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คำนำ
     “ระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผอดีดี)” ไดพัฒนาขึ้นเพื่อให 

ชุมชนมีเครื่องมือสำหรับใชในการเฝาระวังโรคระบาดและสาธารณภัยรายแรง

อื่นๆ ไดดวยตนเอง เปนระบบที่ใชเครื่องมือดิจิทัลที่ตรวจจับโรคหรือ เหตุผิดปกติ 

ทางสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว และสิ่งแวดลอม) โดยการเฝาระวังและ 

รายงานเหตุของคนในชุมชนเอง ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับการรายงานและขอมูลขาวสารแบบทันทีทันใด 

(เรียลไทม) และดวยการประมวลผลและแจงขาวสารอัตโนมัติจึงเอื้อใหผูเกี่ยวของ 

ทำการเขาชวยเหลือชาวบานหยุดยั้งโรคระบาดหรือระงับเหตุไดอยางรวดเร็ว

ทันเหตุการณ ระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดีชวยใหชุมชนมีระบบเฝา 

ระวังและควบคุมโรคระบาดทั้งในคนและในสัตวที่กระทบตอสุขภาวะและความ

เปนอยูของชาวบาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนครั้งแรกของโลก

   คูมืออาสาฉบับนี้เปนคูมือปฏิบัติสำหรับผูที่เปนอาสาสมัครเฝาระวังเหตุผิด 

ปกติในชุมชน และเปนแนวทางดำเนินงานของชุมชนเมื่อพบเหตุการณผิดปกติ 

ที่อาจกระทบตอสุขภาพคน หรือสุขภาวะของชุมชน นำไปสูการเตรียมการปอง 

กัน ควบคุมสถานการณ ตลอดจนสามารถใหคำแนะนำการปฏิบัตเบื้องตนแก 

ชาวบานได

   อนึ่งปจจุบันปญหาโรคระบาดสัตวที่เลี้ยงแบบหลังบาน ยังพบไดมากเพื่อ

ใหชุมชนมีความเขาใจและสามารถจัดการควบคุมปญหาได จึงไดจัดทำเนื้อหาทาง 

โรคระบาดสัตวเปนการจำเพาะไวในสวนที่ 2 ของคูมือ ทั้งนี้ มิไดหมายความวา 

ระบบผอดีดีมุงผลทางสุขภาพสัตวเทานั้น แตผอดีดีเปนระบบสุขภาพหนึ่งเดียวที่ 

บูรณาการเครื่องมือและแกปญหาในคน สัตวและสิ่งแวดลอมแบบองครวมไมแยก 

สวน เพื่อใหชุมชนมีพลังในการจัดการแกไขอยางเปนผล

คณะผูเขียน

10 พฤศจิกายน 2559
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ã¨¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÃÐºº¼‹Í´Õ´Õ
“¼‹Í´Õ´Õ” ¤×ÍÍÐäÃ ÁÕ»ÃÐâÂª¹�ÍÂ‹Ò§äÃ?

 ผอดีดี คือ ระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน เปนระบบ 

ปฏิบัติการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประโยชนเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำหรับปองกัน และบรรเทาภัยพิบัติจากโรคระบาดและสาธารณภัยในคน 

สัตว และสิ่งแวดลอม

*"ผอ" เปนภาษาถิ่นลานนา ที่ซึ่งระบบไดพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรก มีความหมาย 

วา มอง หรือ มุงดู

3 Í§¤�ËÅÑ¡ã¹ÃÐºº¼‹Í´Õ´Õ?
 อาสาสมัครผอดีดี ศูนยปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวของ อปท. 

และการใชประโยชนระบบดิจิทัลอัตโนมัติ เปน 3 องคประกอบสำคัญ 

ขับเคลื่อนระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ไปสูความเขมแข็ง มั่นคง 

ปลอดภัยของชุมชนและธรรมชาติแวดลอม

ÍÒÊÒ 3 ÃÙŒ..
•   รูวาสรรพสิ่งอิงอาศัยเชื่อมโยงสงผลถึงกัน แปรเปลี่ยนไปตามเหตุ 

ปจจัย เหตุเล็กนอยบางอยางหรือโรคระบาดที่จุดหนึ่ง หากไมปองกัน 

ขจัดปดเปา อาจลุกลามเปนมหันตภัยใหญได

•   รูวิธีรายงานอยางทันทีถูกตอง เมื่อมีเหตุสงสัยโรคระบาด ภัยพิบัติ 

หรือเหตุผิดปกติในสิ่งแวดลอม

•   รูวิธีปองกันยับยั้งมิใหโรคภัยติดตอแพรระบาดไปที่อื่น รวมทั้งไม 

ติดตอ มาที่ตัวอาสาเองหรือครอบครัว

*
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     ระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดีที่ยึดถือประโยชนสาธารณะเปน

