


ระบบผ่อดดีี

คืออะไร?
ใช้ท ำอะไร? ใช้อย่ำงไร?



 ระบบเฝ้ำระวงัโรคระบำดและภัยพบิัตทิำงส่ิงแวดล้อมทีชุ่มชน 
โดย อปท. เป็นเจ้ำของ ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและทนัที

 ใช้หลกัสุขภำพหน่ึงเดยีว ขับเคล่ือนสู่เป้ำหมำย 
“ชุมชนสุขภำวะแบบองค์รวม”

 ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัอตัโนมตัิ

Participatory One-health Digital Disease-Detection



ศูนย์ปฏิบัตกิำร
สุขภำพหน่ึง
เดยีวระดบั
ต ำบล

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ระบบดิจิทัล
อัตโนมัติ

อำสำสมัครผ่อดีดี

3 องค์ประกอบหลกั:
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โครงสร้ำงระบบ:

อัตโนมัติ



รู้ เ ร็ ว

แ จ้ ง เ ร็ ว  

ต อบสนอง เ ร็ ว

เ สี ย ห ำ ย น้ อ ยที่ สุ ด

ระบบเฝ้ำ
ระวงัผ่อดดีี



ใช้ท ำอะไร?

ใช้แจ้งเหตุผดิปกตเิกีย่วกบั
 สุขภำพคน
 สุขภำพสัตว์
สำธำรณภัย
 ส่ิงแวดล้อม

ให้ อปท. รับทรำบ/ด ำเนินกำร
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12 เร่ืองควรแจ้ง 
 โรคในคน
 คุ้มครองผู้บริโภค
 อำหำรปลอดภยั
 จุด/กจิกรรมเส่ียงต่อภยัสุขภำพ
 แจ้งรับควำมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง**

 สัตว์ป่วย/ตำย
 สัตว์กดั
 ทะเบียนสุนัข**

 ส่ิงแวดล้อม
 ภยัธรรมชำติ
 ไฟป่ำ**
 นับลูกน ำ้ยุงลำยรำยหมู่บ้ำน**
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1) สงสัยโรคในคน (แจ้งอำกำรป่วย)

ไข้หวดัใหญ่ ไข้เลือดออก

อำหำรเป็นพษิ โรคมือ เท้ำ ปำก



1) โรคในคน
รำยงำนอำกำร 
แล้วระบบจะตรวจจับอตัโนมตัิ



1) โรคในคน
รำยงำนอำกำร 
แล้วระบบจะตรวจจับอตัโนมตัิ



2) คุ้มครองผู้บริโภค (แจ้งเม่ือพบเห็น)

เคร่ืองส ำอำงค์อนัตรำย
ยำชุด/ยำปลอม/ยำไม่มี อย./

ยำใส่สเตียรอยด์

สมุนไพรไม่มเีลขทะเบียนยำ ขำยยำสัตว์ไม่มทีะเบียน



2) คุ้มครองผู้บริโภค



3) อำหำรปลอดภัย (แจ้งเม่ือพบเห็น)

ร้ำนอำหำรไม่สะอำด/ 
ไม่ถูกสุขลักษณะ น ำ้มันทอดซ ้ำ

สงสัยอำหำรไม่ได้มำตรฐำน พบสัตว์/แมลงน ำเช้ือโรค



3) อำหำรปลอดภัย



4) จุด/กจิกรรมเส่ียงต่อภยัสุขภำพ

จุดกลบัรถอนัตรำย ถนนช ำรุด

กจิกรรมนันทนำกำรที่เส่ียงบำดเจบ็
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4) จุด/กจิกรรมเส่ียงต่อภยัสุขภำพ

รายงานผา่นแอปพลิเคชนั

แจง้เตือนในระบบของ อปท.

อปท.ตอบสนอง 

พบเหตุท่ีรู้สึกวา่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
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5) สัตว์ป่วย/ตำย (แจ้งอำกำร/โรคที่สงสัย)

ไก่/เป็ด/นก

ววั/ควำย/แพะ/แกะ

หมู



5) สัตว์ป่วย/ตำย

รายงานโดยระบุชนิดของสตัวแ์ละอาการท่ีพบ

แจง้เตือน อปท. และหน่วยงานอ่ืนๆ

ตอบสนอง 

พบสตัวป่์วยหรือตาย 1 ตวัข้ึนไป



6) สัตว์กดั (แจ้งรำยละเอยีดของสัตว์และคน)

ใช้เฝ้ำระวงัโรคพษิสุนัขบ้ำ
ถ่ำยรูปสัตว์ทีก่ดั
ใส่รำยละเอยีดคนทีถู่กกดั เช่น แผล บริเวณทีถู่กกดั 

