ขอต้อนรับ
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ด้วยความยินดียิ่ง

ตุลาคม 2558

1

กรมควบคุมโรค

นพ. อานวย กาจีนะ
อธิ บดีกรมควบคุมโรค

รองอธิ บดี
(โรคจากการประกอบอาชีพ)

นพ.โอภาส การย์กวิ นพงศ์
รองอธิ บดี
(โรคติ ดต่อ)

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองอธิ บดี
(บริ หาร)

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิ ณ
รองอธิ บดี
(โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ)
2 2

ั ัศน์ กรมควบคุมโรค
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
“เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”
โครงสร ้างสว่ นราชการ

อ ัตรากาล ัง*
้
รวมทงสิ
ั้ น

5,868 อ ัตรา

ข้าราชการ

3,164 อ ัตรา

13

ลุกจ้างประจา 1,821 อ ัตรา
พน ักงานราชการ 883 อ ัตรา

26
13
2

03/11/58
*ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ ณ เดือนพฤษภาคม 2558
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โครงสร ้างระบบงาน กรมควบคุมโรค

CD

NCD

CD acute

สานั กควบคุม
การบริโภคยาสูบ

สานักโรคติดต่อทัว่ ไป
สานักโรคติดต่ออุบัตใิ หม่

สานั กโรคไม่ตด
ิ ต่อ

บริหาร

Env Occ
สานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดล ้อม

สถาบันราช
ประชาสมาสัย

สานักงานเลขานุการกรม
กองคลัง
ศูนย์กฎหมาย

ศูนย์สารสนเทศ

สานั กงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์

สานักวัณโรค

กองแผนงาน

สานักระบาดวิทยา

กองการเจ ้าหน ้าที่

สานักงานบริหารกองทุนโลก

กลุม
่ ตรวจสอบ
ภายใน

ศูนย์อบรม(พระพุทธบาท)

กลุม
่ พัฒนา
ระบบบริหาร

สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง

CD chronic

วิชาการอืน
่ ๆ

สานักคณะ
กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

กลุม
่ คุ ้มครอง
จริยธรรม

ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงานควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ

สานักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สานักงานจัดการความรู ้
สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 1-12

ศูนย์อานวยการบริหารจัดการ
ปั ญหาเอดส์แห่งชาติ

อ ัตรากาล ัง
ิ้
รวมทัง้ สน

สถาบันบาราศนราดูร

่ สารความเสีย
่ งและ
สานักสือ

5,868 อัตรา

ข ้าราชการ

3,164 อัตรา

ลุกจ ้างประจา

1,821 อัตรา

พนักงานราชการ

883 อัตรา
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เป้าหมายการจ ัดการลดปัญหาโรคและภ ัยสุขภาพ
Poliomyelitis รักษาสถานะปลอดโปลิโอ(ประเทศไทยปลอดโปลิโอตัง้ แต่ปี 2540)
Measles ปี 2563 ผู ้ป่ วยหัดไม่เกิน 1 ต่อ ประชากรล ้านคน (66 ราย)
Rabies ปี 2563 ไม่พบผู ้เสยี ชวี ติ ด ้วยโรคพิษสุนัขบ ้า
โรคติดต่อสาค ัญ

Leprosy ปี 2563 ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ นรายใหม่ไม่เกิน 100 ราย
Malaria ปี

ื้ ในพืน
2563 ร ้อยละ 98 ของอาเภอทั่วประเทศไม่มผ
ี ู ้ป่ วยมาลาเรียติดเชอ
้ ที่

ื้ และผู ้ใหญ่
ิ ั ญหาเอดส ์ คือ ไม่มเี ด็กคลอดมาติดเชอ
AIDS ปี 2573 ยุตป

ื้ รายใหม่ ไม่เกินปี ละ 1,000 ราย
ติดเชอ

เป้าหมาย
การจ ัดการลดปัญหา
โรคภ ัยสุขภาพ และ
ระบบควบคุมโรค

TB ปี 2562 ลดผู ้ป่ วยวัณโรคไม่เกิน 136 ต่อแสนประชากร

โรคไม่ตด
ิ ต่อ

ระบบควบคุมโรค

อุบ ัติเหตุจราจร ปี 2563 ควบคุมอัตราตายลดลง 50% จากปี 2554
NCD

ปี 2568 ลดตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs ให ้เหลือไม่เกิน 12%

