ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารสัตวแพทยศาสตร์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ที่ อว8393(3๙)/ว.022.1

10 มกราคม 2565
เรื่อง

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565 วิธีการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวัง สุขภาพหนึ่ง เดี ย ว
ของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนาหนังสือการอนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
2. กำหนดการฝึกอบรม
3. แบบตอบรับลงทะเบียนฝึกอบรม
ด้วย ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่อดีดีกลาง) ได้ดำเนินการพัฒ นา
ระบบเฝ้าระวังสุข ภาพหนึ่งเดีย วของชุม ชน (ผ่อดีดี) ใน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ที่ม ุ่งเน้นให้
ประชาชนสามารถรายงานเหตุผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในชุม ชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ และมีการแจ้งเตือนไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตลอดช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา อปท.ที่ใช้งาน ได้สร้างผลงานเป็นที่พิสูจน์ได้ว่า
ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน “ผ่อดีดี” สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนโดยช่วย อปท.ตรวจพบเหตุ
ผิดปกติอย่างรวดเร็ว (Early detection) สามารถจัดการระงับเหตุโรคระบาดและสาธารณภัย ได้อย่ างทั น เวลา
และมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัล MIT Virtual Solve Challenge 2020 ในประเภท Health Security &
Pandemics จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,600 ทีม ใน 135 ประเทศทั่วโลก และล่าสุด ได้รับรางวัล จากองค์กร
ร่วมมือ 42 องค์กรระดับ โลก โดยได้รับ รางวั ล Grand Prize Winner ของ The Trinity Challenge (TTC)
มหาวิทยาลัย Cambridge ด้านการตรวจจับโรคระบาด (Identify)
เพื ่ อ ตอบสนองความต้ องการของ อปท.ที ่ ต ้ อ งการใช้ งานระบบ โดยฝึ ก อบรมเจ้ า หน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำเนินระบบและผู้เกี่ยงข้อง ที่เปิดโอกาสให้เลือกช่วงเวลาได้ตลอดปี เพื่อให้เหมาะสมกับตารางงาน
ของ อปท. ศูนย์เฝ้าระวังสุข ภาพหนึ่งเดีย ว มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี
2565 วิธีการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
และผู ้ ส นใจ ระหว่ า งวั น ที ่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ – 31 ธั น วาคม 2565 ณ ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพหนึ ่ ง เดี ย ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอัตราค่าลงทะเบีย น ท่านละ 2,500 บาท (ค่าที่พัก 1 คืน ค่าอาหาร และเอกสาร
ระหว่างการประชุม) หลักสูตร 2 วัน จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้

/ครั้งที่ 1…

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8

วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565
วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565
วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565
วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565
วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565

ในการนี้ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูต ร
ฝึกอบรมประจำปี 2565 วิธีการใช้ระบบดิจิทัล เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนสำหรับ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ ่น และผู ้ส นใจ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอีย ด และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.cmonehealth.org หรือ ติดต่อ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-948
075, 090-286 2572 E-mail: poddcentre.cmu@gmail.com สำหรั บ ค่ า ลงทะเบี ย น (กรณี จ าก
หน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิก ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่า งประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบีย บการคลังว่า ด้วยการเบิ ก
ค่าใช้จ่ายได้ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก อบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้า ที่ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. ๐5๓-948075 ,090-2862572
โทรสาร ๐5๓-948075
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ poddcentre.cmu@gmail.com

ใบลงทะเบียนฝึกอบรมการใช้ระบบผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่
ณ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อปท. ............................................................อำเภอ.................................จังหวัด....................................
สมัครลงทะเบียนในหลักสูตร
ช่วงเวลาที่จะเข้าฝึกอบรม

หลักสูตรพื้นฐาน (2 วัน 1 คืน) (อัตราค่าลงทะเบียน 2.500 บาท)

