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คู่มือการปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจ โรงพยาบาลควนเนียง  
บทบาทและภารกิจหลัก  

โรงพยาบาลโรงพยาบาลควนเนียง เป็นหน่วยงานราชการ มีภารหน้าที่ด้านสาธารณสุข ปูองกัน ดูแล 
รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนในอ าเภอควนเนียง และพ้ืนที่ใกล้เคียง  ภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อ 21  
(1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่เครือข่ายอ าเภอ  
(2) ด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  
(3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและมีการ
คุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง 
ก าหนดภารกิจแยกตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้  
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบการบริหารจัดการทั่วไป  
งานธุรการทั่วไป มีหน้าที่จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่างๆ ได้แก่ งานเลขานุการ งาน
สารบรรณตั้งแต่การรับ การส่ง การจัดเก็บ และการทาลายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
งานพัสดุ ควบคุมก ากับดูแลงานธุรการของฝุาย งานการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานบริหาร คลัง พัสดุ งานควบคุม
จ าหน่าย  
งานซ่อมบ ารุงควบคุมกากับการดูแล งานซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานช่างไฟฟูา งานช่างเครื่องกล 
งานทรัพยากรบุคคล ดูแลงานบรรจุ/แต่งตั้ง/อัตรากาลัง และแผนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรต่างๆ 
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากาลังคนทางการแพทย์และสาธารณสุข  
งานการเงิน รับผิดชอบการเงินการคลังของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ  
- การตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินให้มีความครบถ้วนถูกต้อง  
- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน รับเงินค่ารักษาพยาบาล เงินเชื่อ รับ
เงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่เป็นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณในโครงการต่างๆ  
- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่าสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลหรือ
สวัสดิการค่าเล่าเรียน จ่ายเงินชาระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า  
- งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้ที่เป็นลูกหนี้การค้าของโรงพยาบาล  
งานบัญชี รับผิดชอบการจัดทาบัญชี คือ การจัดทาบัญชีเงินสด บัญชีเงินแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้างรายงาน
งบการเงิน วิเคราะห์การเงินตามตัวชี้วัดทางการเงิน 
2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
งานเทคนิคการแพทย์ รับผิดชอบให้บริการใดๆ เพ่ือให้ได้สิ่งตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์ ทาการตรวจวิเคราะห์สิ่ง
ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพ่ือการวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ติดตามและบาบัดรักษา ควบคุม
ปูองกันและเฝูาระวังโรค ประเมินสภาวะสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจาการพิสูจน์
หลักฐาน งานพัฒนารูปแบบบริการทางการแพทย์  
งานรังสี ให้บริการด้านรังสีโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี ให้คาแนะนาเกี่ยวกับอันตรายและการปูองกันอันตรายจาก
รังสี การให้คาปรึกษาเผยแพร่ความรู้  
3.กลุ่มงานทันตกรรม  
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รับผิดชอบให้บริการตรวจ วินจิฉัย และบาบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมและปูองกันทางทันตกรรม งานบริการ
ผู้ปุวยในและนอก การส่งเสริมปูองกันทันตกรรมในคลินิก งานให้คาปรึกษา งานสอน และฝึกอบรม งานวิจัยและ
พัฒนา  
4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
รับผิดชอบให้บริการเภสัชกรรมเก่ียวกับการคัดเลือก จัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตาม
หลักวิชาการอย่างประหยัดและทั่วถึง อาจติดตามระดับยาในเลือดผู้ปุวย ควบคุมเวชภัณฑ์ ควบคุมการให้บริการ
การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ยาแก่ผู้ปุวยและบุคลากรทางการแพทย์  
5.กลุ่มงานการแพทย์  
1) ก าหนดมาตรฐานด้านการแพทย์และทันตกรรม และระเบียบปฏิบัติด้านวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ของ
โรงพยาบาล  
3) การส่งเสริม ติดตาม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติด้านแพทย์และ ทันตกรรม
ของโรงพยาบาล 
4) การเป็นกรรมการในการรับประเมินผลช่วงทดลองงาน สอบสวน พิจารณาความดีความชอบ และการให้พ้น
จากโรงพยาบาลสาหรับแพทย์และทันตแพทย์  
5) การรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถของแพทย์และทันตแพทย์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
6) การส่งเสริมและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย 
7) การติดตามผลการดาเนินงานด้านการแพทย์และทันตกรรมของโรงพยาบาล  
8) การบริหารและพัฒนางานด้านการแพทย์และทันตกรรมของโรงพยาบาล  
9) การเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการให้ความเห็นด้านการแพทย์และทันตกรรมต่อบุคคลภายนอก
โรงพยาบาล และ  
10) การแก้ปัญหาด้านแพทย์และทันตแพทย์ของโรงพยาบาล และเป็นตัวแทนแพทย์และทันตแพทย์ของ
โรงพยาบาลในการเจรจาต่อรอง การรกัษาสิทธิ การฟูองร้อง และการต่อสู้คดีความต่าง ๆ  
6.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  
รับผิดชอบให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้ปุวย ผู้พิการ เด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการ หรือเด็ก
บกพร่องทางการรับรู้ การเรียนรู้ รวมทั้ง ผู้มีอาการปวดเรื้อรัง โรคเรื้อรัง ของระบบการทางานของร่างกาย จิตใจ 
สมอง ที่ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันหลัก หรือดารงชีพในสังคมเยี่ยงคนปกติได้ นั้น แบ่งย่อยได้ 4 งาน  
1. ตรวจ ประเมิน รักษาโดยแพทย์เวชกรรมฟ้ืนฟู  
2. บริการกายภาพบาบัด  
3. บริการกิจกรรมบาบัด มีขอบข่าย การตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ปูองกนั บาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การเรียนรู้ พัฒนาการเด็ก ให้สามารถทากิจกรรมต่างๆได้ เพ่ือให้
บุคคลดาเนินชีวิตไปตามศักยภาพได้ โดยวิธีการทางกิจกรรมบาบัด จัดแบ่งงานออกได้  
3.1 บาบัด ฟ้ืนฟู กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมีปัญหาทางกาย การเคลื่อนไหว การรับรู้ การสื่อสาร อารมณ์ 
จิตและพฤติกรรม  
3.2 บาบัด ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ปุวย พิการ บกพร่องทางด้านร่างกาย สมอง  
3.3 บาบัด ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้ปุวย พิการ บกพร่องทางด้านจิต พฤติกรรม  
3.4 บาบัด ฟ้ืนฟูกลุ่มผู้สูงอายุ  
3.5 บาบัด ฟ้ืนฟูในชุมชน  
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3.6บริการตรวจประเมิน ส่งเสริม ปูองกันในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ฯลฯ  
3.7 บริการจัดทาเครื่องช่วย เครื่องดาม และดัดแปรอุปกรณ์ สภาพบ้าน สิ่งแวดล้อม  
4. บริการกายอุปกรณ์เสริม เทียม  
 
