รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ศ.คลินิคเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ
ทีป่ รึกษากรมควบคุมโรค
3. นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์
4. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
6

นายปริยะ เวสสบุตร

7

นางสาวกาญจนา นิตยะ

8

นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร

9 นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
10 นายชัยชาญ ช่วยโพธ์กลาง
11 นางพัฒนา ศรีทร
12 นาวาอากาศเอกพัทธยา เรียงจันทร์

13 พ.ต.อ.เกษม รัตนสุมาวงค์
14 นางวิรงรอง หุ่นสุวรรณ
15 นางยุวดี อัคนิวรรณ

ข้าราชการบานาญ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการกองกลาง
แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
กองกฎหมายสวัสดิการทางสังคม
แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการแพทยสภา
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมกิจกรรม
ศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการส่วนประชาสัมพันธ์เพพาะกิ
แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
แพทย์ชานาญการเพพาะทางส่วนตรวจ
รักษาสานักงานแพทย์
สานักงานสนับสนุนสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
นายแพทย์ สบ 5
แทน ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
แทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานประกันสังคม
แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

16. นางสาวสุดาสิรี ...
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16 นางสาวสุดาสิรี เตชานันท์
17 ดร.ราศรี ลีนะกุล
18 นางสุจิตรา มานะกุล
19 นางสาววราภรณ์ วรบุตร
20 นางสาวปิยพรรณ พรหมมศร
21 นายแพทย์สุรพล โล่สิริวัฒน์
22 นางพรทิพย์ จิรศรีกุล
23 นางนภพรรณ นันทพงษ์
24 นางสาวไพลิน ผู้พัฒน์
25 นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข
26 นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์
27 แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์

นักการทูตปฏิบัติการ กองสังคม
กรมองค์การระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
ผู้แทนสภาการพยาบาล
อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
นิติกรชานาญการ
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
นิติกรชานาญการ
แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข
แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
แทน อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์ชานาญการ สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
แทน ปลัดกรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กรรมการและ
แทน ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กรรมการและ
แทน ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
2 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก
3. นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
4. นายแพทย์ศภุ ชัย ฤกษ์งาม

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ข้าราชการบานาญ
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม ...
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ผู้ร่วมประชุม
1. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
สาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

2. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

3. นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

4. นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ

ผู้อานวยการกองแผนงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

5. นายแพทย็สมาน ฟูตระกูล

ผู้อานวยการสานักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

6. แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบ ผู้เข้าร่วมประชุม
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

7. นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์
8. นางสุธิดา วนโชติธนัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

13. นางสาวณัฐนรี สถิตไพบูลย์
14. นายกฤษฎาบัน ปานโท้

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้อานวยการศูนย์กฎหมาย
กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์กฎหมาย
กรมควบคุมโรค
นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์กฎหมาย
กรมควบคุมโรค
นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

15. นายพิเชษฐ์ ถิ่นทับไทย

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

16. นางสาวจินตนา บุตรชน

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

17 นายทักษ์ดนัย ใจยาว

นิติกร ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมประชุม

18 นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล

รองผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป ผู้เข้าร่วมประชุม

19 นางสาวอรณดี ธีระวตากูร

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

20 นางอนงนาฎ มโนภิรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

21 นายอานุภาพ พงศ์พานิช

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

22 นางสาวจันทร์จิรา เสนาพรม

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

23 นางสาวธนิษฐา จันทร์พิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เข้าร่วมประชุม

9. นางสาวขวัญเนตร มีเงิน
10. นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
11. นางสาวสุทธินีย์ มโนสมุทร
12. นายประจักษ์ ศรีประจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

24. พ.ต.ท.หญิงชมพู ...
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24 พ.ต.ท.หญิงชมพู ยงค์ประดิษฐ์

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โรงพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลตารวจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

28 นางสาวพีรยา สีดานุพนธุ์

นักวิชาการสาธารณสุข
สานักสุขาภิบาล ฯ กรมอนามัย
นักวิชาการทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

