
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

ครั้งที ่2/๒๕๖2 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖2  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น 2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน 

2. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผอ.ศูนย์น โยบายและการจัดการสุ ขภาพฯ     

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. พลตรีพจน์  เอมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์  

ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดฯ 
แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม 

กรรมการ 

7. นายปรินทร อภิญญานันท์ นักการทูตช านาญการพิเศษ กองการสังคม 
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

กรรมการ 

8. นายปริยะ   เวสสบุตร ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานปลัดฯ 
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

กรรมการ 

9. นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการ
ส านักงานปลัดฯ 
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กรรมการ 

10. นายอ านาจ สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

กรรมการ 

11. 
 

นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ 

12. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 
แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

13. นายชนิสร์  คล้ายสังข์  ผู้อ านวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม 
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการ 

14. พล.ต.ต.หญิงพันวดี  รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ.6) โรงพยาบาลต ารวจ 
แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

กรรมการ 

15. แพทย์หญิงนฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ 
 

ที่ปรึกษากรมการแพทย ์
แทน อธิบดีกรมการแพทย์ 

กรรมการ 
 

16. 
 

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 
 

17. 
 

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น 
แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรรมการ 
 

 
 

   

18. นางสาวนภาพร... 
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18. นางสาวนภาพร  ค ากล่อม นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

กรรมการ 
 

19. น.สพ.ประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย์ รก.ผชช.ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส   
ในสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก) 
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

กรรมการ 

20. นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรรมการ 

21. น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
แทน  อธิบ ดี ก รม อุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ า       
และพันธุ์พืช 

กรรมการ 

22. นายแพทย์ชวินทร์   ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

23. นายแพทย์สุรจิต  สุนทรธรรม กรรมการแพทยสภา 
ผู้แทนแพทยสภา 

กรรมการ 

24. ดร.ราศรี   ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล 
ผู้แทนสภาการพยาบาล 

กรรมการ 

25. พันเอกทรงศักดิ์ ศรีจินดา กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และเหรัญญิก 
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายแพทย์สุรพล  โล่ห์สิริวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

กรรมการ 

27. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

กรรมการและ
เลขานุการ 

28. นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. อธิบดีกรมอนามัย  กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อ านวยการกองวัณโรค ผู้เข้าร่วมประชุม 
2. แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ ผู้อ านวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ผู้เข้าร่วมประชุม 
3. แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร รองผู้อ านวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

4. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม 
5. นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
6. นายบุญเชิด กลัดพ่วง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
7. นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย นายแพทย์ช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
8. นายแพทย์กฤษณวัฒน์ รัศมี นายแพทย์ปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

9. นางสาวสุทธินีย์... 
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9. นางสาวสุทธินีย์  มโนสมุทร นิติกรปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
10. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์ นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม 
11. นางสาวสุภัสนันท์  เหมือนประสาท นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม 
12. นายพีระพงษ์ อนุรักษ์ นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม 
13. นายคมไท หิรัญสาย นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม 
14. นางสาวนภสร วงศ์ต๊ะ  นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม 
15. นางสาวกุลธิดา สุรวาท นิติกรปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
16. น.สพ.ธีระศักดิ์ ชักน า นายสัตวแพทย์ช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
17. นายสมชาย ร าจวน นิติกรช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
18. นางสาวทิพวรรณ อัฐนาค นิติกรปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
19. นางสาวมยุรฉัตร เบี้ยกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
20. นายณัฎฐพล ศรีเกษม นักวิชาการเผยแพร่ ผู้เข้าร่วมประชุม 
21. นางสาวจิราวรรณ เวฬุวณารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 
22. นางสาวศิริลักษณ์ กองมณี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
23. นายยุทธภูมิ ศรีค าสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
24. นายสุเมธ เที่ยงธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
25. นางภัคนี สิริบูรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
26. นางสาวอริญาพร สอดศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
27. นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
28. นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
29. นางสาวมณัฑิชา เดชเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
30.  แพทย์หญิงภคินี ด้วงเงิน นายแพทย์ช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
31. นางสาวชญาภา กาญจนรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุม 
32. นางสมหมาย คงกระพันธ์ กองโรคติดต่อทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุม 
33. นายธีรยศ กอบอาษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
34. นางสาวอรณดี  ธีระวตากูร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
35. นางสุพินดา  ตีระรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
36. นางอาริยา   กล่อมกลิ่นสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
37. นางสาวลออรัตน์  เวชกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้เข้าร่วมประชุม 
38. นางสาวจันทร์จิรา   เสนาพรม นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 
39. นางสาววราลี พรมกะจิน นิติกร ผู้เข้าร่วมประชุม 
40. นางสาวธนิษฐา   จันทร์พิลา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะน ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข        
ที่ ๑๑๕๓/2562 ลงวันที่  22  ตุลาคม 2562  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จ านวน 4 ท่าน ได้แก่    

1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร                            
2) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล   
3) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร  
4) นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์  
และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม ดังนี้ 
1. เพ่ือเสนอเรื่องสืบเนื่อง 3 เรื่อง ได้แก่ 

  1.1 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
  1.2 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
  1.3 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 

2. เพ่ือแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 2 เรื่อง ได้แก่ 
2.1 รายงานสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายทั่วโลก 
      -  โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) 
2.2 รายงานสถานการณโ์รคโปลิโอ (Poliomyelitis) 

 3. เพ่ือเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา 4 เรื่อง ได้แก่ 
  3.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่  ..) 
พ.ศ. ....  

3.2 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ
ในคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ (มาตรา 16) 
 
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562) 

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งที่ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการหรือผู้แทนพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 
14 หน้า    
 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า) 
 3.1 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์  รองผู้อ านวยการกองกฎหมาย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน              
ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ดังนี้ 

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  ได้มีค าสั่ งที่  ๑/๒๕59 ลงวันที่  5 สิงหาคม ๒๕59  ได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  โดยมี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1.1 จัดท าร่างอนุบัญญัติ เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา     
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน 17 ฉบับ ได้แก่ 
   1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง    
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  3. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง          
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  8. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 
  9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 
  10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรค     
ไข้เหลือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  13. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ       
ในคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  14. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปในพาหนะ อาคาร 
หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนิน การ        
หรือการออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๐   
  16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   
 

17. ประกาศกระทรวง... 
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  17. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2561  
 3.1.2 จัดท าร่างอนุบัญญัติ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านความเห็นขอบของ
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม จ านวน 17 ฉบับ ได้แก่ 
  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. .... 

2. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ     
ในคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง    
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
แจ้งก าหนด วัน เวลา และสถานที่ท่ีพาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 

5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ   
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
พ.ศ. .... 

6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุม
พาหนะน าผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

7. ร่างกฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพ่ือชดเชยความเสียหายจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน       
และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 

8. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ
อันตราย  หรือโรคระบาด พ.ศ. .... 

9. ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแทนของ           
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่ผู้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่ง     
พ.ศ. .... 

10. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก าหนดค่าใช้จ่าย
ส าหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. .... 

11. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้เดินทางต้อง       
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย พ.ศ. .... 

12. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

13. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

14. ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือการเกิดโรคระบาด พ.ศ. .... 

15. ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ  เรื่อง การเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... 

16. ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่    
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังการสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 

 
17. ประกาศกระทรวง... 
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17. ร่างระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้ าที ่     
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
 3.1.3 แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
  1. จัดท าร่างอนุบัญญัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณา จ านวน 1 ฉบับ 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) 
2. จัดท าแนวทาง/คู่มือการด าเนินงานตามอนุบัญญัติที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ         

พ.ศ. 2558 ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
ตามข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณี ที่มีโรคติดต่อ

อันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. 2560 
- แบบบันทึกข้อมูลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ / แบบการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ / คู่มือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
  ตามข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการ
หรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560 

- แนวปฏิบัติการด าเนินการป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาด 
 ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามเพ่ิมเติมว่า การออกกฎหมายล าดับรอง
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ครบแล้วหรือไม่ ยังมีกฎหมายล าดับรองที่ต้องประกาศเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

นางสาวอังคณา กล่าวว่า อนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับ
แล้ว จ านวน 17 ฉบับ และที่ยังอยู่ระหว่างเสนอลงนาม อีกจ านวน 17 ฉบับ นับว่าครบแล้วตามฐานอ านาจที่      
ต้องออก ส่วนการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ิมเติม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โรค เช่น การประกาศเขตติดโรค            
หรือการประกาศพ้ืนที่โรคระบาด ซึ่งอาจมีการประกาศเพ่ิมเติมได้  
 

มติที่ประชุม: รับทราบ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 

 3.2 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
 แพทย์หญิ งผลิน  กมลวัทน์  ผู้ อ านวยการกองวัณ โรค  รายงานความก้ าวหน้ าการด าเนิ น งาน                   
ของคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค ดังนี้ 
 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติ  มีค าสั่ งที่  ๑/๒๕62 ลงวันที่  18 มีนาคม 2562 ได้แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณ โรค จากการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณ โรค ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒                   
มีประเด็นและข้อยุติ ดังนี้ 
 สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคของประเทศไทย 
 ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยมีจ านวน 100,800 ราย เสียชีวิตปีละ 12,000 ราย การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
พบเพียง ร้อยละ 74 จ าเป็นต้องมีการค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น โดยผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค คิดเป็น ร้อยละ 
83  ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 85  
 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิดธรรมดา จ านวน 3,900 รายต่อปี และมีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย      
จ านวน 11,000 ราย ปัญหาที่พบ คือ ยังไม่มีรายงานการให้ยาป้องกันในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV และในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 5 ปี  
 
 

ผลส าเร็จการ... 
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 ผลส าเร็จการด าเนินงานควบคุมวัณโรคในเรือนจ า 
 ปัจจุบันมีการ x-ray คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ า ส่งผลให้สามารถค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเพ่ิมขึ้นสามเท่า 
จากเดิมซึ่งมีประมาณ 1,600 รายต่อปี โดยจ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาในเรือนจ า ปี 2562 มีจ านวน 
3,963 ราย ผลการรักษาวัณโรคในเรือนจ า ในปี 2559 - 2561 มีผลส าเร็จของการรักษาเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 
มีผลส าเร็จ จ านวน 3,532 ราย คิดเป็น ร้อยละ 90.5 การขาดยา จ านวน 122 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.1    
เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรคท่ีเป็นผู้ต้องขังพ้นโทษ หรือถูกจ าหน่ายคดีไป ท าให้บางรายไม่ได้รับยาต่อเนื่อง 
 สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)  
 หลังจากการประกาศให้ XDR-TB เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558      
ส่งผลให้มีการรายงานผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตามกฎหมายก าหนดให้เมื่อพบผู้ป่วยต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง     
และสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีจ านวนผู้ป่วย XDR-TB 48 ราย โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย     
XDR-TB เป็นเงิน 1.2 ล้านบาทต่อราย 
 การผลักดันชุดสิทธิประโยชน์การควบคุมป้องกันวัณโรค ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 ข้อเสนอที่ปรับเพิ่มในชุดสิทธิประโยชน์วัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 
ล าดับ รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรค* 

1 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
- คัดกรองครั้งแรกด้วย CXR ปีละ 1 ครั้ง  
- ตรวจ Molecular รายที่ CXR ผิดปกติ  
- ตรวจ Repeat Molecular อีกครั้งในผู้ป่วยวัณโรคที่พบ
การดื้อยา Rifampicin resistance 

1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค (90,000 ราย) 
2. ผู้ต้องขังเรือนจ า (300,000 ราย) 

2 การตรวจและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง 
- ตรวจหาการติดเชื้อด้วยวิธี TST (tuberculin skin test)  
- การรักษาการติดเชื้อวัณโรค ด้วยยา H และ R 

ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอดทุกรายที่ ไม่ป่วย                      
เป็นวัณโรค (81,000 ราย) 

3 การตรวจการดื้อยาวัณโรค 1st และ 2nd line drug 
- การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา First line drug ด้วย 
culture & DST (drug susceptibility testing) ส าหรับ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกราย  
- การตรวจหาการดื้อยา second line drug โดยวิธี LPA                  
(line probe assay) และ culture & DST                             
(drug susceptibility testing) ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

1 .  ผู้ ป่ ว ย วั ณ โ ร ค ร า ย ใ ห ม่ ทุ ก ร า ย                     
(80,000 ราย)  
2. ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (2,700 ราย) 

4 การรักษาวัณโรคดื้อยา RR/MDR/XDR  
โดยสูตรยา Shorter regimen / Longer regimen และ                      
XDR regimen   

1. ผู้ป่วย RR/MDR-TB ทุกราย (1,600 ราย) 
2. ผู้ป่วย Pre XDR-TB และ XDR-TB ทุกราย 

(Pre XDR-TB 15 ร า ย  แ ล ะ  XDR-TB   
22 ราย) 

งบประมาณ 
 ค่ายารักษาวัณโรค 
o Shorter regimen   20,700 บาท 
o Longer regimen 200,000 บาท 
o Oral shorter        40,000 บาท 
o XDR-TB          1,100,000 บาท 

      ค่าตรวจชันสูตร... 
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 ค่าตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ 
o การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR)   100 บาทต่อครั้ง 
o การตรวจเสมหะ AFB               20 บาทต่อsample 
o Culture Solid  200 บาท/ Culture Liquid  300 บาท 
o DST Solid  200 บาท/ DST Liquid  500 บาท 
o Molecular  700บาท/ test 

