
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
วันที่   ๘   พฤษภาคม  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.นางลัดดา             ภู่แตง่   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔๒.นายภพธรรม         สุขสนิท    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๓.นางสาวจันจิรา        เสาทอง   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๔๔.นายช านิ               ถือชาติ    พนักงานสุขภาพชุมชน 
๔๕.นายธนภัทร         ประสมุทร             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๔๖.นายสุวพันธ์            ทันแก้ว              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   
๔๗.นางสาวจิตตาภรณ์     หาญเสมอ   แพทย์แผนไทย 
๔๘.นางลฎาภา          ศรีฤทธิ์    เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๔๙.นางแสงจันทร์ ชัยงาม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๕๐.นางสาวมธุริน          มาลีหวล  นักวิชาการสาธารณสุข    
๕๑.นางเกษร               ชุ่มมาก   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                 
๕๒.นางสาวชรินดา        จ าปาทอง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
๕๓.นางดาวรรณ           ประสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕๔.นางจีรนันท์         สานันท ์           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.นางสาวสุชาดา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    ติดราชการ  
๒.นางสาวประติชญา   นาคกระแสร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ลาป่วย 
๓.นางอรอนงค์           กระแสโสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
๔.นางทองม้วน           สิมมา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 
๕.นางอวยพร            พิศเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ติดราชการ 
๖.นางสาวจรรยา         ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
๗.นางสาวสุพรรณีย์     สาระพันธ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
๘.นางสุประภา         วงศ์ชานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ลากิจ 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

 โดย นายสมหวัง  อิฐรัตน์   สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม  ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง

ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 (รายแรกของประเทศ) 

 เพศชาย อายุ 32 ปี อาชีพลูกจ้างโรงฆ่าสัตว์ ไม่มีโรคประจ าตัว 
 เดือนพฤศจิกายน 2561 ถูกสุนัขจรจัดกัดท่ีขาเป็นแผลถลอกมีเลือดออกซิบๆ โดยไม่มีสาเหตุโน้มน า  
 ล้างแผลด้วยน้ าสะอาดและเช็ดแอลกอฮอล์ แต่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 เสียชีวิต 24 เม.ย.62 ก่อนเสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาด้วยอาการมีไข้สูง สับสนและกลืนล าบาก 
 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

สภาพปัญหา  
 จังหวัดสุรินทร์ยังตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
 จ านวนประชากรสุนัข-แมวจรจัดมีจ านวนมาก เสี่ยงต่อการถูกกัดและเกิด การแพร่ระบาดของโรค  
 ประชาชนยังขาดความรู้ที่ถูกต้องและความตระหนักเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
 ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ (ไม่พาไปฉีดวัคซีน/เอาไปปล่อยตามที่

สาธารณะ เป็นต้น) 
มาตรการเร่งรัด 
1. การค้นหาผู้สัมผัสมารับวัคซีนให้ครบ โดยให้ อสม.ค้นหาผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียแผล ยังไม่ได้รักษา  
 เคาะประตูบ้าน x-ray ทุกบ้าน ทุกสัปดาห์ 
 ระหว่างสัปดาห์ ถ้ามีคนในหมู่บ้านที่ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/ เลียแผลแล้วไม่ไป

รักษาที่รพ. ให้แจ้ง อสม.ทราบเพื่อติดตามตัว  
2. ขอความร่วมมือโรงเรียน/ครูให้ความรู้ เพ่ือค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชน ที่ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลีย
แผล แล้วยังไม่ได้รับการรักษา 
3. ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังสถานการณ์โรคในสัตว์  
4. ให้ทุก รพ.สต. จัดให้มีระบบข้อมูล 
 ผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียบาดแผล 
 ประวัติการรับวัคซีน  
 ประสานข้อมูลกับ อปท.และปศุสัตว์ในพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลความครอบคลุมวัคซีนใน

สุนัขและแมว แต่ละหมู่บ้าน/ต าบล  
5. สื่อสารความเสี่ยงเน้นในหมู่บ้านและชุมชน 
6. ให้มีการประสานงานระดับอ าเภอและต าบล  
7. ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ขอความร่วมมือ 
ประชาสัมพันธ์ หากถูกสุนัข-แมวกัด,ข่วน,เลียแม้เพียงเล็กน้อยอย่าชะล่าใจ 
1) ล้างแผลด้วยน้ าและสบู่ทันทีหลายๆครั้ง นานประมาณ 10 นาที และ ทายาเบตาดีนเพ่ือลดการติดเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้า และรีบไปพบแพทย์ ทันที เพ่ือวินิจฉัยการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  



