
 

 รายงานเฝ� าร ะ วังโรค
COVID-19

  

      อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ใช้ระบบผ่อดีดีเป�นเครื�อง
มือช่วยสนับสนุนชุมชนจัดการตนเอง
ตามบริบทของพื�นที�สําหรับเฝ�าระวังผู้มี
ความเสี�ยงจากโรค COVID-19 ทั�งนี�
มีการรายงานและติดตามผู้มีความ
เสี�ยงโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด
สื�อสารความเสี�ยงระหว่างเจ้าหน้าที�
อปท. รพ.สต และคนในชุมชน และ
สร้างมาตรการเพื�อเฝ�าระวังการแพร่
กระจายของโรค COVID-19 ในพื�นที�
อย่างเข้มงวดในการป�องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

   เจ้าหน้าที� อบต.ท่าข้าม รายงาน “ผู้มี
ความเสี�ยงโรค COVID-19” สําหรับเฝ�า
ระวังผู้มีความเสี�ยงจากโรค COVID-19
และรายงานติดตามผู้ที�มีความเสี�ยงใน
ระยะกักตัวจนครบ 14 วัน โดยระบบจะ
จัดทําข้อมูลสรุปรายวันในแต่ละหมู่บ้าน
พร้อมทั�งแสดงสถานะสีเพื�อสื�อสาร
ความเสี�ยงให้ อปท. รับทราบ อปท.
สามารถจัดการและตอบสนองต่อชุมชน
เพื�อประโยชน์ในการทํางานป�องกัน
ควบคุมโรคในพื�นที�

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 

เฝ�าระวงัและติดตามรายงานโรค COVID-19  

 

เฝ�าระวงัและติดตามรายงานโรค COVID-19  

 

อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่

องค์การบรหิารสว่นตําบลท่าขา้ม อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา

 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
โดย

โดย



  อาสาสมัครจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ รายงานเหตุ ไฟไหม้ ผ่าน
แอปพลิเคชั�นผ่อดีดี ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง เจ้าหน้าที�ที�
เกี�ยวข้อง รับทราบและดําเนินการช่วยดับไฟเสร็จสิ�น ควบคุมเหตุ
เสร็จสิ�นภายใน 1 ชั�วโมง 

 

 แจ้งเหตุ ไฟป� า
และการเผา ในที� โ ล่ง

 

     รายงานจากอาสาสมัครองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พบเหตุไฟไหม้บริเวณป�าริมถนน
ใกล้ชุมชน จึงทําการรายงานผ่านระบบผ่อดีดี ผู้นําชุมชนรับทราบ
เหตุ ดําเนินการจัดการดับไฟร่วมกับชาวบ้านและดับไฟเสร็จสิ�น
ก่อนหน่วยงานอื�นรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือ " ผ่อดีดี รู้เร็ว 
ระงับเหตุได้เร็ว ลดความความสูญเสีย และผลกระทบที�จะเกิดกับ
ชุมชนได้"

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 

ผอ่ดีดีชว่ยหยุดยั�งไฟไหมป้�าในระดับตําบล 

 

ผอ่ดีดีชว่ยหยุดยั�งไฟไหมป้�าในระดับตําบล 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลเชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่

เทศบาลเมอืงแมโ่จ ้อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม่

โดย

โดย



 

 รายงานทะ เ บียนสัตว์ ชุมชน/
จรจัด,ทะ เ บียนสัตว์ มี เ จ้ าของ

  

     อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี“ลงทะเบียนสัตว์
มีเจ้าของและสัตว์ชุมชน/จรจัด”สํารวจจํานวนสัตว์มีเจ้าของและสัตว์ชุมชน/
จรจัด เนื�องจากได้รับการร้องเรียนว่า สุนัข/แมวจรจัดก่อความความเดือดร้อน
รบกวนผู้ที�พักอาศัยในชุมชน จากผลการสํารวจพบว่ามีสุนัขและแมวจรจัด 
คิดเป�นร้อยละ 30 ของจํานวนประขากรสุนัขและแมวทั�งหมดที�สํารวจ ทั�งนี�
อปท.วางแผนที�จะประสานมูลนิธิหรือปศุสัตว์ในพื�นที�หาที�อยู่ใหม่ให้กับสุนัข/แมว
จรจัดดังกล่าว นอกจากนี� อบต.ดอนแก้ว มีแผนที�จะใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี 
ลงทะเบียนสัตว์มีเจ้าของและสัตว์ชุมชน/จรจัด ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื�อนําข้อมูล
สัตว์ที�ได้มาคํานวณค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดสรรซื�อวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้าสําหรับสุนัข/แมวในพื�นที�ต่อไป

