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รายงานการสอบสวนผูปวยโรคไขปวดขอยุงลาย  
บานโคกวาน หมู 8  ตําบลตาจง  อําเภอละหายทราย จังหวัดบุรีรัมย วันท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 
1.บทนํา 
 เมื่อวันศกุรที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เวลา 17.30 น. ไดรับรายงานทางโทรศัพทจากนายแพทยวษิณุชัย  
วิไลสกุลยง วาในที่ประชุมประจําเดือน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบรีุรัมย ผูอํานวยการโรงพยาบาลละหานทราย 
ไดรายงานวามผูีปวยสงสัยโรคไขปวดขอยุงลาย เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลละหานทรายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2552 มีอาการและปจจยัเสี่ยงเขาไดกบัโรคดังกลาว  1 ราย ดังนั้นทีมสอบสวนของกลุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
จึงไดออกดําเนินการสอบสวนและควบคมุโรคในวันเสารที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
2.วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันการเกิดโรคและปจจัยเสี่ยง 
2. เพื่อประเมินผลการดําเนินการควบคุมโรคของทีมสอบสวนควบคุมโรคของพื้นที่ 
3. เพื่อประเมินความเสี่ยงดานสภาพแวดลอมของบานผูปวยและหมูบาน 

3.วิธีการสอบสวน 
 3.1 ประสานขอมูลเบื้องตนกับหนวยควบคุมโรคโรคติตดอนําโดยแมลงที่ 5.2.2  ละหานทราย  จังหวัด
บุรีรัมย 
 3.2  สอบสวนขอมูลเพิ่มเตมิที่บานผูปวย  โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากทีมสอบสวนควบคมุโรคของ
พื้นที ่  สัมภาษณขอมูลจากผูปวย  ญาติ และ อสม.  รวมทั้งบันทึกประวัติการรักษาของโรงพยาบาลละหานทราย 
 3.3  สํารวจลูกน้ํายุงลายที่บานผูปวย และในหมูบาน รวมทั้งเก็บตัวอยางลูกน้ํายุงลายทั้งในบานและนอกบาน
รัศมี  100 เมตรนํามาเลี้ยงจําแนกชนิดยุงลายบานและยุงลายสวน เพื่อประเมินอัตราความชุกชุมของยุงลายสวน 
 3.3 ใหคําแนะนําวิธีการเฝาระวังผูปวย และแนวทางการควบคุมโรคแกทีมสอบสวนควบคุมโรคของเทศบาล
ตาจง 
4. ผลการสอบสวน 
 4.1 ขอมูลท่ัวไป 
   บานโคกวาน หมู 8  ตําบลตาจง  อําเภอละหายทรายมีทั้งหมด 60  หลังคาเรือน มีวัด 1 แหง ไมมีโรงเรียน
ในหมูบาน  ตัง้อยูในเขตเทศบาลตําบลตาจง  หางจากตวัตําบลประมาณ 4 กิโลเมตร หางจากตวัอําเภอละหานทราย
ไปทางทิศเหนอื ประมาณ 10 กิโลเมตร ตามถนนเสนละหานทราย – นางรอง  ลักษณะหมูบานตั้งอยูโดดเดี่ยวหาง
จากหมูบานอืน่ ๆ ประมาณ 3-4 กิโลเมตร ทางเขาหมูบานเปนดนิลูกรังแยกจากถนนราดยางประมาณ 2 กิโลเมตร  
อาชีพสวนใหญทํานา  ทําสวน เล้ียงววั  ไมมีสวนยางรอบๆ หมูบานในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 บานผูปวยเปนบานไมคร่ึงปูน 2 ช้ันใตถุนโลง  ช้ันลางดานหลังบานกัน้หองสําหรับนอนและดูโทรทัศนซ่ึง
สมาชิกในบานมักจะมารวมกันดูโทรทัศนในหองนี้  บานตั้งอยูในสวนหลังเดยีวทายหมูบาน  หางจากบานหลังที่ใกล
ที่สุดประมาณ 300 เมตร  รอบๆบาน ทิศตะวันตกมีร้ัวบานเปนกอใผเปนแนวยาวหลายกอหางตวับานประมาณ 80 
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เมตร ดานเหนอืและตะวันออกมีปากลวยตดิตัวบาน  คอนขางชื้น  มีคอกววัหางบานทางทิศตะวนัออกประมาณ 100 
เมตร รอบๆ บานพบแหลงเพาะพันธยุงลายประเภทกะลามะพราวคอนขางมาก  แตยงัไมมีน้ําขังเนือ่งจากชวงที่ลงไป
สอบสวนไมมฝีนตก 
 4.2 ประวัติการปวย 
 -ผูปวยเพศหญงิ อายุ 54 ป  สภาพสมรสคู อยูบานเลขที่ 8 ม.11 บานโคกวาน  ต. ตาจง อ.ละหานทราย           
จ.บุรีรัมย  มีอาชีพทํานาและเลี้ยงววั 