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
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วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์
วันที่ 24 - 25 มีนาคม
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน
วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม
วันที่ 1 – 2 กันยายน
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม
วันที่ 1 – 2 ธันวาคม
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รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
1. ชื่อ-สกุล....................................................................... ตำแหน่ง.......................................... ...............................
E-mail...................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
2. ชื่อ-สกุล....................................................................... ตำแหน่ง.......................................... ...............................
E-mail...................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
3. ชื่อ-สกุล....................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................
E-mail...................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
4. ชื่อ-สกุล....................................................................... ตำแหน่ง.........................................................................
E-mail...................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
5. ชื่อ-สกุล....................................................................... ตำแหน่ง.......................................... ...............................
E-mail...................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
ลงชื่อ....................................................................... (ตัวบรรจง)
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่................เดือน................................. พ.ศ. .................

สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมได้ที่:
- ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ผ่อดีดกี ลาง) อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
- Line official โดยแอดไลน์ @PODD, อีเมล: poddcentre.cmu@gmail.com , โทรสาร: 053 948 075

หรือ สแกนเพื่อส่งเอกสารได้ที่นี่

หมายเหตุ: 1. อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ต่อคน (2 วัน 1 คืน) รวมที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการประชุม
2. กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565 :การใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน
**กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการฝึกอบรม**
กิจกรรมวันที่ 1
เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

แนะนำระบบผ่อดีดี-ดิจิทัลแพลทฟอร์มเพื่อชุมชน ท้องถิ่น

10.00 – 10.30 น.

หลักการแนวคิด และโครงสร้างความสำคัญของระบบงานผ่อดีดี

10.30 – 11.00 น.

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

11.00 – 12.00 น.

การใช้งานเครื่องมือดิจิทัลผ่อดีดี (แอปพลิเคชัน)
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น.

ฝึกการใช้งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard)

15.30 – 16.30 น.

สรุปบทบาท/ หน้าที่ของผู้ดูแลระบบ และตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมวันที่ 2
เวลา

กิจกรรม

09.00 – 10.00 น. ฐานที่1 โรคคน เทคนิคการเฝ้าระวัง/ติดตาม
10.00 – 11.00 น. ฐานที่2 โรคสัตว์ การระงับเหตุเบื้องต้นตามแผนฉุกเฉิน
11.00 – 12.00 น. ฐานที่3 สิ่งแวดล้อม/สาธารณภัย การเผชิญเหตุ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ทบทวนการใช้แผงตรวจติดตามระบบผ่อดีดี
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.45 น. เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปการฝึกอบรม
15.45 – 16.00 น. พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 2 วัน
* กำหนดการปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลแก่ผู้เข้าอบรมสูงขึ้น

ฟรี

ผ่อดีดี
1.
2.
3.
4.

podd PGS

ฟาร์มอารมณ์ดี

การเตรียมการและขั้นตอนการขอใช้ระบบฯ
ใบสมัครขอสิทธิ์การใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน
ร่าง-บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้งาน และความเป็นเจ้าของข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประชาสัมพันธ์และการขยายอาสาในพื้นที่

ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
จากการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน
1. การสนับสนุนเชิงการลงทุนจากศูนย์ผ่อดีดีกลาง
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับผิดชอบบำรุงและดูแลระบบดิจิทัลผ่อดีดีใน 2 ปี
(พ.ศ.2565-2566) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับ อปท.ที่เริ่มต้นใช้งาน
2. เป็นเจ้าของระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว
ผ่านแพลทฟอร์มเพื่อชุมชนท้องถิ่น และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ การใช้และเป็นเจ้าของข้อมูล
สอดคล้องกับทิศทางโลกและภารกิจท้องถิ่น 4.0 พร้อมมีเครือข่ายอาสาสมัครผ่อดีดี
รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังเหตุสุขภาพหนึ่งเดียว
3. มีคณะทำงานหรือศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล
เป้าหมายเพื่อจัดการและแก้ไขกับปัญหาที่ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า
โรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ปัญหาไข้เลือดออก ปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นต้น
พร้อมจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังเหตุผิดปกติในชุมชนอย่างยั่งยืน
รวมถึงกำกับดูแลและติดตามการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุในพื้นที่
4. ตรวจจับโรคระบาด/เหตุผิดปกติ ทั้งในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม สาธารณภัย
และการแจ้งขอรับบริการหรือขอความช่วยเหลือ ในชุมชนได้รวดเร็ว
ผ่านการแจ้งเหตุจากอาสาสมัครผ่อดีดี และจากประชาชนทั่วไป พร้อมการประมวลผลอัตโนมัติเรียลไทม์
ผ่านแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard)
5. ตอบสนองและรับมือกับโรคระบาด/เหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียวได้ทันท่วงที
โดยประสานความร่วมมืออัตในมัติตามการตั้งค่ากับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
และปฏิบัติตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด
และแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุระดับตำบลที่แจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังโทรศัพท์ของผู้เกี่ยวข้อง
6. ได้รับรายงานสรุปเหตุผิดปกติป ระจำเดือนอัตโนมัติ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
เพื่อประโยชน์ของชุมชนด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาด/เหตุผิดปกติในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
และสาธารณภัย

