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คุณประโยชนแ์ละความเป็นมา 

ของระบบผ่อดีดีฯ 
“ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหน่ึงเดียวของชุมชน (ผ่อ*ดีดี)”ได้

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นมีเครื่องมือและระบบงาน ส าหรับเฝ้าระวังโรค

ระบาดและสาธารณภัยร้ายแรงอื่นๆ เป็นของตนเอง โดยเป็นเครื่องมือ

ดิจิทัลที่ตรวจจับโรคหรือเหตุผิดปกติทางสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ 

และสิ่งแวดล้อม) พร้อมแจ้งเตือนให้รับมือได้อัตโนมัติตามการตั้งค่า  

ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีการรายงาน 

(เรียลไทม์) เมื่อรู้เร็ว การจัดการตอบสนองจึงท าได้เร็วทันการณ์  

ระบบเฝ้าระวังผ่อดีดีจึงช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายร้ายแรง

จากภัยโรคระบาด รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ ได้อย่างดี 

ระหว่าง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 

เครื่องมือและระบบได้พัฒนาจนสามารถใช้งานได้ผลตามความมุ่ง

หมายใน อปท. น าร่อง ๗๔ แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ การน าไปใช้ให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผ่อดีดีให้ตั้งมั่นยั่งยืน

ในระยะต่อไป จะอาศัยการบริหารจัดการจาก อปท. เป็นด้านหลัก 

โดยเฉพาะการสรา้งและรักษาเครือข่ายอาสาผ่อดีดีรายงานเหตุ การใช้

งานแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี การบริหารและบูรณาการพลัง

ท้องถิ่นผ่านศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวที่รวมการเตรียมพร้อม

และซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน  



การสั่งสมความส าเร็จจากน้อยไปหามากในระดับพื้นที่ ด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้งานได้จริงนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในระดับฐานราก และส่งเสริมภาพลักษณ์บ้านเมือง

น่าอยู่ น่าเที่ยว มีความปลอดภัยจากโรคระบาด โรคติดต่อจากสัตว์ 

ความปลอดภัยในอาหารและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และด้วยเหตุ

ที่ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี) ได้พัฒนาส าเร็จ

ขึ้นเป็นครั้งแรก จึงเป็นนวัตกรรมของ อปท. และเครือข่ายสุขภาพหนึ่ง

เดียว ที่จะเป็นต้นแบบทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ด ารงความ

ปลอดภัยมั่นคงแก่ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม 
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เนื้อหาหลักของคู่มอื 

คู่มือด าเนินระบบเฝ้าระวังผ่อดีดีฉบับนี้ มุ่งหวังให้ อปท. 

สามารถใช้เครื่องมือและด าเนินระบบงานได้อย่างถูกต้อง และ

เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ อันจะเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง

แท้จรงิ โดยมเีนือ้หาหลัก 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ภาพรวมการท างานของระบบผอ่ดีดีฯ   

2. โครงสรา้งของระบบผอ่ดีดีฯ    

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลและ

งบประมาณ    

2.2  อาสาสมัครผ่อดดีี   

2.2  ระบบดิจทิัลอัตโนมัติ    

3. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง      

4. แหลง่ขอ้มูลเพิ่มเติม      
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๑. 

ภาพรวมการท างานของระบบผ่อดีดีฯ 

 ระบบผอ่ดีดีเป็นระบบเฝา้ระวังปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวในชุมชน 

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  อาศัยการรายงานเหตุผิดปกติ

สุขภาพหนึ่ ง เดียว  (คน  สัตว์   สิ่ งแวดล้อมและสาธารณภัย )   

จากอาสาสมัครผ่อดดีีที่อยู่ในชุมชนผ่านแอปพลิเคช่ันผ่อดีดี  แล้วมีการ

ประมวลผลแบบอัตโนมัติ  จากนั้นระบบจะท าการส่งสัญญาณเตือน

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันที  และ  อปท.  จะท าหน้าที่

บริหารจัดการระบบผ่อดีดีโดยศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ

ต าบลผ่าน  “แผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี”  หรือ  “Dashboard”  

ซึ่งสามารถก าหนดการแจ้งเตือนและตั้งค่าการแจ้งเตือนไปยังบุคคล

หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้  

 

