กรมควบคุมโรค ประกาศเดินหน้าใช้ “ปูมประสิทธิผล” ขยายผลสร้างประชารัฐในแต่ละอาเภอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าใช้ “ปูมประสิทธิผลการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ” เป็นกลยุทธ์และ
เครื่องมือสาคัญในการสร้างประชารัฐในแต่ละอาเภอ ให้สามารถเป็นกลุ่มพลเมืองที่มีความฉาดฉานทางการจัดระบบ สุขภาพ
และคุณภาพชีวิต พร้อมปรับบทบาทการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค ใน 2 เรื่องสาคัญ เพื่อขับเคลื่อนการทางานร่วมกับ
ข่ายงานภาคีจากภาคส่วนต่างๆ
วันนี้ (6 ธันวาคม 2560) ที่โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง เจริญ ชั ย
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิ ด ประชุม สัมมนา “ปูมประสิทธิผลการควบคุม ป้องกันโรคและภั ย
สุข ภาพ สู่ค ณะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ระดั บ อาเภอ” พร้อ มรับ มอบผลสรุป ข้อ เสนอ และรูป แบบ วิธีก าร
เครื่อ งมือ ในการปรับ ใช้ “ปูม ประสิท ธิผ ลการป้องกันโรคและภัยสุข ภาพ” (Thai DDC Compendium) โดยในการ
ประชุมครั้ง นี้ไ ด้รับเกียรติจาก นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข บรรยายพิเ ศษ
ในหัวข้อ “การพัฒนาคุ ณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบาย MOPH 4.0 กับเป้าหมายความสาเร็จ ระยะ 1-3 ปี”
สาหรับ โครงการนี้ ได้ พัฒ นาขึ้น โดยมูล นิธิส ถาบัน วิจัย และพัฒ นานโยบาย (สวน.) ภายใต้ก ารสนับ สนุน ของ
กองทุนโลก ผ่านสานักงานบริหารโครงการกองทุน โลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทาการศึกษาวิจั ย และ
พัฒนารูปแบบปฏิ บัติ การของการพัฒนาและรั บรองประสิ ทธิ ผ ลของโครงการป้องกัน และแก้ไ ขปัญ หาเอดส์ ในระดั บ
พื้นที่ชุมชน ซึ่ง ต่อมาได้ปรับขยายมาสู่ การพัฒนาและรับรองประสิ ทธิ ผลของ โครงการป้องกันโรคและภัยสุขภาพด้ า น
อื่นๆ ใช้เวลาทดสอบรูปแบบ วิธีการ รวม 6 ปี
กรมควบคุม โรค ได้รับ มอบผลสรุป ข้อ เสนอ และรูป แบบ วิธีก าร เครื่อ งมือ ในโครงการดัง กล่า ว เพื่อ นาไป
ปรับ ใช้เ สริม สมรรถนะและทัก ษะให้กับ กลไกการขับ เคลื่อ น “คณะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ระดับ อาเภอ” โดย
อาศัยทีมงานทั้ง ในส่วนกลาง เขต ภูมิภาค ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน ร่วมกันเป็นข่ายงานภาคี ที่ส ามารถร่ว มกั น
วิเ คราะห์เ หตุปัจ จัย ของปัญ หาสุข ภาพ และภาวะคุก คามคุณ ภาพชีวิต ร่ว มกัน และสัง เคราะห์ เป็น แนวทาง รูป แบบ
วิธีก าร เครื่อ งมือ และพัฒ นาสมรรถนะของทีม งานประชารัฐ ร่ ว มกัน จัด บริก ารที่ค รบถ้ว นถูก ต้องตามความเป็นจริง
ให้กับกลุ่มประชากรเป้าหมายให้ได้รับบริการที่จาเป็น ได้ทั่วถึง
นายแพทย์สุว รรณชัย กล่า วต่อ ไปว่า กรมควบคุม โรค ได้ป รับ บทบาทการดาเนิน งานใน 2 เรื่อ งสาคัญ ดัง นี้
1.ปรับ จากผู้กาหนดกลยุ ท ธ์ก ลวิธี ต ามแนวทางวิช าการ เป็น การหนุน เสริม บุค ลากรสาธารณสุข หน่ว ยงานภาคีใ น
ภูมิภ าค ท้อ งถิ่น ชุม ชน และภาคเอกชน ให้เ ข้า มาเป็น ผู้ร่ ว มพัฒ นา “รูป แบบ” สาหรับ ป้อ งกัน ควบคุม โรคและภั ย
สุข ภาพ ในประเด็น ต่า งๆ ที ่ต รงกับ ปัญ หาของแต่ล ะพื ้น ที ่ช ุม ชน 2.พลิก บทบาทของทีม งานสาธารณสุข ทั ้ง ใน
ส่ว นกลางและภูมิภ าค มาสู่บ ทบาท “นัก จัด การข่า ยงานองค์ก รภาคี ” ภายใต้ “คณะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต
ระดับ อาเภอ” โดยปรับ ใช้รูป แบบการป้อ งกัน ควบคุม โรคและภัย สุข ภาพที่มีป ระสิท ธิผ ล ที่เ ท่า ทัน กับ เหตุปัจ จัย ตาม
บริบทสัง คมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับขยายความร่วมมือกับภาคีในภาคส่วนต่างๆ
ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ครั้งนี้ ประกอบด้ว ยทีม วิช าการ ทั้ง ในส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค ทั้ง ภาคส่ว นสาธารณสุข ภาค
ส่ว นการศึก ษา องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น องค์ก รเอกชน กรุง เทพมหานคร และจากกรมราชทัณ ฑ์ รวม 130 คน
โดยกิจ กรรมประกอบด้ว ย นิท รรศการ การบรรยาย การประชุม กลุ่ม ห้อ งย่อ ยเรีย นรู้ (Creative space) และพิธี
มอบโล่เกียรติ ย ศแก่ภ าคี ข่า ยงานที่ เ ข้ าร่ว มพัฒนาและรั บรองฯ ในปี 2560 นี้ รวม 9 ภาคี ได้แก่ 1.ภาคีข่ายงาน อ.
ลานสกา จ.นครศรีธ รรมราช 2.ภาคีข่า ยงาน อ.แวงน้อ ย จ.ขอนแก่น 3.ภาคีข่า ยงาน อ.พิม าย จ.นครราชสีม า 4.
ภาคีข่ายงาน อ.เกาะคา จ.ลาปาง 5.ภาคีข่ายงาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 6.ภาคีข่ายงาน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 7.ภาคี
ข่า ยงาน รร.ปริยัติธ รรมดอยสะเก็ด ผดุงศาสน์ จ.เชีย งใหม่ 8.ภาคีข่า ยงานเรือ นจานนทบุรี กรมราชทัณ ฑ์ และ 9.
ภาคีข่ายงานมูลนิ ธิ ศุภนิมิ ต แห่ง ประเทศไทย รวมถึง ผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม "โปรแกรมออนไลน์ร่ วมเรียนรู้ เพศสภาวะ
กับการป้องกันแก้ไ ขปัญหานักเรียน" จากสานักอนามัย กรุง เทพมหานคร ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 si
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