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ค�ำน�ำ
การจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย เป็นการด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
อ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 93/2558 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 การก�ำจัดโรคไข้
มาลาเรียเป็นนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่ประกาศในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66 ในปี พ.ศ. 2556 ประกอบ
กับประเทศไทยร่วมลงนามข้อตกลงในการผลักดันนโยบายดังกล่าวในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครัง้ ที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์
ประเทศเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ได้รบั การพัฒนาผ่านกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์โรค
การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยบูรณาการแนวคิดและทิศทางในการจัดท�ำแผน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 13 ด้านสังคม (การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) ตามแนวทาง
ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation)
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 และ
แผนปฏิบตั กิ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในภาคส่วนต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและความเหมาะสม
ทางวิชาการ เพื่อมุ่งสู่การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างยั่งยืน
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
มิถุนายน 2559

กิตติกรรมประกาศ
ยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 และแผนปฏิบตั กิ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะกรรมการอ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ คณะกรรมการ
บริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ และคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคมาลาเรียและผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรีย ที่ได้        
ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ  ตรวจทานและเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การจัดท�ำยุทธศาสตร์การก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้
สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำไปวางแผนด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
คณะผู้จัดท�ำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ คณะผู้จัดท�ำขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทุกท่าน ที่ให้ค�ำแนะน�ำในการค้นคว้าข้อมูลความรู้       
ในด้านต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในการระดม
ความคิดเห็น แลกเปลีย่ นข้อมูลในการประชุมทีผ่ า่ นมา และทุกท่านทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังในความส�ำเร็จทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
และให้ก�ำลังใจตลอดมา

										คณะผู้จัดท�ำ
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บทสรุปผู้บริหาร
แนวโน้มของโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 75% ใน 55 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา
ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียเป็นอย่างมาก จํานวนผู้ป่วยลดลงจาก 150,000 ราย ในปี                  
พ.ศ.2543 เหลือ 24,850 ราย ในปี พ.ศ. 2558 หรือลดลงประมาณ 85% คิดเป็นอัตราป่วย 0.38 ต่อประชากรพันคน ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามพรมแดน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาเชื้อมาลาเรีย   
ดื้อต่อยารักษา ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2573 โครงการมาลาเรียโลก (Global Malaria Program) มีเป้าหมายมุง่ สูก่ ารกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
และผลักดันให้ประเทศที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน ยกระดับนโยบายจากการควบคุมโรค
(Malaria Control) เป็นนโยบายการกําจัดโรค (Malaria Elimination) และประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุน
นโยบายดังกล่าวระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66 ในปี พ.ศ.2556 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ร่วมลงนามข้อตกลงในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย ในที่
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ในปี พ.ศ.2557 นอกจากนี้การกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
ยังเป็นเป้าหมายหนึง่ ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ
(United Nation) และประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์กําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569
มีวสิ ยั ทัศน์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ.2567 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ 1) เร่งรัดกาํ จัดการแพร่เชือ้ มาลาเรีย
ในประเทศไทย 2) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม ในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย 3) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานกําจัดโรคไข้มาลาเรียและ 4) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย แผนปฏิบัติการกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564    
มีงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 2,283 ล้านบาท
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และการติดตามความก้าวหน้า อาศัยกลไกสําคัญในระดับประเทศ คือ คณะกรรมการ
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน คณะกรรมการอาํ นวยการกาํ จัดมาลาเรียแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารกาํ จัดมาลาเรียแห่งชาติ กลไก
ในระดับจังหวัดมีสาํ นักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค เป็นผูถ้ า่ ยทอด
นโยบาย แนวทางและมาตรการผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคม นําไปปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

V

งบประมาณการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก เป็นผลให้
สถานการณ์ของโรคลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามเมื่องบประมาณจากโครงการกองทุนโลกจะสิ้นสุดภายในปี พ.ศ.2560 หาก   
ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อาจทําให้สถานการณ์โรคกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นการดําเนินงานกําจัด
โรคไข้มาลาเรียจึงต้องอาศัยการบูรณาการงาน ทรัพยากรร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบล หน่วยบริการเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้การกําจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
บริการสาธารณสุขทั่วไป นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทยสอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพือ่ ให้ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งประโยชน์แห่งชาติ        
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงท�ำให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค เป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจโลกต่อไป
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
1. สถานการณ์ปัญหาทั่วไป
1.1 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย สถานการณ์เชื้อมาลาเรียดื้อยา การควบคุมยุง
พาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ศักยภาพการดําเนินงานควบคุม
โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย
1.1.1 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย
1.1.2 สถานการณ์เชื้อมาลาเรียดื้อยา
1.1.3 การควบคุมยุงพาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
1.1.4 ศักยภาพการดําเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย
1.2 การรับรู้และความตระหนักของประชาชนในการป้องกันตนเอง  
1.3 การวิเคราะห์องค์กร
2. แนวคิดและยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
2.1 แนวคิดหลักในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
2.2 สุขภาพในทุกนโยบาย
2.3 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
2.3.1 วิสัยทัศน์
2.3.2 เป้าประสงค์
2.3.3 นิยามศัพท์
2.3.4 พันธกิจ
2.3.5 วัตถุประสงค์ทั่วไป
2.3.6 ยุทธศาสตร์
2.3.7 จุดเน้นยุทธศาสตร์กําจัดโรคไข้มาลาเรีย
2.3.8 กรอบยุทธศาสตร์กาํ จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569
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1.

				1.1.1 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย
การควบคุมโรคไข้มาลาเรียทัว่ โลกในทศวรรษทีผ่ า่ นมาประสบผลสําเร็จเป็นทีน่ า่ พอใจ สถานการณ์การระบาด
ของโรคมีแนวโน้มลดลงโดยในช่วงระหว่างปี 2543-2558 จาํ นวนผูป้ ว่ ยมาลาเรียทัว่ โลก ลดลงประมาณร้อยละ 47 และมีประเทศ
ที่ผู้ป่วยมาลาเรียลดลงถึงร้อยละ 75 จํานวน 55 ประเทศ ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) สถานการณ์
โรคไข้มาลาเรียมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนยั สาํ คัญ อย่างไรก็ตามเชือ้ มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมในภูมภิ าคนีไ้ ด้ดอื้ ต่อยารักษาหลายขนาน
เช่น ยาคลอโรควิน (Chloroquine) ยาซัลฟาด็อกซีน-พัยริเมธามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) ยาเมโฟลควิน (Mefloquine)
และยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน (Artemisinin-based Combination Therapy) ซึ่งเป็นยารักษามาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ หากเชือ้ มาลาเรียดือ้ ต่อยาดังกล่าวแพร่กระจายไปยังบริเวณอืน่ ๆ ของโลก จะทําให้เกิดการระบาดทีท่ าํ ให้
ควบคุมโรคไข้มาลาเรียยุ่งยากยิ่งขึ้น
สําหรับสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยพบว่า อัตราป่วยและอัตราตายมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า
อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ประชากรพันคน (Annual Parasite Incidence-API) ลดลงจาก 0.57 ในปี 2557 เป็น 0.38 ในปี
2558 และอัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อประชากรแสนคน (Malaria Mortality Rate-MMR) ลดลงจาก 0.07 ในปี 2556 เป็น
0.06 ในปี 2557 ปัจจุบันมีแนวโน้มสัดส่วนของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ (P. vivax) สูงกว่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม
(P. falciparum) ในปี 2558 พบผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ ร้อยละ 63.93 และฟัลซิปารัม คิดเป็นร้อยละ 29.31            
ที่เหลือเป็นเชื้อชนิดอื่นๆ และเชื้อชนิดผสม
ตารางที่ 1 การค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียชาวไทยและต่างชาติของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2555–2558
ปีงบ
ประมาณ

ไทย

2555
2556
2557
2558

19,217
23,632
24,690
14,078

จ�ำนวนพบเชื้อ
ต่างชาติ ผู้อพยพในศูนย์
พักพิงชั่วคราว
22,909
5,983
22,277
6,899
10,436
2,083
9,723
1,049

จ�ำนวน
จ�ำนวน
P. falciparum P. vivax
16,497
19,422
13,977
7,279

22,533
23,620
19,981
15,875

API/ จ�ำนวนตาย อัตราตาย/
1,000
100,000
0.75
0.82
0.57
0.38

37
47
38
N/A

0.06
0.07
0.06
N/A

ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า การกระจายของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย มีผู้ป่วยคนไทยคิดเป็นร้อยละ 57.69
ผู้ป่วยต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 43.38 (เมียนมาร์ร้อยละ 14.20 ลาวร้อยละ 1.04 และกัมพูชาร้อยละ 0.93) ส่วนใหญ่พบในกลุ่ม
วัยทาํ งาน (15-60 ปี) ซึง่ ประกอบอาชีพหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นป่า สวน ไร่ ในเวลากลางคืนมากกว่าร้อยละ 58 ส่วนใหญ่จะพบผูป้ ว่ ย
ยุทธศาสตร์การกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569
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1.

1.1 สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย สถานการณ์เชือ้ มาลาเรียดือ้ ยา การควบคุมยุงพาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
และศักยภาพการดําเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย

สถานการณ์ปัญหาทั่วไป

สถานการณ์ปัญหาทั่วไป

เป็นจ�ำนวนมากระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จังหวัดทีพ่ บผูป้ ว่ ยด้วยโรคไข้มาลาเรียมากทีส่ ดุ 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตาก
อุบลราชธานี ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานีและสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 87.69 ของ   
ผู้ป่วยทั้งประเทศ มีหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียทั้งหมด 2,755 หมู่บ้าน (5,552 กลุ่มบ้าน) ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 220 อําเภอ
จากจํานวนทั้งหมด 928 อําเภอ/เขต1
ตารางที่ 2 ผู้ป่วยชาวต่างชาติพบเชื้อมาลาเรียระหว่างปีงบประมาณ 2555–2558
ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558

จ�ำนวนพบเชือ้ มาลาเรียจ�ำแนกรายประเทศ
พม่า

ลาว

กัมพูชา

อื่นๆ

รวม

12,850
12,857
7,269
3,528

165
285
225
259

708
313
192
232

2,004
1,389
5,014
6,848

15,727
14,844
12,700
10,867

				1.1.2 สถานการณ์เชื้อมาลาเรียดื้อยา 
การดือ้ ต่อยารักษาของเชือ้ มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม (P. falciparum) เป็นปัญหาทีส่ าํ คัญในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง
มีรายงานยืนยันเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมดื้อต่อยารักษาหลายขนานในบริเวณภูมิภาคนี้ เช่น ยาคลอโรควิน (Chloroquine)
ยาซัลฟาด็อกซีน-พัยริเมธามีน (Sulfadoxine-Pyrimethamine) และยาเมโฟลควิน (Mefloquine) ในปัจจุบันเชื้อมาลาเรีย         
ชนิดฟัลซิปารัมได้เริ่มดื้อต่อยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน (Artemisinin-based Combination Therapy) ซึ่งเป็นยาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม ซึ่งหากเชื้อมาลาเรีย
ดื้อต่อยาดังกล่าวแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆ ของโลกจะทําให้เกิดการระบาดที่ทําให้ควบคุมโรคไข้มาลาเรียยุ่งยากยิ่งขึ้น      
การอพยพ เคลือ่ นย้ายข้ามพรมแดน การใช้ยาไม่ได้ตามมาตรฐานและพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาทีไ่ ม่ถกู ต้องของประชาชน
ส่งผลให้เกิดการระบาดและการกระจายของเชือ้ มาลาเรียทีด่ อื้ ต่อยารักษาเพิม่ มากขึน้ สาํ หรับในประเทศไทยองค์การอนามัยโลก2
ได้ยืนยันพื้นที่การดื้อยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ
ตราด ระนอง กาญจนบุรีและตาก ส่วนเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ ยังไม่พบการดื้อต่อยารักษาในประเทศไทย (รูปที่ 1)

1
2

ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558
World Health Organization (WHO). Emergnecy response to artemisinin resistance in the Greater Mekong sub-region.       
Regional framework for action. 2013-2015.
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ที่มา : องค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ.2558
				1.1.3 การควบคุมยุงพาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
ยุงพาหะหลักทีน่ าํ เชือ้ มาลาเรียในประเทศไทย ได้แก่ Anopheles dirus complex, Anopheles minimus
group การควบคุมยุงพาหะที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการหยุดยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย ซึ่งมาตรการที่นํามาใช้   
ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านระบาดวิทยา กีฏวิทยา ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที                ่
การควบคุมยุงพาหะโดยการพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (Indoor Residual Spraying-IRS) ในบางพื้นที่มีความครอบคลุมต�่ำ
ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากประชาชน การใช้มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Long Lasting Insecticidal Net-LLIN)     
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย (Global Fund to Fight Against AIDS,
Tuberculosis and Malaria-GFATM) ปัจจุบันมีความครอบคลุมประมาณร้อยละ 753 ของประชากรในพื้นที่แพร่เชื้อ                 
อย่างไรก็ตาม โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียจะสิ้นสุดภายในปี 2560 สําหรับการใช้มุ้งธรรมดาชุบสารเคมี (Insecticidal
Treated Net-ITN) ได้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณปกติซงึ่ ได้รบั งบประมาณอย่างจาํ กัด จากผลการสาํ รวจมาลาเรียแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 25584 พบว่า มีประชาชน ในหมูบ่ า้ นแพร่เชือ้ มาลาเรียนอนในมุง้ ชุบสารเคมีทกุ ชนิดประมาณร้อยละ 38.5 และมีประชากร
ในพื้นที่แพร่เชื้อปฏิบัติงานหรือค้างคืนในป่า สวน ไร่ ประมาณร้อยละ 17 ซึ่งโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียส่งเสริมให้             
มีการใช้มงุ้ ชุบสารเคมีคลุมเปล (Long Lasting Insecticidal Hammock Net-LLIHN) ครอบคลุมได้เพียง ร้อยละ 5 ของประชากร
กลุ่มเสี่ยง นอกจากนั้นประชากรในกลุ่มนี้ยังได้รับการส่งเสริมการใช้สารทาป้องกันยุง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
3
4

รายงานรายไตรมาสของโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ไตรมาสที่ 12 รายงาน ณ เดือนธันวาคม 2557
การประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรียรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่
เชื้อมาลาเรียประเทศไทย ปี 2558
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Tier  1 = พืน้ ทีย่ นื ยันว่า P.f  ดือ้ ยาผสมอนุพนั ธุอ์ าร์ตมิ ซิ นิ นิ   
(ACT-Artemisinin Combination Therapy) จํานวน 6
จังหวัด
1. สุรินทร์
2. ศรีสะเกษ
3. ตราด
4. ระนอง
5. กาญจนบุรี
6. ตาก
Tier  2 = พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเคลือ่ นย้ายของประชากรจาก Tier 1
หรือมีเขตติดต่อกับ Tier 1
Tier  3 = พื้นที่ไม่มีหลักฐานการดื้อยาและไม่มีอาณาเขต
ติดต่อ รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องด้านการเคลื่อนย้ายของ
ประชากรกับ Tier 1

สถานการณ์ปัญหาทั่วไป

รูปที่ 1 การแบ่งระดับพื้นที่ดื้อยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินในประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง

การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา เป็นการประเมินการแพร่กระจายของชนิด ความหนาแน่นแหล่งเพาะพันธุ์
พฤติกรรมการหากินและการเกาะพักของยุง รวมทั้งการติดตามความต้านทานของยุงพาหะต่อสารเคมีกําจัดแมลง เพื่อนํามาใช้
เลือกมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมยุงพาหะในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยุงพาหะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการหากิน     
ในบ้านไปหากินนอกบ้าน จากข้อมูลการศึกษาความต้านทานของยุง พาหะต่อสารเคมี พบว่า ยุงพาหะยังมีความไวต่อสารเคมี
ชนิดไพรีทรอยด์ ซึ่งใช้ในการควบคุมยุงพาหะใน ประเทศไทย
การเปล่ยี นแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อชีวติ ของแมลงในหลายด้าน เช่น
การกระจายทางภูมศิ าสตร์ อัตราเร่งการเจริญเติบโต การเพิม่ จํานวนรุน่ ฤดูการขยายพันธุย์ ดื ยาวขึน้ ไม่เพียงแต่ความร้อนทีส่ งู ขึน้    
ที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของยุงเท่านั้น อุณหภูมิยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคภายในยุงพาหะและส่งผลต่อการแพร่โรค  
มาสู่คนโดยตรงอีกด้วย5
นอกจากนีล้ กั ษณะภูมปิ ระเทศ การใช้พนื้ ที่ การเคลือ่ นย้ายประชากร การทาํ ลายป่าเป็นปัจจัยสาํ คัญ ในการ
เพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่นกัน การแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นนี้ ทําให้ประเทศชาติจะต้องสูญเสีย งบประมาณด้านสาธารณสุข
ไปกับการป้องกันควบคุมโรคและการรักษาผู้ป่วยเป็นจํานวนมากในแต่ละปี
				1.1.4 ศักยภาพการดําเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย
การดําเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียทั่วโลกในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ประสบผลสําเร็จ อย่างมีนัย
สําคัญ กล่าวคือสามารถลดอัตราป่วยได้ประมาณร้อยละ 30 และลดอัตราตายได้ประมาณร้อยละ 47 อย่างไรก็ตามมาลาเรีย    
ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา องค์การอนามัยโลกได้กําหนดเป้าหมายกําจัด
โรคไข้มาลาเรียให้ได้อย่างน้อย 35 ประเทศ ภายในปี 2573 ซึ่งประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน) เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม ได้ร่วมกันกําหนดเป้าหมายที่จะกําจัดโรคไข้มาลาเรียในภูมิภาคนี้
ภายใน ปี 2573 เช่นกัน
การดาํ เนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยส่วนหนึง่ ยังเป็นโครงการกึง่ ชํานัญพิเศษ (Semi-vertical
program) ภายใต้กรมควบคุมโรค สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลงมีบทบาทหลักด้านนโยบาย ในระดับชาติ (National malaria
program) โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภายใต้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-13 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับ           
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขทั่วไป (General public health) โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับ
สนับสนุนจากโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย อย่างไรก็ตามได้มีความพยายามขยายหน่วยงานเครือข่ายด้านสาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์โรค
ไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2558 พบอัตราป่วยทั่วประเทศ 0.38 ต่อประชากรพันคน มีอําเภอ/เขตที่ไม่มีการ
แพร่เชือ้ มาลาเรีย 632 อําเภอ (รวมกรุงเทพมหานคร 50 เขต) จากทัง้ หมด 928 อาํ เภอ/เขต (ร้อยละ 68.10) จะเห็นว่าประเทศไทย
มีศักยภาพที่จะดําเนินโครงการกําจัดโรคไข้มาลาเรียตาม นโยบายองค์การอนามัยโลกได้ ประกอบกับในปัจจุบันพบว่า เชื้อฟัลซิ
ปารัมได้ดื้อต่อยาในกลุ่มผสมอนุพันธุ์ อาร์ติมิซินินและประเทศไทยได้เริ่มดําเนินมาตรการที่จะกําจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยาใน
กลุ่มอนุพันธุ์ อาร์ติมิซินินในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามโครงการมาลาเรียยังใช้มาตรการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (Malaria control)
ซึ่งมีข้อจํากัดและมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะกําจัดโรคไข้มาลาเรียให้ได้ตามเป้าหมาย จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับ
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานดังกล่าว โดยการยกระดับยุทธศาสตร์จาก “การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย” เป็น“การกําจัดโรค                 
ไข้มาลาเรีย”
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ผลจากการประเมินความครอบคลุมและการใช้วธิ ปี อ้ งกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคไข้มาลาเรีย
ของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย4 ในด้านความรู้ ประชาชนทราบว่ามาลาเรียติดต่อโดยยุงที่อยู่ในป่า
และยุงก้นปล่อง (ร้อยละ 91.6) ยังมีผู้ที่คิดว่าการดื่มน�้ำในป่าทําให้เป็นมาลาเรียได้เช่นกัน โดยพบความเชื่อนี้ในพื้นที่ท่ีมีโรค
เบาบางมากกว่าพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์หนาแน่น ประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อมีความตระหนักว่าตัวเองเสี่ยงต่อโรคไข้มาลาเรีย            
(ร้อยละ 61.5) และไข้เป็นอาการหนึ่งของโรคไข้มาลาเรีย (ร้อยละ 69.5) และรับรู้ว่ามุ้งเป็นวิธีการป้องกันตนเองจากโรค               
ไข้มาลาเรีย (ร้อยละ 83.5)
ประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียส่วนใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 62.8) โดยเฉพาะความสําคัญ                   
ของการนอนในมุ้งชุบสารเคมี การไปรับการตรวจเลือดเพื่อรับการรักษาและการไปตรวจตามนัด โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจาก            
อาสาสมัครสาธารณสุขและพนักงานมาลาเรียชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีไข้มาลาเรียสูง
วิธีการป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย คือ การนอนในมุ้งทุกชนิด (ร้อยละ 85.1) นอนในมุ้งชุบสารเคมี                   
(ร้อยละ 38.5) สําหรับผู้ที่มีกิจกรรมต่างๆ ในป่า มีวิธีการป้องกันตนเอง คือ ใส่เสื้อผ้าปกปิดแขนขา (ร้อยละ 61.0) และใช้ยา   
ทากันยุง (ร้อยละ 29.0) จากการสํารวจพบว่าประชาชนในพืน้ ทีแ่ พร่เชื้อ มีพฤติกรรมค้างคืนในป่าร้อยละ 17 และป้องกันตนเอง
จากโรคไข้มาลาเรียด้วยการใช้มงุ้ หรือมุง้ คลุมเปลน้อยกว่า ร้อยละ 10 เนือ่ งจากการนํามุง้ ไปด้วยนัน้ ไม่สะดวกหรือไม่มที แี่ ขวนกาง
จากการศึกษาในหลายประเทศพบว่า ถึงแม้ประชาชนมีความรู้เรื่องอาการของโรคไข้มาลาเรียและการแสวงหา     
การรักษา แต่ยังคงมีความเชื่อเรื่องสาเหตุของโรคนอกเหนือจากการถูกยุงกัด โดยมีสาเหตุอื่นที่ผสมผสานกันด้วย เช่น การอยู่
กลางแสงแดดแรงเป็นเวลานาน ทําให้เลือดไม่สมดุล6 หรือความเชื่อที่ผสมกับความรู้ที่แท้จริงด้วย เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์       
โรคไข้มาลาเรียมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อม ยุงพาหะ เชื้อและความเชื่อเรื่องน�้ำสกปรก อาหาร ความหิวและ
สุขอนามัย7 นอกจากนี้ บางครั้งแม้มีความรู้เรื่องโรค แต่ไม่ได้รู้เพียงพอทุกประเด็น เช่น รู้ว่าการมีไข้เป็นอาการของโรค แต่ภาวะ
ชักเมื่อมีไข้สูง เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้8 ซึ่งการศึกษาเหล่านี้ชี้ชัดได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อ
ของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโรค มีความสําคัญอย่างมากและการปฏิบัติตนของประชาชนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ความรู้เสมอไป5
บางครัง้ ประชาชนไม่สามารถเชือ่ มโยงเรือ่ งยุงกับการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับโรคไข้มาลาเรียได้4 ซึง่ เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการวางแผน
การควบคุมโรคไข้มาลาเรีย4,6 ในบางประเทศนั้นพบว่า วัฒนธรรมและความเชื่อมีส่วนทําให้โรคไข้มาลาเรียลดลงได้เช่นกัน9
ในบางพื้นที่นั้น มีการให้ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียไปอย่างแพร่หลาย แต่ประชาชนไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง
จึงมีความจาํ เป็นทีจ่ ะต้องให้ความรูแ้ ก่ประชาชนอย่างเข้มข้น รวมทัง้ เน้นให้มสี ว่ นร่วมเรือ่ งการป้องกันควบคุมโรค เพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งต้องปลูกฝังความรู้ตั้งแต่ในโรงเรียนควบคู่กันไปด้วย10
การศึกษาในประเทศซานซิบาร์11 พบว่า ในสภาพการณ์ที่อัตราป่วยมาลาเรียลดลง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ประชาชนยังคงตระหนักถึงอัตราเสีย่ งการเป็นโรคไข้มาลาเรีย ทาํ ให้ยงั คงพฤติกรรมใช้มาตรการป้องกันตนเอง เช่น การใช้มงุ้ ชุบสารเคมี
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1.2 การรับรู้และความตระหนักของประชาชนในการป้องกันตนเอง

ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างและสุขศึกษา จากเหตุผลคือ ประชาชนกลัวว่ามาลาเรียจะกลับมาใหม่               
จะมีความชุกชุมของยุงในหน้าฝนและมีความกังวลหากมีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เข้ามาแพร่เชื้อมาลาเรีย อุปสรรคขัดขวางด้าน
พฤติกรรม เช่น จาํ นวนเจ้าหน้าทีล่ ดลง จาํ นวนมุง้ ไม่เพียงพอ หรือขาดการให้สขุ ศึกษา ซึง่ แสดงให้เห็นชัดว่า การให้ขา่ วสาร ความรู้
เรื่องความเสี่ยงที่โรคไข้มาลาเรียอาจกลับมาแพร่เชื้ออีกในพื้นที่ที่มีความไวนั้นเป็นสิ่งสําคัญมาก โดยหวังว่าประชาชนจะมี
พฤติกรรมการดูแลและป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง
1.3 การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะห์การควบคุมโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย พบว่า มีประเด็นที่เป็นจุดแข็งขององค์กร คือ                
มีโครงสร้างหน่วยงานด้านโรคติดต่อนําโดยแมลงที่สามารถปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการป้องกัน การตรวจรักษาและ              
การควบคุมโรค มีเจ้าหน้าที่มาลาเรียที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนในระดับนโยบายการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย ส่วนข้อด้อยขององค์กร ได้แก่ ไม่มนี โยบายและแผนรองรับการทดแทน
อัตรากําลังของเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านโรคไข้มาลาเรียทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ ขาดการเชือ่ มโยงของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
มาลาเรียของกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยบริการอื่นๆ การบริหารจัดการโรคไข้มาลาเรียระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่
บูรณาการและไม่เป็นเอกภาพ
อย่างไรก็ตาม องค์กรยังมีปัจจัยที่เป็นโอกาสสนับสนุนให้สามารถกําจัดโรคไข้มาลาเรียให้ประสบความสําเร็จ คือ    
มีนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับโลก (Global policy and global strategy) ซึง่ พิสจู น์แล้วว่าได้ผลในหลายประเทศ อีกทัง้ ทัว่ โลก
ให้ความสําคัญกับการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย สําหรับประเทศไทยปัจจุบัน กําหนดให้โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคที่ต้องรายงานภายใต้
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศหลายองค์กร เช่น องค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development-USAID) องค์การอนามัยโลก
มูลนิธบิ ลิ และมิลนิ ดา เกตส์ (Bill-Melinda Gate Foundation-BMGF) ปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย
ซึ่งทําได้ง่าย ได้ผลเร็ว ไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Rapid Diagnostic Test-RDT) ใน
ด้านการรักษา มียารักษามาลาเรียที่มีประสิทธิภาพและมีชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate                 
Dehydrogenase deficiency testkit) ด้านการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย มีระบบมาลาเรียออนไลน์และสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
(Malaria Information System- MIS) ด้านการป้องกันตนเองจากยุงกัด ได้แก่ การใช้มงุ้ ชุบสารเคมี/มุง้ ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิย์ าวนาน
และมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนานคลุมเปล (ITN/LLIN/LLIHN) รวมทั้งสถานการณ์ภาพรวมของโรคในระดับประเทศ        
มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรคลดลงอย่างมาก จนมีแนวโน้มเข้าสูร่ ะยะการกําจัดโรค (Elimination phase) ได้ตามหลักเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลก
กระบวนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจาํ กัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับ
ข้อจํากัด ทําให้ได้กลยุทธ์ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
				กลยุทธ์เชิงรุก (Strength-Opportunity strategies-SO)
1) ขยายความครอบคลุมในการเข้าถึงการรักษา
2) มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทันเหตุการณ์
3) ขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณการให้
บริการให้เกิดความครอบคลุมและเข้าถึงบริการมากขึ้น
4) นําเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรียที่ได้ผลมากขึ้น
				กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Strength-Threat strategies-ST)
1) พัฒนามาตรการ/รูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
2) ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง นําวิธีการป้องกันตนเอง ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม
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ความซับซ้อนในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษา การอพยพ
เคลื่อนย้ายของกลุ่มประชากรและแรงงานต่างชาติข้ามพรมแดน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมอาเซียน
ซึ่งประชากรดังกล่าวเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีข้อจํากัดในการเข้าถึงสถานบริการตรวจรักษาและขาดความรู้ในการป้องกันตนเอง
นอกจากนี้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดน การใช้ยาไม่ได้ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ       
ชีวนิสัยของยุงและประชากร มีการติดเชื้อนอกบ้านเนื่องจากการประกอบอาชีพส่งผลต่อความสําเร็จในการควบคุมโรค
อย่างไรก็ตามการดําเนินงานกําจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560-2569 ยังมีประเด็นท้าทาย             
ที่สําคัญๆ ดังต่อไปนี้
1) การขยายความครอบคลุ ม ในการเข้ า ถึ ง การรั ก ษาในประชากรกลุ ่ ม เสี่ ย ง ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยบริ ก าร                      
โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่12 ได้แก่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง (38 แห่ง) หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง (165 แห่ง)
มาลาเรียคลินกิ (287 แห่ง) มาลาเรียชุมชน (327 แห่ง) และมาลาเรียชุมชนชายแดน (25 แห่ง) ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านแบบเบ็ดเสร็จ
ในด้านการป้องกัน การตรวจ การรักษาและการควบคุมโรค
2) ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ทันเหตุการณ์
3) การขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่าย เช่น องค์การอนามัยโลก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (International Organization of Migration-IOM) หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด (Mahidol-Oxford
Research Unit-MORU) ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล (Shoklo Malaria Research Unit-SMRU) มูลนิธิรักษ์ไทย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยแพทย์เสนารักษ์ สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาล/คลินิก) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงาน       
กําจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยเฉพาะงบประมาณการให้บริการ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มเสี่ยง
มากขึ้น
4) การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโรคไข้มาลาเรียที่ได้ผลมากขึ้น
5) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้ทันกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเดิมที่จะเกษียณ
6) การสร้างความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ
7) ควรมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะทดแทนเนื่องจากมีการใช้งานมานาน
8) ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
9) บูรณาการการดําเนินงานของมาลาเรียชุมชน มาลาเรียคลินิกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

1.

3) พัฒนาเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
4) ผลักดันให้เกิดนโยบายและการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการโรคไข้มาลาเรียให้เป็นเอกภาพ
				กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Weakness-Opportunity strategies-WO)
1) กําหนดให้การกําจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นนโยบายและผลักดันสู่การปฏิบัติในทุกระดับ
2) พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพ เพื่อทดแทนข้อจํากัดด้านอัตรากําลังของกรมควบคุมโรค
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (คน เงิน ของ ข้อมูล) เพื่อการจัดการโรคไข้มาลาเรียอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
4) ส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือของเครือข่าย/ชุมชน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ การป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
				กลยุทธ์เชิงรับ (Weakness-Threat strategies-WT)
พัฒนาให้มแี นวทางเลือกในการดาํ เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียทีส่ อดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพืน้ ที่

ตารางที่ 3 Strategic advantage และ Strategic challenge
Strategic advantage

● มีหน่วยบริการ หน่วยควบคุมโรคและเครือข่ายถึงระดับ
พื้นที่
● มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ รูปแบบการจัดการโรคที่มี
แบบแผนเป็นที่ยอมรับ
● มีเทคโนโลยีที่พร้อมทําได้ง่ายและสามารถขยายผลได้

Strategic challenge

● การเปลี่ยนผ่านของการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนโลกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
● การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทดแทน
และรองรับภารกิจ
● การเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการอย่างเอกภาพ
● การเคลื่อนย้ายประชากร ทั้งภายในประเทศและจาก
ประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่พบการระบาดจากโรค

● มีแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคก�ำหนดให้โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคที่ต้องรายงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ. 2558
● สถานการณ์ภาพรวมอุบัติการณ์ของโรคใน ระดับประเทศ ● แนวโน้มผู้ป่วยเชื้อดื้อยามีโอกาสแพร่กระจายออกไป
ลดลงอย่างมาก จนมีแนวโน้มเข้าสู่ระยะที่จะกําจัดได้
พื้นที่อื่นๆ ของประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
● มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ
● การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแบบแผนการ
น�ำโดยแมลง ที่พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่
พัฒนาด้านเกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.1 แนวคิดหลักในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
ประเทศไทยได้เร่งรัดดําเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียโดยขยายมาตรการการจัดการโรค ประเทศไทยได้
เร่งรัดด�ำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียโดยขยายมาตรการการจัดการโรคไข้มาลาเรียให้ครอบคลุมทุกประชากร                
และพืน้ ทีเ่ สีย่ งทัว่ ประเทศ ส่งผลให้อบุ ตั กิ ารณ์โรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างมาก องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศ
ทีม่ อี ตั ราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน ด�ำเนินนโยบายการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (Malaria elimination) (รูปที่ 2)
ซึง่ ประเทศไทย มีอตั ราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน ตัง้ แต่ปี 2550 ถึงแม้วา่ จะมีปญั หาเชือ้ มาลาเรียดือ้ ต่อยารักษา
อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะด�ำเนินการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียได้ ในปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้าน
การควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสม สามารถด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความร่วมมือของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนที่ร่วมแสดงจุดยืนที่ชัดเจน คือ การเข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย
การด�ำเนินงาน การจัดท�ำแผนงาน/โครงการฯ ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ
พื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณ การแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย        
การบริหารจัดการและด�ำเนินการให้เกิดความครอบคลุม เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียจะประสบผลส�ำเร็จได้ตอ้ งมีนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน ผูบ้ ริหารให้การ
สนับสนุน ซึ่งการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs)
ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) พร้อมทัง้ ประเทศไทยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น�ำไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง    
เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ ซึง่ เป็นเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีการตัง้ คณะกรรมการ
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25581 เพือ่
ขับเคลือ่ นนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนีก้ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียยังได้รบั การผลักดันในระดับ
นานาชาติ เช่น การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2556 และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2557 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

1

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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2.

แนวคิดและยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย

แนวคิดและยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรีย

2.

รูปที่ 2 ระยะการด�ำเนินงานโครงการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย (Malaria program phases and milestone to malaria
elimination)

ที่มา : Malaria elimination. A field manual for low and moderate endemic countries, April 2007
				นิยามผู้ป่วยมาลาเรียตามโครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (Malaria case definition in elimination program)     
ผูป้ ว่ ยโรคไข้มาลาเรีย หมายถึง ผูซ้ งึ่ มีอาการหรือไม่แสดงอาการเป็นไข้ แต่พบเชือ้ มาลาเรียในกระแสโลหิตจากผลการตรวจวินจิ ฉัย
ของห้องปฏิบัติการ
				นิยามการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (Malaria elimination) หมายถึง การด�ำเนินการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่ให้
เกิดขึน้ ในท้องทีใ่ ดๆ ทัง้ นีม้ ไิ ด้หมายความว่า ไม่ให้มผี ปู้ ว่ ยมาลาเรียหรือต้องท�ำลายยุงพาหะน�ำเชือ้ มาลาเรียให้หมดไปจากท้องทีน่ นั้
แต่หากมีผู้ป่วยมาลาเรียเข้ามา (Imported case) จะต้องมีมาตรการที่ดีพอ เพื่อสามารถค้นหา สกัดกั้นและป้องกันมิให้เกิด     
การแพร่เชื้อขึ้นอย่างต่อเนื่อง
				การจัดแบ่งแหล่งแพร่เชือ้ มาลาเรียตามโครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (Malaria foci classification for elimination
purpose) มาตรการด�ำเนินการระหว่างโครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ขึน้ อยูก่ บั แนวคิดว่ามีการแพร่เชือ้ เกิดขึน้ เฉพาะที่ (Focus)
และไม่ใช่ทวั่ ประเทศ จุดการแพร่เชือ้ เฉพาะทีม่ กั เกิดจากพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแพร่เชือ้ มาลาเรียอยูเ่ ดิมในอดีตและในปัจจุบนั องค์ประกอบ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่เชื้อยังมีอยู่ เช่น หมู่บ้านที่สภาพภูมิประเทศมีแหล่งแพร่พันธ์ุของยุงพาหะ ซึ่งประชาชนมีโอกาสถูกยุง
พาหะกัดกินเลือด ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารแพร่เชือ้ มาลาเรียทัง้ หมด 2,047 หมูบ่ า้ น (4,203 กลุม่ บ้าน)       
ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 240 อ�ำเภอ จากจ�ำนวนทั้งหมด 928 อ�ำเภอ/เขตทั่วประเทศ
ความส�ำเร็จของการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย จะเกิดขึ้นได้ตามแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 มีหลักคิดที่ส�ำคัญ คือ เร่งรัดการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่แพร่เชื้ออย่างเข้มข้น
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพือ่ ขับเคลือ่ นงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียและส่งเสริมให้ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง
จากโรคไข้มาลาเรีย การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียนัน้ จะส่งผลประโยชน์ตอ่ ประชาชนและประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ ประชาชน
มีสุขภาพดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการจัดการโรคไข้มาลาเรีย นอกจาก
นี้ การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียยังเป็นส่วนหนึง่ ของความพยายามลดความเหลีอ่ มล�ำ้ ในสังคมตามวิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 12
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2.3 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
				2.3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย ภายในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024)
				2.3.2 เป้าประสงค์ (Ultimate goal)
				ระยะกลาง : ประเทศไทยไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ ภายในปี พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) (ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 95 ของอ�ำเภอ/เขตทั้งหมด)
				ระยะยาว : ประเทศไทยปลอดจากการแพร่เชื้อมาลาเรีย ภายในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024)
2.3.3 นิยามศัพท์
				ประเทศไทย หมายถึง ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม อ�ำเภอ/เขต ต�ำบล/แขวง หมู่บ้าน
				ผูต้ ดิ เชือ้ มาลาเรีย หมายถึง ผูซ้ งึ่ ได้รบั การตรวจพบเชือ้ มาลาเรียในกระแสเลือด (ทัง้ แสดงอาการและไม่แสดงอาการ
ทางคลินิก) โดยวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพ3
				ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Elimination) หมายถึง การด�ำเนินงานก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียไม่ให้เกิดขึ้น
ในท้องที่ใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้มีผู้ป่วยมาลาเรีย หรือต้องก�ำจัดยุงพาหะน�ำเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากท้องที่นั้น        
แต่ถา้ มีผปู้ ว่ ยมาลาเรียเข้ามา (Imported case) จะต้องมีมาตรการค้นหา สกัดกัน้ และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชือ้ อย่างต่อเนือ่ ง
2
3

Dahlgren G, Whitehead M. The Future of the Public’s Health in the 21st Century.1991.
Malaria elimination. A field manual for low and moderate endemic countries April 2007
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2.

สุขภาพในทุกนโยบายเน้นและค�ำนึงถึงเรื่องการพัฒนาสุขภาพและการน�ำนโยบายต่างๆ ท�ำให้เป็นรูปธรรม              
โดยประเทศในสหภาพยุโรปได้นำ� แนวคิดสุขภาพในทุกนโยบายไปใช้ในการพัฒนานโยบายต่างๆ ประเทศไทยมีนโยบายทีจ่ ะผลักดัน   
เรื่องสุขภาพในทุกนโยบายให้อยู่ในวาระของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพอย่าง
มีส่วนร่วมมี 3 แนวทางหลักๆ คือ
				1) สุขภาพในทุกนโยบาย (Health All policies) แนวคิดเรื่องปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (Determinants of health)
ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นแนวคิดเรื่องสุขภาพในทุกนโยบาย2 ในระยะแรก ปัจจัยที่ก�ำหนดสภาวะสุขภาพ ประกอบด้วย
ปัจจัยใกล้ตัว ได้แก่ เรื่องของอายุ เพศและปัจจัยทางพันธุกรรม วิถีการด�ำเนินชีวิต สังคมและชุมชน สภาพความเป็นอยู                 ่
และการท�ำงาน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ปัจจัยแต่ละระดับจะมีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพ แนวคิดสุขภาพ
ในทุกนโยบาย คือ การค�ำนึงถึงปัจจัยที่นอกเหนือจากทางด้านสุขภาพ เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมในการพัฒนานโยบายทางด้านสุขภาพและอื่นๆ แนวคิดสุขภาพในทุกนโยบายเห็นได้ชัดในสหภาพยุโรป ซึ่งได้ให้
ความส�ำคัญและได้ระบุไว้ในวาระหนึ่งของสนธิสัญญาก่อตั้งประชาคมยุโรปซึ่งเท่ากับว่าได้มีการรับรองทางกฎหมาย
				2) การกระจายอ�ำนาจ มีจุดมุ่งหมายในการท�ำให้การบริหารจัดการอยู่ใกล้ชุมชนมากขึ้น เพื่อที่จะท�ำให้ชุมชน
สามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีการกระจายอ�ำนาจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานทั้งหมดของระบบและ    
อาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นได้อีก เช่น การสร้างความมีส่วนร่วมด้านการคลังและความเป็นธรรมด้านการคลังหรือธรรมมาภิบาล
				3) การขับเคลื่อนของภาคชุมชน มีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรกๆ ของขบวนการพัฒนา           
โดยยึดถือหลักการเกีย่ วกับความสามารถในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของตัวเอง การใช้และพัฒนาประสบการณ์และความรูข้ องชุมชน
โดยสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมเพราะจะท�ำให้ชมุ ชนมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาและท�ำให้กระบวนการนี้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ว่ามีข้อจ�ำกัดในการขับเคลื่อนของภาคชุมชนในบริบทของ
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะความกระตือรือร้นและความคล่องแคล่วของผู้น�ำ  การลิดรอนอ�ำนาจของประชาชน                  
ความขัดแย้งและความแตกแยก ความยากจนและการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง
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2.2 สุขภาพในทุกนโยบาย (Health in All Policies)

			2.3.4 พันธกิจ (Mission)
			1) ก�ำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษา
2) เร่งรัดการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
3) เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเสี่ยง
4) พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศ
			2.3.5 วัตถุประสงค์ทั่วไป (General objectives) ระยะปีงบประมาณ 2560-2564
1) เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียให้เหลือไม่เกิน 0.20 ต่อประชากรพันคนในปี พ.ศ.2564
2) เพื่อลดอัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรียไม่ให้เกิน 0.01 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.2564
3) เพื่อก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของอ�ำเภอ/เขตทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2564 (882 อ�ำเภอ/เขต
จาก 928 อ�ำเภอ/เขต)
4) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดโรคไข้มาลาเรีย
			2.3.6 ยุทธศาสตร์
			ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
			ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
			ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพือ่ ขับเคลือ่ นงานก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรีย
			ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
			ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
			เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่
			ค�ำอธิบาย: การเร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย มุ่งเน้นให้มีการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากทุกภาคส่วนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว      
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันระบบเฝ้าระวังโรคยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยมาลาเรียจากทุกหน่วยงานได้อย่าง
ครบถ้วน จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้ครบทุกหน่วยงานและเป็นฐานข้อมูลเดียวกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
รวมถึงการน�ำข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นให้มีการรายงานและแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยมาลาเรีย
เพือ่ ให้ทมี ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทีผ่ า่ นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถสอบประวัตแิ ละตัดสินแหล่งแพร่เชือ้ มาลาเรียท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการตรวจรักษาในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ในทุกกลุ่มประชากร    
อย่างเท่าเทียมกัน การเพิม่ ศักยภาพของสถานบริการทางสาธารณสุขให้สามารถตรวจวินจิ ฉัยและให้การรักษามาลาเรียอย่างมีคณ
ุ ภาพ
รวมถึงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในการรักษาให้เพียงพอ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย คือ การวางนโยบาย   
การตรวจวินจิ ฉัยและการใช้ยารักษามาลาเรียอย่างเหมาะสม การเร่งรัดการรักษาหายขาด โดยเน้นการให้ยาไพรมาควินทัง้ ในผูป้ ว่ ย
มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมและไวแวกซ์เพือ่ ก�ำจัดการแพร่เชือ้ รวมทัง้ การเน้นการรับประทานยาต่อหน้าให้ครบและการติดตามผล
การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายและการตรวจภาวะพร่องของเอนไซม์ G6PD ก่อนการจ่ายยาไพรมาควินให้กับผู้ป่วยมาลาเรีย
โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยมาลาเรียไวแวกซ์ นอกจากนัน้ มีการพัฒนาระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาล้มเหลว (รักษาไม่หายขาด) หรือมีภาวะ
แทรกซ้อนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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			ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
			เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: มีเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
			ค�ำอธิบาย: ในการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย สิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการสนับสนุนให้ การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
ได้นั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและแนวทางด้านการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะต้องมีการก�ำหนดหัวข้อหรือแนวทางที่จะ
สนับสนุนทุนการวิจัยในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูล         
ทุกด้านเพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรค สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยโรค
ไข้มาลาเรีย การถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการและ
รูปแบบเพื่อเป็นแนวทางในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่ โดยการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ประกอบด้วย
1) การประชุมมาลาเรียแห่งชาติ (National malaria conference)
2) การประชุมมาลาเรียนานาชาติ (International malaria conference) เพื่อเน้นกิจกรรมร่วมกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) และนานาชาติ (ASEAN malaria day)
3) ส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั โรคไข้มาลาเรียระดับนานาชาติ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยการน�ำผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียและพิจารณาปรับปรุง
มาตรการ คู่มือ แนวทางการด�ำเนินงาน รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ถ่ายทอด             
องค์ความรูใ้ ห้กบั หน่วยงานเครือข่าย จัดตัง้ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญมาลาเรียในสาขาต่างๆ รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ การก�ำกับ ติดตาม
และประเมินผลการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยการพัฒนาระบบก�ำกับและประเมินผลการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ประเมินผลและ
รับรองพื้นที่ปลอดเชื้อมาลาเรีย พัฒนาคู่มือ แนวทางการด�ำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์การกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569
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2.

3) เร่งรัดการค้นหาผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่แสดงอาการรวมถึงผูท้ มี่ เี ชือ้ มาลาเรียทีม่ คี วามหนาแน่นในกระแสเลือดต�ำ 
่ โดยการค้นหา   
ผู้ป่วยเชิงรุกทั้งในพื้นที่แพร่เชื้อ ในกลุ่มเสี่ยง ค่ายทหาร ศูนย์พักพิงโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์และวิธีทางชีวโมเลกุล
4) เพิ่มความครอบคลุมของการใช้มาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมยุงพาหะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมาลาเรีย
ทั้งในพื้นที่แพร่เชื้อและพื้นที่แพร่เชื้อใหม่ ด�ำเนินการโดยการพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง ให้ประชาชนใช้มุ้งชุบสารเคมี            
ส่วนประชากรกลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ นอกบ้านมีการส่งเสริมให้ใช้วธิ กี ารป้องตนเอง เช่น ใช้มงุ้ ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิย์ าวนาน
คลุมเปล (LLIHN) และสารทาป้องกันยุง นอกจากนี้ มีการเพิ่มพื้นที่ด�ำเนินการเฝ้าระวัง การศึกษาด้านต่างๆ ทางกีฏวิทยาและ
ติดตามประเมินผลมาตรการต่างๆ มีการประเมินผลความไวของยุงพาหะต่อสารเคมี น�ำแนวทางการจัดการพาหะน�ำโรคแบบ
ผสมผสานมาใช้ การพัฒนาความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง การเพิม่ ศักยภาพและความรูข้ องบุคคลากรทีท่ ำ� งาน
ด้านการควบคุมแมลงน�ำโรค ตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัยและการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการน�ำมาใช้ควบคุมยุงพาหะ
5) สร้างระบบเร่งรัดก�ำจัดเชือ้ มาลาเรียดือ้ ต่อยารักษา เนือ่ งจากประเทศไทยมีพนื้ ทีจ่ งั หวัดดือ้ ยาอนุพนั ธุอ์ าร์ตมิ ซิ นิ นิ    
ทั้งหมด 6 จังหวัด จ�ำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียดื้อยา โดยการรับประทานยาให้
ครบและติดตามผลการรักษาให้เข้มข้นขึน้ รวมทัง้ การใช้มาตรการค้นหาผูป้ ว่ ยเพิม่ เติม การท�ำลายแหล่งแพร่เชือ้ การให้สขุ ศึกษา
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่เกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยา การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย ได้แก่ การศึกษา
ประสิทธิภาพของยารักษาขนานปัจจุบนั ทัง้ ยารักษามาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมและไวแวกซ์ การศึกษาความไวของเชือ้ มาลาเรียใน
หลอด ทดลอง การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมาย (Molecular marker) ของเชื้อมาลาเรียดื้อยาและการเฝ้าระวังคุณภาพยารักษา
มาลาเรียในจุดเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์ของเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้ นอกจากนั้นการด�ำเนินการผลักดัน
นโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกใช้ยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพื่อเป็นการชะลอการดื้อยา
ของเชื้อมาลาเรียได้อีกทางหนึ่ง

			ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เพื่อขับเคลื่อนงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
			เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน มีแผนงานโครงการร่วมกัน มีนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างประเทศ
			ค�ำอธิบาย: การสร้างความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศมีความส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งในการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย เนื่องจาก ประเทศไทยจะด�ำเนินการเพียงล�ำพังไม่ได้
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
กิจกรรมการด�ำเนินงานฯ จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแนวทางการท�ำงานร่วมกัน โดยเน้นการผลักดันนโยบาย ให้นโยบายก�ำจัด       
ไข้มาลาเรียเป็นวาระแห่งชาติ ให้เกิดกลไกการด�ำเนินงานในระดับประเทศ ระหว่างประเทศและแนวชายแดนด้วยวิธกี ารถ่ายทอด
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านกลไกการประชุมระดับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้
มีการติดตามผลการด�ำเนินงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงานในรูปแบบ
“เครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย” เป้าหมาย ที่ส�ำคัญ คือ มีการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของแผน
งานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียต่อไป
			ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
			เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ติ นในการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
			ค�ำอธิบาย: โรคไข้มาลาเรียซึ่งแพร่เชื้อในพื้นที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค         
รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การพัฒนาศักยภาพจึงมีความส�ำคัญเพื่อสามารถปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่    
ถูกต้อง เหมาะสมในการป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุมและ
เฝ้าระวังโรค การพัฒนาศักยภาพจึงต้องรวมการให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความเหมาะสม เข้าใจง่ายและเป็นที่ชื่นชอบ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเรื่องโรคไข้มาลาเรีย มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกัน ควบคุมและ    
เฝ้าระวังและน�ำไปปรับใช้กับสภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การประเมินและวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จะให้
ข้อมูล ดังข้างต้น เพื่อน�ำเข้าเป็นพื้นฐานของการวางแผนกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน กลุ่มเสี่ยงต่อไป
ทั้งนี้แนวทางและกลยุทธ์ด้านวิชาการนั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการวิชาการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยคณะกรรมการฯ มาจากหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย อาทิเช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงต่างประเทศ กรมควบคุมโรค ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
มหาวิทยาลัย องค์การอนามัยโลก องค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนีจ้ ะมีการระดมความคิดจากผูแ้ ทนหน่วยงาน องค์กร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่างๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และสรรหาวิธกี าร แนวทางในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของกลุม่ ประชาชนเสีย่ งต่อโรค ผ่าน
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง เครือข่าย รวมทั้งกลุ่มประชาชนเอง
การให้ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งโรคไข้มาลาเรียและพฤติกรรมทีค่ วรปรับเปลีย่ น จะด�ำเนินการร่วมกับการใช้สอื่ เครือ่ งมือ
วิธีการกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยมีการพัฒนา         
สื่อ เครื่องมือและวิธีการ ที่ใช้ในโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียมาก่อนหน้านี้ โดยร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชน วิเคราะห์และให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงสื่อและเครื่องมือที่มุ่งเน้นเรื่องการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งต้องเน้นให้เห็นว่า
เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมกันผลักดัน ปฏิบัติตนเพื่อให้การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นจริงได้ในที่สุด ซึ่งสื่อต้นแบบจะถูกน�ำไป
ทดสอบกับประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ ผู้บริหาร ทั้งคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้แน่ใจว่า
สือ่ และเครือ่ งมือทีจ่ ะมีการจัดท�ำมีความเหมาะสมและสือ่ สารได้ในประเด็นหรือพฤติกรรมทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง นอกเหนือจากสือ่
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แนวคิดและยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
2.