หลัก ไดถูกออกแบบใหตอบสนองประโยชนของชุมชนโดยตรง และโดยทันที

ที่ระบบเริ่มทำงาน เมื่อปลอดภัยคุกคามจากโรคระบาด หรือมีสิ่งแวดลอมที่ 

บริบูรณมั่นคง ปราศจากพิษภัย ชีวิตและสุขภาพของทุกคนในชุมชน รวมทั้ง 

สัตวเลี้ยงของชาวบานก็ยอมจะอยูดีมีสุข เปนพลังสงเสริมสุขภาวะองครวม

ของชุมชนทั้งมวล เปนบานเมืองนาอยูนาเที่ยวอยางยังยืน เสริมปจจัยดึงดูด 

ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของวัฒนธรรมไทย ที่ยังคงธำรงอยูไดถึงสมัยปจจุบัน

     นอกจากเพื่อทุกชีวิตในชุมชน และสุขอนามัยทางสิ่งแวดลอมแลว ระบบ 

เฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดียังทำงานประสานเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับ

ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนกลาง ทำใหขาวสารขอมูลและรายงาน 

โรคระบาดและภัยพิบัต ิมีการสงตอถึงกันอยางเรียลไทม ทำใหหนวยราชการ 

ที่เกี่ยวของใชประโยชนในการควบคุมบรรเทาและปองกันความเสียหาย มิให

ขยายความรุนแรงไดอยางฉับพลันทันเหตุการณ 

"¼‹Í´Õ´Õ"...ÁÕà¾×èÍã¤Ã?
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     นอกจากความมั่นคงปลอดภัยในสุขภาพคน สัตว สิ่งแวดลอม อันมี

ผลโดยตรงตอเศรษฐกิจครัวเรือนแลว เครื่องมือดิจิตอลอัจฉริยะและศูนย 

ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวจะมีสวนเพิ่มสัมฤทธิ์ผลและประสิทธิภาพของ 

อปท. และชุมชน ในการทำงานพัฒนาหรือแกไขปญหาเชิงสุขภาพที่ยากและ 

ซับซอนที่ชุมชนเผชิญอยูไดอยางมากดวย ระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว 

ผอดีดีจึงมีสวนสรางความเขมแข็งแกชุมชนใหสามารถจัดการปญหาและ

พัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนดวย 

     เมื่อมีการรายงานเหตุ อันนำไปสูการจัดการควบคุมอยางรวดเร็วแลว 

จะทำใหชุมชนมีความปลอดภัยจากโรคติดตออันตราย มีความปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา มีความปลอดภัยในอาหาร และความมั่นคงยังยืนทาง 

สิ่งแวดลอม มีการแจงและจัดการสาธารณภัยอยางฉับพลันทันใด

ÊÔè§·Õè “ªØÁª¹” ä´ŒÃÑº
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     1. พบเหตุเฝาระวังตามที่กำหนดไวหรือพบเหตุสงสัยโรคระบาด คือ

มีการเจ็บปวยหรือตายหลายรายในเวลาใกลเคียงกัน มีอาการคลายกันหรือ 

ปวย/ตายดวยลักษณะอาการที่ผูรายงานสงสัยวาอาจเปนโรคระบาด ทั้งนี้ 

เมื่อพบการปวย/ตายที่ไมแนใจวาจะเปนโรคระบาดหรือไม ก็ใหถือเปนเหตุ 

สงสัยโรคระบาดพึงรายงานไวกอน

     2. เมื่อพบสิ่งบอกเหตุวาอาจทำใหเกิดโรคระบาด หรือ อันตรายใน 

สิ่งแวดลอม หรือ เมื่อพบวามีสาธารณภัยเกิดขึ้น ผูพบเหตุควรรายงาน หรือ 

แจงอาสาผอดีดีใหรายงานเหตุทันที ไมชักชา โดยรายงานผานแอปพลิเคชั่น 

ผอดีดีหรือแอปพลิเคชั่นดูดีดี

     เหตุเฝาระวังที่ระบบผอดีดี  กำหนดไวใหรายงาน  มีดังนี้

¹ÔÂÒÁàËµØà½‡ÒÃÐÇÑ§ªØÁª¹/ÍÒÊÒ
¾Ö§á¨Œ§ËÃ×ÍÃÒÂ§Ò¹àËµØ

àÁ×èÍ.. 