รวมงบประมาณท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนเพิ่มเติม ประมาณ 100 – 200 ล้านบาท 
การสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ส่วนใหญ่เป็นผู้มฐีานะยากจน กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานขอรับการช่วยเหลือผู้ป่วย

ด้านการดูแลรักษา กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีผู้ป่วย
วัณโรคท่ีขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 85,185 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน 2,858 ราย ส่วนใหญ่เป็นเงิน
สงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่รักษา จ านวน 2,486 ราย กองวัณโรค สนับสนุนเงินสงเคราะห์ จ านวน 372 ราย     
รายละ 500 บาท โดยเป็นเงินจากกองทุนโลก 241 ราย จ านวน 1,356,000 บาท เงนิสนับสนุนจาก โครงการ 
Charity TB Run ปีละ 1 ครั้ง จ านวน 117 ราย ให้ผู้ป่วย XDR-TB รายละ 3,000 บาท เป็นเงิน 112,500 บาท 
และจากบัญชีเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จ านวน 14 ราย จ านวนเงิน 31,220 บาท จากการ
รายงานข้อมูลนี้ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญของการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา  
 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยวัณโรค 

ในปี 2562 มีบุคลากรที่ป่วยวัณโรค จ านวน 301 ราย คดิเป็น ร้อยละ 26 ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ ความ
เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้เพ่ือนร่วมงาน ผู้ป่วยที่มารับบริการ และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

ประเด็นด าเนินการ 
1. เงินสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค 
2. ค่าตอบแทนและค่าชดเชย ส าหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อ

ยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (ค่าตอบแทนพิเศษ, พ.ต.ส., ค่าชดเชย ฯลฯ) 
3. ห้องแยกโรค ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ในโรงพยาบาลระดับจังหวัด  
ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 

 ประธาน กล่าวชื่นชมการด าเนินงานควบคุมผู้ป่วยวัณโรคในการค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรือนจ า 
ซึ่งมีผลความส าเร็จของการรักษาสูงขึ้นมาก เสนอแนะให้มีระบบติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่กลับมาใช้ชีวิตในสังคม         
ให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ ลดการตีตราจากสังคม ให้กินยาอย่างต่อเนื่อง และสอบถามเรื่องการดูแลบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ได้รับเชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent Tuberculosis Infection: LTBI) 
 แพทย์หญิงผลิน กล่าวว่า จัดให้บุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มดังกล่าว รับประทานยาป้องกันทีมี่ผลข้างเคียง
น้อย รับประทาน 1 ครั้งต่อสัปดาห์  
 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้   
กองวัณโรค ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เชื้อวัณโรคระยะแฝง (Latent Tuberculosis Infection: LTBI) ทางองค์การเภสัชกรรมได้สอบถาม
แนวทางในการดูแลรักษาวัณโรค การให้ยา ว่ามีการด าเนินการอย่างไร เพ่ือวางแผนการผลิตยา Rifampicin เพ่ิมข้ึน 
 2. ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่เพ่ิมมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการแยกกักผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยต้องขาดรายได้ เสนอแนะให้
ใช้ Electronic Monitoring ในรูปแบบของกระทรวงยุติธรรมมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย กรณีให้ Isolation อยู่ที่บ้าน 
 

3. ค่าตอบแทน... 
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 3. ค่าตอบแทนและค่าชดเชยส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข ให้ไปส ารวจข้อมูลบุคลากรที่ป่วยด้วยวัณโรค 
สอบสวนสาเหตุเกิดจากการให้บริการโดยตรงหรือไม่ และการได้รับเงินค่าชดเชย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (UC) และตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อนี้   
 นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการแพทยสภา ผู้แทนแพทยสภา กล่าวว่า ทางแพทยสภา มีความห่วงใย
ในเรื่องวัณโรคและวัณโรคดื้อยา โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ได้บรรจุในหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านอายุรศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ ต้องค้นหาผู้สัมผัสโรค และดูแลรักษาโรคผู้ที่สัมผัสโรคด้วย และสอบถามว่ามีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค
วิธีใดบ้าง นอกเหนือจากการ X-ray ซึ่งมี Sensitivity และ Specitivity ต่ า เสนอว่าให้ใช้วิธีอ่ืน เช่น Interferon-
gamma release assay: IGRA หรือ Tuberculin test รวมถึงการค้นหาวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยเฉพาะแผนกรังสี ผู้ป่วยนอก และรีบให้การดูแลรักษา เนื่องจากใช้ค่าใช้จ่ายไม่สูง 
 แพทย์หญิ งผลิน  ตอบว่า  การคั ดกรองปกติ  ใช้ วิ ธี  X-ray ส่ วนการตรวจหาวัณ โรคระยะแฝง               
(Latent Tuberculosis Infection: LTBI) ตรวจโดยวิธี Interferon-gamma release assay: IGRA  
 นายแพทย์วิวัฒน์ เสนอแนะเรื่องการควบคุมวัณโรคในเรือนจ า จากรายงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค           
ในเรือนจ าเพ่ิมขึ้น เสนอแนะว่า ควรน าไปวิเคราะห์สถานการณ์ในกลุ่มอ่ืน เช่น โรงเรียนประจ าหรือสถานที่อ่ืนที่มีคน
ชุมนุมกัน ว่าเป็นอย่างไร และเห็นว่าควรเพ่ิมมาตรการในเรือนจ า เพ่ือให้มีความครอบคลุมของผลส าเร็จของการรักษา
เพ่ิมข้ึน เช่น การระบบการส่งต่อในเรือนจ า มีระบบทางสาธารณสุขรองรับการติดตามผู้ป่วยวัณโรค และ เสนอแนะให้
กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเร่งรัดในการควบคุมรักษา XDR-TB และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวัณโรค            
เช่น สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยสนับสนุนค่าตอบแทน TB Counselling ในเรือนจ า  
 พลตรีพจน์ เอมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์ ส านักงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มก าลังพลด้วย  

 
 มติที่ประชุม: รับทราบ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเร่งรัดยุติวัณโรค 
 
3.3 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 
แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร รองผู้อ านวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ดังนี้ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน

ควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส โดยอาศัยอ านาจตามความตามมาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีค าสั่ง ดังนี้ 

1. ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส 
ผลการด าเนินงาน 
โดยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ครั้งที่ 1/2561   

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน 
การประชุม ซึ่งมีการด าเนินงานโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ดังนี้ 

ปี 2558 จัดตั้งศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส  
ปี 2562 โดย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อย่าง

น้อย 1 แห่ง ด าเนินงานควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส  
 
 

ในปี 2563... 
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ในปี 2563 ได้หารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด าเนินการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี           
ใน องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 60 แห่ง 

หน่วยงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการแพทย์ , ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.), สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรคตับแห่งประเทศไทย, โรงเรียนแพทย์, 
สปสช., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, NGO, องค์กรนานาชาติ เช่น WHO, SEARO 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานก าจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก 
เป้าหมาย: ลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ภายในปี 2568 
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ :  

