บันทึกประสบการณการจัดการปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู จังหวัดนครราชสีมา
นับตั้งแตมีขาวการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (Pandemic (H1N1)2009) ในประเทศ
เม็กซิโก ชวงกลางเดือนเมษายน 2552 จนมีการระบาดเขามาในประเทศไทย ปลายเดือนพฤษภาคม 2552 พวกเรา
ทีม SRRT สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการเตรียมความพรอมในการรับการ
ระบาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร และจังหวัดชัยภูมิ โดย
การคนหาความรูเรื่องไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และมีการซักซอมทําความเขาใจและรวมกันวางแผนการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการแกจังหวัด และรวมปฏิบัติงานตามความจําเปนและเมื่อไดรับการรองขอ
ในฐานะที่เปนหัวหนากลุมระบาดวิทยาและเปนหัวหนาทีม SRRT เลยรับหนาที่เปนผูประสานงานและ
รวมปฏิบัติงานกับจังหวัดนครราชสีมา (สวนจังหวัดอืน่ ๆ ก็แบงใหนอง ๆ ซึ่งเปนทีมงานที่เขมแข็งมากเปนผู
ประสานงาน) ในชวง 2 – 3 เดือนที่ผานมา ไดมีโอกาสทํางานเรื่องไขหวัดใหญ 2009 หลายเรื่อง แตละเรื่องก็ให
ประสบการณและการเรียนรูท ี่แตกตางกัน ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณกันดูนะคะ
เรื่องที่ 1 การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในกลุมนักกีฬาวอลเลยบอลและลาม
วันที่ 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2552
จุดเริ่มตนของการเขาไปเกีย่ วของเรื่องนี้เริ่มจากการ นองงานระบาดโคราช (จังหวัดนครราชสีมา) เลา
ใหฟงวาจะมีการแขงขันวอลเลยบอลชิงแชมปยุวชนโลก 2009 (อายุประมาณ 16 – 18 ป) ที่หางสรรพสินคาเดอะ
มอลลนครราชสีมา ในระหวางวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2552 จะมีทีมวอลเลยบอลจากตางประเทศ รวม 16 ประเทศ
มารวมตัวกันที่โคราช ใน 16 ประเทศนั้นมีรายงานการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ 2009 แลว 14 ประเทศ
โดยเฉพาะมีประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และญี่ปุนที่มีการระบาดหนักในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
2552 มาดวย ชวงนั้นเขาไปเตรียมความพรอมในการรับการระบาดกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เลยถูกเชิญ
เขารวมหารือกับการกีฬาแหงประเทศไทยเรื่องการปองกันโรค (ในตอนนั้นคิดกันวาโอกาสทีท่ ีมนักกีฬาจาก
ตางประเทศจะนําเชื้อเขามาบานเรา เปนไปไดสูงกวาคนในบานเราจะเอาไปติดเขา) พอประชุมเสร็จเลยแอบไป
ขอใหการกีฬาแหงประเทศไทยเชิญผูแทนจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 เขารวมเปนคณะทํางานดาน
การแพทยและอนามัยดวย ในที่สุดก็เขาไปเปนคณะทํางานจนได หลังจากนั้นก็มีการประชุมเตรียมงานกัน
หลายรอบ สุดทายก็ไดมาตรการดําเนินงาน ดังนี้
แนวทางการดําเนินงานกอนการแขงขัน
1. จัดการอบรมพนักงานโรงแรมสีมาธานี หางสรรพสินคาเดอะมอลล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สนามกีฬามหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล สนามกีฬามหาวิทยาลัยชนะพล
ขันธ และลามทุกคนที่เกีย่ วของกับการดูแลนักกีฬา คณะกรรมการและผูรวมทีม ใหมีความรูเรื่องการปองกัน
ไขหวัดใหญ 2009 อาหารเปนพิษ อุจจาระรวง และลีเจียนแนร โดยเนนการปฏิบัตดิ านสุขอนามัยสวนบุคคล
