
  
 

 

 

  

 

 

  

 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการเร่ือง ระบบดจิิทัลผอดีดี: นวัตกรรมเฝาระวังของชุมชน/อปท. เพ่ือ

สุขภาวะคน สัตว สิ่งแวดลอม  

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ “ประชุมวิชาการเรื่อง ระบบดจิิทัลผอดดี:ี นวัตกรรมเฝาระวังของชุมชน/  

      อปท. เพ่ือสุขภาวะคน สัตว สิ่งแวดลอม” 

  ๒. กระบวนการและขั้นตอนกรณี อปท. ตองการใชระบบทันที 

    - ๑๓ ฟเจอรแจงเหตุและชวยจัดการภัยในคน สัตว สิ่งแวดลอม และอาหารปลอดภัย 

    - ประโยชนที่จะไดรับ ใบสมัครและขั้นตอนการขอใชระบบผอดดีี 

    - ประกาศศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดยีว มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองอัตราคาบริการ       

               ใชระบบผอดีดี 

ตามที่ ศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผอดีดีกลาง) รวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เครือขาย ไดสรางเคร่ืองมือดิจิทัลและติดต้ัง "ระบบเฝาระวัง

สุขภาพหน่ึงเดียวของชุมชน" ในพ้ืนที่ 405 ตําบล 32 จังหวัด เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม ชุมชนมี

เคร่ืองมือดิจิทัลอัตโนมัติ สามารถตรวจจับโรคระบาด/สาธารณภัย ที่อาจกระทบตอสุขภาพคน สัตว 

และสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว (Early Detection) และจัดการตอบสนองขั้นตน ในการระงับเหตุดวย

ตนเองอยางไดผลและรวดเร็ว (Rapid Response) สามารถปองกันความเสียหายรายแรงทางเศรษฐกิจ 

สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของคนในชุมชน เปนสาธารณประโยชน เห็นผลเปนที่ประจักษ 

ในการน้ี สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค (สคร.3) รวมกับศูนยฯ 

ไดกําหนดจัดประชุมวิชาการเร่ือง ระบบดิจิทัลผอดีด:ี นวัตกรรมเฝาระวังของชุมชน/อปท. เพ่ือสุขภาวะ

คน สัตว สิ่งแวดลอม เพ่ือเปดโอกาสใหทุก อปท. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการบรหิารจัดการและตัวอยาง 

/2. ความสําเร็จ ... 

ที่ อว 8393(39)/ ศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดียว มช. 

(ผอดดีกีลาง)                                      

ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 

 มกราคม 2563 



  

ความสําเร็จการใชงานระบบผอดดีี รวมถึงการถายทอดทักษะการใชงานเครื่องมือดจิิทัลผอดดีีสําหรับ

เจาหนาที่ อปท. อันจะชวยเสริมสรางใหเกิดความย่ังยืนของระบบเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดียวของชุมชน

ตอไปในอนาคต จึงประสงคเรียนเชิญทานผูบริหาร บุคคลากรที่จะทํางานควบคุมระบบ (แอดมิน) 

และผูที่สนใจในหนวยงานของทาน รวมงานประชุมในวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมแกรนดฮิลลรีสอรท แอนดสปา จังหวัดนครสวรรค โดยมีอัตราคาลงทะเบียนทานละ 

3,0๐๐ บาท ที่ขาราชการและบุคลากร สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ ทั้งนี้โปรดลงทะเบียน

ผาน QR Code ตามที่แนบมาดวยน้ี และโปรดสงสําเนาใบโอนเงินมาที่ ศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดียว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่อยู อาคารสัตวแพทยศาสตรตึก F ช้ัน 4 เลขที่ 155 หมูที่ 2 ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 

  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหผูบริหารและหรือบุคลากร ผูสนใจในหนวยงานของทาน

เขารวมประชุม และขอขอบคุณย่ิง มา ณ โอกาสน้ี 

 