ภาพแสดงการท างานของระบบเฝ้าระวังผ่อดีดี 
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เมื่อ  อปท.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งเตือนโดย

อัตโนมัติจากแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี  จากนั้นจะด าเนินการ

ตามแผนของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลที่ได้วางไว้

โดยระบุหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ชัดเจนของทุกระดับ   ตั้งแต่ชาวบ้าน 

อาสาสมัคร  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน  ไปจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับต าบล  อ าเภอ  เป็นต้น  

ตัวอย่างการท างานของระบบผ่อดีดีฯ 

กรณโีรคระบาดสัตว์ 

อาสาสมัครผ่อดีดีรายงานเหตุสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติในชุมชน

ผ่านแอปพลิเคช่ันผ่อดีดี  จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยคัดกรอง

เบื้องต้น  เพื่อระบุว่าเป็นเหตุการณ์จริงหรือเท็จ  หากพบว่าเป็นเหตุ

สงสัยโรคระบาดหรือสัตว์กัด  ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง

เจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มกระบวนการยืนยันข้อมูล  รวมถึงแจ้งเตือนไปยัง 

ปศุสัตว์อ าเภอ  ปศุสัตว์จังหวัดและ  อปท.  ซึ่งมีบทบาทหลักในการ

เป็นศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบล  พิจารณาประกาศใช้

แผนตอบสนองฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาดสัตว์ในระดับชุมชน  

ประสานคณะกรรมการหมูบ่้าน เพื่อสั่งใชม้าตรการเบื้องต้นระดับชุมชน 

คือ  กักแยกไก่และงดการเคลื่อนย้าย  ให้วิตามินและยาละลายน้ า  

และพ่นยาฆา่เชื้อบริเวณที่เกิดเหตุ  พร้อมทั้งใหค้วามร่วมมือกับปศุสัตว์

อ าเภอและเจ้าหน้าที่โครงการในการสอบสวนโรค  เก็บตัวอย่างและ

ยืนยันโรค  เนื่องจากระบบการสื่อสารท าผ่านระบบดิจิทัลผ่อดีดี  ท าให้

ข้อมูลข่าวสารถูกถ่ายทอดส่งต่อถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ  
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ทุกระดับช้ันในเวลาเดียวกันแบบเรียลไทม์ทันทีทันใด  หน่วยงานระดับ

จังหวดั ทั้งปศุสัตว์  สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้รับ

ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันไปด้วย  ท าให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์  

พร้อมจัดทีมสนับสนุนควบคุมเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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2. 

โครงสร้างของระบบผ่อดีดี 

 เนื่องจากระบบผ่อดีดีเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของ

ชุมชนที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี

ดิจทิัลอัตโนมัติในการช่วยตรวจจับเหตุผดิปกติสุขภาพหนึ่งเดียว  ระบบ

ผ่อดีดีหรือระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ประกอบไปด้วย 

3 ส่วนส าคัญ  ได้แก่  1.ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบล  

2.อาสาสมัครผ่อดีดี  3.เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ  ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว

จะท าหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าระวังเหตุผิดปกติระดับชุมชน   

การแจ้งเตือนเหตุให้ชุมชนรับทราบ  ตลอดจนการตอบสนองจาก

องค์กรหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลและงบประมาณ 

ศูนยป์ฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลเป็นศูนย์ที่มีหน้าที่

และความรับผดิชอบก ากับดูแลการท างานของอาสาผ่อดีดี  ประยุกต์ใช้

แอปพลิเคชั่นผ่อดดีีและแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard) 

รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนเตรียมพร้อมรับมือเหตุ

ฉุกเฉินปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว  และด าเนนิการพัฒนาและเฝ้าระวังโรค

และเหตุผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพหนึ่งเดียว ที่รวมสาธารณภัย

อย่างตอ่เนื่องยั่งยืน ดังนี้ 
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 กิจกรรมด้านสุขภาพคน เชน่ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก เป็นต้น  

 กิจกรรมด้านสุขภาพสัตว์ เช่น โรคห่าไก่ ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัข

บ้า โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น 

 กิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารปลอดภัย ไฟป่า 

หมอกควัน ขยะ เหตุร าคาญจากการเลี้ยงสัตว ์เป็นต้น 

 สาธารณภัย เช่น ไฟป่า ดินถล่ม การรายงานจุดเสี่ยงอันตราย 

เป็นต้น 
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นอกจากนี ้อปท. ควรจัดให้มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้ท าวัคซีน

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในไก่หลังบ้าน โดยผ่านกลุ่มเกษตรกรใน

พืน้ที่เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงจากหลายภาคส่วนในชุมชนอย่างเป็น

รูปธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบล สามารถ

ด าเนนิการเฝา้ระวังโรคระบาดสัตว์รว่มกับกลุ่มดังกล่าวได้ดว้ย 

 

งบประมาณ 

 ส าหรับการด าเนินงานใดๆ งบประมาณถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วย

หล่อเลีย้งให้เกิดกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ในส่วนของการด าเนินระบบ

เฝา้ระวังผอ่ดีดี อปท. ควรมีการเตรียมและวางแผนงบประมาณ ดังนี้ 

 งบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมขยายและรักษาเครือข่าย

อาสาผ่อดดีี  โดยการจัดประชุมและอบรมให้ความรู้แก่อาสาทุก ๒-๓ 

เดือน รวมถึงต้องสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของอาสาด้วย  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของอาสาและเครอืข่ายอาสาผอ่ดีดี*** 

 งบประมาณส าหรับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับ

ต าบล  เพื่อใช้ในการจัดประชุมศูนย์อย่างน้อยทุก  ๖  เดือน และใช้ใน

การซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินในพืน้ที่*** 

 งบประมาณส าหรับกิจกรรมควบคุมโรคระบาด/แผนงานประจ าปี

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/สุขภาพหนึ่งเดียว 

 งบประมาณส าหรับบ ารุงรักษาระบบ  โดยหลังการด าเนินระบบ

เฝ้าระวังผ่อดีดีไปได้ระยะหนึ่งด้วยดี  อาจจะมีค่าบ ารุงรักษาระบบ

เดือนละไม่เกินหลักพันบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจมาจาก อปท. เอง 
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หรือหน่วยงานส่วนกลาง เช่น  อบจ.  หรือภาคประชาชน/หน่วยงาน

เอกชนก็ได้ 

*** งบประมาณที่จะท่าให้ระบบด่าเนินไปได้ในปีตั้งต้น ควรมีขั้นต่่า 

ดังนี้ 

 งบสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่ายและเวทีอาสาผ่อดีดี  จ่านวน 

๑๕,๐๐๐  บาท  (ส่าหรับการจัดงาน   ๖  ครั้ง  ครั้งละ  ๒,๕๐๐  

บาท ส่าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมครั้งละไม่น้อยกว่า  ๒๐  คน) 

 งบสนับสนุนการประชุมและด่าเนินกิจกรรมอื่นๆของศูนย์

ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต่าบล  ประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
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2.2 อาสาสมัครผ่อดดีี  
ระบบผ่อดีดีอาศัยการเฝ้าระวังและรายงานเหตุจากชุมชน  ดังนั้น

องค์ประกอบส าคัญอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังจาก

ชาวบ้านในชุมชน  โดยการพัฒนาอาสาสมัครทั้งที่มีอยู่เดิม  เช่น  อสม. 

อปพร.  อาสาปศุสัตว์  หรือการสร้างอาสาสมัครใหม่ขึ้นมา  โดยเรียกชื่อ

ว่า  “อาสาสมัครผ่อดีดี”  ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้และสร้างเวที

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับอาสาสมัครผ่อดีดี   โดยคนที่จะมาเป็น

อาสาสมัครผ่อดีดีจะต้องผ่านความเห็นชอบจากนายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับในชุมชน  มีความใฝ่รู้และสนใจในเรื่องของ

เทคโนโลยีและเรื่องสุขภาพ หากมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีหรือมี

การใชส้ื่อออนไลน์  (ไลน์ เฟซบุ๊ก)  จะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  

ในเบื้องต้น อาสาสมัครผ่อดีดีจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตร

อาสาสมัครผ่อดีดีขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สามารถท าการติดตั้งและรายงาน

ผ่านแอปพลิเคช่ันได้  ให้สามารถจัดการเหตุเบื้องต้นได้  จากนั้นจะมีการ

อบรมอาสาสมัครผ่อดีดีขั้นสูง เพื่อให้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นในการจัดการเหตุ

