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จดหมายข่าว
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

จัดท�าโดย ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
Secretariat Office of the National Communicable Disease Committee  
โทร 02 590 3170, 02 951 1361     Email: cda2015gcd@gmail.com

  เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2562 ณ ห้องประชุมชยันาทนเรนทร 
อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยม ี
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
ในการประชุม

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2562

เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ และมาตรการการด�าเนินการรองรับของประเทศไทย 
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease-EVD) 

 พบการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ข้อมูลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561-11 ตุลาคม 2562 พบผู้ป่วยยืนยัน 
3,098 ราย ผู้เสียชีวิต 2,148 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 66.87 โดยในจ�านวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 161 ราย 
และเสยีชวีติ 41 ราย และสาธารณรฐัยกูนัดา ข้อมลูตัง้แต่วนัที ่13 มถินุายน-17 ตลุาคม 2562 พบผูป่้วยยนืยนั 3 ราย รายงาน 
รายสุดท้ายวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

 การเตรียมการของประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต�่ามาก กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�าเนินการ ดังนี้ 

  ห้องปฏบิตักิารในการตรวจหาเชือ้ : 
  สามารถส่งตวัอย่างผูป่้วยสงสยัได้ที ่กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  โรงพยาบาล : 
   เตรียมความพร้อมการดูแลรักษาตามมาตรฐานเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีอันตรายสูง 
   เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ส
   เตรียมความพร้อมห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลที่ก�าหนดส�าหรับโรคติดต่ออันตราย

  การเฝ้าระวังโรค :
   แจ้งเตือนไปยังสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
   เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงให้ครบ 21 วัน 
   เมื่อมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยสงสัยติดโรค ให้รายงานทันที
   เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนและควบคุมโรคติดต่ออันตราย
   จังหวัดละ 1 ทีม และทีมส่วนกลาง 8 ทีม



 ระดับประเทศ มีการด�าเนินงานมาตรการของยุทธศาสตร์การกวาดล้างโรคโปลิโอ ซึ่งสอดคล้อง 
ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยการรักษาความครอบคลุมการ 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโออยู่ในระดับสูง ทั้งการให้วัคซีนในระบบปกติและการรณรงค์ให้วัคซีนเสริม 
ในพ้ืนทีเ่สีย่งการเฝ้าระวงัผูป่้วยกล้ามเนือ้อ่อนแรงเฉยีบพลนั (AFP) การเฝ้าระวังเช้ือโปลโิอในสิง่แวดล้อม 
และการเตรยีมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิกรณพีบผู้ป่วยโปลโิอ โดยการซ้อมแผนการตอบโต้ 
ภาวะฉุกเฉินในระดับประเทศ และในระดับจังหวัดที่มีความเสี่ยง
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การด�าเนินการระดับจังหวัด

ทุกจังหวัด
ประเมินความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคโปลิโอในระดับพื้นที่

	

เขตสุขภาพ จังหวัดเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลก

จังหวัดชายแดน
พื้นที่ระบาด

1 น่าน  เชียงราย แม่ฮ่องสอน

2 - ตาก

4 นนทบุรี  ปทุมธานี -

5 ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี

6 ชลบุรี -

7 ขอนแก่น -

9 บุรีรัมย์ -

11 นครศรีธรรมราช  ภูเก็ต -

12 ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส สงขลา -

รายช่ือจังหวัดที่ประเมินพบความเสี่ยงสูงและจังหวัดชายแดนพื้นที่ระบาด
ให้ดําเนินการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดโปลิโอ

จังหวัดที่จําเป็นต้องมีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี 
เกิดการระบาดของโรคโปลิโอ ตามเกณฑ์การก�าหนดพื้นท่ีเสี่ยง 

คือ
(1)  หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก พิจารณาจากการ 
  เฝ้าระวังโรค ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ประชากรแฝง 
  การกักเช้ือในห้องปฏิบัติการ

(2)  พื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับพื้นที่ระบาดนอกประเทศ

2. สถานการณ์โรคโปลิโอ (Poliomyelitis) 

  ประเทศไทย

 พบผู้ป่วยรายสุดท้าย
 ในเดือนเมษายน 2540 

 อยู่ในสถานะปลอดโรคโปลิโอ
 จนถึงปัจจุบัน

  สถานการณ์ในต่างประเทศ* 

ระหว่างปี พ.ศ. 2561 จนถงึวันที ่21 ตลุาคม 2562 พบผูป่้วยโปลโิอ ดงันี้

 เชื้อก่อโรคตามธรรมชาต ิ(wild polio) 
 ในประเทศปากีสถาน และอัฟกานิสถาน

 สายพนัธุว์คัซนี (Circulating Vaccine Derived Poliovirus: cVDPV) 
ได้แก่ ประเทศเมยีนมา 6 ราย (ในพืน้ทีร่ฐักะเหรีย่ง ซึง่เป็นพืน้ท่ีชายแดน 
ติดกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี) ฟิลิปปินส์  
2 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย และจีน 1 ราย

*ข้อมูลจาก http://polioeradication.org/polio-today/polio-now



 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....     
  เพิ่มจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
 เป็น “ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านฮวก”
  ซึ่งปัจจุบันมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจ�านวนทั้งสิ้น 68 ด่าน

 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาต ิเรือ่ง การเพิม่เตมิผูแ้ทนจากหน่วยงานของรฐั 
 ในคณะท�างานประจ�าช่องทางเข้าออก (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
  เห็นชอบให้เพิม่เติมผูแ้ทนจากหน่วยงานของรัฐในคณะท�างานประจ�าช่องทาง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
  การปฏิบัติงานประจ�าช่องทางเข้าออกประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
   ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือสงขลา 
   ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะเดา 
   ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนปาดังเบซาร์ 
   ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านประกอบ 
   ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�าคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
 (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส�าคัญของโรคติดต่อที่ต้อง 
  เฝ้าระวัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่ม 2 โรค คือ โรคพยาธิใบไม้ตับ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
  และตัดรายชื่อ 4 โรคออกจากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ 
   พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ 
   โลนที่อวัยวะเพศ 
   หูดข้าวสุก 
   โรคบิด 
  ท�าให้ขณะนี้มีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 55 โรค
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เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ดังนี้ 