  

 

 

 

ศูนยเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวทิยาลัยเชียงใหม (ผอดีดีกลาง) 

ผูประสานงาน: สพ.ญ. สกุลรัตน ปทมแกว 

โทรศัพท/โทรสาร 089 559 2474, 053 948 075 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส poddcentre.cmu@gmail.com 

รายละเอียดเพิ่มเติมระบบดิจทัิลผอดีดี โปรดดู www.cmonehealth.org 

 

 

 

 

QR Code ลงทะเบียนเขารวมงาน: 

 

กรุณาโอนเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย 

ช่ือบัญชี ศูนยเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เลขที่บัญชี 667-4-34184-2

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร. เลศิรัก ศรีกจิการ) 

ผูอํานวยการศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดยีว 

mailto:poddcentre.cmu@gmail.com
http://www.cmonehealth.org/
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กรณีตองการใชระบบดจิิทัลผอดีดีไดทันที 

 

1. ผูบริหาร เจาหนาที ่หรือบุคลากรในสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเขารวมฝกอบรม

ปฏิบัตกิาร การใชระบบและเคร่ืองมือดิจทิัลผอดดีีได ในชวงบายวันที่ 1 เมษายน 2563 (คาลงทะเบียน

ฝกอบรมรวมอยูในคาลงทะเบียนเขารวมงานแลว) 

 

2. จัดสงใบสมัครขอสทิธิ์การใชระบบฯ ที่ลงนามแลวโดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารแนบ

ตามที่ระบุ มาที่ศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดยีว มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผอดดีกีลาง)  หรือสงในวันจัดงาน

ประชุมวิชาการก็ได 
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ประโยชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับ 

จากการใชระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดยีวผอดดีขีองชุมชน 

1. การสนับสนุนเชิงการเงินจากศูนยเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดียว  ตั้งแตตน – ปจจุบัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

การสนับสนุน 
ผอดีด ี1.0 

(พ.ศ. 2557-59) 

ผอดีด ี2.0 

(พ.ศ. 2559-61) 
รวมเปนเงิน 

1. การสรางและพัฒนา 

� แอปพลิเคชัน 

� ระบบประมวลผลอัตโนมัติ 

72 ลานบาท - 72 ลานบาท 

2. การบํารุงและดูแลระบบฯ - 5 ลานบาท 5 ลานบาท 

3. การเชาระบบจัดเก็บขอมูลรายป 

(server) 
2.3 ลานบาท 2.3 ลานบาท 4.6 ลานบาท 

4. การสงขอความแจงเตอืนผาน

โทรศัพทมือถือ (SMS) 

0.7 ลานบาท 

(เฉลี่ย 30,000 ครั้ง/เดือน) 

1.5 ลานบาท 

(เฉลี่ย 65,000 ครั้ง/เดือน) 
2.2 ลานบาท 

 

2. เปนเจาของระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพหน่ึงเดียว ผานการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ สอดคลองกับนโยบาย THAILAND 

4.0 พรอมมีเครือขายอาสาสมัครผอดีดี เฝาระวังรายงานเหตุภัยพิบัติ โรคระบาด และสาธารณภัย 

3. มีศูนยปฏิบัติการสุขภาพหน่ึงเดยีวระดับตําบล เปาหมายเพื่อจัดการและแกไขกับปญหาท่ีตองการความเปนหนึ่งเดียวของทุกภาค

สวน เชน โรคพิษสุนัขบา โรคอุบัติใหม ปญหาไขเลือดออก ปญหาหมอกควันไฟปา แจงเหตุจุดเสี่ยงทางถนน โปรโมทผลผลิต

อินทรีย/อาหารปลอดภัยผานแอป podd PGS เปนตน พรอมจัดทําแผนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนระบบผอดีดีในชุมชนอยางย่ังยืน 

