
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครัง้ท่ี 4/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 09.30 – 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทรอาคาร 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. พลตรีต่างแดน   พิศาสพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักสนับสนุน  
สํานักงานปลัด ฯ 
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

กรรมการ 

7. นายณัฐภาณุ   นพคุณ ผู้อํานวยการกองสังคม กระทรวงการต่างประเทศ 
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

กรรมการ 

8. นายแพทย์สมชาย   แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายปริยะ   เวสสบุตร ผู้อํานวยการกองกลาง 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรรมการ 

10. นายวิบูลย์   รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ 

11. นางสาวปาริฉัตร   จันทร์อําไพ ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ 
สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงาน
ประกันสังคม 
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรรมการ 

12. 
 

นายวีระกุล   อรณัยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ 

13. นายแพทย์โอภาส   การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขประเทศ  
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

กรรมการ 

14. นายวราสิทธ์ิ   กายจนสูตร ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ 

15. พ.ต.อ.เกษม   รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ.6) โรงพยาบาลตํารวจ 
แทน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 

กรรมการ 

16. แพทย์หญิงนฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ 
 

หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ 
แทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

กรรมการ 
 

17. นางพัฒนา   ศรีทร ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

กรรมการ 
 

18. นายประสิทธ์   ชัยทวีทรัพย์ รักษาการตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) 
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

    19. นายพิสิษฐ์ ... 
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19. นายพิสิษฐ์   วงศ์เธียรธนา นิติกรชํานาญการพิเศษ กองกฎหมาย 
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรรมการ 

20. 
 

นายแพทย์ชัยพร   พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย (ด้านสุขภาพ) 
แทน อธิบดีกรมอนามัย 

กรรมการ 
 

21. นางสาวกาญจนา   นิตยะ ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธ์ุพืช 

กรรมการ 
 

22. นายแพทย์ชวินทร์   ศิรินาค ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

23. นายแพทย์สุรจิต   สุนทรธรรม กรรมการแพทยสภา 
ผู้แทนแพทยสภา 

กรรมการ 

24. ดร.ราศรี   ลีนะกุล ท่ีปรึกษาสภาการพยาบาล 
ผู้แทนสภาการพยาบาล 

กรรมการ 

25. รศ.ยุพา   เอ้ือจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายแพทย์สุรพล   โล่หสิริวัฒน์ ท่ีปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

กรรมการ 

27. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและ
เลขานุการ 

28. นายแพทย์โสภณ  เอ่ียมศิริถาวร ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อท่ัวไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

29. นายแพทย์นคร   เปรมศรี ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม  เน่ืองจากติดราชการ 
1. นายแพทย์สมฤกษ์   จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรรมการ 

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กรมการ 
ผู้ร่วมประชุม 

1. นายแพทย์สมบัติ   แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรวงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

2. นายนัพวุฒิ   ช่ืนบาล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

3. นางนันท์นภัส   วงษ์พิรา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
กองแผนงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

4. นางสาวพรนภา   มักกะสัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

5. นางสาวอังคณา   บริสุทธ์ิ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 
6. นางสาวณัฐนรี   สถิตไพบูลย์ นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 
7. นางสาวจินตนา   บุตรชน นิติกรศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

  8. นางอาริยา   กล่อมสินสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

9. นางสาวจันทร์จิรา... 
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9. นางสาวจันทร์จิรา   เสนาพรม นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

10. นางสาวธนิษฐา   จันทร์พิลา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

11. นายเสนีย์   บํารุงสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

12. นางสาวอรยุดา   เตารส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

13. นางสาวณัฐทิชา   หงษ์สามสิบหก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

14. นางสาวสุภนุช   ทรงเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

15. นางสาวณิชาภัทร   คูกิติรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

16. นางสาวกมลชนก   ช่วยจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

17. นายอานุภาพ   พงษ์พานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

18. นางรัตนา   ธีระวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 

19. นางอรนาถ   วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 

20. ส.พ.ญ.อรพิรุฬห์   ยุรชัย นายสัตวแพทย์ชํานาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 

21. นายแพทย์ชัยพร   สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมประชุม 

22. นายนรัทธ์   ประชานุกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมประชุม 

23. นายปัญญา   ใบทอง นิติกรชํานาญการ กองกฎหมาย สป.สธ. ผู้เข้าร่วมประชุม 

24. นายกฤษณะ   ดีระพัฒน์ นิติกร กองกฎหมาย สป.สธ. ผู้เข้าร่วมประชุม 

25. นายสิทธิพงษ์   สีแสด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สป.สธ. ผู้เข้าร่วมประชุม 

26. แพทย์หญิงวรยา   เหลืองอ่อน ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม 

27. นางสาวขวัญเนตร   มีเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

28. นางสาวธนาภา นิลวิเชียร นักวิชาการสาธารณสุข สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม 

29. แพทย์หญิงผลิน   กมลวัทน์ ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

30. นายอรรถกร   จันทร์มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

31. นายเอกราช   มีแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 

32. นายแพทย์ปรีชา   เปรมปรี ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง ผู้เข้าร่วมประชุม 

33. นางนาถลดา   ประสงค์ศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 

34. นางสาวสุนา   จงสมบูรณ์กุล ผู้ช่วย ผู้เข้าร่วมประชุม 

35. นางสาวนภาพร... 
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35. นางสาวนภาพร   คํากล่อม นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุม 

36. นายแพทย์เมธิพจน์   ชาตะเมธีกุล ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

37. แพทย์หญิงไพลิน   ผู้พัฒน์ นายแพทย์ชํานาญการ  
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

38. นางสาวพีรยา   สีดานุพนธ์ุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

39. แพทย์หญิงพจมาน   ศิริอารยาภรณ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ สํานักระบาด ผู้เข้าร่วมประชุม 

40. แพทย์หญิงอลิสรา   หัตถากร ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักอนามัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

41. นายกฤษฎา   แก้วเงนิ นักจัดการงานท่ัวไป ผู้เข้าร่วมประชุม 

42. นายธีระยศ   กอบอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 

43. นายกรกฎ   ดวงผาสุข นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้ 

๑. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการดําเนินงาน 
     ๑.๑  สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค 

                               1.1.1 สถานการณ์แลปัญหากาฬโรค (Plague) 
                1.1.2 สถานการณ์และปัญหาโรคเมอร์ส: โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  

                                   (MERS: Middle East Respiratory Syndrome) 
                1.1.3 สถานการณ์และปัญหาโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) 
                1.1.4 สถานการณ์และปัญหาวัณโรค (Tuberculosis)  

1.๒     การดําเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อ  
กรุงเทพมหานคร 

                1.๒.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
                     1.๒.2 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 

                    1.๓     การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
            1.๔     การเตรียมความพร้อมรองรับประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 

เป็นโรคติดต่ออันตราย 
2.   เพ่ือเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ดังนี้ 
 2.1 การขอเพ่ิมเติมคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก ตามมาตรา 23 

2.๒ ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
      ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์          
      อัครราชกุมารี 
2.3 มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน 

2.4 การขับเคลื่อน... 
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2.4 การขับเคลื่อนโครงการรณรงค์กําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ําดีฯ (OVCCA) 
 

  
 มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งท่ี 3/๒๕60 เม่ือวันศุกร์ท่ี 22 กันยายน 2560) 

ประธานแจ้งท่ีประชุมเพ่ือให้ คณะกรรมการหรือผู้แทน พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. มีจํานวนท้ังสิ้น 18 หน้า   
(ตามเอกสารแนบวาระท่ี 2) ซ่ึงฝ่ายเลขาฯได้นําส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให้ปรับแก้ไข 

 

มติท่ีประชุม: รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งท่ี 3/๒๕60 
      โดยกรรมการขอแก้ไข ในหน้า 11 ส่วนมติท่ีประชุม ข้อ 2 เพ่ิมคําว่า “และ”ท้ายประโยคให้
เป็น โดยมีความเห็นว่าทางเลือก 2 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม และมอบกรมควบคุมโรค พิจารณาเพ่ิมเติม
รายละเอียดในแนวทางปฏิบัติให้สมบูรณ์ เพ่ือรองรับประกาศ และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติครั้งหน้า 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเน่ือง (รายงานความก้าวหน้า) 

ระเบียบวาระท่ี 4.๑ รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพยากรณ์โรค 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 สถานการณ์และปัญหากาฬโรค (Plague)  
นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยา ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงาน

สถานการณ์และปัญหากาฬโรค (Plague) ประเทศมาดากัสการ์ 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกาฬโรค 

- เกิดจากเช้ือแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งช่ือ Yersinia Pestis 
- แหล่งรังโรค คือ หมัดหนู  
- ติดต่อโดยถูกสัตว์ประเภทหนูกัด หรือหมัดหนูกัด เช้ือเข้าทางบาดแผล 
- ติดต่อจากคนสู่คน โดยการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยกาฬโรคปอดเข้าไป 
- ระยะฟักตัว 1-7 วัน อัตราป่วยตาย 30-100% ถ้าไม่ได้รับการรักษา 

การติดเช้ือกาฬโรค มี 3 รูปแบบได้แก่ 
1. กาฬโรคท่ีต่อมน้ําเหลือง(Bubonic plague) พบบ่อยท่ีสุด อาจมีอาการรุนแรง แต่ไม่แพร่จากคน