การเตรียมการและขั้นตอนการขอใช้ระบบฯ
ส่งใบสมัครขอสิทธิ์การใช้ระบบฯ พร้อมเอกสารแนบ** มาที่
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือ สแกนเพือ่ ส่งเอกสารได้ที่นี่

155 หมู่ท่ี 2 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์/โทรสาร 053 948 075
E-mail : poddcentre.cmu@gmail.com , Line: @podd

รอหนังสือตอบรับ, MOU และมอบสิทธิ์การใช้ระบบ
จากศูนย์เฝ้ าระวังสุขภาพหนึ่ งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ภายใน 2 สัปดาห์หลังศูนย์ฯ ได้รบั เอกสารการสมัครของท่าน)

แต่งตัง้ คณะทางานสุขภาพหนึ่ งเดียว/ แต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบระบบผ่อดีดี

ผู้รบั ผิดชอบระบบผ่อดีดีเรียนรู้ระบบด้วยตนเองหรือเข้าร่วมอบรม
ในหลักสูตรติดตัง้ ระบบงานผ่อดีดี

จัดการอบรมหรือสร้างอาสาในพื้นที่ของท่าน
โดยการ อบรมอาสาสมัคร หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์

ใบสมัครขอสิทธิ์
การใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...............................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.............. หมู่.......... ซอย.............. ถนน.................................... ตำบล..................................................
อำเภอ.................................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์......................... โทรสาร............................. E-Mail................................. Website.................................
2. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ตำแหน่ง...........................................
โทรศัพท์........................... โทรสาร............................ มือถือ............................. E-Mail.........................................
3. พื้นที่รับผิดชอบจำนวน...............................หมู่บ้าน ............................หลังคาเรือน ...................................คน
4. ปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม) ที่พบในพื้นที่และต้องการแก้ไข (ถ้ามี)
1) ด้านคน......................................................................................................................................................
2) ด้านสัตว์....................................................................................................................................................
3) ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย................................................................................................................
4) ด้านแจ้งเหตุเพื่อขอรับความช่วยเหลือ......................................................................................................
5. ความคาดหวังในการเข้ามาใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................
(.............................................................................)
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่...........เดือน................................. พ.ศ. ..................

สามารถดาวน์โหลด เพื่อแก้ไข ได้ที่นี้
https://cmu.to/7jDK3

-ร่าง-บันทึกข้อตกลง
การใช้บริการระบบผ่อดีดี ระหว่าง ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
(ชื่อ อปท.)……………… อำเภอ………………….. จังหวัด ………………