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจ HBs - Ag ร้อยละ 100 
  2. หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและมีปริมาณไวรัสตับอักเสบ บี สูง ได้รับยา TDF ร้อยละ 86.75  

    และอยู่ระหว่างติดตามมารับยา ร้อยละ 13.25 
  3. ทารกแรกเกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับ Hepatitis B    

      Immunoglobulin (HBIG) ร้อยละ 72.32 
  4. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน HB แรกเกิดในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ใน 15 จังหวัดน าร่อง  
              ร้อยละ 91.62 และภาพรวมระดับประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 95.54 
ผลส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไวรัสตับ

อักเสบ 
การตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์วันตับอักเสบโลก 

พื้นที่ จ านวน HBsAg (positive) Anti HCV (positive) 

กรมควบคุมโรค 200 1 (0.5 %) 0 
รพ. 79 แห่ง 

ใน 75 จังหวัด 
15,875 
(7,051) 220 (3.12 %) 66 (0.94 %) 

 
การค้นหาและตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ด้วยงบประมาณจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
พื้นที่ จ านวน HBsAg (positive) Anti HCV (positive) 

เทศบาลนครขอนแก่น 1,500 51 (3.40 %) 22 (1.47 %) 
อบต. สะพือ  

จ.อุบลราชธานี 
268 22 (8.56 %) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการก าจัด... 
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แนวทางการก าจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี (Eliminate Hepatitis C) 
 

 
 
 มติที่ประชุม: รับทราบ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อ

ไวรัส 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.๑ รายงานสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายท่ัวโลก 
 - โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) 

 แพทย์หญิ งวลั ยรัตน์  ไชยฟู  ผู้ อ านวยการกองระบาดวิทยา กรรมการและผู้ ช่ วย เลขานุ การ                
รายงานสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) ดังนี้  
 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน (Human to human transmission) โดยการ
สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง (ปัสสาวะ, น้ าลาย, เหงื่อ, อุจจาระ, อาเจียน, น้ านม หรือน้ าอสุจิ) ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อและ 
“มีอาการ” โดยมีระยะฟักตัว 2 – 21 วัน อาการและอาการแสดง มีไข้, ปวดศีรษะ, ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย 
คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว แต่อาการจะรุนแรงขึ้นมี เลือดออก ตาเหลือง ตัวเหลือง การท างานของอวัยวะภายใน
ล้มเหลว 
 ปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงส าหรับโรคนี้ การรักษาท าได้เพียงรักษาแบบประคับประคอง        
ส่วนวัคซีนยังอยู่ระหว่างการทดลอง และมีรายงานการระบาดในทวีปแอฟริกา 
 สถานการณ์โรคอีโบลา 
 พ้ืนที่การระบาด : มีการระบาดในทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จังหวัดภาคเหนือ         
ของประเทศคือ Kivu และ Ituri และจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศคือ Goma 

 ตั้งแต่วันที่... 
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 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 11 ตุลาคม 2562 มีจ านวนผู้ป่วยสะสม ดังนี้ 
 มีผู้ป่วยสงสัยจ านวน 3,212 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน 2,148 ราย (อัตราป่วยร้อยละ 66.87) ผู้ป่วย
ยืนยันจ านวน 3,098 ราย และผู้ป่วยเข้าข่ายจ านวน 114 ราย โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์จ านวน 161 ราย 
และเสียชีวิตจ านวน 41 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันยังมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มข้ึน  
 พ้ืนที่การระบาด : สาธารณรัฐยูกันดา รายงานผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 
 ตั้งแตว่ันที่ 13 มิถุนายน - 17 ตุลาคม 2562 มีจ านวนผู้ป่วยสะสม ดังนี้ 
 มีผู้ป่วยสงสัยจ านวน 104 ราย ผู้ป่วยยืนยันจ านวน 3 ราย และผู้ป่วยเข้าข่ายจ านวน 14 ราย              
โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่หรือเสียชีวิต 
 การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
 WHO ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง การประเมินครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สรุปว่า 
 - ระดับความเสี่ยงในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคยังคงอยู่ ในระดับสูงมาก ในขณะที่ระดับความเสี่ยงทั่ว
โลกยังคงอยู่ในระดับต่ า 
 - มาตรการตอบสนองด้ านสาธารณ สุข  เพ่ื อยั บยั้ งการระบาดของโรคไวรัส อี โบลาในจั งหวัด                    
ทางตอนเหนือของ Kivu และ Ituri มุ่งเน้นที่มาตรการดังต่อไปนี้ : 
  1. การตรวจจับและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว 
  2. การด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคอย่างรวดเร็วโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในกรณีที่พบผู้ป่วย 
  3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
 1. ไม่ได้แนะน าให้จ ากัดการเดินทางไปและการค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  
 2. ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคที่ได้รับการรับรอง ดังนั้นข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจใบรับรองการฉีด
วัคซีนอีโบลาจึงไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับการจ ากัดการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนหรือการออกวีซ่า      
ส าหรับนักเดินทางไป/กลับจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ 
 3. นักท่องเที่ยวควรขอค าแนะน าทางการแพทย์ก่อนการเดินทางและควรรักษาสุขอนามัยที่ดีในระหว่าง     
การเดินทาง 
 การเตรียมการของประเทศไทย (ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต่ ามาก) 
กรมควบคุมโรค  
 - ติดตามสถานการณ์จาก WHO  
 - เตรียมความพร้อมของห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดส าหรับโรคติดต่ออันตราย 
 - เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากประเทศที่พบผู้ป่วยโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 - เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคอีโบลา โดยแจ้งเตือนไปยังสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน          
ทั่วประเทศ เมื่อกันยายน 2562 และให้มีการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง 21 วัน เมื่อมีอาการ       
เข้าได้กับผู้ป่วยสงสัยติดโรค ให้รายงานทันที 
 - เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนและควบคุมโรค   
 - จัดอบรมทีมสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย จังหวัดละ 1 ทีม 
 - จัดเตรียมทีมส่วนกลาง ส าหรับการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค จ านวน 8 ทีม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการเครือข่าย  
 - เตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ โดยสามารถส่งตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยอีโบลาตรวจได้
ทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
 

โรงพยาบาล... 
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โรงพยาบาล 
 - ได้มีหนังสือแจ้งให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาตามมาตรฐาน หากมีผู้ป่วยที่มีอาการ     
ในข่ายสงสัย ให้รายงานและแยกผู้ป่วย โดยใช้มาตรฐานเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่ มี อันตรายสูง              
เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ส 
 

 มติที่ประชุม: รับทราบ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) 
 
4.2 รายงานสถานการณ์โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) 

 แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ ผู้อ านวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน รายงานสถานการณ์โรคโปลิโอ 
(Poliomyelitis) ดังนี้ 
 โรคโปลิโอ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยการติดต่อทางอาหารและน้ า ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันกวาดล้าง
ตั้งแต่ ปี 2531 เป็นต้นมา และประเทศไทยพบผู้ป่วยรายสุดท้าย เมื่อปี 2540 ปัจจุบันพบโปลิโอจากไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์ธรรมชาติ ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศปากีสถาน และอัฟกานิสถาน และพบโปลิโอที่เกิดจากสายพันธุ์วัคซีน
กลายพันธุ์ ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศข้างเคียงประเทศไทย 
 สถานการณ์โปลิโอประเทศใกล้เคียง ปี 2561 – 2562 
 - ประเทศเมียนมา พบผู้ป่วยโปลิโอ จ านวน 6 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เป็นไวรัสโปลิโอสาย
พันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ ในรัฐกะเหรี่ยง โดยจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน,    
จังหวัดตาก, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะระบาดในจังหวัดชายแดนไทยสูงมาก 
 - ประเทศฟิลิปปินส์ พบผู้ป่วยโปลิโอ จ านวน 2 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562) เป็นไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์  
 - ประเทศจีน พบผู้ป่วยโปลิโอ จ านวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เป็นไวรัสโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนกลายพันธุ์  
 - ประเทศอินโดนีเซีย พบผู้ป่วยโปลิโอ จ านวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) เป็นไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์  
 เนื่องจากสถานการณ์โรคเกิดในประเทศที่อยู่ใกล้ประเทศไทย ร่วมกับประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคโปลิโอขึ้นใหม่ จ าเป็นต้องมีการเร่งรัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การกวาดล้างโรคโปลิโอตามทีอ่งค์การอนามัย
โลกให้ค าแนะน า 
 ยุทธศาสตร์การกวาดล้างโรคโปลิโอตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
 1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโออยู่ในระดับสูง  โดยการให้วัคซีนในระบบปกติ          
ต้องได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 90 และการรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยง  
 2. ระบบเฝ้าระวังมีความไวและครอบคลุม โดยการเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน (AFP)       
และการเฝ้าระวังเชื้อโปลิโอในสิ่งแวดล้อม 
 3. การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีพบผู้ป่วยโปลิโอ โดยการประเมินพ้ืนที่ที่เสี่ยง     
และการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 การรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นท่ีเสี่ยง ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ า ใน 2 พื้นที่  
1) พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา มีผลการรณรงค์ ดังนี้ 
 - จังหวัดสงขลา เด็กได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 97.52 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 97.86 
 - จังหวัดปัตตานี เด็กได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 96.17 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 89.27 
 - จังหวัดยะลา เด็กได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 94.92 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 94.19 
 

จังหวัดนราธิวาส... 
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 - จังหวัดนราธิวาส เด็กได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 94.45 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 95.25 
2) พ้ืนที่จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา 4 จังหวัด เพ่ือตอบโต้การระบาดของโรคในประเทศเมียนมา รณรงค์ในช่วง
เดือน สิงหาคม ถึงกันยายน 2562 เพ่ือลดความเสี่ยง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี มีผลการรณรงค์ 
ดังนี้ 
 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน เด็กไทยได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 96.68 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 97.65 เด็กต่างชาติ
ได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 93.48 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 94.88 
 - จังหวัดตาก เด็กไทยได้รับวัคซีนครั้งที่  1 ร้อยละ 95.54 ครั้งที่  2 ร้อยละ 96.39 เด็กต่างชาติ           
ได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 92.98 ครัง้ที่ 2 ร้อยละ 93.39 
 - จังหวัดกาญจนบุรี เด็กไทยได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 95.82 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 95.77 เด็กต่างชาติ    
ได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 104.45 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 104.57 
 - จังหวัดราชบุรี เด็กไทยได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 95.60 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 99.48 เด็กต่างชาติ       
ได้รับวัคซีนครั้งที่ 1 ร้อยละ 86.61 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 96.14 
 สถานการณ์การเฝ้าระวังอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis: AFP) 
 ภาพรวม ในปี 2562 ระบบเฝ้าระวังโรคยังต่ ากว่าเกณฑ์ในหลายพื้นท่ี และมีแนวโน้มต่ ากว่าในอดีต  
เป้าหมาย มีการรายงานผู้ป่วยกล้าเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน อายุต่ ากว่า 15 ปี เข้ามาในระบบ อย่างน้อย  2     
ต่อประชากรแสนคน รวมถึงอัตราการรายงานที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (2 ต่อประชากรแสนคน)  

การเตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการระบาดของโรคโปลิโอ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแผนและแนวปฏิบัติเมื่อเกิดการระบาดโปลิโอ  
  2. เพ่ือฝึกและซักซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติของหน่วยงานในการเผชิญเหตุ เมื่อเกิดการระบาดโปลิโอ 
  3. เพ่ือทดสอบกระบวนการสื่อสารที่ใช้ในการเผชิญเหตุภาวะฉุกเฉิน 
  4. เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการระบาดของโปลิโอ 

กระบวนการเตรียมการ 
 

 
 
ก าหนดรูปแบบการซ้อมแผน : Functional exercise 
1. มีการซ้อมในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด และ ในส่วนกลาง 
2. มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วม 
 

3. ฝึกซ้อมในสถาน... 
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3. ฝึกซ้อมในสถานการณ์สมมติที่มีความรุนแรง และอาจเป็นไปได้จริง 
4. การซ้อมแผนมีการเชื่อมโยง ระหว่างระดับปฏิบัติ และระดับสั่งการ และหน่วยงานภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข 
การก าหนดจังหวัดที่จ าเป็นต้องซ้อมแผนและการประเมินความเสี่ยงต่อโรคโปลิโอ ตามหลักเกณฑ์

ขององค์การอนามัยโลก 
จัดหวัดท่ีควรจัดการฝึกซ้อมแผน 

เขต จังหวัดเสี่ยงสูงตาม WHO จังหวัดชายแดนพื้นที่ระบาด 
1 น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
2 - ตาก 
4 นนทบุรี ปทุมธานี - 
5 ราชบุรี  สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี 
6 ชลบุร ี - 
7 ขอนแก่น - 
9 บุรีรัมย์ - 

11 นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต - 
12 ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส สงขลา - 
การก าหนดพ้ืนที่เสี่ยง 
1. ประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  โดยใช้หลักเกณฑ์ขององค์การ อนามัยโลก ซึ่งพิจารณาจากการ

เฝ้าระวังโรค ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ประชากรแฝง การกักเชื้อในห้องปฏิบัติการ 
2. เพ่ิมเติมพ้ืนที่ชายแดนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ระบาดนอกประเทศ 
3. การประเมินความเสี่ยงในระดับย่อยกว่าจังหวัด แต่ละจังหวัดควรมีการด าเนินการเพ่ือประเมิน