ผิดปกติต่างๆได้   เป็นตัวช่วยส าคัญให้กับ  อปท.  ในการเฝ้าระวัง  

ป้องกันและจัดการเหตุ  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยากรอาสาผ่อดีดี

ส าหรับอาสาสมัครผ่อดีดีที่มีประสบการณ์และความสามารถ และได้รับ

การสันบสนุนจาก  อปท.  ให้เข้าร่วมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิทยากร

ส าหรับอาสาสมัครที่เข้ามาใหม่ใน  อปท.  ของตนเองและ  อปท.  อื่นๆอีก

ต่อไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่าย

อาสาผ่อดีดีที่มีความรู้ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว  ท าการรายงานผ่าน
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แอปพลิเคช่ันผ่อดีดี  สามารถประสานและท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น 

รวมถึงควบคุมโรคหรอืเหตุผิดปกติเบื้องต้นในชุมชนได้  โดยท างานภายใต้

ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบล ที่มีนายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน  ซึ่งควรจัดอบรมและประชุมอาสาทุก ๒-๓ 

เดือน เพื่อติดตามให้ระบบท างานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะได้รับการสนับสนุน

ด้านวิชาการ  วิทยากร  และสื่อการสอนจากทางโครงการผ่อดีดี   2.0  

ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของเครือข่าย นอกจากนั้น นายกฯ ควรมีการ

พบปะกับเครือข่ายอาสาอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ระบบตั้งตัวได้  โดยควรมีการคัดเลือกและ

พิจารณา อบรม และแตง่ตัง้อาสาผ่อดดีีในชุมชนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 เป็นผู้ที่มจีติอาสา มีความเสียสละให้หมู่บ้าน ชุมชน 

 เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในชุมชน 

 สามารถประสานงานกับ อปท. ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน รพ.สต. และ

ปศุสัตว์อ าเภอได้ดี 

 สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 เคยท างานเป็นอาสาสมัครในหมูบ่้าน 

 มีความรูเ้บือ้งตน้ในด้านสุขภาพคน สัตว์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 มีประสบการณก์ารใชส้มาร์ทโฟนมาก่อน 

 มีเวลาเข้าร่วมการอบรมและประชุมกับทีมงานศูนย์ปฏิบัติการ

ระดับต าบล 

*** ทั้งนีก้ารพิจารณาคุณสมบัติของอาสาผอ่ดีดีในชุมชนขึน้กับดุลยพินจิ

ของ อปท. เป็นหลัก*** 

 



2.3 ระบบดิจทิัลอัตโนมัติ 

 ระบบผ่อดีดีเป็นระบบที่มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโดยชุมชน และการ

แจ้งเตือนเหตุผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ  ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น  2 ระบบ  ได้แก่  1.ระบบรายงานเหตุผ่านแอปพลิเคช่ันผ่อดีดี 

และ 2. ระบบบริหารจัดการผ่านแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี  ซึ่งทั้ง 

2 ระบบจะท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาสามัครผ่อดีดีจะ

รายงานเหตุผิดปกติด้านสุขภาพหนึ่งเดียวผ่านแอปพลิเคช่ันผ่อดีดี  

จากนั้นข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านการตั้งค่าของ  อปท.  (บุคลากรของศูนย์

ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลที่ดูแลด้านดิจิทัล)  ซึ่งท าหน้าที่

ควบคุมและดูแลแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี 

 

1. แอปพลิเคชั่นผอ่ดีดี 

 แอปพลิเคช่ันผ่อดีดีถูกสร้างขึ้นมาโดยการมีส่วนร่วมออกแบบ

จากชุมชน ท าให้ตัวแอปพลิเคช่ันมีความเหมาะสมส าหรับทุกคน  ง่ายต่อ

การเรียนรู้ที่จะใช้งาน  โดยอาสาสมัครผ่อดีดีสามารถท าการติดตั้ง

แอปพลิเคช่ันผ่อดีดีด้วยตนเองลงมือถือส่วนตัว  ทั้งในระบบแอนดรอยด์

และไอโอเอส  แอปพลิเคช่ันผ่อดีดีจะช่วยสื่อสารในการแจ้งเหตุผิดปกติ 

ประมวลผลและช่วยสื่อสารวิธีการตอบสนอง เพื่อระงับเหตุการณ์ที่ส่งผล

กระทบต่อชาวบ้านให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว  ทันเหตุการณ์  แอปพลิเคช่ัน 

