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งานระบาดวิทยาและควบคุมโรค โรงพยาบาลควนเนียง 
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

 
 

���� อัตราป่วยด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  10  อันดับแรก อําเภอควนเนียง 
      ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี   1   มกราคม  - 31 ธันวาคม 2559 
  

อันดับ โรค จํานวน
ผู้ป่วย 

สะสมตั้งแต่
ต้นปี 
(ราย) 

 

อัตราป่วย
สะสม 

ตั้งแต่ต้นปี 
(ต่อประชากร

แสนคน) 

จํานวน
ผู้ป่วย 
ปีท่ีแล้ว 

 

จํานวนผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึน/ลดลง
จากปีท่ีแล้ว 

ตําบลท่ี
มี 

อัตรา
ป่วย 
สูงสุด 

อัตราป่วย 
 

1. Diarrhea 530 1532.90 313 เพ่ิมข้ึน 217 ราย ห้วยลึก 2028.81 
2. Pneumonia 112 323.93 82 เพ่ิมข้ึน 30 ราย รัตภูมิ 342.35 
3. D.H.F. Total  109 315.26 43 เพ่ิมข้ึน 66 ราย รัตภูมิ 403.97 
4. H.conjunctivitis 61 176.43 86 ลดลง 25 ราย รัตภูมิ 239.64 
5. S.T.D. total 39 112.80 33 เพ่ิมข้ึน 6 ราย รัตภูมิ 143.79 
6. Chickenpox  25 72.31 59 ลดลง 34 ราย รัตภูมิ 89.01 
7. Influenza 20 57.85 4 เพ่ิมข้ึน 16 ราย ควนโส 93.20 
8. Gonorrhoea 17 49.17 12 เพ่ิมข้ึน 5 ราย รัตภูมิ 68.47 
9. Hand foot and 

mouth disease  
16 46.28 16 เท่าเดิม ควนโส 55.92 

10. Food poisoning 7 20.25 13 เพ่ิมข้ึน 6 ราย รัตภูมิ 41.08 

 จากตาราง  แสดงอัตราป่วยด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก อําเภอควนเนียง ข้อมูลต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยสูงสุดคือ โรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคไข้สุกใส โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหนองใน โรคมือเท้าปาก                  
และโรคอาหารเป็นพิษ ตามลําดับ 
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���� อัตราป่วยแยกรายสถานบริการ ด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก 
      ข้อมูลตั้งแต่ วันท่ี   1   มกราคม  -  31 มีนาคม 2559 
 

สถานบริการ 
โรค (อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน) 

Diarrhea Pneumonia D.H.F. Total  H.conjunctivitis  S.T.D. total 
PCU ควนเนียง 1535.49* 376.25* 477.93* 203.38* 172.87* 
รพ.สต.เกาะใหญ่ 1347.52 336.88* 336.88* 159.57 124.11* 
รพ.สต.ควนโส 1949.32* 357.37* 259.91 194.93* 162.44* 
รพ.สต.บางเหรียง 1062.96 327.06 81.77 54.51 27.26 
รพ.สต.บ้านกลาง 1355.49 174.90 131.18 43.73 0.00 
รพ.สต.ปากบางภูมี 1530.08 272.48 251.52 314.40* 83.84 
รพ.สต.หัวปาบ 2028.81* 324.61 344.90* 162.30 101.44 

ท้ังอําเภอ 1532.90 323.93 315.26 176.43 112.80 
     หมายเหตุ   สําหรับเครื่องหมาย*  หมายถึง สถานบริการท่ีมีอัตราป่วย 1 – 3 ของแต่ละโรค และต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ 
 จากตาราง แสดง 5 อันดับแรกโรคของอําเภอควนเนียง แยกตามสถานบริการ พบผู้ป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วง 
พบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีรพ.สต.หัวปาบ  โรคปอดบวมพบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ี PCUควนเนียง โรคไข้เลือดออกพบสูงสุดใน
เขตพ้ืนท่ีPCUควนเนียง โรคตาแดง พบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีรพ.สต.ปากบางภูมี  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบสูงสุด
ในเขตพ้ืนท่ี PCUควนเนียง 
 
���� อัตราป่วยแยกรายตําบล ด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก 
      ข้อมูลตั้งแต่ วันท่ี   1   มกราคม  -  31 มีนาคม 2559 
 

ตําบล 
โรค (อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน) 

