
 

รายงานการประชุมประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๖๒ 
วันที่   ๕   มีนาคม  ๒๕๖๒ 

                 ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม อ าเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
 

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

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นายสมหวัง              อิฐรตัน์    สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
๒.นางบุษบา              เล่าเรื่อง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓.นายนนท์ธวัฒน์       ยอดอินทร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๔.นางจรัสศรี               ถิ่นทัพไทย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  
๕.นายกิตติพงษ์  อ่ิมจิตร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
๖.นายบัญชี         ยังมี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   
๗.นางจีรนันท์          สานันท์            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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       ครึ่งม ี    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           ผลจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๓๗.นายกิติศักดิ์   จันทร์สว่าง  พยาบาลวิชาชีพ 
๓๘.นายอชิรวัฒน์         กว้างขวาง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
๓๙.นางสาวจรรยา         ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๔๐.นางสาวภควดี         ชมวิจิตร             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๔๑.นางสาวสุพรรณีย์     สาระพันธ์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
๔๒.นายภพธรรม         สุขสนิท    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๓.นางสาวจันจิรา        เสาทอง   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
๔๔.นายช านิ               ถือชาติ    พนักงานสุขภาพชุมชน 
๔๕.นายธนภัทร         ประสมุทร             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๔๖.นางสุประภา         วงศ์ชานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๔๗.นางลัดดา             ภู่แตง่    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๘.นางลฎาภา          ศรีฤทธิ์    เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๔๙.นางแสงจันทร์ ชัยงาม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๕๐.นางสาวมธุริน          มาลีหวล  นักวิชาการสาธารณสุข    
  
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.นางสาวสุชาดา        ศาลางาม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    ติดราชการ  
๒.นางสาวประติชญา   นาคกระแสร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ลาป่วย 
๓.นางอรอนงค์           กระแสโสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ติดราชการ 
๔.นางเกษร               ชุ่มมาก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ติดราชการ              
๕.นางสาวชรินดา        จ าปาทอง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
๖.นางทองม้วน           สิมมา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 
๗.นางสาวสุมณฑา       คงทน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ลาคลอด 
๘.นายธนวรรธน์         สุขุมพันธ์พิพัฒนา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ติดราชการ 
๙.นางอวยพร            พิศเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ติดราชการ 
๑๐.นายสุวพันธ์            ทันแก้ว             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  ติดราชการ 
๑๑.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 
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อ าเภอ

ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
๒. การอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจ า รุ่น ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็น

แม่พิมพ์ ในวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

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  การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ปกครองอ าเภอ 
          ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 โดย
ประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่มิให้น าสัตว์ที่เลี้ยงไปเลี้ยงใกล้บริเวณถนนตามเส้นทางเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 4-
6 มีนาคม 2562 รวมทั้งให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับพระบรมฉายาลักษณ์และประดับธงชาติ ธงพระนามาภิไธยย่อ 
ส.ธ. บริเวณสถานที่ หมู่บ้าน และท าความสะอาดตามอาคารสถานที่ หมู่บ้าน ตลอดเส้นทางเสด็จฯ  
๒.๒  พิธีบวงสรวงรูปเหมือนรองอ ามาตย์เอก หลวงสนิทนิคมรัฐ (พิน จรัณยานนท์) นายอ าเภอท่าตูมคน
แรก : ปกครองอ าเภอ 
  ด้วยอ าเภอท่าตูมก าหนดพิธีบวงสรวงรูปเหมือนรองอ ามาตย์เอก หลวงสนิทนิคมรัฐ (พิน จรัณ
ยานนท์) นายอ าเภอท่าตูมคนแรก ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณลานประดิษฐาน 
หน้าที่ว่าการอ าเภอท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบสีกากี แขกผู้มี
เกียรติ สุภาพบุรุษ ชุดสุภาพ และสุภาพสตรี ชุดสุภาพ 
 