7.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสานสนเทศทางการแพทย์  
งานสารสนเทศทางการแพทย์ การจัดการข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและด้านการจัดการวิเคราะห์ จัดทา
รายงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารการส ารวจความต้องการด้าน Hardware 
Software การจัดหา การวางระบบ ฝึกอบรมและบ ารุงรักษา การจัดการเวชระเบียน การลงรหัสโรค ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลด้านเวชระเบียน  
งานประกันสุขภาพ  
1. ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ  
2. งานตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล  
3. งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  
4. งานฐานข้อมูลและสารสนเทศระบบประกันสุขภาพ  
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รับผิดชอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
แผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล 
8.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  
1. งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  
2. งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา  
3. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย  
4. งานส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู  
5. งานคุ้มครองผู้บริโภค  
6. งานสุขศึกษา  
9.กลุ่มงานการพยาบาล  
ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการพยาบาลเฉพาะแต่ละสาขา พัฒนา
และประกันคุณภาพการพยาบาล นิเทศ กากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
1. งานผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการพยาบาลผู้ปุวยที่บาดเจ็บหรือผู้ปุวยฉุกเฉินรุนแรงทุกสาขา ที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤติ อันตรายต่อชีวิตทุกกลุ่มโรค ประเมินอาการ สัญญาณชีพ ช่วยเร่งด่วน ปูองกันภาวะแทรกซ้อน 
จัดการข้อมูล ด้านนิติเวช สอน ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย  
2. งานพยาบาลผู้ปุวยนอก  
ให้บริการพยาบาลผู้ปุวยทุกสาขาในการตรวจวินิจฉัยและการบาบัดรักษา จัดคลินิกเฉพาะโรค คลินิกเฉพาะโรค 
คลินิกโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง วเิคราะห์คัดกรอง ให้คาแนะนาส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันภาวะแทรกซ้อน ส่งต่อดูแล
ต่อเนื่อง สอน ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย  
3. งานพยาบาลผู้ปุวยใน ระบบงานบริการผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 
ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ วิเคราะห์คัดกรอง ให้คาแนะนาส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อน ส่งต่อดูแลต่อเนื่อง สอน ฝึกอบรม พัฒนาและวิจัย  
4. งานพยาบาลผู้คลอด  
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ให้การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ ประเมินอาการ เฝูาระวังตั้งแต่ระยะรอคลอด ทาคลอดในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ดูแลมารดาและทารกแบบองค์รวม ศึกษา วิจัย อบรม  
5. งานพยาบาลจิตเวช ให้การพยาบาล วินิจฉัยโรคจิตทั่วไป ให้คาปรึกษา คลายเครียด ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก 
ฟ้ืนฟูปรับพฤติกรรม ดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่ได้รับไว้ รักษา ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม  
6. งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน 
รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์รวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแล
สุขภาพและการพยาบาลผู้ปุวยมีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทันสมัย  
 
10.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน ให้ความรู้และทักษะในการดูแล
ตนเอง เฝูาระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการทากิจกรรม เน้นความปลอดภัย มีประโยชน์และมีประสิทธิผล การ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน หรือการแพทย์หลัก การรักษาแบบเยียวยา หรือสมาน 
(Healing) การรักษาด้วยวัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการธรรมชาติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1  ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร) 