ที่จะผลิตและแจกจ่ายแล้ว ยังจะมีการเพิ่มการเข้าถึงสื่อและเครื่องมือทางช่องทางอินเตอร์เนตให้ดาวน์โหลดในรูปแบบที่น�ำไป
ใช้งานได้ เพือ่ ให้มกี ารสือ่ สารและน�ำเครือ่ งมือทีผ่ า่ นการทดสอบอย่างถูกหลักวิชาการไปใช้ในวงกว้างให้มากขึน้ ส�ำหรับช่องทาง     
การสือ่ สารนัน้ ยังเพิม่ การให้ความรูท้ างสือ่ วิทยุกระจายข้อมูลและข่าวสารให้ถงึ ประชากรในวงกว้าง เสริมสร้างช่องทางและโอกาส
การเข้าสื่อให้มีตัวเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่อ่านหนังสือไม่ออก ซึ่งการกระจายเสียงนี้มุ่งให้ด�ำเนินการ
ในภาษาถิ่นและภาษาของประชากรต่างชาติ ส่วนสื่อวิทยุส่วนกลาง มุ่งหวังการกระตุ้นเตือนและส่งสารให้แก่ผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้อง ให้ชว่ ยสนับสนุน ผลักดัน การด�ำเนินงานโรคไข้มาลาเรีย รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลการป้องกันตนเองเมือ่ เดินทางไปในพืน้ ที่
ที่อาจมีการแพร่เชื้อแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย ยังเน้นความยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพของสมาชิกชุมชน โดยในพืน้ ทีแ่ พร่เชือ้ สูงซึง่ มีมาลาเรียชุมชนให้บริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรียนัน้ ชุมชน
จะมีส่วนร่วมกันคัดเลือกอาสาสมัครมาท�ำหน้าที่ให้บริการ นอกจากนี้จะมีการขอความร่วมมือในการเป็นอาสาสมัครให้ความรู้
สือ่ สาร กระตุน้ เตือนและโน้มน้าวประชากรกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ เป้าหมายในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเรือ่ งโรคไข้มาลาเรียในด้าน
การป้องกัน ควบคุม การรักษาและการกินยาให้ครบ การร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วนั มาลาเรียโลกเพือ่ กระตุน้ เตือนชุมชน ทัง้ นี้
ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากรต่างชาติกม็ กี ารขอความร่วมมือให้เป็นอาสาสมัครให้ความรูแ้ ก่กลุม่ ชนของตนเองด้วย เพือ่ ลดอุปสรรคด้าน
ภาษาสื่อสาร การจัดท�ำแผนที่และแฟ้มสุขภาพของประชากรต่างชาติจะช่วยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เยาวชนกลุม่ เด็กนักเรียนซึง่ จะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ จะต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรูเ้ รือ่ งโรคไข้มาลาเรียเพือ่
ให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจ ตระหนักและมีพฤติกรรมการป้องกัน ควบคุมและมีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวังโรค นักเรียนระดับประถม
ศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการปูพื้นฐานให้มีความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย เพื่อให้น�ำไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองและ
สามารถเป็นสือ่ บุคคลในการเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่สมาชิกครอบครัวและชุมชน รวมทัง้ เป็นการสร้างประชากรคุณภาพในอนาคต
ให้เป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งโรคไข้มาลาเรีย จะมีการปรับปรุงและจัดท�ำบทเรียน หนังสือและสือ่ ประกอบ โดยร่วมกับหน่วยงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับประถม
การเปลี่ยนผ่านของการด�ำเนินงานจากควบคุมเป็นก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ต้องมีการสื่อสารให้กับกลุ่มประชากรต่างๆ
ทัง้ กลุม่ ทีส่ ามารถให้การสนับสนุน กลุม่ นักท่องเทีย่ วและประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ โรค ไข้มาลาเรียไม่ปรากฏนานแล้ว ซึง่ ความตระหนัก
นัน้ แทบไม่มเี ลย จึงต้องมีชอ่ งทางทีต่ อ้ งแก้ไขปัญหาเหตุการณ์หรือภาวะทีต่ อ้ งให้ความรูท้ างวิชาการมาลาเรีย เพือ่ มิให้ปญ
ั หานัน้
ขยายวงกว้างออกไป จนกระทบต่อผลส�ำเร็จในการก�ำจัดมาลาเรีย การสื่อสารความเสี่ยง จึงจะต้องมีการก�ำกับดูแลจากคณะ
กรรมการวิชาการ การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและร่วมแก้ปัญหาจากหน่วยงาน องค์กรและภาคประชาชน เพื่อให้ได้หนทาง
แก้ไข ที่เป็นไปได้อย่างแท้จริง การสร้างสื่อ คู่มือเพื่อเป็นเครื่องมือส�ำรองใช้ในการรับมือกับเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ จะท�ำให้
การด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียสามารถก้าวไปได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว
การมีส่วนร่วมของชุมชน นับว่าเป็นหัวใจหลักของการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งต้องการความร่วมมือ ผลักดันและคง
ความส�ำเร็จให้คงอยูใ่ นระยะยาว การประเมินชุมชนจะด�ำเนินการเพือ่ หาข้อมูลระดับความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการ
รับรูเ้ รือ่ งโรคไข้มาลาเรียและความเสีย่ ง น�ำไปสูก่ ารสร้างและเพิม่ พูนความตระหนักให้ชมุ ชนเห็นว่าการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียต้อง
มีพลังขับเคลือ่ นจากชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องผ่านกิจกรรมการรณรงค์ การสร้างเครือข่ายด�ำเนินงานจะท�ำให้การขับเคลือ่ น
เป็นไปได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ มีการแบ่งสรรการด�ำเนินงานตามศักยภาพ รวมทัง้ การพัฒนาเพิม่ เติมให้ชมุ ชนมีศกั ยภาพ
มากขึ้น ต้องมีการสื่อสารผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอและครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรทั้งไทยและต่างชาติ               
จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมที่ใช้แนวคิดจากชุมชน การส่งเสริมให้มีชุมชนต้นแบบ ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณหรือการ
เผยแพร่ความส�ำเร็จ จะช่วยให้การขับเคลื่อนชุมชนเป็นไปได้อย่างราบรื่น

			เป้าหมายการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2560-2564
1.ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียให้เหลือไม่เกิน 0.20 ต่อประชากรพันคนในปี พ.ศ.2564
2.ลดอัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรียไม่ให้เกิน 0.01 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.2564
3.เพิ่มอ�ำเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ในปี พ.ศ.2564 (882 อ�ำเภอ/เขต จาก 928
อ�ำเภอ/เขต)
4.ป้องกันไม่ให้มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดโรคไข้มาลาเรีย
ตารางที่ 4 เป้าหมายอ�ำเภอ/เขตที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ (จ�ำนวนอ�ำเภอทั้งหมด 928 อ�ำเภอรวมกรุงเทพมหานคร 50 เขต)
ปีงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ร้อยละและจ�ำนวนอ�ำเภอ/เขตที่ไม่มี 75
80
85
90
95
98
100 100 100 100
ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ (Percent &
(696) (743) (789) (836) (882) (910) (928) (928) (928) (928)
number of districts with no
reported indigenous case)
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			2.3.7 จุดเน้นยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย

2.

แนวคิดและยุทธศาสตร์การกําจัดโรคไข้มาลาเรีย
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			2.3.8 กรอบยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย (National malaria elimination strategy) พ.ศ.2560-2569

3.

3.1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
สาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
				ส่วนที่ 1 เนือ้ หาหลักของแผน อธิบายความเป็นมาและเหตุผลของมาตรการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัตถุประสงค์สำ� คัญ
ของการด�ำเนินงานตามมาตรการ การก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินงานและวิธกี ารด�ำเนินงานว่าจะท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จไปสูเ่ ป้าหมาย
การด�ำเนินงาน คือ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ทันเหตุการณ์ การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย ในการขับเคลือ่ นนโยบาย บริหารจัดการด�ำเนินการให้เกิดความครอบคลุม เข้าถึงบริการและประชาชนมีศกั ยภาพ
ในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
				ส่วนที่ 2 แผนกิจกรรมและประมาณการงบประมาณ ค�ำนึงถึงบริบทของพื้นที่ในการปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน
อ�ำเภอ/เขต ประชากรเป้าหมายในแต่ละพื้นที่นั้นๆ ประมาณการงบประมาณ และสรุปภาพรวมด้านการเงินของการด�ำเนินงาน
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยปีงบประมาณ 2560-2564
				ส่วนที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย รวมถึงการก�ำกับ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งและเกิดความยัง่ ยืนหลังจากการประกาศให้ประเทศไทยปลอดโรค
ไข้มาลาเรียโดยองค์การอนามัยโลก
3.2 หลักการและเหตุผลการจัดท�ำแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
การด�ำเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียทัว่ โลกในระหว่างปี พ.ศ.2543-2555 ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีนยั ส�ำคัญกล่าวคือ
สามารถลดอัตราป่วยได้ประมาณร้อยละ 30 และลดอัตราตายได้ประมาณร้อยละ 47 อย่างไรก็ตามมาลาเรียยังคงเป็นปัญหา
สาธารณสุขในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดเป้าหมายก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียให้
ได้อย่างน้อย 35 ประเทศ ภายในปี พ.ศ.2573 ซึง่ ประเทศในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงทัง้ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชาและเวียดนาม ได้ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายที่จะก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในภูมิภาคนี้ภายในปี พ.ศ.2573
เช่นกัน
การด�ำเนินงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยส่วนหนึ่งยังเป็นโครงการกึ่งช�ำนัญพิเศษ (Semi-vertical
program) ภายใต้กรมควบคุมโรค ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงมีบทบาทหลักด้านนโยบายในระดับชาติ (National malaria
program) โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-13 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขทั่วไป (General public health) โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับ
แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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3.

แผนปฏิบตั กิ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 นีใ้ ช้กรอบยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ประเทศไทย พ.ศ.2560–2569 เป็นกรอบหลักในการก�ำหนดเป้าหมาย กิจกรรมและวิธีการด�ำเนินการโดยครอบคลุมเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน คือ ก�ำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษา เร่งรัดการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศและเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเสี่ยง

หลักการสำ�คัญในการถ่ายทอดแผนสุ่การปฏิบัติ

หลักการส�ำคัญในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนจากโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย ทัง้ นีไ้ ด้มคี วามพยายามขยายหน่วยงานเครือข่ายด้านสาธารณสุขและหน่วยงาน   
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราป่วยทั่วประเทศ 0.38 ต่อประชากรพันคน มีอ�ำเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้อ
มาลาเรีย 632 อ�ำเภอ/เขตจากทั้งหมด 928 อ�ำเภอ/เขต (ร้อยละ 68.10) จะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะด�ำเนินโครงการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียตามนโยบายองค์การอนามัยโลกได้ ประกอบกับในปัจจุบนั พบว่าเชือ้ มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัมได้ดอื้ ต่อยาในกลุม่
ผสมอนุพันธ์ุอาร์ติมิซินิน ประเทศไทยได้เริ่มด�ำเนินมาตรการที่จะก�ำจัดเชื้อมาลาเรียที่ด้ือต่อยาในกลุ่มอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินใน    
บางพื้นที่ อย่างไรก็ตามถ้าโครงการมาลาเรียยังใช้มาตรการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (Malaria control) ซึ่งมีข้อจ�ำกัดและมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอทีจ่ ะก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียจะท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้จงึ มีความจ�ำเป็นต้องมีการปรับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด�ำเนินงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานต่อไป
3.3 การจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามระดับการแพร่เชื้อมาลาเรีย (Area Stratification)
การจัดแบ่งพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ านเพือ่ ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากมาตรการในการก�ำจัด
เชื้อมาลาเรียที่ได้ผลควรมีวิธีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับลักษณะการแพร่เชื้อมาลาเรียในแต่ละพื้นที่ การจัดแบ่งพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา การสอบสวนโรคและข้อมูลยุงพาหะ ซึ่งเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคไข้มาลาเรียของ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง โดยและจะมีการปรับพืน้ ทีก่ ารด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ทีท่ กุ ปี พืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหมู่บ้านและระดับอ�ำเภอ/เขต
				3.3.1 การจัดแบ่งพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
								● พืน้ ทีแ่ พร่เชือ้ ตลอดปี (A1) หมายถึง หมูบ่ า้ นทีม่ กี ารแพร่เชือ้ โรคไข้มาลาเรียทีพ่ บผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ 6 เดือนต่อปี
								● พื้นที่แพร่เชื้อบางฤดูกาล (A2) หมายถึง หมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียที่พบผู้ป่วยน้อยกว่า 6
เดือนต่อปี
								● พืน้ ทีไ่ ม่มกี ารแพร่เชือ้ -เสีย่ งสูง (B1) หมายถึง หมูบ่ า้ นทีไ่ ม่มกี ารติดเชือ้ ในพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย 3 ปีและส�ำรวจ
พบยุงพาหะตัวเต็มวัย ลูกน�้ำหรือมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงพาหะหลัก หรือยุงพาหะรอง
								● พื้นที่ไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงต�่ำ  (B2) หมายถึง หมู่บ้านไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปีและไม่พบ
ยุงพาหะหรือมีสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของยุงพาหะหลักหรือยุงพาหะรองโดยพื้นที่น้ีจะนับรวมพื้นที่ที่มี
การผสมผสานงานเข้าสูร่ ะบบสาธารณสุขทัว่ ไปแล้ว (พืน้ ที่ Partial integration และ Integration area ตามแนวทางการควบคุม
โรคไข้มาลาเรีย พ.ศ.2552)
				3.3.2 การจัดแบ่งพื้นที่ในระดับอ�ำเภอ/เขต แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
								● อ�ำเภอที่มีการแพร่เชื้อสูงและอุบัติการณ์โรค (API) มากกว่า 1 ต่อประชากรพันคน (Control district
หรือ C1)
								● อ�ำเภอที่มีการแพร่เชื้อต�่ำและอุบัติการณ์โรค (API) น้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน (Pre-elimination
district หรือ C2)
								● อ�ำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อ อย่างน้อย 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 3 ปี (Elimination district หรือ E1)
								● อ�ำเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่เชื้ออย่างน้อย 3 ปี (Verified elimination area หรือ E2)
หมายเหตุ รายละเอียดพื้นที่เป้าหมายการด�ำเนินการจ�ำแนกตามจังหวัด (ภาคผนวกหน้า 52-55)
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3.5 การจัดแบ่งประชากรกลุ่มเสี่ยง (Population at risk)
เนื่องจากการแพร่โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่หนึ่งๆ มีลักษณะไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ประชากรแต่ละคนที่อาศัยอยู่                  
ในพื้นที่แพร่เชื้อสูงอาจมีระดับความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียสูงไม่เท่ากันก็ได้ เช่น เพศชายมีความเสี่ยงต่อโรค              
มากกว่าเพศหญิง กลุม่ วัยท�ำงานมีความเสีย่ งมากกว่ากลุม่ เด็ก อาชีพทีท่ ำ� งานในป่าหรือกรีดยางมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อโรคไข้มาลาเรีย
มากกว่าอาชีพค้าขาย เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานควบคุมและก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์
ข้อมูลทางระบาดวิทยาของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มประชากรใดเป็นกลุ่มเสี่ยง ท�ำให้สามารถด�ำเนินการให้ถูกกลุ่ม          
เป้าหมาย ดังนั้นภายหลังการแบ่งพื้นที่ (Area stratification) ตามหน่วยเล็กที่สุด (หมู่บ้าน) แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องจัดแบ่ง
ประชากรตามระดับความเสี่ยงต่อโรคและพฤติกรรมเสี่ยงด้วยเพื่อคัดเลือกมาตรการให้เหมาะสมกับประชากรกลุ่มนั้นๆ

แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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3.

เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเชื้อมาลาเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง P. falciparum ดื้อต่อยารักษามาลาเรีย        
มาช้านานและหลายขนานเริม่ ตัง้ แต่ประมาณ พ.ศ.2505 ซึง่ เริม่ มีการรายงานเชือ้ ชนิดนีด้ อื้ ต่อยาคลอโรควินและต่อมามีปรากฏการณ์
ดื้อยาขนานอื่นๆ เช่น Sulfadoxine-Pyrimethamine และ Mefloquine ตลอดจนล่าสุดดื้อต่อยารักษาในกลุ่มผสมอนุพันธุ์
อาร์ติมิซินิน (Artemisinin-based Combination Therapy) เชื้อมาลาเรียดื้อยาทุกขนานดังกล่าวเริ่มต้นพบในบริเวณเดียวกัน
คือ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาและต่อมามักจะพบว่าเชื้อมาลาเรียดื้อยาสายพันธุ์เหล่านี้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ              
ทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส�ำหรับยาในกลุ่มอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินเป็นยาขนานล่าสุดที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไข้
มาลาเรียในปัจจุบัน ซึ่งหากเชื้อดื้อยานี้แพร่กระจายอาจส่งผลกระทบถึงการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก       
อีกด้วยและอาจท�ำให้เกิดสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในระดับโลกเพิม่ สูงขึน้ มาอีก ดังนัน้ การก�ำหนดยุทธศาสตร์กำ� จัดโรคไข้มาลาเรีย
จะส่งผลดีตอ่ การยับยัง้ การแพร่กระจายเชือ้ ดือ้ ยาในลุม่ แม่นำ�้ โขงและหากประสบผลส�ำเร็จในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียจะเป็นผล
ให้เชื้อมาลาเรียดื้อยาอาร์ติมิซินินหมดไปจากภูมิภาคด้วย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ตามระดับเชื้อดื้อยาโดยอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษาประสิทธิผลของยารักษาและวิธที างเครือ่ งหมายโมเลกุล (Molecular marker) การแบ่งพืน้ ทีร่ ะดับเชือ้ ดือ้ ยา
(ตามวิธีการขององค์การอนามัยโลก) มี 3 ระดับดังนี้
				● Tier 1 หมายถึง จังหวัดที่พบและมีรายงานยืนยันเชื้อ P. falciparum ดื้อต่อยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน ได้แก่
จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด ระนอง กาญจนบุรีและตาก
				● Tier 2 หมายถึง จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ Tier 1 (ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน) หรือ
มีการเคลื่อนย้ายประชากรไปมาระหว่างพื้นที่นี้กับพื้นที่ Tier 1
				● Tier 3 หมายถึง จังหวัดที่ไม่มีหลักฐานการดื้อยาและไม่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ Tier 1
				หมายเหตุ
1. จังหวัดจันทบุรี เป็นพืน้ ทีท่ พี่ บเชือ้ มาลาเรียดือ้ ยามานาน แต่ในปัจจุบนั พบผูป้ ว่ ยเชือ้ มาลาเรีย (P. falciparum)
น้อยมาก
2. การแบ่งพื้นที่ตามระดับการดื้อยานี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic)
3. การแบ่งพื้นที่จังหวัดตามระดับการดื้อต่อยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินจะใช้ในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรการที่ 5 (การสร้างระบบเร่งรัดก�ำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา)
4. การแบ่งพื้นที่ตามระดับการดื้อยานี้ ไม่เกี่ยวข้องกับระดับการแพร่เชื้อมาลาเรีย เช่น จังหวัดที่ถูกจัดเป็น Tier 1
อาจเป็นพืน้ ทีม่ อี ำ� เภอแพร่เชือ้ ต�ำ่ หรือ C2 ตามนิยามในข้อ 3.3.2 ก็ได้ ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวต้องด�ำเนินมาตรการที่ 5 อย่างเข้มข้นทันที

หลักการสำ�คัญในการถ่ายทอดแผนสุ่การปฏิบัติ

3.4 การจัดแบ่งพื้นที่ตามระดับการดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรีย (Artemisinin resistance zonation)

3.6 บทบาทของหน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ (รายชื่อภาคีเครือข่าย ดังภาคผนวก 5) มีบทบาท
ส�ำคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบตระหนักถึงการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียและผลักดันให้แนวคิด        
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสุขภาพ โดยใช้วิธีการดังนี้
1) เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่    
รับผิดชอบ
3) ประสาน สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้มคี วามเข้มแข็ง
และยั่งยืน รวมทั้งร่วมมือบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่มี
สภาพปัญหาใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียต้องมีการผลักดันนโยบาย การจัดหางบประมาณ การประสานงาน
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและต่างประเทศ แผนกิจกรรมการด�ำเนินงานได้        
จัดแบ่งตามยุทธศาสตร์และมาตรการหลัก โดยแยกกิจกรรมการด�ำเนินงานตามลักษณะการระบาดมาลาเรียในแต่พื้นที่ ซึ่งมี     
การจัดแบ่งพื้นที่ในระดับอ�ำเภอ/เขต 4 ระดับ คือ C1 C2 E1 และ E2 (รายละเอียดแผนกิจกรรม ดังภาคผนวก 4)
3.7 แผนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมการด�ำเนินงานการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ยุทธศาสตร์/มาตรการ
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
มาตรการที่ 1.1
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ
ตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 1.2
เพิม่ ศักยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการตรวจรักษา
ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ในทุกกลุม่ ประชากร อย่างเท่าเทียมกัน
มาตรการที่ 1.3
เร่งรัดการค้นหาผูป้ ว่ ยทีแ่ สดงอาการและไม่แสดงอาการ ตลอดจน
ผู้ที่ตรวจหาเชื้อไม่พบด้วยกล้องจุลทรรศน์
มาตรการที่ 1.4
เพิม่ การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ มาลาเรีย โดยการเฝ้าระวัง
ควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเองในกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
มาตรการที่ 1.5
สร้างระบบเร่งรัดก�ำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 2.1
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ
รูปแบบการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่
มาตรการที่ 2.2
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ รูปแบบ เป็น
แนวทางในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่
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ผู้รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค/กระทรวงกลาโหม
กรมควบคุมโรค/กระทรวงกลาโหม
กรมควบคุมโรค/กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
กรมควบคุมโรค

สภาวิจัยแห่งชาติ/กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี : ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
มาตรการที่ 4.1
มาตรการที่ 4.2
มาตรการที่ 4.3

ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้
มาลาเรีย
พั ฒ นาพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ควบคุ ม และเฝ้ า ระวั ง โรคไข้
มาลาเรียของกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ทีแ่ พร่เชือ้ ทัง้ ไทยและต่างชาติ
สือ่ สารความเสีย่ งโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติ
และกลุ่มประชากรต่างๆ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกัน ควบคุมและเฝ้า
ระวังโรคไข้มาลาเรีย

ผู้รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค/ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค/ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรมควบคุมโรค/ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น

กรมควบคุมโรค/ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวงศึกษาธิการ
กรมควบคุมโรค/ภาคประชาสังคม
กรมควบคุมโรค/ภาคประชาสังคม

3.

3.8 แผนงบประมาณก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียปีงบประมาณ 2560-2564
แผนงบประมาณส�ำหรับการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียนีจ้ ดั ท�ำขึน้ จากการคิดค่าใช้จา่ ยในรายละเอียดของกิจกรรมส�ำหรับ
ประชากรและพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยใช้อตั ราค่าใช้จา่ ยบนพืน้ ฐานของราชการจัดท�ำเป็นค่าใช้จา่ ยต่อหน่วยและค�ำนวณตามปริมาณ
งานของแต่ละกิจกรรม ค่าใช้จา่ ยโดยประมาณทัง้ หมดส�ำหรับแผนปฏิบตั กิ ารก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นเงิน 2,283,171,630 บาท
ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นโครงสร้างพืน้ ฐานและค่าใช้จา่ ยบุคลากรสาธารณสุข งบประมาณร้อยละ 82 เป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับเร่งรัด
ก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย

แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

หลักการสำ�คัญในการถ่ายทอดแผนสุ่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์/มาตรการ
กิจกรรม
มาตรการที่ 2.3
จัดตั้งและรวบรวมฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียในสาขา
ต่างๆ (Malaria technical advisory group) ในระดับประเทศ
มาตรการที่ 2.4
เพิ่มประสิทธิภาพ การนิเทศ การก�ำกับ ติดตามและประเมินผล
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 3.1
ผลักดันนโยบายและกลไกระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และ
แนวชายแดน ให้เกิดแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
มาตรการที่ 3.2
ผลั ก ดั น /สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยให้ ล งทุ น และแบ่ ง ปั น การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
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รวมทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
มาตรการที่ 1.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถ
ตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการตรวจรักษา
ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ในทุกกลุ่มประชากรอย่างเท่าเทียมกัน
มาตรการที่ 1.3 เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ตลอดจนผู้ที่ตรวจ
หาเชื้อไม่พบด้วยกล้องจุลทรรศน์
มาตรการที่ 1.4 เพิ่มการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรีย โดยการเฝ้าระวังควบคุมยุง
พาหะและการป้องกันตนเองในกลุ่มประชากรเป้าหมาย
มาตรการที่ 1.5 สร้างระบบเร่งรัดก�ำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 2.1 ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ รูปแบบการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานของแต่ละพื้นที่
มาตรการที่ 2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ รูปแบบ เป็นแนวทางในการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่
มาตรการที่ 2.3 จัดตัง้ และรวบรวมฐานข้อมูลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านมาลาเรียในสาขาต่างๆ (Malaria
technical advisory group) ในระดับประเทศ
มาตรการที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพ การนิเทศ การก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรีย

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

กิจกรรม

ตารางที่ 5 ประมาณการงบประมาณก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2560-2564
2561

2562

2563

2564

รวม

21,336,323

29,496,496

17,453,567

60,665,078

14,781,144

56,724,518

11,497,076

46,493,195

94,564,606

334,474,924

328,000
29,794,800

368,000
32,825,800

12,963,800

288,000

7,189,000

12,182,800

248,000

9,229,000

14,220,800

248,000

6,089,000

101,988,000

1,480,000

39,565,000

9,529,000

7,529,000

6,736,800

43,990,400

7,236,800

9,965,600

10,760,000

9,291,200

84,605,643
187,023,400

26,403,257 19,340,596 15,574,912 12,655,542 10,631,336
51,482,800 49,617,400 29,732,000 28,896,600 27,294,600

278,942,538 246,086,735 213,804,516 225,764,215 225,619,392 1,190,217,396

76,210,044

94,382,089

492,392,016 396,623,007 335,062,340 335,030,153 317,495,916 1,876,603,432
63,167,636 33,649,309 27,564,267 25,104,734 23,254,917 172,740,862

599,790,724 494,489,700 408,064,440 400,258,702 380,568,064 2,283,171,630

2560

ปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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รวมทั้งหมด

3.

2561

2562

2563

2564

รวม

11,683,794

2,153,240
3,043,233

3,348,361
3,726,401

2,701,649

2,602,913

2,360,065

1,789,640

2,360,065

14,191,414

39,229,330
117,595,551
91,720,342

9,518,780 9,518,780 7,839,390 6,453,390 5,898,990
32,012,848 25,016,895 22,924,284 18,820,762 18,820,762
24,938,086 19,820,422 17,619,721 14,671,057 14,671,057
1,789,640

62,719,917

11,057,796

11,057,796

12,506,426

14,384,280

13,713,618

101,949,247

23,903,060 23,232,398 20,345,816 17,511,186 16,956,786

599,790,724 494,489,700 408,064,440 400,258,702 380,568,064 2,283,171,630

2560

ปีงบประมาณ

หลักการสำ�คัญในการถ่ายทอดแผนสุ่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 3.1 ผลักดันนโยบายและกลไกระดับประเทศ ระหว่างประเทศและแนวชายแดน
ให้เกิดการวางแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
มาตรการที่ 3.2 ผลักดัน/สนับสนุนเครือข่ายให้ลงทุนและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 4.1 พัฒนาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียของกลุ่ม
เป้าหมายในพื้นที่แพร่เชื้อทั้งไทยและต่างชาติ
มาตรการที่ 4.2 สื่อสารความเสี่ยงโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติและกลุ่ม
ประชากรต่างๆ
มาตรการที่ 4.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวัง
โรคไข้มาลาเรีย

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ

กิจกรรม

4.

