
1

วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว

FMD กับการอานผลระดับภูมิ   
คุมกัน…….……….………......1

จับตามาลาเลียสายพันธุจากลิงสู
คน…....................................…3

โรคของปลาดุก........................ 5

 กรกฎาคม- กันยายน 2552...... 7

FMD กับการอานผลระดับภูมิคุมกัน
น.สพ. สุระพงษ  ชื่นจิต

Foot and mouth Disease (FMD) หรือ 
โรคปากและเทาเปอยเปนโรคที่จะพบกับปศุ
สัตวในประเทศไทย เปนปญหาในสัตวกีบคู 
เชน โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เพื่อเปนการ
ควบคุมและกําจัดโรค ทําใหมีการสราง
มาตรการปองกันตางๆ ทั้งการกักสัตว ควบคุม
การเคลื่อนยาย การสรางพื้นที่ปลอดโรค ทํา
วัคซีนรวมทั้งการทดสอบระดับภูมิคุมกันทาง
หอง ปฏิบัติการ ซึ่งการทดสอบในระดับ
หองปฏิบัติการ และผลที่ไดจะเปนคาตัวเลข 
ในการอานผลจะมีทั้งการทดสอบระดับ Titer, 
การตรวจ NS test 

ระดับ Titer เปนคาที่เกิดจากการ
ทดสอบหาระดับภูมิคุมกันตอโรค ซึ่งใน
ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก ใชวิธี 
ELISA Test ซึ่งเปนวิธีที่มีความไวสูงมากใน
การทดสอบหาระดับภูมิคุมกันตอโรคปากเทา
เปอย 3 ไทป คือ O A และ Asia I  

NS Test หรือ Non-Structural Protein 
Test คือการทดสอบหาระดับภูมิคุมกันตอ
โปรตีนชนิดที่ถูกตัดออกไปในขบวนการผลิต
วัคซีน วิธีใชในการจําแนกสัตวที่มีระดับ
ภูมิคุมกันที่เกิดจากการไดรับเชื้อในธรรมชาติ 
ออกจากสัตวที่มีภูมิคุมกันที่เกิดจากการไดรับ
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แตนอกจากนี้การอานผล
ตองประกอบกับผลของ NS test 
ดวย ถา NS test เปนบวกแสดงวา
เกิดจากการรับเชื้อตามธรรมชาติ 
แตถา NS test เปนลบ แสดงวา
ระดับ Titer ที่ไดเกิดมาจากการ
ทําวัคซีน

ตัวอยางการอานผลระดับ 
Titer จากใบตอบผล

ลําดับที่ 1 พบวา Titer ทุก
ตัวเปนศูนย และผลของ NS Test 
เปนลบ 

ลําดับที่ 2 มีเพียง ไทป Asia 
I ที่มีระดับ Titer สูงกวา 40 ซึ่ง
แสดงวาตอบสนองและมีการสราง 
และเมื่อรวมกับผล NS Test ที่
เปนลบ สัตวตัวนี้มีการตอบสนอง
ตอการไดรับวัคซีน โดยตอบสนอง
เพียงไทปเดียวคือ Asia I

ลําดับที่ 3 Titer ทั้ง 3 ไทป 
อยูในระดับ Titer ที่ 160 และ 
320 ถือวาตอบสนองและมีการ
สรางแอนติบอดี และผลของ NS 
Test เปนลบ แสดงวา Titer เกิด
จากการไดรับวัคซีน

ลําดับที่ 4 อานผลไดวาสัตว
เคยไดรับเชื้อจากธรรมชาติเปน
ชนิดไทป A โดยพิจารณาจากผล 

NS test ที่เปนบวก แลวมีระดับ 
Titer ที่ 320 

ลําดับที่ 5 อานผลไดวาสัตว
เคยไดรับเชื้อจากธรรมชาติเปน
ชนิดไทป A O และ Asia I จาก
ผล NS test ที่เปนบวก แลวมี
ระดับ Titer ตอไทป A ที่ 80, O 
ที่ 160 และ Asia I ที่ 160