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย)    :  โรงพยาบาลควนเนียง   
           (ภาษาอังกฤษ) :  Khuanniang Hospital         
ที่อยู่ส าหรับติดต่อทางไปรษณีย์ :  เลขที่ 1 หมู่ 10 ถนนยนตรการก าธร  ต าบลรัตภูมิ  อ าเภอควนเนียง   จังหวัด

สงขลา   90220 
โทรศัพท์                                  :    074 386646 – 7  โทรสาร   074 386646 – 7 ต่อ 201 
E-mail address                         :    Knhospital11397@gmail.com 

1.2  เจ้าของ/ต้นสังกัด 
โรงพยาบาลรัฐบาล 
ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
ต้นสังกัดในพ้ืนที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

1.3  ลักษณะบริการ 
จ านวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) 
 จ านวนเตียงตามกรอบ/จ านวนที่ขออนุญาต              30             เตียง 
 จ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม)  30     เตียง 
ระดับของการให้บริการ 
 (√) โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ ากว่า 100 เตียง) 
 (   ) โรงพยาบาลทั่วไป (ขนาด 100 เตียงขึ้นไป)  
 (   ) โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
 (   ) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลที่ให้การดูแลระดับตติยภูมิ 

1.4  ผู้ประสานงาน 
ชื่อ ภญ ขนิษฐา  มุณีแนม  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน  ฝุายเภสัชกรรมชมุชน  โรงพยาบาลควนเนียง 
โทรศัพท์ 081-8962825     โทรสาร 074 386646-7 ต่อ 115 
E-mail address                               balmbam@hotmail.co.th 
 
 
 
 

2. บริบทขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
2.1 ขอบเขตของการให้บริการ 

โรงพยาบาลควนเนียง เป็นโรงพยาบาล 30 เตียงระดับทุติยภูมิ 2.1 ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลศูนย์
หาดใหญ่ ประมาณ 43 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจาก
โรงพยาบาลสงขลา ประมาณ 62 กิโลเมตร มีแพทย์ประจ า 6 คน (เป็นแพทย์ทั่วไป 4 คน แพทย์เฉพาะทางด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว 2 คน)  มีทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 43 คน  

(1) ขอบเขตงานบริการ 
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โรงพยาบาลควนเนียง มีขอบเขตงานบริการ ตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 
1. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย แบบองค์รวมครอบคลุม การส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟู

สภาพแบบผสมผสาน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ถึงทุติยภูมิโดยมีประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเปูาหมาย 
2. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชน ชุมชนในเขตอ าเภอควนเนียง โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน 
3. สนับสนุนงานบริการของสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุข

ทุกแห่งในอ าเภอควนเนียง เน้นการพัฒนาระบบบริการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

4. ให้บริการดูแลผู้ปุวยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลตติยภูมิ 
 (2) ความเช่ียวชาญพเิศษขององค์กร1 

การดูแลผู้เบาหวานแบบองค์รวมในระดับโรงพยาบาลชุมชน  
การดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
 

 (3) บริการ / กลุ่มผู้ป่วยส าคัญทีต้่องส่งต่อหรือจัดบริการโดยประสานความร่วมมือ 
        กลุ่มผู้ปุวยที่ต้องส่งต่อ เนื่องจากเกินศักยภาพของโรงพยาบาล ได้แก่  

 MI  
 Stroke 
 Severe Head Injury   
 Multiple Fracture  
 กลุ่มผู้ปุวยคลอดท่ีผิดปกติ    
 กลุ่มผู้ปุวยเด็กท่ีมีความพิการแต่ก าเนิด  
 กลุ่มโรคเฉพาะทาง เช่น โรคตา  
 กลุ่มโรคท่ีต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น Appendicitis  

การบริการที่ต้องมีการประสานความร่วมมือ คือ 
 การบริการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ปุวยเบาหวาน ที่ต้องมีการประสานจักษุแพทย์

จากโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่และทีมงานมาร่วมให้บริการ   
 การดูแลผู้ปุวยระยะท้าย(Palliative Care) 
 ระบบการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
 ระบบการส่งต่อผู้ปุวยตาม SERVICE PLAN ได้แก่ sepsis  จักษุ ACS  STROKE  MCH    

CANCER  เป็นต้น 

                                         
1 ความเชีย่วชาญพเิศษขององคก์ร (organization’s greatest expertise) คอืความสามารถทีม่คีวามส าคญัในเชงิกลยุทธ ์
ซึง่ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบผูอ้ื่น หรอืผูอ้ื่นพยายามจะเลยีนแบบ เช่น การดแูลผูป่้วยเรือ้รงัและผูป่้วยระยะสดุทา้ย การ
ท างานกบัชมุชน การผ่าตดัหวัใจ เป็นความสามารถทีต่อ้งพฒันาใหเ้ก่งขึน้และจะไมย่อมถ่ายโอนใหผู้อ้ื่นท าแทน   
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2.2 ประชากรในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ2 
(1) ระดับจังหวัด/เขต 
(2) ระดับอ าเภอ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอควนเนียง มีเขตการปกครอง 4 ต าบล 46 หมู่บ้าน มีประชากร 32,178 คน  8,852 หลังคาเรือน มีเนื้อที่ 
209 ตารางกิโลเมตร 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ 
              สภาพพ้ืนที่ลาดเททางด้านตะวันตกสู่ทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศสรุปได้  3  ส่วน 

