
การเชื่อมขอมลูสูการปฏิบัติ

คัดลอกจาก สไลด
1.นพ.วิวัฒน  ศีตมโนชญ นพ.เชี่ยวชาญ สสจ. ภูเก็ต
2.ธนพงศ จินวงศ ผูจัดการ ศวปถ.
3.สนร. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นางเปรมปรีด์ิ  ชวนะนรเศรษฐ  สคร.5 นม

ภาพรวมการแกปญหาอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย 2556

การ
ขับเคล่ือน
ระดับจังหวัด

สูพ้ืนที่

มูลนิธเิพื่อ

ผูบริโภค

ภาคสวนของเครือขายที่รวมมือในการจัดระบบความปลอดภัยทาง
ถนน

ธนพงศ จินวงศ



ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน   (ศปถ)

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด
(หนวยราชการ /องคกรสวนทองถิ่น/ เอกชน/ ประชาชน)

ภาคเอกช
น

/เครือขาย
สสส.
ศวปถ.
สอจร.
ฯลฯ

5 เสาหลัก (6 คณะอนุกรรมการ )
Pillar 1
ปภ.

Pillar 2
ทางหลวง

Pillar 3
ขนสงทางบก

Pillar 4
สตช.

Pillar 5
สธ.

การบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ถนนและ
การสัญจร
อยาง

ปลอดภัย

ยานพาหนะ
ปลอดภัย 

ผูใชรถใชถนน
ปลอดภัย

การ
ตอบสนอง
หลังเกิด
อุบัติเหตุ

รัฐบาล

MIS  พัฒนาระบบขอมูล  (อนุกรรมการคณะที่ 6) กรม คร.

แผนแมบท (วาระแหงชาติ)
แผนทศวรรษ

ภาพรวมการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนประเทศ 2554-63
ลดอัตราการเสียชีวิตลง 50% 

ในป 2554-63

อําเภอ

โครงสรางการปฏิบัตแิละการสนับสนุน
สวนกลาง

สํานัก NCD

สํานักตรวจฯ

สํานักระบาด

สํานัก ปลัดฯ

สคร จังหวัด
สสจ. / รพ.

อําเภอ
DHS

สวนภูมิภาค เขตสุขภาพ

คณะทํางาน สหสาขา 
ระดับจังหวัด/อําเภอ

กรม คร. กรม แพทยสบรส.

ภาคเอกชน/
ประชาชน



ระบบเฝาระวังและ
ขอมูลรพ/ สสอ/EMS/

ตํารวจ

ระบุปจจัยเสี่ยง/จุดเสี่ยง
กรรมการอุบัติเหตุฯอําเภอ

ประเมินผล
กรรมการอุบัติเหตุฯอําเภอ

กรม ควบคุมโรค
-พัฒนาระบบ/แนวทางการวิเคราะหและใชขอมูล 
-พัฒนาศักยภาพบุคคลากรระดับเขต จังหวัด 
อําเภอ

สธฉ/สบรส./สพฉ.
-พัฒนาระบบ EMS/ER /Trauma
-พัฒนาระบบบริการผูบาดสมอง
และMultiple injury

การดําเนินการผาน District Health System
และการสนับสนุนจากสวนกลาง กระทรวงสาธารณสุข และ ภาคี

DHS

สหสาขา/ชุมชน เลือกมาตรการแกปญหา
ตร./ชุมชน /อปท /องคกร /

โรงงาน/โรงเรียน/รพ.
สนย./ สบรส./ กรม คร
-อัตราตายอุบัติเหต/ุบาดเจ็บสมอง รายไตรมาส
-การแกปญหาปจจัยเสี่ยง
- ความสําเร็จการดําเนินงานตามเกณฑ

แนวทางการติดตามผล รายไตรมาส

อําเภอ

รายงานความกาวหนา
การปฏิบัติงานระดับอําเภอ

รายงานผลลัพธการปฏิบัติ
-ผูเสียชีวิต
-จุดเสี่ยงและการแกไข
-องคกร/ชุมชน ที่มีมาตรการ