อำยุ เพศ เป็นต้น



6) สัตว์กดั
พบคนถูกสตัวก์ดั

รายงานผา่นแอปพลิเคชนั

ลา้งแผล ใส่ยา กกัหมา หาหมอ (แอปฯ แนะน า)

แอปฯเตือนอาสาไปดูหมา 5, 10 วนั

ผูป่้วยฉีดวคัซีนตามนดั

ปลอดภยัจากหมาบา้



7) ปัญหำส่ิงแวดล้อม

เสียงดงักลิน่เหมน็ควนัน ำ้เสียขยะ



7) ส่ิงแวดล้อม



8) ภยัธรรมชำติ

น ำ้ป่ำไหลหลำก
เผำช่วงห้ำมเผำ

ไฟไหม้ป่ำ/เผำป่ำ



9) แอปช่วยควบคุม
ไข้เลือดออก

9.1) นับลูกน ำ้ยุงลำย รำยหมู่บ้ำน
- ส ำหรับอำสำ & อสม. -

9.2) ยงิพกิดัผู้ป่วยไข้เลือดออก
- ส ำหรับ จนท.รพ.สต. -



9.1) นับลูกน ำ้ยุงลำย รำยหมู่บ้ำน
 ใช้ส่งรำยงำนกำรส ำรวจหนอนยุง ลดกำรใช้กระดำษ

 รวบรวมและประมวลผลค่ำ HI/CI อตัโนมตัิ

 คืนข้อมูลให้ รพ.สต. และ อปท. ทุกบ่ำยวนัจนัทร์



อาสา/อสม รายงาน ผา่นแอปฯ
• จ านวนบา้นท่ีส ารวจ/ท่ีพบ 
• จ านวนภาชนะท่ีส ารวจ/ท่ีพบ

ระบบประมวลผลอตัโนมติัทุกๆเท่ียงคืนวนัอาทิตย์
• แยกเป็นหมู่บา้น
• ใชข้อ้มูลในอาทิตยน์ั้นๆ 
• ตอ้งมีรายงานเกินร้อยละ 30 ของครัวเรือน

เตือนอตัโนมติั 
• 13.00 น. ในวนัจนัทร์หาก

• ค่าดชันี (HI และ CI) เกิน 10 

อปท.และ รพสต. ตอบสนอง
• ถา้ HI มากกวา่ 10 ส่ิงท่ีจะตอ้งท า...
• ถา้ HI อยูร่ะหวา่ง 5-10 ส่ิงท่ีจะตอ้งท า...

9.1) นับลูกน ำ้ยุงลำย รำยหมู่บ้ำน



9.1) นับลูกน ำ้ยุงลำย รำยหมู่บ้ำน



9.2)ยงิพกิดัผู้ป่วยไข้เลือดออก
 ระบุพกิดับ้ำนผู้ป่วย

 ตีวงรัศมี 100 ม. อตัโนมัติ

 บอกขอบเขตกำรพ่นยำก ำจัดยุง

 ส่ังพมิพ์ลงบนกระดำษได้

 เป็นข้อมูลทำงระบำดวิทยำของ
ไข้เลือดออกในชุมชน

 ใช้วำงแผนรับมือโรค



ระบบอัตโนมัติ ตีวงรัศมี 100 ม.
ให้ อปท. พ่นยา

9.2)ยงิพกิดัผู้ป่วยไข้เลือดออก



10) แอปช่วยเฝ้ำระวงัและ
จดักำรไฟป่ำและหมอกควนั

แอปพลเิคชัน แผงช่วยบัญชำกำรดบัไฟป่ำห้องสนทนำเฉพำะกจิ



ควำมสำมำรถส ำคญั 
5 ประกำร

ของแอปฯ ดบัไฟป่ำ



11) แจ้งรับควำมช่วยเหลือ
ผู้ป่วยตดิเตยีง



11) แจ้งรับควำมช่วยเหลือผู้ป่วยตดิเตยีง

อสม. แจ้งผู้ป่วย และระบุเลข 13 หลัก

ระบบแจ้งเตือน อปท.