ก. พ้ืนที่เนินทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับอ าเภอรัตภูมิไปจนถึงต าบลบางเหรี
ยง สลับพ้ืนที่ราบบางส่วน 

ข. พ้ืนที่ราบเหลือจากเนิน มีประมาณ 2 ใน 3 ตามแนวทิศเหนือจดทิศใต้  
ค. ชายฝั่งทะเลสาบ 

 ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  2  ฤดู  คือ 
ก. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  รวม  3  เดือน 
ข. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมกราคม   รวม  9  เดือน 

                 ภัยสุขภาพ จากลกัษณะทางภูมิศาสตร์และลกัษณะภูมิอากาศ  พบว่า ภัยสุขภาพ คือ ภาวะอากาศช้ืน 
จากมีฤดูฝนยาวนาน ท าให้เกิดโรคทางระบบหายใจ  โรคอุจจาระร่วง  ไข้เลือดออก  

สภาพเศรษฐกิจ 
            ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวนผัก ผลไม้ ยางพารา ข้าว และ
ท าประมง  ร้อยละ  95  ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ร้อยละ  5 

ด้านเกษตรกรรม : อ าเภอควนเนียงมีพ้ืนที่การเกษตร ทั้งสิ้น 80,786 ไร่  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 
ยางพารา , พืชผัก, ข้าวนาปี 
ภัยสุขภาพ  จากสภาพเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ คือ ภาวะเจ็บปุวยที่เกิดจากการท างาน เช่น ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ  โรคกระเพาะอาหาร ปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น  ยาเสพติด  แรงงานต่างด้าว 
 
สภาพสังคม 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  90.40  อิสลาม  ร้อยละ  9.60        
 สถานศึกษา            
                 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       2  แห่ง 

                             -  โรงเรียนประถมศึกษา                   22  แห่ง 
                             -  โรงเรียนประถมศึกษา เอกชน                  2  แห่ง 
    -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน 11 ศูนย์  

วัฒนธรรมประเพณี และ ความเชื่อ                     
 ประเพณีท าบุญเดือนสิบ 

                                         
2 ระบุพืน้ที ่จ านวนประชากร (รวมทัง้จ านวนเขตพืน้ทีท่างการปกครอง เช่น ต าบล หมูบ่า้น ตามความเหมาะสม) และ
หน้าทีร่บัผดิชอบ 
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 ประเพณีชักพระ  มโนราห์โรงครู   
 ศาลพระภูมิ  เจ้าที่ เจ้าทาง 
 แพทย์แผนโบราณ เช่น การพาดยาในคนที่ถูกงูกัด  การพ่นหมากในโรคงูสวัด  เป็นต้น 
 การบนบวชที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช หากหายจากการเจ็บปุวยในเด็กผู้ชาย 
 การท าบุญต่ออายุผู้สูงอายุและผู้ปุวยระยะสุดท้าย 

 
ภัยสุขภาพ จากวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ  คือปัญหาการเข้าถึงบริการที่ล่าช้า หรือไม่รับบริการ เช่นกรณี
โดนงูกัด การน าน้ ามนต์มารักษาเบื้องต้นเมื่อเกิดการเจ็บปุวย   การต่อกระดูกโดยแพทย์พ้ืนบ้าน  
การไปเรียนหนังสือ และท างานต่างพ้ืนที่ ในเมือง ท าให้ติดเชื้อโรคกลับมาแพร่ในชุมชนในอ าเภอเช่นไข้เลือดออก 
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ฝากครรภ์ช้า และอุบัติเหตุจากการเดินทาง  การพ่นหมากในผู้ปุวยโรคเริมท าให้เกิด
แผลติดเชื้อ 
 การบริการด้านสาธารณสุข 

สถานบริการของรัฐประกอบด้วย 
o  โรงพยาบาลขนาด  30 เตียง    1  แห่ง 
o  ส านักงานสาธารณสุข      1  แห่ง 
o  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  6  แห่ง 
o  ศูนย์สุขภาพชุมชน      1     แห่ง 
 สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ประกอบด้วย 
o  คลินิกแพทย์         3    แห่ง 
o  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       3    แห่ง 
o อสม                 680 คน 
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จ านวนประชากร 
ประชากรกลางปี (  ข้อมูลจากการข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ณ. วันที่ 31 มีนาคม  2563  จ านวน 34,382   

คน 
 จ านวนประชากรชาย  16,614 คน  ร้อยละ 48.32 (ระดับประเทศ ร้อยละ49) 
 จ านวนประชากรหญิง  17,718 คน  ร้อยละ  51.67 (ระดับประเทศ ร้อยละ51) 
       มีความหนาแน่นต่อพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 164  คน / ตารางกิโลเมตร (ระดับประเทศ 127.6 ตร.กม.) 
 

