










ก ำหนดกำร  
กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปีระบบเฝ้ำระวังสุขภำพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี 

“อปท. 4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม” 
วันที่ 21-22 มกรำคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   

 
เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 21 มกรำคม 2565 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด  
09.30–10.00 น. กล่าวน า 

 7 ปี ของ”ผ่อดีดี” ตอบโจทย์ความต้องการของ อปท. และโลกอย่างไรบ้าง 
 TTC – PODD ของขวัญจากคนไทยให้ชาวโลก (ท้องถิ่นใช้ผ่อดีดีโดยไม่ต้องเสียค่าบ ารุงระบบ ภายใต้

โครงการ TTC องค์กรความร่วมมือระดับโลก เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยจากโรคระบาดอุบัติใหม่) 
     โดย รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจกำร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เฝ้ำระวังสุขภำพหนึ่งเดียว มช. 

10.00–10.30 น. ปำฐกถำน ำ: ความพร้อมที่ต้องเตรียมรับมือโรคระบาดอุบัติใหม่ของ อปท.  
     โดย ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ หัวหน้ำส ำนักงำนมูลนิธิเทพรัตนเวชำนุกุล จ.เชียงใหม่ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-11.15 น. ปำฐกถำน ำ: ประสบการณ์การสร้างสุขภาวะชุมชนจากฐานราก 

     โดย นำยสินธพ อินทรัตน์ นำยกอบต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ  
11.15-11.45 น. การใช้ ผ่อดีดี เฝ้าระวัง Covid-19 ของ อบต.ห้วยทราย 

     โดย นำงศิริลักษณ์ ทรำยเหนือ ปลัด อบต.ห้วยทรำย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
11.45-12.15 น. ผ่อดีดีกับการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 รายต าบล  

     โดย ดร.นณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่  
12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.00 น. ความส าเร็จจากการใช้ดิจิทัลผ่อดีดี ส าหรับแจ้งและจัดการเหตุ น  าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ทางไม่สะดวก  

ของ อบต.ห้วยเกตุ 
     โดย นำงสำวนภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดเทศบำลเมืองสิงห์บุรี 

14.00-14.45 น. ใช้ผ่อดีดีให้ส าเร็จได้อย่างไรในการเฝ้าระวังลูกน  ายุงลาย และหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
     โดย 

 นำยศิวพงษ์ คล่องพำนิช รพ.สต.ออนใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 เทศบำลต ำบลปิงโค้ง อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย จ.เชียงใหม่ 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   
   
   
  

 
 



เวลำ กิจกรรม 
15.00-17.00 น.  ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบผ่อดีดี 

ห้องที่ 1 อำสำสมัครและกำรแจ้งเหตุ                           
 ประเภทของอาสาสมัครผ่อดีดี 
 การติดตั งและใช้งานแอปพลิเคชัน 
 การแจ้งเหตุในคน/สัตว์ 
 การแจ้งเหตุไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 

ห้องที่ 2 แผงตรวจติดตำมระบบงำนผ่อดีดี 
 ผู้ดูแลระบบผ่อดีดีของ อปท.  
 การตั งค่าการแจ้งเดือน 
 การตอบสนองต่อเหตุ 
 รายงานอัตโนมัติประจ าเดือน 

วันที่ 22 มกรำคม 2565 
08.30-09.00 น. ปำฐกถำน ำ: “ดาวผ่อดีดี” ที่มาและที่ไปของการพัฒนาระบบดิจิทัล podd PGS และฟาร์มอารมณ์ดี สู่ต าบล

ปลอดภัย 
     โดย นำยกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน ประธำนก่อตั้งเครือข่ำยอปท.อำหำรปลอดภัยดำวผ่อดีดี 

09.00-09.30 น. ปำฐกถำน ำ: ท าไมบทบาทชุมชนจึงส าคัญ ต่อการป้องกันและจัดการภัยโรคระบาดอุบัติใหม่ 
     โดย นพ.ภำสกร อัครเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรควบคุมโรคระบำด กรมควบคุมโรค 

09.30-10.00 น. ผ่อดีดีกับการสร้างพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
     โดย นำงหทัยรัตย์ ตียเกษม กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

10.00-10.30 น.  ความส าเร็จส าคัญในการใช้ผ่อดีดีเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
 วิธีการสมัครใช้งานระบบผ่อดีดีของ อปท. 
โดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ผู้จัดกำรทั่วไปศูนย์เฝ้ำระวังสุขภำพหนึ่งเดียว มช. 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.15 น. เวทีเสวนำ 

