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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล

ครัง้ที่ 3/2557

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ  หองประชมุหนอไมหวาน

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

รายชื่อผูเขาประชมุ

1. นพ.ภักดสีบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย

2. พญ.ทพิพาวด ีสบืนกุารณ นพ.ชาํนาญการพเิศษ

3. นายอภชัิย อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ

4. นายสมัคร ศรบีตุรา จพ.สาธารณสขุชมุชน

5. นางสขุใจ ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

6. นพ.สันทัด บญุเรอืง นพ.ชาํนาญการพเิศษ

7. น.ส.เยาวพา สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

8. น.ส.ดารนิ จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ

9. ทพ.วัฒนา ทองปสโณว ทันตแพทยชาํนาญการพเิศษ

10. นางวมิลมาศ พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

11. นางอรอมุา อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบัิตกิาร

12. นางสรุนิทร สอนศรยีา เทคนคิการแพทย

13. นางเปรมศร ีสารทัศนานันท พยาบาลวชิาชพี ชาํนาญการพเิศษ

14. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

15. วาที่ ร.ต.เดชา สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุ

16. นายไพโรจน ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบัิตกิาร

ผูไมมาประชมุ

1. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิดดีานคอ เวชสถติิ

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

1. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซายเขารวมโครงการ SHA

2. การตรวจเยี่ยมจาก สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย.เพื่อตดิตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ งาน NCD

โดยจะตดิตามในวันที่ 16 ธ.ค.56 เวลา 13.00 น.

3. การขอบรจิาคครภัุณฑทางการแพทย สสจ.เลยไดแจงงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องถายภาพจอประสาทตา โดยไดรับ

งบประมาณ 1 ลานบาท

4. การแลกเปลี่ยนเรยีนรูการพัฒนาระบบคณุภาพ HA โรงพยาบาลเชยีงคาน วันที่ 12 ธ.ค.56 โดยมอบหมายให คณุ

อภชัิย,คณุเปรมศร ี,ทพ.วัฒนา,ภญ.ดารนิ,คณุวมิลมาศ เขารวมประชมุกับทมีโรงพยาบาลเชยีงคาน

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 2/2557

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง

https://docs.google.com/document/d/16z9DdXqI0oHruIgQtgFgCIODPzOQWtgxrRMI_ExVnl0/edit
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา

กรรมการบรหิารคณุภาพ

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ (เอกสารหมายเลข 1)

ฝายบรหิารงานทัว่ไป

1. สถานการณการเงนิเดอืน พฤศจกิายน 2556

2. ขอเชญิบคุลากรที่มสีทิธปิระกันสังคม เขารับฟงการชี้แจงสทิธปิระโยชนของประกันสังคมจากสาํนักงานประกัน 

สังคมจังหวัดเลย ในวัน 12 ธ.ค.56 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หองประชมุผตีาโขน

3. การบรรจลุกูจางชัว่คราวสายวชิาชพีเขารับราชการ กระทรวงกาํหนดตาํแหนง กรอบ เรยีบรอยแลวอยูในระหวางการ   

ขอเลขตาํแหนงจาก กพ. หลังจาก ก.พ.อนมุัตจิะดาํเนนิการคัดเลอืกเพื่อบรรจตุอไป

4. การจัดงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ วันที่5ธ.ค.56 หนาที่วาการอาํเภอดานซาย การแตงกาย    

ชดุปกตขิาว

ฝายทันตสาธารณสขุ

1. การฝกปฏบัิตงิานชมุชนของนักศกึษาทันตแพทยชัน้ปที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม วันที่  6

มกราคม - 7 กมุภาพันธ 2557 ชาย 2 คน หญงิ 2 คน รวม 4 คน

2. การรับสมัครเจาหนาที่ประชาสัมพันธของหนวยงานทดแทนคณุสนุษิา  อุนแกว

ฝายแผนงานและประเมนิผล

3. งานฝกอบรม

○ นักศกึษาฝกงานประจาํเดอืน ธันวาคม 2556

■ นศพ.รามาธบิด ีป 4 ฝกปฏบัิตงิาน 7 คน ระหวางวันที่  9 ธ.ค.56 - 3 ม.ค.57

■ นศพ.มอ.ป 4 ฝกปฏบัิตงิานวชิา selective จาํนวน 1 คน ระหวางวันที่ 16 ธ.ค.56- 3 ม.ค.57

○ คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล สงหนังสอืขอสอบถามการตอบรับนักศกึษาแพทยชัน้ปที่6 เขาศกึษา     

และฝกปฏบัิตงิาน รายวชิาเลอืกเสร รีะยะเวลา 2 สัปดาหโดยมวัีตถปุระสงคเพื่อใหนักศกึษาแพทยได     

ศกึษาและฝกประสบการณทางคลนิกิ

○ อัตราคาใชจายในการฝกอบรมของนักศกึษา

■ คาที่พัก หองเดี่ยว เตยีงสองชัน้ (1-6) จาํนวน 100 บาท/คน/คนื

■ คาที่พัก หองรวม 1-5 (เตยีงสองชัน้) จาํนวน 50 บาท/คน/คนื

■ บานพักรวม คนละ 100 บาท/เดอืน

■ สิ่งอาํนวยความสะดวก ตูเยน็,ชดุเครื่องครัว,เตาอบไมโครเวฟ,โตะทาํงาน,รถจักรยาน,Wifi,หอง 

ทาํงาน/ประชมุทางไกล สาํหรับนักศกึษา, Printer กระดาษ,สระวายน้ํา,สนามกฬีา,ฟตเนส

■ คาอาหาร อาหาร 3 มื้อ คนละ 200 บาท/คน/วัน  อาหารกลางวันคนละ  40  บาท/คน/วัน

■ คาซักรดีเสื้อผา คนละ 120 บาท/คน/สัปดาห (รับสงผา จันทร/พธุ/ศกุร)

■ คาสันทนาการ รถตูนาํเที่ยว ดานซาย-ภเูรอื-เชยีงคาน คนละ 300 บาท
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4. รายงานอบัุตกิารระบบเครอืขายขัดของเมื่อวันที่25 พ.ย.56 สาเหตเุนื่องจาก มเีจาหนาทขีองบรษัิทเขามาเซต    

ระบบคอมพวิเตอรในหองชันสตูร และมกีารตัง้คาอปุกรณคอมพวิเตอรโดยใชหมายเลขเดยีวกับเลขของ Server  

ทาํใหเกดิปญหา IP ของอปุกรณชนกัน ดังนัน้เพื่อปองกันปญหาที่จะเกดิตอไปจงึขอความรวมมอืทกุหนวยงานให   

แจงประสานกับทางศนูยคอมพวิเตอรดังตอไปนี้

○ กรณมีกีารการตัดกระแสไฟฟาเพื่อซอมบาํรงุ /ไฟดับมากกวา 10 นาที

○ มเีจาหนาที่ของบรษัิท LIS / X-ray เขามาตดิตัง้อปุกรณคอมพวิเตอร/โปรแกรมคอมพวิเตอร

5. การเบกิจายเงนิสวัสดกิารขาราชการ(นอกเหนอื168 แหง)และพนักงานสวนทองถิ่น(อปท.) ปงบประมาณ 2557   

ทางสาํนักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาตไิดแจงเวยีนหนังสอื แนะนาํในการเบกิจายเงนิสวัสดกิารขาราชการเพื่อ 

เปนแนวทางในการปฏบัิต หิากมขีอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่Help Desk หมายเลขโทรศัพท    

02-1423100

6. การเบกิชดเชยคาตรวจทางหองปฏบัิตกิาร สาํหรับผูปวยที่ไดรับการวนิจิฉัยโรคตดิเชื้อไวรัสตับอับเสบซ gีenotype2  

และ 3 ที่ไมมกีารตดิเชื้อ HIV รวมดวย โดยหนวยบรกิารสามารถเบกิชดเชยไดตัง้แต 1 พฤศจกิายน 2556 เปนตนไป

7. สสจ.เลยแจงจาํนวนประชากรในการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสขุภาพระดับทองถิ่น ปงบประมาณ 2557 ใน   

อัตราเหมาจาย 45 บาท/ประชากร โดยเขตเทศบาลตาํบลดานซายไดรับการจัดสรรดังนี้

○ เทศบาลตาํบลศรสีองรักษ ประชากรที่ใชจัดสรร 5,659 คน

○ เทศบาลตาํบลดานซาย ประชากรที่ใชจัดสรร 3,725 คน

8. การบรหิารจัดการคาบรกิารที่จายตามเกณฑคณุภาพและผลงานบรกิารปฐมภมู ปิระจาํปงบประมาณ 2557 (QOF :    

