
การพฒันาเครือขา่ยและการเตรียม

ความพรอ้มรบัมือโรคท่ีระบาด

ในชายแดน

อําเภอแม่สอด จังหวดัตาก
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ภมูปิระเทศท่ีแตกต่างจากชายแดนด้านอ่ืน

 พืน้ที่ชายแดนแนวชายแดนที่ยาวข้ามไปมาง่าย เพื่อประกอบอาชีพ

รับจ้าง / เดินทางเข้าหัวเมืองชัน้ใน / การอพยพย้ายถิ่นฐาน

 พืน้ที่สูง  ทุรกันดาร

บริบท



 

ความหลากหลายของเผ่าพนัธ์ุ

ประชากรต่างชาติมากกว่า 2 เท่าของคนไทย

        ประชากรคนไทย 124,775 คน

โรงงาน 250 แห่ง
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เมยีวดี

แม่สอด



อ.แม่ระมาด

อ.แม่สอด

อ.พบพระ

อ.อุ้มผาง

จว.ตาก

อ.ท่าสองยาง

ช่องทางท่าขา้มบา้นท่าสองยาง
ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่สลิดหลวง

ช่องทางท่าข้ามบ้านหนองบัว

ช่องทางท่าข้ามสบห้วยแม่อุสุ

 ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่ต้าน

 ช่องทางท่าข้ามห้วยแม่ต้าน

 ช่องทางท่าข้ามสบห้วยลึก

 ช่องทางท่าข้ามห้วยปางยาง

ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่หละ

 ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่ออกผารู

ช่องทางท่าข้ามบ้านห้วยปลากอง

ช่องทางท่าข้ามผู้ใหญ่ปุ่ ม

ช่องทางท่าข้ามห้วยแม่ระมาด

ช่องทางท่าข้ามบ้านวังผา

ช่องทางท่าข้ามบ้านวังแก้ว

ช่องทางท่าข้ามบ้านวังตะเคยีน

ช่องทางท่าข้ามบ้านท่าอาจ

ช่องทางท่าข้ามบ้านริมเมย

ช่องทางท่าข้ามบ้านห้วยม่วง

ช่องทางท่าข้ามบ้านไร่ดอนชัย

ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่กุ

ช่องทางท่าข้ามบ้านแม่โกนเกน

ช่องทางท่าข้ามบ้านน้ําดั้น

ช่องทางท่าข้ามบ้านช่องแคบ

ช่องทางท่าข้ามบ้านหม่ืนฤาชัย

ช่องทางท่าข้ามบ้านมอเกอร์ไทย

ช่องทางท่าข้ามบ้านวาเลย์ใต้

ช่องทางท่าข้ามบ้านวาเลย์

ช่องทางท่าข้ามบ้านตะเปอพู

ช่องทางท่าข้ามบ้านวะครึโคะ

ช่องทางท่าข้ามบ้านมะโอ๊ะโค๊ะ

 ช่องทางท่าข้ามบ้านเป่ิงเคล่ิง

 ช่องทางท่าข้ามบ้านเลตองคุ
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20 ช่องทาง



16

67
8

9
10

11
10

12

13

อ.แม่สอด

วดัพระธาตุคอกช้างเผอืก

พระธาตุเมยโค้ง

พืน้ท่ีถูกน้ํา

ตัดขาด

บ.ท่าอาจ

บ.วงัตะเคยีน

จว.เมียวดี
พม่า

ไทย

แผนทีสั่งเขปแสดงเขตรับผดิชอบและจุดท่าข้าม อ.แม่สอด  จ.ตาก

นางวรา  จิตรมัน่ 

นิภาภรณ์ บุญสิตากุล

 ชราภรณ์ บรรเทาทุกข์

เจริญ สีเทียน
แวง สีเทียน

นายรุ่ง อหิงสากลุ

บรรจง หนุ่มคาํ

วรีะวฏั จนัตา

DKBA

DKBA

DKBA

DKBA

DKBA

DKBA

DKBA

DKBA

DKBA

เทวฤทธ์ิ ปันแกว้

สาํรวย ป่าตาล

บ.ริมเมย

   ผดุงกิจ เอ้ืออารยมนตรี (เฮียบุง้)

สงัวาน สีเทียน
วดัท่าอาจใหม่

ร.ร.บ้านท่าอาจ
สนามฟุตบอล

800 ม.