ความเสี่ยงของตัวเอง 
ประเด็นด าเนินการ 
1. ให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโปลิโอในทุกจังหวัดตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค

แนะน า 
2. ให้จังหวัดที่ประเมินพบความเสี่ยงสูง และจังหวัดชายแดนพื้นที่ระบาด ด าเนินการซ้อมแผนตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดโปลิโอ 
3. จังหวัดที่ต้องซ้อมแผน ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานมายัง

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 
ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
นายแพทย์วิวัฒน์  สอบถามว่า ความครอบคลุมของการให้วัคซีน  มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค          

หรือไม่และให้ความเห็นว่าโรคโปลิโอไม่เข้าข่ายโรคที่ต้องกวาดล้างในเวลานี้ แต่เข้าข่ายเป็นโรคที่ต้องก าจัดมากกว่า 
เนื่องจากเกิดการระบาดในหลายประเทศ ซึ่งโรคที่จะเป็นโรคที่ต้องกวาดล้างต้องไม่พบผู้ป่วยอีกและท าให้ยุติ 
นอกจากนี้ เสนอว่า การตอบโต้ความเสี่ยงที่ควรท ามากกว่าการซ้อมแผน คือการเพ่ิมความครอบคลุมการให้วัคซีน     
ในกลุ่มประชากรทีม่ีโอกาสน าโรคเข้ามาเป็นพิเศษ มากกว่าการประเมินความเสี่ยง 

แพทย์หญิงสุชาดา กล่าวว่า ความครอบคลุมของการให้วัคซีนมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค โดยเฉพาะ    
หากมีความครอบคลุมในระดับต่ า จะมีโอกาสเกิดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์กลายพันธุ์ได้ ปัจจุบัน ระดับประเทศ         
มีความครอบคลุม ร้อยละ 90 แต่มีบางพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมการให้วัคซีนน้อย เช่น พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  

 
                  จึงจัดให้มีการ ... 
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จึงจัดให้มีการรณรงค์การให้วัคซีนโดยไม่เลือกสัญชาติในเด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี  และต่ ากว่า 15 ปี การด าเนินการ       
ในพ้ืนที่ระบาดของโรค มีการด าเนินการเร่งรัดโดยการหยอดวัคซีนโปลิโออย่างต่อเนื่อง ส าหรับในเขตเมือง           
เช่น จังหวัดนนทบุรี ถูกจัดในกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยง เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องการรายงานความครอบคลุมวัคซีนที่ค่อนข้างต่ า  
 
 มติที่ประชุม: รับทราบสถานการณ์โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. ....      
 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการ (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
โรคติดต่อแห่งชาติ มีอ านาจประกาศก าหนดหรือยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งมีช่องทางเข้าออก
เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวน 69 แห่ง  
 ปัจจุบัน ตามพรมแดนของประเทศไทยมีการส่งเสริมการคมนาคม ส่งผลให้มีคนเดินทางเข้าออกมากขึ้น     
โดยประเทศไทยมี 31 จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา        
และมาเลเซีย จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงงาน ส่งผลกระทบต่อ
การระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศ เนื่องจากบางประเทศเพ่ือนบ้านยังมีการสาธารณสุขและการแพทย์ล้าหลัง 
เมื่อเกิดการเจ็บป่วยต้องข้ามพรมแดนมารักษาโรคในประเทศไทย 
 ความเป็นมา การจัดตั้งด่านถาวรบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
 1. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก               
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างร าชอาณาจักรไทย             
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสนับสนุน                  
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การขนส่ง การแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนาธรรม และการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 2. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา                   
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ได้ประกาศให้จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  
 3. ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่  1 / 2562 เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2562                
เห็นชอบกับการจัดตั้งด่านบ้านฮวก เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และให้อยู่ ในความรับผิดชอบของ    
กรมควบคุมโรค และเสนอกรมควบคุมโรคพิจารณาเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  
 4. ที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2562 เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาเพ่ิมด่านถาวรบ้านฮวก                    
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562              
มีมตใิห้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  5.1 เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวน 2 แห่ง คือ  
 

ปรับชื่อจาก... 



18 
 

- ป รับ ชื่ อ จาก  “ด่ านควบ คุ ม โรคติ ดต่ อระหว่ างป ระเทศพรมแดนกาบ เชิ ง ”                 
เป็น “ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนช่องจอม” 
- ปรับชื่อจาก “ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนควนโดน” เป็น “ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนวังประจัน” 

5.2 เห็นชอบให้ยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวน 2 แห่ง คือ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานพิษณุโลก และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานสุโขทัย 

 
 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย น าเสนอฐานอ านาจทางกฎหมายในการประกาศ (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
 ตามมาตรา 6 (2) เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรี โดยค าแนะน า             
ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด ให้ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
 สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ       
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ดังนี้ 
 1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
  1.1  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559  
   ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
  1.2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)   
         พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 2. แก้ไขชื่อ จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดนควนโดน จังหวัดสตูล เป็น ด่านพรมแดนวังประจัน     
              จังหวัดสตูล และด่านพรมแดนกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็น ด่านพรมแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
 3. ยกเลิก จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าอากาศยานพิษณุโลกและด่านท่าอากาศยานสุโขทัย 
 4. เพ่ิม จ านวน 1 ด่าน ได้แก่ ด่านพรมแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา  
 5. สรุป มีจ านวนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 68 ด่าน 
  

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย สอบถามเรื่องการประกาศจุดผ่านแดนที่เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ประกาศทุกด่านท่ีเป็นด่านชั่วคราวและด่านถาวร หรือเฉพาะด่านถาวรเท่านั้น  
 นายแพทย์โสภณ กล่าวตอบว่า ขณะนี้ มีด่านที่เป็นด่านถาวรและด่านชั่วคราว ประมาณร้อยกว่าแห่ง       
การประกาศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประกาศตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิจารณาแล้วว่า 
เป็นจุดผ่านแดนที่มีความเหมาะสมและจ าเป็น มีการผ่านเข้าออกของผู้เดินทางเป็นประจ าและมีความเสี่ยงต่อการ   
เกิดโรคติดต่อที่มากับผู้เดินทาง ขณะนี้ จึงมีการประกาศในจุดผ่านแดนถาวรที่มีการเดินทางประจ า ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณา 
 นายทรงกลด กล่าวเสริมว่า การประกาศด่านฯ จะมี 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหม เสนอแนะอาจมีจุดผ่านแดนซึ่งไม่ใช่จุดผ่านแดนถาวร แต่มีคนเดิน
ทางเข้าออกจ านวนมาก เสนอให้สาธารณสุขจังหวัดส ารวจจุดผ่านแดนในเขตพ้ืนที่จังหวัด ที่อาจมีการผ่านเข้าออกของ
ประชากรจ านวนมาก ส่งผลต่อการเกิดโรคติดต่อได้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การประกาศจุดผ่านแดน ส่วนใหญ่มุ่ง 
 