7



1. ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÊÑµÇ�

สัต
วปก

•   มีการปวยตายผิดปกติอยางนอย 1 ตัวในครัวเรือน หรือ

•   พบอาการผิดปกติหรือสงสัยวาเกิดโรคตอไปนี้

 >  พบสัตวปกจำนวนมากตายกระทันหัน โดยอาจแสดงหรือ    

 ไมแสดงอาการใดๆ หรือสงสัยวาเกิด โรคหาไก

 >  พบสัตวปกมีอาการตุมขึ้นที่ผิวหนังบริเวณใบหนา ปาก    

 และบริเวณอื่น ๆ ทั่วรางกาย หรือเมื่อสงสัยวาเกิด โรคฝดาษ

8



•   มีการปวยตายผิดปกติอยางนอย 1 ตัวในครัวเรือน หรือ

•   พบลักษณะ/อาการผิดปกติ หรือสงสัยวาเกิดโรคตอไปนี้

 >  พบสัตวมีอาการตายฉับพลัน เลือดออกจากปาก จมูก หรือ 

 ทวารหนัก ซากไมแข็งตัว คนสัมผัส เชื้อโรคมักปวยหรือตาย หรือ

 สงสัยวาเกิด โรคกาลีหรือแอนแทรกซ

 >  พบสัตวมีตุมน้ำใส หรือมีแผลที่ลอกหลุดที่ปาก ไรกีบ หรือ

 เตานม น้ำลายไหลมาก หรือสงสัยวาเกิด โรคปากเทาเปอย

 >    พบสัตวมีการแทง ขอบวมอักเสบ อัณฑะบวม หรือ สงสัยวา 

 เปน โรคแทงติดตอ

 >    พบโค กระบือมีอาการเจ็บ บวม มีสีดำคล้ำบริเวณกลามเนื้อ

 ตนขา เมื่อคลำดูพบวามีเสียงกรอบแกรบ หรือ สงสัยวาเกิด

 โรคไขขาดำ หรือ แบลกเลก

 >    พบสัตวมีอาการซูบผอม ไอเรื้อรัง หรือสงสัยวาเปน วัณโรค

 >   พบโค กระบือ มีอาการคอบวม หนาบวม หายใจเสียงดัง ตาย 

 เฉียบพลัน น้ำมูก ขนเหนียว หรือสงสัยวาเกิด โรคคอบวม

โค
 กร

ะบือ

แพ
ะ แ

กะ
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•   มีการปวยตายผิดปกติอยางนอย 1 ตัวในครัวเรือน 

หรือ

•   พบลักษณะอาการผิดปกติหรือสงสัยเกิดโรคดังตอ

ไปนี้ 

 > พบสัตวมีตุม น้ำใส หรือมีแผลที่ลอกหลุด 

 ที่ปาก ไรกีบหรือเตานม น้ำลายไหลมาก หรือ 

 สงสัยเปน โรคปากและเทาเปอย

 > พบสัตวมีอาการปวยตายเฉียบพลัน มีจุด 

 เลือดออกบริเวณผิวหนัง ชัก หรือสงสัยวา

 เปน โรคอหิวาตสุกร

 > พบสัตวมี อาการแทง ตายเฉียบพลัน 

 ผิวหนังบริเวณ หูมีสีมวงคล้ำ หรือสงสัยวา 

 เปน โรคหูมวง

•   มีการปวยตายผิดปกติอยางนอย 1 ตัวในครัวเรือน 

หรือ

•   พบลักษณะอาการผิดปกติหรือสงสัยโรคตอไปนี้

 > พบสัตวกินน้ำและอาหารไมได ไวตอสิ่งเรา 

 เดินปด วิ่งไรทิศทาง ซึมหรือดุรายขึ้น น้ำลาย 

 ไหลมาก ชักและตายใน 10 วัน หลังแสดง 

 อาการหรือสงสัย โรคพิษสุนัขบา

 > พบสุนัขมีอาการชัก น้ำมูกเหนียวขน มีตุม 

 หนองตามทอง อุงเทา ใบหนา อุงเทามีการ 

 หนาตัว ทองเสีย อาเจียน โอกาสรอดมีนอย 

 หรือสงสัย โรคหัดสุนัข

 > พบสัตวมีอาการทองเสียรุนแรง ถายเปน 

 เลือดเหม็นคาวและอาเจียน ถาไมไดรับการ 

 รักษาจะตายอยางรวดเร็วหรือสงสัย 

 โรคลำไสอักเสบ

หมู
หม

า แ
มว10



2¡. ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¤¹

• พบผูที่มีอาการไขสูง ปวดศรีษะและปวดเมื่อย กลามเนื้ออยาง รุนแรง 

ชัก คอแข็ง มีจ้ำเลือด ตามแขน ขาและลำตัว หลังทานลาบ หลู หมูดิบ 

เครื่องใน เนื้อหมูปงยางหรือแหนมดิบหรือในคนที่ทำงานในฟารม หมู 

โรงฆาและชำแหละหมู หรือสงสัยวาเปน โรคไขหูดับ

 หากสามารถรูวามีโรคระบาดเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วจะทำใหควบคุม 

ปองกันไดทันที ความสูญเสียจะนอยลงการใหรายงานอาการที่อาจแสดงวามี

โรคระบาดเกิดขึ้นแลว แมยังไมมีการยืนยันจากในระบบผอดีดีมีการเฝาระวัง 

อาการผิดปกติ ดังนี้ แพทยผูรับผิดชอบ ถือเปนชองทางหนึ่งที่จะ ทำใหตรวจ 

จับสัญญาณการเกิดโรคได รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพบอาการคลายๆกันใน 

คนปวยหลายคนในชวงเวลาใกลเคียงกัน
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• ผูที่มีประวัติแชน้ำสกปรกนานๆ หรือ ย่ำพื้นที่เฉอะแฉะและมีความ 

สกปรก มีอาการไขสูงปวดเมื่อยกลามเนื้อมากโดยเฉพาะกลามเนื้อนอง  

อาจสงสัยวาเปน โรคฉี่หนู
 

• ผูที่มีอาการไขต่ำๆ ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห ออนเพลียและน้ำหนักลด 

ตอเนื่อง 2 - 10 สัปดาห อาจสงสัยไดวาเปน โรควัณโรค
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• ผูที่มีอาการไขสูง ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดขอ 

อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย มีจุดเลือดออกที่ผิวหนังหรือมี 

เลือดกำเดาไหล อาจสงสัยไดวาเปน โรคไขเลือดออก

• ศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ที่พบเด็กมีีตุม เจ็บแผลหรือมีจุด 

แดงๆ ในชองปาก ฝามือ ฝาเทา บางคนมีที่กน เด็กเล็กจะไมยอม ดูดนม 

สวนใหญหายเองภายใน 7 วัน อาจสงสัยเปน โรคมือเทาปาก บางราย 

อาจมีอาการรุนแรง เชน ไขสูง ซึม ชัก หมดสติ และเสียชีวิตได 
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• ผูที่มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ อาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน 

ทองเสีย รายที่รุนแรงอาจลุกลามไปเปนปอดบวม อาจสงสัยวาเปน โรค 

ไขหวัดใหญหรือไขหวัดนก
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     เมื่อสงสัยหรือพบวามีการจำหนายเครื่องสำอางหรือยาตองหามสามารถ

รายงานสถานที่ที่พบและรายละเอียดตางๆ มายังระบบผอดีดี และอยาลืม 

เก็บเครื่องสำอางหรือยาที่สงสัยไวใหกับเจาหนาที่ เพื่อนำสงตรวจสอบตอไป

2¢. ´ŒÒ¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤

•   ยาชุด ยาไมมี อย.

 ยาชุด คือ ยาหลายชนิดที่จายรวมเปนชุด มักมีการตั้งชื่อหรือ

โฆษณาสรรพคุณเกินจริง ถึงขั้นหลอกลวง เชน ยากระจายเสน ยาชุด

ลดความอวน ยาชุดหมอ ฯลฯ เปนตน 

 ยาที่ปลอดภัยอาจจะไมมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แตตองมี 

“เลขทะเบียนตำรับ” กำกับอยูเสมอ เชน ทะเบียนยาเลขที่ 1A999/58

15



•   เวชภัณฑที่สงสัยผสม “สเตียรอยด”

•   เครื่องสำอาง 

 ลักษณะอาการของผูที่ใชสเตียรอยดเปนระยะเวลานาน ไดแก 

หนากลมอูมคลายพระจันทร มีไขมันสะสมบริเวณหลังคอ และเหนือ 

กระดูก ไหปลารา ผิวบาง มีจ้ำเลือด มีรอยแตกตามผิว เปนตน

 หากไมมีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก หรือ “เลขที่ใบรับแจง” 

ที่เปนเลข 10 หลัก เชน เลขที่ใบรับแจง 50-1-5399999 

อาจเปนเครื่องสำอางปลอม เปนอันตรายตอรางกาย
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3. ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ/ÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

 เหตุรำคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันกอใหเกิดความเดือดรอน

แกประชาชนผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง อาจมีสาเหตุมาจากการกระทำ

ดังตอไปนี้

•   พบเหตุรำคาญ

 1. แหลงน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ สวม ที่ใสมูลหรือเถา หรือ

สถานที่อื่นใดซึ่งอยูในทำเลไมเหมาะสม สกปรก มีการหมักหมมสิ่งของหรือ 

สิ่งปฏิกูลมีการเททิ้งสิ่งที่เปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองเปนพิษ หรืออาจ 

เปนแหลงเพาะพันธุพาหะนำโรค หรือ กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

 2.  การเลี้ยงสัตวที่ไมเหมาะสม   เชน เลี้ยงในบริเวณที่ไมควรเลี้ยง 

สัตว มีวิธีการเลี้ยงสัตวที่ไมเหมาะสม โดยอาจจำนวนเกินสมควรจนเปนเหตุ 

ใหเกิดความรำคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
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 3. อาคารอันเปนที่อยูอาศัยของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่

ประกอบการใด ไมมีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือแมแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่น

เหม็นหรือละอองสารพิษอยางพอเพียง จนเปนเหตุใหเกิดหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ

 4. การกระทำใดๆ อันเปนเหตุใหเกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง 

ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด 

จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

 5.   อาคารหรือสถานที่ที่มีภาชนะ หรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังที่ตรวจพบ