30
0 

ม.200 ม.

ไปโรงโม่หิน
แม่ปิงพนากิจ

400 ม.

500 ม.

หมายเหตุ วดัอมราวดี

15

ประพนัธ ์นะเสือ

1
2

3
4

5

จุดตรวจ

จุดตรวจ.

ท่าสายลวด

บา้นนางอาํนวย
(คา้ขายของเก่า)

โรงงานมหาบูรพา

(อาหารสตัว/์ทอผา้)
อบต.ท่าสายลวด

ตลาดสดท่าสายลวด

จุดตรวจร่วม
ด่านพรมแดน

พระธาตุมหาวงศด์าํ

รพ.สต.บา้นวงัตะเคียน
ร.ร.เดก็กาํพร้า

โรงงานจากวัร์

โรงงาน
ทอผา้

ใจมา เข่ือนเป็ก

ประเสริฐ จนัลาน

คลังสินค้าท่ีได้รับอนุมัติเปิดแล้ว

คาํนอ้ย ปาละสอน

19

18

17

นางอิสยา

จุดตรวจ บ.ท่าอาจ

 วดัไทยวนาราม

ท่าส่งสินค้า / ช่องทางท่าข้าม

14

ค.5

ค.3

ค.4

ค.12

ค.10

ค.8

ค.9

ค.7

ค.6

ค.1

ค.13
ค.2

สมยศ   ตาสะหลี

ป่าสัก

สุพจน์ 

พิทยาพงษพ์ชัร
มะโต่ง

โจแซะ
DKBA

โรงงาน
ทอผา้

วดัสวนออ้ย

ท่า 10  

ท่า 999

บ. ตนัเซ่

ค.11
อภิชยั สีเทียน

วดัเยปู่  ต.แม่ปะ  

        พม่า                ต.แม่สอด   

พม่า

จุดท่าข้ามสินค้า

จํานวน 20 จุด



สถานการณ์โรค
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วิถชีีวิตของคนแม่สอดที่

เปลี่ยนไป

เศรษฐกิจที่เจริญขึน้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมี

จาํนวนน้อยและไม่

สามารถแก้ปัญหาได้
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พะวอ

แม◌่กาษา

ด◌่านแม◌่ละเมา

แม◌่ปะ

ท◌่าสายลวด

เทศบาลแม◌่สอด
พระธาต◌ุยาแดง

แม◌่ตาว

แม◌่ก◌ุ

มหาว◌ัน

การระบาดทีอ่าํเภอแม่สอด

-ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติใน

โรงงานในเขตตําบลแม่ตาว,  ตําบลพระธาตุ

ผาแดง และชุมชนในเขตเทศบาลแม่สอด

-มีผู้ติดเช้ือในเขตไทยจํานวน  473  ราย เป็น

แรงงานต่างชาติ  401  ราย (84.78 %)

-มีผู้ติดเช้ือข้ามฝ่ังมารักษา  66  ราย



ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผสัในชุมชน



การทาํงาน





วสัิยทศัน์

เป็นผู้นําด้านการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อชายแดน

แผนยุทธศาสตร์ดี ภาคีเครือข่ายเข้มแขง็



กระบวนการขบัเคลือ่น

 ข้อมูล

 ปัญหาของพืน้ที่

 ความพร้อมบุคลากร

 การถอดบทเรียน



1. จดัเวทีถอดบทเรียน การทาํงานร่วมกนัของคณะทาํงาน และหา

ขอ้สรุปร่วมกนัในการแกไ้ขแกไ้ขปัญหา คือทุกภาคส่วนตอ้งมีส่วนร่วมใน

การแกไ้ขปัญหา   ทั้งในประเทศและ นอกประเทศ    ทั้งไทยและต่างชาติ 

2. จดัเวทีคืนขอ้มูลใหก้บัทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน   NGO  และภาคประชาชน  

3. กระบวนการสนบัสนุนการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค

อุจจาระร่วง คือ จดัอบรมการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อใหก้บั

เครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างชาติ ทั้งในฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า โดย 

ข้ันตอนดําเนินงาน



การคืนข้อมูลทุกระดับ ทุกเวที  ทุกโอกาส ทุกช่องทาง

ระดบัอําเภอ ระดบัตําบล ระดบัหมู่บ้าน



การคืนข้อมูล
วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน เกดิแผนชุมชน แผนสุขภาพ 

แผนปฏบิัตงิานที่ชุมชนมีส่วนร่วม



3. กระบวนการสนบัสนุนการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค

อุจจาระร่วง คือ จดัอบรมการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อใหก้บั

เครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างชาติ ทั้งในฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า โดย 

ข้ันตอนดําเนินงาน



3.1.คดัเลือกตวัแทนกลุ่มต่างชาติ

           - จิตอาสามาเขา้รับการอบรมอยูใ่นพื้นท่ีฝ่ังไทย 

         -  ผูท่ี้มีส่วนคดัเลือกใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ี คือ 

หัวหน้างาน และ  นายจา้ง ดว้ยวิธีการพูดคุยทั้ง

อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

            ส่วนน้อยใช้วิธีประชาคม เพื่อมาเช้ารับการ

อบรมและใหเ้ป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างชาติ 

ข้ันตอนดําเนินงาน



ขั้นตอนดาํเนินงาน

3.2 .เลือกพ้ืนท่ีหมูบานคูขนานตามแนวตะเข็บชายแดน  อําเภอแมสอด         

4  ตําบล ( 13  หมูบาน )

ต.ทาสายลวด  

ต.แมตาว 

 ต.มหาวัน  

 ต.แมปะ



3.3    คดัเลือกตวัแทนกลุ่มต่างชาติ ฝ่ังพม่าตามแนวหมู่บา้นคู่ขนาน       

( ฝ่ังพม่ากับฝ่ังไทย) มาเข้า รับการอบรม เพื่อเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสุขต่างชาติ หมู่บา้นคู่ขนาน 

- ใชค้วามเป็นเครือญาติของคนในชุมชนในการประสานงานกบั   

ผูน้าํชุมชน โดยการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ 

- การอบรมเนน้การฝึกปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี 

- มอบวสัดุ/อุปกรณ์ กลบัไปทาํงานในพื้นท่ี

 

ขั้นตอนดาํเนินงาน



โดยทําหนาท่ี

เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 

แจงขาว เหตุการณ การเกิดโรค

แลกเปล่ียนขอมูลท้ังสองฝง

3.4 . สราง อสม.บ้ัดดี๊ ( อสต.คูขนาน อสต.ฝงไทยและฝงพมา ) 

อาสาสมัครสาธารณสุข เจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกระดับ 

เช่ือมความสัมพันธในการประสานงานและความรวดเร็วดานการรายงาน

ขอมูล

ข้ันตอนดําเนินงาน



การเฝ้าระวังโรคที่ดี

ต้องอาศัย

- ทมีงานที่เข้าใจงาน (ผู้รักษา/lab/ทมี SRRT)

- เครือข่าย (ทัง้ในอาํเภอและต่างอําเภอ) ที่ดี

- วัสดุอุปกรณ์พร้อม

- การบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะความรวดเร็ว



การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

การพัฒนาเครือข่ายต่างชาติ

ครูอนามยัโรงเรียนต่างชาติ
ผู้นํานักเรียนต่างชาติ

อาสาสมคัรสาธารณสุขต่างชาต ิ(อสต.)
พสต.