สู่คน 
2. กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) มีการแพร่จากคนสู่คน โดยติดต่อทางอากาศผ่านละออง

ฝอย (doplet) 
3. กาฬโรคแบบโลหิตเป็นพิษ (Septicemia plague)  

การระบาดใหญ่ในประเทศมาดากัสการ์ พ.ศ. 2560 
  การระบาดในประเทศมาดากัสการ์เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ซ่ึงประเทศ
มาดากัสการ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของกาฬโรคอยู่เป็นประจํา เพราะเป็นโรคประจําถ่ิน ส่วนใหญ่มักพบเป็น
กาฬโรคตอ่มนํ้าเหลือง  
  สิ่งสําคัญท่ีทําให้เกิดกาฬโรคอย่างต่อเน่ืองในประเทศมาดากัสการ์ คาดว่าเกิดจากระบบสาธารณสุข
ท่ียังไม่เข้มแข็งในการตรวจจับสถานการณ์โรคท่ีแท้จริงเม่ือเกิดการแพร่ระบาดของโรค อีกท้ังความเช่ือด้าน
ศาสนาเกี่ยวกับการฝังศพ ซ่ึงทําให้มีผู้สัมผัสกับศพที่เสียชีวิตจากกาฬโรค 

ระหว่างวันท่ี... 
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ระหว่างวันที่1 ส.ค. -17 พ.ย. 2560 พบผู้ป่วย (รวมต้ังแต่ยืนยัน เข้าข่าย และสงสัย) จํานวน 
2,267 ราย เสียชีวิต 195 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 9% 
• Pulmonary plague 1,732 ราย (76%)ซ่ึงทําให้เกิดการถ่ายทอดกาฬโรคจากคนสู่คนมากท่ีสุด 
• Bubonic plague 327 ราย (14%) 
• Septicaemic(การติดเช้ือในกระแสเลือด)1 ราย 
• รอผลการตรวจยืนยัน 207 ราย 

มาตรการควบคุมโรคในมาดากัสการ์ 
 ประเทศมาดากัสการ์ 

- องค์การอนามัยโลกช่วยในการทํา Exit screening 
- องค์การอนามัยโลก ช่วยสนับสนุนantibiotic 1,190,000โดส 
-การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในชุมชนในการค้นหาและติดตามผู้สัมผัส (Training community 
health workers on contact tracing) 
- ให้คําแนะนําประชาชนให้ระมัดระวังไม่ให้หมัดกัด กําจัดหนู และใช้สารเคมีในการกําจัดหมัด ไม่
จับซากสัตว์ท่ีตายแล้วด้วยมือเปล่า ไม่สัมผัสผู้ป่วยท่ีสงสัยกาฬโรคปอด เม่ือมีอาการป่วยควรเข้ารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน 
- บุคลากรทางการแพทย์ควรสวมชุดอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเม่ือดูแลผู้ป่วยกาฬโรคปอด 
ประเทศกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆใกล้เคียง 
- องค์การอนามัยโลก ให้เพ่ิมระดับการเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศอื่นๆ
ในแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก 

กาฬโรคในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2477 – 2495 
  ระบาดในประเทศไทยเมื่อปี 2477 ท่ีกรุงเทพมหานครเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2447 มีรายงานข่าว
การตรวจพบ ชาวอินเดียซ่ึงเป็นคนในบังคับของอังกฤษท่ีตึกแขกหมู่ตึกแดงซ่ึงต้ังอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้า
เจ้าพระยาได้ป่วยและตายจากโรคท่ีน่าสงสัยว่าจะเป็นกาฬโรค  

ภายหลังจากท่ีนายแพทย์แคมเบลไฮเอต พนักงานแพทย์กรมศุขาภิบาลได้เข้าไปสอบถามติดตาม
เรื่องราว จนสงสัยว่าน่าจะเป็นกาฬโรค เพราะภายในเวลา 3 วัน มีผู้ตายถึง 5 คน และบางคนก็มีอาการ
คล้ายเป็นกาฬโรค 

พบว่ามีการรายงานคร้ังสุดท้ายในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ 2495 พบผู้ป่วย 9 ราย เสียชีวิต 4 ราย 
การระบาดคร้ังสุดท้ายซ่ึงเกิดข้ึนท่ีจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ป่วย 2 รายและเสียชีวิต 1 ราย 
การประเมินความเส่ียงโดยองค์การอนามัยโลก 
  - จากข้อมูลต่างๆน่าจะถือได้ว่าสถานการณ์การระบาดได้จบลงแล้ว แต่จะยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ได้
อีกเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลของโรคกาฬโรคของมาดากัสการ์ (เดือนเมษายน) 

- ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคในประเทศมาดากัสการ์ยังคงเป็นระดับสูง 
- ความเสี่ยงของการแพร่ออกนอกประเทศถูกทําให้น้อยลง จากการท่ีกาฬโรคปอดมีระยะฟักตัวสั้น, 

การทํา exit screening, คําแนะนําแก่ผู้เดินทาง, และการเพ่ิมระดับการเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือน
บ้าน ไม่พบผู้ป่วยในประเทศอ่ืนๆท่ีเช่ือมโยงกับการระบาดคร้ังน้ี 

- ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไปท่ัวโลกน้ันอยู่ในระดับตํ่า 
การพิจารณาเพ่ือเสนอให้ประเทศมาดากัสการ์เป็นเขตติดโรค 
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมมีมติ ไม่เสนอให้ประกาศ

ประเทศมาดากัสการ์เป็นเขตติดโรคกาฬโรค แต่ให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านแนวทางต่างๆ หากมีการระบาด
รุนแรงครั้งต่อไปจะได้ดําเนินการได้รวดเร็วข้ึน 

ความเสี่ยงของ ... 
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เนื่องจาก ความเสี่ยงในภาพรวมไม่อยู่ในระดับสูง และผู้เดินทางมาประเทศไทยมีจํานวนน้อย (ประมาณ 
200 คน/เดือน) โดยให้คงมาตรการติดตามผู้เดินทางจากประเทศมาดากัสการ์และเฝ้าระวังอาการป่วยตามนิยาม
ผู้ป่วยโรคกาฬโรคอย่างเข้มข้น จนครบ 7 วันหลังเดินทางออกจากประเทศมาดากัสการ์ 

 
ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบสถานการณ์เฝ้าระวังกาฬโรคและการพยากรณ์โรค 
มติท่ีประชุม: ๑. รับทราบ สถานการณ์เฝ้าระวังกาฬโรคและการพยากรณ์โรค 
       2. รับทราบมติการประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ ยังไม่เสนอให้ประกาศประเทศมาดากัสการ์
เป็นเขตติดกาฬโรค และ.ให้กรมควบคุมโรค คงมาตรการติดตามผู้เดินทางจากประเทศมาดากัสการ์และเฝ้าระวัง
อาการป่วยตามนิยามผู้ป่วยโรคกาฬโรคอย่างเข้มข้น จนครบเจ็ดวันหลังเดินทางออกจากประเทศมาดากัสการ์ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 สถานการณ์และปัญหาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) 
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ รายงานสถานการณ์โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 
สถานการณ์โรคในต่างประเทศ 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกต้ังแต่เดือนกันยายน 2555 – 10 พฤศจิกายน 2560 พบผู้ป่วย
ยืนยันท้ังสิ้น 2,103 ราย เสียชีวิต 733 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 จาก 27 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ตะวันออกกลาง แต่ผู้ติดเช้ือมีการเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ ในประเทศไทยจังหวัดท่ีมีการแพร่กระจายของโรค 
คือ จังหวัดตราด 

ปี 2560 (1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2560)พบผู้ป่วยท้ังหมด 221 ราย เสียชีวิตท้ังสิ้น 58 รายซ่ึง
พบในประเทศซาอุดิอาระเบีย 210 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6 ราย, กาตาร์ 3 ราย, สาธารณรัฐ
เลบานอน 1 ราย และรัฐสุลต่านโอมาน 1 ราย 

ในปี 2557 มีการระบาดของโรคเมอร์สในประเทศซาอุดิอาระเบีย จากนั้นพบผู้ป่วยเป็นระยะๆ 
และเกิดการระบาดใหญ่อีกครั้งเม่ือปี 2558 ท่ีประเทศเกาหลีใต้ ทําให้มีการกักกันผู้สัมผัสโรค 15,000 
ราย  
สถานการณ์โรคเมอร์สท่ัวโลก ต้ังแต่ต้นปี 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 
  ประเทศซาอุดิอาระเบียมีชาวมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญ เพ่ือทําพิธีฮัจญ์ และพิธีอุมเราะห์ประมาณ 
10,000 คนซ่ึงเมืองที่มีการระบาดของโรคเมอร์สทําให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ดังนี ้

เมือง  
ผู้ป่วย
(ราย) 

เสียชีวิต
(ราย) 

ริยาด 75 13 
ดูเมดอัลยัลดาล์ 21 2 
วาดิอัล ดาวาซีร์ 15 1 
ญิดดะฮ์หรือ เจดดาห์ 12 7 
โฮฟัฟ 11 5
เมืองอ่ืนๆ (39 เมือง)  78 31
รวม 212 59 