ลูกน้ำหรือตัวโมงยุงลายตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไป

แหลงเพาะพันธุยุง

ควันไฟ

ขยะ

ขยะ

เสียงดัง กลิ่นเหม็น

น้ำเสีย
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 น้ำทวมฉับพลันอันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักติดตอกันหรืออาจจาก

พายุฝนที่เกิดซ้ำที่เดิมหลายครั้งเปนสาเหตุทำใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

•   น้ำปาไหลหลาก

 -   เผาในชวงเวลาหามเผา (15 กุมภาพันธ – 15 เมษายน)

 -   ไฟไหมปา / เผาปา

•   การเผาที่เปนอันตราย 19



แนะนำเจาของผูเลี้ยงสัตวใหปฏิบัติดังนี้

1. แยกกักสัตวปวยออกจากสัตวปกติ เพื่อลดโอกาสของการแพรเชื้อ

ระหวางสัตวปวย และสัตวปกติ 

2. หากมีสัตวตายใหทำการฝง หรือเผา ไมนำไปบริโภค หรือทิ้งไวในที่

สาธารณะ 

3. ลดเชื้อในสิ่งแวดลอมดวยวิธีตางๆ เชน ทำความสะอาด แลวจึงฉีดพน 

น้ำยาฆาเชื้อโรคบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตวและวัสดุที่เกี่ยวของกับการเลี้ยง

สัตว เชน ถาดไข พื้นเลา เปนตน รวมทั้งทำลายวัสดุ อุปกรณที่อาจมีการ 

ปนเปอนเชื้อโรค เชน รังไข สิ่งปูนอนในเลา เปนตน 

4. จัดการการเลี้ยงสัตวใหอยูในสภาพที่เหมาะสม เพื่อใหสัตวมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง อันจะทำใหโอกาสของการปวย ตายจากโรคลดนอยลง

5. ใหวิตามิน เกลือแร หรือยาปฏิชีวนะ โดยใหวิตามินและเหลือแร เพื่อ 

ใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรงและใหยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำจากสัตวแพทย

เทานั้น เพื่อชวยลดการติดเชื้อแทรกซอนเมื่อจำเปน

6. แจงผูที่รับผิดชอบในชุมชนเพื่อติดตามเฝาระวังสถานการณของโรค

อยางตอเนื่อง

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤ÊÑµÇ�àº×éÍ§µŒ¹
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เจาของสัตวบริเวณขางเคียงแหลงเกิดโรค

1.   กักสัตวเลี้ยงของคุณ เพื่อไมใหสัมผัสกับสัตวที่ปวยหรือตายนั้นๆ 

2.  จัดการการเลี้ยงสัตวใหอยูในสภาพที่เหมาะสม เพื่อใหสัตวมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง อันจะทำใหโอกาสของการปวย ตายจากโรคลดนอยลง

3.  ใหวิตามิน เกลือแร เพื่อใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง 

4.  เฝาระวังอาการผิดปกติในสัตวเลี้ยงอยางใกลชิด

5. ทำวัคซีนปองกันโรค การทำวัคซีนจะไดผลดีก็ตอเมื่อสัตวมีสุขภาพดี 

กอนการทำวัคซีนจึงตองมั่นใจวาสัตวเลี้ยงไมไดมีการสัมผัสกับสัตวที่

ปวย/ตาย หรือมีอาการปวยใดๆ มากอนการทำวัคซีน แตหากไมแนใจ 

ใหแยกกักสัตวนั้นๆ เฝาสังเกตอาการของโรคเปนระยะเวลาอยางนอย 

1 สัปดาห หากไมพบอาการปวยใหทำวัคซีนได แตหากพบอาการปวย 

ใหรีบรายงาน หรือ แจงใหเจาหนาที่ทราบ (จะไมมีการฉีดวัคซีนในสัตว 

ที่ปวยหรือสงสัยวาสัมผัสกับสัตวปวย ทุกกรณี)
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อาสาสมัครผอดีดี

1.   ใหคำแนะนำเจาของที่มีสัตวปวย ตาย และบริเวณขางเคียง เพื่อให 

สามารถจัดการปองกัน และควบคุมโรคที่เหมาะสม

2.   เฝาระวังและติดตามสถานการณในชุมชนตอเนื่อง อยางนอย 7 วัน 

หลังเหตุปวยตายครั้งสุดทาย หากมีการปวย/ตายเพิ่มตองรีบ รายงาน

3.  “รายงานติดตาม” อยางสม่ำเสมอ เพราะขอมูลรายงานที่สะสมเพิ่ม 

ขึ้น จะชวยใหการประมวลและการตอบสนองควบคุมเหตุเปนไปอยาง

เหมาะสม ทันเหตุการณ
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       การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีสุขลักษณะอนามัย

ที่ดีเรียบรอยไมสกปรกเลอะเทอะ รวมทั้งการใชน้ำยาทำลายเชื้อและวิธีการ

ทำใหปราศจากเชื้อที่เหมาะสมในการฆาเชื้อ สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ 