อสต.คู่ขนาน อสม.อสต.บ๊ัดดี ้

การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

การพัฒนาเครือขายตางชาติ



การพัฒนาศักยภาพของทมีงาน

สร้างภาคีเครือข่ายคนไทย



แผนที่เดนิดนิ ลักษณะการทาํงานของ อสม./อสต

แบ่งพืน้ท่ีเป็น พืน้ท่ีปกติ คือ พืน้ท่ีท่ีได้รับการดูแล  พืน้ท่ีเส่ียง คือ พืน้ท่ีท่ีไม่มีใครรับผดิชอบ

ทาํให้ทราบพืน้ท่ีเส่ียงจาการตรวจลูกนํา้ยุงลาย  ในการทาํงานของ อสม. /อสต

โดยการใช้สีเขยีว สีเหลือง สีส้มและสีแดง

4. การสร้างและใช้แผนที่เดนิดนิ



5. การผลิตส่ือและใช้ส่ือ (ไทย/ต่างชาต)ิ

1. การสรางการมีสวนรวม ของทุกภาคสวน



  ประสานองค์กรเอกชน

PLE

TB HIV/STI

HIV/STI

TB/Malalia

Health & Environment

Water Supply

HIV/STI
TB

TB

6.การสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน



7.กาํหนดความรวดเร็วในการรายงานโรค

ในโรงพยาบาล : OPD, ER, ward

                      Lab

ในชุมชน        : สอ./PCU/คลินิกต่างชาติ

                                  อสม./อสต.

อาํเภอข้างเคียง/จังหวัด : เครือข่าย SRRT/Lab

ต้องหม่ันทบทวน เยี่ยมเยียน และทาํความเข้าใจ

ถ้ารวดเร็วจริงจะช่วยควบคุมโรคได้เร็วตาม



1. ภาควีถิทีีแ่ตกต่าง หุ้นส่วนแห่งการสร้างสุขภาพ

2. 3 กลุ่ม 3 วยั นําไทยสุขภาพดทีีย่ัง่ยนื

3. Buffer Zone

4. Twin Village

5. Health Dam

6. ใช้บริบทพืน้ที ่เป็นการพฒันา

• พืน้ที่สูง / พืน้ที่ราบ / พืน้ที่ชายแดน / พืน้ที่พเิศษ



ภาครัฐ กระทรวง กรม มหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ ฯลฯ

ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม

สสส. สวรส. สปสช.

WHO / EU / GFM TB AIDS / IRC / PLE / SMRU

USAID / ARC / PU-AMI / สวท. ฯลฯ

ท้องที่ กาํนัน ผญบ. ผู้ช่วยผญบ. สารวตัรกาํนัน แพทย์ประจําตําบล

ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. เขตเศรษฐกจิพเิศษ เขตการปกครองพเิศษ



ภาคประชาชน กลุ่มต่างๆทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง ฯลฯ

อสม. อสม. อสม.เช่ียวชาญ

อสม.เช่ียวชาญ ควบคุมโรค

อสม.เช่ียวชาญ ส่งเสริมสุขภาพ

อสต. อสชช. อสม.บัดดี้

กสค. อย.น้อย อสม.น้อย

ผู้นํานักเรียนด้านสุขภาพ



 กลุ่มเดก็เยาวชน

 กลุ่มวยัแรงงาน

 กลุ่มวยัสูงอายุ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 วดัส่งเสริมสุขภาพ