ต้ังแต่เร่ิมต้นการระบาดปี 2555 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยจากซาอุดิอาระเบียประมาณ 80% ของ
ผู้ป่วยท้ังหมด 

 
 
 

ผู้ป่วยยืนยัน ... 
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ผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สในประเทศไทย 
ตัวแปร  รายท่ี 1 รายท่ี 2 รายท่ี 3  
เพศ/ สัญชาติ ชาย ชาวโอมาน ชาย ชาวโอมาน ชาย ชาวคูเวต 
อายุ  75ปี 71 ปี 18 ปี  
ท่ีอยู่  เมือง Bidiyah เมือง Sohar -  
วันท่ีมาถึงประเทศไทย  15 มิ.ย. 58 22 ม.ค. 59 26 ก.ค. 59 
เหตุผลท่ีมาประเทศไทย  เพ่ือเข้ารับการรักษาใน

รพ.เอกชน (ด้วย
โรคหัวใจและอาการทาง
ระบบประสาท)  

เพ่ือเข้ารับการรักษาใน
รพ.เอกชน (ด้วยโรคปอด
บวม) 

เพ่ือเข้ารับการรักษาใน
รพ.เอกชน (โรคทางเดิน
อาหาร) 

อาการทางเดินหายใจ  ปอดอักเสบ ปอดอักเสบ ติดเช้ือทางเดินหายใจ 
สถานท่ีท่ีผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยครั้งแรก  

รพ.เอกชนในกรุงเทพ รพ.เอกชนในกรุงเทพ รพ.เอกชนในกรุงเทพ 

ผลการรักษาที่สถาบัน
บําราศนราดูร 

หายเป็นปกติ หายเป็นปกติ หายเป็นปกติ 

มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ท่ีดําเนินการ 
การเฝ้าระวังโรค 
- ติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเน่ืองท้ังในคนและสัตว์ 
- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงท่ีช่องทางเข้า-ออกประเทศ ทุกช่องทาง 
- การเฝ้าระวังในโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
- จัดทีมดูแลผู้ท่ีเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา (ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง) 
การดูแลรักษาพยาบาล และควบคุมการติดเช้ือ 
- ดําเนินการตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์/ ระบบป้องกันการติดเช้ือ 
- เตรียมความพร้อมห้องแยก โดยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปต้องมีอย่างน้อย 1 ห้อง 
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 เขต ท่ัวประเทศ 
การบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมรับมือ 
- เตรียมพร้อมการบริหารจัดการรองรับ EOC ในกรมควบคุมโรค และจัดทําแผน BCP 
- พิจารณาประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยประเมินจากความรุนแรงของสถานการณ์ 
การสื่อสารความเสี่ยง 
- สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนท่ัวไป ผู้เดินทางกลับจากแสวงบุญ ผู้ป่วยสงสัย ในรูปแบบต่างๆท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- จัดทําข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์/ เตรียมแผนการสื่อสารความเสี่ยง 
ระบบการดูแลสุขภาพผู้ท่ีเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา 
1. ก่อนไป: มีการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน
โรคไข้กาฬหลังแอ่น 

2. ระหว่างประกอบพิธี: เม่ือปีท่ีแลว้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหน่วยพยาบาลไปดูแลผู้ประกอบ
พิธีอย่างใกล้ชิด 

3. ขากลับ: มีการตรวจคัดกรองผู้ท่ีกลับจากการประกอบพิธีท่ีด่านขาเข้าประเทศ และมีการติดตามผู้
ท่ีเดินทางกลับมาอีก 1 เดือน 

 

จากการติดตาม ... 
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จากการติดตามเฝ้าระวัง ผู้แสวงบุญชาวไทย ท่ีเดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปี2560 มี
จํานวน 8,700 คน มีการติดตามเฝ้าระวังผู้ท่ีเดินทางกลับจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนราธิวาส 
สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินกระบ่ี ได้คัดกรองผู้ท่ีมีอาการทางเดินหายใจผิดปกติ และมีไข้ มีจํานวน 
80% คิดเป็น 87 ราย ส่วนใหญ่มีแค่อาการผิดปกติท่ีทางเดินหายใจ และเป็นไข้หวัดธรรมดาและไม่มีอาการ
ของโรคเมอร์ส 

การเสนอให้ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเขตติดโรคเมอร์ส 
จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมมีมติ ยังไม่ต้อง

ประกาศให้ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นพ้ืนท่ีเขตติดโรคเมอร์ส และขอให้ 
- เพ่ิมมาตรการคัดกรองให้เข้มข้นข้ึน 
- มีคําแนะนําให้กับกลุ่มเสี่ยงท่ีจะเดินทางไปยังประเทศท่ีมีการระบาดของโรค 
- มีกระบวนการติดตามหลังเดินทางกลับ และรายงานตัวเม่ือมีอาการของโรค 

ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคเมอร์สและการพยากรณ์โรค 
มติท่ีประชุม: ๑. รับทราบ สถานการณ์เฝ้าระวังโรคเมอร์สและการพยากรณ์โรค 
       2 . รับทราบมติการประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ ยังไม่ เสนอให้ประกาศประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเป็นเขตติดโรคเมอร์ส และให้เพ่ิมมาตรการคัดกรองให้เข้มข้นขึ้น มีคําแนะนําให้กับกลุ่มเสี่ยงท่ีจะ
เดินทางไปยังประเทศท่ีมีการระบาดของโรค มีกระบวนการติดตามหลังเดินทางกลับ และรายงานตัวเม่ือมีอาการของ
โรค 
 

ระเบยีบวาระที่ 4.1.3 สถานการณ์และปัญหาโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) 
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ดังน้ี 
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ: ในคน 
จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 
สายพันธ์ุ H5N1 
- พบผู้ป่วยล่าสุดท่ีประเทศอินโดนีเซีย เม่ือกันยายน 2560 จํานวน 1 ราย 
- ในปี 2560 มีผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
- มกราคม ปี 2546 - 27 กันยายน 2560  พบผู้ติดเช้ือ 860 ราย   เสียชีวิต 454 ราย ใน 16 ประเทศ 
สายพันธ์ุ H5N6 
- พบผู้ป่วยล่าสุด 1 ธันวาคม 2559 
- ปี 2547 – 27 กันยายน 2560 พบผู้ป่วยยืนยัน 16 ราย  เสียชีวิต 6 ราย  
- ผู้ป่วยยืนยันและผู้เสียชีวิตท้ังหมดเกิดในประเทศจีน 
 
จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงาน เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 
สายพันธ์ุ H7N9 
- ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ ปี  2556 –25 ตุ ล าค ม  2560 ผู้ ป่ ว ย ส ะ ส ม ท้ั งห ม ด  1,622 ร า ย             
และเสียชีวิต 619 ราย 

- พบการระบาดหลักในประเทศจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษ มีรายงานผู้ติดเช้ือท่ีเดินทางไปยังมาเลเซีย (1 
ราย) และแคนาดา (2 ราย) เม่ือปี 2557 และ ปี 2558 ตามลําดับ 

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ 
- จากรายงานของ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ต้ังแต่เดือนมกราคม – 10 พฤศจิกายน 2560 
พบสายพันธ์ุท่ีมีการระบาด คือ H5N1, H5N2, H5N5, H5N6, H5N8, H5, H7N3, H7N9 

- พ้ืนท่ีท่ีพบการระบาด ดังนี้  พ้ืนท่ีท่ีพบการระบาด ... 



10 
 

- ยุโรป       25 ประเทศ            -      เอเชีย      17 ประเทศ 
- แอฟริกา     9 ประเทศ            -      อเมริกา       2 ประเทศ 
- พบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ของประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย ระหว่าง 1 มกราคม – 10 พฤศจิกายน 

2560 รวม 71 จุด โดยพบสายพันธ์ุท่ีมีการระบาด คือ H5N1, H5N6, H7N3 ในประเทศกัมพูชา 
เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย 
โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก 
- ไม่พบรายงานโรคไข้หวัดนกในสัตว์เกิดข้ึนในประเทศไทย เป็นเวลา 8 ปี 11 เดือน   นับจากทําลายสัตว์ปีก
รายสุดท้าย วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 

โรคไข้หวัดนกในคน 
- ต้ังแต่ปี 2547 พบผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรค
ไข้หวัดนกต้ังแต่ปี 2549  จนถึงปัจจุบัน 

- ต้ังแต่ 1 มกราคม – 29 กันยายน 2560 พบเหตุการณ์สงสัยโรคไข้หวัดนก 68 เหตุการณ์ ผู้ป่วยสงสัย
รวม 87 ราย จังหวัดท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กําแพงเพชร และสุโขทัย  

- จังหวัดที่มีความเสี่ยงสําหรับโรคไข้หวัดนก จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, น่าน, แพร่,      
  อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, ประจวบคีรีขันธ์, หนองบัวลําภู, กระบ่ี และสงขลา 
มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ท่ีดําเนินการ 
การเฝ้าระวังโรค ทางระบาดวิทยาและห้องปฏิบติัการ 
- ในคน เฝ้าระวังผู้ป่วยอาการปอดอักเสบรุนแรง ท่ีมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก  
- ในสัตว์ เฝ้าระวังทางอาการ สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และทางห้องปฏิบัติการในสัตว์กลุ่มเสี่ยง 
- ทําหนังสือแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ 
การดูแลรักษาพยาบาลในคน และควบคุมการติดเช้ือ 
- แจ้งสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีดําเนินการคัดกรองผู้ท่ีมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก 
- สํารวจ และสนับสนุนสถานพยาบาลให้มีห้องแยกความดันลบทุกจังหวัด และให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน
การติดเช้ือในโรงพยาบาล 