Quality and Outcome Framework) ดังนี้

○ ตัวชี้วัดดานที่ 1 คณุภาพและผลงานการบรกิารสรางเสรมิสขุภาพปองกันโรค

1. รอยละหญงิตัง้ครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ (16:05:80)
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2. รอยละหญงิตัง้ครรภไดรับการฝากครรภครัง้แรกอายคุรรภ <= 12 wk (16:05:80)

3. รอยละของสตรกีลุมเปาหมายไดรับการคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู(A) (16:05:80)

4. รอยละของเดก็อาย ุ1 ป ไดรับวัคซนี MMR (10:05:50)

5. รอยละของเดก็ประถม 1 ไดรับการตรวจชองปาก (10:05:50)

6. รอยละของประชาชนอาย ุ35 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรอง DM/HT (12:05:60)

○ ตัวชี้วัดดานที่ 2 คณุภาพและผลงานการจัดบรกิารปฐมภมูิ

1. สัดสวน OP ปฐมภมู ิ/รพ. (09:05:45)

2. อัตราการรับเขาโรงพยาบาลจากโรคหดื (09:05:45)

3. อัตราการรับเขา รพ.จากภาวะแทรกซอนระยะสัน้ของโรคเบาหวาน (09:05:45)

4. อัตรารับเขาเขา รพ.จากภาวะแทรกซอนระยะสัน้ของโรคความดัน (09:05:45)

5. อัตราผูปวยเบาหาวานไดรับการตรวจจอประสาทตาอยางนอย 1ครัง้/ป (12:05:60)

6. อัตราผูปวย HT ที่สามารถควบคมุความดันโลหติได <90/140 mmHg (12:05:60)

○ ตัวชี้วัดดานที่ 3 คณุภาพและผลงานดานการพัฒนาองคกร การเชื่อมโยงระบบสงตอและระบบบรหิาร

1. รอยละของประชาชนมหีมอใกลบานใกลใจดแูล (12:05:60)

2. รอยละของหนวยบรกิารปฐมภมูผิานเกณฑขึ้นทะเบยีน (12:05:60)

3. มรีะบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง รพ.และหนวยบรกิารปฐมภมูฯิ (08:05:40)

4. มกีารจัดระบบสนับสนนุการจัดบรกิารปฐมภมูทิี่มคีณุภาพ (08:05:40)

    (ระบบยาเวชภัณฑ IC Lab ระบบขอมลู ระบบใหคาํปรกึษา)

○ ตัวชี้วัดดานที่ 4คณุภาพและผลงานของบรกิารที่จาํเปนตอบสนองปญหาสขุภาพของ ปชช.ในพื้นที่

1. รอยละคนพกิารที่ไดรับการประเมนิความพกิารดวยรหัส ICF (04:05:20)

2. รอยละคลนิกิ ANC คณุภาพ (03:05:15)

3. รอยละคลนิกิ WCC คณุภาพ (03:05:15)

4. รอยละของเดก็ประถม ไดรับการเคลอืบหลมุรองฟน 1 (04:05:20)

5. รอยละผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการเยี่ยมบานตามเกณฑ (03:05:15)

6. รอยละ ผูปวยโรคซมึเศราเขาถงึบรกิาร (03:05:15)

9. เกณฑคณุภาพบรกิาร หนวยบรกิารรับสงตอ ป 2557 สวนที่ 2 บรกิารผูปวยในทัว่ไป โดยมเีกณฑคณุภาพ ดังนี้

○ คณุภาพโรงพยาบาล 6 บาท (40.00%)

○ คณุภาพการสัง่ใชยาปฏชิวีนะใน 2 โรคเปาหมาย (URI&Ac.Diarrhea) 1 บาท (06.67%)

○ ความสมบรูณของการบันทกึเวชระเบยีน 2 บาท (13.33%)

○ ผลการพัฒนาเครอืขายบรกิารระดับจังหวัด 4 บาท (26.67%)

STROKE(1) STROKE Rehab(1) STEMI(1)

