รายงานการประชุมประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
***************************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายสมหวัง
อิฐรัตน์
๒.นางบุษบา
เล่าเรื่อง
๓.นางทองม้วน
สิมมา
๔.นางจรัสศรี
ถิ่นทัพไทย
๕.นายกิตติพงษ์
อิ่มจิตร
๖.นายบัญชี
ยังมี
๗.นางสาวสุมณฑา
คงทน
๘.นางจตุพร
ล้าประเสริฐ
๙.นางทองวดี
สุวรรณลา
๑๐.นางดาวแจ้ง
กากแก้ว
๑๑.นายชัน
โพยมแจ่ม
๑๒.นางอรอนงค์
กระแสโสม
๑๓.นายสุวพันธ์
ทันแก้ว
๑๔.นายอัครพงษ์
แก้วยศ
๑๕.นางจุฑารัตน์
จาปาทอง
๑๖.นางสาววรรณิศา พูดเพราะ
๑๗.นายวิษณุรักษ์
ศรีทอง
๑๘.นางชนกพร
สังข์สาลี
๑๙.นางเนตรดาว
ควรคง
๒๐.นายบรรจง
ควรคง
๒๑.นางศุภวารี
อินทร์งาม
๒๒.นางลัดดาหอม
พันธุวัฒนา
๒๓.นางอวยพร
พิศเพ็ง
๒๔ นางบุหลัน
ซ่อนกลิ่น
๒๕.นางดาวรรณ
ประสมุทร
๒๖.นางสาวติณณา
แสงดา
๒๗.นางสาวพิสมัย
บุญมี
๒๘.นางสาวปิยนันท์ จาปาทอง
๒๙.นายคาพอง
มั่นจิต
๓๐.นายอุกฤษฎ์
สีหาเพชร
๓๑.นางสาวรัตนาพร ลอยทะเล
๓๒.นายประกอบ
สุขบรรเทิง

สาธารณสุขอาเภอท่าตูม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ.
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๓๓.นางศันสนีย์
๓๔.นายบุญเลิศ
๓๕.นางสาวจรรยา
๓๖.นางสาวนลิน
๓๗.นางสาวศศิธร
๓๘.นางสาวสายเพชร
๓๙.นายธนวรรธน์
๔๐.นางสาวภควดี
๔๑.นางลัดดา
๔๒.นายภพธรรม
๔๓.นางแสงจันทร์
๔๔.นายชานิ
๔๕.นายธนภัทร
๔๖.นางดาวรรณ
๔๗.นางสาวมธุริน
๔๘.นางสุประภา

ไชยสัตย์
อินทร์งาม
ศาลางาม
ผลจันทร์
ด่านวันดี
ทีงาม
สุขุมพันธ์พิพัฒนา
ชมวิจิตร
ภู่แต่ง
สุขสนิท
ชัยงาม
ถือชาติ
ประสมุทร
ประสมุทร
มาลีหวล
วงศ์ชานนท์

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.นายจารุวัฒน์
สาแก้ว
๒.นางจีรนันท์
สานันท์
๓.นายนนท์ธวัฒน์
ยอดอินทร์
๔.นางสาวจิตตาภรณ์ หาญเสมอ
๕.นางสาวสุชาดา
ศาลางาม
๖.นางจันทร์เพ็ญ
นาคแสง
๗.นางเกษร
ชุ่มมาก
๘.นางสาวเบญจวรรณ ไทยสุรินทร์
๙.นางลฎาภา
ศรีฤทธิ์
๑๐.นางสาวชรินดา
จาปาทอง
๑๑.นางสาวจันจิรา
เสาทอง
๑๒.นางสาวสุพรรณีย์ สาระพันธ์
๑๓.นายอชิรวัฒน์
กว้างขวาง
๑๔.นางสาวธัญรดา
ครึ่งมี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานสุขภาพชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
แพทย์แผนไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการทันตสาธารณสุข

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาคลอด
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
โดย นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอาเภอท่าตูม ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ก่อนระเบียบวาระประชุม
ท่านสาธารณสุขอาเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สงั กัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม และคณะเจ้าหน้าทีส่ ังกัดโรงพยาบาลท่าตูม ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัตกิ ารภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operations Center,EOC) ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบดังนี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.surinpho.go.th/ ไปที่ ระบบงาน สสจ. หัวข้อประชุมประจาเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องที่ ๒. เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอท่าตูม ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
ก่อนระเบียบวาระประชุม
มอบใบประกาศนียบัตรรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจาปี 2562 แก่ทีมผู้กอ่ การดี (Merit Maker)
และทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ(District Road Traffic Injury:D-RTI) ดีเยี่ยม
(Advanced) ดังนี้
1. ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอาเภอ(District Road Traffic Injury:DRTI) ดีเยี่ยม(Advanced) ได้แก่
 อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระดับ Advanced
2. ทีมผูก้ ่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้า ระดับทอง ได้แก่
 ทีมผูก้ ่อการดีตาบลท่าตูม
 ทีมผูก้ ่อการดีตาบลพรมเทพ
3. ทีมผูก้ ่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้า ระดับเงิน ได้แก่
 ทีมผูก้ ่อการดีบัวโคก
 ทีมผูก้ ่อการดีบะ
 ทีมผูก้ ่อการดีเมืองแก
 ทีมผูก้ ่อการดีหนองม่วง
 ทีมผูก้ ่อการดีทุ่งกุลา
 ทีมผูก้ ่อการดีม่วงมูล
4. ทีมผูก้ ่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้า ระดับทองแดง ได้แก่
 ทีมผูก้ ่อการดีตาบลกระโพ
๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันไวรัสโคโรน่า และเรื่องภัยแล้ง

- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จะมามอบนโยบายที่
บุญมีชัยฟาร์ม
๒.๒ การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. : ปกครองอาเภอ
ศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) ได้กาหนด
ขั้นตอนแผนการรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยให้สานักทะเบียนอาเภอ และสานักทะเบียนท้องถิ่นเขต เปิดรับ
สมัครจิตอาสา เป็นการทั่วไป ช่วงวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ อาเภอท่าตูมจึงขอเชิญ
ชวนผู้สนใจสมัคร จิตอาสา ณ สานักทะเบียนอาเภอท่าตูม ตามวันและเวลาดังกล่าว หลักฐานการสมัครฯ
บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง)
๒.๓ โครงการอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 : ปกครองอาเภอ
อาเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริก ารตามโครงการอาเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบึงระ
หาร บ้านสาโรง หมู่ที่ 4 ตาบลโพนครก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๒.๔ การรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ปกครองอาเภอ
ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับอาเภอท่าตูม กาหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต
เพื่อเก็บสารองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่อาเภอท่าตูม ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒.๕ สถานีตารวจภูธรท่าตูม/กระโพ :
๑) แจ้งความเท็จ ดาเนินการแล้ว
๒) อุบัติเหตุ แจ้งว่ารถมีประกันแต่จริงๆไม่มีประกัน ถือว่าแจ้งความเท็จจาคุก ๖ เดือนไม่รอ
ลงอาญา
๓) ยาเสพติด ผู้ค้า เป้า ๕ ราย
๔) การตัดต้นไม้ในที่มีโฉนด ดาเนินการได้ถ้าเป็นของตัวเอง
๒.๖ สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าตูม :
๑) โรคปากและเท้ าเปื่อย ขณะนี้ในเขตอาเภอท่าตูม ได้เกิ ดโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ
หมู่บ้านไหนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน ให้มารับวัคซีนได้ที่ สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าตูม
๒) โรคพิษสุนัขบ้า ตามที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นัด
อบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนแล้วดาเนินการฉีดให้สัตว์เลี้ยงต่อไป
๒.๗ สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม :
๑) สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือนมกราคม 256๓
โรค
อุจจาระร่วง
อาหารเป็นพิษ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ตาแดง
ปอดบวม
ไข้หวัดใหญ่

จานวน
240
32
26
22
20
16

อัตราป่วย/แสนประชากร
270.33
36.04
29.29
24.78
22.53
18.02

ไข้เลือดออก
มือ เท้า ปาก
บิด
สุกใส
ตับอักเสบ บี
ไข้ดาแดง
เริมที่อวัยวะเพศ
ฉี่หนู

5
4
4
3
3
1
1
1

5.63
4.51
4.51
3.38
3.38
1.13
1.13
1.13

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือนมกราคม 2563
2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563) พบผู้ป่วย 1,072
ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.61 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 จากโปรแกรม 506) สสจ.
สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 19 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.36 ต่อประชากรแสนคน ไม่
มีรายงานผู้เสียชีวิต
สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอาเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม
2563 รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จานวนทั้ง 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.63 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 2 ราย
ตาบลทีม่ ีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบล หนองบัว อัตราป่วยเท่ากับ 20.31 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตาบล เมืองแก, ตาบล โพนครก, ตาบล ท่าตูม, ตาบล ทุ่งกุลา, ตาบล หนอง
เมธี, ตาบล บัวโคก, ตาบล บะ, ตาบล พรมเทพ, ตาบล กระโพ
ตาบล