ห้องที่ 1 เสียงสะท้อนจำกพ้ืนที ่
 บทบาทของผู้บริหาร อปท. ต่อการใช้ระบบผ่อดีดี

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 บทบาทของผู้ดูแลระบบ ฟันเฟืองส าคัญที่ท าให้

ระบบท างานอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทของอาสาสมัครแจ้งเหตุ หวัใจส าคัญ 

ของระบบเฝ้าระวัง 
 รพ.สต.กับการใช้งานระบบผ่อดีด ี

 
ผู้ร่วมเสวนำ 

 นำงศิริลักษณ์ ทรำยเหนือ  
อบต.ห้วยทรำย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 สิบเอกอลงกรณ์  อินนะปุสะ อบต.ห้วยเกตุ อ.
ตะพำนหิน จ.พิจิตร 

 นำยทนงศักดิ์ ปวงสำยใจ อำสำสมัคร อบต.แม่
ทำ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

 รพ.สต.ร้องวัวแดง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 
 

ห้องที่ 2 หน่วยงำนระดับจังหวัด/ภูมิภำค กับกำรหนุนเสริม
ระบบผ่อดีดี  

 อบจ. กับการบริหารจัดการระบบผ่อดีดีในภาพรวม 
 หน่วยงานระดับจังหวัด/ภาคกับการหนุนเสริม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งานระบบ 
ผ่อดีด ี

 
ผู้ร่วมเสวนำ 

 นำยครรชิต ชมพูแดง ปภ.เชียงรำย 
 ดร.ส ำรำญ ศิริภคมงคล สคร.3 นครสวรรค์ 
 นำงนัธทยภรณ์ เจี่ยงเพ็ชร์ อบจ.เชียงรำย 

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  



เวลำ กิจกรรม 
13.15-17.00 น. ฐำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจของแต่ละท่ำน 

ระดมสมอง:ก้ำวต่อไปของกำรใช้เครื่องมือดิจิทัล สู่
เป้ำหมำยต ำบล ปลอดภัย 

 ดิจิทัลที่ต้องการเพ่ือจัดการความปลอดภัย
บนท้องถนน 

 ดิจิทัลที่ต้องการเพ่ือจัดการความปลอดภัย
การท่องเที่ยวของต าบล 

 ดิจิทัลที่ต้องการเพ่ือจัดการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง 

นิทรรศกำร: นวัตกรรมระบบผ่อดีดี ระบบดิจิทัลเพื่อ
ท้องถิ่นและชุมชน น ำไปสู่ “อปท.ปลอดภัย” 

 อาสาสมัครและการแจ้งเหตุผ่าน 
แอปพลิเคชัน 

 ผู้ดูแลระบบและการตั งค่าแผงตรวจติดตาม
ระบบงานผ่อดีดี 

 การแจ้งเตือนและการจัดการเหตุ 

16.00-17.00 น.  มอบของที่ระลึกและพิธีปิด 
 

* ก ำหนดกำรปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลแก่ผู้เข้ำร่วมประชุมสูงขึน้ 



เฝ�าระวงัโรค covid-19 ,
ไข้เลือดออก, พิษสุนัขบ้า, ไข้หวดันก

รับรองเกษตรอินทร �ย์พีจีเอส

ป�ญหานํ�าไม่ไหล ไฟฟ�าไม่สวา่ง
ทางไม่สะดวก

ลงทะเบียนภายใน
วนัที� 14 มกราคม 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม

ค่าลงทะเบียน

 
(2วัน รวมอาหารเย็น 1 มื�อ เอกสาร
ประกอบการประชุม และของที�ระลึก) 

ท่านละ 1,500 บาท

ใช้ระบบฟร � ไม่มีค่าใช้จ่าย

อาทิ เช่น

ประชุมวชิาการประจาํป�
ระบบเฝ�าระวงัสขุภาพหนึ�งเดยีวของชุมชน-ผอ่ดดี ี 
“อปท.4.0 สูชุ่มชนปลอดภัย เพื�อโลกที�พรอ้มกวา่เดมิ”

ระหว่างวันที� 21-22 มกราคม 2565
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(0)53-948075,090-286-2572
 

ศูนยผ่อดีดีกลาง

ศูนยเ์ฝ�าระวงัสขุภาพหนึ�งเดยีว มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ขอเชญิเขา้รว่ม

