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ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญจังหวัดตรัง 

ล าดับ โครงการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผลการ
ด าเนินงาน 

 
 กลยุทธท์ี่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นเลิศ 
             

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก               ยังไม่ด าเนินการ 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ์ 
อ าเภอหาดส าราญ ปีงบประมาณ 2563 

            ยังไม่ด าเนินการ 

3. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี             ยังไม่ด าเนินการ 
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก(สายใยผูกพัน 

แม่ลูกฟันดี) อ าเภอหาดส าราญ 
            ระหว่าง

ด าเนินการ 

5. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน อ าเภอ
หาดส าราญ 

            ระหว่าง
ด าเนินการ 

6. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา อ าเภอ
หาดส าราญ 

            ระหว่าง
ด าเนินการ 

7. โครงการ “อบรมนักเรียนแกนน าด้านทันตสุขภาพในเด็ก
ประถมศึกษา อ าเภอหาดส าราญ” 

            ระหว่าง
ด าเนินการ 

8. โครงการ “รณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปากประชาชน 
อ าเภอหาดส าราญ” 

            ระหว่าง
ด าเนินการ 

9. กิจกรรม “ชาวโรงพยาบาลหาดส าราญเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก   
 

            ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ผลการ
ด าเนินการ 

 
10 โครงการ“พ่อแก่ แม่เฒ่า กินข้าวอร่อย” อ าเภอหาดส าราญ 

ปี 2563 
            ระหว่าง

ด าเนินการ 

11 โค ร ง ก าร วั ย รุ่ น  วั ย ใส  รู้ ใ ส่ ใจ  รั ก อ ย่ า ง ป ลอ ด ภั ย 
ปีงบประมาณ 2563 

            ยังไม่ด าเนินการ 

12 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ในกลุ่มประชาชนท่ีเป็นสมาชิกชมรม   
ทูบีนัมเบอร์วัน อ าเภอหาดส าราญ ปีงบประมาณ 2563 

            ยังไม่ด าเนินการ 

13 โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

            ยังไม่ด าเนินการ 

14 โครงการส่งเสริมความรู้และเฝ้าระวังการบริโภคเกลือใน
ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง 

            ยังไม่ด าเนินการ 

15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมก าลังกายของ
ประชาชนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

            ยังไม่ด าเนินการ 

16 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีตามความเส่ียงใน รพ.หาด
ส าราญฯ 

            ยังไม่ด าเนินการ 

17 โครงการอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรือ
อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ 

            ยังไม่ด าเนินการ 

18 โครงการอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม
ใน รพ.หาดส าราญฯ 
 

            ยังไม่ด าเนินการ 
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ล าดับ โครงการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ 
 

19 โครงก ารรณ รง ค์ป้ อ งกั น และควบ คุม ไข้ เลื อดออก 
ปีงบประมาณ 2563 

            ยังไม่ด าเนินการ 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก             ยังไม่ด าเนินการ 
21 แผนรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล             ยังไม่ด าเนินการ 
22 แผนรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง             ด าเนินการแล้ว 

23 โครงการการใช้ยาสมเหตุผล             ยังไม่ด าเนินการ 
24 โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร             ยังไม่ด าเนินการ 
 กลยุทธท์ี่ 2 : การบริการเป็นเลิศ 

 
             

25 แผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)หาดส าราญ   
ปีงบประมาณ 2563 

            ยังไม่ด าเนินการ 

26 โครงการพัฒนาทักษะการดูแลตนเองและผู้ดูแลของผู้ป่วย
เบาหวานท่ีได้รับการฉีดอินซูลิน 

            ยังไม่ด าเนินการ 

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตนเองในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง 
 

            ยังไม่ด าเนินการ 

28 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

            ด าเนินการแล้ว 

29 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมี
ภาวะไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 
 

            ยังไม่ด าเนินการ 



4 
 

ล าดับ โครงการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. หมายเหตุ 
 

30 โครงการดูแลสุขภาพ ผู้ป่ วยข้อ เข่ าเส่ือมด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

            ระหว่าง
ด าเนินการ 

31 โครงการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย             ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กลยุทธ์ที่ 4 : บริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล 
 

              

32 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

            ยังไม่ด าเนินการ 

33 โค รงก ารพั ฒ น างาน วิ ช าก าร  อ า เภ อ ห าดส าราญ 
ปีงบประมาณ 2563 

            ยังไม่ด าเนินการ 

34 แผนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอหาดส าราญ 

            ยังไม่ด าเนินการ 

 