 อปท.ส่งเสริมสุขภาพ

3 กลุ่ม 3 วยั 4 เสาหลกันําชัย นําไทยสุขภาพด ีวถิไีทยที่ยั่งยนื

3 กลุ่ม 3 วยั

4 เสาหลกันําชัย



ภาคีวถีิท่ีแตกต่าง หุน้ส่วนแห่งการสร้างสุขภาพ

นายอาํเภอ

สาธารณสุขอาํเภอ ภาคเอกชนภาครัฐ

ชมรม อสม.อาํเภอ ชมรมเยาวชนอาํเภอชมรมผู้สูงอายุอาํเภอ

ชมรมผู้สูงอายุตาํบล ชมรม อสม.ตาํบล ชมรมเยาวชนตาํบล

ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน ชมรม อสม.หมู่บ้าน ชมรมเยาวชนหมู่บ้าน

ละแวก ละแวก ละแวก

ครอบครัว



กาย

จติ

สังคม

จติวญิญาณ

อบต.

เทศบาล

วดัส่งเสริมสุขภาพ            ผู้สูงอายุ              ปู่ย่า ตายาย

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ             อสม.                 พ่อ  แม่

รร.ส่งเสริมสุขภาพ            เยาวชน               ลูก  หลาน

อบต.

เทศบาล

สุขภาพดี

คุณภาพชีวติ

บุคคล

ครอบครัว

ชุมชน

สังคม

ประเทศ

ครอบครัวชมรม ชมรม

ต่อ



รูปแบบการทาํงานของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

3 กลุ่ม 3วัย  4 เสาหลัก อาํเภอแม่สอด

ระบบสุขภาพภาคประชาชน

( ประชาชนเป็นศูนย์กลาง)

ระดบัชุมชน / หมู่บ้าน

ละแวก

ระดบัครอบครัว

  ระดับบุคคล 

ชมรม อสม.
รพ.สต.ดีเด่น

ระดับเขต

อสม./อสต.

(พ่อ/แม่)

เยาวชน

(ลูก หลาน)

อบต.สนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ

ปู่ ย่า ตา 

ยาย

โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพระดับเพชร

วัดส่งเสริมสุขภาพ

ระดับเขต

S1 ((Structure) โครงสร้าง S2 (System) ระบบ 

S3 (Skill) ทักษะ S4 (Shared values) ค่านิยมร่วม

DHS



 เขตเส้นทางคมนาคม

 เขตแนวชายแดน



 หมู่บ้านคู่ขนาน ไทย-พม่า

 หมู่บ้านไทยพืน้ที่จังหวดัตาก กบั รัฐกะเหร่ียงพม่า

 ท่าข้าม ทั้งหมด 19 ช่องทาง

 อสต. อสชช. อสม. อสม.บดัดี้

 SRRTพม่า / SRRTไทย / SRRTไทยพม่า



พืน้ที่ราบ รพท. / รพช. / รพ.สต.

พืน้ที่สูง สสช. 

พืน้ที่พเิศษ ชุมชนต่างด้าว

พืน้ที่ชายแดน Health Post / BMP /        

                        แม่ตาวคลนิิก/SMRU



• เข่ือนกั้นโรคตามแนวชายแดน ไทย – พม่า

• อสต.ชาวพม่า / SRRTชาวพม่า / Twin Village

• อสต. / อสชช. จุดท่าข้าม / SRRT ไทย - พม่า

• อสต. / อสชช. / อสม. / อสม.บัดดี ้/ SRRT ไทย

• พสชช. / พสช. / BMP / Health Post

• แม่ตาวคลนิิก / ศูนย์อพยพ

• รพ.สต. / รพช. / รพท.



Health Dam

อสต. Twin Vallage

 12 หมู่บา้น

อสต.

SRRT

(พม่า)

จุดท่าขา้ม

20จุด

อสต./อสชช.

อสม./พสต./พสชช.

อสม.บดัด้ี

SRRT ไทย-พม่า

อสม.

จนท.สส.

นพ.

อสม.ชช.

SRRT ไทย

Twin Village ท่าขา้ม Health Post / BMP รพ.สต. รพช. รพท.



สัญลกัษณ
หนวยบริการฯ

รพท. 

รพ.สต. 

สสช.

