รายงานการประชุมประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
***************************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.ว่าที่ร้อยตรีโอภาส
๒.นางบุษบา
๓.นางจุฑารัตน์
๔.นางสาวพิสมัย
๕.นายกิตติพงษ์
๖.นายธนวรรธน์
๗.นางสาวสายเพชร
๘.นางดาวแจ้ง
๙.นายอัครพงษ์
๑๐.นายบุญเลิศ
๑๑.นางสุประภา
๑๒.นายจารุวัฒน์
๑๓.นางทองวดี
๑๔.นายชัน
๑๕.นายภพธรรม
๑๖.นายธนภัทร
๑๗.นายประกอบ
๑๘.นายสุวพันธ์
๑๙.นางจตุพร
๒๐.นางแสงจันทร์
๒๑.นางเกษร
๒๒.นางสาวชรินดา
๒๓.นางสาวนลิน
๒๔.นางชนกพร
๒๕.นางลัดดา
๒๖.นางศุภวารี
๒๗.นางศันสนีย์
๒๘.นายวิษณุรักษ์
๒๙.นางสุมณฑา
๓๐.นางสาวมธุริน
๓๑.นางสาววรรณิศา
๓๒.นางรัตนาวดี
๓๓.นายศราวุธ

วิเศษ
เล่าเรื่อง
จาปาทอง
บุญมี
อิ่มจิตร
สุขุมพันธ์พิพัฒนา
ทีงาม
กากแก้ว
แก้วยศ
อินทร์งาม
วงศ์ชานนท์
สาแก้ว
สุวรรณลา
โพยมแจ่ม
สุขสนิท
ประสมุทร
สุขบรรเทิง
ทันแก้ว
ล้าประเสริฐ
ชัยงาม
ชุ่มมาก
จาปาทอง
ผลจันทร์
สังข์สาลี
ภู่แต่ง
อินทร์งาม
ไชยสัตย์
ศรีทอง
คงทน
มาลีหวล
พูดเพราะ
ศรีทอง
สังข์สาลี

สาธารณสุขอาเภอท่าตูม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๓๔.นางเนตรดาว
๓๕.นายบรรจง
๓๖.นางจีรนันท์
๓๗.นางสาวสุพรรณีย์
๓๘.นางสาวจันทร์เพ็ญ
๓๙.นางสวรรยา
๔๐.นางสาวจันจิรา
๔๑.นางสาวรัตนาพร
๔๒.นางสาวธัญรดา
๔๓.นางสาวศศิธร
๔๔.นางสาวภควดี
๔๕.นางลฎาภา

ควรคง
ควรคง
สานันท์
สาระพันธ์
ดาทอง
ปานงาม
เสาทอง
ลอยทะเล
ครึง่ มี
ด่านวันดี
ชมวิจิตร
ศรีฤทธิ์

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวจรรยา
ศาลางาม
๒.นางดาวรรณ
ประสมุทร
๓.นางบุหลัน
ซ่อนกลิ่น
๔.นางสาวสุชาดา ศาลางาม
๕.นางอรอนงค์
กระแสโสม
๖.นางสาวปิยนันท์
จาปาทอง
๗.นางสาวเบญจวรรณ ไทยสุรินทร์
๘.นายชานิ
ถือชาติ
๙.นายอชิรวัฒน์
กว้างขวาง
๑๐.นายคาพอง
มั่นจิต

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พนักงานสุขภาพชุมชน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
โดย ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอาเภอท่าตูม ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ก่อนวาระประชุม
- ท่านสาธารณสุขอาเภอท่าตูม แนะนาตัว
- มอบนโยบายการทางาน
- การประสานงานต่างๆ
- ขอให้ใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์ ห้ามโพสต์อะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบดังนี้
- นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ย้ายมาจากจังหวัดสกลนคร
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์คนเดิมย้ายไป โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
- ชื่นชมอาเภอท่าตูมที่มีผลงานเรื่องฉีดวัคซีนเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัด
- เงินโอนสนับสนุนค่าเสี่ยงภัย/ค่าตอบแทนโควิด-๑๙
- สถานการณ์อุทกภัย เตรียมพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
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 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจาปี 2564 ระดับเขตสุขภาพ
ดังนี้
1) รางวัลผู้ดูแลผูส้ ูงอายุดีเด่น (CG) ระดับเขต ได้แก่
นางจันทร์เพ็ญ จาปาทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปรีง
2) รางวัลผูส้ ูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ระดับจังหวัด ได้แก่
นางอุบะ เพิ่มมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบะ
3) รางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
ชมรมผู้สูงอายุตาบลบะ อาเภอท่าตูม
๒. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2564 ได้แก่
1) วัดป่าอาเจียง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๓. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานการจัดบริการอาชีว ะอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับ
ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้แก่
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสาโรช
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งกุลา