29 นางสาวนาฏสรวง อินทร์แก้ว

กรมประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

25 ร.ต.ท.หญิงสุภา เดชคง
26 นายสมชาย สุวะไกร
27 นางสาวกุลชต ตันเจริญ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
การประชุมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เลขานุการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
๑. แจ้งเรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง (Yellow Fever)
๑.๒ การจัดทาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. ....
๑.๓ รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
๒. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
๒.๑ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
๓. เพื่อเสนอเรื่องเข้าพิจารณา ดังนี้
๓.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ.
....
๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ
๓.๓ การขอให้เพิ่มเติมคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ตามมาตรา ๒๓
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เรื่องวัณโรคและวัณโรคดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลก ประเทศไทย
เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาภาระวัณโรคสูง ขณะนี้เป็นนโยบายระดับชาติจนถึงระดับโลก ในการตรวจจับ
(Detect) และลงไปจัดการอย่างจริงจัง วัณโรคดื้อยาในประเทศควบคุมได้ยาก แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษามาก กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกันกับกระทรวงยุติธรรม ในการตรวจจับ (Detect) ในเรือนจารณรงค์
ในราชทัณฑ์และพื้นที่ชายแดน กระทรวงฯ ได้เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคโดยเพพาะในเขตสุขภาพพิเศษ แนวตะเข็บชายแดน ที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากร
หรือพื้นที่ทางทะเล เกาะ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC และ
กลุ่มจังหวัดทีม่ ีแรงงานต่างชาติจานวนมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว พะนั้นในการประชุมต่อไป ขอให้มี
เรื่องเกี่ยวกับวัณโรคมานาเสนอทุกครั้ง รวมทั้งรายงานผลดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด
ศ.นายแพทย์ ...
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ศ.นายแพทย์ ป ระเสริ ฐ ทองเจริ ญ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม จากการประชุ ม
คณะกรรมการวิช าการ เมื่อวัน ที่ 8 มิถุนายน 2560 มี วาระเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องวัณโรคดื้อยาให้ เป็น
โรคติดต่ออันตรายเพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ระหว่าง
นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการรองรับ หากประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย
เพื่อพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม
ประธาน กล่าว หากจาเป็นให้ดาเนินการได้เลย แล้วนามารายงานในที่ประชุม หากรอการประชุม
ครั้งต่อไปอีกสามเดือน เกรงว่าจะล่าช้าขอให้อธิบดีกรมควบคุมโรครับไปดาเนินการต่อ
นายแพทย์เ จษฎา เลขานุการฯ ให้ ข้อมูล เพิ่มเติม ว่า วัณโรคดื้อยาเป็นปัญหาส าคัญ จากกรณี
เจ้าหน้าที่หรือผู้ ป่วยเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน แล้วไม่ยอมรักษา และการห้ามไม่ให้เดินทางไปยังที่ต่างๆ
ยากต่อการควบคุม ควรใช้กฎหมายบังคับให้มารักษาได้ เช่นเดียวกับกรมสุขภาพจิต ซึ่งกฎหมายใช้บังคับ
ให้นาผู้ป่วยมารักษาได้ จึงเป็นที่มาในการนาเรื่องนี้มาพิจารณาประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย แต่หากเมื่อ
ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้ว โรงพยาบาลต่างๆ รับมือไหวหรือไม่ ที่จะนาผู้ป่วยจานวนมากเหล่านี้มา
รับไว้รักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถดูแลรักษาและควบคุมได้ ซึ่งข้อมูล
ปีที่แล้วพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา จานวน 13 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย MDR-TB จานวน 1,000 กว่าราย แต่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ไว้มากกว่า 4,000 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560)
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังโรคไข้เหลือง (Yellow Fever)
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ รักษาการผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา ในฐานะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เขตติดโรค มีจานวน ๔๒ ประเทศ (อ้างอิง: ตาม
ประกาศองค์การอนามัยโลก ฉบับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) แบ่งกลุ่มประเทศ ดังนี้
 แอฟริกา ๒๗ ประเทศ (แอฟริกาตะวันตกจะพบมาก)
 อเมริกาใต้ ๑๕ ประเทศ
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เหลือง พ.ศ. ๒๕๖๐ (suspected and confirmed cases)
พบผู้ป่วยยืนยันใน 6 ประเทศ คือ
1) Brazil 2) Colombia 3) Ecuador 4) Peru 5) Bolivia 6) Suriname
สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เหลืองในบราซิล พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดใน
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การระบาดในคน พบผู้ป่วยสงสัย ๓,๑๙๒ คน
- เป็นผู้ป่วยยืนยัน ๗๕๘ ราย ตัดออก ๑,๘๑๒ ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค ๖๒๒ ราย
- ในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต ๒๖๔ ราย (อัตราป่วยตาย ๓๔%)
- ผู้ป่วยยืนยันมาจาก ๗ รัฐ (Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro,
São Paulo, and Tocantins)
การระบาด ...
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การระบาดในลิง พบเสียชีวิต ๓,๖๖๐ ตัว ใน ๒๒ รัฐ (พบก่อนการระบาดในคน)
- ยืนยันโรคไข้เหลืองแล้ว ๕๖๕ ตัว
- ตัดออก ๙๖ ตัว
- อยู่ระหว่างตรวจสอบ ๑,๔๖๗ ตัว
(แหล่งข้อมูล : รายงานขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ฉบับวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ (PAHO/ WHO
epidemiological update (25 May 2017)
จากแผนที่นาเสนอ การระบาดของโรคไข้เหลือง ต่างจากพื้นที่ระบาดเดิม ในตะวันออกที่ไม่พบผู้ป่วย
แต่ปีนี้พบมากในพื้นทีฝ่ ั่งตะวันออก ซึง่ พบการระบาดในเดือนเมษายน เป็นต้นมา (Source: Internationalsos)
ปัญหาคือ การให้วัคซีนให้ในเพพาะพื้นที่เสี่ยง แต่พื้นทีเ่ ดิมที่ไม่เสี่ยงได้มีการระบาดขึ้น วัคซีนไม่มากพอ
Coverage จึงต่า
การให้วัคซีน
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีการให้วัคซีนไปแล้ว ๒๔.๕ ล้านโด๊ส ใน ๑,๐๑๘ ชุมชน
ของรัฐ Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, and São Paulo
- ความครอบคลุมของการให้วัคซีน > ๙๕ % ใน ๒๘๕ ชุมชน
- ความครอบคลุมของการให้วัคซีน ๗๕ ถึง ๙๔.๙ % ใน ๓๗๕ ชุมชน
- ความครอบคลุมของการให้วัคซีน < ๗๕ % ใน ๓๖๘ ชุมชน (๙๒ ชุมชน < ๕๐ %)
แนวโน้มการระบาดเริ่มลดลง และยังไม่พบการแพร่โรคโดยยุงลายชนิด Aedes aegypti (urban
transmission) แต่ยังคงมีโอกาสเกิดได้ ตราบใดที่การระบาดในป่า (sylvan transmission) ยังไม่สงบ ดังนั้น
ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจึงยังควรให้มีความครอบคลุมของวัคซีนอย่างน้อย ๘๐ %
แพทย์หญิงพจมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับวาระถัดไป คือการเปลี่ยนคาแนะนาเรื่อง
การพีดวัคซีนโรคไข้เหลือง จากเอกสารขององค์การอนามัยโลกเรื่อง Vaccines and vaccination against
yellow fever: WHO Position Paper - June 2013 มีการแก้ไขข้อกาหนดเรื่องการพีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
**โดยให้นับว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองที่ได้รับการรั บรองจากองค์การอนามัยโลก
แล้วจานวน 1 เข็ม จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้เหลืองตั้งแต่สิบวันภายหลังการได้รับวัคซีนไปจนตลอดชีวิต
(จากเดิมให้ฉีดทุก 10 ปี) ** ซึ่งคาแนะนานี้มาจาก The Strategic Advisory Group of Experts (SAGE)
on Immunization ได้มีการ Implement ต่อในการประชุม WHA
ข้อมูลสนับสนุนการเปลี่ยนข้อกาหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