ที ่ รพ.สต. จ านวน  
หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

รพ.สต.ปากบางภูมี 
รพ.สต.ควนโส 
รพ.สต.บ้านกลาง 
รพ.สต.หัวปาบ 
รพ.สต.บางเหรียง 
รพ.สต.เกาะใหญ่ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

5 
6 
5 
9 
6 
7 
8 

2,152 
1,481 
1,125 
2,470 
1,860 
2,995 
5,425 

2,320 
1,518 
1,280 
2,503 
2,033 
3,093 
5,021 

4,472 
2,999 
2,405 
4,973 
3,899 
6,088 
9,546 

1,604 
1,705 
636 

1,423 
1,127 
1,687 
3,019 

 รวม 46 16,614 17,718 34,382 10,501 
 
 
ลักษณะประชากร   ปิรามิดประชากรดังนี้       
 

 
 
 
 

ที่มา : จากHDC. ข้อมูลทะเบยีนราษฏร ์31 มีค.63 

 

ช=48.32% 
ญ=51.67% 
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จากปิรามิดประชากร สามารถจ าแนกประเภทได้ดังนี้ 
วัยเด็ก     ( 0-14 ปี )   มีจ านวนร้อยละ     16.79      ( ค่าเฉลี่ยประชากรประเทศไทยร้อยละ  17.6  )            
วัยท างาน( 15-59 ปี )   มีจ านวนร้อยละ     64.71     ( ค่าเฉลี่ยประชากรประเทศไทยร้อยละ  67.5  )            
วัยสูงอายุ( 60 ปีขึ้นไป )   มีจ านวนร้อยละ     18.49      ( ค่าเฉลี่ยประชากรประเทศไทยร้อยละ  14.9  )                 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki 12/4/2559 ข้อมูลประมาณการ ป ี2557 

 
ภัยสุขภาพ จากปิรามิดประชากร แยกตามกลุ่มอายุ ดังนี้ 

กลุ่มผู้สูงอายุ ( มากกว่า 60  ปี ) ซึ่งจะเป็นวัยที่ต้องพ่ึงพา และให้การดูแลมากข้ึน ภาวะสุขภาพที่เป็น
ปัญหาจากการปุวยด้วยโรคเรื้อรัง  โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  ปัญหาสุขภาพช่องปาก  และ
มีภาวะ แทรกซ้อนต่างๆ  ได้แก่  ACS   STROKE   ผู้ปุวยติดเตียง   ผู้ปุวยระยะท้าย  โรคไต    

กลุ่มวัยท างาน  (15 – 59 ปี) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้างเป็น แรงงานนอกระบบ และ
ในระบบ  (แรงงานประกันสังคม)  ภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหา จากการปุวยด้วยโรคที่เกิดจากการท างาน คือปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ  โรคทางเดินหายใจ  โรคกระเพาะอาหาร อุบัติเหตุ  ยาเสพติด  นอกจากนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัย
เจริญพันธุ์ ยังมีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี  ปัญหาสุขภาพช่องปาก  

กลุ่มวัยเรียน( 6-14 ปี )  ส่วนใหญ่เรียนในสถานศึกษาภายในอ าเภอ ภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหา จากการ
ปุวยด้วยโรคทางเดินหายใจ  โรคไข้เลือดออก  โรคในช่องปาก  ภาวะโภชนาการเกิน 

วัยเด็ก ( 0-5 ปี ) ภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาได้แก่    โรคระบบทางเดินหายใจ   โรคทางเดินอาหาร โรค
ฟันผุ  ภาวะโภชนาการบกพร่อง  ปัญหาพัฒนาการล่าช้า 

สรุปปัญหาภัยสุขภาพของประชาชนอ าเภอควนเนียง จากการวิเคราะห์ทั้งหมด สามารถแบ่งได้ดังนี้     
กลุ่มโรคเรื้อรัง   ได้แก่  เบาหวาน   ความดันโลหิตสูง   Asthma   COPD   

ผู้ปุวยระยะท้าย  โรคไต  ผู้ปุวยติดเตียง  ความคาดหวัง คือความสะดวกในการรับบริการ การดูแลต่อเนื่อง และ
ความสามารถในการดูแลตนเอง มีผู้ดูแลที่มีศักยภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์ 

กลุ่มโรคเฉียบพลัน   ได้แก่    ACS   STROKE     Head Injury Sepsis  Appendicitis ความ
คาดหวัง คือความรวดเร็วในการให้การช่วยเหลือ  การดูแลตามมาตรฐาน การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ   

กลุ่มโรคติดต่อ     ได้แก่  TB   DHF  Diarrhea  AIDS ความคาดหวังคือ การได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน  การควบคุมและเฝูาระวังการแพร่ระบาด อย่างเป็นระบบ  สามารถควบคุมปูองกันโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่เกิดการระบาดในวงกว้างและไม่มีโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนที่ 

กลุ่มแม่และเด็ก    ได้แก่  PPH ,  ภาวะซีดระหว่างการตั้งครรภ์,Preterm Labour , Teenage 
Pregnancy,Early ANC   ความคาดหวังคือ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย การดูแลตามมาตรฐาน ความรวดเร็ว ในการ
ให้การช่วยเหลือ  และ การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  