Diarrhea Pneumonia D.H.F. Total  H.conjunctivitis  S.T.D. total 
รัตภูมิ 1533.72 342.35* 403.97* 239.64* 143.79* 
ควนโส 1696.18 279.59 205.03 130.48 93.20 
ห้วยลึก 2028.81* 324.61 344.90 162.30 101.44 

บางเหรียง 1235.36 333.01 236.33 118.17 85.94 
ท้ังอําเภอ 1532.90 323.93 315.26 176.43 112.80 

 
หมายเหตุ   สําหรับเครื่องหมาย*  หมายถึง ตําบลท่ีมีอัตราป่วย 1 ของแต่ละโรค และต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

จากตาราง แสดง 5 อันดับแรกโรคของอําเภอควนเนียง แยกตามตําบล พบผู้ป่วยด้วย โรคอุจจาระร่วง พบ
สูงสุดในเขตพ้ืนท่ีตําบลห้วยลึก  โรคปอดบวมพบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัตภูมิ  โรคไข้เลือดออกพบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลรัตภูมิ  โรคตาแดงพบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีตําบลรัตภูมิ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบสูงสุดในเขตพ้ืนท่ีตําบล
รัตภูมิ
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� รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกรวม (DF.DHF.DSS) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 

 
 
 สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศไทย ณ 8 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยจํานวน 54,008 ราย อัตราป่วย 
82.55 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 51 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 
 สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดสงขลา ณ 10 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยจํานวน 3,550 ราย อัตราป่วย 
252.50 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย (หาดใหญ่ 3 ราย,เทพา 2 ราย , นาทวี 1 ราย, สิงหนคร 1 ราย, 
จะนะ 1 ราย) 5 อันดับอําเภอท่ีพบผู้ป่วยสูงสุดในจังหวัดสงขลา คือ อําเภอคลองหอยโข่ง อัตราป่วย 954.58 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คืออําเภอจะนะ อัตราป่วย 616.41 ต่อประชากรแสนคน อําเภอเมือง อัตราป่วย 
461.96 ต่อประชากรแสนคน อําเภอนาหม่อม อัตราป่วย 455.92 ต่อประชากรแสนคน และอําเภอนาทวี อัตรา
ป่วย 430.42 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ 
 5 อันดับ จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยไข้เลือดออก  สูงท่ีสุดในประเทศ วันท่ี 1 มกราคม – 8 พฤศจิกายน 2559 
คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อัตราป่วย 388.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ อัตราป่วย 262.85 
ต่อประชากรแสนคน , จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 248.09 ต่อประชากรแสนคน , จังหวัดพัทลุง อัตราป่วย 198.82 
ต่อประชากรแสนคน และ จังหวัดปัตตานี อัตราป่วย 162.87 ต่อประชากรแสนคน 
 นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 อําเภอควนเนียง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกรวมจํานวนท้ังสิ้น 109 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 315.26 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต อําเภอควนเนียงมีผู้ป่วยสูงเป็นอันดับท่ี 12 ของจังหวัดสงขลา 
 พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 61 ราย เพศชาย 48 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศ
ชาย เท่ากับ 1.27 : เพศไม่มีผลต่อการเกิดโรค 
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 ภาพท่ี 1 แสดงอัตราป่วยไข้เลือดออก จําแนกรายอําเภอในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2559 (ท่ีมารายงาน 506 สสจ.สงขลา) 
 

 
 จากภาพ แสดงอัตราป่วยไข้เลือดออก จําแนกรายอําเภอในจังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยสูงอันดับ1 คือ อําเภอคลองหอยโข่ง อัตราป่วย 954.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา 
คืออําเภอจะนะ อัตราป่วย 616.41 ต่อประชากรแสนคน อําเภอเมือง อัตราป่วย 461.96 ต่อประชากรแสนคน 
อําเภอนาหม่อม อัตราป่วย 455.92 ต่อประชากรแสนคน และอําเภอนาทวี อัตราป่วย 430.42 ต่อประชากรแสน
คน ตามลําดับ และอําเภอควนเนียงเป็นลําดับท่ี 12 อัตราป่วย 315.26 ต่อประชากรแสนคน  
 
 ภาพท่ี 2 แสดงการพยากรณ์จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา จําแนกรายเดือน พ.ศ. 2558 – 
2561 (ท่ีมารายงาน 506 สสจ.สงขลา) 
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 จากภาพ แสดงการพยากรณ์จํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา จําแนกรายเดือน พ.ศ. 2558 – 
2561 หากเพ่ิมมาตรการควบคุมโรคแบบเข้มข้น จะทําให้ปี 2560 มีจํานวนผู้ป่วยลดลงจากจํานวนผู้ป่วยท่ีไม่ได้
ดําเนินมาตรการใดๆได้เป็น 2-3 เท่า การเพ่ิมมาตรการท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวจึงมีความสําคัญใน
การดําเนินการเพ่ือลดจํานวนผู้ป่วยลงได้มาก 
 
