
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
วันที่   ๗   สิงหาคม  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        ครึง่มี    นักวิชาการทันตสาธารณสุข 
๒๔.นายนนท์ธวัฒน์        ยอดอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช 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.นางอรอนงค์           กระแสโสม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ. 
๔๘.นางลฎาภา           ศรีฤทธิ์    เจ้าพนกังานสาธารณสุข 
๔๙.นางแสงจันทร์ ชัยงาม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๕๐.นางสาวมธุริน          มาลีหวล  นักวิชาการสาธารณสุข    
๕๑.นางดาวรรณ           ประสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                 
๕๒.นางจีรนันท์            สานันท์            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๕๓.นางสุประภา         วงศ์ชานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๕๔.นางสาวรัตนาพร      ลอยทะเล  พยาบาลวิชาชีพ   
๕๕.นางสาวเบญจวรรณ  ไทยสุรินทร์  นักวิชาการสาธารณสุข  
   
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.นางอวยพร            พิศเพ็ง               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ติดราชการ  
๒.นางสาวสุชาดา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    ติดราชการ 
๓.นางบุหลัน             ซ่อนกลิ่น   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ลากิจ 
๔.นางสาวจรรยา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
๕.นางเกษร               ชุ่มมาก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ติดราชการ 
๖.นางสาวชรินดา        จ าปาทอง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
๗.นางสาวจิตตาภรณ์     หาญเสมอ แพทย์แผนไทย    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  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งใหม่     
      1) นางสาวพิมพ์ประไพ  สร้างดี ต าแหน่ง พัฒนาการอ าเภอท่าตูม (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ช านาญการพิเศษ) ย้ายมาจาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
      2) นางสาวอารีรัตน์  หอมเนียม ต าแหน่งพัฒนาการอ าเภอท่าตูม (นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ช านาญการพิเศษ) ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
      3) นายสุริยน  สุกลมไสย์ ต าแหน่ง หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์ท่าตูม ย้ายมาจาก ที่ท าการ
ไปรษณีย์สังขะ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

     ๔) จ.ส.อ ชาญเกียรติ  โสวภาค หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอ าเภอท่าตูม ขอ
กลับกรมฯ (กอรมน.)  

 
๒.๒  กิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
      1) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช 2562  (วันที่ 28 กรกฎาคม 2562)              
                2) การอบรม ขยายผล และจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา 904  (วันที่ 5 กรกฎาคม 2562) 
                3) โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ และ
โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕62 (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) 

      ๔) ประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง (วันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
      ๕)  ประชุมหารือการจัดตั้งกิ่งกาชาดอ าเภอ (วันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒) สมัครสมาชิกกับ

นางจรัสศรี  ถิ่นทัพไทย 
 

๒.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 : ปกครองอ าเภอ  

http://www.surinpho.go.th/%20%20ไป


  ด้วยอ าเภอท่าตูม ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 
สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จึงขอให้ท่านด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามล าดับ) พร้อมประดับผ้าระบายสี
เหลืองและผ้าระบายสีฟูาบริเวณรั้วส านักงาน ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 รวมทั้งประดับไฟบริเวณ
อาคารส านักงานให้สวยงาม ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 
  2) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารส านักงานตามที่พิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ธงชาติไทย ธงพระนามาภิไธย ส.ก. โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ าเงิน 
พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ส าหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562  
  3) มอบหมายเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงชาติไทย ธงพระนามาภิไธย ส.ก.โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและปากกา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่
หน่วยงานเมื่อเสร็จพิธีฯ 
  ทัง้นี้ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและสมุดลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานส าคัญวันนี้ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 12 สิงหาคม 2562 
  อ าเภอท่าตูม  จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทุกหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ 
  (1) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.30 น.  

(2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.15 น. 
  (3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.00 น. 
 
 

๒.๔ การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
: 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 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ” และ (3) โครงการเพ่ิมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ซึ่งได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว 
ให้ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานใดมีการจัดกิจกรรมฯ ให้แจ้งอ าเภอทราบ 
 

 
๒.๕  เร่งรัดการด าเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : ปกครองอ าเภอ 



         ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดเปูาหมายการขับเคลื่อนการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2562 โดยมีเปูาหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนสมาชิก
อย่างน้อย 20 คนต่อหมู่บ้าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 40 คนต่อหมู่บ้านภายในวันที่ 30 
กันยายน 2562 จึงเร่งรัดทุกหมู่บ้านด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด ปัจจุบันอ าเภอท่าตูมมีผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมวินัยการออม (กอช.) 166.91 % ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. 
 