วันที่  18 พฤษภาคม  2552 ผูปวยเดินทางไปรวมงานแตงงานบุตรชาย ที่ เขตเทศบาลเมือง สะเดา อ.สะเดา จ.
สงขลา โดยเดนิทางพรอมบุตรสาว อยู หมูบานศิวารักษ 2  เลขที่ 88/405 ม. 11 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  ไป
ถึง อ.สะเดา  

วันที่ 19  พฤษภาคม  2552 เขาไปเก็บขี้ยางในสวนยาง และทราบวาในหมูบานนัน้ มผูีปวยโรคไขปวดขอใน
หมูบานดวย  

วันที่  20 พฤษภาคม 2552  เดินทางกลับมาพักคางกับบตุรสาวที่นครปฐม 1 คืน(วนัที่ 21 พฤษภาคม  2552)  
วันที่  22 พฤษภาคม  2552  เดินทางกลับถึงบานโคกวาน 

 วันที่ 24  พฤษภาคม  2552  วันเริ่มปวย มอีาการไขต่ําๆ ซึม  มีผ่ืนและปวดขอ เดนิไมได มือไมมีแรง อาการ
คลายเปนตะคริว  ไปใหหมอนวดแผนโบราณในหมูบาน นวดให แต ไมหาย 
 วันที่ 25 พฤษภาคม  2552  มีอาการปวดขอ เดินไมได  บุตรสาว โทรศัพทแจง อสม. ใหขอรถบริการผูปวย
ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลตาจงมารับผูปวยไปสง โรงพยาบาลละหานทราย  ผลการตรวจรางกาย อุณหภูมิ 38.1 องศา
เซลเซียส ความดันโลหิต 100/60 ชีพจร 100 คร้ัง/นาที การหายใจ 36 คร้ัง/นาทีมีอาการไข  ปวดศรีษะ เวียนหนา 
อาเจียน 2 คร้ัง ปวดเมื่อยกลามเนื้อและขอทัว่ตัว แพทยเจาะโลหิต สงตรวจหาเชื้อ ชิคุนกุนยา ที่ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย  นครราชสีมา  การวินิจฉยั  other mosquito- borne viral fevers การรักษา  norgesic (orphan 1 เม็ด 3 PC 
,Paracetamol 500 mg. 2 เม็ด prn และใหผูปวยกลับบาน 

วันที่ 26 พฤษภาคม  2552  ผูปวยอาการไมดีขึ้น จึงไป ร.พ.ละหานทรายอีก  แพทยใหนอนพกัรักษา การ
รักษา DSS 1000 cc., Pethidine 50 mg.(IV), Tramadol 50 mg. 1 เม็ดทุก 8 ชม., Paracetamol 500 mg. 1 เม็ด prn  ผล
การตรวจ WBC 3.41 (5.0-10.0) HCT 38.8 (35-48),PLT count 257 (140-400)  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2552  ใหกลับบาน 
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  ผลการตรวจยนืยันจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย  PCR Positive Chikungunya  
4.3 การติดตามผูสัมผัสรวมบาน 