Vaccines and vaccination against yellow fever: WHO Position Paper - June 2013
 ตั้งแต่เริ่มมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองในช่วงปี ค.ศ. 1930s เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีการพีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 540 ล้านเข็ม มีผู้ป่วยเพียง 12 ราย (เป็น suspected cases) ที่มีประวัติ
ว่าป่วยทั้งๆที่ได้รับวัคซีนแล้ว
 ในจานวนนี้ 3 รายไม่ได้ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ, อีก 7 ราย มีผลตรวจไม่ชัดเจน
 ที่เหลืออีก 2 ราย ได้รับวัคซีนภายในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ของวันเริ่มป่วย ดังนั้นระดับภูมิคุ้มกัน
ยังอาจไม่สูงพอที่จะป้องกันโรค และผลการตรวจ nucleotide sequencing พบว่าเป็น wild-type YF
 ทั้ง 12 ราย เกิดอาการภายใน 5 ปีหลังได้รับวัคซีน จึงไม่น่าจะเกิดจากการลดระดับภูมิคุ้มกัน
ของวัคซีน (จากการศึกษาก่อนๆพบว่าคุ้มกันได้อย่างน้อย 20 - 35 ปี) (Source: World Health Organization :
Weekly epidemiological record, no. 27, 2013, 88, 269-284)
การให้ความเห็น …
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การให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดการฉีดวัคซีนไข้เหลืองในประเทศไทย
คณะอนุ กรรมการสร้ างเสริ มภูมิคุ้ มกันโรค ในคณะกรรมการวัคซี นแห่ งชาติ ได้มีการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการว่าการพีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เหลือง 1 เข็ม สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไข้เหลืองได้น านตลอดชีวิต โดยไม่จาเป็นต้อง
พีดเข็มกระตุ้นซ้าและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักการนี้ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อเสนอ
เพื่อให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง (Yellow Fever)
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประธาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ไข้เหลืองที่กล่าวมาแสดงถึงการเข้าประเทศ ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยง
ก็ต้องพีดวัคซีนมาก่อน กรณีนี้เคยมีการจัดประชุมระดับนานาชาติในประเทศ ผู้อานวยการองค์การอนามัยโลก
คนปัจจุบัน เข้าประเทศไทยไม่ได้เนื่องจากไม่ได้พีดวัคซีนก่อนเข้ าประเทศ ถือว่าประเทศไทยดาเนินมาตรการ
ได้อย่างเข้มแข็ง
นายแพทย์ครรชิต ลิมปกาญจนรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึงกรณีคนที่เคยพีดวัคซีนไข้เหลือง
ทุก 10 ปี ก่อนหน้าที่จะประกาศว่าพีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองจานวน 1 เข็ม จะมีภูมิคุ้มกันไปจนตลอดชีวิตนั้น
ใช้ในกรณีตลอดชีพได้หมดหรือไม่ และเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง เพียงพอแล้วสาหรับ
การตรวจคัดกรองการได้รับวัคซีน หรือต้องมีอื่นๆ ประกอบ
นายแพทย์เ จษฎา เลขานุก ารฯ ให้ข้อ มูล เพิ ่ม เติม ว่า มีผู ้เ ดิน ทางมาจากพื้น ที่เ สี ่ย งติด โรค
มีจานวนเพลี่ย 6 - 10 รายต่อวัน ที่มารับการพีดวัคซีน ณ สนามบิน ซึ่งไม่ถูกหลักการป้องกัน เพราะการได้รับ
วัคซีน ไข้เหลื องดังกล่ าวร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นหลังจากพีดวัคซีนแล้ว 10 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานกั บ กระทรวงการต่ า งประเทศ และการท่ า ฯ กรณี ก ลุ่ ม เสี่ ย งเหล่ า นี้ จ ะเดิ น ทางเข้ า ประเทศไทย
จะมีวิธีดาเนินการอย่างไร ควรให้มีการพีดวัคซีนจากประเทศต้นทางเขตติดโรคก่อนเข้าประเทศ หากไม่ปฏิบัติตาม
สายการบินนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ประธาน กล่าวว่า ประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย หรือนานาชาติ ทาอย่างไร ให้นาแนวปฏิบัตินั้น
มาอ้า งอิ ง ในการป้ อ งกั น ประเทศได้ ไม่ ใช่ มุ่ง เน้ น เรื่อ งการท่อ งเที่ย วเพีย งอย่า งเดีย ว ให้ ไปศึก ษาแนวทาง
ปฏิบัติการของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึง่ ควรจะดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
ศ.นายแพทย์ ประเสริ ฐ จากการประชุมของคณะกรรมการวิช าการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2560 สรุปผู้เดินทางที่เข้าประเทศไทยที่มีการได้รับวัคซีนไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ให้พิจารณา
เป็นรายๆ ไป ซึง่ อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดว่ากรณีอะไรบ้างที่จะพิจารณา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศกาหนดการ
ออกวีซ่า ควรมีข้อบังคับให้พีดวัคซีนป้องกันโรคถึงจะเข้ามาประเทศได้ ขั้นตอนนี้จะช่วยส่งเสริมการป้องกันโรค
นายแพทย์เจษฎา เลขานุการฯ รับไปดาเนินการต่อกับกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการออกวีซ่า
มติที่ประชุม : 1. ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง
2. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูล ...
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- ศึกษาข้อมูลแนวทางปฏิบัติของกลุ่มประเทศอาเซียนกรณีผู้เดินทางที่ยังไม่ได้พีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนเข้าประเทศ
- ประสานกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการออกวีซ่า ประเด็น การพีดวัคซีน
ป้องกันโรคก่อนเข้าประเทศ
ระเบียบวาระที่ 3.2 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่เป็น
เขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. ....
นางสาวอั ง คณา บริ สุ ท ธิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ฎหมาย กรมควบคุ ม โรค น าเสนอร่ า งประกาศฯ
ต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เหลือง ความเป็นมาของ
ร่างประกาศฯตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 14 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การป้องกันโรคไข้เหลืองจากประเทศหรือดินแดนที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง โดยมีท้องที่หรือ
เมืองท่านอกราชอาณาจักรที่ถูกประกาศให้เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองจานวนทั้งสิ้น 45 ประเทศ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคไข้เหลือง (Yellow Fever) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลาดับที่ 5
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคั ญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 ลงวันที่
3 มิถุนายน 2559
บทเฉพาะกาล
จากสถานการณ์ระบาดไข้เหลื อง จึงขอเสนอ มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายหรื อ โรคระบาดที่ อ าจจะเข้ า มาภายในราชอาณาจั ก ร ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการด้านวิชาการ มีอานาจประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค และ
ยกเลิกประกาศเมื่อสภาวการณ์ของ โรคนั้นสงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร นาเข้าคณะกรรมการวิชาการ
เห็นชอบให้ ประกาศเป็นเขตติดโรค อาศัยตามมาตรา 40 เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่ห รือเมืองท่าใดนอก
ราชอาณาจักรเป็น เขตติดโรค ตามมาตรา 8 ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ มีอานาจดาเนินการเอง หรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรจากท้องที่หรือเมืองท่านั้น ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
(2) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กาหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจา
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้
(3) ให้ผู้ เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกัน
คุมไว้สังเกตหรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กาหนด
(4) ห้ ามผู้ ใ ดเข้ า ไปในหรือ ออกจากพาหนะนั้น หรื อ ที่เ อกเทศ เว้ นแต่ ได้ รั บอนุญ าตจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(5) ห้ามผู้ใดนาวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือ
ออกจากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ

ผลที่ตามมา …
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ผลที่ตามมา
มาตรา 40 เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา 8 ให้ เ จ้ า พนั กงานควบคุม โรคติ ดต่ อประจ าด่ านควบคุ มโรคติ ดต่ อระหว่า งประเทศ มี อานาจ
ดาเนินการเอง หรือออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรจาก
ท้องที่หรือเมืองท่านั้น ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาจัดความติดโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค
(2) จัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กาหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจา
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้
(3) ให้ผู้ เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์ และอาจให้แยกกัก กักกัน
คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ สถานที่และระยะเวลาที่กาหนด
(4) ห้ ามผู้ ใ ดเข้ า ไปในหรือ ออกจากพาหนะนั้น หรื อ ที่เ อกเทศ เว้ นแต่ ได้ รั บอนุญ าตจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(5) ห้ามผู้ใดนาวัตถุ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปในหรือออก
จากพาหนะนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ
มาตรา 41 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้ น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สั งเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรา 40 และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่จะประกาศให้เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง จานวน 42
ประเทศทีอ่ งค์การอนามัยโลก (WHO) กาหนดในปัจจุบัน (ตามเอกสารแนบ 1)
ข้อเสนอ
เพื่อให้ทราบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. .... และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศพบับดังกล่าว
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
นายแพทย์เจษฎา เลขานุการฯ ให้ข้อมูลสนับสนุนว่า ประเทศตามร่างประกาศฯพบับนี้ เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ หรือการปลดออกจากพื้นที่ติดโรคไข้เหลือง และเป็นรายชื่อประเทศพื้นที่เสี่ยงและ
พื้นที่เขตติดโรค จากที่องค์การอนามัยโลกประกาศ
นายสุทธิพงษ์ ให้ความเห็นเรื่องการเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามมาตรา 40 นั้น
ขอเสนอให้เพิ่มข้อมูลในท้ายประกาศฯ สรุปสิ่งที่ต้องปฏิบัติว่าจะต้องทาอย่างไรต่อไป กรณีผู้ที่ไม่รู้เรื่องมาก่อน
อ่านประกาศพบับนี้ นอกจากจะรู้รายชื่อ 42 ประเทศดังกล่าวแล้ว
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นและเรียนปรึกษา
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิว่า โรคนี้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาตรการต่างๆ
เป็นที่เรีย บร้อย ประเด็นหารือ คือ จะเข้าข่ายเหมือนโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้าที่ ใช้กันอยู่ คือ ต้องสกัดที่
Departure screening ก่อนที่ผู้เดินทางจะมาจาก 42 ประเทศ นั้น องค์การอนามัยโลกได้กาหนดว่า พลเมือง
ของคุณ ต้องมีเอกสารรับรอง การให้พีดวัคซีน พะนั้นการ screening โดยตรวจดูเอกสารจึงช่วยได้ มาก
ซึ่งทางวิชาการ …
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ซึ่งทางวิช าการยอมรั บ ว่าหลั งพีดวัค ซีน ไข้เหลื อง 10 วัน จึงจะมีผ ลสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ ช่ว งนี้เป็ น
window period 10 วันแรกหลังจากพีด แต่ถ้าติดเชื้อมาแล้ว ก็จะมีผลต่อโรคภายในประเทศไทย องค์การ
อนามัยโลกกาหนด Departure screening มีการรับรองการพีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศหรือไม่ ถ้าไม่มีการ
สกัดดังกล่าว กลุ่มประเทศอาเซียนควรร่วมมือปฏิบัติให้เหมือนกัน ส่วนประเทศที่มีวีซ่าเข้ามาประเทศไทย
ต้องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการขอวีซ่า เสนอให้สถานทูตกาหนดให้มีการพีดวัคซีนก่อนเข้า
มาประเทศ
นายแพทย์ครรชิต แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ควรมีมาตรการการสกัดตั้งแต่
จุดออกเป็นการช่วยทุกฝ่าย โดยเพพาะกรณีที่ไม่มีการออกวีซ่า วิธีการ คือ ให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอไปที่
องค์การอนามัยโลกประสานงานกับ Headquarters โดยใช้กลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ เนื่องจากเรื่องนี้
เป็นการควบคุมโรคติดต่อสามารถใช้ IHR mechanism ได้
ประธาน การที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นประเทศเสี่ยง พะนั้นการเข้าออกประเทศเหล่านี้
ต้องมี Precaution ผู้เดินทางต้องมีเอกสารเล่มเหลืองก่อนขึ้นเครื่องเดินทางเข้าประเทศไทย เรื่องเหล่านี้มีอยู่แล้ว
หรือไม่หรือกระทรวงสาธารณสุขต้องทาเรื่องเสนอ
นายแพทย์เจษฎา แจ้งต่อที่ประชุม จะดาเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นที่ ประธานสอบถาม และ
กล่ าวเพิ่มเติม ตามมาตรา 41 ระบุ ไว้ว่า หากสายการบิน นาผู้ เดินทางมาจากพื้นที่เ ขตติด โรคจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ทางฝ่าย
เลขานุการฯ จะรีบดาเนินการแจ้งให้ทางบริษัท สายการบิน หรือเอเจนซีรับทราบ เพื่อที่จะบอกผู้ที่ต้องการ
จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีเอกสารรับรองการพีดวัคซีนนี้
ประธาน กล่าวว่า ข้อเสนอแนะนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ดี ขอให้ดาเนินการและตามรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย เสนอเพิ่มเติมข้อมูลการปฏิบัติตน ในร่างประกาศฯ รายชื่อ 42 ประเทศนี้ มีท่านใดให้ความเห็นหรือไม่
นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเรี ยนที่ประชุมว่า วาระพิจ ารณานี้ ให้ คาแนะนามากกว่าเรื่องเพื่อทราบ ตามที่ รองปลั ดกระทรวง
มหาดไทยเสนอมานั้น จากข้อสังเกต คือไม่ได้รายละเอียดส่วนที่เสนอนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์และการบริหาร
จัดการในการขอความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้หารือเรื่องที่กล่าวมานั้น ตามมาตรา
40, 41 ให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบว่าควรมีการเตรียมตัวอย่างไร
นายสุทธิพงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ให้ความเห็นในตอนต้นนั้นเพื่อเสนอให้
สรุปสาระว่า เมื่อเราจะไปประเทศเหล่านี้ให้พีดป้องกันล่วงหน้า และใครจะเข้ามาก็ให้พีดมาก่อน ในส่วนที่เหลือ
คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง
ไม่ใช่ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่มีผลกระทบเยอะ พะนั้นเมื่อมีคนรู้การปฏิบัติแล้ว และอยากมาเที่ยวประเทศไทย
ก็พีดวัคซีนก่อนเดินทางเข้ามา จึงเสนอให้ผู้แทนกฤษฎีกาช่วยสรุปเนื้อหากะทัดรัดและไม่ได้ล่วงละเมิดอานาจ
