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ค ำน ำ 

 

โครงการผ่อดดี ี(PODD) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ไดพ้ฒันา สรา้ง และตดิตัง้ระบบเฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่ง
เดยีวของชุมชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) น าร่อง 75 แห่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2557 และไดข้ยายการตดิตัง้ระบบฯ ไปยงัพืน้ทีน่ าร่องใน 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ 1. จงัหวดัเชยีงราย 2. จงัหวดัขอนแก่น 
และ 1 เครอืข่าย อปท. ไดแ้ก่ เครอืข่ายองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชยีงใหม่ โดยมวีตัถุประสงค์
หลกัคอื การขยายผลการน าเครื่องมอืดจิทิลัและระบบเฝ้าระวงัโรค/ภยัพบิตัทิีชุ่มชนใช้งานและร่วมเป็นเจา้ของ ซึง่
จะสง่ผลต่อความสามารถทางเทคโนโลยดีจิทิลั และเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนในระดบัฐานราก อกีทัง้ช่วยเสรมิ
ประสทิธผิลของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาดในคน สตัว ์และภยัพบิตัทิางสิง่แวดลอ้ม ขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีเ่กดิขึน้จะ
เป็นประโยชน์โดยตรงต่อภาครฐั อุตสาหกรรมปศุสตัว ์อุตสาหกรรมอาหาร และสขุภาวะทางสิง่แวดลอ้มอย่างยิง่  

การจดัประชุมวชิาการ “เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวผ่อดดีี: ผลส าเรจ็ ความ
ทา้ทาย และบทบาทของภาคเีครอืขา่ย” มวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้จิกรรม
และนวตักรรมดจิทิลัผ่อดดี ีส าหรบัตรวจจบัโรคระบาด/สาธารณภยัและภยัพบิตั ิรวมถงึมาตรการควบคุมและระงบั
เหตุเบื้องต้นด้วยท้องถิ่นเอง ระหว่าง อปท.ที่ใช้งานระบบผ่อดดีแีล้ว อปท.ที่ยงัไม่ได้ใช้งาน หน่วยงานวชิาการ 
ภาครฐั และเอกชนภายนอก อนัจะเอือ้ใหเ้หน็การใชง้านและประโยชน์ต่อระบบสาธารณสขุของประเทศต่อไป  
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กล่าวเปิดงานประชมุวิชาการ 

โดย รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่              

ดฉิันรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ดม้าเป็นประธานในพธิเีปิดโครงการประชุมวชิาการครัง้นี้ โดยตลอดระยะเวลา 
54 ปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติงานวจิยัทีส่ามารถน ามาพฒันาและเป็นประโยชน์ต่อชมุชน 
เพื่อใหส้งัคมและเศรษฐกจิในชุมชนดขีึน้ ดงัปณิธานของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกในภูมภิาคจะ
ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู เพื่ออ านวยประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาตโิดยสว่นรวม   

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นจุดเริม่ต้นในการพฒันาระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวผ่อดดีีของชุมชน โดย
ความร่วมมอืจากทุกภาคสว่น จากนกัวชิาการและนกัวจิยัหลายคณะ หลากหลายสาขาวชิา ร่วมกบัหน่วยงานราชการใน
ระดบัจงัหวดั ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานปศุสตัว์จงัหวดั องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ส านักงาน
ทอ้งถิน่จงัหวดั และเทศบาลนคร ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ผลลพัธข์องร่วมมอืดงักล่าว ท าใหเ้กดิ
ระบบผ่อดดี ี อนัประกอบดว้ย 

1.ระบบดิจิทลัผ่อดีดี ส าหรบัอาสาสมคัรใช้รายงานเหตุและส าหรบัเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ใชต้รวจตดิตามสถานการณ์ 

2.ศูนย์ปฏิบตัิการ/คณะท างานสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกบั   
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่เพื่อขบัเคลื่อนระบบผ่อดดีแีละจดัการเหตุผดิปกตใินชุมชน 

3.อาสาสมคัรผ่อดดี ีโดยการแต่งตัง้ของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและรายงานเหตุ
ในพืน้ทีข่องตนเอง 

ผลส าเรจ็ตลอดระยะเวลา 4 ปีทีผ่่านมา ระบบผ่อดดีสีามารถตรวจจบัเหตุผดิปกตไิดท้ัง้หมด 4,727 ครัง้ เป็น
เหตุผดิปกตริุนแรงในสตัวก์ว่า 80 ครัง้ ซึง่สามารถควบคุมไดโ้ดย อปท. ร่วมกบัปศุสัตวอ์ าเภอ เหตุผดิปกตใินคน เช่น 
รายงานพกิดัผูป่้วยไขเ้ลอืดออกกว่า 70 ครัง้ ซึง่ไดร้บัการแกไ้ขตามมาตรการควบคุมโรคร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสขุ 
รายงานเหตุโรคพษิสนุขับา้กว่า 100 ครัง้ โดยระบบผ่อดดีไีดช้่วยตดิตามและเฝ้าระวงัอาการของโรคพษิสุนขับา้จนครบ 
10 วนั  เป็นต้น นอกจากนี้ มกีารขยายการตดิตัง้ไปยงัจงัหวดัเชยีงรายกว่า 30 อปท. จงัหวดัขอนแก่นกว่า 100 อปท. 
จนปัจจุบนัมกีารตดิตัง้ระบบผ่อดดีปีระมาณ 300 อปท. ใน 28 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

ดฉิันขอชื่นชมทมีงานนักวจิยั นักวชิาการ และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบผ่อดดีทีุกท่าน ที่ได้พัฒนาและ
สร้างระบบผ่อดดีีขึน้จนเหน็ประโยชน์ต่อชุมชนเป็นที่ประจกัษ์ ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อ
นโยบายไทยแลนด ์4.0 ประชาชนมกีารเขา้ถงึเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อคุณภาพชวีติใหค้นในชุมชนอยู่ห่างไกลจากปัญหา
สุขภาพ โดยน าเอาเครื่องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาใชใ้นการรายงานโรคหรอืเหตุผดิปกตไิดอ้ย่างรวดเรว็ เขา้ถงึไดใ้น
ทุกพืน้ที ่และสามารถยบัยัง้เหตุไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

สุดท้ายนี้ ดฉิันขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่ได้ร่วมมอืร่วมใจกนั และขอเชญิชวนท่านนายกองค์การบรหิาร
สว่นต าบลทีย่งัไม่ไดใ้ชง้านระบบผ่อดดี ีร่วมสมคัรใชง้านระบบผ่อดดีเีพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของท่าน และขอให้การ
ประชุมครัง้นี้บรรลุวตัถุประสงคเ์พื่อชุมชนยิง่ๆ ขึน้ไป 
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กล่าวต้อนรบัและสรปุแนะน าผอ่ดีดี 

โดย รศ.น.สพ.ดร. เลิศรกั ศรีกิจการ หวัหน้าโครงการผอ่ดีดี 

ในนามของทมีงานผ่อดดีแีละเครอืขา่ย ขอขอบคุณ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ ทีก่รุณามาเป็นประธานใน
วันนี้  ความสนใจและให้ความส าคัญกับงานเพื่ อชุมชนของโครงการผ่อดีดี ทัง้ โดยส่วนตัวและในนาม
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ของท่านอาจารยอ์าวรณ์ มสี่วนส าคญัขบัเคลื่อนระบบผ่อดดีี  เพื่อรบัใช้ชุมชนทอ้งถิน่ต่อไปใน
อนาคตเป็นอย่างยิง่ 

เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ทีป่ระชุมวชิาการ PMAC ของมูลนิธริางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหดิล อนัเป็นเวทปีระชุม
วชิาการของนกัสาธารณสุขทีม่ผีลกระทบสงูมากในระดบัโลก ผ่อดดีไีดร้บัการพดูถงึในช่วงเวลาส าคญัว่าเป็นแบบอย่าง
ทีจ่ะช่วยใหม้นุษยส์ามารถป้องกนัโรคระบาดใหญ่ขา้มทวปีไดใ้นเวลาอนัใกล ้การสถาปนาตนเองของเชือ้โรคกลายพนัธุ์
รา้ยแรงจากสตัวแ์ละมนุษย ์เช่น ไขห้วดัหมสูเปน HIV Aids นิปาหไ์วรสั ไขห้วดันก ซาส ์ อโีบล่า จะไม่เกดิขึน้อกี เพราะ
ถูกยบัยัง้ไดท้นัเวลา เมื่อชุมชนเขา้มามสีว่นร่วมอย่างเป็นผลในระบบสาธารณสขุ 

นัน่นบัเป็นหมุดหมายส าคญั สะทอ้นความส าเรจ็ของระบบผ่อดดี ีทีเ่ริม่ตน้ดว้ยโมเดลผลกระทบระดบัโลก จาก
จุดตัง้ต้นคือชุมชน ซึ่งเราได้เลือกใช้ค าทางวิชาการที่ยังไม่เคยมีการใช้ที่ใดมาก่อน คือ Community- Owned 
Surveillance System หมายความว่า โลกใบนี้เวลานี้ ถ้าใครอยากเหน็ว่าระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่ งเดยีวของชุมชน
ท างานได้ผลจรงิ ให้มาดูที่ประเทศไทย ที่จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัขอนแก่น ในเครอืข่าย อบต.แม่ทา และที่จงัหวดั
เชยีงใหม่ ไปคุยกบัท่านนายก อปท., ท่านปลดัฯ, เจ้าหน้าที่ดูแลแผงควบคุมแดชบอร์ด, อบจ. ไปดูศูนย์ปฏบิตัิการ
สขุภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบลว่าท างานไดอ้ย่างไร 

นอกจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างภาคเีครอืขา่ย อปท. นกัวชิาการจากภาคสว่นต่างๆ ทัง้ทีใ่ชร้ะบบผ่อดดีี
อยู่และก าลงัอยากจะใช ้การประชุมครัง้นี้ ยงัมจีุดประสงคส์ือ่สาระส าคญัให ้อปท. ทัว่ประเทศ และสาธารณชนไดท้ราบ
ว่า วนัน้ีระบบผ่อดดีพีรอ้มแลว้ ทีจ่ะใหท้่านน าไปใชป้ระโยชน์ทุกพืน้ทีข่องประเทศไทย จากทีเ่ริม่ตน้ดว้ยห่าไก่ วนัน้ีเรา
มแีอปพลิเคชนัระบุพิกดัผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง แอปพลิเคชนัไข้เลือดออก ที่เติมเต็มพลงัของท้องถิ่นให้เข้มแขง็ 
ควบคุมเหตุระบาดและสาธารณภัยได้ และอีกสามเดือนจากนี้ เราจะมแีอปฯ ที่ช่วยผู้ผลิต บนัทึกกระบวนการผลติ
อาหารปลอดภยั จากไร่นาถงึรา้นอาหาร และในสองวนันี้ เราจะพฒันาแอปฯ ช่วยท าทะเบยีนสุนัข ที่ครู ก ว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ อปท. โดยความร่วมมอืกบับรษิทัโอเพ่นดรมี คู่ความร่วมมอืพฒันาโปรแกรมทีส่ าคญัของผ่อดดี ี 

แม่น ้าเจา้พระยาทีไ่หลผ่านทีป่ระชุมของเรานี้ มมีวลน ้าและคุณค่ามหาศาลเลีย้งชวีติของคนไทย ทีเ่ป็นเช่นนี้
ได้เกิดจากการรวมตัวของหยดน ้าเล็กใหญ่จากป่าต้นน ้า ปิง วัง ยม และน่าน ผ่อดีดีมาถึงปัจจุบันนี้ได้ ผมต้อง
ขอขอบคุณ Skoll Global Threats Fund, Ending Pandemics, Dr.Larry Brilliant, Dr.Mark Smolinski, อธิบดีกรม
ควบคุมโรค, อธบิดกีรมปศุสตัว์, อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, เลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิขอบคุณเพื่อนร่วมทมีจากกรม, กอง, มหาวทิยาลยั, บรษิทัโอเพ่นดรมี, คณะท างานผ่อ
ดดี ีทีส่ าคญัขอบคุณเพื่อน อปท. และทุกท่านทีก่รุณาสนับสนุนและใหค้วามสนใจท าใหร้ะบบผ่อดดีแีขง็แรงเตบิโตขึน้ 
พรอ้มเป็นเครื่องมอืใชง้านของชุมชนทัว่ไป 
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ค ากล่าวทกัทายจาก  

Dr. Mark Smolinski, President of Ending Pandemics Foundation 
 

สวสัดคีรบั ผมมารค์ สโมลนิสกี ้จากมูลนิธเิอนดิง้แพนเดมคิส ์พวกเรายนิดมีากทีไ่ด้เหน็ความกา้วหน้าทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่องานดา้นสาธารณสขุจากโครงการเฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีวผ่อดดีขีองชุมชน 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่น า โดย รศ.น.สพ.ดร. เลศิรกั ศรกีจิการ หวัหน้าโครงการฯ ร่วมกบับรษิทัโอเพ่นดรมี 
สามารถพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั มาใชเ้ฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวไดอ้ย่างเป็นผล ทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้การเปลีย่นผ่านระบบ
สาธารณสขุอย่างส าคญัและเป็นตน้แบบของโลก 

โครงการผ่อดดีเีน้นใหอ้าสาสมคัรในชุมชนรายงานโรคในคน สตัว ์และภยัทางสิง่แวดลอ้ม เป็นการสรา้งความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน่ในการตอบสนองต่อภยัทางสขุภาพ ทัง้ในประชากรมนุษยแ์ละสตัวไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัเวลา 

การทีม่จี านวนอาสาสมคัรนับพนั ฝึกอบรมและใชร้ะบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวผ่อดดี ีและม ีอปท. ทัว่ทุก
ภาคของประเทศเป็นเครอืขา่ย บ่งชีว้่าโครงการผ่อดดีกี าลงัสาธติใหโ้ลกประจกัษ์ ว่าระบบเฝ้าระวงัทีชุ่มชนเป็นเจ้าของ 
สามารถท าใหส้ าเรจ็ได ้

มูลนิธิเอนดิ้งแพนเดมคิส์ ซานฟรานซิสโก ได้ให้การสนับสนุนโครงการผ่อดีดีตัง้แต่เริ่มต้นในปี 2014 จน
ปัจจุบนัเป็นเงนิ 4 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

พวกเราได้รบัแรงบนัดาลใจจากผ่อดีดี และหวงัว่าทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนี้ จะช่วยสร้างความมัน่ใจว่า 
นวตักรรมทีชุ่มชนเป็นเจา้ของระบบเฝ้าระวงัโรคนี้ จะสามารถด าเนินการสบืเนื่องต่อไปเพื่อช่วยเหลอืคนในประเทศไทย
โดยสามารถตรวจพบการระบาดของโรคและภยัคุกคามสขุภาพอื่นๆ ทัง้ในสตัวแ์ละมนุษยไ์ดร้วดเรว็ขึน้ 

ดว้ยวธิกีารนี้ เราสามารถด าเนินการช่วยชวีติและรกัษาวถิกีารด ารงชพี น าพาใหป้ระเทศเจรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ 
รวมทัง้โลกกป็ลอดภยัมากขึน้ 

พวกเรารูส้กึเป็นเกยีรตแิละประทบัใจทีไ่ดร้่วมงานกบัทมีงานผ่อดดี ีทีมุ่่งมัน่ท างานสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่อย่างไม่
ย่อทอ้ พวกเราจากซานฟรานซสิโก ขอส่งความปรารถนาดมีายงัทุกท่าน และขอใหก้ารประชุมครัง้นี้เกดิผลส าเร็จตาม
มุ่งหวงั 
 
 

 

                                                               Dr. Mark Smolinski                                 

                 President of Ending Pandemics, USA  
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ประชุมวิชาการ 

“เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวงัสขุภาพหน่ึงเดียวผอ่ดีดี: 

ผลส าเรจ็ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ  โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 11-12 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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ก าหนดการประชมุวิชาการ 

“เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวงัสขุภาพหน่ึงเดียวผอ่ดีดี: 

ผลส าเรจ็ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย” 

ณ ห้องประชุมชาเทรียมบอลลร์มู ชัน้ 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ 
วนัท่ี 11-12 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

วนัองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561 
08:00-09:30 น. ลงทะเบยีน พรอ้มรบัประทานอาหารว่าง 

09:30-10:00 น. พธิเีปิดและถ่ายรปูร่วมกนั 

10:00-10:15 น. ค ากล่าวทกัทาย และผลส าเรจ็ส าคญัของผอ่ดีดี ในมุมมองของ 
Dr. Mark Smolinski, President of Ending Pandemics, USA 

10:15-11:15 น. เสวนาเรือ่ง “โอกาสและความยัง่ยืนของผอ่ดีดี” ด าเนินการเสวนาโดย รศ.น.สพ.ดร.
เลิศรกั ศรีกิจการ หวัหน้าโครงการผอ่ดีดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และผูเ้ขา้รว่ม
เสวนา ได้แก่ 

1) นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผูอ้ านวยการศนูยส์ารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ 

2) น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกลุ ปศุสตัวจ์งัหวดับงึกาฬ 
3) นายครรชิต ชมภแูดง หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร ์ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัจงัหวดัเชยีงราย 
4) ดร.ส าราญ ศิริภคมงคล นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการพเิศษ ส านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที ่3 จงัหวดันครสวรรค ์
5) ดร.ปรีชา อนุรกัษ์ รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย 

11.15-11.30 น. PODD Shot: download & overview 11 features 

11.30-12.30 น. เสวนาเรื่อง “การขบัเคลื่อนระบบผ่อดีดีในระดบัจงัหวดั” ด าเนินการเสวนาโดย รศ.
ไพรชั ตระการศิรินนท์ นักวิจยัโครงการผ่อดีดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และผู้เข้ารว่ม
เสวนา ได้แก่ 

1) นายครรชิต ชมภแูดง หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร ์ส านกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั จ.เชยีงราย (หวัหน้าโครงการผ่อดดีจีงัหวดัเชยีงราย) 

2) น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 

ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชยีงราย 
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3) นางนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการพเิศษ ฝ่ายพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม กองสง่เสรมิคุณภาพชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

4) นายมนู สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม เทศบาลนครเชยีงราย 

5) นางสุธีรตัน์ มหาสิงห ์นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม่ 

12:30-13:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:30-17:30 น. ชมนิทรรศการ และเข้ารว่มเวทีแลกเปล่ียนตามประเดน็ท่ีสนใจ ได้แก่ 

ห้องท่ี 1: อาสาสมคัรผอ่ดีดี 

1) การใชป้ระโยชน์และประสบการณ์การแจง้เหตุผ่านแอปพลเิคชนัผ่อดดี ี
2) บทบาทการท างานเพื่อใหร้ะบบผ่อดดีปีระสบความส าเรจ็ 
3) แนวทางการจดัตัง้ชมรมอาสาสมคัรผ่อดดี ี
4) การเขา้ร่วม/จดัเวทอีาสาสมคัรเพื่อประชาสมัพนัธต์นเอง 
5) ความสมัพนัธร์ะหว่างอาสาและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
6) การเขา้ถงึชุมชนและการเฝ้าระวงัในพืน้ที ่

ห้องท่ี 2: นายกองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1) การใชป้ระโยชน์จากระบบผ่อดดี/ีผลดเีชงิประจกัษ์ 
2) บทบาทการท างานเพื่อใหร้ะบบผ่อดดีปีระสบความส าเรจ็ 
3) นวตักรรมการท างานผ่อดดีใีนพืน้ที/่การตอบสนองหลงัไดร้บัการแจง้เตอืน 
4) การประชาสมัพนัธแ์ละขยายเครอืขา่ยอาสาในพืน้ที ่และเครอืขา่ย อปท. 
5) การท างานเชงิบรูณาการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การท าบนัทกึขอ้ตกลง ฯลฯ 
6) การบรหิารจดัการงบประมาณ เพื่อจดัฝึกอบรม และประชุมคณะท างานระดบัต าบล 
7) การท างานเชงิบรหิารจดัการ สูค่วามยัง่ยนืของระบบผ่อดดีใีนพืน้ที่ 

ห้องท่ี 3: ปลดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1) การใชป้ระโยชน์จากระบบผ่อดดี/ีผลดเีชงิประจกัษ์ 
2) บทบาทการท างานเพื่อใหร้ะบบผ่อดดีปีระสบความส าเรจ็ 
3) ประสบการณ์จดัท าแผนของ อปท. ทีเ่อือ้ต่อระบบผ่อดดี ี
4) ระเบยีบ/นโยบาย/กฎหมาย/ขอ้บญัญตัขิอง อปท. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั/ควบคุม

โรค และการตอบสนอง 
5) การท างานเชงิบรูณาการ/การประสานงานกบัภาคเีครอืขา่ยในทอ้งถิน่ 
6) การท างานเชงิบรหิารจดัการ สูค่วามยัง่ยนืของระบบผ่อดดีใีนพืน้ที ่

ห้องท่ี 4: เจ้าหน้าท่ีผูด้แูลระบบ 
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1) การใชป้ระโยชน์จากระบบผ่อดดี/ีผลดเีชงิประจกัษ์ 
2) บทบาทการท างานเพื่อใหร้ะบบผ่อดดีปีระสบความส าเรจ็ 
3) การสรุปผลการด าเนินงานใหผู้บ้รหิารในแต่ละเดอืน 
4) การกระตุน้การท างานของอาสา 
5) การท างานเชงิปฏบิตักิาร สูค่วามยัง่ยนืของระบบผ่อดดีใีนพืน้ที ่

18:00 น. เป็นตน้ไป รบัประทานอาหารเยน็ร่วมกนับนเรอืส าราญ 

วนัพธุท่ี 12 ธนัวาคม 2561 

08:30-09:00 น. พธิกีรกล่าวทกัทายโดย ผศ.น.สพ.เทดิศกัดิ ์ญาโน  
และ สพ.ญ.ณฐัฌา สาททอง  

09:00-09.30 น. Keynote Speech เรือ่ง การปรบัตวัของ อปท. เพื่อให้เข้ากบั Thailand 5.0 
โดยนายกนกศกัดิ ์ดวงแกว้เรอืน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมท่า อ.แมอ่อน จ.เชยีงใหม ่

09.30-10:30 น. ความส าเรจ็ของการเฝ้าระวงัโรคไข้เลือดออกด้วยแอปพลิเคชนัผอ่ดีดี  
โดย รพ.สต.รอ้งววัแดง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 

1. นายสวสัด์ิ ขติักลุ           นายก อบต.รอ้งววัแดง  
2. นายวีรพงค ์โปธายะ       ผอ.รพ.สต.รอ้งววัแดง  
3. นายจ าลอง กนัธาแก้ว    อาสาผ่อดดีแีละ อสม. ต.รอ้งววัแดง  

10:30-10:45 น. รบัประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่อดีดี ด าเนินรายการโดย ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา และ รศ.
ไพรชั ตระการศิรินนทนั์กวิจยัโครงการผอ่ดีดี และน าเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

1.ตวัแทนจาก ห้องนายก นายสุทศัน์ บานเยน็ นายกเทศมนตรตี าบลปิงโคง้ อ.เชยีงดาว 
จ.เชยีงใหม่ 
2.ตวัแทนจาก ห้องปลดั นางศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ หวัหน้าส านักปลดั อบต.หว้ยทราย 
อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 
3.ตวัแทนจาก ห้องเจ้าหน้าท่ี น.ส.หทยัรตัย ์ตียะเกษม พยาบาลวชิาชพี ทม.แม่เหยีะ อ.
เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
4.ตวัแทนจาก ห้องอาสา นายคงฤทธ์ิ อาสาสมคัรผ่อดดี ีทม.แม่เหยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 

12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-13.15 น. PODD Shot: All about Rabies (Bite + Clinical sign) 
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13.15-14.00 น. เสวนาเรื่อง “การจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีระบาด: สถานการณ์โรค 
กฎหมาย/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และการปฏิบติังานของท้องถ่ิน” ด าเนินการเสวนาโดย 
ผศ.บุญต่วน แกว้ปินตา และผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ไดแ้ก่ 

1)    นายจิระศกัด์ิ กมลจิตร รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชยีงราย 

2) นางวชัราพร ใสกาง ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลท่าพระ อ.ท่าพระ 
 จ.ขอนแก่น 

3) น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
ส านกังานปศุสตัว ์จ.เชยีงราย 

4) นายศมุล ศรีสุขวฒันา ทีป่รกึษากรมอนามยั (อดตีผูอ้ านวยการศูนยบ์รหิารกฎหมาย
สาธารณสขุ กรมอนามยั และอดตีผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย สปสช.) 

14.00-14.30 น. แนะน า แอปผอ่ดีดี นับประชากรสุนัข 
โดย นายพลวฒัน์ เภตรา บรษิทั โอเพ่นดรมี จ ากดั 

14.30-15.00 น.  
กล่าวปาฐกถาและปิดการประชุม  
โดย รศ.น.สพ.ดร.เลศิรกั ศรกีจิการ หวัหน้าโครงการผ่อดดี ี
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วดีทีศัน์ค ากล่าวทกัทาย และผลส าเรจ็ส าคญัของผ่อดดี ี

ในมมุมองของ Dr. Mark Smolinski, the President of Ending Pandemics, USA  
(รบัชมผ่าน youtube channel : PR PODD หรอืผ่าน link : https://www.youtube.com/watch?v=dxlqlf0-DkQ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dxlqlf0-DkQ
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เสวนาเร่ือง “โอกาสและความยัง่ยืนของผอ่ดีดี” 

ด าเนินการเสวนาโดย รศ.น.สพ.ดร.เลศิรกั ศรกีจิการ หวัหน้าโครงการผ่อดดีี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และผู้เขา้ร่วม
เสวนา ไดแ้ก่ 
1) นพ.ยงเจอื เหล่าศริถิาวร  ผอ.ศนูยส์ารสนเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
2) น.สพ.ดร.สมพร พรวเิศษศริกิุล  ปศุสตัวจ์งัหวดับงึกาฬ 
3) นายครรชติ ชมภูแดง                 หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร ์สนง.ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั จ.เชยีงราย 
4) ดร.ส าราญ ศริภิคมงคล              นกัวชิาการสาธารณสขุช านาญการพเิศษ สคร. 3 นครสวรรค ์
5) ดร.ปรชีา อนุรกัษ์   รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย  

ประเดน็ค าถามท่ี 1 อาจารยเ์ลิศรกั ได้ขอให้ผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน แสดงความเหน็ต่อค ากล่าวช่ืนชม PODD 
มุมมองท่ีได้ชมวีดีโอเปิดงานของ ดร. Mark Smolinski ประธานมูลนิธิเอนด้ิงแพนเดมิคส ์(Ending Pandemics 
Foundation) ได้กล่าวใน 3 ประเดน็ส าคญั คือ 

1. ระบบคอมมูนิต้ี โอนดึซิสเตม็/หรอืระบบท่ีชุมชนเป็นเจ้าของ 
2. ผอ่ดีดีเป็นการเปล่ียนรปูโฉมของการสาธารณสุข (transforming Public Health Throughout Thailand) 
3. ผอ่ดีดีก าลงัเป็นโมเดลให้แก่โลกใบน้ี  

- น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกลุ : เรื่องเหน็ดว้ยกบัระบบทีชุ่มชนเป็นเจา้ของ เน่ืองจากว่าในการแกปั้ญหาสขุภาพจะ
ส าเร็จได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเงื่อนไขส าคญั ระบบผ่อดีดีเป็นเรื่องของชุมชน เวลาน าไปใช้ อปท.จะเป็น
ศูนย์กลางในการแก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ จะที่ได้รบัการแก้ไขโดยทุกคนในพื้นที่ เช่น แต่ละหมู่บ้านสามารถที่จะส่ง
ปัญหาต่างๆ เขา้มาศูนยก์ลาง ขณะเดยีวกนัจะท าใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้หมด รบัทราบปัญหาร่วมกนั การมสี่วนร่วม
ของชุมชนเป็นเรื่องทีส่ าคญัทีจ่ะแกไ้ขปัญหาสขุภาพในระบบการสาธารณสขุหรอืการป้องกนัโรคในสตัวแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 
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ผ่อดดีเีป็นโครงการหรอืระบบทีชุ่มชนมสี่วนร่วมจรงิๆ ในการแกไ้ขปัญหา เป็นการแกไ้ขปัญหาสุขภาพทีเ่รยีกว่า One 
Health กค็อื สุขภาพคน สุขภาพสตัว ์และปัญหาสิง่แวดลอ้ม หรอืแมแ้ต่ Food Safety เช่น อาหารเป็นพษิ ที ่ดร.มารค์ 
ไดก้ล่าวไว ้มคีวามเหน็ดว้ยอย่างยิ่งทีชุ่มชนไดเ้ป็นเจา้ของในการแกไ้ขปัญหา ในสมยัก่อนจากส่วนใหญ่ภาครฐัเป็นผู้
แกไ้ขปัญหา ท าใหเ้กดิความเชื่องชา้ในการท างาน โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ห่างไกล ไม่สามารถตอบสนองการแกปั้ญหา
ไดท้นัท่วงท ี 

ประเด็นที่ว่าผ่อดีดีเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของการสาธารณสุขต้องยอมรบัว่ าการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขฝัง่เดียว เช่น กระทรวงสาธารณสุขเอง หมอเอง ก็ไม่
สามารถแกไ้ขคนเดยีวได ้เพราะปัญหาทีเ่กดิขึน้ค่อนขา้งซบัซอ้น เพราะฉะนัน้การ
น าสาขาวชิา เรื่อง One Health กค็อืระบบสขุภาพหนึ่งเดยีว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใน
คนส่วนใหญ่ก็มาจากสตัว์ โรคต่างๆโรคภัยต่างๆ ก็มาจากสตัว์ เป็นส่วนใหญ่ 
อย่างเช่นโรคไขห้วดันก โรคพษิสุนัขบ้าหรอืโรคเอดสก์ต็าม ส่วนใหญ่มนัเริม่มา
จากสตัว ์ฉะนัน้ถ้าไดม้าท างานร่วมกนัเป็นสหวทิยาการกค็อื เรื่องของทุกคนทีม่ี
ความเชื่อเหมอืนกนัมานัง่คุยกนัจะเป็นการแกปั้ญหาไดอ้ย่างสมบรูณ์แบบ  

เรื่องของระบบผ่อดดีเีป็นโมเดลแก่โลกใบนี้ ระบบผ่อดดีเีกดิขึน้มาทีป่ระเทศไทย มทีมีงานของคณะสตัวแพทยแ์ละหลาย
คณะของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ไดร้่วมกนัคดิถอืว่าค่อนขา้งทีจ่ะเป็นรปูแบบทีจ่ะสมบรูณ์ ท าใหเ้กดิโมเดลของผ่อดดีทีี่
เกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั เห็นด้วยว่าระบบผ่อดีดีเป็นโมเดลของโลก แต่ว่าจะให้เกิดความยัง่ยืนอย่างไร แหล่งเงินที่จะ
สนับสนุนผ่อดดีกีลาง (PODD Centre) เพื่อทีจ่ะขบัเคลื่อนเป็นระบบทีด่ต่ีอไป และการขบัเคลื่อนระบบแผนงานต่างๆ 
ในระบบราชการอยากจะใหท้างผ่อดดีกีลาง ไปผลกัดนัใหเ้กดิ และขอรบัการสนับสนุนจากภาครฐัใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม  
คอื กรมปศุสตัว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เขา้มามสี่วนร่วม เช่น เอามาเป็นตวัชี้วดั
ประเมนิผลการท างานของทัง้ 3 กลุ่ม เพื่อทีจ่ะใหข้บัเคลื่อนไปไดอ้ย่างยัง่ยนื 

- นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร : การให้ชุมชนมสี่วนร่วมมคีวามส าคญัมาก สิง่ที่คนละเลยมากที่สุดคอืการดูแลตัวเอง 
ยกตวัอย่าง เรื่องโรคไขเ้ลอืดออก ประเทศไทยผ่านมานานกว่า 30 ปี ไม่สามารถควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกได ้เพราะยุงมี
อยู่ในทุกบา้น ทุกบา้นมลีกูน ้า ปล่อยใหยุ้งมาวางไข ่ลกูน ้าโตขึน้มากดัคนแพร่เชือ้โรคกระจายทัว่ไป ถามว่าการควบคุม
ลูกน ้ายุงลายในบ้านเป็นภาระหน้าทีข่องใคร เรื่องง่ายๆ มคีวามส าคญัมากในการควบคุมโรคในชุมชนสิง่ทีล่ะเลยไม่ได้
เลยกค็อืความมสีว่นร่วมและความเป็นเจา้ของของชมุชนเอง ถา้ทุกคนมแีนวคดิแบบนี้ โรคในประเทศไทยจะลดไปอย่าง
มหาศาล คอืจะเป็นการป้องกนัขัน้พืน้ฐานในบา้นของตนเอง ดงันัน้การทีจ่ะใหชุ้มชนและประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมใน
การควบคุมโรค จงึเป็นกุญแจส าคญัอย่างมากทีจ่ะท าใหก้ารสาธารณสขุของประเทศไทยกา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็  

ประเด็นเรื่องรูปโฉมใหม่ของสาธารณสุข สอดคล้องกับ
ประเด็นแรก เดิมสาธารณสุขมุ่ ง เ น้นไปที่การรักษา
ประชาชนเจบ็ป่วยเขา้มารกัษาใหห้าย ป้องกนัการตายให้
ได้ ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างมหาศาลและไม่
เกดิผลดใีนระยะยาว ดงันัน้รูปโฉมใหม่ของการสาธารณสขุ
คอืมองไปขา้งหน้าไม่ใช่แค่ตัง้รบั และปรบัจากเน้นให้การ
รกัษาเป็นการควบคุม ป้องกนัโรคของชุมชนดว้ย จงึจะเป็น
สิง่ทีท่ าใหทุ้กภูมภิาคในประเทศไทยมสีขุภาพดอีย่างยัง่ยนื  
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ประเดน็เรื่องระบบผ่อดดีจีะเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างแก่ทัว่ประเทศ มองว่าเป็นโมเดลที่ชดัเจนในเรื่องการมสีว่นร่วมกนั
ทัง้ภาครฐัทัง้องคก์ารปกครองและประชาชน ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได ้จ าเป็นต้องมกีารท างานร่วมกนั แมใ้นตวัของ
ภาครฐั อาจจะไม่ใช่กระทรวงสาธารณสขุอย่างเดยีว แต่เป็นกระทรวงอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
กม็เีกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นตวัหลกัในการขบัเคลื่อนงานของชุมชน ดงันัน้ หน่วยงาน
ภาครฐั เอกชน รวมถงึประชาชนส าคญัมาก ตอ้งมกีารบรูณาการร่วมกนั นี่คอืโมเดลที่จะเกดิขึน้ไม่ใช่เรื่องทีเ่พิง่เกดิ แต่
โครงการผ่อดดีนี าสิง่ทีทุ่กคนคดิแต่ยงัไม่มใีครท า ผลกัดนัใหเ้กดิขึน้เพื่อใหเ้หน็ผลได้ 

- ดร.ส าราญ สิริภคมงคล : มองในกระแสทีจ่ะก้าวสู่ในอนาคตว่าระบบผ่อดดีเีป็น
ตวัขบัเคลื่อน โดยสว่นแรกคอืยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางอย่างแทจ้รงิ มกีารสง่เสรมิ
และป้องกนัในเชงิรุกมากกว่าการรกัษา ส่วนทีส่องระบบผ่อดดีเีป็นตวัขบัเคลื่อนโดย
ประชาชนมคีวามฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ (Health literacy) ถ้าในหนึ่งครอบครวัมหีนึ่ง
คนทีเ่ป็นผูร้ายงาน ถอืว่าเป็นผูฉ้ลาดรูเ้รื่องสขุภาพ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูบนมอืถอืได ้
ประชาชนจะดแูลตวัเองไดไ้ม่ใช่แค่เฝ้าระวงั แต่สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการ
ใชช้วีติในการดแูลตวัเองได ้ระบบผ่อดดีเีป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการเชื่อมโยง ถา้จะกา้ว
สู่ความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่างๆต้องเปลี่ยนแปลง

เพราะประชาชนฉลาดขึ้น รู้ข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขดีจ ากดั ระบบผ่อดีดีเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นจุดหมายได้เรว็ขึน้ 
เพราะฉะนัน้เป็นการท างานทีม่ปีระโยชน์มาก แต่ละพืน้ทีอ่าจจะมปัีญหาทีต่่างกนัไป แต่โจทยส์ดุทา้ยคอืความอยู่ดกีนิดี
ของประชาชน เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประชาชนมสี่วนร่วม ผู้บริหารแต่ละพื้นที่มุ่งห วงัให้เกิดเป้าหมายแบบ
เดยีวกนัจงึอาจจะเขา้กบักระแสว่าพืน้ทีด่ าเนินการเอง ระบบผ่อดดีจีงึเป็นตวัขบัเคลื่อนท าใหก้ระบวนการต่างๆเกดิขึน้  

ประเดน็ค าถามท่ี 2 ท่านเหน็ว่าระบบผ่อดดีมีปีระโยชน์อย่างไรบ้าง สามารถใช้เป็นเครื่องมอืของชุมชนและหน่วย
ราชการไดจ้รงิเพยีงใด หากเป็นไปไดก้รุณายกรปูธรรมของการใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์ในหน่วยงานของท่าน  

-  ดร.ปรีชา อนุรักษ์  :  จังหวัด เชียงรายได้มีโอกาสใช้ร ะบบผ่ อดีดี  โดยมี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ใหค้ าแนะน าและเป็นพีเ่ลีย้ง จงึเกดิการตื่นตวั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การป้องกนัและเขา้ถึงปัญหาของประชาชนได้รวดเรว็ และท าให้ประชาชนได้รบัการ
แก้ไขปัญหาในทุกๆด้านได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันการด าเนินการในส่วนของสมาชิก
โครงการผ่อดดีขีองเทศบาลนครเชยีงราย ประมาณ 600 คน เขา้ร่วมอบรมการใชง้าน
ระบบฯ การเกดิขึน้ของโครงการผ่อดดีทีี่เชยีงราย พยายามทีจ่ดัระบบใหส้ามารถตอบ
โจทยใ์นทุกๆดา้นของประชาชน และคดิว่าเป็นบทบาทหน้าทีข่องทอ้งถิน่ ทีต่้องมสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัระบบผ่อดดี ีโดยการน าเอาแอปพลเิคชนัทีม่คีวามส าคญัสามารถแจ้งเหตุ
ในทุกๆเรื่อง หน่วยงานภาครฐัและบางส่วนของราชการ อาจจะเป็นตวัตัง้รบั โครงการผ่อดดีสีามารถตอบโจทยแ์ละ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ด ีและมคีวามส าคญัในเชงิวชิาการกค็อืการป้องกนัเป็นโจทย์ส าคญัที่จะเกดิการเรยีนรู้
ร่วมกนั ยกตวัอย่างเกี่ยวกบัโรคไขเ้ลอืดออกเป็นปัญหาทีม่คีวามส าคญั การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่
เทศบาลนครเชยีงรายเป็นปัญหาหลกัในทุกปี เพราะฉะนัน้ในทุกๆเรื่องที่เกดิเหตุการณ์ขึน้ในชุมชน ประชาชนสามารถ
รายงานหรอืแจ้งเหตุการณ์นัน้ได้ทนัท่วงท ีการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กด็ าเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อทราบเหตุ 
เพราะฉะนัน้จะสอดคลอ้งกบั 3 ประเดน็ของ ดร.มารค์  

ค าถามในประเดน็ทีส่อง เหน็ว่าเป็นความโชคดขีองทอ้งถิน่ทีโ่ครงการผ่อดดีใีหโ้อกาสทอ้งถิน่ไดใ้ชเ้พื่อขบัเคลื่อนภารกจิ 
มผีูบ้รหิารระดบัจงัหวดัใหค้วามสนใจ ปัจจุบนัเทศบาลนครเชยีงรายใชง้บประมาณจาก สปสช. ขบัเคลื่อนโครงการผ่อดี
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ดใีหป้ระชาชนและสมาชกิเครอืขา่ยไดม้คีวามเขา้ใจในตวัแอปพลเิคชนั มองว่าหวัใจของทอ้งถิน่ถา้หากผูบ้รหิารท้องถิน่
พรอ้มใสใ่จ ประชาชนจะมคีวามรูส้กึปลอดภยัและสบายใจ สามารถเขา้ถงึปัญหาไดม้ากขึน้ ทราบเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน
ชุมชนทอ้งถิน่และไดร้บัการตอบสนองจากหน่วยงาน ผูบ้รหิารองคก์รสว่นทอ้งถิน่ นายกเทศมนตร ีเชื่อมัน่ว่าเป็นโอกาส
อนัดทีีม่เีทคโนโลยแีละเครื่องมอืทีส่ามารถติดต่อสื่อสารไดค้่อนขา้งรวดเรว็ไวใ้หป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจว่า เขาเป็นสว่นหนึ่ง
ของการป้องกนั แกไ้ขปัญหา แลว้ประชาชนจะบอกปัญหาใหก้บัพวกเราได ้เพราะฉะนัน้ความสอดคลอ้ง หรอืความเป็น
เจ้าของท้องถิ่นโครงการผ่อดีดจีะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและเชื่อแน่ว่าท้องถิ่นพร้อมที่จะ เดินหน้าที่จะท าในทุกๆ
ประเดน็ทีเ่ป็นความตอ้งการและเป็นปัญหาของทอ้งถิน่ต่อไป 

- คณุครรชิต ชมพูแดง : ภารกจิที่รบัผดิชอบเรื่องงานบรรเทาและป้องกนัสาธารณภยั 
ของจงัหวดั เรื่องโรคในคน สตัว์ หรอืสิง่แวดล้อมต่างๆ ล้วนแต่เป็นภยัพบิตัิอนัหนึ่ง ที่
ส่งผลต่อคน หลงัจากทีจ่งัหวดัไดร้บัโครงการนี้ สิง่ทีม่องเหน็ประโยชน์ อย่างทีบ่อกว่าทุก
วนันี้ โลกเคลื่อนไปเรว็มาก หน่วยงานราชการหรอืแมว้่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะ
ตัง้รบัอย่างเดยีวไม่ได ้ในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในกระทรวงมหาดไทยมองว่า การป้องกันต้องมาก่อนส่วนการบรรเทามาทหีลงั 
โดยพยายามทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืในทุกสว่นราชการ ซึง่มเีครื่องมอืทีจ่ะใชข้องแต่ละหน่วยงาน 
ของกรมป้องกนักม็เีครื่องมอืในเรื่องของเทคโนโลยทีี่จะมาใช้ในการแจ้งเตือนในการเฝ้าระวงั แต่เป็นเครื่องมอืของ
หน่วยงานของรฐั ไม่ใช่เครื่องมอืของชาวบา้น ไม่ใช่เครื่องมอืของชุมชน และยงัเป็นรูปแบบของการสัง่งาน เครื่องมอื
ของหน่วยงานทุกหน่วยมกัเป็นแบบนี้ในทุกกระทรวงต่างจากเครื่องมอืของระบบผ่อดีดีที่พฒันาขึน้มาเพื่อที่จะ ให้
ชาวบา้นและชุมชนไดม้สีว่นร่วมในการใช ้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบัชุมชน  

สิง่ทีพ่ฒันามา 2 ปีทีท่างจงัหวดัเชยีงรายร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ในเรื่องของการใช้แอปพลเิคชัน่ในเรื่องของการ
ใชร้ะบบในการเฝ้าระวงั ในการแจง้เตอืน หรอืการตอบสนอง ท าใหเ้กดิความใกลช้ดิ ในฐานะทีร่บัผดิชอบในดา้นของ
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคระบาดคน สัตว์ยงัภยัพบิตัิต่างๆ กใ็ช้ได้ ระบบนี้มกีารแจง้
เตือนมีการแจ้งเหตุ เมื่อมีการแจ้งเหตุการตอบสนองกท็ าได้รวดเร็ว เช่น น ้าป่าไหลหลากซึ่งเป็นภัยประจ าถิ่นทาง
ภาคเหนือ ถึงฤดูฝนกจ็ะมนี ้าป่าไหลหลาก ดนิโคลนถล่ม โรคหูดบักเ็หมอืนโรคประจ าถิ่นของทางภาคเหนือ จงัหวดั
เชยีงรายพบผู้ป่วยทุกปี เพราะชาวบ้านชอบทานลาบดบิ หมูเลี้ยงเอง บางทอีาจจะซื้อหมูที่ติดโรคมา  เป็นเรื่องของ
วฒันธรรมการกนิไม่สามารถหา้มได้แต่จะท ายงัไงใหผ้ลกระทบจากตรงนี้น้อยทีสุ่ด นัน่กค็ือการเฝ้าระวงัและป้องกนั 
บางกรณีเกดิโรคในสตัวปี์เวน้ปี เจา้ของฟารม์ปศุสตัวพ์บววัตาย 30-40 ตวั ถอืว่าเป็นโรคประจ าถิน่ เกษตรกรไม่รู้จะ
ป้องกนัอย่างไร เจา้หน้าทีป่ศุสตัวม์หีน้าทีฉ่ีดวคัซนีประจ าปี บางปีกไ็ม่ไดฉ้ีดเพราะเขา้ไม่ถงึ บางพืน้ทีบุ่คลาการมน้ีอย
ไม่สามารถดแูลไดท้ัว่ถงึ ต้องอาศยัทอ้งถิน่ใหค้วามช่วยเหลอืเพราะมคีวามใกลช้ดิเป็นคนทีใ่ชป้ระโยชน์ไดม้ากทีสุ่ด ใน
เวลา 2 ปีทีผ่่านมา หลายทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถทีจ่ะตอบสนองได ้เขา้ถงึจุดเกดิเหตุไดท้ัง้ดา้นปศุสตัวห์รอื
ดา้นโรคตดิต่อในคน สิง่เหล่านี้หวงัว่าจะสะท้อนใหห้ลายพื้นที่เหน็ภาพ เชญิชวนทอ้งถิน่ ท่านนายกในพืน้ทีท่ีท่ าได้ด ี
ร่วมกนัแลกเปลี่ยนว่าระบบนี้จะยัง่ยนืต่อไปอย่างไร งานทุกอย่างสามารถปรบัมาใชก้บัระบบนี้ได ้สองปีทีผ่่านมา การ
รายงานของอาสาสมคัร เกดิเหตุแล้วสามารถรายงานเหตุเขา้มาทนัท ีหน่วยงานระดบัจงัหวดัเห็นรายงาน สามารถ
ตรวจสอบไดว้่าสิง่ทีร่ายงานเขา้มา ทอ้งถิน่ทีร่บัผดิชอบไดเ้ขา้ไปตอบสนองหรอืยงั หน่วยงานทีเ่กีย่วกบัเรื่องโรคสตัว์ 
ปศุสตัวอ์ าเภอเขา้ไปตอบสนองในพืน้ที่หรอืไม่ หรอืแมแ้ต่โรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีข่องเชยีงรายซึง่เกดิทุกปี สิง่ทีเ่หน็
จากการท างานคอืการตอบสนองไดอ้ย่างรวดเรว็จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเรื่องของโรคในคนหรอืสตัว ์ทอ้งถิน่
ตอบสนองไดเ้รว็มาก 
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ประเด็นค าถามที่ 3 ท่านเห็นว่าระบบผ่อดีดีมีโอกาสถูกใช้สบืเนื่องยัง่ยืนต่อไปได้มากน้อยเพียงใด ชุมชนท้องถิ่น 
หน่วยงานระดบัจงัหวดั และหน่วยงานระดบักรม ควรมบีทบาทสนับสนุนเกื้อกูลได้อย่างไรบ้าง โอกาสยัง่ยนืจงึจะมี
สงูขึน้ 

โดยก่อนทีจ่ะพดูคุยกนัต่อในประเดน็ที ่3 ขอเปิดโอกาสเชญิชวนใหเ้วทฝัีง่ผูฟั้งไดแ้ลกเปลีย่นก่อน 

- นพ.เกรียงศกัด์ิ เวทีวฒุาจารย ์: การเกดิขึน้ของระบบผ่อดดีจีุดประกายส าหรบั
นักการสาธารณสุข ในฐานะนักการสาธารณสุขเมื่อเกดิระบบผ่อดดี ีนี่คอืระบบเฝ้า
ระวงัเชงิรุกทีอ่ยู่ในชุมชนและชุมชนเป็นคนด าเนินการแลว้จะเกดิประโยชน์ต่อทุกๆ
ฝ่าย ก่อนหน้านี้มกีารคดิระบบเฝ้าระวงั ระบบเฝ้าระวงัของประเทศ การระบาด
วิทยา แต่เป็นระบบตัง้รบัเอาข้อมูลจากผู้ป่วยที่รบับริการที่โรงพยาบาลเอามา
ประมวลผลว่าจะมสีถานการณ์แนวโน้มอย่างไร แต่ไม่เอือ้ต่อการทีจ่ะไปแกปั้ญหา
เชงิรุกอย่างรวดเรว็ว่าเกดิอะไรขึน้ ท าใหก้ารแกไ้ขไม่ทนัการณ์ เพราะฉะนัน้ ระบบ
ผ่อดดีเีกดิขึน้มาเป็นค าตอบในประเดน็ตรงนี้ เพยีงแค่ว่าจะท าอย่างไรที่จะใหผู้ท้ี่
เกี่ยวข้องกับระบบเฝ้าระวัง ทัง้ทางด้านสาธารณสุข ด้านปศุสัตว์และด้าน
สิง่แวดล้อม ได้เอาระบบนี้ไปใช้เพื่อผลกัดนัต่อในกลุ่มที่รบัผิดชอบ นอกจากมี

บุคลากรทางสาธารณสุขแล้ว อสม.ซึ่งเป็นคนอยู่ในชุมชนท าอย่างไรถึงจะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม เ ชื่อว่าถ้า ด้าน
สาธารณสุข หากให้ความสนใจและผลกัดนั อสม.สามารถเป็นอาสาสมคัรของผ่อดีดีทุกคน ด้านปศุสตัว์ และด้าน
สิง่แวดลอ้มกเ็ช่นเดยีวกนั คงจะเหน็พอ้งว่าถ้าชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้หตุการณ์ทีสุ่ดพบเหตุการณ์แลว้เขา้ใจ รายงานเขา้มาสู่
ระบบของผ่อดีดี ทางระบบผ่อดีดีจะตรวจสอบได้ คือเห็นภาพได้ว่าใครควรจะเป็นคนเขา้ไปจดัการ ซึ่งเทคโนโลยี
ปัจจุบนัมนัเป็นเรยีลไทม ์คอืเกดิขึน้พรอ้มกนัและรูพ้รอ้มกนัไม่ว่าจะอยู่มุมใดของประเทศ ถ้ามเีรื่องเกดิขึน้ระบบผ่อดดีี
กลางและหน่วยงานกจ็ะทราบพรอ้มกนั ใครมคีวามถนดัเรื่องใด รบัผดิชอบเรื่องใด สามารถเขา้ไปจดัการจะท าใหปั้ญหา
นัน้หยุด เพราะฉะนัน้ การสร้างสุขภาพกจ็ะเกดิขึน้ไดเ้มื่อมเีหตุการณ์ ผดิปกติที่จะกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะ
เกดิขึน้ในคน สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม โดยภาพรวม การมสีว่นร่วมเพื่อทีจ่ะมขีอ้มลูระบาดวทิยามากขึน้ ท าใหรู้ส้ถานการณ์
ได้ ถ้าช่วยกนัทัว่ประเทศอนาคตอาจจะไม่ต้องพึ่งส านักระบาด เพราะว่าขอ้มูลเชงิรบัในขณะนี้ใช้ส าหรบัวางแผน รู้
สถานการณ์ของโรค แต่ไม่ไดใ้ชส้ าหรบัการแกปั้ญหาเชงิรุกเลย เพราะฉะนัน้มรีะบบผ่อดดีขีึน้มาจงึเป็นโอกาสทีด่มีาก
ของคนที่เกี่ยวข้องกับงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่จะมีโอกาสได้ ใช้งาน ขอชื่นชมภาคีเครือข่ายผ่อดีดีที่เห็น
ประโยชน์ของระบบและน ามาใช ้เชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกนัท าจะท าใหเ้ป็นระบบทีเ่ป็นประโยชน์มาก ถ้า political will ไม่
เกดิใชก้ารขบัเคลื่อนจากขา้งล่างกค็งต้องใชเ้วลาพอสมควร แต่ถ้าฝ่ายนโยบายเหน็ดว้ยแลว้เกดิการสัง่การขบัเคลื่อนก็
จะบรรลุผลเรว็ขึน้ สิง่ทีค่าดหวงัจากผ่อดดีคีอืเหน็การขบัเคลื่อนไปทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหเ้กดิผลจรงิ  

- น.สพ.พุทฒิพงศ ์ขาวนวล สงักดัส านักงานการสตัวแพทย์การควบคุมโรค เทศบาลเมืองป่าตอง อ าเภอป่าตอง 
จงัหวดัภูเกต็ : ทอ้งถิน่เหมอืนกนัเน้นตัง้รบั ท าเกอืบทุกเรื่อง เทศบาลเมอืงป่าตองเป็นเทศบาลทีม่ขีนาดเลก็ แต่ว่าเมด็
เงนิมหาศาล ในพืน้ทีม่บีุคลากรน้อย ต้องรบัเรื่องไขเ้ลอืดออก ฉี่หนู ยุง แมลงสาบหลายๆเรื่อง พษิสุนัขบา้ ปัญหาของ
เมอืงท่องเทีย่วกค็อืภาษา หลายๆเรื่องจะรบัมาจากโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้การรบัรู้เป็นการเริม่ต้น ที่
แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ครึง่เมอืงจะเป็นพม่าอกี 10% จะเป็นฝรัง่ อกี 15% เป็นคนจนี ซึง่อาศยัเช่าพกั หน่วยงานดา้น
สาธารณสุขไม่ไดแ้บ่งเชือ้ชาตเิพราะฉะนัน้ ถ้าเกดิระบบนี้เป็นไปไดใ้นอนาคตอยากจะใหม้ภีาษาใหเ้ลอืกใช ้ในการทีจ่ะ
ช่วยใหพ้ฒันาระบบการตัง้รบั หรอืการพฒันากา้วหน้าใหเ้รว็ขึน้  
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- คณุหทยัรตัน์ ตียะเกษม พยาบาลวชิาชพี ทต.เมอืงแม่เหยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ : ทต.เมอืงแม่เหยีะเป็นหน่วยงานที่
เขา้ร่วมกบัโครงการผ่อดดีมีาตัง้แต่ยุคเริม่ต้น เชญิชวน อปท. ทีย่งัไม่เขา้ร่วมกเ็ชญิชวนให้
เขา้มาใชร้ะบบ เพราะว่าเป็นเครื่องมอืทีช่่วยทุ่นแรงในการท างาน อปท.เป็นหน่วยงานทีร่บั
ทุกเรื่องในพืน้ทีข่องตนเอง แต่ว่าเจา้หน้าทีไ่ม่ไดม้คีวามรูทุ้กเรื่อง เพราะฉะนั ้นตอ้งหาแนว
ร่วมในการที่จะช่วยด าเนินงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตัง้แต่เข้าร่วม
โครงการผ่อดดี ีมนัคอืแนวทางใหม่ในการด าเนินงานทีช่่วยใหเ้กดิการมสีว่นร่วมกบัทุกภาค
สว่น ทัง้อาสาสมคัรจากพืน้ทีใ่นชุมชน และความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอกเป็นสิง่ที่
เป็นประโยชน์ทีส่ดุ 

- สิบเอก ศกัด์ิสิทธ์ิ บวัโฮม เจา้หน้าทีป้่องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.น ้าบ่อ อ าเภอเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย : 
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการฯใน 2 ปีที่ผ่านมา เห็นว่าระบบผ่อดีดีไม่ได้สร้างภาระให้เจ้าหน้าที่ แต่เป็น

เครื่องมอื ทีใ่หก้ารท างานของทอ้งถิน่เป็นไปดว้ยความรวดเรว็ อย่างเช่นในกรณีการแจง้เหตุ 
ไม่ต้องรอใหเ้ขยีนค าร้อง ไม่ต้องรอใหว้ิง่รถมาจากทีห่่างไกลเพื่อมาแจง้ ถ้าใช้ระบบผ่อดดีี
แจ้งทีเดียวรู้กันทัง้หมด และเกิดการการช่วยเหลือและตอบสนองตามมา สมมุติว่ามี
เหตุการณ์ไขห้วดันก ทางทอ้งถิ่นสามารถช่วยเหลอืไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการ ช่วยเหลอืของอปท. จะซือ้หน้ากากอนามยัถุงมอื ถา้เป็นเรื่องฉุกเฉินสามารถจดัซือ้
ไดเ้ลย ในเมื่อมรีะบบผ่อดดีแีลว้ อปท.มขีอ้ระเบยีบตามกฎหมายสามารถด าเนินการไดท้นัท ี
ค่าอบรมการจดัตัง้อาสา ค่าใชจ้่ายแทบจะไม่ค่อยม ี

- นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร : เรื่องของผ่อดดีมีมีุมมองอยู่ 2 เรื่องคอื 1.ใจ ต้องมใีจก่อนเหน็ว่ามนัมปีระโยชน์จรงิ  2. 
เหน็ว่ามปีระโยชน์จรงิไม่เพยีงพอ ตอ้งมกีารสนบัสนุน ดงันัน้จงึมแีค่ 2 เรื่อง คอืใจเหน็ว่าเป็นประโยชน์กบัเรื่องของการ
สนบัสนุนอย่างเพยีงพอ 

ถามว่าใครมบีทบาทในโครงการนี้ม ี 
1) นกัวจิยัในโครงการกจ็ะมมีุมมองของคนทีอ่ยู่ในโครงการ  
2) บุคลากรทางด้านการการกระทรวงสาธารณสุข ดงันัน้ ต้องมีมุมมองจากภายนอก มองมาจากฝัง่ของกระทรวง
สาธารณสขุ มองเขา้มาในโครงการนี้ว่ามนัจะเป็นอย่างไร  
3) ประชาชน ทีรู่ว้่าผ่อดดีมีปีระโยชน์ต่อตวัเองหรอืไม่ อยากจะสนบัสนุนอะไรบา้งในโครงการนี้  

ดงันัน้ การทีจ่ะใหโ้ครงการเป็นไปไดม้องจากมุมใดมุมหนึ่งไม่ได ้ต้องมองจากสามมุมพรอ้มกนั ซึง่จะสนับสนุนซึ่งกนั
และกนั ตวัอย่างเช่นเรื่องของใจ ประชาชนตอ้งเหน็ว่าเป็นประโยชน์ คนภายในโครงการกเ็หน็ว่าเป็นประโยชน์ ภาครฐั 
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสตัว ์กระทรวงสิง่แวดลอ้ม เหล่าน้ีกต็อ้งเหน็
มปีระโยชน์ร่วมกนั เช่น ระบบของ จส 100 ระบบรายงานจราจรที่ใช้อยู่ในกรุงเทพฯ ถามว่าคนที่รายงานเขา้มาได้
ประโยชน์อะไรจากการรายงานไหม ไดเ้งนิหรอืเปล่าจากการรายงานหรอืไม่ แต่กร็ายงานกนัไดเ้ยอะมาก แจง้ว่าตรงนัน้
มอีุบตัเิหตุ มปัีญหาแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้าดูแล ท าไมประชาชนถงึเลอืกทีจ่ะโทรศพัทเ์ขา้ไปแจง้ ทัง้ทีไ่ม่ได้
เงินตอบแทน แต่ประชาชนยินดีที่จะโทรศพัท์แจ้งเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ คือ การที่ รายงานอุบตัิเหตุได้แปลว่า
ประชาชนอยู่ตรงนัน้ เขาไดป้ระโยชน์ในเฉพาะหน้าตอนนัน้ คนอื่นทีก่ าลงัจะมากไ็ม่มา เพราะจะไม่มคีนมาแย่งทีจ่อดรถ
ของเขา ประโยชน์ต่อไปคอืเมื่อทุกคนรูว้่าถา้ต่างคนต่างโทรศพัทเ์ขา้ไประบบจะอยู่ต่อไปได ้ต่อไปประชาชนจะเขา้มาใน
พืน้ทีแ่ลว้คนในพืน้ทีบ่อกว่ามอีุบตัเิหตุ ประชาชนกไ็ดป้ระโยชน์ นี่คอืประโยชน์ในอนาคตทัง้ประโยชน์ระยะสัน้และระยะ
ยาว ดงันัน้ ท าอย่างไรจงึจะใหค้นทัง้สามมุมมองเหน็ว่ามปีระโยชน์ ในเรื่องของผ่อดดี ีสิง่ทีม่ปีระโยชน์คอืต้องรู้สกึว่า
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ประชาชนไดป้ระโยชน์กลบัมา ประชาชนรายงานโรคในคน สัตว ์และสิง่แวดลอ้ม ต้องไดป้ระโยชน์กลบัมาคอื จะต้องมี
หน่วยงานแก้ไขปัญหา ถ้าประชาชนรายงานแล้วไม่มีหน่วยงานเข้าไปก็จะไม่รายงานอีก ดงันัน้ ต้องมีหน่วยงาน
ตอบสนองไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสตัว ์สาธารณสขุ ตอ้งไปตอบสนองก่อนน่ีคอืประโยชน์ ประโยชน์ระยะยาวคอืการทีจ่ะรอ
ใหห้น่วยงานสาธารณสุขเขา้ไปตอบสนอง แต่ไม่สามารถด าเนินการส าเรจ็ไดท้ัง้หมด ดงันั ้นโครงการนี้เป็นโครงการที่
ประชาชนมสี่วนร่วมชุมชนมสี่วนร่วมและเป็นเจา้ของ การควบคุมโรคระดบัเบือ้งต้นเป็นภารกจิของชุมชนเอง ชุมชน
รูส้กึว่ามสีว่นร่วมเป็นเจา้ของ  

เรื่องของการสนับสนุน การสนับสนุนมีอยู่ 3 เรื่องคือ  คน เงิน และระบบ คนก็คือคนทัง้สามมุมมอง ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชน เจา้หน้าทีใ่นโครงการ หรอือปท. แต่คนในภาครฐัค่อนขา้งน้อย เงนิจะไม่กล่าวถงึเพราะไม่สามารถทีจ่ะตอบ
เรื่องเงนิได้ ต่อไปคอืระบบ ระบบส าคญัมาก เจ้าหน้าที่มปัีญหาเรื่องงานหลายด้าน ผ่อดดีเีป็นเครื่องมอืหนึ่งที่ชุมชน
ไดร้บัในการรายงานโรคไดด้ว้ยตนเอง แต่เครื่องมอืกจ็ะมอียู่หลายตวัมากที ่อปท.ไดม้กีารใชง้าน ดงันัน้ ระบบผ่อดดีี
ควรเป็นระบบทีไ่ม่เพิม่ภาระงานใหค้นท างาน ถา้มเีครื่องมอือยู่ 10 ชิน้ แลว้รายงาน 10 อย่าง ระบบนัน้ไม่ส าเรจ็แน่นอน 
ท ายงัไงใหม้เีครื่องมอืเดยีวและสามารถใชง้านไดก้บัทุกงาน 

- ดร.ปรีชา อนุรกัษ์ : เน้นย ้าเรื่องความรวดเร็ว ระบบผ่อดีดี มีความรวดเร็วเท่ากบัไลน์ในการส่งขอ้ความ แต่ถ้า
รายงานผ่านระบบผ่อดดีจีะมกีารบนัทกึขอ้มูล และขอ้มูลนัน้จะสามารถดยูอ้นกลบัไดเ้พื่อเอามาวเิคราะหผ์ล สามารถที่
จะน าเสนอผูบ้รหิารในการตดัสนิใจในการทีจ่ะน านโยบายอะไรมาปฏบิตั ิขอ้มลูสามารถเกบ็รวบรวมเอามาท ากราฟสถติิ
ท าอะไรได ้

ตอบประเดน็ค าถามทีส่ามเรื่องความยัง่ยนื กค็อื โอกาสความยัง่ยนืของระบบนี้ ถ้าท้องถิ่นไหนใชอ้ย่างจรงิจงั น ามา
ศกึษาใหรู้ว้่าใชป้ระโยชน์ทดแทนอะไรได ้แนะน าทอ้งถิน่ศกึษาอย่างจรงิจงั ไม่ไดเ้ปลอืงเวลา หรอืท าใหม้ภีาระงานมาก
ขึน้ ทางท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มงีบประมาณอยู่แล้ว เอามาใช้กบัระบบผ่อดีดแีล้วจะช่วยให้ท างานเป็นระบบได้มากขึ้น 
ทอ้งถิน่ไหนเงนินอกงบประมาณไม่ไดเ้พิม่เตมิมากขึน้ ใหใ้ชง้บอนัเดมิสนบัสนุนต่อ แต่ละทอ้งถิน่มสีทิธิจ์ะขออยู่แลว้เอา
มาจดัสรรแล้วศกึษาระบบให้จรงิจงั ส่วนระดบัจงัหวดัอยากให้มกีารท างานแบบบูรณาการมากขึ้น โดยเฉพาะในที่
ประชุมนี้มีผู้บริหารของกรมปศุสตัว์จากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม ปศุสตัว์เขต ปศุสตัว์จังหวัด และผู้เ ชี่ยวชาญ
หลากหลายด้าน ถ้าเห็นด้วยกบัระบบของผ่อดีดีลองเสนอท่านอธบิดีว่าควรที่จะเอาไปใช้ในจงัหวดัต่างๆ คิดว่าถ้า
จงัหวดัไหนสามารถท างานแบบบรูณาการกนัได ้กจ็ะสามารถทีจ่ะสนับสนุน โครงการผ่อดดีขีองทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ี
เพราะว่าท้องถิ่น น่าจะน าไปใช้ไม่ยาก ถ้าประชาชนรายงานไปแล้วไม่มใีครตอบสนองประชาชนกจ็ะหยุดรายงาน 
เพราะฉะนัน้ หน่วยงานทีจ่ะตอบสนองกค็อืระดบัจงัหวดั ดงันัน้ต้องตอบสนองตามทีม่กีารรายงาน แต่การจะท าใหเ้ป็น
เนื้อเดยีวกนัไดก้ค็อืทมีในระดบัจงัหวดัเดยีวกนัต้องท างานแบบบูรณาการกนัได ้ถ้าท างานเป็นทมีไดง้านนี้กจ็ะส า เรจ็ 
ส่วนในระดบัประเทศฝากถึงกรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมปศุสตัว์ กรมควบคุมโรค กรมส่งเสรมิการปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั อยากใหน้ าระบบผ่อดดีเีขา้ไปเป็นตวัชีว้ดั สรุปคอื ทอ้งถิน่สามารถท าไดเ้ลยไม่
ยาก แต่ยากตรงไม่ได้ศกึษาอย่างจรงิจงั อยากให้ไปศกึษาอย่างละเอยีดว่าระบบมนัดีอย่างไร อยากให้ส าเรจ็จริงๆ 
ตัง้แต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับข้างบน ชี้ให้เขาเห็นถึงประโยชน์ ต้องให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าในพื้นที่นัน้ท าแล้วได้
ประโยชน์อะไร ประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไร ทุกคนจะมามีส่วนร่วมต้องเห็นว่า Win Win 
ประโยชน์ทีเ่ขาจะได้จากการท าผ่อดดีคีอือะไร ยกตวัอย่าง มนีายกคนหนึ่งท่านเดนิไปหานายอ าเภอ ว่าเกดิอุทกภยั 
สามารถรายงานได้ทนัท ีเป็นเคสตวัอย่างในอ าเภอบอกว่านี่คอืประโยชน์ ต้องบอกประชาชนใหไ้ด้ว่าจะได้ประโยชน์
อะไร ระดบัสูงๆกต็้องคุยกนัแล้วจะเกดิเป็นเครอืข่ายทุกคนจะเกดิการมสี่วนร่วม ถ้าทุกคนลุกขึน้มาท าเพื่อประโยชน์
ของตวัเองใครกอ็ยากท า เพื่อเป็นประโยชน์กบัตวัเอง ระบบผ่อดดีกีเ็ป็นแบบนี้ถ้าท าแล้วมปีระโยชน์ เขาจงึอยากท า
ดว้ยตวัเอง ต่อไปมนัจะขยายเองไปเรื่อยๆ 
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- นายครรชิต ชมภแูดง : การตอบสนองต้องม ีการใชอ้าสาสมคัรหรือชาวบา้นรายงานมาแลว้ไม่ตอบสนองไม่เกนิ 5 
ครัง้ อาสาสมคัรกจ็ะหาย และถ้าชี้ว่าท าแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์ ท าแล้วเกดิประโยชน์แก่ชาวบ้านและตวัผู้บรหิาร
ระดบัทอ้งถิน่ ช่วยกนัแลว้มนักจ็ะยัง่ยนื มนัจะเกีย่วกบัเรื่องงบประมาณไหม บอกเลยว่าไม่เกีย่ว ท่านปศุสตัวบ์งึกาฬ
บอกว่าเอาไปปรบั ใหม้นัอยู่ในแผนงาน ทุกวนัน้ีทอ้งถิน่มแีผนงานอยู่แลว้ ดา้นโรคหลายๆทอ้งถิน่ถา้เป็นเทศบาลต าบล
สว่นใหญ่กจ็ะมกีองสาธารณสขุอยู่แลว้ ในสว่น อบต.อาจจะเอาไปอยู่ในแผนงานในเรื่องของการพฒันาคุณภาพชวีติ ซึง่
มนัมตีวัแผนงานทีม่ปีระจ าอยู่แลว้ ขอแค่ เอาตวัระบบไปสนับสนุนการท างานเท่านัน้ ไม่ต้องไปสรา้งอะไรใหม่ ระบบนี้ 
เป้าหมายกค็อืว่าจะเอาไปสนบัสนุนการท างานใหก้บัทอ้งถิน่ ไม่ไดเ้อามาเพิม่ภาระใหก้บัทอ้งถิน่เป็นเช่นนี้อยู่ ยนืยนัได้
ว่าไม่ไดเ้พิม่ภาระใหก้บัหน่วยงานทีเ่อาระบบไปใช ้

- ดร.ปรีชา อนุรกัษ์ : โครงการนี้เป็นประโยชน์แล้วกเ็ป็นโอกาสทีด่สีามารถทีจ่ะน าแอปพลเิคชัน่ไปสู่ภาคประชาชน  
ในช่วง 5-10 ปีทีผ่่านมาคงเป็นเรื่องยาก แต่ในปัจจุบนัประชาชนมโีทรศพัทม์อืถอื สามารถโหลดแอปพลเิคชัน่ผ่อดดีไีด้
เอง สมคัรเป็นหนึ่งใน 30 อปท.โดยทางเทศบาลของจงัหวดัเชยีงรายรบีสมคัรใชท้นัท ีตัง้งบประมาณครัง้เดยีว จดัอบรม
ใหค้วามรูก้ารใชเ้ครื่องมอืการใชร้ะบบผ่อดดีใีนภาคประชาชนครัง้เดยีว ประชาชนคดัมาจาก อสม. อปภร.หรอืประชาชน
ทีม่เีทคโนโลยอียู่ในมอื เครื่องมอืสื่อสารจากโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชก้นัทุกคน สามารถจะเอาเรื่องใหม่ บทบาทใหม่ คุยกบั
ประชาชน เป็นการติดต่อสื่อสารที่จะแจ้งเหตุ การป้องกนัภยัแก่ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวขอ้งได้ ถือว่าท้องถิ่นโชคดี
สามารถบูรณาการ มภีาคเีครอืข่ายในทุกภาคส่วน มกีารช่วยเหลอืประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงท ีผูบ้รหิารเทศบาลนคร
เชยีงรายดูแลระบบในส่วนของเทศบาลเท่านัน้ มอีาสาสมคัรทีจ่ะส่งขอ้มลูมา สามารถรายงานเหตุการณ์ หรอืแจง้ความ
ต้องการของเหตุการณ์นัน้ๆ ในชุมชนได ้ดงันัน้สิง่ต่างๆไม่ไดเ้ป็นภาระ แต่เป็นโอกาสทีด่ ีทีม่เีรื่องใหม่ สามารถเขา้ถงึ
ประชาชน และใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียู่มาผสมผสาน น าเอาสิง่ดีๆ ไปใหป้ระชาชน ไดส้มาชกิภาคเีครอืขา่ยทีเ่ป็นอาสาสมคัร
ในระบบ อบรมครัง้เดยีว งบประมาณใชค้รัง้เดยีว แลว้ถ้าต่อไปมอีาสาสมคัรเพิม่ขึน้กอ็าจจะอบรมเพิม่ขึน้ จงึขอกล่าว
เชญิชวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่าร่วมงาน ว่าโครงการผ่อดดีเีป็นแอพพลเิคชัน่ทีท่นัสมยั และอาจจะมกีารปรบั
เพื่อให้เหมาะสมกบัแต่ละพื้นที่ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้แอพพลเิคชัน่อยู่ในชุมชนจะรู้เหตุการณ์จากอาสาสมคัรที่รายงาน
เหตุการณ์ แนะน าใหใ้ชร้ะบบผ่อดดี ีไวใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่และเชื่อว่าการขบัเคลื่อนของผูบ้รหิารทีม่เีจา้หน้าที่
รบัผดิชอบจะท าใหเ้กดิการเชื่อมโยงซึง่กนัและกนั ระบบผ่อดดีกีจ็ะยัง่ยนืและมพีฒันาการที่ดมีากขึน้ต่อไป 
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เสวนาเร่ือง 
“การขบัเคล่ือนระบบผอ่ดีดีในระดบัจงัหวดั” 

ด าเนินการเสวนาโดย รศ.ไพรชั ตระการศรินินท ์นักวจิยัโครงการผ่อดดี ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และผูเ้ขา้ร่วมเสวนา 
ไดแ้ก่ 

1) นายครรชติ ชมภูแดง หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร ์ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงราย 
(หวัหน้าโครงการผ่อดดีเีชยีงราย) 

2) น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ นายสตัวแพทย์ช านาญการ กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว์ ส านักงานปศุสตัว์จงัหวดั
เชยีงราย 

3) นางนัธทยภรณ์ เจยีงเพช็ร ์นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ฝ่ายพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม กอง
สง่เสรมิคุณภาพชวีติ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

4) นายมนู สมิะพรม เจา้พนกังานสาธารณสขุช านาญงาน กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลนครเชยีงราย 
5) นางสุธรีตัน์ มหาสงิห ์นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

 

ประเดน็ท่ี 1 ให้หวัหน้าโครงการจงัหวดัเชียงราย ได้ฉายภาพการวางระบบผ่อดีดีในจงัหวดัเชียงราย เพราะ
ระบบท่ีเกิดขึ้นเป็นระบบท่ีท างานโดยอาศยัการเช่ือมโยงของการท างาน การประสานงานกนัระหว่างการบูร
ณาการของแต่ละภมิูภาค แต่ละท้องถ่ิน แต่ละชุมชนว่ามีการด าเนินการอย่างไร 
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- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : ใน session นี้เราจะใชเ้วลาสัน้ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ 
ในวงสนทนาที ่1 วทิยากรทุกท่าน และท่านอาจารยห์มอเกรยีงศกัดิ ์ไดพ้ดูในภาพรวม
ใหญ่ถงึการใชป้ระโยชน์ จากระบบ ผ่อดดี ีระบบเฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีวของชุมชน 
community own sytem ว่าระบบนี้มปีระโยชน์ ทางเทศบาลนครเชยีงรายกบ็อกว่าถ้า
เราน าเรื่องนี้ไปบอกประชาชนว่าประชาชนจะไดป้ระโยชน์แลว้ประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบั
ชุมชน ในเรื่องของการป้องกนัและเฝ้าระวงัสขุภาพ มากกว่าทีจ่ะมารกัษาทหีลงั ถา้ถงึ
ขัน้ของการปฏบิตัจิรงิๆเราจะท าอย่างไร ทีจ่ะเกดิภาพของการใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ และ
ประโยชน์ที่คาดหวังจากระบบ ว่าระบบจะใช้งานอะไรได้บ้าง เราจะน าระบบนี้
ขบัเคลื่อนไปสู่การใชง้านควรจะท าอย่างไรบา้ง ใครควรจะมหีน้าทีอ่ย่างไรบา้ง จนถงึ

ระดบัอปท. และอาสาสมคัรในชุมชน กลไกทีเ่ครอืข่ายในแต่ละระดบั ค่อนขา้งซบัซอ้น และไม่ง่ายเลยกบัการทีจ่ะ เอา
งานทีไ่ม่เคยใชท้ีไ่หนมาก่อนในโลก เอามาใชใ้หเ้กดิผลจรงิ และคนทีไ่ดร้บัประโยชน์จรงิๆ ก็คอืชาวบา้นท าอย่างไร วนัน้ี
เราได้ภาคเีครอืข่ายจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาธารณสุข ปศุสตัว์ 
และโดยเฉพาะอบจ. หรอื องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ทีถู่กพาดพงิถงึค่อนขา้งเยอะนะครบั ภาคสว่นไหนควรจะท าอะไร
ไดบ้า้ง หรอืท าอะไรอย่างไรไปแลว้บา้ง จรงิๆโครงการนี้เริม่มาถงึปัจจุบนั ณ เวลานี้ใกลค้รบสีปี่แลว้นะครบั การปฏบิตัิ
จรงิในพืน้ที ่ถา้เรานบัจากการเริม่ทดลองครัง้แรกเฉพาะทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ก่อนเมื่อปลายปีพ.ศ 2557 แลว้มาในปลายปี 
59 กม็าเริม่ขยายเพิม่ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ขอนแก่น และทีเ่ครือข่ายอปท.แม่ทา ซึง่อปท.แม่ทากม็เีครอืขา่ยอยู่ในจงัหวดั
ต่างๆ ถงึ 29 จงัหวดั แต่งานทีท่ าจรงิในแต่ละพืน้ที ่แต่ละโครงการ เราจะใช ้โมเดลทีม่รีูปแบบไม่เหมอืนกนัเลยกว็่าได้
นะวนัน้ีไดต้วัแทนมาจากเฉพาะจงัหวดัเชยีงรายกบัจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เราไม่มโีอกาสทีจ่ะคดัให้ไดค้รบทุกเครอืขา่ย แต่
อย่างน้อยในตวัแทนของจงัหวดัสองจงัหวดั จะสามารถใหภ้าพระดบัหนึ่ง ในสิง่ทีท่่านวทิยากร ทัง้ 5 6 ท่านไดช้่วยกนั
ฉายใหเ้หน็ภาพประโยชน์ และความส าคญั กบัแนวคดิการเปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสขุ จากระบบเดมิแบบตัง้รบั
ไปสู่ในรูปในเชงิป้องกนั ในการเฝ้าระวงัการป้องกนัการแพร่ระบาดไดอ้ย่างไร เพราะฉะนัน้วนันี้ในเวลาสัน้ๆผมเชื่อว่า
ทัง้ 5 ภาคเีครอืข่ายจะฉายภาพใหเ้ราเหน็เป็นรูปประธรรมของการปฏบิตัไิดอ้ย่างน้อยในระดบัหนึ่ง ส่วนในตอนบ่ายก็
จะเป็นการแบ่งกลุ่มของท่านนายก ว่าเอาไปใชง้านจรงิอย่างไร สว่นทีเ่ป็นปลดัอบต. หรอื ปลดัอปท. เขา้มามบีทบาทใน
การบรหิารจดัการระบบอย่างไรทางเจา้หน้าทีท่ีด่แูลระบบ มวีธิกีารใชร้ะบบแดชบอรด์ทีใ่ชร้ะบบดจิทิลัเขา้มาจดัการแทน
คนท าอย่างไรกบัอาสาสมคัร อนันัน้จะเป็นอกี 5 วธิทีีจ่ะมองในระดบัย่อย เมื่อกี ้หวัหน้าครรชติเป็นคนเล่าคนสุดท้าย
ตอนนี้ใหห้วัหน้าครรชติเป็นคนเล่าคนแรก ท่านเป็นหวัหน้าทมีโครงการผ่อดดีจีงัหวดัเชยีงราย ลองฉายภาพการวาง
ระบบ เพราะระบบนี้เป็นระบบทีท่ างานโดยอาศยัการเชื่อมโยงการท างานการประสานงานกนัระหว่างการบูรณาการของ
แต่ละภาคสว่น แต่ละทอ้งถิน่ แต่ละชุมชนท าอย่างไร หวัหน้าครรชติในเวลา 2 ปีไม่ยาวเลยท าไดข้นาดไหนครบั 

- คณุครรชิต ชมภแูดง : ครบักข็ออนุญาต ผูด้ าเนินรายการนะครบัอาจารยไ์พรชั แลว้กผ็ูเ้ขา้ร่วมรบัฟังเสวนาทุกท่าน
นะครบั ในสว่นของจงัหวดัเชยีงรายนะครบั ใชเ้วลา ไม่ครบ 2 ปีเริม่มกีารพดูคุยประมาณปลายปี 59 เริม่กจิกรรมจรงิๆ
ประมาณกุมภาพนัธ ์60 กจ็นถงึพฤศจกิายนทีผ่่านมา ในส่วนของจงัหวดัเชยีงราย เหมอืนอย่างทีท่่านไพรชัไดเ้รยีนว่า
รปูแบบ กจ็ะต่างจากเชยีงใหม่ ซึง่เชยีงใหม่เป็นจงัหวดัเริม่แรก รปูแบบของโครงสรา้งกจ็ะต่างจากเชยีงใหม่ จะต่างจาก
ขอนแก่นซึง่เป็นจงัหวดัที ่3 ทีต่่อจากเชยีงราย ในส่วนเริม่แรกทางทมีงานท่านอาจารยเ์ลศิรกั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ไดป้ระสานงานไปยงัท่านผูว้่าราชการจงัหวดัเชยีงรายในขณะนัน้กค็อืท่านบุญส่ง ซึง่ท่านกม็องว่า ในเรื่องของระบบตวั
นี้ มนัมทีัง้เรื่องคนเขา้มาเกีย่วขอ้ง เรื่องสตัว ์โรค สิง่แวดลอ้มเรื่องสาธารณภยัทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง ท่านกม็องว่าจะใหใ้คร
เป็นเหมอืนหน่วยหลกัในการประสานงานไม่ใช่หน่วยหลกัในการสัง่การ เป็นหน่วยหลกัในการประสานงาน ท่านกเ็ลย
มอบหมายงานใหก้บัส านกังานปภ.เป็นหน่วยงานหลกัเหมอืนเป็นหน่วยงานธุรการ ทีจ่ะช่วยประสานงานใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 6-7 หน่วยหลกัๆ ของเชียงรายพูดคุย ซึ่งจริงๆก็มีท้องถิ่นจงัหวดัด้วย มีทางสาธารณสุข ปศุสตัว์ แล้วก็
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ทอ้งถิน่ อกี 2 ทอ้งถิน่ใหญ่กค็อื อบจ.กบัเทศบาลนคร อย่างทีท่่านรองนายกปรชีาบอกเมื่อเชา้ ท่านไม่ไดย้ื่นใบสมัคร 
เราบงัคบั ทัง้อบจ.ทัง้เทศบาลนครด้วย ให้มาเขา้ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ทนีี้ในส่วนของจงัหวดัเอง พอมาพูดคุยกนั กม็ผีล
โครงสรา้ง 2 ระดบั ใหข้บัเคลื่อนไปได ้เพราะผมมองว่าในสว่นของระบบราชการ การใสส่ายงาน จดัสายการจดังาน ยงั
มคีวามส าคญั ไม่ว่าจะเป็นสว่นภูมภิาค สว่นกลาง สว่นทอ้งถิน่ต่างๆจะท างานเฉพาะในสว่นทีเ่ป็นตวัของตวัเอง มนักจ็ะ
ขบัเคลื่อนล าบาก กเ็ลยเปลีย่นโครงสรา้งเป็นหลกั ใหห้วัหน้าส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ใหผู้ว้่ามอบหมายใหร้องผูว้่าเป็นประธาน 
แล้วก็มีนายก ตัวแทนของท่านนายกเทศบาลนครก็คอืรองปรชีา ทางของอบจ.ของทางปศุสตัว์จังหวดัสาธารณสุข
จงัหวดัท้องถิ่นจงัหวดั เป็นคณะฝ่ายอ านวยการ แล้วก็ตัง้คณะท างานขึน้มาเพื่อที่จะขบัเคลื่อน เพราะถ้าเราใช้ทุก
หวัหน้าสว่นคงจะขบัเคลื่อนล าบาก ตัง้คณะท างานขึน้มาแลว้กม็กีารพดูคุยทัง้ในรอบและนอกรอบและวางแผน เมื่อก่อน
ผมเรยีกประชุมบ่อย เชญิทมีงานเดอืนละครัง้สองครัง้ช่วงทีจ่ะเริม่ด าเนินการ เพื่อพูดคุยทอ้งถิน่ทีเ่ราเขา้มาร่วมดว้ย ที
แรกเราคุยว่าจะใชจ้ากใครจะใชจ้ดัการชีเ้ป้าจากทอ้งถิน่จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งว่าคดัเลอืกแลว้ทอ้งถิน่ไหน มคีวาม
เหมาะสมที่จะเขา้ร่วมโครงการกจ็ดัไป กค็ุยกนัจนจบ เราใช้การสมคัรใจว่าท้องถิ่นไหนมคีวามพร้อม ทัง้เชยีงรายมี
ประมาณ 140 อปท. ตดัอบจ. เทศบาลนครออกกเ็หลอื 142 เรากส็่งใบสมคัรไปใหแ้ต่ละทอ้งถิน่สมคัร กม็ีแสดงความ
สนใจ ซึง่ตามเป้าเราต้องการไม่น้อยกว่า 30 อปท. ซึง่ถ้าเกนิ 30 อปท.กไ็ม่ไดอ้ยู่ด ีเพราะโครงการเริม่แรกเมื่อได้มา
แลว้เรากม็านัง่คุยกนัอกีว่าในส่วนของหน่วยงานทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เป้าหมายต่อไปทีจ่ะท ากค็อือาสาสมคัร ซึง่
เป็นวตัถุประสงคห์ลกัและเป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีหลกั ทแีรกเราคุยกนัว่าเอาอสม. เพยีวๆ ไหม เอาอปพร.เพยีวๆไหม 
แต่ว่า เมื่อคุยกนัแลว้ว่าคนใชป้ระโยชน์คอืทอ้งถิน่ เรากเ็ลยใหท้างทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการเป็นผูต้ดัสนิใจว่า ตอนเรา
ฝึกอบรม ตอนเราจดัอบรม ใหท้อ้งถิน่เป็นคนพจิารณาว่าจะเอาใครมาเป็น อย่างน้อยหมู่บา้นละ 2 คนหรอืทอ้งถิน่ละไม่
ต ่ากว่า 20 คน ในกรณีทีท่อ้งถิน่เลก็อปท.เลก็อบต.เลก็ๆ มไีม่ถงึ 10 หมู่บา้น แต่ถ้าทอ้งถิ่นในใหญ่ของฟิคไวว้่าอาจจะ
สมคัร แค่ 20 คนในเบือ้งตน้ แต่หลายๆทอ้งถิน่บอกว่า 20 คนไม่ไหวไม่พอ เขาเป็นต าบลใหญ่บางต าบลม ี30 หมู่บา้น 
กข็อทัง้หมดเลยไดไ้หมในเมื่อเขามคีวามสขุเรากใ็ห ้ทอ้งถิน่เป็นคนใชป้ระโยชน์ผมไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ กเ็ลยใหส้ทิธิต์รงน้ี
หลงัจากมกีารฝึกอบรมแลว้ การขบัเคลื่อนเรากม็ ีปัญหาทัง้ในเรื่องของภาษา เชยีงรายคงไม่ต่างจากเชยีงใหม่มปัีญหา
เรื่องภาษา ปัญหาเรื่องการใชแ้อพพลเิคชัน่ คอืโทรศพัทม์แีต่ว่าบางทอ้งถิน่เอาคนทีม่อีายุมาเยอะหน่อย การเขา้สูร่ะบบ 
แอปพลเิคชัน่ กม็ปัีญหา เรากเ็อามาทบทวนว่ามนัอาจจะเป็นอุปสรรคกเ็ลยมกีารอบรมเพิม่ตวัสุดทา้ย ณปัจจุบนันี้ใน
ส่วนของท้องถิน่เรามทีัง้การกดตดิตาม ท้องถิ่นละ 2 รอบ มกีารอบรมอาสาสมคัรเพิม่ตามความต้องการของทอ้งถิน่ 
โดยการสนับสนุนวทิยากรจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จากของจงัหวดัเอง จากทมีผ่อดดีเีชยีงรายเอง แล้วกใ็ห้แต่ละ
ทอ้งถิน่ไปจดัโครงสรา้งนี้ สิง่เหล่านี้คอืสิง่ทีจ่งัหวดัท ามาและล่าสุดเวทล่ีาสุดทีเ่ราท ากค็อื การทีข่ยายทอ้งถิน่เพิม่ เอา
ความสมคัรใจ นอกจาก 30 + 2 แลว้มทีอ้งถิน่ไหนทีใ่กล้ๆ เคยีงกนัสนใจทีจ่ะมาเขา้ร่วม กเ็อามาพดูคุยกนัมาแลกเปลีย่น
กนัซึ่งวนันี้ถ้านับจริงๆก็เกือบ 40 ท้องถิ่นนะครบัโดยที่ครัง้แรกเริ่มต้นโครงการ และครัง้ที่ 2 ท าเพื่อขยายผลแต่
ภาพรวมอาสาสมคัรแลว้ตอนนี้เชยีงรายยงัไม่หยุดทีอ่บจ.จะท าต่อไปเชยีงรายมปีระมาณ 2 พนัต้นๆ ทีเ่ป็นอาสาสมคัร
ผ่อดดีซีึง่ทุกวนัน้ีกย็งัมรีายงานเขา้มาอยู่ทุกวนั เรื่องโรค ระบาดในสตัวแ์ละระบาดในคนเหล่านี้หลายๆทีก่ม็รีายงาน ซึง่
แต่ละทอ้งถิน่กจ็ะมขีอ้ก าหนดของตวัเองว่า จะรายงานรอบวนัไหน ใหแ้ต่ละทอ้งถิน่เป็นคนก าหนดเอง ถา้ไม่มเีหตุ กีว่นั
ค่อยรายงาน หรอืถา้มเีหตุกร็ายงานทุกครัง้ นี่คอืขัน้ตอนและสิง่ทีเ่ราจะขบัเคลื่อน ถงึแมว้่าต่อไปโครงการเราจะท าครบ
แลว้ในสว่นของจงัหวดัเองกย็งัขบัเคลื่อนต่อไป โดยทัง้ในส่วนของอบจ.เอง ของเทศบาลนครเองดว้ยเพราะระบบมนัยงั
อยู่ มนัหมดแค่ Project หรอืงบประมาณที่ทางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่สนับสนุนเท่านัน้ แต่ตวัระบบที่เอาไปใช้มนัยงั
ใชไ้ดย้งัขบัเคลื่อนอยู่ในตวัของมนัเอง และกย็งัมคีนทีค่อยขบัเคลื่อนอยู่ ตรงนี้ขอน าเรยีนเพยีงเบือ้งตน้ก่อนครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: ขอบคุณครบั หวัหน้าครรชติ พยายามฉายภาพ ว่าระบบเชยีงรายวางระบบ ถงึแม้
ไม่ใชห้น่วยงานทีด่แูลเรื่องสขุภาพหนึ่งเดยีวทีม่ปีรมิาณของการเกดิภยัมาก เช่นโรคระบาดจากสตัวแ์ละโรคระบาดจาก
คน แต่เขาก็สามารถท าหน้าที่เป็นแกนกลาง ไม่ใช่หวัหน้าโครงการแบบสัง่การ แต่ว่าเป็นผู้ปร ะสานงานหลัก ที่
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ท่านผูว้่าฯมอบหมายให ้และใน 2 ปีทีผ่่านมากค็่อนขา้งพสิจูน์แลว้ว่าหน่วยงานไหนกไ็ดถ้า้มคีวามเหน็ร่วมกนัว่า จะเป็น
หน่วยประสานงานกลางทีด่ทีีส่ดุในการขบัเคลื่อนระบบ กส็ามารถขบัเคลื่อนไดอ้ย่างน้อยในระดบัหนึ่งตามทีไ่ดพ้สิจูน์ให้
เหน็แลว้ ผมขอเรยีงตามล าดบัความยากง่ายกแ็ลว้กนัว่ายากทีสุ่ดกค็อืคนประสานงาน ถดัมากค็งไม่พน้ทางอบจ. อบจ.
จรงิๆตามกฎหมายไม่ใช่หน่วยปฏบิตักิารเลย ตามพรบ.ก าหนดใหอ้บจ.มหีน้าทีใ่นการสนับสนุนและส่งเสรมิในส่วนที่
ภารกจิของอปท.ทัง้หลายในจงัหวดัด าเนินการเองไม่ได ้ทีต่้องด าเนินการร่วมกนั อบจ.เขามหีน้าทีส่นับสนุนในด้านนี้ 
และอบจ.เชยีงรายเป็นตวัอย่างหนึ่งทีไ่ดท้ าหน้าทีใ่นการสนบัสนุนทมีผ่อดดีขีองจงัหวดั ทางหวัหน้าครรชติอยากไดอ้ะไร
สนบัสนุนจากทางอบจ. อยากจะไดร้บัสนบัสนุนจากเทศบาลเพื่อใหอ้ปท.เลก็ๆทีอ่ยากจะมาเป็นอปท.น าร่องสามารถน า
ระบบนี้ไปใช ้อบจ.กส็ามารถท าได ้และตอนทา้ยอยากใหท้่านเล่าใหฟั้งว่านอกจากบทบาททีท่ าตามภารกจิแลว้ ยงัคดิ
รเิริม่ให้มฟีีเจอร์ใหม่อกีอนัหนึ่งของผ่อดดีทีี่เราไม่เคยท ามาก่อน แต่อบจ.เป็นคนรเิริม่ให้เราสร้างฟีเจอร์ใหม่นี้ขึน้มา 
อยากใหคุ้ณจติเป็น ตวัแทนจากอบจ.ช่วยเล่านิดนึงว่าอบจ.ท ายงัไงใชง้บจากทีไ่หนใชค้นจากทีไ่หน 

- คุณนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์: ในส่วนของ อบจ.เชยีงราย แม้ว่ายุคนี้เราจะไม่มหีน่วยงานการเมอืง เรามที่านปลดั
ปฏบิตัิหน้าที่เป็นนายกและมที่านรองปลดัอกี 2 ท่านที่ควบคุมระดบัการท างานของ
พวกเรา เป็นความโชคดีของจังหวัดเชียงรายที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ 
ต่อเนื่องจากที่ท่านหวัหน้าครรชิตท่านได้เรียนทุกท่านไปว่าเหมือนเป็นไฟท์บังคับ
เพราะมีค าสัง่จากท่านผู้ว่าราชการจงัหวดัได้เข้าไปที่อบจ. ดิฉันเองในฐานะที่เป็น 
นักวชิาการสาธารณสุข เดมิดฉิันอยู่กระทรวงสาธารณสุขและไดโ้อนยา้ยเขา้ไปตัง้แต่ปี 
2559 เป็นผู้รบัผดิชอบงานโดยตรงด้านการต่อต้านโรคตดิต่อด้วย ผู้บรหิารกไ็ด้เรยีก
เขา้ไปมอบหมายภารกจิตัง้แต่วนันัน้เลยว่าใหเ้ป็นทัง้ผูป้ระสานงานกบัทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง แล้วกใ็ห้ท าในอ านาจหน้าที่ภารกจิของอปท.ในการขบัเคลื่อนงานร่วมกบั
จงัหวดัในเรื่องของผ่อดดีีนับแต่วนันัน้กไ็ด้รบัภารกจิวนันัน้มา และผู้บรหิารกใ็ห้การ

สนบัสนุนมาตลอด ในสว่นของอบจ.เชยีงรายเองตัง้แต่เราด าเนินโครงการมา เราไม่มแีผนงาน และไม่มงีบประมาณทีจ่ะ
ตัง้รองรบัไวเ้ลยส าหรบัในเรื่องของผ่อดดี ีแต่เรามแีผนงานปกตเิรื่องของการป้องกนัโรคตดิต่ออยู่แล้ว ตวัดฉิันเองกเ็ลย
มกีารปรบักจิกรรมในการด าเนินงานของการควบคุมโรคตดิต่อ เพื่อให้ภารกจิของเราเอื้อต่อ การที่จะขบัเคลื่อนงาน
ร่วมกบัผ่อดดีอีย่างไร ตอนแรกๆในปี 60 อบจ.ยงัไม่สามารถจดักจิกรรมทีจ่ะสนับสนุนไดแ้ต่เรากไ็ดร้่วมท างานกบัผ่อดี
ดจีงัหวดัในการขบัเคลื่อน 30 อปท.น าร่อง พอในปี 61 เรากม็โีครงการดา้นโรคตดิต่อและเราไดป้รบักจิกรรมของเราโดย
ความเหน็ชอบของผูบ้รหิารใหเ้ราไดน้ า ผอ. รพ. สต.กบัผูเ้กีย่วขอ้ง ใน 30 อปท.น าร่องของจงัหวดัเชยีงรายทัง้จงัหวดั
ในภาพรวมจงัหวดัแลว้ก ็30 อปท.เราน าบุคลากร ของรพ.ผูเ้กีย่วขอ้งมาพฒันาในเรื่องของการใช ้App ผ่อดดีตีวันี้มา
ร่วมกนัหลงัจากนัน้เหมอืนกบัว่า ใหคุ้ณหมอไปเป็นองคก์รในพืน้ที ่ทัง้เป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัอาสาผ่อดดีดีว้ย แลว้กเ็ป็นผูท้ีจ่ะ
ขบัเคลื่อนงานสาธารณสขุตวันี้ดว้ย ส าหรบัในปี 61 นะคะ ในปี 62 เรามแีผนงานโครงการปกตริองรบัไว ้ซึง่คงจะไดเ้ล่า
ในตอนทา้ยร่วมกบัฟีเจอรผ์่อดดี ีจะเหน็ไดว้่าภารกจิการสนบัสนุนของอบจ.เชยีงรายไม่ไดก้ระทบกบัการตัง้งบประมาณ
หรอือะไรเพิม่เตมิเลยนะคะ เพยีงแต่ว่า เรามกีารบรหิารจดัการแลว้กก็ารปรบักลยุทธป์รบัวธิกีารใหเ้อือ้ต่อการขบัเคลื่อน
งาน เนื่องจากการควบคุมป้องกนัโรคเป็นอ านาจหน้าที่ของอบจ.อยู่แล้ว แต่เราจะมหีน้าทีห่น้าทีค่อืภาพรวม เรากจ็ะ
สามารถทีจ่ะบรูณาการกบัทุกหน่วยงานในจงัหวดัได ้ซึง่งานน้ีกค็่อนขา้งจะไฟเขยีวและเราสามารถท าไดอ้ย่างเตม็ก าลงั
ความสามารถค่ะในเบือ้งตน้ 
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- คุณมนู สิมะพรม : ขออนุญาตน าเรียนแบบนี้นะครับ เนื่องจากเทศบาลนคร
เชยีงรายไม่ไดร้บังบประมาณ มนัเป็นโจทยย์ากมากในการทีจ่ะท างานกบัประชาชน
โดยไม่มสีตางค์ งบประมาณไม่มใีห้กป็รกึษาท่านรองนายก ท่านผู้บรหิารหลายๆ
ท่าน ว่าเราสามารถใชเ้งนิในส่วนของบรหิารการสุขภาพได ้จากงบประมาณกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพของเทศบาลนครเชยีงรายเราก็ขอไปแลว้ทนีี้ตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์
ต้องมเีรื่องเกีย่วกบัอะไรบา้ง เพราะ แอพผ่อดดีมีนัไม่ไดเ้กีย่วกบัสุขภาพอย่างเดยีว
ตอนนี้ ขยายไปถงึเรื่องของการคุม้ครองผูบ้รโิภค สาธารณภยัเรื่องของสิง่แวดลอ้ม 
แล้วกไ็ปขอสตางค์จากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพมา เอาแต่ค่ากนิค่าวทิยากรค่า
สถานทีเ่รามแีลว้เราใชน้ิดเดยีว ไดง้บประมาณมาทนีี้กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะอบรม แต่ละ
ท่านกบ็อกว่าอสม.รูเ้รื่องของสาธารณสขุด ีว่าสาธารณสขุมนัไม่ใช่เป็นทุกอย่างแต่มนั
เป็นหลกัของการใช้แอพพลเิคชัน่ผ่อดีดนีี้ เอาอสม.มตีัง้แต่รุ่น 10 20 30 ปีเอาที่มนัหนุ่มหน่อย เราสามารถเลือกได้
เพราะเราเป็นพืน้ทีใ่หญ่เอาคนทีส่ามารถทีจ่ะใช ้มอืถอืทีเ่ป็นสมารท์โฟนเลอืกมากค็อืเราเลอืกได ้เราตอ้งเลอืกหน่อยไม่
งัน้งานเราเดนิไม่ได ้แลว้เราจะจดัอบรม 3 อยา่งคอืรุ่นแรก คอือสม. 64 ชุมชน ชุมชนละ 5 คนกเ็อามา ประสบผลส าเรจ็
ในครัง้แรกประมาณ 60-70 เปอรเ์ซน็ต์ อกี 30 เปอรเ์ซน็ต์อาจจะเป็นตวัแทนอื่นไม่ไดเ้กณฑต์ามเป้าหมาย อย่างทีส่อง
คอือย่างทีอ่าจารยไ์พรชับอกว่าเรามนีักเรยีนในสงักดัเทศบาล 8 โรง เราไปขออนุญาตใชเ้ป็นกลุ่มทดลองในโรงเรยีน
มธัยมทัง้มธัยมต้นและมธัยมปลาย เดก็เขาไวมาก เขามคีวามรู้เรื่องของสุขศกึษาอยู่แล้ว เรื่องของโรค เรื่องของเชงิ
ประจกัษ์ทีอ่ยู่ในหมู่บา้นของเขาชุมชนของเขา เขารูเ้ขาเหน็ แลว้เขากม็เีรื่องของแอปพลเิคชัน่มาช่วย เขาบอกว่าท าได ้
มบีตัรประชาชน มไีอดี มรีหสั เขากร็ายงานเขา้มา อนัที่ 3 เราอบรมกลุ่มคุ้มครองผู้บรโิภคกม็พี่อค้าเนื้อสตัว์แม่ค้า
เนื้อสตัวเ์จา้ของรา้นอาหารผูป้ระกอบการรา้นอาหาร อนันี้เป็นอกีกลุ่มหนึ่งซึง่ในตลาดสดเรากใ็หต้วัแทนตลาดสดหรอื
กลุ่มกรรมการตลาดสดของเทศบาลเขา้มาอบรม มนักม็เีรื่องของโรคที่รายงานเขา้มาทีเ่ชงิประจกัษ์จรงิๆ อย่างอนัดับ
แรกกค็อื อสม.กเ็ป็นเรื่องปกต ิรายงานปกตมิา เดก็นักเรยีนเขากไ็ป ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของไก่แต่เป็นเรื่องของสตัวน์ี่
แหละ เขาเหน็แลว้กอ็ยู่กบัพ่อแม่ผูท้ีเ่ป็นเกษตรกรคอืเกษตรกรเดอืดร้อนมไีก่ตายมอีะไรตายท าอย่างไรกป็กติกไ็ม่ใช่
เป็นเรื่องอะไรไก่ตายกฝั็งซะ ทนีี้เขากท็ดลองรายงานมาว่ามสีตัวต์ายสตัวป่์วย กม็นัเป็นเคส ทางแดชบอรด์เตอืนแลว้ก็
จะมเีจา้หน้าทีโ่ทรไปถาม มนักม็ปีฏกิริยิาตอบโตก้ลบัว่ามนัเป็นเรื่องจรงิ มไีก่ตายจรงิ ทางปศุสตัวก์ห็าวธิป้ีองกนั ทาง
เทศบาลกเ็ขา้ไปดูอกีทนีึง กค็อืเกดิในตลาดสด ทางสาธารณสุขกเ็รยีกประชุม ทางเทศบาลนัดประชุม เกดิกรณีฉี่หนู ฉี่
หนูปกตกิเ็กดิกบัคน ทีน่ี้มนัเกดิกบัหมา ในสนุขัป่วยมพีลเมอืงดไีปเจอสนุขัป่วย มนัจะตายแลว้กพ็าไปหาหมอไปคลนิิก 
ทางคลนิิก เขามกีารตรวจหลายอย่างตรวจใหสุ้นัขกบ็อกว่าเป็นฉี่หนู ทนีี้การระบาดของโรคฉี่หนูมนัตดิต่อจากหนูมนัมี
เชื้อโรคในไตมนัฉี่ออกมาครัง้หนึ่งกม็เีชื้อโรค ที่นี้มนัเกดิในตลาด ในตลาดสภาพแวดล้อมของตลาดมนัสามารถทีจ่ะ 
แพร่ระบาดได้รวดเร็วมากถ้ามนัเป็นจริงหรือหนูตวันัน้ยงัอยู่ เราก็ด่วนเลยเรื่องนี้ปิดไว้ก่อน ห้ามแพร่งพราย แจ้ง
เจา้หน้าทีต่ลาดมาจบัหนูสุม่ตรวจ อนัน้ีกส็ามารถควบคุมโรคได ้เรื่องพวกนี้ไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งเป็นกลุ่มอสม.อย่างเดยีว
ตอนนี้ โครงการของเทศบาลนครเชยีงรายกอ็ยากขยายไปสู่ทางเลอืกของสิง่แวดลอ้มทัง้อปพร. เรื่องของบุคคลตอนนี้
เขามจีติอาสา จติอาสามคีวามรู้ดา้นสาสุข ด้านหลายๆอย่างเราเอามารวมกนัเพราะว่าเรื่องของจติอาสาไม่ว่าจะเป็น
ผา้พนัคอเหลอืง หมวกสฟ้ีาเขามเีป็นจติอาสาแต่ละฝ่ายกจ็ะเชญิพวกนี้มาดว้ย นี่เทศบาลนครเชยีงรายกไ็ดด้ าเนินการ
มา มนัเป็นเรื่องยนิดทีีเ่กดิขึน้และสามารถช่วยเหลอืประชาชนได ้และเป็นผลงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ย
ครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: ขอบคุณดว้ยครบั เน่ืองจากว่าเวลามนัจ ากดั คุณมนูกเ็ลยใหภ้าพรวมๆสรุปก่อนว่า
อปท.แต่ละแห่งจรงิๆแลว้มศีกัยภาพทีส่ามารถจดัระบบเฝ้าระวงัของตวัเอง โดยทีส่ามารถลดขอ้จ ากดัของหน่วยงานใน
ระดบัภูมภิาคทีอ่าจจะมขีอ้จ ากดัเรื่องก าลงัคนงบประมาณ ในทอ้งถิน่สามารถจดัการตนเองไดอ้ย่างน้อยในระดบัหนึ่ง 
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สามารถบรกิารใหป้ระชาชนมคีวามสุขไดอ้ย่างน้อยในเบือ้งต้น ทางสาธารณสุขกบัทางปศุสตัว ์ลองฉายภาพในระดบั
จงัหวดัดูนะครบัว่า ตอนนี้ในจงัหวดัเชยีงรายเป็นรปูแบบหนึ่งทีต่่างจากเชยีงใหม่เมื่อเริม่โครงการ ทางจงัหวดัเชยีงราย
กจ็ดัโครงสรา้งของการจดัระบบเฝ้าระวงัลงในระบบต าบล โดยมกีารจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารสุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบล
ดแูลประสานงานในเรื่องสขุภาพคนสขุภาพสตัว ์และอนัตรายจากทรพัยากรธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้มภยัพบิตัทิัง้หลาย 
ใช้เครอืข่ายในระดบัต าบลโดยมีท่านนายกอปท.เป็นประธานแล้วกม็เีครอืข่ายภาคีทุกภาคส่วนในต าบลที่มาร่วมเป็น
องคก์รขบัเคลื่อนในการแกปั้ญหาในระบบใหม ่เฝ้าระวงัโรคสว่นหนึ่ง หน่วยงานหนึ่งกค็อืรพ.สต.ในจงัหวดัในต าบล โดย
มทีางสาธารณสขุเป็นหน่วยดแูลสนบัสนุนประสานงานร่วมกนัอยู่ ดา้นสาธารณสขุคุณสธุรีตัน์ลองช่วยฉายภาพโครงการ
ผ่อดดี ีทีอ่ยากใหม้กีารเชื่อมโยงระดบัจงัหวดัจนถงึระดบัอ าเภอ ทีเ่มื่อกีคุ้ณหมอยงเจอืไดพู้ดถงึโครงสรา้งใหญ่ในระบบ
สาธารณสขุว่ามรีะบบและกลไกค่อนขา้งซบัซอ้น ผ่อดดีเีขา้ไปแทรกอยู่ตรงไหนในการเขา้ไปเชื่อมโยง และระดบัจงัหวดั
เขา้ไปสนับสนุนยงัไงใหอ้ปท.สามารถน าระบบผ่อดดีเีขา้ไปท างานเสรมิต่อช่องว่าง หรอืขอ้จ ากดัของงานระดบัจงัหวดั
ในเรื่องของสขุภาพหนึ่งเดยีวในการเฝ้าระวงัเรื่องสขุภาพและการป้องกนั 