ตางๆที่อาจมีการปนเปอนของเชื้อโรค

1. ¡ÒÃÁÕÊØ¢ÒÀÔºÒÅáÅÐÊØ¢ÀÒ¾Í¹ÒÁÑÂ·Õè´Õ

¢ŒÍá¹Ð¹Ó
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§
  เชื้อโรคเปนสิ่งที่มองไมเห็นดวยตาเปลา แตจะปนเปอนในสิ่งขับถาย สิ่งคัด 

หลั่ง เลือด น้ำลาย การระมัดระวังปองกันตนเองของผูใกลชิดหรือเจาหนาที่ 

ที่ตองปฏิบัติงานกับสัตวปวย/ตาย ใหปลอดภัยจากการติดเชื้อและปองกัน 

มิใหเชื้อโรคแพรกระจายไปยังสัตวหรือคนอื่น คือ การหลีกเลี่ยงมิใหรางกาย 

รวมถึงเสื้อผา สัมผัสสิ่งปนเปอนนั้น ซึ่งมีขอแนะนำ ดังนี้
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       การใชเครื่องปองกันที่เหมาะสม เชน ถุงมือ ผาปดปากและจมูก เสื้อ

คลุม หมวก แวนตา เปนตน จะทำใหลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเขาสู 

รางกายของผูปฏิบัติงานตลอดจนปองกันการนำเชื้อไปสูสัตวหรือคนอื่น

           หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงของการแพรกระจายเชื้อ

โดยการวางแนวทางปฏิบัติงานตางๆ ใหรัดกุมกอนลงมือปฏิบัติ ทั้งความ

พรอมในดานอุปกรณ ยาฆาเชื้อ และกันคนที่ไมเกี่ยวของใหออกจากจุด

ทำงาน

2. ãªŒà¤Ã×èÍ§»‡Í§¡Ñ¹

3. àÅÕèÂ§ÍØºÑµÔàËµØ Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¡ÒÃá¾Ã‹àª×éÍ

ถุงมือ ผาปดปากและจมูก หมวก ถุงเทา24



    เชน การลางมือ หรือ การอาบน้ำฟอกสบูทันที หลังการปฏิบัติหนาที่เสร็จ 

4. ¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ·ÑèÇä» 
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¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤Óá¹Ð¹Ó
á¡‹ à¨ŒÒ¢Í§ÊÑµÇ�»†ÇÂ

•  ในชวงไมมีสัตวปวยตาย อาสาจะตองคอยสอดสองดูแลและสอบถาม

เรื่องสุขภาพสัตวกับเจาของสัตว ตลอดจนแนะนำใหเจาของสัตว ดูแล

สัตวเลี้ยงของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดีและเหมาะสมหากเจาของสัตวพบ

ความผิดปกติใหแจงอาสาทันที

• ในชวงสัตวปวยตาย อาสาตองใหคำ

แนะนำเจาของสัตวในการกักสัตวปวย

แยกออกจากสัตวปกติ หลังจากสัตวหาย

ปวยเปนระยะเวลาอยางนอย 1 สัปดาห 

หลังจากสัตวตัวสุดทายปวย/ตายและจะ

ตองกำชับใหเจาของสัตว เฝาติดตามอาการ 

ปวยอยางตอเนื่อง คอยรายงานอาการของ 

สัตวปวยทุกวันหากพบสัตวตายหรือสัตว

ปวยเพิ่มใหแจงอาสาทันที 
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•  อาสาตองแนะนำการจัดการซากสัตวปวยตายที่ถูกวิธี เชน การเผา 

หรือฝง การใชยาหรือสารเคมีฆาเชื้อ การงดหรือหามบริโภคซากสัตว 

เปนตน

•  ใหความรูความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับ การดูแลสัตวปวย การ

เฝาระวังและติดตามอาการหลังสัตวปวยไดรับการรักษา ตลอดจนการ

ปองกันไมใหเกิดเหตุการณเดิมขึ้นในพื้นที่ เชน การใชวัคซีนหรือการปอง

กันโรค เปนตน 

•   แนะนำเจาของสัตวใหรูจักหนวยงาน หรือ สถานพยาบาลสัตว ราน

ขายยาสัตวที่นาเชื่อถือ เพื่อใหเจาของสัตวสามารถติดตอขอความชวย

เหลือหรือขอคำแนะนำได เชน สำนักงานปศุสัตวอำเภอ ศูนยปฏิบัติการ

สุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล คลินิคสัตวแพทย อาสาปศุสัตว รานขายยา

สัตว เปนตน 

•   อาสาตองแนะนำเรื่องการใชยาปฏิชีวนะ หรือ วิตามินกับสัตวปวย

อยางถูกตองและเหมาะสม ตามคำแนะนำของสัตวแพทย หรือ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และแนะนำใหเจาสัตวตระหนักถึงความสำคัญใน

