รายชื่อผู้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ อาเภอรัษฎา
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์น้อย ตาบลคลองปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๘ คน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายจิรโรจน์ สาแดง
นายอาเภอารัษฎา
จิรโรจน์ สาแดง
นายสุคนธ์ กองแก้ว
ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ
สุคนธ์ กองแก้ว
นางเลขา ดาคง
ครู ร.ร.บ้านต้นไทร
เลขา ดาคง
ผจก.ธ.ออมสิน รัษฎา
น.ส.จตุพร แก้วเนิน
จตุพร แก้วเนิน
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
นายนิธิวัธ เหล็มปาน
นิธิวัธ เหล็มปาน
นายชวน สองแก้ว
สาธารณสุขอาเภอ
ชวน สองแก้ว
นายมานะ กุญชรินทร์
เกษตรอาเภอ
มานะ กุญชรินทร์
นายนิรุธ เลิศประสาน
กานัน ต.หนองปรือ
นิรุธ เลิศประสาน
นายลือชา บุญฤทธิ์
ที่ดินอาเภอ
ลือชา บุญฤทธิ์
น.ส.ทิพย์วรรณ วรรณะ
ปลัดอบต.เขาไพร
ทิพย์วรรณ วรรณะ
นายสัมฤทธิ์ โพธิ์เหลือง
ปศุสัตว์อาเภอรัษฎา
สัมฤทธิ์ โพธิ์เหลือง
นายอุทัย แทนสุวรรณ
กานัน ต.คลองปาง
อุทัย แทนสุวรรณ
น.ส.มัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์
นว.พช.ชานาญการ
มัชฌิมา โอฬารวิจิตรวงศ์
นายอรุณ สิงห์โต
นักวิชาการวัฒนธรรม ฯ
อรุณ สิงห์โต
นายไพรัตน์ สามัคคี
ผอ.ร.ร.วัดโคกเลียบ
ไพรัตน์ สามัคคี
นางศศิกานต์ ส่งแสง
ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์น้อย
ศศิกานต์ ส่งแสง
นายพงศกร ไพทูลย์
ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย
พงศกร ไพทูลย์
น.ส.วัชรี เลิศสกุลจินดา
รอง ผอ.ร.ร.รัษฎา
วัชรี เลิศสกุลจินดา

เบอร์มือถือ

หมายเหตุ

๐๘๑ – ๘๖๗๑๓๕๖ ประธาน
๐๘๖ – ๗๓๙๗๘๖๒
๐๘๑ – ๙๒๒๒๕๗๐ แทน ผอ.
๐๘๗ – ๒๘๓๙๒๒๙
๐๘๑ - 8956571
๐๘๙ – 6493637
086 – 2803848
083 – 0067754
081 - 9700972 แทนนายก
086 -2708545
081 - 7979978
080 - 7120889
081 - 8749105
081 - 0984481
085 - 0825445
080 - 5238919
081 - 0884907 แทน ผอ.

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาอาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ กานันทุกตาบล
ครั้งที่ ๘/256๑
วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕6๑
ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองปาง
.....................................................
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินโครงการกิจกรรมที่
สาคัญในเดือนกรกฎาคม 256๑
๑) การจั ด กิ จกรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒) โครงการอาเภอยิ้ ม ศูน ย์ดารงธรรม... เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการหน่ว ย
บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
๓) การจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม พระพุท ธศาสนา เนื่อ งในวั นอาสาฬหบู ชา และ
วันเข้าพรรษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองปาง
๔) การลอกคลองระบายน้าเพื่อเปิดทางน้าไหล วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ คลองส่งน้านาน้าตาย ตาบลหนองบัว
๕) การคืนผืนปุากิจกรรมปลูกต้นลูกประ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทาความดีด้วยหัวใจ” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เขาแหลม (เขาหน้าโหยง)
หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองบัว
๖) การจัดกิจกรรมของจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” ในตาบล หมู่บ้าน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๗) กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งของสถานศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ประชุม รับทราบ