 -บุตรสาวที่อยูจังหวดันครปฐม ที่รวมเดนิทางไปหาดใหญดวยกัน   เร่ิมปวยวันที่  23 พฤษภาคม  2552  เขา
รับการรักษาที ่ร.พ. ศรีวิชัย 3  ยังมีอาการปวดขออยู (สอบถามทางโทรศัพท เมื่อ 30 พ.ค. 2552) 
 -มีผูอาศัยรวมบานผูปวยทีจ่งัหวัดบรีุรัมย ทั้งหมด  8 คน เมื่อเฝาระวังครบ 1 เดือน ไมพบผูปวยรายใหมซ่ึง
แสดงวาไมมีการแพรเชื้อในพื้นที่   ดังรายนามตอไปนี ้
 1.เพศหญิง อาย ุ 79  ป  ไมมีอาการ 
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 2.เพศชาย อาย ุ 55 ป ไมมีอาการ 
 3.เพศหญิง อาย ุ 18 ป ไมมีอาการ 
 4.เพศชาย อาย ุ 21 ป ไมมีอาการ 
 5.เพศหญิง อายุ 12 ป ไมมีอาการ 
 6.เพศชาย อาย ุ 9 ป ไมมีอาการ 
 7.เพศหญิง อาย ุ 9 ป ไมมีอาการ 

8.เพศชาย อาย ุ 8 ป ไมมีอาการ 
(ลําดับที่ 6-8 เปนนักเรยีน โรงเรียนไทยรัฐวทิยา  ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.บุรีรัมย ) 
4.4 กิจกรรมควบคุมโรคในชมุชน 

 -วันที่ 25 พฤษภาคม  2552  อสม. ดําเนินการใสทรายทีมีฟอส  ที่บานผูปวยและในชมุชน 
 -วันที่ 25 พฤษภาคม  2552  เทศบาลตําบลตาจง  ดําเนนิการพนหมอกควัน กําจัดยงุลาย ทั้งหมูบาน คร้ังที่ 1 
 -วันที่  27 พฤษภาคม  2552 เทศบาลพนหมอกควัน คร้ังที่ 2 
 -วันที่  30 พฤษภาคม  2552 (วันที่ทีม สํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา  ออกสอบสวน)
เทศบาลพนหมอกควัน คร้ังที่ 3 

-จากการประเมินลักษณะบานผูปวยซ่ึงพบวา มีหนาตางชั้นบนแตไมมบีานหนาตางที่ปดมิดชิด  ใชผาผูก
ปดบังลม บังแดดไวเทานัน้ การพนหมอกควันอยางเดียวจึงอาจไมเหมาะสม ไดสอบถามถึงเครื่องพน ULV  ทาง
เทศบาลแจงวามี 1  เครื่อง แตเจาหนาที่คนทีใ่ชเครื่องไดไมอยู  คนอื่นๆ ใชเครื่องไมเปน  จึงไมไดนํามาพนในครั้งนี้ 
 4.5  ผลการสํารวจและศึกษาลูกน้ํายุงลาย 
 ที่บานผูปวยพบลูกน้ํายุงลายที่ บานผูปวยในโองน้ําใช 1 โองแตพบเพยีง 1 ตัว คาดวาอาจใสทรายกาํจัดลูกน้ํา
ยังไมถูกตอง  ไมพบในหองน้ําและภาชนะอิ่นๆ  รวมทั้งในกาบตนกลวยเนื่องจากชวงดังกลาวไมมีฝนตกมาก จึงไม
คอยพบน้ําขัง 

สุมสํารวจลูกน้ํายงุลาย ในหมูบาน และทีว่ดั  มีคา HI = 34 (29/9) แตเมือ่พิจารณาคา CI พบตามลําดับภาชนะ
ดังนี้ โองน้ําดืม่ 8.33 (73/6) โองน้ําใช 8.22  (72/6) อางน้ําอาบในหองน้าํ 5.00 (20/1) อางน้ําราดสวมไมพบ (20/0) ซ่ึง
ลูกน้ําที่พบไมมีความหนาแนน การสํารวจในวัด พบในโองน้ําใช 1 โอง (7/1)  