- คณุสุธีรตัน์ มหาสิงห ์: ส าหรบัทีเ่ชยีงใหม่กต็อ้งบอกว่าตวัเองโชคดทีีม่โีอกาสไดร้่วมท างานกบัทางโครงการมาตัง้แต่
ตอนแรก มโีอกาสไดเ้ริม่ช่วยก าหนดประเดน็ในเรื่องของการเฝ้าระวงัหรอืว่าการ
รายงานว่าทางดา้นสาธารณสุขซึง่เรากท็ราบกนัดวี่าผ่อดดีขีองเรา ตวัโอคอืตวั 
One Health ซึง่จะต้องประกอบไปดว้ยทัง้สุขภาพคนสตัวแ์ละสิง่แวดลอ้ม เราก็
ช่วยกนัคดิในโครงการ ว่าประเดน็ในสว่นของสาธารณสขุ ทางโครงการกถ็ามมา
ที่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัว่าเราควรจะมปีระเดน็อะไรอกีที่เราอยากจะให้
ระบบนี้เฝ้าระวงั ในระดบัพืน้ทีน่ัน้โจทยข์องทางจงัหวดัเองกค็อืว่า คนทีท่ านี่คอื
คนพืน้ทีม่นักจ็ะตอ้งเป็นอะไรทีเ่ขาสามารถทีจ่ะท าไดแ้ละใชป้ระโยชน์อนัที ่1 คอื
คิดเนื้อหาให้เขา อนัที่สองคือมีหน้าที่ในการขบัเคลื่อนให้กิจกรรมเหล่านี้มนั
เกดิขึน้ในชุมชนจรงิๆ ทัง้ในส่วนของสาธารณสุขจงัหวดั ณ ตอนนัน้เรากเ็ริม่คดิ
ในประเด็นต่างๆที่ เกี่ยวกับด้านสุขภ าพคนก่อน ก็จะมีอย่างที่ เห็นใน

แอปพลเิคชัน่ว่าจะมเีรื่องของโรคในคน ซึง่ใหม่ๆเราก็จะเป็นโรคไขเ้ลอืดออก โรคไขห้วดัใหญ่ โรคฉี่หนู โรคหูดบั แต่
หลงัๆเราจะเรียนรู้ไปว่าอาสาเราจะ feedback กลบัมาว่าเขาไม่สามารถที่จะรายงานเป็นโรคโรคได้ ดงันัน้เราก็จะ
ปรบัเปลีย่นเวอรช์ัน่ไปเรื่อยๆเป็นรายงานเป็นกลุ่มอาการท าใหอ้าสาง่ายขึน้ในการรายงานว่า คนทีส่งสยัมอีาการแบบนี้ 
แลว้กส็งสยัว่าเป็นอะไร แลว้กจ็ะมใีหต้ิก๊ระดบัการหายใจ ระดบัทางเดนิอาหาร อาการมผีื่นมตุ่ีม หรอืถา้ไม่รูก้เ็ขยีนว่าไม่
ทราบก็ได้อนันี้กเ็ป็นกระบวนการในการท างานเรื่องโรค นอกจากนัน้ก็จะมีอาหารปลอดภยั เรื่องของการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภค เรื่องของสิง่แวดล้อม ซึง่ใหม่ๆประเดน็สิง่แวดลอ้มยงัไม่ชดั และทีเ่ชยีงใหม่ ณ ตอนนัน้ หรอืโครงการเรายงั
อาจจะยงัคดิไม่ออกว่าท าอย่างไรเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เรากค็ดิไปว่าน่าจะมเีรื่องของภยัธรรมชาต ิเหตุร าคาญ เรื่องของ
ปัญหาสาธารณภยัต่างๆ เรากเ็พิม่เขา้ไปในแอปพลเิคชัน่ก่อนซึง่หลงัๆกจ็ะมกีารพฒันา โดยทมีงาน จะแบ่งทมีอย่าง
เชยีงรายกน็ าไปพฒันาต่อยอด และทางสาธารณสุขเองกท็ าต่อไปเรื่อยๆอย่างการนับลูกน ้ายุงลาย การยงิพกิดัใหเ้หน็
พกิดัของคนไขเ้ลอืดออกจรงิๆในชุมชนท าใหเ้ราทราบถงึรศัมขีองการท างานระยะ 400 เมตรของ ผูป่้วย อนันัน้กม็าช่วย
ในการป้องกนัชุมชน อนันี้กเ็ป็นประเดน็ของกรอบของเนื้อหาทีเ่ราไดค้ดิในตัง้แต่แรก ทนีี้ในเรื่องขอการขบัเคลื่อนใน
เรื่องของเชยีงใหม่ เรากเ็ป็นคนสาธารณสุขเรากเ็ริม่ต้นในจุดทีเ่ป็นเครอืข่ายของสาธารณสุขก่อน กค็อืจะมสีาธารณสขุ
อ าเภอ ซึง่เรากม็กีารอบรมประชุมสาธารณสุขอ าเภอ เป็นโรงพยาบาล เป็นคนทีท่ างานสาธารณสุขอ าเภอ แลว้กใ็หเ้ขา
เป็นครูไปถ่ายทอดเรื่องของการรายงานกบัรพสตอกีท ีแล้วหลงัจากนัน้เรากใ็หทุ้กรพสต.เนี่ยถ่ายทอดไปยงัอสม.อกี
ทนีึง ทุกหมู่บา้น แต่ว่ากลไกตรงนี้ ถ้าเราจะไปท าต่อเราตอ้งฝากไวน้ิดนึงว่า เราไม่คาดหวงัว่าการทีเ่ราก าหนดอะไรที่
มนัเป็นท าต่อๆกนัแลว้คาดหวงัว่ามนัจะท าไดอ้ย่างเตม็พืน้ที ่อนันี้มนัจะเป็นประเดน็ทีเ่ป็นปัญหาอยู่ ดงันัน้ในเรื่องของ
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การคดัเลอืกอาสาเขา้มาอนันี้ส าคญั ส าคญัว่าหนึ่งเขาต้องมใีจ เขาต้องมเีครื่องมอื ทีส่ าคญักค็อืว่า เขากจ็ะต้อง อยู่กบั
เราไดย้าวกต็อ้งเลอืกนิดนึง อนันี้กเ็ป็นเรื่องของการขบัเคลื่อนในส่วนของภาครฐั สาธารณสุขทีเ่ป็นเครอืขา่ยสาธารณะ
สขุโดยตรงหลงัจากนัน้ เรากล็องมาขยบัต่อว่า ท าในภาพกวา้งแลว้ผลกอ็อกมาระดบัหนึ่งแต่ว่าลองขยบัมาท าแค่เขม้ขน้ 
ในบางพืน้ทีห่รอืบางต าบลเรากเ็ลอืกท าอยู่ 7 ต าบล เราพยายามเขม้ขน้ในทุกๆมติขิองการรายงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สตัว ์สิง่แวดลอ้ม คน แต่ว่าสิง่ทีเ่ราไดม้าคอืไม่ค่อยแตกต่างกนัมาก แต่เราไดค้วามส าเรจ็บางอย่างทีเ่กดิขึน้ในบางพืน้ที ่
ซึง่จะมใีน section ต่อไปเชญิชวนใหต้ดิตามในเวทขีองรพสต.รอ้งววัแดงทีจ่ะมาแชรภ์าพของความส าเรจ็ในการท างาน 
กค็อืการส ารวจลกูน ้ายุงลายทีเ่หน็เป็นรปูธรรมจรงิๆ แลว้กส็ามารถทีจ่ะเชื่อมต่อระบบรายงานของกระทรวงไดโ้ดยทีไ่ม่
เป็นภาระใหก้บัคนท างาน ดงันัน้กจ็ะเป็นอกีมุมนึงทีเ่ราคดิว่าเราสามารถทีจ่ะขยบัต่อไดใ้นสว่นของภาคสาธารณสขุ แต่
ว่าสดุทา้ยกค็อื ความส าเรจ็จรงิๆทีเ่รามองเหน็จากการเขา้ไปเชื่อมต่อการท างานกบัทางเจา้หน้าที ่เราเองและทางพืน้ที่
เรามองเหน็ว่าประเดน็การท างานของระดบัต าบล จงัหวดัมหีน้าทีท่ีจ่ะขบัเคลื่อนใหเ้กดิขึน้จรงิ แต่กลไกของความส าเรจ็
ของการท างานจรงิๆอยู่ที่ต าบลต าบล ซึ่งทางโปรเจคเองทางคนท างานทีม่ปีระสบการณ์ตกผลกึไม่ต่างกนัคอืกลไกที่
ส าคญัทีสุ่ดกค็อือปท.นัน่เอง เพราะฉะนัน้เพื่อนพีน้่องทีม่าในวนันี้ทีเ่ป็นชาวอปท.ทุกท่านกฝั็งใจว่าถ้าท่านไดเ้ขา้ใจและ
น าไปใช้และได้เห็นประโยชน์ของมันจริงๆเราน่าจะเคลื่อนได้ One Health ต าบลซึ่งตรงนี้ประเด็นในทางด้าน
สาธารณสุขเองจะสามารถเข้าไปเชื่อมต่อได้ในทุกๆประเดน็อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขคน สตัว์ หรอื
สิ่งแวดล้อม เพราะว่ากลไก One Health ถูกคิดระบบขึ้นมาดับหนึ่งแล้วว่าจะต้องมีกลไกของการขบัเคลื่อนโดย
คณะกรรมการของตนเอง ขอ้มูลต่างๆทีเ่ราไดจ้ากระบบเฝ้าระวงัผ่อดดีเีราสามารถใส่เขา้ไปใน One Health ต าบลได้
แลว้ตวั One Health ต าบลจะเป็นกลไกการแกปั้ญหาทุกๆเรื่องเมื่อเราใส่ขอ้มูลทีเ่ราไดม้าจากระบบเฝ้าระวงัผ่อดดีเีขา้
ไปแกปั้ญหาโดยตรง ขออนุญาตฝากไวเ้ท่านี้ค่ะ 

- น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ : ในส่วนของปศุสัตว์นะครับ ก็คืออย่างที่เรารู้กันว่า
เจ้าหน้าที่จ านวนมีน้อยอยู่แล้ว แต่ทีนี้นโยบายของปศุสตัว์เรามีนโยบายว่ารู้โรคเร็ว
ควบคุมโรคเรว็ เพราะฉะนัน้ระบบผ่อดดีกีเ็ลยตอบสนองโจทย ์ในเรื่องของการทีเ่ราจะรูถ้งึ
การเกดิโรคไดอ้ย่างรวดเรว็เพราะเรารูแ้ลว้ว่าจุดไหนเกดิโรคแลว้ คอืของเราจะรายงานแค่
สตัวป่์วยสตัวต์ายแล้วกส็ตัวก์ดัแค่นี้กถ็อืว่าเยอะมากแลว้ เพราะว่าทุกอย่างทีช่าวบา้นใน
พืน้ทีอ่าสารายงานเขา้มาไม่ว่าจะเป็นสตัวป่์วย สตัวต์าย สตัวก์ดั ต่างๆพอเรารูข้อ้มูลปุ๊ บ
เรากจ็ะสามารถลงไปควบคุมจดัการไดอ้ย่างตรงจุดและเขา้ไปถงึจุดทีแ่บบว่าเป็นจุดทีเ่กดิ
โรคจริงๆ และเราสามารถจะควบคุมโรคได้จริงๆ จงัหวดัของเราในการลงไปท างาน
ร่วมกบัทางอปท. นัน่กค็อืพอได้รบัการแจง้แลว้ทางปศุสตัวห์น่วยงานแรกทีล่งไปกค็อืปศุสตัวอ์ าเภอ ปศุสตัวอ์ าเภอจะ
ประสานงานโดยตรงลงพืน้ทีพ่รอ้มกันกบัอปท.กค็อืในส่วนของเชยีงรายเรามกีารคุยกนั ประชุมงานกนัว่าระบบผ่อดดีี
ขอใหป้ศุสตัวอ์ าเภอลงพืน้ทีร่่วมกบัอปท.ทุกครัง้ ทุกเหตุการณ์ทีเ่กดิ โดยทีบ่างครัง้บางเหตุการณ์อาจจะลงไปพืน้ทีเ่กดิ
โรคไม่ทนัแต่อปท.เขาลงไปส ารวจมาใหเ้รยีบร้อยแล้ว มกีารป่วยตายจรงิ มกีารระบาดไปยงัพื้นที่ขา้งเคยีง อย่างไร 
เท่าไหร่บา้ง และเราถงึจะมกีารจดัสรรในส่วนของเครื่องไมเ้ครื่องมอือุปกรณ์ลงไปช่วยงานระดบัพืน้ทีไ่ด ้จงัหวดัเราก็
เลย มปีศุสตัวจ์งัหวดัสแตนบายเรื่องของการประสานงาน แต่ผู้ปฏบิตังิานจรงิคอืปศุสตัวอ์ าเภอจะเป็นผู้ประสานงาน
ร่วมกบัทางอปท.ในพืน้ทีใ่นการลงไปควบคุม ลงไปปฏบิตังิานทุกๆเหตุการณ์ครบัผม 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เมื่อกีเ้รายงัตดิประเดน็ของอบจ.กบัทางทมีจงัหวดันะว่า ถ้าเรา ต้องการความทา้
ทายของระบบแบบใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงสู่มติิใหม่ของระบบเฝ้าระวงั ระงบัการระบาด ในด้านสาธารณสุขระดบั
ทอ้งถิน่อบจ.มแีผนไวแ้ลว้ทีเ่ราคดิไม่ถงึว่า ถงึแมโ้ครงการจะสิน้สุดภายในไม่กีว่นัขา้งหน้า แต่อบจ.เชยีงรายไม่ต้องไป
พึง่งบจากโครงการอกีแลว้อบจ. ตัง้งบฯเขา้ไปในแผนงานของจงัหวดัละ ร่วมกบัท่านหวัหน้าครรชติและทมีงานทัง้หมด
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แลว้ ว่าถงึแมโ้ครงการสิน้สดุลง โครงการน้ีกจ็ะปรบัเขา้สูง่านปกตแิละสามารถด าเนินงานต่อไปได ้ซึง่กจ็ะมาต่อประเดน็
ในเรื่องของความทา้ทายของระบบว่ามนัจะยนืหยดัอยู่ได้ไหม ยงัจะยัง่ยนืต่อไหมส าหรับอปท.ที่เขา้มาใหม่วนันี้ทีย่งั
ไม่ไดใ้ชร้ะบบจะไดล้องมองเหน็ภาพสัน้ๆ ว่าแผนถดัจากนี้ของเราคอือะไร 

- คณุนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์: สัน้ๆในส่วนของอบจ.เชยีงรายกจ็ะม ี2 ประเดน็คอื เรื่องของฟีเจอรต์วัใหม่คอืผูป่้วยตดิ
เตียง ติดบ้าน เนื่องจากว่าอบจ.เชียงรายได้ท าขอ้ตกลงกบั สปสช.เขต 1 ในเรื่องของการด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ซึง่กลุ่มเป้าหมายกค็อืผูป่้วยที่เป็นผูย้ากไรผู้้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดบา้นติดเตยีง และอบจ.เชยีงรายได้
ปรบัระบบการสือ่สารภายในเป็นระบบ E-Office ทัง้หมด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัไทยแลนดย์ุค 4.0 ผูบ้รหิารเลยไดเ้ลง็เหน็
ว่า งานกองทุนฟ้ืนฟูเป็นงานใหม่ของอบจ.ท ายงัไงเราถงึจะไดข้อ้มูลทีค่รบถ้วนถูกต้องและนอกจากไดข้อ้มูลครบถ้วน
แลว้เราจะสามารถใหค้วามช่วยเหลอืผูป่้วยทีต่ดิบา้นตดิเตยีงเป็นหลกัไดอ้ย่างรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ กเ็ลยใคร่ขอความ
ช่วยเหลอืไปทางผ่อดดีเีชยีงใหม่ปรกึษากบัทมีฝ่ายเทคนิคฝ่ายเทคโนโลยวี่าเราจะสามารถทีจ่ะเพิม่ฟีเจอรต์วันี้เขา้ไปได้
ไหม ซึง่ทมีเชยีงใหม่กต็อบสนองใหก้บัการท างานของอบจ.อย่างรวดเรว็มาก ปัจจุบนั App ตวันี้ ไดล้งใชแ้ล้วในพืน้ที่ 
เมื่อประมาณ 2 เดอืนทีแ่ลว้ แลว้กเ็พิม่ประสทิธภิาพการท างาน แลว้ช่วยขบัเคลื่อนงาน และเราสามารถทีจ่ะให้ความ
ช่วยเหลอืผูป่้วยตดิบา้น ตดิเตยีง ผูย้ากไรท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีห่่างไกลไดจ้รงิๆเนื่องจากเรามอีาสาสมคัรในพืน้ทีอ่ยู่แลว้ และอกี
ประเดน็หนึ่งในเรื่องของความต่อเนื่องในการขบัเคลื่อนในปี 2562 ผูบ้รหิารไดอ้นุมตัใิหบ้รรจุแผนงานโครงการ เพื่อทีจ่ะ
ขบัเคลื่อนผ่อดดีดี้วยภายใต้โครงการ สตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากพษิสุนัขบ้านะคะ  ในปี 2562 ซึ่งโครงการกไ็ด้
บรรจุในแผนและบรรจุในขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เรยีบรอ้ยแลว้ ในส่วนของการท างานกค็งจะได้
คุยกบัทางปศุสตัวเ์ป็นหลกัและทางปภ.ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในเรื่องของการทีจ่ะออกไปด าเนินงานในพืน้ทีอ่กีครัง้หนึ่ง 
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ราจะร่วมขบัเคลื่อนกป็ระมาณ 700 คนในพืน้ที ่18 อ าเภอ เราจะผนวกทัง้ผ่อดดีแีลว้กอ็าสาปศุสตัวไ์ป
ดว้ยนะคะ 2 เรื่อง ทีเ่ราจะไดล้งไปท างานในพืน้ทีค่่ะอาจารย ์

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : ขอบคุณครบั และนี่กเ็ป็นอกีฟีเจอรห์นึ่งทีผ่่อดดีไีม่ไดเ้ตรยีมเอาไวต้ัง้แต่ต้นแต่ว่า
ก่อนที่จะปิดโครงการทางอบจ.เชยีงรายได้เสนอเขา้มาว่า app ที่จะเอามาใช้กบัการดูแลให้กบัผู้ป่วยติดเตียง หรอืผู้
ยากไรผู้ด้อ้ยโอกาสในพืน้ทีท่ีท่างอบจ.สนับสนุนเขา้มา และทางปภ.กเ็ป็นผูใ้ชป้ระโยชน์ ทางสาธารณสุขกใ็ชป้ระโยชน์
ร่วม ทางทมี Open Dream ทีจ่ะอยู่กบัศูนย์ผ่อดดีกีลางไปตลอดกจ็ะเป็นหน่วยที่คอยสนับสนุน คอยอพัเดท และคอย
อพัเกรดซอฟต์แวรใ์หก้บัอปท.ทัง้หลายทีค่ดิว่าถ้าจะใชง้านในดา้นไหน ทาง Open Dream กส็ามารถช่วยแกไ้ขใหก้บั
ท่านได ้หวัหน้าครรชติคงต้องปิดทา้ย ถงึแมโ้ครงการนี้จะสิน้สุดลง แต่ทมีนี้กค็งยงัอยู่ กจ็ะปรบัสภาพเขา้ไปอยู่ในการ
ด าเนินงานของสายงานปกตขิองทางจงัหวดั ท่านจะบรูณาการการท างานร่วมกนัต่อไปยงัไง เชญิฝากขอ้คดิใหก้บัอปท.
ใหม่ๆทีย่งัไม่ไดเ้ขา้สูร่ะบบจะไดเ้หน็ว่าในอนาคตระบบนี้จะอยู่ไดห้รอืไม่ได ้

- คณุครรชิต ชมภแูดง : จรงิๆแลว้ถงึแมว้่าโครงการจะหมด โครงการผ่อดดีคีณะท างานอาจจะหมดไปตามวาระของ
โครงการ แต่ในโครงสรา้งของการบรหิารจดัการ ในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องสาธารณภยั เรื่องโรคระบาดต่างๆมนัมโีครงสรา้งที่
เป็นปกตขิองหน่วยงาน ซึง่จรงิๆแลว้ผ่อดดีกีระทรวงสาธารณสุขมอียู่แลว้ One Health มอียู่แลว้ แต่การเอามาปรบัใช้
ในสว่นของทอ้งถิน่ในฐานะทีท่ างานร่วมกบัทอ้งถิน่ แลว้กข็องเชยีงรายทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน 30 แห่งหรอืบวก 10 ทีเ่ราขยายผล
ทหีลงั ถ้ายงัสนใจทมีของจงัหวดักย็งัพรอ้มทีจ่ะไปเป็นพีเ่ลีย้งทัง้ในส่วนของวทิยากรเรื่องของการใชร้ะบบ ซึง่เราสรา้ง
มาเกอืบ 2 ปี เราสามารถทีจ่ะมวีทิยากรจากของน้องๆไม่ว่าจะเป็นของเจา้หน้าทีข่องอบต.หรอืเทศบาล สามารถทีจ่ะ
ถ่ายทอดการใชร้ะบบ การใชแ้อพผ่อดดีใีหก้บัทอ้งถิน่อื่นๆไดป้ระมาณเกอืบ 20 ท่านทีส่ามารถทีจ่ะไปเป็นวทิยากรใหไ้ด ้
ทัง้ในเรื่องของการใชร้ะบบแอพพลเิคชัน่ การถ่ายทอดวธิกีารท างาน หลายๆทอ้งถิน่นะครบัอย่างทีพ่ีจ่ติไดน้ าเสนอและ
ทางพีม่นูน าเสนอ ทีม่าแสดงผลงานในแต่ละหอ้งของเชยีงรายกม็หีลายทอ้งถิน่ การขบัเคลื่อนไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องไปตัง้
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งบใหแ้ผนงานใหม่ มนัสอดแทรกอยู่แลว้ มนัอยู่ทีว่่าเราจะปรบัยงัไง เอาตวัระบบผ่อดดี ีมาสนบัสนุนงาน อย่างของอบจ.
กข็ยายไปถงึในเรื่องของระบบ การดูแลระบบผูป่้วยตดิเตยีง จะท าอย่างไรในส่วนของเทศบาลนครเชยีงราย เอาน้องๆ
นักเรยีน มาเป็นอาสาสมคัร ซึง่มคีวามคล่องตวัมากในเรื่องของการใชส้มารท์โฟน การรายงาน ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อาหารปลอดภยั โรงอาหารของนักเรยีนซึง่มคีวามส าคญัว่าถา้เกดิรายเดยีว แพร่เขา้โรงพยาบาลรายเดยีวขา่วใหญ่ ใน
ส่วนของการตอบสนองของหน่วยงานที่ระดบัจงัหวดั ไม่ว่าจะปศุสตัว์หรือสาธารณสุข บางทลีมืเรยีนว่าในส่วนของ
จงัหวดัเริม่แรกของโครงการ เราอบรมใหเ้จา้หน้าทีข่องรพสต. ทุกแห่งทีส่งักดัจงัหวดัเชยีงรายทัง้ 18 อ าเภอใหรู้ว้่ามี
แอพพลเิคชัน่นี้ ใช ้แอปพลเิคชัน่น้ีอย่างที่คุณหมอเกรยีงศกัดิบ์อกว่าทุกเหตุปศุสตัว์อ าเภอต้องลงไป จะปฏเิสธไม่ได้ 
เหมอืนทีไ่ดคุ้ยกนัเมื่อเชา้ว่าระบบดยีงัไงถ้าระบบทีต่อบสนองไม่สามารถตอบสนองการรายงาน ของชาวบา้น หรอืผูท้ี่
ไดร้บัเหตุระบบดยีงัไงถา้การตอบสนองแย่มนักอ็ยูไ่ม่ไดม้นักข็บัเคลื่อนไม่ได ้ในสว่นของทัง้โรคในสตัว ์และโรคในคนกม็ี
การตอบสนองทีร่วดเรว็ เพราะอย่างโรคในคนบางทมีนัอาจจะไมรุ่นแรง แต่ถา้ควบคุมไม่ทนั การแพร่กระจายกจ็ะเรว็ถา้
รพสต.ไม่สามารถทีจ่ะเขา้ไปในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราห่วงในส่วนเหล่านี้ทัง้รพ. สตัวแ์ละปศุสตัวอ์ าเภอ
รวมถงึทอ้งถิน่กจ็ะเป็นหน่วยหลกัๆในพืน้ที ่ทีจ่ะไปขบัเคลื่อน เราไม่ไดห้วงัว่าคณะท างานระดบัจงัหวดัจะไปหมุนไดใ้ห้
มนัเรว็ แต่สิง่ทีม่นัจะหมุนไดอ้ย่างทีพ่ีจ่ติบอกมนัตอ้งพืน้ทีต่อ้งทอ้งถิน่ท าไดไ้ม่รวดเรว็และกต็รงเป้ามากกว่า ในสว่นของ
ผมกจ็ะมกีารขบัเคลื่อนต่อไปทัง้ในส่วนทีจ่ะประสานงานสนับสนุนทัง้อบจ.ทัง้เทศบาลนคร ขอใชง้บประมาณ ซึง่จรงิๆ
มนัอยู่ทีว่่า เราอาจจะไม่ไดข้อดว้ยตวัเอง ใหห้น่วยงานทีเ่ขารบัผดิชอบไปของบประมาณมาใหเ้ขาด าเนินการเอง ทุกๆ
อย่างมนัมชี่องทางทีจ่ะขบัเคลื่อนใหม้นัไปได ้ระบบมนัมอียู่แลว้ อยู่ทีว่่าคนทีจ่ะหมุนระบบจะช่วยกนัขบัเคลื่อนยงัไง ก็
ขออนุญาตน าเรยีน เท่านี้ครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เวทีแลกเปลี่ยนโดยการฉายภาพใหญ่ในเวททีี่ 2 นี้พยายามฉายภาพของการ
ปฏบิตั ิโดยเฉพาะกลไกขบัเคลื่อนในระดบัจงัหวดั แต่หวัใจส าคญัทีส่ดุของระบบกอ็ยู่ทีอ่ปท. หน่วยใหบ้รกิารประชาชน
โดยตรง โดยการจดัวางระบบเฝ้าระวงั ในการจดัการปัญหาของชุมชนทอ้งถิ่น เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตของการสาธารณสุข
แบบใหม่ในเชงิรุกมากกว่าในเชงิรบัทีเ่ราผ่านมาหลายสบิปี ดงันัน้คดิว่าท่านอาจจะยงัเหน็ภาพไม่หมดจนกว่าวนัพรุ่งนี้
ถ้าเราอยู่ครบทุกเวทีในการแบ่งกลุ่ม แบ่งห้องของท่านนายก ของท่านปลัด ของทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ กับ
อาสาสมคัร ผมคดิว่าในหลายอปท.ทีม่าร่วมในเวท ี2 วนันี้จะเหน็ภาพทัง้หมดชดัขึน้ และท่านกไ็ปตดัสนิใจว่าระบบเฝ้า
ระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีวของชุมชน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกบัการบรหิารงานทีจ่ะชว่ยใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้รวดเรว็ขึน้ ลดขอ้จ ากดัของทรพัยากรต่างๆไดอ้ย่างไรบา้ง ขอบพระคุณทุกท่านครบั 
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เวทีแลกเปล่ียน: ห้องนายกฯ 

โดยม ีรศ.ไพรชั ตระการศริ ิ ด าเนินรายการ และ สพ.ญ.ชลชัวรรณ แสนเสมอ ท าหน้าทีเ่ลขาฯ 

 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เชญิทุกท่านแนะน าตวัครบั วนัพรุ่งนี้จะมเีวทแีลกเปลีย่น ผมขอตวัแทนในหอ้งเรา
สกั 1 ท่านที่จะไปน าเสนอในวนัพรุ่งนี้ ที่ประชุมเสนอท่านนายกสุทศัน์ บานเยน็ นายกเทศบาลต าบลปิงโคง้ จงัหวดั
เชยีงใหม่ เป็นผูน้ าเสนอในวนัพรุ่งนี้แทนผูเ้ขา้ร่วมเวทแีลกเปลีย่นหอ้งนี้นะครบั ตอนนี้เราพอรูจ้กักนัพอสมควรแลว้นะ
ครบั ขอเชญิร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์กนัในแต่ละแห่งเชื่อวา่มบีรบิท มสีภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัพอสมควร ทีเ่รา
ท ากนัมาทัง้ 3-4 พืน้ที ่พืน้ทีแ่ม่ทา พืน้ทีข่อนแก่น และพืน้ทีเ่ชยีงราย ยงัไม่เหมอืนกนัสกัรปูแบบเลย  4 แห่ง 4 ระบบ 4 
แบบ 4 สภาพแวดลอ้มและทุกแห่งกจ็ะมจีุดเด่นจุดแขง็มลีกัษณะเฉพาะของแต่ละแห่ง เชื่อว่าตอนนี้เรามผีู้บรหิารอยู่ใน
ห้องนี้เกิน 10 แห่งที่น่าจะให้ประโยชน์กบัเวทนีี้ได้มากพอสมควร แม้เวลาจะไม่มากนักนะครบั เรามีอยู่ทัง้หมด 6 
ประเดน็ทีเ่ราจะร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์กนันะครบั 

หวัขอ้ที ่1 การน าระบบผ่อดดีไีปใชป้ระโยชน์ในเชงิประจกัษ์  
หวัขอ้ที ่2 การท างานเพื่อใหร้ะบบผ่อดีๆ ประสบความส าเรจ็ 
หวัขอ้ที ่3 นวตักรรมการท างานในพืน้ทีแ่ละการตอบสนองหลงัไดร้บัการแจง้เตอืน 
หวัขอ้ที ่4 การประชาสมัพนัธข์ยายเครอืขา่ยไปในพืน้ทีอ่ปท.อื่น               
หวัขอ้ที ่5 การท างานเชงิบรูณาการ ใชว้ธิใีดในการท างาน ในการสือ่สารกนั 
หวัขอ้ที ่6 การบรหิารจดัการเพื่อใหร้ะบบมคีวามยัง่ยนื ไม่ว่าจะมงีบประมาณสนบัสนุนจากภายนอกหรอืว่างบปกติ 

 เริม่ต้นหวัขอ้แรก การน าระบบผ่อดดีไีปใชป้ระโยชน์ เมื่อมกีารแจง้เหตผดิปกต ิเช่นเมื่อมอีาสาสมคัรรายงาน
เหตุมไีก่ตายมากผดิปกตแิลว้ท าอย่างไรต่อ มกีารตรวจสอบขอ้มลูกนัอย่างไร บางแห่งนายกท่านลงมาเล่นเอง ตดัสนิใจ
สัง่การเอง บางแห่งนายกอาจจะมอบรองนายก หรือมอบรองฯ ปลดัฯ หรือมอบเลขาฯ เชื่อว่ามีหลายรูปแบบ ลอง
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูนะครับว่าที่ไหนใช้วิธีไหนอย่างไร  ปิงโค้งได้รับรางวัลนวัตกรรมในการประกวด 
แอพพลเิคชัน่ของจงัหวดัเชยีงใหม่ ปิงโคง้ไดร้บัรางวลัเพราะอะไรครบั 

 

- นายกสุทศัน์ บานเยน็ เทศบาลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : ส าหรบัหวัขอ้แรกการใชป้ระโยชน์  ท้าวความ
นิดนึงส าหรบัพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลปิงโคง้มปีระชากรหมื่นสองพนักว่าคน 250 ตารางกโิลเมตรส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีช่นบท
นะครบั เมื่อ 2,000 คนส่วนใหญ่เป็นพีน้่องชนเผ่าดว้ย การใชป้ระโยชน์และประสบการณ์ทีผ่่านมา ไดป้ระโยชน์ไดท้ัง้
ทางตรงและทางออ้ม ทางตรงในการเขา้ร่วมเป็นอปท.น าร่องตัง้แต่เริม่ต้น เรามอีาสาสมคัรเขา้มาท างานรวม 4 ท่าน
คดัเลอืกมาจากอสม.เขา้มาท างานในพืน้ที ่วถิชีวีติของชาวบา้นชนบทกม็กีารเลีย้งสตัวจ์ าพวกไก่ มกีารเลีย้งแบบปล่อย
ค่อนขา้งเยอะ เกดิเหตุไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุกม็กีารแจง้ผ่านแอพพลเิคชัน่เขา้มา อาสาสมคัรพบแจง้เหตุสง่ต่อมาที่
เจ้าหน้าที่ของเรา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานด้านสาธารณสุขรบัเรื่องรายงานยืนยนัข้อมูลเกดิเหตุที่ไหน อะไร ยงัไง 
จ านวนเท่าไหร่ โดยระบบกจ็ะรายงานขอ้มูลใหผู้บ้รหิารรบัทราบในการตดัสนิใจร่วมกบัภาคเีครอืข่าย ปศุสตัวเ์องกล็ง
พืน้ทีไ่ปสอบสวนเหตุพรอ้มกบัควบคุมพืน้ทีใ่หท้นัท่วงทไีมใ่หข้ยายวงกวา้ง กเ็ป็นประโยชน์โดยตรงเลยทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
กส็ามารถทีจ่ะควบคุมจ ากดัการขยายผลกระทบของโรคทีม่นัจะขยายวงกวา้งออกไป ทางอ้อมจรงิๆเป็นนวตักรรมที่
ทอ้งถิน่เราไม่เคยมใีช ้สว่นใหญ่กเ็ป็นระบบ E ต่างๆแต่ระบบนี้น าเทคโนโลยเีขา้มาใชป้ระยุกตใ์ชก้บัการท างานในพื้นที ่
โดยเฉพาะพืน้ทีข่องผมเป็นพืน้ทีช่นบทค่อนขา้งจะห่างไกล การศกึษากล็ าบาก การท างานบางทกีโ็ทรศพัท์บา้ง กว่าจะ
ลงพืน้ที ่กว่าจะรูเ้รื่อง บางทมีนักส็ายเกนิไป เรากไ็ดน้ าเสนอระบบตรงนี้ ช่วงนัน้เป็นการประชุมวชิาการของเทศบาล
จงัหวดัเชยีงใหม่กม็กีารประกวดนวตักรรมเรื่องของดขีองแต่ละเทศบาล กไ็ดร้บัรางวลัชนะเลศิ เราไดพ้ฒันาบุคลากร
ของเราเอง โดย ศกัยภาพของบุคลากรของเราในมุมมองของผมผมคิดว่ายงัสู้กบัหน่วยงานภาครฐัส่วนกลางส่วน
ภูมภิาคยงัไม่ได ้การไดเ้ขา้มาเรยีนรูร้ะบบการท างานใหม่ๆไดแ้ลกเปลีย่นกบัภาคเีครอืข่ายหลากหลายกจ็ะได้พฒันา
ตัวเองขึ้นมา เพื่อที่จะท าหน้าที่ในการที่จะท างานอปท.ได้ประสบความส าเร็จมากขึ้น อนันี้ก็จะเป็นประ โยชน์และ
ประสบการณ์ในการท างาน การแจ้งเหตุจรงิๆแอพพลเิคชัน่ตวันี้โดยระบบของมนัมนัรวดเรว็ ทนัเหตุการณ์ตรงจุด
ชดัเจน ใชไ้ลน์กไ็ดแ้ต่ไลน์กช็า้ ในทีน่ี้หมายถงึว่ามนัไม่มรีะบบทีล่งิคเ์ขา้หาส่วนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ไดเ้กบ็ขอ้มลูใหเ้รา 
ขออนุญาตไดเ้ล่าประสบการณ์ในการใชแ้อปไวเ้บือ้งตน้แค่นี้ก่อนนะครบั 

- นายกสวสัด์ิ ขติักลุ อบต.ร้องววัแดง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ : เราไดรู้จ้กัแอพพลเิคชัน่ของผ่อดดีตีัง้แต่ปี 2558  
ตอนนัน้ได้เชญิทัง้อาสาปศุสตัว ์อสม. และสมาชกิอบต.ทัง้หมด 4 ท่าน ตอนนัน้รู้ว่ามนัเป็นเรื่องใหม่ที่จะท าในส่วนนี้  
หลงัจากทีม่กีารฝึกอบรม ผมมอบหมายใหเ้จา้หน้าที ่แต่ตอนนี้เจา้หน้าทีท่ีผ่มมอบหมายไดเ้ปลีย่นมอืยา้ยออกไปก่อน 
ในช่วงแรกทีเ่ราไดด้ าเนินการถามว่าประโยชน์ในการใช ้แอพพลเิคชัน่ ตวันี้เป็นอย่างไรบา้ง ผมว่ามนัเป็นเรื่องใหม่และ
เป็นเรื่องที่ต าบลเรานัน้ยงัไม่รู้จกั ทนัทหีลงัจากที่มกีารอบรมโดยอบต. ผู้น าชุมชนทุกคนกส็่งขอ้มูล ช่วงนัน้มนัเป็น
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ปัญหาทีว่่าขอ้มลูมนัเป็นเรื่องใหม่ ต าบลรอ้งววัแดงมภีาคของการเกษตรอย่างเช่นโรงเลีย้งหม ูโรงเลีย้งไก่ พืน้ฐานกจ็ะ
เป็นเรื่องของอสม. พอดมีอีาสาสมคัรไปรายงานเกีย่วกบัไก่ตาย รอ้งววัแดงกเ็ป็นเป้าหมายกลุ่มหนึ่งของปศุสตัวท์ีเ่ป็น
แหล่งรบัโรค ในส่วนของไขห้วดันก ทางผู้รบัการอบรมหรอืว่าอาสารายงานเรื่องของไก่ตาย ผลจากการรายงาน มี
ผลกระทบจะเรยีกว่าผลกระทบหรอืไม่กไ็ม่ใช่ ปศุสตัวอ์ าเภอเดอืดรอ้นก่อน เดอืดรอ้นบอกว่าท าไมไม่รายงานใหเ้ขาฟัง
ก่อน มนัท าใหท้ัง้กลุ่มรูเ้รื่องของตรงนี้ ในพืน้ทีไ่ดต้รวจสอบหรอืยงัว่ามนัตายเพราะอะไรยงัไง เจอนัน่เจอนี่กโ็พสต์กนั 
ในพื้นที่กเ็ป็นพื้นที่ในเรื่องของโรคด้วย ถามว่าประโยชน์ในการใชใ้นการบรหิารของท้องถิ่นมปีระโยชน์มาก ถ้าเป็น
อาสา พลเรอืนรายงานไดห้ลายๆอย่างตัง้แต่ถนนหนทางไฟป่าที่พบจุดเกดิเหตุ ตรงนี้คอืประโยชน์แทนทีจ่ะยื่นค ารอ้ง 
มนัจะลดขัน้ตอนในการรายงานทอ้งถิน่กไ็ดร้บัประโยชน์จากสว่นของการรายงาน อย่างทางตรงและอย่างรวดเรว็จากตวั
แอพพลเิคชัน่ ในสว่นของรอ้งววัแดงทีเ่ราพบเจอกนัมา 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: มพีืน้ทีไ่หนทีอ่ยากยกประเดน็ทีม่ปัีญหาค่อนขา้งรา้ยแรง แลว้เราเอาแอพพลเิคชัน่
นี้ไปใชแ้ลว้สามารถรายงานเหตุไดเ้รว็ มกีารตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นเหตุรุนแรง แลว้สง่ทมีลงไปปฏบิตักิารในพืน้ทีช่ดัๆ 
ต่างจากแบบเดมิทีต่อ้งรอกระบวนการหรอืรอขัน้ตอนจากทางปศุสตัวอ์ าเภอเป็นสปัดาหม์ไีหมครบั ในกรณีของไก่ ของ
ปลา หรอืของววั 

- รองนายกวชัระพงษ์ วิยะ อบต.น ้าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ : เป็นลูกข่ายของแม่ทาพึ่งเขา้โครงการ เมื่อปลายปี 
2560  เจอโรคห่าไก่ ซึง่ตายกนัเยอะมากแทบทัง้ต าบลเลยปัญหามนัอยู่ทีว่่าน ้าเลา มนัเป็นอบต.เลก็ๆ พืน้ทีร่อ้งกวางคอื
มแีค่อปท.เดยีว การจดัการในพืน้ทีไ่ม่มปัีญหาแต่ว่ามปัีญหาระดบับน สสอ. ปศอ. เมื่อก่อนกเ็ขา้ร่วมแต่หลงัๆจะห่างไป 
การท างานในพื้นทีก่ด็ าเนินการดว้ยตนเองของอบต.น ้าเลา อนันี้ผมไม่ไดโ้ทษหน่วยงานทางภาครฐั น ้าเลาเป็นอบต.
เดยีวทีท่ าโครงการนี้โดยทีไ่ม่มเีครอืข่ายในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง นี่คอืปัญหาหลกั แลว้กล่็าสุดเกดิปัญหาไขเ้ลอืดออก ในส่วน
ของผมเองลูกสาวผมกย็งัตดิไขเ้ลอืดออก ทางอบต.แกไ้ขปัญหาว่า เอาผอ.รพสต. มาเป็นผู้รายงาน เป็นผู้ดูแลระบบ 
เวลาอาสาสมคัรอสม.รายงานแต่ละหมู่รายงานขอ้มูลจะเดง้ขึน้ทีม่อืถอืของผอ.รพสต. อนันี้กจ็ะไดแ้กไ้ขทนัท่วงท ีผอ.  
รพสต.กจ็ะสัง่อสม.ของใครทีไ่ดร้บัไขเ้ลอืดออกด าเนินการพ่นยาไบกอนในรศัม ี100 เมตร ครอบคลุมอยู่เหน็ผลไดท้นัท ี
ไขเ้ลอืดออกกไ็ม่ไดแ้พร่กระจายไปทีบ่า้นหลงัอื่น กค็วบคุมอยู่ เกดิหมู่ 1 หนึ่งคนกค็วบคุมได ้แต่ตอนอหวิาตไ์ก่ตอ้งไป
ประสานกบัปศุสตัวซ์ึง่ปศุสตัวเ์ขามสี าหรบัโรคห่าไก่ อบต.น ้าเลาเราในขอ้บญัญตั ิมรีะเบยีบ มกีรอบว่าเราจะจดัซือ้ยา
ก่อนไม่ได ้อนันี้คอืปัญหาหลกั ถ้าโรคไม่ระบาดกจ็ะไม่สามารถจดัซือ้ได ้พอระบาดปุ๊ บกต็้องประสานงานในการซือ้เอง 
เพราะตดิเสารอ์าทติยเ์จา้หน้าทีก่ไ็ม่ท างาน แต่กพ็ยายามตดิต่อปศุสตัวโ์ดยตลอด ถ้าเป็นเสารอ์าทติยก์ไ็ปหาปศุสตัวท์ี่
บา้นเลย เขากใ็หย้ามา อนันี้คอืปัญหาทีว่่าอบต.ไม่สามารถทีจ่ะจดัซือ้ยาล่วงหน้าได ้มันผดิระเบยีบ มนัมกีรอบระเบยีบ
ติดอยู่ เมื่อเช้าผมนัง่ฟังที่เชยีงรายเขามอีบจ. จงัหวดัลงไปเล่นด้วย เชยีงรายผมชื่นชมและยกย่อง ต้องท าระดบับน
จนถงึระดบัล่าง พอท าระดบัล่างไปหาบนมนัเลยมปัีญหา  ในสว่นน ้าเลากจ็ะตอ้งเดนิหน้าต่อ พยายามหาเครอืขา่ย วนัน้ี
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คงจะโชคด ีเจอเจ้าหน้าทีอ่บจ. มาร่วมดว้ยกเ็ลยนัง่คุยกนั กลบัไปต้องไปนัง่คุยกบันายกอบจ. เพราะเขาส่งตวัแทนมา
ถูกทางแลว้ เดีย๋วจะจบัมอืกบัน ้าเลาไปพรอ้มๆกนั  

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: ทีน่ ้าเลาบอกว่ากรณีไขเ้ลอืดออกกจ็ดัการได ้พอรูเ้รว็กด็ าเนินการเรว็ กรณีไก่ตาย
ตอนนี้มวีธิกีารอย่างไร แอพพลเิคชัน่น้ีเขา้ไปช่วยอย่างไร 

- รองนายกวชัระพงษ์ วิยะ อบต.น ้าเลา อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่: ไก่ตายกค็อืว่า อสม.ของน ้าเลาหมู่ละ 2 คนทีส่มคัรเอา
มาเป็นจติอาสา ถา้เกดิเหตุไก่ตายทีห่มู ่10 จติอาสาของผ่อดดีจีะรายงานเขา้มา แอพพลเิคชัน่กจ็ะบอก และน ้าเลากจ็ะมี
ผูด้แูลระบบ 2 ท่าน ผมตัง้เจา้หน้าทีอ่บต.คน หนึ่งและตัง้สมาชกิสภาคนหนึ่ง วนัน้ีเขากไ็ดม้าร่วมงานดว้ย  เขาจะเก่งใน
เรื่องของแอพฯหรอืไอท ีเขาจงึเป็นผูด้แูลระบบ แลว้ขอ้ความจะเดง้ขึน้มอืถอืผมดว้ย และผมจะสัง่งานว่าตอนนี้ไก่ตายที่
หมู่ 10 นะ ช่วยเขา้ไปดูหน่อย อย่างผูน้ าผูใ้หญ่บา้น สอบต. ในพืน้ที ่ช่วยประสานหน่อยตอนนี้มไีก่ตายจรงิหรอืไม่ ถ้า
ตายจรงิ ผมกจ็ะยกหูมาทีป่ศุสตัว ์ประสานกบัท่านว่าจะท าอย่างไรดี ตอนนี้ผมอยู่ต่างจงัหวดัส่งคนเอายามาทีบ่า้นผม
หน่อยประมาณนี้ครบั กจ็ะใหจ้ติอาสาของหมู่ทีป่ระสบปัญหาขบัรถไปเอาทีบ่า้นปศุสตัวซ์ึง่หา่งกนัประมาณ 2 กโิลครบัก็
ไม่ไกลเท่าไหร่ รบัยามาพ่นรอบเลา้ไก่แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไวก้่อน   2-3 วนัพ่นทนีึงแลว้ใชป้นูขาวโรยรศัมมีนัจะแคบ
ลงจะไม่กวา้งขึน้ และในส่วนของไขเ้ลอืดออกทีเ่จอมาเมื่อปี 2561  ถ้าเจอไขเ้ลอืดออกกต็้องประสานไปที ่ผอ. รพสต. 
หมอเขาสัง่การได ้เขาจะโทรไปหาประธานอสม. จะดูแลรบัผดิชอบในคุม้ของใครของมนั คนหนึ่งประมาณ 9 -10 หลงั 
ถ้าเกดิบา้นเลขทีน่ี้ กจ็ะโทรบอกอสม.เอายาไปพ่นในหมู่บา้นในหลงัทีเ่กดิเหตุพ่นรศัมปีระมาณ 100 เมตร กไ็ม่มยีุงคุม
ไดอ้ยู่แค่นัน้ เป็นการแกไ้ขปัญหาเบือ้งต้น เป็นการสบืเนื่องใชแ้อพพลเิคชัน่ของผ่อดดีใีชง้านไดเ้หน็ผลและไว สมาชกิ 
20 กว่าคนจะรูห้มดรวมถงึผูบ้รหิารกจ็ะรู ้รวมถงึผมดว้ยขอบคุณครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : ตอนนี้เริม่เต็มห้องแล้ว ในเรื่องของการใช้ประโยชน์เรยีนพวกเราว่า ในการใช้
ระบบมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีแดชบอร์ด มีการรายงานส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเขาสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลก่อน และถ้าเป็นกรณีทีผ่ดิปกตจิรงิ ขอ้มูลกจ็ะอยู่ในระบบ และตวัท่านนายกถงึแมจ้ะไม่ได้เป็นคนสัง่
การเอง ขอ้มลูทีอ่ยู่ในระบบท่านนายกกส็ามารถเขา้ไปดใูนระบบได ้จะเรยีนถามประเดน็น้ีเหมอืนกนัว่ามพีืน้ทีไ่หนบา้ง
ทีม่กีารใชป้ระโยชน์จาก dashboard ของผ่อดดีทีีม่กีารบนัทกึขอ้มลูไวใ้นระบบ มกีารเรยีกขอ้มลู เรยีกเอกสารมาใชบ้า้ง
หรอืยงั หรอืว่าเรารู้กนัหมดหรอืยงัว่ามนัสามารถดูขอ้มูลในระบบ เรยีกมาดูรายงานเฉยๆกไ็ด้ หรอืให้เจ้าหน้าทีล่อง
ประมวลผลดวู่าในรอบเดอืนนี้สถติมินัเป็นอย่างไร มนัมอีะไรผดิปกตไิหม  

- คณุโชติ ช านิไพบูรณ์ ผอ.กองสาธารณสุจ อบต. ท่าข้าม จ.สงขลา : ครบั มนัสามารถประมวลผลไดว้่าเดือนนี้มี
เรื่องอะไรเขา้มาบา้ง มรีายงานสามารถปริน้ออกมาดไูด ้เป็นสถติ ิกแ็ยกเป็นประเดน็ได ้เครอืขา่ยของแม่ทาครบัผม ทุก
ครัง้ทีม่กีารแจง้นะครบันายกจะรบัทราบขอ้มลูในสว่นของการสรุปตรงนี้ เราเปิดดเูอง ยงัไม่ไดส้ง่รายงานใหท้่านด ูเรื่อง
ทีเ่ขา้มาในระบบมเียอะสว่นใหญ่กจ็ะเป็นเรื่องเชงิรอ้งเรยีนมากกว่า ไม่เขา้ประเดน็ ทีเ่ขา้ประเดน็กจ็ะเป็นเรื่องหลกั ท่าน
จะรบัทราบขอ้มลูเป็นปกตอิยู่แลว้ครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : อนันี้เป็นตวัอย่างหนึ่งของการใชป้ระโยชน์ครบวงจร มกีารตรวจสอบขอ้มลู มกีาร
ตอบสนองและมกีารแก้ไข และมีข้อมูลในระบบซึ่งผู้บริหารสามารถเรียกมาดูได้เลย หน่วยงานอยากจะรู้ขอ้มูลเรา
สามารถส่งและใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้เลย ซึ่งน าไปสู่การที่จะน าไปใช้ค าว่าอนาคตที่เป็นฐานข้อมูลกลางเรื่องของ
สุขภาพหนึ่งเดยีว ขอ้มูลจะอยู่ในพืน้ทีอ่ปท. ของเราเองเลย ถงึแมเ้ราเปลีย่นผู้บรหิารไปแลว้ขอ้มูลในระบบกย็งัคงอยู่
สามารถวางแผนล่วงหน้า ทีเ่ป็นแผน 3-4 ปีก่อนกไ็ด ้อนัน้ีเป็นการใชป้ระโยชน์จรงิในเชงิประจกัษ์ของระบบ 
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- อาจารยเ์ลิศรกั ศรีกิจการ : สอบถามแม่ทากรณีทีเ่ป็นน ้าท่วมท่านนายกแม่ทาใชส้ถติยิอ้นหลงั ช่วยเล่าใหฟั้งหน่อย
ไดไ้หมครบั 

- นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือง อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ : คดิว่าเป็นเรื่องการใช้ระบบนะครบั สบืค้น
ขอ้มูลในการรายงาน แม่ทาพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มแีม่น ้าแม่ทาอยู่ตรงกลางในทุกปี น ้าจะขึน้มาท่วมไร่นา กจ็ะเป็น
ปัญหาซึง่เราจะแกทุ้กปี หลงัๆเริม่มปัีญหาเรื่องเกีย่วกบัทรพัยส์นิ แรกแรกเริม่มกีารแจง้ผ่านหอกระจายขา่ว บางครัง้ก็
ท าบางครัง้กไ็ม่ทนั คอืน ้าแม่ทาอยู่ทางเหนือของท่านนายกนิวาส ไหลมาทางเหนือของแม่ทา น ้าใชเ้วลา 1 ชัว่โมงจะมา
ตอนกลางคนื ดงันัน้จะมปัีญหาว่ากลางคนืน ้าจะเขา้มาประมาณ 01:00 นถงึ 02:00 น เราเริม่จบัขอ้มลูได้ว่าถา้ฝนตกใน
ตอนหวัค ่าประมาณซกั 21:00 นปรมิาณฝนเยอะเราจะเริม่สัง่ใหส้มาชกิประจ าที ่อปท.มทีัง้เรื่องของการเฝ้าระวงั ออก
เตอืนภยั จากการเกบ็ขอ้มลูกค็อืความเสยีหายมกัจะเกดิในช่วงของหน้าฝน ปัญหากค็อืน ้าจะไหลแรง เราเริม่เกบ็ขอ้มูล
กพ็บว่าการแกปั้ญหาทีด่ทีีสุ่ดคอืก่อนทีจ่ะเขา้ช่วงหน้าฝนมนัมเีรื่องของค าสัง่การแกปั้ญหาก่อนทีจ่ะเจออุทกภยั ค าสัง่
ของกรม เราใชร้ถแบคโฮเกลีย่ทีเ่ป็นดอนปรบัสภาพ ท าใหค้วามเสยีหายจากการตตีลิง่ลดลงไปนี่กเ็ป็นตวัอย่างการท า
ฐานขอ้มลูจากการรายงานเขา้มาน าไปสูก่ารแกไ้ขระยะยาว เริม่มอีงคค์วามรูก้จ็ะเริ่มจบัไดว้่าน ้าจะมาขนาดไหน ตอนนี้
เราขยายเครอืขา่ยไปทีต่ าบลทาเหนือ เพื่อท างานร่วมกนั วนัน้ีเราขยบัไปเครอืขา่ยทาเหนือ ทาปลาดุก เรื่องของการเฝ้า
ระวงัโรคสตัวก์ม็ทีัง้ 2 เครอืข่าย ที ่3 ต าบลดูโรคระบาดสตัวต่์างๆกจ็ะมกีารตัง้ด่านตัง้อะไรกจ็ะไวขึน้ ตวัของเจา้ของ
ฟารม์ววันม กเ็จา้ของจะรูส้กึว่าเริม่มาหาต้องท ายงังัน้ต้องท าอย่างนี้ เพราะเขาต้องป้องกนัตวัเองถ้าหากเกดิปากเท้า
เป่ือยเมื่อไหร่เกนิ 1 เดอืนพวกเขาจะเกดิความเสยีหายเยอะมาก พอเริม่มปีากเทา้เป่ือยทีบ่า้นธทิีล่ าพูน ต้องมกีารท า
การประสานงานกนัในการเคลื่อนยา้ยสตัว ์ในช่วง 15 วนัทีผ่่านมามกีารตดิตามปากเทา้เป่ือยทีบ่า้นธลิ าพูน ขยบัมาที่
อ าเภอแม่ทาล าพนู รอบต าบลทาเหนือ รอบทาปลาดุก มกีารตัง้จุดพ่นยา นี่เป็นการกระตุน้จากกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัว ์ประสาน
กบัปศุสตัวอ์ าเภอใหเ้ครื่องฉีดพ่นน ้ายาใหน้ ้ายามา พวกเราเป็นแค่คนไปกางเตน็ทต์รงทางเข้าต าบลกท็ าใหเ้ราสามารถ
ควบคุมโรคได ้

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: ผมขอขา้มไปประเดน็ทีส่อง การท างานเพื่อใหร้ะบบผ่อดีๆ ประสบความส าเรจ็ ท่าน
นายกกนกศกัดิ ์ท่านท ายงัไงใหม้อีาสารายงานไดต่้อเน่ืองตลอดเวลา โดยไม่ตดิขดั ได้รบัการตอบสนองโดยใชก้ลไก
ของอปท.เอง อยากฟังเทคนิคและบทเรยีนของอบต. แม่ทา 

- นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือง อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ : เรามคีณะกรรมการระดบัต าบล เราโชคดี
อย่างหนึ่งเรามกีารประชุมกนับ่อย ประชุมองคก์รบ่อยๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องหลกัตอ้งบอกว่า หนึ่งกค็อืพอเราสรา้งเรื่องนี้ให้
มรีูปธรรมถ้าเรามรีะบบเตอืนภยัและการท างานท าใหต้วัของพืน้ทีต่ าบลของเรามนัลดปัญหาจรงิๆอย่างไขเ้ลอืดออกไม่
เกดิมา 2-3 ปี ตวัของอสม. สมมุตวิ่าเราตอบสนองเขาว่าท าอย่างไรทีจ่ะไม่ใหเ้กดิไขเ้ลอืดออกและมเีครื่องไมเ้ครื่องมอื 
อนัน้ีส าคญัว่าผมเคยตัง้รางวลัถา้ปีนี้ไมเ่กดิไขเ้ลอืดออกไดไ้ปทะเล ถา้เกดิไขเ้ลอืดออกไดไ้ปแม่สาย แลว้มเีครื่องมอืพวก
นี้เครื่องมอืของการท างาน ปศุสตัวก์เ็หมอืนกนัเรามอียู่ 63 ฟาร์มพนัสองรอ้ยกว่าตวัส าหรบัววันม เรามเีครื่องมอืใหเ้ขา
ทีส่ าคญักค็อืผมส่งทมีบรหิารไปเป็นประธานอสม.ต าบล ไปแลว้ต้องไปกระตุ้น ทีจ่รงิแลว้พอเราท าผ่านไปปี 2 ปีมนัมี
ผลประโยชน์ของเขา อาสาสมคัรเรื่องอื่นขยายไปทีเ่ดก็ รบัเดก็ท างานพเิศษในช่วงปิดเทอมปีนึงประมาณ 40 คนทุกคน
ต้องเป็นอาสาสมคัร เขาจะมเีวลา 1 เดอืนในการทีจ่ะพฒันาระบบ ท าตัง้แต่รุ่นเยาวชน กค็อืพยายามจะใหเ้ขาท างาน
ตามหน้าที่เขาใหเ้ยอะทีสุ่ด ผู้ได้รบัประโยชน์ต้องได้รบัผลประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมต้องเป็นอาสา ที่
ส าคญัคือเราต้องช่วยเขาจริงๆ พอเราท าอย่างนี้อาสาสมคัรพร้อมคุยกบัปศุสตัว์คุยกบัสาธารณสุขไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
เมื่อก่อนผมเคยไปตดิตัง้ทีท่าเหนือ ปศุสตัวอ์ าเภอบอกว่าอย่าเอามาท ามนัจะเกดิความเสยีหายต่อเศรษฐกจิของพวกเรา 
ในตอนแรกเขาไม่อยากมขีอ้มลูพวกนี้ปนเป้ือนออกไป มนัเกดิปัญหาปับ๊เราช่วยกนัผมยงัมคีวามเชื่อมัน่ว่าถา้มกีารแกท้ี่
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ชุมชนก่อนมนัจะไม่ลุกลาม แต่ถา้รอปศุสตัวอ์ าเภอแม่ออนมอียู่ทัง้หมด 3 คน และแม่ออนเป็นแหล่งทีเ่ลีย้งววันมทีเ่ยอะ
ทีสุ่ด เขาจะทุ่มไปทีห่มู่บา้นสหกรณ์ พุ่งไปทีท่ีม่วีวันมเยอะขึน้ไปทีบ่นดอยนี่ยากนิดนึง เพราะฉะนัน้เราตอ้งดูแลกนัเอง 
เราท าแบบนี้ปับ๊ท าให้งานที่เขามีปัญหามนัหมดไป ตัวข้าราชการส่วนภูมภิาค ตัวระดบัอ าเภอและจงัหวดัเค้ากลวั 
โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคทีถู่กกดดนั ถ้าคุณท างานไม่ตามเป้าหมายจะโดนยา้ยเมื่อไหร่ไม่รู ้คอืสิง่ทีเ่ขากลวั เพราะเขาจะ
อยู่เฉยๆดกีว่า อย่ามอีะไรใหเ้ขาท าอกีเลย แต่ถ้าตวัเรามขีอ้มลูใหแ้ละทอ้งถิน่เราช่วยกนัจรงิๆช่วยกนัทุกคนไม่อยากมี
ปัญหา พอเอาปัญหาไปใหเ้ขาเขารบัปัญหาไปแลว้แกไ้ม่ไดเ้ขาไม่อยากรบั เขาไม่อยากไดเ้รื่องใหม่เขา้ไปในองคก์ร ไม่
อยากใหม้ปัีญหาใหม่ขึน้มาในองคก์รเขา ทอ้งถิน่ผมพุ่งเตม็ที ่อะไรทีผ่มท าไดผ้มท า อย่างทีบ่อกตอ้งเป็นอ านาจจากปศุ
สตัวจ์งัหวดัสัง่มาผมถงึชว่ยพีไ่ด ้ผมขอนายกกางเตน็ท ์นายกขนน ้าใหผ้ม ผสมน ้ายาใหก้จ็บกเ็ป็นการบรูณาการงานเขา้
ไป  

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: พดูหลายประเดน็เลยนะครบั ทีเ่ป็นการท างานเชงิบรูณาการ(ซึง่เป็นหวัขอ้ที ่5) อนั
นี้กเ็ป็นประสบการณ์อนัหนึ่งทีต่่างจากเมื่อเชา้ เชยีงรายเขาแทรกเขา้ไปโรงเรยีน เขาใชน้กัเรยีนเป็นอาสา แต่แม่ทานี้ใช้
ช่วงปิดเทอมเราขอเดก็มาเป็นช่วง เดก็ไม่ต้องไปเป็นอาสาต่อเนื่องตลอด แลว้มนัมปีระเดน็เรื่องเจา้หน้าทีใ่นอบต.คน
ทีม่าดูแดชบอรด์หรอืคนทีม่าตรวจสอบขอ้มลู recheck กบัระบบดจิทิลัทีอ่าสารายงานเขา้มา มปัีญหาในการมอบหมาย
บา้งไหมครบั บางแห่งกบ็อกว่ามนัเป็นการเพิม่ภาระงานใหก้บัเจา้หน้าทีป่ระจ า เขามคีวามรูส้กึว่าเขามงีานเพิม่ แม่ทา
ท าอย่างไร 

- นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือง อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ : ผมใช้วธิกีารมอบหมายงานทางพวกผมมี
เจา้หน้าทีท่ีด่อูยู่ทัง้หมด 3 คน เมื่อก่อนมรีองติก๊ดรูะบบ และน้องติก๊ทีเ่ป็นพธิกีรเมื่อเชา้ และน้องผึง้เป็นเจา้หน้าทีข่อ้มูล
ของอปท.เพิง่จะเก่งเรื่องระบบไอท ีแต่ตอนนี้รองติ๊กย้ายไปกเ็หลอื 2 คน แต่โชคดขีองผมคอืมรีองเอที่คอยดูเรื่องนี้
ตลอด คอยกระตุ้นตลอด หน้าที่ของเราเองคืออยู่ตรงกลางคือเป็นผู้บริหารด้วยเป็นคนของอบต.ด้วย และเป็น
อาสาสมคัรคอืดอูาสาสมคัรกระตุ้นทางเจา้หน้าทีด่ว้ย มนัอยู่ทีว่่าการใหค้วามส าคญักบัระบบตรงนี้ว่ามนัช่วยเราอย่างไร 
กท็ีจ่รงิเรากแ็บ่งงานทัว่ไปแต่ว่าพอไม่ไดส้รา้งภาระให ้ไม่ไดดู้แต่เรื่องนี้อย่างเดยีว มนัเป็นหน้าทีข่องคุณ อย่างน้องติ๊
กรบัผดิชอบในต าแหน่งลูกจา้งทัว่ไป ดูแลในเรื่องของงานด้านสาธารณสุข และน้องติ๊กกย็งัท าทุกเรื่องของผ่อดดี ีจงึ
ไม่ใช่เรื่องยาก ดงันัน้ตวัของเจา้หน้าทีแ่ม่ทาาทุกคนค่อนขา้งจะเขา้ใจเรื่องนี้ว่าเอามาใชอ้ย่างไร เพราะว่าเรามอีะไรเขา้
ไปทีแ่ม่ทา มกัจะถามว่าใครจะรบัเรื่องนี้ใครอยากจะท าเรื่องนี้ ไม่ค่อยมปัีญหาในเรื่องของการจดัการระบบ  

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เรื่องนี้ค่อนขา้งชดัเจนปศุสตัวม์เีจา้หน้าทีน้่อย ถ้าโหลดงานเขามากเขากช็่วยงาน
ไม่เตม็ที ่พอเราช่วยงานในพืน้ทีต่วัเองได้มากๆก่อนกจ็ะช่วยผ่อนแรงเขาไดม้าก มนักเ็ป็นการเสรมิกนัทัง้สองทาง มทีี่
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ไหนทีค่ลา้ยๆกนัในลกัษณะของการตอบสนองต่อเหตุ เมื่อเชา้ไม่ทราบว่าเป็นหมอยงเจอืใช่ไหมครบัทีบ่อกว่า เราไดร้บั
รายงานเรว็กจ็รงิแต่ตอบสนองไม่ไดห้รอืว่าแกปั้ญหาไม่ได ้จงึไม่เหน็ประโยชน์ชดัเจน ในการตอบสนองเรว็ ส่วนหนึ่ง
เชื่อว่าผูบ้รหิารต้องมกีารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน มทีีไ่หนต้องการจะแบ่งปันไหมครบั จรงิๆระบบผ่อดดีเีรามคีู่มอื
ในการปฏบิตังิานใหส้ าหรบัแต่ละต าแหน่งแต่ละหน้าที ่ไม่ทราบว่าสิง่เหล่านี้มนัช่วยไดม้ากน้อยแค่ไหน คู่มอืของอปท. 
คู่มอืของอาสา คู่มอืของเจา้หน้าทีท่ีด่แูลแดชบอรด์ เมื่อกีร้อ้งววัแดงเรายกตวัอย่างกนัมาแลว้นะครบั ปิงโคง้ ยกตวัอย่าง
ไปแลว้ แม่ทากย็กตวัอย่างไปหลายตวัอย่างนะครบั 

- คณุโชติ ช านิไพบูรณ์ ผอ.กองสาธารณสุจ อบต. ท่าข้าม จ.สงขลา : ขอเรยีนเรื่องประสบการณ์ในการตอบสนอง
ของแอพพลเิคชัน่ตวันี้ โดยปกตแิลว้ในแอพพลเิคชัน่มนัจะส่งระบบแจง้เตอืนไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ราไดร้ะบุไวอ้ยู่แลว้นะ
ครบั เพราะฉะนัน้เมื่อมกีารรบัแจ้งเหตุทางแดชบอร์ดก็จะได้ไปตรวจสอบว่าเรื่องดงักล่าวที่แจ้งเหตุมนัเป็นเรื่องราว
อย่างไรตรวจสอบทวนอกีครัง้หนึ่งเพื่อทีจ่ะยนืยนัหรอืว่าจะแสดงสถานะหรอืว่าไม่ใช่เคส ตอ้งดวู่าเหตุการณ์ถูกตอ้งและ
ขอ้เทจ็จรงิเมื่อแดชบอร์ดตรวจสอบและยกเป็นเคสขึน้มากจ็ะถูกส่งไปเป็นขอ้ความของผู้ทีเ่กี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่าน
นายก ท่านรองนายก ท่านปศุสตัว ์อสม. และผอ.กอง หรอืผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆเพราะฉะนัน้เมื่อท่านที่เกีย่วขอ้งนี้ไดร้บัทราบ
ขอ้มลูโดยปกตแิลว้ ถา้เป็นโรคประจ าถิน่ เป็นโรคทีเ่กดิซ ้าซาก เป็นโรคทีท่างสาธารณสขุไดเ้คยปฏบิตักินัอย่างต่อเนื่อง 
นายกแทบไม่ต้องสัง่เมื่อทราบกล็งพืน้ทีเ่ลย กล็งไปพรอ้มกนั นายกพอรูปุ้๊ บกล็งไปควบคุมเหตุเลย อนันี้เป็นขอ้ดขีอง
การรบัแจ้งเหตุว่าผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถที่จะรบัทราบขอ้มูลและขอ้เทจ็จรงินะครบั ในคราวเดยีวกนัตดิต่อคุยกนัและกม็ี
การฟีดกลบัไปในระบบว่าลงพืน้ทีแ่ลว้นะ ไดด้ าเนินการอะไรไปแลว้บา้งมกีารเขยีนขอ้ความตอบโตก้นัไดค้รบัผม  

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: เรามาถงึประเดน็ที ่3 การท างานในพืน้ที ่เมื่อมกีารตรวจสอบและยนืยนัแลว้ว่าเป็น
กรณีทีไ่ม่ปกตจิรงิ หลงัจากไดร้บัการแจง้เตอืนแลว้ ไดม้กีารเขา้ไปตอบสนองอย่างไร ศนูยป์ฏบิตักิารสขุภาพหนึ่งเดยีว
ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าทุกแห่งมหีมดแล้ว และกม็กีรรมการสุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบล อยากฟังว่าเราใช้ศูนย์ปฏบิัติการ
สุขภาพหนึ่งเดียวของต าบลมาเป็นเครื่องมือหรือมาเป็นกลไกช่วยในการท างานของฝ่ายบริหารอย่างไรบ้าง ช่วย
ผูบ้รหิารในเชงิการท างานร่วมกนัในระดบัต าบล เพราะหลายแห่งใช ้รพสต. หลายแห่งกใ็ชก้ลไกทางอปท.เอง ในศูนย ์
One Health ของต าบลรูปแบบกไ็ม่เหมอืนกนันัก บางแห่งเชญิท่านนายอ าเภอมาเป็นที่ปรึกษา เชิญหวัหน้าส่วนที่
เกีย่วขอ้ง บางแห่งเชญิฝ่ายสภาทอ้งถิน่มาอยู่ในกรรมการเพื่อเวลาเราเสนอแผนเขา้ไปในศูนยห์รอืในกรรมการชุดนี้  ก็
เหมอืนกบัว่ามฝ่ีายบรหิารและนิตบิญัญตัริ่วมรบัรูแ้ผนและการตัง้งบประมาณในอปท. และตอนนี้หลายแห่งท าถงึขัน้น้ี
แลว้ ไม่ทราบว่าในหอ้งเรามทีีไ่หนทีใ่ชก้ลไกตวันี้ ทีเ่ราเริม่ไปแลว้แม่ทาเชื่อว่ามอียู่แลว้นะครบัปิงโคง้กท็ าอยู่แลว้  

- นายกบุญเพง็ ก าแหง ทต.สนัมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย : ในส่วนพื้นที่ของต าบลสนัมะค่า ต าบลป่าแดดเป็น
พื้นที่เลก็ๆม ี8 หมู่บ้าน ซึ่งโครงการผ่อดีดใีนส่วนของทอ้งถิ่นของจงัหวดัเชยีงรายผู้ใหญ่ลงมาเล่นด้วย ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัมบีญัชาการหน่วยงานราชการอื่นๆ ประชุมกนับ่อยเพื่อจดัหาใครเป็นเจา้ภาพอย่างวทิยากรตอนเชา้ว่า ปภ.เป็น
เจ้าภาพ รบัสมคัรอปท.ที่มคีวามตัง้ใจ ได้รบัการตอบรบัจากอปท.ทัง้หมด 39 แห่ง ทางจงัหวัดทราบว่า 30 กด็แีล้ว 
จรงิๆม ี39 ในส่วนของผมเองในนามผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แมไ้ดย้นิค าแรกผมกใ็จสูแ้ลว้ เพราะไลน์แอพพลเิคชัน่ถอืว่าเป็น
ทุกคนต้องมรีะบบไลน์ระบบเฟสบุ๊ค ผมถอืว่าเป็นเรื่องทีท่า้ทายมาก กเ็ลยมอบใหเ้จา้หน้าทีป้่องกนัภยัไปประสานกบั
ทางเจา้หน้าทีร่ะดบัจงัหวดั ปัญหาหลกัทีส่ าคญัทีส่ดุคอืถา้เจา้หน้าทีเ่ราเล่นดว้ย ผูบ้รหิารเล่นดว้ย งานกจ็บเลยไม่มอีะไร
มาก ไม่มเีรื่องเกีย่วกบัของก าหนดมอบเวลาทุกอย่าง เพราะผมใชเ้จา้หน้าทีป้่องกนัภยัเขาดแูลเรื่องสตัว ์เรื่องเกษตรอยู่
แล้ว ไม่ได้เพิม่งานเพยีงแค่เอาใจใส่อกีนิดนึงนะครบั ในส่วนของการประชาสมัพนัธน์ะครบัผมไดน้ าเรยีนนายอ าเภอ
ทราบว่า เรามเีทศบาลเดยีวทีร่บัสมคัรในอ าเภอกว็่าด ีนายอ าเภอเหน็ดว้ยใหท้่านปลดั มาเป็นคณะท างานดว้ย ในส่วน
อื่นของผมกม็เีดก็ดว้ยนะครบั ผมรูส้กึว่าการท างานกบัโครงการผ่อดดีเีป็นเรื่องทีส่นุก เดก็กส็นุกไปดว้ย ในสว่นของงาน



หน้า | 36  

 

ผมเองมทีางเจา้หน้าทีดู่แล ถ้าเขารายงานมามนัจะตรวจทนัทเีลย ไม่จ าเป็นตอ้งไดส้ัง่เพราะพืน้ทีเ่ราเราควบคุมกนัเอง
อยู่แลว้เดก็กค็ุมกนัเอง ช่วงหนึ่งมรีบัรายงานว่าแมวขว่นคน ทนีี้ใหเ้จา้หน้าทีโ่ทรกลบัทนัทวี่ามจีรงิหรอืเปล่า เป็นอนัว่า
เดก็เอามอืถือของแม่ไปเล่นกดเชค็ไปเชค็มากลวัเรื่องไม่จรงิ กม็กีารตรวจสอบที่ด ีถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องกไ็ม่เอาใส่ใน
ระบบหรอกครบั อนัดบัต่อไปเทศบาลผมเองได้คุยกบัท่านปลดัแล้ว ผมตัง้เป็นเทศบญัญตัิไว้ใชง้บประมาณในส่วนนี้ 
20,000 บาทในปี 2562  คาดว่ากบัไปนี้ผมจะไปเรยีกประชุมแลว้กห็ารอืในสว่นของการขบัเคลื่อนต่อ ครัง้ต่อไปกจ็ะเป็น
เรื่องของไฟป่าเรื่องอะไรต่างๆ ถอืว่าเป็นโครงการทีย่งัไงกส็านต่อมนัเป็นประโยชน์ส าหรบัผูบ้รหิาร เป็นความสุขทางใจ
ทางสว่นกลางกต็อบรบัดว้ยสมมุตวิ่ามไีก่ตายหมตูายภายในวนัเดยีวเขายงัมาเลย คงจะเป็นทมีงานของจงัหวดัเชยีงราย
ดว้ยเขามกีารสัง่การมากนัเป็นทอดๆ ผมขอแชรป์ระสบการณ์แค่นี้ก่อนครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เมื่อเช้าที่ตอนคุยนอกรอบกบัหวัหน้าครรชติ เหน็ว่าปีนี้ก าลงัจะเริม่เอา แอพฯ 
หมอกควนัไฟป่าไปใชท้ีเ่ชยีงรายจรงิ ประมาณมกราคม กุมภาพนัธเ์ขา้สูม่าตรการเชยีงรายนี่ มกราคมกเ็ขา้สูก่ารเตรยีม
การก าลงัจะท าการซกัซ้อมที่จะเอาแอพพลิเคชัน่ในการเฝ้าระวงัไม่ให้มนัเกิดไฟป่าลุกลาม จริงๆเราข้ามไปหลาย
ประเดน็ไปจนถึงเรื่องการท างานเชงิบูรณาการ การประชาสมัพนัธ์การขยายเครือข่ายไปด้วยแล้ว บ้านโป่งจงัหวดั
เชยีงราย มพีืน้ทีเ่พาะปลกูหรอืเผาไหมครบั 

- นายกประพนัธ์ ยาวุฒิ อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย : ต าบลบา้นโป่งกเ็ป็นต าบลเลก็ทีสุ่ดของอ าเภอ
เวยีงป่าเป้าจงัหวดัเชยีงราย ประชากร 5,300 คน ม ี7 หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่กจ็ะประกอบอาชพีท านาและปลูก
ขา้วโพด ในต าบลบา้นโป่งของเราในเรื่องของการเริม่เขา้มาสูก่ารใชแ้อพพลเิคชัน่ในเรื่องของดจิทิลัตรงนี้ประมาณเดอืน
สงิหาคม 2560 เรามอีาสาอยู่หมู่บา้นละ 2 คนรวมทัง้หมด 14 คน ในสว่นของต าบลบา้นโป่งของเรามีปัญหาประจ าทุกปี
อาทเิช่นเรื่องของน ้าท่วม กจ็ะเป็นภยัประจ าเพราะต าบลบา้นโป่งของเราตามประวตัศิาสตรเ์มื่อก่อนนี่เป็นทีต่ัง้ของเมอืง
เฟยไฮ แต่ว่าเกดิน ้าท่วมทุกปีตรงนัน้เลยมกีารยา้ยไปอยู่เวยีงสนัดอนป่าเป้านะครบักเ็ลยเปลีย่นชื่อเป็นอ าเภอเวยีงป่า
เป้า เพราะว่าเจ้าเมืองสมยัก่อนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในด้านน ้าท่วมเมืองช่วงฤดูเขา้พรรษาได้ ช่วงผมมาต้อง
รบัผดิชอบเรื่องของน ้าท่วมตรงทีเ่ฟือยไฮอยู่ทุกปี กเ็ลยต้องมกีารรายงานจนในทีสุ่ดหวัหน้าครรชติและหวัหน้าสรุพงษ์ 
มกีารรายงานผ่าน แอพพลเิคชัน่ กต็รงไปทีห่วัหน้าครรชติ นายกประพนัธ์ฝนตกนิดเดยีวน ้าท่วมอกีแลว้ในทีสุ่ดกเ็ขา้สู่
ในแผนในการแกปั้ญหานํ้าท่วมซ้ําซากของจงัหวดัเชยีงราย นี่คอืผลจากการทีเ่รารายงานไปกค็อือยู่ในแผนอย่างน้อยก็
คงจะมกีารคุยเรื่องของการแกไ้ขปัญหาต่อไป ในส่วนของผมทีด่ าเนินการพืน้ที่ผมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ 
เน่ืองจากว่าไดร้บังบประมาณในการจดัสรรจากยุทธศาสตรจ์งัหวดัอยู่ประมาณ 11 ลา้นในการปรบัปรุงบ่อน ้ารอ้น พอได้
การปรบัปรุงกม็นีักท่องเทีย่วเขา้มานักท่องเทีย่วเป็นนักท่องเทีย่วทัว่ไป พีน้่องประชาชนทางอ าเภอเวยีงป่าเป้าอ าเภอ
ใกลเ้คยีงวงัเหนือ แม่สรวย เขามาเขาเอาขยะมาดว้ย เราจะท าอย่างไรผมใชอ้าสาทีม่อียู่ 14 คนผมเริม่ใชอ้าสาทีจ่ะเขา้
ไปรณรงคค์ดัแยกขยะ รบับรจิาคถุงพลาสตกิ รบับรจิาคกล่องนม ปรากฏว่าผมลุยไปกบัอาสาและคณะบรหิารของอบต.
ทุกคนช่วยกัน เดี๋ยวนี้กลุ่มผมทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะรับบริจาคถุงพลาสติกและกล่องนมโดยอาสาจะเป็น ผู้
ประชาสมัพนัธ ์และน าพนกังานผมไปรบัถุงพลาสตกินัน้มา ถา้อดัได ้ถุงพลาสตกิอดัไดก้โิลละ 12 บาท ของนมถา้อดัได ้
100 ก้อนก้อนละ 20 กโิล เขากจ็ะมารบัไปเรากจ็ะได้เงนิตรงนี้มา น าเงนิมาตัง้ไว้ส าหรบัผู้สูงอายุต าบลผมมผีูสู้งอายุ
ตอนนี้มอีายุมากสุด 90 กว่าประมาณ 10 คนใช้งบตรงนี้ในการไปเยี่ยมผู้สูงอายุซื้อนมซื้ออะไร ตรงนี้ท าให้มผีลต่อ
จติวทิยาชุมชนมาใช ้ส่วนในเรื่องของไฟป่าและหมอกควนัตรงนี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตรจ์งัหวดัทีต่อ้งด าเนินการทุกปี 
ก ็60 วนัทีเ่ราต้องไม่ใหเ้กดิควนัไฟ เผา ใบไมใ้บหญา้ในครวัเรอืนหา้มเผา ฉะนัน้กระผมเองคอืชุมชนทุกชุมชนมคี าสัง่
จากอ าเภอว่าต้องอยู่เวรเฝ้าระวงัไฟป่าอย่างน้อยชุมชนละ 10 คนต่อ 1 วนั ผมเองเหน็เขาอยู่ เวรบางทกีไ็ม่มอีะไรท า
บางคนกห็ลบั ผมกเ็ลยว่าอยู่เฉยๆช่วยกนัสานเสวยีนผมซื้อเสวยีนละ 600 ใช้งบประมาณของอปท. กค็อืผลจากการ
แกปั้ญหา เพราะจงัหวดัเชยีงรายของเราปีทีแ่ลว้พบจุด Hotspot 3 ครัง้ จากทีเ่มื่อก่อนสมยัท่านบุญส่งผูว้่ารอ้ยกว่าครัง้ 
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มาจนถงึท่านณรงคศ์กัดิท์่านผูว้่าหมูป่า มาท่านผจญกค็งจะใชม้าตรการเดยีวกนัน่าจะใชม้าตรการเดยีวกนัคอื 60 วนั 
แต่ก็ไม่ได้ก าหนดว่าจะเฝ้าระวังช่วงไหน แต่ก็จะเป็นช่วงของกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ขออนุญาตแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ครบั ขอบคุณครบั 

- นายกวาท พระแป่ เทศบาลต าบลง้ิว อ.เทิง จ.เชียงราย: สวสัดทีุกท่านอกีรอบนึง ส าหรบัเทศบาลต าบลงิว้ก็เป็น
เทศบาล 1 ในกลุ่มเครอืขา่ยของโครงการผ่อดดีเีมื่อประมาณปี 2559 ทีเ่ริม่โครงการเขา้มากร็ูส้กึว่าเป็นโครงการทีด่มีาก 
แต่ของผมห่างจากภูชีฟ้้าประมาณ 40 กโิล โครงการผ่อดดีเีป็นโครงการทีไ่ดร้บัการตอบรบัจากประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี
มาก ที่ต าบลของผมมอียู่ทัง้หมด 5 หมู่บ้านมปีระชากรอยู่ 12,000 คน เครอืข่ายที่เป็นจติอาสาทีเ่ป็นคณะกรรมการ
หมู่บา้นกเ็ป็นอสม. พยายามปรบัปรุงแกไ้ขในโครงการต่างๆทีจ่ะดแูลเรื่องดา้นสขุภาพและหน้าสิง่แวดลอ้มต่างๆ โดยให้
หวัหน้ากองการศกึษาเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูเวลามปัีญหากน็ าขอ้มลูจากทีน่ัน่มาสือ่สารในเครอืขา่ยทัง้หมดในอ าเภอไม่ว่า
จะเป็นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ประธานสภา เรากเ็ริม่มองกนัหมดทัง้รพ.สต. 2 แห่ง ประมาณปี 2559 ทีม่โีครงการ 9101 ของ
พระราชด ารสิว่นมากเขาจะมาเลีย้งไก่กนัทีห่ลายๆหมู่บา้นเขามปัีญหาไก่เป็นโรคตายเขามกีารแจง้แอพพลเิคชัน่ได้เป็น
อย่างดนีะครบั หลงัจากนัน้กจ็ะเป็นการแจง้ขา่วเกีย่วกบัหมอกควนัอะไรต่างๆทีท่างเชยีงรายเขามปัีญหาอยู่แต่โชคดทีี่
พืน้ท ีเป็นพืน้ทีป่ลูกขา้วโพดทัง้หมด 10% ตอนนี้เหลอืประมาณ 1% นอกนัน้กจ็ะเป็นสวนยางพาราทัง้หมดกเ็ลยไม่มี
การเผาป่าเกดิขึน้ขอรายงานย่อๆครบัขอบคุณครบั 

- ว่าท่ี ร.ต. เสถียร เวียงลง นายก อบต.ห้วยยางขาม อ าเภอจุนจงัหวดัพะเยา: เป็นอบต. น้องใหม่จากแม่ข่ายแม่
ทาเมื่อปี 2561 ประมาณเกอืบปีหลงัการจดัตัง้นะครบั เขา้ร่วมกนัทัง้หมดทัง้ทอ้งทีท่อ้งถิน่ ทัง้เจา้หน้าทีท่ ัง้อาสาสมคัร
แต่ละดา้นทุกภาคส่วนกเ็ป็นการบูรณาการทัง้ต าบล ซึง่การด าเนินการทีผ่่านมาของ อบต. หว้ยยางขามแต่ละปีกจ็ะมี
สถติอิะไรหลายๆอย่าง แต่ว่าไม่ไดจ้ดัเกบ็ขอ้มูลเป็นระบบ ซึ่งระบบผ่อดดีตีรงนี้กเ็ป็นระบบที่ยัง่ยนืพอมกีารดงึมาดูได้
ตลอด ช่วงไหนเดือนไหนมอีะไรบ้าง ทางห้วยยางขามของผมช่วงนี้อาจจะเริ่มมกีารเผาฟางเผาซงัขา้วจนถึงเดอืน
เมษายน ตรงนี้กจ็ะมอีาสาสมคัรรายงานเกดิการเผา ซึง่ในการเตรยีมการรบัไฟหมอกควนัตรงนี้กจ็ะมทีมีงานของอบต. 
และทางท้องที่ร่วมกนักจ็ะจดัชุดเฝ้าระวงับางช่วงบางเดอืนที่หนักๆต้องเขา้เวรอยู่ที่อบต. และอยู่ในหมู่บ้านของทาง
ทอ้งทีเ่พราะก านนั ผูใ้หญ่บา้น รบัค าสัง่จากท่านนายอ าเภอเขา้มาดแูลตรงนี้ กจ็ะร่วมมอืกนัซึง่เป็นประโยชน์มากเขา้ไป
ถึงจุดที่เกดิเหตุได้เรว็ระงบัได้ทนัไม่แพร่กระจายไปที่อื่นอกี แล้วกใ็นเรื่องของโรคต่างๆในพื้นที่อ าเภอห้วยยางขาม 
เลีย้งโคเนื้อเยอะเหมอืนกนั ต้องเฝ้าระวงัโรคปากเทา้เป่ือยเหมอืนแม่ทาเหมอืนกนั อย่างปีทีผ่่านมากม็อียู่จุดหนึ่งกไ็ด้
เขา้ไปประสานกบัทางปศุสตัวท์ าใหไ้ม่ระบาดไปทัง้ต าบล เพราะฉะนัน้กจ็ะเป็นจุดทีด่อีนัหนึ่งใหผู้เ้ลีย้งโคไดส้บายใจว่ามี
คนเฝ้าระวงัดูแลใหน้ะครบั ตรงนัน้เขากเ็ป็นอาสาสมคัรด้วย ตอนนี้กจ็ะขยายอาสาสมคัรใหค้รอบคลุมทัง้ต าบลไม่ได้
จ ากัดว่าหมู่บ้านละเท่าไร  ที่ห้วยยางขามประชุมครัง้แรกก็เชิญ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสมาชิกสภาอบต. และ
เจา้หน้าทีโ่ดยเฉพาะหวัหน้าสว่นเขา้ประชุมเป็นอาสาสมคัรชุดที ่2 กอ็สม. อาสาสมคัรปศุสตัวม์ ี2 ชุดครบัและอนาคตก็
จะกระจายไปใหเ้ตม็ทัง้ต าบล ใครทีม่โีทรศพัทใ์ชแ้อพฯตรงนี้ไดก้จ็ะเชญิเขา้มาร่วมและลงหมู่บา้นสอนการใชต้รงนี้ให้
ครอบคลุมทัง้หมด เพื่อรวดเรว็และทนัการในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ที่อ าเภอจุนมทีี่เดียวอยากจะใหแ้ม่ทาไป
ขยายเยอะๆนะครบั เหน็นายกแม่ขา้วก ่ามา แต่ตอนนี้ไม่เหน็อยู่ตรงนี้ ถ้าขยายไดเ้ยอะจะสรา้งเครอืข่ายไดด้แีละเป็น
การเฝ้าระวงัทีด่ทีีสุ่ด เป็นการเกบ็ขอ้มูลทีย่ ัง่ยนืแลว้กน็ าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พื่อวางแผนในการป้องกนัสิง่ต่างๆทีจ่ะเกดิ
ไดเ้ป็นอย่างดเีลยครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจมากเลยครบัทีม่กีารขยายอาสาเขา้ไปเตม็ต าบล (ซึ่งเป็น
ประเดน็ที ่4) 
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- ว่าท่ี ร.ต. เสถียร เวียงลง นายก อบต.ห้วยยางขาม อ าเภอจุนจงัหวดัพะเยา: ใชง้บประมาณของกองทุนประกนั
สุขภาพประจ าพืน้ที ่กอ็บรมประมาณครึง่วนักไ็ด ้แต่อาสาสมคัรต้องลงไปในพืน้ทีแ่ต่ประชุมในหมู่บา้นกจ็ะชวนชวน ก็
จะเป็นเรื่องสนุกส าหรบัคนทีม่โีทรศพัทม์แีอพฯต่างๆบางครัง้เรานัง่ดูไลน์ ใชต้วันี้ใหเ้ป็นประโยชน์กเ็ป็นอกีอนัหนึ่งทีจ่ะ
ไปเสรมิเรื่องของการใชโ้ทรศพัทโ์ดยใช้งบประมาณของอบต. เอง โดยใชว้ทิยากรของเครอืข่ายแม่ทาในการช่วยอบรม
ใหค้รบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เครอืข่ายของแม่ทาจะขยายไปทัง้ต าบล เดีย๋วต้องบนัทกึไว ้ท่านรองนายกมอีะไร
จะช่วยเสรมิไหมครบั 

- นายกอิสรภาพ ค าฟ ูอบต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน : เป็นเครอืขา่ยของแม่ทา ตอนแรกกจ็ดัสมาชกิมาอบรม จะ
มกี านนั ผูใ้หญ่บา้น แต่กไ็ม่ไดผ้ล กเ็ลยไปดลีกบั รพสต. กบัสว่นคุณหมอ นกัวชิาการ เพราะเราจะมปีระชุมอสม. เดอืน
ละ 1 ครัง้กเ็ลยไปคุยตรงเวทอีสม. จบั อสม.ทีเ่ล่นโทรศพัทค์ดัไปอบรมทีพ่ษิณุโลกเวท ี1 แล้วกม็คีนรายงานอยู่ ในสว่น
ของอบต.นายกกม็รีายงานปกตอิยู่แล้วโดยมกีูช้พีกูภ้ยัเป็นคนประสานกบัรพสต. จะมเีรื่องทีด่่วนอะไรประมาณนี้เขาก็
จะดลีกนั โดยเฉพาะเรื่องโรคไขเ้ลอืดออกจะเรว็มาก แต่คราวนี้วนันี้ไดอ้ะไรหลายๆอย่างกอ็ยากจะไปสรา้งเครอืขา่ยใน
พื้นที่ เพราะอ าเภอเรากม็ทีีเ่ดยีวเหมอืนกนั ยงัไม่มภีาคเีครอืข่ายอื่น แต่ในต าบลน ้าพีย้งัไม่ครอบคลุมและยงัไม่ค่อย
เขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องแอพฯตวันี้ มคีนบอกว่าท าไปท าไม มคีนถามอสม.นี่แหละ ในเมื่อเรามไีลน์กลุ่มอยู่แลว้และมนัเรว็อยู่
แลว้ มขีอ้มูลมสี่วนกลางอะไรต่างๆมากมายเรากจ็ะไปขยายในพืน้ทีก่เ็หมอืนกบัเมื่อกีส้นใจในเรื่องทีท่่านนายกบอกว่า
เรื่องขยะอยากจะไปท าหลายๆเรื่องที่เกบ็ไปแล้วเป็นต้นแบบ ตอนนี้มีอสม.หมู่บ้านละ 1 คนอาจจะมองหาเดก็และ
ผูส้งูอายุตอนนี้ผูส้งูอายุกเ็ริม่มเีขา้มาร่วมกจิกรรมในอบต.ค่อนขา้งเยอะเหมอืนกนั ในโรงเรยีนกจ็ะใชต้วันัน้นะคะเป็นตวั
ขบัเคลื่อนนะคะขอบคุณค่ะ 

- รองนายกบรรเลง ศรีสวสัด์ิ อบต.รบัร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร : บรบิทภาคเหนือกบัภาคใต้แตกต่างกนั ภาคใต้ใน
เรื่องของสตัว์มีไหมมีแต่ก็น้อยนะครับ ที่นี้เรื่องที่มนัเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของภาคใต้ก็คือภาคใต้เป็นเมืองเกษตร
โดยเฉพาะอยู่แล้ว เรื่องของผลไม้นะครบั ทุเรียน ลองกอง แล้วก็ผลไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายที่มอียู่ในภาคใต้ ที่นี้
ปัญหาก็คือว่าเวลาอย่างเช่นทุเรียนมนัมีปัญหาก็คือพ่อค้าที่เขาไปซื้อเขาเรียกว่าตกเขยีว ไปซื้อก่อน พอเห็นลูก
ประมาณสกัก าปั้นพ่อค้าจะเขา้ไปนับและซือ้ของเลย มนัมปัีญหาก็คอืว่าเวลาในช่วงทีจ่งัหวะราคาของทุเรยีนมนัแพง
ทุเรยีนมนัแค่ 60% พ่อคา้ไดต้งัมนักส็ง่ผล เรื่องนี้ท าใหร้าคามนัตก ถามว่าสว่นนี้เป็นสว่นของใครเวลาเขาตดัแต่ชื่อเป็น
ของเจา้ของสวนคนซือ้ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ เพราะฉะนัน้คนทีถู่กด าเนินคดคีอืใครคอืเจา้ของสวน ผมกเ็ลยท าการปรกึษา
กบัอาจารยเ์ลศิรกั ท าแอพฯตวันี้ไดไ้หมแอพฯเฝ้าระวงัทุเรยีนอ่อน ไม่ใช่แค่เฝ้าระวงัทุเรยีนแต่เฝ้าระวงัเรื่องสารเคมดีว้ย 
ผมเตอืนท่านแลว้ทีทุ่เรยีนหนามสวยๆอยากกนิเราส่งทีจ่นี แต่วนันี้จนีเริม่จะรูแ้ลว้เพาะลง้ทัง้หมดเป็นลง้ของจนี จนีท า
ไงใหแ้ลว้ว่าสวนทุกสวนตอ้งมจีเีอพ ีเพราะสิง่เหล่านี้มนัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้แอพฯ พวกนี้ไปใช ้ผมคุยกบัเครอืขา่ยแม่ทา
ในปี 2560 ผมกค็ดิมาโดยตลอด ผมเขา้ไปคุยกบัท่านผู้ว่ากบัรองผู้ว่าแต่ท่านผู้ว่ากถ็ูก ม 44 ท่านรองผู้ว่ากเ็กษียณ 
ตอนนี้ผมก็จะเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งท่านรองผู้ว่าก็ย้ายมาใหม่เป็นรองที่เคยเป็นปลดัเป็นนายอ าเภออยู่ที่นัน่และ
กลบัมาเป็นรองผูว้่า ผมกค็ุยกบัท่านคร่าวๆเรยีบรอ้ยแลว้ แต่หลงัจากนี้ไปถ้า แอพฯ นี้ผลติขึน้มากจ็ะสามารถเฝ้าระวงั
ได้ทัว่ประเทศเช่นกนั แอพฯตวันี้สามารถเฝ้าระวงัถงึสารเคมไีม่ว่าจะเป็นในทุเรยีนลองกองหรอืว่ามงัคุดมันจะมหีมด
ครบั ตรงนัน้ผมบอกเลยครบัว่าปี 1 เฉพาะต าบลรบัร่อต าบลเดยีวหลายพนัลา้น กาแฟกห็ลายพนัลา้น มนัมอียู่ 2 ตวัที่
อยู่ท าเงนิใหก้บัต าบลรบัร่อแต่ผมไม่ไดก้งัวลว่ากาแฟไม่มสีารเคม ีอยู่แต่ทีเ่ป็นห่วงคอืทุเรยีนเวลาท่านไปทีส่วนนะครบั
ถ้าท่านไปขอเขากนิต้องบอกว่าขอต้นทีท่่านเว้นเอาไว้เวน้ไว้กนิจรงิๆผมเคยเสนอเรื่องนี้ในเวทีใหญ่นะครบัเวทรีะดบั
ภาคใต้ว่าเวลาเราประชาสมัพนัธเ์หมอืนททท. ประชาสมัพนัธเ์รื่องผลไม ้ท าไมต้องเป็นหนามสวยผมถามว่ากนิน ้าหรอื
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กนิเนื้อทุกวนันี้ถ้าหนามแทงบวมไม่รูก้ีว่นัเพราะมนัยาทัง้นัน้ผมไม่ไดบ้อกใหท้่านกลวัแต่ถา้ซือ้กนิทุเรยีนใหเ้ลอืกซือ้ที่
หนามไม่สวยซื้อกนิได้เลย แต่ถ้าหนามสวยอย่าซื้อนะครบันัน่ท่านซื้อสารเคมไีปกนิแน่นอน ฝากอาจารยใ์นเรื่องของ
แอพพลเิคชัน่ตวันี้ดว้ยนะครบั แต่ถามว่างบประมาณทีเ่ราใชก้ส็่วนหนึ่งกค็อืผมใชง้บประมาณสภาชุมชน ผมต้องมอง
ฐานว่าในภาคใตส้ภาชุมชนภาคใตแ้ขง็มาก ผมกฝ็ากตวัเองเขา้ไปในสภาชุมชนและก าลงัจะขยบัเรื่องนี้ใหท้ัง้จงัหวดั ถา้
ขยบัเรื่องนี้ได้ทัง้จงัหวดัทัง้รองผู้ว่ารบั ผมคดิว่าจงัหวดัชุมพรน่าจะเป็นจงัหวดัแรกและเป็นจงัหวดัตวัอย่างที่จะเอา
แอพพลเิคชัน่ตวันี้ไปใชแ้ละเอาไปใชไ้ดท้ัว่ประเทศเลยกข็อแลกเปลีย่นไวเ้พยีงเท่านี้ครบั ขอบคุณครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : เมื่อเชา้เวลามนัสัน้พวกเรากเ็ลยไม่ไดคุ้ยกนัถงึฟีจเจอรใ์หม่ของผ่อดดีซีึ่งมอีย่าง
น้อย 3 อนัทีก่ าลงัเริม่ จะเริม่แอพพลเิคชัน่ทุเรยีนอ่อนตอนนัน้พอดมีทีมี Open Dream อยู่ในนี้ดว้ย ตอนนัน้เตรยีมกนั
ไวแ้ลว้ว่าจะเริม่ท าเพิม่อกีฟีจเจอรห์นึ่งคอืแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชเ้ฝ้าระวงัเรื่องทุเรยีนอ่อนเพื่อช่วยชาวสวนทุเรยีนซึง่อยู่ใน
เครอืข่ายของผ่อดดีแีม่ทา เครอืข่ายแม่ทาขยาย 2 ฟีจเจอร ์อนัหนึ่งเรื่องดาวผ่อดดี ีพอดทีางจงัหวดัชุมพรมกีารเปลีย่น
ผูบ้รหิาร นอกจากนัน้เรากย็งัมงีานอื่นใหท้ีมโอเพ่นดรมีรบัไวเ้ตม็มอื แอพฯทุเรยีนอ่อนกเ็ลยยงัต่อควิไวอ้ยู่ อนันี้อยู่ใน
แผนของผ่อดดีอียู่แลว้ครบั เพราะฉะนัน้จะเหน็ว่าจรงิๆโครงการนี้ถงึแมโ้ครงการความช่วยเหลอืจากสโกลจะสิน้สุดลง 
แต่งานที่จะผลกัเขา้สู่ระบบเรากย็งัมต่ีอเรื่อยๆ เรากม็องถึงการจดัตัง้ศูนย์ผ่อดดีกีลางของมช. จรงิๆเราเขา้ไปหลาย
ประเดน็มากๆนะครบั ท่านนายกสทุศัน์จะเกบ็ทุกประเดน็ไปรายงานวนัพรุ่งนี้ 

