากัดความของการด้ือยาวัณโรค มีดังนี้ 
 1. วัณโรคไวต่อยา (DS TB) 
 2. วัณโรคด้ือยาหลายขนาน (Multi-Drug Resistant TB : MDR-TB)     
 3. วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre Extensively Drug Resistant TB : Pre-XDR-TB) 
 4. วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively Drug Resistant TB : XDR-TB) 
 5. วัณโรคด้ือทุกขนาน (Total Drug Resistant TB : TDR-TB) 

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ใช้คําว่า MDR-TB และXDR-TB เป็นมาตรฐาน ส่วน TDR-TB เป็นคําท่ี    
ไม่เป็นทางการ เนื่องจากยังไม่มีห้องปฏิบัติการใดท่ีสามารถทดสอบยาต้านวัณโรคทุกตัวได้อย่างน่าเช่ือถือ  

สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศ ท่ีมีปัญหาโรควัณโรค วัณโรคด้ือยาหลาย
ขนาน และโรควัณโรคร่วมกับHIVสูง  

จาการคาดการณ์ของ WHO พบว่า มีผู้ป่วยด้วยวัณโรครายใหม่จํานวน 120,000 คน/ปี เป็นวัณโรคด้ือยา
หลายขนาน (MDR-TB) จํานวน 4,500 คน/ปี และเป็นวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) จํานวน 
450 คน/ปี โดยวัณโรคสามารถแพร่เช้ือทางอากาศ (air-borne transmission) ในผู้ท่ีสัมผัสใกล้ชิด กลุ่มเสี่ยงใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยHIV ผู้ป่วยโรคSilicosis ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไป 

 
การรักษา … 
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การรักษาวัณโรคชนิดต่างๆ 

ชนิด ระยะเวลารักษา  จํานวนชนิด
ยา (ยาฉีด)  

จํานวนเม็ดยา
ต่อวัน 

ราคายา 
(บาท) 

รักษาสําเร็จ 

DS-TB  6-8 เดือน  
(บางรายต้องฉีดยา 2-3 เดือน)  

4-5  
(1)  

3-10  2,000 - 
4,000  

 100%  

MDR-TB  อย่างน้อย 20 เดือน  
(ฉีดยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน)  

5  
(1)  

18  200,000  75%  

XDR-TB  อย่างน้อย 20 เดือน  
(ฉีดยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน และ
อาจต้องฉีดยานานถึง 12 เดือน)  

5  
(1)  

8  1,200,000  50%  

 
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (MDR-

TB) จํานวน 955 ราย คิดเป็น 21% ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre-XDR-TB) จํานวน 79 ราย 
และผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก จํานวน 13 ราย คิดเป็น 3 %  

สถานการณ์ ปัญหา และความรุนแรงของวัณโรค ปีงบประมาณ 2559 จํานวนป่วยแยกรายเขต พบว่า สคร. 
๕ ราชบุรี มีจํานวนป่วยสูงท่ีสุดคือ 191 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 3.73 ต่อประชากรแสนคน โดยเป็น MDR-TB 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็น Pre-XDR-TB และ XDR-TB รองลงมาเป็น สคร.6 ชลบุรี(116 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 
3.71.97 ต่อประชากรแสนคน) สปคม.(103 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.84 ต่อประชากรแสนคน) สคร.7 
ขอนแก่น(99 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.96 ต่อประชากรแสนคน) สคร.4 สระบุรี (87 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 1.66 ต่อประชากรแสนคน) สคร.9 นครราชสีมา(88 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.31 ต่อประชากรแสน
คน) สคร.1 เชียงใหม่(85 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.53 ต่อประชากรแสนคน) สคร.10 อุบล(62 ราย คิดเป็น
อัตราป่วยเท่ากับ 1.35 ต่อประชากรแสนคน) สคร.8 อุดรธานี(59 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.07 ต่อประชากร
แสนคน) สคร.11 นครศรีธรรมราช(55 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.26 ต่อประชากรแสนคน) สคร.2 พิษณุโลก
(39 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1.13 ต่อประชากรแสนคน) สคร.12 สงขลา(37 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 
0.76 ต่อประชากรแสนคน) และสคร.3 นครสวรรค์(26 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 0.87 ต่อประชากรแสนคน)  
ตามลําดับ   
 สาเหตุของปัญหาวัณโรคด้ือยาเกิดจากฝีมือมนุษย์(Man –made Phenomenal) เนื่องจากรักษาไม่ถูกต้อง 
รักษาไม่สมํ่าเสมอ  