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ระหว่าง ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
(ชื่อ อปท.)................................ เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศรัก
ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งดียว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และ (ชื่อนายก)........................
นายก....................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
ทั้ง
2
ฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการติดตั้งและใช้งานระบบดิจิทัลผ่อดีดีในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว คน สัตว์
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้
1. บันทึกข้อตกลง ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
โดยศูนย์ผ่อดีดีกลางจะยกเว้นค่าใช้บริการระบบผ่อดีดี
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลงนี้แล้ว
หากผู้ใช้งานประสงค์จะใช้งานระบบผ่อดีดีอย่างต่อเนื่องต่อไปจะต้องมีการชำระค่าบริการระบบผ่อดีดีตาม
อัตราในประกาศของศูนย์
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสแรกเข้าการใช้งานระบบผ่อดีดีประกอบด้วย
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เพื่อเข้าสู่ระบบผ่อดีดี (Dashboard) ผ่านคอมพิวเตอร์ และจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ รพ.สต. 3
รหัสเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีผ่านมือถือสำหรับรายงานพิกัดผู้ป่วยไข้เลือดออก
3. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบดิจิทัลผ่อดีดีในพื้นที่ข องตนเอง
ที่มาจากการรายงานของอาสาสมัครผ่อดีดีในพื้นที่
4. ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ฟีเจอร์พื้นฐาน 13 ฟีเจอร์ในระบบผ่อดีดี และแอป podd PGS
สำหรับกลุ่มเกษตรกรและแปลงอินทรีย์ จำนวน 10 คน.แปลง (ส่วนฟีเจอร์เฝ้าระวังฝุ่นไฟป่าเชิงรุก
เนื่องจากต้องทำขั้นตอนเชื่อมข้อมูลแผนที่ดิจิทัลระบุขอบเขตทุกตำบลในจังหวัดนั้นๆก่อน

ทำให้ต้องมีหน่วยงานกลางระดับจังหวัด
เช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับเป็นเจ้าภาพ
จึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์เฝ้าระวังฝุ่นไฟป่าเชิงรุกได้)
5. ผู้ให้บริการจะทำหน้าที่ดูแล
บำรุงรักษาระบบผ่อดีดีให้ยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หากมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคที่ส่วนกลางจะได้รับการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง
6. ผู้ให้บริการจะทำหน้าที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในทางวิชาการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่
7. ผู้ให้บริการจะทำหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลในระบบผ่อดีดีทั้งหมด
และการันตีความสูญเสียของข้อมูลว่ามีความปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 99.99 (อ้างอิงจากผู้ให้บริการจัดการ
Server)
และถึงแม้การสำรองข้อมูลจะไม่มีความจำเป็นทางเทคนิค
แต่ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการสำรองข้อมูลไว้เองด้วย
หากเป็นข้อมูลสำคัญที่ไม่ต้องการยอมรับความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูลใดๆ
8. เพื่อประโยชน์ทางราชการและสังคมวงกว้าง
ข้อมูลทางสาธารณสุขและทางวิชาการที่เกิดขึ้น
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวอาจดำเนินการเพื่อแบ่งปัน
หรือเผยแพร่ให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อบุคคลและไม่เกิดผลเสียหายใดๆต่อ อปท. เจ้าของข้อมูล
บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลตั้งแต่การลงนามสมบูรณ์แล้ว เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
หากผู้ใช้บริการเลิกใช้ระบบดิจิทัลผ่อดีดีระหว่างปี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการในส่วนที่เหลือ
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทำขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………………………….
(
รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
วันที่.................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….
(
)
นายก..................................................
วันที่.................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….
(
)
พยาน
วันที่.................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………………….
(
)
พยาน
วันที่.................................................................

ข้อมูล อ้างอิงสำหรับการประชาสัมพันธ์และการขยายอาสาในพื้นที่
ข้อมูล แนะนำระบบผ่อดีดี
http://www.cmonehealth.org/manual/group?id=6
ข้อมูล เอกสารประชาสัมพันธ์ การขยายอาสาสมัคร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.
http://www.cmonehealth.org/manual/group?id=4
http://www.cmonehealth.org/uploads/manual/doc_file/20200915/cehjlmprw146.docx
ข้อมูล คู่มือการใช้งานระบบผ่อดีดี สำหรับ อาสาสมัครผ่อดีดี
http://www.cmonehealth.org/manual/group?id=3

ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
Website: www.cmonehealth.org
Facebook: https://www.facebook.com/poddonehealth
YouTube: PODD PR
Line ID: @podd