/๑.๒ กาหนดการ…

-๒๑.๒ กาหนดการประชุมประจาเดือน กันยายน ๒๕6๑
- ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ฯ วั น อั ง คารที่ ๔ กั น ยายน 256๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัษฎา
- ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
- ฝุา ยเลขานุ ก าร ได้ น ารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๑ วั น อั ง คารที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ลงในเว็บไซต์ ที่ทาการปกครองอาเภอ www.ratsada.dopatrang.go.th. เพื่อให้ส่วน
ราชการตรวจสอบ แก้ไข และพิจารณารับรองด้วยแล้ว
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ เพื่อพิจารณา/เพื่อปฏิบัติ
๓.๑ ภารกิจ/กิจกรรมสาคัญในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๑) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ปลัดงานสานักงาน (นายชานาญฯ) การจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกีย รติ ฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริเวณหน้า
หน่วยงาน โดยประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑.๒ การจัดพิธีใช้แนวทางเดียวกันกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กาหนด
จัดที่ศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา ทั้ง ๓ พิธี ดังนี้
(๑) พิธีทาบุญตักบาตร (พระสงฆ์ ๑๐ รูป) ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.
(๒) พิธี ลงนามถวายพระพร ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
(๓) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระ ตั้งแต่เวลา
๑๘.๐๐ น.
ที่ประชุม รับทราบ

/๒) โครงการ…

-๓–
๒) โครงการออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดารงธรรม อาเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
- ขอเชิญทุกท่าน และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการในวัน พุธ
ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชุมประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาไพร อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ปลัดงานสานักงาน (นายชานาญฯ) ตามที่อาเภอได้จัดโครงการอาเภอยิ้ม ...เคลื่อนที่ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ
ได้นาภารกิจในหน้าที่ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่ประชาชนถึง
พื้นที่ อีกทั้งประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับรู้สภาพปัญหาของประชาชน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานและ
บุคลากร ได้ร่วมออกหน่วยบริการตามวัน และสถานที่ ตามที่อาเภอรัษฎาได้กาหนดไว้
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต (ปลัดสานักงาน)
- เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กาหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของอาเภอรัษฎา
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ปลัดงานสานักงาน (นายชานาญฯ) เหล่ากาชาดจัง หวัดตรังได้กาหนดการออกรับบริจาคโลหิตของอาเภอ
รัษ ฎา โดยครั้ งนี้ ได้ ก าหนดวัน จั นทร์ที่ ๒๐ สิง หาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลา
ประชาคมอาเภอรัษฎา จึงขอเชิญทุกท่าน และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การดาเนินงานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย (สภ.รัษฎา)
๑) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๑ การปูองกัน – เฝูาระวังปัญหายาเสพติด
๑.๒ การบาบัดฟื้นฟู
๑.๓ การจับกุม
๒) สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พ.ต.ท.สันต์ นุ่นเศษ รองผกก. สภ.รัษฎา การดาเนินคดี ๔ กลุ่ม ของเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีดังนี้
๒.๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ๒.๒ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๓ คดีความผิดพิเศษ เกิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน
๒.๔ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิด ๑๔ คดี ผู้ต้องหา ๑๘ คน
สาหรับการขโมยตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ กระทาการโดยการสวมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของโทรศัพท์ ทาให้ผู้ร้าย
สะดวกในการกระทาความผิด ไม่เป็นที่สังเกตแก่ผู้พบเห็น
ที่ประชุม รับทราบ
/๓.๔ การดาเนิน...