- คณุจิรนพ ทองโสทิพย ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น : วนัน้ีมาในนามของผูม้าร่วม เบือ้งตน้ตอ้งขอ
อนุญาตเรยีนว่าไดคุ้ยกนัตัง้แต่เมื่อปีทีแ่ลว้ ทมีงานเขา้ไปหาและคุยกนัหลายเรื่อง ผมก็มองเหน็แลว้ว่าตอนนัน้ถา้ไดล้ง
มอืท าจรงิๆมนัจะไปไกลมาก เพราะมนัมทีุกเรื่องเลยมทีัง้คน สตัว ์และสิง่แวดลอ้มกจ็ะเกีย่วขอ้งกบัทุกคนพอด ีบงัเอญิ
ว่าในเมืองตอนนัน้เทศบาลนครขอนแก่นท า แอพพลิเคชัน่เหมือนกนั ท าในเรื่องของยูไส คืออยู่ที่ไหน ท าร่วมกบั
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ลกัษณะคลา้ยๆกนักค็อืเป็นการแชรต์ าแหน่งและถ่ายภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้อพัโหลดขึน้ไปและมี
คนดูแลตอนทีก่ าลงัเริม่จะคุยกนัท่านนายกกเ็ลยบอกว่าเราก าลงัพฒันาอยู่กเ็ลยเดนิเรื่องนัน้ไปก่อน เดีย๋วถ้ายงัไงแลว้
สกัพกัมาทบทวนกนัอกีทกีก็ลบัมาดูพอท าไปไดส้กัระยะหนึ่งเรากเ็จอปัญหาหลายๆเรื่อง เนื่องจากเป็นสิง่ทีเ่ราพฒันา
เอง การต่อยอดมนัจะน้อยและปัญหาทีเ่คยเจอกค็อืรายงานซ ้าซอ้น ถ่ายรปูผดิบา้ง อรีุงตุงนงัเขา้มา อนัน้ีคอืปัญหาแรก 
ปัญหาที่ 2 คอืแอพพลเิคชัน่เยอะเหลอืเกนิครบัไม่ว่าจะเป็นอยู่นัน่อยู่นี่อะไรที่เขาท ากนัอยู่ม ีแอพฯ Store คอืใครทีม่ี
อาการปากเบี้ยวตาลายหมุนเวยีนแขง้ขาอ่อนแรงรถแอมบูแลนซ์มาเลยครบั พาไปส่งโรงพยาบาลเดีย๋วนัน้เลยถ้าไค
ทเีรยีเขาว่าเป็นศตัรเูขาสง่ใหเ้ลยเป็นแอพฯสองแถวกม็คีรบั กีโ่มงรถสองแถวจะมา เพราะช่วงนี้เตรยีมเรื่อง LRT  ผมไม่
กลา้ท าแอพฯใหอ้สม.เลย เพราะอสม.ใชไ้ลน์เป็นขาขา้งที ่3 ของเขาไปแลว้ เขาขาดไม่ได ้หลงัๆมาแอพพลเิคชัน่อื่นๆก็
หาย พอมไีลน์ตวัเดยีวตวัอื่นเจ๊งไปเลย อนันี้คอืสิง่ที่เราเจอมอีกีเรื่องนึงซึ่งพวกผมก าลงัสงสยั แต่วนันี้ผมได้มาเหน็
ความก้าวหน้าและต่อเติมไปเรื่อยๆมนัเริม่จะมคีวามส าคัญมากขึน้เรื่อยๆและความจ าเป็นมากขึน้เรื่อยๆโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เรื่องมแีดชบอรด์ตวันี้ ค าถามนึง ตอนนี้กค็อืว่าแดชบอรด์ตวันี้ในทอ้งถิน่มไีดซ้กักีอ่นั อนัที ่2 โครงการเหน็ว่าจะ
จบแลว้แลว้เผื่อว่ามอีะไรทีจ่ะพฒันาต่อ ใครท าต่อ ผมจะมอีย่างที่พวกผมคดิต่อ ผมคดิว่าจะมแีอพฯทีด่แูลคนพกิารทีอ่ยู่
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บา้นทีต่้องการความช่วยเหลอืตดิตามเรื่องผลการดูแลของ CG ทีส่นใจคอื City RGI  รถชนกนัหลายๆรอบตายกนัทุก
วนัเพราะมทีัง้ถนนไฮเวยถ์นนใหญ่ถนนเลก็เยอะไปหมดเลย นี่กลบักลายเป็นปัญหาของเมอืง พอเราไปท าเรื่องท่านผูว้่า
ราชการจงัหวดักไ็ปนัง่หารอืตกลงว่ามกีารตายจรงิหรอืไม่ คอืต่างคนต่างเกบ็มนัหลากหลาย ตรงนี้เราก าลงัมองว่าถ้า
เราเอาตวันี้มาใชม้นัอาจจะมาช่วยไดใ้นการพฒันาเรื่องของอาสาสมคัรในการรายงานครบัเรื่องของการทนัเหตุการณ์
เหน็ภาพเหน็ปัญหาทีแ่ทจ้รงิ เรื่องของผลผลติเหน็ว่าทุเรยีนหนามแหลมทุเรยีนอ่อนนครขอนแก่นมเีครอืข่ายคนผลติ
อาหารปลอดภยัเรยีกว่ากรนีมารเ์กต็ กค็อืเป็นสมาชกิทีผ่ลติอาหารไม่ใชส้ารเคมใีดๆเลยและมกีรรมการออกไปตรวจ
เยีย่มทุกเดอืนเดอืนละ 1-2 ครัง้เอาคนซือ้ไปพบคนขายผมจดัรถทวัรไ์ปดูคอืต้องจดับ่อยเพราะว่าตอ้งแสดงความมัน่ใจ
ว่าแปลงนี้ไม่ไดใ้ส่ยาและเจา้ของจะต้องมายนืการนัตเีอาหน้ามาโชวว์่าผมไม่ไดใ้ส่ยาผมมกีระบวนการอะไรต่างๆแต่ถา้
แอพฯตวันี้มนัสามารถพฒันาได ้ท าใหผ้มตดิตามแปลงต่างๆอยู่ในการควบคุมกจ็ะท าใหง้่ายขึน้นะครบั เรื่องของแดช
บอรด์ทีผ่มถามเมื่อกีม้นัโยงมาตรงนี้ว่าตอนน้ีผมท างานแบบเครอืข่าย ผมเหน็คนหลายคนทีย่นือยู่และต้องการขอ้มลูนี้
นะครบั อย่างเช่นจงัหวดักต็้องการทัง้หมดอยู่แลว้ สตัวต์ายกีต่วั ไก่ตายกีต่วั อะไรทีไ่หนอย่างไร ตรงนี้แฮปป้ีมากเลย 
ผมว่าไปเสนอผูว้่าผูว้่าเอาจรงิคงสัง่การอย่างเชยีงราย ผมก าลงันัง่คดิว่าผมกลบัไปเดนิอย่างไร เพราะผ่อดดีใีนขอนแก่น
เหน็ว่าท่าพระท าแล้ว แต่ที่อื่นนี่เงยีบกริ๊บเลยนะครบั ไม่มใีครวิง่เลยเหมอืนกบัไม่มใีครขยบัเลยแล้วกม็เีรื่องปศุสตัว์
จงัหวดัพยายามตดิต่ออยู่ ปศุสตัวต์อนหลงัมาเป็นญาตดิกีนัตอนเรื่องพษิสนุขับา้ พอมาเจอในเขตพืน้ทีผ่มรบีมากนัใหญ่
เลยทนีี้ ตอนนัน้หาตวัไม่เคยเจอนะครบั แต่ว่าโอเคเขากม็หีน้าทีข่องเขาเยอะตอนน้ีเริม่เป็นทมีแลว้กจ็ะชวนเขามาท า ก็
ยงัเห็นอีกสคร. ถ้าเขาได้ข้อมูลตรงนี้ไปเขาจะแฮปป้ีมากเพราะเขาก าลงัติดตามพวกผมอยู่เรื่องไขเ้ลือดออกมนัมี
ประโยชน์ต่อเรามาก โดยถา้เขาไดข้อ้มลูโดยตรงแลว้เขามแีดชบอรด์อนัหนึ่งเขาสามารถมอนิเตอรไ์ดห้ลายเรื่อง ของผม
กด็ูแลของผมได้อกีส่วนหนึ่ง อย่างเช่นโรงพยาบาลที่ท างานร่วมกนัในเมอืงนี่เยอะมากเลยนะครบั ประชากรของผม 
110,000 คนงบประมาณ 1,400 ลา้นนะครบัประชากรแฝงรวมรวมประมาณ 300,000 คนเพราะฉะนัน้ระบบมนัเยอะ
มากและมนัซบัซ้อน เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก าลงัคดิว่าผ่อดดีมีนัสามารถขยายมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ ประมวลส่วนกลาง
มาถงึถ้ามนัเป็นหนึ่งไดม้นัเป็นแอพฯทีส่ามารถคอนโทรลหลายๆเรื่องในเวลาเดยีวกนัและแบ่งงานกนัท าได้อย่างยอด
เยี่ยมถึงแม้เทศบาลนครขอนแก่นจะดูเหมือนเป็นเทศบาลใหญ่ แต่ผมเชื่อว่ายงัเ ป็นน้องใหม่ตัวเล็กๆอาจจะเป็น
เครอืข่ายแม่ทาด้วย และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดม้โีอกาสมาแลกเปลี่ยนอกีเยอะๆอาจจะเป็นพืน้ที่น าร่องอกีหลายๆ
เรื่องเพราะพวกคุณก าลงัคดิที่จะเอาระบบนี้ไปใชต่้อ เพราะว่าในเมื่อทีพ่วกผมท าอยู่มนัเฟดตวัลงตวันี้อาจจะเป็นอกี
ตวันึงทีพ่วกผมมจีุดแขง็ กค็อืมเีครอืข่ายอสม. มเีครอืข่ายชุมชนค่อนขา้งแขง็แรง เราสามารถทีจ่ะด าเนินการได ้มงีบ
ของสปสช.ที่อุดหนุนมาเหลอืเฟือ ตอนนี้อบรมทุกวนักย็งัได้นะครบั  ของผมงบเหลอื 20 ล้านบาทเลย อนันี้กเ็อามา
แลกเปลีย่น แต่พวกผมยงัน้องใหม่นะครบั ขออนุญาตรายงานตวัจะมาเรยีนรูแ้ละพยายาม ถา้มอีะไรทีพ่วกเราสนบัสนุน
ได ้แลกเปลีย่นได ้อาจจะเป็นเทคนิคไปพฒันาต่อและไปใชใ้นเมอืงใหญ่ๆต่อไปนะครบั ขอบคุณครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : ขอบคุณครบั ขอบคุณมากๆ ประเดน็ที่ความจรงิเราอยากจะหาขอ้สรุปเบือ้งต้น
ร่วมกนัในเวทนีี้ดว้ยเหมอืนกนันะครบั จรงิๆเรามทีางออกทุกเรื่องทีย่กมาเป็นประเดน็ อย่างเช่นประเดน็แดชบอรด์จะมี
กีอ่นักไ็ดแ้ลว้แต่ความจ าเป็นในการใชง้านสมมุตวิ่าเทศบาลนครอยากจะมถีา้เอาระบบนี้ไปใชเ้มื่อไหร่เรากล็งทะเบยีน
มาใช้ระบบร่วมกนัแล้วท่านกม็อบหมายใหเ้จา้หน้าทีค่นหนึ่งหรอืกีค่นกแ็ล้วแต่ทีจ่ะมาเป็นคนดูแลแดชบอร์ดและก็ ให ้
Password ใหร้ายงานใหผู้บ้รหิารหรอืว่าใหแ้ดชบอรด์แจง้เป็น sms ไปหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกีแ่ห่งกไ็ดเ้พยีงแต่ว่ากต็อ้ง
ระวงัเรื่องชัน้ความลบัของขอ้มลูว่าขอ้มลูอะไรทีจ่ะใหใ้ครรูบ้า้งและไม่ใหใ้ครรูบ้า้งอนัน้ีอยู่ทีผู่ใ้ชจ้ะตอ้งเป็นผูก้ าหนดเอง 
ประเดน็เรื่องแดชบอรด์ไม่ใช่ปัญหาเลย  แต่ถ้าแม่ทาเอาอยู่ในเครอืขา่ยดว้ยกย็นิดนีะ ถ้าทางสคร.3 จะจบัมอืกบัสคร.7 
กไ็ด ้



หน้า | 41  

 

ดร.ส าราญ ศิริภคมงคล ส านักงานป้องกนัและควบคมุโรคท่ี 3 นครสวรรค:์ ในภาพของสคร. 3 จะตัง้ One Health 
เขต คอืเราจะไม่ดแูค่ระดบัพืน้ที ่แต่ด ูOne Health ในภาพเขตหมายความว่าการท างานตัง้แต่ระดบัล่างขึน้ไป ถา้อบต.
ทุกแห่งรายงานขอ้มูลจะขึน้ที่อ าเภอ อ าเภอจะแค่นัง่ Monitor ดู เช่นเดยีวกนักบัในภาพจงัหวดั  ถ้าอ าเภอทุกอ าเภอ
รายงานขึน้มา จงัหวดันัน้ๆ กจ็ะมขีอ้มลูครบ เขตเองมคีวามรบัผดิชอบดแูล 5 จงัหวดัถา้ทุกจงัหวดทุกพเืนทีร่ายงานเขต
กจ็ะเหน็ทุกอย่างในภาพรวม  ประเดน็ทีเ่น้น คอืสิง่ทีม่าต่อยอดนัน่คอืแดชบอร์ด  ผูดู้แลแดชบอรด์จะต้องตดัสนิ ใจว่า
เมื่อไหร่มนัจะ Alert ขอ้มลูขึน้มาต่างหาก นัน่คอืในทางเชงิเทคนิคคุณหมอป๊อปอาจจะคุยใหฟั้งเขาเรยีกว่า DCIR ย่อมา
จาก Director Critical Information Requirement  หมายถงึเกณฑท์ีใ่ห ้Director หรอืผูบ้ญัชาเหตุการณ์ ตดัสนิใจว่าควร
อนุญาตหรอืไม่อนุญาตให ้Alert ขอ้มลู มนัเป็นระบบทีเ่หมอืนกบัระบบรายงานเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค ดงันัน้เรา
เฝ้าระวงัเหตุการณของโรคต่างๆโรค สถานการณ์ หรอืเหตุการณ์ ระดบัไหนที่เราต้องให้ Director ตดัสนิใจ ไม่ใช่ว่า
แดชบอรด์ตดัสนิใจจากความรูส้กึของแดชบอรด์อย่างเดยีว แต่ตดัสนิใจบนฐานขอ้มลูทีเ่ป็นเกณฑบ์่งบอก เช่น โรคพษิ
สุนัขบา้ ( rabies) ถ้ามผีูป่้วยตายมนัต้อง Alert และต้องแจง้ทนัท ีนี่คอืเป็นเกณฑท์ีก่ าหนดตาม DCIR ทัง้หมด เกณฑ์
ต่างๆ ขึน้อยู่กบับรบิทของแต่ละพืน้ที ่แต่ละ area มนัจะไม่เหมอืนกนั หรอืเหมอืนกนัแลว้แต่ก าหนด ถ้าเป็นมาตรฐาน
ทัง้เขตกต็้องเหมอืนกนั  ดงันัน้การก าหนดระดบัเขตจะใหรู้ข้อ้มลูแค่ไหน จงัหวดัรูร้ะดบัไหน แต่ระดบัอ าเภอควรตอ้งรู ้
ทัง้หมด ถ้าไม่มกีารปฏบิตักิารแกปั้ญหา (Take Action) ในระดบัพืน้ที ่(ต าบล) ปัญหายงัไม่แกไ้ข หรอืเกดิโรคระบาด
มากขึน้ เป็น 2 พืน้ที ่ อย่างนี้อ าเภอต้องลงไปช่วยไหม  ดงันัน้ DCIR คอืสิง่ทีเ่ป็นตวัก าหนดใหแ้ดชบอรด์แต่ละ Level 
ตัดสินใจในเชิงเทคนิค ในแต่ละประเด็น นัน่คือประเด็นที่เราให้ความส าคัญ ท าไมต้องท า  One Health เขต  ถ้า
ตรวจสอบ (Verrify) แลว้มนัใช่ แลว้แค่ไหน มนัเป็นเหตุการณ์ทีต่้องรายงานจรงิ (Evidence) ไม่ใช่ความรูส้กึของแดช
บอรด์เพราะแต่ละคนความรูส้กึไม่เท่ากนั เพราะฉะนัน้มนักม็เีหมอืนกบัการจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานทีเ่ป็นมาตรฐาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) อย่างหนึ่งทีจ่ะช่วยแดชบอรด์ตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน ตอนนี้ผมกเ็ลยสรา้ง
และเริม่ท าในบางพืน้ที ่แต่ประเดน็ของเราในตอนน้ีก็คอืว่าต้องค่อยแทรกซมึเขา้ไปในระบบ  จรงิๆ ท่านนายกวรชาตกิ็
ท าเยอะนะ ตอนทีไ่ขเ้ลอืดออกจงัหวดัอุทยัธานีระบาดเขตเราตดิอนัดบั 1-5 ของประเทศ แต่ว่าทีพ่ืน้ทีข่องนายกวรชาติ
ไม่ระบาดนะครบั เอาโปรแกรมผ่อดดีไีปท าถ้าค่าดชันีลูกน ้ายุงลาย เกนิ 10 เมื่อไหร่ลงไปควบคุมป้องกันโรคล่วงหน้า
โดยการท าลายแหล่ง  ไม่ต้องรอขอ้มุลการรายงานผลการส ารวจลูกน ้าที ่อสม.รายงาน และหมอต้อง คยีเ์ขา้ระบบไป
รายงาน กว่าจะแจง้เหตุการณ์มนัชา้  แต่ตอนนี้มนัคยีร์ายงานเขา้ไปใ โปรแกรมผ่อดเีขา้ไปแลว้มนัขึน้สถานการณ์ แจง้
ใหท้ราบเลย ขอ้มูลยงัจะม่ถูกลบ ผูเ้กีย่วขอ้งสามารถน ามาวเิคราะหว์างแผนล่วงหน้าในการด าเนินงานไดอ้ย่างด ี ถ้า
ท่านมคีวามรูใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ท่านสามารถพยากรณ์ไดล่้วงหน้าโดยใช้ขอ้มลูทีผ่่อดดี ีเกบ็ไว ้เหมอืนเขาเล่นหุน้นะ
ครบั ทีส่ามารถดแูนวโน้มของเหตุการณ์ หรอืกค็อืเอาขอ้มลูยอ้นหลงัมาด ูขอ้มลูยิง่มากเท่าไรมนัเป็นเครื่องจกัรประเภท
ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence: AI) ขอ้มูลยิง่มากมนัยิง่ท านายไดแ้ม่นย าเช่นเดยีวกนันะครบั  แต่โปรแกรมมนั
ยงัไม่ถึงขนาดนัน้ต้องใช้องค์ความรู้ของผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ซึ่งต้องเป็นการพฒันาต่อไปสามารถพยากรณ์ได้ สามารถ
วเิคราะหอ์อกมาใหด้ไูด ้เน่ืองจากมนัเป็นขอ้มลูในตวัเลข หรอืเชงิปรมิาณ  ผมถงึไดบ้อกว่านี่คอืจุดดทีีผ่่อดดีนี าเอามาใช้
แลว้ถ้าผูบ้รหิารมโีปรแกรมนี้เป็นเครื่องมอืทีเ่สรมิเขา้ไป ผูบ้รหิารสามารถท าอะไรไดเ้ยอะมากเชงิบรหิารจดัการ  อย่าง
ปัจจุบนั ในบรบิทของกระทรวงสารณสขุทีเ่ปลีย่นไป เขาใช ้ประชากรเป็นฐาน (Population Rate)  เขาแบ่งประชาชนใน
การดแูลใชว้ธิกีารดแูลแบบปฐมภมู ิหรอืทมีหมอครอบครวั กล่าวคอื หมอครอบครวั 1 คน ตอ้งรูจ้กัชาวบา้น 10,000 คน 
พยาบาล 1 คนกบันกัสาธารณสขุ ตอ้งด ู2,500 คน ตอ้งรู้ Family โฟลเดอร ์ 1โฟลเดอร ์1 Family  ตอ้งมตีวัแทน 1 คน
ลอง คน้หาความรูด้นูะครบัตวัแทนหนึ่งคนไม่จ าเป็นตอ้งเป็น อสม. แต่เป็นตวัแทนทีเ่ป็นคนในครอบครวัในบา้นนัน้ต้อง
ดทูุกอย่าง ตอ้งมกีารรายงาน ดงันัน้มนัจะถูกเกบ็ไวใ้นโปรแกรมผ่อดดีตีลอดถูกไหมครบั  แค่คุณเป็นโรคเบาหวาน หรอื
ญาติเป็นโรคเบาหวาน 1 คนแล้วคนอื่นจะมโีอกาสเสีย่งเป็นเบาหวานหรอืไม่อย่างไร แสดงว่าครอบครวัมคีวามเสีย่ง   
ผ่อดดีมีนัจะรายงานการเฝ้าระวงัได้หมด ถ้ามกีารรายงานเขา้มา  แค่เราไปสร้าง Family folder ไว้ เพราะฉนัน้ลอง
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เปลีย่นความคดิว่าประชาชนทุกคนเป็นผู้รายงานข่าว หรอืตวัแทนของครอบครวั 1 คนท าหน้าทีเ่ป็นผูร้ายงานข่างใน
โปรแกรมผ่อดดี ีอย่าไปยดึตดิ กบั อสม.แต่ทุกคนคอืครอบครวัหนึ่งตอ้งมอีาสาสมคัร 1 คน ขอ้มลูทีส่ะสมมากจ็ะถูกเก็บ
ไปใชใ้นการพยากรณ์วางแผนไปสูอ่นาคตขา้งหน้าย่างด ีทีจ่ะดแูลทุกขส์ขุของพีน้่องประชาชน  เป็นโอกาสดทีีเ่รามาเจอ
กนั ผ่อดดีมีาจุดประกายทีท่ าใหเ้ราเดนิมาถูกทางในขณะนี้ท่านรฐัมนตรกีระทรวงสารณสุขประกาศแลว้ครบัว่า ไม่เอา
แอพพลเิคชัน่ไหนเยอะแยะไปหมด อยากเหน็แอพพลเิคชัน่เดยีวแต่สามารถใชง้านได้หลากหลาย  ล่าสุดเช่น แอพลิ
เคชัน่ การจองควิโรงบาล ตอนนี้ใชจ้องควิของคนไขท้ีจ่ะไปพบหมอไดแ้ลว้นะครบั  ผ่อดดีนีี่เป็นคู่แขง่ของโปรแกรมไลน์ 
ที่ผมบอกว่าไลน์ มนัมเีวลาที่ความจ าทีจ่ ากดัต้องหมดไปภายใน 2 – 3 วนั แต่ผ่อดดียีงัอยู่เพราะฉะนัน้เรสามารถน า
ขอ้มลูมาทบทวน วางแผน หรอืเรยีกใชม้าดยูอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา กเ็ชญิชวนพวกเรามาใชผ้่อดดีกีนั ขอบคุณครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : ขอบคุณท่านดร.ส าราญครบั ทีท่่านดร.ส าราญขยายความตอนน้ีต้องขอบคุณมาก 
แต่จรงิๆระบบผ่อดดีเีตรยีมไวอ้กีอย่างหนึ่ง เรามกีลไกหรอืมเีครอืข่ายหรอืมชีุดท างานอยู่หลายชุด อย่างสมมุติท่าน
กลับไปที่เทศบาลนครขอนแก่นนะครับ พอเราสมัครใช้ระบบแล้วต้องมีการตัง้คณะกรรมการของระบบนี้ขึ้นมา 
คณะกรรมการหรอืคณะท างานศนูยป์ฏบิตักิารสุขภาพหนึ่งเดยีวของเทศบาลนคร ซึง่ท่านคงจะตอ้งไปหลายภาคสว่นที่
เป็นภาคใีนเครอืข่ายของท่านเอามาช่วยในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัส าคญัอย่างที่ดร.ส าราญได้พูดถึง ถ้าเป็นเรื่อง
ส าคญัมากเราคงไม่ไดต้ดัสนิใจเอง หรอืขอ้มูลเราจะต้องเปิดเผยใหใ้ครบา้ง ใครเป็นผูใ้ชข้อ้มูลในระบบบา้ง และทีเ่มื่อ
เชา้ทีเ่รายงัไม่ไดพู้ดถงึอกีอนันึง จงัหวดัมนัต้องมหีน่วยกลางหน่วย 1 เป็นหน่วยประมวลผลหรอืเป็นหน่วยเกบ็ขอ้มูล
กลางของทัง้จงัหวดั ผ่อดดีกีลางคงไม่เกบ็ขอ้มลูย่อยแต่ละจงัหวดัอนาคตถา้ใช ้71 จงัหวดั เราเกบ็ใหไ้ดไ้ม่หมดแต่ทีเ่รา
แพลนไวก้ค็อืว่าแต่ละจงัหวดักท็ุกคนตอ้งมโีหนดใหญ่ของจงัหวดัเพื่อเป็นฐานขอ้มลูกลางของทัง้จงัหวดั เรยีกว่าขอ้มลู 
Big Data ของทัง้จงัหวดักไ็ด้ ซึ่งการแชร์หรือการใช้ข้อมูลร่วมกนัมนักจ็ะมทีุกระดบันะครบั อบต.เองจะแชร์หรอืใช้
ร่วมกนัในกี่อบต.ร่วมกนักไ็ด้ ในพื้นที่ติดกนัหรอืในพื้นที่ขา้งเคยีงที่มโีอกาสจดัการปัญหาร่วมกนัและใช้ร่วมกนักไ็ด้ 
วางแผนร่วมกนักไ็ด ้เทศบาลนครอาจจะจบัมอืกบัอบจ. ทีเ่ป็นคน manage ขอ้มูลใหญ่ เพราะเชื่อว่าอบต.เลก็ๆท าเอง
ไม่ไดแ้ละเขาไม่สามารถทีจ่ะดูแลระบบของเขาเองไดท้ัง้หมด เพราะฉะนัน้คนทีดู่แลระบบกลางกค็อืดูแลว้แนวโน้มกค็อื
อบจ.จบัมอืกบัเทศบาลนครของทุกจงัหวดั เพราะมทีรพัยากรเหลอืเฟือทีส่ามารถ handle เรื่องพวกนี้ไดง้่าย เราไม่ตอ้ง
เพิม่เจ้าหน้าที่เฉพาะ เราใช้เจ้าหน้าที่ที่มอียู่แล้วในระบบ ใช้ฮาร์ดแวร์ที่มอียู่แล้วในระบบ ส่วนซอฟต์แวร์ที่ม ีOpen 
Dream กบัทมีผ่อดดีกีลางจะคอย support ใหต้ลอดเวลา นี่คอืค่าเมนเทน็ระบบทีเ่ราก าลงัจะเสนอกบัมหาวทิยาลยัว่าผอ่
ดดีกีลางกจ็ะท าหน้าทีต่รงนี้อยู่ กจ็ะตอบค าถามประเดน็ทีว่่าปิดโครงการนี้ไปแลว้ระบบนี้กย็งัอยู่ เพราะมนัมกีลไกใน
การ Update ทัง้ตวัซอฟตแ์วรท์ัง้ Upgrade ซอฟแวรม์นัตอ้งเปลีย่นกต็อ้งมกีารพฒันา 5.0 หรอื 6.0  ในอนาคต ประเดน็
นี้ไม่ต้องห่วง เราเตรยีมกลไกรบักบัสิง่เหล่านี้ไวท้ัง้หมดแลว้นะครบั เราเหลอืประเดน็ไหนทีย่งัไม่ไดต้อบทางเทศบาล
นคร เมื่อกีอ้าจจะท าทางของเครอืขา่ยทางชุมพรไปแลว้ดว้ยนะครบั ทีบ่างอย่างก าลงัเริม่บางอย่างไดเ้ริม่ไปบา้งแลว้ ทีน่ี้
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ของผ่อดดีกีลางพอหมดงบประมาณของสโกล  ทาง สดช. หรอืกระทรวงดจิทิลัเขาใหง้บประมาณในการสนับสนุนต่อ
จากนี้มาอยู่แล้วนะครบั เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปีซึ่งทางเครอืข่ายแม่ทาเป็นผู้อาสา เป็น แอพพลเิคชัน่ด้านอาหาร
ปลอดภยั  เราจะใชร้ะบบใหด้าวผ่อดดี ีคลา้ยมชิลนิสตาร ์ซึง่เป็นโครงการต่อเนื่อง โครงการน้ีกค็ลา้ยเปลีย่นบทบาทและ
เพิม่ฟีจเจอรใ์นการท างานต่อไป พวกเราคงไม่ตอ้งเป็นห่วงว่าถา้ปิดโครงการทีไ่ดร้บังบสนบัสนุนแลว้โครงการจะยงัอยู่
หรอืไม่ กค็งไม่ใช่ปัญหากพ็ฒันากนัต่อไป ยนิดคีรบัยนิดเีชญิเขา้มาร่วมในเครอืขา่ย  

ประเดน็ท่ี 6 เรือ่งการบริหารจดัการงบประมาณ                                    
ระบบผ่อดดีทีีผ่่านมาไม่มปัีญหาในเรื่องของงบประมาณ และใน 2 เวทแีรกของเชา้วนัน้ีกจ็ะเหน็ว่าอบจ.เชยีงรายกไ็ม่ได้
ห่วงเรื่องงบประมาณ เพราะสามารถผลกัเขา้ไปใชใ้นงบปกตขิองอบจ. ผมเชื่อว่าอปท.ทัง้หลายถา้เราไปทบทวนดดีมีนัก็
จะอยู่ในแผนงานปกติ และตวังบประมาณมนักไ็ม่ได้เป็นงบประมาณเพิม่อะไร เพยีงแค่อยู่ที่การจดัหมวดหมู่แค่นัน้
แหละ อย่างทีผ่มเรยีนเมื่อเชา้ถ้ามกีลไกของศนูยผ์่อดดีรีะดบัต าบล ศูนยป์ฏบิตักิารสุขภาพหนึ่งเดยีวของต าบล ถ้าเอา
ฝ่ายนิตบิญัญตัขิองอปท.ของท่านเขา้มานัง่อยู่ในบอรด์ดว้ย เมื่อมกีารเอาแผนเขา้ไปสู่บอรด์นี้ ท างบประมาณเขา้ไปใน
บอรด์นี้ กจ็ะเป็นขอ้บญัญตัขิองการใชง้บประมาณหรอืการบรหิารงานจะเป็นแผน 4 ปี 5 ปีกแ็ลว้แต่ กจ็ะเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานประจ าไปไดเ้ลย อนันี้เป็นตุ๊กตาหนึ่งทีว่างไวว้่า ความยัง่ยนืหรอืการบรหิารจดัการในเชงิงบประมาณอยู่ที่
การจดัการ ซึง่สามารถท าได้โดยทีเ่ราไม่ต้องไปเพิม่งบปกต ิไม่ทราบว่าทีป่ระชุมมองหรอืมปีระเดน็ไหนทีค่ดิว่าจะเป็น
ปัญหาในการจดัการไหมครบั ภายใน 3 ปีขา้งหน้าผ่อดดีกีลางกย็งัสามารถบรหิารโครงการนี้ต่อไปได ้ปิงโคง้กค็งเตรยีม
ไวแ้ลว้ใช่ไหมครบั 

- นายกสุทศัน์ บานเยน็ เทศบาลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : จรงิๆๆเป็นประเดน็คอืการทีจ่ะใหร้ะบบมนัยัง่ยนื
กค็อืหลายๆท่านกไ็ดคุ้ยไปบา้งแลว้กต็อ้งใหม้นัไปอยู่ในแผน ทีว่่าในสวนงบประมาณไม่ค่อยมปัีญหาถ้าเรายอ้นกลบัมา
ดูในตวัของอปท.เองทุกๆเรื่องของผ่อดดี ีคน สตัว ์สิง่แวดลอ้ม มนัเป็นหน้าทีข่องเราอยู่แลว้นะครบั ทัง้หน้าทีท่ีต่อ้งท า
และอาจท า มทีัง้หน้าที่และอ านาจบางทเีรื่องของการสร้างความเขา้ใจการบูรณาการการท างานว่าจะท าอย่างไรให้
องคาพยพของอปท.เองรบัรูแ้ละเขา้ใจคดิไปในทศิทางเดยีวกนันะครบั ซึง่มนัจะตอ้งน าไปบรรจุในแผน พออยู่ในแผนผม
ในเทศบาลต าบลกม็เีหมอืนกนัเพราะเราไปรับเหมอืนกบันายกไปประชุมไปประสานงานกบัหน่วยงานอื่นหรอืไปรบัมา
เหมอืนเป็นงานเพิม่กจ็ะบอกเป็นงานเพิม่ผมบอกว่ามนัไม่ใช่งานเพิม่มนัเป็นงานของเรานะครบั เราเอาศกัยภาพของ
ภาคเีครอืขา่ย ระบบ วธิกีาร เทคนิคการจดัการ มาเตมิเตม็งานเดมิของเรานะครบั ใหม้นัมปีระสทิธภิาพมากขึ้นนะครบั 
มนัจะไดผ้่อนแรง ผมเองผมคดิว่ามมีุมมองว่าคนของอปท.เองบุคลากรของเราท างานใชเ้วลามากกบังานสกัหนึ่งเรื่อง
หนึ่งอย่างนะครบับางทงีานเดยีวใชค้นเยอะใชเ้วลาเยอะเรื่องเวลามนัส าคญัมนัตอ้งประหยดัเวลามนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีช้
ทกัษะใชป้ระสบการณ์ของภาคเีครอืขา่ย บุคลากรของผมเองกเ็ขา้ใจถงึไดเ้ขา้มาท างานร่วมกนั ถา้จะน าไปสูค่วามยัง่ยนื
กค็อืตอ้งสรา้งระบบ PODD นะครบั เป็นของชุมชนหรอืของทอ้งถิน่บรรจุในแผน สว่นงบประมาณมนัมาไดอ้ยู่แลว้บางที
ใชง้บประมาณไม่เยอะนะครบัถ้าเซต็ระบบดีๆ  เมื่อวานผมกไ็ดคุ้ยเวทขีองครู ก ถ้าเราท างานอย่างทุกวนัเราท างานทัง้
งานประจ างานจรท าแลว้กเ็กดิงานลงแรงลงเวลาลงเงนิเกดิงานแต่ผมมองระบบ PODD คอืเราลงแรงลงเวลาสรา้งระบบ 
เพราะระบบมนัเป็นระบบของชุมชนของทอ้งถิน่ต่อไปปัญหาทุกเรื่องเพราะระบบมนัครบมนัเสถยีรมนักจ็ะรนัของมนัไป
ปัญหาทุกเรื่องของอปท.กใ็ชร้ะบบนี้จดัการเพราะมนัอยู่นี่หมดแลว้ครบัเพยีงแต่ตอนนี้เรามาจบัมอืกนัแลว้กข็บัเคลื่อน
นะครบัใหร้ะบบมนัมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดนะครบั ฟังดูมนัไดทุ้กเรื่องเลยนะครบั ฟังไปฟังมาไดถ้งึทุเรยีนอ่อนดว้ยนะ
ครบั กค็อืมนัสามารถท าไดต้รงนี้ผมคดิว่าจะท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนยัง่ยนืไดแ้น่นอน มที่านใดจะเพิม่เตมิไหมครบั 
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- รองนายกวชัระพงษ์ วิยะ อบต.น ้าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ : ในส่วนของผมไม่มปัีญหาเรื่องงบประมาณเพราะในปี 
2562 ผมได้บรรจุเขา้ไปในวาระเพราะมแีนวทางช่องทาง เรื่องงบประมาณเขา้มาทางสปสช.กม็ ีเป็นเกี่ยวกบัเรื่อง
คุณภาพชวีติของคน สตัว ์อยู่แลว้ ถงึแม่ทาจะตดัหางปล่อยวดักไ็ม่เป็นไรผมกเ็ป็นเครอืข่ายของแม่ทานะครบั ผมลมื
น าเสนอไปว่า น ้าเลาจะมงีานประชุมและในทีป่ระชุมกใ็หค้วามเหน็ว่าจะมรีางวลัใหก้บัจติอาสาทีร่ายงานนะครบั แต่ละ
วนัปรากฏว่าผูด้แูลแดชบอรด์หรอืว่าผูด้แูลระบบเขากร็ายงานมาใหผ้มอยู่แทบทุกอาทติย ์และกจ็ะมรีะบบมนัจะตขีึน้มา
เลยว่าใหเ้กรด ABC ใครไดเ้กรด A กค็อืรายงานบ่อยปรากฏว่าทีผ่่านมาตัง้แต่ปี 2560 มอียู่ 3 4 ท่านทีเ่กรด A ผมลมื
บอกว่าทีค่นทีไ่ดเ้กรด A เดีย๋วจะมรีางวลัใหอ้าจจะเป็นใบประกาศหรอืกระเชา้เลก็ๆน้อยๆเป็นสนิน ้าใจใหก้บัคนท างาน
เพราะในทีป่ระชุมของจติอาสา น่าจะมคีนขยนัและส่งรายงานเยอะขึน้นะครบัการที่รายงานเพิม่เยอะขึน้กค็อืว่าเราตัง้
เป็นรางวลัเป็นขวญัก าลงัใจใหค้นท างานแต่การตอบโจทยอ์ยู่ดีๆ รายงานขอ้มลูกเ็ดง้เขา้มาว่ามไีก่มกีารทดสอบระบบม ี
2-3 ขอ้มลูทีเ่ดง้เขา้มาในมอืถอืผมทุกเยน็ถา้มรีายงานมาผมกจ็ะดวู่าใครทีร่ายงานมาแลว้กจ็ะโทรไปหาทีแ่ดชบอรด์หรอื
ผูดู้แลระบบเขากจ็ะมกีารโทรกลบัอาสา อกีรอบนึงว่าทีท่่านรายงานเขา้มานัน้มนัเป็นเรื่องจรงิไหมถา้เป็นเรื่องจรงิกย็ก
เคสขึน้ แต่สว่นใหญ่ช่วงที ่2-3 เดอืนทีผ่่านมากจ็ะเป็นการแค่ทดสอบระบบ อนัน้ีกเ็ป็นเรื่องดแีละเป็นผลดขีองระบบผ่อดี
ดทีี่เรามาใช้ระบบแต่ละพื้นที่แต่ละบรบิทแต่ของน ้าเลาไม่ได้รายงานเฉพาะคน สตัว์ สิง่แวดล้อม และโรคติดต่อ จะ
รายงานภยัพบิตัไิฟป่ากย็งัมนีะครบัมจีุดนี้หมู่นี้เผาขยะกจ็ะมคีนรายงานมาใหท้ราบทางอบต.น ้าเลากจ็ะน าเรยีนเท่านี้
ครบั ขอบคุณครบั 

- นายกสวสัด์ิ ขติักลุ อบต.รอ้งววัแดง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ : หลงัจากทีร่บัฟังจากหลายๆสถานที ่ผมกอ็ยากจะ
เพิม่เตมิในสว่นของรอ้งววัแดงนะครบั ทีผ่มไดคุ้ยไปเมื่อกีว้่าเรามกีารประชาสมัพนัธม์กีารฝึกอบรมการใชแ้อพพลเิคชัน่
มภีาพของอสม. แลว้กอ็าสาสมคัรป้องกนัภยัพลเรอืน ผูใ้หญ่บา้น แลว้กผ็ูส้งูอายุ แต่ในสว่นของรอ้งววัแดงทีเ่ราเหน็ภาพ

ทีช่ดัทีสุ่ดในส่วนของกลุ่มอสม. เพราะกลุ่มอสม. มกีารประชุมประจ าเดอืนทุกๆเดอืนโดยใชส้ถานทีข่องรพ.สต. มคีุณ
หมอธรีะพงษ์เป็นหวัหน้าก าชบัเรื่องนี้มาโดยตลอด ในส่วนอสม. กม็กีารรายงานเรื่องของลูกน ้ายุงลายหลงัจากทีคุ่ณ
หมอไดร้บัขอ้มลูขา่วสารกส็่งต่อ มนัเป็นการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเรว็ ผมมาคดิไปอกีอย่างหนึ่งว่าปัญหาของผมตอนนี้
ทีห่ลงัจากไดฟั้งจากทีพ่ดูคุยกนัมคีวามคดิว่าในสว่นของต าบลรอ้งววัแดง ผมเน้นเรื่องของคุณภาพชวีติของชาวบา้นเรา
ไดร้บัรางวลัเกีย่วกบัคุณภาพชวีติค่อนขา้งเยอะ ผมมสีายตรวจห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของผูป่้วยตดิเตยีงผู้
ยากไรท้ีอ่บต.รอ้งววัแดงเราเคยซือ้โทรศพัทใ์หป้ระมาณซกั 200 เครื่องสามารถซือ้ไดอ้ย่างไร พอดผีมไดร้บัรางวลัมา
งานแอมบแูลนซก์ูช้พีกูภ้ยัเราไดเ้งนิรางวลัสกั 300,000 บาท ซือ้โทรศพัทเ์พื่อพฒันาระบบสายตรวจห่วงใยตอนนัน้กใ็ช้
ไลน์อยู่ประมาณ 30 ที ่แลว้ในระบบกจ็ะมเีรื่องของตวัโทรศพัทม์นัจะมคีุณลกัษณะพเิศษอยู่อย่างหนึ่งคอืถ้าคนกดปุ่ ม
เลข 5 ทุกอย่างจะรายงานมากูช้พีกูภ้ยัเรากจ็ะไปตามทีเ่ขาขอความช่วยเหลอืมา แต่โครงการตวันี้ใชม้า 4-5 ปีแลว้การ
ใชง้านไม่สามารถต่อยอดไดเ้พราะเครื่องโทรศพัทก์เ็ก่าผมกเ็ลยมคีวามคดิจากการเล่าสูก่นัฟังผมจะพฒันาแอพพลเิคชัน่
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ตวันี้เขา้ไปเปลีย่นจากการใชโ้ทรศพัทท์ีม่นัเสื่อมโทรมไปแลว้ ควรพฒันาแอพพลเิคชัน่ผ่อดดีใีหเ้ขา้สู่ตวัของกลุ่มเสีย่ง 
กลุ่มผู้ป่วยตดิเตยีง ทัง้นี้จะร่วมกบัรพสต.ดว้ยเราพฒันาระบบในการช่วยเหลอืชวีติคนช่วยเหลอืในเรื่องของคุณภาพ
ชวีติร่วมกบัผูใ้หญ่บา้นก านนัผูใ้หญ่บา้นเรากท็อ้งถิน่แลว้กร็พ.สตัวท์ีเ่หลอือยู่ผมควรจะพฒันาต่อไป ลงไปใชใ้นสว่นของ 
ผูป่้วยผูส้งูอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง ผูย้ากไรผู้ข้อความช่วยเหลอื ผูพ้กิารคงจะต้องพฒันาต่อไป ต้องขอบคุณทีไ่ดฟั้งจากพี่ๆ
ทีไ่ดคุ้ยใหก้นัฟัง ถอืว่าจะตอ้งพฒันาร่วมต่อไป  

- นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือง อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ : ผมมนีิดเดยีวครบัอาจารย ์อย่างที่พวกเรา
ประสบการณ์กค็อืว่าอาสาสมคัรบางครัง้กล็มืรายงานบางครัง้กร็ายงานเหตุเฉพาะ มนัเหมือนกบัว่ามนัไม่ไดเ้คาะสนิม 
ตัง้แต่อาสาสมคัรไม่ไดท้ างานประจ าตวัแดชบอรด์ไม่ไดข้อ้มลูประจ ามนักลายเป็นแรงเฉื่อยไปทัง้หมด ทีจ่รงิเป็นระบบที่
ดถี้าไม่มกีารจดัการที่เป็นประจ ามนักจ็ะท าให้ความส าคญัของมนัลดน้อยลง คอืผมเสยีดายเครื่องมอืเพราะมนัไม่ได้
ปฏบิตัเิป็นประจ า เพราะมนัเฝ้าระวงัภยัทีก่ าลงัมาแต่งานประจ าพวกเราต้องท าเป็นประจ าอย่างทีเ่ชยีงรายพฒันาระบบ
เรื่องผูป่้วยตดิเตยีงเรื่องของพษิสนุขับา้เรื่องของยุงลายคลา้ยเป็นงานประจ าของอบต.อยู่แลว้ทีน่ายกสทุศัน์บอกครบัว่า 
ทีจ่รงิภารกจิอปท.เยอะมากแต่เขาเลอืกท าทีง่านเป็นเอกสารตลอดถา้วนันี้เราเอาระบบนี้ไปช่วยงานสนุขับา้ ไปช่วยงาน
ลกูน ้ายุงลาย ไปช่วยงานอาชพีพวกเขาไปช่วยงานดา้นสาธารณภยั เอาไปช่วยงานเจา้หน้าทีม่นัจะไม่ใช่เป็นปัญหาของ
เจา้หน้าทีอ่ยู่แลว้ ถอืว่าเป็นงานทีช่่วยเขาจรงิๆ เอาผนวกกบังานประจ ากจ็ะด ี 

 ในส่วนของอาสาสมคัรพอเราท าพวกนี้ เสร็จตัวงานของ อบต.จะลงไปที่อาสาสมคัร เราทุกวนันี้ไม่ค่อยมี
เครื่องมอืทีจ่ะเชื่อมกบัอาสาสมคัรขา้งล่าง ผมคดิว่าสว่นหนึ่งกค็อืเรื่องของน ้าจติน ้าใจอย่างทีน่ ้าเลาเคยท า ผมเคยท านะ
ครบัใหข้อ้ความละ 50 สตางคต่์อเดอืนใครเป็นอาสาเกรด A กจ็ะไดเ้งนิเยอะขึน้มนักจ็ะเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่เราจะท าให้
เกดิการท างานร่วมกนัอย่างน้อย 15 บาทเราใหเ้ขาประชุมทุกเดอืนไดก้ารประชุมทุกเดอืนมนัเป็นการเจอกนั  15 บาท
เอาเงนิมาใหเ้ขาประชุมไดม้นักไ็ม่คุม้หรอกครบัแต่มนัเป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งอย่างน้อย 15 บาทเขาไปเตมิอนิเตอรเ์น็ต
ให้ตวัเองได้ไปเติมเน็ตใหลู้กได้มนักเ็ป็นเรื่องหนึ่งทีช่่วยแก้ปัญหาหรอือุดรอยรัว่ทีอ่าสารูส้กึทอ้ใจเมื่อก่อนเป็นปัญหา
ทีว่่า นานแลว้ไม่มกีาร Action แต่ปัญหาหลกัๆคอืมกีารรายงานไปแต่ไม่เกดิอะไรขึน้ตอนนี้คนเรามนัตดัสนิใจเรว็และ
มนัเบื่อเรว็ครบัอาจารย ์ถ้าระบบมนัหมุนอย่างนัน้อาทิตยห์น้าไม่รายงานแลว้ครบัเพราะมนัเบื่อแต่ถา้เรามแีรงดงึดดูให้
เขากจ็ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ คดิว่าเทศบาลขอนแก่นน่าจะท าได้ดหีลายเท่า น่าจะครบหมดไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของ
สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตน่าสนใจนะครบั 

- คณุจิรนพ ทองโสทิพย ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น : ผมเขา้ใจว่าการดงึใหค้นอยู่ในระบบมนัตอ้ง
มอีะไรทีด่งึดูด กใ็ชทุ้กรปูแบบขอ้ความละ 50 สตางคส์งสยัไปไม่ได ้คงแย่แน่เลยแต่ว่าผมเชื่อว่าไลน์ตวัไดด้ว้ยความไม่
เป็นทางการมนัมกีระบวนการอะไรบางอย่างทีด่งึดูดใหเ้ขามสีว่นร่วม มนัเป็นการสือ่สารทางเดยีวรายงานอย่างเดยีวไม่
ม ีfeedback กลบัมาบางทมีนัเหงาเหมอืนกนันะครบั หรอืว่าต้องมกีารแจง้ ทีผ่มจะเอาไปท าขอใหเ้ขาส่งมาทุกวนัแลว้
ผมกจ็ะถามว่าวนัน้ีใครรายงานแลว้บา้ง  คนไหนโผล่เองกจ็ะรูเ้องอนัน้ีเป็นวธิทีีผ่มคดิเอาไวว้่าถา้มนัมวีธิกีารสื่อสารสอง
ทางมนัจะท าใหก้ระบวนการท างาน มนัมกีารกระตุ้นไดง้่ายขึน้ผมคดิว่าน่าจะม ีแต่อกีอนันึงผมคดิว่ามนัมเีตมิอะไรได้
ไหมผมคดิว่ามนัจะเป็นเทคนิคนะครบัอาจารย ์ถ้ามนัมอีะไรทีไ่ม่เป็นทางการเราท าอะไรไดม้ากสกัแค่ไหนแต่ไม่ใหม้นั
เขา้ไลน์ อสม.ชุมชนหนึ่งส่งรปูไม่เกนิ 3 รูปแต่ของผมนี่วิง่รูปทัง้วนัเลยขอ้มลูหอ้งประชุมเชา้ถงึบ่ายขอ้ความมปีระมาณ
เกอืบพนัขอ้ความกร็ูส้กึว่าถ้ามชี่องมนัจะท าให ้พวกผมกใ็ช ้ไลน์ ในการกระตุ้นชุมชนนัน้ท าหรอืยงัชุมชนนี้ท าหรอืยงั 
ถา้มกีระบวนการแบบนี้มนัจะมกีารดงึดดูสมาชกิไดด้ขีึน้ฝากเตมินิดเดยีวครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : แนะน าใหอ้าสามกีารตัง้ชมรมโดยใหอ้ปท.สนับสนุนในเรื่องของสถานทีแ่ละความ
สะดวกมีชมรมอาสาของจงัหวดัต่อไปเขาก็จะมเีวทแีลกเปลี่ยน จดัน าเสนอร่วมกนั จริงๆอบจ.เชยีงใหม่ให้สถานที่
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แลว้แต่ว่าเกดิเหตุขดัขอ้งอะไรบางอย่างท าใหก้จิกรรมจรงิๆมนัยงัไม่เกดิมากเท่าทีค่วร เชื่อว่าอนันี้จะเป็นกลไกหนึ่ งที่
ท าใหอ้าสาเขามเีวทแีละมกีลไกมตีวัเชื่อมโยงกนัหลายระดบั เชยีงใหม่ทีเ่ขาตัง้ครัง้แรกชมรมอาสาเขาแบ่งเป็น 3 โซน
แต่ละโซนกจ็ะมปีระธานโซน โซนเหนือ โซนกลางและโซนใตแ้ละเลอืกประธานกลางขึน้มาเป็นประธานอาสาของจงัหวดั  
ลกัษณะฝ่ายบรหิารและอบต.ก ็support อาสาของตวัเอง อย่างทีข่อนแก่นทีท่ราบเขาใหร้างวลัอาสาทีข่ยนัรายงาน งาน
รูทนีกจ็ะเป็นว่าทุกวนัหวยออก ถ้าไม่มเีหตุอะไรอย่างน้อยทุกวนัหวยออกรายงานสกัทไีม่ใหม้นัเงยีบเลยเอาไป นี่คอื
กลไกสิง่หนึ่งทีค่ดิกนัเองแต่เชื่อว่าพรุ่งนี้การน าเสนอในเวทอีาสาเขาอาจจะมอีะไรบางอย่างทีอ่ยากจะใหผู้บ้รหิารท าให้
เขาในเวทขีองเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลอดอาจจะมขีอ้เสนอเหมอืนกนัว่าท าอย่างไรให้อาสาขยนัท างานและรายงานและ
ถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และหอ้งปลดักจ็ะมขีอ้เสนอเรื่องพวกนี้เหมอืนกนัหลงัจากทีท่ ามาหลายๆปีเดีย๋วพรุ่งนี้ลองฟังดนูะครบั 

- นายกประพนัธ ์ยาวฒิุ อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย : ผมขออนุญาตเพิม่เตมินะครบั ผมเองอยากจะให้
มกีารแบ่งกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัทีเ่รารายงานอาทเิช่นกรมทางหลวง โดยพืน้ทีผ่มเกดิดนิสไลดบ์นดอย ซึง่เป็น
พืน้ทีม่าทบัถนนกค็อืกรมทางหลวงชนบทเขารบัผดิชอบ แต่มนัเป็นความโชคดขีองผมตอนผมรายงานปุ๊ บกรมทางหลวง
มาแต่ว่าเขาไม่ไดอ้ยู่แต่เผอญิว่า เขามาดว้ยแผนงานเขา หวัหน้าป่าไม ้ชุมชนผมว่าระบบดมีากเลยระบบนี้รายงานปุ๊ บ
มาปับ๊เลย ผมรายงานเขา้ไปในแอพพลเิคชัน่แสดงว่าสม้หล่นจรงิๆแต่ท าไมผมรูว้่ากรมทางหลวงไม่ไดม้าแมตชก์บัเรา
ตอนนัน้เกดิน ้าท่วมหนักและถนนสายดอยสะเกด็สายเชยีงใหม่เชยีงรายขาดที่มรีถสบิล้อที่ลงตรงนัน้ ปรากฏว่าการ
สญัจรกต็อ้งมาพืน้ทีผ่มผมจะเชื่อมกบัอ าเภอพรา้วและเชยีงใหม่กต็อ้งออ้มกนันะครบั เรากไ็ดท้ างานร่วมกนัผมเลยถาม
หวัหน้าว่า ไดร้บัรายงานไหมเขาบอกว่าไม่รูเ้รื่องว่ามรีะบบแบบนี้ ผมอยากเสนอทมีงานว่าเราน่าจะออกทรปิเพราะภยัที่
ออกทอ้งถนนมนัเยอะมากในเรื่องของแสงสว่าง เรื่องของผวิจราจร หรอืว่าเรื่องของดนิสไลดต่์างๆหรอืว่าหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งดา้นอื่นๆขอบคุณครบั 

- คณุโชติ ช านิไพบูรณ์ ผอ.กองสาธารณสุจ อบต. ท่าข้าม จ.สงขลา : เหน็ดว้ยกบัท่านทีเ่สนอเมื่อสกัครู่ครบั ผมไม่
อยากใหแ้อพพลเิคชัน่น้ีหยุดนิ่ง อยากเพิม่เมนูในเรื่องของเป็นเรื่องทีใ่กลช้ดิความเดอืดรอ้นของประชาชนจรงิๆไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสาธารณูปโภค ไฟสว่าง น ้าไหล ไฟดบั ท่อประปาแตก สายโทรศพัทข์าด จุดเสีย่งจุดอนัตราย ถ้าสามารถแจง้
ผ่านช่องทางนี้ไดม้นัจะเป็นการตอบโตแ้ละโดนใจชาวบา้นแต่มนัจะไปขดักบัในเรื่อง  One Health อนันี้ถอืว่าเป็นขนม
กนิเล่นของเมนูนี้ซึง่มนัจะท าให ้ผลพลอยไดน้ะครบัทีเ่รามแีอพพลเิคชัน่ ผมไม่เหน็ดว้ยนะครบัในการขยายศูนย ์One 
Health  ใหม้นัใหญ่โตไปกว่าระดบัของพืน้ทีเ่พราะว่าศนูย ์One Health มนัสัง่การเบด็เสรจ็จบในพืน้ที ่ลกัษณะเด่นของ
มนัก็คือว่ารู้เร็ว สัง่การเร็วแก้ไขเร็ว มนัจบในพื้นที่ ดงันัน้เรื่องของศูนย์ One Health เป็นช่องทางที่ได้รบัขอ้มูลมา 
ปัจจุบนัมทีางเฟซมทีางไลน์  ไลน์ แอพฯ ไลน์ แอพพลเิคชัน่  ของผ่อดดีคีอืช่องทางหนึ่งทีไ่ดร้บัขอ้มูลมา เพราะฉะนัน้
ขอ้มูลอาจจะยงัไม่สมบูรณ์  ระบบสาธารณสุขเขามชี่องทางของเขาอยู่แลว้ซึง่อาจจะซ ้ากนัและคดิว่าศนูย ์One Health 
ควรจะจบอยู่แค่ในทอ้งถิน่นะครบั อนันี้ผมเคยเสนอเพิม่เตมิในเรื่องของสาธารณูปโภค เราจะใหม้นัไม่หยุดนิ่งถ้าอยู่ดีๆ
แจ้งเหตุถ้ามนัไม่ไปเหตุจรงิๆมนักจ็ะไม่นับเป็นเคสเพราะฉะนัน้ในเรื่องเหล่านี้  เพื่อดงึลูกค้าใหอ้าสาสมคัรอยู่กบัเรา 
เพราะเป็นเรื่องทีเ่ขาเดอืดรอ้นอยู่แลว้เขาอยู่กบัเราตลอดไดค้รบัผม 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: ในเรื่องของการรายงาน สว่นใหญ่จบในอบต.โดยรายอาสารายงานเขา้ไปเจา้หน้าที่
ทีดู่แลแดชบอรด์ ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลว่ามนัเป็นเคส บางเรื่องระบบมกีารคดักรองอยู่แลว้โดยทีไ่ม่ใชค้นมนัจะมี
นิยามถ้ามนีิยามอย่างนี้กรณีมเีหตุสงสยัเขา้ข่ายมนัจะเป็นเคสโดยอตัโนมตัิเลย เพยีงแค่คนช่วยเวอรฟิายซ ้านะครบั 
ปัญหาเลก็ๆน้อยๆกจ็ะเขา้เป็นปัญหาเหตุการณ์อื่นๆซึ่งอาจจะไม่เป็นปัญหาทีซ่เีรยีสหรอืไม่ใช่เป็นปัญหารา้ยแรงอนันัน้
อาจจะเป็นกระบวนการบรหิารทีอ่าศยัช่องทางของขอ้มลูทีร่ายงานผ่านระบบเขา้ไป คดิว่าน่าจะเป็นแบบนัน้นะครบั แต่
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กรณีทีม่นัเป็นเหตุผดิปกตริา้ยแรง คดิว่ามนัเป็นภยัทีเ่กดิเหตุจากสตัวส์ู่สตัว ์ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายและในพวก นี้จะ
มนีิยามอยู่ 

- คณุโชติ ช านิไพบูรณ์ ผอ.กองสาธารณสุจ อบต. ท่าข้าม จ.สงขลา : ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ทีม่กีารแจง้เหตุ
เขา้มา มนัยงัไม่ยนืยนัว่าเกดิการระบาด แค่ไดร้บัขอ้มลูว่าสงสยัน่าจะเป็น แต่สดุทา้ยการยนืยนัการระบาดมนัต้องใชผ้ล
แลป ซึง่ขอ้มลูตรงนี้กส็ง่สาธารณะสขุ หรอืรพสต.เขาจะมมีาหลงัจากทีม่กีารเจบ็ป่วย ปศุสตัวเ์กบ็ตวัอย่างเรื่องนัน้ตรวจ
แลว้เจอกจ็ะออกหนงัสอืมาหรอืออกประกาศมาว่าเกดิการระบาดนะ เพราะฉะนัน้ขอ้มลูในแอพพลเิคชัน่นี้ยงัไม่สามารถ
ยกระดบัเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดหรอืมกีารระบาดโรคขึน้มาตอ้งรอจากหน่วยงานครบัผม ไม่สามารถทีจ่ะเอาไปอา้งได้
ว่า พษิสนุขับา้เกดิแลว้นะแค่มหีมาตายอะไรแบบนี้มนัยงัไม่ไดค้รบัผม  

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : บางเรื่องต้องอาศยัผลแลป บางเรื่องถ้ามเีช่น ไก่ตายแล้วเขา้นิยามเจา้หน้าทีใ่น
พืน้ทีก่จ็ะสามารถเขา้ไประงบัไดด้ าเนินการไดเ้ลย  

- อาจารยเ์ลิศรกั ศรีกิจการ : ท่านท่าข้ามสงขลาที่พูดกถ็ูกต้องนะครบั ในเชิงของข้อมูลในแง่ของการปฏบิตัิเพื่อ
ควบคุมเหตุ มนัไม่ตอ้งอาศยัหลกั เพราะมนัถงึขัน้สงสยัแลว้ความเสยีหายมนัเยอะแลว้ ผมประทบัใจมากเลยทีท่างแพร่
ของแม่ทา ควบคุมการระบาดของไขเ้ลือดออกได ้ตรงนัน้คนทีเ่อาขอ้มูลเขา้มามนักเ็ป็นขอ้มูลทีย่งัไม่ไดม้ผีล Lab นะ
ครบั ส่งข้อมูลมาโดย รพสต. มาจากหมอ โดยอาการเท่านัน้เองไม่มีผลแลป เหมือนกนัครบัปากและเท้าเป่ือยไม่
ต้องการผมดดัอนันัน้ดูอาการถูกต้อง 99.99% ที่นี้ในทางปฏิบตัิระบบนี้ถูกออกแบบไปแล้ว ถึง แม้เจ้าหน้าที่ อปท. 
เจา้หน้าทีแ่ดชบอรด์บางทีไ่ม่ Verify  เหตุการณ์มนัถูกรายงานสกั 2-3 ครัง้ กจ็ะถูกยกสถานะโดยอตัโนมตัไิปทีน่ายกไป
ทีป่ศุสตัวอ์ าเภอไปปศุสตัวจ์งัหวดัทุกคนวิง่มา อ าเภอรูว้่าจงัหวดัเหน็ภาพมนัจะเป็นแบบนี้นะครบัทุกคนกจ็ะเขา้มาและ
แบบกจ็ะตามมา ถา้รอผลแลปไม่มทีางทนั ระบบถูกออกแบบไวใ้หจ้บัอาการทีส่ าคญัประกอบกบัจ านวนป่วยจ านวนตาย
จ านวนผู้ป่วยมนัจะแจ้งเตือนทนัทแีละพวกที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งจะลงมา ในขณะเดยีวกนันายกอปท.ขอ้มูลจะไปแล้ว 
เพยีงแค่ว่ายงัไม่แน่ใจค่ะนัน้เองว่ายงัไม่มแีลปอนันี้ผมไม่รูว้่าเขาห่วงอ านาจไวห้รอืเปล่า ท่านจดัการไดไ้หมตอ้งรอ  แต่
ในทางทฤษฎแีละใชเ้วลา 5-7 วนั ถา้เป็นโรครา้ยแรงทีเ่กดิขึน้หลายๆครัง้ ทีแ่พร่ตดิตัง้ระบบปุ๊ บเจอเลยไม่บอกใครแลป
มนัไม่ออก แต่นายกใหเ้งนิรอ้ยลา้นเขา้ไปช่วยแต่ว่าแบบไม่ออก  แต่ถ้าออกมานี่ลงหนังสอืพมิพ ์สงิคโปรญ์ี่ปุ่ นถามมา
เลย เพราะฉะนัน้ระบบจะยืนอยู่บนสิง่ที่ควรปฏิบตัิและปฏิบตัิได้และเกิดผล อนันี้ในแง่หนึ่งนะครบั อนันี้ผมอยาก
เพิม่เตมิตวัประเดน็ซึง่พรุ่งนี้ผมขอทางทมีเทคหรอืว่าโอเพ่นดรมี ทีจ่รงิในศนูยผ์่อดดีกีลางทีค่ดิว่าก าลงัจะเกดิขึน้ภายใน 
2-3 เดอืนขา้งหน้าเรากม็นีักคอมพวิเตอรเ์ราอาจจะสามารถทีจ่ะดดัแปลงตัวนี้ไดเ้ลยเพื่อตอบสนองขอ้แนะน าอย่างที ่
ทางสงขลาแนะน ามานี้นะครบั ที่จริงตัวนี้รายงานเลือกพวกนัน้ได้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ายงัไม่มีช่องให้ติ๊กในเรื่องของ
สาธารณูปโภค รายงานได้อยู่แล้วนะครบั มนัมีอื่นๆ พอไม่ได้ติ๊กนานๆทจีะเขา้ไปดูแต่ถ้าให้มนัติ๊กแล้วมนัจะเตือน
อตัโนมตัเิลยว่าตอนน้ีไฟฟ้าดบัทีถ่นนตรงนัน้ตรงนัน้ ถา้สมมุตวิ่าเราตอ้งการถงึขนาดนัน้ผมคดิว่าท าไดไ้ม่ยาก เพยีงแต่
ว่าอย่างทีท่่านอาจารยไ์พรชัพดู จะใหเ้ป็นแบบนี้ทัง้ประเทศเลยไหม บางทีก่เ็อาบางทกีไ็ม่เอา แต่ถา้ท่านนายกอยากได้
สามารถดดัแปลงใชไ้ดเ้อง ณ ตรงนัน้เป็นไปไดอ้ยู่ ในกรณีของเวยีงป่าเป้านัน้ท่านตัง้ไดเ้ลยกรณีสงสยัเหตุของถนนขาด
ท่านต้องการให้ใครรู้บ้างท่านต้องใส่เบอร์นะครบั ไม่ต้องบอกมาที่เชียงใหม่หรือบอกไปที่ไหน ท่านต้องบอกไปที่
เจา้หน้าทีแ่ดชบอรด์ของท่านใหใ้สเ่บอรโ์ทรศพัทข์องคนทีจ่ะไดร้บัแจง้เหตุในกรณีนี้ ตรงนี้ผมว่าระบบมอียู่แลว้ครบั ผม
ขออนุญาตนิดนึงก่อนนะครบั พอดปีระชาสมัพนัธก์ค็อืเมื่อกีข้า้งนอกกรมอนามยัสนใจมาก ตอนนี้คนเริม่สนใจเยอะ กไ็ด้
เขา้ไปคุยในกลุ่ม 2-3 ครัง้แลว้ ท่านวนันี้กม็า ก่อนทีร่ะดบักลุ่มเขาจะตดัสนิใจเขาต้องประชุม เราก็ลงไปคุยกบัทมีของ
เขาทมีรองอธบิดทีมีนกัวชิาการ กรมอนามยัสนใจจะใหม้กีารแจง้เหตุร าคาญโดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัพรบ.สิง่แวดลอ้ม 
2535 ประชาสมัพนัธก์ค็อืว่า ท่านนายกทีไ่หนสนใจอยากจะร่วมกบักรมอนามยักส็ามารถคุยกนัหลงัไมคไ์ดน้ะครบั ผมก็
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บอกกบัทางทมีไปว่ากต็อ้งมคี่าตอบแทนใหน้ายกเขาไปท างานไดส้ะดวกดว้ยอะไรประมาณน้ีไม่รูว้่าจะไดแ้ค่ไหนนะครบั 
อนัน้ีกเ็ป็นประชาสมัพนัธ ์ 

 กลบัมาเรื่องผ่อดดี ีดใีจมากที่ท่านรองนายกเทศบาลนครขอนแก่นมาด้วย เรารู้ดวี่าชุมชนทีข่อนแก่นทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเขม้แขง็ไม่แพ้ชุมชนทางเหนือ ในเรื่องระบบพวกนี้ถ้าตอบสนองต่อชุมชนจะไปได้ไม่ยากเลย 
ขอนแก่นไปเรว็มากเลยนะครบั พอดทีมีของเรามวัแต่ออกไปติดตัง้ไม่ได้ติดตาม แค่อบรมปีเดยีวกห็มดไปแล้วครบั
เพราะต้องลงไปทุกที่ อบจ.ให้งบลงไปอกีเรากเ็ลยมองไม่เหน็ผลเท่าไหร่  ผมกเ็ถียงกบัหมอบวิสต๊าฟของผม ผมว่า
ขอนแก่นไก่เยอะแต่ไม่เหน็มรีายงานไก่ตายเลย อาจารยข์อนแก่นเดีย๋วนี้ไม่มแีลว้ไก่ มแีต่ววั คอืผมไม่แน่ใจคอืผมชัง่ใจ
อยู่ถ้ามเีวลา ท่านนายกกนกศกัดิบ์อกว่าถ้าไม่มเีหตุมนักจ็ะน่าเบื่อ แต่กจ็ะเป็นการประกนัได้ว่าถ้าไม่มเีหตุมนักเ็ป็น
หลกัประกนั พวกเรารูจ้กัค าว่า KM  เรามที่านอาจารยณ์พศฐิทีท่่านอาวรกล่าวถงึตอนนี้เป็นคณบดวีทิยาลยันานาชาติ
และนวตักรรมดจิทิลัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นผูว้างระบบคอมพวิเตอรข์องมช. ท่านเป็นคนแรกของประเทศทีจ่บั
ทาง KM มาจรงิๆ พดูเรื่องอะไรท าไดห้มด จบวศิวะไฟฟ้ามานะครบั ขายทุเรยีนไดเ้ท่าไหร่กไ็ม่รู ้อาจารยณ์พศฐิชวนผม
ว่าพรุ่งนี้เราจะคุยกนั พรุ่งนี้จะม ีsession ที่น่าสนใจมาก แต่เช้าผมอาจจะขอเวลาไปคุยกบัอดตีรฐัมนตรชี่วยคลงัคน
หนึ่ง เพราะอาจารยณ์พศฐิจะไปขายแอพพลเิคชัน่ ขายไอเดยีทีบ่อกว่าไม่เกดิเหตุมนั Zero Report และ Zero Report 
มนับนัทกึเอาไว้นะครบับนัทกึเอาไวเ้ชื่อมด้วยเทคโนโลยบีลอ็กเชนว่าพสิูจน์ในพืน้ทีป่ลอดภยั พื้นที่ไม่มโีรคปากเทา้
เป่ือยในววั เราเคยพสิจูน์ตวัเดยีวในจงัหวดัเชยีงใหม่เพราะความเสยีหาย 4 ลา้นเหรยีญอเมรกิา ผมตกใจมากเลย ท่าน
สามารถคุม Foot and Mouth ผมว่านี่สุดยอดจรงิๆความเสยีหายไม่รูเ้ท่าไหร่แต่เราไม่ไดพู้ดใหใ้ครฟังถ้าวนันี้ไม่มเีวที
ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั แต่ว่ามูลค่ามนัเป็นแบบนัน้แลว้นี่จะน าไปสู่การทีจ่ะประกนัการทีจ่ะบอกใหรู้ว้่าชุมชนมสีุขภาวะทีด่ ี
ถา้สมมุตวิ่ามนัเกดิโรคและใชร้ะบบนี้อย่างเขม้แขง็รฐัตอ้งช่วย หรอืบรษิทัประกนัอาจจะตอ้งลงมาช่วยธนาคารต่างๆ อนั
นี้มนัจะน าไปสู่สิง่ทีอ่าจารยณ์พศษิฏเ์รยีกว่า Micro insurance แต่ว่ามนัแสดงถงึศกัยภาพทีจ่ะต่อยอดในการเอาระบบ
ไปใช้ต่อนะครบั ทุกวนันี้เวลาเกิดถ้าเป็นในววันม Foot and Mouth ที่จริงในทางสุขภาพหนึ่งเดียวถือว่าเป็นเรื่อง
สุขภาพคุกคามสุขภาวะชุมชนเป็นอย่างยิง่ ค่าเสยีหายเมื่อกี ้4 ลา้นเหรยีญอเมรกิา คนเจา้ของววัเกอืบจะฆ่าตวัตายนะ
ครบั ชุมชนเกอืบจะฆ่ากนั กลวัโรคจะระบาดไปขา้งเคยีง ช่วยกนัปิด ชุมชนกจ็ะยิง่เจ๊ง มนัมวีธิคีดิที่จะน าเอาข้อมูล
เหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์  

- คณุจิรนพ ทองโสทิพย ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ผมสงสยัครบัอาจารยว์่ามนัต่อไปไดถ้งึระดบั
ไหนผมเชื่อว่าผ่อดดีถีา้เชื่อมต่ออกีสกันิดนึง มนัมทีีพ่วกผมท าและละอายใจมาหลายปีดดีกั และผมคดิว่ามนัเป็นวธิกีาร
แบบโง่มาโดยตลอดแลว้มนัก ็Error ตลอดขอ้มลูทุกอย่างผดิพลาดตลอดไปถงึรฐับาลกลางกผ็ดิพลาดแลว้กอ็อกแผนมา 
ต้นเหตุของปัญหามนัผดิเพีย้นนโยบายทีอ่อกมากต็้องเพีย้น ผมพูดถงึ จปฐ หลายท่านคงเจอผมท า จปฐ  ทีด่ทีีสุ่ดใน
ชวีติผมตัง้แต่เป็นรองนายกมา 20 ปี ปีท า 51% ซึ่งมากที่สุดแล้วเกอืบตายนะ ใช้งบประมาณไปมากมายและขอ้มูล 
Error เยอะมาก  แค่ ลายมอือสม.กแ็ย่แล้ว ถ้ามรีะบบนี้เราฝึกด้วยการรายงานแบบนี้และพฒันาใหร้ะบบมนัง่ายขึน้มี
การติ๊กต่อไป รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่สุขอนามยัเป็นยงัไงในแต่ละบ้านในแต่ละบ้านต้องมตีัวแทนผมมองอสม. 20 
หลงัคาเรอืนต่อ 1 ตอนนี้ผมมคีรวัเรอืนทีเ่กบ็ขอ้มลูไดล้ะเอยีดทีว่่าอสม.รบัผดิชอบประมาณ 81 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีจ่ะมี
คนอยู่ในประมาณ 80,000 คนทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูทีเ่ราสามารถเขา้ถงึไดแ้ต่ว่าพอวธิกีารการจดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเขยีน มนั 
Error เยอะมาก ถ้าระบบนี้ออกมาเราสามารถเพิ่มปีนึงท าครัง้เดียว และเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนรวดเร็วถูกต้อง 
เพราะฉะนัน้ ผมว่าขอ้มลูนี้จะเตมิเตม็และเป็นประโยชน์มากๆต่อสว่นกลาง  



หน้า | 49  

 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : จรงิๆตรงกบัผอ.กองแผนงานของอบจ.เชยีงใหม่เมื่อสกัประมาณเดอืนทีแ่ลว้ท่าน
เอาทมีท่านมา 4 คนมาประชุมกบัท่านอาจารยเ์ลศิรกักบัพวกเราทีค่ณะพูดเรื่องนี้เหมอืนกนัเป๊ะเลย ทีจ่รงิขอ้มลูจปฐ.ไม่
ตอ้งท าขอ้มลูอะไรเลยกไ็ดจ้ากขอ้มูลในระบบนี้ ถา้อาสารายงานขอ้มลูอะไรกแ็ลว้แต่ทีเ่ป็นขอ้มลูจรงิรายงานผ่านระบบนี้
เขา้มามนัจะถูกเรคคอรด์อยู่ในระบบหมดเลยไม่ต้องเกบ็อะไรใหม่ อนันี้คอืขอ้มูลจปฐ. ที่มาจากขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดใน
ครวัเรอืน จากอาสาคนที่เป็นเจ้าของขอ้มูลเป็นผู้รายงานขอ้มูลในระบบมนักจ็ะถูกบนัทกึได้เองทางฝ่ายบรหิารจะใช้
ขอ้มลูตวัไหนเรยีกออกมาไดเ้ลยมนัไม่เกะกะไม่รกรุงรงัเป็นขอ้มลูทีอ่พัเดทไดต้ลอดเวลา ตรงกบัทีฝ่่ายแผนของอบจ.มา
พูดและตอนนี้ทางอบจ.เชียงใหม่ก าลงักลบัไปคิดว่าจะท าแผนปรบัพวกนี้เข้าไปในแผน 4 ปี เมื่อกี้ขึ้นไปนิดหน่อย
เกีย่วกบัฟีเจอรใ์หม่ๆ แต่ไม่มเีวลาเดีย๋วใหน้ายกกนกศกัดิเ์ชญิพดูใหฟั้งครบั 

- นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือง อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่: ด้วยเวลาระยะสัน้ๆแนะน าเปิดสมุดเอกสาร
ประกอบประชุมทีห่น้า 15 นะครบั เป็นระบบทีท่างผ่อดดีเีป็นการพฒันาทีท่างแม่ทาอยากจะชวนผ่อดดีใีนการพฒันา
แอพพลเิคชัน่ เป็นการตัง้รบัจากเหตุการณ์ทีม่นัเกดิโรคระบาด ไม่ใช่ผมคดินะครบัเครอืข่ายพวกเราที ่แอพฯ ทุเรยีน
อ่อน กลว้ยน ้าวา้ทีบ่า้นธ ิโรคพชืทีพุ่นกยงูนครสวรรค ์พชืปลอดภยัทีท่่ามะนาวลพบุร ีเขาถามว่าอปท. เราท างานตัง้รบั
ตลอดคอืเกดิเรื่องถงึลงไปลุยวนัน้ีเป็นการตัง้รบัเพื่อแกปั้ญหา  ระบบดจิทิลัท าใหพ้ืน้ทีด่ขี ึน้อย่างไรเขาฝากทางแม่ทามา
เราจะท าอย่างไรท าใหต้วัของระบบดจิทิลัระบบอาสาสมคัรชุมชนเขา้ไปหนุนท าใหเ้กดิผลติภณัฑช์ุมชนขึน้มา  แลว้เกดิ
การยอมรบัเกดิการขยายประชาสมัพนัธอ์อกไปกบัคนอื่นรบัรูเ้พราะระบบดจิทิลัระบบเครอืขา่ยเป็นระบบทีแ่ขง็แรงที่สุด 
ถ้าวนัไหนผลติภณัฑข์องชุมชนถูกเครอืข่ายยอมรบัในชุมชนในเครอืข่ายผ่อดดีทีัว่ประเทศอย่างทีแ่ม่ทาม ี32 พืน้ทีถ่้า
พวกเรายอมรบัผลติภณัฑร์่วมกนัอย่างแม่ทามพีชืออแกนิค รบัร่อมทีุเรยีน พุนกยงูมนีม ถา้มะนาวมผีกัอะไรพวกนี้มนัก็
จะเกดิระบบสุดทา้ยกค็อืโปรโมทกนัเอง ปีหนึ่ง ปีหนึ่งมอีปท.มาศกึษาดูงานเยอะมากแต่ไม่รูว้่าใครดไีม่ดทีีผ่มคดิไวม้า
จากชุมชนเป็นสุขของส านักสตัวพ์ยายามหาของดใีนชุมชนน าพาพวกเราไปเรยีนรูเ้หมอืนกบัคนทีต่้องจ่าย  ต้องมกีาร
รบัรองว่าคุณตอ้งดจีรงิๆ กเ็ลยคดิว่าระบบดจิทิลัระบบรายงานผลดาวผ่อดดีไีปรบัประกนัผลคุณภาพสนิคา้ของชุมชนที่
แม่ทาเราเลอืกพชือนิทรยีว์่าเรามผีลติภณัฑน์ี้อยู่เพราะทุกวนันี้เราใชต้วัมาตรฐานขา้งนอกในการรบัรองมาตรฐานขา้ง
นอกแพงนะครบัอย่าง  Ifrom มกท หมดไม่ต ่ากว่า 3-4 พนัในการรบัรอง แต่พวกเรารบัรองใหผ้ลติภณัฑเ์ราเองมนัดูไม่
ค่อยสง่างามนะครบัแต่ถ้าวนัไหนนายกจากรบัร่อมารบัรองให้แม่ทาจากการดูแลขอ้มูลต่างๆพวกเราข้างในรบัรอง
กนัเองขา้งนอกรบัรอง ซึ่งวนันี้ถ้าในระบบเกษตรอนิทรยี์เราจะเหน็ว่า GVS เป็นระบบตรวจสอบภายใน ตอนนี้การ
รบัรองให้คนอื่นมารบัรองเราต้องรบัรองขา้งในกนัเองก่อนต้องท าข้างในให้มนัเข้มข้นก่อนแต่เราจะไม่ใช่เรื่องของ
ดุลพนิิจเป็นหลกัเราจะใชร้ะบบดจิทิลัระบบการส่งขอ้มูลและประมวลผลในการท าอนันี้กค็อืสิง่ที่คดิและส าคญักค็อืจะ
น าเอาขอ้มลูนี้โปรโมทใหก้บัตวัของคนขา้งนอกว่าแม่ทามอีาหารรา้นอาหารทีเ่ป็นอนิทรยีน์ะแม่ทามผีกัอนิทรยีน์ะรบัร่อ
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มรีา้นอาหารอนิทรยีม์ไีก่อนิทรยีเ์รากอ็ยากจะท าอยากจะชวนเครอืขา่ยมนัจะเป็นเรื่องของอาชพีทีจ่ะมายกระดบัใหเ้ป็น
รายได ้ยกระดบัสนิคา้ใหม้มีลูค่าเพิม่ขึน้ ตามความเขา้ใจของผมทีผ่มอยากไดน้ะครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท์ : ระบบนี้เป็นระบบคดิบวกมากว่าเชงิลบ เพราะเชื่อว่ากลไกทีม่อียู่แลว้การใช้งาน
จรงิอาจไม่สอดคลอ้งกบัผูบ้รโิภค สง่เสรมิใหเ้กดิอาหารปลอดภยัใหเ้กดิสงูสุดโดยอาศยัการมสีว่นร่วมและโชวข์องดวี่ามี
อะไรทีไ่หนบา้ง อย่างน้อยเริม่จากเครอืขา่ยขยายไปอกีหลายๆเครอืขา่ย ขยายไปทลีะกลุ่มใหเ้ตม็พืน้ทีใ่นอนาคต 

- อาจารยเ์ลิศรกั ศรีกิจการ : ทีท่่านนายกกนกศกัดิพ์ดูถงึเครอืขา่ย จะตอ้งเป็นอปท.ทีเ่ขม้แขง็จรงิๆเพราะว่าหวัใจมนั
คอืการนัต ีSystem ถา้ตวัเองไม่แน่ไม่กลา้รบัรองตวัเองหรอืรบัรองแลว้คนอื่นจบัโกหกไดม้นัจะยุ่งมนัจะพงัไปทัง้หมดทัง้
เครือข่าย  ถ้าตัวเองไม่แน่ไม่กล้ารับรองตัวเองหรือรับรองแล้วคนอื่นจบัโกหกได้มนัจะยุ่งมนัจะพังไปทัง้หมดทัง้
เครือข่ายแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงระบบนัน้เรา ท า Digital เพิ่มอีก 2 ตัวเราจะช่วยผู้ผลิต ด้านร้านอาหารว่าคุณผ่าน
มาตรฐานหรอืเปล่า เพราะฉะนัน้มาตรฐานเป็นมาตรฐานทีอ่าจจะบอกว่ายงัไม่สอดคล้องกบัชวีติความเป็นอยู่จรงิเรา
อาจจะต้องมมีาตรฐานของเราทีค่่อยๆปรบัทีผ่มพูดอย่างนี้แปลว่าท่านนายกทีใ่ดสนใจทีจ่ะเอาแอพฯตวันี้ทีก่ าลงัร่วม
พัฒนากับท่านนายกกนกศักดิจ์ะช่วยในการประกันคุณภาพของอาหารว่าในกลุ่มของที่ท่านดูแลอยู่เขาผลิตมี
กระบวนการผลติอย่างนี้มาดูเลย อาจารยเ์ลศิรักบอกว่าถา้มขี ัน้ตอนนี้ไดต้รวจแลว้รบัรองเลยผมรูเ้รื่อง haccp ค่อนขา้ง
ด ีขอนแก่นจะท ากไ็ด้นะครบัในววัหรอือะไรกว็่ากนัไปหรอืว่าในร้านอาหาร คนที่ไม่ได้ตกระดบัเลยไม่เป็นไรไม่ต้อง
ประจานเขาถา้คุณจะไดข้ึน้มา 2-3 ดาวคุณตอ้งแกก้่อนทีจ่ะไดด้าว แต่ว่าเราตอ้งการยกระดบัเพราะว่าทีคุ่กคามประเทศ
ไทยมากๆจนอยู่กนัไม่ได้ไปถามใครกต็ามผมไปคุยเรื่องนี้มา  แอพฯ ผ่อดดีไีปคุยว่าจะท าอาหารปลอดภยัและจะท า
อย่างไรดตีอนนี้ถา้ไปจบัคนเชยีงใหม่ 10 คนมาตรวจเลอืด  7 คนมสีารพษิเกนิมาตรฐานเรากเ็ลยคดิตวันี้ขึน้มาเผื่อท่าน
นายกอยากจะท าเรื่องยากๆจะเอาแอพฯตวันี้ไปใชม้นัจะชว่ยไดเ้ยอะมากเลย ถามผูเ้ชีย่ววชาญมาแลว้ผมไดผู้เ้ชีย่วชาญ
ระดบัประเทศระดบัส่งออก ifrom ท่านนายกกนกศกัดิก์น็ัง่อยู่ตรงน้ี เรื่องของอาหารปลอดภยัเริม่ทีก่ระบวนการผลติ  
เพราะฉะนัน้ถ้าอาศยัระบบบนัทกึดว้ยกระดาษไม่มทีางทีจ่ะเกดิ มนักจ็ะท าไดเ้ฉพาะทีม่เีงนิ 10 ลา้นรอ้ยลา้นพนัล้าน
ชาวบ้านท าไม่ได้แน่ แต่ระบบดจิทิลัที่เราก าลงัจะพฒันาขึน้มาก่อนที่จะไปสู่ดาวผ่อดีด ีจะเป็นระบบดจิทิลัที่ช่วยให้
ผูผ้ลติบนัทกึกระบวนการทีแ่สดงว่าสิง่ทีต่วัเองผลติปลอดภยัถา้เป็นรา้นอาหารกค็อืว่ามาตรวจผมไดเ้ลย ไม่ไดใ้ชผ้กัทีม่ี
สารเคมเีลย มาตราฐานอบต.มาดแูลว้ผมผ่าน  ตรวจมาตัง้ 2 ปีแลว้ไดค้ะแนนอนัน้ีจะเป็นระบบผมทีจ่ะช่วยในการบนัทกึ
และเป็นระบบทีจ่ะช่วยใหอ้ปท.เป็นผูต้รวจประเมนิเบือ้งตน้แบบง่ายๆไม่ใช่ไปเพิม่ภาระทีต่อ้งไปกรอกฟอรม์ 20 ฟอรม์
ถึงเวลามาไม่รู้ว่าฟอร์มนัน้อยู่ที่ไหน แต่ว่าจะเป็นระบบที่ใช้ดจิทิลัท าและประมวลผลกเ็ลยอยากจะขายไอเดยีว่าใคร
อยากเอาไปท าจะไดช้่วยกนัใช ้ 

 ในเรื่องของ จปฐ. เรากไ็ดคุ้ยแต่เราต้องคุยเรื่องการท าทะเบยีนสุนัขก่อน ในเรื่องของผ่อดดีกีลาง ณ วนันี้ใน
เรื่องของอปท.ถ้าสามารถจ่ายค่าเซฟิเวอรเ์ดอืนละ 200 บาทต่ออปท.ทีเ่มื่อเชา้นี้หวัหน้าครรชติจ่ายอยู่แลว้ทุกปีปีเป็น
หมื่นๆถ้าจะจ่ายใหผ้่อดดีเีดอืนละ 200 บาทต่ออปท. ถ้า อปท.จ่ายได ้ตวัแทนอปท. มาเป็นคณะกรรมการกลางนัง่คุย
กนั  200 บาทต่อ อปท.ถามที่ไหนกบ็อกว่าสบายมากจ่ายได้ แต่ กลวัเรยีกคนืจากกระเป๋าผม แต่แนวทางเป็นไปได้
แน่นอนครบั เราจะเริม่ทีผ่มเรยีนเมื่อเชา้เรื่องพษิสุนัขบ้าก่อน จรงิๆระบบตวันี้พรอ้มแลว้ทมีเทคเทคโนโลยจีะต้องมา
ปรบัตรงนู้นตรงนี้  

- คุณโชติ ช านิไพบูรณ์ ผอ.กองสาธารณสุจ อบต. ท่าข้าม จ.สงขลา : ขออนุญาตเพิ่มเติมท่านนายกกนกศกัดิ ์
feature และดาวผ่อดดี ีถา้เราเป็นตน้น ้าท าตัง้แต่ตน้น ้ากลางน ้าปลายน ้าและมปัีญหาแต่ทีจ่ะเกดิปัญหากค็อืกลวัทุนใหญ่
ไม่ไดแ้อนตี้เรื่องนี้เรื่องเดยีวแต่อกีเรื่องหนึ่งเรื่องของจปฐ. ผมกเ็จอมาโดยตลอดแต่ ณ ปัจจุบนันี้ทีป่ระจวบครีขีนัธ ์ณ 
วนันี้เขาใชร้ะบบแอพพลเิคชัน่เขาเอาไปท าแลว้และไม่มเีล่มแดงแลว้ปีนี้เป็นปีแรกลองดูว่าทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธท์ า
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ไดห้รอืไม่ไดถ้า้ท าไดก้จ็ะใชท้ัว่ประเทศ ถา้ท าไม่ไดก้ค็อืลม้เลกิ เพราะฉะนัน้ผ่อดดีเีตรยีมแอพฯ นี้ไดเ้ลยนะครบั ถา้เขา
ท าไม่ไดเ้ราท า ระบบปี 2563 จะเป็นของชุมพรทีต่อ้งใช ้ตอนนี้ผมกจ็ะพยายามอบรมผูพ้ฒันาชุมชนใหใ้ชแ้อพพลเิคชัน่
ตวันี้ ใหเ้ขาจบัจพีเีอสเป็นอนัดบัแรก ถา้จงัหวดัประจวบประสบผลส าเรจ็ ทัว่ประเทศใชเ้หมอืนกนั กเ็ตมิเตม็ตรงนี้ครบั 

- คณุจิรนพ ทองโสทิพย ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น : ขออนุญาตต่อยอดนิดเดยีวครบั ผมเป็นห่วง
ท่านนายกเอาอปท.ไปการนัตเีขาคอืผมผ่านกระบวนการนี้มาแลว้ปรากฏว่า การเมอืงมนัอ่อนไหวและมโีอกาสสงูมาก 
และมนัจะแปรเปลีย่นหลายเรื่อง แลว้เราจะคุมไม่ได ้แต่ว่าเราจะใชไ้ดใ้นกรณีทีอ่ยู่ในระบบเราตรวจสารพษิตรวจอะไร 
แต่พวกผมนะครบัอนัน้ีแลกเปลีย่นนะครบัแต่ผมใชว้ธิกีารตรวจสอบภายในกนัเองทีเ่ป็นเรื่องส าคญักค็อืผูข้ายเราจัดเป็น
เครอืข่ายผูข้าย ผูข้ายจะต้องมขีอ้มูลกนัและกนัและตรวจสอบกนัเอง โดยมขีอ้ตกลงว่า เราจะปลอดสารพษิไหมเราจะ
ปลอดภยัไหมหรอืจะเป็นผกัชุมชนว่ามา คนไหนปลอดสารมกีระบวนการตรวจสอบ แต่ถ้ามคีนไหนปนมาบา้งเอาแค่
ท่านปลอดภยัไหม คุมไม่ไดเ้ป็นผกัชุมชน คุณไปเสีย่งเอาเองนะ  มนัไปไดแ้ลว้เราลดแรงปะทะ  อนัที ่2 คอืกลุ่มผูซ้ื้อ
พวกผมไปท ากลุ่ม ผูซ้ือ้ พวกผมไปท ากระบวนการผูซ้ือ้เปิดโอกาสใหเ้ขาเขา้มาลงทะเบยีนมาซือ้บ่อยๆกแ็จกบตัรลดค่า
รถทวัร์ ไปดูว่าปลูกอะไรใชย้งัไง ฟาร์มอยู่ตรงไหนเอาปลาจากตรงไหนใหเ้หน็ชดัๆเลยเลี้ยงเรื่องจรงิไหม จะมคีนอยู่
ประมาณ 20 คนที่ Active  และเขากเ็ป็นเครอืข่ายและเขากต็รวจสอบมปีากมเีสยีงและเขากอ็อกมาสื่อสารมนัท าให้
กระบวนการตรวจสอบมนัเป็นกลางมากขึน้ อนัน้ีขออนุญาตเตมิถา้ไดร้ปูแบบนี้จะสวยงามมากนะครบั 

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท ์: คดิว่าตรงกนัครบั ระวงัเรื่องการเมอืงถงึแมจ้ะเป็นระบบ PGS ตอ้งมอีงกรวชิาการ
ทีเ่ป็นกลางอยู่ในระหว่างทดลองนะครบั สว่นทีอ่าจารยเ์ลศิรกัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญหลายระดบัไดท้ดลองใชม้าร่วมคุยแลว้
นะครบั อย่างทีเ่ครอืขา่ยแม่ทากค็อืระบบ MOU อยู่แลว้ น่าจะครอบคลุมทุกประเดน็ม ี7 ประเดน็ในเอกสารในหน้าที ่2 
ทีน้่องๆเขาแจกเมื่อเชา้ 

- รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ: ทางอปท. ทัง้ อบจ. เทศบาล อบต.ไหนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ระบบกระบวนนี้ถอืว่าตกรถไฟ 
ค าถามคอืพี่ๆ น้องๆในหอ้งนี้กเ็ชื่อว่าใหเ้พื่อนอื่นๆขึน้ขบวนรถไฟดว้ยกนัแต่อยากจะแอบสอบถามว่ามไีหมทีจ่บีแลว้จบี
อกีชวนแลว้ชวนอกีเป้ินไม่มายงัไงกไ็ม่มามไีหมคะ มที่านใดมปีระสบการณ์ตรงนี้บา้งค่ะ 

- นายกกนกศกัด์ิ ดวงแก้วเรือง อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ : มคีรบั ตอนทีไ่ปชวนเขาท างานอนัทีจ่รงิ 30 
ที่นี้วิธีการตอนที่ไปคุยก็จะไปกบัท่านนายกก็ไปนัง่คุยกบัท่านก็ยอมรบันะในฐานะของผู้บรหิารบางท่านก็ไม่ได้คิด
เหมอืนกนัหมดกม็ทีีไ่ปรอบแรกแลว้บอกว่ายงัไม่พรอ้มแต่ว่าสาเหตุหลกัๆกค็อืว่าเจา้หน้าทีง่านเยอะเป็นห่วงเจา้หน้าที ่
ผมน่าจะไปเกนิ 35 ทีท่ีไ่ปชวน 30 ทีน่ะครบักไ็ด้มา 30 ทีแ่ต่กย็อมรบัครบัว่าวนันัน้ทีเ่ราเขา้ไปคุยระบบต่างๆมนัยงัไม่
ชดั เขากม็องว่ามนัมไีลน์อยู่แล้วมอีาสาสมคัรอยู่แล้วที่นี่กโ็อเคแล้วกท็ี ่30 ที่นี่ต้องบอกว่าเราคุยในฐานะการท างาน
ร่วมกนัว่าเราจะเป็นจุดเริม่ต้นผมกค็ุยกบันายกทุกท่านว่าเรามเีวลา 2 ปีกว่าในการท างานร่วมกนั ถ้าได้ผลกช็วนกนั
ท างานต่อ ถ้าไม่ไดผ้ลกเ็ลกิ หน่วยกลา้ตายในวนันี้ทีห่นองยางกข็ยบัไปทางอ าเภอ กค็อืหลายทีท่ีเ่ราดูอยู่กเ็ชื่อมัน่ใน
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ อะไรทีม่ปีระโยชน์กบัทอ้งถิน่พวกเราท า แต่กย็อมรบักค็อืว่าตวัน้องเจา้หน้าทีพ่วกเราเป็นนายกไม่ใช่
ว่าเป็นผูท้ีส่ ัง่การอย่างเดยีว เรากท็ างานดว้ยกนัเรากเ็กรงใจเจา้หน้าที ่อนัที ่2 ทีเ่ราตดิกค็อืระเบยีบกฎหมาย มหีนังสอื
อะไรทีเ่คยสัง่การไหมมไีหมผมใช ้MOU 8 หน่วยงานมาใหเ้ขาดูเป็นหน้าทีไ่หมเป็นภารกจิไหมไปนี่ต้องเอาไปใหค้รบ
คอื 1 ผูบ้รหิาร 2 คณะกรรมการ รองปลดัไปนัง่คุย 3 คอืตวัอาสา ถา้ไปนัง่คุยนายกทุกทีอ่ยากท าหมดแต่ตดิคอืงานเขา้
เยอะหลายทีก่ย็งัถามหาหนงัสอืว่ามนัมหีนงัสอืสัง่การมอีะไรไหมพวกเราท าไหมอะไรอย่างนี้  

- อาจารยไ์พรชั ตระการศิรินนท:์ เชยีงใหม่ในผ่อดดี ี1.0 เมื่อ 4 ปีทีแ่ลว้คลา้ยๆกนั เราขอปศุสตัวใ์นการช่วยคดัเลอืก
อปท. น าร่อง มผีูล้งชื่อเขา้มาครัง้แรกจ านวน 75 อปท. แต่พอท าครบ 2 ปีกห็ายไป 3 แต่เรากไ็ม่ตามเขามา ถอืว่าเป็น
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ความสมคัรใจความพรอ้มของทัง้ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายการเมอืง และฝ่ายเจา้หน้าที ่และบรบิทของพืน้ที ่ขอบคุณมากๆครบั 
เพราะคดิว่าประเดน็ต่างๆน่าจะครอบคลุมหมดแล้ว นายกสุทศัน์ท่านเกบ็ประเดน็หมดแล้ว พรุ่งนี้ตอนท่านน าเสนอ 
พวกเราตอ้งช่วยกนัเตมิ เพราะประเดน็เยอะมาก ประเดน็ทีเ่รา List เอาไวเ้ป็นประเดน็ทีน่่าสนใจหมดเลย นัน่คอืค าตอบ
ที่เราอยากจะได้จากเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทัง้สองวนั สาระส าคญักค็อืว่าเพื่อให้เหน็ว่าทุกอปท.เ อาบทเรยีนที่เราได้
แลกเปลีย่นกนัจากเวทสีัน้ๆ 2 วนัมาใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ที ่เพราะเชื่อว่ามบีรบิทต่างๆทีค่งไม่เหมอืนกนัทัง้หมด และเชื่อ
ว่าสุดทา้ยแลว้เราอาจจะได ้10 หรอืหลาย 10 โมเดลทีเ่หมาะกบัแต่ละแห่ง และผ่อดดีกีลางกพ็รอ้มและยนิดทีีจ่ะเขา้ไป
ทุกสว่นทีอ่ยากใหผ้่อดดีกีลางเขา้ไปเพิม่เตมิครบั 
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เวทีแลกเปล่ียน :ปลดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยม ีคุณศริลิกัษณ์ ทรายเหนือ เป็นผูด้ าเนินรายการ และ น.สพ.เอกชยั ลยัยะ ท าหน้าทีเ่ลขาฯ 

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดีดี: เพิง่มาเจอวนันี้วนัแรก เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดในหอ้งนี้ ใน
ระหว่างทีเ่ราเสวนากนัสามารถยกมอืถามไดต้ลอดเวลา ผมนายสตัวแพทยเ์อกชยั ลยัยะ รบัหน้าทีเ่ป็นเลขาฯส าหรบั
หอ้งนี้ครบั ใครอยากไดห้รอืมปัีญหาอะไรเพิม่เตมิผมยนิดตีอบครบั ส่วนผูด้ าเนินรายการหลกัของเราในวนันี้ ทีจ่ะพดู
ถงึประเดน็ต่างๆ เรามคีุณศริลิกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดัอบต.หว้ยทราย (ปลดัหนิง) มปีระสบการณ์ทีส่งูมากๆสามารถ
ตอบทุกท่านได้ นอกจากจะมีปลดัหนิงแล้ว เรายงัมีที่ปรึกษาโครงการฯ คุณหมออาวุโส นายแพทย์เกรียงศักดิ ์
เวทีวุฒาจารย์ ท่านเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการสาธารณสุขมานาน และตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์คณะ
สาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น และในหอ้งนี้ม ีน.สพ.ปองพล หอมคง ซึง่เป็นนกัวจิยัร่วมกบัผ่อดดีเีลยกว็่า
ได ้ท่านท างานอยู่ในกองสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ มคีุณนัธทยภรณ์ เจยีงเพช็ร ์(คุณจติร) นักวชิาการสาธารณสขุ
ช านาญการพเิศษ อบจ.เชยีงราย ผูเ้ป็นแนวคดิ เป็นต้นคดิของฟีเจอรท์ี ่11ของผ่อดดี ีทีเ่ราใหร้ายงานผูป่้วยตดิเตยีง 
ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเราเพิ่งพฒันาได้สามเดือนที่ผ่านมา ช่วงนี้เป็นช่วงทดลองใช้ความเสถียรของฟีเจอร์นี้ที่จงัหวดั
เชยีงราย โดยเราก าลงัพฒันากนัอยู่ อกีระยะจะขยายใหทุ้กทีไ่ดใ้ชค้รบั 

ล าดบัต่อไปกจ็ะมอบเวทใีห้ปลดัหนิง ในระหว่างการเสวนาท่านใดมคี าถามสามารถถามได้ในแต่ละประเดน็ในแต่ละ
หวัขอ้ไดเ้ลยครบั ปลดัหนิงจะพดูคุยกนัไปทลีะขอ้ 
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- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต. ห้วยทราย: เรยีนทีป่รกึษาโครงการฯ ผูช้่วยนักวจิยั ผูแ้ทน อปท. ทีเ่ขา้มา
ร่วมกันในวันนี้  หลายๆท่านในที่นี้ น่าจะได้พบกันหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นที่
เชยีงใหม่หรอืทีพ่งังา ขออนุญาตสอบถามค่ะ ในส่วนทอ้งถิน่เองม ีอปท.ไหนทีไ่ด้
เข้าร่วมโครงการผ่อดีดีแล้วบ้างคะ(เจ้าหน้าที่ อปท.จากจังหวัดน่าน สงขลา 
อุบลราชธานี ราชบุร ียกมอื) 

แสดงว่าทีเ่หลอืเรากน่็าจะคุน้หน้าตุน้ตากนัด ีคอืในสว่นของดฉินัเขา้ร่วมโครงการ
ตัง้แต่เริม่โครงการฯครัง้แรก ตัง้แต่เกดิโรคห่าไก่ ถ้าใครทีอ่ยู่เชยีงใหมแ่ลว้เขา้รว่ม
โครงการผ่อดดีตีัง้แต่ทแีรกกจ็ะพบเหตุเป็นเรื่องโรคระบาดในสตัว์ค่ะ ซึ่งเรากม็ี
การพูดคุยกนัว่าการเริม่ต้นในเชยีงใหม่ เริม่ต้นจากโรคระบาดในสตัวเ์ป็นล าดบั
แรก ต่อมากม็กีารพฒันาไปในเรื่องโรคระบาดในคน และในเรื่องของสิง่แวดลอ้ม 