○ รอยละทารกแรกเกดิน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรม ไมเกนิรอยละ 7 2 บาท (13.33%)

10. การดาํเนนิโครงการพัฒนาเครอืขายสขุภาพระดับอาํเภอ (DHS :District Health System) มแีนวทางใหทกุอาํเภอ

ดาํเนนิการดังนี้



5

○ แตงตัง้หรอืทบทวนคณะกรรมการพัฒนาเครอืขายบรกิารสขุภาพระดับอาํเภอใหครอบคลมุตัวแทนทกุภาค

สวน

○ จัดทาํแผนการดาํเนนิโครงการพัฒนาเครอืขายสขุภาพระดับอาํเภอ ป 2557 ตามแนวทางการดาํเนนิงาน

บันได 5 ขัน้ พรอมทัง้ประเมนิตนเองตามแบบประเมนิ

○ ประชมุคณะกรรมการเพื่อพจิารณาและวางแผนในการจัดทาํโครงการแกไขปญหาสขุภาพตามกลุมวัย /

ปญหาสาํคัญ เรงดวนของพื้นที่

○ สรปุรายงานการประชมุคณะกรรมการฯ สงใหสสจ.เลยภายใน 2 สัปดาหหลังจากเสรจ็สิ้นการประชมุ

○ ใหดาํเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในเดอืนมกราคม 2557

11. ศกึษาดงูานของหนวยงานภายนอก ประจาํเดอืน ธันวาคม 56

○ วันที่4 ธ.ค.56 โรงพยาบาลพยัคฆภมูพิสัิย จังหวัดมหาสารคาม ขอความอนเุคราะหนาํบคุลากรจาํนวน     

15คน เขาเยี่ยมชมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก ในชวงเวลา13.00-14.00 น

○ วันที่11 ธ.ค.56 กลุมงานทันตสาธารณสขุ โรงพยาบาลบัวใหญจังหวัดนครราชสมีา ศกึษาดงูานเพื่อ      

พัฒนาทันตบคุลากร CUP บัวใหญ

งานเวชระเบยีน

1. การตดิตัง้ระบบ Scan OPD/IPD งานเวชระเบยีนจะดาํเนนิการตดิตัง้ระบบจัดเกบ็เอกสาร OPD CARD และ IPD

เปนรปูแบบ electonic files โดยจะเริ่มตดิตัง้ระบบวันที่ 9 ธันวาคม 2556

2. การจัดเกบ็เวชระเบยีนแบบ Terminal digit 14-15 ธ.ค.56

งานศนูยคอมพวิเตอร

1. ศนูยคอมพวิเตอรไดดาํเนนิการปรับปรงุโปรแกรม HOSxP เปนเวอรชัน่ 3.56.11.19b เพื่อรองรับการสงออกขอมลู    

eclaim โดยในเวอรชัน่นี้จะรองรับการสงออกจาํนวนเงนิโดยไมปดเศษสตางค

2. ศนูยคอมพวิเตอรไดดาํเนนิการ สาํรวจขอมลูครภัุณฑคอมพวิเตอรเพื่อปรับปรงุขอมลูใหถกูตอง เปนปจจบัุน หลังจาก   

สาํรวจเสรจ็เรยีบรอย จะสงรายงานขอมลูอปุกรณคอมพวิเตอรในความรับผดิชอบของแตละหนวยงานทราบและ 

ตรวจสอบความถกูตองตอไป

งานศนูยประกันสขุภาพ

1. สรปุผลการดาํเนนิงานเรงรัดจัดเกบ็คารักษาพยาบาลสทิธ ิพรบ.ผูประสบภัยจากรถ

○ จาํนวนผูปวยเดอืน พฤศจกิายน 54 ราย คดิเปนคาใชจาย  29,640 บาท

■ ชาํระแลว จาํนวน 37 ราย 10,718 บาท (36.16%)

■ สงหลักฐานเบกิ จาํนวน 11 ราย 17,539 บาท (59.17%)

■ คางชาํระ จาํนวน   5 ราย   1,383 บาท (04.66%)
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ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัว

1. สรปุการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของอาสาสมัครสาธารณสขุ วันที่ 9 พฤศจกิายน 2556 (เอกสารหมายเลข 2)