แอลกอฮอล์ปี 2568
ควบคุม
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย

ยาสูบ ปี

ลดการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์(total APC) เหลือไม่เกิน 6.4 ลิตร/คน/ปี

2568 ลดความชุกของการบริโภคยาสูบเหลือไม่เกิน 16.8 %

ความด ันโลหิตสูง ปี 2568 ลดภาวะความดันโลหิตสูงเหลือไม่เกิน 16.7 %
เบาหวาน ปี 2568 ภาวะเบาหวานเหลือไม่เกิน 6.9 %

ั รูพช
ื ในเกษตรกรไม่เกิน 9 ต่อแสนประชากร 5
Env-Occ ภาคเกษตรกรรม ปี 2563 อัตราป่ วยด ้วยโรคพิษสารกาจัดศต

ั ัศน์กรมควบคุมโรค
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563

พ ัฒนา ร่วมมือก ับเครือข่ายภาคีภายในและนานาชาติ

ยุทธ
ศาสตร์

พ ัฒนานว ัตกรรม มาตรการ มาตรฐานและ
วิชาการเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรคและภ ัย
สุขภาพของประเทศ

พ ัฒนาบทบาทการนาด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องก ันควบคุมโรคและภ ัย
สุขภาพ ทีเ่ ป็นหล ักของประเทศ

ั ันธ์ ทวถึ
ื่ สารสาธารณะ ประชาสมพ
สอ
่ ั ง ได้ผล
เตรียมพร้อม ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ภ ัยพิบ ัติอย่างรวดเร็ว
บริหารจ ัดการองค์กรแนวใหม่

ค่านิยม
องค์การ
I
SMART
Integrity

Service
mind

Mastery/
Expertise

Achievemt
motivation

Relationship

Teamwork
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่ ห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค
แผนภาพสายโซแ
ทบทวนสถานการณ์และสภาพปั ญหา เพือ
่ กาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย

่ งมือ
สร้างเครือ

Key Process

1. ระบบเฝ้าระว ัง
2. นว ัตกรรม
3. พ ัฒนามาตรฐาน / กฎหมาย

Quality/Value

Target Group

เฝ้าระว ัง

เตรียมพร้อม

่ ง
กลุม
่ เสีย

1. ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

Outcome

ป้องก ัน

ประชาชน

กลุม
่ วัย

ี่ ง
ลดเสย

กลุม
่ โรค

ลดโรค

ื่ สาร/ข ับเคลือ
่ น
สอ

ควบคุม

1.
2.
3.
4.

สร้างและพ ัฒนาเครือข่าย
ื่ สารความเสย
ี่ ง
การสอ
้ ฎหมาย
บ ังค ับใชก
บริการในกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ

ปี 2558
ได ้รับรางวัลหมวด 6 กพร.

กลุม
่ เครือข่าย

ลดตาย
้ ที่
พืน
กลุม
่ เป้าหมาย

เขตบริการ
สุขภาพ
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เป้าหมายการพ ัฒนาระบบควบคุมโรค
ระบบเฝ้าระว ัง
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พยากรณ์โรค
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้

ปี 2559 ถ่ายทอด
ื่ มโยงไปย ัง
เชอ
เขตสุขภาพ/
จ ังหว ัด/อาเภอ

่ งทางเข้าออก
ชอ

่ งทาง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
เข ้าออกประเทศ
ระบบบริหารจัดการ
่ งทางเข ้าออก
สมรรถนะชอ

กฎอนาม ัยระหว่างประเทศ

ตรวจจ ับเร็ว

ตอบโต้ท ัน

ระบบการจ ัดการภาวะฉุกเฉิน
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารภาวะฉุกเฉิน
ด ้านสาธารณสุข
(Emergency Operations Center)

ทีมติดตามข่าวสารและประเมิน
สถานการณ์ด ้านสุขภาพ
(Situation Awareness Team)

ระบบควบคุมโรคและภ ัย

้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ

สุขภาวะชายแดน
พัฒนาจังหวัดสุขภาวะชายแดน
ตามกรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ

การพัฒนาทีมสอบสวนโรคสห
สาขา (Joint Investigation Team)
ปี 2559 ถ่ายทอด
ื่ มโยงไปย ัง
เชอ
เขตสุขภาพ/
จ ังหว ัด/อาเภอ