ผลขางเคียงของยาปฏิชีวนะที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสัตวรวมไปถึงคนอีกดวย 
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     เนื่องจากแอปพลิเคชันผอดีดีเปนแอปพลิเคชันที่ใชในการรายงานความ

ผิดปกติทั้งดาน คน สัตว และสิ่งแวดลอม รายงานที่สงมานั้นจะถูกกรองโดย

ระบบอัตโนมัติแลวสงสัญญาณไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตระดับจังหวัด 

ระดับอำเภอและ อปท. ที่ทานอาศัยอยู เพื่อเปนการปองกันการรายงานที่ไม 

เปนจริงหรือการกลั่นแกลง จึงตองมีการกำหนดการเขาถึงโดยใชขอมูลสวน

บุคคลของทานเพื่อลงทะเบียนเขาใชงาน ดังนั้น การจะใชงานแอปพลิเคชัน 

ผอดีดีจะตองทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
áÅÐ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹âÃ¤
â´ÂãªŒ áÍ»¾ÅÔà¤ªÑ¹¼‹Í´Õ´Õ

Å§·ÐàºÕÂ¹

เขา

คนหาคำวา PODD

1
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2 กดปุม “ติดตั้ง”

หากเคยเขาใชงาน
1.1 พิมพชื่อบัญชีผูใช

1.2 พิมพรหัสผาน

1.3 กดปุมเขาสูระบบ

ใชงานครั้งแรก 
กดปุม “ลงทะเบียน”
จะมีรหัสพื้นที่ใหคุณกรอก

กรุณาติดตอขอรหัสจาก อปท. ที่คุณอยู

กรอกขอมูลสวนตัวใหครบและกด “ยืนยัน”

3 เมื่อเปดแอปพลิเคชันผอดีดี

จะเขาสูหนาแรก สำหรับ

“เขาระบบ”32



     ทั้งนี้ ขอมูลสวนตัวที่ทานกรอกลงไปจะตองเปนขอมูลที่ถูกตอง และเมื่อ

ใสขอมูลครบถวนแลว ใหกด “ลงทะเบียน” ระบบจะยืนยันขอมูลสวนตัว

ของคุณอีกครั้ง คุณตองอานโดยละเอียด หากขอมูลผิดใหรีบแกไข เพราะจะ

ไมสามารถแกไขไดอีกในภายหลัง และหากถูกตองใหกดลงทะเบียนอีกครั้ง 

รอสักครู ระบบจะทำการสง “ชื่อบัญชีผูใช” และ “รหัสผาน” มาให 

คุณตองจดหรือถายรูปรหัสนี้ไวสำหรับใชเขาสูระบบในภายหลัง  

     กรอกขอมูล “ชื่อบัญชีผูใช” และ “รหัสผาน” ที่ไดจากการลงทะเบียน

( สวนใหญระบบจะทำการจดจำไวใหตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียน ) แลวจึง

เริ่มการรายงาน

¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹

กดปุม + 
เมื่อตองการเพิ่มการรายงาน
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“ทดสอบรายงาน”
ตองกดทุกครั้งเมื่อตองการ

ทดสอบรายงาน ขอมูลที่ทดสอบ

จะไมถูกสงเขาสูระบบ

เลือกหัวขอ
ที่ตองการรายงาน
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     เมื่อไดรูปที่จะรายงานแลวกด “ตอไป” เรื่อยๆ ตามคำแนะนำ ในหนา

สุดทายระบบจะใหคุณเลือกวันเกิดเหตุยอนหลังได 7 วัน และเมื่อสิ้นสุดการ

รายงาน ระบบจะถามอีกครั้งวาขอมูลที่แจงมาทั้งหมด คือ “ทดสอบ” หรือ 

“รายงานจริง” ทานตองเลือกอีกครั้งเพื่อยืนยัน ระบบจึงจะพาทานกลับไปสู

หนาแรกสุดกอนเพิ่มรายงานซึ่งจะแสดงหัวขอการรายงานที่คุณเลือกไวกอน

เริ่มทำการกรอกขอมูล

เมื่อนาิกาหายไป
หมายถึงขอมูลไดสงเขาสูระบบ

เรียบรอยแลว

ถายรูป
ที่ตองการรายงาน

โดยกดที่ กลอง หรือ ไอคอนรูป
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 ระบบเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดีเปนระบบเฝาระวังที ่ใช

เครื่องมือดิจิทัลเขามาชวยในการตรวจจับเหตุผิดปกติ (Detection) ในชุมชน 

และสงตอเหตุผิดปกติใหบุคคลที ่เกี ่ยวของรับทราบโดยอัตโนมัติทันที 

ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก 

 1.  ระบบดิจิทัลผอดีดี 

  แอปพลิเคชันที่อาสาสมัครใชรายงานและแผงตรวจ

 ติดตามระบบงานที่ อปท. ใชเฝาระวังเหตุ 

 2.  การตอบสนองจาก อปท. ผานศูนยปฏิบัติการสุขภาพหนึ่ง

 เดียวระดับตำบล 

  โดยใชแผนเตรียมความพรอมรับมือเหตุผิดปกติสุขภาพ

 หนึ่งเดียวที่ไดสรางขึ้น 

 3.  อาสาสมัครเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดี ภายใต อปท. 