ในการออกประกาศ แต่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตนทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วย
นายวราสิทธิ์ เรียนที่ประชุมว่า การที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ประชาชนมีหน้าที่ศึกษาดูว่าแต่ละ
ประเทศมีข้อกาหนดอะไรบ้าง และคนจากต่างประเทศจะเข้ามาประเทศไทย ต้องรู้ว่าประเทศไทยมีข้อกาหนด
อะไรบ้ า ง เพื่อเป็น การเตรี ย มตัว ให้พร้ อมในการเดินทาง ส่ วนในรายละเอียดถือเป็นกระบวนการ รับรู้ กัน
โดยทั่วไปในวิธีปฏิบัติอย่างไร และประกาศพบับนี้คือการประกาศตามกฎหมายเพื่อการควบคุม การระบาด
ในประเทศ และไม่ ไ ด้ มี เ พี ย งประกาศเดี ย ว ยั ง มี ป ระกาศฯ อี ก หลายพบั บ เป็ น หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ต้องดาเนินการควบคุม กระทรวงการต่างประเทศ ต้องประชาสัมพันธ์ให้แต่ละประเทศทราบถึงการปฏิบัติใน
การเข้ามาในประเทศ
ประธาน ...
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ประธาน กล่าวว่า มีประกาศอีกหลายพบับและเขียนในลักษณะนี้ตามกฎหมาย ส่วนวิธีการก็ออกเป็น
แนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ซึ่งวาระนี้เป็นเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 5.1
มติที่ประชุม
1. รับทราบ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. ....
2. นาข้อหารือพิจารณาของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวบกับ
วาระพิจารณาที่ 5.1
ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
นางวิร งรอง แก้วสมบรูณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ผู้ แทนสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
นาเสนอสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
ในต่างประเทศ องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ในภาพรวมของซีกโลกเหนือสถานการณ์ของโรคลดลง และซีกโลกใต้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ชนิด B
ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ที่มา : ระบบรายงาน ๕๐๖ สานักระบาดวิทยา)
 ผู้ป่วย ๒๖,๔๔๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๐.๔๑ ต่อแสนประชากร
 เสียชีวิต ๑ ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ ๐ - ๙ ปี
 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ ลาพูน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์
 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้
จากแผนภูมิเสนอพบว่า ปี 2560 ยังพบผู้ป่วยในระดับต่า และข้อมูลการระบาดในปี 2559 จานวน
เหตุการณ์การระบาดพบกลุ่มก้อนจาแนกตามสถานที่ในโรงเรียน เรือนจา และค่ายทหาร ในปี 2560 ก็ยังพบ
ในโรงเรียนและค่ายทหาร ซึ่งกรมควบคุมโรคมีหนังสือแจ้งเวียนถึงมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคถึงหน่วยงานต้นสังกัดดังกล่าว รวมทั้งโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังใน 3 กลุ่มดังกล่าว คือ โรงเรียน
ค่ายทหาร และเรือนจา โดยประสานเจ้ากรมการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและจัดรูปแบบในการป้องกันร่วมกัน เมื่อได้รูปแบบดาเนินการแล้ว จะรายงานให้ทราบต่อไป
ข้อเสนอ
เพื่อให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
มติที่ประชุม :
1. ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
2. ให้ ส านั กโรคติดต่ออุบัติใหม่ร่ว มกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการประชาสั มพันธ์
กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ให้บริการวัคซีนให้ทราบอย่างทั่วถึง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (รายงานความก้าวหน้า)
ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
นางสาวอังคณา รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในช่วง
เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. การพิจารณา ...
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1. การพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบหรือคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มีการประชุมคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมาย จานวน 2 ครั้ง (วันที่ 5 เมษายน 2560 และวันที่ 5 พฤษภาคม
2560)
- พิจารณาร่างอนุบัญญัติ จานวนทั้งสิ้น 4 พบับ
- มีอนุบัญญัติที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จานวน 1 พบับ
2. การดาเนิ น การเรื่ องค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้ แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการเฝ้ าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กรมควบคุมโรค โดยศูนย์กฎหมาย ร่วมกับสานักระบาดวิทยา
และสานักโรคติดต่อทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อหารือเรื่องค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณ
สรุ ปการประชุ มหารื อเรื่ องค่ าตอบแทนและค่ าชดเชยให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งปฏิบั ติงานด้ านการเฝ้ าระวั ง
สอบสวนโรค ป้องกัน หรือควบคุมโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 60 มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอจากที่ประชุม ดังนี้
1. เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตาม case ที่ออกปฏิบัติงาน นับตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์ของโรค
เกิดขึ้นจนสิ้นสุดสถานการณ์ของโรคนั้น ให้นับเป็น 1 case
2. ควรพิ จ ารณาให้ ค่ า ตอบแทนแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ พพาะกรณี โ รคติ ด ต่ อ อั น ตรายหรื อ โรคติ ด ต่ อ ที่ มี
ความร้ายแรง
3. ควรพิ จ ารณาเรื่ อ งความซ้ าซ้ อ นในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทน
โดยทางอื่นอยู่แล้วประกอบด้วย
4. ควรให้มีการตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานหลั กหน่วยงานเดียว เพราะหากมีการตั้งงบประมาณ
โดยแยกเป็นงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน อาจเกิดการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและอาจมี
ความลักลั่นกันในการจ่ายเงิน
5. ควรพิ จ ารณาให้ ค่ า ตอบแทนเพพาะการท างานที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การเสี่ ย งภั ย เป็ น หลั ก ทั้ ง นี้
ในการทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง ควรระบุตาแหน่งและระดับเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับเงิน ลักษณะของงาน
อัตราเทียบเคียง และเหตุผลที่จะขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังให้ชัดเจน
6. การกาหนดค่าชดเชยอาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาจานวนค่าชดเชยเป็นรายกรณีไป