   

๒.๖ การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กองทุนการออมแห่งชาติได้แจ้งยอด
สมาชิกใหม่ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  จ านวน 457 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการ
สนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับหมู่บ้าน (ประกาศเกียรติคุณ) ของอ าเภอท่าตูม มี 
จ านวน 4 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 16 ต าบลเมืองแก และหมู่ที่  1 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเมธี (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ทั้งนี้ กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) จะด าเนินการจัดส่งประกาศเกียรติคุณมายัง
อ าเภอ เพ่ือมอบให้แก่หมู่บ้านดังกล่าวต่อไป 
 
 

๒.๗  การจัดงานวันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจ าปี 2562 : ปกครองอ าเภอ 
  อ าเภอท่าตูมร่วมกับชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ก าหนดจัดกิจกรรมวันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ
ท่าตูม ประจ าปี 2562  ขึ้น  ในวันเสาร์  ที่ 10  สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอท่า
ตูม การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี  (ขอแต่ละรพ.สต.) 
๒.๘ โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 : ปกครองอ าเภอ 
  อ าเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริการตามโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธ ที่ ๒1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาไก ้ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
๒.๙ การรับบริจาคโลหิต ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 : ปกครองอ าเภอ 
        ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับอ าเภอท่าตูม ก าหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต
เพ่ือเก็บส ารองไว้ช่วยเหลือผู้ปุวยที่ต้องการโลหิตในพ้ืนที่อ าเภอท่าตูม ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
๒.๑๐ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม : 
  (1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยรับบริจาคเป็น
ตัวสัตว์หรือรับบริจาคเงิน ได้ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

(๒) เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  หากพบสุกรปุวยตาย  ตามนิยาม
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขอให้ท่านแจ้งปศุสัตว์อ าเภอด่วน  

(๓) แจ้งสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
       ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม ส่งหัวสุนัขตรวจเพ่ือเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า ผลปรากฏว่า 
หัวสุนัขพบเชื้อพิษสุนัขบ้า เป็นสุนัขของนายจันทา หวังผล บ้านน้ าค า เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลท่าตูม 
อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านดังกล่าว เฝูาระวังโรคด้วย 
๒.๑๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม :  
  (1) สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนกรกฎาคม 2562  
 
 



โรค ป่วย อัตราป่วย/แสนประชากร 
อุจจาระร่วง 90 101.37 
ไข้เลือดออก 37 41.68 
ไข้หวัดใหญ่ 36 40.55 

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 29 32.66 
อาหารเป็นพิษ 26 29.29 

ตาแดง 24 27.03 
มือ เท้า ปาก 15 16.9 

ปอดบวม 6 6.76 
สครับไทฟัส 3 3.38 

สุกใส 1 1.13 
ไข้อีด าอีแดง 1 1.13 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ 1 1.13   

 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2562 
 (2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
      1) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) พบผู้ปุวย 
53,699 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราปุวย 82.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 65 ราย คิดเป็นอัตรา
ตาย 0.10กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี (24.95%) 10-14 ปี (23.70%) 7-9 ปี (12.62%) 
อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 54.0 รับจ้าง ร้อยละ 15.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 15.8 ภาค
ที่มีอัตราปุวยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110.59 ภาคใต้ 81.75 ภาคกลาง 
66.41 ภาคเหนือ 59.42 จังหวัดที่มีอัตราปุวยต่อแสนประชากร 
 
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุบลราชธานี 258.50 ตราด 206.53 บึงกาฬ 180.65 จันทบุรี 159.87 
นครราชสีมา 157.24 
      2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จาก
โปรแกรม 506) สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 1,272 ราย คิดเป็นอัตรา
ปุวย 91.18 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อ าเภอกาบเชิง อัตราปุวยต่อแสนประชากร
เท่ากับ 0.07  
      3) สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอ าเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2562 รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ปุวยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 149 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 
167.83 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยในเขตเทศบาลเท่ากับ 19 ราย ในเขต
องค์การบริหารต าบลเท่ากับ 130 ราย และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย พบผู้ปุวยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจ านวนผู้ปุวยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เท่ากับร้อยละ 87.25  ส่วน
ผู้ปุวยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 12.75 ผู้ปุวยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 12 ราย 
โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 132 ราย คลินิก โรงพยาบาลเอกชน เท่ากับ 5 ราย ต าบลที่มีอัตราปุวยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุดคือ ต าบลหนองบัว อัตราปุวยเท่ากับ 771.89 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 
ต าบลท่าตูม, ต าบลกระโพ, ต าบลหนองเมธี, ต าบลบะ, ต าบลเมืองแก,  ต าบลพรมเทพ, ต าบลบัวโคก, ต าบล
ทุ่งกุลา และต าบลโพนครก      
 (3) เตือนสถานที่ที่เป็นจุดรวมตัวของคนหมู่มาก เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ แนะใช้มาตรการปิด ล้าง เลี่ยง 
หยุด ปูองกันโรค 



      เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศร้อนสลับกับมีฝนตกระวังปุวยเป็นโรคไข้หวัด
ใหญ่ ช่วงนี้ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจ านวนมาก หรือสวมหน้ากากอนามัย
เพ่ือปูองกันตนเอง เพราะสถานที่เหล่านั้นอาจเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย เช่น โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย โรงภาพยนตร์ เรือนจ า ค่ายทหาร ค่ายฝึกต ารวจ โรงพยาบาล สถานพินิจ แคมป์คนงาน โรงงาน 
วัด เป็นต้น 
       จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศร้อนสลับกับฝนตก ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยเชื้อจะอยู่ในน้ ามูก น้ าลาย หรือเสมหะของผู้ปุวย 
ติดต่อกันผ่านทางการไอ จาม หรือติดมากับมือ และสิ่งของต่างๆ เช่น ปุุมกดลิฟต์ โทรศัพท์ ราวบันได แก้วน้ า
และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ผู้ปุวยจะมีอาการ ไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 
เบื่ออาหาร คัดจมูก ไอ และมีน้ ามูกใส ผู้ปุวยมีโอกาสแพร่เชื้อได้ก่อนมีอาการ 2-3 วัน 
        การปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อปุวย 
ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆก่อนรับประทานอาหาร เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการปุวย มีไข้ ไอ 
จาม หรืออยู่ในสถานที่คนมาอยู่รวมกันจ านวนมาก ให้หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อ่ืนเมื่อปุวย 
เพ่ือให้หายปุวยเร็วขึ้น และไม่แพร่เชื้อให้ผู้อ่ืน ส าหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน 
ถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมอง ผู้ปุวยธาลัสซีเมีย และผู้ที่เป็นโรคอ้วน น้ าหนัก
ตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
๒.๑๒  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าตูม :  
  (1) แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 
       1.1) มาตรการจัดการหนี้ที่มีอยู่เดิม 
    - ผ่อนผันเวลาการช าระหนี้เงินกู้เกณฑ์พิเศษ 
    - ขยายระยะเวลาช าระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามมาตรการลดภาระหนี้เพ่ือ
สนับสนุนปฏิรูปที่ดิน ภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ 
       1.2) มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ 
    - สนับสนุนสินเชื่อเงินด่วน (A-cash) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย MRR (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร) 
    - สนับสนุนสินเชื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับเกษตรกร ลูกค้า 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ เฉพาะวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลงทุนฟ้ืนฟู การผลิตที่ได้รับความเสียหาย 
วงเงินกู้รายละไม่เกิน500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น
ต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินให้สินเชื่อจ านวน 5,000 ล้านบาท 
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม  วันที่  
๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม : รับรอง  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 
     ๑. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝุายบริหาร

ทั่วไป  แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 



  - ขอความร่วมมืออบรมโครงการฟื้นฟูความรู้ ผช.แพทย์แผนไทย ที่ รพ.ท่าตูม 
  - ระเบียบใหม่ ในเรื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แห่งใดที่คิดจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้รีบท าแผนเข้า
มาเพ่ือส่งจังหวัด (ตัวอย่างแห่งใดท่ีมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆที่ยังไม่ท าเรื่องจ าหน่ายออก ให้ท าเรื่อง
จ าหน่ายออกแล้วจัดท าแผนมาระบุว่าทดแทนเครื่องเก่าที่ช ารุด) 
      ๒.  นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
  *  งานสุขภาพภาคประชาชน 
  - สสจ. ขอให้พ้ืนที่เร่งด าเนินการ แจ้ง อสม.ที่ยังไม่ลงทะเบียน Smart Card  ให้ไป
ด าเนินการลงทะเบียนที่ ธนาคาร ธกส. ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 
  - ขอให้เร่งด าเนินการฝึกอบรม อสม.รายใหม่ ก าหนดการจัดอบรม อสม.รายใหม่ประจ าปี 
๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอ าเภอท่าตูม   
      ๓. นางเนตรดาว  ควรคง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  - งานอนามัยแม่และเด็ก 
      ๔. นางจันทร์เพ็ญ  นาคแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ แจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  - งานสุขภาพจิต เพ่ิมเติมไฟล์ที่ส่งเข้าในกลุ่มไลน์สสอ. ขอให้ทุก รพ.สต. โหลดข้อมูลคนไข้ท า
เป็นทะเบียนเก็บไว้ใน รพ.สต.ของแต่ละแห่ง เพ่ือติดตามอาการของคนไข้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ง่าย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.     
 

นางสาวชลธิสา  จันทร์ด า  ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
นายสมหวัง  อิฐรัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

       
           นายสมหวัง    อิฐรัตน์ 
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