
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

75 

ภาคผนวก  ก 

 
คูมือการใชงานระบบ 

 
  คูมือการใชงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแมฮองสอน เปนสวนแสดงรายละเอียดการใชงานในเว็บไซตซ่ึงประกอบดวยเมนูหลักและ
เมนูยอย โดยแบงตามกลุมผูใชงานได ดังนี้ 
 
  1.  สวนหนาเว็บไซตท่ัวไป (ใชไดกับทุกกลุมผูใช) 
 

 
รูป  ก.1  แสดงโครงสรางเมนูของเว็บไซตทั่วไป 

 
1.1 จากรูป ก.1 รายการเมนดูานซายมือ ประกอบดวยเมนูหลักและเมนูรอง ดังนี ้

(1) ขอมูลจังหวัดแมฮองสอน  
    - ประวัติความเปนมา  
    - ที่ตั้งภูมิศาสตร  
    - การคมนาคม  
    - การปกครอง  
    - สถานที่ทองเที่ยว 
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(2) ขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ไดแก   
   - วิสัยทัศนและยุทธศาสตร  
   - ทําเนียบผูบริหาร  
   - บุคลากร  
   - แผนที่ 
   - โทรศัพท/โทรสาร 
   - ขาวประชาสัมพันธ  
   - ขาวประกวดราคา 
    - ขาวจากกระทรวงสาธารณสุข (RSS)   
   - ขาวจากหนวยงานอื่น   
   - ขาวกิจกรรม 
   - บทความดานสาธารณสุข 
   - กระดานสนทนา 
   - ปฏิทินจองใชงานตางๆ ไดแก หองประชุม รถยนต เครื่องโปรเจคเตอร  
   - ขอมูลดานสาธารณสุข ไดแก ขอมูลประชากร สถานการณโรคเอดส สถานการณ 
โรคติดตอทั่วไป 
   - ดาวนโหลดไฟล (Download file) 

- อัลบั้มภาพ 
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รูป  ก.2  แสดงโครงสรางเมนูยอยตางๆ ของเว็บไซต 

 
  1.2 จากรูป ก.2 เมื่อเลือกรายการขอมูลตางๆ จากรายการจังหวัดแมฮองสอนเมนูดานซาย 
ชองทางดานขวามือก็จะแสดงรายละเอียดตางๆ เชน เมื่อเลือกรายการหลักเปน “ประวัติความเปนมา”  
ทางดานขวามือจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวของ เชน ขอความ รูปภาพ รวมถึงรายการอื่นๆ ก็ใชวิธีการ
เดียวกัน ไดแก  ที่ตั้งภูมิศาสตร  การคมนาคม การปกครอง สถานที่ทองเที่ยว 
   ขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน จะแสดงรายละเอียดเหมือนขอมูลจังหวัด
แมฮองสอน  ประกอบดวย   

- วิสัยทัศนและยุทธศาสตร   
- ทําเนียบผูบริหาร  
- บุคลากร  
- แผนที่ 
- โทรศัพท/โทรสาร 

 
  1.3  ขาวประชาสัมพันธ  ขาวประกวดราคา ขาวกิจกรรม  บทความดานสาธารณสุข เมื่ออยูใน
หนารวมขาว จะแสดงอยางละ 10 ขอความขาว และมีวันที่ที่เร่ิมแสดงขอความขาว โดยมีขอความวา NEW 
แสดงตอทายกรณีแสดงขอความขาวภายในสัปดาหลาสุด (หากเกิน  1 สัปดาหไปแลว คําวา NEW จะ
หายไปอัตโนมัติ) หากเขาไปที่หนาหลักของขาวหรือบทความนั้นๆ จะแสดง 20 ขอความขาว หากเกินนั้น 
ก็จะปดไปเปนหนาที่ 2 หรือถัดไป ถาระยะเวลาเกิน 1 เดือน ก็จะไมแสดงขอความขาวนั้นๆ แตในระบบ
ฐานขอมูลจะยังเก็บไวอยู ตามรูป ก.3 และ ก.4 
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รูป ก. 3  แสดงรายการหนารวมขาว/บทความ 

 

 
รูป ก. 4  แสดงรายการหนารวมขาว/บทความหลัก 

 
 



 

 

79 

 
รูป ก. 5  แสดงรายการขาวจากกระทรวงสาธารณสุข (RSS) 

 

 
รูป ก. 6  แสดงรายการขาวจากหนวยงานอืน่  (RSS) 