ประเด็นด้าน... 
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ประเด็นด้านความมั่นคง จะอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงกลาโหม และภายหลังร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ประกาศ 
และมีผลใช้บังคับเรียบร้อยแล้ว กระทรวงมหาดไทย จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า ได้แก่      
กองการต่างประเทศ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่  
 นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อ านวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา     
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ปรับข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4 “มอบฝ่ายเลขานุการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือเสนอต่อ
รัฐมนตรีลงนามตามที่เห็นสมควรต่อไป” เป็น “มอบฝ่ายเลขานุการเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม” ตามมาตรา 6 (2)  
 2. เนื่องจากประกาศฉบับนี้ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2559 และยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ฉะนั้น (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้เป็นฉบับใหม่ จึงไม่ควรมี (ฉบับที่ ..) ที่ชื่อประกาศกระทรวง 
 นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า แทน อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เห็นด้วยกับการประกาศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ทั้งในสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และคน โดยปัจจุบัน กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช      
มีการท างานร่วมกันกับกรมปศุสัตว์ อยู่แล้ว และเห็นว่า ในอนาคตหากมีการพิจารณาประกาศด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศให้ครอบคลุมทุกช่องทาง จะมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างยิ่ง  
 
 มติที่ประชุม:  1. เห็นชอบให้มีการประกาศ “จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก” เป็น “ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศพรมแดนบ้านฮวก” 
   2. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
พ.ศ. .... ตามเสนอ 
   3. รับรองมติของคณะกรรมการที่ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๑ และ ๒ 
   4. มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงร่างประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และเสนอต่อ
รัฐมนตรีพิจารณาลงนาม 
 
 5.2 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพิ่มเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ 
ในคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย น าเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
 ตามมาตรา 23 คณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก ประกอบด้วย 

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เป็นประธานคณะท างาน 
(2) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา และผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น เป็นคณะท างาน 
(3) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น เป็นคณะท างาน 
(4) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวนหนึ่งคน         

เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผุ้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่าหน่วยงาน

ตามท่ีก าหนดไว้ใน (2) ในการนี้ ให้คณะท างานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่   
 ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกมากกว่าหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ใน (2) ให้คณะกรรมการโรคติดตอ่แห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดเพิ่มเติมจากจ านวนที่มีอยู่เดิม 
 

ซึ่งที่มาของ... 
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 ซ่ึงที่มาของ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ มีดังนี ้
  1. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 ที่ประชุมได้มีมติว่า กรณีจังหวัดใดประสงค์จะให้มีการแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจาก        
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 (2) เพ่ิมเติม ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาพร้อมให้เหตุผลความจ าเป็น
ที่เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
พิจารณาเพิ่มเติมเป็นกรณี ๆ ไป 
  2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ สธ 0422.13/1242 ลงวันที่                 
26  มีน าคม 2561  แจ้ งมติที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการโรคติ ดต่ อแห่ งชาติ  ครั้ งที่  4 /256 0  เมื่ อ วันที่                      
29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการขอเพ่ิมคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก ไปยังนายแพทย์สาธารณสุข  
ทุกจังหวัด 
  3. จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือที่ สข 0032.003/4178 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ขอเพ่ิมเติม
ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 (2) เป็นคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก 
จ านวน 5 ด่าน ดังนี้ 

 3.1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือสงขลา 

                   (1) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์ป่า ท่าเรือสงขลา 

                   (2) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์น้ า ท่าเรือสงขลา 

                   (3) หัวหน้าน าร่องเขต ท่าเรือสงขลา 

                   (4) ผู้แทนส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา 

         3.2 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะเดา 

                   (1) หัวหน้าดา่นตรวจคนหางาน สะเดา 

                   (2) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์ป่า สะเดา 

                   (3) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์น้ า สะเดา 

  3.3 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนปาดังเบซาร์ 
                   (1) หัวหน้าดา่นตรวจคนหางาน ปาดังเบซาร์ 
                   (2) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์ป่า ปาดังเบซาร์ 
                   (3) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์น้ า ปาดังเบซาร ์

                   (4) นายสถานีรถไฟ ปาดังเบซาร์ 
         3.4 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านประกอบ 

                   (1) หัวหน้าดา่นตรวจคนหางาน บ้านประกอบ 

                   (2) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์ป่า บ้านประกอบ 

                   (3) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์น้ า บ้านประกอบ 

 3.5 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
                   (1) หัวหน้าดา่นตรวจคนหางาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
                   (2) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์ป่า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
                   (3) หัวหน้าดา่นตรวจสัตว์น้ า ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
                   (4) ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 
 

 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็นจาก... 
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 ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
มีข้อสังเกต และสอบถามผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องฐานอ านาจ สามารถใช้ มาตรา 14(8) 
ประกอบ มาตรา 23  ได้หรือไม่ รวมถึงรูปแบบของประกาศท่ีใช้ 

นายชนิสร์ ตอบข้อสังเกตของผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า ไม่ขัดข้อง หากใช้ฐานอ านาจ 
มาตรา 14(8) ร่วมด้วย  ส่วนรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน และมีข้อเสนอแนะ ให้ ตัด “(ฉบับที่...)” ใน (ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะท างานประจ าช่อง
ทางเข้าออก (ฉบับที.่..) พ.ศ. ... ออก  
 นายแพทย์สุวรรณชัย เสนอให้ รับความเห็นของคณะกรรมการไปด าเนินการปรับปรุ งร่างประกาศ          
และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีพิจารณาลงนามต่อไป 
 
 มติที่ประชุม: 1. เห็นชอบให้มีการประกาศก าหนดเพ่ิมเติมผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐนอกเหนือ        
จากที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 (2) เป็นคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก จ านวน 5 ด่าน 
   2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การเพ่ิมเติมผู้แทน       
จากหน่วยงานของรัฐในคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก พ.ศ. .... 
   3. รับรองมติของคณะกรรมการที่ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 และ 2 
   4. มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงร่างประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และแจ้งเวียน
ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอต่อรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาลงนาม 
 
 5.3 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา น าเสนอ ที่มา เหตุผลความจ าเป็น เสนอ (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
 1. ในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่  8/2561 ครั้งที่  1/2562 ครั้งที่  4/2562                         
และครั้งที่ 6/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนรายชื่อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 
 2. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561   
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
  2.1  ตัดชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จ านวน 4 โรค 
   (1)  พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 
   (2)  โลนที่อวัยวะเพศ 
   (3)  หูดข้าวสุก 
   (4)  โรคบิด  
  2.2  เพ่ิมชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จ านวน 2 โรค 
   (1) การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
   (2) โรคพยาธิใบไม้ตับ 
 โดยฝ่ ายเลขานุการ ด าเนินการจัดท า ค านิ ยามและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ ต้องเฝ้ าระวัง                
เสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณา จ านวน 2 โรค ดังนี้ 
 1. โรคพยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke) 
 

