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1 ลงพืน้ที่นิเทศติดตาม และแกไ้ขปญัหาในชุมชน

2 อบรมความรู้ การเลือกใช้ยาอยา่งสมเหตุผลใน

โรงพยาบาล รพ.สต. และสถานพยาบาลอืน่ๆ และ

การคุ้มครองผู้บริโภค

1 ประชุมชี้แจงโครงการฯ การด าเนินการและ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกนั

2 รณรงค์คัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความ

ดันโลหติสูงในชุมชน

3 ประชุมติดตาม/สรุปผลการด าเนินงาน

1 ประชุมเชิงปฏบิติัการเตรียมความพร้อมการ

ประเมิน รพสต.ติดดาว

2 ออกนิเทศติดตาม รพ.สต.ติดดาวจ านวน 2 คร้ัง 

(คร้ังละ 3 วนั)  (23-25 เม.ย.62) (27-28 พ.ค.62)

23-25 27-28

1 พฒันาเครือขา่ยชุมชนในการดูแลผู้ปว่ยสุขภาพจติ

และจติเวช

29

2 อบรมฟืน้ฟคูวามรู้ด้านสุขภาพจติและจติเวชแก่

เจา้หน้าที่สาธารณสุข

28

1 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ืองการใหบ้ริการด้านแพทย์

แผนไทยและแพทยท์างเลือก และการบนัทึกขอ้มูล

ระบบบริการแพทยแ์ผนไทย (8 ม.ค.62)

8

2 ศึกษาดูงานแพทยแ์ผนไทยในพืน้ที่ต้นแบบในการ

ใหบ้ริการแพทยแ์ผนไทย (11 ม.ค.62)

11

3 ส ารวจและขึน้ทะเบยีนหมอพืน้บา้น /ปราชญ์

ชาวบา้นในอ าเภอฮอด

5 พฒันาระบบบริการ

แพทยแ์ผนไทยและ

แพทยท์างเลือก คพสอ .

ฮอด

25,430 น.ส.เยาวเรส

  ทรัพยพ์อดี

3 ดาวกระจาย อ าเภอฮอด 18,400 นางคนึงนิจ 

ศรีสอนใจ

4 ปอ้งกนัและดูแลด้าน

สุขภาพจติแบบใกล้บา้น

ใกล้ใจ

48,000 นางคนึงนิจ 

ศรีสอนใจ

1 ปอ้งกนัและควบคุมการ

ด้ือยาต้านจลุชีพและ

การใช้ยาอยา่ง

สมเหตุสมผล

41,300 ภก.วราริณ  

ปญัญารัตน์

2 คัดกรองเบาหวานความ

ดันโลหติสูง คพสอ.ฮอด

255,283 นายมงคล  

ถาวร

รายงานตดิตามการด าเนินงาน โครงการ PP คพสอ.ฮอด จ.เชยีงใหม ่ปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 

ล าดบั โครงการ งบประมาณ กิจกรรม
Timeline ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
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ล าดบั โครงการ งบประมาณ กิจกรรม
Timeline ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

4 อบรมใหค้วามรู้ “หมอไทยน้อย”

1 การอบรมทบทวนการตรวจพฒันาการเด็กและการ

ลงขอ้มูลในเด็ก 0-5 ป ีส าหรับเจา้หน้าที่สาธารณสุข

29

2 จดัอบรมการตรวจพฒันาการเด็ก 0 - 5 ป ีแกค่รู

ผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอฮอด

28

7 อบรมเชิงปฏบิติัการฟืน้

คืนชีพส าหรับบคุลากร

ใน คพสอ.ฮอด

9,060 1 อบรมเชิงปฏบิติัการฟืน้คืนชีพส าหรับบคุลากร      

 (6-7 ธนัวาคม 2561)

6-7 นางธญั

ลักษณ์ สาย

ประเสริฐ

1 อบรมใหค้วามรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าวดั 24,31

2 อบรมและใหบ้ริการตรวจสุขภาพปพีระสงฆ ์อ .ฮอด

 ในพระสงฆ์

14

3 อบรมพฒันาวดัส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์

1 ประชุมเชิงปฏบิติัการคณะท างานพฒันาแนว

ทางการด าเนินงานตลาดอาหารปลอดภยั ตลาดสี

เขยีว รักษส่ิ์งแวดล้อม

คร้ังที่1

2 ตลาดปลอดภยัโรงพยาบาลฮอด

3 ตรวจคุณภาพอาหารโรงครัวในโรงพยาบาล

4 จดัท าแปลงสาธติปลูกผัก ผลไม้

1 อบรมเชิงปฏบิติัการทีมปฏบิติัการควบคุมโรค

ระดับอ าเภอ

5

2 ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิเมื่อเกดิการระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออก  กรณีเกดิ case

