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บันทึกประสบการณการจัดการปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู จังหวัดนครราชสีมา 

  
 นับตั้งแตมีขาวการระบาดของไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 (Pandemic (H1N1)2009) ในประเทศ 
เม็กซิโก ชวงกลางเดือนเมษายน 2552 จนมกีารระบาดเขามาในประเทศไทย ปลายเดือนพฤษภาคม 2552 พวกเรา
ทีม SRRT สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ไดมีการเตรียมความพรอมในการรับการ
ระบาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซ่ึงประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และจังหวดัชัยภมูิ  โดย
การคนหาความรูเร่ืองไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 และมีการซักซอมทําความเขาใจและรวมกันวางแผนการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการแกจังหวัด และรวมปฏิบัติงานตามความจําเปนและเมื่อไดรับการรองขอ   
 ในฐานะที่เปนหัวหนากลุมระบาดวิทยาและเปนหัวหนาทีม  SRRT เลยรับหนาที่เปนผูประสานงานและ
รวมปฏิบัติงานกับจังหวดันครราชสีมา (สวนจังหวัดอืน่ ๆ ก็แบงใหนอง ๆ ซ่ึงเปนทีมงานที่เขมแข็งมากเปนผู
ประสานงาน) ในชวง 2 – 3 เดือนที่ผานมา ไดมีโอกาสทํางานเรื่องไขหวัดใหญ 2009 หลายเรื่อง แตละเรื่องก็ให
ประสบการณและการเรียนรูที่แตกตางกัน ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณกันดูนะคะ 
 