 ภาพท่ี 3 แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม จําแนกตามกลุ่มอายุ อําเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (รายงาน 506 อําเภอควนเนียง) 
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จํานวนป่วย(ราย)

กลุ่มอายุ

จาํนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกรวม  จาํแนกตามกลุ่มอายุ  อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา  

ระหว่างวนัที$ 1 มกราคม  2559  ถงึวนัที$  31 ธันวาคม 2559
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 จากภาพ กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี และ กลุ่มอายุ  25 - 34 ปี จํานวนผู้ป่วยเท่ากับ 27 
ราย รองลงมาคือ,10 - 14 ปี,5 - 9 ปี,35 - 44 ปี, 0 - 4 ปี , 45 - 54 ปี, 55 -64 ปี และ 65 ปีข้ึนไป จํานวนผู้ป่วย
เท่ากับ 25,13,8,3,2, 2,2 ราย ตามลําดับ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงในกลุ่มวัยเรียนและวัยทํางาน 
  
 ภาพท่ี 4  แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกตามอาชีพ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันท่ี1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (รายงาน 506 อําเภอควนเนียง) 

 
 
 จากภาพ แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกตามอาชีพ อาชีพท่ีมีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดคือ
อาชีพนักเรียน จํานวนผู้ป่วยเท่ากับ 53 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง/กรรมกร, อาชีพในปกครอง, อาชีพเกษตร 
,อาชีพข้าราชการ , อาชีพงานบ้าน,อาชีพค้าขาย ,อาชีพนักบวช และอาชีพอ่ืนๆ จํานวนผู้ ป่วยเท่ากับ 
24,11,9,3,3,2,2,2 ราย ตามลําดับ การเพ่ิมมาตรการและขอความร่วมมือ มุ้งเน้นกิจกรรมในโรงเรียนจะช่วย
ส่งเสริมให้สามารถลดจํานวนผู้ป่วยในโรงเรียนได้ 
 
 ภาพท่ี 5 แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบข้อมูล ปี 2559 กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (Median) วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (รายงาน 506 อําเภอควนเนียง) 
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จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม จําแนกตามอาชีพ  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2559  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2559
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 จากภาพ แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบข้อมูลปี 2559 กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (Median) มีค่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 2 – 3 เท่า พบผู้ป่วยในช่วงสัปดาห์ท่ี 37-41 มีการ
ระบาดใหญ่แบบกระจายในพ้ืนท่ี พบผู้ป่วยสูงในช่วงปลายปี มีการระบาดหนักในหลายพ้ืนท่ี  
 
 ภาพท่ี 6 แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี 2559 กับ
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (Median) ระหว่างวันท่ี1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (รายงาน 506 อําเภอควน
เนียง) 
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   เปรียบเทยีบข้อมูลปี 2559 กบัค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

Median
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   เปรียบเทยีบข้อมูลปี  2559  กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

Median 2559



 

 จากภาพ แสดงจํานวนผู้ป่วยด้วย
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (Median
ถึงการระบาดหนักในปีท่ีผ่านมา และในช่วงปลายปีมีการเกิดผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานประมาณ 
เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกปรอยๆตลอดท้ังเดือน 
มาสสุดท้ายของปี 
 
 ภาพท่ี 7 แสดงจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบ  
และค่ามัธยฐาน ปี 2554 – 2558

 
 จากภาพ จํานวนผู้ป่วยไข้เลือ
ค่ามัธยฐานปี 2554 – 2558 ปี 
ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 
(คิดเพ่ิมข้ึน3เท่าของค่ามัธยฐาน) 
ต่อเนื่อง เพ่ือติดตามการควบคุมและหยุดยั้งการเกิดผู้ป่วยใหม่ได้
 
 ภาพท่ี 8 แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วย
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม  ถึง

จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลปี
Median) พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานมากต้ังแต่เดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี แสดงให้เห็น

ถึงการระบาดหนักในปีท่ีผ่านมา และในช่วงปลายปีมีการเกิดผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานประมาณ 
เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกปรอยๆตลอดท้ังเดือน และในบางพ้ืนท่ีมีค่า HI/CI สูงกว่าเกณฑ์ ทําให้

จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบ  
58 

จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบ
ปี 2559 ผู้ป่วย 109 ราย อัตราป่วย 318.64 ต่อแสนประชากร

ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2555 – 2559) ผลลัพธ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
) แนวทางแก้ไข มีการประชุมและติดตามการควบคุมโรค โดยเวที 

ต่อเนื่อง เพ่ือติดตามการควบคุมและหยุดยั้งการเกิดผู้ป่วยใหม่ได้ 

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกตามพ้ืนท่ี อําเภอควนเนียง 
มกราคม  ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (รายงาน 506 อําเภอควนเนียง

8

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2559 กับ
สูงกว่าค่ามัธยฐานมากต้ังแต่เดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี แสดงให้เห็น

ถึงการระบาดหนักในปีท่ีผ่านมา และในช่วงปลายปีมีการเกิดผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานประมาณ 3 เท่า เนื่องด้วย
สูงกว่าเกณฑ์ ทําให้เกิดโรคตลอดช่วงไตร

จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบ  

 

ดออก อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จําแนกรายเดือน เปรียบเทียบกับ
ต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรค
ผลลัพธ์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 71.77 % 

แนวทางแก้ไข มีการประชุมและติดตามการควบคุมโรค โดยเวที SRRTอย่าง

จําแนกตามพ้ืนท่ี อําเภอควนเนียง 
อําเภอควนเนียง) 
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 จากภาพ แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลือดออก จําแนกตามพ้ืนท่ี อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา ตําบลท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตําบลรัตภูมิ อัตราป่วยเท่ากับ 403.97 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือตําบลห้วยลึก ตําบลบางเหรียง และตําบลควนโส อัตราป่วยเท่ากับ 344.9 , 
236.33 , 205.03 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ 
 
 ภาพท่ี 9 แสดงการคํานวณหาพ้ืนท่ีเสี่ยงไข้เลือดออก ปี 2560 จําแนกระดับความเสี่ยงตามตําบล อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ความรุนแรง 
ค่า

คะแนน 
รัตภูม ิ ควนโส ห้วยลึก บางเหรียง 

พ้ืนท่ีระบาดซํ้าซาก 
(Endemic Area)  

 1-5 3 4 5 4 

อุบัติการณ์โรคในปีปัจจุบัน 
(Incidence)  

 1-5 2 3 3 4 

รวม 10 5 7 8 8 

  คะแนนความรุนแรงท่ีได้ (A) 5  2.5 3.5 4 4 

โอกาส           

การเคลื่อนย้ายประชากร  1-3 4 2 1 3 

ความหนาแน่นของประชากร
ต่อพ้ืนท่ี 

 1-5 5 2 1 2 

การมีส่วนร่วม/ความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านไข้เลือดออก 

 1-5 5 2 4 3 

รวม 13 14 6 6 8 

คะแนนโอกาสเสี่ยงท่ีได้ (B)  5 5.4 2.3 2.3 3.1 

ระดับความเสี่ยง (AXB) 25 13.5 8.1 9.2 12.4 

403.97

205.03

344.9

236.33
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พื5นที$

อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไข้เลอืดออกรวม จาํแนกตามพื5นที$  อาํเภอควนเนียง 

จงัหวดัสงขลา  ระหว่างวนัที$  1 มกราคม 2559  ถงึวนัที$  31 ธันวาคม 2559
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  จากภาพ แสดงการคํานวณหาพ้ืนท่ีเสี่ยงไข้เลือดออก ปี 2560 จําแนกระดับความเสี่ยงตามตําบล อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา คํานวณแนวโน้มความเสี่ยงในปี 2560 โดยตําบลท่ีมีความเสี่ยงสูงโรคไข้เลือดออกสูงสุด 
ในปี 2560 คือ ตําบลรัตภูมิ ระดับความเสี่ยง 13.5 รองลงมาคือ ตําบลบางเหรียง ตําบลห้วยลึก และตําบลควนโส 
คิดระดับความเสี่ยง 12.4 , 9.2 และ 8.1 ตามลําดับ ซ่ึงในพ้ืนท่ีเสี่ยงควรดําเนินการเฝ้าระวังการเกิดโรคแต่เนิ่นๆ 
เนื่องด้วยในปี 2559 นี้ มีการระบาดปลายปีแบบกระจาย 
 