 
3) ระดับต าบล3 

  มีศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง รพสต.6  แห่ง  ได้จัดบริการผสมผสานในการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบการ
ดูแลแบบปฐมภูมิ โดยเน้นการส่งเสริม ปูองกัน รักษาเบื้องต้น และฟ้ืนฟูสภาพ การค้นหาและเฝูาระวังโรคติดต่อ 

                                         
3 เช่น ชมุชนในเขตทีต่ัง้ของโรงพยาบาลทีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดับรกิารผสมผสานครอบคลุมมากกว่าพืน้ทีท่ ัว่ไป 
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และไม่ติดต่อ การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล การประสานพลังเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ อสม.  ชมรม
ผู้สูงอายุ ชมรมอ่ืนๆ  
 

 
(4) ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการทีเ่ป็นเป้าหมาย (Targeted Customers)4 

 ประชาชนผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ  ข้าราชการ  ประกันสังคม และสิทธิพรบ. จากรถ ประกัน
สุขภาพต่างด้าว 

ข้อมูลแสดงบุคลากรสาธารณสุข 
 

บุคลากร จ านวนที่รพ. จ านวนที่เครือข่าย 

แพทย์ 6 ----- 

ทันตแพทย์ 3 --------- 

เภสัชกร 5 ----------- 

พยาบาลวิชาชีพ 43 7 

ข้าราชการอื่นๆ 14 23 

พนักงานราชการและพกส. 42 5 

ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 7/15 7 

รวม 132 42 

 
 
 
 
 
 
 

สถิติกลุม่โรคผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก   
                                         
4 ระบุชมุชนหรอืกลุ่มผูร้บับรกิารทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ขององคก์ร (ชุมชนเป้าหมายในทีน่ี้มใิช่ชมุชนตามเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย แต่อาจจะเป็นการจ าแนกกลุ่มตามระบบประกนัสขุภาพ หรอืดว้ยวธิอีื่นๆ) 
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ล าดับ ปี 2557  ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 ปี 2563  

1 โรคความดัน
โลหิตสูง 

โรคความ
ดันโลหติ

สูง 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

2 โรคการติด
เชื้อทางเดิน
หายใจ
ส่วนบน  

โรคการติด
เชื้อ
ทางเดิน
หายใจ
ส่วนบน  

โรคการติดเชื้อ
ทางเดิน
หายใจส่วนบน  

โรคการติด
เชื้อทางเดิน
หายใจ
ส่วนบน  

โรคเบาหวาน  โรคการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบน 

โรคเบาหวาน 

3 เบาหวาน เบาหวาน โรคเบาหวาน เบาหวาน โรคการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบน 

โรคเบาหวาน โรคการติด
เชื้อทางเดิน
หายใจ
ส่วนบน 

4 ปวดท้อง
ช่วงบน 

ปวด
กล้ามเนื้อ 

ปวดกล้ามเนื้อ ปวด
กล้ามเนื้อ 

ปวดกล้ามเนื้อ โรคในช่อง
ปาก 

ปวดเมื่อย(U) 

5 โรคในช่อง
ปาก 

โรคในช่อง
ปาก 

โรคในช่อง
ปาก 

โรคในช่อง
ปาก 

โรคในช่อง
ปาก 

ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ
เคล็ด(M) 

 
 
 

สถิติกลุม่โรคผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก  
ล าดับ ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 โรค
กระเพาะ
อาหาร /
ล าใส้อักเสบ
จากการตดิ
เชื้อ    

โรค
กระเพาะ
อาหาร /
ล าใส้
อักเสบ
จากการ
ติดเชื้อ    

ไข้เลือดออก   ไข้เลือดออก   ล าใส้
อกัเสบ
จากการ
ติดเชือ้   
(อุจจาระ
ร่วง) 

ล าใส้
อกัเสบจาก
การติดเชือ้   
(อุจจาระ
ร่วง) 

ล าใส้
อกัเสบจาก
การติดเชือ้   
(อุจจาระ
ร่วง) 

2 คลอด คลอด โรค
กระเพาะ
อาหาร /
ล าใส้อักเสบ
จากการตดิ
เชื้อ    

โรคกระเพาะ
อาหาร /ล าใส้
อักเสบจากการ
ติดเชื้อ    

ปอดบวม ไข้เลือดออก โรคทางเดิน
หายใจ
ส่วนล่าง 

3 ปอดอักเสบ ปอด
อักเสบ 

คลอด  คลอด  คลอด  ปอดบวม บาดเจ็บท่ี
ศรีษะ 

4 หอบหืด หลอดลม
ฝอย

อักเสบ  

ปอดบวม  การติดเชื้อ
ทางเดินหายใน
ส่วนล่าง   

เบาหวาน  เบาหวาน เบาหวาน 

5 ไข้เลือดออก หอบหืด การติดเชื้อ
ทางเดินหาย

ปอดบวม   การติดเชื้อ
ทางเดิน

เซลเนื้อเยื่อ
อักเสบ 

ไข้เลือดออก 
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ในส่วนล่าง   หายใน
ส่วนล่าง   