จังหวัด

รายงานความกาวหนา
การปฏิบัติงานตามเกณฑ 
ระดับจังหวัด

สรุปรายงานผลลัพธการปฏิบัติจากอําเภอ
-ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตทุางถนน
-จุดเสี่ยงและการแกไข
-องคกร/ชุมชน ที่มีมาตรการ

สคร

รายงานความกาวหนา
การปฏิบัติงานระดับ สคร

สรุปรายงาน
ผลลัพธการปฏิบัติ
จากจังหวัด ในเขต

NCD

สนย
สรุปรายงานอัตราการ
เสียชีวิต จากมรณบัตร

เขตสุขภาพ

ติดตามความกาวหนางาน
และประเด็นตรวจราชการ



ระดับ คาเปาหมายตัวชี้วัด (อางอิงจากฐาน มรณบัตร)

ระดับประเทศ ไมเกิน 20 ตอแสนประชากร (ลดลง 7% )

ระดับเขต อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติทางถนน ลดลง 7% 
(เน่ืองจาก แตละเขตในประเทศ มีอัตราการเสียชีวิตไมเทากัน)

ระดับจังหวัดและอําเภอ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติทางถนน ลดลง 7% 
(ต้ังเปนเปาในการทํางาน แตวัดผลเฉลี่ยเปนคาภายในเขตเดียวกัน)

การตั้งคาเปาหมายตัวชี้วดั อัตราการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนน

Action

P   DP   D
A   CA   C

สวนรวม

ทีม

สารสนเทศ 
ปริมาณ/คุณภาพ

ขอมูลขอมูล
12

ระบุ สุดเสี่ยง 
 คน
 รถ
 ถนน

3 สุดคุม
4

5 5 สส..  กับการจัดการขอมูลกับการจัดการขอมูล  ....  สูการขับเคลื่อนสูการขับเคลื่อน
งานงาน  

สหสาขา

5

ทําการบาน
กอนนําเสนอ

ใครเกี่ยวของ มาตรการ

สาเหตุ

วิธีการ+รูปแบบการจัดการขอมูลอยางงาย



การแปลงขอมูลสูการนําไปปฏิบัติ
กับแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

ภาครัฐและการเมืองภาครัฐและการเมือง

ภาคประชาสังคม

ชุมชน องคกรภาค
ประชาชน NGOs

ภาคประชาสังคม

ชุมชน องคกรภาค
ประชาชน NGOs

ภาควิชาการ
จัดการความรูและ

ขอมูล

ภาควิชาการ
จัดการความรูและ

ขอมูล

สามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา หมายถึง 
การจัดการความรูเพื่อเคลื่อนสิ่งยาก

โดย การจัดการใหมีการสรางความรู 
และการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ"

ระดับของจัดการขอมูลและความรู

Wisdom Pyramid



ขอมูล

(Data)

สารสนเทศ

Information

ความรู 
Knowledge

ปญญา 
Wisdom

แปลงใหมีความหมาย

สนับสนุนการตัดสินใจ

ตัดสินใจถูกตอง

ประยุกตใชได
การเรยีนรู

จากขอมูลถึงปญญา

DATA
ขอมลูที่นําไปใชในการแกไขปญหาอบุัติเหตุจราจร

ขอมูล Primary
ตํารวจ, สาธารณสุข, บ.ประกันภัย
ขอมูลจากการสํารวจ สังเกต สัมภาษณ
ขอมูลกลอง CCTV

ขอมูล Secondary
ขอมูลจากการรายงานตางๆ

ขอมูลวิจัย 
ฯลฯ



ขอมลูที่มีทกุจังหวัด

ตํารวจ กูภัย การแพทย
ฉุกเฉิน

บ.ประกันภัย

แหลงขอมูลอุบัติเหตุ PRIMARY DATA

ขอมูลบาดเจ็บ รพ. ขอมูลบาดเจ็บ บ.ประกัน

ขอมูลอุบัติเหตุ ตํารวจ



ตัวอยาง  ขอมูล (Injury surveillance : IS) สาธารณสุข

ขอมูลหากไมถูกนําไปใชงาน รก&ภาระ



ขอคิดและคําแนะนํา

ขอมูลมีอยูแลวที่จงัหวัด หากนํามาวิเคราะห สังเคราะหจะเกิดประโยชน สําหรับวางแผน
ติดตามงาน

เครื่องมือและคนวิเคราะหไดมีทุกจังหวัด “Put the right Job to the 
right man”

“Processing data can be performed by 
machine, but only the human mind can 
process knowledge or even 
information.”