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(กินรอน ชอนกลาง ลางมือ สวมหนากากอนามัย) การปรุงอาหาร การทําความสะอาดหองพัก สนามแขง ลิฟท
และอุปกรณเครื่องใช เชนคอมพิวเตอร เปนตน
2. จัดตัง้ ทีมเฝาระวังและสอบสวนโรค ทีมรักษาพยาบาลสนาม และซักซอมทําความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน พรอมจัดทําแบบฟอรมในการเก็บขอมูลตาง ๆ
3. จัดหาหนากากอนามัย แอลกอฮอลเจลสําหรับลางมือ เอกสารความรูเรื่องไขหวัดใหญ พรอมปรอทวัด
ไข(ไดรับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) แจกใหกับนักกีฬาและผูรวม
ทีม กรรมการสมาพันธวอลเลยบอล และลาม ทุกคน
แนวทางการดําเนินงานขณะแขงขัน
1. ทีมเฝาระวังและปฐมพยาบาลเบือ้ งตนปฏิบัติที่โรงแรมสีมาธานี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแตวนั ที่ 26
มิถุนายน 2552 (นักกีฬาแตละประเทศทยอยเขาพักตั้งแตงันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2552) โดยมีหนาที่ใน
การรวบรวมขอมูลผูเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการแขงขัน รวบรวมผลการคัดกรองโดยการวัดไขนักกีฬาและผู
รวมทีมจากแพทยประจําทีม หรือโคชรายวันผูปว ยกรณีสงสัยไขหวัดใหญ หากพบผูที่มีอาการเขาขายสงสัย
ไขหวัดใหญ 2009 มารับบริการ จะไดรับหนากากอนามัย และถูกสงตอไปทํา Throat swab ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา และแนะนําใหแยกตัวออกจากคนอื่นๆ งดการซอมและการแขงขัน จนกวาจะหายเปนปกติ
2. ปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีเจ็บปวยเล็กนอย หากผูปวยมีอาการรุนแรง ใหนาํ สงโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
3. ทําการคัดกรองนักกีฬากอนการแขงขัน หากไดรับการรองขอจากแพทยประจําสมาพันธวอลเลยบอล
นานาชาติ
4. สอบสวนโรคกรณีพบผูสงสัยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการดําเนินงานหลังการแขงขัน
1. สรุปผลการดําเนินงานดานการเฝาระวังโรค
2. หากพบผูปวยในระหวางการแขงขัน ใหจดั ทํามาตรการปองกันควบคุมโรคไมใหการระบาด
แพรกระจายไปในชุมชน
ประสบการณที่ไดจากการทํางานครั้งนี้
กอนการแขงขันจะเริ่มขึน้ ไมกี่วัน ก็มีรายงานผูปวยยืนยันในจังหวัดนครราชสีมา โดยพบผูปวยรายแรก
เปนนักเรียนโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพ(กลับมาปวยที่บานที่โคราชหลังโรงเรียนปด)
หลังจากนั้นก็พบผูปว ย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการทีก่ ลัววาทีมนักกีฬาตางชาติจะเอาเชื้อโรคมาติดพวกเรา กลายเปนวากลัววาเคาจะมาติด
โรคไปจากเรา หลังจากเฝาระวังไปไดประมาณ 5-6 วัน ก็งานเขาจริงๆ เมื่อหมอทีมตุรกีพานักกีฬามาวัดไข 1 ราย
และขอใหทํา Throat Swab (สงตัวไปทําที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) สงตรวจที่ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเขต 5 และสงตรวจยืนยันทีก่ รมวิทยาศาสตรการแพทยอกี ดวย หลังจากนั้นก็ลุนผลกัน วันรุงขึ้น
(ประมาณ 24 ชั่วโมง) ผลออกมาวาพบสารพันธุกรรมไขหวัดใหญสายพันธุใหม พอบอกผลกับหมอทีมตุรกี
(หมอเปนผูห ญิง)หมอเครียดเลย เพราะนักกีฬาคนที่ปวยเปนตัวหลักของทีม และทีส่ ําคัญวันนั้นตองแขงกับทีม
ชาติไทยดวย เลยตองขอผลการตรวจภาษาอังกฤษจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยมาให หลังจากทราบผลก็ให
