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การประชุมกำหนดแนวทางปฏบติตามมาตรการ 
เป้าระวัง ป้องกนและควบคุมการแพรระบาต 
โรคติตเช้ีอใวรสโคโรนา 2019 ((10710-19)

ให้สอตคลองกับสถานการณปัจจุบน
^ ""1 1    1 —-11" - ๚โ7เ7■ 1ฒ;! สุ̂ "™■■—   ‘

เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้จัด 
การประชุม “กำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝืาระวัง ป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (๓ Vเอ-19)” 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปีจจุบัน เพ่ือประชุมถึงป้ญหาและความเส่ียง 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (๓ Vเอ-19) 
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงการกำหนดแนวทางการปฏิบีติตามมาตรการ 
เฝ็าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในจุดพ้ืนท่ีเส่ียง 
หรือพ้ืนท่ีแออัดในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง โดยการประชุมดังกล่าว 
จัดช้ืนเม่ือวันท่ี ๒๐ ฒษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลโนนสูง

การประซุมซ้ีแจงและรับฟังแนวทาง 
ปฏิบัติตามมาตรการเฝืาระวัง ป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาด 
โรคติดแ,อไวรัสโคโรนา 2019 (00710-19;

ในตลาดและตลาดนัด

เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับอำเภอโนนสูง สาธารณสุขอำเภอ 
โนนสูง และตัวแทนตลาดแต่ละแห่งในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 
ร่วมประชุมช้ีแจงและรับฟิงแนวทางปฏิบติตามมาตรการฟ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (00'Vเอ-19) 
เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบติสำหรับตลาด ตลาดนัด ตลาดคลองถม เก่ียวกับ 
การคัดกรอง การลงทะเบียนผู้เข้า-ออกตลาดและเสนอแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ิมเติมต่าง  ๆโดยการประชุมด้งกล่าวจัดช้ืนเม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูง
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เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ 
ในน้ีนที'เส่ียงและผู้คนแออัด ในการน้ีเทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย 
นายณัฐพล ตะเภาน้อย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าทีนายกเทศมนตรี 
ตำบลโนนสูง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้ลงน้ีนทีตรวจจุด 
คัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก ตลาดนัดคลองถม ตลาดนัดวันจันทร์ 
และตลาดช่วงเข้า-เย็นเทศบาลตำบลโนนสูง เพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (๓ Vเอ-19) 
ของเจ้าหน้าท่ีและประขาขน เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันโรคแก'ตนเอง 
ครอบครัว และสังคม โดยการออกตรวจจุดคัดกรองด้งกล่าว ดำเนินการ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจาก 
เทศบาลตำบลโนนสูงและสาธารณสุขอำเภอโนน

การตรวจจุดคดกรองบริเวณทางเขา-ออก 
ตลาดปัดคลองถม และตลาดปัดวนจันทร์ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

จถ*มายขำวเกศขาลถืาขลโนนสูง ถ



พิธีเปิดศูนย์'ปฏิบัติการร่วมป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๔๖๔ 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เน่ืองจากในช่วงระหว่างวันที ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นช่วง 
เทศกาลสงกรานต์ และซ่ึงมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประซาซนเดินทาง 
สัญจรไป-กลับภูมิลำเนาซ่ึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยซ้ึน 
โดยง่าย ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อซีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือเป็นการ 
เฝืาระวัง ป้องกันและลดการเกิดอุบติเหตุทางถนน ในการน้ี เทศบาลตำบล 
โนนสูง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโนนสูง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้จัดต้ัง
จุดตรวจ/จุดบริการ/ด่านขุมซน บริเวณแยกหอนาฬิกา (หน้าสถานีรถไฟ 
โนนสูง) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก1ประซาซนผู้เดินทางสัญจรไป-มา 
และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล โดยพิธีเปีดศูนย์ปฏิบัติการๆ  
ดังกล่าวดำเนินการ เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยความปรารถนาดี 
และความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



สรุปการให้บริการตามระบบโรค ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕:๖๔

หมายเหตุ ผู้รับบริการรายใหม่ หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล 
โนนสูง ในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เป็นคร้ังแรก หรือ มาเพียงคร้ังเดียว

ผู้รับบริการรายเก่า หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล 
โนนสูง ในเดือน เมษายน ๒๔๖๔ เป็นคร้ังท่ี ๒ หรือมารับบริการซ้ําต้ังแต่ ๒ คร้ังข้ึนไป

กๆ รให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลตำบลโบบสูง 

ประจำเดือน เมษายน ๒๔๖๔

การให้‘ชรการ จานวน
ให้บริการตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้น ๘๙ คร้ัง

- ตรวจรักษาผู้ปวยโรคท่ี'วใป ๔๒ คร้ัง
- ผู้ป่วยบาดเจ็บ/อุป่ตเหตุชุกเฉน ๓๗ ครัง

ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเสือก ๒๔ คร้ังส่งรักษาต่อ (8© ๓ คร้ังจำนวนผู้รบบริการในเดือน เมษายน ๒๔๖๔ ท่ีงสัน ๔๙ คน-ให้บริการผู้ปวยในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ๗๘ คน-ให้บริการผู้ป่วยนอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ๑๑ คน- ผู้รับบริการรายใหม่ ๙๙ คน- ผู้รับบริการรายเก่า ๔๔ คน
จำนวน (คร้ัง) การให้บริการแยกตามเพศ
- เพศขาย ๔๒ คร้ัง- เพศหญ๊ง ๓๗ ครัง

