รายชื่อผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ อาเภอรัษฎา
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา (ชั้น ๒)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

เบอร์มือถือ

หมายเหตุ

นายจิรโรจน์ สาแดง
นายอาเภอรัษฎา
จิรโรจน์ สาแดง
๐๘๑ – ๘๖๗๑๓๕๖
นายประเสริฐ ปาโต
ปลัดอาวุโส
ประเสริฐ ปาโต
๐๖๓ – ๑๘๗๘๔๐๑
นางสุมาลี เดชะ
ครู ร.ร.บ้านโพธิ์น้อย
สุมาลี เดชะ
๐๘๒ – ๔๑๕๗๑๓๖ แทน ผอ.
ผอ.ร.ร.บ้านทอนเหรียญ ประยงค์ แก้วกล้า ๐๘๑ – ๘๘๔๒๕๓๓
นายประยงค์ แก้วกล้า
รองนายก ฯ หนองปรือ
นายประภากร แก้วคง
ประภากร แก้วคง
แทนนายกฯ
นายพรศักดิ์ หลงละเลิง
จนท.กีฬาอาเภอ ฯ
พรศักดิ์ หลงละเลิง ๐๘๘ – ๕๗๔๕๔๒๕
นายสมคิด พิชัยยุทธ์
ปลัดอาเภอ
สมคิด พิชัยยุทธ์
๐๘๑ – ๐๗๙๕๕๙๕
นายชานาญ กานต์นภัทร
ปลัดอาเภอ
ชานาญ กานต์นภัทร ๐๖๓ – ๙๐๓๓๓๑๕
นายทรรศนฤทธิ์ ดาสุข
นายก ฯ เขาไพร
ทรรศนฤทธิ์ ดาสุข ๐๘๘ – ๓๙๖๐๑๙๔
นายวีรขัย พ้นภัย
ครู ร.ร.วัดเขาพระ
วีรชัย พ้นภัย
๐๙๘- ๖๗๖๘๘๗๘
นายณรงค์ชัย บุญจันทร์
พัฒนาการอาเภอ
ณรงค์ชัย บุญจันทร์
นายชวน สองแก้ว
สาธารณสุขอาเภอ
ชวน สองแก้ว
๐๘๑ – ๘๙๕๖๕๗๑
น.ส.ปราณี คาแหง
ท้องถิ่นอาเภอ
ปราณี คาแหง
๐๘๖ – ๑๒๐๓๖๐๗
นายอุทัย แทนสุวรรณ
กานัน ต.คลองปาง
อุทัย แทนสุวรรณ
นายวรวุฒิ สงสังข์
จนท.พิทักษ์ป่าฯ
วรวุฒิ สงสังข์
๐๖๑ – ๐๘๐๓๔๕๐
น.ส.นิตยา วรรณแสงทอง ครู ร.ร.วัดควนเมา นิตยา วรรณแสงทอง ๐๙๘ – ๐๖๓๑๐๖๔ แทน ผอ.
นายสุวัฒน์ หลงขาว
ปลัดอาเภอ
สุวัฒน์ หลงขาว
๐๖๓ – ๙๐๓๔๓๕๐
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง
ผอ.ศูนย์การศึกษา ฯ
สุรวุฒิ ขันธ์คง
๐๙๘- ๖๕๐๐๖๗๑
ร.อ.อุทัย สิงหเสม
สัสดีอาเภอ ฯ
อุทัย สิงหเสม
๐๘๑ – ๖๙๓๖๑๒๑
นายมานะ กุญชรินทร์
เกษตรอาเภอ
มานะ กุญชริรทร์
นายสมชาย สงรักษ์
นายก อบต.หนองบัว
สมชาย สมรักษ์
093 - 6021045
นายสมชาย จิตรเพชร
นายก อบต.คลองปาง
สมชาย จิตรเพชร
จ.อ.ชัยยัณห์
หน.ฝ.ฯ
ชัยยัณห์
081 - 0117032
นายสาราญ ปราบปราม
นายก อบต.
สาราญ ปราบปราม 086 - 0504068
น.ส.วัชรี เสิศสกุลจินดา
รอง ผอ.รร.รัษฎา
วัชรี เลิศสกุลจินดา 081 - 0884907
นายสุนทร บัวเพชร
กานัน ต.หนองบัว
สุนทร บัวเพชร
089 - 2889930
นายประภาส นวลใย
ผอ.รร.บ้านต้นไทร
ประภาส นวลใย
นายนิรุธ เลิศประสาน
กานัน ต.หนองปรือ
นิรุธ เลิศประสาน
086 - 2803818
นายธีรศักดิ์ ชัยเดช
ธ.กรุงไทย
ธีรศักดิ์ ชัยเดช
089 - 2007578
นายสมหมาย ธรรมกิจ
ศูนย์ ฯ ศพก.
สมหมาย ธรรมกิจ 083 - 1731902

