ฉี่หนู รูทัน ปองกันได
ดวยระบบผอดีดี (PODD)
เหตุการณ...

เมื่อสุนัขจรจัดปวยบริเวณใกลตลาดสด พลเมืองผูรักสัตวไดนําไปรักษา
และสัตวแพทยแจงวาสุนัขตัวนี้ปวยและตายดวย โรคฉี่หนู

จะทําอยางไรดี?
อาสาสมัครผอดีดีในพื้นที่เกิดเหตุทราบขาว
จึงรายงานผานแอปฯ ผอดีดี
ระบบประมวลผลอัตโนมัติและแจงเตือนไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เทศบาลนครเชียงรายเรียกประชุมและวางแผนดําเนินงาน
ใหทีมสอบสวนโรคจากเทศบาลฯ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ
ดวนๆๆๆ เพื่อดําเนินการ...

ปองกันโรค

- กําจัดหนู
- ทําความสะอาดตลาดสด
- ไมย่ําน้ํา/ที่ชื่นแฉะ

ควบคุมโรค

- จัดสภาพแวดลอมที่เปนรังโรค
- สุมจับหนูตรวจสอบการกระจาย
ของพาหะนําโรค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครเชียงราย 053-711333 ตอ 407

ํ

ํ

ระบบผอดีดี
ในการเฝาระวังโรคไขหวัดนก

บทนํา

เทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
Nong Khwai Subdistrict Municipality Hangdong Chiangmai

ตัง้ แตป พ.ศ. 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมกับ
หลายภาคสวน เพื่อดําเนินงานภายใตเครือขายสุขภาพหนึ่งเดียว
จังหวัดเชียงใหม โดยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสโกล ในการสราง
เครื่องมือDigital และ Application
PODD ซึ่งถือวาเปนชองทางเฝาระวัง
โรคระบาดในสัตว-คน ตลอดจนรายงาน
เหตุผิดปกติในชุมชนเพื่อ สุขภาพคน
การดําเนินงานเฝาระวังโรคไขหวัดนก ในพื้นที่ตําบลหนองควาย

-

ศูนยปฏิบตั กิ ารสุขภาพหนึง่ เดียว
เทศบาลตําบลหนองควาย
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ โดยมีนายก
เปนประธานและภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
ในพื้นที่ รวมเปนคณะกรรมการ

- อาสาสมัครผอดีดี ผานการ
ฝกอบรมและเปนที่ยอมรับในชุมชน
รวมรายงานเหตุผา นแอปพลิเคชัน่
จัดการเหตุ
เบือ้ งตนดวยตนเอง ประสานและ
ทํางานรวมกับภาคสวนอืน่ ๆ
ในการระงับเหตุ

- เทศบาล/ปศุสตั ว์อาํ เภอ/
ทีม PODD ลงพืน� ที�สอบสวนเหตุ,
นําส่งตัวอย่างซากไก่ตาย,
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย,
ให้ความรู้แก่ประชาชน
(กักไก่ ให้ยา ฆ่าเชือ� ดูอาการ)
ตรวจสุขภาพคน, ควบคุมเหตุ
ระบาดและเฝ้ าระวัง รายงาน
ผ่านระบบเฝ้าระวังทัง� เหตุการณ์
ปกติและผิดปกติ

บทบาทผูบริหาร อปท.
ตอระบบผอดีดี

นายสุทัศน บานเย็น
รางวัลชนะเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลปงโคง สุดยอดนวัตกรรมทองถิ่น
เปนวิทยากรถายทอดความรูแกประชาชนในพื้นที่และเครือขาย

เปนผูนำดานนโยบาย ในการนำเทคโนโลยีมาใชกับพื้นที่ชนบท

เปนตัวแทนระดับอำเภอ/จังหวัด

การเฝาระวังสุนัขปวย/ตาย ดวยอาการ “ สงสัยพิษสุนัขบา”
ในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 อาสาสมัครพบเหตุ สุนัขปวย/ตาย ดวยอาการสงสัยพิษสุนัขบาในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยสัก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย อาสาสมัครผอดีดีทําการรายงานผานแอปฯ ผอดีดี โดยมีรายละเอียดขอมูลรายงานดังนี้
ประเภท : สัตวปวย/ตาย พบ หมา[สัตวกระเพาะเดี่ยว] ปวยจํานวน 1 ตัว
, ตายจํานวน 1 ตัว จากทั้งหมด 2 ตัว จํานวนเลา/คอกขางเคียงที่มี
อาการ 0 โดยคาดวาจะเปนโรค พิษสุนัขบา มีอาการดังนี้ กลืนไมได

 การแจงเตือน-ระบบประมวลผลอัตโิ นมัติไปยังผูมีสวนเกี่ยวของ

PODD

 การตอบสนองของ อปท. เมื่อไดรับขอความการแจงเหตุจากผอดีดีในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการ
ประสานงานผูเกี่ยวของภายใตศูนยปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตําบลทันที แจงการดําเนินการ ดังนี้
12.50 น. ประสานเจาของสุนัข สอบถามรายละเอียด
ปศุสัตวจังหวัสดัตสวงตัอวําอยเภอ
างตรวจในวั
นทีา่ 15ทีพฤศจิ
กายน 2561
13.00 น.ประสานปศุ
เจาหน
่ รพ.สต.
ลงพื้นที่ สอบสวน

