
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๓ 
วันท่ี   ๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 

                 ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสขุอ าเภอท่าตูม อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
 

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

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑.นายสมหวัง              อิฐรัตน์    สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
๒.นางบุษบา              เล่าเรื่อง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓.นางทองม้วน            สิมมา             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   
๔.นางจรัสศรี               ถ่ินทัพไทย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  
๕.นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
๖.นายบัญชี         ยังม ี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   
๗.นางสาวสมุณฑา         คงทน   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
๘.นางจตุพร  ล้ าประเสรฐิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙.นางทองวด ี             สุวรรณลา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐.นางดาวแจ้ง           กากแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๑๑.นายชัน                โพยมแจ่ม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   
๑๒.นางอรอนงค์           กระแสโสม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
๑๓.นายสุวพันธ์            ทันแก้ว              เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   
๑๔.นายอัครพงษ์   แก้วยศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๑๕.นางจฑุารัตน์          จ าปาทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๖.นางสาววรรณิศา      พูดเพราะ  นักวิชาการทันตสาธารณสุข   
๑๗.นายอชิรวัฒน์         กว้างขวาง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข    
๑๘.นางชนกพร           สังข์สาล ี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙.นางเนตรดาว  ควรคง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๐.นายบรรจง             ควรคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
๒๑.นางศุภวารี  อินทร์งาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๒๒.นางลัดดาหอม   พันธุวัฒนา                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
๒๓.นายนนท์ธวัฒน์        ยอดอินทร ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
๒๔ นางบุหลัน             ซ่อนกลิ่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ. 
๒๕.นางดาวรรณ           ประสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๖.นางสาวติณณา        แสงด า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
๒๗.นางสาวพสิมัย         บุญม ี     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๘.นางสาวปิยนันท์       จ าปาทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๒๙.นายค าพอง            มั่นจิต   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๐.นายอุกฤษฎ์           สีหาเพชร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๓๑.นางสาวรัตนาพร      ลอยทะเล  พยาบาลวิชาชีพ   



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.นางสาวสายเพชร    ทีงาม               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
๓๙.นายธนวรรธน์         สุขุมพันธ์พิพัฒนา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๐.นางสาวภควดี         ชมวิจิตร             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๔๑.นางลัดดา             ภู่แต่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔๒.นายภพธรรม         สุขสนิท    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๓.นางสาวจันจริา        เสาทอง   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๔๔.นายช านิ               ถือชาติ    พนักงานสุขภาพชุมชน 
๔๕.นายธนภัทร           ประสมทุร            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๔๖.นางดาวรรณ           ประสมุทร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๔๗.นางสาวมธุริน          มาลีหวล  นักวิชาการสาธารณสุข  
๔๘.นางจรีนันท์            สานันท์            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๙.นางแสงจันทร ์ ชัยงาม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
๕๐.นางสปุระภา         วงศ์ชานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๕๑.นางสาวธัญรดา        ครึ่งมี   นักวิชาการทันตสาธารณสุข   
๕๒.นางสาวจิตตาภรณ์     หาญเสมอ  แพทย์แผนไทย     
๕๓.นางสาวศศิธร          ด่านวันดี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
รายชื่อผู้ไม่เขา้ร่วมประชุม 
 
๑.นางอวยพร            พิศเพ็ง               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    ติดราชการ  
๒.นางสาวสุชาดา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน    ติดราชการ 
๓.นางจันทรเ์พ็ญ        นาคแสง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ลาคลอด 
๔ นางสาวจรรยา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิาน   ติดราชการ  
๕.นางเกษร               ชุ่มมาก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ติดราชการ 
๖.นางสาวเบญจวรรณ  ไทยสรุินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข   ติดราชการ  
๗.นางลฎาภา            ศรีฤทธ์ิ   เจ้าพนักงานสาธารณสุข   ติดราชการ 
๘.นายวิษณุรักษ์         ศรีทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ลาพักผ่อน  
๙.นางสาวชรินดา        จ าปาทอง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

 โดย นายสมหวัง  อิฐรัตน์   สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม  ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้  

 ส านักงานมูลนิธิ พอ.สว. ประจ าจังหวัดสุรินทร์  ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอท่าตูม เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 หมู่ที่ 11 บ้านปรีง ต าบลบะ 
อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์    

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

เรื่องท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง
ท่ีประชุมทราบดังนี้ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ www.surinpho.go.th/  ไปที่ ระบบงาน สสจ.  หัวข้อประชุมประจ าเดือน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