มีอาการแน่น... 
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  - มีอาการแน่นท้อง จุกแน่นใต้ลิ้นปี่และใต้ชายโครงด้านขวาหรือทั้งสองข้าง รู้สึกร้อนบริเวณท้อง 
ร่วมกับอาการเบื่ออาหาร น้ าหนักลด ท้องอืด ท้องเฟ้อ อ่อนเพลีย ตรวจร่างกายพบตับโตเล็กน้อยถึงตับโตมาก      
และอาจกดเจ็บ 
  - รายที่มีอาการรุนแรงเนื่องด้วยท่อน้ าดีอักเสบจากการที่มีพยาธิจ านวนมาก จะมีไข้สูง ตัวเหลือง    
ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระสีซีด คันตามตัว 
  - ผู้ป่วยระยะแรกเริ่มอาจไม่มีอาการผิดปกติ ซึ่งจะวินิจฉัยได้โดยการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ      
ในอุจจาระ 
 2.  การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Healthcare-associated infection หรือ hospital-acquired infection) 
  เป็ น โ ร ค ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ติ ด เชื้ อ ใน โ ร ง พ ย า บ า ล  เป็ น โ ร ค ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ติ ด เชื้ อ 
ของอวัยวะต่าง ๆ ในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อขณะรับไว้รักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์       
ที่ได้รับเชื้อจากการปฏิบัติงาน โดยมักมีอาการไข้และอาการอ่ืนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อ 
 นางสาวอังคณา บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย น าเสนอฐานอ านาจทางกฎหมายในการประกาศ (ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
 ตามมาตรา 6 (1) เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรี  โดยค าแนะน า            
ของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
 ซึ่ง สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก่ 
 1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 2. ตัดออก จ านวน  4  โรค  ได้แก่  พยาธิทริ โค โมแนสของระบบสืบ พันธุ์และทางเดินปั สสาวะ  
โลนที่อวัยวะเพศ หูดข้างสุก และโรคบิด  
 3. เพ่ิม จ านวน 2 โรค ได้แก่ การติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคพยาธิใบไม้ตับ  
 4. สรุป มีจ านวนโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จ านวนทั้งสิ้น 55 โรค 
 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ปรับ  
 1. นิยามและอาการส าคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับ ควรเน้นเรื่องการวินิจฉัย มากกว่า เสนอให้ ตัดประโยค 
“ผู้ป่วยระยะแรกเริ่มอาจไม่มีอาการผิดปกติ” คงเหลือเฉพาะ “วินิจฉัยได้โดยการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ            
ในอุจจาระ” 
 2. นิยามและอาการส าคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความซ้ าซ้อนของค า เสนอให้ตัดประโยค        
“เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล” 
 นายแพทย์สุรจิต เสนอให้ เปลี่ยนนิยามและอาการส าคัญของการติดเชื้อใน จากค าว่า “ขณะที่อยู่
โรงพยาบาล” เป็น”ขณะรับไว้รักษาที่โรงพยาบาล”   
 ประธาน เสนอแนะว่า เนื่องจากประกาศนี้ ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ควรเขียนเป็นนิยามกว้างๆ 
แต่การอธิบายนิยามและอาการส าคัญโดยละเอียด ให้น ามาใส่ในภาคผนวกเพ่ิมเติม 
 แพทย์หญิงวลัยรัตน์ กล่าวสรุป ดังนี้   

1. นิยามและอาการส าคัญของโรคพยาธิใบไม้ตับ ตัดประโยค “ผู้ป่วยระยะแรกเริ่มอาจไม่มีอาการผิดปกติ” 
แก้ไขเป็น “ซ่ึงวินิจฉัยได้โดยการตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ” 

2. นิ ยามและอาการส าคัญ ของการติ ด เชื้ อ ใน โรงพยาบาล  (Healthcare-associated infection           
หรือ hospital-acquired infection) 

 
เป็นโรคที่เกิด... 
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เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของอวัยวะต่าง ๆ ในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อขณะรับไว้รักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงการติดเชื้อ  
ในบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับเชื้อจากการปฏิบัติงาน โดยมักมีอาการไข้และอาการอ่ืนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับอวัยวะ       
ทีต่ิดเชื้อ 
 นายชนิสร์ เสนอให้ ตัด “(ฉบับที่...)” ใน (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ   
ของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออก 
 
 มติที่ประชุม: 1. เห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่อ  
ที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. .... 
   2. รับรองมติของคณะกรรมการที่ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 
   3. มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ร่างประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ    
และเสนอต่อรัฐมนตรีพิจารณาลงนามตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 
 5.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่ วไป น าเสนอที่มาของการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 ตามมาตรา 14 (7) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ
หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 16 ก าหนดให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้ง    
จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 11(4)) และกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการ ณ์
ด้านโรคติดต่ออีกจ านวนไม่เกิน 7 คน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
  (2) ให้ค าแนะน าต่ออธิบดีในการประกาศโรคระบาด  
  (3) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเมื่อสภาวการณ์ของโรคตาม            
(1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร  
  (4) ปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 โดยที่ กรรมการด้านวิชาการ ชุดเดิม ไดค้รบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอรายชื่อกรรมการด้านวิชาการ จ านวน 8 รายชื่อ  ซึ่งรายชื่อทั้งหมด มีคุณสมบัติครบ             
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (ประธาน) 
 2. ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ (กรรมการ) 
 3. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ (กรรมการ) 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ (กรรมการ) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ก าธร มาลาธรรม (กรรมการ) 
 6. นายแพทย์ศุภมิตร  ชุณห์สุทธิวัฒน์ (กรรมการ) 
 7. นายแพทย์สมชาย  พีระปกรณ์ (กรรมการ) 
 8. ผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กรรมการและเลขานุการ) 
 เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการต่อไป 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม:  1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ          
พ.ศ. 2558  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 
   2. มอบฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนามตามที่เห็นสมควร 
   3. รับรองมติของคณะกรรมการที่ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 และ ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

๖.1 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป 
  - ก าหนดนัดหมายการประชุม รายไตรมาส  
  - ประชุมครั้งถัดไป วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 
  

มติที่ประชุม: รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานก าหนดวันประชุมกับประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข) อีกครั้ง 
 
 6.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  
  น าย แพ ท ย์ สุ ร จิ ต  น า เส น อ  ป ร ะ เด็ น อ้ า ง อิ งจ าก  พ .ร .บ .ส ถ าน พ ย าบ าล  ม าต รา  3 3 /1                      
ก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ                
มีอ านาจประกาศก าหนดผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้อง     
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน             
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล โดยมีข้อสังเกตว่า 
ควรมีการก าหนดประเภทของผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน   
  
 มติที่ประชุม: รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือขอรายละเอียด     
ที่เก่ียวข้อง 
 
   
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
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นางอาริยา กล่อมกลิ่นสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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