ลำดับท่ี ระบบโรค จำนวนท่ีให้บริการ (คร้ัง)
๑ ระบบทางเดํนหายใจ ๔
๒ ระบบกล้ามเบ้ือ กระดูก และข้อ ๒๗
๓ ระบบทางเดํนอาหาร ๔
๙ ระบบห้วใจและหลอดเสือด ๐
๔ ระบบผํวหบัง ๔
๖ ระบบทางเดํนปิสสาวะ ๐
๗ ระบบต่อมไร้ท่อ ๐
๘ ระบบดู ตา คอ จยูก ๕

๙ ระบบสิบพันธุ/งานอนามัยเจริญพันธ์ ๑
๑๐ อุบตเหตุ/ล้างแผล ๔๐
๑๑ ระบบประสาทและสมอง ๐
๑๒ ระบบต่อมบ้ืาเหลอง ๐
๑๓ ระบบสุขภาพช่องปาก ฟ้น และเหไอก ๒
๑๔ อ๋ึน ๆ ๐

รวม ๘๙
จกXมายย่าวเกกนาลฝานล')นนลูง น*]



เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับศูนย์สุขภาพซุมซนโนนสูง โรงพยาบาลโนนสูง 
และอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ลงพ้ืนท่ีเย่ียมผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และกำกับ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบติงานการดูแลผู้สูงอายุท่ีมิภาวะพ่ึงพิง ของอาสาสมัคร 
บริบาลท้องถ่ินเทศบาลตำบลโนนสูง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเซ้ือไวรัส โคโรนา 2019 (๓ Vเอ-19) เพราะมีโอกาสป่วยรุนแรงและ 
เสียขีวิตสูงกว่ากลุ่มวัยอ่ืน เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลทางด้าน 
ร่างกาย จิตใจอารมณ์และสังคม และเพ่ือลดปิญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม 
เศรษฐกิจและการดำรงขีวิตของประซาขนให้มิคุณภาพชีวิตท่ีดีซ่ึงจะช่วยลดภาระ

การดูแลผู้สูงอายุทมีภาวะพ่ึงฟ้ง 
ของอาสาสมครบรบาลฑ้องลน 

เทศบาลตำบลโนนสูง

ค่าใข้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

การติดต้ังป้ายรณรงค์ประซาสัมพันธ์ 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ส.๒๔๖๔ 

เทศบาลตำบลโนนสูง

การดำเนินการป่องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นอีกหน่ึงภารกิจหลักของเทศบาลตำบลโนนสูง 
ในการให้บริการด้านความปลอดภัยทางถนน ในการน้ี เทศบาลตำบลโนนสูง 
โดยงานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการ 
จัดทำและติดต้ังป้ายรณรงค์ประซาสัมพันธ์ “สงกรานต์สุขใจ ขับข่ี1ปลอดภัย 
ห่างไกลโควิด” เพ่ือเป็นการรณรงค์ประซา&พันธ์การป้องกันและลดอุบติเหตุ 
ทางถนน ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



“ขาวประชาสัมพันธ์”
การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุท่ีรับเงิ'นเบ้ียยังข้พผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีรับเงินเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบล 
โนนสูง ได้รับสิทธิต่อเน่ืองในกรณีการย้ายภูมิลำเนา เทศบาลตำบล 
โนนสูงจึงขอประซาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีทราบ หากท่านมีการ 
ย้ายภูมิลำเนาไปยังพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ขอให้ท่าน 
ไปติดต่อเพ่ือลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุ ท่ีองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีน้ัน  ๆ
จึงจะมีสิทธิ รับเงินเบ้ียยังขีพผู้สูงอายุต่อเน่ือง ท้ังน้ี สามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง
(ในวันและเวลาราขการ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๗๙๖๔๙

การระบาดโรค 51า-6 |ว1:0 0 ว(:(ะนร รน]5 

(ไข้หูดับ)

เน่ืองจากขณะน้ีมีผู้ป่วยเป็นโรค รไโ6|วบว(ะ(ว(ะ(ะนร รน!!ร (ไข้หูดับ) เพ่ิมมากข้ึน จากการบริโภคเน้ือหมู เคร่ืองในหมู 
เลือดหมูแบบสุกๆ ดิบๆ  เซ่น ลาบ ก้อย หลู้ หมูกระทะปังย่างไม่สุก เป็นด้น โดยโรค รบ'6เวบว(ะ๐(ะ(ะนร รน!ร (ไข้หูดับ) 
เป็นโรคท่ีเกิดในสุกร เกิดจากเข้ึอแบคทีเรียท่ีปกติจะมีอยู่ในสุกรเกือบทุกตัว ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยทางการบริโภค 
เน้ือสุกร หรือตามบาดแผลจากการสัมผัสสุกรท่ีเป็นโรค เม่ือได้รับเข้ึอเข้าสู'ร่างกายทำให้ผู้ป่วยมีอาการ มีไข้ ปวดศรีษะ 
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