 วัตถุประสงค์ของการประกาศให้ XDR-TB เป็นโรคติดต่ออันตราย 
 ๑. เพ่ือตัดวงจรการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคด้ือยาให้เร็วท่ีสุด 
 ๒. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล 
 ๓. ผู้สัมผัสได้รับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโดยเร็ว 
 
 
 
 
 

การแยกกัก ... 
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การแยกกัก โดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ดังน้ี 
 ทางเลือก ๑ แยกกักทุกราย 
 
                                                                     
 ทางเลือก 2 แยกกักเฉพาะรายท่ีปฏิเสธการรักษาหรือมีความเสี่ยงต่อการขาดการรักษา 

 
 
         
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น XDR-TB จะแยกกักได้เม่ือผลทดสอบความไวต่อยาเป็น XDR-TB เท่าน้ัน 
 

 
 
สถานท่ีแยกกกั 

ทางเลือก ผลกระทบต่อรัฐ/เจ้าหน้าที่ ผลกระทบต่อผู้ป่วย + ญาติ 
๑. ๑๓ แห่ง (เขตสุขภาพละ ๑ 
แห่ง) 

- ต้องเพ่ิมเติมงบประมาณสําหรับ
สถานท่ีและระบบบริการระดับเขต 
- เพ่ิมค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าท่ี 

- การเดินทาง 
- สภาพจิตใจ 

๒. ๑๓๖ แห่ง (จังหวัดละ ๑ แห่ง 
เขตกทม.ละ ๑ แห่ง) 

 ใช้ระบบท่ีมีอยู่ จังหวัดท่ี
รับผิดชอบระบบดูแลรักษา TB เพ่ือ
ไม่ให้เกิด M/XDR-TB 
- ความเกรงใจของเจ้าหน้าที่ 

- ความอับอายของผู้ป่วย 

 
ระยะเวลา … 

วินิจฉัย XDR แยกกัก
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ระยะเวลาแยกกกั 

ทางเลือก ผลกระทบต่อรัฐ/เจ้าหน้าท่ี ผลกระทบต่อผู้ป่วย + ญาติ 
๑. จนกว่าจะพ้นระยะแพร่เช้ือ 
โดยเพาะเลี้ยงเช้ือไม่พบเช้ือ
เจริญเติบโตอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่าง
กันอย่างน้อย 30 วัน 

- ใช้ทรัพยากรมาก  
- ค่าชดเชยมาก 
ให้ความรู้ พัฒนากิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา 

- จากบ้านเป็นเวลานาน 
- สูญเสียรายได้นาน 
 

๒. จนกว่าจะยอมรับการรักษา
หรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ไม่
เสี่ยงท่ีจะขาดการรักษา 

ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า 
จ่ายค่าชดเชยน้อยกว่า 
กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- อาจต้องเข้า-ออกหลายครั้ง 

 
 ประโยชน์จากการให้ XDR-TB เป็นโรคติดต่ออันตราย  
๑. หยุดการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคด้ือยา สู่เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 
๒. เพ่ิมความครอบคลุมของการค้นหาและตรวจคัดกรองผู้สัมผัส 
๓. เพ่ิมการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว เพ่ือให้ได้รับการรักษาจนหาย 
 
 ความพร้อมรองรับการประกาศโรคติดต่ออันตราย  
เดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
- จัดประชาพิจารณ์ร่างแนวทางปฏิบัติฯ รับฟังความเห็นในพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน 
- จัดต้ังศูนย์กลางดูแลวัณโรคด้ือยา 13 เขต (specialized XDR center) 
- มีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  
- ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
หลังประกาศ 
- ต้ังคณะกรรมการป้องกันและควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 
- มีแนวปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วย/อันควรสงสัยว่าเป็น XDR-TB 

 แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ End of TB 
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา (PMDT) ให้ครอบคลุมท้ังประเทศ 

-   จัดต้ัง Specialized XDR-TB Center ท้ัง 13 เขตสุขภาพ 
-   พัฒนาบุคลากร เพ่ือการป้องกัน ดูแลรักษาผู้ป่วย 

การคัดกรองกลุ่มเส่ียง ผู้สัมผัส รักษาผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน 
- เพ่ิมการเข้า 
- ถึงการตรวจทดสอบความไวในกลุ่มเสี่ยงอย่างถ้วนหน้า 
- รวมถึงการติดตามรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน 

การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเศรฐกิจ สังคม 
- สนับสนุนช่วยเหลือค่าชดเชยจากแหล่งทุนต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน 

 
 

ข้อคิดเห็น … 
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ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ   

 พลตรีต่างแดน ได้สอบถามเร่ืองแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างเม่ือสัมผัสผู้ป่วย 

 แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค ช้ีแจงว่าถ้ามีการสัมผัสผู้ป่วยแต่ยังไม่ได้กักแยก ต้องมี
ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการว่า ผู้ป่วยเป็น XDR-TB ถ้าเป็น Close contact จะใช้การจํากัดบริเวณ 1-2 วัน รอผล
ตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนว่าเป็น XDR-TB หรือไม่ 

 ประธาน เสนอแนะให้ขยายความ “การสัมผัสโรค” ว่าเป็น “ผู้ป่วยท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” เป็น XDR-TB แล้ว 
โดยการสัมผัสผู้ป่วย XDR-TB มาก่อน  

 นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวว่าความครอบคลุมการรายงานผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานในประเทศมี
ความสําคัญ และขอให้เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาให้ครอบคลุมมากท่ีสุด ตามท่ีองค์การอนามัยโลกคาด
ประมาณ 

 ประธาน แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสํานักวัณโรคได้ให้ความสําคัญในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิด
ให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาและยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค 

 นายแพทย์สุเทพ กล่าวถึงการดําเนินการรักษาและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างเข้มข้น มีการพัฒนาโปรแกรม
รักษาของสํานักวัณโรคร่วมกับสปสช. และในปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ตัวช้ีวัดเรื่องมาตรการ
ป้องกันรักษาวัณโรคเป็นงานท่ีสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย 

 นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อกังวลเรื่องการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และจํานวน
ผู้ป่วยวัณโรคท่ีได้รับการรายงานมาจากกระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว ควรมีรายงานจํานวนผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลอ่ืนๆด้วย และให้คํานึงถึงความจําเป็นของผู้ป่วยในการกักกันโรค ด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยใน
การสูญเสียรายได้ ถ้าต้องมากักกันในสถานที่แยกกัก 

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแยกกัก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกักเช้ือโรค ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายการรักษาในกลุ่มผู้สัมผัส ถ้าทางเลือกการแยกกักไม่เพียงพอ อาจต้องเพ่ิมทางเลือกท่ี 3  
  

มติท่ีประชุม :  
1. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการให้ประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็น

โรคติดต่ออันตราย เพ่ิมเติม 
2. ท่ีประชุมพิจารณา การแยกกัก โดยมีความเห็นว่าทางเลือก ๒ เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม 
3. มอบกรมควบคุมโรค พิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติให้สมบูรณ์ เพ่ือรองรับประกาศ และ

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งหน้า 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเน่ือง (รายงานความก้าวหน้า) 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

                   1. กรมควบคุมโรค... 
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๑. กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสํานักระบาดวิทยาและสํานักโรคติดต่อท่ัวไป ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นต่ออนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 
20 - 21 มิถุนายน ๒๕60 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
1.1  ท่ีประชุมได้ช้ีแจงอนุบัญญัติ จํานวน 3 ฉบับ 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558  
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
(3) ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วย
ปฏิบัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 

1.2 ท่ีประชุมได้รับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติ จํานวน 7 ฉบับ 
(1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ี
ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. .... 
(2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
(3) ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ี
ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
(4) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด พ.ศ. .... 
(5) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
(6) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  พ.ศ. .... 
(7) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... 

2. เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้จัดประชุม 
ครั้งท่ี 6/2560 โดยท่ีประชุมได้มีการพิจารณาร่างอนุบัญญัติจํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

(1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด พ.ศ. .... 

(2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... 

(3) ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง วิธีการอ่ืนใดซ่ึงผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบช่องทางเข้าออกต้อง
ปฏิบัติเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 

  3. นําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมเม่ือวันท่ี 20 - 21 มิถุนายน ๒๕60 นํามาปรับร่างอนุบัญญัติให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอร่างอนุบัญญัติท่ีได้มีการปรับแก้ไขแล้วผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม จํานวน 4 ฉบับ  

(1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องท่ีหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตติดโรคไข้เหลืองพ.ศ. ....  
(2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... 
(3) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ี

ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. .... 
(4) ร่างประกาศ ... 
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(4) ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะทํางาน
ประจําช่องทางเข้าออก พ.ศ. .... 

     ซ่ึงกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอความเห็นตามท่ีกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีความเห็นให้ปรับแก้ไข 

4. กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสํานักระบาดวิทยาและสํานักโรคติดต่อท่ัวไปได้จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการตามอนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 28 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ริช คอนเวนช่ัน จังหวัด
นนทบุรี   
    4.1 ท่ีประชุมได้ช้ีแจงร่างอนุบัญญัติ จํานวน 11 ฉบับ ดังนี้ 

(1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... 
(2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องท่ีหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตติดโรคไข้เหลืองพ.ศ.  
(3) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ี
ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. .... 
(4) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
(5) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด พ.ศ. .... 
(6) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของ
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... 
(7) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... 
(8) ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแทนของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ในกรณีท่ีผู้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่ง พ.ศ. .... 
(9) ร่างประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ี
ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
(10) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
(11) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการดําเนินการตามอนุบัญญัติท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

(1) เรื่อง แนวทางในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อ  
(2) เรื่อง สาระสําคัญในร่างอนุบัญญัติท่ี ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว  
และอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม 
(3) เรื่อง แนวทางในการดําเนินงานตามอนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ใน
กรณีท่ีเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง  
(4) เรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออันตราย 

 
 

5. ดําเนินการ ... 
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5. ดําเนินการจัดทําร่างแนวทางปฏิบัติ (Flowchart) /คู่มือการดําเนินการตามอนุบัญญัติท่ีต้องออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรติดต่อ พ.ศ. 2558 
6. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จะมีการจัดประชุมคร้ังท่ี 7/2560 ในวันจันทร์ท่ี 25 กันยายน 2560 เวลา 
13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมควบคุมโรค โดยท่ีประชุมจะพิจารณาร่าง อนุ
บัญญัติจํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

(1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาด พ.ศ. .... 
(2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... 
(3) ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... 

 
ข้อเสนอ 

เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และความก้าวหน้าในการจัดทํา
อนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  

  มติท่ีประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.๒ ความก้าวหน้าการจัดทําแนวทางปฏิบัติกับผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง 

 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อท่ัวไป รายงานความก้าวหน้าการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติกับผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง โดยมีความเป็นมาจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได้พิจารณา ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ไข้เหลือง พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบหมายให้ สํานักโรคติดต่อท่ัวไปจัดทําแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท่ีมาจากเขตติดโรค
ไข้เหลือง โดยมีประเด็นสําคัญ คือ 
 มาตรการ ข้อ ๔ กรณีผู้เดินทางท่ีมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง ไม่แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เหลือง หรือแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองท่ีไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี  
 (๑) มีคําสั่งห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางผู้นั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๙ 
(๕) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 
๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มาตรการ ข้อ ๕ กรณีผู้เดินทางท่ีมาจากเขตติดโรคไข้เหลืองได้แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เหลือง แต่เอกสารดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศออกคําสั่งเป็นหนังสือเพ่ือแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้
เดินทางผู้น้ัน ตามสมควรแก่กรณี ไปจนกว่าเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองจะมีผลใช้บังคับ  
  