� ตัวช้ีวัดหลัก 
  1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (2555 – 2559) 
 ผลลัพธ์ : เพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.77 % (คิดเพ่ิมข้ึน3เท่าของค่ามัธยฐาน) 
   2. ร้อยละ 70 ของตําบล สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัวยาวท่ีสุด (ห่างกัน 4 สัปดาห์
ข้ึนไป) 
 ผลลัพธ์ : ปี 2559 อําเภอควนเนียง พบผู้ป่วย Gen-2 จํานวน 16 ราย ซ่ึงพบในทุกตําบล คิดเป็น 100%
ท่ีมีผู้ป่วย Gen-2 
   3. ค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนด (HIในชุมชน <10 ,CIในโรงเรียน = 0 ,CIในสถานบริการ=0) 
 ผลลัพธ์ : HI ในชุมชน <10  = 5.2 (หมู่บ้านท่ีพบHI>10 คือ หมู่ท่ี 3บ้านปากบางภูมิ = 13.2) 
   CI ในโรงเรียน      = 1.2 (เกิน) 
   CI ในสถานบริการ = 0 
  
 ภาพท่ี 10 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ12ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อําเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา (Generation 2 คือ 2 เท่าของระยะฟักตัวท่ียาวท่ีสุด = 28วัน ผู้ป่วยท่ีพบห่างกัน 4 wks 
ให้ถือเป็นเหตุการณ์ใหม่) 

ปี
พ.ศ. 

จํานว
น

ผู้ป่วย 

อัตราป่วย
ต่อ

ประชากร
แสนคน 

จํานวน
เหตุการ
ณ์ Gen-

2 

ร้อยละของ
Gen-2ของ

จํานวน
ผู้ป่วย

ไข้เลือดออก
ท้ังหมด 

ค่าmedain
ของอัตรา

ป่วยย้อนหลัง 
5 ปี 

ลดลง 
12%ของ

ค่า
medain 

อัตราป่วย
ลดลง12%

ของค่า 
medain(
อัตราป่วย
ต้องไม่เกิน) 

สรุปผล
ผ่านเกิน
หรือไม่ 

ลดลง-
เพ่ิมข้ึนก่ี% 

2559 107 1532.9 16 14.95 135.34 16.24 119.10 เกิน 
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1032.63 

2558 64 186.63 7 10.94 166.93 20.03 146.90 เกิน 
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 11.80 

2557 34 99.15 2 5.88 159.87 19.18 140.69 ผ่าน 
ลดลงร้อยละ 

38.00 

2556 76 221.63 12 15.79 135.36 16.24 119.11 เกิน 
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 63.73 

2555 32 95.05 5 35.71 121.18 14.54 106.64 ผ่าน 
ลดลงร้อยละ 

21.57 
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 จากภาพ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ12ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา ปี 2559 มีจํานวนผู้ป่วย Gen-2 จํานวน 16 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.95 อัตราป่วยเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1032.63 (คิดเป็น 3เท่าของค่ามัธยฐาน) 
 
 ภาพท่ี 11 แสดงค่าดัชนีภาชนะท่ีพบลูกน้ํายุงลาย(HI)ในเขตอําเภอควนเนียง จําแนกรายตําบล ประจําปี 
2559 (เกณฑ์HIไม่เกิน10) 

ตําบล ผลการสํารวจชุมชน ผลการสํารวจโรงเรียน ผลการสํารวจ
โรงพยาบาล 

ผลการสํารวจโรงแรม ผลการสํารวจศาสน
สถาน 

ผลการสํารวจโรงงาน 

จํานวน
ท่ี
สํารวจ 

จํานวน
ท่ีพบ
ลูกนํ้า 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ท่ี
สํารวจ 

จํานว
นท่ี
พบ
ลูกนํ้า 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ท่ี
สํารวจ 