3 ประชุมศูนยป์ฏบิติัการภาวะฉกุเฉนิ (Emergency 

Operations Center, EOC) กรณีเกดิ case

4 ประชุม WAR ROOM ระดับอ าเภอ 4

น.ส.สุทธรัิกษ์

  มะโนค า

10 พฒันาระบบการตอบ

โต้ภาวการณ์ระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออก

219,565 นายมงคล  

ถาวร

8 ตรวจสุขภาพพระสงฆ์

อ าเภอฮอด

32,210 นางคนึงนิจ 

ศรีสอนใจ

9 ตลาดอาหารปลอดภยั 

ตลาดสีเขยีว รักษ์

ส่ิงแวดล้อม

24,513 นางคนึงนิจ 

 ศรีสอนใจ   

    นางนันทิ

ยา  ยิม้ละมัย

5 พฒันาระบบบริการ

แพทยแ์ผนไทยและ

แพทยท์างเลือก คพสอ .

ฮอด

25,430 น.ส.เยาวเรส

  ทรัพยพ์อดี

6 ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

0-5 ป ีอ าเภอฮอด

23,920 นายณัฐภทัร

 อนุจะน า
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Timeline ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

5 ประชุม SRRT ระดับต าบล

6 รับรองสถานที่ราชการ/รัฐวสิาหกจิ ปลอดลูกน้ า

ยงุลาย, หน่วยงานสาธารณสุข ปลอดลูกน้ ายงุลาย 

และหมู่บา้นปลอดโรคไขเ้ลือดออก

7 การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานไขเ้ลือดออก

11 GREEN & CLEAN 

Hospital คพสอ.ฮอด

17,600 1 ประชุมเชิงปฎบิติัการพฒันาศักยภาพบคุลากร

แบบบรูณาการด้วยการลดโลกร้อนและโรงพยาบาล 

Quality Safety Clean ( QSC ) (14 มีนาคม 62)

14 นายพษิณุ  

สุดใจ

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานและหลักเกณฑ์การ

คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับอ าเภอ

5

2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ อสม .ดีเด่นระดับอ าเภอ

(ประกวดระดับอ าเภอ)

13 บริหารความเส่ียงและ

การเขยีนรายงานการ

ควบคุมภายใน คพสอ.

ฮอด

17,600 1 อบรมการบริหารความเส่ียงและการเขยีนรายงาน

การควบคุมภายใน (22 ม.ค.62)

22 นายพษิณุ  

สุดใจ

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอาย ุอ าเภอฮอด

2 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายรุะดับอ าเภอ  3 คร้ัง คร้ังที่2

3 เวทีประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาการด าเนินงาน

ต าบล Long Team Care (3 เมษายน 62)

3

น.ส.สุทธรัิกษ์

  มะโนค า

14 ส่งเสริมและดูแล

สุขภาพผู้สูงอาย ุอ าเภอ

ฮอด

86,200 นางคนึงนิจ 

ศรีสอนใจ

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ อส

ม.เพือ่เตรียมความพร้อม

สู่การประกวด อสม.ดีเด่น

34,100 นายมงคล  

ถาวร

10 พฒันาระบบการตอบ

โต้ภาวการณ์ระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออก

219,565

ทกุวันองัคาร
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ล าดบั โครงการ งบประมาณ กิจกรรม
Timeline ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

4 อบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้สูงอายทุี่มีปญัหาขอ้

เขา่เส่ือมและผู้สูงอายทุี่มีปญัหาด้านสุขภาพจติ

21

5 การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุอ าเภอฮอด

15 อบรมเชิงปฏบิติัการ : 

การเฝ้าระวงัอนัตรายใน

อาหารและยาแผน

โบราณเพือ่คุ้มครอง

ผู้บริโภคในพืน้ที่คพสอ .