เร่ืองท่ี 1 การระบาดของไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 ในกลุมนักกีฬาวอลเลยบอลและลาม  
              วันท่ี 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2552 
                 จุดเริ่มตนของการเขาไปเกีย่วของเรื่องนี้เร่ิมจากการ นองงานระบาดโคราช (จังหวัดนครราชสีมา) เลา
ใหฟงวาจะมีการแขงขันวอลเลยบอลชิงแชมปยุวชนโลก 2009 (อายุประมาณ 16 – 18 ป) ที่หางสรรพสินคาเดอะ
มอลลนครราชสีมา ในระหวางวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2552 จะมีทีมวอลเลยบอลจากตางประเทศ รวม 16 ประเทศ 
มารวมตัวกันที่โคราช ใน 16 ประเทศนั้นมีรายงานการระบาดของไขหวัดใหญสายพนัธุ  2009 แลว 14 ประเทศ 
โดยเฉพาะมีประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และญี่ปุนที่มีการระบาดหนกัในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2552 มาดวย  ชวงนั้นเขาไปเตรียมความพรอมในการรบัการระบาดกบัสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เลยถูกเชิญ
เขารวมหารือกบัการกฬีาแหงประเทศไทยเรื่องการปองกันโรค (ในตอนนั้นคดิกนัวาโอกาสทีท่ีมนักกฬีาจาก
ตางประเทศจะนําเชื้อเขามาบานเรา  เปนไปไดสูงกวาคนในบานเราจะเอาไปติดเขา) พอประชุมเสร็จเลยแอบไป
ขอใหการกฬีาแหงประเทศไทยเชิญผูแทนจากสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 5 เขารวมเปนคณะทํางานดาน
การแพทยและอนามัยดวย  ในที่สุดก็เขาไปเปนคณะทํางานจนได    หลังจากนั้นก็มีการประชุมเตรียมงานกัน
หลายรอบ สุดทายก็ไดมาตรการดําเนนิงาน ดังนี ้
แนวทางการดาํเนนิงานกอนการแขงขนั 
           1.  จัดการอบรมพนักงานโรงแรมสีมาธานี หางสรรพสินคาเดอะมอลล  สนามกีฬาเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา สนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬามหาวทิยาลัยวงษชวลิตกุล สนามกีฬามหาวิทยาลยัชนะพล
ขันธ และลามทุกคนที่เกีย่วของกับการดูแลนักกฬีา คณะกรรมการและผูรวมทีม  ใหมีความรูเร่ืองการปองกัน
ไขหวดัใหญ 2009    อาหารเปนพิษ อุจจาระรวง     และลีเจียนแนร โดยเนนการปฏิบัตดิานสุขอนามยัสวนบุคคล 
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(กินรอน ชอนกลาง ลางมือ  สวมหนากากอนามัย)  การปรุงอาหาร การทําความสะอาดหองพัก สนามแขง  ลิฟท 
และอุปกรณเครื่องใช เชนคอมพิวเตอร เปนตน 
           2. จัดตัง้ทีมเฝาระวังและสอบสวนโรค ทีมรักษาพยาบาลสนาม และซักซอมทําความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน พรอมจัดทําแบบฟอรมในการเก็บขอมูลตาง ๆ  
            3.  จัดหาหนากากอนามัย แอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือ เอกสารความรูเร่ืองไขหวดัใหญ พรอมปรอทวัด
ไข(ไดรับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) แจกใหกับนักกีฬาและผูรวม
ทีม กรรมการสมาพันธวอลเลยบอล และลาม ทุกคน              
 แนวทางการดาํเนินงานขณะแขงขนั             
           1. ทีมเฝาระวังและปฐมพยาบาลเบือ้งตนปฏิบัติที่โรงแรมสีมาธานี ตลอด 24 ช่ัวโมง ตั้งแตวนัที่ 26 
มิถุนายน 2552 (นักกีฬาแตละประเทศทยอยเขาพักตั้งแตงันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2552) โดยมีหนาที่ใน
การรวบรวมขอมูลผูเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการแขงขัน รวบรวมผลการคัดกรองโดยการวัดไขนักกฬีาและผู
รวมทีมจากแพทยประจําทมี หรือโคชรายวันผูปวยกรณีสงสัยไขหวัดใหญ หากพบผูที่มีอาการเขาขายสงสัย
ไขหวดัใหญ 2009 มารับบริการ จะไดรับหนากากอนามัย และถูกสงตอไปทํา Throat swab ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา และแนะนําใหแยกตัวออกจากคนอื่นๆ งดการซอมและการแขงขัน จนกวาจะหายเปนปกต ิ
           2. ปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีเจ็บปวยเล็กนอย หากผูปวยมีอาการรนุแรง ใหนาํสงโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา 
           3.  ทําการคัดกรองนักกีฬากอนการแขงขัน หากไดรับการรองขอจากแพทยประจําสมาพันธวอลเลยบอล
นานาชาต ิ

4.  สอบสวนโรคกรณีพบผูสงสัยไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 ในจังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางการดาํเนินงานหลังการแขงขนั             

1. สรุปผลการดําเนินงานดานการเฝาระวังโรค 
2. หากพบผูปวยในระหวางการแขงขัน ใหจดัทํามาตรการปองกันควบคมุโรคไมใหการระบาด