ประชากรต่างด้าว

พัฒนาระบบข ้อมูลประชากรต่างด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
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หมายเหตุ: EOC หมายถึง Emergency Operation Center หรือศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
JIT หมายถึง Joint Investigation Team หรือทีมสอบสวนโรคสหสาขา

International
Research
Center

( Public Health lab)

Regional Disease
Control
Excellence Center

Environmental
Medicine

Agriculture/ Industry

Occupational
Health

Travel & Migration

Non-communicable
disease

Acute/Chronic

Infectious
diseases

Vaccine
Security

Point of entry /Border
Health /Migrant

JIT

Special Setting/Pop

EOC

Surveillance
DC System
for National Security

International
Training
Center

Information
Technology

HRP/HRD

Equipment/
Laboratory

Infrastructure

3. แผนยกระด ับความมน
่ ั คงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ

(Mega project) พ.ศ. 2560 – 2567
ิ้ 2,665.97 ลบ รอเสนอ ครม เห็นชอบ
งบประมาณรวมทงส
ั้ น

DC SYSTEM
Excellence Center
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แผนการดาเนินงานปี 2559
1.
2.
3.
4.

เป้ าหมายการจัดการลดโรคและภัยสุขภาพทีส
่ าคัญ
25 แผนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6 แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุนแผนงานป้ องกันควบคุมโรคและภัย
แผนยกระดับความมัน
่ คงและความเป็ นเลิศด ้านควบคุมโรคของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2564 (Mega project)
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จุดเน้นการดาเนินงานป้องก ัน ควบคุมโรค
และภ ัยสุขภาพ ประจาปี งบประมาณ 2559-60
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นพ.โอภาส การย์กวินพงศ ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
1. โครงการควบคุมหนอนพยาธิ
ี่ ง
* ควบคุมโรคพยาธิใบไม ้ในตับและพยาธิปากขอในพืน
้ ทีเ่ สย
* ควบคุมหนอนพยาธิ + มาลาเรียตามโครงการพระราชดาริฯ
2. ข ับเคลือ
่ นงานภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ 2558
* ร่างอนุบัญญัต ิ
* คณะกรรมการจังหวัด
3. สร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันโรค
* EPI /หัด / dT /IPV
* Vaccine survey
4. จ ังหว ัดชายแดน
* มาลาเรีย (817 อาเภอ)
* แรงงานต่างด ้าว (Lisnamia ,EPI)
้
* เท ้าชาง
5. ระบบควบคุมโรค Twin city :
* Twin city
่ งทางเข ้าออกระหว่างประเทศฯ ทีไ่ ด ้มาตรฐาน 23 ด่าน/clinic travel
* เขตเศรษฐกิจพิเศษ : ชอ
medicine /One Health
12

โครงการตามพระราชดาริฯ โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารและพืน้ ที่ในแผนภูฟ้าพัฒนา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี พ.ศ. 2545 - 2559

พื้นที่แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เรี ยกโดยย่อว่า แผน กพด. มีพ้นื ที่ดาเนินการ 52 จังหวัดทัว่ ประเทศ
จานวน 841 โรงเรี ยน สถานการณ์ปี 2557 อัตราชุกของโรคหนอนพยาธิลาไส้ของนักเรี ยนในโครงการตามพระราชดาริ ฯ เท่ากับ
ร้อยละ 11.3 ซึ่งลดลงจากปี 2556 (ร้อยละ 13.4) และ ปี 2558 อัตราชุกของโรคหนอนพยาธิเท่ากับร้อยละ 7.1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10
ตุลาคม 2558) หนอนพยาธิที่พบส่ วนใหญ่เป็ นพยาธิไส้เดือน แส้มา และปากขอ พบความชุกมากใน สังกัด ศศช.(กศน.) ตชด.
และ สพฐ. ตามลาดับ

+

โครงการตามพระราชดาริฯ

เป้าหมาย..
ลด อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิภาพรวมประเทศให้ < ร้ อยละ 5 และพืน้ ที่
ทุรกันดารให้ < ร้ อยละ 10
ลด อัตราป่ วยด้ วยโรคมาลาเรี ยของประเทศ (ตามบริบทพืน้ ที่) ร้ อยละ 20
มาตรการ
1.ค้นหาโรคหนอนพยาธิโดยการตรวจอุจจาระ
ค้นหาโรคมาลาเรียด้ วยวิธี RDT
2.การรักษาเมื่อตรวจพบผู้ป่วยทันที
3. การพัฒนาบุคลากรในการควบคุมโรค
หนอนพยาธิและโรคมาลาเรีย เป็ นเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุ ข เจ้ าหน้ าที่ทางการศึกษาโดยคัดเลือก
พืน้ ที่
4. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของโรงเรียนและชุมชน
5. ติดตามประเมินผล