-๔–
๓.๔ การดาเนินงานด้านการป้องกัน การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(ป.ป้องกัน)
ประธานที่ประชุม (นายจิรโรจน์ ) การกระทาความผิดในพื้นที่ จะเป็นการลักลอบ
เล่นการพนัน อาเภอได้มอบหมายให้ฝุายความมั่นคงลงพื้นที่เพื่อสารวจการเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ กิจกรรมจิตอาสาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ (ป.สานักงาน)
ครั้ ง ที่ ๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ – ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ด าเนิ น การในพื้ น ที่
ตาบล ...หนองปรือ..... ผู้รับผิดชอบ เทศบาล/ อบต..หนองปรือ.....วันที่ ..๑๕.. ....สิงหาคม ... ๒๕๖๑......
สถานที่ดาเนินการ..........ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย...........
ครั้งที่ ๒ ระหว่า งวันที่ ๑๖ – ๓๑ สิง หาคม ๒๕๖๑ ดาเนิ นการในพื้น ที่
ตาบล .....ควนเมา.....ผู้รับผิดชอบ เทศบาล/ อบต...ควนเมา....วันที่ ... ๒๓... สิงหาคม... ๒๕๖๑.....
สถานที่ดาเนินการ....เขาราชนายก.........
๓.๖ สถานการณ์สุขภาพ (สาธารณสุขอาเภอ)
สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่ส าคัญ ปี พ.ศ.
256๑
1. สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –
31 กรกฎาคม 25๖1)
อันดับ 1. โรคอุจจาระร่วง จานวน 381 ราย อัตราปุวย 1316.74
ต่อแสนประชากร
อันดับ 2. โรคอาหารเป็นพิษ จานวน 47 ราย อัตราปุวย 162.43 ต่อ
แสนประชากร
อันดับ 3. โรคตาแดง จานวน 32 ราย อัตราปุวย 110.59 ต่อแสน
ประชากร
อันดับ 4. โรคปอดบวม

