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โรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
ตุลาคม 2563  



หน้า 1 จาก 5 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
 

โครงการงบเงินบ ารุงโรงพยาบาลสันทราย 
 

1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลสันทรายสู่เครือข่ายชุมชน อ าเภอ    
สันทราย ปีงบประมาณ 2563 

2 โครงการพัฒนาจิตใจสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 
2563 

3 แผนพัฒนางานวิสัญญี โรงพยาบาลสันทราย  ปีงบประมาณ 2563 
4 แผนการพัฒนาบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 

2563 
5 แผนการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
6 โครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
7 โครงการสุขภาพดียาวนาน พึ่งพาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ต้านโรคภัยอย่างยั่งยืน  อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 

2563 
8 โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด (LACTATION SPA) และการดูแลทารกแรกเกิดด้วย

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563 
9 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ข้ันต้นและข้ันสูง ACLS 2015 ,  BLS 2015 ปีงบประมาณ 2563 

11 แผนการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับอ าเภอและคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้อง
ถนน อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

12 โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและสาธารณภัยในชุมชน อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2563 

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 
2563 

14 โครงการพัฒนาครูผู้ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
15 โครงการพัฒนา CPG การดูแลกลุ่มเสี่ยงการฆ่าตัวตาย การบันทึกข้อมูล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good 

practice  อ าเภอสันทราย  ปีงบประมาณ 2563 
16 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Resilience)  อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
17 โครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่บ้าน อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
18 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
19 แผนการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพช่องปากแบบบูรณาการและส่งเสริมป้องกันทันตสขุภาพในกลุม่

เด็ก 0-3 ปี และผู้ป่วยติดเตียง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
20 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
21 โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามมาตรฐาน  โรงพยาบาลสันทราย อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
22 แผนพัฒนาระบบคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ โรงพยาบาลสันทราย  ปีงบปะมาณ 2563 



หน้า 2 จาก 5 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
23 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
24 แผนพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
25 โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสันทราย 

อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
26 แผนงานการพัฒนาระบบบริการงานเยี่ยมบ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โรงพยาบาลสันทราย 

ปีงบประมาณ 2563 
27 โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรงพยาบาลสันทราย ปี 

2563 
28 แผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาระบบก าจัดขยะของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
29 แผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า ในโรงพยาบาลสันทราย 

ปีงบประมาณ 2563 
30 แผนปฏิบัติงานการปรับปรุงพัฒนาระบบประปาและระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลสันทราย 

ปีงบประมาณ 2563 
31 แผนปฏิบัติงานปรับปรุงพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
32 โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 

2563 
33 โครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและกลุ่ม

ประชากรหลัก โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
34 แผนงานการพัฒนาระบบงานการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในเครือข่ายพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการที่ 2  

ปีงบประมาณ 2563 
35 แผนการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค กลุ่มบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย ประจ าปีงบประมาณ 

2563 
36 แผนการประชุมวางแผน ประสานการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุขระดับอ าเภอสัน

ทราย และระดับเครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2  จังหวัด เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
37 แผนการประชุมติดตามก ากับประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ การ

สรุปผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

38 แผนการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดยทีมนิเทศระดับจังหวัด (Regulator Team) 

39 โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลสันทราย ประจ าปี 2563 
40 โครงการตรวจติดตามเพื่อขอรับรองและรักษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) 

certification assessment  and  Surveillance Audit   โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
41 โครงการพัฒนาการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยด้านการดูแลบาดแผลเรื้อรัง  โรงพยาบาลสันทราย  

ปีงบประมาณ  2563 
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “เปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน” อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2563 
43 แผนการประชุมราชการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและงานมะเร็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีงบประมาณ 2563 



หน้า 3 จาก 5 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
44 แผนการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปีงบประมาณ 2563 
45 แผนพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กระดับเครือข่ายกลุ่มบริการที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
46 แผนพัฒนาคุณภาพงานห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลสันทราย  ปีงบประมาณ  2563 
47 โครงการพัฒนาการจัดระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลสันทราย ปี 2563 
48 โครงการส่งเสริมการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างสมเหตุสมผลสู่ชุมชน อ าเภอสันทราย ปีงบประมาณ 2563 
49 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นชีวิตและการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต  โรงพยาบาลสัน

ทราย  ปีงบประมาณ 2563 
 

งบเงินประกันสุขภาพถ้วนหน้า โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ี (PPA) 
 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะข้อเข่าเสื่อม ภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มและภาวะสมองเสื่อมในผูส้งูอาย ุ
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 

2 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง  
ในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 

3 โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการสมวัย 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 

 
เงินงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (งบผลิต) 

 
1 โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ Basic Geriatric Screening อ าเภอสันทราย ปี 2563 
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

ปีงบประมาณ 2563 
3 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บ าบัด รักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงพยาบาลสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
4 โครงการการจัดพิธีพระราชทานของที่ระลึก พอ.สว. และการบริการตรวจสุขภาพประชาชน อ าเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 
 

เงินงบรายได้จากค่าใช้จา่ยท่ีจัดเก็บตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 77/ 2559 (ม.44) 
 

1 โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2563 

 
เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (องค์กรส่วนท้องถิ่น) 

 
1 โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลหนองหาร 
2 โครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
3 โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2563 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
4 โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563 
5 โครงการพัฒนาชมรมนมแม่เทศบาลต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2563 
6 โครงการพัฒนาชมรมนมแม่เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563 
7 โครงการดูแลและห่วงใยใส่ใจเพื่อนหญิง (กลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดูลูกและมะเร็งเต้านม) ในปีงบประมาณ 

2563 เทศบาลต าบลหนองหาร 
8 โครงการดูแลและห่วงใยใส่ใจเพื่อนหญิง (กลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดูลูกและมะเร็งเต้านม) ในปีงบประมาณ 

2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
9 โครงการเสริมพลังประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลหนองหาร 
10 โครงการเสริมพลังประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
11 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลต าบลหนองหาร 
12 โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
13 โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาล ต าบลหนองหาร ปีงบประมาณ 2563  
14 โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุเขตเทศบาล เมืองแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2563 
15 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ยโรคเรือ้รงั ประจ าปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบลหนองหาร 
16 โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
17 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ เขตเทศบาลต าบลหนองหาร  

ปี 2563 
18 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ เขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  

ปี 2563 
 








































































































































































































































































































































































































