ระบบเฝ้าระว ัง : การตรวจจ ับโรคติดต่ออ ันตราย /โรคระบาด
คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ
-นโยบาย/แผนปฏิบ ัติการ

ร ัฐมนตรี

ออกประกาศ
: โรคติดต่อทีต
่ อ
้ งเฝ้าระว ัง
: โรคติดต่ออ ันตราย

กรมควบคุมโรค

ระบบเฝ้าระว ังของประเทศ

แหล่งข้อมูลต่างๆ

คกก. วิชาการ

-หน่วยปฏิบ ัติการควบคุมโรคติดต่อ
-จพง. ควบคุมโรคติดต่อ

คกก.โรคติดต่อจ ังหว ัด

ระบบเฝ้าระว ังของจ ังหว ัด

่ ง
- คณะทางานประจาชอ
ทางเข้าออก
-จพง. ควบคุมโรคติดต่อ

สอบสวน/ควบคุมโรค
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ระยะ
เตรียม
การ

๘ กันยายน ๒๕๕๘

๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๕ มีนาคม ๒๕๖๐

พ.ร.บ. ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

มีผล
บังคับใช้

ต้องจัดทา
อนุบัญญัติ
แล้วเสร็จ

เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาอนุ
บัญญัติ

เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทา
นโยบาย ระบบ แผนปฏิบัติ
การ และแนวทางปฏิบัติ

๑๘๐ วัน
จัดทาแผนงาน / กิจกรรม /
งบประมาณ (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบหมายเลข ๑)
จัดทาอนุบัญญัติ ๒๒ ฉบับ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
หมายเลขาเนิ
๒)นงานรับรอง
ตั้งคณะกรรมการด
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
และคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ
นโยบาย
จัดทาร่าง

ระบบ

ด้านนโยบาย
แผนปฏิบัติการ
ด้านวิชาการ

บริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการ
หน่วยงานใน
หน่วกรม
ยงาน
อื่น
ประชาชน
หน่วยงานในกรม
ควบคุมโรค

จัดประชุม
เสวนา ชี้แจง
กฎหมาย

หน่วยงานใน
กระทรวง
สาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานของรัฐ
อื่นๆ(ส่วนกลาง)
/ สภาวิชาชีพที่
่ยวข้อง ฐ
หน่วเกียงานของรั
อื่นๆ (ส่วน
ภูมิภาค)

เสนอรัฐมนตรีให้ออกอนุ
บัญญัติ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ออกอนุ
เพื่อ

ตั้ง
ให้ความ
คณะกรรมกา
เห็นชอบ
รวิชาการ
นโยบาย

ส่วนกลาง
สคร.
สานักงานปลัด
กระทรวงฯ / สสจ.
กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

กฎกระทร
วง
ประกาศ

คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด

ระเบียบ

กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
จัดทาสื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์
เพื่อเผยแพร่

๓๖๕ วัน

ขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบตั ิ

ตั้ง
บัญญัตทิ ี่
กรรมการ
อยู่ใน
อานาจของ ผู้ทรงคุณวุ
ฒิ
กรรมการ
จัดประชุมเสวนา
ชี้แจง

แนวทางปฏิบัติ

จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่

เสนออธิบดีออกประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปใน
พาหนะ อาคาร
หรือสถานที่ใด
แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ

หน่วยปฏิบตั กิ ารควบคุม
โรคติดต่อ ( SRRT )
คณะทางานประจา
ช่องทางเข้าออก

ระบบ

แผนปฏิบัติการ (เสนอ
ครม. ให้ความ
เห็นชอบ)

คณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพฯ

หน่วยงานภายใน
กรม
หน่วยงานของรัฐ
อื่นๆ
ประชาชน

ติดตามและประเมินผล
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แนวทางการพัฒนา EOC กรมควบคุมโรค