จานวน 31 ราย อัตราปุวย 107.14 ต่อ

แสนประชากร
อันดับ 5. โรคสุกใส จานวน 21 ราย อัตราปุวย 72.58

ต่อแสน

ประชากร
จากข้อมูล 5 อันดับโรคในระบบเฝูาระวังทางระบาดวิทยาโรคประจาเดือน
กรกฎาคม ปี 2561 พบโรคที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน คือ โรคอาหารเป็นพิษ
/2. สรุปสถานการณ์…
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2. สรุปสถานการณ์แนวโน้มการเกิดโรคที่สาคัญ
2.1 โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์จังหวัดตรัง
จากรายงานเฝูาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับรายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จานวน 295 ราย อัตราปุวย 45.97
ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต จานวน 2 ราย อัตราปุวย-ตายร้อยละ 0.68
อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกรายอาเภอปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดตรัง 3 อันดับแรกพบว่า อาเภอที่มี
อัตราปุวยสูงสุดคืออาเภอวังวิเศษ อัตราปุวย 80.27 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออาเภอเมือง อัตราปุวย
67.26 ต่อแสนประชากร และอาเภอสิเกา อัตราปุวย 57.95 ต่อแสนประชากร
สถานการณ์อาเภอรัษฎา
อาเภอรัษฎา มีอัตราปุวยเป็นลาดับที่ 6 ของจังหวัดตรัง อัตราปุวยเท่ากับ 41.07 มีผู้ปุวยตาย 1 ราย
อัตราตายเท่ากับ 8.33 พบผู้ปุวยไข้เลือดออกทั้งหมด 79 ราย พบในเดือนกรกฎาคม จานวน 21 ราย พบ
ผู้ปุวยในเขตตาบลคลองปาง 12 ราย หนองบัว 5 ราย ควนเมา 4 ราย
มาตรการที่ดาเนินการ
•
เปิดศูนย์ EOC วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
•
จัดประชุม War room ไข้เลือดออกทุกสัปดาห์
•
จัดทาแผนการรณรงค์รายสัปดาห์ทุก รพ.สต.
•
จัดให้มีการรายงานการดาเนินงานเมื่อเกิด Case รายวันว่าได้ดาเนินการอะไรไปแล้วบ้าง สรุปรายงาน
สสอ.
•
สารวจค่า HI CI ในหมู่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด รายงานมายัง สสอ.ทุกวันศุกร์
ปัญหาอุปสรรค
•
มีจุดเสี่ยงหลายจุดที่ทาง รพ.สต.ไม่สามารถดาเนินการได้ อยากฝากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุม ชน ใน
การดาเนินการรณรงค์ในจุดเสี่ยง เช่น จุดเลี้ยงลูกน้าให้ปลากัดกิน จุดโรงงาน เป็นต้น
•
ขาดวัสดุในการรณรงค์ที่ท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนได้ เช่น สเปรย์ไล่ยุง และยาทากันยุง
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรค พบว่าผู้ปุวยในกลุ่ม อายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 64.75 ซึ่งเป็น
ผู้ปุวยในกลุ่มเด็กโตถึงวัยทางาน ควรแจ้งสถานการณ์โรคให้ทางโรงเรียน/อบต. และชุมชนทราบ
2. การสอบสวนผู้ปุวยยังคงต้องดาเนินการ เพื่อค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยของการระบาด และเพื่อวาง
มาตรการปูองกันควบคุมโรคที่มีความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
/ 3. ในพื้นที่ที่พบผู้ปุวย…
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3. ในพื้นที่ที่พบผู้ปุวย ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์และผลการสอบสวนโรค เพื่อกาหนดมาตรการ
เร่งรัดการควบคุมการระบาดของโรค—
4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ปุวย Index case เกิดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ การเกิดผู้ปุวยในลักษณะ
แบบนี้ หากไม่มีการดาเนินการควบคุมโรคที่เข้มข้นครอบคลุมและทันเวลา จะทาให้มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่
ระบาดได้
—
5. ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรีย นเปิดเทอมและเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอความร่วมมือรณรงค์เก็บขยะ ทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กาจัดลูกน้ายุงลาย พ่นเคมีฆ่ายุงตัวแก่ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรค
6. ควรให้ความสาคัญการควบคุมลูกน้ายุงลายในพื้นที่ที่มีการระบาด วัด/มัสยิด/โรงเรีย น/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพราะจากการประเมินยังตรวจพบลูกน้ายุงลาย ภาชนะที่พบส่วนใหญ่จะเป็นจานรองกระถาง/สับปะรดสี/ยาง
รถยนต์
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สสอ.รัษฎา ได้รับรายงาน
ผู้ปุวยโรค Food Poisoning จานวนทั้งสิ้น 47 ราย คิดเป็นอัตราปุวย 162.43 ต่อประชากรแสนคน ไม่
มีรายงานผู้ปุวยเสียชีวิต
อาชีพที่มีจานวนผู้ปุวยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ปุวยเท่ากับ 47 ราย
ตาบลที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตาบล หนองปรือ อัตราปุวยเท่ากับ 513.44
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตาบล ควนเมา, ตาบล เขาไพร, ตาบล บ้านหนองบัว, ตาบล คลองปาง,