รวมถึงกํากับ ดูแล และติดตามการทํางานของเครือขายอาสาสมัครผอดีดีในพืน้ท่ี 

4. ตรวจจับโรคระบาด/เหตุผิดปกติ ทั้งในคน สัตว ส่ิงแวดลอม และสาธารณภัย ในชุมชนไดรวดเร็ว  ผานการรายงานเหตุจาก

อาสาสมัครผอดีดี และการประมวลผลอัตโนมัติเรียลไทม ผานแผงตรวจติดตามระบบงานผอดีดี (Dashboard) 

5. ตอบสนองและรับมือกับโรคระบาด/เหตุผิดปกติสุขภาพหน่ึงเดียวไดทันทวงที โดยปฏิบัติตามแผนเตรียมความพรอมรับมือโรค

ระบาด และแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุระดับตําบล 

6. ไดรับรายงานสรุปเหตุผิดปกติประจําเดือนอัตโนมัติ ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เพื่อประโยชนของชุมชน

ดานการเฝาระวังและปองกันโรคระบาด/เหตุผิดปกติในคน สัตว สิ่งแวดลอม และสาธารณภัย
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การเตรียมการและสมัครใชระบบฯ 

 

 

 

หมายเหตุ **เอกสารแสดงการเตรียมการเบื้องตนของ อปท. ประกอบดวย 

1. ใบสมัครขอสทิธิ์การใชระบบเฝาระวังสุขภาพหน่ึงเดยีวผอดีดีของชุมชน จํานวน 1 ชุด 

2. รายช่ือผูประสงคจะเปนอาสาสมัครผอดดี ีหมูบานละอยางนอย 2 คน  จํานวน 1 ชุด 

3. สําเนาคําสั่งแตงต้ังศูนย/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ  จํานวน 1 ชุด
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รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ สพ.ญ. สกุลรัตน ปทมแกว ศูนยเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มช. โทร 0-5394-8075 

 

ใบสมัครขอสิทธ์ิการใชระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดีของชุมชน 
 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................................................................................................................

ตั้งอยูเลขท่ี.............. หมู.......... ซอย............................ ถนน.................................... ตําบล............................................................. 

อําเภอ.................................................... จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย..................................................  

โทรศัพท.................................. โทรสาร............................. E-Mail............................................... Web-site................................... 

2. ชื่อ-สกุล ผูตดิตอ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. ตําแหนง.............................................. 

โทรศัพท................................. โทรสาร................................ มือถือ..................................... E-Mail................................................ 

3. พืน้ท่ีรับผิดชอบจํานวน....................................หมูบาน   .......................................หลังคาเรือน   ...............................................คน 

4. ปญหาสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว สิ่งแวดลอม) ท่ีพบในพืน้ท่ีและตองการแกไข  

1) ดานคน............................................................................................................................................................................. 

2) ดานสัตว........................................................................................................................................................................... 

3) ดานสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย....................................................................................................................................... 

4) ดานอาหารปลอดภัย................................................................................................................. ........................................ 

5. ความคาดหวังในการเขามาใชระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดีของชุมชน 

............................................................................................................................. ..........................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

6. ไดสงเอกสารแสดงความพรอมในการติดต้ังใชระบบมาแลว ดังน้ี  

1) รายชื่อผูประสงคจะเปนอาสาสมัครผอดีดี 

2) สําเนาคําสั่งแตงตั้งศูนย/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ 

3) หลักฐานการชําระเงินหรือหนังสือขอผัดผอนการจายคาบริการ (เรียกเก็บภายใน 90 วัน หลังอนุมัติสทิธิ์ใชระบบ) 

รายละเอียดคาบริการใชระบบผอดีดี โปรดดูสําเนาประกาศศูนยเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวทิยาลัยเชียงใหมดังแนบ 

 

ลงชื่อ........................................................นายกเทศมนตรี (ตัวบรรจง) 

วันที่...........เดือน................................. พ.ศ. ..................
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