
ผ่อดีดี
ระบบเฝ�าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

ของชุมชน 

“รู�เร็ว เตือนอัตโนมัติ 

จัดการเร็ว เสียหายน�อยที่สุด ” 

เป�นระบบที ่คำนึงถึงประโยชน�
ที ่จะเกิดกับชุมชนเป�นสำคัญ 

และเป�นอันดับแรก

ศูนย�เฝ�าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
PODD Centre (ศูนย�ผ�อดีดีกลาง)

(0)53-948075 , 090-286-2572
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Health Report เสนอที่ประชุม ประมุขประเทศ G20
     
 

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ
หมวด Corporate Social Responsibility (CSR) 
     จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมและชนะเล ิศอันดับสาม
จากการประกวดงานASEAN  IC T  
AWARDS 2017 ณ เมืองเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา

รางวัลหน�วยงานเครือข�ายที่มีผลงานเด�น (Good Practices) 
      
        สนับสนุนการดำเนินงานป�องกันควบคุมโรค แผนงานควบคุมโรค
ต ิดต �ออ ุบ ัต ิ ใหม �  จากกรมควบค ุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
เน่ืองในงานประชุมวิชา
การ 42 ป� ครบรอบวัน
สถาปนากรมควบคุม
โรค“ ขับเคลื ่อนการ
เปล ี ่ยนแปลง เพ ื ่อ
ก า ร ค ว บ ค ุ มโ ร ค ท ี ่
ย ั ่งยืน ” เมื่อวันที่ 19 – 20  กันยายน 2559

การันตีด�วยผลงานและรางวัล
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ชุมชน

        ระบบผ�อดีดี เป�นระบบดิจิทัลเฝ�าระวังเชิงรุกท่ีอาศัยความร�วมมือ

เป�นเจ�าของจากชุมชนและอปท.เพ่ือตรวจจับและจัดการโรคหรือเหตุผิด

ปกติในคน สัตว� สิ่งแวดล�อม และภัยธรรมชาติ เมื่อชุมชนรายงานเหตุ

ผ�านแอปพลิเคชั่นผ�อดีดีบนมือถือ ข�อมูลจะถูกประมวลผลพร�อม

แจ�งไปยังอปท.และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องอัตโนมัติ เรียลไทม� 

ผ�อดีดี ระบบเฝ�าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ของชุมชน 

มิถ ุนายน 2562  
ณ นครโอซากา 
ประเทศญี ่ป ุ �น

     “ ให �ร ัฐบาลต�างๆพิจารณาใช �ระบบผ�อดีด ี
    ในการป�องกันโรคอุบ ัต ิใหม�  ”  
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เฝ�าระวังโรคระบาด/ เหตุผิดปกติในคน
แจ�งอาการป�วย/ผิดปกติทางสุขภาพของ
คนในชุมชน เฝ�าระวังเชิงสังคมยับยั้งการ
ระบาดของโรค

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 
elit, sed diam 

nonummy nibh 

จุดหรือกิจกรรมเสี่ยงต�อภัยสุขภาพ 

หากพบจุดเสี่ยงอันตรายในชุมชน รวมถึง
กิจกรรมที่เสี่ยงต�อสุขภาพของคนในชุมชน 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 
elit, sed diam 

nonummy nibh 

แจ�งรับความช�วยเหลือผู�ป�วยติดเตียง  
ช�วยเหลือผู�ป�วยติดเตียง ผู�พิการ ผู�ด�อย-
โอกาส และผู�สูงอายุ สามารถระบุตำแหน�ง
ท่ีอย� ูประวัติารรักษา/การรับความช�วยเหลือ 
และสภาพร�างกาย

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 
elit, sed diam 

nonummy nibh 

เฝ�าระวังโรค COVID-19 
บันทึกประวัติผู�เดินทางจากต�างถิ่น 
รายงานและระบุระดับและผู�ที่มีความ
เสี่ยง เฝ�าติดตามอาการ 14 วัน 

อาหารปลอดภัย
แจ�งพบอาหาร/เครื่องดื่มที่ไม�มีคุณภาพ

คุ�มครองผู�บริโภค 
แจ�งพบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม�ได�
มาตรฐาน ผิดกฎหมาย และมีสารเคมี
ปนเป��อนที่เป�นอันตรายต�อผู�บริโภค

รายงานภัยใน “ คน ”

เฝ�าระวังเรื่องโรคระบาดสัตว�
แจ�งอาการและจำนวนสัตว�ป�วย/ตายเฉียบ
พลันในสัตว�เลี้ยงของตนหรือคนในชุมชน 
จะช�วยหยุดยั้งการแพร�ระบาดของโรค 
และจำกัดวงความเสียหาย

เฝ�าระวังโรคพิษสุนัขบ�า 
แจ�งพบเห็นสัตว�ที่แสดงอาการป�วยหรือ
สงสัยเป�นโรคพิษสุนัขบ�า หรือพบคนถูกกัด

สำรวจประชากรสุนัขและแมว  
เสริมการสำรวจและการขึ้นทะเบียน
สัตว�ของ อปท. ทั้งที่มีและไม�มีเจ�าของ 
ทั้งฐานข�อมูลส�วนนี้จะถูกพัฒนา
ต�อยอด เพื่อเชื่อมโยงเข�ากับ
ระบบของกรมปศุสัตว� 

รายงานภัยใน “ สัตว� ” 

สิ่งแวดล�อม
แจ�งป�ญหาสิ่งแวดล�อม เช�น เสียงดัง 
กลิ่นเหม็น ควัน น้ำเสีย ขยะ 

ไฟป�าและการเผาในที่โล�ง
พิกัดเกิดเหตุไฟป�าแบบเรียลไทม�ทันทีที่มี
การแจ�งเหตุ  สื่อสาร สั่งการ และติดตาม
แต�ละเหตุการณ�ตั้งแต�ต�นจนจบได�ในห�อง
สนทนาเฉพาะกิจ

podd PGS รับรองเกษตรอินทรีย�
ช�วยเกษตรกรและกลุ�มผู�ผลิต ทำมาตรฐานสำหรับรับรองเกษตรอินทรีย� 
จดบันทึกการผลิต จัดเก็บข�อมูล และประมวลผลอัตโนมัติ สำหรับการ
ตรวจสอบย�อนกลับ การตรวจประเมินภายใน การตรวจรับรอง เป�นต�น

ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
แจ�งป�ญหาภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
ในชุมชน เช�น พายุพัด น้ำป�าไหลหลาก  
เป�นต�น

ควบคุมไข�เลือดออก
ระบบจะประมวลผล วิเคราะห�ผล 
และแจ�งค�าดัชนีลูกน้ำยุงลายใน
รอบสัปดาห�อัตโนมัติ 
ระบุพิกัดผู�ป�วยไข�เลือดออก 
(ยิงพิกัด GPS ไข�เลือดออก) 
ช�วยประมวลผลและแสดงแผนที่
รัศมี 100 เมตรรอบบ�านผู�ป�วย 

ใช�ประโยชน� ผ�าน 14  ฟ�เจอร�เฝ�าระวังเหตุผิดปกติในชุมชนผ�อดีดี

รายงานภัยใน “ สิ่งแวดล�อม ”