๒.๓ โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ : ปกครองอ าเภอ 
 ด้วยจังหวัดสุรินทร์แจ้งว่า แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
แรงงาน เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปดังกล่าว โดยได้ลงนามใน
บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีเป้าหมายในการสนับสนุนกิจกรรมของ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างหรือ
การก ากับดูแล ของกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่มีระบบการออมเพ่ือการชราภาพ และเพ่ือเป็นการด าเนินการ
เชิงรุกในการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในพ้ืนที่อ าเภอที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอ โดยใช้กลไกในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ จึงขอเชิญชวน

http://www.surinpho.go.th/%20%20ไป


ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) อายุไม่น้อยกว่า 15 
ปี และไม่เกิน 60 ปี (3) ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอ่ืนที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง และ (4) ไม่อยู่
ในระบบบ าเหน็จบ านาญรัฐหรือเอกชน สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในวัน เวลา ราชการ 
โดยให้น าหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตนในการยื่นสมัครเป็นสมาชิก พร้อมเงินสดตั้งแต่ 50 บาท 
ขึ้นไปที่หน่วยงาน ธนาคาร สาขาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้ (1) ธนาคารกรุงไทย (2) ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (4) ธนาคารออมสิน และ (5) ส านักงานคลัง
จังหวัดสุรินทร์ 
       

๒.๔   โครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562 : ปกครอง
อ าเภอ 
  ด้วยจังหวัดสุรินทร์แจ้งว่า ส านักงานอัยการสูงสุดได้ด าเนิน “โครงการคลินิกอัยการอาสา
เคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562” ให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปใน
รูปแบบคู่ขนานกับการบรรยายบนเวที ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม
ทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ที่สมรสกับคน
ต่างชาติ คนต่างชาติที่สมรสกับคนไทย บุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับคู่สมรสคนต่างชาติ บุคคลที่เป็นญาติ
ของคนไทยที่สมรสหรือมีความสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจัดส่งรายชื่อให้อ าเภอ
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562   

  

๒.๕  โครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : ปกครองอ าเภอ 
         อ าเภอท่าตูมก าหนดแผนการออกให้บริการตามโครงการอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ วัดบ้านห้วย
อารีย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยอารีย์ ต าบลโพนครก อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

   

๒.๖  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสุรินทร์  
  (1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 จึงขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เชิญชวนพี่น้องออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  (2) ก าหนดวันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 
2562 เวลา 08.00-17.00 น. โดยได้ก าหนดที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้ 
       1) ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
           - ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอ าเภอท่าตูม (ฝั่งซ้าย) ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
อ าเภอท่าตูม ได้แก่ เทศบาลต าบลท่าตูม ต าบลท่าตูม ต าบลพรมเทพ ต าบลทุ่งกุลา ต าบลโพนครก และต าบล
หนองบัว 
           - ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอ าเภอรัตนบุรี ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอรัต
นบุรี ได้แก่ เทศบาลต าบลรัตนบุรี ต าบลรัตนบุรี ต าบลน้ าเขียว ต าบลแก ต าบลกุดขาคีม ต าบลทับใหญ่ ต าบล
หนองบัวทอง ต าบลดอนแรด ต าบลธาตุ และต าบลไผ่   
           - ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอ าเภอชุมพลบุรี ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอชุม
พลบุรี 
           - ที่เลือกตั้งกลาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ส าหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตอ าเภอสนม จ านวน ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลโพนโก 
            2) ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 



      - ที่เลือกตั้งกลาง หอประชุมอ าเภอท่าตูม (ฝั่งขวา) 
 

๒.๗  สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าตูม 
  (1) สรุปสถานการณ์โรคประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

 
 

โรค  จ านวนป่วย  อัตราป่วย/แสนประชากร  
อุจจาระร่วง  69 68.05  

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 30 29.59 
อาหารเป็นพิษ 10 9.86 

ตาแดง 9 8.88 
ปอดบวม 8 7.89 

ไข้เลือดออก 6 5.92 
ไข้หวัดใหญ่ 6 5.92 

สุกใส 3 2.96 
สครัปไทฟัส 1 0.99   

 
 

           ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
 

         (2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
                  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) พบ
ผู้ป่วย15,801 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 23.92 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย  
               สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562 จาก
โปรแกรม 506) สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 328 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 23.51 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  
               สถานการณ์ โรคไข้ เลือดออกอ า เภอท่าตูม  นับตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม  2562 ถึง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์2562 โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 12 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย  11.84 ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล
เท่ากับ 2 ราย ในเขตองค์การบริหารต าบลเท่ากับ 10 ราย และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย พบผู้ป่วยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจ านวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  เท่ากับ
ร้อยละ 83.33 ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 16.67   
      ต าบลที่มี อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนสู งสุ ดคือ  ต าบลเมืองแก อัตราป่วย
เท่ากับ 27.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือต าบลท่าตูม , ต าบลพรมเทพ, ต าบลทุ่งกุลา, ต าบลกระโพ
, ต าบลหนองเมธี, ต าบลบัวโคก,ต าบลหนองบัว, ต าบลบะ และต าบลโพนครก 
          (3) โรคไข้หวัดใหญ่ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวนทั้งสิ้น 6 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 5.92 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต     
           (4) โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้  
                 โรคเรื้อน  เป็นหนึ่ ง ในโครงการพระราชดาริ  ที่ ได้ รับพระมหากรุณาธิ คุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยทรงมีพระราชปณิธานการจัดโรคเรื้อนให้
หมดไปจากประเทศไทย  พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนให้จัดสร้างสถาบันราชประชาสมาสัย  ซึ่ ง
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น “วันราชประชาสมาสัย” เพ่ือน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสาน
พระราชปณิธานการกาจัดโรคเรื้อน 
 



       วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น “วันราชประชาสมาสัย” โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อ
เรื้อรังท่ีสามารถติดต่อได้โดยทางเดินหายใจ แต่ติดต่อได้ยาก ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโรคเรื้อน คือ ผู้ที่
สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา อาการของโรคเรื้อน ได้แก่ ผื่นผิวหนัง เป็นวงด่างสีจาง
หรือแดงกว่าผิวหนังปกติ บริเวณรอยโรคแห้ง เหงื่อไม่ออก อาจพบขนร่วง ที่ส าคัญคือรอยโรคมีอาการชา ไม่
คัน หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน อาการที่พบจะเป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือนแล้วไม่ทุเลาเนื่องจาก
อาการเริ่มแรกของโรคนั้นไม่มีอาการคัน หรือเจ็บปวด ทาให้ผู้ป่วยชะล่าใจ คิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง จึงไม่รีบเข้า
รับการรักษา ทาให้โรคลุกลาม เป็นมากข้ึน อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความพิการได้ในที่สุด   
       ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซ้ าเข้ามารักษา และได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ จะได้รับค่าตอบแทน 1,500 บาท เมื่อกินยาครบจะได้รับค่าตอบแทนอีก 1,500 บาท รวม
เป็นเงิน 3,000 บาท ส่วนกรณีมีผู้ค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อน แล้วพามารักษา เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู อส
ม. ผู้ป่วยจะได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท เมื่อกินยาครบ จะได้รับค่าตอบแทนอีก 1,000 บาท ส่วนผู้ที่นา
ผู้ป่วยเข้ามารักษา จะ ได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนมีนาคม  วันที่  ๕  
มีนาคม  ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม : รับรอง 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา 
     ๑. นางบุษบา  เล่าเรื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายบริหาร

ทั่วไป  แจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
 *  การเบิก ฉ. ๑๑ ให้ชลอการเบิกจ่ายไปก่อน 
 *  เวรปฏิบัตินอกเวลาราชการ  การแลกเวร สามารถแลกได้กรณ ี 
 ๑) มีค าสั่งให้ไปราชการ 
 ๒) การป่วย กรณีป่วย พ่อแม่ ลูก สามี ภรรยา ก็สามารถละเว้นได้ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.     
 

นางสาวชลธิสา  จันทร์ด า  ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
นายสมหวัง  อิฐรัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

 

       
           นายสมหวัง    อิฐรัตน์ 
          สาธารณสุขอ าเภอท่าตูม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