-เก็บตวัอยางลกูน้ํายุงลาย มาเล้ียงเพื่อจําแนกชนิดทีก่ลุมโรคติดตอนําโดยแมลง พบวาลูกน้ํายุงลายสวนใหญ
ที่พบในบริเวณวดั (จํานวน 121 ตัว) รองลงมาในบาน (จาํนวน 42 ตวั) และนอกบาน (จํานวน 13 ตวั) การจําแนก
ชนิดเปนยุงลายบาน (Ae. aegypti) จํานวน 173 ตัว (รอยละ 98.29) และเปนยุงลายสวน (Ae. albopictus) จํานวน 3 ตัว 
(รอยละ 1.71) ตามลําดับ  

การจําแนกเพศของตัวอยางยุงลาย ในวดั พบวาเปนยุงลายบาน (Ae. aegypti) จํานวน 121 ตัว จําแนกเปนเพศ
เมีย 113 ตัว (รอยละ 95.76)  เพศผู 5 ตัว (รอยละ 4.23) ยงุลายสวน (Ae. albopictus) จํานวน 3 ตวั จําแนกเปนเพศเมีย
ทั้ง 3 ตัว (รอยละ 100) สวนตัวอยางลูกน้ํายุงลายจากบานเรือประชาชนที่เก็บจากภาชนะในและนอกบาน พบเพศเมีย
ทั้งหมด (ในบานจํานวน 42 ตัว และนอกบาน 13 ตัว) 
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 จากการเก็บตัวอยางพบวาเก็บไดปริมาณนอย เนื่องจากกอนการลงสอบสวนโรคของทีม เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ.2552 นั้นหนวยงานในพื้นที่ไดดําเนินกิจกรรมการควบคุมโรค ไปกอนหนาแลว โดยการให อสม. 
ดําเนินการใสทรายในภาชนะตางๆ และการควบคุมยุงลายตัวเต็มวัยโดยใชเครื่องพนสารเคมี 2 รอบ  จึงทําใหได
ปริมาณลูกน้ํายุงลายนอย สวนลักษณะของหมูบานจัดไดวาเปนหมูบานเสี่ยงตอการระบาดภายในหมูบาน เนื่องจาก
สภาพสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลาย  ซ่ึงสังเกตไดจากการพบภาชนะอื่นๆ ที่ไมใช  เชน เศษ
กะลามะพราว ไหที่นํามาวางไวใตตนไมเพื่อเก็บกักน้ํา และโองสําหรับเก็บกักน้ําจํานวนมากที่อยูบริเวณในและนอก
บาน  แตเนื่องจากชวงดังกลาวฝนตกนอย จึงทําใหพบภาชนะไมมีน้ําขังเปนสวนใหญ 
5. กิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

 จากการสอบสวนครั้งนี้ เจาหนาที่สถานีอนามัย และเทศบาลยังไมเขาใจวิธีการเฝาระวงัผูสัมผัส รวม
บาน  จึงไดออกแบบฟอรม และวิธีการเฝาระวัง ดังนี ้

5.1 เฝาระวังสัมผัสรวมบาน 8 คน จนครบ 12 วัน  โดยใหจดรายชื่อลงในแบบฟอรมทั้ง 8 ราย และเริ่ม
ติดตามเฝาระวงันับจากวันที่ 29 พฤษภาคม  2552 จนถึงวนัที่ 10 มิถุนายน 2552   และไดติดตามเฝาระวัง
ตอเนื่องไป 1 เดือนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2552 

5.2 อาการที่เฝาระวังไดแก ไข  รวมกับ มีผ่ืน  หรือ ปวดขอ อยางใดอยางหนึ่ง  หรือรวมกัน 2 อยาง  
5.3 ใหมอบหมาย อสม. ประจําคุมมาติดตามสอบถามทุกเชา และเยน็ และรายงานทางโทรศัพทแจง

เจาหนาที่สถานีอนามัยทกุวนั ถาไมแจงใหเจาหนาที่ลงมาติดตาม หากมีรายใดที่สงสัยใหรีบนําสง
โรงพยาบาลทันที 

5.4 ผูสัมผัสที่เปนเด็กนกัเรียนทั้ง 3 คนหากมีอาการสงสัยตามอาการที่ใหเฝาระวัง ใหหยุดไปเรียนหนังสอื 
และรีบนําสงโรงพยาบาลและใหหยดุเรียนจนกวาจะไมมอีาการไข 