แพรกระจายไปในชุมชน 
ประสบการณท่ีไดจากการทํางานครั้งนี ้
 กอนการแขงขนัจะเริ่มขึน้ไมกี่วัน ก็มีรายงานผูปวยยืนยนัในจังหวัดนครราชสีมา โดยพบผูปวยรายแรก
เปนนักเรียนโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพ(กลับมาปวยที่บานที่โคราชหลังโรงเรียนปด) หลังจากนั้นก็พบผูปวย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการทีก่ลัววาทีมนกักฬีาตางชาติจะเอาเชื้อโรคมาติดพวกเรา กลายเปนวากลัววาเคาจะมาติด
โรคไปจากเรา หลังจากเฝาระวังไปไดประมาณ 5-6 วัน กง็านเขาจริงๆ เมื่อหมอทีมตรุกีพานักกีฬามาวัดไข 1 ราย 
และขอใหทํา Throat Swab  (สงตัวไปทําที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) สงตรวจที่ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเขต 5 และสงตรวจยนืยนัทีก่รมวิทยาศาสตรการแพทยอีกดวย หลังจากนั้นก็ลุนผลกัน วนัรุงขึ้น
(ประมาณ 24 ช่ัวโมง) ผลออกมาวาพบสารพันธุกรรมไขหวดัใหญสายพันธุใหม  พอบอกผลกับหมอทีมตุรกี 
(หมอเปนผูหญิง)หมอเครียดเลย เพราะนกักีฬาคนที่ปวยเปนตวัหลักของทีม และทีสํ่าคัญวันนั้นตองแขงกับทีม
ชาติไทยดวย  เลยตองขอผลการตรวจภาษาอังกฤษจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยมาให   หลังจากทราบผลก็ให
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นักกฬีางดแขงและพักผอนในหองพักที่โรงแรม ใหใสหนากากอนามัยตลอดเวลา หมอขอยาโอเซลทามิเวียร 30 
ชุดเพื่อแจกผูปวยและผูสัมผัสในทีมทุกคน พยายามซักถามประวัติสัมผัสโรค ก็ไมไดรายละเอียด  

หลังจากนัน้อกีหนึ่งวันโคชทีมจีนก็ปวย (ผลยืนยนัเชนกัน) แตไมมนีักกฬีาปวย แตที่นาสนใจคือ ทีม
ญ่ีปุน ทีมนี้มหีมอประจําทมีเปนผูหญิงเหมือนกันนารักมาก พวกเราชอบหมอทุกคน ตอนแรกคิดวาเปนผูติดตาม
เพราะหนาเดก็มาก ทีมญี่ปุนมีนักกฬีาปวยยืนยนั 2 ราย หมอกังวลมากบอกวาถาทีมเคาปวยเคาจะกลับประเทศ
ไมได ตองพักในประเทศไทยจนกวาจะหายดี ตอนแรกที่พานักกฬีามาตรวจ หมอกบัผูปวย 2  คนใสหนากาก  
พอรูผลเทานั้นหมอใหทกุคนในทีมใสหนากากตลอดเวลา และขอยาโอเซลทามิเวียรแค 5 ชุด เฉพาะคนที่สัมผัส
ใกลชิดเทานัน้ ส่ิงที่นาชื่นชมของทีมนักกฬีาญี่ปุนคือความมีวินยัของทีม เพราะตลอดเวลา 3-4 วนักอนกลับบาน
จะเห็นทีมญี่ปุนใสหนากากตลอดเวลา จึงไมนาสงสัยวาทําไมประเทศเขาจึงสามารถควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว   