ตอนนี้เขา้สู่ปีทีส่ ีค่่อนขา้งจะครอบคลุมในหลายๆเรื่อง ซึง่ทางโครงการเองกจ็ะถามความคดิเหน็ของผูใ้ชว้่ าในส่วนของ 
อปท.ว่ามงีานส่วนไหนบ้างที่อยู่ในอ านาจหน้าที ่ในส่วนท้องถิ่นเรากเ็สนอไปว่า มเีรื่องไหนบ้างที่เราต้องการพฒันา
ระบบให้สามารถน าไปใชใ้นงานของทอ้งถิ่นได้ ในเวทวีนันี้กเ็หมอืนกนัช่วงทา้ยกจ็ะเปิดโอกาสว่า นอกจากฟีเจอร์ที่
ก าหนดไวใ้นระบบแลว้ ยงัมคีวามต้องการของทอ้งถิน่ในเรื่องไหนอกีบา้ง เพราะในเรื่องต่างๆในระบบทีใ่ชอ้ยู่ ถามว่า
เป็นเรื่องใหม่ไหม มนัไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เป็นเรื่องงานของทอ้งถิน่ซึง่เป็นบทบาทหน้าทีข่องท้องถิน่ทีท่ าอยู่แลว้ ไม่ว่า
โรคระบาดในคนสตัว์หรือสิง่แวดล้อม เพียงแต่ว่าระบบตัวนี้จะช่วยให้การท างานในส่วนท้องถิ่นให้รวดเร็วขึ้นและ
สามารถแกปั้ญหารวดเรว็ ในพืน้ทีแ่ละทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืมรีะบบสามารถเกบ็สถตินิ ามาวเิคราะหแ์ละดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
ในหลายๆเวททีีผ่่านมาเกดิค าถามว่า ปกตใินแอพลเิคชัน่ไลน์เองกส็ามารถแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างรวดเรว็อยู่แลว้ 
แต่พอมกีารแกไ้ขปัญหาจบมนักจ็บ มนัไม่มรีะบบ report ทีส่ามารถรายงานใหผู้บ้รหิารหรอืองคก์รท้องถิน่ น าปัญหา
และแนวทางการแก้ไขมาวเิคราะห์เพื่อวางแผนต่อว่าถ้าในอนาคตถ้าเกดิเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้อกี เราจะจดัการ
อย่างไร ตอนนี้เราจะมาพดูถงึประโยชน์ของผ่อดดีคี่ะ เริม่ในส่วนของ อบจ. เชยีงราย ซึง่คุณนธัทยภรณ์ เจยีงเพช็ร ์หรอื
คุณจติรไดน้ าเสนอในเรื่องของผูป่้วยตดิเตยีงเพิม่ขึน้มา ซึง่ในส่วนทอ้งถิน่ทีอ่ื่นทีอ่ยู่ในระบบยงัไม่ไดใ้ช ้นอกจากส่วน
ของเชยีงราย ซึง่ถ้าเสถยีรแลว้จะไดด้ าเนินการเปิดใหท้ีอ่ื่นไดใ้ชด้ว้ย เพราะว่าในส่วนของท้องถิน่เอง ในเรื่องกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพระดบัพืน้ที ่การบรหิารจดัการระบบการดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ ทีแ่ต่ละองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการอยู่ ซึ่งคดิว่าถ้าแต่ละท้องถิ่นเขา้ร่วมโครงการผ่อดดี ีกจ็ะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
เชญิคุณจติรในประเดน็น้ีค่ะ 

- คณุนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย: ก่อนที่จะไปถงึผูป่้วยตดิ
เตยีงหรอืผูป่้วยยากไร ้ขอเทา้ความไปถงึแอพฯเดมิทีเ่ราใช ้ในสว่นของ อบจ. ซึง่เรามพีืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบในระดบัจงัหวดั
ทัง้หมด โดยภาพรวมและอ านาจหน้าทีเ่ราเป็นฝ่ายสนับสนุน ทุกท่านอาจสงสยัว่าท าไมผูบ้รหิารท่านอื่นใหค้วามสนใจ 
จากการทีเ่ราไดร้่วมโครงการกบัผ่อดดี ีอบจ. กเ็ลยมผีูดู้แลระบบของเราเอง การทีเ่รามผีูดู้แลระบบท าใหเ้รารูร้ายงาน
ผ่านแดชบอรด์ตวันัน้ เราขออนุญาตฝ่ายบรกิารทีจ่ะเพิม่เบอรโ์ทรศพัทข์องท่านเขา้ไปในตวัแดชบอรด์ของผ่อดดีนีี่ดว้ย 
เพราะฉะนัน้ เมื่อมเีหตุการณ์ในพืน้ที ่มอีาสารายงานเขา้มา มนัจะขึน้ในมอืถอืของท่านเลย ท่านผูบ้รหิารกม็องเหน็ว่า
เหตุการณ์เกดิที่ไหน ต าบลอะไร จะทราบเหตุการณ์ของต าบล อ าเภอนัน้ๆ แล้วท่านกจ็ะสอบถามความคบืหน้าว่า 
อปท. ของพื้นที่นัน้ๆได้ด าเนินการณ์อย่างไรบ้าง และบรเิวณนัน้ๆได้ร้องขอความช่วยเหลือมาหรือไม่ เพราะว่าถ้า 
อปท. ในพืน้ทีเ่กนิศกัยภาพ รอ้งขอมาที ่อบจ. ท่านกส็ามารถสัง่การและใหก้ารสนบัสนุนไดท้นัท ีนี่คอืผ่อดดีตีวัแรกทีไ่ด้
พฒันาฟีเจอรห์ลกันะคะ ท่านไดเ้ลง็เหน็ว่ามนัมปีระโยชน์และมปีระสทิธภิาพ เป็นการรูส้ถานการณ์ในพืน้ที ่ไม่ว่าท่านจะ
อยู่ทีไ่หนกต็ามมนัจะขึน้ในสมารโ์ฟนของท่านเลย ท่านกร็ูท้ ัง้หมดและสามารถสัง่การณ์ไดเ้ลย มนัจงึเป็นทีม่าของฟีเจอร์
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ตวัพเิศษ กค็อืกรณีของผู้ป่วยติดบา้นติดเตยีง เนื่อง อบจ. เชยีงรายได้ท าขอ้ตกลงกบั สปสช. เขต1 ในเรื่องกองทุน
สขุภาพ ในเรื่องของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยทีจ่ าเป็น ทีต่อ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูในพืน้ที ่18 อ าเภอ เราตกลงกนั อบจ. 
ไดจ้ดัสรรงบลงไปแลว้ สปสช. กจ็ดัสรรงบประมาณมาในวงเงนิที่เท่ากนั อบจ. ไดด้ าเนินมาตัง้แต่ปี 2560 -2562  ซึง่
การด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟู กลุ่มเป้าหมายทีส่ าคญัคอื ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูหรอืผูท้ีป่่วยตดิเตียง
นัน่เอง ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสในพืน้ทีห่่างไกลทีไ่ปไม่ถงึ การช่วยเหลอืยากล าบาก เลยเป็นทีม่า อบจ. ไม่มขีอ้มลูเลย 
ขอ้มูลกระจายหลายพืน้ทีไ่ม่ว่าจะเป็น พม. สาธารณสุข กเ็ลยเป็นทีม่าของท ายงัไงใหเ้ราไดข้อ้มลูตรงนี่ นอกจากขอ้มลู
แลว้ เราจะใหก้ารช่วยเหลอืเขาไดท้นัท่วงท ีในฐานะที ่อบจ. เป็นเจา้ภาพหลกัในกองทุนฟ้ืนฟูอยู่แลว้ กเ็ลยเป็นที่มาของ
ฟีเจอรน์ี้ และทางผ่อดดีเีชยีงใหม่กไ็ดใ้หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีไดพ้ฒันาแอพผ่อดดีตีวัเดมิขึน้มาใหใ้ช ้ตอนนี้ทดลอง
ใชอ้ยู่ และมเีคสเกดิขึน้จรงิแลว้ในพืน้ที ่และสามารถใหค้วามช่วยเหลอืไดอ้ย่างทนัท่วงทแีละมปีระสทิธภิาพ จะเหน็ว่า
การด าเนินงาน อบจ. ขบัเคลื่อนภายใต้แผนงานตามปกติ ไม่ได้มงีบประมาณเพิม่ เพียงแต่เอามาผนวกกบัเขา้กบั
แผนงานปกตขิองเรา ซึง่เป็นอ านาจหน้าทีอ่ยู่แลว้  

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต. ห้วยทราย: ในสว่นทีคุ่ณจติรน าเสนอภาพใหญ่ทีม่พีีใ่หญ่ คอื อบจ.เชยีงราย 
เป็นผูข้บัเคลื่อน ดว้ยรูปแบบของเชยีงรายเป็นการร่วมมอืระหว่างส่วนราชการทัง้หมดโดยม ีปภ. เป็นเจา้ภาพหลกั แต่
ของเชยีงใหม่ที่เกดิขึน้มคีวามแตกต่างเกดิขึน้จากโครงการฯ กเ็ลยเกดิขึน้จากทีโ่รคระบาดในสตัว ์ถ้าย้อนมาในส่วน 
อบต. เลก็ๆอาจจะมคี าถาม ในส่วนดฉิันนัน้กม็คี าถามเนื่องจาก อบต. นัน้เป็นขนาดเล็ก ไม่มกีองสาธารณสุข ในเรื่อง
ของระบบผ่อดีดีแต่ละหน่วยงานจะพิจารณาว่าเป็นงานในส่วนของกองไหนนัน้ จริงๆก็เป็นในเรื่อง คน สตัว์ และ
สิง่แวดลอ้มกอ็ยู่ทีศ่กัยภาพของแต่ละหน่วยว่าเหมาะสมหรอืไม่ ในส่วนของ อบต. หว้ยทรายเองกอ็ยู่ในส่วนของส านกั
ปลัด และมีน้องเจ้าหน้าที่ก็เป็นพนักงานจ้างงานที่เป็นผู้ดูแลระบบ เพราะเราไม่มีนักวิชาการสาธารณสุข และ
นักวิชาการเกษตร เรื่องปศุสตัว์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลย เราไม่มีผู้ช านาญการเรื่องนี้เลย  แต่พอมีระบบนี้เข้ามา ที่เป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รกบัทอ้งถิน่ทีม่ขีนาดเลก็  กเ็ป็นเรื่องของงานเฉพาะดา้น ถ้ามกีารรายงานเขา้มาในระบบเกดิ
โรคระบาดไก่ในพืน้ทีเ่กีย่วกบัสตัว ์เราไม่มบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เรากเ็ป็นคนดแูลในเบือ้งตน้ เขา้ไปควบคุม 
เขา้ไปประชาสมัพนัธ ์แต่รายละเอยีดมากกว่านี้จะประสานงานไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ปศุสตัวอ์ าเภอ ปศุสตัว์
จงัหวดั โครงการผ่อดดี ีจะเขา้มาช่วยเหลอืทอ้งถิน่ ถา้เป็นโรคในคนกจ็ะเป็นสาธารณสขุ อ าเภอ หรอืสาธารณสขุจงัหวดั 
จะเป็นขอ้ดใีนการท างานบูรณาการระหว่างทอ้งถิน่กบัหน่วยงานอื่น ทีม่บีุคลากรจ ากดั แต่ว่าเบือ้งต้นทีเ่กดิประโยชน์
สงูสุดกค็อืแกปั้ญหาไดท้นัท่วงท ีสามารถควบคุมเหตุทีเ่กดิขึน้ไม่ใหร้ะบาด อย่างกรณีที ่อบต.หว้ยทรายเกดิโรคระบาด
ในไก่หรอืโรคห่าไก่ สถานการณ์ตอนนัน้ พอเกดิเหตุการณ์เรากม็กีารประสานงานเบือ้งตน้กบัปศุสตัวอ์ าเภอและจงัหวดั 
พอรบัทราบ เขากจ็ะเขา้มาในพื้นทีม่าช่วยในด้านของเทคนิคและทางทมีผ่อดดี ีกเ็ขา้มาในพื้นทีส่ามารถควบคุมโรค
ระบาดในพืน้ทีไ่ดร้วดเรว็ขึน้ ตอนนี้ทีพ่ฒันาไปถงึโรคไขเ้ลอืดออก และมกีรณีศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม่ในพืน้ที ่อบต.
รอ้งววัแดง ในเรื่องของไขเ้ลอืดออกเอง อบต.หว้ยทราย ไม่มกีองสาธารณสุข เรากต็้องไปขอความร่วมมอืกบั รพ.สต. 
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ซึง่เดมิเขาจะต้องมกีารรายงานในรูปแบบของกระดาษ พอมแีอพลเิคชัน่  อาสาสมคัรทีท่ างานในพื้นที ่กส็ามารถเกบ็
ขอ้มูลและรายงานส่งเขา้มาในระบบๆกป็ระมวลผลได ้ถามว่าการใชร้ะบบ ผ่อดดีสีามารถช่วยแกปั้ญหาไดเ้ป็นอย่างดี
หรอืไม่ ถ้าเป็นเหตุการณ์ทีส่ามารถจดัการเบด็เสรจ็ภายในทอ้งถิน่ไดเ้องผูบ้รหิารกส็ามารถใชบุ้คลากรของเรา ถ้าเป็น
การเชื่อมประสานหน่วยงานอื่น บางทขีอ้มูลที่เป็นความเป็นจรงิในพื้นที่บางหน่วยงานเขากไ็ม่เปิดรายงานทัง้หมด  
เพราะอาจจะเป็นตัวชี้วดัของหน่วยงานนัน้ เรายกตัวอย่างการควบคุมลูกน ้ายุงลาย ถ้าลงระบบเสร็จรายงานตาม
ขอ้เทจ็จรงิผลออกมา ซึง่เรื่องดงักล่าวเป็นตวัชีว้ดั ของหน่วยงานทีจ่ะตอ้งควบคุมสถานการณ์ใหไ้ดต้ามตวัชีว้ดัรายงาน
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวกจ็ะส่งผลตอเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตัิงานของหน่วยงานนัน้  ในกรณีที่เราไม่ได้รบัถ่ายโอน รพ.สต.มา
สงักดัทอ้งถิน่ คอื ถ้าเป็นกระดาษท าการแบบเดมิ กย็งัสามารถที่จะบอกไดว้่าไม่มใีนสถานการณ์นัน้ได ้รวมถงึแมแ้ต่
โรคระบาดในสตัว์กเ็หมอืนกนั อนันี้เราพูดถึงขอ้เทจ็จรงิเรื่องของการท างาน เดีย๋วกค็งมทีางออก ในเรื่องของความ
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในรูปแบบไหน แลว้ในเรื่องงบประมาณเองในหลายๆทอ้งถิน่เองกบ็อกว่า มนัไม่สามารถทีจ่ะ
ใชง้บประมาณในส่วน อปท. ได ้กม็หีลายทีท่ีม่ขีอ้วติกกงัวลตรงนัน้ จรงิๆอย่างทีบ่อกดว้ยเป็นเรื่องของโรคระบาดคน 
สตัว์ สิง่แวดล้อม มนัเป็นบทบาท ภารกจิ เป็นหน้าทีห่ลกัของทอ้งถิน่เราอยู่แลว้ การป้องกนัโรคและ ระงบัโรคตดิต่อ 
เขยีนใน กฎหมายชดัเจนอยู่แลว้ เรากส็ามารถน ามาปรบัใช ้ในเรื่องการสรา้งศูนยส์ุขภาพหนึ่งเดยีวกเ็หมอืนกนั เราก็
สามารถปรบัใชไ้ด ้การตัง้งบประมาณในเรื่องของการควบคุมและป้องกนัโรคระบาดในพืน้ทีม่อียู่แลว้ เรากส็ามารถทีจ่ะ
เอาตวัโครงการน้ีมาตัง้เป็นกจิกรรมย่อยในงบประมาณ ทีเ่ราตัง้ไว ้ไม่ไดจ้ะตัง้โครงการใหม่เป็นภาระงบประมาณเหมอืน
ที ่อบจ.บอก กจ็ะเป็นในลกัษณะแบบนัน้ แลว้ในสว่นส าคญักค็อืว่า ทุกภาคสว่นส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนการปฏบิตังิาน
กค็อื   

1.ทางผ่อดดีกีลางเขามรีะบบใหเ้รา 
2.ทอ้งถิน่เราเองกต็อ้งมอีาสา  
3.ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นคนดูในระบบรายงานหรอืว่าแดชบอร์ด ที่สามารถจะดู

ระบบรายงานและสรุปผลเสนอผู้บรหิารเพื่อน าไปวางแผนการแก้ไขปัญหาในครัง้ต่อไป กม็สี่วนที่อาจจะเป็นปัญหา
ในทางปฏบิตั ิเราเริม่จากการน าระบบผ่อดดีมีารายงานสิง่ทีผ่ดิปกต ิเวลาเกิดเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ไม่ปกตต่ิางๆ 
จะสามารถเขา้ไปแกปั้ญหาทนัท่วงทไีด้ แต่พอเราใชไ้ปในระดบัหนึ่ง กม็คี าถามจากทอ้งถิ่นว่า อะไรที่เป็นรายงานใน
สถานะปกต ิจะเป็นไปไดไ้หมทีจ่ะพฒันาแอพฯ  ลกัษณะงานทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อปท. กย็อ้นมาถงึในหลายๆเรื่อง
ทีเ่ขาพฒันาขึน้มา เพราะว่าในเรื่องภยัต่างๆ ปีหนึ่ง บาง อปท.อาจไม่เกดิด้วยซ ้าไป ถ้าเราจะใหอ้าสารายงานเฉพาะ
เหตุทีผ่ดิปกต ินานๆครัง้ถงึจะมสีถานการณ์ในพืน้ที ่พอนานๆไป เขากจ็ะลมืไม่ท าหน้าที ่แต่จรงิๆโครงการฯเริม่แรกให้
รายงานเหตุการณ์ผดิปกติและเหตุการณ์ปกติ หมายถึงว่าเริม่ต้นจากโรคระบาดในสตัว์ แต่พอนานไป มนัไม่มอีะไร
เกดิขึน้ มนัก็จะหายไป เราเลยต้องกลบัมาทบทวนกบัโครงการฯว่า อะไรเป็นบทบาทหน้าทีข่องท้องถิน่แล้วสามารถ
รายงานในภาวะปกตแิลว้ทอ้งถิน่สามารถน าขอ้มลูตวันัน้มาใชว้างแผนพฒันารวมถงึการแกไ้ขปัญหาในพืน้ที ่มนัจะท า
ใหร้ะบบตวันี้สามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของอปท.และยงัยนืยนัเหมอืนเดมิว่าระบบ PODD จะช่วยใหก้ารท างานของ 
อปท. มรีะบบมากขึน้ ไม่ใช่ผูบ้รหิารสัง่เสรจ็แลว้กค็อืเสรจ็ แต่มนัไม่มรีางานผลออกมาเป็นรปูธรรมการท างานถา้มรีะบบ
รายงาน มาช่วยเรากจ็ะท าใหรู้ปแบบการท างานของทอ้งถิน่พฒันา เข้ากบัยุคดจิทิลัน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์และเป็นผลดกีบัทอ้งถิน่เรา ประเดน็น้ีคุณจติรมอีะไรจะเพิม่เตมิไหมคะ 

- คณุนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย: อบจ. เราไม่ได้ใชข้อ้มูล
ตรงนัน้ปฏบิตัิ แต่ใช้การบรหิารจดัการและการสนับสนุนมากกว่า เพราะฉะนัน้ อย่างที่ปลดัหนิงพูด มนัใช้ได้จริง ใน
กรณีทีผู่ป่้วยตดิบา้นตดิเตยีง เราไม่มขีอ้มูลอยู่ในมอื เราไปเจอเคสในพืน้ทีม่รีายงานเขา้มา ตวัแอพฯหรอืฟีเจอรท์ีท่าง
ผ่อดีดีพฒันามาให้จะมีรูปถ่ายบตัรประชาชน ถ่ายสภาพผู้ป่วยติดเตียงประกอบและแจ้งพิกัดได้ด้วย ท าให้เราได้
ประสานกบัทางพื้นที่ว่าอยู่เขต รพ.สต.ไหน อปท.ใด เราก็จะได้คุยกนัและเบื้องต้นจะได้รู้ว่า อปท. และ รพ.สต. 
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ช่วยเหลอือะไรบา้ง และในส่วนทีข่าดเคา้จะต้องมารบัการช่วยเหลอืในระดบัจงัหวดั เขาจะต้องท าอย่างไรบา้ง เราเจอ
และใชจ้รงิมาแลว้ในพืน้ที ่ในยุคปัจจุบนัทุกคนทุกพืน้ทีม่สีมารท์โฟนอยู่แลว้ แต่ว่าอาสาอาจจะตอ้งพฒันาศกัยภาพเพิม่
อกีนิดนึง บางคนบางพืน้ทีอ่ย่างจงัหวัดเชยีงรายมปัีญหาเหมอืนกนัคอือาสาผ่อดดี ีอยู่ในวยัทีค่่อนขา้งสงูอายุ ไม่ค่อย
ถนดัใชส้มารท์โฟน แต่มวีธิจีดัการในกลุ่ม คอืเคา้จะมผีูน้ ากลุ่ม เช่น อปท. มอีาสา 20คน เคา้อาจจะมกีลุ่มย่อยประมาณ 
4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มจะมปีระธานกลุ่ม ซึง่จะเป็นผูน้ าเยาวชน เป็นคนทีใ่ชส้ื่อใชโ้ซเชยีลคล่องทีสุ่ดน ากลุ่ม 
เบื้องต้นโทรศพัทแ์จ้งแล้วผูน้ ากลุ่มจะรายงานผ่านแอพฯให้ เค้ามกีารปรบัตวั เพราะฉะนัน้ระบบจะใชไ้ด้ดหีรอืยัง่ยนื
หรอืไม่ขึน้อยู่กบัพวกเราเอง ซึง่อยู่ในพืน้ที่ในส่วนจงัหวดัเชยีงรายผ่อดดีพีรอ้มจะเขา้ไปสนับสนุนทุกพืน้ที่ และคดิว่าปี 
2562  จะเตม็ในทุกพืน้ทีท่ ัว่ทัง้จงัหวดัค่ะ 

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดีดี: มี อปท. ไหนที่เคยใช้ระบบ อยากจะแชร์ประสบการณ์หรอืมี
ค าถามไหมครบั ถามไดน้ะครบั ทีท่่านไดล้องใชม้า 

- คณุอารีรตัน์ มาตนั นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ : ใชผ้่อดดีมีาปีหนึ่งแลว้ แต่เดมิเขาจะใช้
ระบบไลน์และใชโ้ทรศพัทเ์ป็นประจ า คราวนี้มผี่อดดี ีบางคนจะใชแ้อพฯผ่อดดีใีนการเฝ้าระวงั บางคนยงัใชไ้ลน์อยู่จะท า
ยงัไงใหเ้ขาใชเ้ป็นประจ าไดบ้า้งคะ บางคนเขาจะตดิโทรศพัทม์าก ขอแค่ไดคุ้ย ท าอย่างไรใหเ้ปลีย่นว่าโทรศพัทม์าคุย
เป็นการแจง้ผ่านแอพฯ จะไดร้ายละเอยีดมากขึน้  ท่านผูม้ปีระสบการณ์ทีท่ าแลว้หลายปีช่วยแชรด์ว้ยค่ะ 

- คณุถวลัย ์พวงบุบผา ผอ.กองสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม ทต. สนัโป่ง จ.เชียงใหม่ : อยากจะแชรป์ระเดน็เรื่องของ
การท างาน เรื่องของอาสา ท้องถิ่นตอนนี้มีปัญหา ในส่วนตัวเองครับ เพื่อนพี่น้องที่ท างานด้วนกันก็มีปัญหากบั
หน่วยงานตรวจสอบ ตอนนี้อาสาทีท่อ้งถิน่ดูแลไดม้ ี1.อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน อปพร. 2.อาสาทอ้งถิน่รกัษ์
โลก (อถล.) ทีม่รีะเบยีบใหด้แูล เพราะฉะนัน้ อาสาอื่นๆทอ้งถิน่เราดแูลไม่ได ้อนัน้ีอาจจะไม่เป็นประเดน็ แต่อกีหน่อยจะ
เป็นประเดน็ ผมเลยเปิดประเดน็ว่า วนันี้จะท ายงัไง ใหอ้าสาของเราไปถงึในระดบันโยบาย ใหอ้าสาสมคัรผ่อดดีมีทีี่ยนื
อยู่ในสงัคม ใหม้ตีวัตนจรงิๆ ไม่ใช่มแีค่ทีเ่ราเป็นอยู่นี้ ใหเ้ขามตีวัตนเหมอืน อสม. อปพร. เขากจ็ะท างานไดเ้ตม็ที ่ถ้า
เป็นแบบนี้ได้จะท าใหง้านของผ่อดดีไีปต่อได้ อกีประเดน็หนึ่ง อยากเสนอจรงิๆ ระบบผ่อดดีเีป็นระบบที ่ในยุคนี้ไทย
แลนด์ 4.0 ยุคที่ 4G ประเทศลาวม ี5G เรยีบร้อยและถ้าอยากจะไปต่อ ในระบบท้องถิ่นด้วยคนมอียู่จ ากดั ท้องถิ่นม ี
7,500 กว่าแห่ง หน่วยงานที่รบัผดิชอบกค็อืกองสาธารณสุขมไีม่ถึง 50% คนที่รบัผดิชอบอย่างเช่น ปลดัหนิงยงัไม่มี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะฉะนัน้ถ้าไม่มเีจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รบัผดิชอบโอกาสที่ จะขบัเคลื่อนต่อไปขา้งหน้ากจ็ะ
ล าบาก ถา้มโีอกาสไดไ้ประดบักรม หรอืกระทรวงโดยเฉพาะเวททีีเ่รามาในวนัน้ีทีเ่รามาสรุปโครงการฯ แต่เรายงัไม่เหน็
ผูร้บัผดิชอบจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นเขา้มามสีว่นร่วมในเวท ีถา้เราสามารถเชื่อมโยงไปถงึเขาแลว้เบื้องต้น
เรื่องงานผมไม่ห่วง ระบบนี้เป็นระบบทีด่ทีีส่ดุเท่าทีผ่มเคยสมัผสัมา เพราะบางหน่วยงานบางทอ้งถิน่สามารถหยิบขอ้มลู
ตรงนี้ได ้แต่ขอ้มูลส่วนอื่นส่งขอ้มลูไปแลว้หาย หน่วยงานทีข่อไปไดเ้อาไปใชแ้ต่หน่วยงานตน้ทางไม่ไดเ้อาไปใชข้อ้มลู
ตรงนี้ดมีาก แต่จะท ายงัไงใหท้อ้งถิน่มคีนทีท่ างานดา้นนี้รบัผดิชอบดา้นนี้โดยตรง เพราะฉะนัน้เราไปต่อไม่ไดเ้พราะว่า
บุคลากรน้อย ท ายงัไงจะให้มหีน่วยงานที่รบัผดิชอบงานส่วนนี้อย่างน้อยเป็นโครงสร้างหรือใช้ ม.44 เปิดกรอบทัว่
ประเทศ 1.ก าหนดโครงสรา้ง ม ีผอ.กองสาธารณสขุ หวัหน้าฝ่ายฯ นกัวชิาการฯ 2.เรื่องของการท างาน ช่วงแรกของผ่อ
ดดีเีริม่ต้นดมีากที่ ทต.สนัโป่ง เริม่พร้อมกบัปลดัหนิงเป็นอะไรที่ดมีากคอืเรามกีารแชร์กนั  แต่หลกัๆต้องใช้เงนิของ
ท้องถิ่นเอง ผมอยากจะฝากแต่ละท้องถิน่ว่า เรื่องระเบยีบการใช้เงนิกฎหมายของ อบจ. เทศบาล และอบต. ต่างกนั
เพราะฉะนัน้กรอบอ านาจหน้าทีต่่างกนั วนัแรกหน่วยงานตรวจสอบถาม สตง. ต้องถามว่าเป็นอ านาจหน้าทีไ่หม ถ้า
ไม่ใช่หน้าทีต่อ้งคนืเงนิ สตง. สอบถามว่าทีท่ ามปีระโยชน์ต่อประชาชนไหม ถ้าตอบ 2-3 ขอ้นี้ไม่ได ้เตรยีมตวัส่งเงนิคนื
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ได ้กเ็ลยฝากทางทมีงานท ายงัไงถงึจะไปสูร่ะดบันโยบายและเรื่องคนท างานได ้เอางานไปฝากไวท้ี่กรมหรอืกระทรวงได ้
งานกไ็ปต่อไดท้ัว่ราชอาณาจกัรครบั ขอบคุณครบั 

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดัอบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่ : ในเรื่องของประเดน็นโยบายในสว่นของผ่อดดี ี กไ็ด้
มกีารผลกัดนักนัมาตลอด อาจจะต้องเขา้ไปเป็นตวัชีว้ดัของหน่วยงานทีจ่ะมาเชื่อมประสานกนัไม่ว่า ในส่วนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเรื่องของปศุสตัว ์สาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทัง้หมด รวมถงึป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัที่ได้คุยกนัไว้ อาจารย์เลศิรกัหวัหน้าโครงการเองกไ็ด้คุยกนัมกีารเสนอในอนาคตกอ็ยากเหน็เป็นรูปแบบนี้ แต่ใน
เรื่องของงบประมาณดว้ยลกัษณะงานทีม่ ีในความคดิเหน็สว่นตวัในลกัษณะงาน เป็นบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของท้องถิ่นอยู่แล้ว มันก็ไม่ออกนอกเหนือไปจากนัน้ จึงสามารถใช้งบประมาณปกติของเราได้ เพียงแต่ว่าใน
รายละเอยีดประกอบงบประมาณจะออกมาเป็นลกัษณะอย่างไร อย่างโครงการใหญ่ของเราจะเป็นโครงการควบคุมและ
เฝ้าระวงัโรคติดต่อ กจิกรรมย่อยกจ็ะเป็นรายละเอยีดงานพวกนี้ ถึงแม้เราจะไม่สามารถทีจ่ะอบรมอาสมคัรผ่อดดีไีด้
โดยตรงดว้ยไม่ม ีระเบยีบรองรบัอย่าง อปพร. หรอือาสาสมคัรอื่นๆ แต่คนทีเ่ขา้มาท างานกค็่อนขา้งจะเป็นกลุ่มเดยีวกนั
อยู่แลว้ในส่วนของ อบต.หว้ยทรายเองเวลาอบรม ซึ่งไดเ้งนิสนับสนุนจากโครงการพอไม่มเีรากใ็ชเ้วทใีนการอบรมให้
ความรูเ้รื่องอย่างอื่นและมเีรื่องงานของ ผ่อดดีเีขา้ไปร่วมไดอ้ยู่แลว้เพราะมนัเป็นเรื่องของการควบคุมและป้องกนัโรคใน
พืน้ทีข่องเรา ในเรื่องของการท างาน ส าหรบัท่านอื่นมแีลกเปลีย่นไหมคะ 

- คุณสกัการ ณิยกลุ ปลดัเทศบาลสนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ : ผมมองว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่าจะมา
ส่งเสรมิและสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย ผมย้ายมาอยู่ทีน่ี่ประมาณ 8 เดอืนนโยบายของผู้บรหิารเก่า เขา้ร่วมโครงการทัง้ 
สสส.และ ผ่อดดี ีเราเขา้ครัง้แรกกโ็อเคมปีระโยชน์สว่นหนึ่ง อาสาสมคัรเป็น อสม. เรื่องการอบรมผมไม่ซเีรยีส เรากเ็อา
วชิานี้ใส่เขา้ไป อาสาคนเดยีวสวมหมวก 5 ใบเป็นทัง้อาสาสมคัรสุขภาพ อาสาสมคัรชุมชน เพราะฉะนัน้เวลาอบรม อส
ม. กส็ามารถใสว่ชิาเกีย่วกบัแอพพลเิคชัน่ไดเ้ลย แลว้กอ็กีประเดน็นึง อสม. ตอ้งใหค้วามรูเ้รื่องเทคโนโลย ีอสม. บางคน
อายุเยอะกเ็ป็นประเดน็อยู่เหมอืนกนั มนักต็ดิขดัเรื่องของการศกึษา เราต้องดูว่าจะปรบัใชย้งัไง  ในส่วนของทอ้งถิน่ที่
บอกต้องดูว่า 1.อ านาจหน้าที่หรอืเปล่า 2.ท าแล้วประชาชนได้ประโยชน์ไหม กต็ิดอยู่อย่างนี้เพราะว่าเวลาหน่วยงาน
ตรวจสอบมา สตง. กต็อ้งดเูรื่องระเบยีบและวธิกีารจ่ายเงนิ ผมฝากตรงนี้ไว ้ส าหรบัโครงการน้ีดคีรบั ถา้จดัอกีกจ็ะมาอกี
ครบั 

- คณุธวฒัน์ชยั ใจใส ปลดั อบต.ท่าผาปุ้ม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน: ผมเป็นเครอืข่าย อบต. แม่ทา ทีถู่กชกัชวนมาท า
เรื่องนี้ เครื่องมอืตวันี้เป็นเครื่องมอืทีใ่หป้ระโยชน์หลายอย่าง ท าใหเ้ราท างานเชงิบูรณาการกนั เครื่องมอืตวันี้มนัสรา้ง
ศกัยภาพเชงิพืน้ทีใ่นการปรบัเปลีย่นในเรื่องของการรายงานการสงัเกตชาวบา้น ชุมชนกไ็ดป้ระโยชน์ตรงนี้ แต่เหมอืนที ่
ผอ.กองสาธารณสุขบอก คอืจะมกีารโทรแจง้อย่างพืน้ทีผ่มกจ็ะมกีารโทรแจง้ปากเทา้เป่ือยมใีชโ้ทรศพัทแ์จง้อยู่ยงัเป็น
ปัญหาในพื้นที่ของผมเพราะมปัีญหาพืน้ที ่บนดอยสญัญาณไม่ถงึ แต่เรากม็กีารพฒันาไปในเรื่องของอาสาสมคัร เรา
มองแลว้มนัเป็นการพฒันาศกัยภาพทัง้ข้างล่างและขา้งบน และเขา้ไปสู่สภาวะสุขภาพการฉลาดรูใ้นเรื่องของสุขภาพ
จริงๆเพราะชาวบ้านจริงๆสงัเกตเห็นก็ยงัไม่อาจฉุกคิด พอมีการรายงานไปก็จะมกีารช่วยงานทัง้รพ.สต.ทัง้ระบบ
พยาบาล ทัง้อาสา และระบบปศุสตัวก์ช็่วยกนักม็กีระบวนการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัว่าจะด าเนินการในพืน้ทีอ่ย่างไร อย่าง
การแกไ้ขปัญหาไขเ้ลอืดออกเรากม็สีถติแิละมกีารรายงานเรากไ็ปดูร่วมกบัรพ.สต.กไ็ปดูเรื่องสถานะของชุมชนว่ามนั
เกดิจากอะไร พอหลงัๆมามนัเกดิจากขยะ ขยะทีท่ิง้เรีย่ราด มนัมนี ้าขงัเพราะมนัมนี ้าขงักเ็กดิลูกน ้ายุงลายได ้เรากม็า
วเิคราะหก์นัว่า เดีย๋วนี้มนัไม่ได้เกดิจากครวัเรอืนอย่างเดยีว มนัเกดิจากชุมชนทิ้งขยะไม่เป็นที ่เรื่องพวกนี้เราเอามา
ทบทวนเป็นเวทขีอง   อสม.และอาสาสมคัรด้วยกนั แต่เรื่องของเกี่ยวกบัระเบยีบผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเป็น
อ านาจหน้าที ่ถา้เราไม่ท าดว้ยซ ้าไปมนัจะเกดิปัญหากบัชุมชนกบัชาวบา้น แต่การท าพวกนี้มนัเป็นสว่นดทีีเ่ราจะเรยีนรู้
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ร่วมกนัชุมชนยกระดบัในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และผมกว็่ากรมฯ เราของดีๆ แบบนี้กน่็าจะเป็นเครื่องมอืทีด่ใีนการ
ใชท้ างาน มหีน่วยงานเยอะแยะมากมาย หลายฝ่ายจะหนุนเสรมิ แต่กไ็ม่ขยบัสกัทสี าหรบักรมส่งเสรมิฯ แต่หลายภาค
ส่วนทัง้สสส. หรอืผ่อดดีชี่วยกนัท า น่าจะเป็นนโยบายดว้ยซ ้าไป และเชญิชวนใหท้อ้งถิน่ไดท้ า อบจ.กเ็ชญิชวนใหท้ าก็
ไม่มกีารท า ฝากอาจารยค์รบัว่าเป็นงานวจิยัแลว้กนั กบ็อกมนีโยบายดีๆ ทีเ่คา้สรา้งไวแ้ลว้ ถา้มกีารพฒันาร่วมกนั ไม่ใช่
สรา้งแลว้กต็ายตวันะครบั พฒันาไปในส่วนต่างๆที่สอดคลอ้งกบัอ านาจหน้าที่ส่วนทอ้งถิน่อยู่แลว้ ผมขอตัง้ค าถามไว้ 
ขอบคุณครบั 

- คณุสหภาพ กล่ินเกสร กระทรวงสาธารณสุข: จรงิๆแลว้ ผมรูจ้กัผ่อดดี ีตัง้แต่ปี 2557 โดยคุณหมอสมพร โครงการ
ผ่อดดีมีนัเป็นการแกปั้ญหาส าหรบัพืน้ที ่ตอบสนองต่อความจ าเป็นของพืน้ทีส่ ิง่ทีเ่กดิขึ้นหลงัจากหมดเงนิจากผู้ให้ทุน
สนบัสนุนโครงการฯแลว้ ผมกลวัว่าอนาคตขา้งหน้ามนัจะตายเหตุผลเพราะทีท่่านพดูคอืกรมฯไม่สง่เสรมิ ถอดระบบเริม่
จากขา้งล่างไปสู่ขา้งบน เริม่จากจงัหวดัไม่ไดเ้ริม่จากขา้งบน ถ้าบอกว่าเป็นตวัชีว้ดัไม่สามารถเป็นไปไดค้รบั ถ้าท่าน
บอกว่าโครงการนี้ด ีท่านไปเสนอขา้งบนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เสนอจากขา้งบนแลว้ลงมาขา้งล่างแลว้ implement 
ทัว่ประเทศรบัประกนัไดเ้ลยว่า ทุก อปท.ตอ้งท าเขาจะตอบสนองทีท่่านบอกดว้ยตอ้งมกีารก าหนดคน สิง่ทีผ่มอยากเหน็
คอื การน าเอาขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ คอืการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างไร ผมยงัไม่เหน็ผมอยากฟังเฉยๆว่ามนัจะอยู่ต่อได้
อย่างไร หลงัจากทีห่มดเงนิจากผูใ้หทุ้นสนับสนุนโครงการฯแลว้ แบบนี้ต่างหาก ผมยกตวัอย่างเช่น ผมนึกขึน้เล่นๆใน 
12 feature เมื่อก่อนเขา้ไปเสนอผมมปีระมาณแค่ 8 ตอนนี้มนัเพิม่มา 12 เอาเรื่องสุนัขกดัตวัเดยีว รู้ไหมครบัระบบ
สาธารณสขุม ีร36 กต็อ้งรายงานคนถูกสนุขักดัเหมอืนกนัมปีระมาณ 3-4 หน้าและม ีEvent based ทีเ่ป็นระบบสอบสวน
โรคของสาธารณสขุกม็อีกีเหมอืนกนั คนเดยีวตอ้งท า 3 รายงานอนัไหนไวกว่าผมไมรู่น้ะ สิง่ทีผ่มรูค้อืมนัเกดิการซ ้าซอ้น
ของระบบรายงาน ท่านคดิกอ็ยากใชข้องท่าน ผมคดิผมก็อยากใชข้องผมกระทรวงฯ คดิกอ็ยากใชเ้หมอืนกนัเราดูใน 
Thai rabies Net ที่ถูกสุนัขกดักม็รีายงานเหมอืนกนัตอนนี้ม ี4 แล้วครบั ตอนนี้แอพพลเิคชัน่มทีัง้หมด 12 หน้าต่าง
ปัญหากค็อื คนทีเ่ป็นอาสาสมคัรถา้อายุน้อยเขากเ็ป็นวยัแรงงานเขาตอ้งท างานคนทีเ่ป็นอาสาสมคัรจรงิๆคอืคนทีอ่ยู่กบั
บา้นเท่านัน้ไม่พน้คนแก่ ถา้นกัเรยีนแกปั้ญหาไดด้ทีีส่ดุ อย่าใช ้อสม.ใชน้กัเรยีนดทีีส่ดุ ผมลองเอาไปใชแ้ลว้ และผมลอง
เอาแอพฯ ไปใชแ้ลว้ บางจงัหวดัเอาแอพฯไปใชแ้ลว้เหมอืนกนัคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ อสม.บอกอย่าไปยุ่งกบัฉนัเลย มนัเยอะจดั
มายดัเยยีดใหใ้ช ้ถ้ามนั 12 หน้าต่างมนัไม่สะดวกกบัคนใชง้าน มนัยุ่งยาก ทุกคนอยากรูห้มด ถ้าท่านอยากรูท้่านต้อง
ตอบค าถามให้ได้ว่า ท่านอยากรู้ไปเพราะอะไร ท่านเอาข้อมูลที่เก็บไปใช้วางแผนเพื่ออะไร เอาให้ผู้บริหารไปท า
อะไรบา้งไม่ใชว้่าเกบ็อย่างเดยีว แลว้มนัจะมปีระโยชน์ 
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- น.สพ.เอกชัย ลยัยะ สตัวแพทย์โครงการผ่อดีดี : ขอบคุณครับ ผมขอตอบค าถามก่อนนะครับ การใช้ข้อมูล
ระดบัประเทศตอนน้ียงัไม่มกีารใชข้อ้มลูครบั ผ่อดดีเีราไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะขายขอ้มลู ขอ้มลูเป็นผลพลอยไดข้องเรา สิง่ทีท่ า
ให้เราส าเรจ็ถ้าใครขึน้ดูนิทรรศการจะมโีปสเตอร์หนึ่งจากเชยีงราย พูดคุยถึงการรายงานสุนัขที่ป่วยตาย ที่ชาวบ้าน
สงสยัว่าเป็นพษิสุนัขบา้ แล้วอาการทีเ่ค้ารายงานมาคอืเป็นอาการทีเ่ราไม่น่าจะปล่อยมนัไปได้ มนัเตือนไปทีท่อ้งถิน่ 
แลว้เตอืนไปปศุสตัวอ์ าเภอ ผมไม่แน่ใจว่าทอ้งถิน่อยู่ในหอ้งนี้ไหม ถ้ามีขอยกมอืหน่อยครบั (มาค่ะ) เรามกีารลงพื้นที่
แลว้ไปขุดสุนัขทีฝั่งไปแลว้ใช่ไหม หลงัจากขุดขึน้มาส่งไปไหนต่อ (ไปปศุสตัวจ์งัหวดัค่ะ) ทา้ยทีสุ่ดเคสนัน้เป็นหรอืไม่
เป็น (ไม่เป็นค่ะ) อย่างน้อยเรามหีมาทีป่่วยและมอีาการทีถู่กสงสยัว่าเป็นอาการทางประสาท ชาวบา้นกม็สีทิธิท์ีจ่ะสงสยั
ว่าเป็นพษิสุนัขบา้ กบัอกีกรณีหนึ่งถ้าไม่มใีครรูเ้ลยว่ามนัเป็นแลว้ตายไปแลว้ แลว้ถูกฝังไว ้ผ่านไปเป็นปีแลว้มหีมาตวั
อื่นอาจจะขุด กดัเลยีเป็น 10ตวั 1 ตวัเป็นตวัเลขที่ตาย อกี 10ตวัจะตามมา หมู่บ้านนัน้จะเป็น นี่คอืประโยชน์ที่เกิด
ขึน้กบัชุมชนครบัโดยทีย่งัไม่ไดพ้ดูถงึขอ้มลูเชงิสถติ ิ

- คณุจิระศกัด ์อบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย: ขออนุญาตแลกเปลีย่นครบัความเหน็สว่นตวัในมุมมอง
ไม่รูว้่าผดิหรอืถูกในความเหน็ของผม ผมพยายามมองไปทีค่วามเป็นอสิระในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่และเชื่อมโยงไป
ที ่พรบ.จดัตัง้ภายในอ านาจหน้าทีท่ีเ่รามอียู่ในเรื่องของการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ ซึง่เป็นเรื่องเกีย่วกบัสุขภาพอยู่
แล้วเพราะฉะนัน้ถ้ามองในเรื่องของความเป็นอิสระไม่น่าจะกงัวลเท่าไหร่ แม้โครงการผ่อดีดีจะหมดไปจากตรงนี้ 
หมายความว่าถอนตัวออกไปเราก็สามารถเคลื่อนไปได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ผมไม่เคยกงัวลเรื่องของหน่วย
ตรวจสอบ ผมกย็งัไม่เหน็มกีารชีม้ลูมาของ สตง. ให้คนืเงนิกรณีไปละเมดิ กไ็ม่มใีครไปฟ้องศาลปกครอง เพราะผมท าพี่
น้องไดป้ระโยชน์ พืน้ทีข่องผมกม็อี านาจหน้าทีท่ีจ่ะจดัการบรหิาร ภายใตเ้งื่อนไขทีม่อียู่ขอ้จ ากดังบประมาณอะไรต่างๆ 
แกไ้ขปัญหาพีน้่องประชาชน ยกตวัอย่างพืน้ทีท่ีผ่มอยู่ ผมอยู่อบต.แม่สลองใน พืน้ทีบ่รบิทเป็นดอย 100% พืน้ที ่260 
กว่าตารางกโิลเมตร ม ี27 หมู่บ้าน หมู่บ้านแรกยนัหมู่บ้านสุดท้ายหกสบิกโิลครบั ผ่อดดีเีป็นประโยชน์มากที่จะเป็น
เครื่องมอืส าหรบัหน่วยงานผมเพราะการใชเ้ครื่องมอืเหล่านี้ในการจดัการปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ มนัใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
รวดเรว็และสามารถที่จะประสานเครอืขา่ยภาคต่ีางๆในการลงไปช่วยปัญหา ผ่อดดีถีงึแมจ้ะถอนตวัออกไป อบต.แม่สล
องใน กจ็ะไม่ทิง้ตรงนี้ อาศยัประโยชน์จากเครื่องมอืตรงนี้มาบรหิารจดัการแกไ้ขปัญหาใหก้บัพีน้่ องประชาชนในพื้นที่
ของผมไม่กงัวลเลย ผมบรหิารจดัการภายใต้ความอสิระเพราะรฐัธรรมนูญก าหนดไวท้อ้งถิน่ต้องบรหิารจดัการภายใต้
ความอสิระ ในเมื่อเราคดิว่าเครื่องมอืเหล่านี้มนัเป็นประโยชน์เราท าไมไม่สานต่อใหม้นัเขม้แขง็ ใหม้นัยัง่ยนื ประเดน็ที่
จะสร้างในเรื่องของความยัง่ยนืหลายคนกลวัว่าเรามกีารจดัการเยอะแยะในเรื่องของ สปสช.ในการเรื่องควบคุมระงบั
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โรคติดต่อมาอบรมมารณรงค์แล้วใส่ผ่อดีดีลงไปสิครับ มันอยู่ที่การจัดการแค่นั ้นเอง ผมถึงขอบคุณทาง
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีน่ าสิง่ดีๆ ลงไปในชุมชนในพืน้ทีเ่งื่อนไขขอ้จ ากดัพืน้ทีผ่ม อบต.แม่สลองใน เป็นอบต.ใหญ่กจ็รงิ 
แต่เราไม่มกีองสาธารณสขุ มผีูช้่วยสาธารณสขุจา้งตามภารกจิกจ็ะล าบากในเรื่องของการดแูลระบบมขีอ้จ ากดัตรงนี้ ผม
ก็เพิ่งมาเรียนรู้จริงๆกบัผ่อดีดี เมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมาตรงนี้ ผมมองถึงความยัง่ยืนว่า 1 อปท. ซึ่งเป็น
ศนูยก์ลางตอ้งเป็นตวัหลกัในการขบัเคลื่อน ผมมองว่าอย่างนัน้เพราะว่าพืน้ทีข่องผมการใชเ้ทคโนโลยต่ีอ แอพพลเิคชัน่ 
สมารโ์ฟนต่างๆค่อนขา้งจะมปัีญหามขีอ้จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่ง การเลอืกการสรรหาอาสาสมคัรจะเป็นปัญหาแรกๆ ใครก็
ไดผู้น้ าสง่มาใหเ้หมอืนไม่ใสใ่จในรายละเอยีด ใครกไ็ดม้าเป็นอาสาก็ตดิขดัเรื่องศกัยภาพในการดแูล ในการมสีว่นร่วมก็
เลยเป็นปัญหาช่วงหลงั เลยมกีารสกรนีคนเอามาเตมิเตม็ คนทีพ่อจะมศีกัยภาพในการเขา้มามสีว่นร่วมตรงนี้ กจ็ะไดผ้ล
ในระดบัหนึ่งเหมอืนกนัแต่คิดว่าในกระบวนการในเรื่องของการสรรหาอาสาสมคัรเป็นเรื่องที่ส าคญัไม่น้อยกว่าตวั
ศนูยก์ลางเองทีเ่ป็น อปท. เพราะชุมชนไม่ตระหนกั ไม่มศีกัยภาพ ไม่มสี านึกในการเป็นเจา้ของตวัผ่อดดี ีการขบัเคลื่อน
กจ็ะตดิขดัอยู่ตลอด มปัีญหากย็กโทรศพัทง์่ายกว่า เป็นต้น กส็ะทอ้นภาพทีใ่หเ้หน็ว่า บางครัง้มนัต้องลงไปสรา้งความ
ตระหนักถงึแมจ้ะไม่มงีบประมาณเรากจ็ะแฝงในตัวอื่นเขา้ไปผมจะท าอย่างนี้ กจ็ะไดผ้ลในระดบัหนึ่งกข็ออนุญาตเพยีง
เท่านี้ ขอบคุณมากครบั 

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดีดี: ขอบคุณท่านรองปลดัจาก อบต.แม่สลองในครบัใครมคี าถาม
สามารถหารอืได้ครบั นี่คอืเวทสี าหรบัแลกเปลี่ยน มที่านไหนทีย่งัไม่ได้ท าแล้วสนใจจะท าไหมครบัหรอือยากท าไหม
ครบั  

- คณุสกณุา พรหมมา รองปลดั ทต.ป่าแงะ จ.เชียงราย : ยา้ยมาจากต าบลเชยีงเคีย่น เน่ืองจากเชยีงเคีย่นท ามาเตม็
รปูแบบแลว้พอยา้ยมากเ็ลยอยากจะมาท าค่ะตอ้งการค าแนะน าค่ะ 

- คณุเพญ็ณภา ยนัชมพ ูอบต.โนนธาตุ จ.ขอนแก่น : เราท ามาแลว้ยงัไม่ถงึปีค่ะ อยากจะขอแชรป์ระสบการณ์ค่ะ ที่
ท่านปลดัหนิงบอกว่าด ีพอใชร้ะบบตรงนี้กจ็ะมกีารแต่งตัง้อาสาก่อน สว่นใหญ่กจ็ะเป็น อสม. ผูน้ าชุมชน เวลามสีาธารณ
ภยัเกดิขึน้ คอืจะแชร์ประสบการณ์ในการใชเ้ราต้องประชาสมัพนัธแ์ละกระตุ้นอาสาให้เขาใชร้ะบบคอืต้องตรวจสอบ
ระบบเขาดว้ยเผื่อเขามกีารเปลีย่นโทรศพัทใ์หม่หรอืเขาดาวน์โหลดแลว้แอพฯเดง้ออกไป เรากจ็ะต้องมกีารตดิตามเคส
ของ อบต.โนนธาตุกจ็ะมสีุนัขกดัอาสาสมคัรกจ็ะมกีารรายงานเขา้มาในระบบผูบ้รหิารกจ็ะทราบ เรากจ็ะตัง้ใหร้ายงาน
ใครบา้ง บงัเอญิว่าของ อบต.โนนธาตุม ีรพ.สต. 2 ที ่เจา้หน้าที ่รพ.สต.กจ็ะมาดูแล ถ้ามแีมวหรอืสุนัขกดัก็จะส่งถงึปศุ
สตัวอ์ าเภอกร็บัรู ้เจา้หน้าทีดู่แลระบบกจ็ะรู้เราใชง้บประมาณจากโครงการซึง่ถอืว่าใชง้บประมาณไม่มากยงัมเีงนิเหลอื
ตดิบญัชเีกอืบประมาณ 20,000 กค็ดิว่าจะขยายผลและใชต่้อไป กลบัไปตรงนี้ก่อนทีจ่ะสิน้สุดโครงการน่าจะประมาณ
เดอืนกุมภาพนัธก์จ็ะครบ 1 ปีไดน้ าเรยีนผูบ้รหิารกอ็าจจะมกีารประชุมเพื่อเพิม่ศกัยภาพ แต่ถอืว่าระบบนี้เป็นระบบที่
ผู้น าชุมชนจรงิๆเช่น ผู้บรหิารท้องถิน่ท่านนายกฯ ก านัน ไม่ว่าจะเป็นท่านปลดัจะทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัสุขภาพคนใน
ต าบล เขาเกดิวาตภยั เขาเกดิอุทกภยัหรอืไฟไหม ้เขากจ็ะรายงานเขา้มา สนุขักดัหรอืว่ามไีขเ้ลอืดออก เขากจ็ะรายงาน
เขา้มา ตรงนี้ผูใ้หญ่ในต าบลสามารถทีจ่ะรบัรู้สุขภาพขอ้มูลตรงนี้สุขภาพของคนในพืน้ที ่พอเขารายงานมาแลว้ผู้ดูแล
ระบบตอ้งลงไปตดิตามแต่ว่าเราจะไดใ้กลช้ดิประชาชนระบบตรงนี้ ถอืว่าอยากใหอ้ยู่กบัชุมชนต่อไป แต่ว่าจะท าอย่างไร
กเ็หมอืนทีท่่านปลดัทัง้สองท่านว่าค่อยเป็นค่อยไปคอือ านาจหน้าทีแ่ละงบประมาณให้ระมดัระวงั เมื่อเดอืนทีแ่ลว้ทาง 
สตง. เขา้ไปตรวจสอบที ่อบต.โนนธาตุเหมอืนกนัเงนิทีเ่หลอืตรงนี้คอือะไร และมาไดย้งัไง ไปอย่างไร เรากอ็ธบิายและ
จะขออนุมตัใิชต่้อไปกไ็ม่ไดต้ดิใจอะไรค่ะกข็อแชรป์ระสบการณ์ในการใชร้ะบบนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
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- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่: จะเหน็ว่าในสว่นของเวทนีี้ กม็กีารแชรป์ระสบการณ์
จากหลายๆท่าน กค็อืในเรื่องของงบประมาณเอง สว่นใหญ่จะไม่ไดใ้ชถ้งึแมท้ีจ่รงิในสว่นของ อบต.แม่สลองใน ถงึแมจ้ะ
ไม่มงีบประมาณสนับสนุนทีอ่ื่นๆทีใ่ชร้ะบบผ่อดดีกีไ็ม่ได้มงีบประมาณสนับสนุนจากผ่อดดีกีใ็ชง้บประมาณของ อปท. 
เพยีงแต่น าระบบไปใชเ้พยีงแค่ว่าขอใหต้วัระบบยงัอยู่ ทีเ่คยคุยกนัในเวทใีหญ่เรื่องระบบต่อไปทีต่อ้งการใหร้ะบบผ่อดดีี
เป็นของชุมชนเพื่อทีจ่ะใหร้ะบบอยู่และอปท. สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้นักจ็ะเกดิขึน้ต่อไปในเรื่องของงบประมาณ
เองหลงัจากทีไ่ดพ้ดูคุยแลกเปลีย่นแลว้ไม่มอีะไรไหนทีน่่าเป็นห่วง เชญิท่านอาจารยค์่ะ  

- นพ. เกรียงศกัด์ิ ท่ีปรึกษาโครงการ : ขอบคุณมากครบั ผมฟังพวกเราน าเสนอ
ประสบการณ์ ตวัผมเองมาในนามที่ปรกึษาของโครงการจรงิๆกไ็ม่ไดล้งพืน้ทีเ่หมอืน
พวกเราเพราะฉะนัน้สิง่ทีพ่วกเราเล่ามานี้ลว้นแลว้แต่เชื่อว่ามาจากประสบการณ์ของ
พวกเราจรงิๆ สิง่ทีผ่มอยากจะคุยความรูส้กึเลก็น้อยใหพ้วกเราไดฟั้งเพื่อเป็นขอ้คิด
เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบในสิง่ทีท่่านกเ็ชญิอยู่แลว้เรยีกร้องเพื่อทีจ่ะแกแ้บบนี้ ผมมี
ประสบการณ์อนัแรกกค็อืเรื่องของการเฝ้าระวงั AP เฝ้าระวงัคนกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ปลวกเปียกเพื่อกวาดลา้งโปลโิอ ในช่วงเริม่แรกทางกรมควบคุมโรคโดยทีป่รกึษาของ
กลุ่มคอือาจารยส์ุจติรา ท่านไดแ้อดซายใหโ้รงพยาบาลศนูยซ์ึง่ในขณะนัน้มปีระมาณ 
20 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่เรากท็ราบกนัดวี่าโรงพยาบาลศูนยข์ดีความสามารถสงูหมอที่
วนิิจฉัยว่าเป็น AFP ชวัรใ์ช่แน่ AFP ไม่ไดห้มายความว่าเป็นโปลโิอแต่เป็นอาการที่
น าไปสู่การคน้หาตรงนี้ได ้เป็นตวัชีว้ดัอนัหนึ่งขององค์การอนามยัโลกว่าถ้าจะกวาดลา้งโปลโิอออกไปจะต้องพยายาม
คน้หาAFP ซึง่มนัจะมอียู่ประมาณ 15 ต่อแสนประชากรของเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปีในธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้กป็รากฏว่าใน
เวลาผ่านไป 1-2 ปีมกีารรายงานยงัไงกไ็ม่ถงึ 15 ต่อแสนประชากร ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะว่า 20 แห่ง ทีต่รวจจบัคนที่
เขา้มาสูร่ะบบบรกิารดว้ยอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรงปวกเปียก ผมหลงัจากไปอบรมกวาดลา้งโปลโิอทีญ่ีปุ่่ นทีผ่่านมากเ็ลย
น าเสนอว่าขอผมท าในอกีรปูแบบหนึ่งโดยน าเอาโรงพยาบาลทัง้หมดทัง้โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัหรอืโรงพยาบาลศูนย์
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของผมคอืเขต 6 ขอนแก่นปรากฏว่าไดผ้ลดกีว่าเยอะเลยครบัเพราะโรงพยาบาลชุมชนถามว่านิยาม
ของ AFP เดก็อายุต ่ากว่า 15 ปีที่มอีาการกล้ามเนื้อเปียกเปียกทางโรงพยาบาลชุมชนเขา้ใจได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไร
เพราะฉะนัน้กม็รีายงานเพิม่ขึน้ขึน้มาเยอะจนกระทัง่เขตทีผ่มรบัผดิชอบอยู่นัน้ทะลุเป้ากเ็ลยน ารูปแบบนี้ ไปขยายผลทัว่
ประเทศใหโ้รงพยาบาลทุกแห่งตรวจจบั aFp ท านองเดยีวกนักเ็ลยมาถงึเรื่องของบรรลุเป้าหมายว่าประเทศไทยเราเป็น
ผูน้ าดา้นนี้ของการกวาดล้างโปลโิอสิง่ที่ผมเล่ายงัไม่ติดใช่ไหมครบั ผมพยายามฟังอยู่ว่าพวกเราน าเสนอนี้จะมทีี่ไหน
ไหมทีน่ าเสนอว่าอาสาสมคัรผ่อดดีขีองพืน้ทีร่บัผดิชอบของเขา มทีี ่1 น าเสนอถ้าคุณมอีาสาสมคัรเยอะๆจะดมีากอนัน้ี
ผมเหน็ดว้ยแต่อย่างไรกต็ามมนัขึน้อยู่กบัพวกเราว่าจะเอาอย่างไรถา้แต่ละต าบลของเราสมมตเิริม่ตน้ทีเ่ชยีงใหม่อบรม
อบต.ละ 10 คนที่อื่นกจ็ะมเีพิม่ขึน้ 7-10 คนจะมใีครคดิบา้งไหมว่าถ้าเราอบรมมคีนพูดถงึอสมแต่พูดถงึเรื่องอสมงาน
เยอะเกนิไปมใีครเคยคดิไหมว่าถ้าเราใหทุ้กคนทีเ่ป็นไปไดท้ีม่สีมารท์โฟนทีอ่ายุเท่าไหร่กแ็ลว้แต่อย่าบอกว่าแก่ แลว้แต่
คนบางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้ถ้าเอาคนที่มศีกัยภาพเขา้มาร่วมเป็นอาสาสมคัรผ่อดดีีให้เขารู้เรื่องให้เขามใีจที่
อยากจะช่วยกนัท าใหโ้รคซึง่สามารถป้องกนัไดไ้ดร้บัการป้องกนั  มนักค็งจะดขีึน้เพราะฉะนัน้ผ่อดดีกีลางกไ็ม่เคยพูดถงึ
ว่าเราจะอบรมอาสาสมคัรในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากทีท่างอปท. ในพื้นทีเ่ป็นคนคดัเลอืกมาใช่ไหมครบั ตรงนี้ถ้าถงึจุด
หนึ่งซึ่งพวกเราก าลงักงัวลกนัอยู่ว่าจะไปยงัไง เผื่อผ่อดดีกีลางที่เชยีงใหม่ไม่มงีบประมาณสนับสนุนแล้ว หลายแห่ง
ยนืยนัว่ายนืดว้ยตนเองได ้ผมคดิว่าถา้ถงึจุดทีผ่่อดดีเีชยีงใหม่จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณสนบัสนุนคงมทีางออกคงมทีีอ่ื่น
ที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าทุกคนพวกเราทุกคนเห็นด้วยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่สมมุติใน
สถานการณ์ที่แย่สุดที่ไม่ได้รบัการสนับสนุนแล้ว ผ่อดดีแีต่ละแห่งที่ท าต่อเองได้กต็้องมผี่อดดีขีองเขาต้องเกื้อกูลต่อ
ลกัษณะงานของเขาเพื่อคุณตอบปัญหาทีเ่ขาพบเหน็อยู่ในพืน้ทีข่องเขาซึง่อาจจะแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีอ่ย่างเช่นใน
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พื้นที่เชยีงรายต้องการขอ้มูลเรื่องผู้ป่วยตดิเตียงติดบา้น ซึ่งเป็นจุดแขง็ของผ่อดีดทีี่ยดืหยุ่นสามารถทีจ่ะท าให้ได้ ใน
อนาคต ผมอยากเหน็ว่าผ่อดีดใีนพืน้ที ่จะมแีอดมนิ 3 แอดมนิทางสายคนปศุสตัวแ์ละสิง่แวดลอ้มแต่ละ แอดมนิกจ็ะมี
ขอ้มูลที่เหมอืนกนัแต่ละแอดมนิกจ็ะดูแลอาสาสมคัรของตวัเองนะครบั ขอ้มูลเขา้มาปุ๊ บเกีย่วกบัคนถ้าพืน้ที่ อปท.เขา
เหน็ว่าเป็นเรื่องเลก็ๆเขาจดัการเองไปเลยไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่กต็ามทีเ่หน็ว่าจ าเป็นจะต้องใหค้นทีม่เีชีย่ววชาญคนนัน้
มาช่วยกป็ระสานไปทีแ่อดมนิของคนของปศุสตัวห์รอื แอดมนิสิง่แวดลอ้ม ซึง่ระดบัอ าเภอน่าจะเป็นพืน้ที่ทีด่ทีีสุ่ดอนันี้
ส่วนตวันะครบัส่วนการอาจจะไม่เหน็ดว้ยไม่เป็นไรและเมื่อถงึจุดหนึ่งพืน้ทีต่่างๆน่าจะมอีสิระในการคดัเลอืกหรอืในการ
กระจายขยายงานโดยเอาอาสาสมคัรผ่อดดีอีื่นๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ช่นโรงเรยีนของเทศบาลใหค้วามรูน้กัเรยีนใหน้กัเรยีนเขา้
มา หรือแม้แต่ในสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นไปอีกก็แค่ซัก 1 ชัว่โมงอธิบายให้นักศึกษา ถ้าคุณมีส่วนร่วมพวกนี้มี
การศกึษามคีวามรู้การแยกแยะเหตุปัจจยัต่างๆอาจจะดกีว่าที่จะรายงานแล้วการจดัการแก้ปัญหาจะง่ายขึน้อนันี้คอื
ความเหน็ส่วนตวัแลว้นะครบัว่าจะมอีาสาสมคัรเยอะๆ คงไปดูว่าอาสาสมคัร อสม ตอนนี้มนัถูกยกมาแบบมเีงนิให้ได้
ข่าวว่าจะเพิม่เงนิให้ด้วยเดอืนละ 1,000  ซึ่งถ้ามนัเป็นไปได้เหมอืนที่ประเทศเราสามารถที่จะสนับสนุนเป็นเรื่องที่ดี
กระจายเขา้ไปถงึคนทีช่่วยกนัท างานกด็แีต่ว่าถา้โดยนิยามของอาสาสมคัรจรงิๆ ท าดว้ยใจทีเ่ป็นจติอาสา ประเดน็นี้ขอ
ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวโยงกันผมเรียนอย่างนี้ ว่า ทุกวันนี้ระบบบริการสุขภาพพวกเราได้ยิน
จนกระทัง่เป็นเรื่องปกตไิปแล้วว่าคนมนัล้นไม่ว่าโรงพยาบาลระดบัไหนยิง่ขดีความสามารถสูงยิง่ใหญ่ คนยิง่เยอะจน
หมอท าไม่ไหวแล้วหมอก็จะเริ่มท้อและเริ่มลาออกหรือหมอผิดพลาดเพราะท างานหยาบเกินไปเพราะคนมนัเยอะ 
ปรากฏว่ามนัแย่ขึน้ ถา้เมื่อไหร่กต็ามทีเ่ป็นสทิธิข์องผูใ้ชบ้รกิาร เรากจ็ะบอกว่าเป็นเพราะโครงการบตัรทองนี่แหละทีท่ า
ใหผู้ป่้วยเยอะขึน้ท าใหเ้ขาไม่ป้องกนัโรคดว้ยตนเองถอืว่าป่วยแลว้เขา้โรงพยาบาลไดเ้ป็นต้นซึง่อาจจะจรงิบา้งหรอืไม่
จรงิบา้งแต่ว่าชีใ้หเ้หน็ว่าขณะนี้ประชาชนยงัป่วยดว้ยโรคทีป้่องกนัไดอ้ยู่เยอะ คนทีไ่ปโรงพยาบาลหลายๆโรคป้องกนัได้
ถา้เขารูจ้กัดูแลตวัเองป้องกนัเขาจะไม่ป่วยดว้ยโรคนัน้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล และอกีอนัหนึ่งซึง่น่าประหลาดใจคอื
ป่วยดว้ยโรคทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งป่วย เช่น อุบตัเิหตุตามทอ้งถนนถามว่ามนัจ าเป็นหรอืไม่รถตอ้งชนกนั แลว้โครงการผ่อดดี ี
จะแกไ้ขปัญหาเหล่านี้ไดจ้รงิหรอืไม่ซึง่พวกเรากส็ะทอ้นมาว่า หลายเรื่องจรงินะครบัเช่น เรื่องทีเ่ป็นโรคระบาดโรคทีม่ี
ผลกระทบต่อวงการไม่ว่าจะเป็นสาธารณภยัไม่ว่าจะเป็นโรคตดิต่อไม่ว่าจะเป็นโรคพษิสนุขับา้ ถา้ระบบนี้ไปถงึจุดทีม่ตีา
ข่ายถี่ๆ ในพื้นที่เต็มไปหมดเจอแล้วมีการรายงานแม้แต่ไข้เลือดออกถ้าเราก าจัดลูกน ้ ายุงลายไม่ทัน แล้วเกิด
ไขเ้ลอืดออกรายแรกของพืน้ทีถ่า้เจอแลว้จดัการทนัทหีมายถงึลงไปก าจดัลกูน ้ายุงลาย จดัการใหห้มดภายใน 1 สปัดาห์
พ่นและจดัการทเีดยีวใหเ้สรจ็ มนัอาจจะชะงกัและหายไปกไ็ด้ซึง่เรื่องเหล่านี้การทีท่ าใหโ้รคขยายออกเป็นโรคระบาด
กระจายออกไปและมผีลกระทบต่อคนจ านวนมากได้รบัการค้นเจอแต่แรกตัง้แต่จุดแรกและมกีารจดัการมนัในทนัที
เหมือนอย่างที่ระบบผ่อดีดีพยายามจะท าให้เป็นแบบนัน้ถ้าท าได้ก็ต้องมอีาสาสมคัรเยอะขึ้น และเป็นอาสาสมคัรที่
ค่อนขา้ง Active ด้วย โดยที่ไม่ค านึงถึงว่าจะต้องมเีงนิตอบแทนหรอืไม่เป็นใครกไ็ด้แล้วเขารายงานแล้วมกีารจดัการ
ระบบทีด่จีรงิๆคนไขล้ดลงได ้พอคนไขล้ดลงไดคุ้ณภาพบรกิารดขีึน้เชื่ออย่างนัน้ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคนเรยีนมา ต้องมา
รกัษาเป็นไขต้วัร้อนธรรมดาเยอะแยะไปหมดมนัเป็นเรื่องที่น่าเสยีดายนะครับให้เขาได้รกัษา เหมาะกบัองค์ความรู้  
เพราะฉะนัน้อยากจะให้ก าลงัใจทุกๆท่านที่อยู่วงในของผ่อดดี ีผมเชื่อมัน่ในระบบนี้เราน่าจะท าให้เรื่องนี้เป็นจริงได้
ถึงแม้ว่าผ่อดีดีกลางหมดไป คงจะไปหางบประมาณส าหรับออกไปเยี่ยมเยียนอบต.ไปนิเทศไปเติมความรู้เอา
ประสบการณ์ไปเผยแพร่พวกเราไดก้ย็งัดโีดยอปท.ในพืน้ที ่ผมเชื่อว่าหลายท่านไดช้ีใ้หเ้หน็แลว้ว่าสามารถเขา้ไปในงาน
ประจ าเพื่อทีจ่ะขบัเคลื่อนต่อไปได ้และถ้าหากว่าหน่วยงานภาครฐัไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
สหกรณ์ กรมปศุสตัวห์รอืกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้เหน็ว่าตรงนี้ น่าจะท าใหภ้าพรวมไม่ว่าจะอยู่ในความ
รบัผดิชอบของใครปัญหามนัลดลงไดทุ้กคนเขา้มาสนบัสนุน กระทรวงสาธารณสขุบอกว่า ต่อไปนี้คุณจะอบรม อสม.คุณ
เอาเรื่องผ่อดดีพีดูดว้ยให ้อสม.สมคัรเป็นอาสาสมคัรดว้ย กรมปศุสตัว์มอีาสาสมคัรปศุสตัวอ์บรมดว้ยไดเ้พื่อทีจ่ะใหอ้าสา
ซึง่เขาไดปู้พืน้และไดร้บัการปลูกฝังความรู้เรื่องเกีย่วกบัดูแลสตัวร์ะดบัหนึ่งแลว้เพราะฉะนัน้เรื่องพวกนี้เพยีงแต่มาใช้
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แอพพลเิคชัน่คงไม่เหนือบ่ากว่าแรงรวมทัง้กลมอื่นๆเทศบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ผมคดิว่าน่าจะดนีะครบั 
เมื่อภาครฐัเองภาคทอ้งถิน่เองร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงักค็งจะมกีารปรบัปรุงเรื่องระบบรายงานทีพ่วกเรารายงานเรื่องพษิ
สุนัขบา้หรอืสุนัขกดัใหม้นัเป็นแบบในคลา้ยกนัหมดมนักจ็ะหนักกจ็ะมกีารตกลงกนัถ้าหากเรามกีารใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืดจิทิลัไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพมนักน่็าจะเป็นระบบเดยีวทีเ่กื้อหนุนในทุกหน่วยงานไม่ต้องว่าต่างคน
ต่างจะตอ้งสัง่การใหค้นในหน่วยงานของตนเองรายงานเขา้มา คดิว่าทุกวันนี้โลกเปลีย่นแปลงเรว็คงจะดขีึน้และผมกจ็ะ
เอาใจช่วยเพื่อเหน็ความส าเรจ็ของพวกเราต่อต่อไป ขอบคุณครบั 

- น.สพ.เอกชัย ลยัยะ สัตวแพทย์โครงการผ่อดีดี: หลังจากนี้ เรามาคุยวิธีการท าแผนงานการขับเคลื่อนด้วย
งบประมาณของ อปท. ควรจะขบัเคลื่อนอย่างไรจะมาแชรก์นัครบั 

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่: ในเรื่องประเดน็ที่เราคุยกนัมาหลงัจากทีม่กีารได้
แชรป์ระสบการณ์มากจ็ะเหน็ว่าในสว่นของระบบผ่อดดีทีี ่อปท.น าไปใชส้ามารถทีจ่ะใชใ้นเรื่องของคนสตัวส์ิง่แวดลอ้มใน
พืน้ทีข่องเราแลว้ในเรื่องของงบประมาณเอง เรากไ็ดม้กีารแลกเปลีย่นกนัแลว้ว่าสว่นหนึ่ง อปท.มบีทบาทหน้าทีใ่นการที่
จะป้องกนัและควบคุมโรคอยู่แลว้ หรอืว่าในเรื่องของสาธารณภยั เรื่องของสิง่แวดลอ้มกเ็ป็นบทบาทหน้าทีข่อง อปท.
ของเรา เพราะฉะนัน้ในเรื่องของการจดัท าแผนรวมถงึการจดัท างบประมาณเอง ในส่วนของ อปท.ทีใ่ชร้ะบบไม่น่าจะมี
ปัญหาในเรื่องการใชง้บประมาณของตนเองเพราะเป็นงานตามบทบาทภารกจิหน้าทีท่ีเ่รามอียู่แลว้ ซึง่ในประเดน็น้ีเองก็
จะใหใ้นสว่นของพีใ่หญ่ อบจ.เชยีงรายพดูถงึเรื่องของแผนงานงบประมาณทีจ่ะใช้ในเรื่องของการขบัเคลื่อนโครงการผ่อ
ดดี ีรวมถงึศนูยป์ฏบิตักิารสขุภาพหนึ่งเดยีวเพราะว่าพีใ่หญ่ของเราเองกจ็ะเป็นประธานฝ่ายแผนในระดบัของจงัหวดัอยู่
แลว้ขอเชญิคุณจติรค่ะ 

- คุณนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย :  ในส่วนของการจดัท า
แผนไม่ใช่ท าจดัแผนเพื่อโครงการผ่อดดี ีแต่เป็นการท าแผนปกตขิองอบจ.อยู่
แล้วภายใต้ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบเราท าการบรรจุแผนเขา้ไปแผน
งบประมาณ 4 ปีในงบประมาณเป็นเบือ้งต้นนะคะตามล าดบัขัน้ตอนของแผน
พอบรรจุ เข้าไปในแผนพัฒนา 4 ปี เรียบร้อยแล้วพอครบในช่วงรอบ
ปีงบประมาณไม่เกนิ 31 พฤษภาคมเราจะตอ้งสง่โครงการเพื่อทีจ่ะบรรจุเขา้ไป
ในแผนปีงบประมาณนัน้ๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วน่าจะเหมือนกันคือเราจะท า
ล่วงหน้า 1 ปีเลย สมมุตวิ่าพฤษภาคม 2562 เราตอ้งสง่แผนของปี 63 แลว้เพื่อ
ขอเขา้บรรจุเขา้ไปในแผนหลงัจากเราส่งแผนงานปกต ิ แล้วเพื่อขอเขา้บรรจุ

เขา้ไปในแผนหลงัจากเราส่งแผนงานปกตซิึง่ ผ่อดดี ีตอนนี้เราจะเป็นกจิกรรมโครงการในเรื่องของการควบคุมป้องกนั
โรคตดิต่อเป็นหลกัแต่ว่าจะเป็นกจิกรรมในเรื่องของการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารในการเฝ้าระวงันี่คอื 1 กจิกรรมใน
โครงการ ซึง่โครงการเฝ้าระวงัโรคตดิต่อในอบจ.จะมหีลายกจิกรรมอยู่ในนัน้แต่ว่าการพฒันาระบบขอ้มูลขา่วสารในการ
เฝ้าระวงัจะเป็นหนึ่งกจิกรรมทีเ่ราจะบรรจุเขา้ไปในแผนงานซึง่ดฉินัเป็นผูร้บัผดิชอบและเป็นผูท้ีว่่าลงไปท าเองดว้ย เรา
จะไม่ใช่ว่าเป็นผ่อดดี ีแต่จะเป็นในเรื่องของเป็นการเลีย่งบาลอีย่างทีว่่าในปัจจุบนั สตง. จะมกีฎเหลก็อยู่ 7 ขอ้ทอ้งถิน่
น่าจะรูเ้หมอืนกนันะคะว่าอนัที ่1 เป็นอ านาจหน้าทีห่รอืไม่อนัที ่2 บรรจุในแผนหรอืไม่มนัจะมกีฎเหลก็ 7 ขอ้ ของสตง. 
ซึ่งพวกเราทอ้งถิน่จะต้องท่องจ าเวลาเราจะท าโครงการถ้าเราผ่านกฎเหลก็ 7 ขอ้นัน้โครงการของเรากไ็ม่ต้องห่วงว่า 
สตง. จะมาเรยีกเงนิคนืจากเรา ดฉิันเองกท็ าโครงการแบบแนวนัน้คอืเราดูว่าเป็นอ านาจหน้าทีข่องเราในการควบคุม
ป้องกนัโรคก็จะเป็นไปตาม พรบ.การกระจายอ านาจ ของเราจะเป็นมาตรา 17 แต่มนัจะมีหลายขอ้ที่ระบุในนัน้ว่า
เกีย่วกบัเรื่องควบคุมป้องกนัโรคเรากจ็ะวงเลบ็มาเพราะว่าการจดัท าแผนงานโครงการของ อบจ. จะละเอยีดมากจะมี
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การอา้งองิมาตัง้แต่ต้น ว่าเป็นยุทธศาสตรไ์หนว่าเป็นยุทธศาสตรจ์งัหวดัไม่ทราบว่าระดบัต าบลท าเหมอืนกนัหรอืไม่แต่
ในส่วนของอบจ.จะมวี่าของเราเป็นยุทธศาสตรจ์ังหวดัขอ้ไหนยุทธศาสตร ์อปท.ขอ้ไหนยุทธศาสตรข์อง อบจ.ขอ้ไหน 
จะต้องระบุลงมาเป็นขัน้เป็นขอ้ตามแบบฟอรม์ของกองแผนและงบประมาณก าหนด เราจะต้องบอกดว้ยว่าเป็นอ านาจ
หน้าทีห่รอืไม่ตามอะไรตามพ. รบการกระจายอ านาจหรอืไม่หรอืตามประกาศฉบบัไหนตามกฎกระทรวงฉบบัไหนเรา
ต้องอา้งองิขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเราต้องอา้งองิดว้ยว่าเป็นตวัชีว้ดัหรอืไม่ในส่วนของอบจ.เป็น LPA ขอ้ไหน
หมวดไหนใส่มาโดยละเอยีดประมาณครึ่งหน้ากระดาษกว่าจะขึน้หลกัการและเหตุผลนี่คอืสิง่ที่ อบจ.ท าปัจจุบนัเป็น
ประสบการณ์ตรง เพราะว่าเป็นผูป้ฏบิตัเิองและท าเองครึง่หน้ากระดาษอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด แลว้ถงึจะส่งไปทีก่อง
แผนและงบประมาณเพื่อทีจ่ะผ่านอนุกรรมการบรรจุเขา้ไปในแผนของปีงบประมาณนัน้ๆ เมื่อโครงการนานๆผ่านไป
แลว้กจ็ะเขา้สู่ข ัน้ตอน ของการจดัท าขอ้บญัญตัริ่างขอ้บญัญตัถิ้าบรรจุเขา้ไปในร่างขอ้บญัญตัผิ่านสภาเรยีบรอ้ยแล้วก็
สามารถเตรยีมทีจ่ะวางแผน นี่คอืการจดัท าแผนของอบจ. และในสว่นของ อบจ.อย่างทีเ่ล่าใหฟั้ง ปี 2560 เราในฐานะที่
เป็นผ่อดดี ีจงัหวดัเป็นคณะกรรมการดว้ยเป็นผูแ้ทนจากท่านนายกทีเ่ขา้ร่วมงานตรงนัน้เรายงัไม่มงีบประมาณเรายงัไม่
มแีผนงานรองรบัเรายงัมองไม่ออกว่าเราจะท าอย่างไรทีจ่ะท าผ่อดดีกีบัจงัหวดัใหม้นัเคลื่อนไปดว้ยกนัไดพ้อปี 2561 เรา
กม็โีครงการหนึ่งทีเ่ราสามารถจะผนวกกจิกรรมของผ่อดดีเีขา้ไปเพราะปี 2562 เราเริม่รูท้างแลว้เราเลยท ากจิกรรมตรง
นี้ เคลื่อนไปภายใต้โครงการของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า 
กลุ่มเป้าหมายกค็อื 700 คนในเดอืนกุมภาพนัธ ์เป้าหมายจะขบัเคลื่อนไปพร้อมกบัส านักงานปศุสตัวจ์งัหวดัเป็นหลกั 
โดยที่เราจะมุ่งเป้าไปทีอ่าสาปศุสตัว์แต่เราจะที่ได้คุยกบัทางคุณหมอป๋อมจากปศุสตัว์จงัหวดัเชยีงรายว่าเราจะผนวก
เรื่องของผ่อดดีกีบัอาสาปศุสตัวเ์ขา้ไปดว้ยกนั คอืนอกจากเขาจะเรยีนรู้เรื่องพษิสุนัขบา้และการฉีดวคัซนีแลว้เขากจ็ะ
เรยีนรูท้ีจ่ะใชผ้่อดดีใีนการเฝ้าระวงัโรคพษิสนุขับา้ไปดว้ย มนัเป็นแผนงานทีเ่ราเสรจ็เขา้ไปซึง่จะเป็นไปตามขัน้ตอนและ
ระบบ  

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่: ในส่วนเทศบาลหรอื อบต.เองกระบวนการแผนก็
ไม่ไดแ้ตกต่างกนันะคะดว้ยในบทบาทอ านาจหน้าทีต่าม พรบ.จดัตัง้หรอืแผนขัน้ตอนกระจายอ านาจเรากม็อียู่แลว้อย่าง
ที่คุณจติรบอกกค็อื โครงการกจิกรรมหนึ่งคอืโครงการตามพระปณิธานซึง่แต่ละแห่งกไ็ด้รบัสนับสนุนงบประมาณอยู่
แลว้แต่ในส่วนของ อบต.หว้ยทรายซึง่เป็น อบต.ขนาดกลางในเรื่องของการตัง้งบประมาณเรากจ็ะตัง้เป็นโครงการใน
เรื่องของการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อแลว้ในรายละเอยีดประกอบค าชีแ้จงกจ็ะเป็นในเรื่องของ ภายใตศ้นูยส์ขุภาพ
หนึ่งเดียวระดบัต าบลซึ่งเราจะขบัเคลื่อนกจิกรรมตวันี้หรอืว่าในโครงการพระปณิธานเอง หรือโครงการอะไรกไ็ด้ที่
เกี่ยวเนื่องเราก็จะระบุในค าชี้แจงประกอบว่าอยู่ภายใต้ศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลที่เราจะขบัเคลื่อนงาน 
เพราะฉะนัน้ในเรื่องของแผนงานงบประมาณเองถงึแมว้่าไดร้บัการสนบัสนุนจากโครงการเฉพาะใน 1 ปีแรกหลงัจากนัน้
เรากไ็ม่ไดร้บั แต่เรากส็ามารถใชง้บประมาณปกตขิองเราขบัเคลื่อนในพืน้ทีไ่ด ้ของ อบต.หว้ยทราย งบประมาณทีใ่ห้
มายงัใชไ้ม่หมด แต่กย็งัมสี่วนหนึ่งทีใ่ชง้บประมาณของ อบต.ดว้ยอกีส่วนหนึ่ งกม็าจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพถ้า 
กรณีทีแ่ผนงานโครงการไหนทีส่ามารถใชเ้งนิกองทุนไดก้จ็ะเป็นอกีช่องทางหนึ่ง ในประเดน็น้ีเองไม่รูว้่าพี่ๆ จะมขีอ้เสนอ
ไหมคะ ในเรื่องของการจดัท าแผนงานงบประมาณทีจ่ะตอบสนองต่อในระบบผ่อดดีใีนครัง้นี้ มใีครจะแลกเปลีย่นไหมคะ 

- คณุธวฒัน์ชยั ใจใส ปลดัฯ อบต. ท่าผาปุ้ม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน : ในส่วนของงบประมาณเรามองว่าไม่ใช่ปัญหา
ส าคญัอะไรมากมายเพราะอ านาจหน้าทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถด าเนินการไดอ้ยู่แลว้แต่ผมอยากน าเสนอ
ทางระบบในการจดัท าแผนผ่อดดี ีไปพรอ้มกนัผมมองว่าเครื่องมอืนี้เป็นเครื่องมอืทีด่ไีม่อยากสญูสลายจบตามโครงการ 
ในเรื่องของการปฏบิตักิารทีจ่ะท าของอาสาสมคัรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดา้นงบประมาณไม่ห่วงถา้เกดิว่ารา้ยๆ
ที่อยากจะท าต่อกส็ามารถที่จะตัง้งบประมาณและท าแผนงานได ้แต่ที่เราอยากจะท าใหท้ าแผนไปพร้อมกนัคอืหน่วย
จดัการกลาง คอืหน่วยทีจ่ะช่วยส่งเสรมิในเรื่องของงานวชิาการและสนับสนุนในเรื่องของระบบและพฒันาของระบบไป
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ด้วยกต็้องเป็นการบ้านของทางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ด้วยครบั ในส่วนหนึ่งที่ผมเหน็ที่จะขยบัได้คอื อบจ. สามารถ
ครอบคลุมไปไดท้ัง้จงัหวดั สามารถดงึองคก์รส่วนทอ้งถิน่ไดท้ัง้จงัหวดัเพราะ อบจ.มเีครื่องมอืถ้าใชร้ะบบตรงนี้เขา้ไปก็
สามารถทีจ่ะตอบโจทยใ์หก้บัชาวบา้นใหก้บัองคก์รสว่นทอ้งถิน่ขนาดเลก็ใหไ้ดจ้บัตอ้งไดเ้หมอืนเครื่องจกัรถา้เรารูว้่าภยั
พบิตัมิา อบจ.สนบัสนุนไดแ้ละน าขอ้มูลตรงนี้จากการแจง้เตอืนน าไปใชไ้ดจ้รงิอนัน้ีมนัจะเกดิพลงัในเรื่องของการพัฒนา
เครอืข่ายในระดบัจงัหวดัไดใ้นส่วนทีจ่ าเป็นกค็อืฝากทางอาจารยน์ าเสนอในเรื่องของการขยายเชงินโยบายอนันี้ กเ็ป็น
เรื่องส าคญัน้องๆหรอื อบต.หลายที ่หากมกีารพฒันาในแนวราบนายกฯหรอืปลดัถา้ไม่เอาคอืไม่เอาเลย น้องๆอยากจะ
ท า ผอ. กองอยากจะท าหรอืบางที่ไม่มกีองสาธารณสุข ปลดัเอา นายกฯไม่เอา กไ็ม่เกดิการขยายในเรื่องของวงหรอื
เครอืข่าย เพราะว่าเราอยากจะใหร้ะบบนี้มนัเป็นการพฒันาร่วมกนัในเชงิของการวจิยัเชงิพฒันาและเชงิการมสี่วนร่วม
ซึง่ในสว่นนี้นโยบายมคีวามส าคญัตอ้งน าเรยีนกบักรมปศุสตัวอ์นัน้ีจงึมคีวามส าคญัและกรมปศุสตัวห์รอืกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยักรมควบคุมโรค กรมส่งเสรมิฯ รพ.สต.กจ็ะมกีารเชญิชวนกนัท าถ้าเรามแีนวร่วมพวกนี้และเชิ ง
นโยบาย  มนักจ็ะเป็นช่องทางที่จะเสรมิท าให้เกดิอาสาสมคัรในพื้นที่เพราะในพื้นที่มอีาสาสมคัรหลายอย่างเมื่อเรา
อบรมเพิม่เติมและใช้เรื่องพวกนี้มนักจ็ะขยายวงในการช่วยเหลอืพื้นที่ได้มากเพราะว่าผมมปีระสบการณ์ตรงว่าถ้ามี
อาสาน้อย เหมอืนโรคไก่ชน เขาไม่รายงานกนัครบัเพราะเขามปีระสบการณ์ว่าพอรายงานไก่กจ็ะถูกท าลายหมดเลย 
200 ตวัและจ่ายเงนิชดเชยใหแ้ต่ไก่ชนเขาจะเกบ็ไวก้่อนไม่รายงาน ถ้ามนัมอีาสาสมคัรครอบคลุมทุกดา้น อาสาสมคัร
สิง่แวดลอ้ม อาสาสมคัรปศุสตัว ์อาสาสมคัรสาธารณสุข อาสาต่างๆกจ็ะมกีารแลกเปลีย่นขอ้มูลและพฒันาร่วมกนั เรา
หนุนเสรมิซึง่กนัและกนัมนัจะเป็นเครื่องมอืทีช่่วยเหลอืองคก์รสว่นทอ้งถิน่ไดม้ากครบั ขอบคุณครบั 

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่: ในเรื่องของหน่วยจดัการกลางซึง่มกีารพดูคุยอยูแ่ลว้
ในส่วนของ อบจ.เอง อยากให้ อบจ.ซึ่งเป็นพี่ใหญ่เป็นหน่วยงานหลกั และกเ็ป็นคนช่วยในการดูแลระบบถ้าเราจะมี
ระบบจดัการกลาง ทีเ่ราเคยคุยกนัไวก้อ็ยากเหน็เป็นภาพนัน้แต่เชยีงรายมพีีใ่หญ่ อบจ.เขา้ร่วมโครงการและรบัผดิชอบ
มาตัง้แต่ตน้อยู่แลว้ 

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผอ่ดีดี: มอีกีท่านหนึ่งคอืคุณหมอปองพลจากเทศบาลนครเชยีงใหม่มกีาร
เดนิหน้ามาพรอ้มกบั โครงการผ่อดดี ีอยู่ตัง้แต่วนัแรกจนถงึวนันี้รบกวนขอคุณหมอช่วยแชรป์ระสบการณ์ในการจดัท า
แผนใหห้น่อยครบั 

- น.สพ.ปองพล จากเทศบาลนครเชียงใหม่:  จรงิๆแลว้สิง่ทีไ่ดค้อืความรู ้เริม่ตน้โครงการฯครัง้แรก ทมีเทคโนโลยโีอ
เพ่นดรมี ตอนนัน้ทีเ่ริม่ต้นชื่อ digital disease detection ก่อนทีป่ระเทศไทยจะท า Big Data โครงการถ้าจะท าในระยะ
ยาวจะมาก่อน Big Data ของประเทศทีผ่มบอกว่าไดค้วามรู ้ค่อนขา้งโชคดทีีต่อนนัน้ไปน าเสนอผูบ้รหิารว่ามโีครงการฯ
นี้เกดิขึน้อยากจะท า ซึง่ตอ้งมคีนช่วยคดิว่าท าแลว้หลกัของเทศบาลท าแลว้เกดิประโยชน์กบัประชาชนผูบ้รหิารเอาดว้ย
เอาดว้ย แน่นอนครบักเ็ลยลองเสนอเขา้ไปด ูจนปีแรกเป็นการท าโดยใชง้บ สปสช. พอปีถดัไปกบักลายเป็นว่าจะเอาเขา้
โครงการโบนสัมนัตอ้งบรรจุในเทศบญัญตัทิ าอย่างไรด ีความยากของมนัมาอยู่ทีว่่าในแผนเรากไ็ม่มกีเ็ลยตอ้งผลกัดนัให้
เขา้แผนกม็บีรรจุในเทศบญัญตั ิจนมานะวนัน้ี งบประมาณปีหน้าเราใชเ้งนิของงบเทศบาลในการจดัท าโครงการผมบอก
ไวก้่อนครบัผมไม่ไดใ้ชช้ื่อโครงการทีแ่บบรายงานโรคผมใชล้ักษณะของค าว่า One Health เป็นชื่อภาษาไทยแต่อาจจะ
ยาวหน่อย ผ่อดดี ีเป็นสว่นหนึ่งหรอืเรยีกว่าเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท างาน เราอยากใหโ้รงเรยีนเขา้มาร่วมวนัก่อนผมก็
เหน็โรงเรยีนปรนิส ์รอยลั ทีเ่ชยีงใหม่มคีวามสนใจและไดใ้ชเ้ป็นบางส่วน ปีหน้าผมกอ็ยากท าเรื่องหมากดัแต่ความยาก
ของผมผมจะเอาโรงพยาบาลทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลนครมาคุย โรงพยาบาลกจ็ะมขี ัน้ตอนการรายงานของเขาอยู่แลว้แต่จะ
ท าอย่างไรให้เขามารายงานของเราด้วยกต็้องมสีิง่แรกพอดไีปมโีอกาสไปคุยกบัสตัวแพทย์ที่แคนาดา เขาม ี rabie 
center กไ็ดไ้อเดยีมาสอบถามถงึวธิกีารท า Hot Line ของเขาแต่การทีเ่ขาจะแชรข์อ้มูลกบัเราเหมอืนพีเ่มื่อกีเ้ขาพูดว่า
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การแชร์ขอ้มูลเราท าเองเราก็อยากจะใช้ของเราของเขากอ็ยากจะใช้ของเขาตรงนี้กจ็ะมขีอ้แลกเปลี่ยนว่าจะเอากนั
อย่างไร ว่าจะมทีางเป็นไปไดแ้ต่ผมอยากจะรูแ้ค่ว่าหมากดัในจงัหวดัเชยีงใหม่ส าหรบัคนทีถู่กหมากดัมีกีค่น มสีตัวท์ีถู่ก
รถชนแลว้เกดิอุบตัเิหตุไม่ว่าสตัวเ์ลีย้งหรอืว่า Exotic หรอืว่าสตัวต่์างถิน่หรอืว่ากระรอก กระแตที ่ปภ. ตอ้งไปจบัจ านวน
เท่าไหร่ ขอ้มูลพวกนี้ไม่มอีาจจะมทีีห่น่วยงานนัน้นี้  แต่ถ้าเราไดข้อ้มลูตรงนี้โดยใชร้ะบบของผ่อดดี ีเขา้มาจบัเรากจ็ะได้
ขอ้มูลใหม่กจ็ะน ามาวเิคราะหไ์ดส้ิง่เหล่านี้จะบอกไดว้่าในเขตของเรามคีวามปลอดภยัเรื่องนี้เรื่องนี้เท่าไหร่ กจ็ะตอบได้
เช่นกนั ผมกอ็ยากให้เทศบาลนครเชยีงใหม่ได้ใช้ เหมอืน App ไขเ้ลอืดออก มหีลายตวัให้เลอืกใช ้ความเหมอืนและ
ความแตกต่างของขอ้มูลของเครื่องมอืทัง้สองอย่างที่มอียู่แล้วและที่มใีหม่กเ็อามาวเิคราะห์และสามารถที่จะเอามา
รายงานไดเ้ช่นกนั ท าใหเ้ราดไูดว้่าดไีม่ดถีา้ไม่ดกีค็อืเลกิใชถ้า้ดกีค็อืใชต่้อไปซึง่ผมกม็องว่าพี่ๆ ทีเ่ขา้มาอยู่ในหอ้งนี้แสดง
ว่าเหน็ประโยชน์ของผ่อดดี ีผมสงสยัว่าเทศบาลที่ไม่มกีองสาธารณสุขแล้วใครจะเป็นหัวหรอืแม่งานในเรื่องนี้ถ้าเป็น
เรื่องเกีย่วกบัสขุภาพ 

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่ : ถ้าไม่มกีอง
สาธารณสุข งานจะเป็นของส านักปลดั ของพีก่จ็ะมผีูช้่วยนักวชิาการเกษตรและ
นกัพฒันาชุมชนช่วย ทอ้งถิน่ขนาดเลก็บุคลากรจ ากดักจ็ะต้องรบัทุกอย่างเราถงึ
อยากจะตอ้งการระบบดีๆ อะไรมาช่วยในการท างานท าใหเ้ราใชค้นน้อยลงเพราะ
เรามรีะบบหลงัจากทีเ่ราไดคุ้ยกนั เมื่อสกัครู่ไดคุ้ยกบัอาจารยเ์ลศิรกักม็ปีระเดน็
เรื่องการท างานเชงิบรูณาการกบัหลายหน่วยงานกไ็ดคุ้ยกบัทางโปรแกรมเมอร์
ของทางระบบที่ตัวแทนจากกรมอนามัยเสนอว่าหลังจากที่มาร่วมฟังของ
โครงการนี้แลว้กม็องว่าในเรื่องของงานอนามยัสิง่แวดลอ้มซึง่ส่วนหนึ่งกจ็ะมใีน
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึง่มขีอ้บญัญตัทิอ้งถิน่อยู่แลว้มนักจ็ะเชื่อมโยง ประเดน็ขอ้ 4 ขอ้ 5 และตวัของแอปก็
สามารถพฒันางานในเรื่องนี้มาช่วยไดซ้ึ่งกจ็ะไปเสรมิในเรื่องของกรมอนามยัที่ดูแลพรบ.ของสาธารณสุขในเรื่องของ
อนามยัสิง่แวดลอ้มและมาช่วยงานทอ้งถิน่ในเรื่องของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพเชญิผูแ้ทนจากกรมอนามยัค่ะ 

- ผู้แทนกรมอนามยั : ถือโอกาสอนัดใีนการเรียนรู้ผ่อดดี ีพอไปเหน็แอพพลเิคชัน่ผ่อดดี ีมนัตอบโจทย์ของประเทศ
ตอนนี้กค็อืต้องการให้ประชาชนสามารถจดัการตวัเองได้ตวัเองกเ็ลยมองว่าตรงนี้มนัน่าจะเป็นประโยชน์กบัท้องถิน่
หรอืไม่เพราะทอ้งถิน่ท างานภายใตเ้งื่อนไขพรบสาธารณสขุอยู่แลว้ ถา้ Application ตวันี้ในประเดน็ของงานสิง่แวดลอ้ม
มนัยงัไม่เตมิเตม็ทัง้หมด ถ้าจะเตมิเตม็งานอนามยัสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในฟีเจอรใ์หม้ปีระเดน็ดา้นอนามยัสิง่แวดล้อมได้
มากขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กบัท้องถิ่นก็เลยไปคุยกบัทีมเทคนิคของทางนี้ก็จะมปีระเด็นในเรื่องของเสยีงเรื่องการ
ร้องเรยีนร้านอาหาร มใีครไปสูบสว้มทิง้ท าแบบไม่ถูกสุขลกัษณะ อนันี้กเ็ลยเป็นประเดน็ ถ้าอย่างนัน้ เราลองมพีืน้ที่
ด าเนินการภายใตเ้งื่อนไขของผ่อดดี ีแต่สว่นกลางกจ็ะพฒันา รายละเอยีดทีต่อบรบักบัโจทยข์องพรบ.สาธารณสขุทีท่าง
ทอ้งถิน่ตอ้งดแูลอยู่แลว้เพื่อใหท้อ้งถิน่มกีลไกที่จะช่วยมคีนคอยสอดสอ่งดแูลเพิม่มากขึน้กเ็ลยเป็นโจทยว์่าอยากชกัชวน
พืน้ทีต่่างๆเผื่อจะเป็นพืน้ทีน่ าร่องน าเอาตวันี้ไปทดลองในฟีเจอรข์องสิง่แวดลอ้มแลว้ดวู่าสามารถใชไ้ดแ้ละใชไ้ดอ้ย่างไร
ทมีเรากจ็ะได้เรยีนรู้ได้ด้วยว่ามนัตอบโจทยท์้องถิ่นหรอืไม่ จะขอมาเชื่อมโยงกนักับเรื่องของผ่อดดี ีไม่ทราบว่าทีน่ี่มี
มุมมองหรอืมปีระเดน็หรอืไม่คะอนามยัสิง่แวดลอ้มสามารถเขา้ไปร่วมดว้ยไดไ้หมคะและมปีระโยชน์กบัทอ้งถิน่หรอืไม่
ค่ะ 

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่ : ทีจ่รงิในผ่อดดี ีจะมหีวัขอ้ 1 กค็อืจุดหรอืกจิกรรมที่
เสี่ยงต่อสุขภาพกส็ามารถปรบัเปลี่ยนและจะมาเชื่อมโยงในเรื่องอนามยัสิง่แวดล้อมหรือกิจกรรมที่เป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพซึง่คุยกบัโปรแกรมเมอรแ์ลว้เขาสามารถทีจ่ะพฒันาไดแ้ละในทีน่ี้ผูแ้ทนจากกรมอนามยัตอ้งการพืน้ทีน่ าร่องว่ามี
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อปท.ไหนในหอ้งนี้ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์จะไดช้่วยออกแบบระบบในการจดัการซึ่งในระบบปกตขิองเรากค็อื หากมขีอ้
ร้องเรียนก็จะไปตรวจสอบตามขัน้ตอน แล้วรายงานผลตรวจสอบและแจ้งกลบัไปให้ผู้ร้องทราบว่าเราได้แจ้งและ
ด าเนินการแกไ้ขอย่างไรซึง่กระบวนการมนัจะเป็นประมาณนี้ แลว้กรมอนามยัเขาตอ้งการใชแ้อพพลเิคชัน่ของผ่อดดีเีขา้
มาจดังานในเรื่องนี้ ไม่ทราบว่าในหอ้งนี้จะเสนอความคดิเหน็อย่างไรบา้งคะเดีย๋วกจ็ะไดข้อพืน้ทีน่ าร่องทีม่คีวามตอ้งการ
ทีจ่ะใชห้วัขอ้น้ีไปใชง้านในพืน้ที ่

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดีดี : ผมขออนุญาตแจง้เพิม่เตมิว่าในรูปแบบเดมิของผ่อดดี ีใชไ้ดอ้ยู่
แลว้แต่เพยีงแค่ว่าแจง้แลว้ไปไหนระบบบรหิารจดัการเป็นแบบไหน ในบางเงื่อนไขเช่น ในเรื่องของสตัว ์ทางผ่อดดี ีได้
จบัมอืกบัปศุสตัว ์จงัหวดัเรยีบร้อยแล้วดงันัน้การตอบสนองจะเป็นการตอบสนองทีไ่ม่ใช่แบบชุมชนจรงิๆ ตอบสนอง
ภายใต้การปฏบิตังิานของปศุสตัว ์ปัญหาสิง่แวดลอ้มกจ็ะเป็นการตอบสนองของชุมชนเองซึง่ทางผ่อดดี ีกลางยงัไม่มี
แนวทางปฏบิตัิที่ถูกต้องซึ่งนี่เป็นประเดน็ที่เราจะสื่อสารกนัตอนนี้เพื่อที่ว่าเราจะหาพื้นที่ถ้าเราจะท าตรงนี้เพื่อสร้าง
โมเดลขึน้มาว่าอกีหน่อยถ้ามกีารรายงานช่องทางนี้เขา้มาแทนทีเ่ราจะตอบสนองแบบเดมิเราจะตอบสนองแบบไหนที่
เหมาะสมทีส่ดุและเป็นตน้แบบใหท้ีอ่ื่นหลงัจากนัน้เรากจ็ะใหท้ีอ่ื่นใชด้ว้ยกนัน่ีคอืประเดน็ครบั 

- พนัจ่าเอกถวลัย ์พวงบุบผา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ทต.สนัโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่: ถ้าจะท าแอพฯ 
อย่างทีห่มอบวิบอกเรามรีะบบอยู่แลว้เพยีงแต่ว่าถ้าเราแจง้เรื่องคนมนัจะเป็นงานสาธารณสุขจงัหวดัเรื่องสตัวม์นัจะไป
ปศุสตัว์แล้วแต่ถ้าเรื่องอนามยัสิ่งแวดล้อมไปทีน่ี่กจ็ะครบประเดน็แต่ว่าทีอ่ยากจะเสนอกค็อืว่าถ้าจะท าเพิม่ช่วยเขยีน 
App เรื่องการออกใบอนุญาตใหผ้มทนีะครบั ออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข อย่างชาวบา้นทีป่ระกอบกจิการเขา้
ไม่มีเวลาออกไปท าที่เทศบาลเขาต้องขายของ  เขามีเวลาว่างอยู่กบับ้านเขาไม่มีเวลาท าเอกสารเขาสามารถแนบ
เอกสารเขา้มาในแอปถ้าท าตรงนี้ได้จะลดเวลาการท างานและช่วยงานของคนทางดา้นสารณสุขได้เยอะครบัขอบคุณ
ครบั 

- ผูแ้ทนกรมอนามยั: คอืเนื่องจากว่าเป็นเชงิในเทคนิคนะคะไม่รูว้่าจะท าได้หรอืเปล่าเป้าประสงคข์องผ่อดดี ีคอืการให้
ประชาชนเฝ้าดูแลเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ในเชงิเทคนิคอาจจะไม่สามารถตอบไดแ้บบนัน้ แต่ถ้าขอกรมท าใหจ้ะรบั
ขอ้เสนอใหค้่ะ รูส้กึว่าทัง้กรมจะมโีปรแกรมนี้อยู่เพื่อขอใบอนุญาตฝากใหก้รมอนามยัดว้ยนะคะไม่เกีย่วกบัผ่อดดี ี 