จํานวน
ท่ีพบ
ลูกนํ้า 

ร้อย
ละ 

จํานวน
ท่ี
สํารวจ 

จํานวน
ท่ีพบ
ลูกนํ้า 

ร้อย
ละ 

จําน
วน
สําร
วจ 

จํานว
นท่ี
พบ
ลูก
นํ้า 

ร้อย
ละ 

จํา
นว
นท่ี
สําร
วจ 

จํานว
นท่ี
พบ
ลูก
นํ้า 

ร้อย
ละ 

รัต
ภูมิ 

3552 241 6.8 9 
 

0 
 

0.0 1 0 0.0 0 0 0 10 2 20.0 2 0 0.0 

ควน
โส 

1219 60 
 

4.9 6 2 33.3 0 0 0.0 0 0 0 4 2 50.0 0 0 0.0 

ห้วย
ลึก 

981 28 2.9 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 10 0 0 0 0 0.0 

บาง
เหรี
ยง 

1817 62 3.4 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.0 

รวม 7569 391 5.2 26 2 7.7 1 0 0.0 0 0 0 32 4 12.5 2 0 0.0 

 
 จากภาพ แสดงค่าดัชนีภาชนะท่ีพบลูกน้ํายุงลาย(HI)ในเขตอําเภอควนเนียง จําแนกรายตําบล ปรําจําปี 
2559 (เกณฑ์HIไม่เกิน10) ผล HIในชุมชน=5.2 , HIในโรงเรียน=7.7 , HIในโรงพยาบาล=0 , HIในโรงแรม=0 , HI
ในศาสนสถาน=12.5 , HIในโรงงาน=0  

 
� ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
1. ลงควบคุมโรคทันทีโดยใช้มาตรการ 3-3-1 โดยใช้สื่อโซเชียล(แอพพลิเคชั่น Line)ในการประสานงานของ
ทีม SRRT 
2. ปี 2560 �ไม่พบผู้ป่วย Gen-2ในพ้ืนท่ี 
3. ลงควบคุมโรคกันเป็นภาคีเครือข่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม.ในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ลง
ควบคุมโรคพร้อมกับทีมด้วย 
4. ติดตามงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการควบคุมโรค โดยใช้เวทีประชุม SRRT ระดับอําเภอเป็นระยะๆ 
5. ติดตามงานอย่างเป็นภาคีในประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะโรคไข้เลือดออกอําเภอควนเนียง 
โดยมีนาอําเภอเป็นประธาน 
6. สุ่ม HI/CI ในพ้ืนท่ีท่ีพบผู้ป่วย อย่างน้อย 4 สัปดาห์ 
 
� ปัญหาท่ีทําให้เกิดการระบาดซํ้าในพ้ืนท่ีอําเภอควนเนียง  
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านผู้ป่วย มีขยะจํานวนมาก ไม่ได้รับการกําจัดท่ีถูกวิธี(ไม่เป็นระเบียบ บ้านรก ทึบ) 
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ตระหนักถึงความสําคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
3. ทีมมีการย้ายงานและปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคบ่อย (ทีม SRRT) 
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4. ทีมพ่นขาดทักษะ หรือทําไม่ได้ตามมาตรฐาน (ทีมพ่น) 
 

� แผนดําเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกอําเภอควนเนียง พ.ศ.2559-2560  
1. ระยะสั้น  

• วิเคราะห์ ติดตามการเกิดโรคในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 
• สุ่ม HI/CI ในพ้ืนท่ีท่ีพบผู้ป่วยอย่างน้อย 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 
• กําจัด HI/CIในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
• ควบคุม CIในรพ. = 0 
• รณรงค์กิจกรรม 3 เก็บ  

  2. ระยะกลาง  
• วิเคราะห์ ติดตามการเกิดโรคในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังพ้ืนท่ีซํ้าซาก 
• ประสานหน่วยงานท้องถ่ิน เช่น หน่วยงานของเทศบาลตําบลบางเหรียงในการขุดหลุมฝังกลบขยะ 
• วางแผนสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนท่ีให้เพียงพอ 
• ติดตามประเมินประสิทธิภาพการควบคุมโรคของทีมพ่นในพ้ืนท่ี 
• โครงการอบรมศักยภาพทีมพ่นปี 2560 
• โครงการอบรม SRRT ก่อนปฏิบัติงานจริงให้ครบทุกรพ.สต. 

3. ระยะยาว  
• โครงการนําร่อง 1 สถานบริการ 1 หมู่บ้าน  

 
� ข้อแนะนํา 

 1. ติดตามควบคุมลูกน้ํายุงลายในสถานท่ีสาธารณะต่างๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย เช่น 
 - โรงพยาบาลและบ้านพักเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
 - โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลท้ังของรัฐและเอกชน 
 - วัด/สถานปฏิบัติธรรม/มัสยิด 
 - ห้องน้ํา/ห้องส้วม ในสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เช่น ป๊ัมน้ํามัน 
 - สถานราชการต่างๆ เช่น ท่ีว่าการอําเภอ เทศบาล อบต. ในเด็ก 
 2. พิจารณารณรงค์ในพ้ืนท่ีท่ีพบผู้ป่วย Gen-2  
  

