
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๖๒ 
วันที่   ๓   เมษายน  ๒๕๖๒ 

                 ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
 

*************************************** 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นายสมหวัง              อิฐรตัน์    สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
๒.นางบุษบา              เล่าเรื่อง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓.นายนนท์ธวัฒน์       ยอดอินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๔.นางจรัสศรี               ถิ่นทัพไทย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  
๕.นายกิตติพงษ์  อ่ิมจิตร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
๖.นายบัญชี         ยังมี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   
๗.นางสาวสุมณฑา       คงทน   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
๘.นางจตุพร  ล้ าประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙.นางทองวดี              สวุรรณลา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๐.นางดาวแจ้ง           กากแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๑๑.นายชัน                โพยมแจ่ม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   
๑๒.นางสาวศศิธร          ชุ่มเสนา   พยาบาลวิชาชีพ    
๑๓.นางสาวสายเพชร   ทีงาม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๔.นายอัครพงษ์   แก้วยศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๑๕.นางจุฑารัตน์          จ าปาทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๖.นางสาววรรณิศา      พูดเพราะ  นักวิชาการทันตสาธารณสุข   
๑๗.นางจันทร์เพ็ญ       นาคแสง    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    
๑๘.นางชนกพร           สังข์สาลี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙.นางเนตรดาว  ควรคง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๐.นายบรรจง             ควรคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
๒๑.นางศุภวาร ี  อินทร์งาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๒๒.นางลัดดาหอม   พันธุวัฒนา                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
๒๓.นางสาวธัญรดา       ครึ่งมี    นักวิชาการทันตสาธารณสุข 
๒๔.นางบุหลัน             ซ่อนกลิ่น   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๕.นางดาวรรณ           ประสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๖.นางสาวติณณา        แสงด า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๒๗.นางสาวพิสมัย         บุญมี     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๘.นางสาวปิยนันท์       จ าปาทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๒๙.นายค าพอง            มั่นจิต   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๐.นายอุกฤษฎ์           สีหาเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๓๑.นายวิษณุรักษ์         ศรทีอง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 



๓๒.นายประกอบ   สุขบรรเทิง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๓.นางศันสนีย์            ไชยสัตย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๔.นายบุญเลิศ  อินทร์งาม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๕.นายจารุวัฒน์         สาแก้ว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๓๖.นางสาวนลิน           ผลจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๓๗.นายกิติศักดิ์   จันทร์สว่าง  พยาบาลวิชาชีพ 
๓๘.นายอชิรวัฒน์         กว้างขวาง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
๓๙.นายธนวรรธน์         สุขุมพันธ์พิพัฒนา    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๔๐.นางสาวภควดี         ชมวิจิตร             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๔๑.นางสาวสุพรรณีย์     สาระพันธ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
๔๒.นายภพธรรม         สุขสนิท    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๓.นางสาวจันจิรา        เสาทอง   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๔๔.นายช านิ               ถือชาติ    พนักงานสุขภาพชุมชน 
๔๕.นายธนภัทร         ประสมุทร             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๔๖.นางสุประภา         วงศ์ชานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๔๗.นางสาวจิตตาภรณ์     หาญเสมอ   แพทย์แผนไทย 
๔๘.นางลฎาภา          ศรีฤทธิ์    เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๔๙.นางแสงจันทร์ ชัยงาม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๕๐.นางสาวมธุริน          มาลีหวล  นักวิชาการสาธารณสุข    
  
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.นางสาวสุชาดา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    ติดราชการ  
๒.นางสาวประติชญา   นาคกระแสร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ลาป่วย 
๓.นางอรอนงค์           กระแสโสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
๔.นางเกษร               ชุ่มมาก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ติดราชการ              
๕.นางสาวชรินดา        จ าปาทอง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
๖.นางทองม้วน           สิมมา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 
๗.นางดาวรรณ           ประสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ  
๘.นางจีรนันท์         สานันท์           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
๙.นางอวยพร            พิศเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ติดราชการ 
๑๐.นายสุวพันธ์            ทันแก้ว             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
๑๑.นางลัดดา             ภู่แตง่   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ลากิจ 
๑๒.นางสาวจรรยา         ศาลางาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