- คณุธวฒัน์ชยั ใจใส ปลดัฯ อบต. ท่าผาปุ้ม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน: เรื่องคนเร่ขายอาหารหรอืยาไวอากา้เรากแ็จง้เขา้
ไปแต่ถ้ามนัมรีะบบเชื่อมโยงกบัเหมอืนทางปศุสตัว์ หน่วยงานที่รบัผดิชอบมาช่วยหนุนเสรมิ ให้องค์กรส่วนท้องถิ่ น
สามารถที่จะด าเนินการได้นี่เป็นเรื่องที่ด ีถ้าหน่วยงานหรอืองค์กรอยากจะเขา้มาช่วยเชื่อมและเป็นช่องทางทีจ่ะเปิด
เรื่องทางกฎหมายถอืว่าเป็นเรื่องทีด่กีารคุม้ครองผูบ้รโิภคกจ็ะท าได้ 
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- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผอ่ดีดี: ทีเ่ราอยากไดต้อนนี้ในการพฒันาระบบอะไรขึน้มากต็ามจะใหผ้่อดี
ดจีบัมอืกบักรมอนามยัเลยเราสามารถท าไดไ้ม่มปัีญหา แต่ถา้ใหเ้ราจบัมอืคุยกนัโดยที่ไม่มทีอ้งถิน่อยู่ดว้ยแอพพลเิคชัน่
ทีอ่อกมาทา้ยทีส่ดุทอ้งถิน่อาจจะรบัไม่ไดท้ีจ่ะท าในรปูแบบนี้ทีน่ี้ในเป้าหมายของเราคอืเราจะเชญิทอ้งถิน่ทีม่าในวนันี้ให้
ยกมอืขึน้หากจะน าร่องกบัเราเราจะท าเรื่องอนามยัสิง่แวดลอ้มแบบลงลกึในระหว่างคนและสตัวเ์ราท ากนัไปแลว้เหลอื
เรื่องอนามยัการลงลกึหมายถงึการตอบสนองแบบถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

- นายสกัการ ณิยกลุ ปลดัเทศบาลสนัป่าตอง จ.เชียงใหม่: เทศบาลสนัป่าตองของผมม ีApplication ตัวหนึ่งถ้า
ชาวบ้านเขา้ไปจะท าการสแกน QR Code ว่าเหตุเกดิที่ไหนเรื่องอะไรเขากจ็ะกลับมากจ็ะขึน้ประมาณ 5 ขอ้เป็นแอ
ปของเทศบาลเองครับในมือถือผมก็จะขึ้นแล้วแจ้งทางผมก่อนและแจ้งทางสาธารณสุขไปของเทศบาลผมมีของ 
Application เทศบาลเขากไ็ปสแกน QR Code ทีเ่ทศบาลใหค้รบั 

- ผูแ้ทนกรมอนามยั : จรงิๆทีเ่ราก าลงัจะเชื่อมท าได ้2 ทางเลอืกคอืทางเลอืกที ่1 คอืเราใชแ้อพพลเิคชัน่ของผ่อดดีใีน
การเชื่อมโยงกนัเลยเพราะว่าเขามรีะบบอยู่แลว้แต่อกีส่วนนึงท าควิอารโ์คด้เหมอืนกบัทีท่างสนัป่าตองพดูนี่เลยค่ะแต่ก็
ใชฐ้านของผ่อดดี ีแบบ Back Office ท าแดชบอรด์แต่โจทยข์องเราในทางเลอืกทีท่ า QR Code Link คดิว่ามนัจะท าได้
ยงัไงขายสนิคา้ไดย้งัไงจะท าใหเ้กดิประโยชน์ไดอ้ย่างไรเพราะทางผ่อดดี ีมแีอพพลเิคชัน่อยู่แลว้ เรา เราอาจจะไปเรยีนรู้
กบัทางเลอืกที ่1 จรงิๆพืน้ทีท่ีเ่ราจะขยายคอืขยายไปพืน้ที ่EC ทางระยองหรอืชลบุรทีีม่คีวามเสีย่ง เพราะว่าเราเชื่อว่า
ทา้ยสุดประชาชนเราจะต้องช่วยกนัตรวจสอบดูแลและปัญหาทีม่นัเกดิขึน้เพราะว่าทางอุตสาหกรรมจะมทีางพวกกลิน่ 
แต่สนใจโมเดลของสนัป่าตองอาจจะของเขา้ไปศกึษาดงูานค่ะ 

- นายสกัการ ณิยกลุ ปลดัเทศบาลสนัป่าตอง จ.เชียงใหม่: ต้องไปท า application ตวัเองแลว้ท า Code แลว้ ถ้ามี
ปฏทินิเขากจ็ะมคีวิอารโ์คด้อยู่แจกทุกหลงัคาเรอืนแลว้เขาเอาโทรศพัทไ์ปสแกนแลว้มนัขึน้ทีโ่ทรศพัทช์าวบา้น 

- คณุศิริลกัษณ์ ทรายเหนือ ปลดั อบต.ห้วยทราย จ.เชียงใหม่: ประเดน็ที ่1 อบจ. เชยีงรายจะไปคุยกบัทอ้งถิน่ของ
เชยีงรายและทางโครงการเองกม็เีหมอืนอปท. ทีท่ าร่วมกนัมา และสามารถขอความร่วมมอืไปได้  บางแห่งอาจจะตอบ
ไม่ได ้อย่างทัง้สนัโป่งกไ็ด ้สนัป่าตองมแีลว้พืน้ทีเ่องสามารถประสานกบัทางผ่อดดี ีอบต.หว้ยทรายเองกส็ามารถเขา้รว่ม
ไดค้่ะ กห็ลงัจากทีเ่ราพูดคุยมากม็หีลายประเดน็ทีเ่ราไดแ้ลกเปลีย่นนะคะกค็ดิว่าในระบบผ่อดดีเีองกจ็ะเป็นระบบที่ให้
ท้องถิ่นเราได้ใช้ต่อไปถึงแม้ว่าบางคนเขามีความเป็นห่วงในเรื่องว่าถ้าไม่มีทุนแล้วจะเดินไปได้อย่างไรหรือไม่แต่
หลงัจากทีเ่ราไดพ้ดูคุยกนัแลว้เรื่องงบประมาณเองมนักจ็ะมใีนเรื่องของการดแูลระบบซึง่เรากไ็ด้คุยกนัเบือ้งตน้สว่นหนึ่ง
แลว้อาจจะยงัไม่เป็นขอ้สรุปพรุ่งนี้อาจารยเ์ลศิรกัคงจะให้ความมัน่ใจกบัอปท.ทีเ่ขา้มาร่วมหรอือปท.ทีย่งัไม่ตดัสนิใจร่วม 
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- คุณชาลี นพภาพนัธ์ ปลดั ทต.บ่อตรุ จ.สงขลา: จรงิๆแล้วแรงจูงใจที่มานะครบั หลงัจากที่เหน็หนังสอืเชญิชวน
โครงการของจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขา้ใจว่าจดัทีเ่ชยีงใหม่กต็ดิหวัเลยว่า จะเขา้ร่วมนะครบักะจะไปพกัผ่อนดว้ยแต่
จรงิๆแลว้สนใจในรายละเอยีดของโครงการนะครบัเน่ืองจากชอบท างานดา้นสาธารณสุขมากตัง้แต่ตน้ ทนีี้ประเดน็กค็อื
เรื่องทีพ่วกเราเป็นกงัวลกนัมากกค็อืเรื่องการใชง้บประมาณผมว่าเรื่องนี้มนัมกีฎหมายรองรบัค่อนขา้งเยอะและเป็นเรื่อง
ทีอ่ านาจหน้าทีท่ีต่้องท าถา้มีกจิกรรมทีเ่รามคีวามลงัเลเช่นพรบ.เทศบาล มอี านาจหน้าทีใ่นมาตรา 50 ถ้ายงัไม่ชดัยงัม ี
(9) มนัจะบอกว่าหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหท้อ้งถิน่ท าตวันี้มนัจะเชื่อมโยงกบัอ านาจดา้นบนแล้วที ่สตง. เล่น
งานกบัทอ้งถิน่คอืระเบยีบเบกิจ่ายรูส้กึว่าจะเป็นขอ้ 67 นะครบักฎหมายระเบยีบหรอืหนังสอืสัง่การและมงีบประมาณ
รองรบัทนีี้เรื่องทีท่อ้งถิน่เจอหนกัๆกค็อืกระทรวงทีร่บัผดิชอบไมช่อบออกระเบยีบใหเ้รา 20 ปีใหอ้ปท. จดักฬีาอยู่แลว้มา
เรยีกเงนิคนืเอาปีที ่20 แลว้มาออกระเบยีบใหเ้มื่อปีที ่21  ประเดน็ของผ่อดดีผีมฟันธงว่ามกีฎหมายระเบยีบเยอะเรื่อง
หลักที่เราท าเช่นระเบียบว่าด้วยการอบรมไปราชการนี้ชัดนะครับอีกตัวนึงที่มันเชื่อมโยงกันได้ก็คือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการปฏบิตัริาชการของอปท.ปี 2542 นะครบัพอทีจ่ะเอามาท าไดแ้ลว้กร็ะเบยีบเกีย่วกบัการ
ช่วยเหลอืประชาชนตวันี้กลอ้มแกลม้ไดเ้ยอะไมต่อ้งกงัวลและอกีตวัหนึ่งท่านทีเ่ป็นปลดัเทศบาลคงจะทราบคอืเรื่องทีร่อง
นายกวษิณุ  เครอืงาม ไดแ้ต่งตัง้ใหศ้าสตราจารยด์รสมคดิ เลศิไพฑูรย ์ไดว้นิิจฉัยขอ้ขดัแยง้ หรอืความเหน็ทีไ่ม่ตรงกนั
เรื่องอ านาจหน้าทีข่องทอ้งถิน่กบัหน่วยงานทีต่รวจสอบหรอืก ากบัดแูลเมื่อกีไ้ดน้ าเรยีนใหอ้าจารยเ์ลศิรกัทราบไวแ้ลว้นะ
ครบัเป็นช่องทางทีถ่า้จะป้องกนัปัญหาเบือ้งตน้ไม่ต้องรอใหม้ปัีญหาขึน้มาแลว้รอไปจนถงึกฤษฎกีาวนิิจฉยัแลว้กจ็ะเป็น
วิกฤตเหมอืนกบัพษิสุนัขบ้าซึ่งหาคนรบัผิดชอบไม่ได้นะครบัน่าจะฟ้องนะครบัเรื่องนี้ ท้องถิ่นของเราจดัการปัญหา
เกอืบจ.ะหมดทัง้ประเทศแลว้และวนันี้มนัเสยีชวีติไปเท่าไหร่นะครบัประเดน็เรื่องนี้กน่็าจะถา้จะด าเนินการไดก้ล็องดนูะ
ครบัมคีณะกรรมการเกีย่วกบัเรื่องนี้อยู่คอืแต่งตัง้เพื่อแกปั้ญหาเรื่องนี้ ในส่วนของผมกอ็ยากจะร่วมนะครบัมาครัง้นี้กม็า
เรยีนรูก้่อนนะครบั สว่นจะเป็นยงัไงขออนุญาตกลบัไปปรกึษาในทีท่ างานอกีครัง้ขอบคุณครบั 

- คณุจิระศกัด ์อบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : อกีประเดน็นะครบัเรื่องของค่าใชจ้่ายในการดแูลระบบ 
ไม่ทราบว่าในทีเ่วทตีรงนี้ไดข้อ้สรุปอะไรยงัไงนะครบั ผมกเ็ป็นห่วงอยู่เหมอืนกนัส่วนหนึ่งค่าใชจ้่ายส่วนอื่นไม่ น่าห่วง
เพราะมนัสอดคลอ้งกบัพรบ.จดัตัง้อยู่แลว้แต่ประเดน็เรื่องของค่าใชจ้่ายจดัซือ้ระบบหรอืเปล่าผมไม่แน่ใจมคี่าใชจ้่ายเรือ่ง
ระบบดว้ยใช่ไหมครบั ตรงนี้เราสามารถตัง้เบกิโดยตรงไดเ้ลยหรอืว่าอย่างไร เป็นสิง่ทีจ่ะต้องมาคุยกนัมาพอสมควรถา้
เลี่ยงบาลไีปกเ็ลี่ยงได้เรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆมนักพ็อได้อยู่แต่ว่าเอาใหช้วัร์ๆ เรามกีารออกอย่างไรเพื่อใหเ้ป็น
ทิศทางเดียวกนัถ้าจะใช้จ่ายออกไปเรื่องของระบบสารสนเทศ ซึ่งเรามีอยู่แล้วเราท าได้อยู่แล้วผมก าลงัมองตรงนี้
เพราะว่าที่อื่นไม่รู้ว่าเขาคดิกนัอย่างไรถ้าเราจะเดนิต่อไปเราต้องหาทางออกร่วมกนัให้มนัไปทศิทางเดยีวกนันะครบั
ขอบคุณครบั  

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผอ่ดีดี  : ในเชงิบรหิารจดัการของแต่ละอปท.เรามัน่ใจว่าไม่ตดิอยู่แลว้มนั
จะมีค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ให้ทุนจากต่างประเทศเขาหยุดให้ทุนแล้วงบประมาณส่วนที่มันเป็นค่าเช่า Server และค่า 
Maintenance Digital ต่างๆมนัจะมคี่าของมนัเป็นค่าซอฟแวรท์ีจ่ะตอ้งรนัต่อไปในแต่ละปีตอนนี้ท่านสามารถใชไ้ดย้งัต ่า
คอื 3-5 ปี ทางผ่อดดีกีลางก าลงัคดิและเรามกัจะหารอืกบั ปลดัหนิงหรอืว่าท่านรองปลดัเองในวงในของพวกเราเอง
ทางออกมนัมใีนหลายรูปแบบยกตวัอย่างเช่นสิง่ที่เป็นไปได้มากที่สุดคอือนันี้เราเป็นการใชเ้ฉยๆนะครบัถ้าท่านใดมี
ค าแนะน ากส็ามารถเสนอต่อกนัไดค้่าใชจ้่าย 200 บาทต่ออปท.ต่อเดอืนอนันี้มนัถูกคดิมาแลว้จะเป็นตวัเลขประมาณนี้
ก าลงัถูกคดิว่า 200 ควรจะไปอยู่ทีไ่หนเรากไ็ดห้ารอืกบัทางอบจ.ถ้าเป็นทางอบจ.สามารถรบัเองทัง้หมดไดไ้หม อบจ.
เชียงใหม่ก็ไม่ได้ติดขดัอะไรแต่เรายงัไม่ได้หารือกับทางเชียงรายแต่เราหารือกบัทางเชียงใหม่แล้วท่านก็เอาผอ. 
นโยบายและแผนมาศึกษาก็ไม่ได้ติดขดัอะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเหมือนกับที่ทุกท่านบอกโครงการก็จะต้องท า
เดินหน้าต่อไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอนันี้ก็จะเป็นสิง่ที่เราพยายามเราเชื่อมกรมปศุสตัว์ กรม
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ควบคุมโรค กรมป้องกนัและบรรเทาสารณภยั กระทรวงดจิทิลั กรมอนามยั มนัจะเป็นในรูปแบบไหนกจ็ะมแีต่ค าตอบ
ดา้นบวกดา้นด ีส าหรบัค่าใชจ้่ายตรงนี้ไม่ว่าในรปูแบบทีอ่ปท.จ่ายกต็ามกจ็ะมอีะไรเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีอ่ปท.จ่ายได้
เช่นค่าบรกิารระบบผ่อดดีจี่ายใหก้บัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 200 บาทต่อเดอืนมนัจะต้องออกมาชดัเจนแบบนัน้อนันี้คอื
สิง่ทีเ่ราก าลงัเดนิหน้ากนัอยู่ เหมอืนทีท่่านเหน็เมื่อเชา้จากดา้นบนจะมหีลากหลายกลุ่มเขา้มามอีกีอนันึงก่อนทีจ่ะเลกิไป
ในสว่นทีข่อ้สดุทา้ยทีเ่ราพูดกนั เรื่องการบรูณาการคณะท างานอย่างทีผ่มบอกไปในระดบัประเทศเรามกีารบรูณาการตวั
ที่ปรกึษาและขบัเคลื่อนหลกัระดบัประเทศของเราโดยต าแหน่งคณะกรรมการอ านวยการ มอีธบิดกีรมปศุสตัว์ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ กรมป้องกนัและบรรเทาสารภยั  กระทรวงดจิทิลัอยู่ภายใตม้หาวทิยาลยัเชยีงใหม่อนั
นัน้เราท าเสร็จเรียบร้อยแล้วครบัมีหลายๆหน่วยงานหลายๆกรมอยากร่วมเราก็จะพฒันากนัไปเรื่อยๆในส่วนของ
โครงสรา้งระดบัจงัหวดัเรากจ็ะไดเ้หน็ภาพจงัหวดัเชยีงรายเป็นภาพจงัหวดัทีเ่ขม้แขง็ในการทีทุ่กเครอืขา่ยทุกหน่วยงาน
มาช่วยกนัในสว่นของทอ้งถิน่เองในฐานะตวัขบัเคลื่อนหลกัในระดบัพืน้ทีน่ัน้ตอนนี้ไม่แน่ใจอาจจะยงัไม่มเีวทไีหนในการ
พูดถึงการขบัเคลื่อนระดบัท้องถิ่น จะมศีูนย์ปฏบิตัิการสุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบลอปท.ไหนกต็ามที่ท าผ่อดดีจีะมี
โครงสร้างนี้ภายในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งเป็นโครงสร้างคณะท างานระดบัต าบลเอาไว้บูรณาการเราเชิญรพ.สต.เข้าร่วม
โรงเรยีน ทหาร เขา้มาร่วมประมาณนี้ครบัดงันัน้ศูนยป์ฏบิตักิารสุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบลเป็นหน่วยงานทีเ่ราเสรจ็
ขึน้มาภายใตอ้ปท.เพื่อทีจ่ะท างานแบบบรูณาการใหม้โีครงสรา้งทีช่ดัเจนถงึเวลามาเหมอืนเชยีงรายทีเ่กดิเหตุหมาตายที่
ผมเล่าใหฟั้งทีจ่รงิการเรยีกประชุมในกรณีแบบนัน้คอืการขบัเคลื่อนแบบศูนยส์ุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบลทีต่ัง้รพสต. 
ปศุสตัวอ์ าเภอ อปท.ลงพืน้ทีด่ว้ยกนัในการขดุซากหมา ทีไ่ปช่วยกนัท างาน  

- คณุนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อบจ.เชียงราย: ประชาสมัพนัธเ์ชญิชวน
ทุกท่านไปเทีย่วงานมหกรรมไมด้อกอาเซยีนจงัหวดัเชยีงราย 2018 ปีนี้ Concept จะเป็นประตมิากรรมในสวนงานจะ
เริม่วนัที ่25 ธนัวาคมจนถงึ 13 มกราคมนะคะ 20 วนัโดยวนัที ่25 ธนัวาคม ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญาเสดจ็
เป็นองค์ประธานในพธิเีปิดในส่วนของอบจ. เชยีงรายสถานที่จดังานเป็นส่วนไมด้อกรมิน ้ากกปีนี้ขอเชญิชวนทุกท่าน
ขอบคุณค่ะ 

- น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดีดี: พรุ่งนี้จะเป็นเวททีีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่า อปท. ทีเ่กดิเหตุเด่นๆ เช่น 
พษิสุนัขบา้ทีเ่จอในพืน้ทีเ่ขามวีธิจีดัการกนัอย่างไร สุดทา้ยก่อนปิดเวท ีผมขออนุญาตเรยีนเชญินายแพทยเ์กรยีงศกัดิ ์
เวทวีุฒาจารย ์กล่าวอะไรสกัเลก็น้อยครบั 

- นายแพทย์เกรียงศกัด์ิ เวทีวุฒาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงการผ่อดีดี: ขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้ความร่วมมือสนใจ
โครงการฯนี้พรุ่งนี้จะไดม้าร่วมประชุมอกีกนัอย่างสดชื่นครบั ขอบคุณทุกท่านอกีครัง้หนึ่ง ขอบคุณครบั 
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เวทีแลกเปล่ียน :เจ้าหน้าท่ีผูด้แูลระบบ 

โดยม ีผศ.บุญต่วน แกว้ปินตา เป็นผูด้ าเนินรายการ และ ส.พญ. ณชัชา สาททอง เป็นเลขาฯ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: วนันี้ผมขอเป็นการแลกเปลีย่น ไม่อยากใหเ้ป็นลกัษณะการนัง่ฟังอย่างเดยีวนะครบั 
การทีพ่วกเรามาอยู่ในเครอืข่าย PODD ร่วมกนัตามวฒันธรรมไทยบอกว่า เรามกีรรมร่วมกนัพูดโดยตรงหน่อยคอื มี
บุญร่วมกนั ผมชื่อบุญต่วน บางทนีะครบั ชวีติเรามนักต็้องเปลีย่นแปลง สิง่ทีเ่ราเคยท ามาจนเป็นความเคยชนิ ถงึเวลา
มนัจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่า สมองเราต้องการสิง่ใหม่เสมอไม่อยากจ าเจกบัสิง่เก่า คือจริงๆแล้วมนุษย์เรา
ธรรมชาตติ้องการเรยีนรู้สิง่ใหม่เสมอ เพราะฉะนัน้มคี าคมอนัหนึ่งผมขออนุญาตนะครบัเป็นเรื่องของแนวคดิ Growth 
mindset กรอบคดิทีพ่ฒันาเขาถามว่า Do you eat breakfast today? จะตอบว่ายงัไงดคีรบั ทีผ่มถามเพราะว่าเขาบอก
ว่า มนุษยเ์ราตอ้งกนิอาหารถ้าไม่กนิขา้ว ไม่กนิอาหารร่างกายกจ็ะอยู่ไม่ได ้ในขณะเดยีวกนัมนุษยเ์ราตอ้งมกีารเรยีนรู้
ถ้าไม่เรยีนรูสุ้ดทา้ย สมองมนัจะฝ่อ เพราะฉะนัน้ วนันี้คอืเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ผมจะขออนุญาตว่าค าถามทีผ่มจะ
ใชก้บัพวกเราทุกคนในนี้ จะมอียู่ 3-4 ค า ค าแรกจะใชค้ าว่าอะไร เมื่อไหร่ มากหรอืดีกว่าเดมิอย่างไร คอืขอ้ตกลงเป็น
ประเด็นแบบนี้ว่าใคร ท าอะไร เมื่อไหร่ แล้วมนัดีกว่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร พวกเราทุ กคนในนี้เป็นผู้ที่
ขบัเคลื่อนและพฒันาระบบผ่อดดี ีเพราะว่าในระบบเฝ้าระวงัผ่อดดี ีสิง่หนึ่งที่มนัเกดิการท างานกค็อืพวกเราเป็นส่วน
หนึ่งของการขบัเคลื่อนที ่เราเรยีกว่าผูดู้แลระบบ ซึง่ผูดู้แลระบบ นี่กส็ื่อสารไปถงึ อปท. ทีย่งัไม่เคยใชง้านผ่อดดี ีขึน้อยู่
กบัว่าพืน้ทีจ่ะใหใ้ครเป็นคนจดัการบางพื้นทีเ่ป็นเจา้หน้าทีเ่กษตร เจา้หน้าทีส่าธารณสุข หวัหน้าส านักปลดั ขึน้อยู่กบั
เงื่อนไขของแต่ละอปท.มนัจะมคี าหนึ่ง การดแูลระบบมนัเชื่อมโยงอยู่หลายอนั อาจจะเชื่อมผลกบัคนขา้งนอก เชื่อมโยง
กบัคนขา้งใน และที่ส าคญัอนัหนึ่งคอืผมไม่แน่ใจมนัเป็นแบบนี้หรอืเปล่า เชื่อมโยงกบัคนที่เป็นอาสาผ่อดดี ีอนันี้คอื
กระบวนการขบัเคลื่อนในการท างาน มผีูท้ีอ่ านวยความสะดวกเยอะนะครบัมอีาจารยว์ศิษิฏ ์คุณหทยัรตัน์ เจา้หน้าทีโ่อ
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เพ่นดรมีและคุณหมอเปียร ์มาแชรส์ิง่ทีพ่วกเราไดแ้ลกเปลีย่นกนั สิง่สุดทา้ยทีเ่ราอยากไดค้อื ผลลพัธห์รอืการเรยีนรูท้ี่
เกดิขึน้ในหอ้งนี้ครบั สิง่ทีต่้องบนัทกึใหไ้ดค้อืความทา้ทายปัญหา อุปสรรค หรอืเป็นสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูต่้อไป เป็นความท้า
ทายของพวกเราทีจ่ะท าต่อไปนะครบั  

 เขาบอกว่าประสบการณ์เป็นครทูีด่ทีีสุ่ด เพราะฉะนัน้ การทีผ่มและพวกเราท างานผ่อดดี ีเราไดล้งมอืท าลง
มอืปฏบิตันิัน่คอืประสบการณ์ของเรา ประสบการเป็นครูทีด่ทีีสุ่ด ผมขอรบกวนท่านไดเ้ล่าเรื่องสิง่ทีผ่มจะถามนบัตัง้แต่ 
อปท. ทีท่่านสงักดัอยู่ไดน้ าระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวไปใชใ้นพืน้ทีข่องท่านถ้านับจนถงึปัจจุบนัประมาณ 4 ปีมี
อะไร ทีเ่ราเหน็ว่ามนัดหีลงัจากทีผ่่อดดีเีอาไปใชใ้นพืน้ทีข่องท่านแลว้ท่านพบว่ามอีะไรดีๆ เกดิขึน้กบัตวัท่านเอง ถาม 3 
เรื่องคอืตวัท่านเองต่อหน่วยงานของท่านต่อประชาชนในพืน้ทีข่องท่าน ท่านไหนจะเป็นคนแรกเชญิเลยนะครบั 

- คณุศิดาพนัธ ์มีการ ผุ้อ านวยการกองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี:  วนันี้เขา้มาใน
ฐานะมาเรยีนรูค้่ะ วนัน้ีในพืน้ทีย่งัไม่มรีะบบผ่อดดีมีาใชค้่ะ  

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ประสบการณ์ตรงนี้ยงัไม่ม ีขอบคุณครบั ต่อไปเชญิเทศบาลต าบลน ้าแพร่ครบั 

- คณุธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตร ทต.น ้าแพร ่อ.หางดง จงัหวดัเชียงใหม่: อยู่กบัผ่อดดีมีาตัง้แต่ตน้ ผ่อดดีเีป็น
แอพพลิเคชัน่ที่ดีด้วย ไม่รู้ว่าในที่ประชุมนี้ใครน าเอาระบบไปใช้บ้าง ขอยกมือหน่อยครบั ใครเคยมดืแปดด้านบ้าง 
เมื่อก่อนเรื่องของระบบสุขภาพใครจะตดิต่ออาสาต้องมกีารโทรศพัทเ์ดีย๋วนี้ไม่ต้อง แอพฯเดยีวอยู่ ดกีบัต่อตวัเองยงัไง 
เรามเีครอืข่าย เมื่อก่อนไม่รู้ ผมเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรจรงิ แต่รบัผดิชอบในงานด้านสิง่แวดล้อม งานสาธารณสุขกท็ า 
เพราะบุคลากรมนัน้อย เพราะเราต้องท าไดทุ้กงาน ดต่ีอตนเองเรื่องเป็นการฝึกทกัษะ เมื่อก่อนใชแ้อพฯ ไม่เป็น ไดม้า
ฝึกทีน่ี่ ในเทศบาลผมเป็นผูด้แูลระบบ รายงานใหท้่านปลดัและท่านนายกฯ ทราบว่ามอีะไรเกดิขึน้ในระบบผ่อดดี ีถา้คน
เคยท าแลว้อย่างที ่ทม.แม่เหยีะ ท าแลว้ดมีากมนัช่วยไดเ้ยอะ สมมุตมิกีารแจง้ข่าวสรุปรายงาน เราตอ้งมาเขยีนเองไหม 
ไม่ต้อง ตวันี้มนัท าไดเ้ลย เราไม่ต้องเสยีเวลาไปนัง่เขยีนตัง้แต่เริม่ต้น ดต่ีอชุมชนอย่างไรชุมชนเมื่อก่อนไม่มแีอพฯ นี้ 
อสม.มาคุยกนั บางครัง้ไม่มงีบประมาณในการจดัประชุม พอดเีทศบาลผมใช้งบประมาณของผ่อดดีมีาด้วย กม็กีาร
พบปะของ อสม.มีการท าความรู้จกัมากขึน้ เดีย๋วนี้ใช้เป็นกนัหมดรายงานผ่านแอพพลิเคชัน่ผ่อดีด ีตรงนี้เรื่องของ
สขุภาพหนึ่งเดยีวทีผ่มว่าไดห้มดทัง้คน สตัวส์ิง่แวดลอ้มและอกีอย่างทีเ่กีย่วกบัสาธารณสขุ เรื่องผูป่้วยตดิเตยีงทีม่าวนัน้ี
ท าที่เชยีงราย แต่เชยีงใหม่กอ็ยากท า โดยรวมแล้วดนีะครบั เพราะไม่มแีอพฯ ไหนที่เป็นแบบนี้ ผมเคยรายงานเรื่อง
ไขห้วดันก ผมไม่คดิว่าจะไดค้วามร่วมมอืของคณะสตัวแพทย ์ค่อนขา้งประทบัใจมากเลย ผมประทบัใจมาก โดยเฉพาะ
บุคลากรที่มาให้ความรู ้แม้กระทัง่ระบบทีม่กีารระบุพกิดั GPSเพราะทางวทิยากรเปิดอบรม เกดิประโยชน์ต่อตนเอง 
เรื่องแผนทีเ่มื่อก่อนผมไม่เป็นว่าวงลอ้มกีก่โิลเมตรว่าผมจะตอ้งมาดแูลบา้นใครซึง่เป็นระบบทีท่นัสมยั เอาแค่นี้ก่อนครบั 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: เชญิแลกเปลีย่นไดเ้ลยนะครบัแม่เหยีะ เชญิไดเ้ลยนะครบั  

- คุณหทัยรัตน์ ตียะเกษม เป็นพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่: ร่วมงานกบัโครงการผ่อดีๆ มาตัง้แต่
เริม่ต้นงานวจิยัเพราะโครงการอยู่ในพื้นทีเ่ทศบาล ถามว่าแรกๆ มอีาสาทัง้หมด 4 ท่าน 
แต่ด้วยความที่อาสาทัง้ 4 ท่านร่วมงานและเข้าไปท างานในชุมชน ผู้บริหารก็เห็น
ความส าคญั เริม่แรกมาดว้ยแอพฯเรื่องสตัว ์โรคในสตัวต่์างๆ ในงานวจิยัครัง้แรก เราเหน็
ว่าเป็นสิง่ที่ดีเลยน าเสนอท่านนายกฯ ทางผู้บริหารเห็นว่าพื้นที่แม่เหียะมีทัง้หมด 10 
หมู่บา้น เรามแีค่ 4 คนจาก 4 หมู่บา้นทีเ่หลอือกี 6 หมู่บา้นไม่มใีครท าอะไร กเ็ลยน าเสนอ
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ใหผู้บ้รหิารโดยใหง้บสนบัสนุนหาอาสา 6 หมู่บา้นรวมทัง้หมด 10 คน ปัจจุบนัมอีาสาทัง้หมด 80 คน อาสาท าอะไรบา้ง 
ท าการรายงานโรคห่าไก่อย่างเดยีว ต่อมาระบบฯ กพ็ฒันาไปเรื่อยๆ ในฟีเจอรต่์างๆ ทีจ่ะน าใหไ้ปใชง้านไดม้ากขึน้ ถาม
ว่าหนูอยู่กองสาธารณสุข ประเดน็ทีใ่ชป้ระโยชน์จากระบบผ่อดดีกีจ็ะเน้นเรื่องสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ อาจจะแชรใ์น
เรื่องของไฟป่าหนูไดใ้ชไ้หม หนูไม่ค่อยไดใ้ช ้หนูจะไปใชใ้นรื่องเฝ้าระวงัไขเ้ลอืดออก อาหารปลอดภยัทีเ่กีย่วเนื่องกบั
งานของเราโดยสว่นใหญ่ ผ่อดดีดีกีว่าไลน์ตรงทีว่่ามนัเดง้ขึน้มา ไลน์ไม่สามารถ Report เป็น Data ไดแ้ต่คนทีด่แูลแดช
บอรด์จะรูว้่ารายงานประจ าเดอืนของเรา สามารถปริน้เป็นตวัเลขทางสถติ ิเพื่อทีจ่ะรายงานผูบ้รหิารไดว้่า แต่ละเดอืน 
แต่ละไตรมาส เราท างานอะไรไปบา้ง อาสาอะไรไปบา้ง ทม.แม่เหยีะโชคดตีรงทีว่่าเป็นพืน้ทีน่ าร่องทางโครงการฯ เรา
เป็นศนูยเ์รยีนรูท้ีศ่กึษาของหน่วยงานอื่นๆ ไดง้บประมาณมา 100,000 บาท ทุกวนัน้ียงัใชไ้ม่หมด 4 ปีแลว้ยงัใชไ้ม่หมด
ไม่รูจ้ะใชท้ าอะไร การพบปะอาสาไม่ตอ้งใชเ้งนิ ระบบไม่ใชเ้งนิในการดแูล เราท าหน้าทีใ่นการดแูลระบบ จะตอ้งรูว้่าตอ้ง
ท ายงัไง จะต้องตอบสนองยงัไง  หนึ่งเรื่องเงินไม่เป็นปัญหาของผู้บริหาร ส าหรบั อปท.ที่จะติดตัง้ใหม่สามารถใช้
งบประมาณในเรื่องควบคุมโรคได ้ทีอ่ยู่ในเทศบญัญตัริายประจ าปีของทอ้งถิน่ของแม่เหยีะทัง้โครงการใหเ้งินสนบัสนุน
ทางผูบ้รหิารเหน็ว่าเราท างานจรงิกบ็รรจุเขา้ไปเทศบญัญตัปีิทีแ่ลว้ตัง้ไวท้ี ่30,000 บาท ส าหรบัอาสาสมคัร เขารูส้กึว่า
เขามคีุณค่า เขาอยู่ในชุมชน เขาเป็นตวัแทนชุมชนในการเฝ้าระวงัสุขภาพ ในชุมชนพยายามเสรมิพลงัใหเ้ขาว่าเขาคอื
คนส าคญัในชุมชน เขาจะใหค้วามร่วมมอืกบัเราไดด้ ีแต่ปัญหากจ็ะมอียู่ตรงทีว่่าคนทีท่ างานในชุมชนคอืคนสงูอายุ จะมี
ปัญหากบัการใชไ้อทตีอ้งมกีารอบรมบ่อยขึน้ พอดฟัีงจากทางเชยีงราย เขาจะไปทีก่ลุ่มโรงเรยีน อาจจะมกีารปรบัมาใช้
กบักลุ่มโรงเรยีนเพราะเดก็ๆ สามารถใชง้านไอทไีด ้สิง่ทีจ่ะท าใหค้วามยัง่ยนืในพื้นทีอ่ยู่ไดค้อืเราอยู่นกัการเมอืง อะไรที่
ท าใหค้ะแนนเสยีงนกัการเมอืงดขีึน้ เขาตอ้งสนบัสนุนเรา ยิง่เรามอีาสาเยอะๆ อาสาใหค้วามร่วมมอืและเหน็ความส าคญั
และท ากจิกรรมร่วมกนัน่ีคอืคะแนนสิง่ทีด่ขีองนายกฯ นี่คอืเทคนิคการท างานของแม่เหยีะ ขอบคุณค่ะ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: หลงัจากทีท่ ามา 4 ปีมอีะไรดีๆ  เกดิขึน้ อย่างหาง
ดงกเ็หน็ชดัว่ามหีลายประเดน็ซึง่ ทีไ่ดค้อืหนึ่งคอืการพฒันาตวัเอง ในขณะเดยีวกนั 
พวกเราเอาผ่อดดีไีปใชอ้นัหนึ่งทีเ่ราจะต้องคุน้เคยคอืค าว่าแดชบอรด์ซึง่แดชบอรด์
ตวันี้ เป็นเหมอืนตวัก ากบังานของเรา เมื่อสกัครู่คุณหทยัรตัน์พูดถงึอาสาผ่อดดีมีี
ชวีติหลายครัง้เกีย่วกบัอาสาผ่อดดี ีซึง่คดิว่ามนัเป็นการเรยีนรูก้นันะครบัว่าเวทขีอง
อาสาของผ่อดดีจีะท าเราคาดหวงัว่าเจา้หน้าทีห่รอืบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบดแูล
ระบบอยู่จะเป็นฟันเฟืองส าคญัในการทีจ่ะท าให้อาสารายงาน การทีอ่าสารายงาน
ใหก้บัเราอารมณ์เขาต้องไดน้ะครบั บางทเีขาไม่มเีหตุผล แต่อารมณ์ต้องมาอยู่กบั
เรา หมายความว่าเขาต้องผูกพนักบัเรา เขาต้องมคีวามภาคภูมใิจทีม่าท างานกบัเรา อนันี้เป็นหน้าทีข่องพวกเราหรอื
เปล่าทีจ่ะสรา้งตรงนี้ เขาจะมองแนวคดิของอารมณ์ ถ้าเขามคีวามภาคภูมใิจ เขามคีวามผูกพนั เขามคีวามรกั เขาจะ
รายงานให้เรา ถือเป็นบทการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ท าอย่างไรกับอาสาผ่อดีดี ตรงค าถามแรกผมคิดว่าน่าจะเป็น
ประสบการณ์จาก ทต.หว้ยสกั มอียู่ตรงนี้ไหมครบั เชญิครบัมาแลกเปลีย่นกนัหน่อยครบั ว่ามนัมอีะไรดเีกดิขึน้ใน ทต.
หว้ยสกั  

- คุณชยาดา ปัญญากณัฑ์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อยู่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เทศบาลต าบลห้วยสกั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย: ทต. หว้ยสกัเขา้ร่วมเมื่อพฤษภาคมปี 2560 อาสาทัง้หมดม ี
62 คน ผ่านการอบรมมาแลว้ 2 ครัง้ อาสาเราเป็นอสม. มเีคส เมื่อกลางเดอืน พ.ย.ทีผ่่านมา อสม.แจง้เขา้มาว่ามสีนุขั
เสยีชวีติดว้ยอาการน ้าลายฟูมปาก เห่า หอนและตาย อาสาเขา้มาแจง้ทีก่องสาธารณสขุแต่เขาไม่ไดแ้จง้ผ่านระบบ เราก็
แนะน าใหเ้ขาแจง้ผ่านระบบ เขาจงึแจง้ผ่านระบบเขา้มา สอบถามรายละเอยีด สุนัขตวันี้เพิง่คลอดลูก 3 ตวัตายไปแลว้
ด้วยอาการเห่าหอนเหมอืนกนั อาการคล้ายๆโรคพษิสุนัขบ้า อสม.กเ็ลยรายงานไปทีร่ะบบ แต่แม่ของสุนัขฝังไปแลว้
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จรงิๆแล้วเราแจง้ในระบบ ถ้าหมามเีชือ้จรงิๆต้องตดัหวัแล้วส่งตรวจ ทนีี้ฝังไปแลว้เรากเ็ลยว่าจะชา้ไปเลยโทรหาคุณ
หมอทมีงานของผ่อดดีวี่าแจ้งในระบบแล้วแต่ในระบบยงัไม่มกีารตอบกลับมา ซึ่งเรากไ็ม่รู้ไทมไ์ลน์ของระยะการแจง้
จะต้องท ายงัไง เพราะยงัไม่เคยเกดิเหตุ เราจงึประสานไปทีป่ศุสตัวอ์ าเภอ เขารบัขอ้ความแลว้แต่เราตดิต่อไปซะก่อน 
เขาก็ประสานให้คุณหมอลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะไปเอาซาก อนันี้คือประสานเองทัง้หมดมหีน่วยงานที่เขา้ไปด้วยคอื 
เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ปศุสตัว์ ผู้ใหญ่บ้าน และคนที่อยู่ในพื้นที่เขา้ไปช่วยกนั ปศุสตัว์แนะน าวธิกีารฆ่าเชื้อและน า
วธิกีารน าตวัอย่างไปตรวจ เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.แนะน าเกี่ยวกบัผู้สมัผสัสตัว์ ถ้าสุนัขติดเชื้อจรงิๆ เขาอาจจะมกีาร
สมัผสัและมเีชือ้ รพ.สต. ผูส้มัผสัสตัวส์่งตวัไปทีโ่รงพยาบาลศูนยฯ์ เพื่อรบัฉีดวคัซนี เจา้ของไม่ยอมฉีดเพราะเขาผ่าน
การคดักรองจากเจา้หน้าทีว่่าไม่น่าตดิเลยไม่ฉีด ส่วนของปศุสตัวท์ีร่ายงานไปภายใน 15 วนั เกนิแลว้แต่ทีป่ระสานกนั
โดยตรงแจง้ผลไม่พบสุนัขตดิเขือ้พษิสุนัขบ้า ทางเราคดิว่าเหตุการณ์วนันี้น่าจะเป็นผลตอบรบัเคสดมีาก เจ้าของดใีจ
มากทีเ่ราลงไปดแูลเขาทุกอย่าง ท าใหเ้ราหรอืเทศบาลของเราอยากจะท าต่อเพราะว่าถา้เราแชรใ์หค้นในพืน้ทีห่รอื อสม. 
เขาเห็นสิง่ที่เราท า แล้วระบบนี้ท าขึน้มนัท าให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆ ถ้าเจ้าของสุนัขได้รบัวคัซีนและหมาให้
ผลบวกขึน้มา เขาไดป้ระโยชน์ ทุกคนไดป้ระโยชน์มนักจ็ะท าใหโ้ครงการน้ีน่าจะไปไดด้ ีอนัน้ีคอืจะเป็นแนวทางหรอืเป็น
โอกาสดทีีเ่ราน าเคสนี้เพื่อทีจ่ะไปท าต่อค่ะ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: สนุขัตวัสงสยัว่าจะเป็นหมาบา้หรอืหมาวอ้มากดัคน ฟัดเดก็ หรอืมาขย ้าเดก็ ผมคดิว่า
มนัเป็นแอพฯ ทีจ่ะเหมาะกบัส าหรบั อปท.มากๆ เจา้หน้าทีโ่อเพ่นดเีขาดไีซน์มาเมื่อมรีายงานขอ้มลูเรยีลไทมโ์ชวถ์งึกนั
หมด ปศุสตัวอ์ าเภอต้องรูท้นัทเีมื่อมกีารรายงานเพราะเขารู ้เขาจะนิ่งไม่ได ้เขาจะต้องตอบสนอง ผมว่าสิง่ทีเ่ทศบาล
หว้ยสกัท าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งเพราะดแูลและเขา้ถงึประชาชนก่อน ถอืว่าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง เราคาดหวงัว่าถา้อาสาสมคัรของ 
ทต.หว้ยสกัมอีารมณ์ท าต่อไป เขากจ็ะรายงานใหเ้รานะครบั เมื่อรายงานเขา้สู่ระบบ ขอ้ดขีองผ่อดดีคีอืขอ้มูลจะอยู่ใน
ระบบไม่หาย ขณะที ่LINE ขอ้มูลหาย เราจะหาไม่เจอว่ารายงานมาเมื่อไหร่ แต่ว่าการรายงานในระบบแอพฯ ของผ่อดี
ด ีมนัจะเป็นขอ้มูลทีอ่ยู่ในนัน้ และเราสามารถใหร้ายงานไดเ้มื่อไหร่กไ็ด ้ถ้าเราต้องการขอ้มูลตรงนัน้ นี่คอืขอ้เด่นของ 
แอพพลเิคชัน่ มนัเหมาะส าหรบัพวกเรามากๆ  

-ส.พญ. ปราณี รอดเทียน สตัวแพทยช์ านาญการพิเศษ กรมปศสุตัว:์ ขออนุญาตแชรข์อ้มลูเรื่องโรคพษิสนุขับา้ ผล
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร1 วนัสามารถทราบผลบวกแลว้ค่ะ ถ้าอย่างนี้เป็นขอ้สงสยั จรงิๆเราไม่อยากไวว้างใจเลย ถ้า
เป็นไปไดข้อใหเ้จา้ของไปฉีดวคัซนีโรคพษิสุนัขบ้าเพราะในระยะเวลาฟักตวัของเชือ้นานมากกว่า 2 เดอืน แต่ในสนุขัที่
พบอาการน่าจะคลา้ยๆกนั การตรวจสอบจะถูกตอ้งตรงประเดน็ทุกประการจ าเป็นตอ้งใชเ้วลานิดนึง กรณีทีผ่ลตรวจเป็น
ลบยงัไงกต็้องไปฉีดวคัซนี แมจ้ะอา้งว่าอยู่ไกลกต็ามแต่มนัคอืชวีติ แมว้่ามนัไม่ตดิเชือ้กต็าม และถ้าเป็นไปไดอ้ยากให้
กลบัไปฉีดชีวิตเราส าคญัที่สุด และอีกอนันึงคือชอบมากคือแอพฯเดียวเอาอยู่เอาอยู่จริงๆค่ะ ตอนนัน้ยงัได้ข้อมูล
เกีย่วกบัโรคปากเทา้เป่ือย เรารูว้่าโรคเกดิอยู่ทีไ่หนจุดไหน ซึง่เจา้หน้าทีส่่วนกลางไม่รูเ้พราะไม่มรีะบบทีจ่ะมารายงาน 
ระบบนี้เป็นระบบที่ดมีาก เราอยู่ในหอ้งแอพฯเอาอยู่ เรารูว้่าเกดิโรคทีไ่หนบา้งเพราะประชาชนรายงาน ระบบทีด่ทีีสุ่ด
คอืระบบทีอ่ยู่ในพืน้ที ่ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: มอีะไรทีเ่ซอรไ์พรมากกว่านี้ไหมครบั เชญิครบั 
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- สิบเอกศกัด์ิสิทธ์ ต าแหน่งนักป้องกนัและบรรเทาสาธาณณะภยั ต าบลทุ่งก่อ 
อ าเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย : ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ 2 อย่างคือตัว
แอพพลเิคชัน่กบัแดชบอรด์ ผมเป็นเจา้หน้าทีด่แูล อาสาชุดแรกทีไ่ดร้บัการอบรมมกีาร
แจ้งเข้ามาว่าหมู่บ้านมีไก่ตายเป็นจ านวนมากขอ้เท็จจริงมีตายไปหลายวนัแล้วทัง้
หมู่บ้าน ชาวบ้านแอบเอาไก่ไปซ่อน ฝังหรอืย้ายไก่ มกีารแก้ปัญหาด าเนินการทนัท ี
ปศุสตัว์ นายกฯ พวกผมออกไปเคลยีร์ทุกอย่าง เกบ็ซากสตัว์ ท าลาย พ่นยา เสรจ็
ภายในวนัเดยีว สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างไร เมื่อกลบัมาดูที ่แดชบอรด์ กรณีทีอ่าสา
แจง้เขา้มา ระบบจะประมวลผลเจา้หน้าทีก่จ็ะรูว้่าทีแ่จง้เป็นจรงิหรอืไม่โดยโทรหาอาสา 
ระบบประมวลผลเสรจ็ส่งเป็นขอ้ความไปทีน่ายอ าเภอ ปศุสตัวอ์ าเภอ รพ.สต. นายกฯ 
ปลดั และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งประมาณ 10 คน รูพ้รอ้มกนั ท าใหค้นทีรู่รู้ว้่าจะต้องท าอย่างไร สามารถจดัการเสรจ็ภายใน
วนัเดยีวนี่คอืขอ้ดขีองแอพพลเิคชัน่ผ่อดดี ีผมใชร้ะบบนี้มา 2 ปี แอพฯตวันี้ดทีีส่ดุในวงการราชการทีเ่ราใช ้แอพพลเิคชัน่
มใีหเ้ลอืกรายงานหลายอย่างไม่ว่าจะรายงานเรื่องสุขภาพคน สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม ลองเปิดเขา้ไปดูสามารถรายงาน
พวกไฟป่า อุทกภยั ควนัไฟ อื่นๆกม็ ีล่าสุดรายงานนับลูกน ้ายุงลาย และทีเ่ชยีงรายสามารถรายงานผูป่้วยตดิเตียงได ้
เพยีงแค่ว่าแจง้พกิดักพ็อว่ามผีูป่้วย ผูพ้กิารประเภทไหน เจา้หน้าทีจ่ะไดเ้ตรยีมไปช่วยเหลอื นี่คอืของใหม่ของเชยีงราย 
เรากลบัมาดทูีต่วัแดชบอรด์ ผมชอบมากเป็นระบบทีต่อบสนองความตอ้งการไดข้อ้มลูทุกอย่างอยู่ในนัน้ ไม่ว่าเรื่องอะไร
ที่รายงานมาอยู่ในนัน้หมด ผมใช้แดชบอร์ดดว้ยเวลาทีม่กีารอบรมอาสา ล่าสุดอบรม อสม. ผมกน็ัดใหร้ายงานไม่พบ
เหตุผดิปกตทิุกวนัทีห่วยออก ผมกจ็ะขึน้แดชบอรด์ใหเ้ขาดูว่าใครรายงาน ไม่รายงาน ปริน้และส่งเป็นรายงานให ้รพ.
สต. ทราบดว้ยในฐานะทีช่่วยกนัดูแล ผมกจ็ะไปขอความร่วมมอื รพ.สต.ว่า อสม.ไม่มกีารรายงานใหเ้ขากระตุ้นอาสา
รายงานเขา้มาหน่อย อกีเรื่องหนึ่งคอือาสาสมคัรหาย เขาหายไปไหน เปลีย่นโทรศพัทใ์หม่ ไม่ต้องกลวัเดีย๋วผมจะคลกิ
ไปทีข่อ้มลูอาสาสมคัรเพื่อเขา้ดบูญัชผีูใ้ชง้านและรหสัให ้และมองเหน็หมดว่าคุณรายงานอะไรมาบา้ง วนัทีเ่ท่าไหร่ มนั
จะโชวข์ึน้มาหมดเลย ขอ้มูลทัง้หมดในแดชบอรด์ จะเหน็ขอ้มลูอาสาทัง้หมด ขอ้มูลในการรายงานผลทัง้รปูภาพ แผนที ่
พกิดัทีเ่ขาแจง้เขา้มา ขอ้มูลพวกนี้เอาไปท าอะไรได ้ขอ้มูลพวกนี้ทางจงัหวดัเชยีงรายเขาต้องการ อย่างเช่นทางผูว้่าฯ 
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เขาไม่มีข้อมูลตรงนี้ เขาอยากได้ข้อมูลของท้องถิ่น ระบบตัวนี้ดึงไปรวมกนัที่จงัหวดั 
หน่วยงานจงัหวดัเขา้ดไูด ้ผูว้่าฯกดเขา้ดไูดท้ัง้จงัหวดั   

สายงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเอาขอ้มลูตรงนี้ไวท้ าอะไร ผมเอาไวท้ าเป็นแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
จะรูห้มดไฟไหมก้ีค่รัง้ น ้าท่วมกีค่รัง้ เป็นโรคห่าไก่กีค่รัง้ เกดิไขเ้ลอืดออกกีค่รัง้ ผมเอาขอ้มลูตวันี้ไปประกอบในการขอ
อนุมตัชิ่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหน้าทีต่ามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอาไวย้นืยนักบั สตง. ว่ามกีารท างานกบั
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ ผมสามารถวางแผนล่วงหน้าซึง่ขอ้มลูตวันี้เชื่อถอืได ้ผมเป็นนักป้องกนัฯ เวลาไปถงึส านักงาน
ผมจะเปิดใชง้านแอพฯ อยู่ 3 อย่างคอื อุตุนิยมวทิยา ผ่อดีดแีละล่าสุดแอพฯ ของพฒันาชุมชนแหล่งมัว่สุม ซึง่จงัหวดัก็
ให้ใหม่อกี 1 ตวั เท่าที่ท ามา ประสบการณ์ทีใ่ช้ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งกม็อียู่บ้าง ทางจงัหวดัเชยีงรายจะมปัีญหาเรื่องการ
สือ่สารในบางทอ้งถิน่ทีม่ ี6 ชนเผ่า เจา้หน้าทีต่อ้งรู ้6 ภาษาท าอย่างไร วธิกีารแกค้อืเขา้ไปเจาะทีก่ลุ่มนกัเรยีนแต่ละชน
เผ่าใหค้รไูปคุยกบัพ่อแม่ว่าเกดิเหตุการณ์แลว้ใหเ้ดก็นักเรยีนรายงานกลบัมา เขาจะมแีอพฯไวใ้ชเ้ป็นของชนเผ่า ผมขอ
แชรป์ระสบการณ์เท่านี้ ขอบคุณครบั 

- คณุนภสัสร บงจภร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักควบคมุโรคเขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่: ตอนแรกที่
ไปฟังอาจารย์บุญต่วนพูดที่ มช. ในใจคิดว่าผ่อดีดีไม่ได้ต่างจากไลน์ ถ้าอาสาไลน์เข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ อปท.ไหน 
เจา้หน้าทีม่คีวามรูใ้นเรื่องนัน้ๆกต็อบได ้แต่ถ้าเจอเจา้หน้าทีท่ีไ่ม่มคีวามรูเ้รื่ องนัน้ๆ ตอบแบบผดิๆอาจจะผดิพลาดได้ 
ตอบในไลน์กลุ่มขอ้มูลเผยแพร่คนทีไ่ม่รูแ้ชรก์นัต่อ ประชาชนแตกตื่นกนั แต่แอพฯ ตวันี้ดตีรงทีว่่ามผีูค้วบคุมคดักรอง
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ข่าวทุกคน อาสาสมคัรส่งขอ้มูลเขา้มาจะไปผ่านผู้คดักรองก่อนว่าเขาตรงนี้มนัจะเขา้ข่ายของโรคอะไร หลงัจากนัน้
เจา้หน้าทีท่ีค่วบคุมหรอืคดักรองจะโทรกลบัมาหาอาสาสมคัรว่ามขีอ้มูลเพิม่เตมิอะไร จรงิหรอืไม่ ส าหรบัการใชไ้ลน์เมื่อ
เราเจอเคส เราสามารถถ่ายรูปและส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เลย ถ้าเราไม่อยากให้ขอ้มูลหายหรอืหมดอายุ เราสามารถกด 
keep ขอ้มูลได ้ตอนแรกคดิว่าผ่อดดีไีม่ต่างจากไลน์ คดิว่าไลน์ไวกว่า แต่ตอนหลงัเขา้ใจแลว้ว่าเพื่อป้องกนัประชาชนที่
จะแตกตื่น ถ้าคนแชร์เรื่องทีผ่ดิหรอืเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบไม่มคีวามรูห้รอืตดัสนิผดิมนัไม่ด ีผู้ควบคุมเขาจะตรวจสอบ
ขอ้มลูก่อน นอกจากนี้ อยากจะฝากไปทมี ม.เชยีงใหม่ เพิม่ในเรื่องอาสาหมู่บา้นละ 2 คนน้อยไป เพราะบางพืน้บนดอย
อาสา 2 คนตระเวนไม่หมด ตอ้งไม่จ ากดัตรงนี้แต่ทัง้หมดขึน้อยู่กบัผูค้วบคุมของทางทอ้งถิน่ ส าหรบัผ่อดดีพีอไดเ้รยีนรู้
มากๆ เป็นแอพฯทีด่มีากซึง่ควรจะมไีวก้เ็ชญิชวนดว้ยนะคะ ฝากทาง ม.เชยีงใหม่ดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ทาง อบต.ทุ่งก่อ พูดมาคอืค าว่า แดชบอรด์ อาจจะนึกภาพไม่ออกมนัเป็นอะไร แดช
บอรด์เป็นตวัหนึ่งมไีวด้ขูอ้มลูของผ่อดดี ีมเีจา้หน้าทีเ่ป็นคนดแูลระบบมองเหน็ทัง้คนทีม่รีหสัเขา้ไปใชแ้อพฯ และคนทีย่งั
ไม่มแีอพฯผ่อดดี ีสมมุตวิ่าเรามแีอพฯ ผ่อดดีขีองทต.น ้าแพร่ เรากจ็ะเหน็ขอ้มลูเฉพาะของ ทต.น ้าแพร่ เหน็เฉพาะพืน้ที่
ของตวัเองไม่อนุญาตใหเ้หน็พืน้ทีข่องคนอื่น เพราะเกรงว่าจะเกดิปัญหาเลยใหเ้หน็ขอ้มูลเฉพาะพืน้ทีข่องตนเอง แต่ว่า
จะมขี ัน้ล าดบัการเขา้ถงึขอ้มูล ระดบัอ าเภอเหน็ทุกอปท. ถ้าอยากเหน็ทุกอ าเภอกส็ามารถเขา้ไปดูไดก้ค็อืระดบัผ่อดดีี
กลางหรอืระดบัจงัหวดั มอีะไรทีไ่หนเกดิขอ้มลูอะไร สามารถเหน็ไดห้มดทัง้ประเทศ แต่ตอนนี้ระดบั อปท.แดชบอรด์จะ
เหน็เฉพาะพืน้ทีข่องตนเอง ผมขอทาง อบต.ทุ่งก่อประเดน็ค าถามคอืงานผ่อดดีเีป็นภาระหรอืเปล่า แดชบอรด์เอามาใช้
ประโยชน์อะไรบา้ง ท่านเปิดแดชบอรด์เมื่อไหร่ ใหผ้มเปิดทุกวนัผมกไ็ม่ท า แต่ปกตอิาสาผ่อดดีรีายงานเขา้มา ระบบจะ
พยายามใหม้นัเป็นอตัโนมตัมิากทีสุ่ด คอืทางเจา้หน้าทีต่อ้งยกระดบัก่อนว่าเป็นเคส ทางทมีเทคโนโลยกีบัทมีนกัวจิยัก็
บอกว่าอย่าเป็นภาระตรงนัน้ใหม้าก ใหม้นัประมวลผลดว้ยเครื่องมอืของมนัเอง ถ้ามนัยกระดบัว่าเป็นเหตุสงสยัจะส่ ง
ขอ้ความไปทนัททีนัใดถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

- น.สพ.วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการฯ: ขอตอบค าถามสัน้ๆ 2-3 ค าถาม จ านวนอาสาสมคัรทีก่ าหนดไว ้
2 คนเป็นช่วงเริม่ต้น แต่ทา้ยทีสุ่ดความเหมาะสมอยู่ทีแ่ต่ละอปท. เชยีงรายผมไดช้ีแ้จงทุกแห่งและเขา้ใจกนัว่าจ านวน
อาสาขึ้นอยู่กบัแต่ละอปท.จะก าหนดให้ครอบคลุมในพื้นที่ ยกเว้นเทศบาลหรือ อบต.ที่มีพื้นที่ 12 หมู่บ้านและอยู่
ห่างไกลกนัเขาอาจจะตัง้อาสาหมู่บา้นละ 3-4 คน ไดไ้ม่จ าเป็นต้อง 2 คน อนันี้ขอตอบค าถามแรกนะครบั ประเดน็ที ่2 
กระบวนการรายงานจากอาสาสมคัรผ่อดดีพีอรายงานเขา้มา ตวัรายงานจะปรากฏขึน้ที ่แดชบอรด์  คนทีจ่ะเหน็ไดก้ค็อื 
ผูดู้แลระบบ ผอ. กองฯหรอืหวัหน้าส านักงานปลดั ระบบรายงานผูดู้แลระบบกจ็ะตรวจสอบเหตุว่าจรงิหรอืเทจ็ ท าการ
ตรวจสอบขอ้มูล หากเป็นเหตุที่เกดิขึน้จรงิกจ็ะส่งขอ้ความรายงานไปยงัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ถ้าเป็นห่าไก่จะส่งไปทีป่ศุ
สตัวแ์ละหน่วยงานเพราะฉะนัน้ในระดบัอ าเภอจะทราบ กรณีของเกดิโรคไขเ้ลอืดออกหรอืโรคมอืเทา้ปากทีศ่นูยเ์ดก็เลก็
ระบบจะยงิขอ้ความไปที ่ผอ. รพ.สต. มาควบคุม ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากแอพฯ คอื สามารถจ ากดัวงใหญ่ของการควบคุม
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ป้องกนัในทางระบาดวทิยา การทีจ่ะปริน้เอาขอ้มูลมารายงานสามารถปริน้ไดม้าจากแดชบอรด์ ขอ้มูลทีไ่ดแ้ต่ละเดอืน
สามารถน ามาประมวลเพื่อวางแผนว่าในปีต่อๆไป นกับรหิาร ผอ.กองฯหรอืปลดัฯ สามารถน าขอ้มลูนี้มาส ารวจเชงิสถติิ
ไดว้่าในหนึ่งเดอืนทีผ่่านมา เหตุต่างๆทีเ่กดิขึน้คน สตัวส์ิง่แวดลอ้ม ในเขตพืน้ที ่อปท.ของตวัเอง  จะท าเป็นสถติเิพื่อ
จดัการวางแผนหรอืท าเรื่องของบประมาณในปีถดัๆไปได ้อนัน้ีเป็นเรื่องทีจ่ะชีแ้จงการเพิม่เตมิในสว่นนี้ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: สว่นหนึ่งทีผ่มอยากจะใหเ้กดิกค็อื การแลกเปลีย่นประสบการณ์จากการท าจรงิๆ ว่าใน
การท างานของพวกเราได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงการท างานในเชิงความคิดของเราอย่างไร 
เพราะฉะนัน้ค าถามคอืท่านจะเปิดแดชบอร์ดเมื่อไหร่ สิง่ที่ท่านท าอยู่มนัเชื่อมต่อกนั ท่านเปิดเมื่อไหร่ มนัมสีญัญาณ
อะไรเตอืนหรอืจ าเป็นตอ้งมขีอ้มลูรายงานนายกฯหรอืเปล่า อนัน้ีประสบการณ์ของท่านพอจะแชรข์อ้มลูหรอืแลกเปลีย่น
ตรงนี้ไดไ้หม เผื่อ อปท.ทีส่นใจเขาจะไดว้างแผนได ้มแีดชบอรด์ไม่จ าเป็นต้องเปิดทุกวนัหรอืบางทไีม่ต้องไปเปิดจาก
คอมพวิเตอร ์เพราะแดชบอรด์กเ็ป็นอุปกรณ์หนึ่งในการช่วยปฏบิตังิานของเรา มนัสามารถบนัทกึขอ้มลูไดส้ามารถบอก
ไดว้่าอาสาท่านไหนท างาน อาสาท่านไหนยงัคง Active อยู่หรอืตอ้งไดไ้ปกระตุน้ มนัโชวใ์หเ้หน็อยู่ มไีหมครบั  

- คุณธนู ศิริบุญมา นักวิชาการเกษตร ทต. น ้าแพร่ อ.หางดง จงัหวดัเชียงใหม่: ผมใช้แดชบอร์ดกห็ลายๆเรื่อง 
อย่างเรื่องหมาบา้กม็แีจง้พษิสุนัขบา้แลว้เจอในรศัม ี5 กโิลเมตรจงึท าการฉีดวคัซนีหมด ต้องตดัหวัใส่กล่องโฟมส่งหวั
ตรวจ ส่วนเรื่องของแดชบอร์ด ถ้าม ีuser และ password กใ็ช้ได ้ระบบมนัจะสรุปใหเ้ลย ท าใหท้ราบว่าอาสาคนหนึ่ง
รายงานไปกีค่รัง้ เราจะรูว้่าอาสาคนไหนรายงานมรีะดบัประสทิธภิาพรายงานของอาสามเีกรด ABCD บอก คนไหนได้
เกรด C ต้องไปกระตุน้การทีจ่ะสรา้งเครอืข่ายมาพบปะกบัพีน้่อง อสม. หรอือาสาปศุสตัว ์เรารูว้่าเกดิหตุการณ์ขึน้อะไร
กบัต าบลของเราและเราจะท าอย่างไร อาสาบางคนทีไ่ม่รายงาน มนัตอ้งอาศยัความเขา้ใจกบัอาสาทีร่ายงานเพราะมนัมี
หน่วยคดักรองอย่างทีอ่าจารยว์่ามนัไม่ไดไ้ปหมด สว่นหนึ่งกต็อ้งสรา้งความเขา้ใจใหก้บัอาสา  

- อาจารย์บุญต่วน แก้วปินตา: ในส่วนของเราเกี่ยวข้องอะไร เกี่ยวข้องกับ แดชบอร์ด แอพพลิเคชัน่ และภาคี
เครอืข่ายในระดบัต าบล และเป็น keyword พูดกนับ่อยมากคอืเกีย่วขอ้งกบัอาสาผ่อดดี ีคุณหทยัรตัน์พดูชดัเจนอนัหนึ่ง
ว่าตอ้งมเีวทอีาสาผ่อดดีใีหก้บัเขา ทาง อบต.ทุ่งกอ เชยีงราย ท่านไดท้ าอะไรใหอ้าสาผ่อดดีเีพื่อเป็นการแชรข์อ้มลู หมอ
กล้วยจาก ทต.ท่าพระ ขอนแก่น พูดชดัเจนว่าท าอย่างไรใหอ้าสาผ่อดดีเีป็นพวกเดยีวกบัเรา ตอนนี้ อสม.เขา้มาเป็น
อาสาผ่อดดีถีา้ผอ. รพ.สต.สัง่เขาท า เพราะตอนนี้เงนิเดอืนเขา้ขึน้แลว้จาก 600 เป็น 1,000 บาท แต่อาสาผ่อดดีไีม่มเีงนิ
ค่าตอบแทน ณ ปัจจุบนันี้ ผมไม่แน่ใจว่า อนันี้ที่เป็นค าถามทีจ่ะแชร์กนัว่า ท่านได้ท าอะไรบา้งกบัอาสาผ่อดดีทีีอ่ยู่ใน
พืน้ทีข่องท่าน เพราะทาง ทม.แม่เหยีะ มอีาสาทัง้หมด 80 คน ทต.ปิงโคง้ มอีาสาทัง้หมด  100 กว่าคน ถา้ อสม.เขามา
เป็นอาสาผ่อดดีใีหเ้รากน่็าจะด ีแต่บางทกีบ็อกว่านายกฯไม่เอา นายกฯ เอา อพปร. เราจะแชรไ์ดไ้หมครบั ว่าท่านไดท้ า
อะไรบา้งใหก้บัอาสาของผ่อดดีใีนพืน้ทีข่องท่าน 

- คณุหทยัรตัน์ ตียะเกษม เป็นพยาบาลวิชาชีพ สงักดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.
เชียงใหม:่ อาสาจากแม่เหยีะมาจาก อสม.และอาสาปศุสตัว ์แต่ทีไ่ดม้าครึง่หนึ่งมปัีญหาเรื่อง internet และเทคโนโลย ีก็
เลยมีเฉพาะกลุ่มที่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้จรงิๆและอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกที่เข้าร่วมกับทมีวจิยัจะมี
เงนิเดอืน จะมคี่าอนิเตอรเ์น็ตมโีทรศพัทใ์ห ้ซึง่ครัง้แรกทางเทศบาลใหเ้หมอืนกบัทีท่างทมีวจิยัให ้แต่พอหลงัจากทีห่มด
งบประมาณวจิยัแลว้ เรากใ็ชว้ธิอีาสา กค็อือาสาจรงิๆ มจีดัใหพ้บปะบา้ง มเีลีย้งขา้ว เลีย้งน ้า แต่ไม่ไดม้เีงนิเดอืนใหเ้ป็น
รายเดอืน ไม่มคี่าอนิเตอรเ์น็ตให ้แต่ดว้ยความทีบ่างทพีี่ๆ อาสาสมยัก่อนเขามคี่าอนิเตอรเ์น็ตใหบ้างคนเขาบอกวา่ไม่เอา
เพราะว่าเน็ตบา้นเขากม็หีรอืเน็ตโทรศพัทเ์ขากม็ ีเขาไม่ไดใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตอะไรมากมายในการทีจ่ะรายงานเหตุการณ์ให้
เรา สมมุตถิา้โทรศพัทเ์ขาไม่มเีน็ต ถา้ออกไปนอกบา้น เขาไม่ไดร้ายงานเวลากลบัมาบา้นเขาใชเ้น็ตบา้นเขารายงานได ้
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พี่ๆเขากเ็สนอกนัมาแบบนี้บางทเีขากจ็ะมคีวามยุ่งยาก ถ้ามกีารเบกิค่าอนิเตอรเ์น็ต เบกิค่าอะไรใหเ้ขาจะมปัีญหาใน
เรื่องของการเบกิจ่ายงบประมาณ แต่ถา้เป็นกรณีพบปะอาสาจดัไดบ้่อยแค่ไหนกไ็ด ้แลว้แต่ความสามารถของท่าน ดแูล
รบัรองเลี้ยงน ้าเลี้ยงข้าวก็จะเป็นส่วนนัน้ไป อย่างของเทศบาลเมืองแม่เหียะแต่ค่าตอบแทนยงัไม่มชี่องทางในการ
เบกิจ่ายใหห้รอืใครมไีอเดยีมชี่องทางเผื่อมจีะไดไ้ปปรบัใชไ้ดค้่ะ  

- สิบเอกศกัด์ิสิทธ ์ต าแหน่งนักป้องกนัและบรรเทาสาธาณณะภยั ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเชียงรุง้ จงัหวดัเชียงราย: 
ผมจะเปิดแดชบอรด์เฉพาะเวลาถงึส านักงาน สะดวกเปิดในคอมมากกว่า ตอนนี้กเ็ป็นปัญหาอยู่ กจ็ะน าปัญหาตรงนี้
ปรบัเปลีย่นแกไ้ข เพราะผูดู้แลระบบมอียู่ 2 คน อาจจะสบัเปลีย่นถ้าผมไม่อยู่กจ็ะใหเ้ขาไปดูการดูแลอาสาสมคัรตวันี้ก็
เป็นปัญหาอยู่อย่างนึง กลุ่มแรกของผมจะเป็นสมาชกิสภาน าทมีโดยท่านประธานสภาในทีเ่ขต หากมเีหตุไก่ตายสมาชกิ
เป็นคนแจง้ เขาเหน็รูปธรรมในการแกไ้ขปัญหา เขามาคุยกนัในสภาใหค้วามสนใจและไม่ทอดทิง้ปัญหานี่คอืกลุ่มที ่1 
อาสากลุ่มนี้ยงัอยู่ กลุ่มที ่2 กจ็ะเป็น อสม. กส็ามารถดูแลได ้โดยผูดู้แลระบบอกีคนเป็นเจา้หน้าทีส่าธารณสุข เวลาเขา
ประชุมอะไรกนักค็ุยกนัเรื่องนี้อยู่ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผูใ้หญ่บา้นส่งมาคอืเอาคนในหมู่บา้นทีใ่ชง้าน แอพพลเิคชัน่ไดก้ลุ่ม
พวกนี้กห็ายไม่ไดร้ายงาน ผมกอ็าศยัวธิกีารแกปั้ญหาคอืลองดใูนการรายงานประจ าเดอืนของเราว่าอาสาคนไหนไม่ได้
รายงานบ้าง ผมกจ็ะจดไวร้วบรวมส่งหนังสอืไปยงัผู้น าหมู่บ้านช่วยพูดในเวทปีระชุมหมู่บา้น ดูแลเขาหน่อยหรอืว่ามี
งบประมาณ ผมอยากใหก้ลุ่มนี้ทบทวนน าเขากลบัมาใชผ้่อดดี ีนี่คอืวธิกีารแกไ้ขค่อยน าเอาอาสามาทบทวนการใชต่้อไป 
สิง่ที่ผมอยากจะท าต่อเนื่องอกีอย่างคอื การซ้อมแผนบนโต๊ะ หมายถงึว่าเอาหวัหน้าส่วนราชการมานัง่คุยกนั ถ้าเกดิ
ไขห้วดันก คุณรบัแจง้ คุณมหีน้าทีอ่ะไร ใครท าอะไร ถงึแมไ้ม่มงีบประมาณสว่นกลางกจ็ะท าต่อไป พฒันาตรงนี้ต่ออกีท ี
ผมขอแชรป์ระสบการณ์เท่านี้ก่อนครบั 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: อสม.บางท่านกเ็ป็นอาสาผ่อดดีแีต่เขาก็คุยในเชงิ รพ.สต.. ในส่วนของ อปท.เราซึง่
เป็นเจา้ของระบบผ่อดดี ีท ายงัไงเพื่อรกัษาอาสาของเราใหอ้ยู่กบัเรา ถงึแมว้่าไม่เตม็รอ้ยอยากใหเ้กดิความผกูพนัตรงนี้ 
ตอนทีผ่่อดดีเีริม่ครัง้แรกจะท าอย่างไรให ้อปท.สามารถดูแลอาสาใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทางผ่อดดีกีเ็ลยสนับสนุน
งบประมาณให ้อปท.ละ 30,000 บาท ถอืเป็นแนวทางหนึ่งจะมแีนวทางใหม่ไหม มไีลน์กลุ่มของอาสาผ่อดดี ีมปีระธาน
อาสาผ่อดดีอียู่ในสว่นของเราทีอ่ยู่ตรงนี้ เราน่าจะท าอะไรในพืน้ทีข่องเรา  

- น.สพ.วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ ผู้ประสานงานโครงการฯ: ผู้ประสานโครงการผ่อดดี ีใครกไ็ด้สามารถเป็นอาสาผ่อดดีแีต่
ส่วนใหญ่เป็น อสม.เกอืบ 60 เปอรเ์ซน็ต์ ส่วนหนึ่งกเ็ป็นอาสาปศุสตัว ์ส่วนต่างๆเหล่านี้ ผม
คิดว่าผู้ที่ดูแลระบบอย่างที่ อบต.ทุ่งกอ เชียงราย ถ้าประชาชนเขาเห็นมีการตอบสนอง
รวดเรว็ ประชาชนมคีวามสุข อาสาสมคัรมีความสุข เขาสะท้อนมาทีผ่มเลยว่า อาจารยถ์้า
ท างานไปแลว้หายหมดไม่มอีะไรตอบสนอง เขาจะไม่เอาแลว้ผมจะไม่เป็นอาสาแลว้ แต่เขา
บอกว่าระบบนี้โอเคใชไ้ด ้ระบบนี้สามารถบรรจุเขา้ไปในแผนไดก้จ็ะเป็นเครื่องมอืของส่วน
ทอ้งถิน่และเอามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ที ่ตรงนี้อยากใหเ้คลียรอ์ย่างชดัเจนว่าอาสาผ่อดี
ดไีม่ไดจ้ ากดัว่าใครเป็นได ้ใครเป็นไม่ได ้ส่วนเรื่องจ านวนอาสาทีม่ใีนทอ้งถื่นแลว้แต่  อปท.
จะเป็นผูต้ัง้ขึน้มา ขอบคุณครบั 
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- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: อาสาเป็นบุคคลทีส่ าคญัหนึ่งของผ่อดดี ีเขาต้องเป็นคนทีรู่เ้หตุการณ์ผดิปกตใินพืน้ที่
ของเขา และเขาต้องเป็นคนรายงาน ถ้าเขาไม่รายงานมเีหตุการณ์ แดชบอรด์กไ็ม่ได้
บนัทกึไว ้เพราะฉะนัน้บนัทกึไดก้ต่็อเมื่ออาสามกีารรายงาน แอพพลเิคชัน่ผ่อดดีถีา้เรา
อยู่ในระบบมาหลายปีอาสาผ่อดดีเีป็นบุคคลหนึ่ง ควรสรา้งใหเ้ขามอีารมณ์ทีจ่ะท างาน 
มีความรู้สกึว่าเป็นเจ้าของ เขามีคุณค่านี่คือความรู้สกึทางอารมณ์ล้วนๆ เท่าที่ฟัง
ประเดน็พวกนี้ปนประเดน็ทีเ่ชื่อมต่อมาท างานมา 4 ปีแลว้ ผมขอถามค าถามทิง้ไว ้ตวั
ท่านทีม่หีน้าทีด่แูลแดชบอรด์คดิว่าอาสาของท่านต้องท าอะไรเพิม่เตมิอกีเพื่อใหร้ะบบ
ผ่อดีดีของ อปท. สามารถเดินต่อไปได้ ท่านคิดว่าจะต้องท าอะไรหลังจากท่านมี
ประสบการณ์ท าผ่อดดีมีา 2-4 ปี ท่านเหน็จุดอ่อนหรอืจุดทีย่งัไม่ด ีท่านจะตอ้งท าอะไร

เพิม่เตมิขึน้ไปอกี เพื่อใหร้ะบบผ่อดดีมีคีวามเขม้แขง็และความยัง่ยนืสามารถเป็นเครื่องมอือนัหนึ่งทีส่รา้งความเชื่อมัน่
ใหก้บัประชาชนได ้ท่านคดิว่าควรจะท าอะไรเพิม่เตมิอกีครบั  

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: สิง่ที่แลกเปลี่ยนมปีระเดน็เยอะมากที่น่าสนใจ ทัง้ในแง่การเอาผ่อดดีีมาใชแ้ล้วเกดิ
อะไรดขีึน้ใน อปท.ของท่านทีเ่ป็นสว่นทีช่่วยเหลอืประชาชน อนัทีส่องคอื ท่านทีท่ าและปฏบิตังิานกบัอาสาผ่อดดี ีผมได ้
keyword หลายตวั ท าอย่างไรทีจ่ะเชื่อมตวัเรากบั อปท.กบัอาสาผ่อดดี ีท าอย่างไรใหเ้ขามอีารมณ์ความรูส้กึภูมใิจท าให้
เขาเกดิความภาคภูมนิี่คือ keyword ที่ส าคญั อบต.ทุ่งก่อ เชยีงราย รู้ว่าอาสาท่านไหนอ่อนไป อาสาท่านไหน Active  
อนันี้ท่านรู้ถ้าคนไหนเขม้แขง็คนนัน้ต้องจบัให้ตดิ ทม.แม่เหยีะ เชยีงใหม่ จดัพบปะ เลี้ยงขา้งเลี้ยงน ้าเพื่อความสรา้ง
ความผูกพนั ส าหรบัค าถามสุดทา้ยเป็นค าถามทีท่า้ทายว่าอะไรควรจะท าเพิม่เตมิในการท างานของผ่อดดี ียกตวัอย่าง 
อบต.ทาเหนือเป็นชุมชนปกาเกอะญอก็จะเห็นวิถีชีวิตชนเผ่า อาจจะช่วยเสนอแนวคิดว่าอยากจะท าอะไรจาก
ประสบการณ์ของท่านเอง 

- คณุเกียรติศกัด์ิ ปันแจ่ม เจ้าพนักงานป้องกนั อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่: ถ้าเราเอาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินมาบรูณาการเวลาออกเหตุจะตอ้งมรีปูภาพ เราสามารถใชข้อ้มลูตรงนี้ไดไ้หมเราใชก้ารแพทยฉุ์กเฉินมาดว้ย ชุด
กู้ชพี กู้ภยัของแต่ละต าบลรวมถึง อปพร. ในงานป้องกนักจ็ะมกีารรายงานว่าผู้ป่วยกี่เคส เป็นการสรุปขอ้มูลเพราะ
ขอ้มลูของพวกเราตอนน้ีของผ่อดดีเีป็นขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืกว่า 

- คุณชยาดา ปัญญากณัฑ์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อยู่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ทต. ห้วยสกั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย:  
จรงิๆระบบผ่อดดีเีป็นระบบทีด่มีาก แต่สิง่ทีเ่รายงัขาดกค็อื การคนืขอ้มลูใหก้บัทอ้งถิน่ขึน้ขอ้มูลใหก้บัชุมชนเราเองว่าสิง่
ทีเ่ราท าไปแลว้มนัไดอ้ะไรกบัทอ้งถิน่เราบา้ง ทาง ทต.หว้ยสกัยงัไม่ไดท้ า แต่ปีนี้เราจะไปคนืขอ้มลูเพื่อใหไ้ดอ้ารมณ์ของ 
อสม.เพื่อใหเ้ขาไดม้สีว่นร่วมและใหเ้ขาไดเ้ป็นเจา้ของพืน้ทีจ่รงิๆ ว่าเขาไดร้บัผลประโยชน์อะไร คดิว่าตรงนี้ทางทีอ่ื่นถ้า
มเีคสคนืใหเ้ขารูว้่าตอนนี้เราท าอะไรอยู่ แลว้เราไดอ้ะไรกจ็ะท าใหเ้ชื่อมกบัอาสาของเราไดม้ากขึน้และเขากต็อบสนอง
ระบบเราไดม้ากขึน้ค่ะ 

-คณุอษุณีย ์ค าทีระ ทต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย: ในฐานะทีเ่ป็นผูด้แูลระบบและเป็นอาสา ถา้ถามว่าจะท าอย่างไร
ใหร้ะบบผ่อดดีใีนต าบลเดนิทางไปไดต่้อคอืต้องแกท้ี่ปัญหา ปัญหาของ ทต.ท่าสายคอื 2 เรื่องใหญ่ๆ คอื เรื่องแรกให้
อาสารายงานเหตุการณ์ปกตทิุกวนัทีห่วยออก คอืวนัที ่1 กบั 16 ของทุกเดอืน สว่นใหญ่อาสาของเราเป็น อสม.และผูน้ า
ชุมชน ภารกจิของเขาเยอะ ผูด้แูลระบบสามารถเพิม่เบอร ์ผูท้ีร่บัแจง้เตอืนในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเวลาพบเหตุผดิปกต ิ
แต่อยากจะขอใหเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่เบอรอ์าสากรณีทีว่่าทุกวนัที ่1 กบั 16 ของทุกเดอืนใหม้ ีSMS แจง้เตอืนไป
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ยงัอาสาว่าจะตอ้งมกีารรายงานเหตุปกตเิขา้มาในระบบ เบือ้งต้นเราเคยแกปั้ญหาแลว้คอืการตัง้ไลน์กลุ่มซึง่เราเป็นคน
ทกัไปว่าเขารายงานทุกไม่พบเหตุผดิปกตใินวนัทีต่กลงกนัไว ้และอาสากร็ายงานมากเ็ขา้ไปดูในแดชบอรด์ อนันี้จะไดรู้้
ว่าเราเขา้ไปตอนไหนคอืเขา้ไปตอนทีเ่ขารายงาน ทต.ท่าสายมรีายงานทัง้หมด 8 ครัง้ ระบบจะแจง้ใหทุ้กคนทราบ มแีค่
เหตุการณ์เดยีวทีไ่ม่มแีจง้ในระบบคอื ไก่ตาย 13 ตวัในคอกเดยีว ไม่รูว้่าไก่เป็นโรคอะไรตายไม่มสีตัวแพทยม์าลง อาสา
แกปั้ญหาโดยการฝังไก่แลว้กใ็สป่นูขาวโรยและเราท าการลอ้มวงไดไ้ม่ใหไ้ก่ในบา้นอื่นตายเพิม่ โดยรวมแลว้ไก่มนัหนาว
ตายค่ะนี่คอืสถานการณ์แรก เรื่องทีส่องคอืการไม่รายงานของอาสาเราแกโ้ดยทีแ่จง้คนทีเ่ขาเชื่อ กค็อื ผอ.รพ.สต.เราจะ
มเีคสว่าอาสาในระบบผูค้วบคุมแดชบอรด์จะเหน็ไดว้่าเขาจะเหน็อาสาเราแบ่งเป็น 3 เกรด คอื ABC ถ้าไม่รายงานเลย
ถอืเป็น C ทีบ่อกว่าท าไมตอ้งแจง้ ผอ.รพ.สต.เพราะเขาสามารถบอก อสม.ได ้เพราะถอืว่าเป็นภารกจิหนึ่งทีเ่ขาต้องท า 
อกีเรื่องโชคดขีอง ทต.ท่าสายคอืนายกฯท่านเขา้มาดูเรื่องนี้ตัง้แต่แรก เมื่อเดอืนพฤศจกิายนปี 2560 เราขอใหน้ายกฯ
บรรจุการใชผ้่อดดีใีนแผน 4 ปีตามเทศบญัญตัถิอืว่าเป็นหน้าทีข่องเทศบาลอะไรทีเ่ป็นนโยบายมนัจะท าไดง้่ายมากส ่วน
แรงจงูใจทีจ่ะท าใหม้นัไปต่อคอื ทต.ท่าสาย จะยดึหลกัว่าอย่าเอาเงนิเป็นทีต่ัง้ เราไม่มกีารใหต้วัเงนิหรอืสิง่ของกบัอาสา 
เราจดัประชุม 3 ครัง้ ครัง้แรกคอือบรมอาสาจากผ่อดดีเีชยีงราย ครัง้ทีส่องคอืดฉิันเป็นวทิยากรอบรมอาสาเอง ครัง้ที่
สามคอืเการท าเรื่องคนืขอ้มูลซึ่งเพิง่เสรจ็ไปเมื่อวนัที ่26 พ.ย. ที่ผ่านมา งบประมาณ 30,000 บาทจงึยงั ไม่ได้ใชเ้ลย
เขยีนโครงการเพิม่เติมในการจดัตัง้ศูนย์ฯ โดยมนีายอ าเภอเป็นที่ปรกึษา มปีระธานศูนย์ฯ ศูนย์ฯกอ็ยู่ในส านักปลดั 
อยากจะแนะน าคอื Feature ทีม่นัซ ้าตดัออกไดไ้หม เพราะอาสาพมิพ์ทีเ่ดยีวจะไดจ้บ การทีค่ลกิไปเรื่อยๆจะท าให้ช้า
รายละเอยีดตรง Detail มนัเยอะเกนิไป อนัน้ีคอืขอ้สงัเกตุของอาสาทีใ่ชง้าน สว่นทีเ่พิม่มาคอืผูป่้วยตดิเตยีง ตรงนัน้เหน็
ดว้ยกบัทีบ่อกว่าใหเ้ป็นแค่แจง้ว่าตอ้งการรบัความช่วยเหลอื แต่อย่าใหม้นัซ ้ากบั LTC (long term care) อยากใหห้วัขอ้
ทีร่ะบุน้อยลง อาสาแจง้ว่าต้องกรอกเยอะ วนันี้นายกฯท่านไม่ไดม้าร่วม แต่ท่านฝากเรื่องนี้มาใหช้่วยอาสาเพราะอาสา
เรามอีายุแลว้ ขอบคุณค่ะ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: เครื่องมอืน้ีเรายกให ้อปท.เป็นค าถามว่ามนัมปีระโยชน์แลว้ท่านจะไมใ่ชห้รอืท่านจะไม่
เปลี่ยนแปลงหรอื มอีะไรที่คดิว่าเราจะต้องท าหรอืเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงเพื่อใหร้ะบบผ่อดีดมีนัดสี าหรบัอปท.ของเรา
ต่อไป หรอืว่ามอีะไรทีท่่านยงัไม่ไดท้ าแลว้ท่านอยากท าเหมอืนกบัทางอบต.ทาเหนือเมื่อสกัครู่กเ็ป็นประเดน็อนัหนึ่ง 

- คณุหทยัรตัน์ ตียะเกษม เป็นพยาบาลวิชาชีพ สงักดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.
เชียงใหม:่ 
ขออนุญาตเพิม่เติมมปีระเดน็ที่ท่านอาจารย์เลศิรกัได้สอบถามไว้ว่าในสถานการณ์ปกติเราจะใช้ประโยชน์อะไรจาก
แอพพลเิคชัน่ผ่อดดีกีเ็ลยน าเสนอว่าอยากจะใหม้กีารท าเกีย่วกบัการส ารวจขอ้มลูประชากรสุนัขและแมว การท าวคัซนี 
เพราะสิง่นี้เป็นสิง่ทีทุ่ก อปท.ทุกทีต่อ้งท า เราใหอ้าสาหรอื อสม.หรอือาสาสมคัรในแต่ละทอ้งถิน่ส ารวจสุนขัและแมวอยู่
แลว้ ถา้เราจะท าใหม้นัง่ายขึน้โดยการขอทางทมีเทคโนโลยที าฟังกช์ัน่ใหเ้หมอืนกบัโปรแกรมทีเ่รารายงานใหก้บัปศุสตัว์
ออกมาแล้วกใ็ห้อาสาสมคัรเขารายงานขอ้มูลประชากรสุนัขเขา้มาในระบบได้เลยโดยที่เราไปเกบ็ขอ้มูลเ อาจากแดช
บอรด์ อนัน้ีเป็นโปรแกรมทีค่ดิว่าเราทุกคนน่าจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากตรงนัน้กค็อืว่าเป็นงานทีเ่ราตอ้งท าอยู่ 

- น.สพ.ปองพล หอมคง จากเทศบาลนครเชียงใหม่: ตอนแรกสบัสนกบัการใชง้านแดชบอร์ด วนัหนึ่งเราอยากใช้
งานในสว่นทีเ่ราสนใจจงึปรกึษากบัทมีเทคโนโลยโีครงการผ่อดดีเีพื่อดงึขอ้มลูมาใหเ้รา พอมกีารรายงานเกดิขึน้แมว้่าจะ
เป็น Zero Report กต็าม ขอ้มูลทีเ่ขา้ไปสู่ผ่อดดีกีลางเยอะมาก ตอนนัน้คดิกนัอยู่ว่าขอ้มูลทีเ่ขา้มาจะสรา้งความล าบาก
ใจใหเ้ราไหมว่ามนัจะเป็นเรื่องรอ้งเรยีนประหลาด อาสาสมคัรทีเ่ขา้มาของผมมอียู่ประมาณ 100 กว่าคน เราเชญิทุกคน
ทีเ่ป็นผูน้ าชุมชนทีอ่ยู่ในเขตเชญิมาฟังก่อน ถา้สนใจช่วงบ่ายกอ็ยู่อบรมต่อมาเรยีนรูแ้ละพฒันาไปดว้ยกนั การทีม่ขีอ้มลู
เยอะๆ ผมว่ามนัเป็นประโยชน์ทีเ่ราจะเอาไปด าเนินการต่อจรงิ การส ารวจขอ้มลูลงทะเบยีนสุนัข แต่อนันี้ดอีย่างตวัผม
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เองปีนี้เทศบาลนครจะจดัโครงการโดยใชง้บประมาณของเทศบาลเอง ปีแรกเราใช้งบโครงการ สปสช.เป็นโครงการ
โบนัส แต่ตอนนี้จะใชเ้งนิของเทศบาลเลย ผมใชค้ าว่า One Health อยากปีถดัไปปีหน้าคดิจะท าเรื่องของหมากดัหรอื
หมาทีถู่กกดั แลว้คนทีถู่กหมากดัตอ้งเขา้ในโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครโรงพยาบาลทีใ่ชส้ทิธิป์ระกนัสุขภาพขอ้มลู
ของคนที่เขา้โรงพยาบาลที่ไม่ได้เขา้ลงทะเบยีนของเขตเทศบาลนครจะหายไป กเ็ลยสนใจอยากจะท า ขอ้ด้อยของ
แอพพลเิคชัน่ผ่อดดีกีม็คีอืยากเกนิส าหรบัคนผูส้งูอายุ ขอ้มูลยิง่เยอะกเ็ราสามารถน าไปวเิคราะหไ์ด ้คนทีย่งัไม่ไดท้ าก็
อาจจะนึกว่าตวันี้เป็นหนึ่งในเครื่องมอืทีใ่หผ้มเอาไปท างานวนันึงผมอาจจะไม่ใชเ้ครื่องมอืนี้แต่ผมมหีลายเครื่องมอืผม
สามารถหยบิใชไ้ด ้Zero Report เราท าทุกวนัเพื่อความเคยชนิ พอถงึเวลาเราจะไม่ไดพ้ลาดเป็นหนึ่งเครื่องมอืทีเ่ราจะ
ไดน้ าไปใช ้ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: มที่านไหนทีอ่ยากจะพดูในเวทนีี้บา้งครบั 

- คณุจารวุรรณ ชยัชม หวัหน้าส านักปลดั ทต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่: งานสาธารณสุขกอ็ยู่ใน ภาระงาน
ของส านักปลดั เป็นอกีสาขาหนึ่งทีห่วัหน้าส านักปลดัทีจ่ะต้องเรยีนรูแ้ละทราบเราเริม่ตน้กนัมาเกอืบ 4 ปีแลว้ ตอนนัน้
รบัมาด้วยความมนึงง แต่พอ ณ วนันัน้มาถึงตอนนี้ เรารู้สกึว่าเราก้าวขา้มผ่านตรงนัน้ไปแล้ว มนัเหมอืนกบัว่าเป็น
อตัโนมตัใินการท างานใหม่ๆ เริม่ต้นใน 1-2 ปีแรก พอเขา้ปีที ่3 แดชบอรด์ท างานดว้ยตวัของมนัเอง อาสาท าดว้ยตวั
ของเขาเอง เทศบาลเป็นคงไม่ไดจ้่ายเงนิใหก้บัอาสาและไม่ไดจ้า้ง ณ ปัจจุบนัอาสาขบัเคลื่อนดว้ยตวัเขาเอง เขาเหน็ว่า
ชุมชนไดป้ระโยชน์จากการใชง้านในแต่ละครัง้ทีผ่่านมา และเราก็มผีลงานทีโ่ดดเด่นในเรื่องของการป้องกนัโรคระบาด
จากไก่เพราะว่าบา้นเราเป็นพี่น้องชนเผ่า มมีูลนิธสิโกลไปดูงานทีเ่รา มหีน่วยงานจากสหรฐัมาดูงานทีเ่รา ทุกท่านที่
ด าเนินการแล้วหรอืว่าเพิง่ด าเนินการหรอืก าลงัตดัสนิใจ ท่านลองเขา้ไปดูตวัอย่างหลายๆตวัอย่าง คดิว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์เป็นโครงการทีอ่ยู่แบบยัง่ยนืไดด้ว้ยตวัของแอพพลเิคชัน่และดว้ยตวัของอาสาเอง  

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: การท างานร่วมกนักบัภาคเีครอืขา่ย อุบตักิารณ์ของการเกดิไขเ้ลอืดออก มนัต้องไม่มี
หรือว่ามจี านวนลดลง เมื่อมีตัวแอพพลิเคชัน่ผ่อดีดีในการช่วยนับลูกน ้ายุงลายเกดิขึน้ เราอยากให้เกิดรูปแบบการ
ท างานร่วมกนัระหว่าง อปท.กบั รพ.สต.เมื่ออาสามกีารรายงานทุกอย่างเขา้ไปแลว้ค่าดชันีลูกน ้ายุงลายเกนิมาตรฐาน 
อปท.ต้องท าอะไร นี่คอืสิง่ที ่ทต.ปิงโคง้ก าลงัท าอยู่ แอพพลเิคชัน่เกีย่วกับนบัลูกน ้ายุงลายสามารถรายงานผลได ้มใีคร
จะเพิม่เตมิไหมครบั  

- สิบเอกอลงกรณ์ อินนะปุสะ นักวิเคราะหน์โยบายฯ อบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร: อยู่ในส่วนของส านกั
ปลดัเรื่องความรูเ้กีย่วกบัสาธารณสุขคอืไม่มเีลย ปัญหาแรกคอืการไม่ใหค้วามร่วมมอืของบางส่วนงานใน อปท.  ระดบั
หวัหน้าหน่วยงานหนึ่งเขาใหไ้ม่ใหค้วามร่วมมอืกบัระบบนี้ พอมหีนงัสอืเชญิประชุมเขากไ็ม่มา มนัเป็นปัญหาแรกขนาด
ระดบัหวัหน้าหน่วยงานยงัไม่ใหค้วามร่วมมอืเลย กไ็ม่รูว้่าเขากลวัขอ้มลูจะรัว่ไหลไปสู่ส่วนกลาง ปัญหาทีส่อง คอือาสา
บางท่านไม่มอีนิเตอร์เน็ต บางคนมกีารรายงานเขา้มากก็ดรายงานเป็นรายงานทดสอบ ไม่ได้กดเป็นเหตุการณ์จรงิ 
อยากจะใหท้างระบบเพิม่ขอ้มูลการรายงานเกีย่วกบัไฟฟ้าดบั ถนนช ารุด น ้าไม่ไหล และพืน้ทีท่ีผ่มอยู่กม็ปัีญหาไฟป่า
ด้วย อคัคภียักเ็ป็นปัญหาระดบัต้นๆ ทาง อปท.จะมกีารจดัตัง้ศูนย์ดูแลผู้ป่วยตดิเตียงโดยให้ส ารวจว่าบา้นผู้ป่วยอยู่
ตรงไหนจงึสนใจใหเ้พิม่ ณ จุดน้ีดว้ยครบั  

- คณุพูลทรพัย ์อินนะปุสะ ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายฯ อบต..ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร: เราม ีอสม.161 
คน แต่มผีูส้งูอายุมากกว่า 100 คน ทีเ่ล่นไดก้อ็าจจะเป็นลกูหลาน เลยตกลงกบัท่านปลดัฯว่าไม่มุ่งที่ อสม. อย่างเดยีว มี
ทางผูน้ าชุมชนท่านสนใจ ส่วนไขเ้ลอืดออกของเราเรื่องลูกน ้ายุงลายทาง รพ.สต.ยงัไม่ร่วมเพราะเขาเคยชนิกบักรอก
ขอ้มูลในกระดาษ กเ็ลยไม่รู้จะท าอย่างไร เพราะผูใ้หญ่บางท่านเขาไม่เขา้ร่วม เขาไม่เอาดว้ย เลยไม่รูจ้ะท าอย่างไร เรา
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อยากใชม้ากจรงิๆ อ.ตะพานหนิ เป็นทีเ่ดยีวม ีอบต.หว้ยเกตุเราประกวดหลายรางวลัทีน่ าเงนิเขา้ อบต.เราเลยมองว่าตวั
นี้ดทีีส่ดุแลว้ กลบัไปท่านนายกฯบอกว่าจะไปท าเองว่าปีหน้าเราจะตอ้งท าใหไ้ดถ้งึแมจ้ะไมไ่ดทุ้กตวัในทีแ่อพพลเิคชัน่ มี
แต่เราจะท าในสว่นทีชุ่มชนเราท าได ้ขอบคุณค่ะ  

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ผมขอขอบคุณทุกคนทีใ่หเ้กยีรตเิขา้มาร่วมท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่กีบัการท างานของ
ผ่อดดี ีผมอยากจะขออนุญาตจบดว้ยค าพูดทีว่่า เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงและเตบิโตไดด้ว้ยความพยายามด้วย
ประสบการณ์ทีเ่ราไดท้ า มนุษยม์คีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาขณะเดยีวกนัสมองของเรากส็ามารถพฒันาได้
ตลอดเวลาสมองเปลีย่นแปลงได ้ผมขอจบเวทขีองพวกเราทีด่แูลระบบผ่อดดีเีท่านี้ สวสัดคีรบั 
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เวทีแลกเปล่ียน :อาสาสมคัรผอ่ดีดี 

โดยม ีนายทนงศกัดิ ์ปวงสายใจ (รองฯเอ), นายคงฤทธิ ์โสดาค าแสน ด าเนินรายการ และ น.ส.สรญา ดวงแก้วเรอืน 
(น้องติก๊) อบต.แม่ทา จ.เชยีงใหม่ ท าหน้าทีเ่ป็นเลขาฯ 

- น้องต๊ิก สรญา ดวงแก้วเรือน: ขอตวัแทนในแต่ละภาคเริม่ต้นดว้ยเชยีงใหม่ก่อนค่ะ ลองมาแลกเปลีย่นการใชง้าน
ผ่อดดีใีนพืน้ทีก่นัค่ะ  

- อาสา อบต.ร้องววัแดง จ. เชียงใหม่: สวสัดีเจ้า ข้าเจ้า นางสาวศิริรตัน์ วรากร จากต าบลร้องววัแดง ต าบลสนั
ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ โครงการผ่อดดีเีป็นประโยชน์อย่างมากส าหรบัหมู่บ้าน เพราะว่าหมู่บ้านนี้เวลาเชค็ลูกน ้า
ยุงลาย ก็ใช้แอพผ่อดีดีส่งไปถึงจงัหวดั แล้วคุณหมอก็เป็นคนทราบเรื่องทุกเรื่อง อสม.ทุกคน จะท าทุกคนเลยค่ะ 
ขอบคุณเจา้ 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ขออนุญาตถามกลบัทุกคนครบั ทีบ่อกว่า อสม. นี่หมายถงึว่าคนทีม่อีายุเยอะกส็ามารถ 
ท าได ้ใช่หรอืไม่ครบั 

- อาสา อบต.รอ้งววัแดง จ.เชียงใหม่ คณุศิริรตัน์ วรากร: ใช่ค่ะ ท าไดทุ้กคนค่ะ 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: แลว้กก็่อนหน้าโน้น อย่างเรารายงานเป็นกระดาษเขา้ไปทุกเดอืนทุกสปัดาห ์

- อาสา อบต.ร้องววัแดง เชียงใหม่ คุณศิริรตัน์ วรากร: ทุกสปัดาห์ค่ะ รายงานเข้าจงัหวดัทุกเดือนทุกๆวนัศุกร์
จะตอ้งเป็นวนัทีเ่ราออกส ารวจทุกอาทติย ์เวลาสง่ไปแลว้หมอจะเป็นคนสรุปอกีทนีึงค่ะ 
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- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: พอใชแ้อพพลเิคชัน่แลว้เป็นยงัไงบา้ง ไดร้บัการตอบสนองมากขึน้หรอืชาวบา้นใหค้วาม
ร่วมไมร้่วมมอืยงัไงบา้งครบั 

- อาสา อบต.รอ้งววัแดง เชียงใหม่ คณุศิริรตัน์ วรากร: ค่ะ ชาวบา้นใหค้วามร่วมมอื เพราะว่าแต่ก่อน เขาคดิว่าเป็น
หน้าทีข่อง อสม. ทีจ่ะต้องคว ่ากะโหลกกะลาทุกอย่างให ้แต่เดีย๋วนี้ ชาวบา้นกช็่วยกนัดูแลค่ะ แต่กต็้องลงพืน้ทีทุ่กวนัน้ี
ค่ะ ไม่เหนื่อยเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- อาสา ทต. ท่าพระ คุณบวัลอย สนใจ: สวสัดีค่ะ ดิฉันนางสาว บวัลอย สนใจ มาจากเทศบาลต าบลท่าพระ เป็น
ผูใ้หญ่บา้นและเป็น อสม. ดว้ยค่ะ มเีจา้หน้าทีจ่ากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ไปใหค้วามรูอ้บรม แลว้กส็มคัรเขา้ร่วมผ่อดดีกี็
เป็นแอพฯทีด่ ีใหเ้ราไดส้่งขา่วสารทีร่วดเรว็ไปทีศ่นูยก์ลาง เรากส็ามารถทีจ่ะป้องกนัเกีย่วกบัโรคระบาดไดร้วดเรว็ เขา้
ร่วมไปแลว้กม็ปีระสบการณ์เกีย่วกบัโรคพษิสุนขับา้นะคะ ตอนนัน้เตรยีมงานกนัทีว่ดัท าบุญ กม็ี อสม. มาบอกว่ามสีุนัข
ตวัหนึ่งปกติจะไม่ดุร้าย แต่วนันัน้ดุร้าย แล้วพระที่วดักเ็ลยจบัไปขงัไว้ พอตอนเช้าสุนัขตาย กเ็ลยมาเล่าให้ฟัง แล้ว
รายงานไปทีเ่ทศบาลต าบลท่าพระ กองสาธารณสุข แลว้กโ็รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นหนองบวัดหีม ีต าบล
ท่าพระ ทางคุณหมอบอกว่าใหร้ายงานเขา้แอพฯทีเ่ราเขา้ร่วมอบรมดว้ย กเ็ลยรายงานไปเกีย่วกบัสนุขัทีเ่สยีชวีติไป ทีน่ี้
ทางเจา้หน้าทีก่แ็จง้ทางปศุสตัวเ์ขากไ็ปด าเนินการให ้พระทีส่มัผสักบัสนุขัตวันัน้ไปฉีดยาป้องกนั และพระทีว่ดัทีส่มัผสัก็
ไปฉีดวคัซนี และฉีดวคัซนีป้องกนัหมาทุกตวัในวดั น้ีเป็นเรื่องจากประสบการณ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ครบัขอบคุณครบั เท่าทีล่องฟังด ูมหีลายๆท่าน หลายภาคส่วนเขา้มาร่วม การแกปั้ญหา 
เริม่จากอาสาทีเ่ป็นผูใ้หญ่บา้น ซึง่มสีายเลอืดฝ่ายปกครองผสมอยู่ในตวั กเ็ลยด าเนินการไดเ้รว็ขึน้ และรูว้่าควรจะแกไ้ข
ปัญหายงัไง สว่นเจา้หน้าทีข่องภาครฐัทีอ่ยู่ใกลต้วัชุมชนทีส่ดุกค็อื อบต.หรอืว่าเทศบาล อปท. ต่างๆกค็อืเป็นหน่วยงาน
ภาครฐัทีอ่ยู่ใกลก้บัประชาชนมากทีสุ่ด กเ็ขา้มาด าเนินการแกไ้ขปัญหาเราจะเหน็ว่าหลายๆภาคส่วนลงมาช่วยกนัครบั
ขอบคุณขอนแก่นครบั 

- อาสา อบต.และ จ.น่าน คณุประเสริฐ ใจกรม: ครบัผมเป็นผูใ้หญ่บา้นท่าดอนชยั ต าบลและ จงัหวดัน่าน คอื ต าบล
มปัีญหาอยู่อย่างนึง คอืตอนนัน้รองฯนายก อบต.แม่ทา (รองฯติ๊ก) เขา้ไปน าเสนอโครงการผ่อดดี ีต าบลและมหีมู่บา้น
อยู่ 14 หมู่บา้น มชีนเผ่าอยู่ 3 หมู่บา้น และเป็นทีเ่ชงิเขา มเีหตุเกดิคอืกนิหมดูบิ แลว้ท าใหเ้ป็นโรคหดูบั คอืความเขา้ใจ
ของชาวบา้น เขาเลีย้งหมู เป็นหมูด า แลว้หมูป่วย เขากฉ็ีดยาเอง ฉีดยาวนันึง มนัยงัไม่หายด ีเอามาฆ่ากนิเลย คนที่
เป็นหูดบัตอนนี้กเ็ป็นอดตีผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น เป้าหมายของแกนี่คอื ผูใ้หญ่บา้นบา้นนัน้หมดวาระ แกจะลงผูใ้หญ่แต่มาหู
ดบั การกนิหมูดบิถ้าใครภูมติ้านทานดไีม่เป็นไร แต่ถ้าใครภูมติ้านทานไม่ดถีงึกบัตายครบั ใหร้ะวงันะครบั ผมอยากมี
แอปพลเิคชัน่ ทีเ่ป็นหมดูบิเพราะว่าในนี้มนัมเีรื่องหมา แต่ยงัไม่มีรายงานเรื่องเกีย่วกบัหมดูบิ อยากใหท้างเครอืขา่ยได้
บรรจุ แอพฯตวันี้ลงไปเพื่อจะไดร้ายงานรวดเรว็ไดช้ีแ้จง แต่ทางทีผ่มอยู่กเ็ป็นที่เชงิเขา มปัีญหาเรื่องดนิโคลนถล่มบา้ง 
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ตดิน ้าน่านแลว้กม็นี ้าท่วม แต่โครงการผ่อดดี ีรองติ๊กทีย่า้ยเขา้ไปแกกเ็ริม่ไดป้ระมาณ 6-7 เดอืนแลว้ กเ็ขา้ในระบบของ
แม่ทาอยู่ น าเรยีนเพยีงเท่านี้ครบั ขอบคุณครบั 

- คุณคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ขอบคุณครับ เป็นอะไรที่ท าให้เราได้รู้ปัญหา ของการพลาดโอกาสเกือบจะได้เป็น
ผูใ้หญ่บา้นแลว้มาจบตรงทีห่ดูบั จดัการกนิเนื้อหมดูบิ มที่านใดจะเสนอต่อไหมครบั 

- อาสา ทต.สนัปูเลย จ.เชียงใหม่ คุณวายุ พิชยั: สวสัดีครบั วายุ พิชยั มาจากต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นจติอาสาสาธารณะของต าบลสันปูเลยหมู่ที่ 5 วนันี้ได้เขา้มาร่วมรู้สกึดใีจมาก เพราะได้มาเจอ
หลายๆกลุ่ม จากสถานทีต่่างๆ ต าบลต่างๆ จงัหวดัต่างๆ ทางต าบลส ารวยกม็อียู่เคสนึงทีแ่จง้ไป กนิลาบหมูดบิ แลว้
ตอนนี้ก็หูดบัตาบอด ไปสอบสวนก็ทราบว่าซื้อมาจากที่อื่น ตอนนี้ก็ยงัรกัษาตัวอยู่ พึ่งมีเคสเดียวส่วนมากจะเป็น
ประเภทไข้เลือดออกที่จะรายงานส่งจงัหวดั แล้วก็ มีจ าพวกสตัว์ปีก มีหมู มีทุกชนิด  แต่ส่วนมากที่เราท าจะเป็น
ไขเ้ลอืดออก ตอนนี้ไขเ้ลอืดออกทางต าบลของเรามนักม็เีพิม่มากขึน้ เพราะขนาดหน้ารอ้นไขเ้ลอืดออกกย็งัไม่หายสกัที
ขอบคุณมากครบั 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: มพีืน้ทีไ่หนอยากจะแลกเปลีย่นอกีไหมครบั 

- อาสา ทต.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ คุณชมพูนุท คฑาปัญญา: ดิฉันชมพูนุท คฑาปัญญา เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
ต าบลยุหว่า อ าเภอสนัป่าตอง เป็นประธานอสม.เทศบาลต าบลสนัป่าตอง เป็นแล้วกเ็ป็นอาสาผ่อดดีดี้วย รุ่นแรก รุ่น
แจกโทรศพัท์ เสื้อเขยีวๆนี้จะเป็นรุ่นแรกกนัหมด ครัง้แรกที่เขา้มาอยู่ในโครงการผ่อดีด ีจะเจอปัญหาเกี่ยวกบัทาง
หมู่บา้นของเราไม่รูจ้กักบัตวัอาสา ไม่รูจ้กัโครงการนี้ พอดหีมู่บา้นใดทีม่ผีูใ้หญ่บา้น อย่างตวัดฉินัเองเป็นผูใ้หญ่บา้นกจ็ะ
ประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายใหช้าวบา้นทราบ ว่าตอนนี้เรามโีครงการผ่อดดีเีขา้มา ชาวบา้นมปัีญหาอะไรขอใหแ้จง้เรา 
ณ ปัจจุบนันี้ส่วนมากอาสาผ่อดดีทีีเ่ขา้มาจะเป็นตวั อสม. ซึง่ในพืน้ที ่เชื่อว่าแทบทุกพืน้ทีจ่ะมปัีญหาเหมอืนกนั คอื อส
ม.ไม่สามารถท าไดทุ้กคน เพราะยงัม ีอสม. ทีอ่ายุเยอะอยู่เล่นโทรศพัทไ์ม่เป็น ยงัใชโ้ทรศพัทร์ุ่นเก่า อนัน้ีเชื่อว่าหลายๆ
พื้นที่ยงัต้องมอียู่ แต่พื้นที่ของดฉิันนี่ค่อนขา้งจะเยอะ โชคดอียู่อย่างหนึ่งคอือยู่ในเขตเทศบาลต าบลสนัป่าตอง แล้ว
เทศบาลเราไม่กวา้งมพีืน้ทีแ่ค่ 3.5 ตารางกโิลเมตรแบ่งเป็น 10 ชุมชน เราจะมปีระธาน อสม. ทุกชุมชน จะมเีครอืขา่ย 
อสม. ชุมชนละ 2 คน ซึง่มกีารประชุมทุกเดอืน ตอนนี้เราขยายเครอืขา่ยโครงการผ่อดดีอีอกไปใหท้าง อสม. ของเรา ซึง่
จะเป็นตวัประธานเองเลย แลว้ท่านจะต้องรายงานเขา้มาในเครอืข่าย ในวนันี้ทางโครงการจะมอบภารกจินี้ใหก้บัทาง 
อบต. ทุกอบตจะต้องรบัมอบไป เราจะท างานได้หรอืไม่ได้ขึ้นอยู่กบั อปท.นัน้ๆ ว่าเขาจะใหค้วามร่วมมอืกบัเราไหม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นายกฯ อปท. ใด มกีารเปลีย่นนายกฯ หรอืยงัไม่มนีายกฯ ในช่วงนี้ อย่างอปท.ดฉินั วนัน้ีไม่มนีายก 
ปลดัฯ รกัษาการแทน วนันี้ปลดัฯกม็าดว้ย โชคดอียู่อย่างหนึ่งคอืเรามกีองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมมผีอ. ซึง่เราจะ
ด าเนินการหรอืท าโครงการอะไรได้สะดวกและรวดเรว็ พื้นที่ของเราอยู่ในเขตเมอืงหรอืท างานง่าย แต่พื้นทีบ่างพืน้ที่
อาจจะไม่ไดอ้ยู่เขตเมอืง อย่างทีผู่ใ้หญ่บา้นเมื่อกีบ้อกว่ามชีนเผ่าดว้ยการท างานกจ็ะยากขึน้ แต่ของดฉินัมปัีญหาตรงที่
ว่า อสม. ท างานไดไ้ม่ทุกคน จะตอ้งคดัเลอืก อสม. กลบัไปครัง้นี้กจ็ะปรกึษากบัทาง ผอ.กองสาธารณสขุ ว่าเราจะมกีาร
คดัเลอืกตวัอาสาจรงิๆ ออกมา คดัออกมาอาจจะเป็นชุมชน หรอืหมู่บา้นละ 4-5 คน แต่ตอ้งท างานจรงิๆได ้ถา้เป็นอสม.
ทัง้หมดในเขตเทศบาล เขตเทศบาลของดฉินัมทีัง้หมด 68 คน ขึน้ตรงอยู่กบัโรงพยาบาลสนัป่าตอง รพสต.บา้นสม  อยู่ 
2 ที ่ทุกครัง้ทีโ่ครงการผ่อดดีเีอาไปแนะน าสอนคนทีจ่ะเป็นกค็อืรุ่นแบบรุ่นเท่านี้ ถา้มากกว่านี้กค็อืท าไม่ไดแ้ลว้ มปัีญหา
ตรงทีต่วัอสม.เองแก่ไปทุกวนั อสม.กห็ายากขึน้ทุกวนัเหมอืนกนัเพราะฉะนัน้แลว้อาสาทีอ่ยู่ทุกวนัน้ีกต็อ้งสรา้งอาสาใหม่
ขึน้มา เพื่อทีจ่ะทดแทนตวัเราดว้ย ทางสนัป่าตองกม็สีิง่แลกเปลีย่นเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ครบัขอบคุณ แม่หลวงครบั เท่าที่ฟังแอบอจิฉาเขามคีวามโชคดเียอะเลย เป็นเทศบาล
ต าบลที่อยู่ในเขตเมืองแล้วก็มีไมค์สามารถประกาศ จะให้ชาวบ้านได้รู้ บทบาทหน้าที่ของ อสม. คือ แจ้งข่าวร้าย 
กระจายขา่วด ีชีบ้รกิาร ประสานงานสาธารณสขุ บ าบดัทุกขป์ระชาชน ด ารงตนใหอ้ยู่เป็นตวัอย่างทีด่ ีฟังดแูลว้ครบสตูร
มากๆเลยครบั อกีอย่างหนึ่งทีแ่ม่หลวงพดูเมื่อกีเ้น่ีย คอืว่า จะหาคนท างานไดจ้รงิๆออกมาท างาน กเ็ป็นแนวทางทีด่นีะ
ครบัขอบคุณครบั 

- อาสา อบต. รอ้งววัแดง จ.เชียงใหม่ คณุจ าลอง กนัทาแก้ว: ก่อนอื่นผมขอสวสัดนีะครบั ผมจ าลอง กนัทาแกว้ ผม
เป็นสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง เมื่อสกัครู่พี่ๆ เขาพูดว่ารุ่นแรกทีแ่จกโทรศพัท ์จรงิๆแลว้ผมกเ็ป็นรุ่น
แรกเหมอืนกนั แต่มนัเป็นของปศุสตัว ์ปศุสตัวม์ตีวัแทนต าบล หมู่บา้นต าบลละ 5 คนจะไดโ้ทรศพัทค์นละเครื่อง เฉพาะ
กรรมการแต่งตัง้ไว ้5 คนแลว้ปศุสตัวใ์นหมู่บา้นไม่ได ้ทุกคน ได ้5 เครื่อง แลว้ผมกไ็ม่รูว้่ากรรมการของปศุสตัว ์ทีไ่ด้
โทรศพัทไ์ปไดส้ง่ขอ้มลูกนัหรอืไม่ แต่ของทีผ่มสง่ไปเป็นของ อสม. เตม็ๆ นบัลกูน ้ายุงลาย กเ็ป็นของ อสม. รอ้งววัแดง
จะม ี151 คน ประมาณ 90% ทีเ่ล่นแอพผ่อดดี ีบางคนกย็งัเล่นโทรศพัทไ์ม่เป็น เมื่อก่อนปัญหาโรคไขเ้ลอืดออกของโซน
รอ้งววัแดงจะต่อเนื่องกนัหลายๆ หมู่บา้น แอพฯ ตวันี้เขา้มามนัเป็นสิง่ด ีท าใหก้ระตอืรอืรน้พอสมควร มนัเป็นนวตักรรม
ใหม่ Thailand 4.0 กเ็ลยเหอ่กนัมาเล่นแอพฯ ผูท้ีช่ านาญกส็อนรุ่นน้องต่อๆไป สว่นปัญหาเรื่องไขเ้ลอืดออกช่วงนี้กร็ู้สกึ
ว่าเบาบางลงระยะปี 2 ปีนี้ กย็งัไม่เกดิเพราะว่าอาจจะมกีารลงส ารวจกนัถ่ายรปูกนัส่งกนั แลว้กส็ง่รายงานกนัปัญหานี้ก็
จะหายไปขอบคุณครบั 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ครบั เท่าทีฟั่งด ูสว่นใหญ่แลว้อาสาจะมาจาก อสม. 