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นักกีฬางดแขงและพักผอนในหองพักที่โรงแรม ใหใสหนากากอนามัยตลอดเวลา หมอขอยาโอเซลทามิเวียร 30
ชุดเพื่อแจกผูปว ยและผูสัมผัสในทีมทุกคน พยายามซักถามประวัติสัมผัสโรค ก็ไมไดรายละเอียด
หลังจากนัน้ อีกหนึ่งวันโคชทีมจีนก็ปว ย (ผลยืนยันเชนกัน) แตไมมนี ักกีฬาปวย แตที่นาสนใจคือ ทีม
ญี่ปุน ทีมนี้มหี มอประจําทีมเปนผูหญิงเหมือนกันนารักมาก พวกเราชอบหมอทุกคน ตอนแรกคิดวาเปนผูติดตาม
เพราะหนาเด็กมาก ทีมญี่ปุนมีนักกีฬาปวยยืนยัน 2 ราย หมอกังวลมากบอกวาถาทีมเคาปวยเคาจะกลับประเทศ
ไมได ตองพักในประเทศไทยจนกวาจะหายดี ตอนแรกที่พานักกีฬามาตรวจ หมอกับผูปวย 2 คนใสหนากาก
พอรูผลเทานั้นหมอใหทกุ คนในทีมใสหนากากตลอดเวลา และขอยาโอเซลทามิเวียรแค 5 ชุด เฉพาะคนที่สัมผัส
ใกลชิดเทานัน้ สิ่งที่นาชื่นชมของทีมนักกีฬาญี่ปุนคือความมีวินยั ของทีม เพราะตลอดเวลา 3-4 วันกอนกลับบาน
จะเห็นทีมญี่ปนุ ใสหนากากตลอดเวลา จึงไมนาสงสัยวาทําไมประเทศเขาจึงสามารถควบคุมโรคไดอยางรวดเร็ว
วันถัดมานักกีฬาไทย 2 คนและลาม 1 คนก็เริ่มปวยตามมา (ผลยืนยันพบสารพันธุกรรมไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม 2009) สังเกตวานักกีฬาทัง้ หมดจะเริ่มปวยในชวงวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2552 จึงไดทําการสอบถาม
ลามซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาโปรแกรมภาษาตางประเทศ ชั้นปที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชแหงหนึ่ง (กอนการแขงขันมีการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุในมหาวิทยาลัยแหงนี้ พบ
นักศึกษาปวยยืนยัน 2 ราย และนักศึกษาที่ปวยดวยอาการไข มีน้ํามูก เจ็บคอ ไปรับการรักษาที่ศูนยแพทยชุมชน
วันละประมาณ 10-20 ราย : มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบุคลากรประมาณ 15,000 ราย) มีลามเพียง 2-3 คนที่มา
จากกรุงเทพ ผลการสอบสวนพบวาวากอนหนาทีน่ ักกีฬาจะปวยประมาณ 3 วัน มีลามจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ปวยดวยอาการคลายไขหวัดใหญกอนและไดหยุดงานไปพักผอนที่หอพักในมหาวิทยาลัย แตไมไดไปพบแพทย
หลังจากทราบขอมูลทีมเฝาระวังจึงไดเรียกประชุมลามทั้งหมด เพื่อใหความรูเรื่องไขหวัดใหญสายพันธุใหมและ
แนะนําวิธีการเฝาระวังตัวเองและทําหนังสือขอความรวมมือจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอใหนักศึกษาที่มา
ปฏิบัติหนาที่ลาม จํานวน 30 คนซึ่งเปนกลุม เสี่ยง หยุดเรียนและพักอยูท ี่หอพักหรือบานพักในเขตอําเภอเมือง 1
สัปดาหเพื่อเฝาระวังตนเองและลดโอกาสในการแพรโรคแกบุคคลอื่น และใหรายชื่อนักศึกษากลุมดังกลาวแก
ศูนยแพทยชุมชน เพื่อติดตาม กํากับและประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย จากการติดตามทราบมีนักศึกษากลุม
นี้ปวยดวยอาการคลายไขหวัดใหญไปรักษาที่ศูนยแพทยชุมชนเพิ่มอีก 3 ราย แตไมพบการระบาดในกลุม
นักศึกษาโปรแกรมภาษาตางประเทศรายอืน่ ๆ
และพบวา ความสําเร็จในการปองกันไมใหโรคแพรระบาดจากกลุมนักศึกษาที่เปนลาม ไปยังนักศึกษา
กลุมอื่น ๆ เกิดจากผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับและนักศึกษาทั้ง 30 คน ใหความรวมมือดีมาก
เรื่องที่ 2 การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในกลุมนักศึกษาวิชาทหาร อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ระหวางวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2552
