
สรุปเนื้อหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความรวมมือกับตางประเทศ 
กลุมภารกิจ : สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

1. ช่ือการประชุม/หัวขอการหารือ/การฝกอบรม  
    The 15th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia  
2. สถานท่ี  
    ไทเป ไตหวัน  
3. วันท่ี 
    ระหวางวันท่ี 2–6 กันยายน ๒๕๖๒ 
4. สรุปเนื้อหา  
 4.1 องคประกอบคณะเดินทางและวัตถุประสงคการประชุมฯ  
  คณะผูแทนกรุงเทพมหานครจํานวน 6 คน ประกอบดวย 
  1. นางสาวพรทิพย พรชีวทิพย  ผูอํานวยการสํานักงานการตางประเทศ 

  2. นางสาวสุนิสา ปนวิลัย   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 
       สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง  
       สํานักงานการตางประเทศ 
  3. นายฐิติสันต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นายแพทยชํานาญการ 
       รักษาการผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 
       สํานักอนามัย 
  4. นางสาวฉันทพัทธ พฤกษวัน  นายแพทยชํานาญการ  
       รักษาการผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 26  
       เจาคุณพระประยูรวงศ  
       สํานักอนามัย 
  5. นางสาววัทนี ทวีสิทธิ์   นายแพทยปฏิบัติการ 
       โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย 
  6. นายณัฐพงษ  จิตรุงเรืองนิจ  นายแพทยปฏิบัติการ 
       โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย 
 วัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือเปนเวทีใหเมืองใหญของทวีปเอเชียไดแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับมุมมอง
และประสบการณเก่ียวกับโรคติดตอระหวางประเทศ รวมถึงเรียนรูสถานการณการแพรระบาดและสงเสริม
มาตรการตอบสนองตอโรคติดตอในเอเชียจํานวนมาก ท้ังนี้ มีผูเขารวมการประชุมจํานวน ๕ เมือง ไดแก 
กรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) กรุงมะนิลา (ฟลิปปนส) กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี) เมืองไทเป (ไตหวัน) และ
กรุงโตเกียว (ประเทศญี่ปุน) 
 4.2 หัวขอหลักในการประชุม จํานวน 5 หัวขอ ไดแก การฉีดวัคซีน (Vaccination)และการบริหารจัดการ
การระบาดของเชื้อโรคไขหวัดใหญ (influenza) วัณโรค โรคติดตอนําโดยยุง เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส โรคซิฟลิส  
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 4.3 สรุปประเด็นสําคัญของการประชุมฯ ได ดังนี้  
  1. ผูแทนของกรุงเทพมหานครไดรวมนําเสนอการดําเนินงาน นโยบาย และแนวทางในการรับมือและ
ปองกันโรคติดตอในกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หัวขอ ไดแก (1) โรคท่ีเกิดจากยุง (Mosquito-borne Infection) 
นําเสนอโดยนางสาวฉันทพัทธ พฤกษะวัน นายแพทยชํานาญการ รักษาการผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 26   
เจาคุณพระประยูรวงศ สํานักอนามัย (2) โรคซิฟลิส (Syphilis) นําเสนอโดย นายณัฐพงษ จิตรุงเรืองนิจ นายแพทย
ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย (3) ไวรัส เอชไอวีและโรคเอดส (HIV/AIDS) นําเสนอโดย
นายฐิติสันต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นายแพทยชํานาญการ รักษาการผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 
สํานักอนามัย และ (4) การปองกันการติดเชื้อไขหวัดใหญ (Influenza Immunization) และการบริหารจัดการการ
ระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ (influenza) นําเสนอโดยนางสาววัทนี ทวีสิทธิ์ นายแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง 
สํานักการแพทย 
  2. การศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลไทเป สาขา Heping ซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ีมีพันธกิจพิเศษ
นอกเหนือจากงานดานอ่ืนๆของโรงพยาบาล คือมีหอผูปวยสําหรับดูแลผูติดเชื้อท่ีตองเฝาระวังตามกฎหมาย โดยจัดทํา
ชั้นพิเศษสําหรับผูปวยโรคติดเชื้อกลุมรุนแรง โรคอุบัติใหม และ โรคติดเชื้อท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง เชน พิษสุนัขบา, 
SARS, Ebola,ไขเหลือง,ไขหวัดใหญสายพันธุใหม โดยเฉพาะมีการคัดแยกผูปวยท่ีสงสัยตั้งแตหองฉุกเฉิน เพ่ือเขาตึกโดย
ทางแยกและไปอยูหอผูปวยแบบหองแยก ท้ังระบบเปนระบบปองกันการแพรเชื้อทางอากาศ โดยระบบ Negative 
Pressure หลังจากนั้น ไดศึกษาดูงาน ณ ศูนย Rainbow Queer เปนการทํางานโดยกลุม NGO ท่ีทํางานในชุมชน โดย
เนนการใหความรูเก่ียวกับเชื้อเอชไอวีและบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ท้ังตรวจเลือดและน้ําลายในกลุมท่ีมีความเสี่ยง
สูง LGBTQ ท้ังภายในศูนยและภายนอกศูนย โดยในเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ไดใหบริการตรวจการ
ติดเชื้อเอชไอวีกับกลุมเสี่ยง รวม 2,703 คน พบวา มีผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 15 ราย อีกท้ังยังมีบริการดูแลทางดาน
สุขภาพจิตดวย โดยสามารถนัดพบจิตแพทยท่ีออกตรวจเดือนละ 2 ครั้ง นอกจากนั้น ศูนยฯยังใหบริการยาตานไวรัส  
เอชไอวีเพ่ือปองกันการติดเชื้อ หรือ เพร็ป (PrEP) ยอมาจาก PreExposure Prophylaxis และเปนสวนสําคัญของการ
ใหบริการการปองกันเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูท่ีไมมีเชื้อเอชไอวี แตมีความเสี่ยงสูง เชน กลุมชายรักชาย 
สาวประเภทสอง  ท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย และในกลุมผูใชเข็มฉีดยาเสพติด  
5. ผูรายงาน  
นางสาวสุนิสา ปนวิลัย นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมแผนงานและสงเสริมกิจการตางประเทศ  
สวนแผนงานและสงเสริมศักยภาพของเมือง  
สานักงานการตางประเทศ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมระหวางการเขารวมประชุม 
The 15th Conference on Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia 

ระหวางวันที่ 2–6 กันยายน ๒๕๖๒ ณ ไทเป ไตหวัน 
 

 

 

 

การนําเสนอของนางสาวฉันทพัทธ พฤกษะวัน นายแพทยชํานาญการ สํานักอนามัย 
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การนําเสนอของนายณัฐพงษ จิตรุงเรืองนิจ นายแพทยปฏิบัติการ  
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สํานักการแพทย 

 

 

การนําเสนอของนางสาววัทนี ทวีสิทธิ์ นายแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง 
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การนําเสนอนายฐิติสันต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นายแพทยชํานาญการ สํานักอนามัย 

 

 

คณะผูบรรยาย ณ โรงพยาบาลไทเป สาขา Heping 
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การศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลไทเป สาขา Heping 
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 การศึกษาดูงาน ณ ศูนย Rainbow Queer 
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การศึกษาดูงาน ณ ศูนย Rainbow Queer 