ลําดับที่ 6 อานผลไดวาสัตว
เคยไดรับเชื้อจากธรรมชาติเปน
ชนิดไทป A O และ Asia I จาก
ผล NS test ที่เปนบวก แลวมี
ระดับ Titer ตอไทป Asia I ที่ 
320 

สวนระดับภูมิคุมกันตอโรค
หรือ Protection level นั้น ทาง
กลุมงานระบาดวิทยาทางสัตว
แพทย ของสํานักควบคุมปองกัน
และบําบัดโรคสัตวไดกําหนดคา
Titer สําหรับใชในกรวิเคราะหผล
ไทป A O และ Asia I ที่ มากกวา
หรือเทากับ 80 

จากผลที่ไดสามารถนําไปใช
ในการประเมินประสิทธิภาพการทํา
วัคซีนหรือนําไปประเมินการระบาด
ของโรคไดในกรณีของสัตวที่
ไมไดรับวัคซีน

ทั้งนี้การแปลผลของระดับ
ภูมิคุมกันในระดับที่ละเอียด
จําเปนตองมีปจจัยอื่นประกอบดวย 
เชน ขอมูลการระบาดของโรคใน
พื้นที่ ขอมูลการทําวัคซีน สุขภาพ
ของสัตวที่ไดรับ การเลี้ยงดู การ
จัดการภายในฝูง ฯลฯ 
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สพ.ญ. ธรรมรัฐ  หรพรอม

มีเรื่องราวขาวสารรูทันโรค
ปจจุบันรอนๆ ที่ทั้งคนทั้งสัตวเขา
ไปเกี่ยวของดวยกันอีกแลวคะสืบ
เนื่องมาจากเมื่อวันที่ 11 กันยายน

ที่ผานมามีขาวในหนาหนังสือพิมพ
และจดหมายขาวของรัฐถึงการที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ของไทยไดมีคําสั่งใหกรมควบคุม
โรคเฝาระวังโรคมาลาเรียสายพันธุ
ใหม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเขตแดน
ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน จาก
การที่นักวิจัยของมาเลเซียไดคน 
พบเชื้อมาลาเรียสายพันธุใหมที่เดิม
มีการกอโรคเฉพาะในลิง แตปจจุบัน
พบวามีการติดเชื้อในคนไดและมี
รายงานผูปวย

และเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ฉบับนี้จึงไดนําเสนอขอมูลของมาลาเรียสาย
พันธุใหมเพื่อที่จะไดทราบ และตระหนักถึงอันตรายของโรคใหม ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อความรวมมือกันในการเฝาระวังโรคติดตอระหวางสัตวและคน

มาลาเรียสายพันธุใหมนี้เกิด
จากการติดเชื้อปรสิตพลาสโม
เดียม โนซี่(Plasmodium 
knowlesi) เดิมเปนโรคติดตอใน
กลุมลิงโลกเกาและมีรายงานการ
พบเชื้อในลิงกัง(Pigtailed 
macaque, Macaca 

nemestrina) ลิงแสม(Long-tailed 
Macaque, Macaca fascicularis) 
ลิงกังเปนลิงที่ชาวสวนมะพราวเลี้ยง
และฝกใหเก็บลูกมะพราว กรณีคนที่

ติดเชื้อหาก
ไมไดรับการ
รักษาอยาง

จับตามาลาเรียสายพันธุจากลิงสูคนจับตามาลาเรียสายพันธุจากลิงสูคน
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ทันทวงทีอาการจะรุนแรงขึ้นและ
ทําใหเสียชีวิตไดเพราะเชื้อ
สามารถขยายพันธุในกระแสเลือด
ใน 24 ชั่วโมง มีรายงานผูปวยราย
แรกในป ค.ศ.1965 เปนชาว
อเมริกันที่เพิ่งกลับจากมาเลเซีย 
และพบการรายงานในมาเลเซีย
อีกครั้งเมื่อป ค.ศ.1971 และ
นับตั้งแต ค.ศ.2004 เปนตนมาก็
พบอุบัติการณการเกิดโรค
มาลาเรียจากการติดเชื้อสายพันธุ
นี้มากขึ้นเรื่อยๆ และ ค.ศ.2009 
พบผูปวยในประเทศไทยที่จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดยะลา
โรคมาลาเรีย    