“Jesse Shera”

ขอมูล

(Data)

สารสนเทศ

Information

ความรู 
Knowledge

ปญญา 
Wisdom

แปลงใหมีความหมาย

สนับสนุนการตัดสินใจ

ตัดสินใจถูกตอง

ประยุกตใชได
การเรยีนรู

ทําขอมูลใหเปนสารสนเทศ
"information" (to inform) in the sense of "to 
give form to the mind", "instruct", "teach":

“สารสนเทศใช ในการปรับแนวคิด ช้ี นําความคิด 
สอน”



คําถามนักปราชญ

Is there a problem?
Where is the problem?
Why is it the problem?
How can we prevent it from happening 
again?

ตัวอยางการแปลงขอมูล IS เปนสารสนเทศ 
จ.ภูเก็ต



ขอมูลที่นําเสนอผูบริหารระดับจังหวัด

Is there a problem?
ภูเก็ตสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเฉล่ียปละ 180 ราย
คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจปละ 1,355-1,492 ลานบาทหรือวันละ 3.7- 4 
ลานบาท
มีผูพิการทุกประเภท 3,500 คน 
47 % ของผูพิการติดเตียงภูเก็ต เกิดจากอุบัติเหตุ

WHERE IS THE PROBLEM?
พื้นที่เส่ียง

จุดเกิดอุบัตเิหตุสงูสุดในรอบป

สี่แยกภูเก็ต-กระ 39 ครั้ง
สี่แยกราชภัฏ 36 ครั้ง
แยกดาราสมุทร 26 ครั้ง
หนาโรงเรียนดาวรุง 24 ครั้ง
ฯลฯ



WHERE IS THE PROBLEM? 
ผูประสบอุบัติเหตุ

ชาย:หญิง 2:1
สวนใหญเปนวัยรุนและวัย
แรงงาน

PROBLEM?
ประเภทยานพาหนะ

อุบัติเหตุเกิดกับ
จักรยานยนตมากกวารถ
อื่น  ๆ16.7 เทา



WHY IS IT THE PROBLEM?
ผลการตรวจเลือดผูเสียชีวิต/ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

ผูเสียชวิีต

57%

43%

ด่ืม

ไมด่ืม

ผูบาดเจ็บ

34%

66%

ด่ืม

ไมด่ืม

2/3 ของผู เสียชี วิตเกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล 1/3 ของผูบาดเจ็บเกิดจากการ
ดื่มแอลกอฮอล 

WHY IS IT THE PROBLEM?
สาเหตุของอบุัติเหตุ

ประมาณ  ¼ ลมเองและ ¼ เฉี่ยวกันเอง



WHY IS IT THE PROBLEM?
อัตราการสวมหมวกนิรภัย จ.ภูเก็ต มี.ค.53

INFORMATION ระบุปญหาและสาเหตุ

ภาครัฐและการเมืองภาครัฐและการเมือง

ภาคประชาสังคม

ชุมชน องคกรภาค
ประชาชน NGOs

ภาคประชาสังคม

ชุมชน องคกรภาค
ประชาชน NGOs

ภาควิชาการ
จัดการความรู
และขอมูล

ภาควิชาการ
จัดการความรู
และขอมูล

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

knowledge 
and wisdom
ระบุวิธีการแกไขปญหา



ตัวอยางการใช KNOWLEDGE

“Do not invent a new 
wheel”

ถนน/ส่ิงแวดลอม



ความเสีย่งกับความเรว็

ใชกฎหมายบังคับความเร็ว



เขตควบคุมความเร็วในยานชุมชน

UK เขตควบคุมความเร็ว 30 km/h ลด
อุบัติเหตุ 27% การบาดเจ็บสาหัส 70%.

