
 
 

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
 - 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
    

 

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/กลุ่มงาน สสจ.สน./สสอ.กุดบาก 
 ๒.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
มาเปิดงานฯ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร  วันที่ ๒๓-
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทรงเปิดงาน/โครงการ/อาคาร ณ อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอบ้านม่วง 
     ที่ประชุม ………………………………………………………….………………….……………………………………………… 
 ๒.๒ งาน MCH จังหวัดสกลนคร พบว่า มีลูกตาย  จึงขอให้ทุกแห่งด าเนินการดูและ Case high 
risk และcase low risk อย่างระเอียดรอบคอบ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ช้า 
บุคลากรควร COVID-19 ปฏิบัติตามแนวทาง CPG มีการติด CPG ในสถานที่คลอดทุกแห่ง  

ทีป่ระชุม ………………………………………………..…………………………………..……………………………………… 
 ๒.๓ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ประจ าเดือน  มกราคม 2563 – 17 กันยายน 
2563  อัตราป่วย 26.06 ต่อแสนประชากร จังหวัดสกลนคร  
 แต่ในส่วนแต่ละอ าเภอ พบว่า ๑.อ าเภอสว่างแดนดิน 57.43 ๒.อ าเภอกุดบาก 54.42 3.อ าเภอ
เจริญศิลป์ 44.25 ไม่มีผู้เสียชีวิต  และพบผู้ป่วยยืนยัน ไข้ปวดข้อยุงลายจังหวัดสกลนคร อัตราป่วย 12.66
ต่อแสนประชากร  จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง/รพ. ด าเนินการป้องกันปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน มาตรการ 3 
ก. (เก็บน้ า เก็บบ้าน เก็บขยะ) เพ่ือให้ ค่า HI CI =๐ พร้อมกับ มาตรการทางสังคม เช่นการประชุม
ประชาคมในทุกหมู่บ้าน ท าข้อตกลงกับทุกหลังคาเรือน รณรงค์ร่วมกับจิตอาสา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ทุกสัปดาห์ ตรวจค้นหาร่วมกับ อสม.ในชุมชนหากตรวจพบ โดยด าเนินมาตรการควบคุม
ป้องกันโรค ๓-๑-๒ ร่วมกับมาตรการเสริม 7-14-21-28 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 ๒.๔ สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 พบผู้ป่วย
ยืนยันสะสม จ านวน 1 ราย(อ าเภอเจริญศิลป์) ไม่มีมีผู้เสียชีวิต  มาตรการการป้องกัน ให้เตรียมความพร้อม
การป้องกันการระบาดรอบที่ ๒ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในพ้ืนที่ ให้ผู้น าชุมชน อสม. ตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ หากเข้ามาในพ้ืนที่ให้ต ารวจหรือฝ่ายปกครองด าเนินการจับกุมและตรวจทาง Lab. ในวัน
แรก และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอีก 14 วัน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๕ จากการสรุปผลงาน QOF ปี ๒๕๖๓ พบว่าผลงานยังต่ าขอให้ทุกแห่งด าเนินการให้ถึง
เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๒ 
 

  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๖ แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.วันที่ ๙ ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนอง
ค้าดารกานนท์ บ้านหนองค้า หมู่ที่ 12 ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๗ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2563 เพ่ือสมทบทุนก่อสร้างอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลพระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ณ วัดป่าอุดมสมพร วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม  
2563 
 
๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    - จังหวัดสกลนคร มีค าสั่งที่ 5184/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ข้าราชการ 
นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล สาธารณสุขอ าเภอกุดบาก ย้ายไปปฏิบัติราชการ สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
จังหวัดสกลนคร 
 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑. กฐินสามัคคีอ าเภอกุดบาก ประจ าปี ๒๕๖๓ ทอดถวาย วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัด
บ้านกุดบาก  
  ๒. ติดตามรายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบรูณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๓. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ รร.
บ้านหนองค้าดารกานนท์ ต.นาม่อง  
  ๔. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) ขออนุญาตเข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ
อุปกรณ์และปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต (FTTx) ส าหรับหน่วยบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๕. ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  -  
 

 งานสุขภาพภาคประชาชน 
 -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
                       - รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       - การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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