เกิดจากการติดเชื้อพลาสโม
เดียมซึ่งเปนปรสิตในเลือดกลุม 
Primate malaria พบไดทั่วไปใน
เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต
โดยเฉพาะในบอเนียว มาเลเซีย 
พมา ฟลิปปนส สิงคโปร และใน
ไทยมักพบการติดเชื้อบริเวณ
ชายแดนไทย-พมา, ไทย-กัมพูชา
และไทย-มาเลเซีย 

สาเหตุของโรค ประเทศ
ไทยมีรายงานการพบเชื้อ5 ชนิด
ไดแก พลาสโมเดียม ฟลซิปารั่ม
(Plasmodium falciparum) เปน
ชนิดที่พบมากที่สุด พบรองลงมา
อีก 3 ชนิด คือ พลาสโมเดียม 
ไวแวกซ (Plasmodium vivax) 
พลาสโมเดียม มาลาเรียอี่
(Plasmodium malariae) และพ
ลาสโมเดียม โอวาเล 
(Plasmodium ovale) สําหรับ
เชื้อมาลาเรียชนิด พลาสโมเดียม 
โนซี่ (Plasmodium knowlesi) 

เปนเชื้อมาลาเรียชนิดที่ 5 ที่พบใน
ผูปวยประเทศไทย

การติดตอ มียุงกนปลองเปน
พาหะในการแพรเชื้อชนิดที่สําคัญ
คือ ชนิด Anopheles latens และ 
Anopheles leucosphyrus

วงจรชีวิต เชื้อปรสิตพลาสโม
เดียมทั่วไป แบงตัวครบวงจรใน
เลือดใชระยะเวลา 48-72 ชั่วโมง 
แตเชื้อพลาส-โมเดียม โนซี่ ใช
ระยะเวลาแบงตัวครบวงจรในเลือด
เพียง 24 ชั่วโมง

ปริมาณเชื้อจะมีมากและไปอุด
ตันตามเสนเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงตับ 
ไต ทําใหเกิดไตวาย ตับวาย
เสียชีวิตไดงาย(สาเหตุการตาย
นาจะเปนปริมาณเชื้อมาก แบงตัว
เร็ว ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกมากจน
เกิด septic shock และตาย)

อาการ อาการสําคัญ คือ
ไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ

การปองกันและรักษา 
ปองกันไมใหยุงกัดโดยนอนในมุง 
ทายากันยุง หลีกเลี่ยงการเขาปา
โดยไมจําเปนและหากมีไขหนาวสั่น 
ปวดศีรษะ หลังกลับออกจากปาหรือ
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
มาลาเรียใหรีบไปพบแพทยที่
โรงพยาบาลหรือคลินิกมาลาเรีย
ประจําหมูบานหรือชุมชน พรอมให
ประวัติการเขาปาใหแพทยทราบ
เพื่อตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียและ
ใหยารักษาที่ตรงกับเชื้อ ยาที่ใชใน
การรักษา ไดแก chloroquine และ 
mefloquine