 
   1.4 จากรูป ก.5 และ ก. 6 แสดงขาวจากกระทรวงสาธารณสุข และขาวจากหนวยงานอื่นที่
เชื่อมตอจากหัวขอขาวของเว็บไซตนั้นโดยใชระบบ RSS  เมื่อเลือกหัวขอขาวเพื่อจะดูรายละเอียดของ
ขาว ระบบก็จะเชื่อมตอไปที่เว็บไซตนั้นเพื่อเปดหนาเว็จเพจใหมขึ้นมาแสดง 
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รูป ก. 7  แสดงหนาระบบกระดานสนทนา 

 

   1.5 จากรูป ก. 7 หนากระดานสนทนา เปนการนําระบบโปรแกรมการจัดการกระดานสนทนา
สําเร็จรูป PHPBB มาใช โดยผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเองไดทั้งหมด และผูใชที่ทําการ
ลงทะเบียนตามที่ผูดูแลระบบกําหนดเทานั้นจึงจะสามารถกรอกขอมูล ตั้งกระทูใหม หรือแนบไฟล
ตางๆ ได 
 

 
รูป ก. 8  แสดงหนาหลักปฏทิินจองใชงาน 
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   1.6 จากรูป ก. 8 แสดงปฏิทินจองใชงานตางๆ ไดแก หองประชุม รถยนต เครื่องโปรเจคเตอร 
เมื่อเลือกเขาไปในแตละรายการยอย ก็จะปรากฏปฏิทินของเดือนปจจุบันแสดงออกมา ตามรูป ก.9 
ชองวันที่ที่เปนสีแดง คือวันที่มีการจองใชงานแลว เมื่อคลิกเขาไปดู ก็จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมาตาม
รูป ก.10 ระบุวัน เวลาที่มีการจองใชงาน โครงการอะไร ใครเปนผูรับผิดชอบ เพื่อใหผูที่จะจองขอใช
งานรายการดังกลาวขางตน สามารถเช็คดูวันที่ไมมีการใชงานไดตลอดเวลา สวนในการจองนั้น ยัง
ตองใชระบบเดิมอยู คือ สงแบบขอจองใชงานตามลําดับขั้นตอน เมื่อไดรับการอนุมัติ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการจอง จึงจะนํารายละเอียดมาลงในระบบตอไป 

 
รูป ก. 9  แสดงปฏิทินการจองใชงาน 

 

 
รูป ก. 10 แสดงรายละเอียดของการจองใชงาน
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รูป ก. 11 แสดงรายละเอียดของขอมูลประชากร 

 

 
รูป ก. 12 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนประชากรแยกรายอําเภอ 
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  1.7 ขอมูลดานสาธารณสุข ไดแก ขอมูลประชากร สถานการณโรคเอดส สถานการณอันดับโรค 
จะมีการนําเสนอที่คลายคลึงกัน 

- รูป ก. 11 แสดงรายละเอียดของขอมูลประชากร แยกเปนรายอําเภอ แยกชาย-หญิง และ
จํานวนรวม รายป สามารถกําหนดเงื่อนไขตามระบบกําหนดไดหลายอยาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ สามารถ
เพิ่มเติมขอมูลใหมๆ ไดตลอดเวลา 

- รูป ก. 12 แสดงรายละเอียดของขอมูลประชากรในลักษณะแผนภูมิแทง โดยการกําหนด
เงื่อนไขเพื่อใหแสดงตามตองการไดจากรูป ก.11 
          ซ่ึงขอมูลสถานการณโรคเอดสและสถานการณโรคติดตอทั่วไป การเขาดูขอมูลก็มีลักษณะ
เดียวกัน กลาวคือ มีตารางแสดงขอมูลแยกเปนรายป รายอําเภอ  รายโรค และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
สามารถเพิ่มเติมขอมูลใหมๆ ไดตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนําเสนอเปนแผนภูมิแทงไดเชนกัน เปนตน 
 

 
รูป ก. 13 แสดงหนาจอการดาวนโหลดไฟล 

 
  1.8 จากรูป ก.13 แสดงหนาจอการดาวนโหลดไฟล (Download file) จะมีการแยกหมวดหมู
เอกสารชัดเจน เพื่องายตอการคนหา ดังนี้ 

- แบบฟอรมตางๆ 
- ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง 
- คูมือการใชงานสาธารณสุข 
- โปรแกรมทั่วไป 
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- ประกาศจัดซื้อ จัดจาง 
- รายงานการประชุม กวป. 
- อ่ืนๆ 

