รายงานการประชุมประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
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.นางสาวศศิธร
ชุ่มเสนา
๑๓.นางสาวสายเพชร ทีงาม
๑๔.นายอัครพงษ์
แก้วยศ
๑๕.นางจุฑารัตน์
จาปาทอง
๑๖.นางสาววรรณิศา พูดเพราะ
๑๗.นางสาวเบญจวรรณ ไทยสุรินทร์
๑๘.นางชนกพร
สังข์สาลี
๑๙.นางเนตรดาว
ควรคง
๒๐.นายบรรจง
ควรคง
๒๑.นางศุภวารี
อินทร์งาม
๒๒.นางลัดดาหอม
พันธุวัฒนา
๒๓.นางสาวธัญรดา
ครึ่งมี
๒๔.นายโยพนา
หาญชนะ
๒๕.นางดาวรรณ
ประสมุทร
๒๖.นางสาวติณณา
แสงดา
๒๗.นางสาวพิสมัย
บุญมี
๒๘.นางสาวปิยนันท์ จาปาทอง
๒๙.นายคาพอง
มั่นจิต
๓๐.นายอุกฤษฎ์
สีหาเพชร
๓๑.นางสาวรัตนาพร ลอยทะเล

สาธารณสุขอาเภอท่าตูม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ

๓๒.นายประกอบ
๓๓.นางศันสนีย์
๓๔.นายบุญเลิศ
๓๕.นายจารุวฒ
ั น์
๓๖.นางสาวนลิน
๓๗.นางสาวสุพรรณีย์
๓๘.นายอชิรวัฒน์
๓๙.นายธนวรรธน์
๔๐.นางสาวภควดี
๔๑.นางลัดดา
๔๒.นายภพธรรม
๔๓.นางสาวจันจิรา
๔๔.นายชานิ
๔๕.นายธนภัทร
๔๖.นางดาวรรณ
๔๗.นางสาวมธุริน
๔๘.นางลฎาภา
๔๙.นางแสงจันทร์
๕๐.นางสุประภา

สุขบรรเทิง
ไชยสัตย์
อินทร์งาม
สาแก้ว
ผลจันทร์
สาระพันธ์
กว้างขวาง
สุขุมพันธ์พิพัฒนา
ชมวิจิตร
ภู่แต่ง
สุขสนิท
เสาทอง
ถือชาติ
ประสมุทร
ประสมุทร
มาลีหวล
ศรีฤทธิ์
ชัยงาม
วงศ์ชานนท์

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.นางอวยพร
พิศเพ็ง
๒.นางสาวสุชาดา
ศาลางาม
๓.นางบุหลัน
ซ่อนกลิ่น
๔.นางสาวจรรยา
ศาลางาม
๕.นางเกษร
ชุ่มมาก
๖.นางสาวชรินดา
จาปาทอง
๗.นางสาวจิตตาภรณ์ หาญเสมอ
๘.นายวิษณุรักษ์
ศรีทอง
๙.นายนนท์ธวัฒน์
ยอดอินทร์
๑๐.นางจันทร์เพ็ญ นาคแสง
๑๑.นางจีรนันท์
สานันท์
๑๒.นายสุวพันธ์
ทันแก้ว
๑๓.นางอรอนงค์
กระแสโสม

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พนักงานสุขภาพชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
โดย นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอาเภอท่าตูม ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ การรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก
๑.๒ ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านสาธารณสุข
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.surinpho.go.th/ ไปที่ ระบบงาน สสจ. หัวข้อประชุมประจาเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องที่ ๒. เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอท่าตูม ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
๒.๑ กิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
1) การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจาปีพุทธศักราช 2562 (วันที่ 12 สิงหาคม 2562)
2) การตรวจติดตามโครงการ 1 อาเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม
ระดับจังหวัด (วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
3) การขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (วันที่ 8,14,16,22 สิงหาคม
2562)
4) การรับบริจาคโลหิต ประจาเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
๒.๒ การดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก : ปกครองอาเภอ
ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งกรอบแนวทางการดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและขับเคลื่อนโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ เพื่อเป็น
กลไกในการวางแผน ประสานงาน และบูรณาการการดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับ
พื้นที่ โดยอาเภอได้รายงานผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก จานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลาน้า คูคลอง เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต (2) โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และ “1 อาเภอ 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ” และ (3) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ซึ่งได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว
ให้ดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานใดมีการจัดกิจกรรมฯ ให้แจ้งอาเภอทราบ
๒.๓ เร่งรัดการดาเนินงานส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) : ปกครอง
อาเภอ
ด้วยจัง หวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดเป้าหมายการขับ เคลื่อนการเพิ่ม สมาชิก กองทุ นการออม
แห่งชาติ (กอช.) ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2562 โดยมี เป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจานวนสมาชิก
อย่างน้อย 20 คนต่อหมู่ บ้าน ภายในวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และ 40 คนต่อหมู่บ้านภายในวันที่ 30

