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รายงานสรุปผลการสั มมนา
PODD 2.0 นวัตกรรมระบบเฝ้าระวังสุ ขภาพหนึ่งเดียว (คน สั ตว์ สิ่ งแวดล้อม)
กับ Thailand 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้ องประชุม Monet Room โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ประเด็นความคาดหวัง
1 รายงานนอกจากยาปลอมให้เพิ่มการใช้น้ าเชื้อผสมเทียมที่ไม่ผา่ นการรับรองด้วย

หน่ วยงาน

2 PODD ขยายคนใช้งานและพื้นที่
- ดีมาก สื่ อสาร เฝ้าระวัง สุขภาพ สิ่ งแวดล้อม สัตว์ คน
- คนชุมชนจะเข้มแข็ง ช่วยตัวเอง ชุมชนและยัง่ ยืนในพื้นที่
3 นาแนวคิดที่ได้จาก PODD ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
4 การรักษาสิ ทธิ ควบคุมอย่างไร เช่น กรณีถ่ายภาพในบริ เวณที่ตอ้ งขอเจ้าของ
5 การเผยแพร่ ไม่ให้เกิดความตระหนก
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การขยายผลต่อยอดในศูนย์ดิจิทลั ชุมชน ภายใต้กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ และ
สังคม จานวน 2000 แห่ ง
อาจมีการทา MOU หรื อความร่ วมมือกับกระทราวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อขับเคลื่อนงาน
อยากให้ระบบให้สิทธินกั ท่องเที่ยวเวลาแจ้งเหตุมิใช่เพียงพื้นที่
ถ้าระบบจะใช้ Cloud ภาครัฐติดต่อได้ที่สรอ. (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) : EGA) ให้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เรี ยนรู ้โครงการ PODD เพื่อหาช่องทางในการสร้างความร่ วมมือในการขยาย PODD
ไปสู่ ระดับที่กว้างขึ้น

11 เข้าใจ Concept ของ App PODD และนาไปใช้ในส่ วนของงาน
ขยายการนาไปใช้สู่คนที่อาศัยในเขตเมืองให้แพร่ หลาย เป็ นที่ยอมรับและรู ้จกั
ได้เห็นถึงความสาเร็ จของการใช้ App. จากคนในพื้นที่ และประโยชน์ที่ได้จาก
โครงการสู่ ชุมชนอย่างแท้จริ ง ทาให้ชาวบ้านมีความสนใจ มีความรู ้และเข้ามามีส่วน
ร่ วมเป็ นอาสาสมัคร PODD ซึ่งจะทาให้โครงการเข้มแข็ง

สานักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7
จังหวัดขอนแก่น
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ภาคราชการสาธารณสุ ข
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ผลการระดมสมอง
ประเด็นที่ 1 ท่ านคิดว่ าจะใช้ ประโยชน์ ของ PODD ได้ หรื อไม่ อย่ างไร?
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ข้ อเสนอจากทีป่ ระชุม
หน่ วยงาน
สามารถนาไปใช้ในส่ วนการรายงานโรคหรื อเหตุการณ์คล้ายโรคระบาด เพื่อเป็ นการติดตามและ
เฝ้าระวังโรคได้ในระดับหนึ่ง
สามารถใช้ประโยชน์ในแง่ช่วยเหลือแจ้งข่าวการระบาดเพื่อส่ งต่อไปยังเครื อข่าย one health ที่ยงั
ไม่ได้เข้า log in ใน App. PODD (ถ้าข้อมูลสามารถแจ้งต่อได้เพื่อเฝ้าระวังและเตรี ยมพร้อม
ศูนย์ประสานงาน OH
สถานการณ์ต่อไป)
น่าจะใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลรายงานสัตว์ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
หน่วยงานของกรมการปกครองในระดับอาเภอ สามารถประสานกับผูป้ กครองท้องที่ (กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น) ในการเป็ นอาสาสมัครหรื อผูน้ าในการเฝ้าระวัง, รายงาน, ร่ วมปฏิบตั ิงานกับองค์กร
อื่นๆ
สามารถเป็ นเครื อข่ายในการรายงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบตั ิและสิ่ งแวดล้อม เช่นรายงาน Real time
ไฟป่ าและหมอกควัน/ดินโคลนถล่ม น้ าป่ าไหลหลากหรื อรายงานความต้องการความช่วยเหลือ
ปภ.
สาหรับผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ณ ขณะนั้น
ปภ จะมีการรายงานสาธารณภัยเป็ นประจาทุกวันจากหน่วยงานในพื้นที่ กรณีดงั กล่าวสามารถนา
ประโยชน์จากผ่อดีดีมาใช้เพื่อเสริ มประสิ ทธิภาพในการทางานของ ปภ.ได้ แต่ขอ้ มูลทั้งหมดที่
ปภ.
อาสาสมัครรายงาน อปท. จะเห็นข้อมูลทั้งหมด ไม่ทราบว่าในอนาคต ปภ. จะสามารถเก็บข้อมูล
บ้างหรื อไม่
ไม่แน่ใจในการใช้ประโยชน์โดยตรงจากผ่อดีดี แต่ วช. น่าจะสนับสนุนโครงการนี้ได้ หากมี
วช.
ความชัดเจนในการบริ หารจัดการ
หน่วยงานได้ประโยชน์จาก PODD โดยการนาไปใช้ประโยชน์ให้ User ในพื้นที่ ที่มีความ
สนง. ป้องกันควบคุม
ต้องการ ความพร้อมและความจาเป็ น
โรคที่ 7 ขอนแก่น1
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คิดว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ควรวางแผนการทางานร่ วมกัน
ได้ประโยชน์มากๆ ในการนาทีมนักวิชาการเข้าร่ วมงานกับชุมชน
ช่วยควบคุมโรค สุ ขภาพ ให้เกษตรกรชุมชน
สร้างพัฒนานักศึกษาและทีมงาน
สามารถใช้ประโยชน์จากผ่อดีดีโดยนาไปเผยแพร่ ขยายผล สร้างความรู ้ในชุมชน ผ่านศูนย์ดิจิทลั
ชุมชน แล้วให้ชุมชนได้ประโยชน์

สคร. 7 ขอนแก่น2
คณะ สพ.มข.1
คณะ สพ.มข.1
คณะ สพ.มข.1
สนง.ดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ
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โดยสามารถใช้กบั หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การรายงานสภาพอากาศ
ในส่ วนของกระทรวง อาจจะนาไปใช้ในเชิงนโยบายผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใช้งาน

สนง.ดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

3
ตามแผน พัฒนาดิจิทลั ของประเทศ
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สามารถใช้ได้แต่อยากทราบเรื่ องการลงทะเบียนตาแหน่ งที่เกิดเหตุน้ นั อาสาสมัครสามารถเลือก
ได้เองหรื อใช้ตาแหน่งจาก GPS เลยได้หรื อไม่
รับรายงานสัตว์ป่วย
ใช้พฒั นาระบบดาเนินการโดยพื้นที่เอง
ใช้ในระบบควบคุมโรค
ใช้ในระบบเฝ้าระวังโรค
ใช้เฝ้าระวังสัตว์ป่ารบกวนประชาชนตามชายป่ า (เช่น ช้างป่ า ทาลายพืชไร่ )
เห็นว่าหน่วยงานใช้ประโยชน์ได้ เพราะทาให้เกิดการรายงานโรครู ้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดการแพร่
ระบาดของโรคได้
ให้พนักงานปตท.ใช้รายงานโรคระบาดในพื้นที่ปฏิบตั ิงานเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ให้ประชาชนรายงาน (incident +accident) โดยรอบพื้นที่ปฏิบตั ิการของ ปตท. หรื อโรงงานอื่นๆ
ใช้รายงานจุดเสื่ ยง พื้นที่เสี่ ยง เหตุก่อการร้าย (security)
ผู้เข้ าร่ วมที่ตอบว่า "ไม่ได้ "
หากระบบไม่เปิ ดให้คนภายนอกเข้ามาใช้ (อปท., ปศุสัตว์, อาสา) ดังนั้นจึง ควรเปิ ดให้คนอื่นเข้า
มาใช้ดว้ ย