การบังคับความเร็วใน ฝรั่งเศส

มีกลองจับความเร็วชนิดถาวรมากกวา 1,000 ตัว 
ชนิดเคล่ือนยายไดมากกวา 500 ตัว 
ลดการเสียชีวิตลงไดกวา 30%



การบังคับความเร็วใน U.K.
มีกลองจับความเร็วมากกวา 4,000 ตัว
ลดความเร็ว ณ.จุดตรวจจับได 70%
ลดอุบัติเหตุได 10-40%.

ใชวิศวกรรมจราจร



ขอมลูการวิจัย Black Spot ของออสเตรเลยี

ขอมูลการวิจยัของกระทรวงคมนาคม US



วงเวยีน
วงเวียนลดการบาดเจ็บ 32 - 69.9 %

CHICANE

ความเร็วเฉลี่ย 29  mph
ลดอบุัติเหตุลง54% 



A CURB EXTENSION

ลดอุบัติเหตุลง 30%

PEDESTRIAN REFUGE เกาะกลางคนเดนิขาม 
ลดอุบัติเหตุ คนเดินถนน 36- 50%



RUMBLE STRIPS 

ลดอุบัติเหตุ 55%
shoulder rumble strips ลดอุบัติเหตุ 30% 
centre line rumble strips ลดอุบัติเหตุ 10%
Sideswipe Opposite, Head On, Run 
Off the Road Left Crashes

SPEED HUMP
ลดอุบัติเหตุ 13%



GUARDRAIL

ลดอุบัติเหตุ 55%

การแกไขวัตถุ สิง่กอสราง ริมทาง

ลดอุบัติเหตุ 75%



ทางคนเดิน

ลดอุบัติเหตุคนเดินถนน 85%

ทางจักรยาน 
ลดอุบัติเหตุตอจักรยาน 25%



ไฟจราจร
ลดอุบัตเิหตุ 42.9 - 47.1 %

ไฟกระพรบิเตือน

ลดอุบัติเหตุ 20% 



ไฟสองสวาง

ลดอุบัติเหตุ 20%

ไฟสองสวางทางแยก ทางรวม

ลดอุบัติเหตุ คนเดินถนน 30% 
ลดอุบัติเหตุอื่นๆ 20%



ปายสะทอนแสง

ลดอุบัตเิหตุ  15% 

ไฟจราจรทางแยก 24 ชั่วโมง

ลดอุบัติเหตุ 60%



เรื่องของรถ

รถนักเรียนตางประเทศ

ครึ่งหนึ่งของนักเรยีนในอเมริกา เดินทางโดยรถโรงเรียนท่ีมีกวา 480,000 คนัท่ัวประเทศ



โครงสรางแข็งแรง  ขั้นเหลือเชื่อ!

โครงสรางแข็งแรง  ขั้นเหลือเชื่อ!
โครงสรางไรรอยตอ หุมท้ังคัน



รถนักเรียนไทย

รถนักเรียนไทยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



ทางเลือกระบบขนสงสาธารณะตางประเทศ

ระบบขนสงสาธารณะไทย



รถสวนบุคคล

มาตรฐานรถติดดาว
EURONCAP & ANCAP (AUSTRALASIAN NEW CAR ASSESSMENT PROGRAM)

ดาวที่เพิ่มขึ้น 1 ดวง ลด
ความเสี่ยงการเสยีชีวิตจาก
อุบัติเหตุลง 12%

การใหคะแนน

ESC (Electronic 
Stability Control)
Crumple zones
Airbags
Side impact protection
Reinforced occupant 
compartment
Seat belts
Headrests



ระบบรถอัจฉริยะ
INTELLIGENT SPEED ASSISTANCE (ISA)

ระบบ Intelligent Speed Assistance 
(ISA) ลดการเสียชีวิต 24% 

ระบบตรวจจับคนเมาแลวขับ
ALCOHOL IGNITION INTERLOCK (ALCOLOCK)

ลดการเกิดอุบัติเหตุ 50%.



เปดไฟหนารถเวลากลางวัน

ลดอุบัติเหตุลง 5 to 15%.