อบต.เชียงดาว ใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี“ลงทะเบียนสัตว์มีเจ้าของและสัตว์ชุมชน/
จรจัด” สร้างความพร้อมวางแผนฉีดวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดเจ้าหน้าที�
ลงบันทึกข้อมูลสุนัข/แมวทุกหมู่บ้านในชุมชน ทั�งนี� หลังทําการบันทึกข้อมูลมีสุนัข/
แมวจํานวนมากกว่า 500 ตัว อบต.จะนําข้อมูลการสํารวจดังกล่าวใช้ประโยชน์เพื�อ
ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื�นที�ต่อไป

ตัวอย่างข้อมูลการสํารวจการลงทะเบียนสัตว์ในพื�นที�เพื�อรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 

ผอ่ดีดีกับการจดัการและควบคมุสนุขั/แมวจรจดั
 

สาํรวจประชากรสนุขั/แมว พรอ้มในการวางแผน
ฉีดวคัซนีป�องกันโรคพษิสนุขับา้ 

องค์การบรหิารสว่นตําบลดอนแก้ว อ.แมร่มิ  จ.เชยีงใหม่

ในพื�นที�

ในพื�นที�
องค์การบรหิารสว่นตําบลเชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่



อาสาสมัครทําการแจ้งเหตุ “ถนนชํารุด” ผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดี 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที� หน่วยงานรับทราบข้อมูลและดําเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที�ชํารุด ซึ�งป�จจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

รายงานเหตุ“ไฟส่องสว่างชํารุด” ในพื�นที�หมู่ 4 เป�นแนวยาวไปจนถึงหมู่ 2 
ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารและบุคลากรที�รับผิดชอบสั�งการให้เจ้าหน้าที�ผู้
เกี�ยวข้องดําเนินการตรวจสอบระบบสายไฟฟ�าริมทางเพื�อแก้ไขให้สามารถ
ใช้งานได้ สามารถการแก้ไขเสร็จสิ�นได้ภายใน 4 ชั�วโมง หลังได้รับแจ้งเหตุ 
 
 

     อบต.ห้วยเหตุ นําเสนอแอปพลิเคชันผ่อดีดีเป�นนวัตกรรมการแจ้งเหตุผิด
ปกติในชุมชน ในการรับเรื�องราวร้องทุกข์ด้านการบริหารจัดการขยะ ในการ
ประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประจําป� 2564 และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที� 2
สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้ระบบผ่อดีดีให้เกิดประโยชน์และเป�นรูปธรรม 

 

 แจ้งเหตุ ด้ านสิ�งแวดล้อม
และสาธารณภัย 

  

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 

การประยุกต์ใชกั้บเรื�องรอ้งทกุข ์แจง้เหตขุดัขอ้ง
โดยประชาชนทั�วไป

ใชผ้อ่ดีดีเป�นจุดเชื�อมของหนว่ยงานเพื�อรบัแจง้เหตใุห้กับประชาชน
 
 

 

องค์การบรหิารสว่นตําบลห้วยเกต ุอ.ตะพานหิน จ.พจิติร

องค์การบรหิารสว่นตําบลท่าขา้ม อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา

โดย

โดย



เจ้าหน้าที�ของเทศบาลตําบลป�งโค้ง ดําเนินการระบุพิกัดที�อยู่ของผู้ป�วยโรค
ไข้เลือดออกเนื�องจากได้รับรายงานพบผู้ป�วยโรคไข้เลือดออก (Dengue
Hemorrhagic Fever; DHF) โดยใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดีกดระบุพิกัดเพื�อ
กําหนดขอบเขตพื�นที�ในการดําเนินการฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอย (Ultra-
Low Volume; ULV) ในรัศมี 100 เมตร รอบบริเวณที�พักของผู้ป�วยตาม
มาตรการป�องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน หลังจากได้ดําเนินการแล้วทําให้ใน
พื�นที�ตําบลป�งโค้งไม่พบรายงานผู้ป�วยโรคไข้เลือดออกทั�งที�ก่อนหน้านี�มี
รายงานพบผู้ป�วยโรคไข้เลือดออกเป�นลําดับต้นของจังหวัดเชียงใหม่