อปท. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

เก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ง่ำยต่อกำรใช้งำน



12) ส ำรวจประชำกร
สุนัขและแมว



12) ส ำรวจประชำกรสุนัขและแมว

อสม.รำยงำนเจ้ำของสัตว์และจ ำนวนสัตว์พร้อมรูปถ่ำย

แยกประเภท มีเจ้ำของ วดั โรงเรียน จรจัด ฯลฯ 

อปท. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

เม่ือส ำรวจคร้ังต่อไปจะต้องยืนยัน กำรเสียชีวติ 

อปท. เรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลำ



หมายเหตุ
• การรายงานล าดบัท่ี 1-8 สามารถใชไ้ดท้ัว่ประเทศ
• บางประเภท อาจไม่ปรากฏในบางจงัหวดั ใหแ้จง้ความประสงคจ์ะ

ใชง้านมายงั โครงการผอ่ดีดี 
• ผอ่ดีดีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทา้ยท่ีสุด อปท. สามารถเลือก

ประเภทการรายงานท่ีเหมาะกบัพ้ืนท่ีตนเอง 
• หากมีขอ้เสนอแนะ สามารถพดูคุยไดท่ี้ ไลน์ ผอ่ดีดี 



ใช้อย่ำงไร?

3 ขั้นตอน คือ
ติดตั้ง
ลงทะเบียน
ใช้งำน
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กด Play Store

1) 
ตดิตั้ง

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi42Yan0PbQAhVKL48KHdECBTQQjRwIBw&url=http://androidspin.com/2013/12/06/download-google-play-store-4-5-10-now/&bvm=bv.141536425,d.c2I&psig=AFQjCNH0P7ZN6IVBWuAk9oiFatPjz2S2vw&ust=1481905998615266
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNzLCfkZfUAhUGF5QKHRyNA84QjRwIBw&url=https://www.nihongomaster.com/blog/2016/10/why-japanese-emoticons-are-better-%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97/&psig=AFQjCNFLOvoWcwGXJdiCt2DD3FFOtWzrqg&ust=1496217113598309
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiq4XFkZfUAhUDjZQKHQiuB2UQjRwIBw&url=http://www.hdicon.com/vector-logos/facebook-square-icon-2011/&psig=AFQjCNHqpA45HVyYAUPxU3vpWazDMZiWog&ust=1496217180643193
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi42Yan0PbQAhVKL48KHdECBTQQjRwIBw&url=http://androidspin.com/2013/12/06/download-google-play-store-4-5-10-now/&bvm=bv.141536425,d.c2I&psig=AFQjCNH0P7ZN6IVBWuAk9oiFatPjz2S2vw&ust=1481905998615266


พมิพ์ “ผ่อดีด”ี
แล้วเลือก

แล้วกด “ตดิตัง้”

1) 
ตดิตั้ง



คนที่เคยสมัครแล้ว
ให้ใส่บัญชีและรหัสผ่ำนตรงนี้

คนใหม่/ยงัไม่เคยสมัครใช้
เลือก “ลงทะเบียน”

1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

ใส่รหัสพืน้ที่
_ _ _ _ _ _ _

แล้วกด “ต่อไป”



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

กรอกข้อมูล
1 ช่ือ
2 นำมสกลุ
3 เลขบตัรประชำชน
4 เบอร์โทร

เสร็จแล้วกด 
“ลงทะเบียน”



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

จด/ถ่ำยรูป
ช่ือบัญชีและ
รหัสผ่ำน

เสร็จแล้วกด 
“เร่ิมใช้งำน”



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

หน้ำจอ
“พร้อมใช้งำน”



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

3) 
ใช้งำน

กด “ + ”

เลือกหมวด

เลือกเร่ือง

ถ่ำยรูป

ใส่ข้อมูล

กดส่ง



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

3) 
ใช้งำน

แจ้งได้ทุกวนั



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

3) 
ใช้งำน

แจ้งทันที
เม่ือพบเหตุ



1) 
ตดิตั้ง

2) ลง
ทะเบียน

3) 
ใช้งำน

 โรคในคน
 คุ้มครองผู้บริโภค
 อำหำรปลอดภยั
 จุด/กจิกรรมเส่ียงต่อภยัสุขภำพ
 แจ้งรับควำมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตยีง**

 สัตว์ป่วย/ตำย
 สัตว์กดั
 ทะเบียนสุนัข**

 ส่ิงแวดล้อม
 ภยัธรรมชำติ
 ไฟป่ำ**
 นับลูกน ำ้ยุงลำยรำยหมู่บ้ำน**

12 เร่ืองควรแจ้ง



ตัวอย่ำงกำรใช้งำน: ไม่พบเหตุผดิปกติ

กด “+” เลือก “ไม่พบเหตุฯ” เสร็จส้ิน



ตัวอย่ำงกำรใช้งำน: นับลูกน ำ้ยุงลำย

กด “+” เลือก “ส่ิงแวดล้อม” เลือก “นับลูกน ำ้ฯ”