ระบบกลองดําติดรถ
EVENT DATA RECORDERS (BLACK BOXES)

ลดการชน 20%  ลดการเสียชีวิต5.5% 
การบาดเจ็บสาหัส 3.5%



คน
หมวก เมา วินัยจราจร

หมวกกันน็อค

การสวมหมวกนริภยัจะลดความการสวมหมวกนริภยัจะลดความ
เสีย่งตอการเสยีชวีติเมือ่เกดิเสีย่งตอการเสยีชวีติเมือ่เกดิ
อบุตัเิหตุถึงอบุตัเิหตุถึง  11  ในใน  33



การตรวจเมาแลวขับ
RANDOM BREATH TESTING

ใน สวีเดน ลดอุบัติเหตุจากการเมาลงจาก 
14% เหลือ 9%
ในเดนมารกลดอบุัติเหตุจากการเมาลง 
25% ใน 2 ป

การบังคับใชกฎหมายใหไดผลตอง 
สรางกระแสใหเกิดความรูสึกวา ถาดื่มแลวขับจะไมมีทางหลีกเล่ียงการถูกจับ
ขอแนะนําการตั้งหนวยตรวจแอลกอฮอล 

เห็นหนวยไดชัดเจน เปดเผย 
ทําใหบอยที่สุดเทาที่จะทําได 
เขมงวดและโปรงใส

สื่อสารใหสังคมทราบ

Homel, Caseldine and Kearns, 1988 http://www.driveandstayalive.com/articles%20and%20topics/drunk%20driving/artcl--drunk-driving-0010--
random_breath_testing.htm



แนวทาง

สรางกระแส

ต้ังจุดตรวจที่เห็นชัด

มีเครื่องตรวจคัดกรองประจําตัวตํารวจ

จราจร

การฝกอบรมคนเมาแลวขับ
Austria

อบรมเปนกลุม 15 หนวยเรียนรู หนวยละ 
50 นาที
ลดการดื่มซ้ําได 50 %

Switzerland
อบรม 8 -12 สัปดาห 
ลดการดื่มซ้ําได 50 %



การเรียนขับรถใน DENMARK
เรียนทฤษฎี 26 คาบ เรียนปฏบิัติ 20 คาบ
หลังจากเริ่มระบบนี้ ลดการเกิดอุบัติเหตุ 7
% ในการขับขี่ปแรก

ACCOMPANIED DRIVING IN 
SWEDEN

ใหฝกขับรถกับผูใหญ ต้ังแตอายุ 16 ป 
โดยออกใบอนุญาตขับขี่ใหเมื่ออายุ 18 ป 
ลดอุบัติเหตุในปแรกของการขับขี่ได 
46%



การแปลงขอมูลสูการนําไปปฏิบัติ
กับกับประชาชนตองอาศัยการสื่อสารสาธารณะ

ภาครัฐและการเมืองภาครัฐและการเมือง

ภาคประชาสังคม

ชุมชน องคกรภาค
ประชาชน NGOs

ภาคประชาสังคม

ชุมชน องคกรภาค
ประชาชน NGOs

ภาควิชาการ
จัดการความรูและ

ขอมูล

ภาควิชาการ
จัดการความรูและ

ขอมูล

สามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ตัวอยางการสื่อสารประชาสัมพันธ