อุบัติการณการเกิดโรค 
ประเทศไทยเคยมีการพบผูปวย
มาลาเรียสายพันธุใหมนี้เมื่อป พ.ศ. 
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2542สําหรับสถานการณโรค
มาลาเรียของประเทศไทย ตั้งแต
วันที่ 4 มกราคม – 29 สิงหาคม 
2552 พบผูปวยมาลาเรียทั้งหมด 
26,139 ราย เปนคนไทย 11,383 
ราย ตางชาติ 14,756 ราย โดย
ผูปวยไทยพบติดเชื้อลดลงกวาป
2551 ประมาณรอยละ 30 สวน
ผูปวยตางชาติพบติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 5 จังหวัดที่พบ
มาก 10 ลําดับ ไดแก ตาก 
รองลงมา ยะลา กาญจนบุรี
แมฮองสอน ชุมพร นราธิวาส ศรี
สะเกษ จันทบุรี สุรินทร และ
ประจวบคีรีขันธ และพบผูปวยติด
เชื้อ Plasmodium  knowlesi
แลว 3 ราย คือ ที่จังหวัดยะลา 2 
ราย และจังหวัดจันทบุรี 1 ราย 
จากรายงานการสอบสวนโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข ในเบื้องตน
ยังไมทราบวาผูปวยทั้ง 3 ราย ติด

เชื้อมาลาเรียสายพันธุใหมได
อยางไร และจากรายงานของ
ประเทศมาเลเซียในชวงเดือน
กรกฎาคม 2549–2551 พบผูปวย
ดวยมาลาเรียสายพันธุใหม 150 คน 
และเสียชีวิตแลวไปแลว 2 ราย  แม
โรคนี้จะมีความรุนแรงทําใหเกิดการ
ปวยอยางรวดเร็ว และอาจทําให
เสียชีวิต หากเรารูเทาทันโรค 
ปองกันไมใหถูกยุงกัด กําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงรอบๆ บาน และสําหรับ
พื้นที่ที่มีลิงหมั่นสังเกตอาการปวย
ของลิงก็สามารถปองกันโรคนี้ได 
และพื้นที่เสี่ยงของโรค คือบริเวณ
ตะเข็บชายแดนไทย-มาเลเซีย หาก
ใครไปแถวๆ นั้นหรือมีเพื่อนฝูงญาติ
มิตรจากทางใตมาเยี่ยมเยียนแลว
เกิดปวยไขขึ้นมา ก็ฝากใหนึกถึง
มาลาเรียสายพันธุใหมกันดวยนะคะ 
รูเร็ว รักษาเร็ว แคนี้ชีวีก็ปลอดภัย
แลวคะ

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000105797
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_knowlesi
http://www.malariajournal.com/content/8/1/15
http://www.kmddc.go.th/newsitem.aspx?itemid=3759
N.J. White. Plasmodium knowlesi : The Fifth Human Malaria Parasite. 

Clinical Infectious Diseases; 2008, 46:172-173.
Janet Cox-Singh, Timothy M. E., Kim-Sung Lee, Sunita S.G. Shamsul, Asmad 

Matusop, Shanmuga Ratnam, Hasan A. Rahman, David J. Conway and 
Balbir Sigh. Plasmodium knowlesi Malaria in Human Is Widely 
Distributed and Potentially Life Threatening.  Clinical Infectious 
Diseases, 2008,  46: 165-171.



อางอิง

โรคของปลาดุก
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น.สพ.ชัยนาท  แสนยศ

โรคของปลาดุกมักเกิดจาก
ปญหาคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงไมดี 
ซึ่งอาจเกิดจากการใหอาหารมาก

เกินไป จนอาหารเหลือเนาเสีย 
เพราะปลาดุกมีนิสัยกินอาหารใหม
แลวจะสํารอกอาหารเกาทิ้ง ควรมี

การเปลี่ยนถายน้ําระดับกนบอทิ้ง
อยางสม่ําเสมอในปริมาณ 20 - 
30% ของน้ําในบอ แลวนําน้ําที่

พักไวเติมลงไปใหอยูในระดับเดิม เมื่อปลาเปนโรคแลวจะรักษาใหหายได
ยากและสิ้นเปลืองคาใชจาย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดจึงควรปองกันไมใหเกิดโรค
โดยวิธีตางๆ ดังนี้