วันถัดมานกักฬีาไทย 2  คนและลาม 1 คนก็เร่ิมปวยตามมา (ผลยืนยันพบสารพันธุกรรมไขหวดัใหญ
สายพันธุใหม 2009)  สังเกตวานักกีฬาทัง้หมดจะเริ่มปวยในชวงวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2552 จึงไดทําการสอบถาม
ลามซึ่งสวนใหญเปนนกัศึกษาโปรแกรมภาษาตางประเทศ ช้ันปที ่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชแหงหนึ่ง (กอนการแขงขันมีการระบาดของไขหวดัใหญสายพันธุในมหาวิทยาลัยแหงนี ้ พบ
นักศึกษาปวยยืนยนั 2 ราย และนักศกึษาที่ปวยดวยอาการไข มีน้ํามูก เจ็บคอ ไปรับการรักษาที่ศูนยแพทยชุมชน 
วันละประมาณ 10-20 ราย : มหาวิทยาลยัมีนักศึกษาและบุคลากรประมาณ 15,000 ราย) มีลามเพียง 2-3 คนที่มา
จากกรุงเทพ ผลการสอบสวนพบวาวากอนหนาทีน่ักกฬีาจะปวยประมาณ 3 วัน มลีามจากมหาวทิยาลัยราชภัฎ
ปวยดวยอาการคลายไขหวัดใหญกอนและไดหยุดงานไปพักผอนที่หอพักในมหาวิทยาลัย แตไมไดไปพบแพทย  
หลังจากทราบขอมูลทีมเฝาระวังจึงไดเรียกประชุมลามทั้งหมด เพื่อใหความรูเร่ืองไขหวัดใหญสายพันธุใหมและ
แนะนําวิธีการเฝาระวังตวัเองและทําหนังสือขอความรวมมือจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอใหนักศึกษาที่มา
ปฏิบัติหนาที่ลาม จํานวน 30 คนซึ่งเปนกลุมเสี่ยง หยุดเรยีนและพักอยูที่หอพักหรือบานพักในเขตอาํเภอเมือง  1  
สัปดาหเพื่อเฝาระวังตนเองและลดโอกาสในการแพรโรคแกบุคคลอื่น   และใหรายชื่อนักศึกษากลุมดังกลาวแก
ศูนยแพทยชุมชน  เพื่อติดตาม กํากับและประสานงานกบัทางมหาวิทยาลัย จากการตดิตามทราบมีนักศึกษากลุม
นี้ปวยดวยอาการคลายไขหวดัใหญไปรกัษาที่ศูนยแพทยชุมชนเพิ่มอีก 3 ราย แตไมพบการระบาดในกลุม
นักศึกษาโปรแกรมภาษาตางประเทศรายอืน่ ๆ  

และพบวา ความสําเร็จในการปองกันไมใหโรคแพรระบาดจากกลุมนักศึกษาท่ีเปนลาม ไปยงันักศึกษา
กลุมอ่ืน ๆ เกิดจากผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับและนักศึกษาท้ัง 30 คน ใหความรวมมือดีมาก  
  
เร่ืองท่ี 2 การระบาดของไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 ในกลุมนักศึกษาวิชาทหาร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

ระหวางวันท่ี 23 – 28 กรกฎาคม 2552 
เร่ืองนี้ตองเขาไปยุงดวย เพราะลูกศิษยจากโรงพยาบาลพิมาย โทรมาขอคําปรึกษาเนือ่งจากมีการระบาด

ของไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 ในกลุมนักศึกษาวิชาทหาร (เปนนักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จาก   
18 โรงเรียน ในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา) ในคายฝกโรงเรียนพิมายวิทยา อําเภอพิมาย จังหวดั
นครราชสีมา หลังจากรับแจงกเ็ลยชวนนองทีมระบาดและทีมควบคุมโรคติดตอของสํานักงานสาธารณสุข
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จังหวดัลงไปสอบสวนและควบคุมโรค จุดแรกทีเ่ราลงไปดูคือที่โรงพยาบาลพิมาย เพื่อไปยนืยนัการวนิิจฉัย
ทราบวา มีนักศึกษาวิชาทหารกลุมนี้ปวยมาโรงพยาบาล 6 คน ทราบผลตรวจยืนยันวาเปนผูปวยไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม H1N1 2009  จํานวน 2 ราย    และเริ่มมีนกัเรียนในคายปวยและมารับการรักษาที่โรงพยาบาล พิมาย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ผูปวยสวนใหญเปนนกัศึกษาชัน้ปที ่ 3 (มัธยมศกึษาปที่ 6) หลังจากตรวจสอบขอมูลที่
โรงพยาบาลแลวก็พากนัไปที่คายฝกนักศกึษาวิชาทหารที่โรงเรียนพิมายวิทยา  เพือ่คนหาผูปวยเพิ่มเติมและทํา
การสอบสวนโรค เมื่อประสานงานทําความเขาใจกับครฝูกถึงขั้นตอนการดําเนนิงานแลว ก็ทําการคัดกรองผูที่มี
อาการอยางนอย 2 ในอาการตอไปนี้ ไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก เร่ิมดวยคําถาม ใครมีอาการเหลานีบ้าง ปรากฏวามี
นักเรียนยกมือ ประมาณ 87 คน เลยใหพยาบาลจากโรงพยาบาลพิมายที่ไปดวยวัดไข พบวามี 15 คนที่มีไข
มากกวา 38 องศาเซนเซียส จึงนําสงไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิมายพรอมใหเกบ็ Throat Swab สงตรวจ (อีก 
2 วันถัดมาเจอผลยืนยัน  3 ราย) จากการสอบสวนทราบวาผูปวยรายแรก เร่ิมปวยวนัที่ 16 กรกฎาคม 2552 เขา
คาย 21 กรกฎาคม 2552 ผูปวยเกือบทั้งหมดนอนในหองเดียวกันและทํากิจกรรมรวมกนัทั้งวัน  