 โดย นายสมหวัง  อิฐรัตน์   สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม  ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง

ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.surinpho.go.th/  ไปที่ ระบบงาน สสจ.  หัวข้อประชุมประจ าเดือน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

เรื่องท่ี  ๒.  เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอท่าตูม ประธานแจ้งท่ีประชุม
ทราบ ดังนี้ 
๒.๑  ข้าราชการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
       (1) นายจิตสมนึก  วรเชษฐ ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม ย้ายมาจาก ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  
๒.๒ พิธีจัดท้าน้้าอภิเษกของจังหวัดสุรินทร์ : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดจัดพิธีจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพิธี ดังนี้ 
         (1) พิธีพลีกรรมตักน้ า ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สระโบราณ 
โรงพยาบาลสุรินทร์ (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว) 
         (2) พิธีท าน้ าอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดบูรพารามพระ
อารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองสุรินทร์ (การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด) 
        (3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ 
วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองสุรินทร์ (การแต่งกาย เครื่อ งแบบเต็มยศ 
สายสะพายชั้นสูงสุด)  
๒.๓ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ้าปีพุทธศักราช 
2562  : ปกครองอ าเภอ 
       ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตามมติมหาเถรสมาคม ในทุกวันที่ 28 ของทุกๆ เดือน จ านวน 12 
ครั้ง ตลอดปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางการประกอบพิธี เพ่ือให้การประกอบพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่วมพิธีฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ วัดโพธิ์ทอง บ้าน
กระโพ หมู่ที่ 1 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป  (การแต่งกายชุด
สุภาพ/ชุดปฏิบัติราชการตามสังกัด) และขอเชิญร่วมบริจาคสมทบเป็นปัจจัยอุปถัมภ์การประกอบพิธีตามก าลัง
ศรัทธา โดยร่วมบริจาคได้ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
       

๒.๔  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก : ปกครองอ าเภอ   

http://www.surinpho.go.th/%20%20ไป


        ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ 
จ านวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยผู้ที่ประสงค์จะลา
อุปสมบทในวันเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลา คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ได้พิจารณาให้ใช้ชื ่อโครงการ บรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ อ าเภอมีเป้าหมายผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
อย่างน้อย 8 คน สามารถขอรับใบสมัครและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าตูม ชั้น 2 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 11 เมษายน 2562 ในวัน เวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ srn.onab.go.th และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 5607-8 ในวันเวลาราชการ 
  

๒.๕  โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยอ าเภอท่าตูมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลพรมเทพ ได้ก าหนดจัดโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาคูคลองให้ใสสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยเปิดโอกาสให้จิตอาสาในพ้ืนที่ และประชาชนทุกภาค
ส่วน ได้ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยก าหนดการจั ดกิจกรรมอาสา “เราท า
ความดี ด้วยหัวใจ” ฟ้ืนฟูและพัฒนาคูคลองให้ใสสะอาด  ณ  ห้วยตาอุ่น ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณแหล่งน้ าห้วยตาอุ่น หมู่ที่ 7 บ้านชายทุ่ง และ
หมู่ที่ 16 บ้านตาโต ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายสุภาพโดยสวมเสื้อ
สีเหลือง สวมหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา (ส าหรับประชาชนจิตอาสา) 
   

๒.๖  การพิจารณาก้าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 : ปกครองอ าเภอ 
         ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 
และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพ่ือให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมงานและการ
ซักซ้อมการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ จึงมีมติก าหนดให้วัน
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 อีก 1 วัน และก าหนดให้วัน
จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 อีก 1 วัน  
 

๒.๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ :
ปกครองอ าเภอ 
  (1) จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

 

จ านวนผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ  บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
จ านวน คิดเป็น จ านวน จ านวน คิดเป็น จ านวน คิดเป็น 
(คน) ร้อยละ (บัตร) (บัตร) ร้อยละ (บัตร) ร้อยละ 

 

155,972 
 

 

106,444 
 

68.25 
 

100,460 
 

5,119 
 

4.81 
 

865 
 

0.81 
  
 

๒.๘  การแอบอ้างชื่อส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากส านักงานคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่ามีผู้ไม่
ประสงค์ดีท าหนังสือแอบอ้างว่าเป็นหนังสือท่ีออกโดยส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคป.) และลง