14.30 น. ลงพื้นที่ พรอมปศุสัตวอําเภอ เจาหนาที่รพ.สต.หวยสัก และผูใหญบาน หมูที่ 22

 การดําเนินการของศูนยปฏิบติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตําบล อปท.รวมกับหนวยงาน ไดแก รพ.สต.หวยสักและปศุสัตวอําเภอ
1.สัมภาษณและเก็บขอมูลจากเจาของสัตว

2.พนน้ํายาฆาเชื้อบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง

3.ขุดซากสุนัขและนําชิ้นสวนของสุนัขสงตรวจ

 รพ.สต.หวยสัก ออกหนังสือสงตัวผูสัมผัสสัตวโตยตรงสงตอเพื่อรับวัคซีน ในวัน 15 พฤศจิกายน 2561

 บทบาทหนวยงานระดับจังหวัด ปศุสัตวจังหวัดรับแจงเหตุจึงประสานงานไปยังปศุสัตวอําเภอ เพื่อติดตามขอมูล
พรอมทั้งเก็บตัวอยางสงเพื่อตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบา และสื่อสารสถานการณใหทองถิ่นทราบในชวงระหวางรอผล
การตรวจ
 ผลการตรวจรับแจงจากปศุสัตวภายหลังวาสุนัขปวย/ตาย ไมพบเชื้อพิษสุนัขบา
สํานักงานเทศบาลตําบลหวยสัก ต.หวยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ฟเจอรรายงานแจงรับการชวยเหลือผูพิการ ผูปวยติดเตียง/ผูยากไร
บนแอปพลิเคชั่นผอดีโดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จุดเริ่มตนของการพัฒนาแอปฯ สําหรับการชวยเหลือผูพิการ ผูปวยติดเตียง/ผูย ากไร...
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นปญหาชาวบานที่ไดรับการชวยเหลือ เนื่องจากดูแลตนเองไมได ไดแก ผูพิการ ผูปวยติดเตียง/ผูยากไร
ซึ่งเปนอยูในการดูแลของ อบจ.เชียงราย จึงไดคิดตอยอดพัฒนาระบบผอดีดีเพื่อใหอาสาสมัครผอดีดีสามารถรายงานกลุมคนดังกลาวเขามาใน
ระบบฯและทําใหสามารถบริหารจัดการไดตามมาตรการของหนวยงานตอไป

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ไดจัดกิจกรรมระดมสมองครั้งที่ 1 หารือเรื่องปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการใชระบบดิจิทัลเพื่อ
เสริมการทํางานที่จะใหความชวยเหลือแกผูปวยติดเตียงและผูยากไรบนแอพพลิเคชั่นผอดีดใี หดียิ่งขึ้น

สรุปขอมูลที่ไดสําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นชวยเหลือผูปวย
 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดจัดกิจกรรมระดมสมองครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้มีตัวแทนจาก เจาหนาทีจ่ ากเทศบาลนครเชียงราย เจาหนาที่จาก สสจ.
เชียงราย ตัวแทนจาก อปท. (ทต.งิ้ว, อบต.แมสลองใน, อบต.ทุงกอ, ทต.ทาสาย, ทต.เวียงชัย) เจาหนาทีจ่ าก พมจ.เชียงราย เจาหนาที่จากสมาชิกสภา
ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย (สถจ.เชียงราย) ตัวแทนจากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว เขารวมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแอปฯ รายงานแจงรับความ
ชวยเหลือผูปวยติดเตียงรวมกัน

จากการหารือไดขอสรุปเปนแบบฟอรมการรายงานผูปวยติดเตียงและผูยากไรบนแอปฯผอดีดี
ในหัวขอ

1.เลือกประเภท คน –
แจงรับความชวยเหลือ
ผูปวยติดเตียง

“รายงานแจงรับความชวยเหลือผูปวยติดเตียง”

2.ถายรูปผูปวย หรือ
บัตรประชาชนเพื่อ
แสดงใหเจาหนาที่
ทราบ

3.ระบุชื่อ-นามสกุล
ผูปวย

4.ระบุ อายุ – เพศ
ของผูปวย

5.เบอรติดตอ
และที่อยู ผูปวย

6.ลักษณะผูปวยที่พบ

สามารถใชในแอปฯผอดีดีได ดังนี้

7. ผูปวยปจจุบัน
ไดรับความชวยเหลือ
หรือไม

8. ระบุความ
ตองการที่อยากให
ชวยเหลือ

9.ระบุ วันที่ พื้นที่ที่
พบผูปวย

 การรายงานแจงรับความชวยเหลือผูปวยติดเตียงนี้ จะนําไปใชกับ อปท.นํารอง ในจังหวัดเชียงรายทดสอบใช รายงานแจงรับ
ความชวยเหลือผูปวยติดเตียง เบื้องตนเปนระยะเวลา 3 เดือน เมื่อครบกําหนดจะทําการนัดหมายประชุมอีกครั้งเพื่อติดตามและ
ประเมินผลใหงายตอการใชงานและเกิดประโยชนสูงสุด

