
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
………………………………….. 

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
    ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน 
   ๑.๑.๑ ร่วมกิจกรรมท าบุญอายุวัฒนมงคล พระครูภาวนาสกลธรรม วันที่ 2 มิถุนายน 
2562 ณ วัดป่าคูณค าวิปสสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 
   ๑.๑.๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 
   ๑.๒ ข้าราชการ นายวิจิตร  แก้วกาหลง มาปฏิบัติราชการ พัฒนาการอ าเภอกุดบาก 
   ๑.๓ อ าเภอกุดบาก ได้รับรางวัลงานอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนดีเด่นช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร 
   ๑.๔ ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) อ าเภอกุดบาก ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 ได้ร้อยละ 105.3  

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๒.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมกิจกรรมรับการประเมินและเยี่ยมเสริมพลังทีม
เยี่ยมเสริมพลังต าบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดสกลนคร วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ รพ.สต.บ้านกุดแฮด
สามัคค ี
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๒ ทาง สสจ.สลกนคร ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับจังหวัดสกลนคร ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกกับปกครองจังหวัดสกลนคร ให้ด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้ าน วัด โรงเรียน สถานบริการปลอด
ลูกน้ ายุงลาย แล้วจึงให้แต่ละอ าเภอด าเนินกิจกรรมท าบันทึกข้อตกลง(MOU) และด าเนินกิจกรรม       
อย่างต่อเนื่อง  และผลการสุ่มลูกน้ าของ ศตม. อ าเภอกุดบาก พบว่า สุ่ม 1 ต าบล 15 หลังคาเรือน พบ    
ค่า HI = 13.33 CI = 1.72 ในการสุ่มวัด 1 แห่ง พบลูกน้ า ร้อยละ 100 (จ านวน ภาชนะ 13  พบ 2 ค่า
CI = 15.4  ใน รร./บ้านพัก/สถานพยาบาล ไม่พบลูกน้ าขอให้ทุก รพ.สต.ด าเนินการอย่างจริงจังเพราะว่า
ในวัดยังคงมีลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องและเขตพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงมีการระบาดโรคไข้เลือดออก ให้
ด าเนินการควบคุมป้องกันให้ค่า CI HI เป็น 0 เน้นย้ าไม่ให้มีผู้ป่วยตาย และผู้ป่วยมีภาวะซ๊อค หากพบ      
ให้มาน าเสนอที่ สสจ.สกลนคร 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………  
   
 



 - ๓ -  

  ๒.๓ เรื่องกัญชา ขอให้ประสัมพันธ์ว่ายังคงเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ยังไม่ได้มีการแก้ไข
กฎหมายแต่ประการใดหากมีไว้ในครอบครองมีความผิดตามกฎหมาย และจะใช้เพ่ือการวิจัย การรักษา   
ทางการแพทย์เฉพาะโรคเท่านั้น ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายต้องเป็นแพทย์ แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมแล้ว 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อย่าได้ไปหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างจ่ายค่าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะปลูกได้
ซ่ึงเป็นความเท็จ 
     ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.4 โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ภายหลังมีการคัดกรอง อบรมพระ แล้วพบว่ากลุ่มเสี่ยงร้อยละ 
26 ทาง สสจ.สกลนคร จะมีการสุ่มออกไปดูแต่ละอ าเภอแต่ละพ้ืนที่ว่ามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพอย่างไร มีการด าเนินงานอย่างไร โดยไม่แจ้งให้ทราบ จึงขอให้แต่ละพ้ืนที่เตรียมข้อมูลกิจกรรม    
การด าเนินงาน และผลของการด าเนินงานในแต่และพ้ืนที่ด้วย 
     ทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.5 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับประเทศ พบว่า ยังมีผู้ป่วยตาย จึงขอให้ด าเนินการ     
ฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตังครรภ์ ด้วย 
     ที่ประชุม ……………………………………………………........………………………………………………………………… 

  ๒.6 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น พบว่า อ าเภอกุดบาก มีการสมทบเงินแล้วแต่ยัง    
ไม่คีย์ข้อมูลขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประสานให้ อปท. คีย์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย  
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๗ งานงบประมาณในส่วน สสอ.งบสนับสนุนภารกิจพ้ืนฐาน งบป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต งบ พชอ. ขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยด่วน ภายในเดือน มิถุนายน 2562 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๘ การนิเทศงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เริ่มวันที่ 19 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 
2562 ทาง สสจ.สกลนคร จะให้ความส าคัญที่ผลงาน ความส าเร็จตามตัวชี้วัด ในส่วนอ าเภอกุดบาก      
ทีมที่ 3 จะมาประเมินวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ คปสอ.กุดบาก และ รพ.สต.ค้อน้อย ขอให้ด าเนินการ
เตรียมข้อมูลรับการนิเทศ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 ๒.๙ การด าเนินงานยาเสพติด ทาง สสจ.สกลนคร เร่งรัดให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2562 ส่วนการด าเนินกิจกรรม To Be Number One อ าเภอกุดบาก       
เป็นพ้ืนที่น าร่องในการด าเนินงาน และจะมีการประกวดในปีงบประมาณ 2563 จึงขอให้ทุกพ้ืนที่          
ได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน  
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 ๒.๑๐ การโอน รพ.สต.ไปสู่ท้องถิ่น ได้มีข้อสรุปจากข้อมูลเบื้องต้น ว่าส่วนใหญ่ประสงค์ที่จะไปอยู่
กับ อบจ. แต่ทางผู้รับโอนต้องมีความพร้อมรับการโอน บุคลากรได้รับการดูแลด้านสิทธิ ค่าตอบแทน 
เหมือนเดิม และทางชมรม สาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสกลนคร จะมีการประชุมระหว่าง 
อบจ.กับทาง รพ.สต. 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 ๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
  ฝ่ายบริหาร  

    - 
  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   ๑. การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 
   ๒. การส่งรายงาน 506 
   ๓. ติดตามทวงการส่งใบยินยอม การดื่มน้ าโฮมิโอพาธีร์ 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

๕.๑. เรื่องจากฝ่าย/งาน สสอ.กุดบาก………………………………………..........…………………………………… 
๕.๒. เรื่องจาก รพ.สต. …………………………………….…………………………………………….…………………… 