- จัดอบรมแพทย์พยาบาลในพื้นท่ีเสี่ยง เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
การบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมรับมือ 
- สํารองยาต้านไวรัส (Oseltamivir) และเวชภัณฑ์ให้มีพร้อมใช้ 
- การซ้อมแผน Tabletop exercise ระดับกระทรวงและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับปฏิบัติ 
การสื่อสารความเสี่ยง 
- ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทํา info graphic เรื่อง การปฏิบัติตนเม่ือพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ และการ
กําจัดซากสัตว์อย่างถูกวิธี 

- แจ้งโรงเรียนท่ีมีโครงการอาหารกลางวันท่ีมีการเล้ียงสัตว์ปีก 
ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบสถานการณ์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและการพยากรณ์โรค 
มติท่ีประชุม: รับทราบ สถานการณ์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและการพยากรณ์โรค 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 สถานการณ์และปัญหาวัณโรค (Tuberculosis) 
นายอรรถกร จันทร์มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค รายงาน

สถานการณ์วัณโรค ดังน้ี 
สถานการณ์และปัญหาวัณโรค 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 ... 
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องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศ ท่ีมีปัญหาวัณโรคสูง 
 ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 

- TB สูง (30 ประเทศ) 
- TB/HIV สูง (30 ประเทศ)  
- MDR-TB สูง (30 ประเทศ) 
- TB + TB/HIV + MDR-TB สูง (14 ประเทศ) 

จํานวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าเปรียบเทียบจํานวนท่ีได้รับรายงานของ
ประเทศไทย 

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ข้อมูลผู้ป่วยท่ีคาดว่า
จะพบในประเทศไทยสูงกว่าจํานวนผู้ป่วยท่ีมีการรายงานในประเทศ ตามระบบรายงานของประเทศไทย 
โดยปี 2559 พบว่าผู้ป่วยที่ข้ึนทะเบียนมีเพียง 68,040 ราย ซ่ึงจํานวนท่ีแตกต่างน้ี ประเทศไทยต้อง
ดําเนินการกํากับติดตามการรายงานและการค้นหา เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษามากท่ีสุด 

  ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีข้ึนทะเบียน ปี 2558 
ข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2558 – 2559 โดยปี 2558 มีผลการรักษาวัณ

โรคในภาพรวมของประเทศอยู่ท่ี ร้อยละ 73.96 ปัญหาของประเทศไทยอยู่ท่ี ผู้ป่วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียน
รักษาแล้วเสียชีวิต และผู้ ป่วยวัณโรคท่ีขาดยา เป็นปัญหาสําคัญท่ีผู้บริหารทุกระดับในกระทรวงให้
ความสําคัญ  
ร้อยละผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีข้ึนทะเบียน ปี 2559 

ในปีท่ีผ่านมา ปัญหาท่ีพบ อยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต และผู้ป่วยวัณโรคขาดยาคิดเป็น ร้อยละ 
10 และในปี 2560 กรมควบคุมโรค จึงได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการดําเนินการค้นหาผู้ป่วยวัณ
โรคเพ่ือเข้าสู่การรักษา 
สถานการณ์วัณโรคในบุคลากรสาธารณสุขในปี 2560 

จากข้อมูลรายงานโรคและส่ิงคุกคามสุขภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จํานวน  139 
แห่ง มีข้อมูลการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรในโรงพยาบาล จํานวน 26,547 ราย พบว่า บุคลากรท่ี
เป็นวัณโรครายใหม่ จํานวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของบุคลากรท่ีได้รับการตรวจสุขภาพท้ังหมด 
การคัดกรอง HIV ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ปี 2560  

สํานักวัณโรค ได้ค้นหาและคัดกรอง HIV ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ควบคู่กันไปตามนโยบายของผู้บริหาร
และแนวทางองค์การอนามัยโลก ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายต้องได้รับการคัดกรอง HIV ทุกราย ในช่วงปีท่ีผ่านมา 
พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคท่ีตรวจคัดกรองท้ังหมด ร้อยละ 80.04 เป็น HIV positive ถึงร้อยละ 11.32 
  ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีพบว่าเป็น HIV positive มีแนวทางให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ หรือยา ARV 
(Antiretroviral) เพ่ือเพ่ิมอัตราสําเร็จของการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิต โดยผู้ป่วยวัณโรคท่ีพบ HIV 
positive ได้รับยา ARV คิดเป็น ร้อยละ 62.04  
รายงานผลนโยบายเร่งรัดคัดกรองวัณโรคในเรือนจํา ปีงบประมาณ 2560 

     สํานักวัณโรคได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ซ่ึงเรือนจําเป็นสถานที่ ท่ี
แพร่กระจายเช้ือวัณโรคได้ง่าย การคัดกรองในปีท่ีผ่านมาพบ ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจําท่ีเป็นวัณโรคท่ัวประเทศ
จํานวน 2,260 ราย ยังไม่รวมท่ีรายงานในระบบไปแล้ว ผู้ป่วยท่ีอยู่ในเรือนจําท่ีได้คัดกรองไปแล้วจะเข้าไปสู่
ระบบการรักษา และการกํากับติดตามการดําเนินงานท่ีจะดูแลผู้ป่วยในกรณีท่ีผู้ต้องหาพ้นโทษ 
 
 
สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (MDR-TB)  สถานการณ์ผู้ป่วย ... 
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WHO คาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน (MDR-TB) ในปี 2559 
จํานวน 4,500 ราย และปี 2560 จํานวน 4,700 ราย การข้ึนทะเบียนและรายงานรักษาวัณโรคด้ือยา
หลายขนานมีจํานวนผู้ป่วยในปี 2559 จํานวน 581 ราย และปี 2560 จํานวน 484 ราย 
สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)  

คาดประมาณการจํานวนผู้ป่วยในปี 2559 จํานวน 450 ราย และปี 2560 จํานวน 470 ราย แต่
มีจํานวนผู้ป่วยท่ีข้ึนเบียนในปี 2559 จํานวน 13 ราย ปี 2560 จํานวน 28 ราย ซ่ึงแตกต่างจากท่ีคาด
ประมาณไว้มาก 

ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบสถานการณ์เฝ้าระวังวัณโรคและการพยากรณ์โรค 
ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค สอบถามว่าประชาชน
ท่ัวไป มีมาตรการเชิงรุกอย่างไรในการคัดกรองวัณโรค 
 แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค กล่าวว่าประชาชนท่ัวไปมีมาตรการอยู่ในหลักปฏิบัติ 
เช่น ก่อนการสัมผัสก็ต้องตรวจ ซ่ึงทําได้มากน้อยต้องดูการดําเนินงานท่ีผ่านมา ซ่ึงตอนนี้มีข่าวเด็กนักเรียนเป็นวัณโรค
เพ่ิมข้ึน ได้เฝ้าระวังและค้นหาท้ังหมด ส่วนประชาชนทั่วไปได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงวัณโรคมีอาการ
อย่างไร และอาการอย่างไรควรจะมาพบแพทย์ และใช้การรณรงค์ร่วมด้วย  
 ประธาน กล่าวสรุปว่า ประชาชนท่ัวไป ทางสํานักวัณโรคมีมาตรการให้ความรู้ความเข้าใจ ให้สังเกตตัวเอง ถ้า
สงสัยให้ไปพบแพทย์ ท้ังยังมีทํา Case finding ในกลุ่มเส่ียง มีรายงานผู้ป่วยในโรงเรียน ทางสํานักวัณโรคได้ส่งทีมไป
ดําเนินการในโรงเรียน และการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจําเป็นเป้าหมายหลัก เพราะผู้ต้องหามีการติดเช้ือ HIV ร่วม
ด้วย ท้ังจากยาเสพติด และการแพร่เช้ือในเรือนจํา จนกลายเป็นวัณโรคด้ือยา จนกระท่ังออกจากเรือนจําก็แพร่เช้ือใน
ครอบครัวและชุมชนอีก เรือนจําจึงเป็นเป้าหมายใหญ่ของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
 นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ นักวิชาการอิสระ ช่ืนชมการพยายามในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในการ
พยายามตรวจผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ในทางกลับกันงาน HIV ได้ผสมผสานกับงานวัณโรคอย่างไรบ้าง ข้อมูลในส่วนนั้น
นํามาประกอบกับข้อมูลในการค้นหาผู้ป่วยอย่างไร 
 แพทย์หญิงผลิน กล่าวว่าเม่ือครั้งประชุม Ending TB ท่ีกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้มีการกล่าวถึงเรื่อง 
HIV โดยให้นํามาบูรณาการกับวัณโรค แต่เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลตัวเลขผู้ติดเช้ือ HIV ฉะน้ันสํานักวัณโรคและสํานัก
เอดส์ฯ ควรมีการบูรณาการกันในส่วนของผู้ติดเช้ือ HIV เร่ืองการคัดกรองเช้ือวัณโรคในผู้ป่วย HIV ด้วย 
 ดร.ณัฐภานุ นพคุณ ผู้อํานวยการกองสังคม กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมในมิติภาพกว้างของ
ต่างประเทศ เรื่องการเฝ้าระวังโรคติดต่อซ่ึงมีหลายวิธี และในส่วนของข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศได้ทํางานกับ
กรมควบคุมโรคเป็นประจํา ท้ังเรื่องการประชุมวัณโรคท่ีกรุงมอสโก กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานให้ ใน
ส่วนของกาฬโรคท่ีประเทศมาดากัสการ์ มีสถานกงสุลใหญ่อยู่ท่ีเมืองอันตานานาริโว ซ่ึงได้ติดตามสถานการณ์รวมทั้ง
วัณโรคด้วย ในขณะเดียวกันมีชุมชนในประเทศมาดากัสการ์ สถานกงสุลได้เตือนและการเฝ้าระวังผ่าน Social media 
เป็นประจํา สําหรับโรคเมอร์สกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับกรมควบคุมโรคเป็นประจํา ในพิธีฮัจญ์ทุกปีจะมี
เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าระวังในเรื่องของโรคติดต่อด้วย ในปีล่าสุดไม่มีผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเมอร์ส 
เพียงแต่ป่วยจากโรคทางเดินหายใจเท่าน้ัน  
 นายแพทย์สุรพล โล่สิริวัฒน์ ท่ีปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า 
บุคลากรสาธารณสุขเป็นวัณโรคเยอะมาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐ ซ่ึงต้องให้ความสําคัญในการป้องกัน 

นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการแพทยสภา กล่าวว่าเรื่องวัณโรคต้องมีการเฝ้าระวังในคนอีก 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค ท่ีต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 25 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันหรือการ
อาศัยอยู่ชายคาเดียวกัน ก็ต้องเฝ้าระวังด้วย และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลในห้อง
ฉุกเฉินซ่ึงมีความเส่ียงมากกว่าบุคคลอ่ืน ควรมีการเฝ้าระวังในกลุ่มนี้ด้วย 

นางสาวกาญจนา... 
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นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กล่าว
ว่าลิง ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นแหล่งรังโรคท่ีสําคัญ ปี 2560 สถานีเพาะเล้ียง
สัตว์ป่ากระบกคู่ จ.ฉะเชิงเทรา มีการระบาดของวัณโรคในลิง กรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าท่ีมาสอบสวนโรค ซ่ึงยังไม่
พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีท่ีป่วยจากการติดเช้ือวัณโรค และได้สํารวจลิงท่ีอาศัยในแหล่งชุมชนจํานวนมากกว่า 40,000 ตัว มี
นโยบายว่าเจ้าหน้าท่ีต้องลงไปจับ และทําหมันควบคุมประชากร แล้วส่งข้อมูลมาท่ีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ท้ังนี้กรม
อุทยานฯ มีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอีกหลายแห่งซ่ึงได้รับเลี้ยงสัตว์ป่าของกลาง ซ่ึงลิงท้ังหมดเป็นลิงท่ีมาจากแหล่ง
ชุมชนท้ังหมด พบว่ามีแนวโน้มจะเป็นวัณโรคในสัตว์ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ซ่ึง
ต้องการสนับสนุนการคัดกรองวัณโรคแก่เจ้าหน้าท่ี 

นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่าเร่ืองวัณโรคปัจจุบันเป็นปัญหามากข้ึน 
แต่การต่อสู้กับวัณโรคน้อยลงเรื่อยๆ การก่อต้ังสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯจึงเกิดข้ึน เพ่ือป้องกัน รักษา 
ควบคุมวัณโรค แต่ประชาชนท่ีเป็นวัณโรคยังเข้ารับการบริการน้อย ควรมีโครงการท่ีช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันวัณ
โรคในอนาคต เพราะเป็นปัญหาใหญ่ 

ประธาน กล่าวว่าควรประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สมาคมปราบฯ น่าจะเป็นองค์กรหลักท่ีป้องกันวัณ
โรค แต่เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เลยทําให้เกิดช่องว่างข้ึน แต่กรมควบคุมโรคได้เรียนเชิญอาจารย์จาก
สมาคมปราบฯ มาให้คําปรึกษาในเรื่องน้ี   

แพทย์หญิงผลิน กล่าวเสริมว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สํานักวัณโรครวบรวมรายช่ือ TB 
champions และตั้งคณะกรรมการ มีเป้าหมายเพ่ือ Ending Operations for TB (NOC-TB)  

นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา นิติกรชํานาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว
ว่าบุคลากรในโรงพยาบาลท่ีติดเช้ือวัณโรค ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการโรงพยาบาล จะม่ันใจได้อย่างไรว่าเม่ือเข้าไปใช้
บริการในโรงพยาบาลแล้วจะไม่ได้รับเช้ือวัณโรค ประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างไร เช่น แมสหรือผ้า
ปิดปาก  

นายแพทย์สุรจิต กล่าวว่าการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจต้องป้องกันท่ีผู้แพร่กระจาย การใส่แมสต้องใส่
ในผู้ท่ีเป็นโรค ผู้ท่ีไม่เป็นโรคใส่แมสไม่สามารถป้องกันได้ สิ่งท่ีสําคัญคือการสร้างวัฒนธรรม ให้ผู้ท่ีเป็นโรคใส่ผ้าปิดปาก
แม้อยู่ในที่ชุมชน  

นายแพทย์สมหวัง กล่าวว่า ปัจจุบันมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในหน่วย OPD และ
โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งได้ติดเคร่ืองปรับอากาศ ทําอย่างไรให้การระบายอากาศได้ดี อีกท้ังการให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลในการสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการแพร่เช้ือไปสู่ผู้อ่ืน 

ประธาน มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับข้อเสนอไป Strengthen มาตรการท่ีดําเนินอยู่แล้ว ให้เข้มข้น มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

นายแพทย์สุรจิต กล่าวเสริมว่าการล้างมือเป็นการป้องกันได้อีกช่องทางหน่ึงในคนปกติ ซ่ึงควรส่งเสริมให้มี
การทําทุกกระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริมไปยังการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรณรงค์ว่าผู้ป่วยควรใส่
แมสและคนปกติคนล้างมือเป็นประจํา 

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
สํานักอนามัยได้ส่งทีมตรวจสถานท่ีมหรรสพเป็นประจํา แต่สถาบันเรียนพิเศษยังเป็นสถานท่ีเสี่ยงในการแพร่เช้ือโรค  
 
มติท่ีประชุม 1. รับทราบสถานการณ์วัณโรค ของประเทศ ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ในเรือนจํา บุคลากรทางการแพทย์  
      2. รับทราบสถานการณ์ผู้ป่วย MDR-TB และ XDR-TB 
      3. มอบกรมควบคุมโรค รับข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปดําเนินการ เช่น การค้นหาผู้ป่วย HIV ท่ีมี TB 
ร่วมด้วยเพ่ิมเติม 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ผลการดําเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ .๒ .๑  รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร 
นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อํานวยการกองควบคุมโรค สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร รายงาน

ความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดังน้ี  
ผลการดําเนินงานปี ๒๕๖๐ 
๑. การจัดประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพ่ือดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดจํานวน 1 

ครั้ง ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
๒. การจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาดในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 มีแผนปฏิบัติการ ฯ ประกอบด้วย 4 ระบบ 30 แผน ได้แก่ 
 ๒.1 ระบบป้องกันโรคติดต่อ (Prevention) 21 แผน 
 ๒.2 ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ (Detection) 3 แผน 
 ๒.3 ระบบควบคุมโรคติดต่อและตอบสนองต่อปัญหา (Response) 3 แผ่น 
 ๒.4 ระบบสนับสนุนการดําเนินงานด้านโรคติดต่อ (Support) 3 แผ่น  
๓. การแต่งต้ังคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา 23 ในกรณีจังหวัดน้ันมีด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ แต่งต้ังแล้ว จํานวน 2 ช่องทาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงนามในฐานะ
ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
 ๓.๑ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ท่ี1/2560 ลง
 วันท่ี 21 พ.ย. 2560 
 ๓.๒ ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย)ตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครท่ีลงวันท่ี 
 2/2560 ลงวันท่ี 21 พ.ย. 2560 
๔. การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ตามมาตรา 26 
 - ดําเนินการอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อรวมท้ังสิ้น 364 คน 
 ในพ.ศ. 2559 และ 2560 
 - คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้แต่งต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 
 (SRRT) สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
 - อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายเรื่องความจําเป็นในการอบรมเจ้าพนักงานควบคุม
 โรคติดต่อโดยตําแหน่งก่อนเข้าปฏิบัติงานใน CDCU 
๕. แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อท่ีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 
 - อยู่ระหว่างการดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอแนวทางการส่งต่อ แยกกักและกักกันผู้ป่วยและ
 ผู้สัมผัสโรคติดต่ออันตราย ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครคร้ังท่ี 2 
ปัญหาอุปสรรค 
๑. หลักสูตรอบรมและวิทยากรผู้มีความสามารถในการอบรมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยคุณสมบัติมี
จํากดั ทําให้ไม่สามารถผลิตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้เพียงพอต่อความต้องการ 
๒. การแต่งต้ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยตําแหน่งไม่ครอบคลุมถึงผู้มีอํานาจในการปฏิบัติงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนท่ี อันได้แก่ ผู้อํานวยการเขต 