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอาเภอ
ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ กานันทุกตาบล
ครั้งที่ ๖/256๑
วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๑
ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา
…………….......................................................
เรื่องก่อนวาระการประชุม แนะนาข้าราชการที่ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
- นางสถาพร พาภักดี เจ้าหน้าที่ปกครอง ย้ายมาจากอาเภอวังวิเศษ
เมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการกิจกรรมที่สาคัญใน
เดือนพฤษภาคม 256๑
๑) กิจกรรมจิตอาสาของอาเภอรัษฎาร่วมกับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกันทาความสะอาด
ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดกะปางเหนือ หมู่ที่ ๙ ตาบลหนองบัว
๒) การบริจาคโลหิต วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้ร่วมบริจาค จานวน
๙๔ คน ได้โลหิตทั้งหมด ๘๐ ยูนิต
๓) โครงการศูนย์ดารงธรรมและอาเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ณ วัดเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตาบลคลองปาง
๔) กิจกรรมจิตอาสาของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากทุกหมู่บ้าน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์
ราชการอาเภอรัษฎา
๕) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดควนเมา หมู่ที่ ๒ ตาบลควนเมา และวัดคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองปรือ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ กาหนดการประชุมประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕6๑
ประธาน ฯ (นายจิรโรจน์ สาแดง นายอาเภอรัษฎา)
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม 256๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาเภอรัษฎา
- ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอาเภอรษฎา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ประธาน ฯ (นายจิรโรจน์ ฯ ) - ฝ่ายเลขานุการ ได้นารายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงในเว็บไซต์ ที่ทาการปกครองอาเภอ www.ratsada.dopatrang.go.th. เพื่อให้ส่วนราชการ
ตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
.../ระเบียบวาระที่ ๓ ...

-๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ เพือ่ พิจารณา/เพื่อปฏิบัติ
๓.๑ ภารกิจ/กิจกรรมสาคัญในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ปลัดอาวุโส (นายประเสริฐ ฯ)
๑) โครงการออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดารงธรรม อาเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
- ขอเชิญทุกท่าน และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดคลองเขาจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองปรือ ขอให้นาอาหาร
ปิ่นโตไปร่วมทาบุญ ตักบาตร และถวายเพลแด่พระสงฆ์ ด้วย
๒) การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธบาท / หอระฆัง / รูปปั้น
พระสังกิจจายุน์ และวงล้อขับเคลื่อนธรรมจักร วันอาทิตย์ที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดคลองมวน หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองปรือ
- ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีทาบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง มาเป็นประธานพิธี และขอให้แต่ละหน่วยงานจัดพุ่มผ้าป่าไปร่วมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคาขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้
พิการ เนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกรมการขนส่ง
ทางบก (ป.สานักงาน)
ปลัดสานักงาน (นายชานาญ ฯ) - กรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ขอให้อาเภอรัษฎาประชาสัมพันธ์การเปิดรับคาขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ
ใช้ถนน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งอาเภอรัษฎาได้แจ้งลงในไลน์
ของอาเภอไปก่อนนี้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การดาเนินงานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย (สภ.รัษฎา)
๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๑ การป้องกัน – เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๑.๒ การบาบัดฟื้นฟู
๑.๓ การจับกุม
๒) สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน- ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม –
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ การดาเนินงานด้านการป้องกัน การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(ป.ป้องกัน)
ปลัดป้องกัน (นายสุวัฒน์ ฯ) - กิจกรรมการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ถ้าวังพระยาพิชัยสงคราม หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองบัว ขอเชิญร่วมทุกท่านพร้อมบุคลากรในหน่วยงาน ได้ร่วมใน
พิธีตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ด้วยครับ
มติที่ประชุม รับทราบ
.

../๓.๕ การดาเนินงาน..