+

Objective 2 of the plan addresses the Endgame through three
distinct stages

2019-2020
2016

Withdraw
Switch

Before end
2015 Introduce

• bOPV & routine OPV use

• tOPV to bOPV

• at least one dose of IPV into
routine immunization

Ongoing STRENGTHENING of routine immunization services

20

+

Timeline

Switch
validation
Procure
IPV
b-OPV
licensed

Sep

Training
switch
IPV
1 province

Training
IPV

Oct

Nov

Dec

Training
IPV

Jan

Feb

IPV nation
wide

t-OPV
recall

B-OPV at
cup

Switch

Mar

Apr

+

Malaria
วิสัยทัศน์
Vision
เป้าหมาย
Purpose
พันธกิจ
Mission

ประเทศไทยปลอดจากโรคมาลาเรีย (Malaria elimination)
ภายในปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024)
ระยะสั้น : อาเภอที่ไม่มีการแพร่ ระยะยาว : ทุกอาเภอของประเทศไทย
เชื้อมาลาเรีย ภายในปี พ.ศ.2562 ปลอดจากการแพร่เชื้อมาลาเรีย
(ค.ศ.2019) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ (Malaria Elimination) ภายในปี
95 ของอาเภอทั้งหมด)
พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024)
กาจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษา เร่งรัดการกาจัดโรคมาลาเรียโดยใช้
มาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากร
เสี่ยง พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศ
1. เร่งรัดกาจัดการ 2. พัฒนา
3. สร้างความ 4. ส่งเสริมให้
แพร่เชื้อมาลาเรีย เทคโนโลยี
ร่วมมือระหว่าง ประชาชนมี

New Approaches: Malaria
1. Improve Case Management to contain/eliminate drug resistance malaria
• ให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้า (DOT) ทั้งชนิดเชื้อ P.falciparum และ P. Vivax เพื่อให้แน่ใจว่ากินยาครบ
• ติดตามผู้ป่วยหลังการกินยา (ด้วยกล้องจุลทรรศน์) เพื่อตรวจเลือดให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อมาลเรียหลงเหลือยู่แล้ว หรือ หากมีอยู่ต้องจัดการ
อย่างรีบด่วน
• เพิ่มสถานบริการตรวจรักษามาลาเรีย เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของประชาชนด้อยโอกาส ในพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านที่มีไข้
มาลาเรียแพร่เชื้อ (malaria post) รวมทั้งบริเวณชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างชาติ (Border Malaria Post) ซึ่งการ
รักษาให้รวดเร็วจะช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อและเชื้อดื้อยา
2. Accelerate Malaria Elimination Activities
• จัดทาโครงการนาร่องกาจัดโรคไข้มาลาเรีย ณ จังหวัดอุทัยธานี (พื้นที่ไข้ต่ามาก) และจังหวัดระนอง (พื้นที่ไข้ปานกลาง แต่มีปัญหา
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ) โดยมีการดาเนินกิจกรรมการกาจัดมาลาเรียและจะมีการประเมินผลโครงการ เพื่อนาเป็นบทเรียนต่อไป
• จัดทายุทธศาสตร์กาจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
• ขยายระบบเฝ้าระวัง (Web based surveillance) ที่ทันสมัย มีข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อตรวจจับสถานการณ์ไข้ในพื้นที่
• เน้นมาตรการป้องกันตนเองจากยุงพาหะ เช่น การนอนในมุ้งชุบสารเคมี (พื้นที่ไข้ อัตราความครอบคลุมของการใช้มุ้ง = 1.8 คนต่อมุ้ง
1 หลัง) การพ่นเคมี (พื้นที่ไข้หรือระบาด)
• เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่และชุมชนในการกาจัดโรคไข้มาลาเรีย
• จัดเตรียมแผนงบประมาณหลังสิ้นสุดการสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลก ซึ่งเป็นแผนสามโรคร่วมกันคือ AIDs, Tb และ Malaria
(ATM)