๒.๒ ข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่
1) นายกาชัย หมายจันทร์ ตาแหน่ง ปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) สานักงานปศุสัตว์
อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาดารงตาแหน่งปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส) สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่า
ตูม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
2) นายบัญญัติ คณาญาติ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอท่าตูม จังหวัดสุ ริ นทร์ ย้ ายไปปฏิบัติห น้าที่ ตาแหน่งนักวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการ ณ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
3) นางสาวอัมพร วรรณมานะ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนชานาญการ ณ
เทศบาลตาบลคลองสวน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
4) นายอมรเทพ ทองอุดม ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๒.๓ สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม :
(1) สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือนกันยายน 2564
โรค
จานวนป่วย
อัตราป่วย/แสนประชากร
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
39
39.1
อุจจาระร่วง
31
31.08
ปอดบวม
15
15.04
ไข้เลือดออก
11
11.03
สครับไทฟัส
6
6.02
อาหารเป็นพิษ
5
5.02
ตาแดง
3
3.01
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2
2.01
ชิคุนกุนยา
2
2.01
หนองใน
2
2.01
คางทูม
1
1
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน 2564
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดคือจังหวัดสุรินทร์ 16.17 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา 4.31 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดบุรีรัมย์ 2.57 ต่อประชากรแสนคน และ
จังหวัดชัยภูมิ2.37 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอาเภอพบว่าอาเภอที่มีอัตราป่วย
สูงสุดคือ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 113.33 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ 37.78 ต่อประชากรแสนคน และอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 29.98 ต่อประชากรแสนคน
สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอาเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29
กัน ยายน 2564 รพ.ท่าตูม ได้รั บรายงานผู้ ป่วยโรค ไข้เลือดออก จานวนทั้ง 34 ราย คิดเป็นอัตราป่ว ย
34.09 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบกระโพ อัตราป่วยเท่ากับ 221.20 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ ตาบลเมืองแก, ตาบลหนองบัว, ตาบลบะ, ตาบลท่าตูม, ตาบลพรมเทพ,
ตาบลทุ่งกุลา, ตาบลหนองเมธี, ตาบลบัวโคก และตาบลโพนครก
(3) กรมควบคุ ม โรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์ โ รคและภั ย สุ ข ภาพรายสั ป ดาห์ ” ฉบั บ ที่
34/2564 ประจาสัปดาห์ที่ 39 (วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564)
จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
- 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วย 8,941 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ เด็กเล็ กอายุ
แรกเกิด - 4 ปี รองลงมา คือ 25-34 ปี และอายุ 15-24 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด
5 อันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย ตาก และกระบี่ ตามลาดับ
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจาสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรค
ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ ทาให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้น
สูงขึ้นอาจส่งผลให้โรค แพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทางานใน
อาคารปิด ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนแออัด กรม
ควบคุมโรค ขอแนะนาให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด
19 โดยการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่
นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการ
เอามือเข้าปาก หรือ ขยี้ตา ไม่ใช้ของส่วนตัว ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากมีอาการป่วย
ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม และควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากหากติดเชื้อ 2 โรคนี้พร้อมกันจะทาให้อาการทรุดหนักและอาจเสียชีวิ ตได้ ผู้
ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกัน และ
ให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วย
มะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
7. โรคอ้วน คือผู้ที่มีน้าหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมี BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านและที่สถานพยาบาล
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม วันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

๑. นางบุษบา เล่าเรื่อง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายบริหาร
ทั่วไป แจ้งเพื่อทราบดังนี้
แจ้งเพิ่มเติมจากข้อประชุมอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๑) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจาปี 2564
๒) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2564
๓) ข้อสั่งการจากจังหวัด เน้นย้าคลัสเตอร์โฎนตา แล้วคลัสเตอร์ต่อมาที่ต้องเฝ้าระวัง คือคลัส
เตอร์รถเกี่ยวข้าว
๔) แผนการใช้จ่ายเงินบารุง ขอให้จัดส่งมาเหมือนเดิม
๕) แผนการจัดหาวัสดุ
๒. นายกิตติพงษ์ อิ่มจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* งานสุขภาพภาคประชาชน
* ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันจัดงานเกษียณอายุราชการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๓. นายบุญเลิศ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* งบค่าเสื่อม
๔. นายบรรจง ควรคง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ท่าตูม ปี ๒๕๖๕
๕..นายอัครพงษ์ แก้วยศ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์
* ผลการรับบริจาคโลหิต วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- ผู้แจ้งความประสงค์บริจาค ๑๕๕ ราย
- บริจาคได้ ๑๑๑ ราย
๖. นางเนตรดาว ควรคง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* งานวัคซีน
๗. นายวิษณุรักษ์ ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้
* งานผู้สูงอายุและผู้พิการ
* การฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
 ประธานเพิ่มเติม
- การถ่ายโอน รพ.สต.ให้กับท้องถิ่น
- To Be Number One ฝากพื้นที่ที่มีโรงเรียนมัธยมกับโรงเรียนขยายโอกาส
เตรียมๆในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของเด็กนักเรียน
นางสาวชลธิสา จันทร์ดา
ว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