- อาสา ทต.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ คณุชมพนุูท คฑาปัญญา: ขอเสรมิเรื่องสว่นของอาสา ครัง้แรกทีโ่ครงการน้ีจะลง
ไปทีท่อ้งถิน่ของดฉินัลงไปทีเ่ทศบาลโดยตรง พอลงไปเทศบาลกองสาธารณสขุกม็ุ่งตรงมาทีอ่าสาโดยตรงเหมอืนกนันะ 
ตอนนัน้เราคดัเลอืกเขา้มาแค่ 4 คน มาเป็นอาสาทีไ่ดร้บัโทรศพัท ์โครงการน้ีมาเขาไม่ไดเ้อาไปลงตวั อสม. แต่เอาไปลง
เจา้หน้าทีใ่นเทศบาลซึง่เจา้หน้าทีใ่นเทศบาลไม่คุน้เคยไม่คลุกคลไีม่ไดอ้อกไปเหมอืน อสม.เลยไม่รูว้่า นัน่มไีก่ตาย นี่มี
หมูตาย บางเทศบาลจะไม่ไดผ้ล แต่เทศบาลไหนทีเ่อาลง อสม. ทัง้หมดในหมู่บา้นจะไดร้บัผลประโยชน์โดยตรง เพราะ 
อสม. ไปหมดทุกที ่เพราะฉะนัน้ ตวัโครงการเริม่แรกเดมิทเีอาลงทอ้งถิน่นี่ถูกต้อง แต่ว่าทอ้งถิน่จะเอาไปใหใ้ครตรงนัน้
มนัส าคญั แต่ส่วนมากกเ็อาไปลง อสม. แต่บางทอ้งถิน่กเ็อาตวัเจา้หน้าทีค่อืเป็นพนักงานจา้งลูกจา้งแลว้เอามาเป็นตวั
อาสา เขากร็ายงานบา้ง ไม่รายงานบา้ง ช่วงนัน้เราจะไดร้บัโทรศพัทก์นัคนละเครื่องเงนิอกี 400 บาทแลว้ค่าเน็ต ราย
เดอืน อสม.เองตอนนี้บางท่านกย็งัมปัีญหาเรื่องของอนิเทอร์เน็ต WiFi บางท่านไม่ม ีบางท่านกล็มืเตมิเงนิ แต่เดีย๋วนี้
สว่นมาก จะหนัมาเล่นกนัเหมอืนทีพ่ีเ่ขาว่าเพราะมนัเป็นของใหม่ทีต่อ้งเรยีนรู้ บางคนกน็ าหน้าไปแลว้กช็่วยเหลอืกนัไป 

- คุณคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: เท่าที่ฟังๆดูแล้วอาสาส่วนใหญ่จะมาจากอสม มอีาสาที่มาจากหน่วยงานอื่นไหมครบั
นอกจากอสมครบั หรอืเป็น อสม. ทัง้หมด 
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- (ผูเ้ข้ารว่ม) คณุวิชิต นักวิชาการสาธารณสุข: ครบั ขออนุญาตน าเรยีนครบั ผมวชิติ นกัวชิาการสาธารณสขุ ผมได้
ฟังระบบ ผ่อดีดี สอบถามนิดนึงมนัเป็นเหมือนช่องทางแจ้งข่าว แต่ถ้าเรามองในเชิงรุกก็คือ เป็นเหมือนช่องทาง
รอ้งเรยีนใช่ไหมครบั ซึง่ตวันี้ผมกเ็ลยมองว่าในเมื่อเป็นช่องทางประเภททีใ่นพื้นทีผ่มกม็อียู่แลว้ การรอ้งเรยีนการแจง้
ข่าว ดงันัน้ผมอยากสอบถามว่าช่องทางตรงนี้ทีผ่มมอียู่ตอนนี้มนัแตกต่างกนัยงัไงถ้าผมจะเอาไปไวใ้นพืน้ที ่ผมกต็้อง
คุยใหน้ายกเหน็ว่าแอพตวันี้มนัดกีว่าทีม่อียู่ ผมขอสอบถามเท่านี้ครบั 

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): เครอืข่ายของแม่ทากม็อียู่ทีจ่งัหวดัสงขลา ไปลงแอพใหเ้ขาเมื่อปีทีแ่ลว้กโ็ดน
ค าถามนี้เหมอืนกนั ผมกบ็อกว่าแอปพลเิคชัน่นี้เป็นแอพพลเิคชัน่ในการแจง้เหตุเท่านัน้ ถ้าบอกว่าแอพตวันี้เป็นตวัที่
รอ้งเรยีนดว้ย อาจสบัสนได ้แอปพลเิคชัน่ตวันี้ไม่ใช่เพื่อการรอ้งเรยีน แต่เป็นการแจ้งเหตุ ว่ามเีหตุอะไรเกดิขึน้ทีไ่หน 
เพื่อให้องค์กรที่ดูแลรบัรู้รบัทราบ และเขา้ไปดู เพื่อเกดิการแก้ไขครบั เพราะฉะนัน้ทางภาคใต้สบายใจได้ คอืเขา้ใจ
ปัญหาการเมอืงทีนู่่นมนัค่อนขา้งรุนแรง มนัเป็นของดทีีค่วรน าไปใช ้มนัเป็นเครื่องมอืที ่จดัเกบ็ขอ้มลู 10 ปี 20 ปี อาสา
ทีร่ายงานไปแลว้กย็งัอยู่ มนัต่างจากไลน์  ไลน์ส่งรูปภาพมานานๆกเ็ปิดดูไม่ไดแ้ลว้ ดงันัน้ภาคใต้สบายใจไดว้่าการใช้
โปรแกรมนี้ไม่ใช่การรอ้งเรยีน ถา้เราตกลงในคณะท างาน และบอกว่าใครกต็ามทีแ่จง้เหตุเหล่าน้ีมาแลว้เป็นการแจง้เหตุ
เพื่อใหอ้งคก์รรบัรูว้่ามเีหตุผดิปกตเิกดิขึน้ แลว้มขีอ้มลูใหเ้ราไปแกไ้ขครบั ขอบคุณครบั 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: เสรมิว่าบางท่านอาจจะมคีวามกงัวลว่าถ้าน าแอพตวันี้ไปใชแ้ลว้ อาจจะเกดิปัญหาเรื่อง
ของการเผชญิหน้าหรอืเปล่า อย่างเช่นในสว่นตรงนี้มทีัง้เรื่องของสตัวเ์ลีย้งของคุณ แลว้กเ็รื่องของสิง่แวดลอ้มเรากเ็ลอืก
ทีจ่ะเอาไปใชใ้นบางแง่มุมทีไ่ม่น่าจะกระทบ แต่รกัษาประโยชน์ส่วนรวมทัง้หมด บอกตรงๆว่าแอพตวันี้รายงานไปแลว้
คนในพืน้ทีท่ ัว่ๆไป ไม่สามารถรบัรูไ้ดว้่าใครเป็นคนรายงาน เป็นการป้องกนัการเผชญิหน้า หรอืแมแ้ต่การรายงานเรื่อง
ของการคุม้ครองผูบ้รโิภค อย่างเช่นถ้ามคีนมาเร่ขายของทีไ่ม่มอีย.ในพืน้ทีเ่รา เราจะรายงานเรากก็ลวัว่าเขาจะรูว้่าเรา
เป็นคนรายงาน เรากส็ามารถทีจ่ะแอบถ่ายแลว้รายงานเขา้ไป ถ้าเรารายงานตรงๆมนัจะเป็นการเผชญิหน้า แต่ถ้าเรา
รายงานเขา้ไปทางแอป ขอ้มลูตวันี้จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั ไม่สามารถทีจ่ะบอกใหใ้ครรบัรูไ้ด ้แต่ทนีี้พอรายงานเขา้ไป 
ตวักรองของมนักค็อืเจา้หน้าทีอ่ปท.ซึง่เจา้หน้าทีดู่แลแผงแดชบอรด์ จะเป็นผูดู้แลตวันี้จะเป็นตวักรองก่อนว่าเป็นเรื่อง
จรงิเรื่องไม่จรงิ อย่างไรแค่ไหนจะมกีารติดต่อกลบัไปถาม ว่าเป็นเรื่องจรงิไหม เป็นขอ้มูลที่เป็นจรงิหรอืเปล่า คนที่
ควบคุมคอือปท จะเป็นตวักรองว่าขอ้มลูตวันี้ จะเป็นอย่างไรบา้ง ถา้เป็นเรื่องของสตัวก์จ็ะเขา้ปศุสตัว ์ซึง่มนักร็วดเรว็ที่
จะเขา้มาช่วยเราป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อนันี้กค็อืมุมมองทีอ่ยากจะแชร์ครบั มที่านใดอยากจะแชร์ประสบการณ์ใน
พืน้ทีอ่กีไหมครบั 

- อาสา อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม คณุยุทธพงษ์ ประเสริฐสงัข:์ อบต.ของเราเป็นพืน้ทีเ่ลก็ๆ อยู่ทีอ่ าเภอนา
แกจงัหวดันครพนม เรามเีคสทีเ่ราใชร้ะบบผ่อดดี ีเป็นการเล่าเรื่องประสบการณ์ครบั เป็นเคสเกีย่วกบัไขเ้ลอืดออก เป็น
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เดงกี่ไวรสั ขอ้ดขีองแอพพลเิคชัน่ผ่อดดี ีผมเหน็เพราะผมได้ท างานร่วมกบั รพสต ในส่วนของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแลว้กใ็นส่วนของเจา้หน้าที ่หรอืในส่วนของอาสาสมคัรทีอ่ยู่ประจ าหมู่บา้น ทีท่างอบต.พมิานไดว้างแผนในการ
ประชุมและอบรมเรยีบรอ้ยแลว้ เกดิเคสขึน้พบผูป่้วย อาสาสมคัรแจง้เขา้มาในกลุ่มในแอปพลเิคชัน่ผ่อดดี ีว่าพบผูป่้วยมี
ลกัษณะอาการคล้ายกบัโรคไขเ้ลอืดออก ทางแดชบอร์ดกจ็ัดการ แล้วทุกคนในการท างานจะแตกต่างจากการแกไ้ข
ปัญหาในระบบเดมิๆ คอืระบบทางเอกสาร คอืทุกคนเขา้ถงึขอ้มูลพรอ้มกนั อาทเิช่นรพสต คุณหมอ กเ็ป็นอาสาสมคัร
เหมอืนกนั ในสว่นของส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกเ็ป็นอาสาสมคัรเหมอืนกนั ในสดัสว่นของอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น 
อบต.กม็หีน้าทีใ่นทางฉีดพ่นหมอกควนั แตกต่างจากเดมิกค็อืทุกคนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้พรอ้มเพรยีงกนั แลว้การ
แกไ้ขปัญหารวดเรว็ครบั ขอ้ดทีีส่ าคญัทีสุ่ดทีผ่มมองเหน็ กค็อืเกดิการบูรณาการและความร่วมมอื ซึง่แต่ก่อนอบต.เอา
ไปฉีดพ่นโดยล าพงั ไม่ได้มคีวามรู ้อย่างผมเป็นนักวชิาการศกึษาอยู่ในกองสาธารณสุข กไ็ปกบัเขา กไ็ม่ได้มคีวามรู้
อะไรมากมาย กพ็าเขาไปฉีดพ่นบรเิวณ 150 เมตรหรอือะไรตามทีห่มอสัง่ หลงัจาก แอปพลเิคชัน่นี้เขา้มาทุกคนมาหมด 
ทัง้หมอทัง้สาธารณสขุ ทุกคนมาหมด แลว้เกดิการแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเรว็และขอ้ดอีกีอย่างหนึ่งกค็อืสามารถเกบ็เป็น
หลกัฐาน เป็นฐานขอ้มูลในการเกบ็ข้อมูลต่อไปได้ อนันี้ในส่วนของที่เกิดขึน้นี้เป็นเพยีงแค่เคสเคสนึงเท่านัน้ จรงิๆ
อยากจะเล่าอกีเยอะอยู่ เอาไวแ้ค่นี้ก่อนครบัขอบคุณครบั 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ขอบคุณครบั อนัน้ีจากนครพนม จากนาแก เพิง่ท ามาไม่นานแต่สามารถตอบโจทยเ์ราได ้
สามารถบูรณาการกันนัน่ก็คือข้อดีของมัน ผมก็รู้สึกสนุกกับมันเช่นกัน ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันสนุก 
อย่างเช่น ถนนหน้าบา้นของผม กถ่็ายรปูแลว้โชวเ์ขา้ไป ถอืว่ารายงานไดเ้พราะมนัเป็นจุดเสีย่ง สามารถรายงานเข้าไป
ได้ ซึ่งคนที่จะเขา้มาแก้ไขกไ็ม่รู้ว่าเราเป็นคนรายงาน จรงิๆแล้วเป็นการเร่งรดัให้เจ้าหน้าที่ทางภาครฐัเข้ามาแก้ไข
ปัญหาไดเ้รว็ขึน้นัน่เอง ถา้เราไม่แกไ้ขปัญหามนักเ็ป็นการประจานตวัเขาเอง ฉะนัน้แลว้ขอ้ดขีองเราในภาคประชาชนที่
ไดร้บัผลประโยชน์ กค็อืความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา ครบั 

- อาสา อบต. แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ คณุสายทิพย ์สายสุพรรณ: มาจาก อบต.แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดั
เชียงใหม่ ขอกล่าวถึงการรายงานแอพผ่อดีดีมีอยู่ปีก่อน ที่หมู่บ้านในต าบลแม่โป่งเกิดได้มี H1N1 เกิดขึ้นแบบ
กระทนัหนั ถ้าไม่มโีปรแกรมนี้ทีใ่หร้ายงานทางปศุสตัวแ์ละทางผ่อดดีกีลาง กจ็ะไม่รูเ้ลยจะไม่รู ้ว่าเป็นหมู่บา้นนี้มคีนไข้
ป่วยสงสยัเป็น H5N1 เพราะว่าเราได้รายงานผ่านแอพฯ แล้วแอพฯ แจ้งใหป้ศุสตัว์อ าเภอ แล้วกจ็งัหวดั ทมีงานของ
มหาวทิยาลยักม็า น าไก่ นกที่ตายไปตรวจ เลยถึงได้รู้ว่าในหมู่บ้านนี้ต้องระมดัระวัง ว่าจะมผีู้ป่วย แล้วทางทมีงาน
เทศบาลกล็งไป เพราะกลวัว่าชาวบา้นคนอื่นตื่นตระหนกจะตกใจ แลว้จะมกีารพดูว่าหมู่บา้นน้ีจะกลายเป็นหมู่บา้นแพร่
เชื้อหรอืเปล่า ยอมรบัเลยว่าแอพฯ ตวันี้ดมีากๆ ท าให้อาสาแล้วกท็มีงานได้มาช่วยกนั ร่วมไม้ร่วมมอื ถ้าเป็นอย่าง
เมื่อก่อนตอ้งรายงานชา้มากๆ ขอบคุณค่ะ 

- อาสา ทต.ท่าศิลา จ.สกลนคร คณุณรงค ์สวสัดี: สวสัดคีรบัอาสาผ่อดดีทีุกท่าน ผมนายณรงค ์สวสัด ีเป็นสมาชกิ
สภาต าบลพระศลิาแลว้เป็นอาสาผ่อดดีดีว้ย เป็นการเล่าถงึประสบการณ์ในการท าอาสาผ่อดดีนีะครบั คอืในช่วงแรกที่
เขา้ร่วมโครงการนะครบัทางผูน้ าหมู่บา้นจะคดัเอาคนในชุมชน 5 คนเขา้ไป ทัง้ทีย่งัไม่รูเ้ลยว่าผ่อดดีคีอือะไร ทางผูน้ าก็
คดัผู้สูงอายุบ้าง ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เล่นไม่เป็น คดัเข้าไปเอาไปแล้ว พอเข้าไปก็เลยเข้าอบรมนิดเดียวก็ออกมา 
เพราะว่าตวัเองไม่มสีมารท์โฟนไม่มอีะไร ไม่ไดผ้ลวนัแรก ต่อมากม็กีารคัด หมู่บา้นละ 5 คนคดัเอาคนทีม่สีมารท์โฟน 
สว่นมากกจ็ะเป็นอสม.เขา้ไป อบรมกไ็ม่ยากนะครบัในการเขา้สูร่ะบบ แต่มนัจะยากตรงทีไ่ม่ท า รูแ้ต่ไม่ค่อยรายงานกค็อื
ปัญหา ตวัอย่างเช่นทีชุ่มชนมอียู่ 5 คน จะมปีระมาณ 2 ท่านทีร่ายงานพบเหตุการณ์กร็ายงาน บางท่านกบ็อกว่าไม่ได้
เตมิเน็ต แต่สิง่หนึ่งทีผ่มด ูเมื่อมเีหตุการณ์สิง่ทีเ่ราจะรบีครัง้แรกไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งแต่รายงาน ตวัอย่างเช่นสุนัขกดั สิง่ที่
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เราจะรบีอนัดบัแรกคอืลา้งดว้ยสบู่ทีส่ะอาด แลว้กร็บีไปอนามยั เราต้องรบีตรงนี้ก่อน หรอืประสบอุบตัเิหตุรถลม้ เราก็
ตอ้งรบีโทร 1669 ก่อน ไม่ใช่รบีรายงานก่อน นี่กค็อืประสบการณ์ครบัเราเรยีนแค่นี้ครบั 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ครบั กเ็ป็นเรื่องจรงินะครบั เราควรรูว้่าอะไรท าก่อน ยงัเมื่อกีบ้อกว่าลา้งแผล ใสย่า แลว้ก็
ไปหาหมอ 

- อาสา อบต. ทุ่งก่อ จงัหวดัเชียงราย คณุหมัน้ไทย การแพง: กราบเรยีนและกราบสวสัดีทุกท่านครบัผมชื่อ หมัน้
ไทย การแพง อบต.ทุ่งก่อ อ าเภอเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย เป็นทัง้เจา้หน้าทีแ่ละอาสาครบั เพราะว่าอยู่ในพืน้ที ่ที่ อบต. 
คุ้มครอง ครัง้แรกมหีนังสอืเชญิจากทางเชยีงใหม่ ผมกไ็ม่รู้มนัคอือะไรเรากส็มคัรไป อ าเภอเชยีงรุ้งจ ะมอียู่ 4 ที่ ผม
สมคัรไปทีเ่ดยีวผมเสนอขึน้ไปหานายก แลว้วนัทีท่างจงัหวดัเขาจะอบรมรุ่นแรก เขาใหส้่งหนังสอืแจง้จ านวนอาสาไป
ก่อน ช่วงนัน้เป็นช่วงทีจ่ะไปศกึษาดูงานกนั ผมกไ็ม่รูจ้ะดงึใคร ตอนแรกเขาตอ้งใหไ้ปคดัเลอืกก่อนใช่ไหมครบั อนันี้ผม
กเ็ลยดงึเจา้หน้าทีบ่างส่วนในทีอ่บต. แลว้กส็มาชกิทัง้หมดเลย ส่งรายชื่อไปใหเ้ขา้อบรม กไ็ม่รูว้่ามนัต้องมแีอพมอีะไร 
พอเขา้ไปอบรมรุ่นแรก จากรอ้ยนึงกไ็ด ้40% บางคนกอ็ายุเยอะแลว้เล่นโทรศพัทไ์ม่ค่อยได ้กจ็ะมรีุ่นพวกผม 40 ขึน้ไป 
กไ็ด ้แต่ 60 ขึน้ไปกเ็ล่นยาก หลงัจากนัน้พอไดศ้กึษา กเ็พิม่เป็นรุ่นที ่2 กลุ่มเป้าหมายกเ็ป็นผูน้ าชุมชน แลว้กอ็อก เรยีก
มาอบรม ใหค้วามรูเ้ขากม็คีวามสนใจ จนไดร้บัการตอบรบัด ีกม็ารุ่นที ่3 กท็ าไดเ้ขา้ร่วมตอนปี 60 พอไดส้มคัรเป็นอาสา
รุ่นแรกปุ๊ บกเ็จอเคสเลย เป็นไก่ ไก่ตาย ตายเยอะเลยแลว้อาสากแ็จง้ถ่ายรปูถ่ายอะไรมา พอแจง้ไปปุ๊ บมนัมผีลดตีรงทีว่า่ 
คอืแจง้ปุ๊ บเราไม่ต้องโทรหาผูบ้รหิารหรอืใครเลย พอแจง้ปุ๊ บขอ้ความมาส่งไปเป็น sms ส่งไปใหห้มด แค่เรามเีหตุแจง้
เขากร็ูเ้ลย รูท้ ัง้จงัหวดั เจา้หน้าทีก่ร็ู ้ปศุสตัวก์ร็ูก้เ็ขา้ไปประสานงานรพสต มนัรวดเรว็จากเมื่อก่อนตอ้งยื่นหนงัสอืค ารอ้ง
ปั้มปะหน้าน าเสนอ อนันี้เป็นแอพเข้ามาปุ๊ บรูเ้ลย ด าเนินการในทีเ่กดิเหตุเลย ปศุสตัวก์ม็า สอบสวนโรคว่ามนัเกดิจาก
อะไรยงัไง เอาไปตรวจสอบดู ทีข่องผมเป็นหมู่บา้นอสีาน 2 หมู่บา้น ผมกไ็ปสอบสวนโรค รูเ้ลยว่าสาเหตุหลกัๆคอืเกดิ
จากบา้นหลงัเดยีวเลีย้งไก่เยอะ กลวั เลยไม่แจง้ หลายเดอืนก่อนตายหลายสบิตวักแ็อบเอาใสก่ระสอบฟางแลว้ไปทิง้บน
เขา เพราะฝนตก มนักร็ะบาด พออบรมอาสาผ่อดดี ีอาสากไ็ปเหน็กเ็ลยถ่ายรูปแล้วส่งทางจงัหวดัดู เจ้าหน้าที่รู้กม็า
ด าเนินการแกไ้ขกไ็ม่ระบาดไปถงึหมู่บา้นอื่น กร็ะบาดแค่ 2 หมู่บ้านกเ็รว็เหมอืนกนั ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่มแีอพกว่า
จะแจง้ อะไรยงัไงปัญหากค็งจะเยอะ มนักค็งจะระบาดในหมู่บา้นหลายๆหมู่บา้น  ขอบคุณครบั 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: อนันี้เป็นเจา้หน้าที่ของอปท.แล้วกเ็ป็นอาสาด้วย ขอ้ดขีองมนักค็อืส าหรบัเจา้หน้าทีใ่น
อปท.เป็นอาสาด้วย อย่างที่เมื่อเช้าบอกว่ามหีมวก 3 ใบ กเ็ป็นครบเลยนะครบั สามารถแก้ปัญหาได้เรว็ที่เชยีงราย 
ความจรงิแลว้เชยีงรายเขา้มา 2 ปีสามารถอบรมได ้3 รุ่นกถ็อืว่าเรว็อนันี้กเ็รว็จรงิๆ แลว้กแ็กปั้ญหาได ้ส าหรบัจงัหวดั
อื่นๆที่ก าลงัตัดสนิใจว่าจะเอาไปใช้ ลองฟังดูว่ามนัแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วจริงๆ เพราะว่าส่วนตวัของผมถ้าในนาม
ประชาชนกค็อืมนัตอบสนองไดเ้รว็ อย่างเมื่อก่อนผมรายงานกว่าจะรายงานทางโทรศพัทเ์อกสารกรอกข้อมลูมนัจะกลบั
มาถงึเรามนักใ็ชเ้วลา แต่รายงานแอปน้ีเขา้ไปปุ๊ บแกไ้ขปัญหาไดเ้รว็  

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): ระบบของมนัจะมคีนทีดู่แลระบบอยู่ 1 ท่าน ท่านไปทีไ่หนกไ็ดไ้ม่จ าเป็นตอ้ง
อยู่กบัที ่กบัพืน้ที ่อย่างเช่นชาวบา้นถ่ายรูปปลาตายส่งเขา้มาใหผ้ม ผมกท็ าการน ารูปส่งรายงานปลาตายไปในระบบ 
จากนัน้ทางคุณหมอกต็ดิต่อเขา้มาเพื่อสอบถามและลงพืน้ทีด่ าเนินการตรวจสอบให้ ผมสามารถอยู่ทีอ่ื่นแต่ยงัรายงาน
เหตุได ้อย่างรวดเรว็ เพราะเกดิเหตุขึน้ ถา้มแีอปพลเิคชัน่ตวันี้ อยู่ทีไ่หนเขากจ็ะรูไ้ดท้นัท ี

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: คนทีร่ายงานตอ้งมใีจเป็นจติอาสา ใชเ้ครื่องมอืเป็น และมเีวลาใหก้บัตรงนี้ ก าลงัจะแชรว์า่
ถ้าคุณอายุ 60 ไปเหน็ไก่ตายสามารถรายงานได ้สามารถไปแจง้คนทีใ่ชส้มารท์โฟนเป็น ใชเ้ขาเป็นตวัช่วยเราได ้ผมมี
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เพื่อนคนหนึ่งอยู่อ าเภอกลัยาณิวฒันา เขามจีติอาสาอยู่ห่างไกล คลื่นโทรศพัทแ์ทบจะไม่ม ีแต่เขากม็คีวามพยายามใน
การทีจ่ะรายงานเหตุเขา้มาในระบบ เมื่อกีเ้ราไดฟั้งจากอาสาแลว้ มที่านใดมาจากรพ. สตบา้งไหมครบั ใครมาจากกอง
สาธารณสขุของอบตบา้งครบั 

- (ผู้เข้าร่วม) ทม.พนัสนิคม จ.ชลบุรี คณุรชัดาพร จิราโชติกลุ: สวสัดคี่ะชื่อ รชัดาพร เป็นพยาบาลวชิาชพีช านาญ
การเทศบาลเมอืงพนัสนิคมชลบุร ีคอืไดร้บัหนังสอื ไม่เคยรูเ้รื่องนี้มาก่อน กเ็พิง่มารูว้นันี้ว่า เพราะหนังสอืเชญิมาร่วม
เสวนา หวัหน้าถามว่าสนใจไหมก็เลยบอกเดีย๋วลองไป วนันี้ยุค 4G แล้วเผื่อเราจะเอามาได้ในใช้ในพื้นที่เราบ้าง 
รายละเอยีดกย็งัไม่รูอ้ะไรเท่าไหร่ ฟังดูแลว้กน่็าสนใจน่าเอาไปใช ้แต่ปัญหาอยู่ตรงทีท่ ายงัไงท่านนายกถงึจะยอมสมคัร
เขา้ร่วม ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- คุณทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): ปัญหาหลกัของคุณพยาบาลก็คือ เรื่องงบประมาณนัน้เอง ซึ่งเราพูดมา
ทัง้หมดทัง้มวลแลว้มนักข็ึน้อยู่กบัตรงงบประมาณในการขบัเคลื่อนดว้ย ซึง่งบประมาณสว่นใหญ่เรามองจากอปท. ทีจ่ะ
ดูแลเรื่องของงบได ้ขอแจง้นิดนึงว่างบประมาณตวันี้อปท.จะใชง้บประมาณไดก้ต่็อเมื่อมกีารท าประชาคม หมู่บา้น เมื่อ
ผ่านประชาคมแลว้จะเขา้สู่กระบวนการไปถงึขอ้บญัญตัเิทศบญัญตัต่ิางๆ ถ้าเขา้ไปบรรจุอยู่ในนัน้แลว้ ถ้าเกดิว่าจะท า
โครงการอะไรกองสาธารณสุขจะเป็นคนรบัผิดชอบในเรื่องนี้ ก็จะดึงตัวนัน้ออกมาเขยีนโครงการ เพื่อที่จะรองรบั
โครงการน้ีไดเ้ช่นเดยีวกนั อย่างเช่นงบประมาณ สปสช. ซึง่ อบต. เป็นผูบ้รหิาร งบ ฉะนัน้แลว้ ผูท้ีจ่ะใชง้บประมาณตวั
นี้ได้มใีครบา้ง อย่างที่เราเหน็กค็อือสม. แล้วกร็พสต ที่เขยีนโครงการเขา้ไปแล้วน าตวันี้ออกมาใช ้หรอืแม้แต่  อบต .
เขยีนแล้วเอาตรงนี้ออกมาใช้ เช่นเดียวกนัฉะนัน้แล้วขอแชร์ตรงนี้ว่า ถ้าอย่าง อสม. เราจะเขยีนโครงการเข้าไป 
เพื่อทีจ่ะใหม้นัสอดคลอ้งกบัใชง้บตวั สปสช. ออกมาบูรณาการไดเ้ช่นเดยีวกนั อย่างทีเ่มื่อเชา้เราไดฟั้งไปแลว้นะว่าเรา
สามารถ งบ มนัมอียู่แลว้ไม่ต้องปรบัเปลีย่นอะไร ไม่ต้องตัง้งบใหม่เพยีงแต่ว่าโยกหรอืปรบัเปลีย่นใหม้นัมาสอดคลอ้ง
กบัโครงการได ้ซึง่เราฟังแลว้มนักเ็ป็นเรื่องจรงิเพราะอย่างตวัผมเองนี่กเ็ป็นประธาน อสม.กบัหมู่บา้นดว้ย แลว้กเ็ขยีน
โครงการเขา้ไปทาง อปท. คณะกรรมการ สปสช. ระดบัต าบลเขากพ็จิารณาดแูลว้ว่า มคี าว่า 4.0 น่าสนใจใหม้นัผ่านไปะ 
กส็ามารถที่จะเอาขอ้มูลไปใชไ้ด้เช่นเดยีวกนั เพราะในพื้นที่ของผม อย่างการอบรม อสม. อบรมไปเถอะ 40-50 คน 
กลบัไปมนัจะใชไ้ดส้กั 20 -30 คน จะใชง้านเป็นกีค่น แลว้จะสนใจท างานกีค่น สดุทา้ยแลว้ผมมองว่าถา้มนัเยอะขนาดนี้ 
อาจจะไม่ค่อยได้ผล กล็องก าหนดลงไปใหม้นัแคบนิดนึงดไีหมกค็อืท าทลีะหมู่บา้น ให้มนัชดัเจนขึน้มาแต่ละหมู่บา้น 
เพราะหมู่บา้นน้ีท าไดก้ใ็หเ้ขาเป็นคร ูก. ใหก้นั กส็ามารถทีจ่ะด าเนินการไดเ้ช่นเดยีวกนั 

- (ผู้เข้าร่วม) มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ คุณเสาวลกัษณ์ รศัมีจรญักลุ: จาก
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิสมุทรปราการค่ะ วนัน้ีกร็ูส้กึยนิดมีากทีไ่ดเ้ขา้มาร่วมรบัรูร้บัฟังขอ้มลูนี้ ไม่เคยได้
ทราบมาก่อนว่ามโีครงการลกัษณะอย่างนี้ แล้วจากการทีไ่ดฟั้งช่วงเชา้จนถงึตอนนี้ในช่วงแลกเปลี่ยน ได้เลอืกหอ้งนี้ 
เพราะคดิว่า การรายงานน่าจะอยู่ทีค่นทีอ่ยู่ในพืน้ที ่ในสว่นภาคทีเ่กดิเหตุการณ์จรงิๆกเ็ขา้มากไ็ม่ผดิหวงั  ทีน่ี้มขีอ้สงสยั
ค่ะว่าการทีร่ายงาน แต่ละคนทีเ่ป็นอาสาสมคัรรายงานเขา้ไป สมมุตริายงานไขเ้ลอืดออก พบลกูน ้า พบผูป่้วยต่างๆ แลว้
เจา้หน้าทีท่ีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัทีจ่ะดแูลรบัผดิชอบเรื่องนัน้ๆทีจ่ะเอาไปจดัการ เขากเ็อาไปท าเลยอยากทราบว่าพอเขา
เอาไป แก้ปัญหาอย่างมรีายงานว่ามผีู้ป่วยไขเ้ลอืดออกตรงนัน้ตรงนี้ เขากอ็าจจะออกมาพ่นหมอกควนัหรอืท าอะไร
ต่างๆ ตอนทีเ่ขาท าพวกนี้ ในแอพมรีายงานไหมว่าเขาท าอะไรในพืน้ทีต่รงนี้ 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: สามารถทีจ่ะควบคุมโรคไม่ใหม้าระบาดต่อไปไดใ้นอนาคต คอืเขาจะป้องกนัในระยะ 100 
เมตรนัน่เอง ซึง่ถา้เกดิรายงานเขา้ไปปุ๊ บทางแอพพลเิคชัน่มนัจะมแีผนทีข่ ึน้ ซึง่คนทีจ่ะออกไปพ่นหมอกควนักส็ามารถที่
จะพ่นไดใ้หท้ัว่ถงึในรศัม ี100 เมตรทีช่ดัเจนขึน้ แลว้กใ็นสว่นของบุคคลเองหรอื อสม.ซึง่บรูณาการกบัอปท.ว่ามเีหตุเกดิ
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ตรงนี้ ซึง่ผมเขา้ใจว่าตรงนี้น่าจะเกดิเคสไขเ้ลอืดออกแลว้ใช่ไหมครบั เกิดเหตุแลว้ รเีฟอรก์ลบัมาจากโรงพยาบาลแลว้ 
คุณหมอกจ็ะแจง้อสม.ว่าในพืน้ทีเ่ราเกดิไขเ้ลอืดออก ส่งมา้เรว็ไปเลยซึง่อปท.จะออกงบซือ้สเปรยฉ์ีดภายในบ้านก่อน
ต่อมาทางเทศบาลกจ็ะออกไปพ่นควนัอกีครัง้หนึ่งกร็ศัม ี100 เมตร ซึง่มนัจะสามารถป้องกนัไดไ้ม่ใหม้นัเกดิโลกขึน้ได้
อกีอนัน้ีกส็ามารถทีจ่ะแกปั้ญหาไดเ้รว็นะครบั 

- (ผู้เข้าร่วม) มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ คุณเสาวลกัษณ์ รศัมีจรญักลุ: ค่ะที่นี้ที่
ตวัเองสงสยักค็อืว่าสมมุตินะคะว่า เป็นสมาชกิรายงานไปกม็คีวามรูส้ ึกว่ารายงานไปแล้วกอ็ยากจะมชี่องทาง เหน็ว่า
หน่วยงานราชการ ทีน้่องบอกว่าท านู่นท านี่ไปแลว้ไดร้ายงานกลบัเขา้มาในแอพ มนัมชี่องทางอย่างนี้ไหมคะ คอืยงัไม่
เคยเขา้แอพ 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสนและคณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ):: ครบั มนัจะมคีนทีเ่ขาเปิดขอบเขตไวว้่าใคร
สามารถเขา้ไปดไูดแ้ค่ไหน ซึง่เจา้หน้าทีท่ีดู่แลแดชบอรด์ที ่อปท. ทีร่บัผดิชอบ 
เขาจะดูไดซ้ึง่ถา้หากว่าเป็นระดบันายอ าเภอกด็ไูดใ้นระดบัอ าเภอ จงัหวดั ผูว้่า
ฯ ก็ดูได้ในระดบันัน้ แต่อย่างพวกเรา ก็ดูได้ เพราะมนัจะมชี่องที่เหตุการณ์  
สมมุตวิ่าอาสาสมคัรของเราม ี140 คอืถ้าคนใดคนนึงทีร่ายงาน อกีรอ้ยกว่าคน
กจ็ะเหน็ในช่องเหตุการณ์ พอเปิดเขา้ไปดูในช่องเหตุการณ์ปุ๊ บกจ็ะบอกว่าใคร
รายงานอะไรแค่นัน้เองเขา้ไปดูได้ครบั อย่างเช่นหมู่ที่ 1 เกดิสุนัขพษิสุนัขบา้ 
หมูที ่2 กจ็ะรูว้่าไม่ควรไปเทีย่วหมู่ 1 มนัเป็นการแจง้เตอืนกนัครบั มนัจะเปิด
ขอบเขตขดีความสามารถที่จะเข้าไปในแต่ละเขตได้นั น่เองครบั มที่านใดจะ
สอบถามอกีไหมครบั 

- (ผู้เข้าร่วม) ทต.บ้านกล้วย จ.ชยันาท คณุวริญธร จีนฉา: สวสัดคี่ะ ขออนุญาตนะคะ วรญิธร นักพฒันาชุมชนจาก
เทศบาลต าบลบา้นกลว้ย จงัหวดัชยันาท พอดเีมื่อกีเ้ขาถามว่าภาคกลางมไีหม แต่ไม่ไดย้กมอื ขออนุญาตน าเรยีนนะคะ
ว่า คอืมาประชุมในวนันี้เนี่ยไม่รูเ้ลยว่าโครงการนี้คอือะไร พอดที่านนายกฯ ท่านอาจจะคุน้เคยกบัท่านนายกแม่ทา ก็
เลยไดร้บัหนงัสอืเชญิ จากบา้นกลว้ยชยันาทค่ะ ท่านนายกดแูลว้ท่านนายกกบ็อกว่าน่าสนใจกเ็ลยสง่มาเป็นตวัแทน ใน
การเขา้ร่วมประชุม ก่อนมากไ็ปถามท่านรองปลดัว่ารองคะโครงการน้ีคอือะไร ผ่อดดีแีปลว่าอะไรกย็งัไม่รู ้จนเมื่อเชา้เขา้
มานัง่ฟังกพ็อจะรู ้และช่วงบ่ายกเ็ลยเลอืกเขา้หอ้งนี้เพราะว่าคดิว่าจุดเริม่ ก่อนจะกลบัไปน าเสนอท่านนายกกต็อ้งรูก้่อน
ว่ามนัมดียีงัไง ในโครงการนี้จากทีเ่ขา้มาฟังในตรงนี้กไ็ดร้บัความรูจ้ากพี่ๆ  ทุกเทศบาลว่าโครงการนี้ดจีรงิๆ  แลว้นายก
ฯบ้านกล้วยค่อนขา้งที่จะเป็นคนที่ Fighting กน่็าจะสนใจ ต่อไปขออนุญาตสอบถามว่า เมื่อกลบัไปแล้วเนี่ยถ้าท่าน
นายกฯ สนใจนะคะ เราต้องท าอย่างไรบา้งและงบประมาณทีท่่านรองบอกว่าตอ้งใชเ้มื่อกี ้ว่ามกีารใชง้บประมาณมกีาร
เขยีนขอโครงงานจากสปสชขออนุญาตสอบถามว่า งบประมาณตรงนี้ เขยีนท าอะไรบา้ง ถ้าเท่าทีฟั่งเมื่อเชา้ต้องมกีาร
อบรมมคี่าอาหารมคี่าวทิยากร แล้วอย่างอื่นมคี่าอะไรอกีบ้าง แอปพลเิคชัน่เราไม่ต้องเสยีเงนิใช่ไหมคะ ขออนุญาต
สอบถามขัน้ตอนต่อไปค่ะว่า ถา้ท่านนายกสนใจตอ้งท าอย่างไรต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): ตอ้งถามก่อนว่าตอนนี้เขา้ใจผ่อดดีใีนระดบัไหนครบั 

- (ผูเ้ข้ารว่ม) ทต. บ้านกล้วย จ.ชยันาท คณุวริญธร จีนฉา: ค่ะ ส าหรบัตอนนี้เขา้ใจว่าเป็นแอพพลเิคชนัหนึ่งทีเ่ปิดให้
ใชเ้พื่อทีจ่ะดแูลเรื่องเกีย่วกบัสขุภาพเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในชุมชนแบบเข้าถงึรวดเรว็นะคะ ตอนนี้ทีเ่ขา้ใจค่ะ 
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- คุณทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): แอพพลเิคชัน่ผมให้ใชฟ้ร ีรหสัคนดูแลแดชบอร์ดให้ฟร ีแต่เรื่องของการจดั
อบรม ผมจะไปช่วยแต่งบประมาณขอใหเ้ป็นของทอ้งถิ่น กไ็ม่มอีะไรมากกค็อืใชก้ฎระเบยีบของท้องถิน่ทัง้หมด เบกิ
อะไรไดค้อืใชใ้นนัน้หมด ผมจะไปช่วยตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ เป็นงานของกองสาธารณสขุ ในสว่นของอสมทีเ่ขยีนโครงการ
ของบประมาณของสปสชก็คือเขยีนเข้าไป มนัจะได้ในเรื่องของการฝึกอบรม แล้วก็เป็นในเรื่องของการฝึกอบรม 
เพราะสปสชเขาจะเอามาใช้ในเรื่องของการส่งเสรมิ ป้องกนั และฟ้ืนฟูแล้วก ็ผู้ด้อยโอกาส ที่นี้เราท าในเรื่องของการ
ป้องกนัควบคุมเฝ้าระวงัได ้เขยีนโครงการทีเ่กีย่วกบัเรื่องนี้ไดเ้พราะมนัเป็นงานสาธารณสขุ ซึง่กต็รงกบัทางสปสชทีเ่ขา
ก าหนดขึน้มา เป็นเรื่องของการเฝ้าระวงัควบคุมป้องกนัโรค อะไรทีเ่กีย่วกบัสุขภาพเราเขยีนขอได ้เพราะฉะนัน้ ถ้าเรา
สนใจในโครงการนี้ ขอเขยีนงบประมาณ ถ้าเราไม่เขยีนในขอ้บญัญตักิเ็ขยีนขอที ่สปสช. ในการจดัฝึกอบรมแลว้กท็ า
หนงัสอืไวท้ี ่มช.ซึง่ทีน่ัน่โครงการกพ็รอ้มทีจ่ะใหค้ าปรกึษาไดเ้ป็นอย่างด ี 

- (ผูเ้ข้ารว่ม) ทต. บ้านกล้วย จ.ชยันาท คณุวริญธร จีนฉา: แลว้ตรงทีบ่อกว่าพอมกีารรายงานไปปุ๊ บหลายหน่วยงาน
จะรบัทราบขอ้มลูอย่างเช่นปศุสตัว ์ 

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): หลงัจากทีม่กีารใชแ้อพพลเิคชัน่แลว้ ทางหน่วยงานจะทราบหรอืไม่นัน้ อยู่ที่
ท่านจดัตัง้ศูนย์ปฏบิตักิารสุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบล ท่านต้องเชญินายอ าเภอมาเป็นที่ปรกึษาเชญิปศุสตั ว์อ าเภอ
สาธารณสขุอ าเภอ เชญิเขามาเป็นทีป่รกึษาใหเ้รา  

- (ผู้เข้าร่วม) ทต. บ้านกล้วย จ.ชยันาท คณุวริญธร จีนฉา: อยากทราบว่าขัน้ตอนต่อไปต้องไปตดิตัง้ศูนยก์่อนใช่
ไหมคะ ตอนนี้จะไปน าเรยีนท่านนายกจะตอ้งมศีนูยก์่อนหรอืเปล่า 

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): ถา้มหีรอืจดัตัง้ศนูยฯ์ กส็ามารถของบทาง สปสช. จะตัง้ศนูยฯ์ ก่อนหรอืว่าหลงั
การอบรมก่อนกไ็ด ้เราจะท างานเรื่องของสขุภาพคนสตัวส์ิง่แวดลอ้ม ได้อย่างเตม็ที ่ 

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): ผมจะมคี าถามสกั 1-2 ค าถามเราจะท าการทบทวนการใชง้านของอาสา ดไีหม
ครบั (ทุกคนตอบว่าด)ี ความสมัพนัธข์องท่านกบัทอ้งถิน่ของท่านมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร เราลองมาดูแต่ละพืน้ทีว่่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัอาสาสมคัรเอง ความเป็นอาสาสมคัรของเรากบัความเขา้ถงึขององคก์รหรอืตวัองคก์รเองเรามา
พดูถงึว่ามนัมอีุปสรรคยงัไงในการเขา้ถงึอาสาสมคัร ความสมัพนัธม์คีวามแน่นแฟ้นกลมเกยีวขนาดไหน  

- อาสา ทต. ท่าพระ จ.ขอนแก่น คุณสุดารกัษ์ สงกลาง: สวสัดีค่ะ ดิฉันนางสุดารตัน์ สนกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หนองบวัดหีม ีต าบลท่าพระ อ าเภอเมอืงจงัหวดัขอนแก่น ความสมัพนัธก์บัเทศบาลดมีากค่ะ เรามคีวามสมัพนัธด์มีอีะไร
กป็รกึษากนั  

- อาสา ทต. สนัปูเลย: สวสัดคี่ะ มาจากต าบลสนัปเูลย เชยีงใหม่ค่ะ เป็น อสม. ต าบลสนัปเูลย มคีวามสมัพนัธค์อืด ีกบั
ทางเทศบาล เทศบาลเรยีกใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง เวลาจะของบประมาณอะไรกไ็ด ้

- อาสา ทต. ท่าพระ จ.ขอนแก่น คุณบวัลอย สุดใจ: สวสัดคี่ะ นางสาวบวัลอย สนใจ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้าน
หนองบวัดหีม ีต าบลท่าพระอ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ความสมัพนัธ์กบัทางเทศบาลท่าพระเรากป็ระสานงานกนั
ตลอดมอีะไรเรากแ็จง้เขากจ็ะใหค้วามช่วยเหลอืเป็นอย่างดทีุกครัง้ เขาขอความช่วยเหลอืจากเรา เรากใ็หด้ตีลอด 
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- อาสา ทต. พระลบั จ.ขอนแก่น คณุยุภา ลามูลเทียน: สวสัดคี่ะ ดฉิันนางยุพา ลามูลเทยีน ประธาน อสม. หมู่ 5 
ต าบลพนัล า ความสมัพนัธ ์กบัทุกเครอืขา่ยกด็คี่ะ มเีรื่องนึงจะแจง้ใหฟั้งค่ะ มคีนมาแจง้กบัดฉินัว่าตน้ไมล้ม้ทบัรถ ดฉิัน
กว็่าท าไมไม่ไปแจง้ผูใ้หญ่บา้น เขาบอกว่าแจง้กบั อสม.น่ีแหละเรว็ด ีดฉินักเ็ลยรายงานไปในแอพผ่อดดีคี่ะ ไม่ทนัไรเขา
กม็าตดัออกไปเลยค่ะ เรว็ดคี่ะ 

- อาสา ทต. พระลบั จ.ขอนแก่น คณุทองสุข ค าพีล้ง: มาจากอ าเภอเมอืง จ.ขอนแก่น อย่างกรณีหมู่บา้นตดิทางเลีย่ง

เมือง มีอุบัติเหตุ รถคว ่ามีคนเสียชีวิต ดิฉันก็รายงานเข้าไปในแอพผ่อดีดีโรงพยาบาลเขาก็มาช่วยเหลือ ร ถก็มา
ช่วยเหลอืทนั และอสมกเ็คยมกีารอบรมช่วยเหลอืเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ มอีกีคนนึงไม่หายใจ ดฉิันกไ็ปช่วยเขา ก็ภูมใิจเป็น
อย่างมาก  

- อาสา อบต.ร้องววัแดง จ.เชียงใหม่ คณุศรีพรรณ์ กนัธะเป็ง: สวสัดคี่ะ มาจากต าบลรอ้งววัแดง อ าเภอสนัก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ถ้าเป็น ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบั อสม. กท็ างานร่วมกนัตลอด มอีะไรกค็ุย
กนั มอีะไรเขากจ็ะโทรหา 

- อาสา อบต.น ้าพี้ จ.อุตรดิตถ ์คณุอุทยั ชาตรีทบัพวง: สวสัดคี่ะ เป็น อสม.หมู่ที ่3 ต าบลน ้าพี ้อ าเภอทองแสนขนั 
จงัหวดัอุตรดติถค์่ะ ความสมัพนัธก์บั อบต. กท็ างานหลายหน่วยงานประสานงานกนัเองค่ะ ทีต่ าบลน ้าพี ้เพราะว่า อสม. 
จะเป็นตวัเชื่อมทัง้หมด ไม่ว่างานอะไรเดีย๋วนี้ลงให ้อสม.หมดเลยค่ะ รบัแทบไม่ไหวแลว้ค่ะ 

- อาสา ทต.ง้ิว จ.เชียงราย คุณชิดชไมร ไชยวงคค์ า: สวสัดีค่ะ จากเทศบาลต าบลงิ้ว เป็นอาสาผ่อดีดีแล้วก็เป็น
เจา้หน้าทีเ่ทศบาล ความสมัพนัธก์บัเทศบาล ประสานงานกบัเทศบาลแลว้กป็ระสานงานกบันายก นายกของเทศบาลงิว้
ท่านสนใจในเรื่องของการออกก าลงักายแลว้กเ็รื่องของสุขภาพ ยิง่มโีครงการของ ผ่อดดีเีขา้มา เขายิง่สนใจใหญ่ ท าได้
หรอืไม่ไดต้้องได ้เป็นแรงกระตุ้นใหพ้นักงาน ใหเ้รากระตุ้นชาวบา้น แล้วเราประสานงานกบัชาวบ้านอย่างไร กค็อืว่า
เป็นตวักลางในการ ประสานงานเขา้มา ใหเ้ขาตดิต่อเขา้มา เพราะเราเป็นทัง้ฝ่ายประสานงานกบันายกและประสานงาน
กบัชาวบา้น กเ็ลย มาอยู่ทีง่านสาธารณสขุทีเ่ดยีว 

- อาสา อบต. ไทยสามคัคี จ.นครราชสีมา คณุตรีญาพร โตโพธ์กลาง: สวสัดคี่ะ ชื่อแกม้มาจากวงัน ้าเขยีว โคราช 
ความสมัพนัธก์บัเทศบาล เนื่องจากท างานทีอ่ปท. กจ็ะมกีารประสานงานกบัอาสาเป็นปกตคิอืเราจะโทรไป หรอืมงีาน
อะไรทีเ่กีย่วกบัศนูยส์ุขภาพ กจ็ะโทรไปประสานงานใหก้บัเจา้หน้าทีใ่หอ้สม.ท างาน แลว้กร็วบรวมมาใหเ้รา ประมาณนี้
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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- (ผู้เข้าร่วม) คณุอรรยา นรินทร ์หวัหน้าส านักปลดั อบต.เก๋ิง จ.แพร่: สวสัดคี่ะ ชื่ออรรถยา นรนิทร์เป็นหวัหน้า
ส านกัปลดัอยู่ทีอ่บต.แม่เกิง๋ ความเป็นไปเป็นมาจากโครงการผ่อดดี ีคอืทางอบตของเรา จะเจอเรื่องของไขเ้ลอืดออก 11 
รายในปีที่แล้ว เรื่องของเรื่องก็คือคนที่ท างานอยู่ทางภาคกลางได้กลบับ้านแล้วกเ็อาเชื้อไปแพร่ที่นู่น ที่นี้ทางเราก็
ด าเนินการตาม 0 3 7 ที่ตามนโยบายของสสอ.คือด าเนินการแล้ว แล้วเชื้อรุนแรงก็เลยต่อเนื่องเลย  นายกก็เห็น
ความส าคญัของโครงการน้ีกเ็ลยสง่หวัหน้ามา แลว้ใหท้ าใหส้ าเรจ็ ซึง่อบต.ยงัไม่ไดร้บัโครงการนี้ก็เลย จะเอาไปต่อยอด
ใหน้ายกต่อขอบคุณค่ะ 

- (ผู้เข้าร่วม) คุณนฤทธิรงค ์นพรตัน์ สตัวแพทยอ์าวุโส ทม.สะเดา จ.สงขลา: สวสัดผีู้เขา้ร่วมสมัมนา ผมมาใน

ลกัษณะมาดู มาสงัเกตการณ์ เพราะเจา้หน้าทีโ่ดยตรงภารกจิเยอะ ทางปลดักเ็ลยส่งผมมา สงัเกตการณ์ว่าผ่อดดีมีนัมี
อะไร ผมว่าดนีะ ดมีาก เพราะว่าผูม้ปีระสบการณ์ทัง้หลาย มาแชรป์ระสบการณ์ ผมรบัราชการมา 30 ปีครบั จบกรมปศุ
สตัว ์กบ็รรจุทีเ่ทศบาลเมอืงสะเดา อยู่กบัสตัวต์ลอด ต าแหน่งจรงิๆคอืพนักงานตรวจโรคสตัว ์แต่วนันี้มาสงัเกตการณ์
เกี่ยวกบัโรคทัว่ไป ผสมผสานโรคจากสตัว์สู่คน แล้วก็จากคนสู่คน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก คนท าเขาอยู่ที่
ภาคเหนือแลว้กอ็สีาน เป็นพืน้ทีท่ีม่โีรคเกดิขึน้เยอะ ผมประทบัใจมาก ทีท่างอสม.ภาคอสีานและเหนือ ท างานกนัแบบ
เตม็รอ้ย เป็นสิง่ทีด่สี าหรบัทุกๆคน ผมขอขอบคุณไว ้ณ นี้ดว้ย ทีใ่หผ้มไดเ้ขา้มาร่วมประชุมในครัง้นี้  ขอบคุณครบั 

- ดร.ลามาร ์โรเบิรต์ นักวิจยัโครงการผอ่ดีดี: เราช่วยเหลอืผ่อดดีมีาตัง้แต่
เริม่ตน้ เป็นสิง่ทีป่ระทบัใจมากๆ คอืคนทีเ่ป็นจติอาสา ยนิดเีขา้มาร่วมกบัผ่อ
ดดี ีตอนแรกเราเป็นห่วงว่า มนัจะเพิม่งานของ อสม.หรอืของเทศบาลหรอื
เปล่า แต่ตอนนี้มันไม่มี ไม่ได้เพิ่มภาระ แต่ ว่าช่วยเหลืออย่างมาก 
เพราะฉะนัน้ถา้จะฝากไว ้ขอฝากว่า น่าจะน า Concept นี้ไปเสนอจงัหวดัของ
ท่านว่า ไม่ไดเ้พิม่ภาระและช่วยเหลอืไดอ้ย่างมหาศาล 
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-อาจารยจ์งจิต ศรีพรรณ โรเบิรต์ นักวิจยัโครงการผ่อดีดี: สวสัดคี่ะ ดฉิัน
ชื่อจงจติ โรเบริ์ต ได้ฟังตัง้แต่เชา้นี้ กไ็ด้เห็น ประทบัใจอยู่เรื่องนึงคอื ในกลุ่ม
ของอาสาในทีป่ระชุมในวนันี้ ท่านวทิยากรทัง้สองท่านไดท้ าหน้าทีท่ีย่อดเยีย่ม
มาก ในการทีท่ าใหพ้วกเราทีอ่ยู่ในหอ้งนี้ทุกคนรูส้กึสบาย ความรูส้กึสบายเนี่ย 
เขากจ็ะมโีซนต่างๆ จะม ีแพนิคโซนมาตัง้แต่ตอนแรก โดยเฉพาะอย่างน้องที่
เล่ามาว่ามาจากจงัหวดัชยันาท หรอืว่าท่านทีม่าจากนครศรธีรรมราชหรอืภูเกต็
อะไรอย่างนี้ ท่านกเ็หมอืนกบักล้ามาก ใจกล้ามาก อยากจะรู้ว่าผ่อดดีเีขาท า
อะไรทัง้ๆที่เป็นน้องสุดเลย เพิ่งมาเรียนรู้กบัคนที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
อย่างยิง่วทิยากรสร้างสมัพนัธแ์บบนี้ท าใหไ้ม่เบื่อนั ง่ฟังจนจบ มคีวามรู้สกึว่า
ประสบความส าเรจ็ขัน้ตน้ อนันึงที ่อยากใหข้อ้สงัเกต ตัง้แต่เริม่ตน้ผ่อดดี ีก่อน
จะฟักไข่ออกมามนัจะมโีครงการ 1 เริม่ต้นจากเราไม่รูอ้ะไรเลยคุณหมอสตัวแพทย ์คุณหมอทางดา้นการดูแลคน กจ็ะรู้
ว่าการโรคระบาดมนัเป็นยงัไง จะจดัการกบัมนัยงัไง แต่มาขัน้ทีจ่ะท าผ่อดดี ีมนัตอ้งเป็นการบรูณาการ ไม่ใช่เฉพาะคุณ
หมอสตัวแพทย ์หรอืว่าสาธารณสุขเท่านัน้ แต่จะต้องเอาความเป็นมนุษยด์ว้ย อย่างสาธารณสุขบางท่านกช็ านาญใน
เรื่องของสิง่แวดลอ้ม ดฉิันสื่อสารมวลชนรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ ไม่ช านาญอะไรสกัอย่าง เป็นเป็ด ท ารายงานข่าวสมยัก่ อนที่
สอนหนังสอือยู่ที่มช. กว่าจะรู้ว่าโรคหวดัมันเกิดจากอะไร ต้องไปค้นคว้าไปสมัภาษณ์คุณหมอจริงๆ กว่าจะมานัง่
รวบรวมเป็นรายงานข่าวไดใ้ชเ้วลาอย่างมาก แต่ว่าโครงการผ่อดดีบีอกว่าต้องการใชค้นทีม่คีวามสามารถหลากหลาย 
เอาสงัคมศาสตร์เขา้มาบา้ง อนันี้เป็นที่มาของการบูรณาการของคุณหมอคนกบัคุณหมอสตัว ์รวมทัง้สาธารณสุข ปศุ
สตัวม์าท างานร่วมกนั แลว้กข็ยายออกมา ในทีส่ดุว่าพอเราเริม่ท าแอปพลเิคชัน่ เริม่จากมนุษยท์ีม่นัเกดิจากมนุษย ์เกดิ
จากสตัว ์พอท าไปท ามามนักม็เีรื่องธรรมชาตขิึน้มา กม็านัง่หารอืกนัในทีป่ระชุมของคณะกรรมการ ท่านอาจารยเ์ลศิรกั 
บอกว่าเราจะต้องเอาแอพที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมแล้วนะ  ก็จะเห็นว่าทางภาคเหนือเวลาฝนตกภูเขากถ็ล่ม 
แผ่นดนิถล่ม ถงึเวลาจะตอ้งใสข่อ้มูลเขา้ไปในแอพในเรื่องนี้ แลว้กม็เีรื่องอื่นๆเกดิขึน้มา ในทีส่ดุเราจะเหน็วตวัอย่าง ได้
เหน็เคสของเชยีงรายเมื่อเชา้ เป็นตวัอย่างชดัเจนมากว่า เชยีงรายไดข้ยายเนื้อหาขอบเขตของความรูด้า้นสุขภาพคน 
สุขภาพสตัว ์สิง่แวดลอ้ม แลว้ไปเรื่องของคนไขต้ดิเตยีงแบบนี้เป็นต้น หรอืเรื่องของการปลอดโรคจากสตัวส์ู่คน แบบนี้
มนัจะเกดิขึน้มา ท านองเดยีวกนัท่านทีม่าจากภูเกต็หรอืนครศรธีรรมราชท่านอาจจะไดข้อ้คดิแลว้ล่ะว่าไม่จ าเป็นจะตอ้ง
เหมอืนเชยีงราย เพราะว่าธรรมชาตขิองแต่ละพืน้ทีไ่ม่เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้โอกาสทีม่นัทา้ทายในหวัขอ้ของผ่อดดีใีน
การประชุมครัง้นี้ มนัเป็นเรื่องของความส าเรจ็ ความทา้ทายในเรื่องของงาน ทีเ่ราจะท าผ่อดดี ีผ่อดดีซีึง่เป็นภาษาเหนือ 
มนัเกดิทีท่างเหนือเลยใชค้ าว่าผ่อดดีมีากกว่าความค าว่า PODD ท่านกจ็ะไดย้นิว่า ดอ็กเตอรม์ารค์ผูท้ีใ่หก้ารสนบัสนุน
โครงการนี้ พูดค าว่าผ่อดดีชีดัเจนมาก ท่านไม่ไดพู้ด PODD ทัง้ๆที ่PODD คอืการมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวงัโรคหรอื
ป้องกนัโรคจากสตัวส์ูค่น แลว้กย็งัไม่ไดพ้ดูถงึเรื่องสิง่แวดลอ้มดว้ยซ ้าไป ตอนนัน้คุณมารค์เขาดใีจมากทีเ่หน็พวกเราได้
ขยายขายงานออกไปเยอะ แลว้ยิง่ภูมใิจมากเมื่อเชยีงรายเตบิโตจนกระทัง่เป็นกรณีศกึษาส าหรบัจงัหวดัอื่นๆ ภูมภิาค
อื่น ขอนแก่นก าลงัจะเติบโต อกีแง่มุมหนึ่ง คอยดูเถอะ คดิว่าอกี 2 ปีขา้งหน้าจะเหน็ตวัอย่างเคสในขอนแก่นเกดิขึน้ 
และจะมกีารแลกเปลีย่นมาเจอกนัแบบนี้อกีกไ็ดท้างภาคกลางตอนล่างหรอืว่าภาคอสีานตอนใต้หรอืตะวนัออกกค็งจะ
เกดิขึน้เช่นเดยีวกนั จากความเหน็ของคุณมาร์คเรากจ็ะเหน็ว่าโครงการนี้มนัไม่ใช่ต้นแบบส าหรบัประเทศไทยอย่าง
เดียวแล้วล่ะ มนัจะออกไปทัว่เพื่อนบ้าน แล้วในที่สุดมนัก็จะเป็นระดบัโลก มนัก็เป็นเรื่องที่น่าภูมใิจมาก ทัง้นี้ดิฉัน
มองเหน็ว่ามนัเป็นเรื่องของการที ่พวกเรามใีจมศีรทัธาต่อกนั มคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั การละลายพฤตกิรรมในวนันี้
ของท่านวทิยากร ท าใหเ้ราคุน้เคยกนั ความรูส้กึไม่อยากคุยกันมนัหายไปเลย มนัอยากพูดมาก พูดมากๆจนกระทัง่ถงึ
ว่าเราพดูภาษาไทยกลางมนัไม่พอ ตอ้งพดูค าเมอืง ตอ้งพดูภาษาพืน้ถิน่ของเรา มนัถงึจะชดัเจน มนักเ็ลยเขา้ไปในหวัใจ 
ความศรทัธามนักเ็กดิขึน้ในงานทีเ่ราจะท า เรารูแ้ลว้ว่าการท าแบบนี้มนัตอ้งมกีารสรา้งเครอืขา่ยเขา้มา เพราะฉะนัน้ใน
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หอ้งนี้ดฉิันว่ามากกว่า 30 ท่านเรากไ็ดส้รา้งเครอืข่ายแลว้ค่ะ ตอนนี้น้องๆทีก่ าลงัจะเริม่เขยีนโครงการกไ็ม่ค่อยยากละ 
ทางภูเกต็กค็ดิว่าท่านน่าจะมภีาพแลว้นครศรธีรรมราชหรอืชยันาทกเ็หมอืนกนั กจ็ะเหน็แบบนี้ แลว้ทางขอนแก่นกย็ิง่จะ
เริม่ว่าเราไม่ต้องเอาอย่างเหมือนเขาหมด เพราะว่าวฒันธรรมพืน้ถิน่ของเรา มนักจ็ะคล้ายแต่หลากหลายแตกต่างกนั 
เมื่อกีก้ย็งัทราบว่าทางเชยีงรายกจ็ะมวีฒันธรรมทางอสีานเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยใช่ไหม เพราะฉะนัน้การคุยกนัมนัจะเป็น
เรื่องการสร้างความเขา้ใจ ที่มนัเกดิจากศรทัธาที่มต่ีอกนั เพราะฉะนัน้ความยากมนักจ็ะลดลง มนัหายไปเลย ท าให้
สามารถทีจ่ะทะลุ คอืน ้าแขง็เรากท็ุบได ้แลว้เรากอ็มได ้ทานได ้ภาพของผ่อดดีตีอนนี้กเ็หน็ว่ามพีลงัอย่างมาก เพราะถอื
ว่าพวกเราทางภาคเหนือภาคอสีานภาคกลางภาคใตเ้ขา้มาร่วม แลว้พลงัมนักเ็กดิขึน้เยอะ ถ้ามพีลงัเหมอืนกบัทีท่่านที่
สนใจในเรื่องสมาธิ ถ้าท่านท าพวกนัน้มนัก็จะเกิดพลังขึ้นมาแล้วคิดอะไรออก เพราะว่าคิดอะไรออก เพราะเรามี
เครือข่าย ขอฝากสุดท้าย ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของการได้ขอ้มูลมา มนัมาจากการวจิยั มนัดูขลงัเกินไป เนื้อ
แทจ้รงิๆคอืการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันัน้ท่านทีม่าใหม่ท่านมารวบรวมขอ้มลู แลว้ค่อยๆเรยีนรูไ้ป เหมอืนกบัทีพ่วกเรา
เริม่ต้นโครงการผ่อดดี ีขอสารภาพตอนนัน้ไม่ค่อยจะรูเ้รื่องเท่าไหร่ กว่าจะรูเ้รื่องกใ็ชเ้วลาเป็นปีกว่าจะทะลุอะไรออกมา
ใหเ้หน็ชดัๆจรงิๆ กต็อนทีม่เีครอขา่ยใหม่เกดิขึน้คอืเชยีงราย เหน็ชดัเลยว่าเชยีงรายเขาโต โดยทีเ่ราไม่ตอ้งสอนเขาเลย  
เชยีงรายกท็ าอะไรมากมาย ท าโครงการทีจ่ะมเีกี่ยวกบัคนไขต้ดิเตยีง ที่ไม่ได้มแีต่ในต าราของผ่อดดีทีีจ่ะบอกไว ้คุณ
มารค์ซึง่เป็นคนใหก้ารสนบัสนุนโครงการกไ็ม่ไดพ้ดูถงึเรื่องนี้เลย กเ็หน็ถงึความเตบิโตของ Concept ของผ่อดดีนีะคะ น่ี
คอืการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นผลของการวจิยัทีฝ่่ายวชิาการกจ็ะมาช่วยวเิคราะหใ์หว้่า อนันี้มนัเตบิโตเป็นเพราะอะไร แต่
พืน้ฐานส าคญักค็อืวฒันธรรม ความคดิของแต่ละพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั เพราะฉะนัน้เราในฐานะผูช้่วยหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพี่น้องในพื้นถิ่น ต้องท าใจให้เปิดกว้างรบัฟังเขาก่อน แล้วเรากจ็ะเหน็ว่าเขาคดิอย่างไรและเขาหาเขาได้ง่ายขึ้น
ขอบคุณค่ะ 

- คณุคงฤทธ์ิ โสดาค าแสน: ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย ์ดร.จงจติ มากครบั 

- (ผูเ้ข้ารว่ม) คณุพฒิุพงศ ์ขาวนวล หวัหน้างานสตัวแพทย ์เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภเูกต็: สวสัดคีรบั ผมพุฒพิงศ ์
ขาวนวล หวัหน้างานสตัวแพทย ์เทศบาลเมอืงป่าตองจงัหวดัภูเกต็ กก็ราบเรยีนท่านอาจารยน์ะครบั คุณหมอ แลว้กพ็ี่ๆ
นะครบั ผมมาครัง้แรก เพิ่งเข้ามา ปัญหาของพื้นที่ผมคือเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแป๊บเดียว จาก
ประสบการณ์ของผม คอืจากนักท่องเทีย่ว ชายหาด นกตาย หมาตาย ปล่อยน ้าเสยีลงคู ขยะเน่าเหมน็ ไขเ้ลอืดออก 
โดยความจรงิคอืผมรบัขอ้มูลจากโรงพยาบาลหมด คอืพอรบัขอ้มูล ส่งลงกระบวนการ 2 วนั 3 วนั กว่าจะไดไ้ปท างาน 
ปล่อยน ้าเสยีกว่าจะรายงานกว่าจะตรวจสอบ 2-3 วนั คนทีท่ ากค็งปล่อยน ้าดแีลว้ แทบไม่มปีระโยชน์เลย และทีส่ าคญั
เมอืงท่องเทีย่ว สมมุตวิ่าหมากดัปับ๊ ถ้าเกดิเขาถ่ายรูปลงเฟส ใครจะเดอืดรอ้น แลว้ถ้าหมาตวันัน้เป็นพษิสุนัขบา้ด้วย 
ใครจะเดอืดรอ้น ความสญูเสยีของเมอืงท่องเทีย่วมนัจะมหาศาล เพราะฉะนัน้ผมคดิว่าสิง่เหล่านี้ป่าตอง มพีืน้ทีป่ระมาณ 
16.4 ตารางกโิลเมตร งบประมาณประจ าปีเกอืบ 700 ลา้น เพราะฉะนัน้เราท ายงัไงกไ็ด ้ใหพ้ีน้่องอยู่ดกีนิด ีใหป้ระโยชน์
ทางราชการ และทีส่ าคญัคอืนกัท่องเทีย่ว เขา้มาเทีย่วป่าตอง แลว้ผมจะเอาแอพตวันี้ไปเสนอใหท้่านนายก เพราะท่าน
นายกเป็นคนทีม่วีสิยัทศัน์ น่าจะตอบรบัเป็นอย่างด ีขอบคุณทุกท่านครบั สวสัดคีรบั 

- (ผู้เข้าร่วม): คุณชนาภา ประพฤติดี ทม.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช: สวัสดีค่ะ ชนาภา ประพฤติดี มาจาก
นครศรธีรรมราชค่ะ มาจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง ปฏบิตังิานต าแหน่งหวัหน้าสตัวแพทยค์่ะ ความสมัพนัธค์อืเจา้นายใช้
อย่างเดยีวเลย เสารอ์าทติยก์ไ็ม่ไดห้ยุด เชา้จนเยน็ 

- อาสา อบต.พิมาน จ. นครพนม คุณยุทธพงศ ์ประเสริฐสงัช์: ครบันักวชิาการศกึษา องค์การบรหิารส่วนต าบล
พมิาน ในส่วนของเจา้หน้าทีน่ะครบัทีอ่ยู่ในโครงการผ่อดดี ีความสมัพนัธข์องอปท.กบัอาสาสมคัรนัน้อยู่ในเกณฑด์มีาก 
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เพราะว่าผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลย ีท่านจบปรญิญาตรนีิเทศศาสตร ์ท่านนายกนะครบั ท่านใชโ้ทรศพัทแ์บบ
นี้อยู่แลว้ แลว้กใ็ชไ้ลน์ตดิต่อกบัทางประชาชนในพืน้ทีอ่ยู่แลว้ ซึง่ในส่วนอปท.ของผม ใชก้ลไกตวันี้อยู่แลว้เป็นพืน้ฐาน 
ในการน าเครื่องมอืผ่อดดี ีใหป้ระชาชน ในส่วนของอสมผูน้ าชุมชน เขาแย่งกนัแย่งกนัเขา้มาเป็นอาสาสมคัรผ่อดดี ีเหน็
จากการไปประชุมทีเ่ชยีงใหม่วนันัน้ แย่งกนัไป อยู่ในเกณฑท์ีด่มีากครบั แค่นี้ก่อนครบั อยากใหพ้ฒันาต่อยอดไปสูยุ่ค 
5G ต่อไปครบั ขอบคุณครบั 

- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): ทมีงานทีพ่มิานผมไปอบรมใหเ้ขา อบรมครัง้แรกทมีงานเขาค่อนขา้งครบ มี
ทัง้ปศุสตัว ์อาสาสมคัรสาธารณสขุ เขา้ไปอบรมแลว้ห่างหายไปถงึ 4-5 เดอืน การรายงานเหตุไม่ตอ้งไปซเีรยีสอะไรมาก 
ผมกแ็อบเขา้ไปดใูน dashboard มอีาสาเกรด A ค่อนขา้งเยอะประมาณ 7-8 คนเกรด A จะตอ้งมกีารรายงาน 21 วนัต่อ
เดอืน เกรด B จะต้องมแีรงงาน 11 วนัต่อเดอืน ทีเ่หลอืตัง้แต่ 0-10 ไดเ้กรด C หมด เพราะเหตุใดอาสาถงึไม่รายงาน 
เพราะว่าไม่มกีารกระตุน้จากทางเจา้หน้าที ่ ถา้เรามรีายงานเกรดเอ เรากจ็ะมอีาสาคุณภาพรายงานใหต้ าบลนัน้  

- (แขกรบัเชิญ) : สตัวแพทยห์ญิงปราณี รอดเทียน กรมปศสุตัว:์ เป็นนกัวจิยัตัง้แต่แรก ทีส่ าคญัคอื กระเป๋านี้นะคะ 
อนันี้เป็นโลโกท้ี ่The National เพราะค าว่า One Health สุขภาพหนึ่งเดยีวมนัเป็นหลกัการแลว้กเ็ป็นทอ็ปฮติของโลก 
เพราะฉะนัน้พวกเราท างานระดบันานาชาตแิลว้ เป้าหมายทีม่าท างานตรงนี้เพราะเหน็ว่าแอพพลเิคชัน่จะเป็นประโยชน์
กบัประชาชน แล้วเรากค็าดหวงันะคะว่ามนัจะต้องกระจายไปทัว่ประเทศไทย และวนันี้ได้ เหน็ว่ามอีาสาที่สนใจจาก
จงัหวดัต่างๆ มองเหน็ว่ามนัจะเป็นไปไดท้ีจ่ะกระจายไปทัว่ประเทศ และดไีม่ดทีางอสีานอาจจะโยนไปทางฝัง่ลาวใหเ้รา
ดว้ย กฝ็ากโครงการผ่อดดีเีพื่อความอยู่ดมีสีขุของพวกเราทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- (ผู้เข้าร่วม) นายสตัวแพทยศ์กัรินทร ์ค างาม นายสตัวแพทยป์ฏิบติัการเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด: สวัสดีครับผม นายสัตวแพทย์ศักรินทร์ ค างาม นายสัตวแพทย์
ปฏบิตักิารเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็ วนันี้รูส้กึยนิดทีีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุม ในการประชุมครัง้นี้ 
จรงิๆกจ็ะฝากทมีงาน คอืว่าการทีอ่าสาหลายๆคนมาท างานเพื่อส่วนรวมแลว้ เขาจะมี
ความเสีย่งมากกว่าคนปกต ิไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรค ลูกน ้ายุงลาย ทีเ่ขาต้องส ารวจ ทีเ่ขา
ต้องรายงานเขา้มา แสดงว่าเขาต้องอยู่ในพื้นที่ที่เกดิโรค เพราะฉะนัน้ถ้ามแีนวทางที่
เป็นข้อปฏิบตัิของส่วนกลาง คิดว่าเราจะดูแลคนที่จิตอาสาเข้ามา เราจะมีแนวทาง
อย่างไรบา้งที่จะดูแลเขาตอบกลบั เพราะในทางที่เคยท างานร่วมกบัปศุสตัว ์อาสาปศุ

สตัวบ์างท่านเขาจะไดร้บั การดูแลเป็นพเิศษ เพราะฉะนัน้พอมาสบืเนื่องเกีย่วกบัอาสาทีม่าท าผ่อดดี ีคอืถ้าเรามอีาสา
ส่วนนี้แลว้ เราอยากใหค้ดิยอ้นกลบัไปว่าเวลาเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิกบัอาสา เหล่านี้ เราจะดูแลเขาไดอ้ย่างไรบา้ง
ส าหรบับุคคลกลุ่มนี้เขาจะมสีทิธอิะไรบา้ง ทีเ่ราต้องใหเ้ขา อะไรประมาณนี้ครบัเพื่อเป็นการตอบแทนว่า เขากเ็สยีสละ
เขา้มา เรากค็วรจะดแูลเขาในระดบัหนึ่งดว้ย ขอบคุณครบั 
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- คณุทนงศกัด์ิ ปวงสายใจ (รองฯ เอ): สุดท้ายผมอยากจะทบทวนการใชง้านแอพพลเิคชัน่ผ่อดดี ีขอบคุณส าหรบั
ขอ้มลูทีเ่สนอแนะมานะครบั ในสว่นตรงนี้ผมขออนุญาตใหท้างเจา้หน้าทีโ่ครงการเป็นคนตอบ จรงิๆแลว้โครงการนี้เป็น
โครงการทีใ่ชแ้อพพลเิคชัน่ แลว้กล็ดการเผชญิหน้าในการสื่อสาร ทีจ่ะใหเ้ขารูว้่าใครคอืผูร้ายงาน จรงิๆแลว้มนัเกบ็เป็น
ความลบัอยู่แล้ว ซึ่งคนที่จะรู้กค็อืเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแดชบอร์ดเท่านัน้เองอนันี้คอืเบื้องต้นนะครบั ถ้าลกึกว่านัน้ ขอให้
ขอ้มูลเพิม่เตมิอกีครัง้หนึ่งครบั ขอบคุณครบั อยากจะทบทวนเกี่ยวกบัการใชง้านระบบใหก้บัอาสาสมคัรผ่อดดี ี(เปิด
วดิโีอใหค้วามรูต่้างๆ และเปิดพาวเวอรพ์อยทท์บทวนเกีย่วกบัแอพลชินัผ่อดดี)ี 

ตัวอาสาสมคัรเองต้องรู้ว่าจะรายงานในหวัขอ้ไหน เจ้าหน้าที่จึงจะได้ลงไปจดัการได้ถูก ถ้ าเราเข้าใจหวัข้อในการ
รายงาน เราจะรายงานไดแ้ม่นย าขึน้ และเรื่องโรคในสตัวต์อ้งแยกแยะใหด้วี่าโรคไหนเกดิในสตัวห์รอืเกดิในคน มนัจะได้
ตรงประเดน็ 

การลงแอปพลเิคชัน่ เราต้องเขา้ไปที่ Play Store เลอืกพื้นที่ใหม่ พื้นที่ใหม่ถ้าท่านจะไปลงแอปพลเิคชัน่ มนัจะไม่ได้
เพราะมนัจะตดิตรงรหสัพืน้ที ่ซึง่ต้องขอจากทางมช. เราต้องมรีหสัพืน้ทีใ่หท้่านถา้ท่านจะท าผ่อดดี ีท่านต้องตดิต่อทาง
ผ่อดดีกีลาง(มช.) แลว้ขอรหสัพืน้ที ่เขากจ็ะใหร้หสัพืน้ทีท่ ัง้คุณหมอและคนดูแลระบบ ท่านถงึจะลงโปรแกรมได ้ซึง่จะ
เป็นโปรแกรมที่เขาก าหนดไว้เป็นต าบลใครต าบลมัน คนนอกไม่มีสิทธิเ์ข้าถึง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ผูร้บัผดิชอบสว่นกลางทีจ่ะเขา้ไปคอยสนบัสนุนช่วยเหลอื และ ดแูล บ ารุงรกัษา ใหร้ะบบท างานต่อเนื่อง  

ขัน้ตอนรายงานเกดิเหตุการณ์อะไรขึน้เรากถ่็ายรูป แลว้กร็ายงานเหตุเลอืกวนัทีว่นัเวลา ก่อนทีเ่ราจะรายงานได ้ต้องมี
ขอ้มูลทีช่ดัเจนก่อน ถ้าต้องการความชดัเจนลกึไปกว่านัน้ เราต้องลงพืน้ทีไ่ปเลยลงไปดูอกีครัง้หนึ่ง เพราะว่าถ้าหาก
ขอ้มูลเราไม่ชดัเจน มนักจ็ะเกดิเหตุการณ์ทีผ่มบอกเมื่อเชา้นี้ คอื สื่อสารกนัไม่รูเ้รื่อง ขัน้ตอนในการพมิพก์ต็้องรูว้่าใคร
ท าอะไรทีไ่หน อย่างไร เมื่อไหร่ ถ้าขอ้มูลพวกนี้ชดัเจนแลว้ ขอ้มูลกจ็ะสามารถส่งไดเ้ลย เมื่อมกีารส่งขอ้มลูเขา้ไป ใคร
เป็นผูร้บัขอ้มูล กค็อื เจา้หน้าทีอ่ปท.ทีดู่แลแผงควบคุมแดชบอรด์ เมื่อส่งขอ้มูลเขา้ไป ขัน้ตอนต่อไปกค็อื เจา้หน้าทีท่ี่
ดูแลแผงควบคุม ก็จะสอบทานกลับมาอีกครัง้หนึ่งว่า ใช่ เหตุการณ์จริงไหม เมื่อเจ้าหน้าที่ยนยนัแล้ว เครื่องก็จะ
ประมวลผลว่า กรณีนัน้ๆจะท าการตดิต่อแจง้ใครบา้งตามทีเ่ราตัง้ค่าไว ้ขอ้ความทีจ่ะสง่ต่อนัน้ สง่ต่อไปทีใ่ครนัน่เองครับ 
ขอ้มูลกจ็ะส่งต่อไปในส่วนของผู้เกี่ยวขอ้ง ถ้าเป็นโรคสตัว์กจ็ะไปถึงปศุสตัว์อ าเภอ และเหตุการณ์ร้ายแรงกร็ายงาน
ต่อไปทีข่ ัน้สงูกว่านัน้ เมื่อมเีจา้หน้าทีแ่ดชบอรด์สง่ขอ้มลูตอบ ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกจ็ะลงมาแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
นัน้ๆเมื่อลงมาแกไ้ข  หน้าทีข่องอาสาท ายงัไงต่อ เรามหีน้าที ่น าผูท้ีจ่ะลงมาแกไ้ขปัญหา ใหก้บัเราเขา้สู่พืน้ทีพ่รอ้มทัง้
ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ เมื่อน าเขา้ไปปุ๊ บ เหตุการณ์เขา้สูก่ารแกไ้ขแลว้เราท าอย่างไรต่อ เมื่อมกีารรายงานผลเขา้ไปขอ้มลูเขา้
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ไปถงึ แลว้มกีารแกไ้ขปัญหาเรยีบรอ้ยแลว้มนัจะเกดิอะไรขึน้และหน้าทีข่องเราคอือะไรครบั คอืท าใหม้นัเป็นสเีขยีว ท า
ใหเ้ป็นท าอย่างไร คอืเหตุการณ์ปกต ิเท่ากบัว่าพืน้ทีเ่ราปลอดภยัแลว้ ช่วงเวลาไม่นานเลย เพยีงแค่ขอ้มลูเขา้ไปถามว่า
ท าไมคนถงึต้องรบีท างาน ตวันี้มนัแกไ้ขปัญหาเรว็ ท าไมผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งถงึแกไ้ขเรว็ ทราบไหมครบั คอืขอ้มูลมนั
โชวข์ึน้ทีศู่นย ์ถ้าไม่รบีจดัการจะขายหน้า นี่เป็นตวัหนึ่ง ทีจ่ะกระตุ้นใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งนัน้เร่งด าเนินการ 
ถามว่าดไีหมครบัระบบนี้ เมื่อมใีครถามว่ารบบนี้ดยีงัไง ท่านสามารถตอบตามทีผ่มพดูไดเ้ลยครบั 

(รบัชมวดิโีอเกีย่วกบัโรค มอืเทา้ปาก) 

ครบัส าหรบัในวนัน้ีผมคดิว่าสมควรแก่เวลาแลว้ หลงัจากทีเ่ราคุยกนัเรื่องการท างานของอาสาสมคัร ความรูค้วามเขา้ใจ 
เรามีครบทุกองค์ประกอบ มีทัง้อาสาสมคัร มีทัง้คนดูแลระบบ มีทัง้ผู้น าผู้บริหาร ก็จะท าให้รู้ว่าการท างานของตวั
อาสาสมคัรเองมีปัญหามีอุปสรรคอะไร ซึ่งวนันี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไร สบายมาก ผู้บริหารก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆ 
เพราะฉะนัน้วนันี้ เราก็มีการทบทวน ถามถึงปัญหาของท่านต่างๆ แล้วก็ทบทวนว่าสิง่ที่ผ่านมา ท่านลืมหรือยงัว่า
รายงานอะไรไดบ้้าง เพื่อกระตุ้น ต่อไปอาสาสมคัรของเราในต าบลเรามแีค่หมู่บา้นละ 2 คนพอไหม ไม่พอเราต้องท า
อย่างไร ต้องขยายเครอืขา่ย เหมอืนการสอดส่องดูแล ยิง่คนเยอะยิง่ด ีช่วยกันสอดส่องดูแลความผดิพลาดมนัจะมน้ีอย
มากท าใหโ้อกาสตรวจเจอสิง่ทีผ่ดิปกตริวดเรว็ขึน้มาก ไดเ้วลาอนัสมควรเลกิประชุมแลว้ครบั  
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แบบอย่างความส าเรจ็การเฝ้าระวงัไข้เลือดออก 
ด้วยแอปพลิเคชนัผอ่ดีดี โดย อปท. และ รพ.สต.ร้องววัแดง 

 

 
ผูด้ าเนินการรายการ 
1.นายสวสัด์ิ ขติักลุ  นายก อบต. รอ้งววัแดง 
2.นายวีรพงค ์โปธายะ ผอ.รพสต. รอ้งววัแดง 
3.นายจ าลอง กนัธาแก้ว  อสม. ต าบลรอ้งววัแดง 
 

- คุณวีรพงค ์โปธายะ ผอ.รพสต.ร้องววัแดง: กราบเรยีนคณะอาจารย์จากคณะสตัว
แพทย์ มช. ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านปลดัฯ ท่านเจ้าหน้าที ่แล้วกอ็าสาผ่อดดี ี
น่าจะมาจากทุกภาคทัว่ประเทศ เมื่อสกัครู่ไดฟั้งไปจาก อบต.แม่ทา อ าเภอแม่ออนนะค
รบั ใกลม้าอกีนิดนึงเป็นของสนัก าแพงนะครบั ทางทมีงานสนัก าแพงมาดว้ยกนั 3 ท่าน 
ก่อนอื่นผมขอแนะน าก่อนนะครบั ท่านแรกขวญัใจประชาชน ท่านนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลรอ้งววัแดง ท่านที ่2 เป็นตวัแทนอาสาผ่อดดี ีคุณจ าลอง กนัทาแกว้ สว่นตวัผม 
วรีะพงษ์ โปธายะ ผอ. รพสต. รอ้งววัแดง 

ในส่วนของตวัแทนรอ้งววัแดงในวนันี้ไดร้บัมอบหมายใหม้า พูดคุย มาแชรป์ระสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ทีเ่ราไดท้ า
ในพืน้ที ่ไดเ้ริม่ท าในเรื่องของ แอพพลเิคชัน่ ผ่อดดีทีีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้นสาธารณสุขโดยตรงในเรื่องของการควบคุม
ไขเ้ลอืดออก ในเรื่องของการควบคุม ลูกน ้ายุงลายซึง่หลายๆท่านอาจเคยเหน็มาบา้ง ในแอพพลเิคชัน่ผ่อดดี ีท่านใดที่
ยงัไม่เคยทดลองใช้ วนันี้ทางต าบลร้องววัแดงได้น าจุดนี้มาทดลองใช้แล้วได้ผลประการใด เดีย๋วเราจะแชร์จะเล่า
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ประสบการณ์ใหฟั้งนะครบั วนันี้จะมาอยู่ใน 3 session session แรกจะเป็นส่วนของ อปท. หรอืว่าองคก์ารบรหิารสว่น
ทอ้งถิน่ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัแอพพลเิคชัน่ เพื่อแชรป์ระสบการณ์เผื่อว่าทางท้องถิน่ส่วนอื่น ทีอ่ื่นจะน าไปปรบับรบิท 
อาจจะไม่เหมอืนกนั แต่อาจจะไปปรบัใชไ้ด ้ในส่วนทีส่องจะมาเล่าหลงัจากทีไ่ดใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ผ่อดดีใีนเรื่องของการ
นับลูกน ้ายุงลายนะครบั ว่าดอีย่างไร ช่วยงานเราไดอ้ะไรบา้ง แลว้ท่านจะไปปรบัใช ้ในส่วนขององคก์รหรอืว่ าในพืน้ที่
ของท่านไดอ้ย่างไร วนัน้ีทางต าบลรอ้งววัแดงขออนุญาตเล่าประสบการณ์แลกเปลีย่นเรยีนรู ้บางแห่งอาจจะท าไดด้กีว่า
เรา กส็ามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรู้หรอืให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ ทาง อบต.ร้องววัแดงได้ ช่วงแรกเพื่อไม่ให้เป็นการ
เสยีเวลา เรยีนเชญิท่านนายกฯได้พูดคุยถึงการเชื่อมโยงในส่วนของ อปท.และแอพพลเิคชัน่ผ่อดีดวี่ามคีวามเป็นมา
อย่างไร ในสว่นของทอ้งถิน่มบีรบิทอย่างไรบา้งเรยีนเชญิครบั 