2) สังเกตอาการสุนัข-แมว ว่ามีอาการผิดปกติหรือตายภายใน 10 วัน หรือไม่ หากตายให้ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  
3) หากฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วต้องไปตามก าหนดนัดทุกครั้ง 
4) คนที่เคยถูกกัด/ข่วนนานแล้ว ขอให้ไปปรึกษาแพทย์โดยเร็ว เนื่องจากระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ได้รับเชื้อ 
จนแสดงอาการป่วย อาจสั้นสุด 7 วันหรือยาวนาน 1 ปี 
5) การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือ “การไม่ถูกกัด” โดยใช้คาถา “5 ย” ได้แก่ 
 อย่าแหย่ ให้สัตว์โมโหเพราะอาจโดนข่วนหรือกัด 
 อย่าเหยียบ บริเวณล าตัว ขาหรือหางของสัตว์ 
 อย่าแยก สัตว์ที่ก าลังกัดกันด้วยมือเปล่า 
 อย่าหยิบ จานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์ก าลังกิน 
 อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่รู้จักหรือคุ้นเคย  

6) เพ่ือลดความเสี่ยงควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน  
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 การประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 : ปกครองอ าเภอ 
        ด้วยจังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่า รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและ
ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งในครั้งนี้ จึงขอ
ความร่วมมือเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 และตั้งโต๊ะหมู่
ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือน 
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ ได้ที่
เว็บไซต์ www.surin.go.th (คอลัมน์ : ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : รูปครุฑ  
        
๒.๒ การรับสมัครเข้าร่วมอุปสมบทในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจ าปี 2562 : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานสุรินทร์ อ าเภอท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงาน
ประเพณีบวชนาคช้าง ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดแจ้งสว่าง และ ศูนย์
คชศึกษา บ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และบวชนาค
ช้างให้เป็นงานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีบวชนาคช้างให้
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอุปสมบทฯ ให้เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนในพ้ืนที่ ทราบเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าร่วมอุปสมบทในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจ าปี 2562 
โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0 4451 4525 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
 

http://www.surinpho.go.th/%20%20ไป
http://www.surin.go.th/


๒.๓ มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน : ปกครองอ าเภอ  
  เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และลดการสูญเสียชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนจากจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึง
กันขึ้นไปสู่อากาศ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามข้อ 5 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 
   ก าหนดระยะเวลาจุดและปล่อย หรือกระท าการอย่างใดเพ่ือให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอ่ืนใดที่
คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ให้กระท าได้ในห้วงเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติไทย เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ า เดือน 
6 ถึงวันแรม 15 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี (วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2562) และต้องยื่น
ขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุรินทร์เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุหรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันขึ้น
ไปสู่อากาศลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษา
ความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุด และปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคม
ควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันข้ึนไปสู่อากาศลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยเคร่งครัดด้วย 
       

๒.๔ การด าเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจาก ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ว่า 
ได้ด าเนินงานกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพ่ือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินกู้
ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพ่ือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหา
หนี้สินอันเนื่องมาจากสัญญาจ านอง หรือขายฝาก หรือกู้ยืม โดยให้เจ้าหนี้ยึดโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก หรือ น.ส.3 
ไว้เป็นประกัน และไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือการซื้อที่นาเช่าตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม โดยการพิจารณาอนุมัติ เงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนฯ ด าเนินงานในรูปของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด ส่วน
อ าเภอ ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน 
พ.ศ. 2546  
  

๒.๕  การด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) : 
ปกครองอ าเภอ     
   ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากส านักงานสถิติแห่งชาติว่า เนื่องจากโครงการระบบการ
จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นท่ี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ 
จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนก าหนดแนวทางและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยก าหนดคาบการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
ส าหรับครัวเรือน และการใช้น้ าในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการ พร้อมกัน 
ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 ซึ่งต้องเก็บรวมรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือน และสถาน
ประกอบการทุกแห่ง โดยใช้ Tablet เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจังหวัดสุรินทร์มีบุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (Field Interviewer : FI) ได้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (Field Supervisors : FS) ได้แก่ บุคลากร
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทั้ง 17 อ าเภอ เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 



ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ าทั่วประเทศ จ านวน 25 
ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) ระหว่างเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2562 รวมถึงอ านวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลต่อไป   
   

๒.๖  การรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 : ปกครองอ าเภอ 
        ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับอ าเภอท่าตูม  ก าหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต
เพ่ือเก็บส ารองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพ้ืนที่อ าเภอท่าตูม ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
 