ผอ่ดีดีมีหลักการขัน้ตอนท างาน  ดังนี้ 
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-13- 



แอปพลิเคช่ันผ่อดีดีถูกออกแบบมาส าหรับการเฝ้าระวังปัญหา

สุขภาพหนึ่งเดียวในชุมชน  (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย)  เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยด้านต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ระบบผ่อดีดีฯ สามารถ 

เฝา้ระวังเหตุในเรื่องดังต่อไปนีไ้ด้ 
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2. แผงตรวจตดิตามระบบงานผ่อดีดี 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  เป็นหัวใจส าคัญของระบบ 

ผอ่ดีดีฯ เพราะเป็นหนว่ยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด  มีความพร้อมทั้ง

ในด้านบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพหนึ่ง

เดียวที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  และการจัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลของ  อปท.  เป็นจุดเริ่มต้นที่

ส าคัญในการบริหารจัดการปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งใน

ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบลจะมีการแต่งตั้งบุคลากร

เจ้าหน้าที่ ส าหรับควบคุมดูแลแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดีผ่าน

เว็บไซต์ 
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แผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดีผ่านเว็บไซต์ ซึ่งแต่ละ  อปท.  

จะมีการเข้าใช้งานผ่านรหัสความปลอดภัยของตนเอง และสามารถจัดการ

ท างานกับข้อมูลตา่งๆ ได้ดังนี้ 

1.ดูรายละเอียดรายงาน 

 ในพื้นที่ของตนเอง สามารถดูรายละเอียดและเพิ่มเติม/

แก้ไขการรายงานทั้งหมด  การจัดการเหตุ  และแนวทางปฏิบัติ  

 ในพื้นที่ข้างเคียง สามารถดูรายละเอียดเหตุการณ์

เบือ้งตน้ได้และเตรียมพร้อมรับมอืเหตุผิดปกติ 

2. สรุปรายงานในพื้นที่ 

 ระบบจะท าการสรุปการรายงานประจ าเดือนให้  ทั้งใน

ด้านสถิติการรายงานเหตุปกติ/เหตุผิดปกติ  ในด้านจ านวนอาสา 

สมัคร  

3.  แผนรับมือโรคระบาด 

ระบบผ่อดีดีฯ จะท าการก าหนดขอบเขตของเหตุผิดปกติ

ตามการตั้งค่าของ  อปท.  และสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบและเตรียมรับมือ ตลอดจนส่งค าแนะน าเบื้องต้นผ่าน

ระบบดิจทิัลอัตโนมัติ 

4. จัดการข้อมูลอาสา 

อปท.สามารถจัดการ/ติดตามการท างานของอาสา 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติมหรือลบออก ในกรณีที่อาสาสมัคร 

ผอ่ดีดีมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 
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3. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงานหลักในการด าเนินระบบเฝ้าระวังผ่อดีดี  คือ  อปท.  

ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง  สามารถบริหารจัดการข้อมูลจาก

เครือข่ายอาสาผ่อดีดีและตอบสนองขั้นพื้นฐานต่อเหตุระบาดและ

ปัญหาทางสุขภาพสัตว์  คน  และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือของ

คนในชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในทุกระดับได้แก่ 

 การสนับสนุนด้านการควบคุมโรคและการระงับเหตุ  จะได้รับ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสุขภาพคน  สัตว์  และ

สิ่งแวดล้อม  เช่น  จากส านักงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและอ าเภอ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน  รวมถึงส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและอ าเภอ  และ

เครือขา่ยอาสาปศุสัตว์ในแตล่ะต าบล 

 การสนับสนุนด้านระเบียบการปฏิบัติงาน  โดยส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอ รับทราบภารกิจในระบบเฝ้าระวัง 

ผอ่ดีดีของ  อปท.  เอือ้อ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปท. 

 การสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เช่น จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  คณะรั ฐศาสตร์ และรั ฐประสาสนศาสตร์  

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ที่พร้อมให้ค าแนะน าและ

ร่วมมือพัฒนาระบบเฝา้ระวังผ่อดดีีฯ รวมถึงบริษัทมหาชนต่างๆ  
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ตารางแสดงความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระบบเฝ้าระวังผ่อดีดี 

การสนบัสนุน 

ระดับ 
ด้านควบคุมและระงับเหตุ ด้านระเบียบปฏบิัต ิ ด้านวิชาการ 

จังหวัด 
สนง.

สาธารณสุข

จังหวัด 

สนง. 

ปศุสัตว์

จังหวัด 
สนง.ป้องกัน 

และบรรเทา 

สาธารณภัย 

สนง.ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

จังหวัด 

คณะกรรมการสุขภาพ

หนึ่งเดียวจังหวัด 
มหาวทิยาลัย  อ าเภอ 

สนง.

สาธารณสุข

อ าเภอ 

สนง. 

ปศุสัตว์

อ าเภอ 

สนง.ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

อ าเภอ 

ต าบล รพ.สต. อาสา 

ปศุสัตว ์

 

หมู่บ้าน อสม.  
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4. 

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
ระบบผ่อดีดีฯ ได้จัดท าแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ  อปท.  หรือ 

ผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมใช้งานระบบผ่อดีดีฯ หรือค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

หลากหลายชอ่งทาง  ดังนี้  

1.เอกสารคู่มอืต่างๆ 

 เอกสารคู่มอืด าเนินงานส าหรับ อปท. 

 เอกสารคู่มอืด าเนินงานส าหรับอาสาสมัคร 

 เอกสารคู่มอืด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดจิทิัลอัตโนมัติ 

2.เอกสารข่าวสารและความรู้ 

 จดหมายข่าวผอ่ดีดีประจ าเดือน (เดือนละ 2 ฉบับ)  

3.สื่อออนไลน์  

 เว็บไซต์ www.cmonehealth.org 

 เฟซบุ๊ก PODD CM One Health  
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แนวคดิและการเริ่มต้น: 

"ผ่อดีดี" เริ่มต้นที่การป้องกันควบคุม 

โรคระบาดสัตว์เศรษฐกิจของชุมชน 

 โรคติดเชือ้ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์กว่า 70% มีต้นก าเนิดมา

จากสัตว์ หรือเป็นโรคสัตว์ที่สามารถติดต่อไปถึงคนได้  ดังนั้น  การมี

ระบบเฝ้าระวังโรคที่ดีที่สามารถควบคุมเหตุระบาดได้โดยทันทีทั้งในคน

และในสัตว์  จะช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ  รวมทั้งช่วย

ลดผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้านและป้องกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ของชุมชนอีกด้วย  นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรายงาน  

ประมวลผลและแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ  ท าให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่าง

ฉับพลันทันที  ท าให้การรู้เร็วเกิดขึ้นได้จริง เมื่อผนวกกับการท าให้การ

ตอบสนองควบคุมเหตุตามแผนฉุกเฉินชุมชนท าได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว  มี

ประสิทธิภาพ  จึงช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ดียิ่งขึ้นในการป้องกัน  

ควบคุมภัยจากโรคระบาด 

 นอกจากเรื่องโรคระบาด  “ระบบผ่อดีดี”  ได้พัฒนาการรายงาน

เหตุระบาดและภัยสาธารณะ  ท าให้  อปท.  ได้รับข้อมูลในการรายงาน

และข่าวสารการเตือนภัย ครอบคลุมสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

อย่างสมบูรณ์ 

 

-23- 



 

 

 

 

 

มูลนิธิสโกล  (โดย Skoll Global Threats Fund)  ได้เล็งเห็น

ความส าคัญของระบบเฝ้าระวังโรคโดยชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เครื่องมือ  รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ

หนึ่งเดียวของไทย  จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา  "ผ่อดีดี : ระบบเฝ้า

ระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน"  ใน  อปท.  ต้นแบบ  เพื่อให้เป็น

ตัวอย่างความส าเร็จที่เกิดจากการร่วมมือเป็นเจ้าของระบบ  โดยยึดถือ

ผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง  ทั้งยังคาดหวังว่าแบบอย่างนี้จะ

