
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
วันที่   ๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

                 ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
 

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

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นายสมหวัง              อิฐรตัน์    สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
๒.นางบุษบา              เล่าเรื่อง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓.นางทองม้วน            สิมมา            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    
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           ผลจันทร ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๓๗.นางสาวสุพรรณีย์     สาระพันธ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   
๓๘.นายอชิรวัฒน์         กว้างขวาง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
๓๙.นายธนวรรธน์         สุขุมพันธ์พิพัฒนา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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            สานันท์            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕๕.นางสาวสุชาดา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    
๕๖.นางสาวจรรยา        ศาลางาม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
๕๗.นางสุประภา         วงศ์ชานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.นางอวยพร            พิศเพ็ง         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ติดราชการ  
๒.นายนนท์ธวัฒน์        ยอดอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ติดราชการ 
๓.นางอรอนงค์           กระแสโสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  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  กิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา  

๑) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒) การด าเนินโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม น าเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด 
จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริม
วิทย์ 

๓) การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

๒.๒  ข้อสั่งการจากที่ประชุมจังหวัดสุรินทร์ 
การจัดอบรมต่างๆ ขอให้ใช้เบรกท่ีจัดในพ้ืนที่ สนับสนุนคนพ้ืนที่ ส่งเสริมอาชีพ และรายงานอ าเภอ

ทราบ 
๒.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี

พุทธศักราช ๒๕๖๒ : ปกครองอ าเภอ 
ด้วยอ าเภอท่าตูม ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีท าบุญตัก
บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ท่านด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าส านักงาน 
หน่วยงานของท่าน ประดับธงชาติไทยร่วมกับกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช  ๒๕๖๒  พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วส านักงาน 
หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคาร
ส านักงาน และถนนสายส าคัญให้สวยงาม ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ๒) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณส านักงาน หน่วยงาน หรือที่เหมาะสม 
โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อม
โต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ าเงิน โต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพร ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 
สิงหาคม 2562 รวมทั้งมอบเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และจัดเก็บสมุดลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลไว้  ที่ส านักงานเม่ือเสร็จพิธีฯ  

http://www.surinpho.go.th/%20%20ไป


3) เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2562 ถึง
วันที่ 4 สิงหาคม 2562 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม  ระหว่างวันที่ 22 
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
  4) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้อ าเภอทราบภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 
สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่เว็บไซต์ www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานส าคัญวันนี้ เรื่อง การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2562 
  อ าเภอท่าตูม จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทุกหน่วย ผู้บริการสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด เข้า
ร่วม-กิจกรรมฯ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ 
  (1) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น.  
  (2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.15 น. 

(3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.45 น. 
 

 

๒.๔ การอบรม ขยายผล และจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา 904 : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ จะด าเนินการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ มีวินัย 
บุคลิกภาพ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ตามเป้าหมายทั้งประเทศ จ านวน 5 แสนคน 
และก าหนดเป้าหมายจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 20,694 คน โดยมีแผนการด าเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม - 
ธันวาคม 2562 ซึ่งมีแผนการอบรมในพ้ืนที่อ าเภอท่าตูม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย
วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ ารุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จ านวน 2,000 คน ในวันศุกร์ที่ 5 
กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ  อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ าเภอท่าตูมจึงขอเชิญ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝาายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝาาย
รักษาความสงบ ทุกหมู่บ้าน และน าจิตอาสา หมู่บ้านละ 8 คน เข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (การแต่งกาย : ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดกากีแขนยาว, 
ประชาชน แต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอสีเหลือง และหมวกสีฟ้า) 
 

๒.๕  การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  : ปกครองอ าเภอ 
        ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งกรอบแนวทางการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและขับเคลื่อนโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ เพ่ือเป็น
กลไกในการวางแผน ประสานงาน และบูรณาการการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับ
พ้ืนที่ โดยอ าเภอได้รายงานผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และ “1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ” และ (3) โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ซึ่งได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานใดมีการจัดกิจกรรมฯ ให้แจ้งอ าเภอทราบ 
  