- นายกฯ สวสัด์ิ ขติักลุ นายก อบต. ร้องววัแดง: สวสัดผีูร้่วมรายการทุกท่าน ผม
สวสัดิ ์ขตัิกุล นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลร้องววัแดง เชญิชวนทุกท่านไปเทีย่ว
เชียงใหม่ ในส่วนวนันี้ทาง รพสต. และอาสาเราได้รบัเกียรติ ได้มาพูดคุยในเรื่อง
ความส าเรจ็ ในการใชแ้อพพลเิคชัน่ผ่อดดีนีะครบั โครงการเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลอืดออก
ในสว่นของต าบลรอ้งววัแดง ผมขอแนะน า อบต.รอ้งววัแดงใหก้บัพี่ๆ  น้องๆ ผูเ้ขา้ร่วม
รายการพอสงัเขปนะครบั อบต.รอ้งววัแดงของเรามพีืน้ที ่ 17.40 ตารางกโิลเมตร ไม่
มาก พื้นที่ใกล้ดอยอากาศเริ่มดี ชมนายกฯแม่ทา ว่าพูดเก่งบริหารงานเก่ง พื้นที่
เหมอืนจะไม่มาก แต่ดว้ยทีว่่ามปีระชากรทีเ่รามอียู่ตอนนี้ ประมาณ 6,000 คน ยงัไม่
ถงึ 7,000 คน ถา้พีน้่องทอ้งถิน่ดกูร็ูว้่าพืน้ทีไ่ม่ถงึ 7,000 คนยุบแน่ ผมกบัคุณหมอเลย
คุยกนัว่าเราควรท านโยบายทีจ่ะหนีการยุบรวมเราม ี6,000 คน ขาดประชากรอกี 1,000 คน เราตอ้งท าภาคเีครอืขา่ยตก
ลงกนัระหว่างกลุ่มแม่บา้น รพสต.  อบต. ผมจะท านโยบายส่งเสรมิการผลติลูก เพื่อใหห้นีพน้จากหลกัเกณฑท์ี่ขอยุบ 
ประชากรตอ้งมรีายไดร้วม 20 ลา้นบาท เป็นปัญหาใหญ่ครบัตอนนี้  7000 คน อกีระยะหนึ่งกใ็กลจ้ะถงึแลว้ กค็ุยกบัทาง
แม่บ้านกลุ่มสตรี พยายามท ากนัอยู่ ปัญหากค็ือ 20 ล้านไม่รวมเงนิอุดหนุนนี่ คอืปัญหาใหญ่ อบต.ร้องววัแดง มีอยู่
ทัง้หมด 11 หมู่บ้าน มีรายได้ทัง้ปีในการจดัเก็บภาษีหวัไร่ปลายนา ร้านค้า ภาษีป้ายประมูลท้องถิ่น ปีทัง้ปีผมได้ 
800,000 บาท ทัง้รวมเงินอุดหนุน ทางเงินรายได้ที่รฐัจดัสรรมาให้ ตกปีละ  3.5 ล้านกว่าบาท แต่ท่านรองนายกฯ 
ขอนแก่นคุยใหฟั้งเมื่อวาน ของท่านบอกมเีท่าไหร่กใ็ชไ้ม่พอ แค่งบ สปสช. ท่านกเ็หลอื 20 กว่าลา้น จดัประชุมตลอดปี
กไ็ม่ม ี ในสว่นงบการลงทุนของ อปท. ท าถนนหนทางโครงสรา้งพืน้ฐาน เงนิพฒันาจรงิๆ 2 ลา้นกว่าบาท ถามว่าเราจะ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีท่ีม่ไีดม้าอย่างไร เราจะดแูลในเรื่องของคุณภาพชวีติของคนทัง้ต าบล ในงบประมาณอนั
จ ากดัไดอ้ย่างไร มนัเป็นปัญหาของถา้มองในเรื่องของงบประมาณ ในสว่นของ อบต.รอ้งววัแดงเรานัน้เราไม่ค่อยซเีรยีส
เพราะอย่างน้อยเราอยู่ในภาพของคนพื้นบา้นเป็นชุมชนการเกษตรเราท างานแบบภาคเีครอืข่าย มี  รพสต. มกี านัน
ผู้ใหญ่บ้าน มีพี่น้องอสม. ไม่มีเงินแต่ใช้ใจท ากนั มีอาสาเยอะ อบต.เราเริ่มรู้จกักบัค าว่า podd หรือผ่อดีดี สาเหตุ
เน่ืองมาจาก อบต.รอ้งววัแดงเราเป็นจุดเกดิเหตุ โรคระบาดไขห้วดันก ท าใหใ้นช่วงปีนัน้ ฆา่ไก่กนัทัว่ประเทศ กเ็ป็นจุด
หนึ่งทีเ่ริม่พบโรคเหล่านัน้ อาจารยแ์นะน าว่าท ายงัไงเวลาเกดิโรค จะไดแ้นะน าการไดอ้ย่างฉับไว ตอนนัน้พวกเราไม่
ค่อยรูเ้รื่องกนัเท่าไหร่ในเรื่องของแอพพลเิคชัน่  ปี 2558  มทีางคณะสตัวแพทย ์มหาลยัเชยีงใหม่ร่วมกบัปศุสตัวแ์ละ
สาธารณสขุเชยีงใหม่ ไดด้ าเนินการร่วมกบัคณะกรรมการสขุภาพหนึ่งเดยีวของจงัหวดัเชยีงใหม่ ได้มาพบที ่อบต. เชญิ
ชวนให้เขา้ร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ผู้บรหิาร จะเขา้โครงการอะไรกต็้องคดิหน่อย โดยที่ว่า อบต.ร้องววัแดงของผมมี
ขา้ราชการแค่ 13 คน ลูกจ้างภารกจิแล้วกจ็้างเหมาแต่กง็บไม่มาก งานเยอะ พอฟังอาจารย์อาจารย์มาพูดคุยให้ฟัง
พรอ้มคณะทมีงาน มนัไม่ไดเ้พิม่งานโดยทีว่่าเราไม่มคีนแต่กลบัมแีอพพลเิคชัน่ขอ้มูลมาดูแลมารายงานแทนเรา ชอบ
เพราะมนัไม่ได้เพิม่งาน มนัเพิ่มข้อมูลให้เราได้รบัรู้รบัทราบ ก็เลยส่งอาสาสมคัรเข้าร่วม จบัโครงการนะครบั โดย
อาสาสมคัรเมื่อก่อนหน้าเริม่มาจาก อบต. สมาชกิอบต. อสม.ตวัแทนปศุสตัว ์ส่งเขา้ร่วมกบัโครงการผ่อดดี ี4 ท่านแรก
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แฮปป้ีมเีงนิเดอืน และไดโ้ทรศพัท ์Android เอามาใช ้โทรศพัทฟ์รมีแีอพพลเิคชัน่ผ่อดดีดีว้ย เอามาพูดคุยในต าบลว่า
เขา้ผ่อดดีแีลว้ไดโ้ทรศพัท ์พาเพื่อนเขา้มาสมคัรกนั เริม่จาก 4 คนแรกเริม่มาพดูคุยว่า ในเรื่องววัควาย ไก ่หม ูต าบลผม
มคีนน้อยแต่มคีนเลีย้งหมูเยอะ หมูกนิเศษอาหาร ตามรา้นอาหาร หมูกเ็ลยเกดิโรคเยอะ ถ้าเป็นอาหารกระสอบเราใช้
ประมาณได ้3-4 เดอืน แต่ถา้เป็นเศษอาหารประมาณ 7 เดอืนตน้ทุนน้อย เป็นแหล่งรวมทุกอย่าง และเป็นเรื่องของไก่ที่
เป็นโรคไขห้วดันก เริม่ใชค้รัง้แรกในสว่นของปศุสตัว ์เชญิอาสาปศุสตัวเ์ขา้มาร่วมมาพดูคุย จากการด าเนินงานมาเดีย๋ว
ผมจะพูดในส่วนของการเริม่ต้นของผ่อดดี ีเริ่มจากอาสาปศุสตัว์เขา้ร่วมมากบั อบต. และเริม่ใช้แอพพลเิคชัน่ตรงนี้
รายงาน ช่วงแรกทีอ่าสาปศุสตัวร์ายงานผลมปัีญหาปัญหาเราเจอตรงทีว่่าอาสาไปรายงานในเรื่องของไก่ตาย เรื่องไป
เข้าหูของปศุสตัว์อ าเภอ ปศุสตัว์อ าเภอโวยวายว่ามกีารตรวจสอบหรือยงั  คุณรายงานผ่านแอพพลิเคชัน่ ตรงนี้ผม
เสยีหาย ผมกอ็่อนใจ รายงานไปปศุสตัวก์จ็ะเดอืดรอ้นยุ่งและตอนน้ี จงึท าการปรบักลยุทธก์นั อาสาปศุสตัวถ์งึแมเ้ราจะ
อ่อนใจกบัเรื่องของการรายงานตอ้งปรบักลยุทธข์องการรายงานว่าตอ้งดูใหด้ีๆ  ว่ามนัตายเพราะอะไร ตายเพราะอยาก
กนิไหมคนอยากกนิไก่ไหม หรอืว่าตายเพราะเป็นโรคจรงิๆ เลยมาปรบัมาดู น าร่องดว้ยการใชป้ศุสตัวอ์าสาปศุสตัว์มี
การประชุมกนับ่อยครัง้ในเรื่องของแอพพลเิคชัน่  สรา้งความเขา้ใจใหอ้าสาปศุสตัว์ 

อบต.เราได้รบัรู้ในเรื่องของขอ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์และขอ้มูลข่าวสารทีเ่รายงัเขา้ไม่ถงึบางทหีน่วยงานผมเป็น
หน่วยงานน้อย บางทชีาวบา้นไม่ท าหนงัสอืรอ้งเรยีนเขา้มาเรากไ็ม่รูเ้รื่อง ตดัหนงัสอืรอ้งเรยีนตัง้แต่มแีอพพลเิคชัน่ตวันี้
เขา้มาท าใหเ้ราเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโดยมอืของชาวบา้นเริม่จากอาสาปศุสตัวก์่อน โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตัิการสารสนเทศ กบัภูมศิาสตร ์เพื่อประยุกต์ใชใ้นด้านการท างานของ อปท. ในการควบคุมโรคระบาดของสตัว ์
ด าเนินการในเดอืนพฤศจกิายน 2558  จงรูเ้รื่องของสถานการณ์โรคระบาดในต าบล โดยใชแ้อปพลเิคชนั ในร้องววัแดง
เรามอีาสาตอนน้ีเป็นอาสาปศุสตัว ์จากอาสาปศุสตัวเ์รากเ็พิม่การรายงานตลอด มขีอ้มลูในการรายงาน ประชุมพจิารณา
การขยายผลว่าจะท าอย่างไร องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีท่ีจ่ะใหค้น ใหเ้งนิ ใหข้องในการแกปั้ญหา รบัรายงาน
จากผ่อดดีที าใหเ้ราแกปั้ญหา  ตอนแรกเรามุ่งไปทางการแกไ้ขปัญหาไขห้วดันกของคนโดยน าเงนิลงไปด าเนินการพ่น
ยาทุกทีท่ีไ่หนทีม่กีารรายงานผ่านแอพพลเิคชัน่มาท าการพ่นยาทัง้ต าบล โดยใชอ้าสาปศุสตัวเ์หน็ว่ามนัดแีลว้กเ็ลยจดั
อบรมใหญ่ เชญิผูน้ าผูใ้หญ่บา้น ก านนั อสม. แม่บา้น ผูส้งูอายุเปิดประชุม ประชุมอบรมพรอ้มกบัสอนให้รูจ้กัในเรื่องของ
แอพพลเิคชัน่ มคีุณหมอเขา้มาใหค้วามรูต้ลอด ผ่อดดีมีาใหค้วามรูเ้ป็นเรื่องเป็นราวในพืน้ทีร่อ้งววัแดง  พวกท่านไม่ตอ้ง
รอโทรศัพท์ฟรี เรามีโทรศพัท์ในมือของเราเพียงแค่เพิ่มความรู้ในการใช้แอพพลิเคชัน่เข้าไป จึงท าการเปิดสอน
แอพพลเิคชัน่ใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่ในส่วนของแอพพลเิคชัน่ทีเ่ราไดฝึ้กอบรม อายุรุ่นนี้จะใหเ้ขา้ถงึแอปพลเิคชนัให้
ได้ต้องสอนรวัๆ ลงภาคสนามกนั เมื่อวานผมไปนัง่คุยกบัอาจารย์ทีม่กีารเสวนา อบต.ของเรา ทแีรกคดิไม่ออก ก่อน
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หน้านัน้ อบต.รอ้งววัแดง เราทุ่มเทในส่วนของทีต่ัง้คุณภาพชวีติของประชาชน เป็นสิง่ทีเ่ราท ากนัมาโดยตลอด เราได้
ด าเนินการจดัหาโทรศพัทใ์หก้บัผูส้งูวยั กลุ่มผูป่้วยตดิเตยีง โดยทอ้งถิน่ได้ด าเนินการใหโ้ทรศพัทก์บัประชาชนเหล่านัน้
ประมาณ 200 เครื่อง เป็นสายตรวจห่วงใย ใหก้บัผูต้ดิเตยีงคอืจ่ายใหเ้ลย แต่ไม่ไดใ้ชเ้งนิอบต.ซือ้ โชคดเีราไดร้บัรางวลั
ของ E-press การใหก้ารช่วยเหลอืในการกูช้พีกูภ้ยั รอ้งววัแดงเราไดร้างวลัที ่1 มา ไดเ้งนิรางวลัมาสามแสนกว่ าบาท 
ท าระบบการช่วยเหลอืคนทางโทรศพัท ์โดยกดปุ่ มหมายเลขเดยีวคอืหมายเลข 5  สญัญาณจะแจง้เขา้มา หมายถงึ คน
ป่วยจะอยู่ทีน่ัน่ รถไปช่วยเหลอืผูป่้วยไดอ้ย่างง่ายดายโดยใชโ้ทรศพัท ์แต่ใชม้าร่วม 5 ปี 200 กว่าเครื่อง ทีจ่่ายใหก้บั
ผูป่้วยแน่นอนครบั เครื่องราคาพนั 2,000  โทรศพัทเ์ริม่ไม่ค่อยด ีพอใชม้านานผมกค็ดิว่าเราไม่ควรซือ้โทรศพัทใ์หใ้ช้
ผูป่้วยตดิเตยีงแลว้ผมจะกลบัไปใชแ้อพพลเิคชัน่ตวันี้ สอนใหค้นเฝ้าหรอืผูป่้วยตดิเตยีงเอง ใชแ้อพพลเิคชัน่ในการเขา้
ไปใหผู้ป่้วยตดิเตยีงผูป่้วยทีคุ่ณหมอรายงานมาเป็นประจ าเดอืนว่า คนไหนทีต่้องการความช่วยเหลอืมาเราจะส่งเสรมิ
ตวันี้โดยใชแ้อพพลเิคชัน่ไม่ตอ้งลงทุน กลบัไปนี้คงเอาแน่นอน กเ็ป็นช่องทางหนึ่งทีเ่ราจะใชแ้อพพลเิคชัน่ของผ่อดดีนีัน้
มาด าเนินการในเรื่องของช่วยเหลอืผูป่้วยตดิเตยีงมาทีน่ี่ไดค้วามรูใ้หม่ ทุกท่านอาจจะงงว่าผมมาพดูเรื่องความส าเรจ็ว่า
พูดถงึไขเ้ลอืดออกตอนนี้ยงัไปไม่ถงึไขเ้ลอืดออก เอาไขห้วดันกก่อน เดีย๋วไขเ้ลอืดออกผมจะเชญิคุณหมอวรีะพงษ์คุย
ต่อในเรื่องของผลส าเรจ็ในการใช ้แอพพลเิคชัน่ ผ่อดดีรีายงานไขเ้ลอืดออกแลว้ท าใหคุ้ณหมอไดร้ายงานผม และผมให้
คนใหเ้งนิในการแกไ้ขปัญหาไขเ้ลอืดออกว่า เราส าเรจ็ตรงนี้ไดอ้ย่างไร เชญิรบัฟังทางคุณหมอต่อครบั 

- คุณวีรพงค์ โปธายะ ผอ. รพสต. ร้องววัแดง: ได้ฟังกันไปแล้วในส่วนของ อปท. ที่มีส่วนสนับสนุนในการใช้
แอพพลเิคชัน่ในการเฝ้าระวงัป้องกนัในเรื่องของสตัวปี์ก ในเรื่องทีท่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วขอ้ง ในสว่นของ 
รพสต. สาธารณสุขจงัหวดั ไดเ้ชญิชวนคลา้ยๆกบัว่าเป็นพืน้ทีน่ าร่องในการใชแ้อพพลเิคชัน่นี้ ในการนับลูกน ้ายุงลาย 
ลองท าดูลองน ามาใชดู้ว่า ใชแ้ลว้จะไดผ้ลประการใดบา้ง มมีาหลายเวอรช์ัน่ในส่วนของแอพพลเิคชัน่ผ่อดดีใีนการเฝ้า
ระวงัไขเ้ลอืดออก ทางสารณสขุมาสอบถามกป็รกึษากบัท่านนายกฯ ท่านก านนั โอเคลองใชด้ ูเผื่อดลีองดเูราตอ้งเดนิไป
ขา้งหน้า มาถงึจุดนี้ผมถอืว่าผมเป็นความส าเรจ็เบื้องต้นเพราะว่าโครงการนี้เริม่ท ามาไม่กีเ่ดอืนของรอ้งววัแดงท ามา
อย่างจรงิจงัอย่างเป็นรปูประธรรมตัง้แต่เดอืนมถุินายน ในปีนี้หลงัจากทีม่กีารปรบัมามากมาย เดีย๋วจะเล่าใหทุ้กท่านฟัง 
ก่อนทีจ่ะเล่ารบกวนทุกท่าน ฟังแลว้เปิดใจ เหมอืนกบัท่านนายกฯแม่ทาบอกว่า ยุคนี้ยุค 4.0  เปิดใจรบัสิง่ใหม่ๆ เผื่อมี
อะไรใหม่ๆดีๆ  เขา้มาในพืน้ทีข่องเรา โดยเฉพาะผูบ้รหิารทัง้หลาย จากทีเ่ราฟังตัง้แต่เมื่อวานจนถงึวนัน้ี มกีารเชญิชวน
การชกัชวนนโยบายต่างๆ ว่าดอีย่างนัน้ดอีย่างนี้ ถงึแมน้โยบายจะดแีค่ไหน ถ้าไม่ลงสู่การปฏบิตักิไ็ม่เกดิผล ตอนนี้ใน
ส่วนของนับลูกน ้ายุงลาย ต าบลร้องววัแดงได้เริม่ท าแล้วแล้วกอ็ยากจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครบัว่าเป็นมาอย่างไรท า
อย่างไรแลว้ไดผ้ลอะไรยงัไงบา้งนะครบั 

อย่างแรกทีเ่ราท าและเชิญชวนทุกท่านไดท้ าดว้ยคอื เปิดใจ คดิเชงิบวก วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารส าคญั ถ้าลูกน้องเตม็ที่
แต่ลกูน้องไม่เอาจบ แต่ถา้ผูบ้รหิารเอาลกูน้องไม่เตม็ทีย่งัพอไปได ้ถา้ผูบ้รหิารดวีสิยัทศัน์ไกลไปไดไ้กล 

อย่างที่ 2 ประเมนิก่อนคอืความพรอ้มของบุคลากร หลงัจากที่เราได้รบัทราบ scope ของ แอพพลเิคชัน่ ตรงนี้ว่าท า
อย่างไร  ท าอะไรไดบ้า้ง อย่างแรกมองความพรอ้มทีต่วัเราก่อน ก่อนทีจ่ะมองอย่างอื่นคนเราจะมองทีอ่ย่างอื่นก่อน ว่า
ชุมชนเราพรอ้มไหม แต่เราลมืถามตวัเองว่าเราพรอ้มไหม อย่างแรกเราต้องพรอ้มก่อน ส าหรบัเรื่องไขเ้ลอืดออกทีเ่รา
เน้นกค็อื อาสา ทีไ่ดช้่วยเราคอื อสม. ต้องดูว่า อสม.เราพรอ้มทีจ่ะเป็นอาสามากแค่ไหน ถ้าความพรอ้มเขาไม่ถงึเราจะ
ท าอย่างไรให้ความพร้อมกบัเขา ผมมเีรื่องเล่าอยากจะเล่าให้ท่านได้ฟัง ผมอยู่ที่ร้องววัแดงมา 15 ปีปีนี้เป็นปีที่ 15  
ชาวบา้นยงัไม่ไล่ ผมขึน้เป็น ผอ. ตัง้แต่ปี 2555 เลง็เหน็ว่าเราควรจะมกีารพฒันาศกัยภาพอสม.อย่างจรงิจงั สมยัก่อน 
อสม.พืน้ทีผ่ม คนท างานจะมอียู่กลุ่มหนึ่ง เป็นคนท างานร่วมกนั มถีงึขัน้รบัจา้งประชุม คนอบรมปกตจิะหน้าเดมิ ผม
ปรบัระบบใหม่ ช่วงปรบัระบบใหม่ มปัีญหาและอุปสรรคเหมอืนกนับางท่านทีย่อมรบัการเปลีย่นแปลงไม่ไดช้่วงทีผ่ม
ขึน้มาเป็น ผอ. ม ีอสม. 121 ออกไป 75 คน  ถ้าไม่มใีจกร็บัคนใหม่ดกีว่า ผูท้ีร่บัสมคัรอสเขา้มาคอื กรรมการหมู่บา้น
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พรบ.บญัญัติไว้ แต่ผมไม่ถึงกบัตรงนัน้ ผมปรึกษากบัท่านนายกฯกบัก านันโดยหมู่บ้านที่ลาออกเยอะคือหมู่บ้านที่
ลาออกเยอะสุด ท่านนายกฯบอกไม่เป็นไรผมจดัการให ้ปัจจุบนัผมมอีสม. 157 คน  อสม.ผมเหนื่อยกว่า อปท.อื่น ทุก
เดอืนมกีารประชุม ช่วงเชา้เป็นประชุมบอรด์ บอรด์คดัเลอืกจากประธาน อสม. แต่ละหมู่แลว้ตัง้ทีป่รกึษา ตัง้เลขาฯ ตัง้
เหรญัญกิ เพื่อดูแลภายในต าบลเป็นบอรด์ใหญ่ ประชุมสามญัทุกเดอืน ประชุมวนัอาทติย์ช่วงบ่าย ท ามาแรกๆมเีสยีง
ต่อต้าน แต่พอเราท าเยอะขึน้เยอะขึน้ระบบมนัจะเริม่จดัการตวัของมนัเอง เขาจะกระตุน้มนัเองจนเขา้ทีเ่ขา้ทาง ส าคญั
ทีสุ่ดเราไดอ้าสามาแลว้ถา้รบัตรงนี้เขา้มาเราท าตรงนี้ส าคญัทีสุ่ดประชาชนต าบลเราไดอ้ะไรจากตรงนี้ตรงนี้ส าคญัทีส่ดุ 
ถ้าเราคดิถงึประชาชนก่อนมนัจะไปไดด้ ีปัจจยัเอือ้ทีช่่วยใหก้ารท างานตรงนี้ส าเรจ็พดูคุยกนับ่อยๆตามทีผ่มพูด ประชุ
มอสม.ทุกคน เพราะว่าถ้าใครไม่มาระบบกจ็ะมกีารปรบัรบัเงนิจากค่าบรกิาร ตอนนี้ทัง้สาสุขจ่ายค่าบญัชกีลางจากกรม
กลางมเีงื่อนไขอยู่ 2 อย่างกค็อื 1 ตอ้งสง่รายงานอสม. 2 ตอ้งมาร่วมประชุมหรอืมาร่วมท างานกบัหมออย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อเดอืน เขา้ใจครบัอาศรมเหนื่อยเงนิเดอืน 600 ท างาน 60,000  แลว้รฐับาลประกาศอย่างนี้เขา้ทางเราท ามาก่อนอย่าง
แลว้ประมาณ 5 ปี ตรงนี้เลยไม่มปัีญหา พดูคุยกนับ่อยๆตรงนี้เป็นสิง่ส าคญั มตีน้ทุนในการท างาน ผมไม่ไดม้องทีต่วัผม
ผมมองทีอ่าสา ทีส่ าคญัสดุคอืภาคเีครอืขา่ยตอ้งท างานเป็นเนื้อเดยีวกนั ผมมี 3 ท่านในต าบลคอื ท่านนายก ท่านก านนั 
มหีมอ สาเหตุทีร่วมกนัไดค้อืรวมกนัทีเ่ป้าหมาย เป้าหมายเราคอืประชาชนรอ้งววัแดง ทอ้งถิน่สาธารณสุขท าคนเดยีว
ไม่ไดต้อ้งท าร่วมกนั ทีส่ าคญัคอืความเขม้แขง็ของ อสม. 

ประชุมใหเ้ขาเหน็ถงึขอ้ดดีต่ีอประชาชนดต่ีอหมู่บา้นเหน็ขอ้ดวี่ามนัดอีย่างไร  เพื่อใหอ้าสาไดร้บัสิง่ใหม่ๆ ตอนแรกมกีาร
อบรมกลุ่มใหญ่มคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรมมากมาย มทีัง้คนเขา้ใจง่ายเขา้ใจยากมทีัง้คนมสีมาร์ทโฟนและรุ่น
ปุ่ มกดมทีุกอย่างช่วงแรกๆ อสม.ผมอายุ 72 ปี หลงัจากทีม่กีารซือ้โทรศพัทส์มารท์โฟนใหห้ลงัจากทีป่ระชุมบางคนทีไ่ด้
กโ็อเคมาคนทีไ่ดท้ าอย่างไร ด าเนินการต่อสอนใหท้ี่บา้นแยกเป็นรายหมู่บา้นในหมู่บ้านทีย่งัไม่เขา้ใจยงัไม่พร้อมแล้ว
บอกเขาว่าคนที่ไม่มสีมาร์ทโฟนกส็ามารถท าได้ ท าได้อย่างไรเดีย๋วเล่าให้ฟั งอกีท ีและที่ด าเนินการอกีอย่างหนึ่งคอื
ด าเนินการติดตามอย่างใกล้ชดิสอนเขาแล้วอย่าทิง้เขา เวลามปัีญหาอย่างไรสามารถ support เขาได้ ลมื User หรอื 
Password ต้องม ีBackup อยู่ทีเ่รา แอพฯไม่มอีพัเดทต้องมกีารอพัเดทใหต้้องลงให ้ส าคญัอกีอย่างหนึ่งต้องผนวกเขา้
กบังานประจ าได ้ก่อนทีจ่ะรบัแอพฯตรงนี้มาท า เสรมิจากงานประจ าเขาหรอืไม่ ตอ้งลดภาระผนวกเขา้กบังานประจ า ไม่
ท าใหเ้ขาคดิว่านี่เป็นภาระหรอืงานทีเ่ขาตอ้งท าเพิม่ สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื หลงัจากทีท่ าไปแลว้ตอ้งคนืขอ้มลู การคนืขอ้มลู
คอืการท าใหอ้าสาของเราเหน็เป็นรูปธรรมว่าสิง่ทีเ่ขาท ามนัมจีรงิ เขาท าแลว้เหน็ชื่อเขาขึน้แดชบอรด์หรอืโปรเจคเตอร์
หรือว่าเว็บไซต์ เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดี สรุปประมวลผลทุกเดือน ข้อมูลที่อาสาเราส่งมาจะไม่เกิด
ประโยชน์ถ้าเราไม่ท าการประมวลรวบรวมหรอืวเิคราะห ์ตรงนี้ส าคญัตอบโจทยไ์ด ้ แดชบอรด์สามารถประมวลผลได้
เป็นรายวนั รายเดอืน รายสปัดาห ์ประมวลได ้สามารถสรุปมาเลยค่า HI CI ใหเ้ขาดแูลว้ เขาจะไดรู้ค้ดิเองว่ามกีีห่ลงัคา 
ส่งมากี่หลงัคาอย่างแรกครอบคลุมไหม อย่างที่ 2 เจอลูกน ้าเยอะไหม เจอเยอะผมชอบ แต่จงัหวดัอาจจะไม่ชอบ 
ผูบ้รหิารชอบตวัเลขสวย แต่พบลกูน ้ายุงลายแต่พบไขเ้ลอืดออกเกดิผมไม่ภูมใิจ นายกฯกไ็ม่ภูมใิจ นายกฯตอ้งสนบัสนุน
เงนิลงไปเยอะๆ ผลลพัธท์ีไ่ดท้ ามาทีเ่ราเหน็เป็นรปูธรรม อย่างทีบ่อกอาสาเหน็ชดัตรงนี้เป็นสว่นส าคญัอย่างหนึ่ง มอืถอื
สมารท์โฟนไม่มเีป็นรุ่นปุ่ มกด อยากมชีื่อขึน้จอกบัเขา อาสาทุกท่านม ีuser กบั password   สามารถใชเ้ครื่องใครกไ็ด ้
ประธานตอ้งท าเป็น ประธานสามารถใหเ้ครื่องยมืท าตอนนัน้ สามารถใชไ้ดโ้ดยใช ้user กบั password ของคนทีเ่ป็นมอื
ถือปุ่ มกดเข้าไปในเครื่องอื่นแล้วท าการส ารวจ สาเหตุเพราะว่าอยากมีชื่อขึ้นบนเว็บไซต์ อย่างที่สองเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพ อสม.ปัจจุบนัจะยดึอยู่กบัทีไ่ม่ได้ต้องยอมรบักบัสิง่ใหม่ๆ ผมเชื่อว่าในหอ้งนี้ทุกท่านมโีทรศพัทส์มารท์โฟน
แน่นอน ทีส่ าคญัเป็นการสรา้งความภาคภูมใิจใหก้บัตวั อสม.ตวันี้ส าคญั 1 ไดร้บัการยอมรบั 2 ไดร้บัความภาคภูมใิจ
เป็นสิง่ทีทุ่กคนตอ้งการ ทีส่ าคญัผลงานชิน้น้ีการใชแ้อพฯนี้ การส ารวจแอพฯ นี้ผมยกใหเ้ป็นผลงานของ อสม. ไม่ใช่ของ
เจา้หน้าทีเ่พราะเขาเป็นคนส่ง ผมแค่คนสรุป ผลลพัธท์ีส่ าคญัของ รพ.สต ในส่วนของทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัคอื จ านวนผูป่้วย
โรคไขเ้ลอืดออกอนันี้ส าคญัสุดเป็นผลลพัธท์ีเ่หน็ชดั ในปีทีผ่่านมารอ้งววัแดงพบผูป่้วยไขเ้ลอืดออก 1 รายเกดิจากป่วย
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ทีอ่ื่นแลว้กลบัมาบา้น สว่นหนึ่งมาจากความเขม้แขง็ของ อสม.สว่นหนึ่งเป็นความเรว็ของแอพพลเิคชัน่น้ีผมขอแสดงให้
ท่านเหน็ 

จากทีเ่ราท ามาปัญหาอุปสรรคกม็แีต่เราต้องแกไ้ขไดอ้ย่างแรกคอืเรื่องของโทรศพัทร์ุ่นปุ่ มกดกอ็ย่างทีบ่อกเพยีงแค่ท่าน
ม ีuser กบั password สามารถใชไ้ดก้บัทุกเครื่องแลว้ตอนนี้ทมีพฒันา User เดยีวสามารถใชไ้ดท้ัง้หมู่บา้น เพยีงแค่ชื่อ
จะไม่ขึน้ว่าเป็นชื่อของคนอื่นเป็นชื่อของคนทีส่ง่ สว่นที ่2 ช่วงแรกเป็นปัญหาเรื่องของอนิเตอรเ์น็ตเวอรช์ัน่แรกๆถา้ตอ้ง
เดนิไปบา้นทีส่ ารวจแลว้ถ่ายรปูยงิพกิดับา้นนัน้ดว้ย บา้นหลงัเดยีวมกีีช่ ิน้ พบกีช่ิน้ ถ่ายรปูดว้ยยงิพกิดัดว้ย ยงิพกิดัเพื่อ 
ถา้ อสม.รบัผดิชอบ 20 หลงั ไป 20 จรงิตามเฉพาะคนทีม่เีน็ต ถา้คนไม่มเีน็ตยงัไม่ได ้กเ็ลยมาพดูคุยกบัทมีงาน ตอนนี้
ไม่ต้องยงิพกิดัแลว้ เดีย๋วเราจะบอกว่ามนัง่ายอย่างไร ในส่วนของปัญหาอกีอนันึงคอืเครื่องทีเ่มมโมรีน้่อย ข่าวสารเวลา
ทีส่ง่ไปทุกเดอืนขา่วสารจะสง่ไปทุกเรื่องของอาสา เดอืนนึง 151 ขอ้ความ ท าใหแ้ต่ละเดอืนขา่วสารมนัแน่นมนัอดืเครือ่ง 
ฝากทางทมีใหข้อ้ความมอีายุแค่ 30 วนัสามารถลบไดอ้ตัโนมตั ิทีส่ าคญัทีส่ดุการทีเ่ขา้ถงึแอพพลเิคชัน่ไม่ว่าแอพฯอะไร
กต็ามถา้มนัง่ายต่อการใชง้าน สะดวกตอบโจทยเ์ราจะใชถ้า้มนัไม่ตอบโจทยท์ีว่่ามาเราจะลบการตดิตัง้ดว้ยความรวดเรว็
ตรงนี้จะฝากทางทมีงาน การเขา้ถึงแอพฯ ถ้าง่ายกว่านี้รวมถึงท่านที่ต าบลหรอืพืน้ที่ไหนทีจ่ะใช้อาจจะใช ้User และ 
Password อะไรกไ็ดง้่ายๆประเดน็แรกอาจจะเป็น 13 หลกัหรอืว่าพาสเวริด์ 4 ตวัทา้ยของบตัรประชาชน 13 หลกัอะไร
กไ็ดแ้ลว้แต่ทางเทคนิคว่าเหน็สมควร ประเดน็ที ่2 อาศยัคนไหนอยากเป็นอาสาสามารถลงทะเบยีนไดใ้นแอพฯ เลยโดย
ใส่ชื่อ-นามสกุลมกีารอนุมตัอิตัโนมตัหิรอื ถ้าเป็นไปได ้ผูดู้แลระบบทีอ่ยู่ในพืน้ทีห่รอือยู่ในต าบลสามารถท าอตัโนมตัไิด ้
เขาจะรูว้่าคนนี้เป็นอาสาหรอืไม่เป็น ใหง้่ายต่อการเขา้ถงึเพราะแอพฯนี้คดิว่ามนัจะมคีวามเสีย่งในเรื่องของการรายงาน
สตัวอ์ย่างทีน่ายกพดู อย่างเรื่องลกูน ้ายุงลายไม่เสีย่งเขา้ไปใชไ้ดเ้ลยใครเขา้กไ็ด ้ใหง้่ายต่อการเขา้ถงึง่ายต่อการใชเ้วลา
เปลีย่นเครื่องกง็่าย User และ Password บางทจี ายากบางทเีป็นภาษาองักฤษ บางคนอายุเยอะภาษาองักฤษไม่ค่อย
คล่องต่อไปอาจจะมหีลายเวอรช์ัน่หรอืว่าหลายภาษาอนัน้ีฝากฝากไว้ 

อนาคตทีท่ ัง้ อบต.รอ้งววัแดงร่วมกนัวางไวใ้นเรื่องของความยัง่ยนื เราจะท าอย่างไรให ้แอพพลเิคชัน่ยัง่ยนื การพฒันา
แอพพลเิคชัน่ ผูด้แูลระบบประจ าต าบลสามารถตดิต่อทางผูท้ าแอพฯ ไดโ้ดยตรงประมาณนี้เพื่อความสะดวกในการใชใ้น
ต าบล เพิม่พืน้ทีข่ยาย ผมน าเสนอทีอ่ าเภอในต าบลขา้งเคยีงเขาอยากจะท า อยากจะมเีหมอืนต าบลรอ้งววัแดงบา้ง ตรง
นี้กฝ็ากไวอ้ยากใหด้อูกีอนันึง หลงัจากทีไ่ปอบรมจะคณะสตัวแพทยบ์างคนยงัไมเ่ขา้ใจ ผมเลยท าเป็นคู่มอืของต าบลรอ้ง
ววัแดงเพื่อทีจ่ะใหอ้าสาเขา้ใจง่าย ท าเป็นขอ้มลูใหเ้ขาดูง่ายสามารถดไูดต้ลอด ตามเอกสารในสไลดเ์ริม่ตัง้แต่การโหลด
ไม่ยาก ใชไ้ดท้ัง้ Android และ iPhone เริม่ตัง้แต่การดาวน์โหลดบอกตัง้แต่วธิโีหลด มรีปูใหเ้ขาท าตามมนัจะง่ายขึน้ พอ
ไดไ้อคอนมาแลว้ใส่ชื่อบญัชผีูใ้ชร้หสัผ่าน หลงัจากนัน้ผมจะท าเฉพาะขอ้มลูในส่วนของไขเ้ลอืดออก ถ้าลองดูว่ามนัยาก
ง่ายขนาดไหนลองดูละกนันะครบั การรายงานกดเครื่องหมายบวกบวกอนัไหนกไ็ด ้อย่างแรกผมจะใหอ้าสา เรื่องของ
การรเีฟรชหรอืการดงึแบบฟอร์ม ถ้าไม่อพัเดทแบบฟอร์มมนัจะไม่เขา้ขอ้มูลไปส่วนกลาง ดึงแบบฟอร์มใหม่เขา้ไปที่
หวัขอ้สิง่แวดล้อม เขา้ไปที่นับลูกน ้ายุงลายรายหมู่บา้น  เวอร์ชัน่ล่าสุดน่าจะเป็นเวอร์ชัน่ที ่6  ถ่ายภาพเพื่อเป็นการ
ยนืยนัว่าท่านไดอ้อกท าจรงิ การส ารวจลูกน ้ายุงลายหรอืว่าอาสาจะมแีบบฟอรม์เรยีกว่า  กอ 1/1 หรอืว่า กอ ½  ตวันี้
เพื่อเป็นการยนืยนัว่าเขาไดไ้ปส ารวจจรงิบางท่านบางทีอ่าจจะห่วงว่าขอ้มลูทีล่งไปในแอพฯ เมคขอ้มูลไดไ้หม เราจะมี
กระบวนการอกีระบบทีเ่ราคุยกนับ่อยๆ ประเดน็น้ีอาสากพ็ดูถงึคนทีไ่ม่ไดล้งแลว้รายงานจะเป็นยงัไง คนทีท่ างานจะตอ้ง 
1. ถ่ายแบบฟอรม์ 2. ถ่ายรูปตอนส ารวจ อสม.ถ้าออกท างานต้องใส่ชุดปฏบิตังิานทีม่โีลโก ้ใส่ชุดตามสบายกไ็ด ้ขอ้ดี
ของการรายงานผ่อนแอพฯผ่อดดี ีคอืท่านไม่ต้องรวบรวมเพยีงแค่ท่านส ารวจเสรจ็เรยีบร้อยแล้วเอาไปส่งทีป่ระธาน
หมู่บ้านไม่ต้องรวมเพราะเขา้มาส่วนกลางระบบจะมกีารรวมใหเ้อง แล้วแบบฟอร์มส่งมาพร้อมกบัรายงาน อสม. 1 ที่
ท่านต้องส่งทุกเดอืน เอากระดาษไปส่งที่บ้านประธานไม่ต้องเดนิทางไปส่งที่  รพ. สต ให้ประธานเอามาส่งคนเดียว 
ประธานเป็นคนรวบรวม ง่ายสบายกว่าเดมิ การจดัสง่ทัง้หมู่บา้นทเีดยีวกไ็ด ้แต่ชื่อจะชื่อขึน้ชื่อเดยีว จะแยกสง่กไ็ด ้ราย
คน กฝ็ากไวใ้นสว่นของ แอพพลเิคชัน่ ตรงนี้ช่วยลดภาระของ อสม.จรงิๆ 
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แดชบอร์ดทีดู่แลระบบ เราจะม ีuser และ Password ของคนทีดู่แลแดชบอร์ดอยู่แล้ว ถ้าอยู่ระดบัต าบลดูไดท้ัง้ต าบล 
ระดบัอ าเภอดูไดท้างอ าเภอ ระดบัจงัหวดัหรอืไดท้างจงัหวดัมรีายงานทีอ่าสารายงานมาเขา้มาทัง้หมดมขีอ้มลูอาสา ที่
ส าคญัทีใ่ชบ้่อยคอื แบบส ารวจลูกน ้ายุงลายรายใหม่ ส าหรับผูดู้แลระบบเลอืกช่วงเวลาทีดู่ไดเ้ลย เป็นสปัดาห ์เป็นวนั
หรอืเป็นเดอืน คน้หา save เป็น Excel ได ้ถา้เกดิว่ามหีลายพืน้ทีม่ชี่องใหเ้รื่องสรุปเฉพาะต าบลของตนเองเพราะตอนนี้
ทีเ่ชยีงใหม่น าร่องอยู่ 7 แห่ง ขึน้อยู่ทัง้หมด 7 แห่ง ต้องมาหาของตวัเอง อนันี้ผมฝากไวด้ว้ย ในส่วนของอาสา มาฟัง
อาสาในส่วนน าร่องทีเ่ขาท ามาการเชื่อมโยงของแอฟฯ กบัอาสาเชื่อมโยงกนัไดอ้ย่างไร ช่วยลดภาระรถงานกบัเขาได้
อย่างไร เชญิรบัฟังไดค้รบั 

- คณุจ าลอง กนัธาแก้ว อสม.ต าบลร้องววัแดง: สวสัดคีรบั ผมเป็นอาสาสาธารณสุข
ของ อบต.รอ้งววัแดง เป็น อสม.ได ้30 ปีแลว้ครบั เขา้เรื่องนะครบั ความส าเรจ็ของการใช้
แอพพลเิคชัน่ในการส ารวจลูกน ้า ก่อนทีจ่ะมกีจ็ะต้องมกีารส ารวจ จะต้องมารวบรวมกนั 
หมู่บา้นผมม ีอสม. 12 คน  100 กว่าหลงัคาเรอืน ต้องมานัง่บวก นัง่ท ากนั แต่ละคนไป
เขตทีร่บัผดิชอบเขาบอกใหเ้กบ็รปูภาพบา้นทีเ่ราไปดว้ย และใหร้วบรวมเองนบัเองแลว้ให้
สง่เขา้ผ่อดดีไีปเลย สง่รายงานประมาณวนัที ่20 ของเดอืน ใหก้บั รพ. สต เมื่อตอนใชง้าน
ใหม่ๆบางคนกไ็ม่มโีทรศพัทก์ใ็ชเ้ป็นกนัไม่กีค่น ผมต้องท าเองส่งรอ้ยกว่าหลงัคาเรอืนผม
ตอ้งรวบรวมทัง้หมด พอมาสกัระยะหนึ่งทีคุ่ณหมอบอกใหส้ง่เอง บางคนกไ็ปส ารวจนัง่ท า
ทีบ่า้นแลว้กส็ง่เลย แบบนี้กจ็ะเรว็ขึน้ 

ทีม่าทีไ่ปขอบคุณท่านนายกฯทีเ่หน็ความส าคญัของ อสม. และใหท้นัสมยั 4.0 ตอนนี้จะเขา้ 5.0  ไม่รูว้่านายกฯ จะเอา
อะไรใหพ้วกเรามาท าอกี หลงัจากทีม่กีารอบรมที ่อบต.แลว้ บางท่านทีไ่ม่เขา้ใจเหมาะกจ็ดัควิไปอบรมใหไ้ปตอนเยน็ 
ช่วงนัน้มเีวลาว่างไปเกอืบทุกหมู่ ไปตวิเขม้ ตอนนี้ อสม.รอ้งววัแดงม ี150 ท่าน ทีม่สีมารท์โฟนประมาณ 90 เปอรเ์ซน็ต ์ 
รวมถงึอายุสงูสดุที ่70 กว่า ตอนนี้กท็ าไดแ้ลว้เพราะคุณหมอเขา้ไปตวิเขม้  

- คณุวีรพงค ์โปธายะ ผอ. รพสต. รอ้งววัแดง: สรุปสุดทา้ยนายกฯของผม นายกฯของผมเคยเป็น อสม. ก่อนทีจ่ะได้
เป็นนายกฯ เป็นอสม.ไดม้า 20 กว่าปี เป็นอสม.มาก่อน แลว้ถงึมาเป็นนายกฯ สดุทา้ยนี้ทางต าบลรอ้งววัแดงหวงัวา่สิง่ที่
น ามาแชรจ์ะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน เชญิท่านทีม่คี าถามครบั 

-คณุวชัระพงศ ์วิยะ รองนายกฯ อบต.น ้าเลาจงัหวดัแพร:่ พอดผีมสนใจทีว่่า แอพพลเิคชัน่ ของผ่อดดีทีีใ่ชก้บัลูกน ้า
ยุงลาย ผมขออนุญาตแนะน าชื่อผมวชัรภูม ิวริยิะ รองนายกฯ อบต.น ้าเลาจงัหวดัแพร่ ตวัผมเองกเ็ป็น อสม. สนใจทีจ่ะ
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ใชแ้อพฯ แจ้งลูกน ้ายุงลาย มใีช้แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรม แต่จะรายงานเกี่ยวกบัภยัพบิตัิเป็นส่วนมาก จะถามว่าการใช้
แอพฯของคุณหมอ ทุกคนม ีuser และ password ของตนเองทัง้หมดไหมครบั มผีูดู้แลระบบเป็นคุณหมอเองหรอืมใีคร
อกีไหมครบั 

-คณุวชัระพงศ ์วิยะ รองนายกฯ อบต.น ้าเลาจงัหวดัแพร่: ทุกคนจะม ีusername และ password สามารถใชไ้ดก้บั
โทรศพัทท์ุกเครื่อง สมารท์โฟนทุกเครื่อง ถงึเราจะมรีุ่นปุ่ มกด ผมจะตัง้ของประธาน สามารถขอประธานเพื่อเขา้ระบบได้
เป็นอย่างแรก ใช้เครื่องประธานเขา้มาส่งกไ็ด้ หรอืเอาใบแจ้งลูกน ้ายุงลายให้ประธานส่งกจ็ะขึน้เป็นชื่อของประธาน
ข้อมูลจะถูกน าส่งเข้ามาเหมอืนกนั ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถูกจ ากดัด้วยตวัเครื่องสมาร์ทโฟน สมมุติ มี อสม. 
ทัง้หมด 10 ท่าน มสีมารท์โฟนเครื่องเดยีวกใ็ชไ้ด ้น าใบทีส่ ารวจ ถ่ายรูปไว ้น าใบส่งทลีะใบ แลว้ระบบจะรวบรวมเป็น
หมู่บา้นใหเ้อง จะรูว้่าหมู่ 1 ม ี10 คนรวมแลว้ส ารวจไดก้ีห่ลงั 

ใช ้User เดยีวกไ็ด ้หรอืถ้าขยนัมเีวลาเหลอืจะรวบรวมเสรจ็แลว้ส่งตรงสรุปเลยกไ็ด ้เพราะทีต่วัเลขมใีหก้รอกว่าส ารวจ
เท่าไหร่ พบเท่าไหร่ ภาชนะทัง้หมดเท่าไหร่ พบเท่าไหร่ สามารถท าไดง้่ายดว้ย มเีพยีงอย่างน้อย 1 เครื่อง แต่ต้องมี
อนิเตอรเ์น็ตสง่ บางหมู่บา้นม ีWiFi สง่ตรงนัน้ได ้เครื่องมเีน็ตสง่ไดเ้ลย ถา้ไม่มเีน็ตในมอืถอืและ WIFI ไปที ่รพ.สต เพื่อ
ใชอ้นิเตอรเ์น็ต รพ.สต ทุกทีม่อีนิเตอรเ์น็ตใหใ้ชง้านฟร ีมาสง่ทีอ่นามยัไดร้ะบบจะรวมให้ 

ตอบค าถามขอ้ทีส่อง ผมเป็นแอดมนิของต าบลดแูลแดชบอรด์เองครบั  
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เสวนาเร่ือง “การจดัการปัญหาโรคพิษสนัุขบา้ในพืน้ท่ีระบาด:  
สถานการณ์โรค กฎหมาย/ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และการปฏิบติังานของท้องถ่ิน”  

ด าเนินการเสวนาโดย ผศ.บุญต่วน แกว้ปินตา และผูเ้ขา้ร่วมเสวนา ไดแ้ก่ 

1) นายจริะศกัดิ ์กมลจติร  รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย 
2) นางวชัราพร ใสกาง  ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ เทศบาลต าบลท่าพระ อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น 
3) น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์  นายสตัวแพทยช์ านาญการ กลุ่มพฒันาสขุภาพสตัว ์ 

ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชยีงราย 
4) นายศุมล ศรสีุขวฒันา ทีป่รกึษากรมอนามยั (อดตีผูอ้ านวยการศูนยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั และ

อดตีผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย สปสช.) 

 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ส าหรบัเวทตีอนบ่ายนี้นะครบัเป็นการพูดเรื่องหมาๆ บางทพีวกเรามากกว่าครึง่ทีบ่้าน
เลีย้งหมานะครบัคอืเวลาพูดถงึหมาเราจะไม่พูดถงึค าว่าสุนัขผมกย็งัสงสยัว่าทีบ่า้นติดป้ายประกาศว่าระวงัสุนัขดุ แต่
ท าไมไม่เขยีนว่าหมาดุเวลาเขยีนมาดอูาจจะขายไม่ออกกเ็ลยเขยีนว่าสนุขัระวงัสนุขัดุ ดใีจมากครบัทีว่ทิยากรแต่ละท่าน
จะมาเล่าเป็นเรื่องเล่าของวทิยากรแต่ละท่าน  เชญิทุกท่านขึน้บนเวทเีลยครบั ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครบัจะเสรจ็ผมก็
จะลงเวท ีบางวนัจะมไีลน์เดง้มาบอกว่าลกูผูห้ญงิตอ้งหดัเลีย้งหมาผมสงสยัว่าท าไมตอ้งมสีง่ไลน์แบบนี้ออกมาดว้ย บอก
วธิกีารเลีย้งหมาใหห้มดสุดทา้ยเขาบอกว่าจากการศกึษาวจิยัพบว่าผูห้ญงิทีเ่ลีย้งหมามโีอกาสแต่งงาน 100% ไม่รูว้่า
เป็นเรื่องจรงิหรอืเปล่านะครบั เขาบอกว่าผูห้ญงิทีเ่ลีย้งหมามีโอกาสเจอเนื้อคู่รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ เจออาจจะไม่ไดแ้ต่งกไ็ด้
นะครบั เป็นไลน์ทีเ่ดง้เขา้มาผมกเ็ปิดเปิดอ่านเล่นด ูแต่ประเดน็เกีย่วกบัว่าขา่วเกีย่วกบัหมาเยอะมาก ในสือ่ทุกสือ่เยอะ
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มาก เพิง่เกดิเหตุเจา้เสอืทีข่ย ้าเดก็แลว้คุณแม่เขากอ็ุม้ลูกมารอ้งเรยีนเรยีกร้องความเป็นธรรมว่าหมากดัลูกเขาใครจะ
รบัผดิชอบเพราะว่าหมาตวันัน้เป็นหมาจรจดัหมาไม่มเีจา้ของหรอืกรณีเกดิเหตุทีเ่ทศบาลเชงิดอยทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ อนั
นัน้หมาขย ้าเดก็น่ากลวัมากๆ อนัน้ีมองในภาพในเชงิทีน่่ากลวั ถา้มองในเชงิน่ารกัมองว่าหมามนัดมีนัมไีวเ้ฝ้าบา้นบางที
มนักม็าเคลา้เคลยีกบัเรา บางทเีรากลบับา้นมนัดใีจ ใครเคยเลีย้งลกูหมาไหมครบัลกูหมาน่ารกัครบัน่ารกัมากๆบางทมีนั
มาออเซาะเรา เพราะฉะนัน้ข่าวคราวกบัหมานอกจากหมาขย ้าคนแลว้คนขย ้าหมามหีรอืเปล่าครบัผมไม่รูว้่าทีท่่าพระ
เป็นอย่างไรเดีย๋วตอ้งใหเ้ล่าเรื่องใหฟั้งหน่อยว่าเป็นอย่างไร ประเดน็ทีม่กั เดอืดรอ้นกค็อืว่าหมามนักดัคนแลว้เดอืดร้อน
กนัทีน่ัน่ บางทมีนัเป็นสนุขับา้มพีษิ rabie  อยู่ๆกบ็อกว่าควายเป็นหมาบา้กม็ ีเพิง่มาเจอขา่วคราวเมื่อปีนี้เยอะมากบ่อย
มาก คนเอาเน้ือควายไปช าแหละไปกนิควายเป็นพษิสนุขับา้ตอ้งตามหากนัอุตลุด กรณีสนุขัจรจดัมนัเกิดขึน้ในพืน้ทีข่อง
เราแน่นอน ถ้าเราเลีย้งหมาดูแลดเีราต้องไปแจง้เทศบาลไหมต้องไปบอก อบต. ไหมว่าผมมหีมาอยู่ 2 ตวัผมเลีย้งอยู่ 
ถา้เราไปแจง้มนัมกีฎหมายทีจ่ะเกีย่วขอ้งอะไรหมาจรจดัๆเขา้ไปจดัการมนัมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไหมมกีฎระเบยีบอะไร
ที่จะต้องดูแลผมเลยต้องขออนุญาตว่า ขอลงไปให้เป็นเรื่องเล่าของแต่ละท่านที่อยู่ในเวทีตรงนี้นะครบัอนัดับแรก 
อยากจะขอเป็นการเล่าเรื่อง แชร์ประสบการณ์ของแต่ละแห่งว่าเกดิอะไรขึน้ในพื้นที่ของเราแล้วขณะเดยีวกนัทางปศุ
สตัว์ ทางคุณหมอภาณุพฒัน์เมื่อเกดิแล้วปศุสตัว์ซึ่งดูแลเยอะมาก วนันี้ขออนุญาตเรียกว่าเป็นหมอหมาแล้วกนั ขอ
น าไปสู่การเล่าเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุนัข ขออนุญาตใหสุ้ภาพสตรหีนึ่งเดยีวไดเ้ล่าเรื่องเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ใหฟั้งทีท่่าพระ 
จุดทีผ่มรบัรูม้าว่าทัง้ทีเ่ขาไม่ไดอ้ยู่ในเครอืขา่ยจงัหวดัขอนแก่น แต่ท่านกส็นใจผ่อดดี ีเขาเหน็ว่าแอพพลเิคชัน่ดีส าหรบั
ท่าพระกเ็ขา้ไปร่วมผ่อดดีทีีท่่าพระ เพราะฉะนัน้เหตุการณ์หมาๆกน่็าจะสนใจผมขออนุญาตใหท้างท่านวชัราพร ช่วยเล่า
เรื่องหมาๆ เชญิครบั 

- คณุวชัราพร ใสกาง ผอ.กองสาธารณสุข ทต. ท่าพระ อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น: 
ดิฉันรับผิดชอบในเรื่องของกองสาธารณสุข  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของคนสัตว์
สิง่แวดลอ้ม เหมอืนทีอ่าจารยบ์ุญต่วนได้กล่าวเมื่อสกัครู่ที่เราได้รูจ้กัผ่อดดีกีค็อืว่ า
ท่านนายกของพวกเราใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัทุกเรื่องนี้และมภีาคเีครอืขา่ยทีด่ดีว้ย 
และส่วนหนึ่งคอืทางคณะสตัวแพทยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น ผ่านทางอาจารยข์วญั
เกศ ท่านนายกฯ ได้ทราบจากอาจารยข์วญัเกศ คอื แอพพลเิคชัน่ ผ่อดดีทีีเ่รารูจ้กั
กนัท่านกเ็ลยแนะน าใหเ้รารูจ้กั เดอืนมนีาคมมกีารอบรมเกดิโรคพษิสนุขับา้ในพื้นที่
ขา้งเคยีง พบหวับวก 1 ตวั กเ็ป็นสาเหตุหนึ่ง แต่อาสาที่อบรมมกีารตื่นตวัมีการ
รายงานเข้ามาผ่าน App นี้รอบแรกที่เราอบรมไปเมื่อมีนาคมมีอบรมอาสาแค่ 40 ท่าน เป็นกลุ่มผู้น าชุมชน อา
สาธารณสุขและโรงเรยีนดว้ย มกีารรายงานเขา้มาแต่ว่าเขตเราโชคดเีอาตวัอย่างส่งตรวจ 6 ตวัอย่างไม่เจอสกัตวัอย่าง
นะคะ  ทีม่รีายงานเขา้มาผ่านทางผูน้ าชุมชนท่านอาสาสาธารณสุข พอมรีายงานเขา้มาอาจจะไม่เยอะ  หนูมองว่าเป็น
การตื่นตวัของอาสามแีอพฯใหม่ พวกเราพอไดท้ราบขอ้มลูตรงนี้นอกจากผ่านแอปพลเิคชนัแลว้กผ็่านทางโทรศพัทด์ว้ย
รายงานเขา้มาเรากอ็อกไปทนัท ีไม่ว่าจะเป็นปศสตัวด์ว้ยท่านสัง่ตรงมาทางพวกเราและบอกทางทมีและส่งตวัอย่างไป
ทางทมี เขตพืน้ทีเ่ราอยู่ใกลศ้นูยว์จิยัซึง่เป็นหอ้งแลปของปศุสตัว ์ออกปุ๊ บน าสง่ปับ๊ไดเ้ลยพอวนัพรุ่งนี้กท็ราบผลแลว้เป็น
ความโชคดทีีอ่ยู่ใกลห้น่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีด่คี่ะ อกีตวัอย่างหนึ่งกค็อื มเีหตุเกดิในวดัในช่วงทีม่โีรคระบาด หมาจรจดั
ทีว่ดัมอีาการกระวนกระวายพระกไ็ปขงัไวใ้นห้องน ้า แลว้ปรากฏว่าหมาตวันี้มนัตาย ไม่รู้ว่าโชคดหีรอือะไรกนัแน่ คอื
เทศบาลเราม ี1 อกีนวตักรรมเตาเผาสตัว ์สรา้งเมรุไวท้ีว่ดัพระกเ็ลยจบัหมาตวันี้ไปเผาเลย เคสนี้กม็กีารสบืหาคนทีโ่ดน
หมากดัน าพาไปฉีดวคัซนีทีโ่รงพยาบาลสรินิธรในพืน้ที ่เรากไ็ปตามสบืเหมอืนกนั คนทีส่มัผสัต้องตามและรบัวคัซนีที่
เขาค่ะ เป็นช่วงทีม่กีารระบาดและเป็นช่วงทีม่นัขึน้ตื่นตวัในการใช้แอพฯ ดว้ย สตัวป่์วยตายเรากต็ามเกบ็ไดท้นัท่วงที
เพราะว่าอยู่ใกลศ้นูยว์จิยัของกรมปศุสตัว ์
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- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ต่อไป ผมอยากใหฟั้งเรื่องเล่าของทางแม่สลองในเชญิครบั  

- คุณณจิระศกัด์ิ กมลจิตร รองปลดั อบต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.
เชียงราย: ระบบผ่อดดีมีน้ีองอกีคนเป็นผูดู้แลระบบ ผมเป็นเพยีงส่วนหนึ่งใน
การลงไปจัดการปัญหาเมื่อมีการรายงานขึ้นมา จะมีการบูรณาการกัน
ประสบการณ์จากการจดัการตรงนี้ภายใตร้ะบบเฝ้าระวงัสขุภาพหนึ่งเดยีวผมมี
มุมมองมมีติทิีจ่ะเล่าสู่กนัฟังประเดน็กค็อืเวลาเรื่องของการจดัการแกไ้ขปัญหา
โรคพษิสนุขับา้ ขอยอ้นนิดนึงครบัว่าเหตุเกดิทีบ่า้นแมส่ะแล่ม เป็นหมู่บา้นหนึ่ง
ในพื้นที่ต าบลแม่สลองใน ต าบลแม่สลองในมพีื้นที่ 20,000 กว่าตารางเมตร 
ระยะทางไปบา้นแรกถงึบา้นสุดทา้ยประมาณ 60 กว่ากโิล เรื่องของเรื่องกค็อื 
มหีมาตวันึงในหมู่บา้นไปกดัหมาชาวบ้านในหมู่บา้น โดยธรรมชาตขิองสุนัข
และหมาเห่าคิดว่ามนัคงกดักนัธรรมดาทัว่ไปคอยมาอีกซกัเกอืบ 1 อาทติย์

ปรากฏว่าหมาตวันัน้ตาย พอหมาตายหมาตวันี้ไม่ใช่หมาจรจดัเป็นหมามเีจา้ของ เจา้ของและผูน้ าชุมชนน าไปฝัง คนที่
มสี่วนร่วมอยู่ตรงนัน้คอืผูน้ าชุมชนทีเ่ป็นอาสาผ่อดดีอียู่แลว้ อสม อาสาสมคัรกฉุ็ดคดิดว้ยความสงสยัดว้ยสญัชาตญาณ
ว่า ท าไมหมาถงึตายอยู่ดีๆ กต็าย พอดชี่วงนัน้โรคพษิสนุขับา้ระบาดทัว่ประเทศ ออกขา่วกนัครกึโครมไปหมด จงึพากนั
สงสยั จงึมกีารรายงานเขา้ไปทีอ่บต ปศุสตัวล์งมาทนัทมีาเอาซากของสนุขัไปพสิจูน์ ปรากฏว่ามเีชือ้พษิสนุขับา้อยู่ เป็น
เรื่องแล้วครบัที่นี้ อกีอย่างเป็นเรื่องของเวลาทีผ่มน าเรยีน ที่นัน่จะควบคุมสถานการณ์ได้รวดเรว็ ภายในประมาณ 2 
อาทติยพ์ืน้ทีส่แีดงทีม่ปัีญหาเกดิขึน้เราควบคุมสถานการณ์ไดจ้ากการตื่นตระหนกของพีน้่องประชาชนหลงัจากทราบ
ข่าวว่าสุนัขตวันี้มเีชือ้พษิสุนัขบา้อยู่ ชาวบา้นวติกกงัวลลูกหลานจะไปโรงเรยีนจะออกจากบา้นกก็งัวลเพราะไม่รูว้่ามา
ตวันี้ไปกดัตวัไหนบา้ง มนัมเีชือ้ทีไ่หนยงัไงกไ็ม่รู้ ในเรื่องของกระบวนการจดัการอกีอย่าง อนึงที่น่าขบคดิ  เรื่องของ
การบูรณาการการท างาน ภายใต้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ผมมีประเด็นอยากจะชมในเรื่องของ
กระบวนการท างานในเชงิบรูณาการ ทุกภาคสว่นครบั หลงัจากทราบขา่วว่าสนุขัมเีชือ้อยู่ ลงมาคุยกบัประชาชนร่วมกนั
โดยมไิด้นัดหมายมาจากระบบทีม่กีารแจง้เตือนไปยงัทุกส่วนทัง้ปศุสตัวท์ัง้ปกครองส่วนท้องถิ่นทางเกษตรทัง้ทหาร 
โดยเฉพาะทางคุณหมอ รพ. สต กล็งไป จะมปีระเดน็ในเรื่องของความภาคภูมใิจทุกสว่นตรงนี้มสีว่นเขา้ไปแกไ้ขปัญหา 
ท าความเขา้ใจชี้แจง  สาธารณสุขเรื่องความเขา้ใจสุขภาพอนามยัต่างๆกลุ่มเสีย่งต่างๆ ปศุสตัว์คุยเรื่องระเบยีบข้อ
กฎหมายในการด าเนินการเกีย่วกบัพืน้ทีส่แีดงตรงนี้ ครัง้แรกเราคุยว่าถา้ใชว้คัซนีในการควบคุมโทนสแีดงจะเอาอยูไ่หม 
หลายๆสว่นคบคดิกนับทสรุปกค็อืคงจะเอาไม่อยู่แน่นอนไม่รูว้่าสนุขัไปกดัทีไ่หนบา้งและมากน้อยแค่ไหนเรายงัไม่รู ้มนั
ค่อนขา้งเสีย่งเลยไดข้อ้สรุปว่าต้องท ารา้ยสุนัขทุกตวัในหมู่บา้น พืน้ทีต่รงนัน้ เราน าเรยีนว่าเป็นความโชคดขีองเรามนั
เป็นม่อนดอยและห่างไกลจากบา้นอื่น จงึท ารา้ยสุนัขระดมเจา้หน้าทีจ่ากทุกอ าเภอ เจา้หน้าทีป่ศุสตัวอ์าสาสมคัรผ่อดดี ี 
ผูน้ าชุมชน อปท ช่วยกนั ควบคุมไดภ้ายในสองอาทติยพ์ีน้่องคลายความวติกกงัวลไปไดใ้นระดบัหนึ่ง ท าอย่างไรในเมื่อ
สถานการณ์ภายนอกออกข่าวทุกวนั โรคพษิสุนัขบ้าเกดิทีน่ัน่ทีน่ี่ บงัเอญิว่าฝัง่ตะเขบ็ชายแดนไดข้่าวว่ามคีนตายจาก
โรคพษิสุนัขบา้ไม่รูว้่าเทจ็จรงิอย่างไร ทุกคนวติกกงัวลมาก ถามว่าอบตตัง้งบประมาณไวห้รอืไม่ เราตัง้งบประมาณไว้
อยู่ที่ 100,000 บาท หลงัจากเราประสานไปยงัหมู่บ้านอาสาสมคัรผ่อดีดผีู้น าชุมชนต่างๆลองไปส ารวจดูว่าในพื้นที่
ต าบลแม่สลองในนัน้ มสีุนัขทัง้หมดกีต่วั ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครบั ครัง้แรก 3,000 ตวั ไปรบัรอง ไปตรวจรายละเอยีดอกี
เพิม่มาเป็น 4,000 ตวั 4,000 ตวั งบประมาณ 100,000 บาทพอครบั สามารถเอางบประมาณทีไ่หนมาเพิม่ไดบ้า้งขาด
เหลอืเท่าไหร่ งบขาดประมาณ 20,000 หนกัสนุขั 4000 ตวันายกจงึโอนเพิม่มาใหเ้ป็น 120,000 บาท ระดมอาสาสมคัร
ทัง้ต าบลระดมเจ้าหน้าที่ปศุสตัว์เกือบทัง้จังหวัด ทัง้ ปภ  ทัง้ปศุสตัว์ท้องถิ่นอาสาปศุสตัว์มาช่วยกันประชุมเชิง
ปฏบิตักิารวางแผน ระดมฉีดวคัซนีภายใน 27 หมู่บา้นแบ่งกระจายก าลงั นี่คอืเสน่หข์องโครงการผ่อดดีเีฝ้าระวงัสขุภาพ
หนึ่งเดยีวหมายถงึว่ามนัเกดิการท างานในเชงิบูรณาการทนัททีนัใด ถ้าเทยีบกบัระบบราชการเดมิค่อนขา้งจะเชื่องช้า 
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รายงานไปตามล าดบัชัน้ เพราะระบบผ่อดดีเีขา้ไป ทุกภาคสว่นมุ่งมาทีแ่ม่สลองในโดยมที่านนายอ าเภอเป็นหวัเรอืใหญ่
ท่านก ากบัทุกหว้งเวลาทุกประเดน็ทีม่นัมเีรื่องของการสุม่เสีย่งและเรื่องของการแกไ้ขปัญหาท าอย่างไรใหม้นัส าเรจ็ เรื่อง
เวลาผมประทบัใจมากเลย ในการทีป่ระชาชนตื่นตระหนกทัง้ต าบล 2 ต าบลอยู่ตดิกนัเราสามารถควบคุมสถานการณ์
และท าใหพ้ีน้่องประชาชนนอนตาหลบั  ไดภ้ายในสองอาทติยน์ี่คอืความรวดเรว็ของระบบ การท างานเช่นเดยีวกนัท าไม 
ส่วนราชการแต่ละส่วนในระดบัอ าเภอและระดบัจงัหวดัมนัรวมกนัอยู่ตรงนี้ แบบไม่มคี่าตอบแทนอะไรมาดว้ยใจมาดว้ย
จติอาสาดว้ยพลงัทีว่่าอยากจะช่วยกนัท างานใหม้นัส าเรจ็ลุล่วง หลงัจากเราฉีดวคัซนีครบทุกหมู่บา้นทุกตวั อบตแม่สล
องในต่อยอดในเรื่องของการสรา้งความเขา้ใจลดการตื่นตระหนกต่างๆใหค้วามรูโ้ดยใชง้บประมาณของสปสช อกีสาม
แสนกว่าบาท ซึง่ผมเป็นเลขาอบรมอาสาสมคัรผ่อดดี ี อาสาปศุสตัวห์มู่บา้นละ 3 คนเราท าภายใน 1 เดอืน โดยมปีศุ
สตัวเ์ป็นแม่งานในเรื่องของเชงิวิชาการในเรื่องของความรู ้เป็นทางคุณหมอสาธารณสุข อบตเป็นเรื่องของงบประมาณ
และสถานทีน่ี่คอืเป็นการท างานร่วมกนัทีผ่มประทบัใจ มติดิา้นเวลาดา้นประสทิธภิาพการจดัการเรื่องของการท างานที่
ทุกคน มกีารท างานในเชงิบูรณาการน าเอาองคค์วามรู้แต่ละหน่วยงานมาแชรก์นัระดมการแก้ไข ปัญหา ต้องขอบคุณ
ทางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และทางจงัหวดัเชยีงราย ทางป้องกนักช็่วยกนั เอาโครงการและระบบดีๆ มาใช ้พืน้ทีผ่มมนั
เป็นเรื่องยากเพราะอยู่กนัคนละม่อนดอยการสือ่สารต่างๆยาก ทีห่มู่บา้นเทอดไทย เรากม็กีารจดัเดนิรณรงคใ์นทุกพืน้ที ่
นี่คอืการท างานอยู่ท่ามกลางปัญหาทีป่ระชาชนตื่นตระหนกในเรื่องของความไม่ปลอดภยักส็ิง่เหล่านี้มนัเป็นประเดน็ที่
หยบิยกมาอยากจะเล่าสู่พีน้่องอปทแต่ละแห่งไดร้บัรูร้่วมกนัว่านี่คอื แนวทางคอืทศิทางทีเ่ราน ามาใชแ้ลว้เกดิประโยชน์
เกดิความส าเรจ็พีน้่องประชาชนไดจ้ากการจดัการในการแกไ้ขปัญหาตรงนี้ถามว่าอบตแม่สลองใน ถูกต้องไหมหน่วย
ตรวจสอบ สตง. ถูกเรยีกเงนิคนืเรากช็ีแ้จงไปภายใต้ตามอ านาจหน้าทีท่ีม่อียู่ สตง. ว่าเป็นภาระกจิเป็นภาระหน้าทีข่อง
กรมปศุสตัวเ์ขาคุณอยากไปซือ้ เรากแ็ย่งไปว่าเรากม็หีน้าทีใ่นการป้องกนัโรคตดิต่อต่างๆไม่ว่าจะกรมปศุสตัว ์กอ็ยู่ใน
พรบจดัตัง้เหมอืนกนักส็ามารถจดัตัง้ไดม้องเป็นเรื่องอสิระในการบรหิารจดัการอสิระกรณีทีเ่กดิเรื่อง ผมคุยกบัสตงว่า เค
สอย่างนี้ราชการไม่ไดเ้สยีหายเหตุมนัเกดิ กรมปศุสตัวไ์ม่มงีบประมาณในการจดัซือ้วคัซนี อบตไม่ไดใ้ชง้บซ ้าซอ้นนะ
ครบั ราชการไม่ไดเ้สยีหายอะไร แต่ถา้ปศุสตัวจ์ะซือ้ อบต.กจ็ะซือ้ใชใ้นพืน้ทีเ่ดยีวกนัอนัน้ีเสยีหายแน่ คนไปกา้วล่วงเขา
ท าไมในขณะทีห่น่วยงานหลกัเขามอียู่แล้วเคสแบบนี้มนัไม่ใช่แบบนัน้ ในมุมมองของผมไม่เสยีหาย เป็นมุมมองทีจ่บ
ปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ คดิวางแผนร่วมกบัภาคกีบัการท างานที่อยู่ในพื้นทีแ่ละนอกพื้นทีท่ี่ ลงมาช่วยกนั รอบนี้คงแชร์
เพยีงแค่นี้ ไวโ้อกาสหน้าขอบคุณมากครบั 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ทีจ่รงิผมจะสง่ค าถามไปทีอ่าสาผ่อดดี ีเพราะว่าอาสาผ่อดดีเีป็นบุคคลทีจ่ะตอ้งรายงาน
ใน แอพพลเิคชัน่ ในเรื่องของหมากดัหมากดัคน หมาทีส่งสยัว่าเป็นพษิสุนัขบา้ ไม่ไดเ้ตรยีมกันมาก่อน ทีเ่ชยีงรายเกดิ
เยอะมากทัง้แม่สลองใน ทัง้ที่เทศบาลหว้ยสกั อ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงรายกเ็กดิเหตุการณ์นี้ จากที่ฟังทางท่านวชัรา
ภรณ์ ผอ. สาธารณสขุของเทศบาลท่าพระ เจาะประเดน็ของเรื่องสุนขัจรจดั ประเดน็ของท่านรองปลดั อบต.แม่สลองใน
จงัหวดัเชยีงรายกจ็ะเป็นหมามเีจา้ของ ผ่อดดีไีปช่วยการท างานในระดบัภาคทีีอ่ยู่ในพืน้ที ่เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิการ
ท างานร่วมกนัไดด้มีาก อนัน้ีคอืสิง่ทีท่่านเล่าใหฟั้ง ผมขออนุญาตมาทีท่่านปศุสตัว ์ท่านเป็นสตัวแพทยป์ระจ าส านกังาน
ปศุสตัว์จงัหวดัเชยีงราย เล่าเรื่องที่มาต่อเนื่องของแม่สลองในหรือที่เกี่ยวขอ้งกบัเทศบาลห้วยสกันะครบัของจงัหวดั
เชยีงรายเชญิครบั 
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- น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ นายสตัวแพทยช์ านาญการ ปศสุตัว ์จ.เชียงราย: ในส่วนของจงัหวดัเชยีงรายในปีที่
ผ่านมาต้องบอกว่า โรคพษิสุนัขเป็นประเดน็ทีโ่ด่งดงักรณีแม่สลองในเป็นเหตุการณ์ที่
ตื่นตระหนกกนั ขอแจ้งในเรื่องทีท่่านรองปลดัเล่าใหฟั้งว่าท าไมต้องมกีารท าลายหมา 
จริงๆหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่าอาข่า บริบทของพื้นที่ชาวบ้านที่เขาอยู่ในชนเผ่า 
บา้นเรอืนปลูกแบบตดิดนิ  หมาแมวเขา้ออกบา้นเขา้นอกออกในเขา้ไปนอนอยู่ในบา้น
กบัเจ้าของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีหมาไล่กดัหมาของชาวบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ปลายปี 2560  ม ี1 ตวัไล่กดัหมา ตวัไล่กดัหมาในหมู่บ้านกดั ตอนกลางคนื เพราะมี
การสอบสวนโรค ในคนืทีม่นัไปกดัหมาตวัไหนทีเ่ป็นแผล ปรากฏว่ามชีาวบา้นมาลงชื่อ
ว่ามหีมาทีถู่กโดนกดัและมรีอยเขีย้วโดนกดัประมาณอยู่ทัง้หมด 60 ตวั อนัน้ีโดนกดัคนื

นัน้คนืเดยีวทีโ่ดนกดั 60 กว่าตวั ผมลงพืน้ทีไ่ปส ารวจหมา 120 ตวั ในหมู่บา้น เราไม่รูว้่ามนัแพร่กระจายไปมากแคไ่หน 
ตวัทีไ่ปกบัเขาเป็นบวกแลว้ หลงัจากประกาศเขตโรคระบาดแลว้ ทุกฝ่ายเรยีกประชุมชาวบา้นน าโดยนายอ าเภอเป็น
ประธานในประชุม ท าประชาคมร่วมกนั แนะน าให้ชาวบา้นขงัสุนัขไว ้6 เดอืน สุนัขหลงัจากทีถู่กหมาบา้กดัระยะที่จะ
แสดงอาการมนัมรีะยะทีจ่ะแสดงอาการคอื 10 วนั ถึง 6 เดอืน  เราเลยให้เขากกัสุนัขไว้ที ่6 เดอืน  แต่ชาวบ้านไม่มี
ประสทิธภิาพในการทีจ่ะกกัสนุขัได ้โดยท าการลงประชาคมร่วมกนัว่ามกีารท าลายสุนขั หลงัจากที่ประชาคมและ สุม่น า
หวัไปตรวจเราพบผลบวกอกี 4 หวั เหตุการณ์นี้ถอืว่าเป็นเหตุการณ์ทีช่าวบา้นในพืน้ทีทุ่กคน ขอบคุณเรา ขอบคุณหมอ
ขอบคุณเจา้หน้าทีทุ่กคนทีท่ าใหลู้กหลานของเขาปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ เขาบอกเลยว่าเขาห่วง ห่วงประชาชนใน
พืน้ทีก่่อนทางเชยีงรายในปี 2561 ทีผ่่านมามรีะบาดทีเ่กดิขึน้ประมาณ 8 ครัง้ในการระบาดของโรคพษิสนุขับา้สว่นใหญ่
เป็นพื้นที่ชายแดนทีเ่รารู้กนักค็อืเป็นพืน้ทีอ่ยู่ตดิประเทศเพื่อนบา้นประเทศพม่าประเทศลาว 2 ประเทศลาวอาศยักนั
แบบว่าครอบครวัญาตพิีน้่องมกีารไปมาหาสู่เดนิทางขา้มผ่านด่านเป็นทางเทา้ทีเ่ดินผ่านกนัไดเ้ลย ไม่ว่าจะเป็นสตัวป่์า
น าโรคพษิสนุขับา้สามารถตดิดว้ย ได ้สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทุกชนิดมคีวายมวีวัมหีมทูีเ่ป็นโรคพษิสนุขับา้แลว้ หรอืแมแ้ต่
คา้งคาวกย็งัสามารถน าพษิสุนัขหน้ามาสู่คนได้ กระรอกกระต่ายทีอ่ยู่ในป่าสตัวป่์าทัง้หลายสามารถตดิพษิสุนัขบา้ได้
เพราะฉะนัน้เราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์การระบาดมนัจะเกิดขึน้เมื่อไหร่ของเชยีงรายนะครบั พอลงมาถึงระบบผ่อดดีี 
เชยีงรายตื่นตวัชาวบา้นทัง้จงัหวดั ผมไม่เคยมยีอดการฉีดวคัซนีเยอะเท่านี้มาก่อนมคีนประสงคท์ี่จะฉีดวคัซนีถงึกบั
ซ ้าซอ้น ฉีดแลว้กจ็ะฉีดอกี เขาคดิว่าถ้าฉีดเยอะๆฉีดซ ้าๆมนัจะสามารถป้องกนัโรคไดป้้องกนัอนัตรายจากโรคพษิสนุขั
บา้ไดท้ าใหย้อดการฉีดวคัซนีในสตัวใ์นพืน้ที ่อปท.บางแห่งจดัซือ้วคัซนีกนั 2-3 รอบเพราะว่าไม่พอ เหตุการณ์คอืวคัซนี
ขาดตลาดหาซือ้วคัซนีไม่ได ้อย่างทีท่ ัง้ประเทศเราเจอคอืคนตื่นตระหนกกนั ระบบผ่อดดีขีองเรา กถ็ูกเรยีกขึน้มาใชง้าน
เพราะคนเริม่ตระหนักถงึเหตุการณ์เวลามหีมามแีมวทีก่ดัคน ระบบจะท าการแจง้เตอืน แลว้เรากจ็ะลงพืน้ทีไ่ปสอบสวน 
เหตุการณ์ครัง้หนึ่งที่เราลงไปคอืเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในเทศบาลห้วยสกัประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2561 ที่ผ่านมามี
ระบบแจง้เตอืนเขา้มาว่า มสีุนัขตาย 1 ตวั ก่อนตายแสดงอาการคลา้ยกบัโรคพษิสุนขับา้ พอแจง้เตอืนเขา้มาในระบบมี
การตาย สาธารณสุขลงพืน้ที ่ปศุสตัวล์งพืน้ที ่พอลงพืน้ทีเ่จา้ของฝังน้องหมาลงไปเรยีบร้อยแลว้ จงึมกีารสอบถามว่า
เหตุการณ์มนัเป็นอย่างไร สุนัขตวันี้มเีจา้ของมลีูกมาประมาณสกั 2-3 ตวัแลว้แม่หมาขีเ้รือ้น ประวตัคิอืไม่ไดร้บัการฉีด
วคัซนีพษิสุนัขบา้ เพราะไม่มใีครกลา้จบัเจา้ของไม่อยากจบั พอไม่มกีารฉีดวคัซนีเหตุการณ์ก่อนหน้านัน้สกัประมาณ 1 
อาทติยน้์องหมาตวันี้มนัแสดงอาการป่วย ไม่กนิอาหารไม่กนิขา้ว เพราะปกตมิาป่วยทัว่ไปจะไม่กนิอยู่แลว้ จากนัน้ก็กนิ
ไม่ไดก้ต็าย พอหมาตายเจา้ของกน็ าไปฝัง ดว้ยความกงัวลใจของชาวบา้นว่าหมาตายไม่กนิอาหารผดิปกตอิยู่ดีๆ ตาย 
จงึลงพืน้ทีไ่ปขุดซากน้องหมาขึน้มาตรวจ สาธารณสุขลงไปเกบ็ขอ้มูลสอบสวนเจ้าของหาผู้สมัผสัและน าไปฉีดวคัซนี
ก่อน  เราส่งหวัหมาไปตรวจกบัปศุสตัวโ์ดยการด าเนินการจากปศุสตัวอ์ าเภอในพืน้ทีพ่่นน ้ายาฆา่เชือ้และใหค้ าแนะน า
แก่เจา้ของ หลงัจากทีเ่ราไดร้บัหวัสุนัขกส็่งไปตรวจทีห่อ้งแลปจงัหวดัล าปางหลงัจากนัน้ผลออกมาว่าเป็นลบต่อโรคพษิ
สุนัขบา้ เจา้ของต้องการแค่นี้อยากรูว้่าหมาเป็นโรคหรอืเปล่าไม่ไดต้ดิใจว่าหมาจะตายจากอะไร แค่อยากรู้ ว่าเป็นโรค
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พษิสนุขับา้หรอืไม่  คอืคนในพืน้ทีต่ระหนกักบัโรคพษิสุนขับา้มาก ชาวบา้นตื่นตวักบัโรคพษิสนุขับา้จรงิๆเลยมกีารแจง้
เขา้มาในระบบ และเรากไ็ดล้งพืน้ทีใ่นการด าเนินการครบัผม 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: คุณหมอไดพู้ดถงึการจดัการของปศุสตัว ์ผ่อดดีที าใหเ้กิดการท างานร่วมกนัในระดบั
พืน้ทีพ่อดเีป็นเรื่องทีน่่าภูมใิจนะครบั ตอนนี้คอืปัญหาทีเ่ป็นเรื่องเล่ามนัมทีัง้เรื่องของ
หมาจรจดั เรื่องของหมาวดั หมาวดัถือว่าเป็นหมาจรจดั ประเดน็กค็อืว่าทัง้หมดทัง้
มวลเกี่ยวขอ้งกบัอปท แม้แต่หมากดัคน เป็นเรื่องของปศุสตัว์หรอือปท แต่สุดทา้ย
ท่านกป็ฏเิสธไม่ได้ที่จะต้องดูแลประชาชน ปศุสตัว์กอ็าจจะมรีะเบียบมกีฎหมายมี
วธิกีารทางวชิาการเขา้มาเกีย่วขอ้ง แต่อบตกต็อ้งไปดแูลประชาชนทีจ่ะใหเ้ขามคีวาม
ปลอดภยัอย่างไรทีจ่รงิแลว้ในเรื่องของหมากดัคน ถ้าจะไม่ใหม้นักดัน่าจะดทีีส่ดุแต่ที
นี้คอืปศุสตัวห์รอืทางสตัวแพทย ์ไปจบัหมาเพื่อไม่ใหม้ากดัคนเป็นไปไม่ได ้แต่ผมก็
นึกถงึอาจารยห์มอเปียร ์ผมเคยไดคุ้ยกบัอาจารยห์มอเปียรว์่ามนัมคีาถาทีจ่ะไม่ท าให้
หมากดัคนก็ได้ คาถาที่ว่านี้เขาท ากนัอย่างไร ประเด็นก็คือว่ามนัจะเกี่ยวข้องกบั 
อปท.เรา ในหลายมติ ิทัง้มติกิารดแูลหมาและดแูลคน ตรงนี้อยากใหว้ทิยากรอกีท่าน

หนึ่ง ท่านเชีย่ววชาญกฎหมายทางดา้นสาธารณสขุ พ.ศ 2535 ท่านเคยเป็นทีป่รกึษาของ สปสช.ทางดา้นกฎหมาย เป็น
ผูอ้ านวยการส านกัศนูยก์ฎหมายของกรมอนามยั และคณะกรรมการสาธารณสขุตาม พรบ.การสาธารณสขุ ผมอยากจะ
เชญิท่านอาจารยศ์ุมล เล่าประเดน็น้ีใหทุ้กคนฟังครบัขอเชญิครบั 

- คุณศุมล ศรีสุขวัฒนา ท่ีปรึกษาจากกรมอนามัย : ผมว่าเป็นความโชคดีของ
ชาวบา้นทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีม่เีจา้หน้าที ่ใสใ่จและกด็ าเนินการบรูณาการสามารถแกไ้ขปัญหา
ได้อย่างทนัการณ์และเป็นรูปธรรม นี่ น่าจะเป็นตัวอย่างของพื้นที่อื่นๆที่น าไปใช้ได้  
อย่างไรกต็ามนี่เป็นผลพวงของผ่อดดีทีีเ่กดิขึน้อย่างหนึ่งเป็นเรื่องทีต่่อเนื่องกนับางทผี่อ
ดดีมีสี่วนมาช่วยเสรมิท าใหก้ารท างานร่วมกนัเป็นไปได้มากขึน้ เรามองถึงเหตุการณ์
แบบนี้มนัเชื่อมต่อในเรื่องกฎหมายนะครบั พวกเราตอ้งเขา้ใจว่าแทท้ีจ่รงิหน่วยงานของ
รฐัลว้นถูกจดัตัง้ขึน้มาตามกฎหมายทัง้นัน้ กฎหมายกจ็ะระบุไปเลยว่ากฎหมายประเภท
ไหนมหีน้าทีอ่ะไร ท าไมเรื่องนี้เป็นของกรมปศุสตัวท์ าไมเรื่องนี้เป็นของทอ้งถิน่เป็นของ
กรมอนามัยเป็นของส านักงานของท้องถิ่นก็เพราะว่าในกฎหมายระบุอยู่แ ล้วว่า
หน่วยงานแบบนี้เป็นหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ในการดูแลปัญหาต่างๆ แต่ความพเิศษ
ของทอ้งถิน่อยู่ทีว่่าทอ้งถิน่เป็นองคก์รของรฐั ทีดู่แลทุกส่วนของประชาชนในทุกมติโิดยหน้าทีข่องทอ้งถิน่กจ็ะพบเรื่อง
ของหน้าที่ อาชพี วฒันธรรม  การศกึษา สาธารณสุขความเป็นอยู่ท้องถิน่จึงมปีฏสิมัพนัธก์บัประชาชนอย่างใกลช้ดิ 
กลไกการเลอืกตัง้ท าใหค้วามสมัพนัธก์บัทอ้งทีก่บัผูบ้รหิารจงึมปีฏสิมัพนัธก์นัค่อนขา้งแน่นแฟ้นใกลช้ดิกนั นี่คอืระบบที่
เป็นอยู่จากระบบตรงนี้ในภารกจิของหน่วยงานของรฐัแต่ละจุดแต่ละหน่วยกจ็ะตอ้งท าหน้าทีใ่นสว่นตรงนัน้ในกรณีเคสที่
เกดิขึน้เรากจ็ะดูว่า หน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นทอ้งถิ่นทีต่้องดูแลประชาชนย่อมต้องเคารพต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชน
ตามกฎหมายประชาชนทุกครวัเรอืนต้องมสีทิธแิละเสรภีาพ สทิธเิสรภีาพในการเลีย้งสตัวผ์มอยากจะเลีย้งสุนัข 3 ตวั  
ผมตอ้งมเีสรภีาพทีจ่ะเลีย้งไดโ้ดยภาพทัว่ไปแต่ดว้ยเหตุทีว่่าการเลีย้งสนุขัซึง่มโีอกาสจะเป็นโรคพษิสนุขับา้ มผีลกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะคอืแพร่กระจายไดท้ าใหค้นเสยีชวีติไดต้รงนี้จงึเป็นเหตุผลของการทีร่ฐัเขา้มาจ ากดัเสรภีาพตรงนี้
ว่าถา้คุณจะเลีย้งอย่างไร นัน่คอืประเดน็ เพราะฉะนัน้เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เมื่อสนุัขตวัหนึ่งไปกดัสุนขัตวัอื่นว่าไปแลว้เป็น
การละเมดิสทิธขิองกนัและกนัของครวัเรอืนและครวัเรอืนระหว่างเจา้ของและเจ้าของผมเป็นผู้เสยีหายสุนัขผมไดร้บั
บาดเจ็บผมมสีทิธิเ์รียกร้องในฐานะเจ้าของสุนัข แต่ประเด็นน้ีเลยถึงเรื่องของสุขภาพอนามยัซึ่งเป็นประโยชน์ของ
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สาธารณะจงึมกีฎหมายฉบบัหนึ่งเรยีกว่ากฎหมายโรคพษิสุนัขบา้ จงึเป็นอ านาจของพนักงานทีเ่ขา้ไปจดัการไดค้ าถาม
คอืเราจะเขา้ไปจดัการเรื่องนี้ไดอ้ย่างไร ตอ้งไปดกูฎหมายเรื่องโรคพษิสนุขับา้ว่าถา้เป็นกรณีของการเกดิโรคเกดิขึน้ เจา้
พนักงานย่อมมสีทิธิท์ี่จะสัง่การให้เจ้าของสุนัขต้องกกัสตัว์ไว้หรือต้องน าสตัว์นัน้ไปตรวจสอบหรือฉีดวคัซีนซึ่งเป็น
อ านาจของเจา้พนักงานทีจ่ะสามารถท าไดอ้นันี้เป็นตามกลไกของกฏหมายรวมทัง้สุนัขจรจดัทีส่งสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขั
บา้สามารถน าไปท าลายไดห้รอืจะจบัไปฉีดวคัซนีกไ็ดข้ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้พนักงานบนพืน้ฐานของหลกัวชิาการที่
จะตอบโจทยน์ี้ได ้จะเหน็ไดว้่าดว้ยกระบวนการของการใชอ้ านาจทางกฎหมายเขา้ไปจดัการมนัท าไดภ้ายใต้กรอบของ
ปัญหาทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ สว่นตวักฎหมายสาธารณสขุนัน้เป็นกฎหมายทีจ่ะมาคุม้ครองป้องกนั มอียู่ 2 หมวดอนั
แรกเป็นกฎหมายทีใ่หอ้ านาจแก่ทอ้งถิน่เป็นผู้ท าหน้าโดยตรงคอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่มรีะดบัตัง้แต่จงัหวดัอ าเภอต าบล
รวมทัง้ในทอ้งถิน่ดว้ยเจา้พนกังานสาธารณสขุดว้ยอกีคนนึงผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นายกอบตกด็นีายกเทศมนตรกีด็มีสีทิธิ ์
เลอืกตัง้บุคลากรของตวัเองเป็นเจา้พนักงานตามกฎหมายสาธารณสุขได้ ค าถามกฎหมายสาธารณสุขก าหนดกตกิา
อย่างไรบา้งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการคุม้ครองและป้องกนัโรคในเรื่องนี้ไดก้จ็ะมอียู่ 2 หมวดนะครบั หนึ่งคอืการเลีย้งหรอื
ปล่อยสตัวใ์นกฎหมายบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัโรคตดิต่อทีเ่กดิจากสตัวใ์หร้าชการทอ้งถิน่มอี านาจออกกฎ
กตกิาซึง่เราเรยีกว่าขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืว่าขอ้ก าหนดกฎหมายทอ้งถิน่นัน่เองก าหนดให้เขตทอ้งทีห่า้มเลีย้งสตัว ์ตรง
นี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงเป็นเรื่องหลักวิชาการถ้าจ าเป็นเห็นว่าในพื้นที่มีการเลี้ยงสตัว์ประเภทนี้ก็สามารถเขยีนใน
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ไดเ้ลยว่าพืน้ทีต่รงนี้ 1 ตารางกโิลเมตร หา้มมใิหม้กีารเลีย้งโค กระบอื เพราะมนัจะท าใหเ้หน็ว่าเกดิ
อะไรกแ็ลว้แต่ทีท่ าใหเ้กดิผลท าใหป้ระชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ที่เลีย้งโคกระบอืไม่ได ้ประการทีส่องคอืประกาศเป็นเขตพื้นที่
ทีว่่าเลีย้งใหไ้ม่เกนิในจ านวนทีก่ าหนด เลีย้งมากไปไม่ดมีปัีญหาเรื่องกลิน่ความสกปรกหรอืเสยีงดงัทีอ่า จารยบ์ุญต่วน
พูดถึง  ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถก าหนดได้ แต่ถ้าเป็นแบบที่ 3 นัน่คือพื้นที่ที่ยอมให้เลี้ยงได้แต่อยู่ภายใต้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น มาตรการฉีดวคัซนีสุนัขทุกปีอายุตัง้แต่ 2-4 เดอืนขึน้ไป นี่เป็นมาตรการการป้องกนั 
การก าหนดแบบนี้จงึเป็นการวางกตกิา การวางกตกิาแบบนี้ เป็นวางกตกิาบนพืน้ฐานของปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้เพราะ
กฎกระทรวงสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสุขภาพอนามยัของประชาชนอนัเกิดจากการจดัการด้านอนามยั
สิง่แวดล้อมนะครบั ผมเรยีกว่ามนัเกี่ยวขอ้งนัน่เป็น หมวดที่ 6 เป็นกฎหมายที่เสรมิโรคพษิสุนัขบ้า ด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อเกดิโรคแลว้มกีารประกาศเป็นเขตเรื่องโรคระบาดสตัวจ์งึมอี านาจในการจดัการแต่ในกรณีนี้ไม่ต้องรอ คดิว่าถ้า
สถานการณ์ในพืน้ทีข่องเราไม่ว่าจะเป็นไขห้วดันกพษิสุนัขบา้สถานการณ์การเลีย้งสตัวถ์้าเหน็ว่ามโีรคประจ าถิน่กใ็ดก็
ตามทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทอ้งถิน่สามารถใชก้ฎกตกิาตรงนี้ไดน้ัน่เป็นหมวดที่ 6 สว่นอกีหมวดหนึ่งคอืหมวดที ่7 ในภาคเมื่อ
เชา้ผมไดฟั้งท่านปลดัพูดถงึว่ามบีทบญัญตัทิีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพกรณีทีม่กีารเลีย้งสตัวใ์ดๆทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่อ้งถิน่นัน้
กฎหมายสาธารณสุขใหอ้ านาจแก่ทอ้งถิน่ทีจ่ะตดัสนิใจว่าจะก าหนดการควบคุมเรื่องการเลีย้งสตัวใ์นทอ้งถิน่ต่อหรอืไม่ 
และจะก าหนดการเลี้ยงสตัว์ประเภทไหนทีจ่ะควบคุม ขึน้อยู่กบัท้องถิน่พจิารณาว่าชุมชนของเราเป็นเมอืงแบบนี้มนั
สมควรจะมีการเลี้ยงสตัว์ใหญ่อยู่หรือเปล่าถ้าไม่สมควรก็ก าหนดมาเลยว่าเป็นกิจการที่จะมีการควบคุม  เมื่อมีการ
ก าหนดกต็้องมกีารขออนุญาตจากท้องถิ่นก่อนในการเลี้ยงท้องถิ่นกจ็ะควบคุมระบบในการเลี้ยงที่จะไม่ใหก้่อใหเ้กดิ
ผลกระทบขา้งเคยีง จะเหน็ว่ากฎหมายสาธารณสขุเป็นกฎหมายทีเ่ปิดครอบคลุมกวา้งกว่าไม่จ ากดัแค่เรื่องสนุขัหรอืแมว 
เป็นของสตัว์เลี้ยงที่มอียู่ทุกชนิดที่มอียู่ในชุมชนหากเหน็ว่าจ าเป็นสามารถกด็ าเนินการได้ มองในมติินี้มองเป็นมติทิี่
สามารถเสริมงานเรื่องโรคพษิสุนัขบ้าได้ ส่วนกรณีเรื่องของสุนัขจรจดัและพื้นที่ที่พูดถึงเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ใน
กฎหมายของโรคพษิสุนัขบ้าชดัเจนว่า เจ้าพนักงานไปจดัการได้เลยถ้ามีเหตุการณ์สงสยัว่าเป็นโรคพษิสุนัขบ้า แต่
กฎหมายสาธารณสขุไม่ไดเ้ป็นแบบนัน้ ถา้เป็นเขตพืน้ทีห่า้มเลีย้งโดยเดด็ขาดหา้มปล่อยโดยเดด็ขาดแลว้ปรากฏว่า เกดิ
มีสุนัขตัวหนึ่งมนัเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แน่นอนถ้ามีเจ้าของ เจ้าของมีความผิดเป็นการเลี้ยงฝ่าฝืนในข้อบญัญตัิ
ทอ้งถิน่ ถ้าไม่ปรากฏเจา้ของใหจ้บัสตัวต์วันัน้มาไดจ้บัเพื่อจะมาถามว่าใครเป็นเจา้ของและรบัผดิชอบ แต่ครบ 30 วนั
แลว้ไม่มเีจา้ของมาแสดงตวักฎหมายบอกว่าใหส้ตัวน์ี้เป็นของทอ้งถิน่เลยทอ้งถิน่จะท าอะไรกไ็ม่ว่ากนั เพยีงแค่อย่าให้
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เกดิปัญหาเรื่องการทารุณกรรมสตัวก์จ็ะมขีอ้ทางกฎหมายอนันี้คอืเรื่องทีท่อ้งถิน่สามารถท าได ้แต่ถา้เป็นกฎหมายเรื่อง
พษิสนุขับา้มเีวลาภายใน 5 วนั ถา้ไม่มใีครมาแสดงตวัหรอืมารอ้ง เจา้พนกังานกส็ามารถด าเนินการไดท้ าลายไดเ้ลย อนั
นี้กเ็ป็นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ตรงนี้ผมเรยีนว่า กฎหมายมไีวเ้พื่อแกปั้ญหาใหก้บัชุมชนสิ่งทัง้หลายทีผ่มพูดผมพูดใน
เชงิของตวับทกฎหมาย แต่เวลาจะใช้จรงิต้องมเีหตุมผีลแต่ที่ส าคญัต้องมกีารสื่อสาร กรณีที่เกดิขึน้ในเชยีงรายเป็น
ประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิการตื่นตวัและพรอ้มทีจ่ะมกีารลงมอืในทุกมติโิดยทีไ่ม่ต้องใชอ้ านาจทางกฎหมายประชาชนกย็นิดทีี่
จะช่วยและร่วมมอือนัน้ีกไ็ม่จ าเป็นตอ้งใชก้ฎหมาย แต่กม็ปีระชาชนทีด่ือ้แพ่งโดยไม่ใสใ่จกบัปัญหาสาธารณะอาจจะตอ้ง
มกีารสื่อสารคุณต้องมกีารแกปั้ญหาตรงนี้กบัส่วนรวมถ้าไม่ท าต้องใชอ้ านาจในการจดัการกว็่ากนัไป อนันี้กจ็ะเป็นมติิ
ทางดา้นกฎหมายทีจ่ะมาช่วยเสรมินะครบั 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ถ้าหากท่านนายกฯ ไปเจอหมาจรจดัในพืน้ทีข่องท่านกรุณาอุม้มานะครบั อุม้มาแลว้
ไปปล่อยวดั ไม่ใช่วดัเราไปวดัทีอ่ื่น คงไม่ใช่อย่างนัน้นะครบัทีอ่าจารยศ์ุมลพดูมนักม็ปีระเดน็ ทีท่างทอ้งถิน่จะตอ้งเอาไป
พจิารณาเพราะเครื่องมอืผ่อดดีเีป็นเครื่องมอืทีเ่อาไวเ้ฝ้าระวงัเป็นการสื่อสารการท างานในระดบัพื้นที่ แต่กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งการดแูลหมาเกีย่วขอ้งอยู่ 2 ตวัตามกระทรวงสาธารณสขุตามทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มนัมปีระเดน็หนึ่งทีว่่าหมาจร
จดัทีอ่าจารยศ์ุมลไดบ้อกไว ้ว่ามอี านาจทุกอย่างจบัมนัได ้แต่ไปฆ่ามนักไ็ม่ได ้ท าอย่างไรล่ะครบักอ็ุม้มนัไปปล่อยทีอ่ื่น 
คงไม่ใช่ เพราะว่าแนวคดิอนันี้ คุณหมอภาณุพฒัน์จะเพิม่เตมิได ้ปัจจุบนัท่านกส็นใจปัญหาพษิสุนัขบา้และท าอย่างไร
หมาจรจดั จะเขา้ไปจดัการหรอืมทีีพ่กัหรอืมคีอนโดใหอ้ยู่ตรงนี้จะเพิม่เตมิไดไ้หมครบั 

- น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ นายสตัวแพทยช์ านาญการ ปศุสตัว ์จ.เชียงราย : ประเด็นเรื่องหมาจรจดัอย่างที่
อาจารยไ์ดแ้จง้มา ใหม้กีารกราบไวใ้นพืน้ทีอ่ปท.มหีน้าทีน่ าสนุขัจรจดัมากกั ทอ้งทีก่จ็ะมคี าถามว่ากกัแลว้เอากลบัไปไว้
ไหนต่อ อปท./เทศบาลจะเอาไปไวไ้หน  ปศุสตัวก์จ็ะมเีชลเตอรห์รอืว่าศนูยท์ีพ่กัพงิปศุสตัวก์จ็ะเอาไวก้บัสตัวท์ีเ่ป็นโรค 
เป็นทีไ่วส้ าหรบักกัโรคต่างๆเราไม่ไดม้สีว่นทีจ่ะใชใ้นการรบัสตัวไ์ม่มเีจา้ของเขา้มาเลีย้ง แต่ดว้ยปัจจุบนัมโีครงการสตัว์
ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้โครงการนี้ไดใ้หง้บประมาณมกีารสรา้งศนูยพ์กัพงิน าร่องตอนนี้มอียู่ 5 จงัหวดั 
อย่างภาคเหนือจะอยู่ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมไ่ดด้ าเนินการมกีารสรา้งแผนคอืน่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2562 นี้น่าจะเริม่ใชง้าน
ไดแ้ต่ปัญหาเท่าทีม่องกค็อืศูนยพ์กัพงิจะรองรบัไดแ้ค่ไหนส าหรบัหมาจรจดัซึง่แค่ในจงัหวดัเชยีงรายสตัวจ์รจดัทีเ่ราขึน้
ทะเบยีนไวป้ระมาณ 1 300 กว่าตวั ไม่ว่าจะอยู่ในวดัในโรงเรยีนตามตลาด สตัวเ์หล่านี้เจา้หน้าทีเ่ราจะเขา้ไปจบั กจ็ะมี
คนแสดงตวัว่าเป็นเจา้ของ เป็นมาของตลาดเป็นมาของคนทีเ่ลีย้งอยู่แต่เมื่อไหร่ทีห่มาไปกดัคนหรอืกดัเดก็กดัมาดว้ยกนั
แลว้หาคนทีร่บัผดิชอบจะไม่มใีครรบัผดิชอบเลยจะไม่มใีครแสดงตวัว่าเป็นเจา้ของทนัท ีอนันี้คอืเป็นเหตุการณ์ปกต ิใน
เรื่องของการกากมนักเ็ป็นเรื่องทีเ่ป็นประเดน็อยู่แต่ละพืน้ทีอ่ปทเราสามารถสรา้งเป็นศนูยพ์กัพงิประจ า ในอปทนัน้ๆได้
โดยมกีารรบัสนุขัจรจดัไปดแูล ปศุสตัวพ์รอ้มทีจ่ะด าเนินการร่วมกนัในการทีจ่ะท าหมนัฉีดวคัซนีใหไ้ด ้แต่จะตอ้งมคีนรบั
ไปเลีย้งต่อตรงนี้กย็งัเป็นประเดน็ทีว่่าหากเรามกีารจดัการตรงนี้ มกีารบรูณาการร่วมกนัไดก้จ็ะลดปรมิาณสตัวจ์รจดัตรง
นี้ได ้

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: เรื่องเล่าจากเวทนีี้จากประสบการณ์ของแม่สลองในการบรหิารจดัการสถานการณ์ของ
ปศุสตัว ์ของกระทรวงสาธารณสุข กเ็ป็นขอ้มลูทีม่าใหพ้วกเราไดเ้หน็ปรากฏการณ์ตรงนี้นะครบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมา ผม
ขอเวลาตรงนี้ 