แห่ งชาติ

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมอุทยาน
สานักระบาดวิทยา
กรมปศุสัตว์
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ประเด็น 2 มีความเป็ นไปได้ เพียงใดที่หน่ วยงานของท่ านจะร่ วมมือทางานกับผ่ อดีดใี นระดับประเทศ?
ข้ อเสนอจากทีป่ ระชุม
กระทรวง DE1
กระทรวง DE2
กระทรวง DE2
กระทรวง DE2

กระทรวง DE3
กระทรวง DE3
ปตท.1
ปตท.1

ปตท.1

ความเห็น1

หน่ วยงาน

กระทรวง DE มีหน่วยงานในสังกัด ชื่อ สรอ. ซึ่งให้บริ การระบบ
cloud ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถติดต่อได้ผา่ นกอง
สรอ. กระทรวง DE
โครงสร้างพื้นฐานบริ การดิจิทลั
ติดต่อสานักงานดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ
หาก พรบ.ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสร็ จสิ้ น (ประกาศ) จะมี
กองทุนพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจและดิจิทลั เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมได้ แต่อาจจะต้อง ใช้เวลาสักระยะ
เป็ นไปได้ในโครงการ smart city (จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่) ติดต่อคุณ
คุณธีรวุฒิ (ผอ.)สานักงาน
ธีรวุฒิ (ผอ.) 021416815 สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อ
คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจและสังคม
สังคม
หากเป็ นไปได้ cloud ควรใช้ของ สรอ. เพราะ ไม่มีค่าใช้จ่าย
(www.ega.or.th)
มีความเป็ นไปได้เล็กน้อย-ปานกลางที่จะร่ วมมือ
ติดต่อ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารความยัง่ ยืนและวิศวกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หาร
โครงการ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ความยัง่ ยืนและวิศวกรรมโครงการ
บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ติดต่อ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สื่ อสารองค์กรและกิจการเพื่อ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สื่ อสาร
สังคม บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)
องค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริ ษทั
ปตท.จากัด (มหาชน)
ควรติดต่อสานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่ องการตัดสิ นใจ
เรื่ องงบประมาณ ต้องถามสานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
เพื่อตัดสิ นใจ
ควรติดต่อ สานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (เพื่อตัดสิ นใจ
สานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุม
และศึกษา application-โครงการ)
โรค
ติดต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ท้งั นโยบายและงบ
อธิบดีกรมปศุสัตว์
ติดต่อรัตนา จรุ ญศักดิ์สิทธิ์ รักษาการ ผอ. กองส่ งเสริ มและ
รัตนา จรุ ญศักดิ์สิทธิ์ รักษาการ ผอ.
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั สานักงาน
กองส่ งเสริ มและพัฒนาการใช้
คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั
สานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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ความเห็น1

สานักระบาด
วิทยา กรม
ควบคุมโรค

เข้าพบ ลดช. (เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
ร่ วมมือเต็มที่แต่ตอ้ งการการสนับสนุนในการหารื อ คนทางานใน
พื้นที่ ผูว้ ่า สาธารณสุ ขจังหวัด ปศุสัตว์จงั หวัด สวพ. ปศุสัตว์เขต4
ติดต่อ ผอ. สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ติดต่อ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.สพ.ธนรักษ์ ผลิพฒั น์ ผอ.สานักระบาดวิทยา

นพ.ยงเจือ เหลาศิริถาวร ผูจ้ ดั การข้อมูล สานักระบาดวิทยา

วช.

น่าจะเกิดความร่ วมมือกันได้ท้งั ในแง่ การบริ หารจัดการเครื อข่าย
ต่างๆหรื องบประมาณก็ตาม คงต้องหารื อร่ วมกันกับผูบ้ ริ หารองค์กร
คือ เลขาธิการ
มีความเป็ นไปได้สูงที่จะร่ วมมือด้วย เนื่องจาก สปสช. มีงบประมาณ
สนับสนุน อปท. ในเรื่ องสุ ขภาพอยูแ่ ล้ว สามารถแจ้งติดต่อได้ที่ นพ
วิทยา ตันสุ วรรณนนท์ รองเลขาธิการ สปสช.

