
 

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑.๑.๑ กิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ๒๔ มกราคม 25๖๓ เวลา 
๑๘.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก  ให้ จนท.เข้าร่วมกิจกรรม       
ให้มากขึ้น 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
   ๑.๑.๒ การจัดงาน “รวมใจ ไทกะเลิงและชนเผ่าอ าเภอกุดบาก” ในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ 

มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ในส่วน CUP กุดบาก จะจัดกิจกรรม มหกรรม  
นคร. ๒ส. “เดิน วิ่ง ไทกะเลิง RUN เทิงภู” ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ อ าเภอกุดบากแจ้งการจัดงานบุญประทายขา้วเปลือกเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่
ของที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ อ าเภอกุดบากแจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จะมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการ วันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.00  น. และ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ จะบรรยายต่อในช่วงเวลา 
11.00-12.00 น. ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 

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

 

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 ๒.๑ ก่อนการประชุม มีการ 
 น าเสนอการเบิกชดเชย Pallitive care โรงพยาบาลบ้านม่วง ปี 2560 - 2562 พบว่า     
มีรายได้จากการเรยีกเก็บจาก สปสช.มาเป็นอันดับแรกของเขต และอันดับรองขอประเทศ ทาง สสจ.สน ให้
มีระบบจัดการใช้กับทุกๆ อ าเภอ โดยเฉพาะการลงข้อมูลให้ครบถ้วน 
  น าเสนอ การการด าเนินงาน DM/HT พ้ืนที่ รพ.สต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ ต้นแบบของอ าเภอ 
ที่มีกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ลดลง ซึ่งทาง สสจ.สน ประสงค์ให้มีพ้ืนที่ต้นแบบที่สามารถผู้ป่วยรายใหม่ได้จริง 
สอดคล้องกับนโยบาย นคร 2ส./3อ 2ส. ให้ทราบว่าความส าเร็จที่ลดลงเกิดจากอะไร จึงให้ทุก รพ.สต.ให้
ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ให้มีการน าร่อง 1 ต าบลต้นแบบ/อ าเภอ 
     ที่ประชุม ………………………………………………………….………………….……………………………………………… 

 



๒ 
 

๒.๒ ผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ ๘ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 อ าเภอ   
วาริชภูมิ/อ าเภอส่องดาว และลง พื้นที่ รพ.สต. ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้ รพ.สต.เตรียม
ความพร้อมในข้อมูลผลงาน  เช่น  DM/HT เน้นกลุ่มเสี่ยง ด้วย 

ที่ประชุม ……………………………………………………………….…………………………………………………………… 
  ๒.๓ งาน MCH มีการน าเสนอ Case ที่เสียชีวิต อ.พรรณานิคม พบว่า เสียชีวิตจาก Ca Breast 
ขอให้การด าเนินงาน ANC ตรวจสุขภาพร่างกาย ซักประวัติอย่างละเอียด แยกกลุ่มเสี่ยงให้ได้ ควรท า pap 
smear ด้วย  หากพบ case ที่มีปัญหา ให้รีบส่งต่อทุกๆ case และควรมีการกระตุ้นผู้ปฏิบัติงานทุกๆ เดือน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………..………………………………………………………………… 
   ๒.๔ ผลงาน QOF ให้เร่งรัดด าเนินการ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย เพราะเดิมมี
การประมวลผลทุกไตรมาส แต่ปัจจุบันประมวลผลทุกๆ เดือน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๕ งานแพทย์แผนไทย คลินิกกัญชา เปิดแล้วที่ รพศ.สกลนคร ควบคู่กับงานวิจัย 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๖ การด าเนินงาน  DATA cloud สถานบริการทุกๆแห่งแต่ละอ าเภอต้องสมัคร และจะไม่ให้มี
การซื้อ Com, saver จะใช้ DATA cloud ทดแทน ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณ 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๗ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 หากอ าเภอไหนไม่แล้วเสร็จจะจัดสรรให้อ าเภออ่ืนๆ 
 

 
   

 การด าเนินงาน ประกวด To be number one ในส่วนจังหวัดสกลนคร ควรเน้นขบวนการพัฒนาเอาที่
มีอยู่แล้วพัฒนาให้ดีขึ้น พบว่า ไม่มีการส่งประกวดในระดับอ าเภอ การแสดงควรเป็นสด ไม่มีการลิปซิ้งจะได้



๓ 
 

คะแนนดี มีการปฏิบัติงาน Active ให้มากขึ้น และได้มอบหมายให้ นพ.ประจักร เป็นผู้รับผิดชอบในระดับ
จังหวัดสกลนคร 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
  ๒.๘ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Novel 
coronavirus 2019) ตามเอกสาร 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
  ๒.๙ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
   โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Novel coronavirus 2019) ตามเอกสาร 
 

 
 

 



๔ 
 

ทาง ผวจ.สกลนคร ไม่อยากให้ประชาชน ตื่นตระหนก จัดระบบการคัดกรองใน รพ./รพ.สต. มีการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย ชี้แจงผู้น าชุมชน หากพบ case สงสัยให้รายงาน นพ.สสจ./นพ.มานพ เท่านั้น ห้าม
ให้ข่าวโดยตนเองเด็ดขาด 

 
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอก  เป้าหมาย ปี 2563 
 

 
 

 และจากรายงาน พบ ผู้ป่วย DF 1 ราย ในช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะระบาด ในปี 2563 
จึงขอให้ทุกแห่ง ด าเนินการควบคุมป้องกันลูกน้ ายุงลาย CI ในโรงเรียน HI ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็น 0 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    - 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑. การเข้าร่วมประชุมอบรมตามโครงการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ๒. ขอเชิญบุคลากร อบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการสอบสวนเชิงลึก การ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 



๕ 
 

  ๓. แนวทางการด าเนินงานและการประเมินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอ าเภอ (District Road Traffic Injury Plus: D-RTI Plus) 
   ๔. ขอข้อมูลบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” 
  ๕. แจ้งการปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด และปรับรายงานแสดงผลตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ๖. ข้อสั่งการ และแนวทางการประสานงานโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙  

 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
                       - หลักเกณฑ์การพิจารณา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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

 
 