                   ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันท่ีผู้เดินทางได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 
 โดยความก้าวหน้าในการดําเนินการมีดังน้ี 
  ๑. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน 
  ๒. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ 
  ๓. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โรงพยาบาล โรงแรม บริษัททัวร์ 
 

การจัดทําแนวทางปฏิบัติกับผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคไข้เหลือง 

 
ข้อเสนอ 

 เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบความก้าวหน้าการจัดทําแนวทางปฏิบัติกับผู้เดินทางท่ีมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง 

 มติท่ีประชุม : รับทราบความก้าวหน้าการจัดทําแนวทางปฏิบัติกับผู้เดินทางท่ีมาจากเขตติดโรคไข้เหลือง 
และมอบให้ สํานักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค จัดทํารายละเอียดเพ่ือนําเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. .... วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 

นางสาวอังคณา นําเสนอท่ีมาของร่างประกาศฯนี้ จากการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มี การเสนอให้มีการประกาศให้วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
(Extensively drug - resistant tuberculosis (XDR - TB)) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี. 

 
 

1. ให้มีการกําหนด ... 
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๑. ให้มีการกําหนดนิยามของโรคให้ชัดเจน 
๒. ให้มีการจัดทําแผนหรือข้ันตอนท่ีต้องดําเนินการต่อไปภายหลังจากท่ีได้มีการประกาศให้เป็นโรคติดต่อ

อันตรายแล้วและในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุม
ได้พิจารณาเรื่องการเสนอให้มีการประกาศให้วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - 
resistant tuberculosis (XDR - TB)) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

2.1  เห็นชอบในหลักการในการเสนอให้มีการประกาศให้วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR - 
TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย 

2.2 ให้กําหนดคํานิยามของโรคดังกล่าวมาให้ชัดเจน โดยให้เห็นถึงความแตกต่างจากวัณโรคท่ัวไป 
ในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมได้

พิจารณาเรื่องการเสนอให้มีการประกาศให้วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant 
tuberculosis (XDR - TB)) เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยท่ีประชุมมีมติมอบศูนย์กฎหมายจัดทําร่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกประกาศต่อไป 

โดยมีฐานอํานาจในการออกประกาศ ดังน้ี 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังเจ้า

พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืน ตลอดจนออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี  .......................................................................................................................................................... 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง   
  (๒) ................................. 

 (๓) ................................. 
ให้เพ่ิมเติมโรคติดต่อดังต่อไปน้ีเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีช่ือและอาการสําคัญ ดังน้ี  
 (๑๓) วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant tuberculosis 

(XDR - TB)) เป็นวัณโรคที่มีการด้ือยา ๔ ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) 
กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกท่ีสองท่ีเป็นยาชนิดฉีด (Second - line 
injectable drugs) มีอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เบ่ืออาหาร น้ําหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ เจ็บหน้าอก หอบ
เหนื่อย สามารถแพร่เช้ือสู่ผู้ อ่ืน ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงข้ัน
เสียชีวิตได้ 

 เม่ือพบผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค XDR - TB บุคคลดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 

ประชาชน  
๑. เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล 
๒. ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล 
๓. ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานท่ีท่ีได้มีการชันสูตร 
๔. เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ภายใน ๓ ช่ัวโมง นับแต่พบผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค XDR – TB 
 
 

เจ้าพนักงาน ... 
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เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
๑. มีหน้าท่ีต้องรับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๓๑ และเม่ือได้รับแจ้งแล้ว ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด/กทม. และรายงานข้อมูลน้ันให้กรมควบคุมโรคทราบทันทีตามมาตรา ๓๒      
๒. สามารถใช้มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรา ๓๔ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มข้นมาก