  แตละหมวดหมู แตละรายการยอย จะมีขนาดของไฟลเอกสารนั้นๆ และ วัน เวลา ที่มี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบกรอกขอมูลลงไป โดยนํามาแสดงหนาหลัก คร้ังละ 5 รายการ และสามารถเขา
ไปดูไดแตละหมวดหมูจะแสดงหนาละ 20 รายการ ไมมีการกําหนดเวลาหมดอายุเอกสาร ขึ้นอยูกับ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไฟลนั้นๆ ที่นํามากรอกลงเว็บไซต โดยมีเงื่อนไขในการกรอกขอมูลระบุไว
ชัดเจน เชน ระบบรับไฟลชนิดใดไดบาง  ขนาดของไฟลไมเกินเทาไหร เปนตน 
 

 
รูป ก. 14 แสดงหนาจอหลักอัลบั้มภาพ 

 
   1.9 จากรูป ก.14 หนาจออัลบั้มภาพ จะเปดหนาเว็บเพจขึ้นมาใหมโดยเฉพาะ เพื่อใหดูงาย
ตอการใชงาน ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

- หนาอัลบั้มรวม ใตภาพจะปรากฏชื่อผูรับผิดชอบงานนําไฟลรูปภาพมานําเสนอ วัน
เวลา ชื่ออัลบั้ม จํานวนรูปในอัลบั้ม และมีการเก็บสถิตินับจํานวนครั้งที่มีคนเขาดูอัลบั้มนั้นๆ 

- หนาจอภายในอัลบั้ม จะแสดงภาพภายในอัลบั้ม ซ่ึงสวนรายละเอียดตางๆ ใตภาพ 
จะเหมือนหนาอัลบั้มหลัก แตมีขอมูลขนาดของไฟลภาพ เพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายการ 
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  2. สวนหนาจอหลักของการจัดการระบบ 
       2.1 เมื่อเรียกการใชงานการจัดการระบบขึ้นมา จะปรากฏหนาจอหลักเพื่อทําการ Login 
เขาสูระบบ โดยผูใชงาน ซ่ึงไดแก ผูดูแลระบบ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล จะตองปอนขอมูลช่ือ
ผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกตองกอนเขาสู
หนาจอการทํางานตามสิทธิของผูใชงานตอไป ดังรูป ก.15 

 

 
รูป ก.15  แสดงหนาจอแรกในสวนของการจัดการระบบ 

 

 จากรูป ก.15 เมื่อปอนขอมูล ช่ือ และรหัส ของผูที่ตองการเขาไปจัดการระบบถูกตอง จะ
แสดงรายละเอยีดตามรูป ก.16 (เฉพาะเปนผูดูแลระบบ จะแสดงทกุสิทธิ์) 

 
รูป ก.16  แสดงหนาจอสิทธิใ์นการจดัการระบบรายการยอยตางๆ 
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 จากรูป ก.16 แสดงรายละเอียดเมื่อผูใชปอนขอมูล ช่ือ รหัสถูกตอง ซ่ึงประกอบดวยรายการ
ตางๆ (ผูดูแลระบบจะมีสิทธิ์ใชงานรายการ การสํารองขอมูล และกูขอมูล) ดังนี้ 

 - จัดการวิสัยทัศนและยุทธศาสตร      
 - จัดการบุคลากร      
 - จัดการขาวกจิกรรม      
 - จัดการขาวประชาสัมพันธ      
 - จัดการขาวประกวดราคา      
 - จัดการขอมูลบทความ      
 - จัดการไฟลดาวนโหลด      
 - จัดการขอมูลหองประชุม      
 - จัดการขอมูลรถยนต      
 - จัดการขอมูลเครื่องโปรเจคเตอร       
 - จัดการขอมูลประชากร      
 - จัดการขอมูลสถานการณโรคเอดส      
 - จัดการขอมูลสถานการณอันดับโรค      
 - อัลบั้มภาพ (Gallery)      
 - เปลี่ยนรหัสผาน      
 - สํารองขอมูล      
 - กูคืนขอมูล 

 

 
รูป ก.17  แสดงหนาจอในสวนของการจัดการวิสัยทัศน 
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       2.2 จากรูป ก.17 ในสวนของการจัดการวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ผูใชที่ไดรับการกําหนด
สิทธิ์ในสวนนี้เทานั้น จึงจะสามารถเขามาแกไขรายละเอียดในรายการนี้ได ซ่ึงจะประกอบดวยสวน
หลักๆ คือ ชองที่ใหกรอกรายละเอียดของวิสัยทัศนและยุทธศาสตร เมื่อแกไขหรือปรับเปลี่ยน
เรียบรอยแลว ก็ใหกดปุมบันทึกที่อยูดานลาง ซายมือ ขอความทั้งหมดก็จะถูกบันทึก และแสดงใน
หนาเว็บไซตตอไป 
 