ระเบียบวาระท่ี 4.2... 
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๓. บุคลากรในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อมีความกังวลใจในการดําเนินงานตามพ.ร.บ.ฯ ซ่ึงเป็นการใช้
อํานาจทางกฎหมาย 
ข้อเสนอแนะ 
๑. การประชาสัมพันธ์แนวทางฯ ดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนท่ัวไป ด้วยวิธีท่ี
เหมาะสมและสามารถเข้าใจได้ง่าย 
๒. สรา้งแรงจูงใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค 
 

ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
มติท่ีประชุม: รับทราบ ความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครปฐม 

นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 

สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม 
- วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
- วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 
- วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งท่ี ๑ 
- วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งท่ี ๒ 
การดําเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 ๑.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม  จํานวน 2 ครั้ง โดย 
                - ครั้งท่ี  1 วัน ท่ี  26 สิงหาคม พ .ศ . 2559 ได้ ช้ีแจงพรบ . โรคติดต่อ  พ .ศ .2558 และ             

          อนุบัญญัติท่ีประกาศใช้ 
                - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ช้ีแจงสถานการณ์โรคติดต่อที่สําคัญ ช้ีแจงอนุบัญญัติ

          ท่ีได้ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับเป็นกฎหมาย เพ่ิมเติม 
 ๑.๒ เสนอร่าง แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง 

        หรือโรคระบาดในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
2. แต่งต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit (CDCU)) 
    ซ่ึงจังหวัดฯ ยังไม่ได้จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ในระดับอําเภอ ท้ัง 7 อําเภอ เน่ืองจาก

     ผู้รับผิดชอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามเง่ือนไข CDCU สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีคุณสมบัติ 10 คน ดังนี้ 
     ๒.1 แพทย์ FETP จํานวน 1 คน 
      ๒.๒ นักวิชาการสาธารณสุข FEMT จํานวน 2 คน 
      ๒.3 นักวิชาการสาธารณสุข ผ่านหลักสูตรท่ีกรมควบคุมโรครับรอง จํานวน 7 คน และอยู่ระหว่าง

        การอบรมระยะท่ี 2 จํานวน 7 ท่าน โดย สคร.5 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อสําคัญในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เสนอแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน 

     ควบคุมโรคติดต่อในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 2 โรค ได้แก่ 
 3.1 แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
       ตามปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

        จังหวัดนครปฐม ปี 2560 – 2563 
  3.2 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม 

ข้อเสนอแนะ... 
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๔. ดําเนินการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามท่ี คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด   

     มอบหมาย 
    - มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อท้ังในสัตว์และคน ตาม

       มาตรฐานและมาตรการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  หากมีปัญหาและอุปสรรคใดให้นํามาเสนอใน        
       คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมต่อไป 

การดําเนินงานป ี๒๕๖๑ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน พรบ.ฯ  
2. แต่งต้ังหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ในระดับอําเภอ 
3. ทบทวนและเพ่ิมเติม แผนการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อสําคัญ 
ปัญหาและอุปสรรค  
1. ความล่าช้าของการออกอนุบัญญัติต่างๆ  
2. ความไม่ชัดเจนในการตีความของอนุบัญญัติ 
3. ขาดแคลนบุคลากรทําหน้าท่ีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ข้อเสนอแนะ  
1. ควรเรง่ออกอนุบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการช้ีแจงทําความเข้าใจให้ชัดเจน ความคืบหน้าในเร่ืองข้อกฎหมาย อนุบัญญัติ ให้จังหวัดทราบ   

    ต่อเน่ือง 
3. ส่วนกลางควรกําหนดคุณสมบัติเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ให้   

    ชัดเจน ท่ีเอ้ือให้พ้ืนท่ีทํางานได้ 
 

ข้อเสนอ: เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 
มติท่ีประชุม: รับทราบ ความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 
 
 ระเบียบวาระที่ 4.๓ ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย                            

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อํานวยการศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรครายงานความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ได้จัดประชุมครั้งท่ี 7/2560 ในวันจันทร์ท่ี 25 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล  อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมควบคุมโรค โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างอนุบัญญัติ 
จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
       (1) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ

   อันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. .... (มาตรา 34) 
       (2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้เดินทางต้องเป็น 

    ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... (มาตรา 42) 
 2. ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้นํา 
     อนุบัญญัติท่ีผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและผ่านการพิจารณาของ
     คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย จํานวน 18 ฉบับ มาพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนเพ่ือเสนอต่อ   
     ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม  
 3. ร่างอนุบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างกรมควบคุมโรคเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ    
     กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม จํานวน 11 ฉบับ ดังน้ี 

4. ดําเนินการ... 

(1) ร่างประกาศ... 
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  (1) ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ 
       เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรค 
       ระบาด พ.ศ. .... (มาตรา 10) 
         (2) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือ
       ออกคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... (มาตรา 34) 
  (3) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดค่าใช้จ่าย
      สําหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... (มาตรา 41) 
  (4) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็น 
       ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... (มาตรา 42) 
  (5) ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแทนของเจ้า 
       พนักงานควบคุมโรคติดต่อในกรณีท่ีผู้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ 
       ดําเนินการตามคําสั่ง พ.ศ. .... (มาตรา 44)  
        (6) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน 
        ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... (มาตรา 46) 
  (7) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ....  
       (มาตรา 46) 
  (8) ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ  
       แจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ท่ีพาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
       พ.ศ. .... (มาตรา 39) 
  (9) ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
       ย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ     
       พ.ศ. .... (มาตรา 39) 
  (10) ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ 
         ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางท่ียังไม่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร 
         พ.ศ. .... (มาตรา 39)  
  (11) ร่างกฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวัง การ 
         ป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... (มาตรา 48) 
 4. อนุบัญญัติท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/อธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามแล้ว และอยู่ระหว่างรอลง 
         ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
       4.1 อนุบัญญัติท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามแล้ว จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 
  (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย                  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 (ประกาศให้วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug - resistant 
tuberculosis (XDR - TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลําดับท่ี 13 ตามมาตรา 6 (1))  
  (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องท่ีหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรท่ีเป็น             
เขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. 2560 (มาตรา 8) 
  (๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. 2560 (มาตรา 
6 (3))  
  (4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560 (มาตรา 31) 
  (5) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐใน
คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก พ.ศ. 2560 (มาตรา 23) (5) ประกาศคณะ... 
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 4.2 อนุบัญญัติท่ีอธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามแล้ว จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกรมควบคุมโรค  
             เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานท่ีใดของเจ้าพนักงาน 
             ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 (ลงนามเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
 แผนการดําเนินงานเพื่อรองรับอนุบญัญัติท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว  
 1.    จัดทําคู่มือ/แนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการดําเนินงานตามอนุบัญญัติท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว 
      2. จั ด ป ระ ชุ ม ช้ี แ จ งอ นุ บั ญ ญั ติ ท่ี มี ผ ล ใ ช้ บั งคั บ แ ล้ ว ใ ห้ แ ก่ เ จ้ าพ นั ก ง าน ค วบ คุ ม โรค ติ ด ต่ อ 
                 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายค่าทดแทนและค่าตอบแทนในการ 
                ดําเนินการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา 14 (6)) 
 
ข้อเสนอ 

เพ่ือให้ท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และความก้าวหน้าในการจัดทํา
อนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  

มติท่ีประชุม: รับทราบผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การเตรียมความพร้อมรองรับประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
(XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย 

นายอรรถกร จันทร์มาทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักวัณโรค นําเสนอการเตรียมความพร้อม
รองรับประกาศวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนี้ 

ความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศฯ ท่ีผ่านมา สํานักวัณโรคได้มีการประสานงาน และเตรียมความ

พร้อมการยกร่างแนวทางเพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการในแต่ละคร้ัง ได้จัดประชุมจําทําร่างแนวทางฯ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ท้ังท่ีเป็นคณะกรรมการพิจารณาด้านวัณโรคด้ือยา และได้เชิญผู้เช่ียวชาญในภาคส่วนอ่ืนๆ ท้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนท่ีมาจากเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังโรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัด ท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวัณโรคด้ือยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมาก ซ่ึงเป็นเขตของสคร.๕ ราชบุรี เป็นตัวแทนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และมีการจัดประชุม
ภาคีเครือข่าย พูดคุยกันในเรื่องพระราชบัญญัติวัณโรค พร้อมท้ังจัดเตรียมร่างแนวทางฯ  

กลไกการดําเนินงานแผนงานวัณโรค 
ในการดําเนินงานของสํานักวัณโรค ได้ใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (NOC-TB) ท่ีมีการ

จัดต้ังภายใต้ความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในแผนปฏิบัติการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีกลไกการ
ขับเคลื่อนต้ังแต่ระดับประเทศ ลงไประดับจังหวัดและอําเภอ และยังมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอําเภอเป็นกลไกขับเคลื่อนระดับอําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operations Center for TB : NOC-TB) 