 ทั้ง 3 องคประกอบขางตน มีความสำคัญตอการเฝาระวังและแกไข 

ปญหาสุขภาพหนึ่งเดียวเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะอาสาสมัครเฝาระวังสุขภาพ 

หนึ่งเดียวผอดีดีถือวาเปนบุคคลที่อยูใกลจุดเกิดเหตุผิดปกติที่สุดและสามารถ 

รับรูขอมูลขาวสารไดเร็วที่สุด ตลอดจนสามารถสื่อสารใหชาวบานในชุมชน

รับทราบและพรอมปฏิบัติการแกปญหาเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในชุมชน บทบาท 

และหนาที่ของอาสาสมัครเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผอดีดี  มีดังตอไปนี้
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1. บทบาทหนาที่ในการเฝาระวัง

 1.1 สอดสองเหตุผิดปกติในพื้นที่อยางสม่ำเสมอทั้งสังเกตและสอบถาม

 1.2 รายงานเหตุผิดปกติทันทีที่พบผานแอปพลิเคชันผอดีดี

 1.3 รายงานเหตุปกติทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

 

2. บทบาทหนาที่ในชุมชน

 2.1 ทำใหชาวบานในชุมชนรูจักตนเองและระบบเฝาระวังสุขภาพ

 หนึ่งเดียวผอดีดี 

 2.2 สรางเครือขายในชุมชนเพื่อชวยเปนหูเปนตาในการเฝาระวังเหตุ

 ผิดปกติ

 2.3 มีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันและจัดการเหตุ

 ผิดปกติ

 2.4 ติดตอประสานความรวมกับ อปท. เพื่อของบประมาณ 

 สนับสนุนหรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ
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     โรคติดเชื้อ รวมถึงโรคอุบัติใหมในมนุษยกวา 70% มีตนกำเนิดมาจาก 

สัตว หรือเปนโรคสัตวที่สามารถติดตอไปถึงคนได ดังนั้นการมีระบบเฝาระวัง 

โรคที่ดีที่สามารถควบคุมเหตุระบาดไดโดยทันทีทั้งในคนและในสัตว จะชวย 

ปองกันการเกิดปญหาทางดานสุขภาพรวมทั้งชวยลดผลกระทบตอรายได

ของชาวบานและปองกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจเหตุผิดปกติของชุมชนอีก

ดวย นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการรายงาน ประมวลผลและ 

แจงขาวสารอัตโนมัติ ทำใหการสื่อสารเปนไปไดอยางฉับพลันทันที ทำให

การ รูเร็วเกิดขึ้นไดจริงเมื่อผนวกกับการทำใหการตอบสนองควบคุมเหตุตาม

แผนฉุกเฉินชุมชนทำไดสำเร็จอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงชวยใหชุมชน 

สามารถพึ่งตนเองไดดียิ่งขึ้นในการปองกัน ควบคุมภัยจากโรคระบาด

     นอกจากเรื่องโรคระบาด “ระบบผอดีดี” ไดพัฒนาการรายงานเหตุ 

ระบาดและภัยสาธารณะ ทำให อปท. ไดรับขอมูลในการรายงานและขาว

สารการเตือนภัยครอบคลุมสุขภาพคนสัตวและสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณ

"¼‹Í´Õ´Õ" 
เริ่มตนที่การปองกันควบคุมโรคระบาด

สัตวเศรษฐกิจของชุมชน



     มูลนิธิสโกล (โดย Skoll Global Threats Fund) ไดเล็งเห็นความสำคัญ 

ของระบบเฝาระวังโรคโดยชุมชนที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือ รวมทั้ง

ใหความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมชุมชนและเครือขายสุขภาพหนึ่งเดียวของไทย  

จึงไดสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา  "ผอดีดี : ระบบเฝาระวังสุุขภาพหนึ่งเดียว 

ของชุมชน" ใน อปท. ตนแบบ เพื่อใหเปนตัวอยางความสำเร็จที่เกิดจาก

การรวมมือเปนเจาของระบบ โดยยึดถือผลประโยชนของชาวบานเปนตัวตั้ง 

ทั้งยังคาดหวังวาแบบอยางนี้จะสามารถนำไปใชในดินแดนตางๆทั่วโลก เพื่อ

ปองกันโรคระบาดจากสัตวติดตอไปถึงคน อันเปนการปองกันมิใหโรคระบาด 

จากสัตวแพรขยายกลายเปนโรคอุบัติใหมระบาดขามทวีปเหมือน ดังเชน ไข- 

หวัดนก ซาร ไขเลือดออก หรืออีโบลา ที่อาจคราชีวิตเพื่อนมนุษยจำนวนมาก
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