 
รูป ก.18  แสดงหนาจอในสวนของการจัดการขอมูลบุคลากร 

 

 
รูป ก.19  แสดงหนาจอการกาํหนดรหัสผานใหม 
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        2.3 จากรูป ก.18  การจัดการขอมูลบุคลากร เจาหนาที่ที่ไดรับสิทธิ์ในการเขามาแกไข
ขอมูลบุคลากรสามารถจัดการลบขอมูลเจาหนาที่หรือบุคลากร เมื่อเลือกลบขอมูล จะขึ้นขอความ
ยืนยัน เพื่อปองกันความผิดพลาด การเขาไปแกไขหรือเพิ่มขอมูลใหม ก็จะมีรายละเอียดตางๆ ให
กรอก เชน ช่ือ นามสกุล ตําแหนง ระดับ กลุมงาน/งาน สิทธิ์ในการใชงานตางๆ เปนตน หากบุคลากร
หรือเจาหนาที่ผูใชระบบจํารหัสผานไมได สามารถรองของผูดูแลระบบ ใหกําหนดรหัสใหใหมได 
ตามรูป ก.19 

 
       2.4 การเพิ่มหรือแกไข ขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ ขาวประกวดราคา บทความ 
รายการตางๆ เหลานี้ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบที่จะเขามาดําเนินการตางๆ ได คือผูที่ไดรับการกําหนด
สิทธิ์จากผูดูแลระบบเชนกัน โดยมีรายละเอียดที่ตองกรอกหลักๆ คือ หัวขอ เนื้อหา ไฟลเอกสาร
ประกอบ ไฟลรูปภาพ แหลงที่มา หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของตามลักษณะของหัวขอขาวนั้นๆ ตัวอยางตาม
รูป ก.20   

 
รูป ก.20  แสดงหนาจอการเพิ่มขาวกจิกรรม 

 
        2.5 การเพิ่มขอมูลสาธารณสุข ขอมูลประชากร สถานการณโรคติดตอทั่วไป สถานการณ
โรคเอดส เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล สามารถกรอกขอมูลตางๆ ตามระบบกําหนด ซ่ึงมีการแสดง
ชองที่ใหกรอกขอมูลอยางชัดเจน เขาใจงาย ประกอบดวยวันที่ที่ไดรับขอมูลมา ป พ.ศ. ขอมูลสวน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และชื่อผูกรอกขอมูลจะแสดงออกอัตโนมัติ ตามตัวอยางรูปที่ ก.21 
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รูป ก.21  แสดงหนาจอการกรอกขอมูลประชากร 

 

 
รูป ก.22  แสดงหนาจอการจดัการอัลบั้มภาพ 

 
       2.6 จากรูป ก.22 การเพิ่มอัลบั้มภาพ ก็ดําเนินการเหมือนขาว หรือขอมูลสาธารณสุข
ดังกลาวขางตน โดยมีรายละเอียดตางและเงื่อนไขในการกรอกขอมูลระบุไวชัดเจน เชน ระบบรับ
ไฟลชนิดใดไดบาง  ขนาดของไฟลไมเกินเทาไหร เปนตน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการ
ไดงาย สะดวก 
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รูป ก.23  แสดงหนาจอการสํารองขอมูล 

 

 
รูป ก.24  แสดงหนาจอการกูขอมูล 

 
       2.7 การสํารองและการกูขอมูล สิทธิ์ในการใชงานสวนนี้ ผูดูแลระบบเทานั้นที่จะสามารถ
ดําเนินการได โดยเมื่อเลือกเขาไปทําการสํารองขอมูล ก็จะปรากฏหนาตางโตตอบใหระบุวาตองการ
เก็บไฟลขอมูลที่จะสํารองไวที่ไหน ตามรูป ก.23  สวนการกูคืนขอมูล ตามรูป ก.24  ก็ดําเนินการ
คลายกัน คือ เมื่อเลือกทํารายการนี้ ก็จะปรากฏหนาตางโตตอบใหระบุวาตองการนําไฟลที่สํารองไวที่
ไหน มาจัดการ ซ่ึงระบบนี้ จะสํารองเฉพาะชื่อไฟลขอมูลตางๆ เทานั้น ไมไดเก็บไฟลขอมูล ผูดูแล
ระบบ ควรจะสํารองโฟลเดอรที่เก็บฐานขอมูล mhso อีกทางหนึ่งดวย 

 
 
 



ภาคผนวก ข 
 

ตัวอยางแบบสอบถามความพึงพอใจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซต 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
แบบสอบถามความความพงึพอใจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซต 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 
 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจ วาควรอยูในระดับใด 
 ระดับ 5 หมายถึง   มากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง   ปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง   นอย 
 ระดับ 1  หมายถึง   นอยที่สุด 
 