เรื่องนี้ตองเขาไปยุงดวย เพราะลูกศิษยจากโรงพยาบาลพิมาย โทรมาขอคําปรึกษาเนือ่ งจากมีการระบาด
ของไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 ในกลุมนักศึกษาวิชาทหาร (เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จาก
18 โรงเรียน ในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา) ในคายฝกโรงเรียนพิมายวิทยา อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
หลังจากรับแจงก็เลยชวนนองทีมระบาดและทีมควบคุมโรคติดตอของสํานักงานสาธารณสุข
3

จังหวัดลงไปสอบสวนและควบคุมโรค จุดแรกทีเ่ ราลงไปดูคือที่โรงพยาบาลพิมาย เพื่อไปยืนยันการวินิจฉัย
ทราบวา มีนักศึกษาวิชาทหารกลุมนี้ปวยมาโรงพยาบาล 6 คน ทราบผลตรวจยืนยันวาเปนผูปวยไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม H1N1 2009 จํานวน 2 ราย และเริ่มมีนกั เรียนในคายปวยและมารับการรักษาที่โรงพยาบาล พิมาย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผูปวยสวนใหญเปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 6) หลังจากตรวจสอบขอมูลที่
โรงพยาบาลแลวก็พากันไปที่คายฝกนักศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนพิมายวิทยา เพือ่ คนหาผูปวยเพิ่มเติมและทํา
การสอบสวนโรค เมื่อประสานงานทําความเขาใจกับครูฝกถึงขั้นตอนการดําเนินงานแลว ก็ทําการคัดกรองผูที่มี
อาการอยางนอย 2 ในอาการตอไปนี้ ไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก เริ่มดวยคําถาม ใครมีอาการเหลานีบ้ าง ปรากฏวามี
นักเรียนยกมือ ประมาณ 87 คน เลยใหพยาบาลจากโรงพยาบาลพิมายที่ไปดวยวัดไข พบวามี 15 คนที่มีไข
มากกวา 38 องศาเซนเซียส จึงนําสงไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิมายพรอมใหเก็บ Throat Swab สงตรวจ (อีก
2 วันถัดมาเจอผลยืนยัน 3 ราย) จากการสอบสวนทราบวาผูปวยรายแรก เริ่มปวยวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เขา
คาย 21 กรกฎาคม 2552 ผูปวยเกือบทั้งหมดนอนในหองเดียวกันและทํากิจกรรมรวมกันทั้งวัน
หลังจากไดขอมูลมาแลว พวกเราก็มานั่งวิเคราะหและวางแผนรวมกันวาจะดําเนินการอยางไร สุดทาย
ไดทางเลือกมา 2 ทางคือ
ทางเลือกที่ 1 เสนอแนะใหปด คายฝก โดยมีขอมูลที่สนับสนุนคือ
- การระบาดยังระบาดในวงจํากัด เฉพาะชั้นปที่ 3 ถาสามารถแยกเด็กปวยออกไดจะลดการ
แพรกระจายเชือ้
- จากการคัดกรองพบวา นักศึกษาที่มีไขสูง 38 องศาเซนเซียส ขึ้นไป ไมแจงครูฝก แตไปขอยาลดไข
ที่หนวยปฐมพยาบาลทานเอง โดยใหเหตุผลกลัวไมผานการฝกและจะตองไปซอมใหม ทําใหมีความเสี่ยงที่จะ
ปวยรุนแรงจากการฝกหนักได
- ถาปลอยใหมีการระบาดในคายตอไป นักศึกษาทั้งหมดจะตองกลับไปสอบกลางภาคที่โรงเรียน ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งถามีผูติดเชื้อชวงวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2552 ก็จะสามารถนําไปแพรในโรงเรียนได
ซึ่งถาเลือกทางที่ 1 สิ่งที่ตองดําเนินการตอก็คือ
- กําหนดวันปดคาย กอนปลอยนักเรียนกลับตองใหความรูเ รื่องการเฝาระวัง ปองกันโรค
- แจงโรงเรียน (แตละโรงเรียนมีครูฝกมารวมกิจกรรมดวย) นักศึกษาวิชาทหารกลุมนี้หยุดเรียน
และติดตามใหนักเรียนอยูบาน ซึ่งถาปดคายวันที่ 26 กรกฎาคม ก็จะหยุดได 7 วัน คือวันที่ 26 กรกฎาคม 2 สิงหาคม 2552