ที่มา :งานเวชสถิติ รพ.ควนเนยีง 30 กย.63 
 
 
 

ตาราง แสดง 5 อันดับโรค ทางระบาดวิทยาของอ าเภอควนเนียง 
ล าดับ ปี 2557 ปี 2558 ปี2559 

 
ปี 2560 ปี2561 

 
ปี 2562  ปี 2563 

1 อุจจาระร่วง อุจจาระร่วง อุจจาระร่วง อุจจาระร่วง อุจจาระร่วง อุจจาระร่วง  
2 ตาแดง ตาแดง ปอดบวม ปอดบวม ปอดบวม ปอดบวม  
3 ปอดบวม ปอดบวม ไข้เลือดออก 

 
ไข้เลือดออก อาหารเป็น

พิษ 
 

มือเท้าปาก  

4 มือเท้าปาก ไข้สุกใส ไข้เลือดออก ไข้สุกใส ไข้หวัดใหญ ่ ไข้หวัดใหญ ่  
5 ไข้สุกใส ไข้เลือดออก โรคทาง

เพศสัมพันธ์ 
มือเท้าปาก มือเท้าปาก ไข้เลือดออก  

ที่มา รง.506 งานระบาด อ าเภอควนเนียง 30 พย.63 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
(1) จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามระดับการบริหาร5 และลกัษณะงาน6 

ระดับบริหาร จ านวน ลักษณะงาน 
ผู้อ านวยการ 1 ด้านบริหารและสนับสนุน 
หัวหน้าฝุาย 7 ด้านบริหารและสนับสนุน 
หัวหน้างาน 11 ด้านคลินิกและสนับสนุน 
ผู้ปฏิบัติ 117 ด้านคลินิกและ สนับสนุน 

 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสาขาวชิาชีพทีส่ าคัญ 

รายการ จ านวน(คน) รายการ จ านวน(คน) 
แพทย์ 6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 
ทันตแพทย์ 3 เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 

                                         
5 เช่น ผูบ้รหิารระดบัสงู ระดบักลาง ระดบัตน้ และผูป้ฏบิตังิาน   
6 เช่น ดา้นคลนิิก ดา้นสนบัสนุน ดา้นการศกึษา 
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เภสัชกร 5 โภชนากร 1 
พยาบาลวิชาชีพ 43 นักวิชาการสาธารณสุข 3 

รายการ จ านวน(คน) รายการ จ านวน(คน) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 เจ้าพนักงานธุรการ 2 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 นักวิชาการ การเงิน 1 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

2 รวมข้าราชการ 70 

นักจัดการงานทั่วไป 1 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
นักรังสีการแพทย์ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 
นักกายภาพบ าบัด 2 นักวิชาการการเงิน 1 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 37 

ลูกจ้างรายเดือน 19 
ลูกจ้างจ้างเหมา 2 
รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด.... 136 

 
บุคลากร การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ (70 คน) ปริญญาโท 5 3.68 
 ปริญญาตรี 63 46.32 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 1.47 
ลูกจ้างประจ า [6] ปริญญาตรี 2 1.47 
 ปวส. 3 2.21 
 ต่ ากว่าปวส. 2 1.47 
พนักงานราชการ[2] ปริญญาตรี 2 1.47 
 ปวส. - 0 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี - 0 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
[37] 

ปริญญาตรี 30 22.10 

 ปวส 6 4.41 
 ต่ าปริญญาตรี 19 13.97 
ลูกจ้างรายเดือน(19) ปริญญาตรี 3 2.21 
 ปวส. 6 4.41 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 10 7.35 
ลูกจ้างจ้างเหมา(2) ปริญญาตรี 1 0.74 
 ปวส - 0 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 0.74 
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          บุคลากรของโรงพยาบาลมีทั้งหมด  135   คน ประกอบด้วยข้าราชการ  70  คน ลูกจ้างประจ า 6 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว  59  คน  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการร้อยละ 51.85  รองลงมาคือ พนักงานกระทรวงร้อยละ  27.40 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.14 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ35.44 สายงานส่วนใหญ่คือ พยาบาล
วิชาชีพ ร้อยละ34.18 

                    ส าหรับความผูกพันต่อองค์กร จากการใช้แบบสอบถามของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 และปี2559พบว่าระดับความพึงพอใจของบุคลากรในภาพรวม   79.11  % และ
77.11% ระดับความส าคัญด้านแรงจูงใจในภาพรวม   79.97     % และ 73.52% ตามล าดับ 