นางสาวอั งคณา ให้ ข้อมู ล เพิ่ มเติ มว่า ในข้ อ 4 นี้ ส านั กงบประมาณรั บดาเนิน การหากมีการ
ตั้งงบประมาณไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข แล้วหน่วยงานอื่นจะสามารถรับงบประมาณในส่วนนี้ได้หรือไม่
แนวทางสาหรับการดาเนินการเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ทาความตกลงกับกระทรวงการคลั ง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่ งชาติจะต้อง
พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แล้ วเสร็จก่อน จึงจะทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับอัตราการจ่ายต่อไป
แนวทางที่ 2 อาศัย บทบัญญัติตามมาตรา 14 (8) แห่ งพระราชบัญญัติโ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติดาเนินการเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลังดาเนินการต่อไป
ร่ างอนุ บั ญญั ติ ที่ ผ่ านการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมาย (เดื อนเมษายน ถึ ง เดื อน
มิถุนายน 60)
1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดค่าใช้จ่าย
สาหรับเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ พ.ศ. ....
2. ระเบียบ ...
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2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแทนของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในกรณีที่ผู้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อละเลยไม่ดาเนินการ ตามคาสั่ง พ.ศ. ....
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ....
4. ระเบี ย บคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....
อนุบัญญัติ 1 ฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว (เม.ย. - มิ.ย. 60)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (พบับที่ 2) พ.ศ. 2560 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 25 เมษายน 2560
วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ในการนี้ กรมควบคุมโรคโดยศูนย์กฎหมายร่ว มกับสานักระบาดวิทยา และสานักโรคติดต่อทั่วไป
จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่ออนุบัญญัติตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน ๒๕60 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอ
เพื่อให้ที่ประชุมทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และความก้าวหน้าในการ
จัดทาอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.1 ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. ....
นางสาวอังคณา นาเสนอที่มาของร่างประกาศฯนี้ ตามมาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) ............
(2) ............
(3) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นิยาม
“เขตติ ด โรคไข้ เ หลื อ ง” หมายความว่ า ท้ อ งที่ ห รื อ เมื อ งท่ า นอกราชอาณาจั ก รที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง”
หลักการ
1. ผู้ เ ดิ น ทางที่ ม าจากเขตติ ด โรคไข้ เ หลื อ ง ต้ อ งแสดงใบส าคั ญ รั บ รองการพี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โรคไข้เหลืองต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ
2. ในกรณีไม่แสดง/แสดงไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจาด่าน
ควบคุมโรคติ ดต่อ ระหว่างประเทศมีคาสั่ งตามมาตรา 39 (5) หรือ ตามมาตรา 40 แห่ ง พระราชบัญญั ติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. ในกรณี ที่ แ สดง แต่ เอกสารดั ง กล่ าวยั งไม่ มีผ ลใช้ บัง คั บ ให้ เ จ้า พนัก งานควบคุม โรคติด ต่ อ
มีคาสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้เดินทางนั้น ตามสมควรแก่กรณี ไปจนกว่าเอกสารดังกล่าวจะมีผลใช้
บังคับแต่ต้องไม่เกิน 6 วันนับแต่วันที่ผู้เดินทางนั้นได้รับการพีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
ใบสาคัญ ...
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ใบสาคัญรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
- มีผลใช้บังคับได้เมื่อพ้น 10 วันนับแต่วันที่ผู้เดินทางนั้นได้รับการพีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
- ในรายที่เป็นการพีดซ้า ให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีนับแต่วันที่ผู้เดินทางได้รับการพีดวัคซีนนั้น
- มีอายุการใช้บังคับตลอดชีพของผู้เดินทางนั้น
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง พ.ศ. ....
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
นายแพทย์เจษฎา เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมถึงอานาจในการแยกกัก กักกัน 6 วัน แต่ผล
ทางวิชาการหลังพีดวัคซีนแล้ว 10 วัน ควรจะแก้ไขเลยหรือไม่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่าการออกคาสั่งแยกกัก
กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้เดินทางกรณีไม่ได้พีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง เพื่อให้สอดคล้องกับ วันที่ผู้เดินทางนั้น
ได้รับการพีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ซึ่งมีผลหลังพีดวัคซีนไปแล้ว 10 วัน ตามหลักวิชาการโรคไข้เหลืองมีระยะ
ฟักตัว 3 - 6 วัน แต่โดยเพลี่ยแล้วสามารถพบได้ 8-10 วัน พะนั้นสามารถใช้ ออกคาสั่งแยกกัก กักกัน หรือ
คุมไว้สังเกต 10 วันได้เพื่อให้ครอบคลุม
นายแพทย์ธ วั ช เห็ น ควรว่ าการพีด วัคซี นป้อ งกั นโรคไข้ เหลื อง ใช้ป้ องกั น โรคจากเขตติด โรค
ไข้เหลืองใน 42 ประเทศ ทั้งผู้เดินทางทีเ่ ดินทางเข้ามาในประเทศและผู้เดินทางไปยังเขตติดโรคไข้เหลือง
นายสุทธิพงษ์ ให้ความเห็นว่า หลักการเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลืองนี้ คือป้องกันโรค
ไม่ให้มีผปู้ ่วยในประเทศ ควรจะใส่เนื้อหาเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครอบคลุมในประกาศฯพบับนี้
นายวราสิทธิ์ กล่าวว่า หลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ใช้ บังคับผู้เดินทางต้องพีดวัค ซีน
ป้องกัน โรคไข้เหลืองก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ ส่วนคนในประเทศที่จะเดินทางไปเขตติดโรคไข้เหลืองนั้น
ต้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นคาแนะนา การจะเขียนรายละเอียดบังคับคน
ในประเทศที่จะเดินทางไปยังประเทศพื้นที่ระบาดไข้เหลือง จะใช่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ ทางทีม
กฎหมายจะมีความเห็นอย่างไร
นางสาวอังคณา ชี้แจงว่า ที่มาหรือฐานอานาจกฎหมายของการที่จะให้ผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรค
จะต้องได้รับวัคซีนมาก่อน เนื้อหาที่จะประกาศในราชกิจจาฯคงเป็นไปตามนั้น ในส่วนคาแนะนาจากคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น เห็นควรจะทาแนวทางปฏิบัติเพื่อแจ้งให้กับผู้ที่จะเดินทางไปหรือกลับเข้ามาในประเทศ