1.ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธีที่เหมาะสมกอนการปลอยลูกปลา
2.ซื้อพันธุปลาจากแหลงที่เชื่อถือได  ลูกปลาแข็งแรงปราศจากโรค
3.ไมควรปลอยลูกปลาลงเลี้ยงหนาแนนเกินไป
4.ควรหมั่นตรวจอาการของปลาอยางสม่ําเสมอ  ถาเห็นผิดปกติตอง

รีบหาสาเหตุและแกไขทันที
5. เปลี่ยนถายน้ําจากระดับกนบออยางสม่ําเสมอ โดยเปลี่ยนถายน้ํา

เกาออกปริมาณ 20-30% ของน้ําในบอ และนําน้ําที่พักเติมไวระดับเทาเดิม
6.อยาใหอาหารจนเหลือ ใหปริมาณพอดีในแตละมื้อ และระวังอยาให

อาหารตกคาง
ในกรณีที่มีการปองกันอยางดีแลวแตปลาก็ยังปวยเปนโรค ซึ่ง

มักแสดงอาการใหเห็น โดยแบงอาการของโรคเปนกลุมใหญๆ ดังนี้
การติดเชื้อจากแบคทีเรีย 

จะมีอาการตกเลือด มีแผลตาม
ลําตัวและครีบ ครีบกรอน ตาขุน 
หนวดหงิก  กกหูบวม  ทองบวม มี
น้ําในชองทอง  กินอาหารนอยลง
หรือไมกินอาหาร  ลอยตัว

อาการจากปรสิต จะมี
เมือกมาก มีแผลตามลําตัว  ตก
เลือด ครีบเปอย จุดสีขาวตาม
ลําตัว  สีตามลําตัวซีดหรือมีสีเขม
ผิดปกติ เหงือกซีด วายน้ําทุรนทุ
ราย  ควงสวานหรือไมตรงทิศทาง

อาการจากอาหารมี
คุณภาพไมเหมาะสม คือ  ขาด
วิตามินบีจะทําใหกะโหลกราว 
บริเวณใตคางจะมีการตกเลือด ตัว
คด กินอาหารนอยลง ถาขาด
วิตามินบี ปลาจะวายน้ําตัวเกร็งและ
ชักกระตุก

อาการจากคุณภาพน้ําใน
บอไมดี ปลาจะวายน้ําขึ้นลงเร็ว
กวาปกติ ลอยหัว ครีบกรอนเปอย 
หนวดหงิก เหงือกซีดและบวม 
ลําตัวซีด ไมกินอาหาร ทองบวมมี
แผลตามตัว
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การใชน้ํายาและสารปฏิชีวนะกําจัดโรค
1.เกลือ มีคุณสมบัติในการกําจัดแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราและปรสิต 

บางชนิดลดความเครียดของปลา  อัตราการใช 0.1-0.5% แชตลอด หรือ 
0.5-1.0% แชภายใตการดูอยางใกลชิด

2.ปูนขาว มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อกอนปลอยปลาปรับ pH ของดิน
และน้ํา  อัตราการใช  60-100 กก./ไร ละลายน้ําแลวสาดใหทั่วบอ

3.คลอรีน คุณสมบัติใชฆาเชื้ออุปกรณตางๆ ที่ใชกับบอเลี้ยงปลา 
อัตราการใช 10 มิลลิกรัมตอน้ํา 1  ลิตร แช 30 นาที แลวลางดวยน้ําสะอาด
กอนใช

4.ดิพเทอรเร็กซ(Dipterex) มีคุณสมบัติใชกําจัดปลิงใส เห็บปลา 
หนอนสมอ อัตราการใช 0.25-0.5 มิลลิกรัมตอน้ํา 1  ลิตร ใสลงในบอทันที  
ยาที่ใชควรเปนผงละเอียดสีขาว  ถายาเปลี่ยนเปนของเหลวไมควรใช

5.ฟอรมาลิน(Formalin) คุณสมบัติใชกําจัดปรสิตภายนอกทั่วไป  
อัตราการใช  50 ซีซี ตอน้ํา  1  ลิตร ระหวางการใชควรระวังการขาด
ออกซิเจนในน้ํา