เรื่องท่ี  ๒.  เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอท่าตูม ประธานแจ้งท่ีประชุม
ทราบ ดังน้ี 
๒.๑  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
  (1) นางวิไลลักษณ์ เพ็ชรสุรักษ์ ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอท่าตูม (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
        (2) นางสาววาสนา  กัลยาฮุด ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สังกัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
๒.๒  การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. : ปกครองอ าเภอ 
  ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) ได้ก าหนด
ข้ันตอนแผนการรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยให้ส านักทะเบียนอ าเภอ และส านักทะเบียนท้องถ่ินเขต เ ปิดรับ
สมัครจิตอาสา เป็นการทั่วไป  ช่วงวันที่  1-10  ของทุกเดือน  ในวันและเวลาราชการ อ าเภอท่าตูมจึงขอเชิญ
ชวนผู้สนใจสมัคร  จิตอาสา ณ  ส านักทะเบียนอ าเภอท่าตูม ตามวันและเวลาดังกล่าว หลักฐานการสมัครฯ 
บัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง) 
๒.๓ โครงการ “ทางน้ีมีผล ผู้คนรักกัน” จังหวัดสุรินทร์ : ปกครองอ าเภอ 
         ด้วยจังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการขยายผลการด าเนินโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่ง
เป็นโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้สองข้างทาง พันธ์ุไม้ผล อาทิ มะม่วง มะขาม
เปรี้ยว กระท้อน ขนุน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งจติส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความตระหนักรู้
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบ ารุงรักษาพันธ์ุพืชและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีผลยืนต้น 
เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ถูกท าลาย เพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมเงาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลและชุมชน รวมทั้ง
รณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพิจารณา
ใช้งบประมาณจากโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอและท้องที่ หรือ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ  
 
 
 

http://www.surinpho.go.th/%20%20ไป


๒.๔ การด าเนินโครงการรณรงค์ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างท่ีดีในการมีวินัยจราจร “ปกครองท้องท่ี 
วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย” : ปกครองอ าเภอ  
  ด้วยกรมการปกครองก าหนดด าเนินการรณรงค์ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีในการมี
วินัยจราจร “ปกครองท้องที ่วินัยดี ขับข่ีปลอดภัย” สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงสร้าง “ต าบลขับข่ีปลอดภัย” ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในฐานะเลขานุการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาคี
เครือข่ายจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจที่รับผิดชอบ บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 -2564 ดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด อ าเภอจึงขอความร่วมมือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร โดยเดินทางมาเข้าประชุมประจ าเดือนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต้องปฏิบัติ 3 ประเด็น ได้แก่ ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ี
รถจักรยานยนต์ และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับรถยนต์ 
 

๒.๕ โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 : ปกครองอ าเภอ 
         อ าเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริการตามโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลาน
อเนกประสงค์หน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ต าบลเมืองแก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
๒.๖  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าตูม : 
  (1) การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
      1.1) สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
   - มีการปลูกผัก พืชสวนครัว ประกอบอาหารในชีวิตประจ าวันเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
   - มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ 
   - มีการแปรรูป ถนอมอาหาร 
      1.2) สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
   - การบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะ น ากลับมาใช้ซ้ า หมักขยะ
เปียกเพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
   - ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ าซักผ้ารดน้ าต้นไม้ 

    1.3) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   - การปฏิบัติศาสนกิจ 
   - จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ถนน คู คลอง 
   - การออกก าลังกายเสริมสุขภาพ 
  (2) คัดเลือกต าบลเมืองแก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ต าบลต้นแบบของอ าเภอท่าตูม        
 

๒.๗   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม :  
 ๑) สรปุสถานการณ์โรคประจ าเดือนธันวาคม 2562   
  

โรค จ านวน อัตราป่วย/แสนประชากร 
อุจจาระร่วง 184 207.25 

อาหารเป็นพิษ 29 32.66 
ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 23 25.91 



ตาแดง 22 24.78 
ปอดบวม 18 20.27 

ไข้หวัดใหญ ่ 7 7.88 
ไข้เลือดออก 4 4.51 

สุกใส 2 2.25 
ตับอักเสบ บ ี 2 2.25 

เริมที่อวัยวะเพศ 1 1.13 
  
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดือนธันวาคม 2562 
 

2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562) พบผู้ป่วย 126,708 ราย จาก 
77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 190.79 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 132 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.20 
  จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงราย 424.26 อุบลราชธานี 
402.50 จันทบุรี 368.50 ระยอง 366.23 นครราชสีมา 354.37  สุรินทร์ อันดับที่ 2 ของเขต อันดับที่ 15 ของ
ประเทศ 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จากโปรแกรม 506) สสจ.
สุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 3,354 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 240.43 ต่อประชากรแสน
คน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.14 ที่อ าเภอกาบเชิงและศีขรภูมิ  

 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกอ าเภอท่าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 รพ.ท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 250 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 281.59 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  

ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล หนองบัว อัตราป่วยเท่ากับ 1,279.71  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ   ต าบล ท่าตูม,  ต าบล กระโพ,  ต าบล หนองเมธี,  ต าบล เมืองแก,  ต าบล บะ
,  ต าบล ทุ่งกุลา, ต าบล บัวโคก, ต าบล พรมเทพ,  ต าบล โพนครก          

๓) ไข้หวัดใหญ่ 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  Influenza  จ านวนทั้งสิ้น 7 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.88 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
       ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล กระโพ อัตราป่วยเท่ากับ 26.54  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ต าบล บัวโคก, ต าบล เมืองแก, ต าบล ท่าตูม, ต าบล ทุ่งกุลา,ต าบล หนองเมธี,  
ต าบล หนองบัว,  ต าบล บะ, ต าบล โพนครก,  ต าบล พรมเทพ 

  ๔)  กินเลี้ยงปี ใหม่ แนะกินอาหารสุกร้อน สะอาด ห่างไกลโรคอุจจาระร่วง 
เทศกาลปี ใหม่ ปี 2563 นี้ กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนกินอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ อุ่นให้ร้อน 

และสะอาด ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ซื้อมากินเองภายในครอบครัว หรือไปรับประทานอาหาร  ตามร้านอาหาร 
โดยเฉพาะอาหารทะเล อาหารประเภทยา อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนผสม และอาหารปิ้งย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง หรืออาการท้องเสีย เพราะอาจท าให้หมดสนุกได้  

นอกจากเรื่องการเดินทางและอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วที่อาจเกิดข้ึนแล้ว สิ่งที่อยากเตือนประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่คือเรื่องอาหารการกิน เนื่องจากช่วงปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่ง  การเฉลิมฉลอง คนใน
ครอบครัวที่ไปท างานต่างถ่ินต่างแดนได้กลับมาพบปะ พูดคุยกัน และรับประทาน อาหารร่วมกัน เพื่อส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีหลายเมนูที่นิยมท า หรือสั่งมารับประทาน เช่น หมูกระทะ เนือ้ย่าง อาหารทะเลเผา ย า 



ลาบ ส้มต า ขนมจีน ซึ่งบางคนอาจกินอาหารแบบสุกๆดิบๆ เช่น ลาบเลือด ก้อย เนื้อ และดื่มเครื่องดื่มใส่น้ า 
แข็งอีกดว้ย  

ในการเลือกอาหารมา ปรุง ควรเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ เช่น เนื้อไก่ เนือ้หมู กุ้ง ปลาหมึก ต้องปรุงใหส้กุ
อย่างทั่วถึง และรับประทาน เมื่อปรุงเสร็จใหม่ๆ ไม่ทิ้งไว้นานเกิน 4 ช่ัวโมง เพราะอาหารอาจบูดเสียได้ อาหาร
ประเภทปิ้งย่าง เช่น หมู กระทะ กุ้งกระทะขอให้ปิ้งให้สุกก่อน ผักและผลไม้ต้องล้างด้วยน้ า สะอาด น้ าแข็งส า 
หรับบริโภคต้อง สะอาด ไม่น าไปแช่รวมกับอาหารสด ที่ส าคัญผู้บริโภคต้องยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง และ
ลา้งมือบ่อยๆ หากท้องเสียให้ดืม่น้ าผสมผงน้ าตาลเกลือแร่โออาร์เอส แทนน้ า ถ้าอาการไม่ดีข้ึน ขอให้รีบไปพบ
แพทย์ทันที   
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม  วันที่  ๖  
มกราคม  ๒๕๖๓ 
มติท่ีประชุม : รับรอง  
   

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
- ไม่มี 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
๑. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผูช่้วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายบรหิาร

ทั่วไป  แจ้งเพื่อทราบดงันี ้

 รายละเอียดได้แจ้งทางกลุ่มไลน์ สสอ. แล้ว 
๒. นายจารุวัฒน์  สาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งเพื่อทราบดังนี้ 

 ชุมชนอาหารปลอดภัย รายละเอียดได้แจง้ทางกลุม่ไลน์ สสอ.แล้ว 
๓. นายกิตติพงษ์  อิ่มจิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส แจ้งเพื่อทราบดงันี้ 

 งานสุขภาพภาคประชาชน การประกวด อสม.ระดับเขตและระดับภาค ที่จังหวัด
ขอนแก่น มี  ๒  สาขา 

- สาขาส่งเสริมสุขภาพจิต 
- สาขาส่งเสริมการปอ้งกันเอดส์ในชุมชน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
-  

นางสาวชลธิสา  จันทร์ด า  ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
นายสมหวัง  อิฐรัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

       
           นายสมหวัง    อิฐรัตน์ 
          สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