ศูนย์ปฏิบัติการ... 
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ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ระดับเขตสุขภาพ 
ศูนย์ปฏิบัติการ... 
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ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ระดับอําเภอ 

ศูนย์ปฏิบัติการ... 
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 แนวทางปฏิบัติรองรับการประกาศวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากเป็นโรคติดต่ออันตราย 
 ๑. แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยในสถานพยาบาล 

 
 ๒. สถานที่แยกกักและคุมไว้สังเกต 
  ๒.1) สถานท่ีแยกกักผู้มีเหตุอันควรสงสัย ระหว่างรอผลการทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง  
 โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีท่ีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ  
  ๒.2) สถานท่ีแยกกักผู้ป่วย XDR-TB (Regional XDR-TB Hub)  
          โรงพยาบาลท่ีเขตสุขภาพจะเป็นผู้พิจารณา ซ่ึงอาจมีแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ และมีทีมสห  
 วิชาชีพระดับเขตเป็นผู้ดูแลรักษาจนครบกําหนดแยกกัก 
   

๒.3) สถานท่ีคุมไว้สังเกต (เม่ือสิ้นสุดระยะแยกกัก) (ท่ีพักอาศัยหรือที่บ้าน ) 

 
 

 

 

              เป็น XDR-TB ไมใ่ช ่XDR-TB 

ทดสอบความไวตอ่ยาแนวทีส่อง 

แยกกกั/กกักนัที ่รพ. กําหนดไว ้ 

ผูม้เีหตอุนัควรสงสยัวา่เป็น XDR-TB  

แยกกกั/กกักนัที ่ 
Regional XDR-TB Hub 

เป็น TB, MDR-TB, pre XDR-TB

รกัษาตามมาตรฐาน 
ป้องกนัไมใ่หด้ ือ้ยาเพิม่ 

คมุไวส้งัเกตทีบ่า้น 
จนครบการรกัษา* 

AFB Smear เป็นลบ อยา่ง
นอ้ย 2 คร ัง้ตดิตอ่กนั 

2.3) สถานท่ีคุม... 
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  ช่วงท่ี 1 ให้งดเดินทางออกนอกพื้นท่ี (จนกว่า culture ลบ 2 ครั้ง)  
  ช่วงท่ี 2 ให้จํากัดการเดินทาง จนครบกําหนดการรักษา  
 ๓. ระยะเวลาการแยกกักและคุมไว้สังเกต 

 
 ๔. แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยในเรือนจํา 

 
 ๕. การดูแลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว 
  ๕.๑ สนับสนุนค่าชดเชยและการสงเคราะห์ตามกฎหมาย 
  ๕.๒ การช่วยเหลือทางด้านสังคม เพ่ือลดการตีตรา (Stigma) 
 ๖. บทบาทของหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

๖.๑ ขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National operation 
center for Ending TB: NOC-TB)  

๖.๒ ดูแลรักษา กํากับติดตาม โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
อําเภอ  (พชอ.) ในการสนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

๖.๓ บทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดปัญหา XDR-TB ในพ้ืนท่ี 

 
ข้อเสนอ 

 ๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการ แนวทางปฏิบัติ การป้องกันควบคุมวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 
 2. มอบกรมควบคุมโรค เสนอแนวทางปฏิบัติฯให้คณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพฯ ดําเนินการ 
 3. มอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัตินี้ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

              เป็น XDR-TB ไมใ่ช ่XDR-TB 

ทดสอบความไวตอ่ยาแนวทีส่อง 

แยกหอ้ง (ระหวา่งรอผล) 

ผูป่้วย MDR-TB และ pre XDR-TB ทกุราย 

สง่รกัษา  
ทณัฑสถานโรงพยาบาล

ราชทณัฑ ์

เป็น TB, MDR-TB, pre XDR-TB 

รกัษาตามมาตรฐาน 
ป้องกนัไมใ่หด้ ือ้ยาเพิม่ 

3. มอบคณะกรรมการ... 
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ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอแนะในส่วนของบทบาทหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษา กํากับติดตาม โดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ  
(พชอ.) ให้ตัดคําว่า “และระบบสุขภาพอําเภอ” ออก เนื่องจากมีร่างระเบียบใหม่ท่ีออกมา รวมท้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ท่ีทํางานคู่ขนานไปกับกรุงเทพมหานคร ในส่วนของสํานักงานเขต มีผู้รับผิดชอบ
คือเลขาพชข. โดยให้ใช้คําว่า พชอ./พชข. 
 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามข้อเสนอให้คณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๙ กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขาของคณะกรรมการต้อง
เสนอให้คณะกรรมการวิชาการตามมาตรา ๑๖ (๔) พิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตาม
มาตรา ๑๔ (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ท่ีปรึกษากรมการแพทย์ ขอปรึกษาเร่ืองศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค
แห่งชาติ ในส่วนของ Operation case management ของกรมการแพทย์ เนื่องจากในการประชุมวิชาการ CPG ท่ี
ผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องท้ังหมดจะมี stakeholder หลายส่วน จึงไม่แน่ใจว่าท่ีแบ่งเป็นระดับเขต ระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ คืออะไร 
 แพทย์หญิงผลิน กล่าวว่าเน่ืองจากเป็นการต้ังศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือต่อต้านยุติปัญหาวัณโรค ได้ระดมสมอง
หลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กรมการแพทย์อยู่ในส่วนของ Operation case management เป็นการดูแลผู้ป่วย ซ่ึงไม่
เกี่ยวข้องกับ guideline CPG 
 แพทย์หญิงนฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าจะทําให้ได้มาตรฐาน ต้องมีการทํา CPG มาใช้ในกลุ่มน้ี อาจจะต้อ
ปรับ wording ให้ชัดเจน และอีกประเด็นหน่ึงคือ เขตสุขภาพระดับจังหวัดและระดับอําเภอ มีคําถามว่า case 
manage คือคณะกรรมการในการดูแลรักษา เหตุใดต้องเขียนแยกเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และMCATT มี
ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตอยู่ร่วมด้วยหรือไม่ ซ่ึงโดยหลักการของMCATTไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา จะทํา
หน้าท่ีในการดูแลภัยพิบัติ ถ้านํามาใส่จะเกิดการสับสน 
 แพทย์หญิงผลิน กล่าวว่าจุดประสงค์ของการทําเรื่องน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก เม่ือ
ทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา จึงให้ผู้ป่วยทุกคนมี Case manager และในแต่ละเขตสุขภาพ ทุกส่วนของกรม ต้องเข้ามา
เกี่ยวข้อง เน่ืองจากผู้ป่วยเกิดปัญหามาก MCATT จึงมีส่วนเข้ามาช่วยในการดูแลคนไข้จิตเวชท่ีไม่ยอมกินยาวัณโรค 
จึงมีการเขียนแบบกว้างๆไว้ก่อน แต่มีการปรับแก้ไขได้ 
 แพทย์หญิงนฤมล แนะนําให้แก้ไข MCATT ในส่วนของ case manager เป็นคณะทํางานเพ่ือการดูแลรักษา 
และเขียนในองค์ประกอบว่าคือใครบ้าง 
 ประธาน กล่าวว่าเรื่องน้ีควรผ่านคณะกรรมการวิชาการก่อน แล้วมอบให้คณะอนุวิชาการ และเสนอเร่ืองเข้า
มาท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
 นายแพทย์ชัยพร กล่าวถึงปัญหา XDR-TB ซ่ึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ และการดูแลรักษามีค่าใช้จ่าย
สูง ดูแลมากกว่า ๒ ปี เม่ือมีข้อกฎหมายต่างๆท่ีชัดเจนแล้ว แนะนําให้มีการออกแบบ model ในการดูแลกักกันผู้ป่วย
และงบประมาณของทีมดูแลรักษา ท้ังเรื่องของค่าชดเชยของผู้ป่วยท่ีจะต้องถูกกัก และชุมชนโดยรอบของท่ีอยู่อาศัย
ผู้ป่วย เพ่ือให้พ้ืนท่ีทํางานได้ง่ายข้ึนและประสบความสําเรจ็ 
 นายแพทย์สุรพล เสนอให้ทํา Model ของภาคเอกชนด้วย 
 
 
 
มติท่ีประชุม:  

มติท่ีประชุม... 
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      1. เห็นชอบในหลักการ รับทราบความก้าวหน้าการจัดทําแนวทางปฏิบัติ การป้องกันควบคุมวัณโรคด้ือ
ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) 
      2. มอบกรมควบคุมโรค รับข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ
ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เสนอแนวทางปฏิบัติฯให้คณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาในคร้ังต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้หวัดนก 
สืบเน่ืองจากระเบียบวาระท่ี 4.1.3 สถานการณ์และปัญหาโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) 
ท่ีประชุมได้มีมติให้นําเรื่องมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้หวัดนก มาเป็นวาระเพ่ือพิจารณา ดังน้ี   

1. การจัดทําคู่มือมาตรฐานการวินิจฉัย และรักษา CPG  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 นายแพทย์สมหวัง เสนอแนะเรื่องการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ควรเร่งทําให้เสร็จเรียบร้อย และควร
เร่งการซ้อมแผนรับมือโรคไข้หวัดนก 
 นายแพทย์ประเสริฐ ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค เสนอให้กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมปศุสัตว์เฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนกในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน เพราะประเทศเพ่ือนบ้านยังมีการระบาดอยู่ และเสนอให้ประธานในที่ประชุม
ติดตามเรื่องการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ของกรมการแพทย์ เน่ืองจากจัดทําไป 2 ปีแล้ว 
2. เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวัง ควบคู่ไปกับติดตามสถานการณ์โรค  

