แผนปฏิบัติการ คปสอ.แคนดง ประจาปี 2565
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[ id:619 ] ส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัยตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ 2565
[ id:254 ] โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแก่สตรี
ตาบลดงพลอง
[ id:257 ] อบรมสร้างความปลอดภัยและลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ตาบลดงพลอง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์
[ id:398 ] โครงการการจัดบริการดูแลผูส้ ูงอายุ(LTC)พื้นที่ตาบลหัวฝาย ปี 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกสว่าง หัวฝาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าหนาม ตาบลดง
พลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าหนาม ตาบลดง
พลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโคกสว่าง หัวฝาย

[ id:567 ] อบรมสร้างความปลอดภัยและลดอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองการะโก ตาบล
หนองการะโก อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ปีงบประมาณ2565
แคนดง
[ id:548 ] โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ที่มีภาวะโภชนาการไม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองการะโก ตาบล
สมส่วน รพ.สต.บ้านหนองการะโก
แคนดง
[ id:552 ] โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกแก่สตรี
รพ.สต.บ้านหนองการะโก
ตาบลแคนดง ปีงบประมาณ 2565
[ id:556 ] โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและการเติบโตหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก0-2ปี(มหัศจรรย์1000วัน)รพ.สต.บ้านหนองการะโก
[ id:557 ] อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 6-14 ปี ที่มีภาวะโภชนาการไม่สมส่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสระบัว ตาบลสระบัว
ตาบลสระบัว อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ปีงบประมาณ 2565
[ id:585 ] โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ประจาปี 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสระบัว ตาบลสระบัว
[ id:589 ] โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านมแก่สตรีตาบลสระ
บัว ปี 2565
[ id:590 ] ส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตตาบลดงพลอง อาเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสระบัว ตาบลสระบัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าหนาม ตาบลดง
พลอง
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[ id:592 ] ส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย ในเขตตาบลสระบัว อาเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2565
[ id:593 ] โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในทุกกลุ่มวัย รพ.สต.บ้านหนองการะโก
ปีงบประมาณ 2565
[ id:594 ] โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสระบัว ตาบลสระบัว

[ id:596 ] โครงการอบรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี
2565
[ id:611 ] แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอาเภอแคนดง ปี
2565
[ id:620 ] โครงการอบรมฟื้นฟูเพิม่ ศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และผู้ปว่ ยบาดเจ็บที่ศรี ษะในระยะกึ่งวิกฤติ (Intermediate
care) ในชุมชน อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ปี 2565
[ id:640 ] อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและโรค Covid-19
อาเภอแคนดง จังหวัดบุรรี ัมย์ ปี 2565
[ id:655 ] โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี อาเภอแคนดง ปี 2565

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ-สุขภาพจิตและยาเสพติด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองการะโก ตาบล
แคนดง
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โรงพยาบาลแคนดง

[ id:660 ] ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี
2565
[ id:664 ] ส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผูส้ ูงอายุ อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ปี 2565

โรงพยาบาลแคนดง

[ id:666 ] พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน Thai Dental Clinic Acreditation(TDCA)
อาเภอแคนดง ปี 2565
[ id:699 ] การส่งเสริมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ คปสอ.แคนดง อาเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปี 2565
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[ id:700 ] โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบาบัดน้าเสียโรงพยาบาลแคนดง ประจาปี
งบประมาณ 2565
[ id:701 ] โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพบุคลกรตามปัจจัยเสีย่ งด้านอาชีวอนามัย
โรงพยาบาลแคนดง ประจาปีงบประมาณ 2565
[ id:702 ] โครงการพัฒนามาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital โรงพยาบาลแคนดง
ประจาปีงบประมาณ 2565
[ id:703 ] โครงการพัฒนาประชุมคณะกรรมการ NCD Board ระดับอาเภอ อาเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรมั ย์ ปีงบ 2565
[ id:704 ] โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในการ
รับประทานอาหารตามธาตุ อ. แคนดง จ.บุรีรัมย์ ประจาปี ๒๕๖๕
[ id:721 ] โครงการประชุมพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565
[ id:750 ] โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผูส้ ูงอายุ และผู้
พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้านติดเตียง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าหนาม
ตาบลดงพลอง อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์
[ id:756 ] โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.แคนดง
ปีงบประมาณ 2565
[ id:764 ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
อัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ 2565
[ id:769 ] โครงการซ้อมแผนอุบัตเิ หตุกลุม่ ชน อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ปี ๒๕๖๕
[ id:775 ] โครงการการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก
จังหวัดบุรีรมั ย์ ปี ๒๕๖๕ (งบกองทุนเอดส์๒๕๖๔)
[ id:777 ] พัฒนาระบบบริกรงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลแคนดง ปี 2565
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[ id:780 ] โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565

โรงพยาบาลแคนดง
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โรงพยาบาลแคนดง
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[ id:781 ] โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสาหรับประชาชนทั่วไป อาเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปี 2565
[ id:785 ] โครงการอบรมและตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร เทศบาล
ตาบลแคนดง ประจาปีงบประมาณ 2565
[ id:790 ] ตรวจรับประเมินรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) โรงพยาบาลแคน
ดง ปี 2565
[ id:798 ] พัฒนาระบบบริการงานโรคหอบ โรงพยาบาลแคนดง ปี 2565
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[ id:800 ] โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus อบต.แคนดง ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลแคนดง

43

[ id:817 ] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยติดเชือ้ ในกระแสเลือด อาเภอ
แคนดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ปี 2565
[ id:819 ] ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) โรงพยาบาลแคน
ดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565
[ id:844 ] โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอาเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ ปี 2565
[ id:853 ] 1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับผู้ป่วย/ผูด้ ูแล โรคไต
เสื่อม อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลแคนดง
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