ฮอด

18,400 1 อบรมเชิงปฏบิติัการ : การเฝ้าระวงัอนัตรายใน

อาหารและยาแผนโบราณเพือ่คุ้มครองผู้บริโภคใน

พืน้ที่คพสอ.ฮอด

น.ส.ปรีชญา 

 แกว้มูล

1 อบรม ใหค้วามรู้ผู้ประกอบการตามมาตรฐาน GMP

 และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐาน

2 ออกตรวจประเมินมาตรฐานผู้ประกอบการโรงงาน

น้ าด่ืมเพือ่การบริโภคในภาชนะปดิสนิท และสถาน

ประกอบการผลิตอาหารภายในเขตอ าเภอฮอด

1 ประชุม อสม. ชี้แจงการด าเนินงานโรงเรียน อสม .

2 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การด าเนินงานโรงเรียน 

อสม.3 จดัต้ังโรงเรียน อสม . ณ รพ.สต.นาคอเรือ

18 อบรมการบริการฟืน้ฟู

ผู้ปว่ยระยะกลาง 

(Intermediate Care)

11,000 1 จดัอบรมบคุลากรทางการพยาบาล เร่ืองการ

บริการฟืน้ฟผูู้ปว่ยระยะกลาง

19,20 นางรติชยา  

แกว้กนัใจ

1 อบรมบคุลากรในโรงพยาบาลและ รพสต เร่ืองการ

เฝ้าระวงัและปอ้งกนัการแพร่กระจายเชื้อด้ือยาใน

โรงพยาบาลและชุมชน

26,27

2 นิเทศ ติดตาม ระบบการเฝ้าระวงัและป้องกัน

การแพร่กระจายเชือ้ด้ือยา ใน รพสต

3 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ ์ติดทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

16 อบรมและพฒันา

ศักยภาพผู้ประกอบการ

มาตรฐาน GMPs และ 

Primary GMPs

5,450 น.ส.ปรีชญา 

 แกว้มูล

17 โรงเรียน อสม. รพ.สต. 

 นาคอเรือ

80,590 นางสมศรี  

อา้ยจาง

19 พฒันาระบบการเฝ้า

ระวงัและปอ้งกนั

แพร่กระจายเชื้อด้ือยา

เครือขา่ย

29,080 นางรติชยา  

แกว้กนัใจ

14 ส่งเสริมและดูแล

สุขภาพผู้สูงอาย ุอ าเภอ

ฮอด

86,200 นางคนึงนิจ 

ศรีสอนใจ
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Timeline ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1 การประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่

 โดยการฝึกซ้อมบนโต๊ะ

2 จดัอบรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

อบุติัเหตุ อบุติัภยัหมู่

22

3 จดัอบรมเชิงปฏบิติัการซ้อมแผนอบุติัเหตุหมู่ โดย

จ าลองสถานการณ์

9

4 รณรงค์ประชาสัมพนัธล์ดอบุติัเหตุจราจรและการ

บริการการแพทยฉ์กุเฉนิ

21 โครงการตอบโต้ภาวะ

ฉกุเฉนิกรณีเด็กจมน้ า 

ปงีบประมาณ 2562

16,360 1 ประชุม จนท.สาธารณสุข / อสม. และภาคี

เครือขา่ย เพือ่วางแผนการเตรียมความพร้อมและ

ซ้อมแผนจ าลองสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ

กรณีเด็กจมน้ า

นายมงคล  

ถาวร

22 รณรงค์เขตปลอดบหุร่ี

ในสถานบริการ

สาธารณสุขและส่งเสริม

สุขภาพ

7,600 1 รณรงค์ประชาสัมพนัธเ์ขตปลอดบหุร่ีในสถาน

บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

นางคนึงนิจ 

ศรีสอนใจ

23 รณรงค์ตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก

96,522.50 1 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแกส่ตรี

กลุ่มเปา้หมาย โดยวธิ ีPap smear (15-31 มีนาคม)

น.ส.บษุบงก ์

จะ๊สุนา

1,145,878.50

ขอ้มูล ณ วนัที่ 34 พ.ค. 62

ด าเนินการแล้ว

ยงัไม่ได้ด าเนินการ

20 เตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์อบุติัภยั 

อบุติัเหตุหมู่ ประจ าป ี

2562 โรงพยาบาลฮอด 

จงัหวดัเชียงใหม่

27,695 นางธญั

ลักษณ์ สาย

ประเสริฐ

รอรปูแบบป้ายจาก สสจ.