   

๒.๖ โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ และโครงการ
เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 : 
ปกครองอ าเภอ 
         อ าเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริการตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์  และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านภูดิน หมู่ที่  15  บ้านภูดิน  ต าบลกระโพ  อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ และพิธี
มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ ณ บ้านนายจุน  ปรากฏรัตน์ เลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่า
ตูม จังหวัดสุรินทร์ 
 

๒.๗  สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนมิถุนายน 2562 : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
  1. สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนมิถุนายน 2562 
 

โรค ป่วย อัตราป่วย/แสนประชากร 
อุจจาระร่วง 104 117.14 
ไข้หวัดใหญ่ 43 48.43 

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 34 38.3 
ไข้เลือดออก 28 31.54 

อาหารเป็นพิษ 18 20.27 
ตาแดง 17 19.15 

ปอดบวม 16 18.02 
มือ เท้า ปาก 10 11.26 
สครับไทฟัส 8 9.01 

สุกใส 3 3.38 
ไข้ด าแดง 2 2.25 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 1 1.13 

   ข้อมูล ณ วันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2562 
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562) พบผู้ปาวย 35,482 
ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราปาวย 54.23 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 54 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จากโปรแกรม 506) 
สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ปาวยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 762 ราย คิดเป็นอัตราปาวย 54.62 ต่อประชากร
แสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อ าเภอกาบเชิง อัตราปาวยต่อแสนประชากรเท่ากับ 0.07  

 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอ าเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ปาวยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็นอัตราปาวย 97.99 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ปาวยเสียชีวิต 
 พบผู้ปาวยในเขตเทศบาลเท่ากับ 9  ราย   ในเขตองค์การบริหารต าบลเท่ากับ  78 ราย  และไม่ทราบ
เขต เท่ากับ 0 ราย พบผู้ปาวยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจ านวนผู้ปาวยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล เท่ากับร้อยละ 89.66  ส่วนผู้ปาวยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  10.34        



              ผู้ปาวยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 5 ราย โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 81 ราย  
คลินิก โรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 1 ราย  
              ต าบลที่มีอัตราปาวยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล หนองบัว อัตราปาวยเท่ากับ 406.26  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบล ท่าตูม, ต าบล กระโพ, ต าบล เมอืงแก, ต าบล พรมเทพ, ต าบล บะ,  
ต าบล บัวโคก,  ต าบล ทุ่งกุลา,  ต าบล หนองเมธี, ต าบล โพนครก 

2.  วัณโรคโพรงจมูก ภัยเงียบตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต 
 

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่ เกิดจากเชื้อวัณโรค หรือเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์ คูโลซิส 
(Mycobacterium tuberculosis) ซึ่งคาดกันว่ามีผู้ติดเชื้อนี้ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก แต่อาจไม่ได้
แสดงอาการปาวย ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคน โดยวัณโรคสามารถติดต่อได้ทางละอองอากาศ แล ะ
ส่วนมากวัณโรคจะพบได้ท่ีปอด เพราะการติดเชื้อจะติดทางลมหายใจ เข้าสู่ปอด ส่วนใหญ่ปอดจึงเป็นอวัยวะที่
ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายที่สุด 
         
อาการของวัณโรคหลังโพรงจมูก 
          วัณโรคหลังโพรงจมูกส่วนใหญ่จะเกิดที่ปอดก่อนแล้วขึ้นไปที่โพรงจมูก เมื่อวัณโรคลุกลามไปที่โพรง
จมูก บริเวณนั้นจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะ เมื่อเชื้อโรคมักกัดเส้นเลือดส าคัญก็อาจท าให้เลือดออกจมูกออกปากได้ 
และที่เราบอกว่าวัณโรคหลังโพรงจมูกเป็นภัยเงียบตัวร้าย ก็เพราะว่าผู้ปาวยวัณโรคหลังโพรงจมูก  1 ใน 3 อาจ
ไม่มีอาการใด ๆ ที่แสดงว่าปาวยวัณโรคหลังโพรงจมูกอยู่ แต่ประมาณร้อยละ 70 มีต่อมน้ าเหลืองที่คอโต หรือมี
ก้อนบริเวณหลังโพรงจมูก การวินิจฉัยวัณโรคหลังโพรงจมูกจึงมักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อนหรือต่อม
น้ าเหลือง  