ได้ทราบ แต่คงต้องปรึกษาทางกฤษฎีกาในการใช้ถ้อยคาทางกฎหมายที่ถูกต้องเหมาะสม
ประธาน ให้ ห ลั กการว่าเราไม่ ให้ ผู้ ที่ติดโรคเข้ามาในประเทศ และคนที่ ไปก็ไม่ติด โรคกลั บมา
ให้ฝ่ายกฎหมายไปหารือกันในการจะลงรายละเอียดในประกาศฯ
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
2. ให้ ป รั บ แก้ ไ ขหลั ก การในข้ อ 3. ในกรณี ที่ แ สดงแต่ เ อกสารดั ง กล่ า วยั ง ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคาสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตผู้เดินทางนั้น ตามสมควรแก่กรณี ไป
จนกว่าเอกสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับแต่ต้องไม่เกิน 6 วัน แก้ไขเป็น 10 วัน นับแต่วันที่ผู้เดินทางนั้นได้รับ
การพีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
ให้ฝ่ายเลขานุการ …
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3. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาข้อสังเกตจากที่ประชุมไปหารือพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมายดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ
นายแพทย์ส มาน ฟู ต ระกูล ผู้ อ านวยการส านัก โรคเอดส์ วัณ โรคและโรคติ ดต่อ ทางเพศสั ม พัน ธ์
นาเสนอ ความสาคัญของปัญหาโรคตับอักเสบจากไวรัสในประเทศไทย ซึ่งได้บรรจุในแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ และร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ
โรคไวรัสตับอักเสบ บี
- มีผู้ติดเชื้อ จานวน ๒.๒ - ๓ ล้านคน
- มาตรการการให้วัคซีนเพพาะผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕
- ปัจจุบันมียาที่ใช้รักษาและควบคุมโรคได้
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี
- มีผู้ติดเชื้อ จานวน ๘ แสน - ๑ ล้านคน
- ปัจจุบันมียาที่ใช้รักษาให้หายขาดได้
ความเป็ น มา โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบเป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของประชาชน
การดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ มุ่งเน้น
 การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 การจั ด การให้ ผู้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบสามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาที่ เ หมาะสมเพื่ อ ลด
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 การจัดการให้ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน และใช้มาตรการดาเนินงานที่หลากหลาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
๑.๑ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงาน
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
1.2 กลไกการขับเคลื่อนด้านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
 คณะติดตามประเมินผลและรายงานในระดับพื้นที่
 กรอบเวลาในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
• ช่วงต้นแผน : ปีที่ ๑ - ๒ ให้หน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดาเนินงาน และจัดให้มีการ
ประเมินตนเอง
• ช่วงกลางแผน : ปีที่ ๓ ประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดที่กาหนดในเป้าหมายหลัก
และโครงการสาคัญ
• ช่วงปลายแผน : ปีที่ ๔-๕ ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
นายแพทย์ สมาน เสนอร่ างคาสั่ งคณะกรรมการโรคติด ต่อแห่ งชาติ ที่ ..../ 2560 เรื่อ ง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ศึ ก ษา พิ จ ารณาข้ อ มู ล และประมวลผลข้ อ มู ล ด้ า นวิ ช าการที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ โรคไวรั ส
ตับอักเสบ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ
(2) เสนอความเห็น ...
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(2) เสนอความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัส
ตับอักเสบ
(3) สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล
การดาเนิ น งานพัฒ นาแผนยุ ทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัส ตับอักเสบอย่างต่อเนื่อง โดย
ขับเคลื่อนภายใต้กลไกการขับ เคลื่อนระดับประเทศและระดับจัง หวั ด ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(4) ให้ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของคณะอนุ กรรมการด้ านการป้ องกั นควบคุ มโรคไวรั สตั บอั กเสบ
ตาม (1) - (3) อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
นายแพทย์ธนรักษ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการซึ่งมีหลายชุด ในส่วนวิชาการรายโรค
ควรด าเนิ น การภายใต้ ก รรมการวิ ช าการ จึ ง เสนอค าสั่ ง ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ค ณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ
แต่ดาเนินการภายใต้คณะกรรมการวิชาการ
ประธาน คณะกรรมการวิชาการ จะดูหลายโรค จึงควรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ศ.นายแพทย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ เป็น World Hepatitis
Day มุ่งเน้นให้มีการรักษาป้องกันให้ถูกต้อง กรรมการวิชาการดูหลายเรื่องเห็นควรให้ตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ
นายวราสิทธิ์ ให้ข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ภายใต้อนุกรรมการไม่ได้ จะขัดแย้ง
ข้ อ ความในกฎหมาย ควรเขี ย นให้ ชั ด จึ ง ขอเสนอถ้ อ ยค าจากอ านาจหน้ า ที่ ( 4) ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะอนุ ก รรมการด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบตาม (1) - (3) อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
ของคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 อาจไม่เหมาะ เสนอให้ปรับถ้อยคาจาก
อยู่ภายใต้การกากับดูแล... เปลี่ยนเป็น (4) ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสตับอักเสบตาม (1)-(3) เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แทน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ โดยให้
ปรับถ้อยคาในอานาจหน้าที่ (4) ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับ
อักเสบตาม (1) - (3) เสนอต่อ คณะกรรมการวิช าการตามพระราชบัญญั ติโ รคติดต่ อ พ.ศ.2558 ตามที่
กรรมการเสนอ
2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการในการควบคุมโรค ขอให้ ผ่านคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาแล้วจึงนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 การขอเพิ่มเติมคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ตามมาตรา ๒๓
นางสาวอังคณา นาเสนอที่มา ตามมาตรา 23 คณะทางานประจาช่องทาง ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้นเป็นประธานคณะทางาน
(๒) ผู้แทน …