๒.๗ โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 : ปกครองอ าเภอ 
          อ าเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริการตามโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันศุกร์ ที่  17  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  วัดตลาด
ไทร หมู่ที่ 3 บ้านตลาดไทร ต าบลหนองบัว อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
 
 

๒.๘  สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนเมษายน 2562 : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
  1. สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนเมษายน 2562 

โรค จ านวนป่วย อัตราป่วย/แสนประชากร 
อุจจาระร่วง 57 64.2 

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 27 30.41 
ไข้หวัดใหญ่ 21 23.65 

ตาแดง 19 21.4 
ปอดบวม 10 11.26 

ไข้เลือดออก 9 10.14 
อาหารเป็นพิษ 6 6.76 

สุกใส 4 4.51 
มือ เท้า ปาก 3 3.38 
สครับไทฟัส 1 1.13 
ไข้อีด าอีแดง 1 1.13 

บิด 1 1.13 
  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน 2562 
 

2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) พบผู้ป่วย 16,635 
ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 25.18 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.12 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 จากโปรแกรม 506) 
สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 313 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 22.44 ต่อประชากร
แสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 0.07 ที่อ าเภอกาบเชิง 

 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอ าเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 
2562 รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 41.68 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 



       ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบลหนองบัว อัตราป่วยเท่ากับ 243.75  ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ   ต าบลท่าตูม  ต าบลกระโพ  ต าบลเมืองแก  ต าบลพรมเทพ  ต าบลทุ่งกุลา  ต าบล 
หนองเมธี  ต าบลบัวโคก  ต าบลบะ  ต าบลโพนครก 

 
 จากตาราง  พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลกระโพ ต าบลพรมเทพ 
ต าบลเมืองแก  ต าบลท่าตูม ต าบลหนองบัว และต าบลทุ่งกุลา มีจ านวนหมู่บ้านที่พบรายงานไข้เลือดออกท้ังสิ้น 
17 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.30 โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ที่ 7 ซึ่งพบจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.09   

3.  เตือน!! อากาศร้อนระวัง…โรคลมแดดอันตรายถึงตาย 
  ขอเตือนประชาชนในช่วงอากาศ ร้อน ให้ระมัดระวังโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจาก
ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนเกิดการสูญเสียน้ า ท าให้ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทันจนท าให้
ความร้อนในร่างกาย (Core temperature) สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต อาจ
ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จากการท างานผิดปกติของระบบสมองได้  

โรคลมแดดไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่สัมผัสกับอากาศร้อน แต่เกิดขึ้นจากการอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อน 
จัดเป็นเวลานาน หรือออกก าลังกายในอุณหภูมิสูง อาการส าคัญของโรคลมแดด คือ ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด 
ขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกกระหายน้ ามาก วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน หากเกิดอาการ ดังกล่าว
จะต้องหยุดพักทันทีหากพบเจอผู้เป็นโรคลมแดดสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยการน าเข้าไป พักในที่ร่ม 
นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง ถ้าอาเจียนให้นอนตะแคงก่อน เมื่ออาเจียนแล้วให้นอนหงาย คลาย เสื้อผ้าที่รัด
แน่นออก ใช้ผ้าชุบน้ าเย็นหรือน้ าแข็งประคบตามซอกล าตัว คอ รักแร้ เชิงกราน ศีรษะ เพ่ือ ระบายความร้อน
ร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน ราดน้ าเย็นลงบนตัว เพ่ือลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ าลง ให้ดื่มน้ าหรือ
น้ าเกลือแร่ทดแทน แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด  



ขอแนะน าวิธีการป้องกัน ไม้ให้เป็นโรคลมแดด คือ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด เตรียม
ร่างกายให้เหมาะสม หาก ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน หรือออกก าลังกายกลางสภาพอากาศร้อน ควรดื่มน้ า 
ให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตร แม้ จะไม่รู้สึกกระหายน้ าก็ตาม ถึงแม้ท างานในที่ร่มก็ควรดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 
แก้ว สวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน ไม่หนา และระบายความร้อนได้ดีหากรู้สึกหิวน้ ามาก ตัวร้อนแต่เหงื่อไม่ออก หายใจ
ถี  ่ ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีหากมีข้อสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุม
โรค 1422 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนเมษายน  วันที่  ๓  
เมษายน  ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม : รับรอง  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 
     ๑. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายบริหาร

ทั่วไป  แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
  - 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.     
 

นางสาวชลธิสา  จันทร์ด า  ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
นายสมหวัง  อิฐรัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

       
           นายสมหวัง    อิฐรัตน์ 
          สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