� ข้อเสนอแนะ 
• ระบบเฝ้าระวัง � แจ้ง case ทันทีหรือช้าสุดภายใน 24 ชม.หลัง Dx. 
• การสอบสวนโรค � ท่ีอยู่ท่ีแท้จริง โรงเรียน โรงงาน 
• การควบคุมโรค � ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา/พิจารณารณรงค์ 
• ควบคุมโรคเพ่ือหยุดการระบาด � (ทําาลายลูกน้ําา+กําาจัดยุง+ป้องกันยุงกัดPt.ฯลฯ) 
• การประเมินผล �โดยทีม SRRT ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา+

ประเมินกระบวนการควบคุมโรค 
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รายงานสถานการณ์วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 
 
 ปัจจุบันวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ยังไม่ได้บรรจุในรายการวัคซีนพ้ืนฐานท่ีภาครัฐให้บริการแก่ประชาชน 
เนื่องจากยังมีข้อจํากัดบางประการในการป้องกันไข้เลือดออก รวมท้ังขณะนี้ยังขาดข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก เช่น ความชุกของการติดเชื้อ (seroprevalence) เป็นต้น ซ่ึงทางกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะนําไปพิจารณาในการใช้วัคซีนในวงกว้าง ต่อไป ดังนั้น ประชาชนท่ี
ต้องการรับวัคซีนนี้ จึงยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง จนกว่าจะนํามาให้บริการเป็นวัคซีนพ้ืนฐานในอนาคต โดย
ไทยเริ่มมีการให้บริการวัคซีนนี้ในสถานพยาบาลหลายแห่ง ซ่ึงวัคซีนนี้ได้ผ่านการพิจารณาและการรับรองจากอย. 
แล้วว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังต้องดูแลและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด 
และร่วมกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเริ่มจากบ้านของตนเอง ชุมชน และสถานท่ีสาธารณะต่างๆ เน้น
มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” 
 วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก สามารถป้องกันการป่วยได้ร้อยละ 65 โดยท่ัวไปอาการข้างเคียงจากการรับ
วัคซีนมีค่อนข้างน้อย อาการท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดบริเวณท่ีฉีด ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ เป็นไข้ ซ่ึงอาการ
เหล่านี้หายได้ภายใน 3 วัน เนื่องจากวัคซีนนี้ทําจากเชื้อไวรัสมีชีวิตท่ีทําให้อ่อนฤทธิ์ ดังนั้นกลุ่มท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ผู้ป่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบําบัด หญิงต้ังครรภ์และหญิงท่ีอยู่ระหว่างให้นมบุตร ห้ามให้
วัคซีนนี้ สําหรับประชาชนท่ีต้องการรับวัคซีน ควรขอรับคําปรึกษาจากแพทย์ และควรมีใบสั่งแพทย์ทุกครั้ง 
          นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันวัคซีนนี้ยังไม่ได้บรรจุในรายการวัคซีนพ้ืนฐานท่ีภาครัฐให้บริการ
แก่ประชาชน เนื่องจากยังมีข้อจํากัดบางประการในการป้องกันไข้เลือดออก รวมท้ังขณะนี้ยังขาดข้อมูลสนับสนุน
ทางวิชาการตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก เช่น ความชุกของการติดเชื้อ (seroprevalence) เป็นต้น ซ่ึง
ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะนําไปพิจารณาในการใช้วัคซีนในวงกว้างต่อไป ดังนั้น 
ประชาชนท่ีต้องการรับวัคซีนนี้ จึงยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง จนกว่าจะนํามาให้บริการเป็นวัคซีนพ้ืนฐานใน
อนาคต 
          แม้ว่าขณะนี้ ประเทศไทยเริ่มมีการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในสถานพยาบาลหลายแห่ง แต่
ประชาชนยังต้องดูแลและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และร่วมกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเริ่มจากบ้าน
ของตนเอง ชุมชน และสถานท่ีสาธารณะต่างๆ และเน้นมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้
สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นท่ีเกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทําต่อเนื่องสัปดาห์
ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ํา สํารวจภาชนะใส่น้ํา ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไป
วางไข่ เพ่ือป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมท้ังการกําจัด
และควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดเช่น ทายากันยุง กําจัดยุง
โดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ ท่ีถือเป็นช่วง
สําคัญและเป็นโอกาสทองในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กําจัดลูกน้ํายุงลายเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้า
สู่ฤดูการระบาด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

ข้อมูลจาก :กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน / สํานักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันท่ี 24 มกราคม 2560 

 
 

รายงานโดย นางอรยา  สาและ 
       เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.ควนเนียง



