การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
ี ป้องก ันโรคห ัด
โครงการรณรงค์ให้ว ัคซน
ในกลุม
่ เด็กอายุ 1-12 ปี ทว่ ั ประเทศ พ.ศ.2562-2563
ตามแผนเร่งร ัดการกําจ ัดโรคห ัดของประเทศไทย

7 พฤศจิกายน 2562
กระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งประธานแจ้งให้ทราบ

ความเป็ นมา

ตามทีป่ ระเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชา
อนามัยโลกครัง้ ที่ 63 (World Health Assembly : WHA) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส เมื่อ ปี 2553 และได้เ ห็น ชอบในข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศในการสนั บ สนุ น
โครงการกําจัดโรคหัด โดยกําหนดเป้ าหมายให้อุบตั กิ ารณ์ของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อ
ประชากรล้านคน และไม่มกี ารติดเชือ้ ภายในประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จดั การรณรงค์วคั ซีนป้ องกันโรคหัด เพือ่ ให้เด็ก
ทุกคนมีภมู คิ มุ้ กันต่อโรคหัดอย่างพอเพียง โดยกําหนดให้วคั ซีนในเด็กอายุ 1 - 12 ปี
ทัวประเทศ
่
และเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบถึงโครงการดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จดั กิจกรรมพิธเี ปิ ดโครงการรณรงค์ให้วคั ซีนป้ องกันโรคหัด
ในกลุม่ เด็กอายุ 1 - 12 ปี ทัวประเทศ
่
พ.ศ. 2562 - 2563 ตามแผนเร่งรัดการกําจัด
โรคหัดของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

2.1 สถานการณ์โรคหัด และมาตรการกําจัดโรคหัดของประเทศไทย

• ปั จจุบนั พบการระบาดของโรคหัดในทุกภูมิภาคของโลก พบผู้ป่วยจํานวน 423,963
ราย
• ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นเกื อบ 3 เท่ า เมื่อเที ยบกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ท
แล้ว

สถานการณ์โรคห ัดประเทศไทย ปี 2562
•
•
•
•

ั โรคหัด จํานวน 7,470 ราย
ผู ้ป่ วยสงสย
ผู ้ป่ วยยืนยันทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร จํานวน 2,861 ราย
ื่ มโยงทางระบาดวิทยา จํานวน 1,334 ราย
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MMR1
ั และยืนยันโรคหัดในประเทศไทย
จํานวนผู ้ป่ วยสงสย
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

2560

MMR2

ี ป้ องกันโรคหัด
ความครอบคลุมการได ้รับวัคซน
ปี 2558-2562

มาตรการเร่งร ัดการกําจ ัดโรคห ัดของประเทศไทย
1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รบั วัคซีน
2. เร่งรัดการเฝ้ าระวังโรคและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตั ิ การ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค
4. รณรงค์ให้วคั ซี นโรคหัด
5. ตอบโต้การระบาดอย่างเต็มที่

ี ป้องก ันโรคห ัดในกลุม
โครงการรณรงค์ให้ว ัคซน
่ เด็กอายุ 1 - 12 ปี
ทว่ ั ประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563
ตามแผนเร่งร ัดการกําจ ัดโรคห ัดของประเทศไทย

• กลุ่มเป้ าหมาย: ให้วคั ซีนแก่เด็กอายุ 1–12 ปี ทัวประเทศ
่
ที่ได้รบั วัคซีนไม่ครบตาม
เกณฑ์
ทัง้ เด็กไทยและเด็กต่างชาติ
• ชนิดวัคซีน: เด็กอายุ 1 – ตํา่ กว่า 7 ปี ให้วคั ซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
(MMR)
เด็กอายุ 7 – 12 ปี
ให้วคั ซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน (MR)
• ระยะเวลารณรงค์: กันยายน 2562 – มีนาคม 2563
่
• พืน้ ที่รณรงค์: ทัวประเทศ

ี ป้องก ันโรคห ัด
2.2 พิธเี ปิ ด โครงการรณรงค์ให้ว ัคซน

วันจัดพิธี: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา:
10.00 – 11.00 น.
ประธาน: นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
สถานที่: โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม
ี ป้องก ันโรคห ัด
พิธเี ปิ ดโครงการรณรงค์ให้ว ัคซน
กิจกรรม

เวลา
10.00 - 10.30 น.

ั พันธ์ แนะนํ ากิจกรรมภายในงาน วัตถุประสงค์ของ
เริม
่ กิจกรรม ประชาสม
โครงการฯ กิจกรรมเล่นเกมกับนั กเรียนทีเ่ ข ้าร่วมงาน

10.30 - 11.00 น.

ประธานพิธเี ปิ ดงาน โดย นายอนุทน
ิ ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวต ้อนรับประธาน โดย ผู ้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี
กล่าวรายงาน
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11.00 - 11.20 น.

ี
ประธาน เยีย
่ มชมกิจกรรม นิทรรศการให ้ความรู ้ เรือ
่ ง โรคหัด และ วัคซน
ี ในเด็กกลุม
ป้ องกันโรคหัด และ การฉีดวัคซน
่ เป้ าหมาย

11.20 - 11.30 น.

ั ภาษณ์แก่สอ
ื่ มวลชน
ประธานให ้สม

11.30 - 13.00 น.

การเล่นเกมและแจกของรางวัล บนเวที และ บูธกิจกรรมเกมด ้านล่างเวที

ข้อสง่ ั การกระทรวงสาธารณสุข
1. ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดําเนินงานตามหนังสือสั ่งการ สธ 0465.5/ว356 ลงวันที่ 10
มิถนุ ายน 2562 โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่ องจนถึง มีนาคม 2562 และเตรียมพร้อมขยาย
การให้บริการในกลุ่มเสี่ยงผู้ใหญ่ ได้แก่ พลทหาร ผู้ต้องขัง ทั ่วประเทศ รวมถึง บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงงานในจังหวัดเสี่ยง ซึ่งจะมีการชี้แจงในอนาคต
2. ให้ทกุ จังหวัดสนับสนุนให้ อสม. ช่วยประชาสัมพันธ์และติดตามเด็กกลุ่มเป้ าหมาย ให้มารับวัคซีน
ครบถ้วน
3. ให้ทกุ จังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วคั ซีนป้ องกันโรคหัด โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ผา่ นทุกช่องทาง ในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทัวกั
่ น
4. ให้จงั หวัดรายชื่อดังนี้ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ และถ่ายทอดผ่าน Teleconference พร้อม
กับส่วนกลางในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เชียงใหม่
ราชบุรี
นครราชสีมา
พิษณุโลก
ชลบุรี
อุบลราชธานี นครสวรรค์
ขอนแก่น
นครศรีธรรมราช สระบุรี
อุดรธานี
สงขลา
5. ให้กรมควบคุมโรครวบรวมผลการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ในทุกช่องทางต่อไป