 
 หลังจากไดขอมูลมาแลว พวกเราก็มานั่งวเิคราะหและวางแผนรวมกนัวาจะดําเนนิการอยางไร สุดทาย

ไดทางเลือกมา 2 ทางคือ     
 
ทางเลือกท่ี 1  เสนอแนะใหปดคายฝก โดยมีขอมูลที่สนับสนุนคือ  

      - การระบาดยังระบาดในวงจํากดั เฉพาะชั้นปที่ 3 ถาสามารถแยกเด็กปวยออกไดจะลดการ
แพรกระจายเชือ้ 

      -  จากการคัดกรองพบวา นักศึกษาที่มีไขสูง 38 องศาเซนเซียส ขึ้นไป ไมแจงครูฝกแตไปขอยาลดไข
ที่หนวยปฐมพยาบาลทานเอง โดยใหเหตุผลกลัวไมผานการฝกและจะตองไปซอมใหม ทําใหมีความเสี่ยงที่จะ
ปวยรุนแรงจากการฝกหนักได  

     - ถาปลอยใหมีการระบาดในคายตอไป  นักศึกษาทั้งหมดจะตองกลับไปสอบกลางภาคที่โรงเรียน ใน
วันที่  3 สิงหาคม 2552 ซ่ึงถามีผูติดเชื้อชวงวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2552  ก็จะสามารถนําไปแพรในโรงเรียนได 
ซ่ึงถาเลือกทางที่ 1 ส่ิงที่ตองดําเนินการตอกค็ือ 
                   - กําหนดวนัปดคาย กอนปลอยนักเรยีนกลับตองใหความรูเร่ืองการเฝาระวัง ปองกันโรค 
                   - แจงโรงเรียน (แตละโรงเรียนมีครูฝกมารวมกิจกรรมดวย) นักศกึษาวิชาทหารกลุมนี้หยุดเรียน 
และติดตามใหนักเรียนอยูบาน  ซ่ึงถาปดคายวันที่ 26 กรกฎาคม ก็จะหยดุได  7 วัน คือวันที่ 26 กรกฎาคม  -         
2 สิงหาคม 2552   

  - โรงพยาบาลพิมายทําหนงัสือแจงผูปกครอง  แนะนํา การเฝาระวังโรค และการดูแลผูปวย  
  - ประสาน CUP ที่เกี่ยวของ   ใหเฝาระวังผูสัมผัสรวมบานกับผูปวยจนกวาจะครบกาํหนดเฝาระวัง 
  -  ทําความสะอาด คายฝกกอนที่เด็กนักเรยีนโรงเรียนพมิายวิทยากลับมาเรียนในวนัที่ 3 สิงหาคม 

2552 เพื่อลดจาํนวนเชื้อโรคที่ปนเปอนในโรงเรียนใหมากที่สุด 
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สําหรับทางเลือกท่ี 2  ขอเสนอแนะหากมีการฝกตอ มาตรการที่ตองดาํเนินการตอคอื 
  - แยกกกัผูมีอาการไขหวดัจากนักเรยีนที่ไมมีอาการ  เฝาระวังตดิตามอาการทุกวนั  และงด
กิจกรรมรวมกบันักเรียนคนอื่นๆ   