สามารถน าไปใช้ในดินแดนต่างๆ ทั่วโลก  เพื่อป้องกันโรคระบาดจากสัตว์

ติดต่อไปถึงคน  อันเป็นการป้องกันมิให้โรคระบาดจากสัตว์แพร่ขยาย

กลายเป็นโรคอุบัติใหม่ระบาดข้ามทวีปเหมือนดังไข้หวัดนก   ซาร์ 

ไข้เลือดออก  หรอือีโบลา  ที่อาจครา่ชีวติเพื่อนมนุษย์จ านวนมาก 
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พื้นที่น าร่องการใชร้ะบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี  ที่ใช้เป็นแหล่งศกึษาดูงานได้ 

อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70 แห่ง + เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่ทะลบ องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีดงเย็น 

แมอ่าย องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่นาวาง องค์การบรหิารสว่นต าบลสันต้นหมื้อ องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านหลวง 

ฝาง องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่งอน เทศบาลต าบลสันทราย องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สูน 

เวียงแหง องค์การบรหิารสว่นต าบลเมอืงแหง เทศบาลต าบลแสนไห องค์การบรหิารสว่นต าบลเปยีงหลวง 

พร้าว องค์การบรหิารสว่นต าบลสันทราย องค์การบรหิารสว่นต าบลเขื่อนผาก องค์การบรหิารสว่นต าบลโหลง่ขอด 

เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง เทศบาลต าบลแม่นะ องค์การบรหิารสว่นต าบลเชียงดาว 

แมแ่ตง เทศบาลต าบลจอมแจ้ง องค์การบรหิารสว่นต าบลสันป่ายาง องค์การบรหิารสว่นต าบลสบเปิง 

แมร่มิ เทศบาลต าบลสันโป่ง เทศบาลต าบลเหมอืงแก้ว องค์การบรหิารสว่นต าบลห้วยทราย 

หางดง เทศบาลต าบลสันผักหวาน เทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา เทศบาลต าบลหนองควาย 

สันป่าตอง เทศบาลต าบลสันป่าตอง เทศบาลต าบลยุหว่า เทศบาลต าบลบ้านแม 

แมอ่อน องค์การบรหิารสว่นต าบลออนเหนือ องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่ทา องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านสหกรณ์ 

แมว่าง องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านกาด องค์การบรหิารสว่นต าบลทุ่งป๊ี องค์การบรหิารสว่นต าบลดอนเปา 

สารภี เทศบาลต าบลยางเนิง้ เทศบาลต าบลหนองแฝก เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
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พื้นที่น าร่องการใชร้ะบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี  ที่ใช้เป็นแหล่งศกึษาดูงานได้ 

อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗0 แห่ง + เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เมอืง เทศบาลต าบลสุเทพ เทศบาลต าบลชา้งเผือก เทศบาลเมอืงแม่เหียะ 

ดอยหลอ่ เทศบาลต าบลยางคราม เทศบาลต าบลสันติสุข เทศบาลต าบลสองแคว 

ดอยเต่า องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านแอ่น เทศบาลต าบลท่าเดื่อ-มดืกา องค์การบรหิารสว่นต าบลบงตัน 

จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง เทศบาลต าบลบ้านแปะ องค์การบรหิารสว่นต าบลสบเต๊ียะ 

กัลยาณิวัฒนา องค์การบรหิารสว่นต าบลแจ่มหลวง องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านจันทร์ องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่แดด 

แมแ่จม่ องค์การบรหิารสว่นต าบลชา่งเคิ่ง องค์การบรหิารสว่นต าบลกองแขก เทศบาลต าบลท่าผา 

ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง องค์การบรหิารสว่นต าบลบ่อสลี องค์การบรหิารสว่นต าบลนาคอเรอื 

สันทราย เทศบาลต าบลหนองแหย่ง เทศบาลต าบลสันป่าเปา  

ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลสันปูเลย เทศบาลต าบลแม่โป่ง  

สันก าแพง องค์การบรหิารสว่นต าบลร้องวัวแดง เทศบาลต าบลออนใต้  

สะเมงิ องค์การบรหิารสว่นต าบลบ่อแก้ว องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ  

อมกอ๋ย เทศบาลต าบลอมกอ๋ย องค์การบรหิารสว่นต าบลยางเปียง  
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การจัดตัง้ศูนย์ปฎิบัติการสุขภาพหนึ่งเดยีวระดับต าบล 