หมู่บ้านที่เกิดการระบาด

จานวนป่วย
(ราย)

ท่าตูม

2

2

เมืองแก
หนองบัว
โพนครก

1
1
1

1
1
1
รวม

หมู่

บ้าน

18
21
19
1
12

หนองปล้อง
สระทลา
ตาดทอง
หนองบัว
หนองเรือ

สัปดาห์ที่เริ่ม
ป่วย
มกราคม
1 2 3 4

1
1
1
1
1
2 3

รวม

1
1
1
1
1
5

จากตาราง พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลท่าตูม ตาบลเมืองแก ตาบลหนอง
บัว และตาบลโพนครก มีจานวนหมู่บ้านที่พบรายงานไข้เลือดออกทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.03 โดยพบ
ผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งพบจานวนผู้ป่วยทั้งหมด 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 และรองลงมาคือสัปดาห์ ที่ 1
พบผู้ป่วยจานวนทั้งสิ้น 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามลาดับ

3.ไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 จากกองระบาด
วิทยา) พบผูป้ ่วย 16,348 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 24.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 จากโปรแกรม 506) สสจ.
สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จานวนทั้งสิ้น 100 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.17 ต่อประชากรแสนคน
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1: 1.22
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อาเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้หวัดใหญ่ จานวนทั้งสิ้น 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.02 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบล กระโพ อัตราป่วยเท่ากับ 53.09 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ ตาบลเมืองแก, ตาบลโพนครก, ตาบลบะ, ตาบลท่าตูม, ตาบลพรมเทพ, ตาบลทุ่ง
กุลา, ตาบลหนองเมธี, ตาบลบัวโคก, ตาบลหนองบัว
4. เตือนประชาชนห่วงใยสุขภาพป้องกันโคโรนาไวรัส
โคโรนาไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไป
ทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรนาไวรัสมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ที่เคยระบาด
รุนแรงก็ได้แก่ ไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ที่เคยระบาดไปทั่วโลกในปี 2002 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน
และไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเกือบ 900 คนในปี 2012 ซึ่ง โคโรนาไวรัส ที่กาลังระบาดอยู่
ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งคาดกันว่าแม้จะมีความ
รุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ก่อนๆ แต่ก็มีสิทธิที่เชื้อไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้น ต้องเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด
ไวรัส โคโรนา สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” โดยสามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น การสัมผัส น้ามู ก
น้าลาย เสมหะของผู้ป่วย นอกจากนั้นเชื้อไวรัสโคโรนา ยังสามารถเข้าสู่รายการได้หลายช่องทาง เช่น เยื่อบุ
ทางเดินหายใจ ตา จมูก ปาก อธิบายให้ชัดเจนก็คือ ถ้าอากาศโดยรอบมีเชื้อไวรัสโคโรนาลอยอยู่ อาจเกิดจาก
การที่ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา เราสามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ผ่านทางการหายใจได้เช่นกัน แต่โอกาสจะ
น้อยกว่าการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ามูก น้าลาย) โดยตรง
อาการของโคโรนาไวรัส เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว แม้จะเป็นเชื้อตัวเดียวกัน แต่ความรุนแรงในการก่อโรคของ
แต่ละคนจะแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่ กับปัจจัยทั้งด้านพันธุกรรม ภูมิต้านทาน สุขภาพ อายุ และประวัติการฉีด
วัคซีนของแต่ละคน โดยผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ จะมีอาการทางเดินหายใจ มีน้ามูกไหล
ไอ เจ็บคอ ไปจนถึงมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว
การป้องกันโคโรนาไวรัส สามารถทาได้ดังนี้









หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ทมี่ ีคนพลุกพล่าน
สวมหน้ากากอนามัยเสมอเมือ่ ต้องออกไปยังที่สาธารณะ หรือต้องติดต่อกับผู้ทมี่ ีอาการป่วย
ไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
หมั่นล้างมือให้สะอาด และไม่นามือมาสัมผัสที่ตา จมูก และปากหากไม่จาเป็น
พักผ่อนให้เพียงพอ
หากมีอาการไข้ ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน
หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเฉพาะไปจีน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนกุมภาพันธ์ วันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
๑. นางบุษบา เล่าเรื่อง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ผูช้ ่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายบริหาร
ทั่วไป แจ้งเพื่อทราบดังนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นางสาวชลธิสา จันทร์ดา
นายสมหวัง อิฐรัตน์

นายสมหวัง อิฐรัตน์
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