นามโดยเจ้าหน้าที่ส่งไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจงดการจ าหน่าย 
หรือจัดวางสินค้าเพ่ือการค้า การกระท าของผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับ
ความเสียหายได้ ดังนั้นจึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ
ในพ้ืนที่ มิให้หลงเชื่อหนังสือแอบอ้างดังกล่าว 
๒.๙ โครงการอ้าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 : ปกครองอ าเภอ 
          อ าเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริการตามโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกุลา หมู่ที่ 6 บ้านโนนระเวียง ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
 

๒.๑๐  สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนมีนาคม 2562 : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
  (1) สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนมีนาคม 2562 
  

โรค จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วย/แสนประชากร 
อุจจาระร่วง 85 95.74 
ไข้หวัดใหญ่ 27 30.41 

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 26 29.29 
ตาแดง 19 21.4 

ปอดบวม 11 12.39 
ไข้เลือดออก 6 6.76 

อาหารเป็นพิษ 6 6.76 
สครับไทฟัส 3 3.38 
มือ เท้า ปาก 2 2.25 

สุกใส 1 1.13 
  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือนมีนาคม 2562  

๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562) พบผู้ป่วย 12,545 
ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 จากโปรแกรม 506) 
สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 203 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 14.55 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 

 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอ าเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 
รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 23 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.91 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
          พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน กุมภาพันธุ์จ านวนผู้ป่วย เท่ากับ 11 ราย  จ านวนผู้ป่วยเดือนนี้( มีนาคม ) 
น้อยกว่าเดือนที่แล้ว (กุมภาพันธ์)จ านวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( มีนาคม ) เท่ากับ 6 ราย ส่วนเดือนที่แล้ว(กุมภาพันธ์ ) 
เท่ากับ 11 ราย   โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  6 ราย กุมภาพันธ์  11 ราย มีนาคม  6 ราย  
           พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 4  ราย ในเขตองค์การบริหารต าบลเท่ากับ 19 ราย และไม่ทราบเขต 
เท่ากับ 0 ราย   พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจ านวนผู้ป่วยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  เท่ากับร้อยละ 82.61  ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  17.39 



              ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 1 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 22 ราย 
ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล หนองบัว อัตราป่วยเท่ากับ 101.56  ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือ   ต าบล เมืองแก,  ต าบล ท่าตูม,  ต าบล กระโพ,  ต าบล พรมเทพ,  ต าบล ทุ่งกุลา,  ต าบล 
หนองเมธี,  ต าบล บัวโคก,  ต าบล บะ, ต าบล โพนครก 

    จากตาราง  พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลกระโพ ต าบลพรมเทพ ต าบลเมือง
แก  ต าบลท่าตูม ต าบลหนองบัว และต าบลทุ่งกุลา มีจ านวนหมู่บ้านที่พบรายงานไข้เลือดออกทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 7.88 โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 7 รองลงมาคือสัปดาห์ 9 ซึ่งพบจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.09  และ 5 รายตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 21.74  
 
     ๒.บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ าอย่าให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมสุดท้ายส าหรับเด็กๆ 

สถานการณ์จมน้ าในประเทศไทย ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 20 มี.ค. 62 ได้รับแจ้งเหตุการณ์จมน้ า 18 
เหตุการณ์ เสียชีวิต 32 ราย บาดเจ็บ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี จ านวน 
14 ราย รองลงมาคือ อายุ 10-14 ปี จ านวน 11 ราย สถานที่เกิดเหตุเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติมากที่สุด ร้อยละ 69 
นอกจากนี้ยังพบว่า เหตุการณ์ท่ีมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มีมากถึง 11 เหตุการณ์ เสียชีวิต 25 ราย 
 โดยในช่วงปิดเทอมของปีนี้ (1-20 มี.ค. 62) มีรายงานเหตุการณ์จมน้ าแล้ว 4 เหตุการณ์ เสียชีวิต
ทั้งหมด 7 ราย โดยเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี 
 กรมควบคุมโรค ขอเตือนผู้ปกครองว่าในช่วงนี้ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่น
น้ ากันเองตามล าพัง และขอให้ชุมชนร่วมด าเนินการ ดังนี้ 1. ส ารวจแหล่งน้ าเลี่ยงในชุมชน 2.เฝ้าระวังและแจ้ง
เตือน เช่น ประกาศเสียงตามสาย ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ าตามล าพัง 3.จัดการแหล่งน้ าให้ปลอดภัย เช่น 
สร้างรั้ว ติดป้ายเตือน ให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ าไว้บริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง เช่น ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ า
พลาสติกเปล่า และไม้ เป็นต้น และ 4.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ าเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ที่ส าคัญหากพบเห็นคนตกน้ า ไม่ควรกระโดดลงไปช่วย เพราะอาจจมน้ าพร้อมกันได้ แต่ขอให้ช่วยด้วย
การใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น” ได้แก่ 1.ตะโกน คือเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยและโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669 
2.โยน อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวช่วยคนตกน้ าเกาะจับพยุงตัว เช่น ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า หรือวัสดุที่ลอยน้ าได้