ผอ. สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
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ประเด็น 3 การร่ วมมือต่ อยอดผ่ อดีดีระดับชาติผ่านคณะกรรมการผ่ อดีดที ี่ประกอบด้ วยภาครัฐ เอกชน และวิชาการ จะ
ยากหรือง่ ายเพราะอะไร?
1. การต่อยอดในระดับชาติโดยมีหน่วยงานหลักจัดการหน่วยงานเดียวเป็ นสิ่งที่ดี แต่อาจจะเป็ นไป
ได้ยาก จึงอาจดาเนินการแยกเป็ นส่วน เขตเฉพาะ เช่น จังหวัด อปท จะสามารถดาเนินการได้ง่าย
และภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมได้ในการดาเนินการสนับสนุนทุน องค์ความรู ้ในรู ปแบบ
Corporate Social Responsibility
2. น่าทาได้โดยใช้ทีมทางานจากที่เคยปฏิบตั ิงานร่ วมกันแล้วและใช้เวลาสื่อสารคน ระดับนโยบาย
และชุมชน
3. ควรต้องมีการต่อยอดระดับชาติ ทั้งนี้ตอ้ งมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เพือ่ ให้มีหน่วยงานที่จะบริ หาร
งบประมาณ บริ หารจัดการงานต่างๆ และเจ้าภาพบรู ณาการงานในทุกระดับ

6
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. โครงการนี้เป็ นโครงการบูรณาการทีเ่ ชื่อมโยงกับ 3 ส่วน ดังนี้
1.) นโยบายที่รัฐบาลกาลังให้สาคัญคือ Digital economy ซึ่ งมีท้ งั กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) และสวทช. (ผูอ้ านวยการ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) และสานักงานดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่
สามารถเสนอโครงการและประสานงานได้
2.) เรื่ องเกษตร ซึ่งประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็ นครัวของโลก ซึ่งสัมพันธ์กบั การควบคุมโรคในสัตว์เช่น ไก่ หมู วัว
ที่คนบริ โภค
3.) ด้านสาธารณสุข
โดยสร้างความร่ วมมื อ กับประชาชนและท้อ งถิ่ น ซึ่ งท้อ งถิ่ นสามารถใช้จ่ายงบในการบริ หารจัดการส่ วนที่
ท้องถิ่นดูแลได้ ส่วนที่ตอ้ งใช้เป็ น Centralize ก็ใช้จ่ายจากรัฐบาลลงไป และในส่ วนของ สปสช. เองคือไปเสริ มเติมให้มี
พลังยิง่ ขึ้นทั้งทางด้านสาธารณสุข และสนับสนุนเรื่ องการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน
(รองเลขาธิการ สปสช.)
2. เสนอให้พจิ ารณาถึงระบบที่จะรองรับเรื่ องของ Cloud คือ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์ก ารมหาชน) (สรอ.)
เป็ นหน่ วยงานที่น่าจะรับผิดชอบเรื่ อง server ได้ และหากผลักดันโครงการนี้ เข้าสู่ ระบบแล้ว เป็ นไปได้ว่าจะมีองค์กร
สนับสนุนมากขึ้นเพราะเน้นการบูรณาการ (สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ: วช.)
3. เสนอว่าโครงการเชื่ อ มโยงกับ “ศูนย์ดิจิทลั ชุ มชน” ซึ่ งโครงการสามารถประสานงานกับกระทรวงดิ จิทลั ฯ เพื่อ
ดาเนินการไปแนวทางนี้ได้ (กระทรวงดิจิทลั ฯ)
4. เสนอให้เน้นเรื่ องการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น เพื่อให้ทนั ท่วงทีต่อการรับรู ้ของหน่ วยงานต่างๆ และสร้าง
การสนับสนุน/ ความร่ วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