ลักษณะของเว็บไซตในดานตาง ๆ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ความสวยงาม นาสนใจ      

2.  ความสะดวกและงายในการเขาใชงาน      

3. ขอมูลเปนปจจุบัน นาเชื่อถือ      

4.  มีการระบุแหลงที่มา เวลา ชัดเจน 
     ตรวจสอบได 

     

5.  การแบงประเภท หมวดหมู เนื้อหา  
     ไดชัดเจน  

     

6. รูปแบบการนําเสนอตรงกบัความ 
    ตองการใชงานที่คาดหวัง 

     

7. ภาษาหรือเครื่องมือที่ใชอานเขาใจงาย       

8. การออกแบบเสนทางงายตอการคนหา      

9. ความพึงพอใจ ความประทับใจโดยรวม        

10. ประโยชนที่ไดรับจากการใชงาน      
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

สําหรับผูดูแลระบบ 
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แบบสอบถามความความพงึพอใจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซต 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 

  
 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจ วาควรอยูในระดับใด 
 ระดับ 5 หมายถึง   มากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง   นอย 
 ระดับ 1  หมายถึง   นอยที่สุด 
 

ลักษณะของเว็บไซตในดานตาง ๆ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ความสวยงาม นาสนใจ      

2.  ความสะดวกและงายในการเขาใชงาน      

3. ขอมูลเปนปจจุบัน นาเชื่อถือ      

4.  มีการระบุแหลงที่มา เวลา ชัดเจน 
     ตรวจสอบได 

     

5.  การแบงประเภท หมวดหมู เนื้อหา  
     ไดชัดเจน  

     

6. รูปแบบการนําเสนอตรงกบัความ 
    ตองการใชงานที่คาดหวัง 

     

7. ภาษาหรือเครื่องมือที่ใชอานเขาใจงาย       

8. การออกแบบเสนทางงายตอการคนหา      

9. ความพึงพอใจ ความประทับใจโดยรวม        

10. ประโยชนที่ไดรับจากการใชงาน      
 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

สําหรับเจาหนาท่ีรับผิดชอบขอมูล 
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แบบสอบถามความความพงึพอใจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซต 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 
 

 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความพึงพอใจ วาควรอยูในระดับใด 
 ระดับ 5 หมายถึง   มากที่สุด ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง ระดับ 2  หมายถึง   นอย 
 ระดับ 1  หมายถึง   นอยที่สุด 
 

ลักษณะของเว็บไซตในดานตาง ๆ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ความสวยงาม นาสนใจ      

2. ขอมูลเปนปจจุบัน นาเชื่อถือ      

3. การแบงประเภท หมวดหมู เนื้อหา  
    ไดชัดเจน  

     

4. ภาษาหรือเครื่องมือที่ใชอานเขาใจงาย       

5. ความพึงพอใจ ความประทับใจโดยรวม        

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการใชงาน      
 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

สําหรับเจาหนาท่ีและบุคคล ท่ัวไป 



ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางรายงานแผนภูมิแทงแสดงขอมูลดานสาธารณสุข 
 

  ตัวอยางแผนภูมิแทงแสดงขอมูลสาธารณสุขตางๆ ไดแก ขอมูลประชากร ขอมูลสถานการณ
โรคเอดส  ขอมูลสถานการณโรค 

 
 

 
 

รูป ค.1  แผนภมูิแทงแสดงขอมูลประชากรจําแนกเปนรายอําเภอ 
แบงเพศชาย หญิง และจํานวนรวม 
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รูป ค.2  แผนภมูิแทงแสดงขอมูลสถานการณโรคเอดสจําแนกเปนรายอาํเภอ 
แบงตามชนิดผูปวยและผูติดเชื้อ 

 

 
 

รูป ค.3  แผนภมูิแสดงขอมูลอัตราการเปนโรคระบบหายใจจําแนกเปนรายป 
แบงตามจํานวน และอัตราปวยตอแสน 



 96

ประวัติผูเขียน 
 
 

ช่ือ นามสกุล  นายศภุชัย  ธรรมวงศ 
 
วัน เดือน ปเกดิ  16  สิงหาคม  2512 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปการศึกษา 2540 
 
ตําแหนงงาน นักวิชาการสาธารณสุข  
 
ประสบการณ พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน นกัวิชาการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2532-2539   เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 
 
สถานที่ทํางาน ศูนยคอมพวิเตอร  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 
 
อีเมล jufe@health2.moph.go.th 
 
 
 
  
 
 
 


