
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑. เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมท่ีว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๑.๑.๑ การบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก จ านวนผู้บริจาคโลหิต ๑๘๘ คน ๗๕,๒๐๐ cc. 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๑.๒ กิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ในวันที่ ๑๓ กันยายน 2562 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม 2562  
ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ ก าหนดการกฐินสามัคคีอ าเภอกุดบาก ประจ าปี ๒๕๖๒ ทอดถวาย ณ วัดโพนงาม บ้าน   
โพนงาม หมู่ที่ ๑๓ โดยวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งองค์กฐิน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทอดถวาย 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๕ การจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และการจัดกิจกรรม 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช    
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม ก าหนดการพระราชพิธีจะมีหนังสือ       
แจ้งภายหลัง ในส่วนอ าเภอกุดบากจะมีกิจกรรมงานสาธารณประโยชน์ของจิตอาสา วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ กุดบาก – โพนงาม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน RTI ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า อ าเภอกุดบาก
เป้าหมายไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร (7 ราย) พบว่า ผู้เสียชีวิต 5 ราย 15.12 ต่อแสนประชากร ซึ่งจะ
เสียชีวิตในช่วง เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ๒๕62 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๒ นโยบาย เร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คือ โครงการ
พระราชด าริ 

  ๑) สุขภาพทุกกลุ่มวัย แม่และเด็ก/ผู้สูงอายุ Health Literacy : การออกก าลังกาย 



๒ 

  ๒) การควบคุมป้องกันโรค มุ่งเน้นความครอบคลุมในการค้นหาและเพิ่มอัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
   ๓) การจัดการภัยคุมคามความมั่นคงทางสุขภาพ ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตราย
ต่อสุขภาพ ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล/จัดการเช้ือดื้อยา (RDU&AMR) 
   ๔) พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยการพัฒนา อสม.เป็นหมอครอบครัว คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว  พัฒนาทีม PCC 
   ๕) ลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล เพิ่มการให้บริการใน PCC เขตเมือง การรับยาที่ 
ร้านขายยา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
   ๖) Fast Track การจัดการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การจัดการโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดหลอดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) 
   ๗) การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ มุ่ ง เน้นให้ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงกัญช า           
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและปลอดภัย 
   ๘) นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ สนับสนุนการใช้สมุนไพร การนวดไทย และการ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ 
   ๙) องค์กรคุณภาพ คือ HA (DHSA)  PMQA องค์กรแห่งความสุข 
   ๑๐) นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
เขตสุขภาพ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.๓ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ CUP กุดบาก แผนปฏิบัติการ รพ.สต. แผนการเงินและพัสดุ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอกุดบาก 
  ฝ่ายบรหิาร  

    - 
  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   ๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอเชิญส่งผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวัง 
สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
   2. ขอให้พิจารณาคัดเลือกรายช่ือต าบลต้นแบบ ในการด าเนินงานก าจัดปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (OVCCA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. การเตรียมรับ ประเมิน รพ.สต.ติดดาว (KPI = นโยบาย) 
    ๑.๑ ให้พื้นที่จัดท าแผนงานโครงการรองรับ 
    ๑.๒ ให้ก าหนดปัญหาแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแบบเขียนโปรไฟล์ 
    ๑.๓ ใช้แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว 62 ประเมินตามจริง เพื่อให้มองเห็นสภาพปัญหา 
หรือข้อที่ไม่ผ่าน เพื่อวางแผนต่อไป 
    ๑.๔ ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละหัวข้อ ประเมินให้ชัดเจนในแต่ละ รพ.สต. 
    
 

 
 



๓ 

   ๒. งานอนามัยแม่และเด็ก (KPI = นโยบาย) 
    ๒.๑ จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
    ๒.๒ วางระบบในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ชัดเจน ในเรื่องไอคิว ไอโอดีน 
    ๒.๓ เน้นงานสุขศึกษาให้ชัดเจน และวางระบบติดตาม (KPI =TSH DSPM) 
    ๒.๔ เน้นผลงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัย และล้าช้า 
    ๒.๕ มีทะเบียนควบคุม ติดตามให้ชัดเจน 
    ๒.๖ ให้มีคู่มือ CPG แม่และเด็ก และคู่มือ 3 ก. 
   ๓. งานออกก าลังกาย ให้ทุก รพ.สต.จัดท าแผนการว่ิง ปีละ 2 ครั้ง (นโยบาย) 
   ๔. งาน NCD 
    ๔.๑ เน้นการแยกกลุ่มให้ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
    ๔.๒ เน้นงานสุขศึกษาให้ชัดเจน และวางระบบติดตาม (KPI = ลดกลุ่มเสี่ยง และHT 
DM = contol) 
   ๕. งาน คุณภาพบริการภาครัฐ PMQA 
    ๕.๑ พัฒนาบุคลากร ศักยภาพ ตามตัว ช้ีวัด 
    ๕.๒ สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
    ๕.๓ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๕.๔ ระเบียบวินัย (ก าหนดอบรมลูกจ้าง และ พกส. บุคลากร ในองค์กร) 
   ๖. งานข้อมูลที่เป็นเงิน 
    ๖.๑ Papsmear 
    ๖.๒ Anc 
    ๖.๓ Dspm  
    ๖.๔ แพทย์แผนไทย 
    ๖.๕ อื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอื่น  ๆ  

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