- คุณศุมล ศรีสุขวฒันา ท่ีปรึกษาจากกรมอนามยั: เมื่อสกัครู่เรื่องสุนัขจรจดัเรื่องนโยบายการท าหมนั สตัว์จรจดั
ทัง้หลาย กเ็ป็นส่วนหนึ่งกเ็ป็นวธิกีารหนึ่งของการจ ากดัจ านวนหรอืประชากรของสตัวท์ีไ่ม่มเีจา้ของ  ส่วนเรื่องทีว่่าท า
หมนัแลว้จะมกีารเลีย้งกนัอย่างไร ในวถิชีวีติจรงิของสงัคมไทยมนัมสีตัวจ์รจดัแบบนี้อยู่ทีว่ดัทีต่ลาดเดนิไปเดนิมาชุมชน
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อาจจะรูส้กึว่ากึง่เป็นเจา้ของกึง่ไม่ใช่เจ้าของ  ผมว่าประเดน็ความเป็นเจา้ของกบัเรื่องของถ้าหน่วยงานของรฐั ทัง้ปศุ
สตัว์และท้องถิ่นเห็นเป็นความจ าเป็นต้องมีการจ ากดัสุนัขจรจดัและมีการจดัใครก็ตามที่แสดงตัวเป็นเจ้าของกข็ึน้
ทะเบียนเลยตามกฎหมายพิษสุนัขบ้า ให้บตัรประจ าตัวให้เครื่องหมายประจ าตวัสตัว์ก็จะรบัรู้ว่าตนนี้แสดงตัวเป็น
เจา้ของถา้เขากลา้แสดงตวั ถา้มอีะไรเกดิขึน้คุณตอ้งรบัผดิชอบนี่กต็รงไปตรงมาแต่ถ้าเกดิไม่มจีะไปแลว้กจ็ะไป แลว้ถา้
เกดิปรมิาณมนัเยอะเราต้องมกีารจดัการประเดน็แบบนี้ถ้าคนในชุมชนรบัรู ้ท้องถิ่นพร้อมทีจ่ะตัง้งบประมาณเพื่อการ
ด าเนินการดูแลสุนัขจรจดัเหล่านี้ได้ ถ้าชุมชนเหน็พ้องเคยมที้องถิ่นพร้อมที่จะท าทุกสิง่ทุกอย่างที่ชุมชนประสบ แต่
ปัญหาคอืว่าทีผ่่านมามนัไม่ค่อยเป็นประเดน็แต่ทอ้งถิน่จะรูส้กึว่าถูกสัง่จากเบือ้งบนลงมา เพราะจบัมาแลว้ท าไงมนัไม่มี
ค าตอบถา้มนัเป็นปัญหาของชุมชนจรงิๆชุมชนกจ็ะช่วย ชุมชนกจ็ะบอกเอง และตัง้งบรองรบัมนัจะไม่มปัีญหา ผมเขา้ใจ
ว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเราว่าไปตามระบบมนัจ าเป็นหนึ่งก็คือเจ้าพนักงานหรือบุคคลที่อ า นาจในการตัดสนิใจว่าสมควร
ด าเนินการในประมาณไหน 2 คอืชุมชนรบัรู้ประมาณไหน 3 เจ้าพนักงานในท้องถิ่นหรอืทอ้งถิน่ซึ่งเป็นองค์กรทีเ่ป็น
ผูจ้ดัการรบัรูแ้ละไดร้บัฉันทามตขิองประชาชนอย่างไรผมนึกถงึประเดน็หนึ่ง เรื่องสุกรทีจ่งัหวดัราชบุรนีครปฐม มคีน
รอ้งเรื่องกลิน่เหมน็ พืน้ทีไ่ม่มรีอ้งเรยีนทุกคนรูว้่าการเลีย้งสกุรของเขามนัเป็นวถิชีวีติเขาไม่ตดิใจ เพราะการใชก้ฎหมาย
เรากไ็ม่ควรจะต้องไปวุ่นวาย ตรงนี้คอืนัยยะส าคญัมนัจงึเป็นการปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหท้อ้งถิ่นดูแลประชาชน ตรงนี้
เป็นหน่วยงานที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของ สตง. ผมมีความรู้สกึว่า
ตรวจสอบงบประมาณการใชเ้งนิของแผ่นดนิซึง่ไม่ผดิผมมคีวามรูส้กึว่าสตง กา้วล่วงเกนิโดยทีไ่ม่รบัฟังขอ้เทจ็จรงิ และ
ความจ าเป็นของเหตุการณ์ แมว้่ามกีารใชง้บเกนิจากอ านาจหน้าที ่งบประมาณตอ้งผ่านการกระจายอ านาจก่อนมนัแขง็
ทื่อเกนิไปเกนิกว่าทีจ่ะรองรบัต่อความเป็นจรงิของสงัคมได ้สตง. ต้องปรบัทศันคต ิ2 คอืการใชดุ้ลพนิิจ ใชดุ้ลพนิิจตาม
ตวัหนังสอืทีเ่คยอ่านแลว้บอกว่าแบบนี้ใช่หรอืไม่ใช่ถา้เป็นรูปธรรมของทีจ่ะยกขึน้มาคอืการสวดมนตข์า้มปีไม่ใช่หน้าที่
ของกองทุนสรา้งเสรมิสขุภาพมนัเกีย่วขอ้งตรงไหนท่านไม่เขา้ใจเพราะอธบิายแลว้กย็งัไม่ยอมเขา้ใจการสวดมนต์ขา้มปี
มนัมนียัยะอย่างไรทีจ่ะรกัษาชวีติคนท าใหว้ฒันธรรมเป็นการสง่เสรมิสขุภาพในระยะยาวอยา่งนี้สตงตอ้งเปิดใจกวา้งเปิด
ทศันคต ิต่อเรื่องต่างๆ ประการที ่3 เวลาทีท่่านตรวจสอบแลว้พบว่ามนัดไูม่เหมาะสมและผดิระเบยีบ แต่ไม่ผดิกฎหมาย
ไม่เหมาะสมท าให้เกดิความเสยีหายต่อเงนิของแผ่นดินต้องเรยีกเงินคืน ถ้าไม่ผดิกฎหมาย  ไม่ผดิระเบยีบกต็้องแค่
ตกัเตอืนอย่าใหเ้ขาท าอกี ไม่ใช่ว่าตัง้กรรมการสอบแลว้เรยีกเงนิคนืคนท างานจะเหนื่อย นี่เป็นเรื่องของ  สตง.ทีอ่ยาก
สื่อสารใหพ้วกเราเหน็ประเดน็ท่านไดป้ฏสิมัพนัธก์บัสตงบางส่วนในพืน้ทีอ่าจจะยกประเดน็เหล่านี้ไปสื่อสารกบัเขาบา้ง
เพื่อใหเ้กดิขอ้มลูต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: เป็นการสือ่สารใหเ้ขา้ใจกนัเวทขีา้งล่างจะมอีะไรจะแลกเปลีย่นเชญิครบั 
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- นายกสุทศัน์ บานเยน็ เทศบาลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่: กม็ปัีญหาเกี่ยวกบัขอ้กฎหมายหลายเรื่องมนั
ขดักนัมนัย้อนแย้งตัวบทกฎหมายมนัเป็นตัวหนังสอืแต่วถิีชีวติมนัไม่ได้มคีวามแขง็กระด้างเหมอืนตัวหนังสอื เรา
ปฏบิตัิงานจรงิอยู่ในพืน้ที ่พอใช้ดุลพนิิจกต็้องกระทบกบัการท างานของตวัทมีเองเจา้หน้าทีเ่อง ปัญหาส่วนใหญ่ของ
อบตและเจา้หน้าทีค่อืหมดก าลงัใจในการท างาน บางทไีม่ไดต้ัง้ใจจะท าในหลายเรื่องกเ็ป็นปัญหา เหตุการณ์ในเรื่องของ
โรคพษิสุนัขบา้เมื่อ 2 ปีทีแ่ลว้กเ็กดิจากหมาจรจดั พอไม่มใีครไม่มเีหตุการณ์อะไรกบ็อกว่าเป็นของตวัเอง แต่พอไปกดั
ชาวบา้นแลว้หาเจ้าของไม่เจอ กเ็กดิขึน้ทีใ่นพืน้ทีม่คีนเสยีชวีติ ผมเองกม็นีโยบายเหมอืนกนัในการด าเนินงานในดา้น
ของการฉีดวคัซนีหรอืการท าหมนัดว้ยซ ้า กเ็หมอืนไปขดักบัเรื่องของขอ้กฎหมายว่าไม่ใช่หน้าทีนู่่นนัน่นี่ กว็่ากนัไปนะ
ครบักข็ดักนั ที่นี้หน้าที่กต็้องท าอย่างหมาจรจดัทีอ่าจารยบ์อกไปว่าเป็นหน้าที่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ เกี่ยวขอ้งกบั
ทอ้งถิน่เกีย่วขอ้งกบัคนในทอ้งถิน่ อย่างล่าสุดศาลปกครองสงูสุดมคี าวนิิจฉัย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแห่งหนึ่งเรื่อง
ของการเลีย้งฟารม์นกกระจอกเทศของเจา้ของฟารม์ที ่1 ปรากฏว่ามหีมาจรจดัไปกวนไปกดัไปคุยอาหารคุยขยะใกล้ๆ
กบัฟารม์ นกกระจอกเทศกก็ลวั กม็กีารรอ้งเรยีนว่าท าใหก้จิการเขาเสยีหายกม็กีารฟ้องศาล ศาลมคี าวนิิจฉยัตดัสนิว่า
หมาจรจดัในที่ของท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นชดใช้ค่าเสยีหายนะครบั ต่อไปต้องไปจบัหมาจรจดัแล้วท าที่พกัพงิอนันี้กเ็ป็น
เรื่องราวในการท างานอนัหนึ่ง ในพืน้ที่ของผมเองตอนนี้กม็แีนวคดิทีจ่ะท าในเรื่องของขอ้มลูในเรื่องของโรคพษิสนุขับา้ 
ส ารวจจ านวนหมาและแมวในพืน้ทีใ่หค้รบถว้นถูกต้องและชดัเจนครอบคลุมมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดโ้ดยใช้แอพฯ pod ก็
ขออนุญาตแชรท์ุกภาคสว่นฟัง ขอบคุณครบั 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ทางพวกเราทีอ่ยู่บนเวทมีใีครจะเพิม่เตมิไหมครบั  

- คณุวชัราพร ใสกาง ผอ.กองสาธารณสุข ทต. ท่าพระ อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น: ในส่วนของเทศบาลต าบลท่าพระ
เองกอ็ยากจะเล่าในส่วนของการด าเนินการสุนัขจรจดั กเ็ป็นปัญหาเหมอืนที่หลายๆท่านบอกพอไม่มปัีญหากบ็อกว่า
เป็นของตวัเอง ในส่วนของท่าพระเองกม็กีารด าเนินการในส่วนของสุนัขจรจดัเหมอืนกนัปีทีแ่ลว้ด าเนินการในส่วนของ
วดัก่อนมีการประชาคมในศูนย์สาธิตที่วดัเราได้ท าประชาคมกับพระที่ว ัด ก็มีการประชาคมก็ยงัมีปัญหาอยู่ก็ยังมี
คณะกรรมการวดับางสว่นทีไ่ม่เหน็ดว้ยเพราะเขากลวัว่าอาจจะเป็นภาระ เมื่อมศีนูยข์ึน้มาคนดแูลคอืใคร เทศบาลพรอ้ม
จะช่วยสว่นหนึ่งทางสคร กร็่วมประชาคมดว้ย ปศุสตัวเ์วลาท าหมนัท่านกย็นิดชี่วยปีทีแ่ลว้เราท าการประชาคมขึน้มาว่า
ท่านเจ้าอาวาสให้ท าศูนย์พกัพงิได้พอดที่านมพีื้นที่ที่วดัเราก็เลยเริม่ก่อตวัขึน้มาโดยใช้งบของเทศบาลเองแต่ก็เป็น
ปัญหาอยู่ค่ะ แต่ก็คุยกับทางท้องถิ่นจงัหวดัเหมือนกันท่านผู้ตรวจก็เคยออกพื้นที่กับทางเทศบาลท่าพระท่านให้
ค าแนะน าไดว้่า ออกมาเป็นในลกัษณะตน้แบบของการท าศนูยพ์กัพงิเพื่อเป็นพืน้ทีก่บัสตัวท์ีสุ่ม่เสีย่งต่อ การเป็นโรค ซึง่
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ตอนนี้มกีารก่อสรา้งแลว้มากกว่า 70% ใชว้สัดุเก่าๆจากเทศบาลมาใชใ้นการก่อสรา้ง เรากเ็ป็นห่วงอยู่ว่าศนูยท์ีเ่ราสรา้ง
ขึน้มาจะถูกสตงหรอืเปล่าทวงตงิหรอืเปล่า แต่ดว้ยความทีว่่าเป็นประโยชน์ของประชาชนเรามองว่าเป็นศูนยส์าธติมอง
ว่าเป็นการด าเนินการของเทศบาลด าเนินการไดเ้ราเลยอยากจะแชรเ์รื่องของการดแูลสุนัขจรจดั แต่ว่าเราคงไม่ไดว้่ารฐั
ทุกที่นะคะชุมชนเรามปีระมาณ 4 วดัโซนทัง้นี้กค็อืวดัของรฐัเจ้าอาวาสก็เหน็ดีด้วยเราก็เลยด าเนินการขึน้มาแต่ก็มี
ขอ้จ ากดัว่าเป็นหมาในชุมชนนี้แลว้กม็กีารท าหมนัดว้ย การฝังไมโครชปิเป็นเรื่องทีด่แีต่รายละเอยีดไม่ชดัเจนเพราะว่า
การตรวจสอบตอ้งมเีครื่องมอืไปยงิไปฉายตรงคอเขาถงึจะรูห้มาเป็นหมาทีว่ดัไหนอายุเท่าไหร่ถงึจะทราบท่านกเ็ลยบอก
ว่าน่าจะตเีบอรเ์ยน็ทางปศุสตัวเ์องกม็นีโยบายว่าใหท้ าไดข้อความสนับสนุนไดพ้อตเีบอรเ์ยน็ปุ๊ บเหน็ทนัทไีม่ต้องไมโค
รชพิยงิกไ็ดย้งิเบอรเ์ยน็จะเหน็ว่าเป็นหมาจรจดัขึน้ทะเบยีนเมื่อไหร่เป็นนโยบายทีด่ าเนินการในปีนี้ค่ะ คอืปี 2562 

- อาจารยบ์ุญต่วน แก้วปินตา: ผมว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างมากเลยครบับงัเอญิจะตอ้งมรีายการทีจ่ะมาแสดง
ถงึผ่อดดีจีากแอพฯผ่อดดี ีบางสว่นทีพ่วกเราควรจะรูเ้วทเีล่าเรื่องหมาหมาของใหมน่ี้ผมตอ้งขอขอบคุณผูเ้ล่าเรื่องซึง่เป็น
วทิยากรในเวทตีรงนี้ขอขอบคุณทุกท่าน 
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แนะน าระบบผอ่ดีดี (PODD) 

ระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวของชุมชน”ผ่อดดี”ี ได้เริม่พฒันาและใช้งานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อปท.) ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบนั๑ เป็นระบบเฝ้าระวงัโรคระบาดในคน สตัว์ สาธารณภยัและภัยทาง
สิง่แวดลอ้ม โดยเน้นใหชุ้มชนเป็นเจา้ของและไดร้บัประโยชน์โดยตรงเป็นส าคญั ซึง่มคีณะท างานจากเครอืขา่ยสขุภาพ
หนึ่งเดยีว๒ ประกอบดว้ย สหวชิาชพี ไดแ้ก่ แพทย ์สตัวแพทย ์นักการสาธารณสุข วศิวกร นักสงัคมศาสตร ์รฐัศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์และนักการสื่อสารมวลชน ที่มาจากหน่วยงานราชการทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค สถาบนัการศกึษา 
และภาคเอกชน ทีร่่วมพฒันาและขยายการใชป้ระโยชน์ร่วมกบัหน่วยงานสว่นภูมภิาค และสว่นทอ้งถิน่ 

ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มผีลงานเป็นที่ประจกัษ์ชดัพสิูจน์ได้ว่าระบบผ่อดดีสีรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
ช่วยใหอ้ปท.ตรวจพบเหตุผดิปกตอิย่างรวดเรว็ (early detection) และช่วยให ้อปท.สามารถจดัการระงบัเหตุโรคระบาด
และสาธารณภยัไดอ้ย่างทนัเวลาและมปีระสทิธผิล (rapid response) เช่น เหตุไก่ตายจ านวนมากผดิปกต ิโรคพษิสนุัข
บา้ โรคไขเ้ลอืดออก อาหารปลอดภยั จุดเสีย่ง/กจิกรรมทีเ่ป็นภัยต่อสุขภาพ น ้าป่าไหลหลาก หมอกควนัไฟป่า เป็นตน้ 
ทัง้นี้ด้วยแนวคิดการให้ชุมชนและอปท.เป็นเจ้าของระบบ ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลได้โดยตรงและทนัที ร่วมกบัการ
ประมวลผลส่งขอ้มูลและเตอืนภยัแบบทนัททีนัใด (real time) ผ่านระบบดจิทิลัอตัโนมตั ิใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกระดบั รวมทัง้
หน่วยราชการทัง้ระดบัอ าเภอ จงัหวดั และระดบักรม ท าใหร้ะบบผ่อดดีเีป็นเครื่องมอืใหก้บั อปท. สามารถท างานทีป่กติ
ท าไดย้าก ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ดว้ยตนเองและการร่วมมอืสนบัสนุนจากหน่วยงานสว่นภูมภิาค 

ปัจจุบนัระบบผ่อดดีมีคีวามพรอ้ม ทัง้ในเชงิผลพสิจูน์การใชง้านของอปท.มากกว่า 300 แห่งใน 28 จงัหวดัทัว่
ทุกภาคของประเทศ สามารถตอบสนองความตอ้งการหลากหลายดา้นของ อปท.ผ่าน 12 ฟีเจอรส์ าคญั โครงสรา้งระบบ
ดจิทิลัผ่อดดีพีร้อมรองรบัผู้ใช้งานจ านวนมาก รวมทัง้มศีูนย์ผ่อดดีกีลางเพื่อให้บรกิารอพัเดทระบบ และพฒันาแอป
พลเิคชนัตอบสนองสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องยัง่ยนื 

การจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากระบบผ่อดีดีในระดับประเทศครัง้นี้ มี
เป้าประสงคส์ าคญัเพื่อใหภ้าคเีครอืข่ายต่างๆ ในชุมชน และนักวชิาการจากหน่วยงานทีส่นใจไดเ้รยีนรูจ้ากกนัและกนั 
ส าหรบัพฒันาการใช้ประโยชน์ระบบผ่อดีดีให้ได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ อปท. และหน่วยงานที่สนใจใช้
ประโยชน์ไดม้โีอกาสท าความรูจ้กั สมคัรใชง้าน หรอืเรยีนรูร้ะบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวของชุมชนผ่อดดี ีโดยเมื่อมี
การใชประโยชน์อย่างแพร่หลายทัว่ไปทัง้ระดับภายในจงัหวดัหรอืในระดบัประเทศ นอกจากจะช่วยเสรมิสร้างความ
มัน่คงทางสขุภาวะในชุมชนทัว่ไปแลว้ ยงัจะเกดิขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบัโรคระบาด สาธารณภยัและภยัทางสิง่แวดลอ้ม
ทีส่าธารณชนเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑ ด้วยงบประมาณตัง้ต้นจากมูลนิธิสโกล (Skoll Global Threaths Fund) ซึ่งปัจจุบัน คือ  Ending Pandemics Foundation ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
๒ สุขภาพหนึ่งเดยีว คอื สุขภาพ คน สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 
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รางวลั ความส าเรจ็ และสมรรถนะของระบบผอ่ดีดี 

รางวลัท่ีได้รบั 

1. รางวลัหน่วยงานเครอืข่ายทีม่ผีลงานเด่น (Good Practices) สนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรค แผนงาน

ควบคุมโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในงานประชุมวชิาการ 42 ปี ครบรอบวนั

สถาปนากรมควบคุมโรค “ขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อการควบคุมโรคทีย่ ัง่ยนื” (Drive Change for Sustainable 

Disease Control) เมื่อวนัที ่19 – 20 กนัยายน 2559 

 

2. ชนะเลศิอนัดบัหนึ่งระดบัประเทศหมวด Corporate Social Responsibility (CSR) จากกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสงัคม และชนะเลศิอนัดบัสาม จากการประกวดงาน ASEAN ICT AWARDS 2017 ณ เมอืงเสยีมเรยีบ ประเทศ

กมัพชูา 
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 ตวัอย่างความส าเรจ็แสดงสมรรถนะของระบบผอ่ดีดี 

ในการตรวจพบและควบคมุเหตรุะบาดห่าไก่ร้ายแรง 

(สตัวปี์กป่วยตายผิดปกติ) 
 

โดย ระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหน่ึงเดียวผอ่ดีดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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โปสเตอรต์วัอย่างการใช้ประโยชน์ผอ่ดีดีใน อปท. 

- เทศบาลนครเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 
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- เทศบาลต าบลสนัติสขุ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม ่
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- เทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เทศบาลต าบลปิงโค้ง  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม ่

 

- เทศบาลต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่
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- เทศบาลต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่
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- เทศบาลต าบลห้วยสกั อ าเภอเชียงเมอืง จงัหวดัเชียงราย 
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- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 
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- องคก์ารบริหารส่วนต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่
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ศนูยผ์อ่ดีดีกลาง 

การแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

 เนื่องดว้ยระบบผ่อดดีเีป็นระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหนึ่งเดยีวของชุมชน ไดส้รา้งและพฒันาขึน้จากความร่วมมอื
ทัง้ภาคมหาวทิยาลยั ภาคราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชุมชน ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ระบบผ่อดดีจีะท าใหเ้กดิ
ประโยชน์ขึน้ไดต้้องมอีงคป์ระกอบหรอืความร่วมมอืจากชุมชนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 1.อาสาสมคัรผ่อดดี ี2.องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และ 3.ระบบเทคโนโลยดีจิทิลั โดยที่ทัง้ อาสาสมคัรผ่อดดีตีอ้งท าการสอดส่องเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพหนึ่ง
เดยีว คน สตัว ์สิง่แวดลอ้มและสาธารณภยั หากพบเหตุผดิปกตติอ้งรายงานผ่านแอปพลเิคชนัโดยทนัท ีจากนัน้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จะด าเนินการเฝ้าระวงัผ่านแผงตรวจตดิตามระบบงานผ่อดดี ีโดยขบัเคลื่อนผ่านศูนยป์ฏบิตักิาร
สขุภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบล ตลอดจนตรวจตดิตามการท างานของอาสา ดแูลใหค้วามรูป้ระสบการณ์และความสามารถ
ส าหรบัอาสาสมคัรผ่อดีดีในชุมชน ทัง้นี้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัจะมีส่วนช่วยให้การเฝ้าระวงัและตอบสนองต่อเหตุ
ผดิปกตใินชุมชนเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ร่วมกบัการมสีว่นร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหานัน้ๆ 
สง่ผลเกดิประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยัง่ยนื 

 ระบบผ่อดีดีในระยะน าร่องเป็นระบบที่บริหารจัดการผ่านมหาวิทยาลัยซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตามการ
ด าเนินงานตดิตัง้ระบบในพืน้ทีน่ าร่องจงัหวัดเชยีงใหม่ เมื่อเกดิประโยชน์เป็นทีป่ระจกัษ์แลว้จงึไดด้ าเนินการขยายการ
ตดิตัง้ระบบไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัขอนแก่น และภายใต้เครอืขา่ยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่
ทาซึง่ขยายไปอกี 30 อปท.ครอบคลุมทุกภูมภิาคของประเทศไทย 

เนื่องจากการขยายการติดตัง้ระบบผ่อดีดไีปยงัพื้นที่อื่นๆกระจายไปทุกภูมภิาคของประเทศไทย รองศาสตราจารย์ 
นายสตัวแพทย ์ดร.เลศิรกั ศรกีจิการ หวัหน้าโครงการผ่อดดี ีร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒใินดา้นต่างๆ ไดต้ระหนักเหน็ถงึการ
บรหิารจดัการระบบผ่อดดีใีนอนาคต เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศชาตทิัง้ในภาคราชการและภาคเอกชนจงึไดเ้สนอ
ต่ออธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และไดม้ปีระกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เรื่องแต่งตัง้คณะทีป่รกึษาโครงการผ่อดดีี:
ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการร่วมมือสนับสนุนในการใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลที่ระบบสร้างขึ้นร่วมกนั อนัเป็นเทคโนโลยทีางสาธารณสุขที่สอดคล้องกบันโยบายแห่งชาติ ที่
ต้องการใหป้ระเทศไทยพฒันาไปสู่ THAILAND 4.0 โดยการขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมอย่างสร้างสรรค์
ร่วมระหว่างภาคการศกึษา ภาคราชการ และภาคเอกชน 
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หน้าท่ีศนูยผ์อ่ดีดีกลาง (PODD CENTER) 

• สรา้งองคค์วามรูใ้หมจ่ากการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อการพยากรณ์โรค/เหตุภยัพบิตั ิการควบคุม
ป้องกนัความเสยีหายและการแพร่ตดิต่อ  

• ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครอืขา่ยระบบดจิทิลัผ่อดดี ีใหจ้งัหวดัและ อปท. ใชง้านไดส้ม ่าเสมอ และพฒันาการใช้
ประโยชน์ใหด้ยีิง่ขึน้ อย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

• พัฒนาระบบงานสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการท างานของระบบเฝ้าระวังฯ  ผ่อดีดี อันได้แก่ มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานของศูนยป์ฏบิตักิารสุขภาพหนึ่งเดยีวระดบัต าบล แผนเผชญิเหตุฉุกเฉินในชุมชน หลกัสตูรอบรม
พฒันาอาสาสมคัรผ่อดดี ีและเจา้หน้าทีจ่าก อปท. ฯลฯ  

• บรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์และการเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อประโยชน์สาธารณะและความยัง่ยนื  

• บริหารจัดการทัว่ไปภายใต้นโยบายและการก ากบัดูแลของคณะกรรมการอ านวยการที่เป็นตัวแทนของ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งอย่างน้อย 4 ภาคคีอื ภาคชุมชน (อปท.) ภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ภาควชิาการ 

ลกัษณะองคก์ร 

• เป็นหน่วยงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีม่ไิดมุ้่งแสวงหาก าไร แต่ใหม้กีองทุนและรายไดเ้ลีย้ง
ตนเองและพฒันางานได ้

หลกัการ การจดัการข้อมูล 

• ขอ้มลูการแจง้เหตุและการประมวลผลอตัโนมตัใินระดบัชุมชน ชมุชนใชป้ระโยชน์โดยตรงและมสีว่นร่วมเป็น
เจา้ของ 

• ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้และเกีย่วขอ้งกบัหน่วยราชการหนึ่ง จะสง่ต่อใหห้น่วยงานนัน้ๆ ตามตอ้งการ เพื่อให้
ทางราชการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้

• ขอ้มูลข่าวสารที่เกดิขึน้จากการท างานของระบบผ่อดดีจีะถูกเกบ็รกัษาแบ่งปันเผยแพร่ตามความเหมาะสม  
โดยยดึถอืประโยชน์สาธารณะของประเทศเป็นส าคญั ทัง้นี้ศูนยผ์่อดดีกีลางจะท าหน้าทีว่เิคราะห์ สงัเคราะห์ 
บรหิารจดัการการใชป้ระโยชน์ ภายใต้การก ากบัดูแลและการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการอ านวยการที่
ประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒดิา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ฟีเจอรห์ลกั ในแอปพลิเคชนัผอ่ดีดี 

1. ฟีเจอร ์เฝ้าระวงัพิษสุนัขบ้า - สตัวก์ดั  

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้hีttp://www.cmonehealth.org/tutorial/report-bite.html) 

 

โรคพษิสุนัขบา้ เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรงที่เกดิจากเชือ้ไวรสัทีส่่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการไดร้บัเชือ้ไวรสัจาก
น ้าลายของสตัวท์ีต่ดิเชือ้ และประกอบกบัเชือ้โรคพษิสนุขับา้สามารถตดิต่อไดง้่าย จงึท าใหม้โีอกาสติดต่อเขา้สูส่ตัวเ์ลีย้ง
ลูกดว้ยนมชนิดอื่นรวมถงึมนุษยส์งู และเมื่อตดิโรคแลว้หากไม่ไดร้บัวคัซนีอย่างทนัท่วงท ีโอกาสเสยีชวีติกแ็ทบจะมาก
ถงึ 100% ดงันัน้โครงการผ่อดดีจีงึไดท้ าการพฒันาฟีเจอร์เฝ้าระวงัโรคพษิสุนัขบา้ – สตัวก์ดั โดยเมื่อพบเหน็สตัวท์ี่มี
อาการสงสยัเป็นโรคพษิสุนัขบา้ หรอืพบคนถูกสตัวก์ดั สามารถแจง้เหตุผ่านฟีเจอรเ์ฝ้าระวงัโรคพษิสุนัขบา้ – สตัวก์ดั 
ในแอปพลเิคชนัผ่อดดีเีพยีงแค่ถ่ายรูปสตัวท์ีก่ดัและกรอกรายละเอยีดผูถู้กกดัเบือ้งตน้ ระบบจะท าการส่งขอ้มูลและท า
การแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าติดตามสัตว์และแจ้งเตือนชุมชน และ
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลเฝ้าตดิตามผูป่้วยในพืน้ทีต่่อไป 

2. ฟีเจอร ์ป้องกนั ควบคมุไข้เลือดออก 

     2.1) ควบคุมลกูน ้ายุงลาย (นบัลกูน ้ายุงลาย)  
(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่www.cmonehealth.org/tutorial/report-larva.html) 

http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-bite.html
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ฟีเจอรค์วบคุมลกูน ้ายุงลาย(นบัลกูน ้ายุงลาย) พฒันาขึน้เพื่อช่วยในเรื่องของการรายงานลกูน ้ายุงลายรายหมู่บา้น โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดขัน้ตอนการสง่รายงานของอาสาฯ และเกดิความสะดวกของเจา้หน้าทีใ่นการใชข้อ้มลูจากการส ารวจ
ซึง่เป็นขอ้มูลทีส่ามารถใชไ้ดท้นัทหีลงัจากทีอ่าสาท าการส่งรายงาน เมื่อ อสม. หรอือาสาสมคัรผ่อดดีรีายงานผ่านแอป
พลเิคชนัระบบจะมกีารรบัขอ้มลูและประมวลผลโดยอตัโนมตั ิ 

หากพบว่าค่าดชันีเกดิค่ามาตรฐานทีต่ัง้ไวจ้ะท าการแจง้เตอืนไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามการตัง้คา่เพื่อใหด้ าเนินการ
แกไ้ขต่อไป 

    2.2) ระบุพกิดัผูป่้วยเพื่อควบคุมยุงพาหะรศัม ี100 เมตร (ยงิพกิดั GPS ไขเ้ลอืดออก)  
(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-gps.html) 

ฟีเจอรร์ะบุพกิดัผูป่้วยเพื่อควบคุมยงุพาหะรศัม ี100 เมตร (ยงิพกิดั GPS ไขเ้ลอืดออก) 
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเรื่องการรายงานพิกัดผู้ป่วยยืนยันโรคไข้เลือดออก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเกบ็พกิดั GPS ของผูป่้วยทีผ่่านการยนืยนัผลการวนิิจฉัยจากแพทย์
เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อน ามาวเิคราะหก์ารกระจายตวัของผูป่้วยตามพืน้ที่ และวนัที่
ป่วย โดยท าการบนัทกึผ่านแอปพลเิคชนั ผู้ที่ท าการบนัทกึคอืเจา้หน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลเท่านัน้ จากนัน้ระบบจะท าการประมวลผลและก าหนดรศัมขีอง
การพ่นยาควบคุมพานะไขเ้ลอืดออก ส่งผลใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานสามารถรูข้อบเขต
ของการควบคุมเหตุไดอ้ย่างแม่นย า 

 

 

3. ฟีเจอร ์เฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว ์ 

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-sick.html) 

ฟีเจอรก์ารเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว ์พฒันาขึน้เพื่อใชร้ายงานอาการผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในสตัว ์เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคอย่างทนัท่วงท ีในกรณีที่สตัวม์อีาการป่วยขึน้ และยงัช่วยลดความเสยีหายทางด้านเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้กบั
เกษตรกรผูเ้ลีย้งอกีดว้ย 

4. ฟีเจอร ์เฝ้าระวงัเรือ่งโรคระบาดในคน  

(การใช้งาน แอปพลิเคชนั เพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-disease.html) ฟีเจอร์การเฝ้า
ระวงัโรคระบาดผดิปกตใินคน พฒันาขึน้เพื่อใชร้ายงานโรคทีเ่กดิในคนทีส่ามารถสงัเกตอาการไดอ้ย่างชดัเจน ไม่ว่าจะ
เป็นโรคไขห้วดัใหญ่ ไขเ้ลอืดออก อาหารเป็นพษิ หรอืโรคมอื เทา้ ปาก เพยีงแค่ระบุอาการทีพ่บผ่านแอปพลเิคชนัผ่อดี
ดเีพื่อใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรค และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เตรยีมมาตรการป้องกนัต่อไป  

 

http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-sick.html
http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-disease.html
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5. ฟีเจอร ์รายงานและช่วยจดัการไฟป่าและหมอกควนั  

(สามารถศกึษาการใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-fire.html) 

ฟีเจอรร์ายงานและช่วยจดัการไฟป่าและหมอกควนั พฒันาขึน้เพื่อช่วยอุดช่องว่างของระบบการรบัมอืไฟป่าในปัจจุบนั 
โดยจะแสดงพกิดัเกดิเหตุไฟป่าแบบเรยีลไทมท์นัททีีม่กีารแจง้เหตุ และจะส่งการแจง้เตอืนพรอ้มกนัไปยงัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทัง้ในระดบัทอ้งถิน่  ระดับอ าเภอ และระดบัจงัหวดั ทุกหน่วยงานสามารถสื่อสารกนัไดใ้นหอ้งสนทนาเฉพาะ
กจิ พรอ้มตดิตามดูสถานการณ์ตัง้แต่ไดร้บัแจง้เหตุจนกระทัง่เหตุการณ์สงบได ้โดยทุกค าสัง่การจะถูกบนัทกึในระบบ
ดจิทิลั และถูกประมวลผลออกมาเป็นรายงานสรุปเหตุการณ์ไฟป่าอตัโนมตัติามช่วงเวลาทีต่้องการ และท าการพฒันา
แผงป้องกนัและควบคุมไฟป่าผ่อดดี ี(PODD Contingency Fire Prevention & Control System) เพื่อท าการเชื่อมต่อ
ขอ้มูลจุดความร้อนของส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ(องค์การมหาชน) สามารถแสดงขอ้มูล
ต่างๆเกีย่วกบัจุดเกดิเหตุไฟป่า/หมอกควนั เช่น สภาพก าลงัคนและทรพัยากรในการดบัไฟ รปูภาพเหตุการณ์และขนาด
ความรุนแรงในขณะที่รายงาน ประเภทพื้นที่ และยงัสามารถท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในระบบสื่อสารผ่านห้องสนทนา
เฉพาะกิจ (chat room) ผ่อดีดี ระหว่างผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการจัดการมีความคล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ถอืเป็นอกีหนึ่งนวตักรรมช่วยดบัไฟป่าดว้ยเครื่องมอืดจิทิลัผ่อดดี ี

นอกจากนี้ยงัไดท้ าการพฒันาอกี 2 สว่นส าคญัส าหรบัฟีเจอรไ์ฟป่า คอื 

1. การรายงาน คนเขา้ป่า ในช่วงฤดูการ หา้มเผา เพื่อเป็นอกีช่องทางหนึ่งในการเฝ้าระวงัการการเผาป่าจากผูท้ีเ่ขา้ป่า
ในช่วงเวลานัน้ๆ 
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2. การรายงาน ปรมิาณเชือ้เพลงิ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ หรอื ประเมนิสภาพตน้ไม ้ใบไม ้ในการจดัการบรกิารเกีย่วกบั
ไฟป่าต่อไป 

6. ฟีเจอร ์ส่ิงแวดล้อม  

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-environment.html) 

ปัญหาสิง่แวดลอ้มเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในทุกพืน้ที ่ซึง่สรา้งผลกระทบต่อคนส่วนมากในชุมชน แอปพลเิคชนัผ่อดดีจีงึได้
พฒันาฟีเจอสิง่แวดลอ้มขึน้เพื่อใชใ้นการรายงานปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เสยีงดงั กลิน่เหมน็ 
ควนั น ้าเสยี ขยะ หรอืแมก้ระทัง่แหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างถูกจุด สง่ผลใหชุ้มชนสะอาด ปลอดภยั และน่าอยู่ยิง่ขึน้ 

7. ฟีเจอร ์คุ้มครองผูบ้ริโภค  

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-protection.html) 

ปัจจุบนัปัญหายาชุด ยาปลอม เครื่องส าอางอนัตราย มกีารแพร่ระบาดอย่างมาก ซึง่เตม็ไปดว้ยสารปนเป้ือนทีอ่นัตราย
มากมาย ท าให้ผู้บรโิภคถูกเอาเปรยีบและไดร้บัผลกระทบจากผลติภณัฑท์ีไ่ม่มคีุณภาพ แอปพลเิคชนัผ่อดดีจีงึไดท้ า
การพฒันาฟีเจอรค์ุม้ครองผูบ้รโิภคขึน้ เพื่อเป็นอกีช่องทางในการแจง้เหตุเมื่อพบ ยา เครื่องส าอาง ทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
ผูใ้ช ้เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตรวจสอบต่อไป  

8. ฟีเจอร ์อาหารปลอดภยั  

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-food.html) 

การที่มสีิง่แปลกปลอมหรอืสิง่ที่เป็นอนัตรายปะปนลงในอาหารหรอืเครื่องดื่ม ท าให้เกดิการเสีย่งต่อการเจบ็ป่วยต่อ
ผูบ้รโิภค แอปพลเิคชนัผ่อดดีจีงึไดท้ าการพฒันาฟีเจอรอ์าหารปลอดภยั เพื่อช่วยในการเฝ้าระวงัและแจง้เหตุอาหารหรอื
รา้นอาหารทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะ เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ตรวจสอบ เพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภคดว้ยวธิทีีล่กู
สขุลกัษณะตามหลกัสขุาภบิาลอาหาร 

9. ฟีเจอร ์จดุหรอืกิจกรรมเส่ียงต่อภยัสุขภาพ  

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-risky.html) 

ฟีเจอรจ์ุดหรอืกจิกรรมเสีย่งต่อสขุภาพพฒันาขึน้เพื่อรายงานบรเิวณหรอืพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ หรอืกจิกรรมที่
เสีย่งต่อการบาดเจบ็ต่อร่างกายของผู้ท ากจิกรรมนัน้ เพื่อให้เกดิกระบวนการตรวจสอบจุดเสีย่งอันตรายและวางแผน
แนวทางในการแกไ้ขต่อไป 

10. ฟีเจอร ์ภยัธรรมชาติ และสาธารณภยั  

(การใชง้าน แอปพลเิคชนั เพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-disaster.html) 

ภยัธรรมชาต ิคอืผลกระทบทีเ่กดิจากอนัตรายจากธรรมชาต ิซึง่ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ดงันัน้
แอปพลเิคชนัผ่อดดีจีงึไดท้ าการพฒันาฟีเจอรภ์ยัธรรมชาต ิและสาธารณภยัขึน้ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวงัและแจง้เตอืน

http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-environment.html
http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-protection.html
http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-food.html
http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-risky.html
http://www.cmonehealth.org/tutorial/report-disaster.html
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การเกดิภยัธรรมชาต ิและสาธารณภยัทีจ่ะเกดิขึน้ไดท้นัท่วงท ีท าให้สามารถวางแผนการรบัมอืต่อภยันัน้ๆและช่วยลด
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชวีติและทรพัยส์นิไดเ้พิม่มากขึน้  

11. ฟีเจอร ์แจ้งรบัความช่วยเหลือผูป่้วยติดเตียง/ผูย้ากไร ้

โครงการผ่อดีดีจังหวดัเชียงรายภายใต้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเชียงราย ได้เล็งเห็นถึ ง
ความส าคญัของการช่วยเหลอืผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอายุ ทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้จงึได้
พฒันาแอปพลเิคชนัผ่อดีด ีที่สามารถรายงานต าแหน่งที่อยู่ ประวตัิ และสภาพร่างกายของ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ช่วยเหลอืกลุ่มคนดงักล่าวได้อย่างรวดเรว็ และ
ทนัท่วงท ี

12. ฟีเจอร ์ดาวผอ่ดีดี: ยกระดบัและโปรโมทอาหารปลอดภยั ระบบผ่อดดี ีฟีทเจอรโ์ปรโมทอาหารปลอดภยั จะเป็น

การเฝ้าระวงัที่มุ่งใช้แนวทางเชงิบวก ในการช่วยเสรมิสร้าง และส่งมอบอาหารปลอดภยัแก่ผู้บรโิภคและสงัคม ด้วย

ระบบเฝ้าตดิตามคุณภาพ ตัง้แต่กระบวนการผลติในฟารม์ จนถงึโต๊ะอาหารดว้ยระบบดจิทิลั 
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โปสเตอรโ์ครงการผอ่ดีดี 
(สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูไดผ้่าน http://www.cmonehealth.org เลอืกหวัขอ้ สือ่การเรยีนรู)้ 
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แผน่พบัประชาสมัพนัธแ์ละความรู้จากโครงการผอ่ดีดี 

(สามารถดาวน์โหลดข้อมลูได้ผา่น http://www.cmonehealth.org เลอืกหวัข้อ สือ่การเรียนรู้) 

http://www.cmonehealth.org/
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แผน่พบัประชาสมัพนัธแ์ละความรู้จากโครงการผอ่ดีดี 
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แผน่พบัประชาสมัพนัธแ์ละความรู้จากโครงการผอ่ดีดี 
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แผน่พบัประชาสมัพนัธแ์ละความรู้จากโครงการผอ่ดีดี 
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แผน่พบัประชาสมัพนัธแ์ละความรู้จากโครงการผอ่ดีดี 
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แผน่พบัประชาสมัพนัธแ์ละความรู้จากโครงการผอ่ดีดี 
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ประวติัวิทยากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษา 
ครุศาสตรบ์ณัฑติ           วทิยาลยัครเูชยีงราย 
ครุศาสตรม์หาบณัฑติ                   สถาบนัราชภฎัเชยีงราย 
ปรญิญาดุษฎบีณัฑติ               มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย สาขาการศกึษาและการพฒันาสงัคม 
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ.2542-2546            สมาชกิสภาเทศบาลเมอืงเชยีงราย 
พ.ศ.2543-2545            รองประธานสภาเทศบาลเมอืงเชยีงราย 
พ.ศ.2545-2546            ประธานสภาเทศบาลเมอืงเชยีงราย 
พ.ศ.2547-2551            รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย 
พ.ศ.2541-2554            คณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัเชยีงราย 
พ.ศ.2548-2554            ได้รบัการโปรดเกลา้ใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการกลาง- อสิลามแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2547-2554            ฝ่ายกจิการฮาลาลคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัเชยีงราย 
พ.ศ.2548-2554            ฝ่ายกจิการฮาลาลคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2548-2552            บอรด์คณะกรรมการบรหิารกจิการฮาลาลคณะกรรมการกลาง-  อสิลามแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2548-2554            รองเลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัดูแลฝ่ายกจิการฮาลาลกลาง-อสิลามแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั            รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย 
 

ประวติัการศึกษา 
ประกาศนียบตัร วทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร  จงัหวดัพษิณุโลก 
ปรญิญาตร ี  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย  สาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
ปรญิญาโท  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง สาขารฐัประศาสตรมหาบณัฑติ 
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2537-2548             สถานีอนามยัต าบลดอยฮาง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงราย  
พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั          กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม  เทศบาลนครเชยีงราย  
                               - งานวางแผนสาธารณสุข 
                               - งานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
                               - งานรกัษาความสะอาด 

นายมนู สิมะพรม 

ดร.ปรีชา  อนุรกัษ์ 
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ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2527        ประกาศนียบตัรการพยาบาลและผดุงครรภ์ วทิยาลยัพยาบาลล าปาง 
พ.ศ.2536           ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรแ์ละผดุงครรภชัน้สงู  
                      วพ. พุทธชนิราช จ.พษิณุโลก  
พ.ศ.2550            วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาธารณสุขสิง่แวดลอ้ม  
                      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
พ.ศ.2557            รฐัศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ 2527           พยาบาลเทคนิค โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ      จงัหวดัเชยีงราย  
พ.ศ. 2536          พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย  
พ.ศ.2539           นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 

บรกิารสุขภาพส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงเชยีงราย  
พ.ศ. 2549           นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ฝ่ายพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กองส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย  
พ.ศ.2559-ปัจจุบนั  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ฝ่ายพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม กองส่งเสรมิ  

คุณภาพชวีติ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย 
 
  
 
 
 

ประวติัการศึกษา 
ระดบัปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ สาขาการเมอืงการปกครองมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ระดบัปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 
ประวติัการท างาน 
ด ารงต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจดัการ 
                      ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จงัหวดัเชยีงราย 
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

- นกับรหิารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รุ่นที่ 12  
- หลกัสตูรผูบ้งัคบัหมวดอาสารกัษาดนิแดน 
- ฯลฯ 

 
 
 

  นางนัธทยภรณ์ เจียงเพช็ร ์

  นายครรชิต  ชมภแูดง 
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ประวติัการศึกษา 
จบการศกึษาจากโรงเรยีนโปลเิทคนิคลานนา   ปวส. ไฟฟ้าก าลงั 
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2537   พนกังานบรษิทัเอกชน 
พ.ศ. 2540   - ประธานเครอืขา่ยเยาวชนต าบลแม่ทา 
    - ทมีวจิยั กระบวนการปลดปล่อยตวัเองจากหนี้สนิอย่างยัง่ยนื 
                   - ทมีวจิยั การจดัการระบบเกษตรกรรมอย่างยัง่ยนืทัง้ระบบ 
พ.ศ. 2544     เจา้หน้าทีส่นามโครงการน าร่องการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนืของเกษตรกรรายย่อย 
พ.ศ. 2546   ผูป้ระสานงานโครงการจดัการความรู้ชมุชน 
พ.ศ. 2547   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ทา สมยัที ่1 
พ.ศ. 2551     นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ทา สมยัที่ 2 
ปัจจุบนั   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ทา สมยัที ่3 
                        - เป็นวทิยากรบรรยาย และอาจารยพ์เิศษมหาวทิยาลยัแม่โจ้   
                          เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาชมุชน  
รางวลัเกยีรตคิุณ     - รางวลัด ารงราชานุภาพ  
                        สาขาส าหรบัผูบ้รหิารและสมาชกิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  (โครงการมหาดไทย ด ารงธรรม 

ด ารงราชานุภาพ) 
                       - คนคน้ฅนอวอรด์ สาขาผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ประจ าปี 2555 
 

 ประวติัการศึกษา 
- พยาบาล ผดุงครรภ์และอนามยั วทิยาลยัพยาบาลเกือ้การุณย ์(วชริพยาบาล) กทม. 
- วทบ. (สุขศกึษา) คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
- ศศม. (การจดัการมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 
ประวติัการท างาน 

- งานสุขศกึษา ฝ่ายเผยแพร่อบรม ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 

- หวัหน้าฝ่ายสุขาภบิาล ดแูลงานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  งานควบคุมโรคตดิต่อ โรงพยาบาลสารภ ี

และ โรงพยาบาลจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

- หวัหน้างานระบาดวทิยา และ รบัผดิชอบงานตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

งานป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ  โรคอุบตัใิหม่ งาน พรบ.โรคตดิต่อ  ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

- ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม่ 

  นายกนกศกัด์ิ  ดวงแก้วเรือน 

  นางสธีุรตัน์  มหาสิงห ์
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ผลงานวิจยั 
       • ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชถุ้งยางอนามยัในการป้องกนัโรคเอดสข์องหญงิอาชพีพเิศษ 
       • ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัและรกัษาโรคอุจจาระร่วงในเดก็อายุต ่ากวา่ 5 ปี ของผูด้แูลเดก็: ศกึษาในเขตสาธารณสุขที ่8  
       • การประเมนิผลการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในเขตสาธารณสุขที ่8  
       • พฒันารปูแบบการป้องกนัควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในเขตชายแดนไทย-พม่า อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
       • ตน้ทนุผลผลติโครงการวจิยัส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่8 ปี 2548 
       • การจดัการเครอืขา่ย อย่างมอือาชพี  
       • การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อผลกัดนันโยบายการป้องกนัควบคุมโรคใน พืน้ทีส่าธารณสุขที ่3 
       • รปูแบบการประเมนิผลแบบเสรมิพลงัอ านาจเพื่อพฒันาพฤตกิรรมการมสี่วนร่วมในการป้องกนัโรค ไขห้วดันก 

ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัแขม จงัหวดัก าแพงเพชร, 2554  
       • การประเมนิผลโครงการการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามค ารบัรองการปฏบิัตริาชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค, 2557 
       • การพฒันามาตรวดัความพงึพอใจคุณภาพการใหบ้รกิาร กรมควบคุมโรค, 2557 
       • พฒันาพฤตกิรรมสุขภาพการป้องกนัและการรกัษาโรคอุจจาระร่วงในเดก็อายุต ่ากวา่ 5 ปี ของผูด้แูลเดก็: ศกึษาในเขตสาธารณสุขที ่8  
       • ประเมนิความพงึพอใจและบรรยากาศแวดลอ้มในการท างานของบุคลากร ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่8  

• ประเมนิความพงึพอใจและความคาดหวงัของบุคลากรสาธารณสุขเขตสาธารณสุขที่ 8 ต่อการปฏิบตังิานด้านการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ของส า นักงาน
ป้องกนัควบคุมโรคที ่8  

       • รปูแบบการมสี่วนร่วมของชมุชนในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการป้องกนั และควบคุมโรคไข้เลอืดออก  
       • รปูแบบการลดพฤตกิรรมเสีย่งโรคเบาหวานในนกัเรยีนประถมศกึษาดว้ยกระบวนการสรา้งพลงัอ านาจผูป้กครองและครู 
       • รปูแบบการป้องกนัพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องวยัรุ่น 
       • การพฒันารปูแบบการป้องกนัโรคเรือ้รงัโดยการมสี่วนร่วมของชมุชน จงัหวดัก าแพงเพชร, 2532 - 2554  (ชดุโครงการวจิยัต่อเนื่อง 3ปี)  
       • Gender  inequality  in Thailand life  expectancy : decomposition by age and cause of death 
       • ประสทิธผิลของโครงการพฒันาระบบจดัการโรคไม่ตดิต่อ ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่3 นครสวรรค ์
       • การพฒันารปูแบบทางความคดิในการป้องกนันกัดื่มแอลกอฮอลห์น้าใหม่ของเยาวชนในชมุชนเขตบรกิารสุขภาพที ่3 

สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวฒุกิารศกึษา) 
1. มคีวามช านาญดา้นสถติเิพื่อการศกึษาวจิยั 

2. มคีวามช านาญในการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการพัฒนามาตรฐานงาน มาตรฐานของเครื่องมอื และการศกึษาวจิยั ได้แก่ โปรแกรม SPSS & 

Amos โปรแกรม STATA โปรแกรม LISREL โปรแกรม  MULTILOG และ โปรแกรม SIBTEST 

3. มคีวามช านาญดา้นการศกึษาวจิยัรปูแบบผสมผสาน (Mixed Method) 

4. มคีวามช านาญในการพฒันาดา้นงานพฤตกิรรมศาสตร์ 

5. มคีวามช านาญดา้นการวางแผนยุทธศ์าสตร ์

6. มคีวามช านาญดา้นการพฒันาองคก์ร (PMQA) 

7. มคีวามช านาญในการจดัท า KPI เพื่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากร และองคก์ร 

8. มคีวามช านาญดา้นการประเมนิผล โดยเฉพาะ Empowerment Evaluation 

  ดร.ส าราญ สิริภคมงคล 

ต าแหน่งปัจจุบนั: นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านักป้องกนัและควบคุมโรคที่ 3 
จงัหวดันครสวรรค ์
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2528 ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรแ์ละผดุงครรภช์ัน้สงู (เทยีบเท่าปรญิญาตร)ี  
                       วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 
พ.ศ. 2536 สาธารณสุขศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
พ.ศ. 2546 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (สุขศกึษา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D..) สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ประวติัการศึกษา 
1997       Medical Doctor (Second-Class Honor), Faculty of Medicine,  
            Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
2002      Board of Preventive Medicine (Epidemiology), Thai Medical  
             Council, Thailand 
2009     Master of Public Health, Tulane University School of Public Health  
           and Tropical Medicine, New Orleans, LA, USA 
2014        Doctor of Philosophy (Epidemiology), University of Pittsburgh 
              Graduate School of Public Health, Pittsburgh, PA, USA 
2016        Board of Preventive Medicine (Travel Medicine), Thai Medical  
              Council, Thailand 
 
  
 
 
 

 
 
 

  นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 

ประวติัการท างาน 
 
1997–1999:         General practitioner in Nakae Community Hospital,  Nakornpranom Province, Thailand 
1999–2001:         Medical officer, Division of Epidemiology, Ministry of Public Health, Thailand  
2001–2018:       Medical Epidemiologist, Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand 
2018-Present:      Director, Information Technology Center, Department of  Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand 
 
Professional Experiences: 
Outbreak investigation: 
1999–Present:    Investigations on outbreaks including communicable diseases  
                       and emerging infectious diseases 
Training: 
2001–Present:    Training medical officers and public health personnel for field  
                        epidemiology  
Information and Technology: 
2005–Present:    Database management and analysis of the National Disease  
                        Surveillance 
 
Professional Memberships: 
                       Thai Medical Association 
                       The Association of Preventive Medicine, Thailand 
                       The Delta Omega National Honorary Society in Public Health The Association of Preventive Medicine, Thailand 
                       The Delta Omega National Honorary Society in Public Health 
 

Other academic achievements:  
2001      Certificate in Field Epidemiology. Field EpidemiologyTraining Program (FETP), Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand 
Honors and Awards:  
2008       The Delta Omega National Honor (Eta Chapter), Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine 
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ประวติัการศึกษา 
 
- วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วทบ.) สาธารณสุขศาสตร ์ม.มหดิล  
- นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (นบ.) ม.ธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติกฎหมายมหาชน ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ประวติัการท างาน 
1) เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ศนูยส์ุขาภบิาลเขต 1 สระบุรี 
2) นกัวชิาการสุขาภบิาล 4-5 ส านกังานโครงการสุขาภบิาลอาหารกรมนามยั 
3) นกัวชิาการสุขาภบิาล 6 กองสุขาภบิาลอาหาร กรมอนามยั 
4) นกัวชิาการสุขาภบิาล 7 ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้มเขต 7 ราชบุรี 
5) นกัวชิาการสุขาภบิาล 8 ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้มเขต 1 นนทบุร ี
6) ผูอ้ านวยการศนูยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั 
7) หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมอนามยั 
8) ผูอ้ านวยการส านกักฎหมาย ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ9) ผูท้รงคุณวฒุดิา้นกฎหมาย 

ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
  
 
 
 

ประวติัการศึกษา 
ปรญิญาตร ีสตัวแพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 
ประวติัการท างาน 
ต าแหน่ง นายสตัวแพทยช์ านาญการ กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชียงราย 

  นายศมุล ศรีสขุวฒันา 

ต าแหน่ง          ขา้ราชการบ านาญ อดตีผูท้รงคุณวฒุดิา้นกฎหมาย ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 
                         อดตีผูอ้ านวยการศนูยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั  

(ปัจจุบนั) เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการสาธารณสุข (ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

  นายภาณุพฒัน์ ราชคมน์ 
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ประวติัการศึกษา 
 
มธัยมศกึษาตอนปลาย:      โรงเรยีนรอ้ยเอด็วทิยาลยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ปรญิญาตร:ี           สตัวแพทยศาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2)  

คณะสตัวแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี พ.ศ. 2533 
ปรญิญาโท :         รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ คณะรฐัประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้) ปี พ.ศ. 2543 
ปรญิญาเอก:        ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (วทิยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์)                                                                                                                                

คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ปี พ.ศ. 2556  
 
  
 
 
 

น.สพ. ดร.สมพร พรวิเศษศิริกลุ 

เอกชน  
- นกัวชิาการส่งเสรมิการขาย (นายสตัวแพทย)์ บรษิทั Wellab International Co, Ltd., กรุงเทพ ปี 2533-2534  
ภาครฐั 
- นายสตัวแพทย ์ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ ปี 2533-2545 
- หวัหน้ากลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์(นายสตัวแพทยช์ านาญการพเิศษ) ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ ปี 2545-2560 
- ปศุสตัวจ์งัหวดับงึกาฬ ปี 2560-ปัจจุบนั 
 
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์   
- การวางแผนการ เฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคในสตัวปี์ก (ไขห้วดันก) และโรคในปศุสตัว ์
- การสรา้งตน้แบบของศนูยป์ฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคตดิต่อจากสตัวส์ู่คนในระดบัต าบล (Zoonosis Center) 
- การสรา้งตน้แบบการท างานแบบบูรณาการเพื่อเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคภายใตสุ้ขภาพหนึ่งเดยีว (One Health Center) ในทุกระดบั 

ประวติัการท างาน 
1) เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ศนูยส์ุขาภบิาลเขต 1 สระบุร ี
2) นกัวชิาการสุขาภบิาล 4-5 ส านกังานโครงการสุขาภบิาลอาหารกรมนามยั 
3) นกัวชิาการสุขาภบิาล 6 กองสุขาภบิาลอาหาร กรมอนามยั 
4) นกัวชิาการสุขาภบิาล 7 ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้มเขต 7 ราชบุร ี
5) นกัวชิาการสุขาภบิาล 8 ศนูยอ์นามยัสิง่แวดลอ้มเขต 1 นนทบุร ี
6) ผูอ้ านวยการศนูยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามยั 
7) หวัหน้ากลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมอนามยั 
8) ผูอ้ านวยการส านกักฎหมาย ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ 
9) ผูท้รงคุณวฒุดิา้นกฎหมาย ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
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ประวติัการศึกษา 
ปรญิญาตร ี          มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  สาขา สหวทิยาการเพื่อการทอ้งถิน่ 
 
ประวติัการท างาน 
 2544 – 2546                               ต าแหน่ง  กรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง 
 2546 – 2547                               ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง 
5 มนีาคม 2547 – 4  มนีาคม 2551     ต าแหน่ง  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลร้องววัแดง 
10 เมษายน 2551 – 9 เมษายน  2556 ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง 
10 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบนั          ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง 

ประวติัการศึกษา 
ระดบัมธัยมศกึษา   ส าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนสนัป่าตองวทิยาคม จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ระดบัอนุปรญิญา   ประกาศนียบตัรสาธารณสุขจากวทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร จงัหวดัพษิณุโลก 
ระดบัปรญิญาตร ี   สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 
 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ. 2539          เขา้รบัราชการในต าแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสุขชมุชน  
                       สถานีอนามยับ้านยางเปียง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2542          ด ารงต าแหน่ง หวัหน้าสถานีอนามยับ้านยางเปียง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ประวติัการศึกษา 
ระดบัมธัยมตน้      การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั(กศน.) 
 
ประวติัการท างาน 
2540-2544        นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง สมยัที่ 1 
2551-2555         นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลรอ้งววัแดง สมยัที ่2 
2548 ถงึปัจจุบนั   อสม. ต าบลบ้านรอ้งววัแดง, ผูด้ าเนินรายการวทิยุชมุชน 

  และกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

พ.ศ. 2555           (ปัจจุบนั) ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรอ้งววัแดง อ าเภอสนั
ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

นายสวสัด์ิ   ขติักลุ 

นายวีรพงค ์  โปธายะ 

นายจ าลอง กนัธาแก้ว 
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ด ารงต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข  
ทต.ทา่พระ อ.ทา่พระ จ.ขอนแก่น 
 

ด ารงต าแหน่ง รองปลดัฯ อบต.แมส่ลองใน  
อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวชัราพร ใสกาง 

นายจิรศกัด์ิ กมลจิตร 
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รายช่ือผูเ้ข้าร่วม 

 
ภาคเหนือ 

จงัหวดั ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
เชยีงใหม ่ ส านกังานป้องกนัและควบคุมโรคที ่1 นางนภกัสรณ์ บงจภร นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  

อบต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง  นางสาวเปรมใจ บวัไสย รองปลดั 
   

 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

ทต.สุเทพ อ.เมอืง  นางพรทพิย ์พรมจกัร ์ นกัวเิคราะหน์โยบายฯช านาญการ   
นางเอมอร มติรสนัเกีย๊ะ ผูช้่วยนกัจดัการงานทัว่ไป  

ทม.แมเ่หยีะ อ.เมอืง  นางหทยัรตัน์ ตยีะเกษม พยาบาลวชิาชพี   
นายคงฤทธ ์โสดาค าแสน อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

ทต.น ้าแพรพ่ฒันา อ.หางดง  นายธนู ศริบิุญมา นกัวชิาการเกษตรช านาญการ  
ทต.ปิงโคง้ อ.เชยีงดาว  นายสุทศัน์ บานเยน็ นายก   

นางจารุวรรณ ชยัชม หวัหน้าส านกัปลดั  
ทต.เมอืงนะ อ.เชยีงดาว เชยีงใหม ่ นายรฐัพงษ์ แสงเป็ง เจา้พนกังานสาธารณสุข  

ทต.แมน่ะ อ.เชยีงดาว  นายพลาธปิ รูธ้รรม ปลดั  
ทต.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ  นายเฉลมิพล ลยัยะ อาสาสมคัรผ่อดดี ี 
อบต.บา้นหลวง อ.แมอ่าย  นายบุญเตอืน โพธิไ์พจติร ปลดั  
อบต.แมท่า อ.แมอ่อน  นายกนกศกัดิ ์ดวงแกว้เรอืน นายก   

นายทนงศกัดิ ์ปวงสายใจ รองนายก   
นางสาวสรญา ดวงแกว้เรอืน พนกังานทัว่ไป  

อบต.ออนเหนอื อ.แมอ่อน  นายนิวาต สุภามลู นายก   
จ.ส.ต.จกัรชยั ณ เชยีงใหม ่ ปลดั  

อบต.ทาเหนือ อ.แมอ่อน นายวสินัต์ ปัญญากาศ นกัวชิาการเกษตร   
นายเกยีรตศิกัดิ ์ปันแจ่ม เจา้พนกังานป้องกนัฯ  

อบต.บา้นสหกรณ์ อ.แมอ่อน  สบิเอกพรเทพ แผน่ใหญ่ เจา้พนกังานป้องกนัฯ  
อบต.รอ้งววัแดง อ.สนัก าแพง  นายสวสัดิ ์ขตักิุล นายก   

นายวรีพงค ์โปธายะ ผูอ้ านวยการ   
นายจ าลอง กนัธาแกว้ อสม.   
นางสมควร ปาปวน อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางศรพีรรณ์ กนัธะเป็ง อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางสริริตัน์ วราภรณ์ อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางสาวล าเนา ผดักาศ อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

ทต.สนัโป่ง อ.แมร่มิ  นายเอกรนิทร ์ทขิาว รองปลดัเทศบาล   
พนัจ่าเอกถวลัย ์พวงบุบผา ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข  

ทต.แมแ่รม อ.แมร่มิ  นายอรุณ อุลยั นกัวชิาการสาธารณสุข   
อบต.หว้ยทราย อ.แมร่มิ  นาศริลิกัษณ์ ทรายเหนือ หวัหน้าส านกัปลดั  
อบต.ดอนแกว้ อ.แมร่มิ  นางสาวอารรีตัน์ มาตนั นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   

นายศริพิงษ์ ทมิยิม้ เจา้หน้าทีง่านพมิพ ์
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จงัหวดั ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
เชยีงใหม ่ ทต.สนัป่าเปา อ.สนัทราย  นางสาวกาญจนา ศรี

ประเสรฐิ 
หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
ทต.สนัปเูลย อ.ดอยสะเกด็  นายสุนทร แกว้กลุธง ผูช้่วยนกัวชิาการสุขาภบิาล   

นางสาววายุ คดิชยั อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางแอ กนัธรรม อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางสาวสายหยุด ค ากอ้น อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

ทต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็  นางสายทพิย ์สายลอืภา อาสาสมคัรผ่อดดี ี 
ทต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง  มนต์ชยั พงษ์เกยีรตกิอ้ง ปลดั  
ทต.ยุหว่า อ.สนัป่าตอง   นางสาวออ้ยทพิย ์พลูเพิม่ เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน   

นางสาวธดิารตัน์ รตันะ พนกังานจา้ง  
ทต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง  นางสาวเบญจภรณ์ บุญ

ธรรม 
นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร 

 
ทต.สนัป่าตอง อ.สนัป่าตอง  นายสกัการ ณยิกลู ปลดัเทศบาล   

นางชมพนุูช ดษิฐปัญญา อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางเอื้องค า จอมเตปิน อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

ทต.ท่าวงัตาล อ.สารภ ี นายสมพงษ์ ละใจมา รองนายก  
ทต.สารภ ีอ.สารภ ี นางสาวสุภา ทมิา เจา้หน้าทีส่าธารณสุข  

อบต.ดอนเปา อ.แมว่าง  นายดนยั แสงอรุณ ปลดั   
นายณฐันภธชั ปัญญาฟอง นกัวชิาการเกษตรช านาญการ     

เชยีงราย ส านกังานป้องกนัฯ จงัหวดัเชยีงราย นายครรชติ ชมภแูดง หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรฯ์  
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย นางนธัทยภรณ์ เจยีงเพช็ร ์ หวัหน้าฝ่ายพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัเชยีงราย น.สพ.ภาณุพฒัน์ ราชคมน์ นายสตัวแพทยป์ฏบิตักิาร  

เทศบาลนครเชยีงราย ดร.ปรชีา อนุรกัษ์ รองนายก   
นายมนู สมิะพรม เจา้พนกังานสาธารณสุข  

ทต.ไมย้า อ.พญาเมง็ราย  นายจรีะศกัดิ ์เสนาป่า รองปลดั   
นางอโนชา สมเพชร หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ   
นางสาวฐาณชัชา เป็กธะนะ ผูช้่วยนกัวชิาการสาธารณสุข  

ทต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด  นางสกุณา พรหมมา ปลดั 
   

 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  
ทต.หว้ยสกั อ.เมอืง  นางจารุณ ียาวเิลง็ หน.ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข   

นางสาวชญาดา ปัญญา
กณัฑ ์

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
ทต.ท่าสาย อ.เมอืง  นางสาวอุษณยี ์ค าทรีะ นกัวชิาการสาธารณสุข   

นางบงกช แกว้มา อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางจนัทร ์วะยาค า อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

อบต.บา้นโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า  นายประพนัธ ์ยาวุฒ ิ นายก  
ทต.สนัมะะค่า อ.ป่าแดด  นายบุญเพง็ ก าแหง นายก  

ทต.งิว้ อ.เทงิ  นายวาท พระแป่ นายก   
พ.อ.อ.อุทยั สมนวล ปลดั   
นางสาวหทยัชนก พวงมาลา นกัวชิาการสาธารณสุข   
นางสาวชดิชไมร ไชยวงคค์ า อาสาสมคัรผ่อดดี ี
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เชยีงราย 
 

นางจุรรีตัน์ ทพิยพ์รม อาสาสมคัรผ่อดดี ี 
อบต.แมส่ลองใน อ.แมฟ้่าหลวง  นายจริะศกัดิ ์กมลจติร รองปลดั  

อบต.ธารทอง อ.พาน  นางจรีพรรณ ภู่กลัน่ รองปลดั   
นายกมัพล ยาวุฒ ิ เจา้พนกังานป้องกนัฯช านางาน  

อบต.ทุ่งก่อ อ.เวยีงเชยีงรุง้  สบิเอกศกัดิส์ทิธิ ์บวัโฮม นกัป้องกนัฯปฏบิตักิาร   
นายมดัทาย กนัทะแบน อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นายปฏภิาณ สุขเกษม อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

อบต.แมพ่รกิ อ.แมส่รวย นางทพิวรรณ ทมินั อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางนิภา ปานะ อาสาสมคัรผ่อดดี ี 

ทต.เวยีงเชยีงแสน อ.เชยีงแสน  นางสาวเพญ็สดใส นิสสยัสขุ เลขานุการนายก  
ทต.แมไ่ร่ อ.แมจ่นั  จ่าสบิต ารวจหญงิกฐนิ มงคล

เวชวไิล 
ปลดั 

    

ล าปาง  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  
อบต.เสรมิขวา อ.เสรมิงาม นางสาวทศันาวลยั วนัสาร เจา้พนกังานสาธารณสุข   

จ่าสบิเอกอดุลย ์อุดสรอ้ย เจา้พนกังานป้องกนัฯ     

ล าพนู  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
ทต.เหมอืงจี ้อ.เมอืง  นายแสงสว่าง ใจกลางดุก รองนายก     

แมฮ่่องสอน  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.ท่าผาปุ้ม อ.แมล่าน้อย นายธวชัชยั ใจแสน ปลดั     

น่าน อบต.ปอน อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน นางสาวสุปาณ ีศรใีหญ่ ปลดั   
นางสาวพพิกานต์ ปรงัการ หวัหน้าส านกัปลดั   

 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.บา้นพี ้อ.บา้นหลวง จ.น่าน นายอสิรภาพ ค าฟู นายก   

นายเอกชยั คนอยู ่ เลขานุการ  
อบต.และ อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน นายนิธาน ปราบอมติร รองปลดั   

นายประเสรฐิ ใจท่อม อาสาสมคัรผ่อดดี ี 
ทต.ศลิาแลง อ.ปัว จ.น่าน นายผ่อง ทฆีาวงค ์

 
    

พะเยา ทต.หว้ยขา้วก ่า อ.จุน จ.พะเยา นายไพรสณัย ์ราหรูกัษ์ นายก 
   

 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.หว้ยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ว่าที ่ร.ต. เสถยีร เวยีงลอ นายก   

นางชติสุภาภร ผาสงิห ์ ผูช้่วยนกัพฒันาชุมชน 
    
แพร ่ อบต.แมเ่กิง๋ อ.วงัชิน้ จ.แพร่ นางสาวอรรถยา นรนิทร ์ หวัหน้าส านกัปลดั   

 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  
อบต.น ้าเลา อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่ นายวชัระพงศ ์วยิะ รองนายก   

นายกงัสดาล พรมเสน ส.อบต. 
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อุตรดติถ ์  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  
อบต.น ้าพี ้อ.ทองแสนขนั จ.อุตรดติถ์ นางสาวภานิชา นาคเลีย้ง รองนายก 

  
นางสาวอุทยั ชาตทิบัทอง อสม.   
นางภานิชา นาคเลีย้ง รองนายก  

อบต.บา้นด่านนาขาม อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์ นางสาวปรชิญา ฝัน้ถา หวัหน้าส านกัปลดั   
นางพไิลเรขา ฟูแสง นกัทรพัยากรบุคคล   
นางมณัฑริา จนัทรก์ร ี อาสาสมคัรผ่อดดี ี  
นางสาวภมิล เตชา อาสาสมคัรผ่อดดี ี

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดั  ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
ขอนแก่น  ทน.ขอนแกน่ อ.เมอืง  นายจุลนพ ทองโสภติ รองนายก 

  นายรงัสรร วรวงษ์ สตัวแพทยช์ านาญการ 

  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

 ทต.ท่าพระ อ.เมอืง  นางวชัราพร ใสกาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

  นางวไิลภรณ์ ศริกิา เจา้หน้าทีส่าธารณสุขสาธารณสุข 

  นางสาวบวัลอย สุดใจ อาสาสมคัรผ่อดดี ี

  นางสุภารกัษ์ สากลาง อาสาสมคัรผ่อดดี ี

 ทต.พระลบั อ.เมอืง  นางสาวอุไร พฒันาสทิธกิุล นกัวชิาการสุขาภบิาล 

  นางสาวปราณ ีทองส าแดง นกัวชิาการสุขาภบิาล 

  นางสาวอุไรพร จนัทะมาตร นกัวชิาการสาธารณสุข 

  นางทองสุข ค าพลีง้ อาสาสมคัรผ่อดดี ี

  นางยุภา ลามลูเทยีน อาสาสมคัรผ่อดดี ี

 ทต.วงัชยั อ.น ้าพอง  นางอภญิญา ระดาบุตร พยาบาลวชิาชพี 

 ทต.มญัจาครี ีอ.มญัจาครี ี นายนิรุส มะหพินัธุ ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

  จ่าเอกวสนัต์ ทชิยั เจา้พนกังานธุรการ 

 อบต.ค าแคน อ.มญัจาครี ี นางปัทมาวด ีพมิพศ์ร ี นกัวชิาการสาธารณสุข 

 อบต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอ้ง  นางเพญ็ณภา ยนัชมภ ู รองปลดั 

  นางพรปวณ์ี กล่อมฤทธิ ์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

  จ่าเอกสฤษดิ ์แกว้นอก อาสาสมคัรผ่อดดี ี

 ทต.ภเูวยีง อ.ภเูวยีง  นางพรณภิา สบืวงษา หน.ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 

  นาวสาววรศิรา ส าราญ ผูช้่วยสตัวแพทย ์

 อบต.กุดขอนแก่น อ.ภเูวยีง  นายเลศิชยั สรอ้ยทอง รองปลดั 

 ทต.ขนวน อ.หนองนาค า  นายนนทป์วชิญ์ ณรงคใ์ย ผูช้่วยนกัวชิาการสุขาภบิาล 

 ทต.ภผูาแดง อ.โคกโพธิไ์ชย  นายไพศาล สุทธวิงษ์ รองปลดั 

  สบิโทเกรยีงไกร เพยีรสรา้งสรร นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 

 อบต.โนนพะยอม อ.ชนบท  นางสาวพจมาน ทองวเิศษ นกัพฒันาชุมชน 
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ขอนแก่น  นายภพธร สุขชยั เจา้หน้าทีพ่ฒันาชุมชน 

 อบต.โคกสงา่ อ.พล  นางทองพฒั พลโยธา รองนายก 

  นางภทัทยิา ปะตะสงัข ์ เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน 

 อบต.วงัชยั อ.น ้าพอง  นายเดชา สุวพล นายก 

 อบต.เขาน้อย อ.เวยีงเก่า  นางกฤษฎาพร มาตุ่น นกัพฒันาชุมชนช านาญการ 

  นางบุปผารตัน์ จนัตะวงษ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

 อบต.ศรบีุญเรอืง อ.ชนบท  นายกรโชต ิกล่อมจติ ปลดั 

  นายประวทิย ์เอกะ นกัพฒันาชุมชน 

 อบต.โนนทอง อ.แวงใหญ่  ส.ต.อ.จรณูสนิ โสมาเกตุ ปลดั 

 ทต.โนนศลิา อ.โนนศลิา  นางวราภรณ์ พลมะณ ี เจา้หน้าทีส่าธารณสุขช านาญการ 

 ทต.หนองบวั อ.บา้นฝาง นางสาวพจิติร ์ไพสารธรรม หวัหน้าส านกัปลดั 

  นางสาวสุภคั ยศวไิล นกัวชิาการสาธารณสุข 

    
นครพนม  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

 อบต.พมิาน อ.นาแก  นายธมกร เพยีรภายลุน นกัวชิาการการศกึษา 

  นายธนินทร ์ภวูางค า นิตกิร 

  นายยุทธพงค ์ประเสรฐิสงัค ์ อาสาสมคัรผ่อดดี ี

    
นครราชสมีา ทม.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่  นางสาวชมพนุูช ปัน้ปัญญา เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏบิตังิาน 

 

  
อปท.ท่ีใช้ระบบผอ่ดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

 อบต.ไทยสามคัค ีอ.วงัน ้าเขยีว  นางสาวอุษา เผือ่นกลาง ผอ.กองส่งเสรมิการเกษตร 

  นางสาวตรญีาพร โตโพธิก์ลาง ผช.นวก.สาธารณสุข 

  นางสาวปรชิาต ิแพงจะโปะ อาสาสมคัรผ่อดดี ี
    
บงึกาฬ ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดับงึกาฬ น.สพ.ดร.สมพร พรวเิศษศริกิุล ปศุสตัวจ์งัหวดั 

 ทต.พรเจรญิ อ.พรเจรญิ  นายจฏิฐาภรม อนิทนนท ์ สตัวแพทยป์ฏบิตังิาน 

 อบต.ท่าสะอาด อ.เซกา นายเขม็ทศิ อนิจอย เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาฯ 

    
รอ้ยเอด็ ทม.รอ้ยเอด็ อ.เมอืง นายศกัรนิทร ์ค างาม นายสตัวแพทยป์ฏบิตักิาร 
    
ยโสธร ทต.ทรายมลู อ.ทรายมลู  นางสาวอจัฉรยิา มะลคิ า สตัวแพทยช์ านาญงาน 
    
สกลนคร  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

 ทต.ท่าศลิา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร นางสาววริภทัร บุตรจนัทร ์ ผูช้่วยนกัทรพัยฯ์ 

  นายณรงค ์สวสัดิ ์ อาสาสมคัรผ่อดดี ี

  นายพชินะ ค าโสภา ปลดั 
    
อุบลราชธาน ี ทน.อุบลราชธานี อ.เมอืง  นางสาววราภรณ์ บุญสาร นายสตัวแพทยช์ านาญการ 
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ก าแพงเพชร 

 
 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

 

 
อบต.บ่อถ ้า อ.ขาณุวรลกัษบุร ี นายประวทิย ์เวยีงจนัทร ์ ผูช้่วยนกัวชิาการสาธารณสุข   

นายธนัยวฒัน์ ค าปา นกัวเิคราะหน์โยบายฯ     

ชยันาท ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท นางสาวจริารตัน์ มว่งพุ่ม นกัวชิาการสาธารณสุข   
นางสาวธฤษวรรณ สวนบอ่แร่ พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร  

ทต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง นางสาววรญิธร จนีฉา นกัพฒันาชุมชนช านาญการ  
  
อปท.ท่ีใช้ระบบผอ่ดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

 

 
ทต.นางลอื อ.เมอืง นางสาวพรทพิย ์แกว้เกดิ หวัหน้าส านกัปลดั     

นครสวรรค ์ ส านกังานป้องกนัและควบคุมโรคที ่3 ดร.ส าราญ สริภิคมงคล นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
พเิศษ  

อปท.ท่ีใช้ระบบผอ่ดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.พุนกยงู อ.ตากฟ้า  นายโชคอนนัต์ นิลสนธ ิ หวัหน้าส านกัปลดั     

ปทุมธานี ทต.บา้นใหม ่อ.เมอืง จ.ปทุมธานี นางจดิาภา มแีตง ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข     

พจิติร  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ  นางสาวนภสัววรณ บุญฮุย ปลดั   

ส.อ. อลงกรณ์ อนินะปสุะ นกัวเิคราะหน์โยบายฯ   
นางพลูทรพัย ์อนินะปสุะ ผูช้่วยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน     

พษิณุโลก ทต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ นางสาวนิภาพร แสนแทน นกัวชิาการสุขาภบิาลช านาญการ   
นางสาวศุนิศา จนัทะคุณ พนกังานจา้ง      

สมทุรปราการ ทม.ปากน ้าสมทุรปราการ อ.เมอืง  นายอาคม มลฑารตัน์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ     

สมทุรสาคร ทน.สมทุรสาคร อ.เมอืง  นางสาวอภญิญา หงัเสวก หวัหน้างานสตัวแพทย ์ 
ทม.กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน  นางกญัญนนัท ์ทพิยนิธริตัน์ หวัหน้าฝ่ายบรกิารสาธารณสุข   

นายมนิตย ์อุไรรตัน์ เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญ  
ทต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน  นางศุภรกัษ์ อนิทราย นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ     

สระบุร ี ทม.ทบักวาง อ.แก่งคอย นางสาวสมปรารถนา ตัง้
ชยัฤทษ์ 

สตัวแพทยช์ านาญงาน 

  
นางหทยัพชัร ์แกว้ประสทิธิ ์ พยาบาลช านาญการพศิษ   
นางสาวสริกิรานต์ ด ามณี หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข  

ทม.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท  นายวร ิศรหีาญ สตัวแพทยอ์าวโุส     

สุโขทยั  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.บา้นน ้าพุ อ.ครีมีาศ  นายศริบดนิทร ์เกตุวงค ์ ผูช้่วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน  

 นายอ านวย ศลิธรรม ส.อบต.  
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จงัหวดั ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
อุทยัธานี อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง  นางสาวศศกิญัญา ลอ้จงเฮง หวัหน้าส านกัปลดั   

นายนพดล อนิตะกนั ผูช้่วยนกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
   

 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

 
อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง นายวรชาต ิลลิา นายก 

 
ภาคตะวนัออก 
 

จงัหวดั ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
 

จนัทบุร ี ทต.พลิว้ อ.แหลมสงิห ์ นายนรนิทร ์นามประดษิฐ ์ รองนายก 

  นายสุรพล พชิญ์กา้น ปลดั 

 อบต.นายายอาม อ.นายายอาม  นายศุภกจิ จนิดาพรรณ นายก 

    
ฉะเชงิเทรา ทต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม  นางสาวสุปราณ ีกราบกรานธรรม นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร 

 อบต.คลองหลวงแท่ง อ.เมอืง นางสาวเบญญาภา มศีร ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

  นางสาวมณรีตัน์ เรอืงศริ ิ รองปลดั 

    
ชลบุร ี ทม.พนสันิคม อ.พนสันิคม  นางรชัดาพร จริาโชตกิุล พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

 อบต.พานทองหนองกะขะ อ.พานทอง ว่าทีร่อ้ยตรพีทิกั ชนะวงศากุล ผูช้่วยนกัวชิาการสาธารณสุข 

    
ตราด  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

 อบต.เกาะชา้งใต ้อ.เกาะชา้ง  นายมนต์ชยั ขนุสนธ ิ เลขานุการนายก 

  นายนรากร บุญฤทธ ิ ผูช้่วยเจา้พนกังานธุรการ 

    
ปราจนีบุร ี ทม.ปากน ้าสมทุรปราการ อ.เมอืง  นายอาคม มลฑารตัน์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

    

  อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  

 อบต.ดงขีเ้หลก็ อ.เมอืง  นายบุญศร ีจนัทรช์ยั นายก 

  นางสาววารวีรรณ จนัทรไ์ชย ผูช้่วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 

  นางสาวศศกิานต์ เฉลมิพลกุล พนกังานทัว่ไป 
 

ภาคตะวนัตก  
จงัหวดั  ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
เพชรบุร ี  ทต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย นางพฒัน์นร ีสมรกัษ์ พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 
ราชบุร ี  อบต.เตาปนู อ.โพธาราม นายวรวุฒ ิเจรญิวงษ์ ปลดั 

 

ภาคใต้ 
จงัหวดั ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
ตรงั ทน.ตรงั อ.เมอืง จ.ตรงั นายสมหมาย ยอดเพชร ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข     
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จงัหวดั ช่ือหน่วยงาน รายช่ือผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
 

ชุมพร 
 
 อปท.ท่ีใช้ระบบผ่อดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

 

 
อบต.รบัรอ่ อ.ท่าแซะ  นายบรรเลง ศรสีวสดิ ์ รองนายก     

นครศรธีรรมราช ส านกังานป้องกนัและควบคุมโรคที ่11 นายบุลากร ยอดเงนิ นกัวชิาการสาธารณสุข  
ทม.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง  นางเตอืนจติ จงคง รองปลดั   

นางนงนิภสั น าผล ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข   
นางสาวอทัธกิา ธนาวุฒ ิ เภสชักรปฏบิตักิาร   
นางชนาภา ประพฤตดิ ี พนกังานจา้งสตัวแพทย ์ 

นราธวิาส ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรสีาคร  นางสาวซารนีา แวเจะ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ     

ปัตตาน ี อบต.ท่าน ้า อ.ปะนาเระ  นายอาฮามสั ซาแมง็ นายก   
นายมะกาสอืปี กากะ ปลดั  

อบต.บา้นน ้าบ่อ อ.ปะนาเระ  นายตอเฮ เจะเลาะ นายก 
พทัลุง ทต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง นายโชคด ีจติตร์ตันพงศ ์ นายก     

ภเูกต็ ทม.ป่าตอง อ.กะทู ้ น.สพ.พุทธพิงศ ์ขาว
นวล 

หวัหน้างานสตัวแพทย ์

    

สงขลา ทม.คอหงส ์อ.หาดใหญ่  นางมณฑา ไชยงาม ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข  
ทม.สะเดา อ.สะเดา  นายนฤทธริงค ์นพรตัน์ สตัวแพทยอ์าวโุส  
ทม.สะเดา อ.สะเดา นางกรักมล นพรตัน์ 

 
 

ทต.บ่อตรุ อ.ระโนด นายชาล ีนพภาพนัธ ์ ปลดั  
  
อปท.ท่ีใช้ระบบผอ่ดีดีอยู่แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

 

 
อบต.ท่าขา้ม อ.หาดใหญ่  นายโชต ิช านิไพบลูย ์ ผอ.กองสาธารณสุข     

สตูล ทต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตูล นายวนิิช ถวลิวรรณ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
ทต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้ อ.สตูล นายมนะ โรศนูย ์ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

 

รายช่ือ อปท.ท่ีใช้ระบบผอ่ดีดีเป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้ผูส้นใจทัว่ไปได้ 

เชียงใหม่ 
เมอืงเชยีงใหม ่   ชา้งเผอืก    ทต.ชา้งเผอืก 
เมอืงเชยีงใหม ่   ป่าแดด    ทต.ป่าแดด 
จอมทอง    บา้นหลวง    ทต.บา้นหลวง 
จอมทอง    ขว่งเปา    อบต.ขว่งเปา 
จอมทอง    สบเตี๊ยะ    ทต.สบเตี๊ยะ 
จอมทอง    บา้นแปะ    ทต.บา้นแปะ 
แมแ่จ่ม    ช่างเคิง่    ทต.แมแ่จ่ม 

แมแ่จ่ม    ช่างเคิง่    อบต.ช่างเคิง่ 
แมแ่จ่ม    ท่าผา    ทต.ท่าผา 
แมแ่จ่ม    กองแขก    อบต.กองแขก 
เชยีงดาว    เชยีงดาว    ทต.เชยีงดาว 
เชยีงดาว    เชยีงดาว    อบต.เชยีงดาว 
เชยีงดาว    เมอืงนะ    ทต.เมอืงนะ 
เชยีงดาว    เมอืงงาย    ทต.พระธาตุปู่ ก ่า 
ดอยสะเกด็    เชงิดอย    ทต.เชงิดอย     
แมแ่ตง    สนัมหาพน    ทต.สนัมหาพน 

ภาคเหนือ 
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แมแ่ตง    ขีเ้หลก็    ทต.ขีเ้หลก็ 
แมแ่ตง    แมห่อพระ    ทต.แมห่อพระ 
แมแ่ตง    สบเปิง    อบต.สบเปิง 
แมแ่ตง    บา้นเป้า    อบต.บา้นเป้า 
แมแ่ตง    สนัป่ายาง    อบต.สนัป่ายาง 
แมแ่ตง    กืด้ชา้ง    อบต.กื๊ดชา้ง 
แมแ่ตง    อนิทขลิ    ทม.เมอืงแกนพฒันา 
แมร่มิ    รมิเหนือ    ทต.รมิเหนือ     
แมร่มิ    ขีเ้หลก็    ทต.ขีเ้หลก็ 
แมร่มิ    สะลวง    อบต.สะลวง 
แมร่มิ    โป่งแยง    อบต.โป่งแยง 
แมร่มิ    เหมอืงแกว้    ทต.เหมอืงแกว้ 
สะเมงิ    แมส่าบ    อบต.แมส่าบ 
สะเมงิ    บ่อแกว้    อบต.บ่อแกว้ 
ฝาง    มอ่นป่ิน    อบต.มอ่นป่ิน 
ฝาง    แม่งอน    อบต.แมง่อน 
ฝาง    แมส่นู    อบต.แมส่นู 
ฝาง    สนัทราย    ทต.สนัทราย 
ฝาง    แมข่่า    ทต.แมข่า่ 
แมอ่าย    แมอ่าย    ทต.แมอ่าย 
แมอ่าย    แมอ่าย    อบต.ดอยลาง 
แมอ่าย    สนัตน้หมือ้    อบต.สนัตน้หมือ้ 
แมอ่าย    แมน่าวาง    อบต.แมน่าวาง 
แมอ่าย    ท่าตอน    อบต.ท่าตอน 
พรา้ว    ป่าตุม้    ทต.ป่าตุม้ 
พรา้ว    ป่าไหน่    ทต.ป่าไหน่ 
พรา้ว    สนัทราย    อบต.สนัทราย 
พรา้ว    เขือ่นผาก    อบต.เขือ่นผาก 
พรา้ว    แมแ่วน    อบต.แมแ่วน 
พรา้ว    แมปั่ง๋    ทต.แมปั่ง๋ 
พรา้ว    โหล่งขอด    อบต.โหล่งขอด 
สนัป่าตอง    แมก่๊า    อบต.แมก่๊า 
สนัป่าตอง    บา้นแม    ทต.บา้นแม 
สนัก าแพง    ออนใต ้   ทต.ออนใต ้    
สนัก าแพง    ตน้เปา    ทม.ตน้เปา    
สนัก าแพง    สนักลาง    ทต.สนักลาง    
สนัทราย    สนันาเมง็    ทต.สนันาเมง็      
สนัทราย    หนองแหย่ง    ทต.หนองแหย่ง  
สนัทราย    แมแ่ฝก    ทต.แมแ่ฝก 
หางดง    หางดง    ทต.หางดง    

หางดง    หารแกว้    ทต.หารแกว้    
หางดง    ขนุคง    อบต.ขนุคง 
หางดง    บา้นแหวน    ทต.บา้นแหวน    
หางดง    สนัผกัหวาน    ทต.สนัผกัหวาน  
หางดง    หนองควาย    ทต.หนองควาย  
ฮอด    หางดง    ทต.ท่าขา้ม 
ฮอด    บ่อหลวง    ทต.บ่อหลวง 
ฮอด    บ่อสล ี   อบต.บ่อสล ี
ฮอด    นาคอเรอื    อบต.นาคอเรอื 
ดอยเต่า    ท่าเดือ่    ทต.ท่าเดือ่-มดืกา 
ดอยเต่า    บา้นแอ่น    อบต.บา้นแอ่น 
ดอยเต่า    บงตนั    อบต.บงตนั 
อมก๋อย    อมก๋อย    อบต.อมกอ๋ย 
อมก๋อย    ยางเปียง    อบต.ยางเปียง 
สารภ ี   ยางเนิ้ง    ทต.ยางเนิ้ง   
สารภ ี   ชมภ ู   ทต.ชมภ ู
สารภ ี   ไชยสถาน    ทต.ไชยสถาน 
สารภ ี   หนองแฝก    ทต.หนองแฝก 
สารภ ี   ดอนแกว้    ทต.ดอนแกว้ 
เวยีงแหง    เมอืงแหง    อบต.เมอืงแหง 
เวยีงแหง    เปียงหลวง    อบต.เปียงหลวง 
เวยีงแหง    แสนไห    ทต.แสนไห 
ไชยปราการ    ปงต า    ทต.ไชยปราการ 
ไชยปราการ    ศรดีงเยน็    อบต.ศรดีงเยน็ 
ไชยปราการ    แมท่ะลบ    อบต.แม่ทะลบ 
ไชยปราการ    หนองบวั    ทต.หนองบวั 
แมว่าง    บา้นกาด    อบต.บา้นกาด 
แมว่าง    ทุ่งป๊ี    อบต.ทุ่งป้ี 
แมอ่อน    แมท่า    อบต.แมท่า 
ดอยหล่อ    สองแคว    ทต.สองแคว 
ดอยหล่อ    ยางคราม    ทต.ยางคราม 
ดอยหล่อ    สนัตสิุข    ทต.สนัตสิุข 
กลัยาณวิฒันา    บา้นจนัทร ์   อบต.บา้นจนัทร ์
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เชียงราย 
เมอืงเชยีงราย    เวยีง    ทน.เชยีงราย 
เมอืงเชยีงราย    นางแล    ทต.นางแล 
เมอืงเชยีงราย    ดอยฮาง    ทต.ดอยฮาง 
เวยีงชยั    เวยีงชยั    ทต.เวยีงชยั 
เชยีงของ    เวยีง    ทต.เวยีงเชยีงของ 
เชยีงของ    หว้ยซอ้    ทต.หว้ยซอ้ 
เทงิ    เวยีง    อบต.เวยีง 
เทงิ    เชยีงเคีย่น    ทต.เชยีงเคีย่น 
พาน    หวังม้    อบต.หวังม้ 
พาน    ป่าหุ่ง    อบต.ป่าหุ่ง 

พาน    มว่งค า    อบต.มว่งค า 
พาน    สนักลาง    อบต.สนักลาง 
พาน    ทานตะวนั    อบต.ทานตะวนั 
แมจ่นั    สนัทราย    ทต.สนัทราย 
แมส่าย    แมส่าย    ทต.แมส่าย 
แมส่รวย    วาว ี   อบต.วาว ี
เวยีงป่าเป้า    แมเ่จดยี ์   ทต.แมข่ะจาน 
เวยีงแก่น    มว่งยาย    ทต.มว่งยาย 
ขนุตาล    ป่าตาล    ทต.ป่าตาล 

พะเยา 
ภซูาง อบต.ภซูาง 

แพร่ 
วงัชิน้ อบต.วงัชิน้ 

ล าพนู 
แมท่า ทต.ทาปลาดุก 
บา้นธ ิทต.บา้นธิ

 
ขอนแก่น
เมอืงขอนแก่น    ท่าพระ    อบต.ท่าพระ 
เมอืงขอนแก่น    เมอืงเก่า    ทต.เมอืงเก่า 
เมอืงขอนแก่น    บา้นหวา้    อบต.บา้นหวา้ 
เมอืงขอนแก่น    บา้นคอ้    ทต.บา้นคอ้ 
เมอืงขอนแก่น    ดอนหนั    อบต.ดอนหนั 
เมอืงขอนแก่น    หนองตูม    ทต.หนองตูม 
เมอืงขอนแก่น    โนนทอ่น    ทต.โนนท่อน 
บา้นฝาง    ป่าหวายนัง่    อบต.ป่าหวายนัง่ 
บา้นฝาง    โนนฆอ้ง    ทต.โนนฆอ้ง 
บา้นฝาง    ป่ามะนาว    ทต.ป่ามะนาว 
บา้นฝาง    บา้นฝาง    ทต.บา้นฝาง 
บา้นฝาง    บา้นฝาง    ทต.แก่นฝาง 
พระยนื    พระยนื    ทต.พระยนืมิง่มงคล 
พระยนื    บา้นโตน้    ทต.บา้นโตน้ 
พระยนื    ขามป้อม    อบต.ขามป้อม 
หนองเรอื    หนองเรอื    อบต.หนองเรอื 
หนองเรอื    โนนสะอาด    ทต.โนนสะอาด 
หนองเรอื    บา้นผอื    ทต.บา้นผอื 
ชุมแพ    ขวัเรยีง    อบต.ขวัเรยีง 
ชุมแพ    หนองไผ่    ทต.หนองไผ ่

ชุมแพ    วงัหนิลาด    อบต.วงัหนิลาด 
ชุมแพ    หนองเสาเลา้    ทต.หนองเสาเลา้ 
สชีมพ ู   ศรสีุข    อบต.ศรสีุข 
สชีมพ ู   บา้นใหม ่   อบต.บา้นใหม่ 
น ้าพอง    น ้าพอง    ทต.น ้าพอง 
น ้าพอง    มว่งหวาน    ทต.มว่งหวาน 
น ้าพอง    บา้นขาม    อบต.บา้นขาม 
น ้าพอง    ทรายมลู    อบต.ทรายมลู 
น ้าพอง    ท่ากระเสรมิ    อบต.ท่ากระเสรมิ 
อุบลรตัน์    โคกสงู    ทต.โคกสงู 
อุบลรตัน์    เขือ่นอุบลรตัน์    ทต.เขือ่นอุบลรตัน์ 
อุบลรตัน์    นาค า    ทต.นาค า 
อุบลรตัน์    ศรสีุขส าราญ    อบต.ศรสีุขส าราญ 
กระนวน    หนองโก    ทม.กระนวน 
กระนวน    หว้ยยาง    ทต.หว้ยยาง 
กระนวน    หนองโน    ทต.หนองโน 
กระนวน    น ้าออ้ม    ทต.น ้าออ้ม 
บา้นไผ่    บา้นไผ่    อบต.บา้นไผ่ 
บา้นไผ่    เมอืงเพยี    อบต.เมอืงเพยี 
บา้นไผ่    แคนเหนือ    อบต.แคนเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 



หน้า | 176  

 

บา้นไผ่    ภเูหลก็    อบต.ภเูหลก็ 
บา้นไผ่    ป่าปอ    อบต.ป่าปอ 
บา้นไผ่    หนิตัง้    อบต.หนิตัง้ 
เปือยน้อย    เปือยน้อย    ทต.เปือยน้อย 
เปือยน้อย    วงัมว่ง    อบต.วงัมว่ง 
เปือยน้อย    ขามป้อม    อบต.ขามป้อม 
พล    เมอืงพล    ทม.เมอืงพล 
พล    เมอืงพล    อบต.เมอืงพล 
พล    เก่างิว้    อบต.เก่างิว้ 
พล    เพก็ใหญ่    อบต.เพก็ใหญ่ 
พล    โสกนกเตน็    อบต.โสกนกเตน็ 
แวงใหญ่    โนนสะอาด    อบต.โนนสะอาด 
แวงน้อย    แวงน้อย    อบต.แวงน้อย 
แวงน้อย    ท่านางแนว    อบต.ท่านางแนว 
แวงน้อย    ละหานนา    อบต.ละหานนา 
หนองสองหอ้ง    ตะกัว่ป่า    อบต.ตะกัว่ป่า 
ภเูวยีง    หวา้ทอง    อบต.หวา้ทอง 
ภเูวยีง    นาชุมแสง    อบต.นาชุมแสง 
ภเูวยีง    นาหวา้    อบต.นาหวา้ 
ภเูวยีง    ทุ่งชมพ ู   อบต.ทุ่งชมพ ู
ภเูวยีง    ภเูวยีง    อบต.ภเูวยีง 
มญัจาครี ี   กุดเคา้    อบต.กุดเคา้ 
มญัจาครี ี   สวนหมอ่น    อบต.สวนหมอ่น 
มญัจาครี ี   หนองแปน    อบต.หนองแปน 
มญัจาครี ี   นาข่า    ทต.นาขา่ 
มญัจาครี ี   ท่าศาลา    อบต.ท่าศาลา 
ชนบท    ชนบท    ทต.ชนบท 

ชนบท    กุดเพยีขอม    อบต.กุดเพยีขอม 
ชนบท    หว้ยแก    อบต.หว้ยแก 
ชนบท    ปอแดง    อบต.ปอแดง 
เขาสวนกวาง    ดงเมอืงแอม    อบต.ดงเมอืงแอม 
เขาสวนกวาง    นางิว้    อบต.นางิว้ 
เขาสวนกวาง    ค ามว่ง    อบต.ค าม่วง 
ภผูามา่น    โนนคอม    ทต.โนนคอม 
ภผูามา่น    นาฝาย    อบต.นาฝาย 
ภผูามา่น    ภผูาม่าน    ทต.ภผูาม่าน 
ภผูามา่น    ภผูาม่าน    อบต.ภผูามา่น 
ซ าสงู    กระนวน    ทต.ซ าสงู 
ซ าสงู    ค าแมด    อบต.ค าแมด 
ซ าสงู    บา้นโนน    อบต.บา้นโนน 
ซ าสงู    คคู า    อบต.คคู า 
ซ าสงู    หว้ยเตย    อบต.หว้ยเตย 
โคกโพธิไ์ชย    ซบัสมบรูณ์    อบต.ซบัสมบรูณ์ 
โคกโพธิไ์ชย    นาแพง    ทต.นาแพง 
หนองนาค า    กุดธาตุ    อบต.กุดธาตุ 
หนองนาค า    บา้นโคก    ทต.หนองนาค า 
บา้นแฮด    บา้นแฮด    ทต.บา้นแฮด 
บา้นแฮด    โคกส าราญ    ทต.โคกส าราญ 
บา้นแฮด    โนนสมบรูณ์    อบต.โนนสมบรูณ์ 
บา้นแฮด    หนองแซง    อบต.หนองแซง 
โนนศลิา    หนองปลาหมอ    อบต.หนองปลาหมอ 
โนนศลิา    เปือยใหญ่    อบต.เปือยใหญ่ 
เวยีงเก่า    ในเมอืง    ทต.ในเมอืง

 
บงึกาฬ 
บงึโขงหลง    บงึโขงหลง    ทต.บงึงาม 
บงึโขงหลง    บงึโขงหลง    ทต.บงึโขงหลง 
บงึโขงหลง    โพธิห์มากแขง้    อบต.โพธิห์มากแขง้ 
บงึโขงหลง    ดงบงั    อบต.ดงบงั 
บงึโขงหลง    ท่าดอกค า    อบต.ท่าดอกค า 

ลพบรีุ 
ชยับาดาล    ท่ามะนาว    อบต.ท่ามะนาว 

ประจวบคีรีขนัธ์ 
บางสะพาน    ทองมงคล    อบต.ทองมงคล 
 

ภาคตะวนัออก 

 

ภาคตะวนัตก 
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หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 

ชือ่หน่วยงาน รายชือ่ผูเ้ขา้รว่ม ต าแหน่ง 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ รองอธกิารบด ี
คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ
ผศ.เสาวลกัษณ์ ลกัษมจีรลักุล คณบด ี

ส านกังานสุขาภบิาลอาหารและน ้า  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

นายพลาวตัร พุทธรกัษ์ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร 

ส านกังานสุขาภบิาลอาหารและน ้า  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวปารชิาต ิสรอ้ยสงูเนิน นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร 

กองประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

นายคณุตม ์ทองพนัชัง่ นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร 

กองประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

นายวษิณุ ศรวีไิล นกัวชิาการสาธารณสุข 

ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

นายสมชาย เวยีงพทิกัษ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

พญ.พชัรนิทร ์ตนัตวิรวทิย ์ นายสตัวแพทยช์ านาญการพเิศษ 

กรมอนามยั นายศุมล ศรสีุขวฒันา ทีป่รกึษากรมอนามยั 

ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค   นายสหภาพ พลูเกษร นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ นางสาวศยามล เครอืสาย นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ
พเิศษ 

   

ส านกัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
กรมควบคุมโรค 

น.สพ.พรชยั ทุมรนิทร ์ ผูป้ระสานงานดา้นเฝ้าระวงั โครงการ
เฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกในฝงูสตัวปี์ก 
และตลาดสตัวปี์กมชีวีติในจงัหวดั
ชายแดน 

ศนูยค์วามรว่มมอืไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค 

นางสมฤทยั ณ น่าน ผูช้่วยฝ่ายบรหิารโครงการตรวจสอบ
โรคทัว่โรค 

กรมปศุสตัว ์ นายธนบด ีรอดสม 
 

สถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาต ิกรมปศสุตัว ์ สพ.ญ.ปราณ ีรอดเทยีน นายสตัวแพทยช์ านาญการพเิศษ 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) สพ.ญ.ดร.พรรณพร เนตรพุกกณะ ผูช้ านาญการดา้นสตัวปี์ก 

ส่วนการแพทย ์บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ร.อ.หญงิปรยิดา เสนาวุธ พยาบาล 

กองขบัเคลือ่นดจิทิลัเพือ่สงัคม  
ส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

นางสาววนัด ีแบก้ระโทก นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ช านาญการ  
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หน่วยงานผอ่ดีดีกลาง 

รศ.น.สพ. เลศิรกั ศรกีจิการ หวัหน้าโครงการผอ่ดดี ี

รศ. ไพรชั ตระการศรินินท ์ นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

ผศ.บุญต่วน แกว้ปินตา นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

ผศ.น.สพ.เทดิศกัดิ ์ญาโน นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

รศ.ดร.จงจติ ศรพีรรณ โรเบริต์ นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

ดร.ลามาร ์โรเบริต์ นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

นางสุธรีตัน์ มหาสงิห ์ นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

น.สพ.พรพทิกัษ์ พนัธห์ลา้ นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

นพ.ยงเจอื เหล่าศริถิาวร นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

สพ.ญ.ณฐัฌา สาททอง นกัวจิยัโครงการผอ่ดดี ี

นพ.เกรยีงศกัดิ ์เวทวีุฒาจารย ์ ทีป่รกึษาโครงการ 
ผศ.พรีะพล คดบวั ผูป้ระสานงานโครงการดา้นบรหิารทัว่ไป 

น.สพ.วศิษิฎ์ วชิาศลิป์ ผูป้ระสานงานโครงการดา้นวชิาการและตดิตามผล 

ผศ.ดร.ณพศษิฐ ์จกัรพทิกัษ์ คณบดวีทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

น.สพ.ปองพล หอมคง นายสตัวแพทยช์ านาญการ เทศบาลนครเชยีงใหม ่

นายพลวฒัน์ เภตรา ทมีเทคโนโลย ี

นางประภาพรรณ เภตรา ทมีเทคโนโลย ี

นายปฏพิทัธ ์สุส าเภา ทมีเทคโนโลย ี

สพ.ญ.สกุลรตัน์ ปัทมแกว้ ผูจ้ดัการโครงการผ่อดดี ี
สพ.ญ.ชลชัวรรณ แสนเสมอ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดดี ี
น.สพ.เอกชยั ลยัยะ สตัวแพทยโ์ครงการผ่อดดี ี
นางสาวพชัราภรณ์ ทาแกง ผูช้่วยนกัวจิยัโครงการผ่อดดี ี

นางสาวพทิยารตัน์ ศรซีอ้น ผูช้่วยนกัวจิยัโครงการผ่อดดี ี
นายกมลเทพ บุญทอง นกัวชิาการคอมพวิเตอรโ์ครงการผ่อดดี ี
นายธนพศ อนิทรอมร เจา้หน้าทีก่ารเงนิโครงการผ่อดดี ี
นางสาวจุฑามาศ แซ่ย่อง เจา้หน้าทีโ่ครงการผ่อดดี ี
นายศกัดิส์ทิธิ ์ศรรีตัน์ 
นายภานุวฒัน์ จ าอนิทร ์

นกัศกึษาชว่ยงาน 
นกัศกึษาชว่ยงาน 

นางสาวอญัรตัน์ นนัตา นกัศกึษาชว่ยงาน 
นางสาวณฐัชญาพร ตนัตริตันวงศ ์ นกัศกึษาชว่ยงาน 
นางสาวเวยีนนา สขเจรญิ นกัศกึษาชว่ยงาน 
นางสาวลลติภทัร เชีย่วชาญ นกัศกึษาชว่ยงาน 
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