+

เป้าหมายจานวนอาเภอกาจ ัดโรคมาลาเรีย ปี 2567

+

เป้าหมายการลดโรคมาลาเรีย
ค่าเป้าหมายปี 2559

สคร.11

สคร.12

สคร.13

เป้าหมาย 3
เดือน
เป้าหมาย 6

อาเภ
อ
อาเภ

สคร.9

50

สคร.8

64

สคร.7

40

สคร.6

เป้าหมายอาเภอ อาเภ
817 87 42 52 70 43 60 77 85 85 62
ปี 2559
อ

สคร.5

50

สคร.4

77

สคร.3

74

สคร.2

อาเภ
928 103 47 54 70 62 69 77 87 88 70
อ

จานวนอาเภอ
ทั้งหมด

สคร.1

สคร.10

เป้าหมาย

หน่ว
ย รวม
นับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

คาสัง่ คสช.ที7่ 2/2557 เรือ่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายรัฐบาล ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพือ่ รองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2559-2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
ด้ านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพให้ สอดคล้ องกับ
ปัญหาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและสนับสนุนการ
สร้ างเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้ องกันและเฝ้ าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้ อม
รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภค
ด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพต่างด้ าว ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการด้ านสุขภาพ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระบบควบคุมโรคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
- ด่านควบคุมโรคฯ
- คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง
ระบบบริการสุ ขภาพ :
- ระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยข้ามพรมแดน
- พัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา, อา
ชีวอนามัย, IC,TM
พัฒนาระบบการดูแลสุ ขภาพต่ างด้ าว
- สร้างเครื อข่าย อสม, อสต, อปท,
ผูป้ ระกอบการ
-อาชีวอนามัย, AIDs , STD, TB,
vaccine

พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ฯ
-พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง/ประเมินความเสี่ ยง
- พัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ (23 แห่ง)
- พัฒนากลไกการสื่ อสารความเสี่ ยง
- พัฒนาศักยภาพภาคีเครื อข่ายOneHealth
/ Twins city
- พัฒนาระบบ IC ในโรงพยาบาล
- เตรี ยมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น
- พัฒนาระบบควบคุมโรค
พัฒนาการบริหารจัดการด้ านสุ ขภาพ
-พัฒนาฐานข้อมูลโรคในประชากรต่างด้าว
-พัฒนากลไกติดตาม ประเมินผล

ประเด็นบูรณาการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี
2559
เป้าหมาย
10 จังหวัดในเขตพั
ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดรั
้ บการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนา ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ เพือ
่ เพิม
่ ความมัน
่ ใจในการลงทุนแก่
ระยะเวลา
นานาชาติ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ ัฒนาโครงสร้าง
้ ฐานและระบบ
พืน
บริการสุขภาพ

- สานั กงานด่าน 2 แห่ง
(นราธิวาส/ กาญจนบุร)ี
- วัสดุอป
ุ กรณ์/ครุภัณฑ์ 23
แห่ง

พัฒนาบุคลากรด ้าน IC
/ TM / อาชวี อนามัย /
AIDS

พ ัฒนาและสน ับสนุน
การสร้างเสริม
สุขภาพ การควบคุม
ป้องก ันและเฝ้าระว ัง
โรคและภ ัยสุขภาพฯ

ระบบเฝ้ าระวัง/ประเมินความ
ี่ งทีเ่ ป็ นปั ญหาในพืน
เสย
้ ที่

กลไกและรูปแบบการ
ื่ สารความเสย
ี่ ง
สอ

ประเมินความพร ้อมด ้าน IC
5 จังหวัด

้
ซอมแผนฉุ
กเฉินฯ EID

พ ัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชากรต่าง
ด้าว

- ระบบเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุมโรค EnvOcc
- สร ้างเครือข่าย อสม,
อสต, อปท,
ผู ้ประกอบการ

พ ัฒนาการบริหาร
จ ัดการด้านสุขภาพ

ฐานข ้อมูล EnvOcc
ในประชากรต่างด ้าว

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

- คลินก
ิ เวชศาสตร์การ
เดินทาง
- ระบบสง่ ต่อผู ้ป่ วยข ้าม
พรมแดน
ศักยภาพภาคี
เครือข่าย One
Health / Twins city
/ IC

- กลไกการเตรียมความ
พร ้อมตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ
- ระบบควบคุมโรค
่ งทางฯ ผ่านตาม
- ชอ
เกณฑ์ IHR

ระบบการดูแล
สุขภาพอาชวี อนามัย
, AIDs , STD, TB

แนวทางการให ้บริการ
ี ในประชากรต่าง
วัคซน
ด ้าว
- ข ้อเสนอเชงิ นโยบาย