กลุมการพยาบาล

1. ขออนมุัตจิางลกูจางชัว่คราวทดแทน กรณ ีนายวศิรตุ แสนประสทิธิ์ ลาออก

○ ขอจาง นาย ภาณพุงศ  ทองเรอืง อาย ุ24 ป ภมูลิาํเนา 54 ม.3 ต.ดานซาย

2. การจัดงานเดนิ-วิ่ง ดานซายมนิมิาราธอน ตานยาเสพตดิ ประจาํป 2557 ของเทศบาลดานซาย

○ จัดขึ้นวันอาทติยที่ 12 ม.ค.57  โดยประเภทการแขงขัน 2 ประเภท เดนิ-วิ่งเพื่อสขุภาพระยะทาง 4กม.

และวิ่งมนิมิาราธอนระยะทาง 10 ก.ม คาสมัครเดก็และเยาวชน 30 บาท/ ปชช.ทัว่ไป 50 บาท ไมมเีสื้อ

กรณมีเีสื้อ 180/200 บาท

 ฝายเวชกรรมฟนฟู

1. สรปุผลการถอดบทเรยีน CBR ดานซายจากศนูยสริธิรฯ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซายมคีวาม โดดเดนใน

เรื่องการการพัฒนาบคุลากร การสรางขวัญและกาํลังใจ สนับสนนุการปฏบัิตงิานในพื้นที่ของทมีสหวชิาชพี

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

1. นพ.สันทัด นาํเสนอการศกึษาดงูานประเทศออสเตรยี

          เดชา สายบญุตัง้  ผูบันทกึการประชมุ

                                               ( เดชา สายบญุตัง้)

      อภชัิย อปุระ  ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ

     (นายอภชัิย อปุระ)
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สรปุการแลกเปลี่ยนเรยีนรูอาสาสมัครสาธารณสขุของกลุมงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน

วันที่ 9 พฤศจกิายน 2556   ณ หองประชมุผตีาโขน  โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย

ขัน้ตอนการเตรยีมความพรอม

1. ใหเจาหนาที่เจาของบานประชมุรวมกับอสม.ในการคัดเลอืกผลงานเดนประจาํหมูบาน

2. เอกสารประกอบการนาํเสนอ(ควรเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสขุภาพของคนในชมุชน) ใหเขยีนสรปุผลงานเดนดาน

สาธารณสขุมลูฐาน หรอืเรื่องเลาจากการเยี่ยมบานของ อสม. เขยีนมาจากหมูบาน และสงในวันที่2 ตลุาคม 2556       

โดยเขยีนใส กระดาษขนาด A4 จาํนวน 1 – 2 หนา หรอืทาํเปน power point ตามรายละเอยีดดังนี้

■ ชื่อโครงการ

■ หลักการและเหตผุล(สภาพปญหาหรอืเรื่องที่จะพัฒนา)

■ วัตถปุระสงค

■ กจิกรรมของโครงการ(ไดทาํอะไร)

■ ผลของการดาํเนนิงาน(ทาํแลวไดผลอยางไร)

3. สงเอกสารกับเจาหนาที่เจาของบานเพื่อดคูวามเรยีบรอย

4. คัดเลอืกอสม.ในการนาํเสนอผลงานเดนของหมูบาน

การนาํเสนอ  ผลงานเดนทัง้หมด  18 เรื่อง   จัดเนื้อหาการนาํเสนอเปนกลุม

บาน ชื่อเรื่องนาํเสนอผลงานเดน อสม.

ม.3 บานเดิ่น นอกเขต โครงการเยี่ยมบานผูปวย บานเดิ่น นอกเขต

ม.8 บานหนองฟาแลบ โครงการ ใหความรูในการดแูลผูสงูอายแุละเดก็ ป 56

ม.3 บานเดิ่น ในเขต โครงการศนูยหนังสอืเพื่อชมุชน บานเดิ่นเขตใน

ม.5 บานกางปลา โครงการกระตุนพัฒนาการเดก็เลก็ บานกางปลา

ม.5 บานกกเหี่ยน โครงการหนนูอยรักการอานและพัฒนาการเดก็แรกเกดิ - 6 ป

ม.2 บานเหนอื โครงการพอแมอาสา

ม.9 บานนาเวยีง โครงการอบรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ บานนาเวยีง

