
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ก าหนดการออกรับบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ก าหนดให้หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 
๕ คน เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อสม. จนท.สาธารณสุข  
นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ แจ้งการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ ส านักงานทะเบียนอ าเภอทุกอ าเภอ 
เปิดรับสมัครจิตอาสาเป็นการทั่วไปในช่วงวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน ในวัน เวลาราชการ 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๔ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก”  ในวันที่ ๑๓ กันยายน 
2562  ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๒.๑ ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี อ าเภอกุดบาก ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร
สถานบริการในการประเมินผลคุณภาพการให้บริการทันตกรรมในเด็กนักเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สกลนคร ปี ๒๕๖๒ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๒ ผลการน าเสนอการด าเนินงาน RTI อ าเภอกุดบาก พบว่า อัตราตาย ๑๕.๑๒ ต่อแสน
ประชากร(จ านวน ๕ คน จากเป้าหมาย ๗ คน ) การด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ได้รับใบประกาศนียบัตร D -RTI 
ระดับดีเยี่ยมจาก สปสช.เขต ๘ 

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



๒ 

   ๒.๓ ทาง สสจ.สน ให้เฝ้าระวันโรคที่จะมาภายหลังจากภาวะน้ าท่วม โดยเฉพาะโรคไข้เลือดอก 
จากรายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ พบว่า อ าเภอกุดบาก เป็นพ้ืนที่เลี่ยงต่อการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก  และจากรายงานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก พบว่า ผู้ป่วยอ าเภอกุดบาก มากกว่า 
จ านวน ๕๐.๐ ต่อแสนประชากร(เป้าหมาย) และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น   จึงขอให้บุคลากรสาธารณสุข 
(จนท./อสม.) ด าเนินมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง ๓ ก.(เก็บบ้าน เก็บน้ า เก็บขยะ) ให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วม เมื่อพบผู้ป่วยด าเนินมาตรการควบคุมป้องกัน ๓–๓-๑  ให้มีค่าดัชนีลูกน้ ายุง HI CI เป็น ๐ และไม่ควรมี
ผู้ป่วย Gen ๒ 
     ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.4 งานอนามัยแม่และเด็ก พบว่า หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
ร้อยละ ๘๘.๙๐ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ จ านวน  ๔๖๑ ราย ผลงาน ๔๑๐ ราย) สาเหตุประการเกิดจาก
หญิงตั้งครรภ์กินยาไม่ต่อเนื่อง ขาดการควบคุมก ากับการกินยาอย่างจริงจัง การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม  
จึงให้เจ้าหน้าที่/อสม. ร่วมกันก ากับดูแลการกินยาของหญิงตั้งครรภ์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม มีระบบการ
ก ากับดูแลการกินยาอย่างชัดเจนสามารถประเมินได้  และผลการด าเนินงานภาวะลิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ได้
ร้อยละ ๑๗.๕ ยังไม่เกินเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๐๐ 

ทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
  ฝ่ายบริหาร  

    - 
  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   ๑. ทวงรายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก  
   2. การด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี 2562 
   3. การประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 9 ก.ย. 62 
   4. แสดงความจ านงลาศึกษาต่อหรืออบรมภายในประเทศ 
   5. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสมัครใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์   (e-Donation) 
   6. ส ารวจข้อมูลการกระจายยาในร้านค้าร้านช า รอบ 2 
   ๗. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. เก็บเงินค่าสมัครนิตยสาร To Be Number One 
   ๒. แจ้งผู้รับผิดชอบงาน To Be Number One รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมอ าเภอ To Be 
Number One ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๕ น. ณ หอประชุมโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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


