
 

 
รายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

โรงพยาบาลสันทราย  



แบบประเมินโครงการ โรงพยาบาลสันทราย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

1. โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง เครือข่ายระดับกลุ่มบริการที่ 2 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
2. แผนคัดกรองมะเร็งท่อน  าดีด้วยการตรวจ Ultrasound อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 
3. โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง  เครือข่ายระดับกลุ่มบริการที่ 2 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
4. แผนงานรักษ์เท้า โรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
5. แผนการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ าเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2562 
6. แผนการคัดกรองโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
2562 
7. แผนพัฒนางานวิสัญญีโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2562 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับ
เครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
10. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื อ โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 
2562 
11. โครงการฝึกอบรมการเอาตัวรอดจากการจมน  าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 
2562 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอสันทรายในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั นต้นและขั นสูง  ACLS 2015 ,  BLS 2015 
13. โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและสาธารณภัยในชุมชน  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2562 
14. แผนการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับอ าเภอและคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้อง
ถนน อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 
15. โครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข อ าเภอสัน
ทราย ปีงบประมาณ 2562 
16. แผนการประชุมติดตามก ากับประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1 -2 
โรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
17. แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากและส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็ก 0 -3 ปี อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณปี 2562 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพของทีม  Oral Health  care  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
2562 



19. โครงการการจัดการความปวดของผู้ป่วย  Pain Management โรงพยาบาลสันทราย  ปีงบประมาณ 
2562 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารก รอด ปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ระดับเครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2 
ปีงบประมาณ 2562 
21. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 
2562 
22. โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 
23. แผนการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ปว่ยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 
24. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูป้่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลสันทรายสู่เครือข่ายชุมชน อ าเภอสัน
ทราย ปีงบประมาณ 2562 
25. โครงการพัฒนาจิตใจสูคุ่ณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
26. โครงการอบรมการบริหารการออมอย่างมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 
2562 
27. โครงการฝึกอบรมการให้การปรึกษาและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้การปรึกษาส าหรับบุคลากรสาธารณสุข คพ
สอ.สันทราย ปีงบประมาณ 2562 
28. แผนการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรงพยาบาลสันทราย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
29. โครงการพัฒนาการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยด้านการดูแลบาดแผลเรื อรัง โรงพยาบาลสันทราย  
ปีงบประมาณ 2562 
30. แผนการประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานโรคไม่ติดต่อเรื อรังและงานมะเร็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2562 
31. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
32. แผนการพัฒนาคุณภาพงานห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
33. โครงการ ติดตามดูแลผู้ป่วยไตวายเรื องรังระยะสุดท้าย (CKD) และผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่บ าบัด
ทดแทนไตทางหน้าท้อง (CAPD) ในเครือข่ายพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 
34. โครงการสุขภาพดียาวนาน พึ่งพาภูมิปัญญาพื นบ้าน ต้านโรคภัยอย่างยั่งยืน อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ  
2562 
35. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
36. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสันทราย  
ปีงบประมาณ 2562 



37. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสัน
ทราย ปีงบประมาณ 2562 
38. โครงการพัฒนาระบบป้องกันบ าบัด รักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงพยาบาลสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปี 2561 
39. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัยกลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2562 
40. โครงการพัฒนาบริการอาชีวอนามัยในคนท างานพื นที่อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ า ปี
งบประมาณ 2562 
41. โครงการการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านกายอุปกรณ์  โรงพยาบาลสันทราย 
ปีงบประมาณ  2562 
42. โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ( Food Safety Hospital ) โรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  2562 
43. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2562 
44. โครงการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างสมเหตุสมผลสู่ชุมชน อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2562 
45. โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ปีงบประมาณ 2562 
46. โครงการตรวจติดตามเพื่อขอรับรองและรักษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) 
certification assessment  and  Surveillance Visit Program  โรงพยาบาลสันทราย ปี งบประมาณ 
2562 
47. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั นเรื อรัง COPD โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงพยาบาลสันทราย 
ปีงบประมาณ 2562 
48. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2562 
49. แผนการพัฒนาระบบงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2562 
50. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2562 
51. โครงการเสริมพลังใจสานสายใยรักครอบครัวเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562 
52. โครงการเสริมพลังใจสานสายใยรักครอบครัวเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2562 
53. โครงการเยี่ยมบ้านโดยจิตอาสาเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562 
54. โครงการเยี่ยมบ้านโดยจิตอาสาเขตเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2562 
55. โครงการแม่หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านมเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562 
56. โครงการแม่หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านมเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 
2562 
57. โครงการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562 
58. โครงการค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวานเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2562 
59. โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  ปีงบประมาณ 2562 
60. โครงการตอบโต้ภัยโรคไข้เลือดออกในภาวะฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562 
61. โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  ปีงบประมาณ 2562 



62. โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2562 
63. โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562 
64. โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงภัยโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน เทศบาลต าบลหนองหาร 
ปีงบประมาณ 2562 
65. โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2562 
66. โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงภัยโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ปีงบประมาณ 2562 
 
 


































































































































































































































































































































































