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ รักษาการตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสสัตว์ปีก 
(ไข้หวัดนก) กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีความยินดีท่ีจะร่วมมือกับกรมควบคุมโรค เรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และ
ขอขอบคุณกรมควบคุมโรคท่ีได้ให้การสนับสนุนกรมปศุสัตว์ต้ังแต่การเกิดโรคไข้หวัดนกต้ังแต่ปี 2547  
 นางสาวกาญจนา กล่าวว่ากรมอุทยานฯได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรคอยู่แล้ว เม่ือได้รับแจ้ง
ว่ามีสัตว์ป่วยตาย ทางกรมอุทยานฯจะไปสํารวจว่ามี นกอพยพหรือนกป่าท่ีป่วยตายเท่าใด และขอขอบคุณกรม
ควบคุมโรค สํานักโรคระบาด และกรมปศุสัตว์ท่ีให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะเม่ือมีสัตว์พ่อแม่พันธ์ุในสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าตาย ทางกรมควบคุมโรคได้ส่งทีมแพทย์ไปดูแลเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานด้วย 
 ประธาน สอบถามเรื่องการเพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นอย่างไร ควรเพ่ิมมาตรการให้มาก
ข้ึนหรืออย่างไร 
 แพทย์หญิงวรยา กล่าวว่าจากการหารือกับผู้ปฏิบัติงาน ถ้ามีเหตุการณ์ท่ีเข้านิยามจะมีมาตรการเสมือนว่า
เป็นไข้หวัดนกไว้ก่อนจนกว่าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาว่าเป็นโรคไข้หวัดนก ในผู้ป่วยท่ีมีอาการไข้หวัด
ใหญ่พร้อมท้ังมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย แพทย์และพยาบาลจะแต่งชุดป้องกันตนเอง จากน้ันนําผู้ป่วยไปท่ี
ห้องแยก เม่ือผลทางห้องปฏิบัติการออกมาว่าไม่เป็นโรคไข้หวัดนกจึงกลับบ้านได้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์และกรม
อุทยานฯ มีการปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง ในเรื่องของสัตว์เลี้ยง 
 ประธาน เสนอแนะให้ปรับปรุงการใช้คําในมาตรการให้ชัดเจนตามท่ีแพทย์หญิงวรยากล่าวข้างต้น เม่ือเกิด
เหตุการณ์ข้ึนจะได้เฝ้าระวังเพ่ิมข้ึน 
3. การซ้อมแผนรับมือโรคไข้หวัดนกร่วมกับหน่วยงานพหุภาคี ระดับประเทศ 
 
มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบข้อเสนอมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ตามท่ีฝ่ายเลขาเสนอ และ 
               1) มอบหมายกรมควบคุมโรค ประสาน กรมการแพทย์ เรื่อง การจัดทําคู่มือ/แนวทางปฎิบัติด้าน
มาตรฐานการวินิจฉัย และรักษา (CPG) ให้แล้วเสร็จ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการต่อไป 

ข้อเสนอเพ่ือ... 



25 
 

               2) มอบกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดําเนินการตาม
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค อย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด  
               3) มอบกรมควบคุมโรคจัดการซ้อมแผนรับมือโรคไข้หวัดนกร่วมกับหน่วยงานพหุภาคี ระดับประเทศ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การขอเพิ่มเติมคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก ตามมาตรา 23 
 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อท่ัวไป นําเสนอการขอเพิ่มเติมคณะทํางาน
ประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓ ดังน้ี 
 ความเป็นมา 
 ตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 กําหนดองค์ประกอบของคณะทํางานประจําช่อง
ทางเข้าออก (ไม่น้อยกว่า 8 คน) ดังนี้ 
 (1) จนท. ของหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบช่องทางเข้าออก ประธานคณะทํางาน 
 (2) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา ผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในช่องทางเข้าออกน้ัน 
 (3) ผู้อํานวยการ รพ.จากหน่วยงานในสังกัดของรัฐท่ีดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกน้ัน 
 (4) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 1 คนเป็นคณะทํางานและ
 เลขานุการ 
 ข้อพิจารณา  
 ๑. ในกรณีท่ีช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในช่องทางเข้าออกน้อยกว่าตามท่ี
กําหนดไว้ใน (2) ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนเท่าที่มีอยู่ 
  ๒. ในกรณีท่ีช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าท่ี ในช่องทางเข้าออกมากกว่าตามที่
กําหนดไว้ใน (2) ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมจากจํานวนท่ีมีอยู่ 
 
 ข้อเสนอเพื่อคณะกรรมการพิจารณา  
 มี 13 จังหวัดเสนอเพ่ิมคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก ดังน้ี  
 1.ปัตตานี           2. ตรัง   3.  สุราษฎร์ธานี     4. ตราด     5. นราธิวาส        
 6. สมุทรปราการ   7. ระยอง        8. อุตรดิตถ์   9. อุบลราชธานี      10.ตาก  
 11. บึงกาฬ        12. สุรินทร์     13. สตูล 
 

 
 
 

การจัดกลุ่มตําแหน่ง... 
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ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๑. เห็นชอบในแนวทางการเสนอผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก 
เพ่ิมเติม 
 ๒. เห็นชอบในเพ่ิมคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สุราษฎร์ธานี บึง
กาฬ ตราด นราธิวาส ระยอง อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบในเบ้ืองต้น 
 ๓. มอบ กรมควบคุมโรค จัดทําประกาศเสนอให้รัฐมนตรีลงนามประกาศกําหนดคณะทํางาน เพ่ิมเติม 
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 นายวราสิทธิ์ กายจนสูตร ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข กล่าวว่าผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ (๒) และตําแหน่งผู้อํานวยการในบางพ้ืนท่ีซ่ึงมีอยู่แล้วแต่ขอเพ่ิมเติมอีกตําแหน่ง ขอให้
คณะกรรมการช่วยพิจารณาอีกครั้ง 
 นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โดยนัยยะของมาตราท่ีอ.วราสิทธ์ิให้ข้อคิดเห็น ควรมองท่ีเจตนารมย์ ตามมาตรา 
๒๓ มีคําว่าต้องปฏิบัติหน้าท่ีในช่องทางเข้าออก ถ้าตําแหน่งใดไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในช่องทางเข้าออก คือไม่
ตรงตามเจตนารมย์ในมาตราน้ี 
 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เสนอว่าอยู่ท่ีการตีความแบบแคบหรือแบบ
กว้าง ในการตีความแบบกว้าง การปฏิบัติหน้าท่ีแบบเฉพาะเจาะจงในช่องทางน้ันๆ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายท้องถ่ินก็มี
การรับผิดชอบโดยตรงต่อพ้ืนท่ีน้ันๆ ในการป้องกันโรคเช่นกัน  
 นางสาวกาญจนา กล่าวว่า ตําแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานฯท่ีขอเพิ่มเติม คือหัวหน้าด่านสัตว์ป่า ซ่ึงใน
แต่ละพ้ืนท่ีมีเขตเช่ือมต่อกับอุทยานแห่งชาติ อาจจะเพ่ิมเติมตําแหน่งหัวหน้าพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าด้วย 
 นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม ท่ีปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการเสนอตําแหน่งเพ่ิมเติมตามช่อง
ทางเข้าออก อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทําแนวทางส่วนกลางก่อน เพ่ือให้ตรงตามเจตนารมย์
มาตรา ๒๓ 
 ประธาน เสนอให้นําประเด็นน้ีกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และพูดคุยกับพ้ืนท่ี ๑๓ จังหวัดท่ีขอเสนอ
ตําแหน่งเพ่ิมเติมเข้ามา  
 
มติท่ีประชุม  

1. ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตาม พรบ.  แนะนําให้จังหวัดแต่งต้ังคณะทํางานฯ 
ตามองค์ประกอบ มาตรา 23 ท่ีกฎหมายกําหนดก่อน หากจังหวัดใดมีความจําเป็นท่ีต้องแต่งต้ังเพ่ิมเติม 
อาจพิจารณาขอแต่งต้ังเพ่ิมเติมโดยผ่านการพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
มาตรา23 (2) 

2. มอบฝ่ายเลขาฯ นําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปดําเนินการ 
  

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
          พระปณิธานฯ  ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ระเบียบวาระที่ 5.๕ มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ การขับเคล่ือนโครงการรณรงคก์ําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี (OVCCA) 
 
มติท่ีประชุม สืบเน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องเวลา ท่ีประชุม ขอให้ฝ่ายเลขานุการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระเบียบ   
      วาระท่ี 5.๔ – 5.๖ ทบทวนประเด็นข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ให้มีความชัดเจน และเสนอท่ีประชุม 
      คณะกรรมการในโอกาสต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
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 ไม่มี 
 
ปิดการประชุม เวลา 1๒.๓0 น. 

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

 
นางสาวธนิษฐา  จันทร์พิลา นักวิชาการสาธารณสุข 

นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร  ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อท่ัวไป 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 