ตัวอย่ำงกำรใช้งำน: นับลูกน ำ้ยุงลำย

ถ่ำยรูปกระดำษทีจ่ด กรอกหมู่บ้ำนทีส่ ำรวจ เลือกประเภทสถำนที่



ตัวอย่ำงกำรใช้งำน: นับลูกน ำ้ยุงลำย

กรอกจ ำนวนภำชนะ กรอกจ ำนวนบ้ำน เลือกวนัที&่พืน้ที่



ตัวอย่ำงกำรใช้งำน: นับลูกน ำ้ยุงลำย

ไม่ใช่เร่ืองจริง เลือก “ทดสอบ”

เป็นเร่ืองจริง เลือก “ยืนยนั”

ยงัไม่อยำกส่ง เลือก “บนัทกึรำยงำน”

จำกน้ันถ้ำขึน้ ตัวหนังสือสีเขียว แปลว่ำ ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ถ้ำขึน้ สีแดง แปลว่ำ ยังไม่ได้ส่งข้อมูล อำจเพรำะอินเตอร์เน็ตช้ำ ให้รอจนกว่ำจะเป็นสีเขียว



ตัวอย่ำงโจทย์กำรรำยงำน

โจทย์ 1 

รำยงำนไม่พบเหตุผดิปกติ



โจทย์ 2
พบผู้ป่วย 5 รำย 

ที่ บ้ำนหมู่ 2 มอีำกำร
ท้องเสีย มไีข้ 

ร่วมกบัจุดแดง 

สงสัยเป็นไข้เลือดออก 

เร่ิมป่วย 2 วนัทีแ่ล้ว



โจทย์ 3
พบเดก็ป่วย 3 คน 

ทีศู่นย์เดก็เลก็

มอีำกำรไข้ 
มตุ่ีมในปำกและฝ่ำมือ คำดว่ำ

เป็น

โรค มือ เท้ำ ปำก



โจทย์ 4

พบไก่พืน้เมือง ระยะพ่อแม่พนัธ์ุ ป่วย 10 ตัว ตำย 5 ตัว 

จำกเลีย้ง 30 ตัว พบเล้ำข้ำงเคยีงป่วยอกี 1 เล้ำ

มอีำกำร ขีข้ำว คอบดิ ชัก



โจทย์ 5
พบโคเน้ือ ระยะรุ่น

ป่วย 10 ตัว ตำย 0 ตัว 

จำกเลีย้ง 20 ตัว 

พบฝูงข้ำงเคยีงป่วยอกี 0 ฝูง

มอีำกำร เดนิเซ ลุกไม่ขึน้ 

มตุ่ีมใสทีป่ำกและกบี 



โจทย์ 6
นำงสำวแก้ว อำยุ 20 ปี 

ถูกแมวจรจัด เพศเมยี ตัวสีขำว
กดัทีข่ำขวำ มเีลือดออก
แถวหน้ำตลำดสด 

เน่ืองจำกเข้ำไปกวนตอนกนิข้ำว
แมวทีก่ดัยงัมชีีวติอยู่



โจทย์ 7

2 วนัทีแ่ล้ว พบกองขยะขนำดใหญ่ ในบ้ำนหมู่ที ่1

คำดว่ำมีคนลกัลอบน ำมำทิง้



โจทย์ 8
เช้ำวนันี ้พบควนัลอยเข้ำมำ

ในหมู่บ้ำน

สำเหตุมำจำกกำรเผำนำข้ำว
ของเกษตรกรหมู่บ้ำน

ใกล้เคยีง



โจทย์ 9

วำนนีฝ้นตกหนัก ท ำให้เกดิน ำ้ป่ำไหลหลำก เข้ำท่วมบ้ำนเรือน
ประชำชน ท ำให้ได้รับผลกระทบหลำยครัวเรือน



โจทย์ 10 

เช้ำนี้ ค ำแก้วไปตลำด 

พบร้ำนปำท่องโก๋

ใช้น ำ้มันทอดซ ้ำ



โจทย์ 11 

ยำยมปีวดหลงั เลยไปซ้ือยำสมุนไพรทีต่ลำดนัดมำทำน 

หลำนสำวเห็นว่ำเป็นยำผงสีเหลือง ไม่มเีลขทะเบียนยำ จงึน ำยำไปทิง้



โจทย์ 12
เม่ือวำน

ลงุแดงไปกนิก๋วยเตีย๋ว 

ขณะทีค่บีเส้นขึน้มำ 

กพ็บว่ำในก๋วยเตีย๋วมี
แมลงสำบ 1 ตวั 