- โรงพยาบาลพิมายทําหนังสือแจงผูปกครอง แนะนํา การเฝาระวังโรค และการดูแลผูปวย
- ประสาน CUP ที่เกี่ยวของ ใหเฝาระวังผูสัมผัสรวมบานกับผูปวยจนกวาจะครบกําหนดเฝาระวัง
- ทําความสะอาด คายฝกกอนที่เด็กนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยากลับมาเรียนในวันที่ 3 สิงหาคม
2552 เพื่อลดจํานวนเชื้อโรคที่ปนเปอนในโรงเรียนใหมากที่สุด
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สําหรับทางเลือกที่ 2 ขอเสนอแนะหากมีการฝกตอ มาตรการที่ตองดําเนินการตอคือ
- แยกกักผูมีอาการไขหวัดจากนักเรียนที่ไมมีอาการ เฝาระวังติดตามอาการทุกวัน และงด
กิจกรรมรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ
- เฝาระวังคัดกรองผูปวยทุกเชา โดยหัวหนาหมู ตามแบบฟอรมที่ให ถาพบผูปวยใหแจก
หนากากทันที และสงหัวหนาหมวด เพื่อสงตอใหทีมคัดกรองของโรงพยาบาลพิมาย ใหการรักษาที่เหมาะสม
สงกลับบานโดยผูปกครองมารับ
- ประสาน CUP เฝาระวังผูสัมผัสรวมบานผูปวยตอ
- เพิ่มสบูลางมือทุกจุดที่มีอางลางมือ
- กางมุงนอน (เพื่อใหนอนหางกันและเพื่อปองกันยุงกัด (ปองกันโรคไขเลือดออก)
- ทําความสะอาดคาย (รร.พิมายวิทยา) หลังเสร็จการฝก
- หลังจากเสร็จสิ้นการฝกใหนักเรียนทั้งหมดเฝาระวังตัวเองที่บาน หามมาโรงเรียน 7 วัน ทํา
หนังสือแจงผูป กครอง แนะนํา การเฝาระวังโรค และการดูแลผูปวย
- เตรียมยา ทีมพยาบาลและหองพักที่โรงพยาบาลพิมายสําหรับผูปวยที่ตอ งมีเพิ่มขึ้นตลอดชวง
ที่การฝกตอ
หลังจากกําหนดทางเลือกเสร็จแลว
เราก็นําขอมูลไปปรึกษาหารือกับครูฝกทั้งฝายทหารและฝาย
โรงเรียน ในทีส่ ุดคณะครูฝกก็เลือกทางเลือกที่ 1 คือปดคายเพื่อลดความเสี่ยงตอการระบาดของโรคในวงกวาง
จะเห็นวามาตรการปองกันควบคุมโรคทั้ง 2 ทางเลือก จะเหมือนกันแตทางเลือกทางเลือกที่ 2 จํานวน
ผูปวยจะเพิ่มมากขึ้นและระยะการระบาดอาจจะนานมากกวา 2 สัปดาห และมีโอกาสที่นักเรียนทีป่ วยจะนําเชื้อ
โรคไปแพรกระจายในโรงเรียนและในชุมชนไดมากกวา
นอกจาก 2 เหตุการณนี้แลว ยังไดมีโอกาสไปเรียนรูกับการทํางานปองกันควบคุมโรคของจังหวัด ทั้ง
ดานการเตรียมความพรอม การซักซอมความเขาใจ การใหความรูแ กหนวยงานตาง ๆ แตขอเลาแค 2 เหตุการณที่
ประทับใจกอน
บทสรุป จากการทีไ่ ดเขารวมเหตุการณระบาดของไขหวัดใหญ 2009 ทั้ง 2 กรณี จะพบวาวิธีการหรือ
มาตรการปองกันควบคุมโรคไมจําเปนตองเหมือนกัน ขึ้นอยูกับขอมูล องคประกอบ และสิ่งแวดลอมของ
เหตุการณนั้น ๆ ดังนัน้ เราจึงไดเรียนรูวา ไมมีมาตรการปองกันควบคุมโรคที่ดีที่สุดทีจ่ ะใชไดในทุกพื้นที่ แตละ
พื้นที่จึงควรนํามาตรการที่มอี ยูไปปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง
บันทึกใหอานเฉย ๆ ไมอนุญาตใหนําไปอางอิงใด ๆ ทั้งสิน้ แตอนุญาตใหใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเครือขาย
โดย กาญจนา ยังขาว กลุมระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ขอบคุณพี่ ๆ นอง ผูรวมทุกขรวมสุขทุกคน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขต 5 โรพยาบาลพิมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิมาย
เทศบาลนครนครราชสีมา และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
บันทึก ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2552
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