5.5 ให อสม. ทุกคนเฝาระวังผูทีม่ีอาการสงสัยในคุมของตนเอง และแจงรายงานใหเจาหนาที่สถานีอนามัย
ทันที และใหลงสอบสวนปจจัยเสี่ยงทีไ่ดสัมผัสกับผูปวย 

6. สรุปและวิจารณ 
 6.1 ผูปวยรายนี้ยืนยันวาเปนโรคไขปวดขอยุงลาย   ประวตัิปจจัยเสี่ยงชดัเจน คือ เดินทางไปอําเภอสะเดาเพื่อ
แตงงานบุตรชายกอนปวย  รวมทั้งระยะฟกตัวของโรคเขาไดกับโรคไขปวดขอยุงลาย  ผลการตรวจยืนยนัจาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  PCR Positive Chikungunya (22 มิ.ย. 52) 

6.2  ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม พบวาบานผูปวยอยูหางจากหลังอื่นๆ มาก หลังที่ใกลที่สุดหางประมาณ 300 
เมตร ดังนั้นยุงลายจากบานผูปวยจงึมีโอกาสนอย ที่จะแพรโรคไปสูหมูบานได  และหมูบานนี้ตั้งอยูโดดเดี่ยวหางจาก
หมูบานอื่นมากจึงเปนการลดโอกาสการแพรกระจายของโรคไดดี 
 6.3  คาดัชนีลูกน้ําในหมูบานยังมีความเสี่ยง HI=34  ถึงแมวา คา CI จะต่ําและพบลูกน้ําไมหนาแนนก็ตามจึง
ไดแนะนําใหเจาหนาทีด่ําเนนิการใหมในบางคุมที่พบลูกน้ํา และเนนภาชนะน้ําดื่มและน้ําใช 
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 6.4 จากการประเมินผลพบวาทีมควบคุมโรคของพื้นที่ไดลงมาพนหมอกควัน 3 คร้ัง โดยพนทั้งหมูบาน  และ 
อสม. ใสทรายทีมีฟอส ปูพรม ทําใหยงุลดความชุกชุมลง ซ่ึงภาชนะหลักที่มักพบลูกน้าํยุงลายมากๆ เชน อางน้ําอาบ
สํารวจ 20 พบเพียง 1 อาง  และอางอาบน้ําไมพบลูกน้ํา 
 6.5 การเกิดโรคในหมูบานครั้งนี้ เมื่อเฝาระวังครบ 1 เดือนไมพบผูปวยรายใหม ทั้งนีอ้าจเปนเพราะระบบการ
ควบคุมโรคในพื้นที่ทําไดรวดเรว็และครอบคลุมไดแก การพนหมอกควันทั้งหมูบาน 3 รอบ การกําจัดลูกน้ําและ
แหลงเพาะพันธุยุงลายทั้งหมูบาน ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวไมมีฝนตกทําใหภาชนะที่มีน้ําขังเปนแหลงเพาะพนัธุ
ลูกน้ํายุงลายมไีมมาก  และบานของผูปวยตัง้อยูโดดเดี่ยวในสวนทายหมูบานหางจากหลังอื่นๆ ประมาณ 300 เมตร 
ตัวผูปวย และผูสัมผัสรวมบานใหความรวมมือในการทายากันยุง และชวงที่มีไขผูปวยจะอยูที่บานและโรงพยาบาล
ไมไดเดินทางไปรวมกิจกรรมตางๆในหมูบานในชวงกลางวันจึงอาจทาํใหลดโอกาสการแพรกระจายของเชื้อในครั้ง
นี้ได 
7. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 7.1  ระบบการรายงานโรคนีย้ังลาชา เนื่องจากเขาใจวาตองรอผลทางหองปฏิบัติการ แตเนื่องจากเปนโรค
ใหมที่เร่ิมแพรกระจายเขามาในพื้นที่ ถึงแมทีมควบคุมโรคจะเขาไปดําเนินการโดยใชวิธีตามแบบการควบคุมโรค
ไขเลือดออกกต็าม แตปจจยัเสี่ยงนอกจากยงุลายบานแลวยังมียุงลายสวนดวยซ่ึงอาจตองประเมินสภาพสิ่งแวดลอม 
และการพนสารเคมีดวยวิธีที่เหมาะสมกับสภาพบานเรือน และสภาพแวดลอมในหมูบานเพื่อควบคุมไมใหโรคมีการ