 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรตอบสนองตอ่เหตุผิดปกติโดยชุมชนและ  อปท.  ซึ่งจะมีทั้ง

เหตุผิดปกติในคน เช่น ไข้เลือดออก  อำหำรปลอดภัย  คุ้มครองผู้บริโภค  เหตุ

ผดิปกติในสัตว์  เชน่  หำ่ไก่ ปำกและเท้ำเปื่อยในโค  เป็นต้น สำธำรณภัยและเหตุผิด 

ปกติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  เช่น   ไฟป่ำ  ดินถล่ม  หมอกควัน  ขยะเน่ำเหม็น  เป็นต้น 



 

  

ตัวอย่าง ค าแนะน าทั่วไปส าหรับการจัดตั้งเงนิทุนหมุนเวียน 

ท าวัคซนีป้องกันโรคในสัตว์ปีก กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ 
 

 ค าแนะน าเหล่านี้ได้จากการระดมสมองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 

ผู้น าชุมชนและชาวบ้านตัวแทนจาก  4  อปท.  ได้แก่  เทศบาลต าบลบ้าน

หลวง อ.จอมทอง,  เทศบาลต าบลท่าผา อ.แม่แจ่ม,  องค์การบริหารส่วน

ต าบลสันทราย อ.พร้าว  และองค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด  

อ.พร้าว มีสาระส าคัญประมวลได้ ดังนี้ 

1. การบรหิารจัดการหรือสนับสนุนไม่ให้เงนิทุนหมุนเวียนท าวัคซีน

ป้องกันโรคสูญหาย หรอืใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

 มีนโยบายเพื่อจัดสรรเงิน และมีคณะกรรมการดูแล

งบประมาณอย่างนอ้ยหมู่บ้านละ  1  คน 

 ต้องมบีัญชกีารเงนิ  หลักฐานใบเสร็จและรูปถ่ายต่างๆ ใน

กระบวนการเบิกจ่าย  เพื่อป้องกันเงินสูญหาย 

2. รูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มและกิจกรรม 

 ส ารวจความสนใจการท าวัคซีนของชาวบ้านและประสาน

กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่และหน่วยงานภาครัฐ  ในการวางแผนการท า

วัคซีนและจัดรูปแบบการท าวัคซีนไก่  ควรท าให้ครอบคลุม

จ านวนไก่มากที่สุด และไม่ควรทิง้ห่างกันเกิน  3  เดือน/ครั้ง 
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 เมื่อกลุ่มเข้มแข็งอาจสามารถเติบโตเป็นกลุ่มธุรกิจราย

ย่อยได้  เพราะผลผลิตไก่บ้านเป็นที่ต้องการของตลาด  และ

สามารถพัฒนารูปแบบประกันคุณภาพเป็นเนื้อไก่ปลอดโรค 

ส าหรับตลาดชัน้สูงได้ 

3. วิธีท าให้เงนิทุนหมุนเวียนงอกเงย 

 การก าหนดค่าบริการซึ่งขึ้นอยู่กับราคาวัคซีน และมี

ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ท าวัคซีน มีการจัดเก็บรายได้เข้ากลุ่ม 

เชน่  การขายไก่แตล่ะครัง้ให้คดิ  %  จัดเก็บเข้ากลุ่ม 

 อปท. สร้างจุดขายให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ในอนาคตสามารถ

พัฒนาระบบรับรองคุณภาพได้ว่า เนื้อไก่จากกลุ่มฯ ปลอดโรค  

ไม่เป็นอันตราย  เลี้ยงในธรรมชาติ  ประกันคุณภาพเนื้อไก่เมือง

ยกระดับสู่ตลาดบนได้ 

4. รูปแบบการก ากับดูแลจาก อปท. 

 ประสานกั บหน่ วยงานอื่ น   เ ช่น   ปศุสั ตว์ อ า เภอ 

มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อสนับสนุนในด้านองค์

ความรู้   งบประมาณ  เวชภัณฑ์และสร้างเครือข่ายในการ

จ าหน่าย  เช่น  สถานที่ขายในชุมชน  ต าบล  อ าเภอ  โดยจัดเป็น

เขียงอนามัยเนื้อไก่เมือง 
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