การใชฟอรมาลินและดิพเทอรเร็กซนั้น ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
  ใชสวิงตาถี่ชอนลูกปลาที่แชน้ํายาแลวลงเลี้ยงในบอ สวนน้ํายา

ที่ใชแลวไมควรเทลงบอ
  หลังจากปลอยลูกปลาลงเลี้ยงในบอประมาณ 3 - 5 วัน ควรใช

น้ํายาดังกลาวผสมกับน้ําสะอาดสาดลงไปใหทั่วบออีกหนึ่งครั้ง 
  ควรใชน้ํายาฯ ผสมกับน้ําสะอาดสาดใหทั่วบอทุกๆ 15 - 18 วัน 
ควรกระทําในกลางวันเทานั้น

6.ออกซีเตตราซัยคลินและเทอรรามัยซิน คุณสมบัติใชกําจัดเชื้อ
แบคทีเรีย อัตราการใชผสมกับอาหารในอัตรา 10 - 20 กรัมตอน้ํา 1 ตัน 
นานติดกัน 5 - 7 วัน

7.ไดเอ็นบิวทีลทินออกไซด  ใชในกรณีที่มีพยาธิเกิดในระบบ
ทางเดินอาหาร อัตราการใช  1% (ยา  1  สวนตออาหารปลา  99 สวน) 
ผสมกับอาหารใหปลากินติดตอกันเปนเวลา  3  วัน

8.แคลเซี่ยม  ใชในกรณีที่ปลาเปนโรคตัวแข็งและกะโหลกราว  ใช
อาหารธาตุพวกแคลเซียม  ผสมลงในอาหารปลาที่เคยใหตามปกติ  อัตรา
การใชในอัตราสวนแคลเซียมหนัก 20 – 22  กรัม ตออาหารปลา 100  กก. 
และควรใหติดตอกันเปนเวลา  7 - 10 วัน
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
กรกฎาคม – กันยายน   2552

จํานวนตัวอยางที่สง
ตรวจ

ชนิด
สัตว

ซา
ก, 
มี

ชีวิ
ต

เลือ
ด, 

ซีรั่ม

อุจจ
าระ

เชื้อ
ปาย
สําลี

โรคที่ตรวจพบ
จํานวน
ตัวอยา
งที่พบ

โค 113 3,54
8

33 - Mastitis 3

กระบือ - 12 - - - -

สุกร 7 160 2 74

- Classical swine fever
- Porcine respiratory 
and   
  reproductive 
syndrome

10
2

แกะ - 132 1 - - -

แพะ 1
2,67

0
1 - Brucellosis 27
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ไก 98
6,68

1 17
17,92

7

- Chicken Infectious
Anemia
- Marek’s disease

6
2

เปด 16 217 24 27,00
3

Duck plague 4

นก
ธรรมชาติ

25 - - 223 - -

นก
กระทา

- - - 12 - -

นกกระจ
อกเทศ

- - - 180 - -

มา - 12 1 - - -
กวาง 1 25 - - - -

สัตวปก
สวยงาม

- - - - - -

สัตวปา 3 98 - - - -
สัตวน้ํา 3 - - - - -

สัตวเลี้ยง 3 6 1 - - -
สัตวทดล

อง
6 - - - - -



ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง
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เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….

ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ :  สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม    นางสาววิลาวรรณ  บุตรกูล
กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิติภัทท  สุจิต น.สพ.ชัยนาท  แสนยศ นางนงลักษณ  แสงแกว

น.สพ.เสกสิทธ์ิ  สิงหแจม นายบรรเทา  คําสี นางสาวโยธกานต  สิงหวงศ
น.สพ.สุรพงษ  ชื่นจิต นายสุภัทศิริ  อภินันทน นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ
น.สพ.สืบชาติ  สัจจาวาทิต นายประสิทธิ์  สวัสดิ์วานิชวิชัย

กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน


