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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานที่ประชุม นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเดน็พชอ.ในปี 2562 ที่ผ่านมา ในการแก้ไข
ปัญหาของคนสันทราย โดยคนสันทราย ในปีที่ผ่านมาเราได้รับการคัดเลือก ให้เป็น พชอ.ดีเด่นระดับ
จังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่  
2. ในช่วงนี้ประธาน พชอ.สันทราย ท่านเดิมได้เกษียณอายุราชการ นายอ าเภอสันทรายท่านใหม่ยัง
ไม่มา โดยปลัดอาวุโสได้รักษาการเป็นการชัวคราวแต่วันนี้ท่านติดราชการจึงมอบหมายให้สาธารณสุข
อ าเภอด าเนินการเป็นประธานการประชุม 
3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพอ าเภอสันทราย 
- โรคที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่  

โรคไข้หวัดใหญ่ 



ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza Virus) ซึ่งท าให้เกิดความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจและระบบอื่นๆ มีความแตกต่างจากไวรัสทางเดินหายใจทั่วๆ ไป เนื่องจากอาการของ
ไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการที่รุนแรงและอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว เช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน ผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายที่ไม่แข็งแรง หากเป็น
ไข้หวัดใหญอ่าการท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ ไข ้ปวดศีรษะและบริเวณเบ้าตา ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลีย ไอแห้งๆ 
เจ็บคอ มีน้ ามูก ในเด็กอาการอาจแตกต่างกับในผู้ใหญ่ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ซึ่ง
ปัจจุบันมีโอกาสในการเกิดโรคได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านเสมหะของผู้ป่วย โดยการไอหรือ
จามแล้วเข้าสู่ปากหรือจมูกของผู้ใกล้ชิด เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ท างานในอาคารปิด ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศ
ร่วมกัน รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนแออัด ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคได้
ง่ายและรวดเร็ว การป้องกันโดยการฉีดวัคซีนย่อมช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และ
ยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาควรเข้ารับการฉีดป้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดี 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรไดร้ับวัคซีน ประกอบด้วย  
1. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 
2. เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี (2ปี 11เดือน 29 วัน) 
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค : หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ  หลอดเลือดสมอง  ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่
ได้รับเคมีบ าบัด เบาหวาน) 
4. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป 
5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
6. โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 
7. ผู้ที่มีน้ าหนักตัว 100 กก.หรือ BMI 35 กก.ต่อตารางเมตรขึ้นไป   

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดก่อนช่วงที่จะมีการระบาดของโรค โดยร่างกายจะสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคหลังฉีดวัคซีนประมาณ 2 สัปดาห์ ที่ส าคัญการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สามารถ
เปลี่ยนสายพันธุ์ได้บ่อย จึงแนะน าให้ฉีดทุกปี เพราะวัคซีนที่ผลิตในแต่ละปีจะเป็นวัคซีนเฉพาะสาย
พันธุ์ที่ก าลังระบาดในปีนั้นๆ  

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคประมาณ 70 - 90% แต่ในผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายไม่แข็งแรง การตอบสนองต่อวัคซีนอาจลดลง อย่างไรก็ตามการฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังมีประโยชน์ในการลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน โอกาสที่ต้องเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตลงได้ 
ค าแนะน าในการป้องกันส าหรับประชาชน 

ประชาชนควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
หากมีไข้สูง ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว อ่อนเพลียมาก ควรรีบไปพบแพทย์
โดยเร็ว  
ค าแนะน าในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่     
“ปิด” คือ ปิดปากหรือจมูกเวลาไอ จาม   
“ล้าง” คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ    
“เลี่ยง” คือ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย  
“หยุด” คือ หยุดงาน หรือ หยุดที่จะอยู่ในที่ชุมนุมชน 

โรคอุบัติใหม่ทีต่้องเฝ้าระวังในพ้ืนที่  
- โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 



สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 พบผู้ป่วย 
2,802 ราย ใน 13 ประเทศ และ 2 เขตปกครองพิเศษ ส่วนประเทศจีน ข้อมูล ณ วันที่ 27 
มกราคม 2563 พบผู้ป่วย 2,744 ราย เสียชีวิต 80 ราย 

สถานการณ์วันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ 14 ราย (กลับ
บ้านแล้ว 5 ราย อีก 9 รายนอนโรงพยาบาล) ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย จากการเฝ้าระวัง 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวัง
สะสมทั้งหมด 136 ราย คัดกรองจากสนามบิน 29 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 107 
ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 55 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรับไว้ใน
ห้องแยกโรค 81 ราย 

โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ สามารถป้องกัน
ได้ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด  และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรค
ทางเดินหายใจ  หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือ
มาสัมผัสตา จมูก ปาก  โดยไม่จ าเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า 
ผ้าเช็ดตัว  เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสาร
คัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ)  ส าหรับผู้ที่เดินทาง
ไปประเทศจีน หรือระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมี
มลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการไป
ตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ   หากภายใน 14 วัน หลัง
เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮ่ัน พบมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ   มีน้ ามูก หายใจ
เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน 
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ 

1. ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานการณ์ในพื้นที่ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ลดความตื่นตระหนก เกี่ยวกับข่าวสาร  
3. คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อ าเภอสันทราย (ผู้มีประวัติเดินทางมาจากประเทศ
จีน ทั้งคนไทยและต่างชาติ) 
4. ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น หากพบผู้มีอาการเข้าข่ายกับโรค ด าเนินการรักษา
ตามกระบวนการทางการแพทย์ 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรค 
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของสาธารณสุข อย่าเชื่อข่าวลือจากทุก

ทาง “เช็คก่อนแชร์” ข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อออนไลน์ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย เกิดความ
ตระหนก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสันทราย โทร.053-350511 

ปัญหาภัยสุขภาพในพื้นที่ 
- ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และหมอกควันไฟป่า 

นโยบายการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ยึดตาม
นโยบายกระทรวงมหาดไทย “ 4 มาตรการเชิงพ้ืนที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ ” 
4 มาตรการเชิงพ้ืนที่  
1. พ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์) โดยด าเนินการจัดท าแนวป้องกันไฟ จัดก าลัง

ลาดตระเวน การประกาศพื้นที่ห้ามเผา พร้อมทั้งจัดท าบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้าป่าเพ่ือหาของ
ป่าและล่าสัตว์ ตลอดจนให้ผู้น าท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างกฎกติกาห้ามเผาป่าขึ้นมาบังคับ
ใช้เองในหมู่บ้าน/ชุมชน 



2. พ้ืนที่การเกษตร โดยด าเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร รณรงค์ให้มีการใช้สารย่อย
สลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืชฤดูแล้ง และการแปรรูปวัสดุการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า เช่น การท าสารชีวมวล การท าปุ๋ยหมัก การท าอาหารสัตว์ รวมไปถึงสร้างชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาในพ้ืนที่เสี่ยง 

3. พ้ืนทีชุ่มชน/เมือง อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้าน หรือผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ทราบมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจมีการก าหนดเป็นกฎ
กติกาของหมู่บ้าน/ชุมชน , อปท.ทุกแห่ง จัดเตรียมรถบรรทุกน้ า อุปกรณ์เครื่องมือในการดับไฟ 
รวมไปถึงส่งเสริมการลดการเผาขยะและใบไม้ในชุมชน เพ่ือน ามาท าปุ๋ย , สสอ/อสม. ลงพื้นที่
เคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน 

4. พ้ืนที่ริมทาง โดยด าเนินการควบคุมการเผาหญ้าตามพ้ืนที่ริมทางหลวง ที่เป็นสาเหตุของไฟที่
ลุกลามเข้าพ้ืนที่ป่า บูรณาการกับภาคส่วนอื่นด้วยการใช้กลไกประชารัฐในการจัดก าลังจิตอาสา
ภาคประชาชน ท าหน้าที่ในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง   

- แผนการจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) อ าเภอสันทราย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนด
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2562 – 15 ก.พ. 2563  
- แนวทางการดูแลผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะฝุ่นละออง PM2.5 ของกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ค่าความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอ าเภอสันทราย และได้ประชาสัมพันธ์
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทุกวันพร้อมทั้งปฏิบัติการรณรงค์ให้ความรู้ สุขศึกษา การดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันภัยสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โดยเน้นประชากรกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 
ผู้มีโรคประจ าตัว เช่นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น หากเมื่อได้รับ
สัมผัสสารมลพิษเข้าสู่ร่างกาย จะท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง และ
มากกว่าประชาชนทั่วไป มีการจัดท าห้อง Safety Zone เพ่ือเตรียมรองรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่
จะมาใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งอ าเภอสันทราย 
ข้อแนะน าส าหรับการดูแลตนเอง 
1.จ ากัดการท ากิจกรรมนอกบ้านและท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นควันหรือควันไฟ 
2.งดเว้นการสูบบุหรี่ และงดกิจกรรมการเผา ที่จะเพ่ิมปัญหาควันมากข้ึน 
3.ถ้าจ าเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กและไม่ควรอยู่นอกบ้าน
เป็นเวลานาน 
4.หลีกเลี่ยงการออกก าลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกก าลังกายภายในบ้านแทน 
5.หากสูดดมและอยู่ในบริเวณท่ีมีหมอกควัน เมื่อมีอาการผิดปกติของระบบหายใจและ การมองเห็น 
ควรรีบไปพบแพทย์ทันที 
6.ควรท าความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ เพ่ือลดฝุ่นในอาคารบ้านเรือน 
ข้อแนะน าส าหรับการดูแลกลุ่มเสี่ยง 
1.ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและหมั่นสังเกตอาการผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  หากพบอาการ
ผิดปกติให้รีบน าตัวส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการรักษาพยาบาล อย่างทันท่วงที 
2.ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และคนชรา ให้ พักผ่อนอยู่ใน
บ้าน รวมทั้งควรเตรียมยาและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อม 



 
สามารถติดตามสถานการณ์หมอกควันได้จาก Application  AirCMI ซึ่งสามารถ Download จาก App Store  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
 มติที่ประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
 1. แนวทางการด าเนินงาน พชอ.ใน ปี 2563 อ าเภอสันทรายจะขับเคลื่อนไปในแนวทางใด 

- ดร.สมคิด    แก้วทิพย์  
เสนอให้มีการเชื่อมโยงสันทรายโมเดล กับ พชอ. โดยที่ พชอ. มีเป้าหมาย คือ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่วน Sansai Model มีเป้าหมาย คือ วิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน  การพยายามที่จะ
โยงสันทรายโมเดล กับ พชอ.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอสันทราย  พชอ.บอกว่า Self 
Contained Seament  คือ  ความเป็นอ าเภอคุณลักษณะของการมีชีวิต  คือ  การที่พวกเราต้อง
ดูแลตนเอง   ดูแลกันและกัน    แบ่งปันซึ่งกันและกัน   ดังนั้น  การพัฒนาจะเดินไปได้อย่างไรถา
ฐานของทางชุมชนไม่เข้มแข็งหรือไม่มีการรวมพลังฐานราก  ความส าเร็จของ พชอ. มีโอกาสส าเร็จ
ประมาณ 30 %  ในระดับประเทศ  เนื่องจากไม่ได้มีการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมาก่อน  ดังนั้น  รัฐ
กับประชาชนต้องเข้ามาร่วมกัน  ท้องที่  ทอ้งถิ่น  ท้องทุ่ง  ต้องร่วมมือกันถึงจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ 



- นายอาทิตย์  วงค์ทินบดี 
เสนอให้กลไกลของรัฐมาก าหนดบริบท  สถานการณ์  และสภาพปัญหาให้ประชาชนได้รู้ตัวเองด้าน  
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และการเมือง  ประชาชนพัฒนาตัวเองพชอ.เสนอวาระ 3 วาระ  
ได้แก่  อาหารปลอดภัย   อุบัตเหตุ  สิ่งแวดล้อมและขยะ 

- นางลัดดา  พรหมเมือง 
เสนอประเด็นผู้สูงอายุ  เด็ก เพ่ิมเติมและเพ่ิมเรื่องป่าไม้เข้าไปในวาระสิ่งแวดล้อม 
โดยคุณภาพชีวิตของอ าเภอสันทรายควรจะประกอบด้วย 
1. เศรษฐกิจ : อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
2. สังคม : ผู้สูงอายุ, เด็ก, แรงงานย้ายถิ่น, ยาเสพติด 
3. สิ่งแวดล้อม : ขยะ  พลังงานทดแทน, น้ า 
4. อุบัติเหตุ 
5. อาหารปลอดภัย :  การผลติ การจ าหน่าย, การบริโภค 
 

 มติที่ประชุม  
-  ก าหนดประเด็น ในการขับเคลื่อนพชอ.สันทราย ใน 3 เรื่อง คือ อาหารปลอดภัย อุบัติเหตุ 

และสิ่งแวดล้อม(ขยะ) ตามเดิมโดยเพ่ิมเติมในสวนที่ประสบความส าเร็จและต่อยอดให้เกิดความ
ยั่งยืน   

-  เสนอให้มีเวทีพบปะกลุ่มองค์กรในการท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนทั้ง 3 วาระ 
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและการน าไปใช้กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ต่อไป 

 2. แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องโรคและภัยสุขภาพอ าเภอสันทราย 
- นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ  
แจ้งสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ของอ าเภอสันทรายมีผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่และมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยตลอดทั้งปี ตลอดจนปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 และโรคไข้หวัดโคโรน่า ที่ก าลังระบาดในจีน อ าเภอสันทรายควรมีการก าหนดมาตรการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  

 

- นายชูชาติ  พูลทอง 
ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้น ทุกภาคีองค์กรต้องมาช่วยกันไม่ให้เป็นภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทุกคนต้องรู้บทบาทของตนเอง เช่นผู้น าต้องมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารให้ลูกบ้านได้รับทราบ หมอมีหน้าที่ในการให้ความรู้ข้อแนะน าในการปฏิบัติตัวและ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 
- ดร.สมคิด    แก้วทิพย์ 
ปัญหาทั้ง 3 เรื่องความจริงการแก้ไขมีจุดร่วมกันที่ส าคัญคือให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และที่ส าคัญก่อนที่จะเกิดการตระหนักต้องให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างความเข้าใจให้
ถูกต้องเพ่ือให้เขาเห็นถึงความส าคัญหากไม่ท าจะเกิดผลเสียแก่ตัวเขาเองอย่างไร 
- นายชูชาติ  พูลทอง 
โรคไข้หวัดใหญ่ และโคโรน่า ต่างก็สามารถป้องกันได้ด้วยการกินร้อน ช้อนกลางและล้างมือ รวมถึง
การใช้หน้ากากใส่ป้องกันจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นที่กระทบต่อสุขภาพได้แต่ปัญหาเกิดท่ี
ชาวบ้านไม่รู้จะเลือกซ้ือชนิดไหนหรือใส่ตอนไหนอย่างไร 

 
 
 



  มติที่ประชุม  
  - มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจัดท าแผนโครงการในการให้ความรู้เกี่ยวกับทั้ง 
3 เรื่องที่เป็นปัญหาและภัยสุขภาพของพ่ีน้องอ าเภอสันทราย โดยก าหนดเป้าหมายเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้น าชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา อปท.และให้มีการสรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบด้วยเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มีวาระแจ้ง 
 

                                                                              ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 

                                                               นางจีรภา ฝักฝ่าย 
                                                              เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน 

                                                             ผู้บันทึกการประชุม 
 

                                                               นายธนิสร ธิติปภาดา 
                                                              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                             ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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