และรว่มโครงการ TTC ของขวญัความมั�นคงปลอดภัย จากคนไทยใหช้าวโลก 

(ภายใต้โครงการ TTC ของขวญัความมั�นคงปลอดภัย จากคนไทยให้ชาวโลก ) 
 

http://www.cmonehealth.org/home#




 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบเพิม่เติม 



รายงานภัยใน “ คน ”

รายงานภัยใน “ สิ่งแวดล�อม ”รายงานภัยใน “ สัตว� ” 

สัตว�ป�วยตาย
(Sick / Death Animal)

สัตว�กัด / 
เฝ�าระวังพิษสุนัขบ�า

(Animal bite - Human Rabies
prevention & Animal 
Rabies Surveillance )

สำรวจประชากรสุนัข
และแมว

(Animal Registration ) สิ่งแวดล�อม
(Environmental 

Health)

ภัยธรรมชาติ
(Natural Disasters 
& Public Danger)

ควบคุมไข�เลือดออก
(Dengue Surveillance 

& Control)

บันทึกการผลิต 
& รับรองเกษตรอินทรีย�

แบบมีส�วนร�วม
(podd PGS) 

ไฟป�าและการเผาในที่โลง
(Forest Fire 

& Open Burning)
** ฟ�เจอร�เฝ�าระวังฝุ�นควันไฟป�าเชิงรุก เนื่องจากต�องทำขั้นตอน
เชื่อมข�อมูลแผนที่ดิจิทัลระบุขอบเขตทุกตำบลในจังหวัดนั้นๆก�อน 
ทำให�ต�องมีหน�วยงานกลางระดับจังหวัด เช�น อบจ.เป�นเจ�าภาพ 

จึงจะสามารถใช�งานฟ�เจอร�นี้ได�

อาหารปลอดภัย
(Food Safety)

โรคในคน
(Human Symptoms)

คุ�มครองผู�บริโภค
(Consumer Protection)

จุด/กิจกรรมเสี่ยงภัยสุขภาพ
(Health Risk Activity / Area)

แจ�งรับความช�วยเหลือ
ผู�ป�วยติดเตียง

(Disable person care)
เฝ�าระวังโรคโควิด-19

(COVID-19)

14 ฟ�เจอร� เฝ�าระวังเหตุผิดปกติในชุมชน



กาํหนดการฝึกอบรมประจาํปี 2565
วิธีการใช้ระบบดิจิทัลเฝ�าระวังสุขภาพหนึ�งเดียวของชุมชน 
สําหรับเจ้าหน้าที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและผู้ที�สนใจ

(หลักสูตร 2 วัน)

เป�นหลักสูตรที�จัดขึ�น
เพื�อตอบสนองความต้องการ 
ของอปท.ที�ต้องการใช้งานระบบ

 โดยฝ�กอบรมเจ้าหน้าที� 
ผู้รับผิดชอบดําเนินระบบและผู้เกี�ยวข้อง

 ที�เป�ดโอกาสให้เลือกช่วงเวลาได้ตลอดป� 
เพื�อให้เหมาะสมกับตารางงานของอปท.

10 - 11 กุมภาพันธ์  2565

24 - 25 มีนาคม  2565

5 - 6 พฤษภาคม  2565

16 - 17 มิถุนายน  2565

21 - 22 กรกฎาคม  2565

1 - 2 กันยายน  2565

20 - 21 ตุลาคม  2565

1 - 2 ธันวาคม  2565

คร ั�งท่ี 1

คร ั�งที ่2

คร ั�งท่ี 3

คร ั�งท่ี 4

คร ั�งท่ี 5

คร ั�งท่ี 6

คร ั�งท่ี 7

คร ั�งท่ี 8

เลือกวนัอบรมไดด้งันี ้

ค่าลงทะเบียน : 
2,500 บาท/1 ท่าน  
(ครอบคลุมค่าอาหารว่าง  +ค่าอาหารกลางวนั  
+ค่าเอกสารฝึกอบรม)

สนใจสอบถาม/
สมคัรอบรมไดท้ี ่: 
ศูนยเ์ฝ� าระวงัสุขภาพหนึ่งเดียว 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (PODD Centre – 
ศูนยผ่์อดีดีกลาง)
โทร (0)53-948075,090-286-2572

สถานท่ีอบรม : 
ศูนยเ์ฝ� าระวงัสุขภาพหนึ่งเดียว
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

http://www.cmonehealth.org/home#