4.

เพื่อให้การด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายก
รัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการ
ด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานและคณะกรรมการบริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน

แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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4.

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
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แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

35
4.

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
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แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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4.

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
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5.

การก�ำกับติดตามและประเมินผล

5.2 กรอบตัวชี้วัด
กรอบตัวชีว้ ดั การติดตามและประเมินผลโครงการมาลาเรียของประเทศไทย ได้รบั การพัฒนาโดยการทบทวนตัวชีว้ ดั
และผลการด�ำเนินงานโครงการด้านมาลาเรียต่างๆ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาค
แปซิฟิกตะวันตก (Bi-regional M&E indicators framework) และตัวชี้วัดโครงการมาลาเรียโลก (Global malaria indicator)
ซึ่งกรอบตัวชี้วัดครอบคลุมตัวชี้วัด 3 ด้าน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบดังนี้

แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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5.

การติดตามและประเมินผลโครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมก�ำกับและประเมินผลการด�ำเนิน
งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการประเมินผลโครงการระยะสั้นและ             
ระยะยาว รวมทัง้ น�ำผลมาประกอบการปรับเปลีย่ นกิจกรรมการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพือ่ ให้โครงการฯ บรรลุ
เป้าหมายตามก�ำหนด
การติดตามและประเมินผลโครงการมาลาเรียในประเทศไทยประยุกต์ใช้ตามรูปแบบมาตรฐานซึ่งครอบคลุมทั้ง 5
ส่วน คือ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ปัจจัยน�ำเข้า หมายถึง ทรัพยากรที่จ�ำเป็นต้องใช้ส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานซึ่งควรจะส่งเสริมให้เกิดผลผลิต (Output) ของโครงการ เช่น จ�ำนวนมุ้งชุบสารเคมีที่กระจายหรือจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้
รับยาตามนโยบาย เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี้เกิดจากกระบวนการด�ำเนินงาน (Process) เช่น การส�ำรวจและกระจายมุ้งชุบสาร
เคมี การตรวจวินิจฉัยโรคที่มาลาเรียคลินิก การพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดอบรม เป็นต้น กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ต้องก�ำหนด
กิจกรรมให้ชัดเจนในแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้โครงการได้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผลผลิตโครงการได้รับการ
จัดการที่ดีและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) เช่น ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร
ด้านมาลาเรียอย่างถูกต้อง มีการใช้มงุ้ ชุบสารเคมีเพิม่ มากขึน้ และได้รบั ยารักษามาลาเรียทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐาน ผลลัพธ์
ของโครงการจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดผลกระทบระยะยาวต่อโครงการ (Impact) ซึง่ วัดได้จากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ มาลาเรีย
รายใหม่มีจ�ำนวนน้อยลงและสอดคล้องกับจ�ำนวนแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียที่ลดลงด้วย
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนมาตรการและกิจกรรม
ทีด่ ำ� เนินการว่าได้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้หรือไม่อย่างต่อเนือ่ ง น�ำผลการจัดการและประเมินผลมาประกอบการปรับเปลีย่ นกิจกรรม
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพือ่ ให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายตามก�ำหนด โดยมีการทบทวนผลส�ำเร็จของแผนการ
ด�ำเนินงานทุกปี (Internal review) และให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก (External review) ประเมินในระยะเวลา 3-5 ปี/ครั้ง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นกิจกรรมทีค่ รอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
(Cross cutting) งบประมาณจากกิจกรรมการก�ำกับติดตามและประเมินผล ตลอดจนการนิเทศงาน ได้นำ� เสนอไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี 2
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5.1 แนวคิดการก�ำกับติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้น
ฐาน
2558
ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact indicator)
1. อัตราการเกิดโรคไข้มาลาเรีย
0.38
ต่อประชากรพันคน
(ประชากรกลางปี)
2. อัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย 0.047
ต่อประชากรแสนคน
(ประชากรกลางปี)
3. จ�ำนวน (ร้อยละ) ของ
632
อ�ำเภอ/เขตที่ไม่มีการแพร่
(68%)
เชื้อในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome indicator)
1. จ�ำนวนหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารแพร่เชือ้
5,552
(A1, A2)
2. ร้อยละของประชากรในพื้นที่ 38.50
แพร่เชื้อมาลาเรียนอนในมุ้ง
ชุบสารเคมี (LLIN/LLIHN/
ITN) ในคืนก่อนการส�ำรวจ
3. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ 62.8
แพร่เชื้อมาลาเรียทราบ
ข้อความหลักของการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรีย อย่างน้อย 1
ข้อความใน 6 เดือนที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output indicator)
1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้
25.00
มาลาเรียได้รายงานเข้าระบบ
มาลาเรียออนไลน์ภายใน 24
ชั่วโมง
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้
83.00
มาลาเรียได้รับการสอบ
ประวัติภายใน 3 วัน
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เป้าหมาย

หมายเหตุ

2560

2561

2562

2563

2564

0.30

0.27

0.24

0.22

0.17

มาลาเรียออนไลน์

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

กระทรวง
มหาดไทย

696
(75%)

743
(80%)

789
(85%)

836
(90%)

882
(95%)

มาลาเรียออนไลน์

3,610

2,707

1,895

1,232

739

มาลาเรียออนไลน์

-

55.00

-

65.00

-

การส�ำรวจ

-

65.00

-

70.00

-

การส�ำรวจ

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00 มาลาเรียออนไลน์

85.00

90.00

95.00

95.00

95.00 มาลาเรียออนไลน์
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หมายเหตุ
2563
70.00

2564
80.00 มาลาเรียออนไลน์

99.95

99.95 รายงานประจ�ำปี
ส�ำนักโรคติดต่อ
น�ำโดยแมลง

90.00

95.00 มาลาเรียออนไลน์

85.00

90.00 มาลาเรียออนไลน์

90.00

90.00 มาลาเรียออนไลน์
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100.00 100.00 มาลาเรียออนไลน์

5.

ข้อมูลพื้น
เป้าหมาย
ฐาน
2558
2560 2561 2562
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ 14.00
30.00 50.00 60.00
สอบประวัติและเจาะเลือด
ขณะไปสอบประวัติผู้ป่วย
(Case Investigation
Survey-CIS) และแหล่งแพร่
เชื้อเกิดใหม่ในพื้นที่ที่ไม่มีการ
แพร่เชื้อมาลาเรียอย่างน้อย
3 ปีได้รับการสอบสวนแหล่ง
แพร่เชื้อและตอบโต้อย่าง
เหมาะสมภายใน 7 วัน
4. ร้อยละผู้สงสัยเป็นไข้มาลาเรีย 100.00 100.00 100.00 100.00
ได้รับการตรวจวินิจฉัย
มาลาเรียทางห้องปฏิบัติการ
(กล้องจุลทรรศน์หรือ
ชุดตรวจเชื้อมาลาเรียอย่าง
รวดเร็ว)
5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้
99.95
99.95 99.95 99.95
มาลาเรียที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยถูกต้องตามระบบ
ควบคุมคุณภาพ
6. ร้อยละผู้ป่วยมาลาเรียได้รับ
64.00
75.00 80.00 85.00
ยารักษาตามนโยบายยา
รักษาแห่งชาติ
7. ร้อยละของประชากรในพื้นที่ 67.00
70.00 75.00 80.00
แพร่เชื้อและพื้นที่เสี่ยงได้รับ
การตรวจวินิจฉัยโรคไข้
มาลาเรียโดยการค้นหาผู้ป่วย
เชิงรุก
8. ร้อยละของหลังคาเรือนใน
90.00
90.00 90.00 90.00
พื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย (A1
และ A2) มีมุ้งชุบสารเคมี/มุ้ง
ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์
ยาวนาน ในอัตรา 1 หลังต่อ
2 คน และ/หรือมีการพ่นเคมี
ชนิดมีฤทธิ์ตกค้างในช่วง 12
เดือนที่ผ่านมา
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ตัวชี้วัด

9. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้
มาลาเรียที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนได้รับการติดตาม
ผลการรักษาครบถ้วน (FU)
10. ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้
มาลาเรียที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนได้รับยารักษา
มาลาเรียตามนโยบายด้วย
การกินยาต่อหน้าครบ
(DOT)
11. จ�ำนวนการศึกษาวิจัย หรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
12. ร้อยละของการศึกษาวิจัย
หรือนวัตกรรมได้รับการน�ำ
ไปใช้หรือเผยแพร่
13. ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการ
แพร่เชื้อ (A) มีการจัดการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย

ข้อมูลพื้น
ฐาน
2558
25.00

เป้าหมาย

หมายเหตุ

2560
35.00

2561
45.00

2562
50.00

2563
55.00

2564
60.00 มาลาเรียออนไลน์

25.00

35.00

45.00

50.00

55.00

60.00 มาลาเรียออนไลน์

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง ส�ำนักจัดการความรู้
กรมควบคุมโรค

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

50.00 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีฯ
75.00 รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ
สร้างความร่วม
มือฯ

5.3 ระบบข้อมูลโรคไข้มาลาเรีย
				5.3.1 ข้อมูลจากระบบรายงานปกติ (Routine data)
การป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียด�ำเนินการโดยการบริหารจัดการแบบโครงการช�ำนัญพิเศษ (Vertical
program) ภายใต้กรมควบคุมโรค (ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงและส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค) และแบบบูรณาการกับระบบ
บริการสาธารณสุขทั่วไป (Integrated program) ภายใต้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)     
ซึ่งระบบท�ำงานของทั้ง 2 หน่วยงานหลักมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลส�ำหรับการติดตามและประเมินผล
จึงต้องมีการประสานงานระหว่างกันดังแผนผังในการบริหารจัดการข้อมูลในโครงการช�ำนัญพิเศษ ระบบรายงานเริม่ จากมาลาเรีย
คลินกิ ส่งข้อมูลไปยังหน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค และ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส่วนระบบรายงานของระบบบริการสาธารณสุขทั่วไปนั้น การรายงานเริ่มจากมาลาเรียชุมชน         
ส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลอ�ำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและส�ำนักระบาดวิทยา ข้อมูลจากทัง้ สองหน่วยงานทีผ่ า่ นการตรวจสอบความซ�ำ้ ซ้อน รวมทัง้ ข้อมูลจากหน่วย
งานองค์กรพัฒนาเอกชนได้ถูกน�ำเข้าสู่ระบบรายงานมาลาเรียออนไลน์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อไป
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5.

ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การควบคุม ก�ำกับติดตามและประเมินผลการก�ำจัดโรคมาลาเรีย เรียกว่า ระบบมาลาเรีย
ออนไลน์ (Malaria online) ซึง่ กรมควบคุมโรคโดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงได้รว่ มกับศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์
ชีวเวชและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาขึน้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบออนไลน์ผา่ นทางระบบเครือข่าย (Web-based
system) และเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ทางไกล (Mobile technology) ระบบมาลาเรียออนไลน์ประกอบด้วย
								1) ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค สอบสวนและติดตามผลการรักษา (Disease surveillance system)
การเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในประเทศไทย ประกอบด้วย การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case                 
Detection-ACD) และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรับ (Passive Case Detection-PCD) ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ประกอบด้วย             
1) การค้นหาผู้ป่วยวิธีพิเศษ (Special Case Detection-SCD) 2) มาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Malaria Clinic-MMC)     
3) การเจาะเลือดหมู่ (Mass Blood Survey-MBS) และ 4) การเจาะเลือดขณะไปสอบประวัติผู้ป่วย (Case Investigation
Survey-CIS) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรับ ประกอบด้วย 1) มาลาเรียคลินิก (Malaria Clinic-MC) 2) โรงพยาบาล (Hospital)             
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (Health Promoting Hospital-HPH) และ 4) มาลาเรียชุมชน (Malaria Post-MP) หรือ
มาลาเรียชุมชนชายแดน (Border Malaria Post-BMP) โดยผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายจะได้รับการสอบสวนและตัดสินการติดเชื้อ
มาลาเรีย ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคนี้รวบรวมจากระบบข้อมูลของส�ำนักระบาดวิทยา (รายงาน 506) กระทรวงสาธารณสุข             
และระบบข้อมูลโครงการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง (รายงาน รว.1/รว.3)
								2) ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยาและการควบคุมยุงพาหะ (Vector surveillance system)
การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยาด�ำเนินการโดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
และหน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงตามโครงการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ซึง่ ฐานข้อมูลเกีย่ วกับชีวนิสยั ความ
หนาแน่นและพฤติกรรมยุงพาหะน�ำโรคและอืน่ ๆ ประเทศไทยมีระบบการควบคุมยุงพาหะทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยมีการกระจายมุง้
ชุบสารเคมีและการพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิต์ กค้างเป็นมาตรการหลักขึน้ อยูก่ บั การการจัดแบ่งพืน้ ทีร่ ายกลุม่ บ้านตามลักษณะการแพร่เชือ้
มาลาเรีย ซึง่ จะได้รบั การปรับเปลีย่ นทุกปีตามสถานการณ์การแพร่เชือ้ ก่อนการด�ำเนินการจะมีการส�ำรวจข้อมูลประชากรและมี    
การประเมินผลหลังการกระจายมุง้ และพ่นสารเคมี นอกจากนีส้ ำ� นักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลด้านกีฏวิทยา
เพื่อประกอบการด�ำเนินงานการจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาบูรณาการกับฐานข้อมูลมาลาเรียแห่งชาติ
								3) ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยา (Drug resistance monitoring system)
การเฝ้าระวังเชือ้ มาลาเรียดือ้ ต่อยารักษาในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทราบสถานการณ์การดือ้ ยาของ
เชื้อมาลาเรีย ณ จุดต่างๆ ของประเทศเพื่อจะได้ก�ำหนดยารักษามาลาเรียให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายขาดอย่าง
รวดเร็ว ซึง่ จะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ มาลาเรียดือ้ ยาไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ ทัง้ ของประเทศและของโลก ส�ำนักโรคติดต่อ
น�ำโดยแมลงได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษามาลาเรียอย่างต่อเนื่องทุกปี
								4) ระบบการติดตามเฝ้าระวังการสร้างความต้านของยุงพาหะต่อสารเคมีก�ำจัดแมลง (Insecticide
resistance monitoring system)
เนื่องจากการใช้สารเคมีก�ำจัดแมลงเป็นมาตรการหลักในการป้องกันก�ำจัดยุงพาหะน�ำโรคไข้มาลาเรีย    
แต่เป็นสาเหตุที่ท�ำให้ยุงพาหะสร้างความต้านทานต่อสารเคมี ดังนั้นการทราบสถานการณ์การสร้างความต้านทานต่อสารเคมี
ของยุงพาหะในแต่ละพื้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการศึกษาที่เป็น
ปัจจุบนั สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลีย่ นนโยบายการใช้สารเคมีเพือ่ ควบคุมยุงพาหะ ทัง้ นีโ้ ครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ต้องมีการติดตามทดสอบความไวของยุงทีม่ ตี อ่ สารเคมีทใี่ ช้ในประเทศไทยอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยใช้วธิ มี าตรฐานขององค์การอนามัย
โลก ปกติการติดตามการทดสอบความไวของยุงก้นปล่องจะด�ำเนินการทุก 2 ปี ในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคไข้มาลาเรียด�ำเนินการ    
โดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงและส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค พืน้ ดี่ งั กล่าวเป็นทัง้ พืน้ ทีต่ ดิ ตามประเมินผลและพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง
ก�ำหนดเฉพาะจุด (Sentinel site) ขึน้ อยูก่ บั การวางแผนของแต่ละหน่วยงาน ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงานในประเทศไทยได้รบั ทุนสนับสนุน
งบประมาณและด้านวิชาการจากกรมควบคุมโรค องค์การอนามัยโลกและแหล่งทุนอื่นๆ

รูปที่ 3 แผนผังการรายงานข้อมูล การนิเทศงานและการประสานงานในแต่ละระดับของการปฏิบัติงาน

				5.3.2 ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมเป็นระยะ (Periodic data)
โดยทั่วไปข้อมูลจากระบบรายงานประจ�ำ  มักจะไม่เพียงพอส�ำหรับการติดตาม ก�ำกับและประเมินผล         
การด�ำเนินงาน เนือ่ งจากข้อมูลบางอย่างนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดไม่สามารถเก็บรวบรวมได้จากระบบรายงานประจ�ำ  เช่น ข้อมูลด้านความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นระยะ เพื่อช่วยเสริมให้การติดตาม ก�ำกับ และประเมินผล          
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะสามารถด�ำเนินการได้ดังนี้
								1) การส�ำรวจ (Periodic survey)
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จะด�ำเนินการส�ำรวจมาลาเรียแห่งประเทศไทย
และส�ำรวจความรู้เจตคติและการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียเพื่อประเมินความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
รวมถึงปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการส�ำรวจจะด�ำเนินการทุก 2 ปี
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5.

การกำ�กับติดตามและประเมินผล

								2) การประเมินผลโครงการจากบุคคลภายนอก (Program reviews and evaluations)
องค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่าโครงการมาลาเรียแห่งชาติควรมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกทุก
5 ปี ส�ำหรับประเทศไทยได้ด�ำเนินการครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อวัดความก้าวหน้าความท้าทาย
ปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ เพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
								3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการส�ำรวจ (Operational research)
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารมีความมุง่ หมายทีจ่ ะปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านประจ�ำให้ดขี นึ้ โดย
น�ำงานทีป่ ฏิบตั มิ าศึกษาและวิเคราะห์หาสาระส�ำคัญของสาเหตุทเี่ ป็นปัญหาอันเป็นเหตุให้การปฏิบตั งิ านนัน้ ไมประสบผลส�ำเร็จ
เท่าทีค่ วร จากนัน้ จะใช้แนวคิดทางทฤษฎีและประสบการณก ารปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมา เสาะหาข้อมูลและวิธกี ารทีค่ าดว่าจะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได แล้วน�ำวิธีการดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น

แผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
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1. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร
ปัจจัย
ภายในองค์กร
จุดแข็ง
(7S)
Structure - มีหน่วยบริการถึงระดับพื้นที่ ได้แก่ MC/MP/
BMP/รพ.สต.
- มีหน่วยงานควบคุมโรคด้านโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
(ศตม./นคม.) ที่สามารถปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ
ได้แก่ ป้องกัน ตรวจ รักษา ควบคุมโรค
- มีเครือข่าย NGO., อปท., หน่วยแพทย์เสนารักษ์
ให้บริการในชุมชน
Strategy - ยุ ท ธศาสตร์ ข องการขยายจ� ำ นวน MP/BMP       
เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชากรกลุ่มเสี่ยง
- มีคณะกรรมการอ�ำนวยการ/คณะกรรมการบริหาร
ก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ
Style

- ผู ้ บ ริ ห ารในระดั บ กระทรวง/กรมควบคุ ม โรค/
จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงให้การสนับสนุนเชิงนโยบาย

Staff

- มีเจ้าหน้าทีม่ าลาเรียทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้าน
โรคติดต่อน�ำโดยแมลงสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shared
value

- ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อการก�ำจัดมาลาเรีย
ให้หมดไป

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

ข้อจ�ำกัด
- ศักยภาพของหน่วยบริการระดับพื้นที่ ได้แก่
รพ.สต. ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จ
- หน่วยงานควบคุมโรคด้านโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
(ศตม./นคม.) ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน
- วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ มีอายุการใช้
งานนาน ไม่ มี ก ารทดแทน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร/
คอมพิวเตอร์)
- การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินยุทธศาสตร์
อาศั ย แหล่ ง เงิ น ทุ น จากหน่ ว ยงานระหว่ า ง
ประเทศ
- ยุทธศาสตร์มาลาเรียแห่งชาติปี 2557-2561      
ยังไม่ชัดเจน
- ยังไม่มนี โยบายและแผนรองรับการทดแทนอัตรา
ก�ำลังของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมโรคด้านโรคติดต่อ        
น�ำโดยแมลงที่จะเกษียณอายุในไม่ช้านี้
- เจ้าหน้าที่มาลาเรียไม่ครอบคลุมต่อการจัดการ
ปัญหาในพื้นที่ เนื่องจาก
● เกษียณจากงาน
● ผู้ปฏิบัติงานใหม่ขาดประสบการณ์
และความช�ำนาญ
- เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการโรคไข้มาลาเรีย ยังขาดองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการโรค
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาโรค      
ไข้มาลาเรียมองว่าเป็นหน้าทีข่ องกรมควบคุมโรค
(ศตม.) เท่านั้น
- นโยบายไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับกรม ส�ำนัก
และในระดับพื้นที่ ยังไม่มีข้อสั่งการอย่างเป็น     
รูปธรรม (มีเพียงแนวปฏิบัติของแต่ละภาคส่วน)
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ปัจจัย
ภายในองค์กร
จุดแข็ง
ข้อจ�ำกัด
(7S)
System - มีรปู แบบการด�ำเนินงานการจัดการโรคไข้มาลาเรีย - ขาดการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลระหว่างหน่วย
เป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
งานมาลาเรียของกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วย
- มีรูปแบบที่ได้รับการพัฒนา จากโครงการกองทุน บริการอื่นๆ เช่น NGO (ประชากรต่างชาติ)
โลกด้านมาลาเรีย ซึ่งด�ำเนินการเฉพาะในพื้นที่    กระทรวงกลาโหม (รพ.ค่ า ย/หน่ ว ยทหาร
แพร่เชื้อมาลาเรีย
เสนารักษ์) รพ.เอกชน คลินิก
- การบริหารจัดการโรคไข้มาลาเรียระหว่างเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องยังไม่บูรณาการ ไม่เป็นเอกภาพ
- การวางแผนบริ ห ารจั ด การโรคไข้ ม าลาเรี ย
ระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ ยังไม่สอดคล้องกัน
- ขาดการวิ เ คราะห์ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และ           
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- การมีสว่ นร่วมของชุมชน หรือภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ
ในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนยังไม่ดเี ท่าทีค่ วร
Skill
- มีความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้เฉพาะโรคด้านการ - ในส่ว นของหน่ว ยงานภายใต้สังกัดส�ำนักงาน
จัดการโรคไข้มาลาเรียอย่างครบวงจร (เฉพาะ สาธารณสุขจังหวัด มีองค์ความรู้เฉพาะโรคด้าน
ศตม./นคม.)
การจั ด การโรคไข้ ม าลาเรี ย แต่ ยั ง ขาดความ
เชี่ยวชาญ
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์กร
ปัจจัย
ภายนอก
โอกาส
ภัยคุกคาม
องค์กร
(PEST-HE)
Political and - Global policy และ Global strategy ทั่วโลกให้ - รัฐบาลเปลี่ยน อาจจะท�ำให้นโยบายเปลี่ยน
legal factors
ความส�ำคัญกับการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
- ผู้บริหารระดับจังหวัดบางท่านในพื้นที่เสี่ยงสูง  
- ปัจจุบันก�ำหนดให้มาลาเรียป็นโรคที่ต้องรายงาน ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ โรคไข้ ม าลาเรี ย น้ อ ยกว่ า         
ภายใต้พรบ.โรคติดต่อ ปี พ.ศ. 2558
โรคตามนโยบายอื่นๆ
- มี Strategy for Malaria Elimination in the
Greater Mekong Subregion
- โครงการพระราชด�ำริในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียและหนอนพยาธิ
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ปัจจัย
ภายนอก
โอกาส
ภัยคุกคาม
องค์กร
(PEST-HE)
Economic - มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศหลาย - เงินสนับสนุนการด�ำเนินงานของ GFATM จะสิ้น
factors
องค์กร เช่น USAID, WHO, BMGF
สุดภายในปี พ.ศ.2560
- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง มีทางเลือกจ�ำกัดในการ
หาเลี้ยงชีพ เช่น หาของป่า ตัดไม้ ล่าสัตว์
Social
- ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ภาษาที่ใช้ใน    
cultural
การสื่อสาร วัฒนธรรม ความเชื่อ ในการป้องกัน
factors
ตนเองในกลุ่มอาชีพเสี่ยงและชนกลุ่มน้อย
- การเคลือ่ นย้ายประชากรจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่ยังมีปัญหามาลาเรียอยู่
- การเคลือ่ นย้ายประชากรเพือ่ การจ้างงานภายใน
ประเทศ เช่น ในสวนยางพารา
Technology - ด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียซึ่งท�ำได้ง่าย       - ด้านการตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ มาลาเรียมีขอ้ จ�ำกัดของ
ได้ผลเร็ว ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ RDT
RDT คือ ไม่เหมาะต่อการตรวจเชื้อมาลาเรียที่มี
- ด้านการรักษา ได้แก่ G6PD deficiency testing
จ�ำนวนน้อย
- ด้านการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย ได้แก่ Malaria - ด้านการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย ระบบมีความซับ
Information System -MIS เช่น Geographic ซ้อนในการใช้งาน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
Information System-GIS
และอาจจะเพิม่ ภาระงานจากระบบรายงานปกติ
- ด้านการป้องกันตนเองจากยุงกัด ได้แก่ การใช้มุ้ง/ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว เช่น Java Health Center Information
มุ้งคลุมเปลชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN/LLIHN)
System-JHCIS
- ด้านการป้องกันตนเองจากยุงกัด มุ้งมีราคาแพง
(ถ้าจัดซือ้ ในจ�ำนวนไม่มากพอ ไม่มอี ำ� นาจต่อรอง)
Health - สถานการณ์ภาพรวมอุบัติการณ์ของโรคในระดับ - พบแนวโน้มผู้ป่วยเชื้อดื้อต่อยารักษาซึ่งสามารถ
status
ประเทศลดลง จนมีแนวโน้มเข้าสู่ Elimination แพร่กระจายได้ทงั้ ในประเทศไทยและเพือ่ นบ้าน
phase ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก
Environment
- รูปแบบหรือแบบแผนการท�ำเกษตรกรรมทีเ่ ปลีย่ น
ไป เช่น การท�ำสวนยางแทนไร่ขา้ วโพดในพืน้ ทีภ่ าค
อีสาน เป็นต้น (Contact farming) ซึ่งจะเอื้อ
อ�ำนวยให้เกิดการแพร่โรคไข้มาลาเรียกลับมาใหม่ได้
- เป็ น โรคที่ เ กิ ด ในพื้ น ที่ ป ่ า เกื อ บทุ ก ประเภท             
(ป่าเศรษฐกิจ ป่าดงดิบ ป่าเบญพรรณ) ทีม่ แี หล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ชายแดน
- การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม (โลกร้อนมีผลกระทบ
ต่อการเจริญของเชือ้ ในยุง การแพร่พนั ธุข์ องยุง)

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
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3. พื้นที่เป้าหมายการด�ำเนินงานรายจังหวัด
การจัดแบ่ง
พื้นที่แพร่เชื้อ
ระดับหมู่บ้าน
สคร.