ย่ิงขึ้น ต้ังแต่มาตรการท่ีมีการรอนสิทธิข้ันสูง เช่น การแยกกัก กักกัน การคุมไว้สังเกต จนถึงมาตรการรอนสิทธิข้ันตํ่า 
เช่น การสั่งให้มีการแก้ไขการสุขาภิบาล 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม โดยความเห็นชอบของคกก.จังหวัด/กทม 
ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด/กทม มีอํานาจตามมาตรา ๓๕ ภายในเขตอํานาจของตน ดังนี้ 
 ๑. สั่งปิดตลาด หรือสถานท่ีอ่ืนใดเป็นการช่ัวครา 
 ๒.  สั่งให้ผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหยุดประกอบอาชีพช่ัวคราว 
 ๓. สั่งห้ามให้ผู้ท่ีเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายเข้าไปในสถานท่ีอ่ืนใด 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
มาตรา ๑๔ (๑) กําหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ 
    (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ....................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
๑. เพ่ือให้คําแนะนําและให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและ

อาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....   
๒. มอบกรมควบคุมโรคเสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและลงนามในร่างประกาศดังกล่าวต่อไป 
ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นายแพทย์ครรชิต กล่าวถึงความพร้อมในการประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามมาตรา 34 (2) มีการ
เตรียมการอย่างไรบ้างหลังการประกาศ 
 แพทย์หญิงผลิน กล่าวว่า ทางสํานักวัณโรคมีความพร้อม โดยต้ังคณะทํางานแนวทางปฏิบัติฯ สําหรับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วย ในการกักกัน และดูแลถึงความปลอดภัยของบุคลากร
สาธารณสุข ท่ีดูแลผู้ป่วยวัณโรค  
 ประธาน เสนอแนะให้เตรียมมาตรการรองรับหลังประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย ให้พร้อม เช่น เตรียมการ
เรื่องสถานที่กักกัน เช่น ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือหยุดการแพร่กระจายเช้ือวัณโรค 
 
  

มติท่ีประชุม :  
1. เห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศฯ โดยให้ปรับแก้ไข คํานิยาม อาการสําคัญ ตามที่กรรมการแนะนํา    

 
 
 

2.  แก้ไขอาการ ...  
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2. แก้ไขอาการสําคัญของโรคใน (13) วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - 
resistant tuberculosis (XDR - TB)) เป็นวัณโรคท่ีมีการด้ือยา ๔ ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) 
ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกท่ีสองท่ีเป็นยาชนิด
ฉีด (Second - line injectable drugs) มีอาการไอเร้ือรังหรือไอเป็นเลือด เบ่ืออาหาร น้ําหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ 
เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย สามารถแพร่เช้ือสู่ผู้อ่ืนได้ ในรายท่ีมีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบการหายใจล้มเหลว 

3. มอบกรมควบคุมโรคเสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามในร่างประกาศดังกล่าวต่อไป 

4. ในส่วนการดําเนินการตามมาตรา 34 วรรคท้าย ท่ีประชุมเห็นชอบหลักการในทางเลือกท่ี 2 และ มอบ
กรมควบคุมโรค ดําเนินการจัดทํารายละเอียดประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่ สถานท่ีกักกัน และนํามาเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการต่อไป ข้อสังเกต เพ่ิมเติม การรับไว้สังเกตท่ีบ้าน ต้องมีรายละเอียดท่ีชัดเจนตามหลักการ บังคับ
บําบัด ให้รับข้อเสนอจากท่ีประชุมไประกอบการจัดทํารายละเอียด ควรมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ   
 วาระที่ 6.1 กําหนดการและข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด พ.ศ.2562 – 2564 
 นายแพทย์โสภณ รายงานกําหนดการและข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2562 – 2564 ดังนี้ 

- เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งต้ังและประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการฯ และทบทวน
เอกสาร ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

- เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ครั้งท่ี 1-4 
- เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมปรึกษาผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ และประชุมรับฟังความ

คิดเห็น 
- เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๑ นําเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
- เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
 ข้อเสนอ เพ่ือรายงานกําหนดการและข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.2562 – 2564 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบตามร่างกําหนดการและข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อและโรคระบาด พ.ศ.2562-2564 และ มอบ กรมควบคุมโรค ดําเนินการ 
 
ปิดการประชุม เวลา 1๖.๓0 น. 

 
-------------------------------------------- 
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