- เฝาระวังคดักรองผูปวยทุกเชา โดยหวัหนาหมู ตามแบบฟอรมที่ให ถาพบผูปวยใหแจก 
หนากากทันที   และสงหัวหนาหมวด เพื่อสงตอใหทีมคดักรองของโรงพยาบาลพิมาย ใหการรักษาที่เหมาะสม 
สงกลับบานโดยผูปกครองมารับ 
  - ประสาน CUP เฝาระวังผูสัมผัสรวมบานผูปวยตอ 
  - เพิ่มสบูลางมือทุกจุดที่มีอางลางมือ    
  - กางมุงนอน (เพื่อใหนอนหางกันและเพื่อปองกันยุงกัด (ปองกันโรคไขเลือดออก) 

- ทําความสะอาดคาย (รร.พิมายวิทยา) หลังเสร็จการฝก 
- หลังจากเสร็จสิ้นการฝกใหนักเรียนทั้งหมดเฝาระวังตวัเองที่บาน หามมาโรงเรียน 7 วัน     ทํา 

หนังสือแจงผูปกครอง  แนะนํา การเฝาระวงัโรค และการดูแลผูปวย  
- เตรียมยา ทีมพยาบาลและหองพักที่โรงพยาบาลพิมายสําหรับผูปวยที่ตองมีเพิ่มขึ้นตลอดชวง 

 ที่การฝกตอ  
              หลังจากกําหนดทางเลือกเสร็จแลว เรากน็ําขอมูลไปปรึกษาหารือกับครูฝกทั้งฝายทหารและฝาย
โรงเรียน ในทีสุ่ดคณะครูฝกก็เลือกทางเลือกที่ 1 คือปดคายเพื่อลดความเสี่ยงตอการระบาดของโรคในวงกวาง 
 จะเห็นวามาตรการปองกันควบคุมโรคทั้ง 2 ทางเลือก จะเหมือนกันแตทางเลือกทางเลือกที่ 2 จํานวน
ผูปวยจะเพิ่มมากขึ้นและระยะการระบาดอาจจะนานมากกวา 2 สัปดาห และมีโอกาสที่นักเรียนทีป่วยจะนําเชื้อ
โรคไปแพรกระจายในโรงเรยีนและในชุมชนไดมากกวา   
              นอกจาก 2 เหตกุารณนี้แลว ยังไดมีโอกาสไปเรียนรูกับการทาํงานปองกันควบคุมโรคของจังหวดั ทั้ง
ดานการเตรยีมความพรอม การซักซอมความเขาใจ การใหความรูแกหนวยงานตาง ๆ  แตขอเลาแค 2 เหตกุารณที่
ประทับใจกอน 
               บทสรุป  จากการทีไ่ดเขารวมเหตกุารณระบาดของไขหวัดใหญ 2009 ท้ัง 2 กรณี จะพบวาวิธีการหรือ
มาตรการปองกันควบคุมโรคไมจําเปนตองเหมือนกัน  ขึ้นอยูกับขอมูล องคประกอบ และสิ่งแวดลอมของ
เหตุการณนั้น ๆ   ดังนัน้เราจึงไดเรียนรูวา ไมมีมาตรการปองกันควบคุมโรคที่ดีท่ีสุดท่ีจะใชไดในทุกพื้นท่ี   แตละ
พื้นท่ีจึงควรนาํมาตรการที่มีอยูไปปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นท่ีของตัวเอง 
 

บันทึกใหอานเฉย ๆ ไมอนุญาตใหนําไปอางอิงใด ๆ ท้ังสิน้ แตอนุญาตใหใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเครือขาย 
โดย กาญจนา ยังขาว  กลุมระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสมีา  
 

ขอบคุณพี่ ๆ นอง  ผูรวมทุกขรวมสุขทุกคน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขต 5 โรพยาบาลพิมาย สํานกังานสาธารณสุขอําเภอพิมาย 
เทศบาลนครนครราชสีมา และสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา           

บันทึก ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2552 