1

2

3

4

52

จังหวัด

8 จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ล�ำปาง
ล�ำพูน
5 จังหวัด
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
5 จังหวัด
ก�ำแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
8 จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
อยุธยา

อ�ำเภอ/เขต

103
18
25
15
9
8
7
13
8
47
9
9
11
9
9
54
11
8
15
12
8
70
6
7
16

จ�ำนวนหมู่บ้าน
แพร่เชื้อ
มาลาเรีย
ปี 2559
A1
A2
24 347
25
7
92
22
1
20
16
164
18
6
39 141
39
133
2
2
4
25
11
14
-

การจัดแบ่งพื้นที่แพร่เชื้อระดับอ�ำเภอตามระยะการปฏิบัติงาน
การแบ่งอ�ำเภอ/เขต
ตามพื้นที่
(จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต)
ปี 2559
C1 C2 E1 E2
5 50 7 41
8
2
8
19 3
3
6
1
8
9
4
4
5
2
6
1
6
5
3
5 11 6 25
5
2
2
4
5
4
4
3
1
8
2
7
6
48
3
8
8
15
12
3
5
1 69
6
7
16

จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต
เป้าหมาย

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
56 69 74 88 98
11
13
15
15
18
6
8
11
20
25
12
14
14
15
15
9
9
9
9
9
4
6
6
8
8
0
0
0
0
2
10
13
13
13
13
4
6
6
8
8
34 40 42 42 42
2
2
4
4
4
6
9
9
9
9
8
11
11
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
48 49 49 53 54
8
9
9
11
11
8
8
8
8
8
15
15
15
15
15
12
12
12
12
12
5
5
5
7
8
70 70 70 70 70
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
16
16
16
16
16
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การจัดแบ่ง
พื้นที่แพร่เชื้อ
ระดับหมู่บ้าน
สคร.

5

6

7

จังหวัด

นครนายก
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
8 จังหวัด
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
8 จังหวัด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
4 จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม

อ�ำเภอ/เขต

4
11
13
6
7
62
13
7
8
8
10
3
3
10
69
10
11
11
7
7
8
6
9
77
18
26
13

จ�ำนวนหมู่บ้าน
แพร่เชื้อ
มาลาเรีย
ปี 2559
A1
A2
190 133
88
51
47
47
18
8
33
12
4
15
6
122
6
68
3
6
35
8
2
-

การจัดแบ่งพื้นที่แพร่เชื้อระดับอ�ำเภอตามระยะการปฏิบัติงาน
การแบ่งอ�ำเภอ/เขต
ตามพื้นที่
(จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต)
ปี 2559
C1 C2 E1 E2
1
3
11
13
6
7
7 20 1 34
4
5
4
7
8
2
3
1
2
1
3
6
3
3
1
9
4 25 6 34
1
8
1
1
10
2
2
7
2
5
1
1
5
4
1
3
6
4
3
2
1
1 75
1
1 16
26
13

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต
เป้าหมาย

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
4
4
4
4
4
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
35 38 41 45 56
4
6
6
6
9
7
7
7
7
7
0
0
0
2
8
3
4
6
6
7
6
6
7
8
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
10
10
40 47 58 61 66
1
4
6
7
9
10
11
11
11
11
9
9
10
10
11
0
1
3
4
6
5
6
6
6
6
4
4
8
8
8
6
6
6
6
6
5
6
8
9
9
76 77 77 77 77
17
18
18
18
18
26
26
26
26
26
13
13
13
13
13
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การจัดแบ่ง
พื้นที่แพร่เชื้อ
ระดับหมู่บ้าน
สคร.

8

9

10

11

54

จังหวัด

ร้อยเอ็ด
7 จังหวัด
บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
อุดรธานี
นครพนม
สกลนคร
4 จังหวัด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
5 จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อ�ำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
7 จังหวัด
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต

อ�ำเภอ/เขต

20
87
8
14
9
6
20
12
18
88
16
32
23
17
70
7
9
22
7
25
74
8
8
23
8
3

จ�ำนวนหมู่บ้าน
แพร่เชื้อ
มาลาเรีย
ปี 2559
A1
A2
15
94
15
94
5
10
3
5
7
20
53
0
8
5
12
15
33
30 518
80
11
131
1
51
1
60
-

การจัดแบ่งพื้นที่แพร่เชื้อระดับอ�ำเภอตามระยะการปฏิบัติงาน
การแบ่งอ�ำเภอ/เขต
ตามพื้นที่
(จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต)
ปี 2559
C1 C2 E1 E2
20
5
1 81
8
14
9
6
20
12
5
1 12
1
6
9 72
2 14
1
3 28
3 20
1
5
1 10
9 11 2 48
5
2
1
8
3
3
1 15
7
6
3
16
8 46 1 19
6
2
1
7
11
12
1
7
1
2

จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต
เป้าหมาย

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
20
20
20
20
20
83 85 85 87 87
8
8
8
8
8
14
14
14
14
14
9
9
9
9
9
6
6
6
6
6
20
20
20
20
20
12
12
12
12
12
14
16
16
18
18
81 83 84 84 87
16
16
16
16
16
31
32
32
32
32
23
23
23
23
23
11
12
13
13
16
50 51 59 61 61
2
3
5
7
7
9
9
9
9
9
16
16
19
19
19
7
7
7
7
7
16
16
19
19
19
24 29 36 54 68
3
3
3
8
8
0
0
0
3
7
14
16
18
22
23
1
1
1
3
8
3
3
3
3
3
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การจัดแบ่ง
พื้นที่แพร่เชื้อ
ระดับหมู่บ้าน
สคร.

12

13
รวม

จังหวัด

อ�ำเภอ/เขต

ระนอง
สุราษฎร์ธานี
7 จังหวัด
ตรัง
นราธิวาส

5
19
77
10
13

ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
1 จังหวัด
กทม.
ทั้งประเทศ

12
11
8
16
7
50
50
928

จ�ำนวนหมู่บ้าน
แพร่เชื้อ
มาลาเรีย
ปี 2559
A1
A2
2
75
15
121
57 218
4
10
52
39
7
1
386

การจัดแบ่งพื้นที่แพร่เชื้อระดับอ�ำเภอตามระยะการปฏิบัติงาน
การแบ่งอ�ำเภอ/เขต
ตามพื้นที่
(จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต)
ปี 2559
C1 C2 E1 E2
2
3
4 12
3
11 17 13 36
1
4
5
3
4
6

2
109 7
41
1
10
1,661 50

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

2
7
3
190

3
1
3
2
48

จ�ำนวนอ�ำเภอ/เขต
เป้าหมาย

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64
0
1
1
2
4
3
5
10
13
15
49 55 64 64 66
9
10
10
10
10
6
6
10
10
10

12 12
6
9
1
5
8
2
4
50 50
50 50
632 696

12
11
1
9
6
50
50
743

12
11
1
13
7
50
50
789

12
11
1
13
7
50
50
836

12
11
1
15
7
50
50
882

55

56
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ค�ำอธิบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
มาตรการที่ 1
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและฐานข้อมูลมาลาเรียให้สามารถแสดงสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่
1) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค การติดตามผลการ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม
รักษา การสอบสวนโรค การตรวจจับการระบาดและการตอบโต้ และพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค การติดตามผลการรักษา
สถานการณ์เป็นปัจจุบันทันเวลา (Real time) โดยเชื่อมโยงกับ การสอบสวนโรค การตรวจจับการระบาดและการตอบโต้สถานการณ์
ข้อมูลการให้บริการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นปัจจุบนั ทันเวลา (Real time) โดยเชือ่ มโยงกับข้อมูลการให้
บริการสุขภาพแห่งชาติ
2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางกีฏวิทยาและการ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม
ควบคุมพาหะน�ำโรคในระดับหมู่บ้าน
และพัฒนาระบบรวมทั้งฐานข้อมูลเฝ้าระวังทางกีฏวิทยาและการ
ควบคุมพาหะน�ำโรคในระดับหมู่บ้าน
3) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
4) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มิใช่ยาและสารเคมี
จัดประชุมและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยา
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและสารเคมี
5) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการควบคุมคุณภาพการตรวจ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วินิจฉัยและการรักษา
จัดประชุมและพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษา
6) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลบริหารบุคลากร งบประมาณและ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
จัดประชุมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารบุคลากร งบประมาณ
และการเงิน

กิจกรรม

4. แผนกิจกรรมการก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 จ�ำแนกตามพื้นที่

Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

57

ค�ำอธิบาย

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit-CDCU) ในทุกระดับ
ให้มีศักยภาพในการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
1) จัดอบรม/ประชุมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประเทศ จังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล
ส�ำนักระบาดวิทยา/สสจ./สคร.ร่วมจัดอบรม/ประชุมหน่วยปฏิบัติ
การควบคุมโรคติดต่อ ระดับประเทศ จังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล
2) พัฒนาบุคลากรหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สคร./ศตม./สสจ. จัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลากรหน่วยงานนอก
กระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล ทหาร มหาวิทยาลัย ตชด.
ป่าไม้ ฯลฯ ให้มีศักยภาพในการด�ำเนินการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
3) พัฒนาบุคลากรองค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
Organizations-CSOs)
สคร./ศตม./สสจ. จัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคคลากร ภาคประชาสังคม
เช่น NGOs Private sector ให้มีศักยภาพในการด�ำเนินการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 3 ให้มีการรายงาน การแจ้งเตือนสอบประวัติผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียและตอบโต้ให้รวดเร็วและครบถ้วน (สูตร 1-3-7)
1) ประยุกต์ใช้ระบบ Mobile technology พัฒนาระบบรายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาคสนามใช้เทคโนโลยีการรายงานข้อมูล
(Develop real time reporting system for remote
ผู้ป่วยผ่านทางระบบบริการโทรศัพท์มือถือ ภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
areas) (เช่น Mobile Health-MHEALTH) ภายใน 24 ชั่วโมง พบผู้ป่วย
2) สอบประวัติผู้ป่วยและการตัดสินชนิดของการติดเชื้อมาลาเรียใน หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/CDCU ด�ำเนินการสอบประวัติ
ผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย ภายใน 3 วัน
ผูป้ ว่ ยและการตัดสินชนิดของการติดเชือ้ ผูป้ ว่ ยมาลาเรีย (รว.3) ทุกราย
ภายใน 3 วัน
3) ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม (Reactive case detection) กรณีมี
หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/CDCU ด�ำเนินการค้นหาผู้ป่วย
รายงานผู้ป่วยในหมู่บ้าน (พื้นที่ A1 A2 และ B1) ภายใน 7 วัน เพิ่มเติม หากมีผู้ป่วยในหมู่บ้านพื้นที่ A1 A2 และ B1 โดยการเจาะ
เลือดประชากรในหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 50 ราย หรืออย่างน้อย 10 หลังคาเรือน

กิจกรรม
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มาตรการที่ 2
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4) สอบสวนและก�ำจัดแหล่งแพร่เชื้อเมื่อมีการยืนยันการติดเชื้อใน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดย
พื้นที่ที่ไม่มีการแพร่เชื้อ (Foci Investigation) ภายใน 7 วัน
แมลง/CDCU ด�ำเนินการ
1) ส�ำรวจทางกีฏวิทยาในการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อใหม่
สอบประวัติผู้ป่วยและให้สุขศึกษา จัดท�ำรายงาน
2) พ่นเคมีเฉพาะแห่งหรือใช้มุ้งชุบสารเคมี (LLIN/ITN) เพื่อควบคุม
โรคเมื่อได้ยืนยันการพบการแพร่เชื้อใหม่ในพื้นที่ที่ไม่พบการ
แพร่เชื้อแล้ว
3) เจาะโลหิตเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเมื่อพบแหล่งแพร่เชื้อใหม่
(New foci)
กิจกรรมที่ 4 จัดแบ่งพื้นที่ส�ำหรับปฏิบัติงานมาลาเรีย (Area
หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/CDCU จัดแบ่งพื้นที่หมู่บ้าน
Y
stratification)
การปฏิบัติงานมาลาเรีย ตามลักษณะระบาดวิทยา กีฏวิทยา
การเคลื่อนย้ายประชากรและภูมิศาสตร์
กิจกรรมที่ 5 สอบสวนย้อนหลัง เพื่อยืนยันเมื่อมีรายงานผู้เสีย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่/CDCU ด�ำเนินการสอบสวนย้อนหลัง Y
ชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรีย (Verbal autopsy)
เพื่อยืนยันเมื่อมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรีย โดยสอบถาม
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากผูท้ รี่ บั ผิดชอบ เช่น ญาติของผูป้ ว่ ย แพทย์ตำ� บล
เป็นต้น
เพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการตรวจรักษา ในทุกระดับ ทุกภาคส่วน ในทุกกลุ่มประชากร อย่างเท่าเทียมกัน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานโยบายยารักษามาลาเรีย
1) จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยารักษามาลาเรีย
กรมควบคุมโรคจัดตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยารักษา NA
มาลาเรีย เพื่อพิจารณาการใช้ยารักษามาลาเรียให้เป็นปัจจุบัน
2) ร่วมจัดท�ำคู่มือ แนวทางการใช้ยารักษามาลาเรีย
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุมท�ำคู่มือแนวทางการใช้ยา
NA
รักษามาลาเรีย
3) ผลักดันให้หน่วยงานทางสาธารณสุขที่รับผิดชอบในการรักษา ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ชี้แจงแนวทางการรักษาโรคไข้มาลาเรีย NA
ทุกหน่วยงานทุกระดับใช้แนวทางการรักษามาลาเรียที่เป็น
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรักษามาลาเรีย เช่น โรง
มาตรฐานเดียวกัน
พยาบาล ทหาร เป็นต้น

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

59

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NA

Y

Y

Y

N

NA

Y

Y

Y

N

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษามาลาเรีย เพื่อ
ช่วยผลักดันให้ยารักษามาลาเรียอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานคณะ
NA
กรรมการอาหารและยาให้ข้อมูลเกี่ยวกับยารักษามาลาเรีย เพื่อช่วย
สนับสนุนให้กระบวนการขึ้นทะเบียนยารักษามาลาเรียรวดเร็วขึ้น

ค�ำอธิบาย

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มความครอบคลุมของหน่วยบริการเชิงรับ
1) ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จัดตั้งมาลาเรียชุมชน หรือมาลาเรียชุมชนชายแดนในหมู่บ้านที่มี
(RDT) และรักษาโรคไข้มาลาเรียในระดับชุมชน
การแพร่เชื้อโดยตรวจหาเชื้อมาลาเรียโดยใช้ RDT และให้การรักษา
โรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งการตรวจและรักษาแรงงานต่างชาติบริเวณ
ชายแดนโดยใช้บัตรติดตามผู้ป่วยเพื่อให้สามารถติดตามผลการ
รักษาเมื่อข้ามแดนไปประเทศอื่นได้
2) ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์และรักษาโรคไข้
ให้การบริการตรวจวินิจฉัยโดยตรวจหาเชื้อมาลาเรียโดยใช้
มาลาเรียในโรงพยาบาลของรัฐทุกสังกัดสถานบริการมาลาเรีย กล้องจุลทรรศน์และให้การรักษาโรคไข้มาลาเรีย ในโรงพยาบาลของ
คลินิก (MC) เอกชนที่มีความพร้อมและ NGOs
รัฐทุกสังกัด โรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อม รวมถึงมาลาเรีย
คลินิกและ NGOs ที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจและรักษาโรคไข้มาลาเรีย
3) ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไข้มาลาเรียในโรงพยาบาล เพิ่มการให้บริการตรวจหาเชื้อมาลาเรียโดยใช้ RDT และรักษาโรคไข้
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
มาลาเรียในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
กิจกรรมที่ 3 จัดหาและสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัย ส�ำหรับการรักษาหายขาด
1) ชุดตรวจเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็วและ/หรือ กล้องจุลทรรศน์ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดซื้อและสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ
ส�ำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย
มาลาเรียอย่างรวดเร็วและกล้องจุลทรรศน์ให้กับหน่วยงานภายใต้
ความรับผิดชอบ

5) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขึ้นทะเบียนยารักษา
มาลาเรีย

4) ผลักดันให้ยารักษามาลาเรียอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

กิจกรรม
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5) ยารักษามาลาเรียชนิดมีภาวะแทรกซ้อน

4) ยารักษามาลาเรียชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน

3) วัสดุทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นในการตรวจวินิจฉัย

2) ชุดตรวจภาวะการพร่องเอนไซม์ G6PD (G6PD test)

กิจกรรม
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดซื้อและสนับสนุนชุดตรวจภาวะ
พร่องเอนไซม์ G6PD ทีเ่ หมาะสมให้กบั หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ที่มีความพร้อมในการตรวจก่อนการให้ยาไพรมาควิน ส�ำหรับ
โรงพยาบาล ด�ำเนินการจัดซื้อด้วยงบประมาณของโรงพยาบาลเอง
โดยการตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD จะขึ้นกับนโยบายการ
รักษามาลาเรียของประเทศ
หน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการจัดซื้อและสนับสนุนวัสดุทางการ
แพทย์ เช่น เข็มเจาะเลือด แอลกอฮอล์ ถุงมือยางและส�ำลี เป็นต้น
ให้กับหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรียภายใต้ความ
รับผิดชอบ เช่น สคร. จัดซื้อให้กับ ศตม.และนคม. สสจ.หรือ อปท.
จัดซื้อให้กับมาลาเรียชุมชน มาลาเรียชุมชนชายแดน ส�ำหรับโรง
พยาบาล จัดซื้อด้วยงบประมาณของโรงพยาบาล
หน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการจัดซื้อและสนับสนุนยารักษามาลาเรีย
ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้กับหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรักษาโรค
ไข้มาลาเรียภายใต้ความรับผิดชอบ เช่น ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดย
แมลงจัดซื้อให้กับหน่วยงานภายใต้กรมควบคุมโรค สสจ.หรือ อปท.
จัดซือ้ ให้กบั มาลาเรียชุมชน มาลาเรียชุมชนชายแดน ส�ำหรับโรงพยาบาล
จัดซื้อด้วยงบประมาณของโรงพยาบาล ทั้งนี้ยารักษามาลาเรียชนิด
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการใช้ยารักษา
มาลาเรียของประเทศ
โรงพยาบาลด�ำเนินการจัดซือ้ ยารักษามาลาเรียชนิดมีภาวะแทรกซ้อน
ตามนโยบายการใช้ยารักษามาลาเรียของประเทศด้วยงบประมาณ
ของโรงพยาบาล
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NA

Y

Y

Y

NA

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y

6) ยารักษาตามอาการ ส�ำหรับรักษาโรคไข้มาลาเรียชนิดไม่มีภาวะ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงด�ำเนินการจัดซื้อยารักษาตามอาการ
แทรกซ้อน
ส�ำหรับรักษาโรคไข้มาลาเรีย ได้แก่ ยาพาราเซตามอล ไดเมนไฮดรินเนต
ให้กับหน่วยงานภายใต้กรมควบคุมโรค
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัย
1) ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรและคู่มือแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญพร้อมทัง้ เจ้าหน้าที่ NA
ไข้มาลาเรีย
ผู้ใช้งานคู่มือฯ เพื่อปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร คู่มือแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย
2) พัฒนาบุคลากรในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม
Y
บุคลากรใหม่ ให้สามารถตรวจวินิจฉัยหาเชื้อมาลาเรียด้วย
กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสูตรและคู่มือแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรียเพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่เกษียณอายุ
3) ฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรในการตรวจหาเชื้อมาลาเรียด้วย
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม
Y
กล้องจุลทรรศน์และพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล
ฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรเก่า เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจบ�ำบัดในมาลาเรีย
คลินิก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย ให้สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานในระดับสากล โดยหลังการอบรมจัดให้มีการสอบวัดจัด
ระดับความสามารถการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ตามมาตรฐานภายใต้การควบคุมขององค์การอนามัยโลก
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจด้วยชุดตรวจหาเชื้อ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคและ/หรือ Y
มาลาเรียอย่างรวดเร็ว
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
มาลาเรียชุมชน มาลาเรียชุมชนชายแดน เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจ�ำเป็นใน
การใช้ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็วได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม
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4) พัฒนาระบบการให้ค�ำปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดประชุม
คณะผู้เชี่ยวชาญ
และพัฒนาระบบการให้ค�ำปรึกษา เช่น ระบบให้ค�ำปรึกษาออนไลน์
ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ
5) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาลาเรียในทุกระดับ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สคร. สสจ.โรงพยาบาลระดับต่างๆ มหาวิทยาลัย จัดประชุมและ
พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาลาเรียในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชน
จนถึงระดับทุติยภูมิ ให้เป็นระบบเดียวกัน

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง สคร. และ/หรือสสจ. จัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในมาลาเรียคลินิก มาลาเรียชุมชน มาลาเรีย
ชุมชนชายแดน เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถตรวจภาวะการพร่องเอ็นไซม์
G6PD ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตรวจรักษาและจัดการรักษาผู้ป่วยไม่หายขาดหรือมีภาวะแทรกซ้อน
1) ปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรและคู่มือแนวทางการตรวจรักษา
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุมเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
มาลาเรียและการส่งต่อผู้ป่วย
และคู่มือแนวทางการตรวจรักษามาลาเรียและการส่งต่อผู้ป่วยร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจบ�ำบัดที่มาลาเรียคลินิก
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
เจ้าหน้าทีม่ าลาเรียชุมชน เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดอบรม/ฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่
ต�ำบล ในการรักษาโรคไข้มาลาเรียชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนและ ตรวจบ�ำบัดที่มาลาเรียคลินิก เจ้าหน้าที่มาลาเรียชุมชน
เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนต่างๆ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในการรักษาโรคไข้
มาลาเรียชนิดไม่มภี าวะแทรกซ้อนและเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนต่างๆ
3) พัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในการรักษาโรคไข้มาลาเรีย
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม/ฟื้นฟูศักยภาพแพทย์และบุคลากร
ทั้งชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อน
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในการรักษาโรค
ไข้มาลาเรียทั้งชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อนและมีภาวะแทรกซ้อน

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจภาวะการพร่องเอนไซม์
G6PD
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กิจกรรมที่ 6 เร่งรัดการด�ำเนินงานให้มีการรักษาหายขาดในผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย
1) เร่งรัดการรับประทานยารักษามาลาเรียให้ครบ โดยใช้วิธีการรับ การรับประทานยาให้ครบ โดยวิธีการรับประทานยาต่อหน้าเป็นวิธี
ประทานต่อหน้า (Direct Observe Treatment: DOT) ทุกราย หนึ่งที่จะช่วยให้ลดโอกาสการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย โดยเฉพาะเชื้อ
- ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัม
มาลาเรียฟัลซิปารัม ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานบริการตรวจ
(รับประทานยาครบ 3 วัน)
รักษาโรคไข้มาลาเรียจัดหางบประมาณส�ำหรับค่าพาหนะเดินทางใน
- ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียไวแวกซ์และอื่นๆ
การติดตามการรับประทานยาให้ครบ ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย
(รับประทานยาครบ 14 วัน)
ฟัลซิปารัม เป็นเวลา 3 วัน ผู้ป่วยมาลาเรียไวแวกซ์ เป็นเวลา 14 วัน
2) เร่งรัดการติดตามผลการรักษา (FU) และผลข้างเคียงของยาใน    การติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยมาลาเรียและผลข้างเคียงของยา
ผู้ป่วยมาลาเรียทุกราย
นั้น จะด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยรายนั้น ได้รับการรักษาจน
- ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัม ติดตามในวันที่ 3 7 28
หายขาด ลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสถาน
และ 60 (กรณีใช้สูตรยาใหม่)
บริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย จัดหางบประมาณส�ำหรับค่า
- ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียไวแวกซ์ ติดตามในวันที่ 14 28 60
พาหนะเดินทางในการติดตามผลการรักษา ส�ำหรับผู้ป่วย
และ 90
มาลาเรียฟัลซิปารัม ในวันที่ 3 7 28 และ 60 วัน ผูป้ ว่ ยมาลาเรียไวแวกซ์
ในวันที่ 14 28 60 และ 90 นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลการ
รักษาส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียที่ข้ามแดน โดยใช้บัตรผู้ป่วยสองภาษา
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการติดตามเมื่อข้ามแดนได้
กิจกรรมที่ 7 ควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยและรักษา
1) สนับสนุนการซ่อมบ�ำรุงและควบคุมคุณภาพกล้องจุลทรรศน์ใน ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง หรือหน่วยงานต้นสังกัดของ มาลาเรีย
สถานบริการตรวจและรักษามาลาเรีย
คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หน่วยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
ที่มีการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ ต้องให้การ
สนับสนุน ค่าซ่อมบ�ำรุงและค่าควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยด้วย
กล้องจุลทรรศน์กับหน่วยงานภายใต้สังกัด
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Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
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6)

5)

4)

3)

ค�ำอธิบาย

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง หรือหน่วยงานกลางที่สามารถด�ำเนิน
การทดสอบมาตรฐานการวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์
ต้องด�ำเนินการทดสอบความช�ำนาญการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย
กับเจ้าหน้าที่มาลาเรียคลินิก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจรักษา
ควบคุมคุณภาพชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็วทั้งใน
หน่วยงานที่ท�ำการจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว
ระดับห้องปฏิบัติการอ้างอิงและภาคสนาม
มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการสุ่มตรวจมาตรฐานชุดตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียอย่างรวดเร็วในระดับห้องปฏิบัติการอ้างอิงและสุ่มทดสอบ
จากสถานบริการตรวจรักษาในพื้นที่
ตรวจสอบสไลด์ฟลิ ม์ เลือดซ�ำ ้ (Slide rechecking) อย่างเป็นระบบ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย
ต้องด�ำเนินการตรวจสอบผลการตรวจวินจิ ฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์ซำ 
�้
โดยการสุ่มตรวจตัวอย่างสไลด์ฟิล์มเลือด อย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ในมาลาเรียคลินิก โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงพยาบาล หรือสถานทีใ่ ห้บริการตรวจรักษา
โรคไข้มาลาเรียที่ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการรักษาโรคไข้มาลาเรีย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ที่มีภาวะแทรกซ้อน
รักษา เช่น มหาวิทยาลัย จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ เรื่องการรักษาโรคไข้มาลาเรียที่มี
ภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อยปีละครั้ง
ประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต กรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานที่
โรคไข้มาลาเรียทุกราย (Death case conference)
เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จัดประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต กรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วย
โรคไข้มาลาเรียทุก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยใน
ทางคลินิก

2) ทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency test) ในการตรวจวินิจฉัย
เชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์

กิจกรรม

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y
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มาตรการที่ 3