โดยโยนครั้งละหลายๆ ชิ้น และ 3.ยื่น อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ าจับ เช่น ไม้ เสื้อผ้าขาวม้า ให้คนตกน้ า
จับและดึงขึ้นมาจากน้ า สอบถามเพ่ิมเติมสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

๓. การด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอท่าตูม 
นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์  นายอ าเภอท่าตูม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ(พชอ.) อ าเภอท่าตูม พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอท่า
ตูม ได้ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น มติที่ประชุม
ก าหนดประเด็นขับเคลื่อน พชอ. ปี  2562 คือ 
1. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
2. การดูแลผู้สูงอายุ 

และประเด็นที่จะร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน คือ 
1) การตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การไม่เผาตอซังข้าว การส่งเสริมรายได้

ในการท าการเกษตรหลังฤดูท านา 
2) การด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า 
3) การจัดการขยะในครัวเรือน 
4) การส่งเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์ของสัมมาชีพชุมชน 
5) อาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค              

    
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนมีนาคม  วันที่  ๕  
มีนาคม  ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม : รับรอง  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 
     ๑. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายบริหาร

ทั่วไป  แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 *  เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  ขอให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม /ค่านิยมในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ 
และปฏิบัติตาม ค่านิยมองค์กร คือ "เสียสละ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย"  
          *  กระทรวงสาธารณสุขต่อต้านการทุจริต  โดยเน้นย้ ามาตรการ  ๔  ข้อ ดังนี้  
          ๑. การใช้รถยนต์ของทางราชการ 
          ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
          ๓. การเบิกจ่ายกรณีไปประชุม สัมมนา 

๔. การจัดหาพัสดุในการน ามาอบรม ประชุม สัมมนา ต้องไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง                                                   
*  เพ่ิมเติมจากภาคีเครือข่าย รพ.ท่าตูมได้ออกมาตรวจเอกสารการเงินที่ผ่านมานั้น ทะเบียนคุมเงินสด



ให้เซนต์ก ากับไว้ด้วย และสรุปที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้าง ให้ รพ.สต.ที่ต้องแก้ไข สรุปส่งส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอด้วย 
๒.  นางจุฑารัตน์  จ าปาทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      *  งาน  Happinometer  
๓. นายประกอบ  สุขบรรเทิง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      *  โรคไข้เลือดออก 
      *  โรค type 2 ท าให้เสียชีวิต ๑  ราย ที่บ้านด่าน อ.กาบเชิง เน้น ๓ เก็บ ๓ โรคเน้นใช้สเปรย์
กระป๋องพ่น 
      *  ขอให้ทุก รพ.สต.ส่งรายงาน HI CI ทุกวันพฤหัสบดี 
      *  การส่งรายงานจิตอาสา “จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก” 
๔. นายบุญเลิศ  อินทร์งาม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
      *  ขอจิตอาสา ในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในวันที่  ๙ และ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒ 
๕.  นางเนตรดาว  ควรคง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     *  งานอนามัยแม่และเด็ก 
   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.     
 

นางสาวชลธิสา  จันทร์ด า  ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
นายสมหวัง  อิฐรัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

       
           นายสมหวัง    อิฐรัตน์ 
          สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