Health Post

BMP

Twin Village



เส้นทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโรคตดิต่อชายแดน

ปี 43-44

ระบาด

ไข้เลอืดออก

ปี 45 -46

ประชาคม

ทัง้อําเภอ

ปี 47 - 49

การสร้างการมีสว่นร่วม

กบัภาคีเครือข่าย 

ปี 50

อสต.ฝ่ังไทย

ปี 47 

สร้าง พสต.

(พนกังานสขุภาพ

ชมุชนต่างชาติ)

ปี 51-52

 อสต.คู่ขนาน

ฝ่ังไทย – ฝ่ังพม่า

และ อสม.น้อย

ใน รร.ต่างชาติ

Health Post / BMP

ปี 53

- การสร้างนวตกรรม

แผนท่ีเดินดิน

- การแบง่พืน้ท่ีรับผืดชอบ

ของ อสม

- อสม.อสต บดัดี ้

ปี 54-56

อสม.เชี่ยวชาญ

พสชช.

อสชช.

SRRT พม่า

3 วยั 3 กลุม่ 4 เสาหลกั

 

SRRT ตําบล/อําเภอ



      9 ขัน้ตอนกับการก้าวไปข้างหน้าพัฒนา

         การพัฒนาดาํเนินงานและเตรียมความพร้อม แบบย่ังยืน 

             ชายแดนแม่สอด   แก้ไขปัญหาโรคตดิต่อชายแดน

1. ข้อมูล 

2. การพัฒนาศักยภาพของทีมงานไทยและต่างชาคิ

3. การประชาคม  ทัง้อาํเภอเพ่ือสร้างมาตรการทางสังคม

4. การเพิ่มพลังให้กับชุมชน

5. การผลิตส่ือและใช้ส่ือ (ไทย/ต่างชาต)ิ

6. การสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

7. การสร้างเครือข่ายไทยและต่างชาติ

8. การพัฒนานวัตกรรมใหม่

9. การประเมินโครงการ ( CIPP MODEL )



บทบาทความสาํเร็จของบุคคล องค์กร ภาคี  
องค์กรภาคี บทบาทหน้าท่ี

ผู้ริเร่ิม นายอําเภอแม่สอด

สาธารณสุขอําเภอแม่สอด

ผอ.รพ.แม่สอด

-  สะท้อนปัญหาสุขภาพ

- การสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

- กําหนดนโยบาย

กลุ่มร่วมคิด ภาคีในชุมชน  ผู้นําชุมชน

อสม./อปท.จนทสาธารณสุข  

จนท.สสอ / เอกชน  

NGO

-  ประชุม เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน

-  ร่วมวางแผนงาน

-  สร้างทีมงานในการดําเนินงาน

กลุ่มร่วมปฏิบัติ ภาคีในชุมชน  ผู้นําชุมชน

อสม. /อสต. /อปท. / จนท 

สาธารณสุข สสอ  

เอกชน  NGO

-  ร่วมค้นหาปัญหา - ค้นหาทุนทางสังคม

- จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน  สร้างความ

ตระหนักในการแก้ไขปัญหา

- จัดทาํแผนชุมชน แผนสุขภาพ

- แผนท่ีทางเดนิยุทธศาสตร์

กลุ่มสนับสนุน ผอ.รพ.แม่สอด

นายกเทศบาล/นายก อบต.

- ประสานงาน  

- งบประมาณ



ความสาํเร็จของทีมงาน

       อสม.ดีเด่นสาขาเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรค  

อนัดบั 2   ระดบัชาติ ปี 2555 

            อสม.ดีเด่น สาขาเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรค            

ระดบัชาติ    ปี  2556



จาํนวนผูพ้บเช้ืออหิวาตกโรค ปี 2550 - 2556
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ข้อมูล ณ ธันวาคม.56

อัตราป่วยไข้เลือดออก



ปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงาน

- ระบบสัง่การ

- งบประมาณ
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