ค�ำอธิบาย

NA

Y

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

NA

NA

NA

N

Y

Y

Y

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
NA
วินิจฉัยและรักษาโรคไข้มาลาเรีย
สคร. สสจ. จัดประชุมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเวชภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไข้มาลาเรีย เช่น ยา
รักษามาลาเรียและชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ ตลอดจนผู้ที่ตรวจหาเชื้อไม่พบด้วยกล้องจุลทรรศน์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
1) จัดท�ำหลักสูตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สคร. NA
ศตม. สสจ. จัดประชุมเพื่อท�ำหลักสูตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
(เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปเจาะเลือดในหมู่บ้าน เพื่อค้นหาผู้ป่วย
ที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ)
2) อบรมบุคลากรเรื่องการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สคร. Y
ศตม. สสจ. จัดอบรมบุคคลากรสาธารณสุข/CDCU เรื่องการค้นหา
ผู้ป่วยเชิงรุก
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเจาะเลือด ค่าตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สคร. ศตม. Y
โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลส�ำหรับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
สสจ.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเจาะเลือดและค่าตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุลในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
4) ค่าตอบแทนการอ่านฟิล์มเลือด การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เช่น สคร. ศตม.
Y
สสจ. รับผิดชอบค่าตอบแทนการอ่านฟิล์มเลือด การค้นหาผู้ป่วย
เชิงรุก
กิจกรรมที่ 2 เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยที่แสดงอาการ
1) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่แพร่เชื้อโดยมาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ ศตม./นคม. รับผิดชอบการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่แพร่เชื้อ โดย
Y
(MMC)
มาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจาะเลือดใน
หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยและยารักษา เพื่อให้การ
ค้นหาและรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

กิจกรรม
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มาตรการที่ 4

ค�ำอธิบาย

NA

NA

NA

Y

Y

NA

Y

Y

NA

NA

Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
N
N

นคม./หน่วยงานทางทหาร/ผู้รับผิดชอบค่ายผู้อพยพรับผิดชอบ
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในหน่วยงานทหาร ค่ายอพยพเนื่องจากเป็นกลุ่ม
เสี่ยงซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรค
กิจกรรมที่ 3 เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่ได้รับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่พบเชื้อ
1) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงด้วยกล้องจุลทรรศน์
ศตม./นคม./CDCU รับผิดชอบการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
Y
เช่น ประชากรต่างชาติที่อพยพเข้ามาในพื้นที่
2) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่ได้รับการตรวจด้วย ศตม./นคม./CDCU/ รับผิดชอบการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่ไม่แสดง
Y
กล้องจุลทรรศน์ไม่พบเชื้อโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
อาการและผู้ที่ได้รับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ไม่พบเชื้อ โดย
เก็บเลือดลงบนกระดาษกรอง เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียโดยใช้วิธี
ทางชีวโมเลกุลและส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/สคร.รับผิดชอบ
การตรวจโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลซึ่งเทคนิคนี้มีความไวสูง
สามารถตรวจหาเชื้อที่มีปริมาณน้อยมากๆ ซึ่งไม่สามารถตรวจพบ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ แต่ต้องใช้ความช�ำนาญของบุคลากรและ
เครื่องมือเฉพาะในการตรวจ
เพิ่มการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรีย โดยการเฝ้าระวัง ควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเองในกลุ่มประชากรเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการควบคุมแมลงน�ำโรค
1) ร่วมจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินการการควบคุมแมลงน�ำโรค
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
NA
ระหว่างส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง สสจ. สคร. ศตม.และ
สสจ./สคร./ศตม.และอปท.ประชุมหารือเพื่อจัดท�ำแนวทางการ
อปท.
ด�ำเนินการการควบคุมแมลงน�ำโรคไข้มาลาเรียระดับประเทศร่วมกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) ทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อก�ำหนด
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง เจ้าภาพด�ำเนินการทบทวน จัดตั้ง
NA
แนวทางการควบคุมแมลงน�ำโรค
ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มาจากมหาวิทยาลัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา สถาบันวิจัยต่างๆ สคร.และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในหน่วยงานทหาร ค่ายอพยพ

กิจกรรม
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กิจกรรมที่ 2 ควบคุมยุงพาหะในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย
1) ส่งเสริมการใช้มุ้งชุบสารเคมีชนิด LLIN/ITN เพื่อป้องกันยุงใน
กลุ่มคนไทยและต่างชาติ ที่อาศัยในพื้นที่แพร่เชื้อ A1 และ A2

กิจกรรม
- ส่งเสริมการชุบมุ้งธรรมดาด้วยสารเคมี (ITN) เป็นมาตรการหลักที่
ใช้ในพื้นที่มีการแพร่เชื้อไข้มาลาเรียสูง (A1,A2) โดยมีการชุบมุ้ง
ปกติ หมายถึง การชุบมุ้งธรรมดาด้วยสารเคมีตามรอบประจ�ำปี
เพื่อควบคุมยุงพาหะในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อตลอดปีและแพร่เชื้อ
บางฤดูกาล (A1และA2) ให้ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของหลังคาเรือน ให้สามารถครอบคลุมฤดูกาลแพร่เชื้อให้ได้
ตลอดปี โดยจ�ำนวนรอบของการชุบนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบ
ของสารเคมีและมีการชุบมุ้งด้วยสารเคมีรอบพิเศษ (Special
Insecticidal Treated Nets) หมายถึงการชุบมุ้งธรรมดาด้วย
สารเคมีควบคุมยุงพาหะนอกรอบของการชุบมุ้งปกติก่อนการชุบ
มุง้ รอบต่อไป ให้ครอบคลุมได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของหลังคาเรือน
ควรให้มีอัตราการใช้มุ้งชุบ 2 คนต่อมุ้ง 1 หลัง
- ส�ำหรับมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN) จะเป็น
มาตรการที่น�ำมาใช้ในพื้นที่ที่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานควบคุม
ยุงพาหะน�ำโรคมาลาเรียโดยการใช้มุ้งธรรมดาชุบสารเคมี
(Insecticidal Treated Nets : ITN) และ การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์
ตกค้าง (Indoor residual spraying : IRS)
ดังนั้นพื้นที่ที่น�ำมุ้งชนิดนี้มาใช้ เช่น ในพื้นที่มีปัญหาความไม่สงบ
พื้นที่เข้าท�ำงานยากล�ำบาก ซึ่งด�ำเนินการโดยสสจ./สคร./ศตม./
องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค�ำอธิบาย
Y

Y

Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
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2) พ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างในกลุ่มบ้าน/กระท่อม ของพื้นที่
แพร่เชื้อมาลาเรีย

● การพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง ตามรอบประจ�ำปี เป็น
มาตรการที่ใช้ส�ำหรับ
- ควบคุมการระบาด (Outbreak area)
- พื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อตลอดปีและการใช้มาตรการชุบมุ้ง
ไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อได้
- ศูนย์พักพิงชั่วคราว, ศูนย์อพยพชั่วคราว
ที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย
- พื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน
ที่อยู่ในพื้นที่มีการแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย
● ความถี่ในการพ่นขึ้นกับชนิดของสารเคมี ซึ่งด�ำเนินการพ่นเคมี
ด�ำเนินการโดยศตม./นคม.
3) การพ่นสารเคมีฟุ้งกระจาย (Space spraying) ในพื้นที่ที่มีการ ● เป็นการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดเป็นฝอยละออง/หมอกควันใช้
ระบาด ค่ายอพยพ แคมป์พักชั่วคราว ชุมชนหนาแน่น เพื่อ
ควบคุมยุงพาหะ มาตรการนี้ไม่ได้ใช้โดยทั่วไป แต่เป็นมาตรการ
ควบคุมพาหะน�ำโรคในพื้นที่ ที่ไม่สามารถพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ พิเศษซึ่งแนะน�ำให้ใช้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
ตกค้างหรือไม่สามารถใช้มุ้งชุบสารเคมีได้
- พื้นที่ที่มีความเจริญเช่นตัวเมือง ย่านชุมชนหนาแน่น ตลาด
ฯลฯ และเกิดการระบาดหรือมีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของ
โรคไข้มาลาเรีย และยังพบยุงพาหะน�ำไข้มาลาเรียในพื้นที่นั้น
แต่ประชาชนปฏิเสธการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้างหรือการใช้
มุ้งชุบสารเคมี
- ค่ายอพยพหรือที่พักชั่วคราวที่สร้างขึ้นใหม่ในท้องที่มียุงพาหะ
น�ำไข้มาลาเรีย มีแนวโน้มเกิดการระบาด ของโรคไข้มาลาเรีย
หรือที่พักไม่มีพื้นผิวที่เหมาะสมต่อการพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์
ตกค้างหรือไม่สามารถใช้มุ้งชุบสารเคมี
● ด�ำเนินการ โดย ศตม./นคม.องค์กรเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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4) พ่นสารเคมีเฉพาะแห่ง (Focal spray) กรณีพบเชื้อในพื้นที่ไม่มี การพ่นเคมีควบคุมยุงพาหะเพื่อตัดการแพร่เชื้อใหม่ในพื้นที่ปกติ
การแพร่เชื้อมาลาเรีย (New foci)
ไม่มีการแพร่เชื้อ (B1, B2) ต่อมากลับมีการแพร่เชื้อใหม่เกิดขึ้น และ
ได้มีการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อยืนยันผลการสอบสวนขั้นต้นแล้ว ใน
กรณีไม่สามารถชุบมุ้งด้วยสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน ให้ด�ำเนินการโดย
ท�ำการพ่นเคมีทั้งกลุ่มบ้านแทน ถ้าเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ให้พ่นรัศมี
100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ด�ำเนินการโดยศตม./นคม.
5) ส่งเสริมการใช้มุ้ง LLIN/ITN เพื่อป้องกันยุงในกลุ่มคนไทยและ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้มุ้งที่ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน
ต่างชาติ ที่อาศัยในพื้นที่แพร่เชื้อใหม่ (New foci) หรือเข้าไป (LLIN) หรือชุบมุ้งธรรมดาด้วยสารเคมี (ITN) ให้ครอบคลุมในอัตรา
ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อ
1 หลัง ต่อประชากร 2 คน (ใช้ค่าเฉลี่ยในการจัดซื้อ 1 หลังต่อ 1.8
คน) ส�ำหรับการควบคุมยุงพาหะในกลุ่มประชากรและต่างชาติ
ที่อาศัยในพื้นที่แพร่เชื้อใหม่ หรือเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อ
ร่วมด�ำเนินการโดย สสจ./สคร/ศตม.ในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย
6) ส่งเสริมการใช้มุ้งชุบสารเคมีในกลุ่มประชากรต่างชาติที่อยู่
ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนมุ้ง LLIN ให้กับประชากรต่างชาติ (M2)
ชั่วคราว หรือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง (M2) ที่มารับบริการที่
ทุกรายที่ป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียหรือสงสัยป่วยเป็นโรคทุกรายที่มา
สถานบริการของรัฐและสถานบริการภายใต้หน่วยงานองค์กร รับการบริการที่สถานบริการทางสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ มาลาเรีย
พัฒนาเอกชน (NGOs)
คลินิก (MC), มาลาเรียชุมชน (MP), มาลาเรียชุมชนชายแดน
(BMP), คลินิกภายใต้หน่วยงานองค์กรเอกชน เป็นต้น โดยพื้นที่ดัง
กล่าวต้องอยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อร่วมด�ำเนินการโดยสสจ./สคร./ศตม./
NGOs
7) ควบคุมยุงพาหะโดยการพ่นสารเคมี/การชุบมุ้งและมาตรการ ควบคุมยุงพาหะโดยใช้มาตรการพ่นสารเคมี/ชุบมุ้งและมาตรการ
อื่นๆ ในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ต้องการควบคุมพาหะ อื่นๆ ที่เหมาะสม กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่
น�ำโรคเร่งด่วน
ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ในหมู่บ้าน ศูนย์พักพิงชั่วคราว ค่ายอพยพ
หรืออื่นๆ เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ปกติโดยเร็ว ร่วมด�ำเนินการโดย
สสจ./สคร./ศตม./NGOs ในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย

กิจกรรม

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

N

N

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y

70

Malaria Elimination Strategy and Operation Plan, Thailand

ค�ำอธิบาย

ควบคุมยุงพาหะโดยใช้มาตรการพ่นสารเคมี/ชุบมุ้งและมาตรการ
อื่นๆ ที่เหมาะสมเมื่อพบการแพร่เชื้อมาลาเรีย ในพื้นที่เฉพาะ/พิเศษ
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น แหล่งท่องเที่ยว/ร.ร.ตชด./
เขตพระราชฐาน/พื้นที่ในโครงการพระราชด�ำริ เป็นต้น
ด�ำเนินการโดยสคร.ในพื้นที่
9) รณรงค์การใช้มาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารเคมีในการควบคุมพาหะ - กิจกรรมที่เสริมกิจกรรมหลักที่ใช้สารเคมีเป็นการรณรงค์ประจ�ำปี
น�ำโรคไข้มาลาเรีย เช่น ปล่อยปลากินลูกน�้ำในแหล่งเพาะพันธุ์
โดยมาตรการอื่นๆ ได้แก่ ปล่อยปลากินลูกน�้ำ เช่น ปลาหางนกยูง
ยุงพาหะน�ำโรคไข้มาลาเรีย ถากถางวัชพืช ในพื้นที่มีการแพร่
ปลาหัวตะกั่ว ปลาแกมบูเซีย ตามบริเวณแหล่งน�้ำไหลภายใน
เชื้อมาลาเรีย
หมู่บ้าน โดยขอรับได้ที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงหรือ
ดัดแปลงแหล่งน�้ำไหล เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น
ถากถางวัชพืชริมล�ำธารน�้ำไหล เพื่อให้น�้ำไหลเร็วขึ้น ลูกน�้ำยุงจะ
อยู่อาศัยไม่ได้ หรือป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ โดยการกลบถมหลุมไม่
ให้น�้ำขัง
- จัดท�ำแผนรณรงค์ประจ�ำปี อย่างน้อย สคร.ละ 1 แห่งต่อปี
โดย สคร ร่วมด�ำเนินการกับ สสจ./อปท.
10) สนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน - กิจกรรมพ่นเคมีประกอบด้วย เครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลม
การควบคุมยุงพาหะน�ำโรคไข้มาลาเรีย
สารเคมีที่ใช้พ่นฤทธิ์ตกค้าง
- กิจกรรมชุบมุ้ง ได้แก่ ถุงพลาสติกชุบมุ้ง สารเคมีชุบมุ้งชนิดเม็ด
- จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค 9 แห่ง
กิจกรรมที่ 3 ป้องกันตนเองในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อนอกบ้าน
1) ส่งเสริมการป้องกันตนเองโดยการใช้สารทาป้องกันยุงในกลุ่ม - จัดซื้อหรือส่งเสริมให้มีการจัดซื้อสารทาป้องกันยุง
เสี่ยงโรคที่เข้าไปในพื้นที่แพร่เชื้อ
- กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อาจอาศัยในพื้นที่แพร่เชื้อหรือไม่ก็ได้แต่มี
อาชีพเข้าไปในพื้นที่แพร่เชื้อ เช่น ป่า สวน ไร่
- ด�ำเนินการโดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/สสจ./สคร./ศตม.
หรือแหล่งทุนอื่น

8) ควบคุมยุงพาหะโดยการพ่นสารเคมี/การชุบมุ้งและมาตรการ
อื่นๆ ในพื้นที่เฉพาะ/พิเศษ ของหน่วยงานภาครัฐ
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- จัดซื้อหรือส่งเสริมให้มีการจัดซื้อมุ้งคลุมเปลชุบสารเคมี (LLIHN)
หรือมุ้งชุบสารเคมี (LLIN)
- กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้อาจอาศัยในพื้นที่แพร่เชื้อหรือไม่ก็ได้แต่มี
อาชีพเข้าไปในพื้นที่แพร่เชื้อ เช่น ป่า สวน ไร่
- ด�ำเนินการโดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/สสจ./ศตมหรือแหล่ง
ทุนอื่น
กิจกรรมที่ 4 เฝ้าระวังทางกีฏวิทยาและติดตามประเมินผลการควบคุมยุงพาหะน�ำโรค
1) เพิ่มความครอบคลุมการส�ำรวจและเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
- กิจกรรมส�ำรวจชนิดของยุงพาหะ ความหนาแน่น การติดเชื้อใน
(Vector surveillance)
ยุง ในพื้นที่ C1/C2/E1/E2 เพื่อส�ำรวจความพร้อมของพื้นที่
การปรับเปลี่ยนพื้นที่รวมถึงพื้นที่พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวและเขต
พระราชฐาน
- การตรวจชนิดของยุงและการติดเชื้อโดยกระบวนการชีวโมเลกุล
- การน�ำข้อมูลที่ได้บันทึกในรายงานกีฏวิทยาเข้าสู่ระบบรายงาน
มาลาเรียออนไลน์ เพื่อน�ำผลการด�ำเนินงานที่ได้มาก�ำหนด
มาตรการควบคุมยุงพาหะน�ำโรคและประโยชน์อื่นๆ
2) ประเมินการสร้างความต้านทานของยุงพาหะต่อสารเคมี
- ด�ำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก WHO โดยกลุ่มกีฏวิทยา
(Insecticide resistance)
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
- งบด�ำเนินการ จัดสรรงบประมาณให้ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค 13 แห่ง รวม 14 แห่ง
- ผูด้ ำ� เนินการ ทีมกีฏวิทยาของส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/สคร./ศตม.
- ติดตามประเมินผลโดย กลุม่ กีฏวิทยา ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
3) ประเมินประสิทธิภาพของสารเคมี (Bioassay test) ในสารเคมี - ด�ำเนินการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์จาก WHO โดยกลุม่ กีฏวิทยา ส�ำนักฯ
ที่ใช้พ่นและสารเคมีที่ชุบมุ้ง
- งบด�ำเนินการ จัดสรรงบประมาณให้ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค 13 แห่ง รวม 14 แห่ง
- ผูด้ ำ� เนินการ ทีมกีฏวิทยาของส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/สคร./ศตม.
- ติดตามประเมินผลโดย กลุม่ กีฏวิทยา ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

2) ส่งเสริมการใช้มุ้งคลุมเปลชุบสารเคมี (LLIHN) หรือ มุ้งชุบสาร
เคมี (LLIN) ในกลุ่มเสี่ยงโรคที่เข้าไปในพื้นที่แพร่เชื้อ

กิจกรรม

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

N

N

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y
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ค�ำอธิบาย

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการพาหะน�ำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management-IVM)
1) ก�ำหนดแนวทางการจัดการพาหะน�ำโรคแบบผสมผสานส�ำหรับ - เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร NA
หน่วยงานเครือข่าย
อย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะน�ำโรคเพื่อลดหรือหยุดยั้งการ
แพร่โรค
- มีการน�ำข้อมูลยุงพาหะและแมลงอื่นๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
มาท�ำการวิเคราะห์เต็มรูปแบบ
- โดยมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ หน่วยงานด้านสาธารณสุข/อปท./สถาบันการศึกษา/หน่วย
งานด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม/ประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- จัดท�ำแนวทางโดย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงเป็นเจ้าภาพ
ด�ำเนินการโดยการจัดประชุมหรือจัดท�ำแบบสอบถามให้พิจารณา
แนวทางที่จัดเตรียมไว้
2) ถ่ายทอดแนวทางการจัดการพาหะน�ำโรคแบบผสมผสานให้กับ - พัฒนาศักยภาพให้หน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้เข้าใจแนวทาง
NA
หน่วยงานเครือข่าย
มีทัศนคติในการน�ำการจัดการพาหะน�ำโรคแบบผสมผสานไปใช้
ในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในอปท.ตนเองให้เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพวิธีการโดยการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงเป็น
เจ้าภาพ
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเครือข่ายด�ำเนินการจัดการพาหะ - หลังการอบรม หน่วยงานสามารถวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อ NA
น�ำโรคแบบผสมผสานมาใช้ควบคุมโรคในอปท.
น�ำโดยแมลงรวมถึงโรคไข้มาลาเรียและสามารถวางแผนงาน
ควบคุมโรคและประเมินผลได้
- มีการน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่น�ำร่องอย่างน้อย 1 แห่ง/จังหวัด
- ด�ำเนินการร่วมกัน โดย ส.แมลง/สสจ,/สคร.และอปท.

กิจกรรม
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ค�ำอธิบาย
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมพาหะน�ำโรคและเครือข่าย
1) พัฒนาหลักสูตรและอบรมนักกีฏวิทยาใหม่ ให้มีความรู้พื้นฐาน - เป็นกิจกรรมการอบรมวิชาการความรู้พื้นฐานโรคไข้มาลาเรีย
NA
โรคไข้มาลาเรียและการควบคุมพาหะน�ำโรค
(พาหะน�ำโรคและการควบคุมโดยวิธีการต่างๆ/การเฝ้าระวังและ
ติดตามประเมินผลกีฏวิทยามาลาเรีย)
- กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการสาธารณสุขหรือพนักงานราชการของ
กรมควบคุมโรคซึ่งรับผิดชอบงานกีฏวิทยา
- เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่หรือไม่เคยได้รับการอบรมวิชาการ ความรู้พื้น
ฐานโรคไข้มาลาเรียและการควบคุมพาหะน�ำโรค
- ผู้ด�ำเนินการ : ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
- ระยะเวลา 15 วัน – 1 เดือน
2) พัฒนาศักยภาพนักกีฏวิทยา เพื่อการบริหารจัดการควบคุม
- เป็นกิจกรรมการอบรมวิชาการความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
NA
พาหะน�ำโรคแบบผสมผสาน (IVM)
ควบคุมพาหะน�ำโรคแบบผสมผสาน (IVM) เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
- IVM เป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งยังไม่ได้น�ำมาใช้เต็มรูปแบบในการ
ควบคุมและก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ดังนั้นนักวิชาการและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมพาหะ ยังไม่ได้รับการอบรมเรื่องนี้
- กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการสาธารณสุข /เจ้าหน้าที่ /พนักงาน
ราชการผู้รับผิดชอบงานกีฏวิทยา
- ผู้ด�ำเนินการ : ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
- ระยะเวลา 3 วัน
3) ฟื้นฟูความรู้ของเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมพาหะน�ำโรคเพื่อการ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูความรู้เรื่องการควบคุมพาหะ
NA
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
น�ำโรคในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ได้แก่ การพ่นเคมี การชุบมุ้ง/
การผสมสารเคมี/การดูแลรักษาเครื่องพ่นเบื้องต้น/การนิเทศ
ติดตามประเมินผล/ด�ำเนินการโดยส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
- ระยะเวลา 4 วัน

กิจกรรม
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มาตรการที่ 5

2) เร่งรัดการติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัม
ทุกราย (FU) day 3 7 14 21 28 และ 60

1) เร่งรัดการรับประทานยารักษามาลาเรียให้ครบ (รวมทั้งการใช้
ยาไพรมาควิน) โดยใช้วิธีการรับประทานต่อหน้า (Direct
Observe Treatment-DOT) ในผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัม
ทุกราย

สร้างระบบเร่งรัดก�ำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษา
กิจกรรมที่ 1 เร่งรัดก�ำจัดเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารัม
ดื้อยาในพื้นที่ดื้อยา

4) พัฒนาความสามารถของประชาชนและอาสาสมัครให้สามารถ
ส�ำรวจและจ�ำแนกชนิดยุงพาหะน�ำโรคไข้มาลาเรียได้

กิจกรรม

ด�ำเนินการในพื้นที่ที่ยืนยันว่ามีการพบเชื้อฟัลซิพารัมดื้อยาอนุพันธุ์
อาร์ติมิซินิน (Tier 1) ได้แก่ จังหวัดตราด ระนอง กาญจนบุรี ตาก
ศรีสะเกษ และสุรนิ ทร์ หากพบว่ามีการกระจายเชือ้ ดือ้ ยาไปกว้าง
ขวางขึ้นจะด�ำเนินการในพื้นที่ใหม่ด้วยทันที
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานบริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย
จัดหางบประมาณส�ำหรับค่าพาหนะเดินทางในการติดตามการรับ
ประทานยาให้ครบ ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัม เป็นเวลา 3
วัน โดยการรับประทานยาไพรมาควินมีความส�ำคัญในการลดการ
แพร่เชื้อมาลาเรีย เนื่องจากยาจะมีฤทธิ์ก�ำจัดแกมมีโตซัยท์ กิจกรรม
นี้ด�ำเนินการในพื้นที่ดื้อยา
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานบริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย
จัดหางบประมาณส�ำหรับค่าพาหนะเดินทางในการติดตามผลการ
รักษา ส�ำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัม ในวันที่ 3 7 14 21 28
และ 60 วัน ด�ำเนินการในพื้นที่ดื้อยา โดยการติดตามผลการรักษา
คล้ายกับในพื้นที่ปกติ แต่มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้ป่วยรักษาหายขาด

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชน/
อาสาสมัครในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย
- ให้สามารถส�ำรวจและจ�ำแนกชนิดยุงพาหะหลัก ที่น�ำโรคไข้
มาลาเรียได้ เพื่อร่วมด�ำเนินการกับ สคร.ในพื้นที่ได้
- ด�ำเนินการโดย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/สคร. จัดอบรมใน
ระดับอ�ำเภอ โดย สคร.ที่มีพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย ปีละ 1 ครั้ง
ระยะเวลา 2 วัน

ค�ำอธิบาย

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA
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กรรมการนโยบายการใช้ยารักษามาลาเรียพิจารณาวิธีการก�ำจัดเชื้อ
มาลาเรียทางเลือกใหม่ เช่น MDA MSAT FSAT หรืออื่นๆ ในพื้นที่
พิเศษ เพื่อก�ำจัดปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยา ด�ำเนินการโดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่พิเศษนั้นๆ

ค�ำอธิบาย

กิจกรรมที่ 2 ด�ำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง
1) เฝ้าระวังประสิทธิผลของยารักษามาลาเรียฟัลซิปารัมและไวแวกซ์ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคใน
ขนานปัจจุบัน โดยใช้การศึกษาประสิทธิภาพของการการรักษา พืน้ ที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียและหน่วยงานในก�ำกับดูแล ด�ำเนิน
มาลาเรีย (Theraeutic Efficiency Study-TES)
งานเฝ้าระวังประสิทธิผลของยารักษามาลาเรียฟัลซิปารัมและไวแวกซ์
ขนานปัจจุบัน ตามวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เป็นการ
วิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อเฝ้าระวังประสิทธิผลของยารักษามาลาเรีย
ในผู้ป่วยภาคสนาม โดยผู้ป่วยที่เข้าโครงการจะได้รับการติดตามผล
การรักษาอย่างใกล้ชิดและผลการรักษาจะถูกน�ำมาวิเคราะห์เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินพื้นที่ดื้อยาและเป็นข้อมูลส�ำหรับการพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายการใช้ยารักษามาลาเรีย
2) ศึกษาประสิทธิผลของยารักษามาลาเรียใหม่ๆ ในภาคสนาม
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคใน
พื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแล ด�ำเนินโครงการ
ศึกษาประสิทธิผลของยารักษามาลาเรียใหม่ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประสิทธิผลของยาที่จะน�ำมาใช้เป็นนโยบายใน
อนาคตซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของยารักษา
มาลาเรียทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยในภาคสนาม วิธีด�ำเนินการ
เช่นเดียวกับการเฝ้าระวังประสิทธิผลของยารักษามาลาเรีย (TES)
3) เฝ้าระวังความไวของเชื้อมาลาเรียต่อยาในหลอดทดลอง
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคและ/หรือ
(in vitro test)
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อม ด�ำเนินการวิจัย
เฝ้าระวังความไวของเชื้อมาลาเรียต่อยาในหลอดทดลอง (in vitro
test) เพื่อน�ำไปใช้ในการพิจารณาร่วมกับ TES แล้วน�ำไปก�ำหนด
นโยบายการใช้ยาต่อไปในอนาคต