 

     อบต.ร้องวัวแดง ต.ร้องวัวแดง และ รพ.สต. แม่ผาแหน ต.ออนใต้
จ.เชียงใหม่ อสม. รายงานนับลูกนํ�ายุงลายรายหมู่บ้าน ผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดี
เพื�อหยุดยั�งและควบคุมการเกิดไข้เลือดออกในชุมชน แทนแบบฟอร์มกระดาษ
ประหยัดทั�งเงินและเวลา สะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก
ระบบผ่อดีดีในการวางแผนต่อไปได้

อสม.รายงานนับลูกนํ�ายุงลายรายหมู่บ้าน ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีลูกนํ�ายุงลายเกินค่ามาตรฐาน
ในพื�นที�หมู่ 2,5 และหมู่ 6 สอดคล้องกับในพื�นที�มีผู้ป�วยโรคไข้เลือดออกนําเข้าจากพื�นที�อื�นมา
พักอาศัย จึงวางแผนการป�องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยให้ อสม.แต่ละหมู่บ้าน
ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื�อป�องกันการแพร่กระจายและ
การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื�นที�ต่อไป

 

 รายงานนับลูกนํ�า ยุงลายรายห มู่ บ้ านและ
ยิงพิ กัด ผู้ป� วยไ ข้ เ ลือดออก

 
  

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 

ควบคมุการเกิดไขเ้ลือดออกในชุมชนด้วยผอ่ดีดี
 

ประสทิธภิาพการใชฟ้�เจอรน์บัลกูนํ�ายุงลาย 

 
 

ยงิพกัิดผูป้�วยไขเ้ลือดออก 

 
 

 
เทศบาลตําบลป�งโค้งอ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่

อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่

       องค์การบริหารส่วนตําบลร้องวัวแดง
โดย

ต.ออนใต้ อ.สนักําแพง จ.เชยีงใหม่

            รพ.สต บ้านผาแหน
และ

โดย



 

 แจ้งเหตุ
สัต ว์ป� วย/ตาย

  

    อาสาสมัคร อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รายงาน “สัตว์ป�วย/ตาย (โคเนื�อ)” พบโคเนื�อ
จํานวน 2 ตัว จากเลี�ยงทั�งหมด  11 ตัว มีอาการตุ่มขนาดใหญ่ขึ�นตามบริเวณผิวหนัง อาการสงสัย
โรคลัมป�สกินที�กําลังระบาดตอนนี� เจ้าหน้าที� อบต.ห้วยทรายและอาสาสมัครลงพื�นที�ร่วมกับปศุสัตว์
อําเภอแม่ริม ตรวจสอบอาการและเก็บตัวอย่างของโคเนื�อเพื�อส่งตรวจ พร้อมทั�งดําเนินการรักษา
และให้คําแนะนําแก่เกษตรกร ทั�งนี� อาสาสมัครและเจ้าหน้าที�มีการติดตามเฝ�าระวังการระบาดของโรค
อย่างใกล้ชิด หลังจากติดตามเหตุผ่านไปหนึ�งสัปดาห์ โคเนื�อมีอาการดีขึ�น และไม่พบการป�วย/ตาย
ของโคเนื�อในพื�นที�เพิ�มขึ�น

 อาสาสมัครพบไก่ป�วยและตายในบ้านของตนเอง ทําการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดี
พบไก่ป�วยจํานวน 4 ตัว ตายจํานวน 3 ตัว จากทั�งหมด 20 ตัว ไม่พบการป�วย/ตายใน
บ้านข้างเคียง อาการที�พบ คือ หงอนเหนียง/แข้งมีสีม่วง ขี�ขาว ตายเฉียบพลัน ลุกไม่ขึ�น
เจ้าหน้าที�ลงพื�นที�เพื�อทําลายซากไก่โดยการเผา ควบคุมเหตุเสร็จสิ�นภายใน 12 ชั�วโมง และ
ติดตามโรคระบาดในไก่ ผ่านไปหนึ�งสัปดาห์ไม่พบการป�วย/ตายของไก่เพิ�มในพื�นที�

ผอ่ดีดีชว่ยเฝ�าระวงัโรคลัมป�สกินในโคเนื�อ 

 

อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย   
พื�นที�

ผอ่ดีดีชว่ยเฝ�าระวงัโรคระบาดในสกุร  

 

อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่
 องค์การบรหิารส่วนตําบลเชียงดาว 

พื�นที�

ผอ่ดีดีชว่ยเฝ�าระวงัโรคระบาดในสกุร  

 

อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่
 องค์การบรหิารตําบลเชียงดาว 

พื�นที�

  อาสาสมัคร อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แจ้งเหตุ “สุกร ป�วย/ตาย” อาการที�
พบ คือ ตายเฉียบพลัน ท้องเสีย อาเจียน ขี�เหลวดํา หายใจเสียงดัง และหายใจลําบาก จึง
รายงานผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดี ระบบแจ้งเตือนไปยังปศุสัตว์อําเภอเชียงดาว ซึ�งติดต่อไป
ยังอาสาเพื�อสอบถามข้อมูลและให้คําแนะนําเพื�อป�องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดสุกร
โดยแนะนําให้ผู้เลี�ยงแยกสุกรป�วยและทําการฆ่าเชื�อภายในโรงเรือน รวมทั�งแจ้งผู้นําชุมชนให้
ประชาสัมพันธ์เพื�อเฝ�าระวังการเกิดโรคระบาดสุกร ทั�งนี� ปศุสัตว์อําเภอติดตามรายงานเหตุ
นี�อย่างใกล้ชิดเพื�อสังเกตและเฝ�าระวังการเกิดโรคระบาด ป�จจุบันไม่พบการระบาดของโรค
สุกรในพื�นที� ถือเป�นการจัดการและตอบสนองต่อเหตุผิดปกติของชุมชนอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 



 

 แจ้งเหตุ
สัต ว์ กัด

  

     อาสาสมัคร ทต.ป�งโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รายงานพบ
เหตุสุนัขกัดเด็กชายอายุ 13 ป� ถูกกัดบริเวณต้นขา แผลมีเลือด
ออก สุนัขมีเจ้าของเคยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว โดยสุนัขยังมี
ชีวิตอยู่ แต่สุนัขแสดงอาการคือ ชอบหลบตามที�มืดระบบแจ้ง
เตือนไปยังเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องในเทศบาลตําบลป�งโค้งเพื�อ
รับทราบและติดตามเหตุเด็กที�ถูกสุนัขกัด พร้อมส่งตัวไปยัง
โรงพยาบาลเชียงดาวเพื�อทําแผล รับวัคซีนป�องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และติดตามอาการสุนัขภายหลังจากมีการรายงาน ในท้ายที�สุดเด็ก
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าน และสุนัขที�กักตัวแล้ว แสดงอาการปกติ

ความสํา เ ร็จของการใ ช้ ผ่อดี ดี
 

แจง้เหตสุตัวกั์ด 

 

อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่
 เทศบาลตําบลป�งโค้ง

โดย

โดย



 

 แจ้งเหตุ
โรคในคน

 
 
 

     อาสาสมัครองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทําการรายงาน “โรคในคน (ผู้ป�วยสงสัยเป�นไข้เลือดออก)” สงสัยว่าป�วย
ด้วยอาการของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั�งระบุอาการมีไข้และเกิดจุดแดง
ขึ�นรอบตัว ทั�งนี� ผู้ป�วยได้รับการเข้าตรวจและรักษาอาการที�โรงพยาบาล
แล้ว หลังจากที�มีแจ้งเหตุ ระบบแจ้งเตือนข้อมูลไปยัง เจ้าหน้าที�
อบต.ห้วยทราย เมื�อได้รับรายงานดําเนินการลงพื�นที�ร่วมกับอาสาสมัคร
เข้าไปกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอย (Ultra-
Low Volume; ULV) ในรัศมี 100 เมตร รอบบริเวณที�พักของผู้ป�วย
และวางแผนดําเนินการควบคุมโรคเมื�อได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลว่า
ผู้ป�วยเป�นโรคไข้เลือดออกจะมีการปฎิบัติตามมาตรการป�องกันโรคไข้
เลือดออกในชุมชนต่อไป
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เฝ�าระวังโรคระบาด/เหตุผิดปกติในคน
 
 

อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่
 องค์การบรหิารส่วนตําบลหว้ยทราย
โดย

โดย