กันยายน 2562 จึงเร่งรัดทุกหมู่บา้ นดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ปัจจุบันอาเภอท่าตูมมีผลการ
ดาเนินงานส่งเสริมวินัยการออม (กอช.) 177.06 % ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.
๒.๔ การดาเนินงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง : ปกครองอาเภอ
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี รายงานการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค แล้วเสร็จ ดังนี้
(1) ขุดบ่อบริเวณหัวสูบน้าแรงต่าแม่น้ามูล เพื่อให้สามารถสูบน้าได้ตามปกติ
(2) ขุดชักร่องในแม่น้ามูลให้น้าไหลเข้าบ่อบริเวณหัวสูบน้าเรียบร้อยแล้ว
(3) ขุดกั้นคันชะลอน้าในแม่น้ามูล เพื่อยกระดับปริมาณน้าสูงให้สูงขึ้นและมีปริมาณเพียงพอ
ในการสูบน้าไปสระเก็บน้าหนองสิม (แหล่งน้าสารองของการประปา)
จากการดาเนินการดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี (หน่วยบริการท่าตูม) จะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจะมีน้าใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงพอถึงช่วงฤดูฝน ปี 2563
๒.๕ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง : ปกครองอาเภอ
ด้วยคราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2562 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวนโยบายเน้นย้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ าส่วนราชการเร่งรัด
การดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้า
อุปโภค-บริโภคของประชาชนโดยด่วน จัง หวัดสุรินทร์ได้จัดประชุม เตรียมดาเนินงาน/โครงการ แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสุรนิ ทร์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สุรินทร์ แจ้งขั้นตอน
ปฏิบัติในการขออนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาลตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 (รายละเอียดแนบ
ท้าย)
๒.๖ โครงการอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 : ปกครองอาเภอ
อาเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บ ริก ารตามโครงการอาเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านกระสัง
หมู่ที่ 4 บ้านกระสัง ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๒.๗ สถานีตารวจภูธรท่าตูม/กระโพ
เน้นเรือ่ งยาเสพติด ป้องกันปราบปรามบาบัด ในส่วนเรือ่ งเด็กแว้นถ้ามีข้อมูล ให้ถ่ายคลิปและ
ถ่ายทะเบียนรถไว้แล้วแจ้งตารวจ จะได้รบั ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๘ สานักงานเกษตรอาเภอท่าตูม :
(1) เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๒/๖๓
(2) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชอ้อย ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน ข้าวโพด
และไม้ผล และและใช้สารเคมีทั้ง ๓ ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)
เกษตรกรผู้ปลูกพืช ทั้ง ๖ ชนิด ต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชชนิดนั้นๆ (ที่สานักงานเกษตร
อาเภอหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง) และสมัครเข้ารับ การอบรม และผ่านการทดสอบแล้วจึง จะสามารถซื้อ
สารเคมีทั้ง ๓ ชนิดได้
(๓) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒
(4) การดาเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
1) พื้นที่เสียหายต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน

2) เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเกิดภัยเท่านั้น
3) ต้อ งแจ้ง ความเสียหาย ณ ส านัก งานเกษตรอ าเภอที่ เ ป็นที่ ตั้ง แปลงที่ ได้ รับ ความ
เสียหาย
การให้ความช่วยเหลือ
1) กรณีที่เพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายสิ้นเชิง
2) ให้ช่วยเหลือตามจานวนพื้นที่เสียหายจริง ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ ในอัตรา ดังนี้
- ข้าว อัตราไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท
- พืชไร่ อัตราไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท
- พืชสวนและพืชอื่นๆ อัตราไร่ละ ๑,๖๙๐ บาท
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน กรณีเกิ ดภัย ผู้นาหมู่บ้านรายงานข้อมูลตาม แบบรายงาน
พื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยปี ๒๕๖๒/๖๓ (ตามที่ตั้งแปลง) ระดับหมู่บ้าน ส่งที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบล ๑ ชุด อาเภอ ๑ ชุด และสานักงานเกษตรอาเภอ ๑ ชุด
๒.๙ สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าตูม :
(1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ โดยรับบริจาคเป็น
ตัวสัตว์หรือรับบริจาคเงิน ได้ที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าตูม โดยเริ่ม โครงการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
(๒) เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หากพบสุกรป่วยตาย ตามนิยาม
ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขอให้ท่านแจ้งปศุสัตว์อาเภอด่วน
๒.๑๐ สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม :
(1) สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือนสิงหาคม 2562
โรค
ป่วย
อุจจาระร่วง
84
ไข้เลือดออก
38
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
36
ไข้หวัดใหญ่
27
อาหารเป็นพิษ
23
มือ เท้า ปาก
19
ปอดบวม
18
ตาแดง
15
สครับไทฟัส
4
สุกใส
4
ไข้อีดาอีแดง
1

