โครงการกองทุนโรคด้านมาลาเรีย
โรคมาลาเรียยังคงเป็ นป ัญหาทีสําคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนืองจากมีประชากรป่ วยและตายด้วยโรค
มาลาเรียเป็ นจํานวนมาก การรักษาโรคมาลาเรียทีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การรักษาด้วยยาผสมระหว่างอาร์ตซิ ู
เนท (Artesunate) และเมฟโฟลควิน (Mefloquine) หรือ ยาอนุ พนั ธุ์อาร์ตมิ ซิ นิ ิน (Artemisinin-based Combination
Therapies: ACTS) จากรายงานการเฝ้ าระวังเชือดือยาพบว่าเชือมาลาเรียชนิดฟ ัลซิปารัม (Plasmodium falciparum) เกิดการดือยาต่อการรักษาสูตรดังกล่าวในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และมีแนวโน้มกระจายไปยังชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ การกระจายของเชือดือยาไปสูพ่ นที
ื อืนๆจะส่งผลให้การควบคุมโรคมาลาเรียดําเนินการได้
ยากลําบาก
เพือให้มกี ารยับยังการแพร่เชือมาลาเรียทีดือต่อยาผสมกลุ่มอนุ พนั ธ์อาร์ตมิ ซิ นิ ินบรรลุวตั ถุประสงค์และจํากัดไม่ให้
เกิดการแพร่กระจาย กรมควบคุมโรค (Department of Disease Control) ได้ร่วมกับหน่ วยงานเครือข่ายขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ( Gl obal Fun d) องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน
(International Organization for Migration: IOM) ในฐานะหน่ วยงานผูร้ บั ทุนรอง (Sub-Recipient) พร้อมด้วย
องค์การอเมริกนั เรฟฟูจี คอมมิตตี (American Refugee Committee: ARC) ในฐานะหน่ วยงานผูร้ บั ทุนย่อย (SubSub-Recipient) ได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคในฐานะผูร้ บั ทุนหลัก (Principle Recipient) เพือ
ดําเนินโครงการยับยังการแพร่เชือมาลาเรียทีทนต่อยาอนุ พนั ธุ์อาร์ตมิ ซิ นิ ิน (Partnership for Containment of
Artemisinin Resistance and Moving Towards the Elimination of Plasmodium in Thailand)
โครงการยับยังการแพร่เชือมาลาเรียทีทนต่อยาอนุ พนั ธุ์อาร์ตมิ ซิ นิ ินได้เริมดําเนินการตังแต่เดือนตุลาคม
และ
ดําเนินการอย่างต่อเนืองจนถึงเดือนธันวาคม
โดยกลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ ประชากรต่างชาติทไม่
ี มี
สัญชาติไทยทีอาศัยอยู่ในบริเวณพืนทีชายแดนไทย-เมียนมาร์ และชายแดนไทย-กัมพูชา ในหลายจังหวัด อาทิ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ จันทบุรี ชุมพร กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เพชรบุรี พังงา ระนอง สระแก้ว และจังหวัดตาก
เป้ าหมายของโครงการเป็ นส่วนหนึงของแผนปฏิบตั กิ ารมาลาเรียโลก (Global Malaria Action Plan ) และ
เป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development Goals) การบรรลุเป้ าหมายของโครงการในการยับยัง
การแพร่เชือมาลาเรียทีดือต่อยาผสมอนุ พนั ธ์อาร์ตมิ ซิ นิ ินนันเกิดจากความร่วมมือและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อเชือมาลาเรียทีดือต่อยาผสมอนุ พนั ธ์อาร์ตมิ ซิ นิ ินในประเทศไทย

จังหวัดเป้ าหมายในประเทศไทย
For more informa on, contact
Dmitry Shapovalov (Mr.)
Chief Medical Oﬃcer
Direct: +66 2 343 9367
Email: dshapovalov@iom.int
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โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย

เด็กเล็กทีมีระบบภูมคิ มุ้ กันทีอ่อนแอ มีความเสียงเป็ นพิเศษต่อโรคมาลาเรีย
ภาพโดย: ไอโอเอ็ม

ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
โครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียมุง่ เน้นประชากรต่างชาติทไม่
ี มสี ญ
ั ชาติไทยทีอาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทยบริเวณพืนที จังหวัด ประชากรต่างชาติทไม่
ี มสี ญ
ั ชาติไทยและไม่ได้
ลงทะเบียนเป็ นประชากรต่างชาติในไทยนันมีประมาณ . - . ล้านคน โดยอาศัยอยู่
บริเวณพืนทีชายแดนไทย-เมียนมาร์ และชายแดนไทย-กัมพูชา รูปแบบของการเคลือนย้าย
ถินของประชากรต่างชาติในบริเวณดังกล่าวนันมีความเสียงต่อการเป็ นโรคมาลาเรีย

ผลการดําเนิ นงาน
ตังแต่เดือนตุลาคม

เรฟฟูจี คอมมิตตี ได้ดาํ เนินกิจกรรมในพืนที

1)

การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสือสารเพือการเปลียนแปลงพฤติกรรม
(Behavior Change Communication: BCC) สําหรับการยับยังการแพร่
เชือและการกําจัดเชือมาลาเรียชนิดฟ ัลซิพารัมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย

2)

การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลประชากรต่างชาติ

3)

การแจกมุง้ ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิยาวนาน (Long Lasting Insecticide
Net: LLIN) และสารทาป้ องกันยุงสําหรับป้ องกันตนเองให้ประชากร
ต่างชาติทอาศั
ี ยในพืนทีแพร่เชือมาลาเรีย

4)

ไอโอเอ็ม และองค์การอเมริกนั
จังหวัด ดังนี



แจกจ่ายมุง้ ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิยาวนานจํานวน
ให้แก่ประชากรต่างชาติมากกว่า , หมู่บา้ น



จัดอบรมและให้ความรูด้ า้ นการพัฒนาศักยภาพการสือสารเพือการ
เปลียนแปลงพฤติกรรมแก่เจ้าหน้าทีภาคสนามจํานวน
แรงงานสาธารณสุขต่างชาติจํานวน คน

แนวทางดําเนิ นงาน
กิจกรรมทีดําเนินการโดยไอโอเอ็ม ประกอบด้วย

ถึง เดือนตุลาคม



,

หลัง

คน และ

จัดกิจกรรมการสือสารเพือการเปลียนแปลงพฤติกรรมในชุมชม
ครัวเรือน และสถานประกอบการสําหรับประชากรต่างชาติมากกว่า
, คน ผ่านทาง
- วิทยุกระจายเสียง ทีครอบคลุมพืนทีเป้ าหมายจํานวน

จังหวัด

- การติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยมาลาเรียชนิดฟ ัลซิปารัม (Plasmodium
falciparum) จํานวน
ราย
- จัดกิจกรรมรณรงค์วนั มาลาเรียโลกเป็ นประจําทุกปี โดยพิจารณา
สถานทีจัดทีเป็ นแหล่งแพร่เชือของโรคมาลาเรีย

การอบรมและให้ความรูเ้ กียวกับโรคมาลาเรียสําหรับพนักงาน/อาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างชาติ (พสต./อสต.)
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