Wipe off 5 10 KPH less



ตัวอยางการสื่อสารประชาสัมพันธ

Safety belt

ไทยมีฝมือเรื่องประชาสัมพันธ แตยังรณรงคเรือ่งอุบัติเหตุนอยไป
ต้ังแตเกิดมาผมไมเคยไดเห็น โฆษณาไหนที่ซ้ึงและทําใหผม
น้ําตา-คลอ ไดถึงขนาดนี้ มันโดนมาก มันทําใหผมถึงกับอึ้ง  
และหยุดคิด ในสิ่งท่ีผมทําไมดีกับพอผมตลอด-ท่ีผานมา ใช...
อยู พอผมอาจไมดี ไมรวย ไมดูดี เหมือนกับพอคนอื่นๆที่ผม
อยากจะ-ใหเปน มันทําใหผมไมชอบพอผมตลอดที่ผ-านมา แต
ตลอดเวลาที่ผมเดือดรอนคนสุด-ทายท่ียอมเสียสละทุกอยากก็
คือพ- อผม คนท่ีออกรับปญหาก็คือพอผม คนท่ีเครียดและ
กังวลท่ีสุดก็คือ-พอผม คนท่ีรักผมท่ีสุดก็คือพอผม เหมือนกับ
ในโฆษณาเลยครับ ผมซ้ึงจริงๆ ใชครับสื่อๆดีๆ หายากครับผม
รองไหตอนที่พออุม-มาโรงบาลอะครับ ผมรองไหเลยอะ รอง
เพราะวา พอก็เปนไบแตก็พยายามอุมลูก-มาจนถึง โรงบาลที่
ไกลๆ ผมแบบวาคิดเยาะกวานั่นอีกครับ ไมเสียดายนําตาแบบที่
คุณบอกจริ-งๆ ครับ
บางท่ีอาจจะไมมีพอท่ีดีท่ีสุ-ด แตมีพอท่ีรักคุณมากท่ีสุด! 

ดูครั้งแรกน้ําตาคลอเลยอะ คนแสดงเปนพอก็แสดงดีเก๊ิน.. เห็น
แลงคิดถึงพอเลย

นาสงสาร 

ดูทีไรผมก็ น้ําตาคลอทุกที เลย  
เคยเห็นครั้งแรกในโรงมะวันกอน  ซ้ึงมาก น้ําตาไหลไมหยุดเลย 
รักปะปาท่ีสุดในโลกเลย



คนไทยมีจิตสาธารณะสูงมาก เราอาจยังดงึเครอืขายภาคประชาสงัคมนอยเกินไป
ยอดบริจาค 20,350,659.98 บาท(30 ส.ค. 54)
อาหารสุนัข 51 ตัน 

ความคาดหวัง 

แกนนํา

ผูบรหิารระดบัจังหวดั
ผวจ. ขนสง แขวง ตํารวจ=โครงสรางเชงิ

อํานาจชวยสนับสนุน

การถอดบทเรยีน 
=ทําอยางไรใหเกดิปญญาในการ
แกปญหา
=ทําอยางไรใหท่ีอื่นๆไดเรยีนรูจากเรา

เครอืขาย
= ย่ิงทําย่ิงมีเพือ่นเพิม่

ชวนเชื่ อม ชม เชี ยร ชง

เช็ค ชอน

นโยบาย

เครือขายภาคี ปญญา



• การจัดทีมงาน

• การบาน

• ขอสอบ

• เครือขายภาคี

• แพรเชื้อ

การจัดทีมงาน  ปราชญซุนวูกลาววา

• เพราะฉะนัน้ ผูเชี่ยวชาญศึก
พึงแสวงชัยชนะจากรูปการณสงคราม

มิใชคอยแตตีโพยตีพายผูอืน่
ดวยเหตุนี้เขาจงึรูจักเลอืกใชคน

และผอนคลอยตามรูปการณ



โครงสรางของคนที่สําคัญ
1. คนแรก คุณเอื้อ

นําการประชุม กระตุนการเรียนรู
2. คนที่สอง คุณอํานวย

มือประสานสิบทิศ

3. คนที่สาม คุณจารึก
คนบันทึก ถายภาพ วิจัย ถอดบทเรียน

4. คนที่ส่ี คุณกิจ
ผูดําเนินการ ผูมีความรูประสบการณ

การบานปดเทอม

• งานเทากัน

• ทํากอน vs. ทําหลัง



ขอสอบ

• เคล็ดลับคนเรียนเกง

– “เลือกทําของายกอน ขอยากถามีเวลามาทําทีหลัง”
• ขอสอบ

– งาน vs. คน

เครือขายภาคี

• “คนเกงกวาเรามีทุกที่ 
ชวนกันมาสรางสิ่งดีใหสังคม”



ตัวอยางภาคีเครือขาย จ.ภูเก็ต

แพรเชื้อ
• ความรูทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับ R0

• หาก R0 =< 1 โรคระบาดจะคอยๆสงบไป
• หากตองการใหงานยั่งยืน ขยายผล ตอง สรางคน พัฒนาทีม



"Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is success.“

Henry Ford

THANK YOU