กระจายในหมูบาน  ดังนั้นแมเปนผูปวยสงสัย ก็ขอใหรีบรายงานตามระบบระบาดวิทยาทันท ี ในกรณีการเกดิโรค
คร้ังนี้นับวาตวัผูปวยเองมีความรูเร่ืองโรคเปนอยางดจีากสื่อโทรทัศน และขณะอยูที่อําเภอสะเดาก็รับทราบวามีผูปวย  
เมื่อตนเองมีอาการจึงสงสัย ประกอบกับเทศบาลตาจงมีระบบรถรับสงผูปวยฉุกเฉนิจากหมูบานตลอด 24 ช่ัวโมง
สามารถรับผูปวยไปตรวจไดทันที และแพทยเองก็รับฟงขอมูลผูปวย จงึไดตระหนักและสงสัยวานาจะเปนโรคไข
ปวดขอยุงลาย ทําใหทีมสามารถออกสอบสวนการควบคุมโรคไดรวดเร็ว 
 7.2  เจาหนาทีท่ีมสอบสวนโรคยังขาดความรูเร่ืองโรค ระบบเฝาระวงั โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคแลวยังไมเขาใจ
วิธีการที่จะตองมีการเฝาระวงัทั้งผูสัมผัสรวมบานและผูสัมผัสในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากเปนโรคใหมที่พบครั้งแรกใน
พื้นที่ ซ่ึงสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา จะไดจัดการอบรมความรูใหทีมสอบสวนควบคมุ
โรคตอไป 
 7.3  การพนบานผูปวยดวยวิธีพนหมอกควัน ยังไมถูกตองเพราะบานไมสามารถปดหนาตางปดอบได  จึง
แนะนําใหใชการพนแบบ ULV เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น 
8. การสนับสนุน 
 จากการติดตามประเมินผลการสอบสวนครั้งนี้  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  จงัหวัดนครราชสีมา ได
สนับสนุนสารเคมีพน จํานวน 2 ลิตร และยาทากันยุง 200 ซอง ซ่ึงเนนที่ผูปวยและผูสัมผัสรวมบานใหทายากนัยงุ
ตอนกลางวันทุกวันเพื่อปองกันยุงกัด ไมใหแพรเชื้อในครอบครัวและคนในชุมชน 
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9. บทขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ นายแพทยวษิณชัุย  วิไลสกุลยง  ที่แจงขาวการเกิดโรค  นายสนิท  มวงชาติที่ประสานงานขอมูล
เบื้องตน  ทีมสอบสวนควบคมุโรคเทศบาลตาจง  ผูปวยและครอบครัวที่ให ขอมูลรวมทั้งผูนําหมูบานและ    อสม.ทุก
ทานที่ใหความรวมมือดวยดี 
10.  รายชื่อผูรวมสอบสวนโรค 
 1.นายอภิรัตน     โสกําปง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ                ผูเขียนรายงาน 
 2.นายดอกรัก ฤทธิ์จีน  นักวิชาการสาธารณสุข  ชํานาญการ                       ผูเขียนรายงาน 

3.นายวศิน เทพเนาว นักกีฏวิทยา  เขียนรายงานสอบสวนดานกฏีวิทยา 
 4.นายมวน พยัคฆศรี เจาพนกังานสาธารณสุข  ชํานาญงาน 
 5.นายสนิท มวงชาต ิ เจาพนกังานสาธารณสุข  ชํานาญงาน 
 6.นายชูชาต ิ ภูหมื่นไวย พ.ปฏิบัติการควบคุมพาหะนาํโรค 
 7.นายสําราญ ปานขาว  พ.ปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค 
 8.นายอดิเรก ดิษฐเจริญ พ.ปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค 

-----------------------------                     
 
 
 