อัตราปุวยเท่ากับ 71.85 , 67.02 , 19.24 , 15.64 , ราย ตามลาดับ
จากสถานการณ์อาหารเป็นพิษของ โรงเรีย นคลองมวน ตาบลหนองปรือ ทางทีม SRRT อาเภอ
รัษฎา ได้ทาการสอบสวนโรค และดาเนินการดังนี้
1. สุข วิทยาส่วนบุคคลโดยเน้นเรื่อง หลัก 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัย (five keys to safer
food) โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดในการประกอบอาหารเป็นเรื่องสาคัญในการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ
โดยต้องล้างมือก่อนจับอาหาร ระหว่างเตรียมอาหารและล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังจากออกจากห้องน้า ล้างทา
ความสะอาดอาหารสด อุปกรณ์เตรียมอาหาร ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารและพื้นครัวตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่
ถูกต้อง
2. ลดการสัมผัสอาหารโดยตรง ควรใช้อุปกรณ์คีบ หยิบ จับแทนการใช้มือเปล่า
3. ใช้ความร้อนให้เพียงพอและทั่วถึงในการประกอบอาหาร
4. ให้คาแนะนาแก่ครู นักเรียน ผู้ปรุง โดยเน้นเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและการล้างมือให้สะอาด
ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้าและให้สุขศึกษาเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคอุจจาระร่วง
5. แจ้งเตือนโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ใน
พื้นที่ใกล้เคียงให้มีการเฝูาระวังเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคร่วมกัน
/6. แนะนาแนวทาง…
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6. แนะนาแนวทางการปูองกันโรคจากสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นปัจจัยในการระบาดของโรค
- ให้คาแนะนากับคุณครูในการเก็บรักษานมที่แจกเด็กนักเรีย น โดยควรวัดอุณหภูมิให้อยู่
ใน 4 - 8 องศาเซลเซียสตลอด ดูวันหมดอายุ ดูการรั่วซึม ของถุงบรรจุนม ดูเลขสารบบ
- ก่อนดื่ม ครูประจาชั้นควบคุมการกินนมโดยให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดถุงนมเทใส่แก้ว แล้ว
สังเกตความผิดปกติของนม คือ กลิ่น สี ตะกอนและการจับตัวก้อน แสดงว่านมนั้นเสีย แต่ถ้าไม่มีตะกอน ควร
ตรวจสอบด้วยการชิมถ้ามีรสเปรี้ยวเกิดขั้นไม่ควรดื่มนมนั้น
- ให้สุข ศึกษานักเรีย นและผู้ประกอบการอาหารในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรค
อุจจาระร่วง
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาต้องปรับปรุงโรงอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
และผู้รับผิดชอบประจาโรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบล ในพื้น ที่ต้องมีการประเมินต่อเนื่ องทุก 6 เดือ น
ครูอนามัยหรือครูที่รับผิดชอบประจาเวรควรดูแลโรงครัวให้ได้มาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
2. ผู้บ ริหารการศึ กษาต้อ งให้ค วามสาคัญการเก็บ รัก ษานมโรงเรีย นให้มีคุ ณภาพโดยการ
ตรวจเช็คตั้งแต่กระบวนการจัดส่งนม การเก็บ และอุณหภูมิในลังบรรจุนมและควรให้เด็กดื่นนมให้หมด
3. ทีม งานคุ้ม ครองผู้บริโภคควรเฝูาระวังโดยการสุ่ม เก็บตัวอย่างนมเพื่อตรวจหาเชื้อแต่ละ
โรงเรียนและโรงจัดเก็บนมอย่างสม่าเสมอ
4. ทีม งานทันตกรรมต้องจัดอบรมแนะนากระบวนการเก็บรักษานมที่ถูกต้องให้กับบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางด้านการศึกษา
5. โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตาบล ควรเน้นย้าครูอนามัย โรงเรีย นเรื่องการเฝูาระวังนักเรีย นที่
ปุวยที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันที
6. SRRT ระดับอาเภอต้องเตรียมความพร้อมด้านความรวดเร็วและคุณภาพในการสอบสวนโรค
อาหารเป็นพิษ ทั้งในระดับอาเภอและระดับตาบลกรณีเกิดการระบาด
7. ระดับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องนมโรงเรีย นควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ย นนม
กล่องUHTแทนนมถุงพลาสเจอร์ไรส์เพื่อลดขั้นตอนการดูแลควบคุม ระบบความเย็นและการปนเปื้อนเชื้อโรค
สาธารณสุขอาเภอ (นายชวน ฯ) อาเภอรัษฎามีโรคที่เป็นการมาก ๆ จานวน ๒ โรค
คือ ๑) โรคไข้เลือดออก ปกติจะเกิดในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ โรคไข้เลือดออก
เกิดขึ้นเร็ว เป็นเพราะสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของพื้นที่อยู่อาศัย เอื้อต่อการมีแ หล่งเพาะพันธุ์ยุง ทา
ให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดได้เร็วขึ้น ๒) โรคอุจจาระร่วง ซึ่งได้เกิดที่โรงเรีย นบ้านคลองมวน ทาให้นักเรีย น
เกิดอาการท้องร่วงกันเป็นจานวนมาก ซึ่งทางโรงพยาบาล และสาธารณสุขอาเภอ ได้ตรวจสอบสาเหตุของการ
เกิดโรคดังกล่าวในนักเรียน
/ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ…

-๘ ผอ.ร.ร.วัดเขาพระ (นายสุคนธ์ ฯ) สาเหตุเด็กอุจจาระร่วงของนักเรียนโรงเรีย นบ้านคลองมวน นั้น
น่าจะเกิดจากผู้ส่งนม (ผู้ขาย) ไม่ได้ส่งนมให้กับทางโรงเรีย นทุ กวัน ทาให้เกิดความเสีย หายในขั้นตอนการเก็บ
รักษา
นายก อบต.คลองปาง (นายสมชาย ฯ) งบประมาณที่ทาง อบต. อุดหนุนให้กับโรงเรีย นในเขต
พื้นที่ เป็นค่าอาหารกลางวัน และนม ให้แก่นักเรียน นั้น ขอความร่วมมือทางโรงเรีย นได้ช่วยดูแ ลเรื่องความ
สะอาดให้ด้วย
ประธานที่ ประชุ ม (นายจิ รโรจน์ ฯ) ๑. ฝากการขัด ซื้อ นม และอาหารกลางวัน นัก เรี ย นด้ว ย
๒. การกาจัดลูกน้าลุงลายในโรงเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๔.๑ เกษตรอาเภอ (นายมานะ ฯ) การดาเนินงานของสานักงานเกษตรอาเภอรัษฎา
๑). การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ จานวน ๒,๑๐๐ คน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของอาเภอรัษฎาเราได้ทาการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมียอดผู้เข้ารับการอบรม
มากกว่าอาเภออื่น ๆ ของจังหวัดตรัง
๒) การเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ ๓,๐๐๐ บาท นั้น เกษตรกรผู้ยื่นคาร้อง
ขอรับเงินดังกล่าวจะต้องลงทะเบีย นเกษตรกรไว้ ก่อนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓) การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดตรัง โดยปีนี้จังหวัดกาหนดจัดที่อาเภอ
รัษฎา วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลาประชาคมอาเภอรัษฎา โดยมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการ ฝากทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบ และออกมา
รับบริการในวันดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ปศุสตั ว์อาเภอ (นายสัมฤทธิ์ ฯ) ในการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ ศูนย์วิจัยโรค
จากอาเภอทุ่งสง มาร่วมให้บริการด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ตัวแทนจาก ธกส. ฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๒ วัน ๆ ๓๐๐ คน และการจับรางวัลผู้ฝากเงินกับ ธกส. ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ตลาดรัษฎาพลาซ่า
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติใ นการจัดกิจกรรมดังกล่าวของ ธกส.
ที่ประชุม รับทราบ
/๔. ผอ.ร.ร.วัดโคกเลียบ…

-๙–
๔.๔ ผอ.ร.ร.วัดโคกเลียบ(นายไพรัตน์ ฯ) การนานักเรียนเป็นตัวแทนของประเทศไทย
ไปแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ที่ประเทศฮ่องกง ได้รับรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
๒ รางวัล
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ๑ รางวัล
ที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
(ลงชื่อ)

สถาพร พาภักดี ผู้บันทึกการประชุม
(นางสถาพร พาภักดี)

(ลงชื่อ) ชานาญ กานต์นภัทร ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายชานาญ กานต์นภัทร)

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