-๓ ๓.๕ การดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอรัษฎา (พัฒนาการอาเภอ)
พัฒนาการอาเภอ (นายณรงค์ชัย ฯ) การดาเนินงานของสานักงานพัฒนาชุมชน ซึ่งจะต้องดาเนินการตั้งแต่ต้น
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ มีดังนี้
๑) โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP VILLAGE) เส้นทาง
หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองบัว ( มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑)
๒) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาเนินการใน ๔ หมู่บ้าน
- หมู่ที่ ๕,๖ ตาบลหนองบัว ( มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑)
- หมู่ที่ ๔,๗ ตาบลควนเมา ( มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ การดาเนินงานของสานักงานเกษตรอาเภอรัษฎา (เกษตรอาเภอ)
เกษตรอาเภอ (นายมานะ ฯ)
- โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๗ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(กีฬาอาเภอ)
ปลัดอาวุโส ฯ (นายประเสริฐ ฯ) - จังหวัดตรัง ได้กาหนดให้อาเภอรัษฎาจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม
การกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ
ข้างศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา (การแต่งกาย : ชุดกีฬา)
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ สรุปสถานการณ์โรค (ตามเอกสารที่แนบ) (สาธารณสุขอาเภอ)
สาธารณสุขอาเภอ (นายชวน ฯ)
- สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สาคัญ
ปี พ.ศ. 256๑
1. สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม
25๖1)
อันดับ 1. โรคอุจจาระร่วง
จานวน 275 ราย อัตราป่วย 950.41 ต่อแสนประชากร
อันดับ 2. โรคปอดบวม
จานวน 20 ราย อัตราป่วย
69.12 ต่อแสนประชากร
อันดับ 3. โรคตาแดง
จานวน
16 ราย อัตราป่วย
55.30 ต่อแสนประชากร
อันดับ 4. โรคสุกใส
จานวน
15 ราย อัตราป่วย
51.81 ต่อแสนประชากร
อันดับ 5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์จานวน
1 ราย
อัตราป่วย
3.46 ต่อแสนประชากร
จากข้อมูล 5 อันดับโรคในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคประจาเดือน พฤษภาคมปี 2561 พบโรคที่สูง
กว่าค่ามัธยฐาน คือ โรคอุจจาระร่วง และโรคสุกใส
2. สรุปสถานการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สาคัญ
2.1 โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์จังหวัดตรัง
จากรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2561 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 134 ราย อัตราป่วย 20.88 ต่อแสน
ประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
.../อัตราป่วยด้วยโรค…

- ๔ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกรายอาเภอปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดตรัง 3 อันดับแรกพบว่า อาเภอที่มี
อัตราป่วยสูงสุดคืออาเภอวังวิเศษ อัตราป่วย 68.80 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออาเภอสิเกา อัตราป่วย
36.87 ต่อแสนประชากร และอาเภอนาโยง อัตราป่วย 29.14 ต่อแสนประชากร
สถานการณ์อาเภอรัษฎา
อาเภอรัษฎา มีอัตราป่วยเป็นลาดับที่ 10 ของจังหวัดตรัง อัตราป่วยเท่ากับ 3.42 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย
อาศัยอยู่ที่ หมู่ 13 ตาบลควนเมา และในเดือนพฤษภาคม มีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกจานวน 2 ราย อยู่ที่หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5 ตาบลคลองปาง
การดาเนินงานเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วย
1. สอบสวนโรคตามระบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออก
2. พ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบริเวณบ้านที่เกิดโรคเป็นระยะทาง 100 เมตร
3. รณรงค์ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในการสารวจภาชนะต่างๆที่มีน้าขังและร่วมทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย
ข้อเสนอแนะ
ค่า HI CI ของอาเภอรัษฎา ควรมีการรณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย และควรมีการปรับปรุง
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังนี้
1. ที่เก็บกักน้าจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้าหรือไม่
2. ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้าทุกสัปดาห์ สาหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป
ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้า
3. ขวดน้า กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้า หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้าขัง
4. ยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้าได้เช่นกันควรดูแลรักษาอย่าให้ยุงวางไข่
การป้องกันส่วนบุคคล
1. ใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร
2. การใช้กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ
3. นอนในมุ้งลวด หรือมุ้ง
2.2 โรคอุจจาระร่วง
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สสอ.รัษฎา ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรค Diarrhoea จานวนทั้งสิ้น 275 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 950.41 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 3792.78 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 65 ปี ขึ้นไป มีอัตราป่วยเท่ากับ 1303.54,1178.52 ตามลาดับ
ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบล คลองปาง อัตราป่วยเท่ากับ 1,220.08
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตาบล เขาไพร, ตาบล บ้านหนองบัว, ตาบล ควนเมา, ตาบล หนองปรือ,
อัตราป่วยเท่ากับ 1139.41 , 1077.34 , 890.93 , 608.03 ตามลาดับ

…/11) ถ้าอุจจาระ...