17

(๒) ผู้ แทนกรมปศุ สั ต ว์ ผู้ แทนกรมวิช าการเกษตร ผู้ แทนกรมศุล กากร ผู้ แ ทนส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนสานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น
เป็นคณะทางาน
(๓) ผู้อานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่ องทางเข้าออกนั้น
เป็นคณะทางาน
(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจานวน
หนึ่งคนเป็นคณะทางานและเลขานุการ
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อย
กว่าหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ใน (๒) ในการนี้ให้คณะทางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกกว่า
หน่วยงานตามที่กาหนดไว้ใน (๒) ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดเพิ่มเติมจากจานวนที่มีอยู่เดิม
ในการนี้ กรุงเทพมหานครขอเสนอเพิ่มคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ตามมาตรา ๒๓ (๒) ดังนี้
๑. คณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ด่านท่าเรือกรุงเทพฯ
(๑) ผู้อานวยการเขตคลองเตย
(๒) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๒. คณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ด่านท่าอากาศยานดอนเมือง
(๑) ผู้อานวยการเขตดอนเมือง
(๒) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้ความเห็นชอบในการประกาศกาหนดเพิ่มเติมหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่อง
ทางเข้าออกมากกว่าหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๓ (๒) จากจานวนที่มีอยู่เดิม
มติที่ประชุม
ที่ ประชุ มเห็ นชอบให้ เพิ่ มคณะท างานประจ าช่ องทางเข้ าออกตามมาตรา ๒๓ (๒) ตามที่
กรุงเทพมหานครเสนอ
1. คณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ด่านท่าเรือกรุงเทพฯ
(๑) ผู้อานวยการเขตคลองเตย
(๒) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
๒. คณะทางานประจาช่องทางเข้าออก ด่านท่าอากาศยานดอนเมือง
(๑) ผู้อานวยการเขตดอนเมือง
(๒) ผู้อานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.
---------------------------นางอนงนาฏ มโนภิรมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อานวยการสานักโรคติดต่อทั่วไป
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