ม.15 บานศาลานอย โครงการแอโรบคิ มวยไทย

ม.11 บานนาทุม โครงการรณรงคการตรวจเตานมดวยตนเอง เพื่อปองกันการเกดิโรคมะเรง็เตานม

ในชมุชนบานนาทุม

ม.7 บานหนามแทง โครงการดแูลผูปวยเรื้อรัง บานหนามแทง
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ม.1 บานดานซาย โครงการ ตรวจสขุาภบิาลอาหารและแผงลอย

ม.14 บานหัวนายงู โครงการตรวจรานอาหารและแผงลอยจาํหนายอาหาร บานหัวนายงู

ม.2 หวยตาด โครงการใหความรูเรื่องโรคไขเลอืดออก/การทาํลายแหลงเพาะพันธุลกูน้ํายงุลาย

ม.13 บานหวยออย โครงการ อสม.นอย สาํรวจลกูน้ํายงุลาย บานหวยออย

ม.4 บานนาหวา โครงการทาํลายแหลงเพาะพันธุยงุราํคาญ

ม.12 บานนาเวยีงใหญ โครงการทอดผาปาขยะและของใชมอืสอง บานนาเวยีงใหญ

ม.10 บานนาสเีทยีน โครงการรักษปา รักษน้ํา บานนาสเีทยีน

ม.6 บานน้ําพุ โครงการอนรัุกษสิ่งแวดลอม ( โลกสเีขยีวดวยมอืเรา )

วภิาคโดย  นพ.ภักด ี สบืนกุารณ

ผลการประกวด การนาํเสนอผลงานสาธารณสขุมลูฐานดเีดน

·        รางวัลที่ 1 1000 บาท บานหนามแทง โครงการดแูลผูปวยเรื้อรัง

·        รางวัลที่ 2 800 บาท บานเหนอื โครงการพอแมอาสา

·        รางวัลที่ 3 700 บาท บานกางปลา โครงการกระตุนพัฒนาการเดก็เลก็

·        รางวัลชมเชย 500 บาท บานเดิ่นนอก โครงการเยี่ยมบานผูปวย

·        รางวัลชมเชย 500 บาท บานนาเวยีงใหญ    โครงการทอดผาปาขยะและของใชมอืสอง

·        รางวัลชมเชย 500 บาท บานน้ําพุ โครงการอนรัุกษสิ่งแวดลอม(โลกสเีขยีวดวยมอืเรา )

·        รางวัลชมเชย 500 บาท บานหัวนายงู โครงการตรวจรานอาหารและแผงลอยจาํหนายอาหาร

·        รางวัล VOTE 500 บาท บานหนามแทง โครงการดแูลผูปวยเรื้อรัง

รวม 5000 บาท

กรรมการ  ประกวดผลงานสาธารณสขุมลูฐาน   ตัวแทนอสม.3 คน คณุภาค ี ศรนีตุ  ตัวแทนจากกลุมงานเวชปฏบัิติ

ครอบครัว 2 คน

เกณฑในการคัดเลอืกหมูบานดาํเนนิงานดานสขุภาพ

1. ผลงานภาพรวมในรอบป 56  18 คะแนน

2. สงงานทันเวลา  9  คะแนน

3. ความรวมมอืของชมุชนในการจัดกจิกรรม  9  คะแนน

4. การควบคมุโรคไดทันเวลา  9  คะแนน

กรรมการจากเจาหนาที่กลุมงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน

รางวัล หมูบานที่มผีลการดาํเนนิงานดานสขุภาพดเีดน  3 รางวัลๆละ 1000 บาท บานน้ําพ,ุบานหนามแทง,บานกางปลา

รางวัล หมูบานที่มผีลการดาํเนนิงานดานสขุภาพแบบกาวกระโดด  3 รางวัลๆละ 1000 บาท บานหวยออย, บานศาลานอย

บานกกเหี่ยน
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อสม. ทัง้หมด  167 คน  เขารวมกจิกรรม  140  คนคดิเปนรอยละ  83.8   สวนใหญตดิกฐนิประจาํหมูบาน  แตสงตัวแทนมาครบ

ทกุหมูบาน

สรปุคาใชจายทัง้หมด 40,802  บาท  (จากเงนิบาํรงุ  23,700  บาท    จากเงนิอสม.  16700  บาท )