-๕ –
ข้อเสนอแนะ
1) ถ้าอุจจาระร่วงไม่รุนแรง อาการไม่หนัก ให้ดื่มน้าผสมผงน้าตาล เกลือแร่ที่นิยมเรียกกันว่า โอ.อาร์.
เอส. (Oral Rehydration Salt) เพื่อชดเชยน้า น้าตาลและเกลือแร่ที่สูญเสียไป สารละลายน้าตาลเกลือแร่นี้ควรดื่ม
ทีละน้อย แต่ดื่มบ่อย ๆ ในเด็กทารก ถ้ารับประทานนมแม่ไม่ต้องงดนม แต่ให้ดื่มสารละลายน้าตาลเกลือแร่เพิ่ม ถ้า
เด็กรับประทานนมผสมอาจงดนมสัก 4-6 ชั่วโมง หรือชงนมให้จางลงครึ่งหนึ่ง ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ควรให้นอนพัก
ถ้าอาการไม่มากจะหายได้เอง ถ้าหาผงน้าตาลเกลือแร่ไม่ได้ ก็สามารถผสมเองโดยมีสูตรดังนี้ น้า 1ขวดกลม (ขวด
น้าปลา) ผสมกับน้าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือ 1/2 ช้อนชา ต้มให้เดือดแล้วทิ้งให้เย็นจึงกิน
2) ถ้าอาการรุนแรง คือ ถ่ายเป็นน้าหลายครั้ง หรือกินน้าผสมน้าตาลเกลือแร่ แล้วไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย
มาก ตาลึก ชีพจรเบา ควรไปให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจและรักษาโดยเร็ว
3) ถ้าเป็นอุจจาระร่วงเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุและให้การรักษาตามต้นเหตุ
ไม่ควรรักษาตัวเอง
2.2 ระมัดระวังมิให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยการถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แจ้งให้ผู้ใกล้ชิด
ทราบเพื่อป้องกันตนเอง
2.3 การรายงานผู้ป่วย ไปยังสานักงานสาธารณสุข และดาเนินการสอบสวนโรคเพื่อดาเนินการควบคุมโรค
ต่อไป
2.4 การทาลายเชื้อ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่สัมผัสกับอุจจาระของผู้ป่วยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลระวังการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
2.3 โรคสุกใส
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สสอ.รัษฎา ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรค สุกใส จานวนทั้งสิ้น 15 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 51.84 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 325.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 306.12,46.25 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
ตาบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบล ควนเมา อั ตราป่วยเท่ากับ 114.96 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตาบล คลองปาง, ตาบล หนองปรือ อัตราป่วยเท่ากับ 93.85 , 13.51
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนและดื่มน้ามากๆ
2. ถ้ามีไข้ ให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล ไม่ควรใช้ยาลดไข้แอสไพรินเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่ม
อาการไรย์ (Reye’s syndrome) ซึ่งเป็นความผิดปกติของสมองและตับ ทาให้มีอาการของสมองอักเสบร่วมกับตัว
เหลืองจนเกิดอันตรายร้ายแรงได้ นอกจากนี้ ควรใช้ผ้าชุบน้าเช็ดตัวบ่อยๆ
3. ถ้าปากหรือลิ้นเปื่อย ให้ใช้น้าเกลือกลั้วปาก
4. ควรตัดเล็บให้สั้น พยายามไม่แกะหรือเกาตุ่มคันซึ่งอาจทาให้เกิดการติดเชื้อกลายเป็นตุ่มหนองได้
5. ควรระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ระยะแพร่เชือ้ คือตั้งแต่ระยะ 24 ชั่วโมงก่อนมีผื่นขึ้นจนกระทั่งระยะ
6 วันหลังผื่นขึ้น
7. โรคนี้ไม่มีอาหารแสลง ควรรับประทานอาหารจาพวกโปรตีนเช่น เนื้อ นม ไข่ ถั่วต่างๆ เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค
มติที่ประชุม รับทราบ

.../ระเบียบวาระที่ ๔...

-๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
-----------------------------------(ลงชื่อ)

สถาพร พาภักดี ผู้บันทึกการประชุม
(นางสถาพร พาภักดี)

(ลงชื่อ) ชานาญ กานต์นภัทร ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายชานาญ กานต์นภัทร)
**********************