อัตราป่วย/แสนประชากร
94.61
42.8
40.55
30.41
25.91
21.4
20.27
16.9
4.51
4.51
1.13

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โ รคไข้เลือ ดออกในประเทศไทย (ข้อมู ล ณ วันที่ 26 สิง หาคม 2562) พบผู้ป่วย
77,575ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 118.57 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 81 ราย คิดเป็นอัตราตาย
0.12

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จากโปรแกรม
506) สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 2,102 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 150.68
ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อาเภอกาบเชิง
สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอาเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม
2562 รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 208 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 234.28 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบลหนองบัว
อัตราป่วยเท่ากับ 1,198.46 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตาบลท่าตูม , ตาบลกระโพ, ตาบลหนองเมธี,
ตาบลเมืองแก, ตาบลบะ, ตาบลทุ่งกุลา, ตาบลบัวโคก, ตาบลพรมเทพ และตาบลโพนครก
(3) เตือน รับมือ 6 โรค ที่มากับภัยแล้ง
ขณะนี้เ กิดวิก ฤติภัยแล้งเนื่อ งจากฝนทิ้ง ช่วง ทาให้ป ระชาชนเริ่ม ประสบปัญหาขาดแคลนน้า
สาหรับอุปโภค บริโภค และทางการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย
นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์ และสุรินทร์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระวัง 6 โรค
ที่มากับภัยแล้ง คือ อหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ พร้อมคุมเข้ม
มาตรฐานน้าดื่ม น้าประปา น้าแข็ง ไอศกรีม ความสะอาดของตลาดสด ส้วมสาธารณะ และห้อง ครัว แนะ
ประชาชนยึดหลัก กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ดื่มน้าสะอาดหรือน้าต้มสุก
ในช่วงฤดูร้อน สภาพอากาศที่ร้อนอบอบอ้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลทาให้เชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อ
แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ ดีประชาชนเสี่ยงเจ็บป่วยง่ายขึ้น ที่พบบ่อยในช่วงฤดูแล้งและหน้าร้อน คือโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้า มี 6 โรคคือ อหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์บิด และไวรัสตับอักเสบเอ
ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้า ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น แบคทีเรีย ไวรัสโปรโตซัว
และหนอนพยาธิ เป็นต้น หากได้รับเชื้อดังกล่าว จะมี อาการ ปวดท้องถ่ายเหลว หรือคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
อุจจาระอาจพบเยื่อมูกและมีเลือดปน ในบางรายมี อาการรุนแรง อาจทาให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่
ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้า ดื่มน้า สะอาดหรือขาดแคลนน้า ใช้จ ะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิ ดการระ บาดโรค
ดังกล่าว ง่ายกว่าพื้นที่อื่นๆ
เตือนประชาชนให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือด้วย
น้า และสบู่บ่อยๆ ส่วนอาหารที่ปรุงไว้นานแล้ว เช่น ข้าวกล่องอาหารถุง ต้องนามาอุ่น ให้ร้อนก่อนรับประทาน
ทุกครั้ง และขอให้สารวจอาหารก่อน หากมีกลิ่น รส หรือรูปเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทาน ต่อโดยยึดหลัก “สุก
ร้อน สะอาด” หากพบว่ามีอาการป่วย สามารถช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้จิบน้า ผสมสารละลาย เกลือแร่บ่อยๆ
เพื่อป้องกันการขาดน้า และรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เพื่อช่วยให้ลาไส้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และไม่ ควรกินยา
หยุดถ่ายเพราะจะทา ให้เชื้อโรคยังอยู่ในร่างกาย หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น รับประทานอาหารไม่ได้กระหาย น้า
มากกว่าปกติหรืออุจจาระเป็นมูกปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรม
ควบคุมโรค โทร. 1422
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนสิงหาคม วันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
๑. นายอัครพงษ์ แก้วยศ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
- การตรวจสอบข้อมูลการรับราชการส่วนบุคคล www.nonhr.moph.go.th
- การเบิกวัคซีนปี ๒๕๖๓
- การระมัดระวังไวรัสเรียกค่าไถ่
- การรับสมัครประธานสหกรณ์อนามัยออมทรัพย์สุรินทร์
๒. นายกิตติพงษ์ อิ่มจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* งานสุขภาพภาคประชาชน
-อสม. กับ กองทุน กอช. ให้รายงานจังหวัดทราบ
-การประกวด อสม.ดีเด่น ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-การจัดงานมหกรรมสุขภาพดี วิถีคนท่าตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอาเภอท่าตูม
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวชลธิสา จันทร์ดา
นายสมหวัง อิฐรัตน์

นายสมหวัง อิฐรัตน์
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