- มีไข้ต่ าๆ คล้ายอาการไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆ เย็นๆ หรือตอนกลางคืน ครั่นเนื้อครั่นตัว
เหมือนไม่สบาย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร กินอะไรไม่ค่อยลง น้ าหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน อาจมีอาการไอ
เป็นเลือด ร่วมกับอาการเจ็บหน้าอก ในผู้ปาวยวัณโรคระยะลุกลาม 

 
ผู้ที่เสี่ยงต่อวัณโรคหลังโพรงจมูก 
      ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปาวยวัณโรค ผู้ปาวยเบาหวาน  ผู้สูงอายุ ผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันหรือยาสเตียรอยด์ชนิด
ต่างๆ ผู้ปาวยที่เพ่ิงได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ ผู้ปาวยมะเร็งที่ต้องเข้ารับเคมีบ าบัด ผู้
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ผู้ปาวยโรค HIV 
 
การรักษาวัณโรค 

          การรักษาวัณโรคในปัจจุบันสามารถใช้ยารักษาวัณโรคซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน โดยระยะแรกของการ
รักษา ผู้ปาวยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่กระจาย หากมีอาการดีขึ้นแล้วแพทย์จึง
อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ แต่สิ่งส าคัญคือ ต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดแม้จะ
มีอาการดีขึ้นแล้ว เพ่ือป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยาซึ่งจะรักษาได้ยากกว่าเดิม  ในกรณีที่ผู้ปาวยมีภาวะแทรกซ้อน
อันตราย เช่น ไอเป็นเลือดจ านวนมาก มีภาวะอากาศรั่วเข้าช่องเยื่อหุ้มปอด หรือเชื้อวัณโรคกระจายเข้าสู่
กระแสเลือด เคสหนักแบบนี้ก็จ าเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 
การป้องกันโรควัณโรค สามารถป้องกันได้ดังนี้ 
  - ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตรวจสุขภาพประจ าปีอย่าให้ขาด ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 - หมั่นเช็คอาการผิดปกติของร่างกาย โดยหากพบว่ามีไข้ต่ าๆ ไม่หาย เบื่ออาหาร น้ าหนักลดไม่ทราบ
สาเหตุ แม้จะเกิดเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็ควรรีบไปตรวจสุขภาพโดยด่วน  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนมิถุนายน  วันที่  
๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



มติที่ประชุม : รับรอง  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 
     ๑. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝาายบริหาร

ทั่วไป  แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
  - 
      ๒. นายจารุวัฒน์  สาแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  -  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สาเหตุที่ยังแก้ไขไม่ได้คือด้านความพร้อม 
      ๓. นายกิตติพงษ์  อ่ิมจิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
  - งานสุขภาพภาคประชาชน ให้แต่ละ รพ.สต.เข้าไปประเมินต าบลจัดการสุขภาพ ที่เว็ปก่อน 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  - การอนุมัติค่าปาวยการ อสม. ภายใน  ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเที่ยง 
  - การอบรม อสม. ที่โรงแรมทองธารินทร์ ให้ อสม.ผ่านการอบรมครบ ๔๘  ชั่วโมง ส่งรายชื่อ
มาท่ี สสอ. แล้วทาง สสอ.จะด าเนินการจัดส่งรายชื่อไปยังจังหวัดต่อไป 
      ๔.  นางจันทร์เพ็ญ  นาคแสง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  
  - การอบรมพัฒนาการเด็ก IQEQ  ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบรมให้คุณครู ป.๑ – ป..๖ 
(โรงเรียนละ  ๖  ท่าน) และผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กของแต่ละ รพ.สต.  ที่ห้องธรรมรังสี  รพ.ท่าตูม  
      ๕. นางลัดดาหอม  พันธุวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  - ติดตามงานบัญชีครัวเรือน 
      ๖. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