3) ด�ำเนินการก�ำจัดเชื้อมาลาเรีย โดยใช้แนวทางเลือกใหม่

กิจกรรม

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
N
N
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7) แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื้อดื้อยากับหน่วยงานเครือข่าย

6) ท�ำแผนที่จุดพบเชื้อดื้อยา (Drug resistance mapping)

5) ศึกษาโมเลกุลเครื่องหมาย (Molecular markers) ของการ
ดื้อยารักษามาลาเรีย

4) เฝ้าระวังคุณภาพของยารักษามาลาเรีย (Drug quality
monitoring)

กิจกรรม

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Y
Y
Y
N
และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ ต้องด�ำเนินการสุ่มตรวจ
คุณภาพของยารักษามาลาเรียในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย โดยเฉพาะ
ตามพื้นที่แนวชายแดน เพื่อลดและเฝ้าระวังปัญหายาด้อยคุณภาพ
และยาปลอมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญหาการดื้อยา
รวมทั้งให้มีมาตรการทางกฎหมายกับบริษัทผู้ผลิตและพัฒนา
คุณภาพการผลิต
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคและ/หรือ Y
Y
N
N
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมด�ำเนินการ
ศึกษาโมเลกุลเครื่องหมาย ของการดื้อยารักษามาลาเรีย ซึ่งใน
ปัจจุบันการตรวจโมเลกุลเครื่องหมายที่เป็นเครื่องบ่งชี้ส�ำหรับการ
ดื้อยา เช่น ยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยใน
ตัดสินการดื้อยาในผู้ป่วยแต่ละรายได้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบ
การพิจารณานโยบายการใช้รักษาโรคไข้มาลาเรีย
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงและ/หรืองานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนที่
Y
Y
N
N
จุดพบเชื้อดื้อยา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา
นโยบายการใช้ยารักษาโรคไข้มาลาเรียโดยใช้ผลการตรวจโมเลกุล
เครื่องหมายเป็นตัวช่วยระบุจุดดื้อยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
สามารถก�ำจัดแหล่งเชื้อดื้อยาได้ถูกต้องและเหมาะสม
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงและ/หรืองานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำฐาน
Y
Y
Y
Y
ข้อมูลกลางและ/หรือจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทาง หรือ
สถานการณ์ปัจจุบันของเชื้อมาลาเรียดื้อยาอย่างสม�่ำเสมอ
ค�ำอธิบาย
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NA

Y

Y

Y
Y

NA

Y

Y
Y

NA

NA

Y

NA

NA

Y

Y

Y

Y

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

หน่วยงานต้นสังกัดของสถานบริการตรวจรักษาโรคไข้มาลาเรีย
Y
จัดหางบประมาณส�ำหรับค่าพาหนะเดินทางในการติดตามผลการ
รักษาผู้ป่วยที่รักษาไม่หาย
3) เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เมื่อพบผู้ป่วยดื้อยาในหมู่บ้าน
หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/CDCU ด�ำเนินการค้นหาผู้ป่วย Y
เชิงรุกในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยดื้อยา เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยดื้อยาต้องการ
รีบด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา
4) เร่งรัดมาตรการการควบคุมยุงพาหะและท�ำลายแหล่งแพร่เชื้อ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/ทีมกีฏวิทยา/CDCU ด�ำเนิน
Y
ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยดื้อยา
การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (IRS) ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยดื้อยา
5) ส่งเสริมมาตรการการป้องกันตนเองให้เข้มข้นขึ้นในหมู่บ้านที่พบ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง/CDCU ด�ำเนินการแจกมุ้ง
Y
ผู้ป่วยดื้อยา
LLIN/LLIHN หรือสารทากันยุงให้กับประชาชน ในหมู่บ้านที่พบ     
ผู้ป่วยดื้อยา
กิจกรรมที่ 4 ผลักดันนโยบาย ยกเลิกการใช้ยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
1) ประชุมหารือ เพื่อผลักดันนโยบาย ยกเลิกการใช้ยาเดี่ยวในการ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุมชี้แจงนโยบายการยกเลิก
NA
รักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
การใช้ยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนซึ่ง
การใช้ยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจะส่งเสริม
ให้เกิดการดื้อยาได้มากขึ้น โดยข้อแนะน�ำจาก WHO จะเน้นให้ใช้
ยาผสมอนุพันธ์ุอาร์ติมิซินินในการรักษาและสนับสนุนการยกเลิการ
ใช้ยาเดี่ยว

2) ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยรักษาไม่หาย

กิจกรรมที่ 3 เร่งรัดการด�ำเนินการจัดการหลังจากเกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยา
1) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาลาเรียที่รักษาไม่หายในทุกระดับ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สคร. สสจ.โรงพยาบาลระดับต่างๆ มหาวิทยาลัย จัดประชุมและ
พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมาลาเรียที่รักษาไม่หายในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับทุติยภูมิให้เป็นระบบเดียวกัน

กิจกรรม
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ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รักษาโรคไข้มาลาเรีย เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ร่วมประชุม
ชี้แจงแพทย์ให้เกิดความเข้าใจในการยกเลิกการใช้ยาเดี่ยวในการ
รักษาผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
3) สุ่มส�ำรวจยา Artemisinin monotherapy ในร้านขายยาและ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรีย เช่น ศตม./สสจ.
สถานบริการในชุมชนชายแดน
ด�ำเนินการสุ่มตรวจร้านขายยา หรือร้านขายของช�ำ โดยเฉพาะใน
ตลาดชายแดน เพื่อส�ำรวจว่าพบการจ�ำหน่ายยารักษามาลาเรียใน
ลักษณะยาเดี่ยว (ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานการณ์ดื้อยาได้) หรือไม่

2) ชี้แจงแพทย์เพื่อยกเลิกการใช้ยาเดี่ยวในการรักษาผู้ป่วย
มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

กิจกรรม

Y

Y

N

N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y
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3) สนับสนุนการขอทุนวิจัย (Free application) โครงการวิจัยเพื่อ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง สคร. สนับสนุนนักวิจยั ของกรมควบคุมโรค/ NA
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ให้ขอรับทุน
จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีละ 2-3 โครงการตามหัวข้อวิจัยเพื่อ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียตามความสนใจของนักวิจัยเอง
4) ส่งเสริมการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและ     จัดอบรมการเขียนโครงการวิจัยและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี
NA
ต่างประเทศ
ศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ
เช่น WHO และ Tropical Disease Research-TDR และอื่นๆ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 1
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ รูปแบบการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำจัดโรค
ไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพื่อเขียนโครงการวิจัยโรคไข้มาลาเรีย
NA
กิจกรรมที่ 2 วิจัยเกี่ยวกับการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
1) ประชุมจัดล�ำดับความส�ำคัญของหัวข้อวิจัย
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาจัดล�ำดับหัวข้อการศึกษาวิจัย
NA
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย เช่น การค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ
การใช้ยาไพรมาควินและพิษของยา การป้องกันการติดเชื้อนอกบ้าน
ความปลอดภัยและความทนต่อยาต้านมาลาเรีย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การดื้อยา ความ
ต้านทานของยุงต่อสารเคมี เป็นต้น
2) สนับสนุนทุนการวิจัย ชนิดก�ำหนดหัวข้อ (Commissioned
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดหาทุนวิจัยเพื่อหน่วยงานวิจัยและ NA
research) ในด้านต่างๆ
นักวิจัยที่มีศักยภาพด�ำเนินการวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้
ก่อนแล้วและ/หรือหัวข้อทีไ่ ด้จากการประชุมในข้อ 1 ตัวอย่างหัวข้อวิจยั
เช่น ยารักษาการวินิจฉัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
ตนเอง ฯลฯ

กิจกรรม
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มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4

มาตรการที่ 2

ค�ำอธิบาย

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แนวทาง มาตรการ รูปแบบ เป็นแนวทางใน
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียของแต่ละพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
1) การประชุมวิชาการมาลาเรียแห่งชาติ (National malaria
conference)
2) การประชุมวิชาการมาลาเรียนานาชาติ (International
เพื่อเน้นกิจกรรมร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN
malaria conference)
Economic Community) และนานาชาติ (ASEAN malaria day)
3) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโรคไข้มาลาเรียระดับ
นานาชาติ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
1) ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อน�ำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียและพิจารณาปรับปรุงมาตรการ
2) รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการก�ำจัดโรคไข้
มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคู่มือแนวทางการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
จัดตั้งและรวบรวมฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียในสาขาต่างๆ (Malaria technical advisory group) ในระดับประเทศ
การเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ การก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ ก�ำกับและประเมินผลและตัวชี้วัดการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายในการติดตามประเมินผลทุกระดับ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและรับรองพื้นที่ปลอดเชื้อมาลาเรีย
จัดตั้งคณะประเมินผลในระดับต่างๆ เพื่อทบทวนความก้าวหน้าใน
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียและทบทวนข้อมูลในภาคสนามเพื่อยืนยัน
ว่าไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่เพื่อรับรองว่าเป็นพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อ
มาลาเรีย

กิจกรรม

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA
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คณะประเมินผลระดับจังหวัดทบทวนข้อมูลส�ำหรับพื้นที่ที่ไม่มีการ
แพร่เชื้อ ณ ปี พ.ศ.2558 จ�ำนวน 627 อ�ำเภอ/เขต ในปีต่อๆ ไปจะ
ด�ำเนินการทบทวนในพื้นที่ที่คาดว่าจะปลอดการแพร่เชื้อตามเป้า
หมายที่ตั้งไว้
2) การประเมินรับรองระดับเขต
คณะกรรมการระดับเขต (สคร.) ทบทวนข้อมูลภายในจังหวัดของ
เขตนั้นๆ ในแต่ละปี โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
3) การประเมินรับรองระดับประเทศ
คณะกรรมการประเมินผลระดับประเทศซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมาลาเรียในสาขาต่างๆ ประเมินความส�ำเร็จของความก้าวหน้า
โครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียว่าสามารถเพิ่มพื้นที่อ�ำเภอ/เขตปลอด
ไข้มาลาเรียตามเป้าที่วางไว้หรือไม่
กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดการทบทวนความส�ำเร็จของโครงการฯ
(Program review)
ในภาพรวม โดยทบทวนมาตรการและกิจกรรมที่ด�ำเนินการว่าได้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยด�ำเนินการปีละครั้ง
นอกจากนั้นจะด�ำเนินการประเมินผลอิสระโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
มาลาเรียสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น WHO GFATM
ฯลฯ โดยด�ำเนินการทุก 3-5 ปี
1) ทบทวนผลส�ำเร็จโครงการรายปี (Internal review)
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ทบทวนและประเมินผลส�ำเร็จของโครงการก�ำจัดโรค
ไข้มาลาเรีย โดยด�ำเนินการทุกปี
2) ประเมินผลโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก (External
องค์การอนามัยโลกเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการประเมินผลและสรรหา
review) 3-5 ปี/ครั้ง
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ผู้ช�ำนาญโรคไข้มาลาเรียในสาขาต่างๆ เพื่อท�ำการ
ประเมินทุก 3-5 ปี

1) การประเมินภายในจังหวัด

กิจกรรม

Y
NA

NA

NA

NA

Y
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Y

NA

NA

NA

NA

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y
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กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม การด�ำเนินงานทุกระดับ

กิจกรรม
การนิเทศติดตามผลเป็นการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามที่เคย
ด�ำเนินการมา อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการได้มีการยกระดับจาก
นโยบายควบคุมโรค ไข้มาลาเรียเป็นก�ำจัดไข้มาลาเรีย ท�ำให้มี
มาตรการและกิจกรรมใหม่ๆ จึงต้องมีการจัดท�ำคู่มือแนวทางอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เปลี่ยนทัศนคติรับแนวคิดใหม่ของโครงการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย

ค�ำอธิบาย

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
Y
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 1
ผลักดันนโยบายและกลไกระดับประเทศ ระหว่างประเทศและแนวชายแดน ให้เกิดแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
กิจกรรมที่ 1 ก�ำหนดให้นโยบายก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็นวาระแห่งชาติและมีกลไกการด�ำเนินงานร่วมกันภายในประเทศ
1) แต่งตั้งคณะท�ำงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยหน่วย
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานที่มี    
งานเครือข่ายในระดับชาติ
เครือข่ายในประเทศ ได้แก่ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(จากค�ำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ
และคณะกรรมการบริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ)
2) ประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านนโยบายมาลาเรียระหว่างเครือข่าย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
นโยบาย ได้แก่ สถานการณ์โรค สถานการณ์เชื้อมาลาเรียดื้อยา
การควบคุมยุงพาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา เป็นต้น
3) ลงนามท�ำข้อตกลงระหว่างภาคีเครือข่าย (MOU) ตามความ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุมเพื่อให้เกิดกิจกรรมการลง
เหมาะสม
นามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
- ร่างกรอบข้อตกลงความร่วมมือ
- จัดท�ำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานเครือข่ายตามกรอบข้อตกลง
- ก�ำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ก�ำจัดโรค
4) น�ำแนวคิดการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดประชุม เพื่อผลักดันให้หน่วยงาน
ของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง “สุขภาพในทุกนโยบาย
เครือข่ายค�ำนึงถึงการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ให้เป็นส่วน
(Health in all policies)”
หนึ่งของนโยบายด้านสุขภาพ
กิจกรรมที่ 2 ก�ำหนดให้นโยบายก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย เป็นกลไกการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศและตามแนวชายแดน
1) แต่งตั้งคณะท�ำงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยหน่วย
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานที่มี   
งานเครือข่ายระหว่างประเทศ
เครือข่ายระหว่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ
(จากค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ
และคณะกรรมการบริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ)

กิจกรรม

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

พื้นที่ด�ำเนินการ
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2) ประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านนโยบายมาลาเรียระหว่างเครือข่าย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
นโยบาย ได้แก่ สถานการณ์โรค สถานการณ์เชื้อมาลาเรียดื้อยา การ
ควบคุมยุงพาหะและการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา เป็นต้น
3) ลงนามท�ำข้อตกลงระหว่างภาคีเครือข่าย (MOU) ตามความ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุมเพื่อให้เกิดกิจกรรมการ
เหมาะสม
ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
- ร่างกรอบข้อตกลงความร่วมมือ
- จัดท�ำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานเครือข่ายตามกรอบข้อตกลง
- ก�ำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานเครือข่าย
4) สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย พื้นที่ชายแดนกับจังหวัด
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดประชุมเพื่อให้จังหวัดชายแดน
ชายแดนคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน
คู่ขนานในไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ตาก กาญจนบุรี ระนอง
อุบลราชธานี จันทบุรี ร่วมด�ำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 2 ผลักดัน/สนับสนุนเครือข่ายให้ลงทุนและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายให้มีบทบาทใน ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดประชุมให้เครือข่ายได้รับการพัฒนา
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (Partner network capacity
ศักยภาพด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียและรับรู้บทบาทใน
building)
การด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 ผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการ
- ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค จัดประชุมให้องค์กรปกครองส่วน
ปกครองท้องถิ่นมีบทบาทในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุม          ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและหน่วยงานเอกชน สามารถก�ำหนด/
โรคไข้มาลาเรีย ด้วยการให้รางวัล สร้างแรงจูงใจ กับหน่วยงาน
เลือกใช้วิธีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจการหลักภายใน
ที่มีผลการด�ำเนินงานเด่น/ยั่งยืน
ชุมชนที่รับผิดชอบ
- ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ก�ำหนดนิยามในการประเมินหน่วยงานฯ
● หน่วยงานทีม
่ ผี ลการด�ำเนินงานดีเด่น เช่น หน่วยงานในพืน้ ทีแ่ พร่
เชือ้ /มีวธิ กี ารป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียทีโ่ ดดเด่น/ได้รบั รางวัล
● หน่วยงานที่มีผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง/ยั่งยืน เช่น มี
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี

กิจกรรม

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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Y
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NA

N

NA

NA

Y

NA

NA

N

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
มาตรการที่ 1
พัฒนาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย พฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงในด้านการป้องกันควบคุมและ
ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แพร่เชื้อทั้งไทยและต่างชาติ
เฝ้าระวังโรค เช่น การเปิดรับข่าวสารด้านมาลาเรีย อาการของโรค
การรีบตรวจเลือด การกินยาให้ครบ การป้องกันตนเองและ
ครอบครัวจากมาลาเรีย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
การสื่อสารเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและมีพฤติกรรมใน NA
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวัง
การป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย มุ่งเน้นการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรียของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียทั้ง
โรคไข้มาลาเรีย มีดังนี้
ไทยและต่างชาติ
1. อาการของโรค เพื่อให้รีบมาตรวจเลือด ซึ่งจะเป็นการลดแหล่ง
รังโรคและการแพร่เชื้อ
2. ข้อมูลเรื่องการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่มีไข้
3. ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมาลาเรีย หากมีผู้ป่วย
มาลาเรียเดินทางเข้ามาในพื้นที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อ นอกจากนี้
ลักษณะกิจกรรมมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ความหนัก
เบาของการแพร่เชื้อมาลาเรีย
1) ประเมินและวิเคราะห์ด้านความรู้ การรับรู้และพฤติกรรม
1. จัดท�ำแบบสอบถามและแนวทางการส�ำรวจชุมชน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ Y
ป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียและการรับสื่อ
2. ส�ำรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้มาลาเรีย
การเคลื่อนย้ายประชากร ลักษณะของชุมชน ระดับความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักและพฤติกรรมการป้องกัน การควบคุม
และเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย ช่องทางการสื่อสาร สื่อและเครื่อง
มือที่พึงพอใจ การคิด Key message ที่เกี่ยวข้องจากความคิด
ของชุมชน ควรส�ำรวจรวมประชากรไทยและต่างชาติในพื้นที่ด้วย
NA
2) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการ
1. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งและประชุมกรรมการ 2 ครั้ง ต่อปี
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (BCC)
2. กรรมการวางแนวทางพฤติกรรมและ Theme ส�ำหรับการสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย

กิจกรรม
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ค�ำอธิบาย

NA

Y

NA

Y

Y

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA

3) พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการของการสื่อสารเพื่อการ
1. จัดท�ำรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (BCC) ส�ำหรับการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย อปท. เพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม โดยมีการสรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้าน BCC ที่ผ่านมา พร้อมสื่อ เครื่องมือที่มีการผลิต ผลการ
ประเมินสื่อและช่องทางผลการประเมิน/ส�ำรวจโครงการมาลาเรีย
ที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสื่อ
2. จัดประชุมเพื่อเสนอผลข้อ 1 และร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนา
สุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การระบุพฤติกรรมที่ควรเป็น
ส�ำหรับการก�ำจัดไข้มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อต้นแบบ เครื่องมือและวิธีการที่มีความจ�ำเพาะ ส�ำหรับการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียทั้งไทยและต่างชาติ
1) ปรับปรุงและจัดท�ำต้นแบบสื่อและเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อ 1. รวบรวบสื่อและเครื่องมือที่ผลิตและใช้ในการให้ความรู้เรื่อง
NA
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โรคไข้มาลาเรียและจัดแยกหมวดหมูต่ ามลักษณะของ Key massages
2. ศึกษาพฤติกรรมหรือ Theme ที่ต้องบรรลุผลในการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรีย ส่วนหนึ่งให้น�ำผลส�ำรวจชุมชนมาวิเคราะห์
เพื่อก�ำหนดแนวทางของ Key messages
3. ท�ำความตกลงเรื่อง Theme/Key messages
4.น�ำเสนอ Key messages ที่ปรับปรุงจากเดิม หรือสร้างใหม่จาก
ผลส�ำรวจชุมชน รวมทั้งก�ำหนดหรือวางแนวทางสื่อ เครื่องมือ
กิจกรรมและช่องทางที่จะใช้ส�ำหรับ Key message
2) ทดสอบและปรับต้นแบบสื่อและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารเพื่อ 1. ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลงจัดท�ำร่างสื่อต้นแบบส่งให้จังหวัด
Y
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือจังหวัดจัดท�ำสื่อต้นแบบ ตามผลการประชุม ปรับปรุงสื่อและ
เครื่องมือ เพื่อน�ำไปทดสอบกับประชากรเป้าหมาย (ควรเป็นกลุ่ม
เดียวกับกลุ่มที่ส�ำรวจมาก่อนหน้านี้แล้ว)
2. จังหวัดน�ำสื่อไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างตัวแทนของประชากร
กลุ่มเสี่ยง (จังหวัด C=3 จังหวัดและ จังหวัด E=1 จังหวัด)

กิจกรรม
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ค�ำอธิบาย

NA
N

NA

N

NA
Y

NA

N

N

NA

NA
N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA

3) ผลิตสือ่ และเครือ่ งมือในการสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม - สื่อผลิตให้เหมาะสมกับความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษาและ
วัฒนธรรม ทั้งประชากรไทยและต่างชาติ
- ค่าพิมพ์สื่อและผลิตเครื่องมือ (เน้นกลุ่ม C1+C2)
4) ค่าขนส่งสื่อไปจังหวัดเป้าหมาย
- ค่าขนส่งไปถึงจังหวัด
NA
5) สื่อสารให้ความรู้ผ่านวิทยุท้องถิ่น
- จัดจ้างวิทยุท้องถิ่นให้จัดรายการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้
Y
- ด�ำเนินการ 1 ครั้ง/เดือน/จังหวัด
มาลาเรีย
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงรับฟัง ซึ่งเหมาะส�ำหรับผู้อ่านหนังสือไม่ออกและควร
ส่งเสริมให้ออกอากาศในภาษาท้องถิ่น (C1+C2)
6) สื่อสารให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยุส่วนกลาง (ด�ำเนินการ 1 ครั้ง
- จัดจ้างวิทยุส่วนกลางให้จัดรายการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้
NA
ต่อเดือน)
มาลาเรียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย เพื่อการผลักดันการก�ำจัดโรค
ไข้มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 3 เร่งรัดให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียทั้งไทยและต่างชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและมีพฤติกรรมใน
การป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียที่เหมาะสมผ่านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1) คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขส�ำหรับการสื่อสารเพื่อการ
1. ร่างหน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขที่
Y
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมาลาเรีย
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมการ
ป้องกัน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย เน้นให้มีการเยี่ยม
บ้านหรือสนทนา ให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและติดตาม
กระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยมาลาเรียกินยาให้ครบทุกวัน รวมทั้งการไป
ตรวจตามนัด อาสาสมัครควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้ความรู้
เรือ่ งโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย เช่น การรณรงค์
การชุบมุ้ง การพ่นเคมี

กิจกรรม
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3) อาสาสมัครสาธารณสุขด�ำเนินกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมาลาเรีย

2) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมาลาเรีย

กิจกรรม
2. จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมก�ำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของอาสาสมัคร รวมทั้งแนวทางการติดตาม
นิเทศและประเมินผลการด�ำเนินงานของอาสาสมัครและการ
พัฒนาความสามารถและทักษะ
3. คัดเลือกผ่านการทาบทามอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติ
และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดและจัดท�ำรายชื่อรวม
รายละเอียดของที่อยู่
1. จัดท�ำหลักสูตรการอบรม เน้นให้อาสาสมัครมีความรู้เรื่อง
โรคไข้มาลาเรีย การป้องกัน การควบคุมและเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เพิ่มพูนทักษะในวิธีการสื่อสารและการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อ
ให้อาสาสมัครมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการให้
ความรู้ โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
โรคไข้มาลาเรีย (ตามพฤติกรรมและ Theme ที่มีการก�ำหนดจาก
กรรมการวิชาการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2. อบรมอาสาสมัครเน้นทั้งความรู้และทักษะในการให้ความรู้
การจัดท�ำรายงานผลกิจกรรม
3. ประเมินผลความรู้และทักษะ
1. มอบหมายให้อาสาสมัครด�ำเนินการเยี่ยมบ้านประชาชนในชุมชน
เน้นกลุ่มเสี่ยงโดยการให้ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย การป้องกัน
การควบคุมและการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
อาจก�ำหนดให้เยี่ยมพร้อมทั้งให้สุขศึกษา 20-30 หลังคาเรือนต่อ
เดือนและมีส่วนร่วมในการประชุมหมู่บ้านประจ�ำเดือน ให้
สุขศึกษาในภาษาถิ่น มีทักษะใช้สื่อประกอบให้เป็น
2. อาสาสมัครติดตามไปบ้านผูป้ ว่ ยมาลาเรีย เพือ่ ติดตามการกินยารักษา
ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องโรคไข้มาลาเรีย การป้องกัน ย�้ำเตือนการกินยา
ให้ครบเพือ่ ให้รกั ษาหายขาด รวมทัง้ การไปตรวจเจาะเลือดตามนัด
3. การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรม

ค�ำอธิบาย

Y

Y

N

N

N

N

N

N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

89

ค�ำอธิบาย

4) จัดรณรงค์วนั มาลาเรียโลก (World malaria day) ระดับประเทศ 1. จัดประชุมเสนอผลงานวิชาการแสดงเทคโนโลยี แนวทางและวิธี
การใหม่ๆ ตัวอย่างผลส�ำเร็จของโครงการในการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรียโดยมีผู้เข้าประชุมจากจังหวัด สคร. อาสาสมัครที่
รับรางวัล (ตัวแทนประกวดจากระดับเขต)
2. จัดกิจกรรมวันรณรงค์มาลาเรียโลก โดยมอบรางวัล
ประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานและอาสาสมัครดีเด่น
5) จัดประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สนามในงาน
จัดร่วมกับการประชุมวันมาลาเรียโลก
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (ระดับประเทศ)
6) จัดรณรงค์วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day) ในอ�ำเภอที่มี 1. จัดประชุมเสนอผลงานวิชาการแสดงเทคโนโลยี แนวทางและวิธี
การแพร่เชื้อมาลาเรีย)
การใหม่ๆ ตัวอย่าง ผลส�ำเร็จ โครงการ ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
โดยมีผเู้ ข้าประชุมจาก สคร. ศตม. รพ.สต. อ�ำเภอ อปท. ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย อาสาสมัครด้านมาลาเรียและจัดประกวดเจ้าหน้าที่
สนามและอาสาสมัครตัวแทนระดับจังหวัดเพือ่ เข้าแข่งขันระดับเขต
2. การประกวดเจ้าหน้าที่สนามและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านด้านส่งเสริมการก�ำจัดไข้มาลาเรีย ให้ก�ำหนดคุณสมบัติ
และวิธีการตัดสินร่วมกันและส่งชื่อพร้อม Port folio ของผู้ได้รับ
คัดเลือกมายังส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง เพื่อคัดเลือกในระดับ
ประเทศต่อไป
3. มอบรางวัล ประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานและอาสาสมัครดี
เด่นในงานวันมาลาเรียโลก
4. จัดกิจกรรมวันรณรงค์มาลาเรียโลก เน้นการเผยแพร่แนวคิดการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย การรณรงค์ให้ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม
ด�ำเนินงาน หรือ มีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง รวมทั้ง
การร่วมมือควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย

กิจกรรม

NA
N

NA
Y

N

NA

N

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
N
N
N
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9) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติส�ำหรับการ
สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมาลาเรีย

7) จัดประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สนามในงาน
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย (ระดับจังหวัด)
8) คัดเลือกอาสาสมัครสุขภาพต่างชาติ (Migrant Health
Volunteer-MHVs) ส�ำหรับการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้านมาลาเรียในกลุ่มประชากรต่างชาติ

กิจกรรม

1. เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อปท.
ก�ำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัคร
สุขภาพต่างชาติ ในเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพของประชากรต่างชาติ
ในการป้องกันตนเอง รวมทั้งการร่วมควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้
มาลาเรีย
2. สรรหา/ทาบทาม อาสาสมัครสุขภาพต่างชาติ จากประชากรต่างชาติ
ในพืน้ ที่ (1 คนต่อ 1 กลุม่ บ้านในหมูบ่ า้ น 18 จังหวัดชายแดน)
1. จัดท�ำหลักสูตรการอบรมเน้นให้อาสาสมัครมีความรู้เรื่อง
โรคไข้มาลาเรีย การป้องกันการควบคุมและเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เพิม่ พูนทักษะในวิธกี ารสือ่ สารและการจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ พือ่ ให้
อาสาสมัครมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการให้ความรู้
โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
โรคไข้มาลาเรีย (ตามพฤติกรรมและ Theme ที่มีการก�ำหนดจาก
กรรมการวิชาการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2. อบรมอาสาสมัครเน้นทั้งความรู้และทักษะในการให้ความรู้
การจัดท�ำรายงานผลกิจกรรม
3. ประเมินผลความรู้และทักษะ

ค�ำอธิบาย

NA

Y

NA

N

NA

N

NA

N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
N
N
N
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ค�ำอธิบาย

1. มอบหมายให้อาสาสมัครด�ำเนินการเยี่ยมบ้านประชาชนในชุมชน
เน้นกลุ่มเสี่ยง โดยการให้ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย การป้องกัน
การควบคุมและการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
อาจก�ำหนดให้เยี่ยมพร้อมทั้งให้สุขศึกษา 20-30 หลังคาเรือน/
เดือนและมีส่วนร่วมในการประชุมหมู่บ้านประจ�ำเดือน ให้
สุขศึกษาในภาษาถิ่น มีทักษะการใช้สื่อประกอบให้เป็น
2. อาสาสมัครติดตามไปบ้านผู้ป่วยมาลาเรีย เพื่อติดตามการกินยา
รักษา ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งโรคไข้มาลาเรีย การป้องกัน ย�ำ้ เตือนการกินยา
ให้ครบเพื่อให้รักษาหายขาด และการไปตรวจเจาะเลือดตามนัด
3. การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรม
11) จัดท�ำแผนที่และแฟ้มสุขภาพ (Health folder) ของประชากร - Map ใช้สถานทีอ่ ยูอ่ าศัยของต่างชาติ ส่วน Health folder ใช้การ
ต่างชาติ
ส�ำรวจตามทีพ่ กั อาศัย นับเป็นครอบครัว (พี่ แม่ ลูก เป็นต้น) หากมี
หลายครอบครัว ให้แยกรายละเอียด ควรมีขอ้ มูลการเจ็บป่วยด้วย
มาลาเรียและโรคอืน่ ๆ การติดต่อ สถานทีเ่ กิด ทีอ่ ยูใ่ นประเทศบ้านเกิด
และชือ่ ทีอ่ ยู่ นายจ้างในประเทศไทยโดยให้มกี ารปรับปรุงทุกปี
กิจกรรมที่ 4 พัฒนา ปรับปรุงแผนการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับสถานศึกษา
1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้
1. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี
มาลาเรียส�ำหรับสถานศึกษา
2. กรรมการวางแนวหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย รวมทั้ง
การมีสว่ นร่วมของนักเรียนและครู ชุมชน ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับสถาน
1. จัดท�ำร่างหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งการมี
ศึกษา
ส่วนร่วมของนักเรียนและครู ชุมชน ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับระบบการศึกษาและเนื้อหาของการ
ศึกษา โดยขอความคิดเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญจากระทรวงศึกษาธิการ
3. ก�ำหนดการปรับปรุงและทดสอบในโรงเรียน รวมทั้งตารางการ
ติดตาม นิเทศงานร่วมกัน
4. ประชุมรอบสองหลังการทดสอบในพื้นที่

10) อาสาสมัครสุขภาพต่างชาติด�ำเนินกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านมาลาเรียในกลุ่มประชากรต่างชาติ

กิจกรรม

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA
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ค�ำอธิบาย

N

NA

NA

NA

NA

N

NA

NA

NA

N

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
Y
Y
N

1. ประชุมเพือ่ ทดสอบหลักสูตรการเรียนรูเ้ รือ่ งโรคไข้มาลาเรีย รวมทัง้
การมีสว่ นร่วมของนักเรียนและครู ชุมชน ในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
2. ชี้แจงการทดสอบให้แก่ครู ตชด.และจัดให้สอนตามหลักสูตร
3. น�ำเสนอผลการทดสอบและขอความเห็นจากผู้เข้าประชุม
4) ผลิตหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับสถานศึกษา - แจกหลักสูตรการเรียนรูใ้ ห้แก่โรงเรียน ตชด.และโรงเรียนอืน่ ๆ ใน
NA
พืน้ ที่ 27 จังหวัด ตามล�ำดับความส�ำคัญแรกและจัดท�ำเป็น
E-book ลงเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆ เช่น เว็บไซด์สำ� นักโรคติดต่อน�ำ
โดยแมลง
5) เผยแพร่หลักสูตรการเรียนรูเ้ รือ่ งโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับสถานศึกษา - เผยแพร่หลักสูตรการเรียนรูเ้ รือ่ งโรคไข้มาลาเรียในสถานศึกษา ใน NA
รูปเล่ม E-book ผ่านช่องทางต่างๆ และประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไชต์
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานในการเชือ่ มต่อลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร
6) ติดตามผลการน�ำหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียไปใช้ นิเทศติดตามงานในสถานศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
Y
ในสถานศึกษา
มาตรการที่ 2 สื่อสารความเสี่ยงโรคไข้มาลาเรียส�ำหรับภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติและกลุ่มประชากรต่างๆ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ปรับปรุงกลยุทธ์ แนวทางและวิธีการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรีย
1) จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงเรื่อง
1. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี
NA
โรคไข้มาลาเรีย
2. กรรมการร่วมวางกลยุทธ์ แนวทางและวิธีการสื่อสารความเสี่ยง
ในภาวะต่างๆ ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันถึงภาวะเสี่ยงต่างๆ ของ
โรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งกลุ่มประชากรต่างๆ เช่น นักท่องเที่ยว
รวมทั้งการวางกรอบอนุกรรมการจัดการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
ร่วมกับ CDCU

3) ทดสอบและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย
ส�ำหรับสถานศึกษา

กิจกรรม
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ค�ำอธิบาย

NA

Y

NA

NA

N

NA

NA

N

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA

1. จัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
เผชิญปัญหาภาวะเสี่ยงของโรคไข้มาลาเรียและกลุ่มประชากรที่
แตกต่างกัน เช่น นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
2. ร่วมวางแผน ขั้นตอน แนวทาง วิธีการ การปฏิบัติ สื่อ เครื่องมือ
และช่องทางในการสื่อสารความเสี่ยงส�ำหรับโครงการก�ำจัดโรคไข้
มาลาเรียของประเทศไทย ในภาวะต่างๆ และกลุ่มประชากรต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อ เครื่องมือและคู่มือการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรีย
1) จัดตั้งและประชุมคณะท�ำงานพัฒนาคู่มือ สื่อและเครื่องมือการ 1. ปรับปรุงร่างสื่อ เครื่องมือ วิธีการในการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อน�ำ NA
สื่อสารความเสี่ยง
ไปจัดท�ำสื่อต้นแบบ (ทดสอบก่อนน�ำไปใช้) ให้เชิญตัวแทน
ประชาชนที่ไม่ใช่อาสาสมัครสาธารณสุขมาให้ข้อคิดเห็นในภาวะ
เหตุการณ์สมมติและการเป็นนักท่องเที่ยว
2. จัดท�ำคู่มือในการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรีย
2) ทดสอบและปรับปรุงคู่มือ สื่อและเครื่องมือการสื่อสารความ
1. วันแรกประชุมชี้แจงผลการพัฒนาคู่มือ สื่อและเครื่องมือการ
Y
เสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรีย
สื่อสารความเสี่ยง ภายใต้ค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญและจัดเตรียม
การทดสอบ (เตรียมร่างสื่อ เครื่องมือ คู่มือแนวทาง เพื่อพิจารณา
ในการประชุม พร้อมปรับปรุงค�ำถามในการทดสอบ)
2. วันที่สอง ทดสอบคู่มือและสื่อรวมทั้งเครื่องมือการสื่อสารความ
เสี่ยง เลือก 2 พื้นที่ตัวแทน (C=ประชาชนพื้นที่แพร่เชื้อสูง
E=นักท่องเที่ยวต่างถิ่น มาเที่ยวในพื้นที่เคยมีโรคไข้มาลาเรีย)
3. วันที่สาม สรุปผลการทดสอบและค�ำแนะน�ำ
3) จัดพิมพ์สื่อ จัดท�ำเครื่องมือและคู่มือการสื่อสารความเสี่ยงเรื่อง สื่อ เครื่องมือ คู่มือการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรียจะเป็น NA
โรคไข้มาลาเรีย
ผลผลิตจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวม
ประชาชนด้วย ผ่านการจัดท�ำต้นแบบ ทดสอบ ปรับปรุงและ
ขอค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรีย

กิจกรรม
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มาตรการที่ 3

ค�ำอธิบาย

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
NA NA NA NA

- จัดท�ำบทความน�ำเสนอเรื่องโรคไข้มาลาเรีย ประชาชนจะช่วยกัน
ก�ำจัดไข้มาลาเรียได้อย่างไร เน้นให้มีความภาคภูมิใจที่
ประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างอันดีของการด�ำเนินงานก�ำจัดไข้
มาลาเรีย
5) รวบรวมสื่อต้นแบบส�ำหรับการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้
- จัดจ้างออกแบบ Application ที่ประชาชนชื่นชอบเน้นให้ใช้ง่าย NA
มาลาเรีย
รวมทั้งวิธีการดาวน์โหลดผ่านเว็บ การแชร์กราฟิกที่ออกแบบให้
เข้าใจง่ายอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อย�้ำเตือนเรื่องโรคไข้มาลาเรีย และ
จัดท�ำเป็นภาษาต่างๆ ในประเทศเอเซียน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแนวทางการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
1) จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการพัฒนากลยุทธ์ การก�ำจัดโรค 1. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งและประชุมคณกรรมการ 2 ครั้งต่อปี
NA
ไข้มาลาเรียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้า
กรรมการควรมีประชาชนที่ไม่ใช่ภาคสาธารณสุขจากพื้นที่ไข้สูง
ระวังโรค
และเตรียมก�ำจัดไข้มาลาเรียร่วมด้วย
2. คณะกรรมการร่วมวางพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบส�ำหรับการ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม
และเฝ้าระวังโรค
2) พัฒนารูปแบบส�ำหรับการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนมีส่วน 1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาครัฐ NGO หน่วยงานความมั่นคง
NA
ร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
ประชาชนตัวแทนจากพื้นที่ไข้สูงและเตรียมก�ำจัดมาลาเรีย น�ำเข้า
ความคิดเห็นจากกรรมการฯ เพื่อเป็นร่างแนวทางการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
2. แบ่งกลุ่มจัดท�ำรูปแบบ แผน กิจกรรมที่ชุมชนจะมีส่วนร่วม โดย
ให้หน่วยงานภาครัฐ NGOs และอื่นๆ เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ
และอาจให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
3. เสนอแนวทางการประเมินของชุมชน ผู้ประเมิน การวัดความ
ส�ำเร็จของงาน

4) เผยแพร่บทความเพื่อสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้มาลาเรียใน
ภาษาต่างๆ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

95

ค�ำอธิบาย

N
NA

NA

N

N
NA

NA

N

N

NA

NA

N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
N
N
N

3) ถ่ายทอดและระดมแนวคิดรูปแบบการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดย 1. จัดท�ำ (ร่าง) รูปแบบการก�ำจัดโรคมาลาเรียโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
ในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
2. สื่อสารในการท�ำประชาคมเรื่องรูปแบบการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
โดยชุมชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นถึงความ
สามารถและการขอความสนับสนุนจากรัฐ เอกชนและอปท. รวมทัง้
ตั้งเป้าให้เพิ่มพูนศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
และพฤติกรรมการป้องกัน การควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย
การสื่อสารที่เหมาะสม โดยให้ค�ำนึงถึงทุกกลุ่มประชากรทั้งไทย
และต่างชาติของอ�ำเภอที่มีความแตกต่างกัน รูปแบบกิจกรรมการ
ก�ำจัดไข้มาลาเรีย จึงต้องร่วมกันจัดสรรให้เหมาะสมด้วย
3. อาจวางแผนงานกิจกรรม ให้อปท. มีส่วนสนับสนุนงบประมาณ
ด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตกลงเรื่องการดูแลและประเมินผล การวางแผนระยะยาวและจุด
ความส�ำเร็จ
4) นิเทศติดตามรูปแบบการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนมี
- จังหวัดติดตามงานพร้อมกับอ�ำเภอ
Y
ส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
5) ประเมินผลรูปแบบการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนมี
- ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปหารูปแบบที่เหมาะสมและ
NA
ส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
น�ำไปเผยแพร่
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต้นแบบก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
1) จัดตั้งกรรมการก�ำหนดคุณสมบัติชุมชนต้นแบบก�ำจัดโรคไข้
1. จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี
NA
มาลาเรีย
กรรมการควรมีประชาชนที่ไม่ใช่ภาคสาธารณสุขจากพื้นที่ไข้สูง
และเตรียมก�ำจัดไข้มาลาเรียร่วมด้วย
2. กรรมการร่วมก�ำหนดรูปแบบส�ำหรับการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรค
2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนต้นแบบก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
Y

กิจกรรม
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- จัดร่วมกับงานรณรงค์วันมาลาเรียโลก

ค�ำอธิบาย

หมายเหตุ :
Y = Yes ต้องปฏิบัติในพื้นที่                   N = No ไม่ต้องปฏิบัติในพื้นที่                        NA = Not Applicable ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่

3) สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องการก�ำจัด
โรคไข้มาลาเรียในชุมชน
4) จัดประกวดและประกาศเกียรติคุณชุมชนและโรงเรียนต้นแบบ
ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย

กิจกรรม

Y

N

N

N

พื้นที่ด�ำเนินการ
C1 C2 E1 E2
Y
N
N
N
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ในประเทศ

- กระทรวงต่างๆ
● กระทรวงกลาโหม
● กระทรวงมหาดไทย
● กระทรวงศึกษาธิการ
● กระทรวงการคลัง
● กระทรวงการต่างประเทศ
● กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
● กระทรวงคมนาคม
● กระทรวงพาณิชย์
● กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
● กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
● กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
● กระทรวงแรงงาน
● กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
● กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
- กรุงเทพมหานคร
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ส�ำนักงบประมาณ
- ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

5. ภาคีเครือข่าย (Stakeholder)

●

●
●
●

ระหว่างประเทศ
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for
Refugees-UNHCR)
องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจ�ำประเทศไทย
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11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

3.
4.

ล�ำดับ
1.
2.

กิจกรรม
จัดตั้งกลุ่มประสานงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ โดยนายก
รัฐมนตรี (ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ 93/2558)
จัดท�ำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
การประชุมน�ำเสนอ (ร่าง 1) กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก�ำจัด
มาลาเรียแห่งชาติ (นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน) ครั้งที่ 1
ประชุมปรึกษาหารือ ก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรึกษาหารือและปรับ (ร่าง 2) กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง ร่วมกับผู้แทนจาก สสจ.
สคร.และศตม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�ำ (ร่าง 3) แผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 โดยมีผู้ปฏิบัติ
งานในระดับพื้นที่ จาก สสจ. สคร.และศตม. ทั่วประเทศ ให้ข้อเสนอแนะ (Public hearing ครั้งที่ 1)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�ำ (ร่าง 4) แผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคมาลาเรีย (ค�ำสั่งที่ 1/2558 ณ วันที่ 24 มิ.ย.2558) ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�ำ (ร่าง 5) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
โดยมีผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ จาก สสจ. สคร. ศตม.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ให้ข้อเสนอแนะ (Public
hearing ครั้งที่ 2)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนกิจกรรมและงบประมาณการก�ำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย
พ.ศ.2560-2569  โดยจ�ำแนกตามพื้นที่ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไข้มาลาเรีย
การประชุมน�ำเสนอ (ร่าง 6) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญในคณะท�ำงาน
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคมาลาเรีย (ค�ำสั่งที่ 1/2558 ณ วันที่ 24 มิ.ย.2558) ครั้งที่ 2

6. กรอบขั้นตอนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2560-2569

20 ต.ค.2558

13-15 ต.ค.2558

1-2 ต.ค.2558

6 ส.ค.2558

27-28 ก.ค.2558

6-8 ก.ค.2558

23, 25 มิ.ย.2558

มี.ค.-พ.ค.2558
22 พ.ค.2558

ระยะเวลา
11 มี.ค.2558
26 มี.ค.2558

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ผู้รับผิดชอบ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
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การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569

18.

17.

16.

13.
14.
15.

กิจกรรม
ประชุมจัดท�ำแผนงบประมาณการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรีย ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้
ข้อเสนอแนะ
เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย เข้าที่ประชุมกรมควบคุมโรค
เสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย เข้าที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเสนอ (ร่าง 7) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ (นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นประธาน) ครั้งที่ 2
การประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ (รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธาน) ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ผ่านมติการประชุมคณะรัฐมนตรี

ล�ำดับ
12.

ปี 2560 เป็นต้นไป

26 เมษายน 2559

15 กุมภาพันธ์ 2559

8 ธันวาคม  2558
8 มกราคม 2559
28 มกราคม 2559

ระยะเวลา
16-18 พ.ย.2558

กระทรวงสาธารณสุข/
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

ผู้รับผิดชอบ
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

7. ค�ำย่อ
นคม.
ศตม.
สคร.
สสอ.
สสจ.
รพ.
รพ.สต.
อปท.
A1

BMGF
BMP
CI
C1

Vector Borne Disease Unit
Vector Borne Disease Center
Office of Disease Prevention and Control
District Health Office
Provincial Health Office
Hospital
Health Promoting Hospital
Local Administrative Organization
Transmission area : Perennial transmission
area
Transmission area : Periodic transmission
area
Annual Blood Examination Rate
Active Case Detection
Adequate Clinical and Parasilogical Response
Artemisinin – based Combination Therapy
Annual Parasite Incidence
Non-transmission area : High risk area
Non-transmission area : Low risk area
Behavior Change Communication
Center of Excellence for Biomedical and
Public Health Informatics
Bill-Melinda Gate Foundation
Border Malaria Post
Case Investigation
Control area

C2

Pre-Elimination area

CD
CDCU
CSO
DHS
DOT

Communicable Disease
Communicable Disease Control Unit
Civil Society Organization
District Health System
Direct Observe Treatment

A2
ABER
ACD
ACPR
ACT
API
B1
B2
BCC
BIOPHICS
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หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พื้นที่แพร่เชื้อตลอดปี
พื้นที่แพร่เชื้อบางฤดูกาล
อัตราการเจาะเลือดตรวจในรอบปีต่อประชากรร้อยคน
การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
อัตราการรักษาหายขาดของผู้ป่วย
ยาผสมอนุพันธุ์อาร์ติมิซินิน
อัตราการเกิดโรคในรอบปีต่อประชากรพันคน
พื้นที่ไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงสูง
พื้นที่ไม่มีการแพร่เชื้อ-เสี่ยงต�่ำ
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและ
สาธารณสุข
มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์
มาลาเรียชุมชนชายแดน
การสอบประวัติผู้ป่วย (ทางระบาดวิทยา)
อ�ำเภอที่มีการแพร่เชื้อสูงและอุบัติการโรค
(API) มากกว่า 1 ต่อประชากรพันคน
อ�ำเภอที่มีการแพร่เชื้อต�่ำและอุบัติการโรค
(API) น้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน
โรคติดต่อ
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ภาคประชาสังคม
ระบบสุขภาพอ�ำเภอ
การจัดให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้า
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E1
E2

Elimination area
Vertified Elimination area

FSAT
FI
FU
GFATM

Focal Screening And Treatment
Foci Investigation
Follow Up
Global Fund to Fight Against AIDS, Tuberculosis and Malaria
Geographic Information System
Java Health Center Information System

GIS
JHCIS
IOM
IRS
ITN
LLIN
LLIHN
M1

M2

MC
MDA
ME
MMR
MOU
MORU
MP
MPR
MR
MSAT
NGO
P. falciparum
P. vivax
P. malariae

International Organization of Migration
Indoor Residual Spraying
Insecticide Treated Net
Long Lasting Insecticidal Treated Net
Long Lasting Insecticidal Treated Hammock
Net
Migrant 1 : A none Thai person who has
stayed in Thailand equal to/more than 6
months per year.
Migrant 2 : A none Thai person who has
stayed in Thailand lower than 6 months per
year.
Malaria Clinic
Mass Drug Administration
Malaria Elimination
Malaria Mortality Rate
Memorandum of Understanding
Mahidol-Oxford Research Unit
Malaria Post
Malaria Positive Rate
Mortality Rate
Mass Screening And Treatment
Non Govermental Organization
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax
Plasmodium malariae

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

อ�ำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ในระยะเวลา 1-3 ปี
อ�ำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ในระยะเวลา 3 ปี
ขึ้นไป
การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ
การติดตามผลการรักษาผู้ป่วย
กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โปรแกรมระบบรายงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง
มุ้งธรรมดาชุบสารเคมี
มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน
มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนานคลุมเปล
ต่างชาติ 1 (ต.1) หมายถึง ต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย
อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ต่างชาติ 2 (ต.2) หมายถึง ต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย
อาศัยอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 6 เดือน
มาลาเรียคลินิก
การรักษากลุ่ม
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
อัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย
บันทึกความเข้าใจ
หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด
มาลาเรียชุมชน
อัตราพบเชื้อต่อจ�ำนวนตรวจโลหิต
อัตราตาย
องค์กรพัฒนาเอกชน
เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม
เชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์
เชื้อมาลาเรียชนิดมาลาเรอี
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PCD
PCR
RDCP
RDT
TDR
TES
SMRU
USAID
WHO
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Passive Case Detection
Polymerase Chain Reaction
Revitalizing Disease Comtrol Program
Rapid Diagnostic Test
Tropical Disease Research laboratory
Therapeutic Efficiency Study
Shoklo Malaria Research Unit
United States Agency for International
Development
World Health Organization

การค้นหาผู้ป่วยเชิงรับ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพริเมอเรส
การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค
ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว
ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน
การศึกษาประสิทธิภาพของยารักษามาลาเรีย
ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา
องค์การอนามัยโลก
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8. คณะท�ำงานจั
ดท�ำแผนยุ
ดโรคไข้กมําาลาเรี
ย มาลาเรีย
8. คณะทํ
างานจัดททํธศาสตร์
าแผนยุกท�ำจัธศาสตร์
จัดโรคไข้

-ร่าง-

คําสั่งคณะกรรมการบริหารกําจัดมาลาเรียแห่งชาติ
ที่ 1 / 255๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์กําจัดโรคมาลาเรีย
----------------------------------------อนุสนธิคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้
แต่ง ตั้งคณะกรรมการอํา นวยการกํา จัดมาลาเรียแห่งชาติแ ละคณะกรรมการบริหารกํา จัดมาลาเรียแห่งชาติ เพื่อให้ก าร
แก้ไขปัญหาโรคมาลาเรียและกําจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย โดยมุ่งสู่การกําจัดมาลาเรียแห่งชาติ
(Malaria Elimination) นั้น
ดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารดํา เนิน งานป้อ งกัน ควบคุม โรคมาลาเรีย ให้มีป ระสิท ธิภ าพ อาศัย อํา นาจของคณะ
กรรมการบริห ารกํา จัด มาลาเรีย แห่ง ชาติ ข้อ (๗) ตามคํา สั่ง สํา นัก นายกรัฐ มนตรี ที่ ๙๓/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๒๖ มีน าคม
๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์กําจัดโรคมาลาเรีย โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1. นายโสภณ

เมฆธน
อธิบดีกรมควบคุมโรค
2. นายวิชัย สติมัย
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
3. นายจีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. นายโอภาส การย์กวินพงศ์
รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
5. นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช
ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
6. นายสัญชัย ชาสมบัติ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค
7. นายชูศักดิ์ ประสิทธิสุข
นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา
8. นางกรองทอง ทิมาสาร
นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรีย
9. รองศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์
นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์สังคม
10. รองศาสตราจารย์จรณิต แก้วกังวาล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รองศาสตราจารย์ชํานาญ อภิวัฒนศร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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94 I
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
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นางสาวดารณี คัมภีระ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักโรคติดตอนำโดยแมลง
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(๓) สนับสนุนทางวิ ชาการเกี่ ยวกับการกําจัดโรคมาลาเรีย ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกําจัดมาลาเรียแห่งชาติ มอบหมาย
(๔) เชิญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านร่ว มให้ข้อคิดเห็ น หรือสนับสนุ นการทํ างานของ
คณะทํางานฯ เป็นการเฉพาะกิจตามความเหมาะสม
(๕) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกํ า จั ด มาลาเรี ย แห่ ง ชาติ
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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96 III
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำ�จัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย
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9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
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