 14

ท่ี สข ๐๐๓๒.๓๐๔/๑๑/      โรงพยาบาลควนเนียง ตําบลรัตภมูิ 
                อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
        ๙๐๒๒๐ 

           กุมภาพันธ์  ๒๕๖0 

เรื่อง  ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคตดิต่อและโรคไข้เลือดออก อําเภอควนเนียงปี 2559  

เรียน   
 เน่ืองด้วยศูนย์ระบาดวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้ทําการสรุปรายงานสถานการณ์โรคติดต่ออําเภอควนเนียง 
และโรคติดต่อสําคัญในพ้ืนท่ี คือ โรคไข้เลือดออกปี 2559 พร้อมท้ังพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคในปี 2560 ไว้ คาดว่าในปี 
2560 อําเภอควนเนียงจะมีการระบาดอย่างมาก จึงต้องใช้มาตรการท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างเข้มข้น เพ่ือจะลด
จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2560 ลงได้ ซ่ึงในปี 2560 อําเภอควนเนียง ต้องพบผู้ป่วยไม่เกิน 50 ราย จึงจะลดอัตราป่วยร้อย
ละ 20 ของค่ามัธยฐานลงได้ ดังน้ัน การพยากรณ์และการดําเนินกิจกรรมท่ีเน้นอย่างถูกจุด จะช่วยให้ทีมสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ในการน้ี ทางศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอควนเนียง ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคติดต่อและโรคไข้เลือดออก อําเภอควนเนียงปี 
2559  เพ่ือทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วและผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําไปวางแผนและดําเนินการป้องกันได้อย่างถูกจุด 
รายละเอียดตามท่ีแนบมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(  นายอนุรักษ์  สารภาพ  ) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนเนียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูม ิ             
โทร.  085 - 6709417  ,๐๗๔-๓๘๖๖๔๖ ต่อ ๑๑๖   
โทรสาร  ๐๗๔-๓๘๖๖๔๖ ต่อ ๑๑๒ 
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- สําเนาคู่ฉบับ - 
ท่ี สข ๐๐๓๒.๓๐๔/๑๑/      โรงพยาบาลควนเนียง ตําบลรัตภมูิ 
        อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา   
        ๙๐๒๒๐ 

                กุมภาพันธ์  ๒๕๖0 

เรื่อง  ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคตดิต่อและโรคไข้เลือดออก อําเภอควนเนียงปี 2559  

เรียน  สาธารณสุขอําเภอควนเนียง/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลทุกแห่ง/ 

        หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนควนเนียง/นายกเทศมนตรตีําบลควนเนียง/นายกเทศมนตรีตําบลบางเหรียง/ 

        นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลรตัภูม/ินายกองค์การบริหารสว่นตําบลห้วยลึก/นายกองค์การบริหาร 

         ส่วนตําบลควนโส/ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
 เน่ืองด้วยศูนย์ระบาดวิทยา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้ทําการสรุปรายงานสถานการณ์โรคติดต่ออําเภอควนเนียง 
และโรคติดต่อสําคัญในพ้ืนท่ี คือ โรคไข้เลือดออกปี 2559 พร้อมท้ังพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคในปี 2560 ไว้ คาดว่าในปี 
2560 อําเภอควนเนียงจะมีการระบาดอย่างมาก จึงต้องใช้มาตรการท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างเข้มข้น เพ่ือจะลด
จํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2560 ลงได้ ซ่ึงในปี 2560 อําเภอควนเนียง ต้องพบผู้ป่วยไม่เกิน 50 ราย จึงจะลดอัตราป่วยร้อย
ละ 20 ของค่ามัธยฐานลงได้ ดังน้ัน การพยากรณ์และการดําเนินกิจกรรมท่ีเน้นอย่างถูกจุด จะช่วยให้ทีมสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ในการน้ี ทางศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอควนเนียง ขอส่งสรุปสถานการณ์โรคติดต่อและโรคไข้เลือดออก อําเภอควนเนียงปี 
2559  เพ่ือทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วและผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําไปวางแผนและดําเนินการป้องกันได้อย่างถูกจุด 
รายละเอียดตามท่ีแนบมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(  นายอนุรักษ์  สารภาพ  ) 

         ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนเนียง 

 

 

 

 

 
กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน         อรยา    ร่าง/พิมพ์    
โทร.  ๐๗๔-๓๘๖๖๔๖ ต่อ ๑๑๖         .................ทาน 
โทรสาร  ๐๗๔-๓๘๖๖๔๖ ต่อ ๑๑๒ 

 