 (3) ประเภท / จ านวน นกัศึกษาและผูอ้ยูใ่นการก ากบัดูแล 

นักศึกษา สถาบัน จ านวน/ปี ระยะเวลา/รุ่น 
แพทย์ปี 6 ม.สงขลานครินทร์ 13  รุ่น 3  สัปดาห์ 
แพทย์ป ี6 ม.นราธิวาส 10  รุ่น 3  สัปดาห์ 
แพทย์ปี 5 ม.นราธิวาส 1  รุ่น 3  สัปดาห์ 
แพทย์ปี 5 รพ.หาดใหญ่ 1  รุ่น 3  สัปดาห์ 
แพทย์ปี 5 รพ.ยะลา 1  รุ่น 1    เดือน 
แพทย์ปี 2 ม.สงขลานครินทร์(Clinical 

immersoin) 
1  รุ่น 3  สัปดาห์ 

แพทย์ประจ าบ้านปี 3
ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

ม.สงขลานครินทร์ 5  รุ่น 1    เดือน 

แพทย์ปี 4( 
Selective) 

ม.สงขลานครินทร์ 1  รุ่น 1     เดือน 

พยาบาล วพ.พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 3  รุ่น 2    เดือน 
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา 1  รุ่น 2    เดือน 
แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 1  รุ่น 2    เดือน 
เภสัชศาสตร์ปี 3 ม.สงขลานครินทร์ 3  รุ่น 1  สัปดาห์ 
เภสัชศาสตร์ปี 6 ม.สงขลานครินทร์ 2  รุ่น 6  สัปดาห์ 
พยาบาล วพ.พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 3  รุ่น 2  เดือน 
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา 1  รุ่น 2  เดือน 
แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 1  รุ่น 2  เดือน 
เภสัชศาสตร์ปี 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 รุ่น 1 สัปดาห์ 
เภสัชศาสตร์ปี 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 รุ่น 6 สัปดาห์ 
(3) สัดส่วนภาระงานกับจ านวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการท างาน) 
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ผู้ป่วยนอกสาขา ต่อช่วงเวลา 
( 1ตค.60-30
กย.61)7ครั้ง 

จ านวนผู้ป่วย
นอกเฉลี่ย:วัน 

365 วัน 

ชม.ท างาน OPD 
ของแพทย์: 

ผป.นอก / ชม.
แพทย์ 

ทั้งหมด 92,409 253.17 8 31.64 
อุบัติเหตุ 1,878 5.14 8 0.64 
อายุรกรรม 51,794 141.90 8 17.73 
ศัลยกรรม 17,130 46.93 8 5.86 
สูติ-นรีเวชกรรม 656 1.79 8 0.22 
กุมารเวชกรรม 2,221 6.08 8 0.76 
ทันตกรรม 5,397 14.78 8 1.84 
แพทย์แผนไทย 7,355 20.15 8 2.51 
กายภาพบ าบัด 5,220 14.30 8 1.78 

 
ผู้ป่วยใน จ านวนผู้ป่วย จ านวนพยาบาลวิชาชีพ สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาล

วิชาชีพ 
 เฉลี่ยต่อวัน เช้า บ่าย ดึก เช้า บ่าย ดึก 

        
ผู้ปุวยหนักท้ังหมด emergency - - - - - - 
ผู้ปุวยหนักท้ังหมด ergent       
ผู้ปุวยทั่วไปทั้งหมด        

 
ผู้ป่วยในสาขา จ านวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อ

วัน 
จ านวนแพทย์ในสาขานั้น สัดส่วนผู้ป่วยใน / แพทย์ 

 2,069คน/365วัน   
ทั่วไป 5.66 6 0.94 

 
 

                                         
7 ใหร้ะบุชว่งเวลาของขอ้มลูทีน่ าเสนอ ซึง่อาจจะเป็น ต่อวนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดอืน หรอืต่อปี กไ็ด ้ตามขอ้มลูทีม่อียู่ โดย
ขอใหเ้ป็นช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้จ านวนผูป่้วยและชัว่โมงการท างาน 
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2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
(1) สถานทีแ่ละส่ิงอ านวยความสะดวกทีส่ าคัญ8 

 โรงพยาบาลควนเนียงตั้งอยู่บนถนนยนตรการก าธร ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอ าเภอควนเนียง มี
อาคารหลัก 4 หลัง อาคารสนับสนุน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ที่ส าคัญ9 
มีเครื่องมือและครุภัณฑ์การแพทย์ที่ส าคัญ นอกเหนือจากเครื่องมือพ้ืนฐานทั่วไป 
 

                                         
 

 
 
9 เน้นเทคโนโลยแีละเครื่องมอือุปกรณ์ที ่(1) เกีย่วขอ้งกบัความเชีย่วชาญพเิศษของโรงพยาบาล หรอื (2) มรีาคาสงู 
ตอ้งการการบ ารุงรกัษาเป็นพเิศษ ผูใ้ชง้านตอ้งมคีวามรูพ้เิศษ หรอื (3) มคีวามเสีย่งสงู มโีอกาสเกดิปัญหาทางจรยิธรรม   

š ทิศเหนือ 

1    - ลานจอดรถยนต์ และ รถจกัรยายนต ์  8    - โรงซ่อมบ ารุง/โรงไฟฟูา  15     - โรงพักขยะทัว่ไป/ขยะติดเชือ้ 
2    - อาคารอุบัติเหตุฉกุเฉิน   9    - ระบบประปา   16     - อาคารศาลาละหมาด 
3    - อาคารกลุ่มงานเวช/งานยุทธศาสตร์/ฝุายทันตะ 10   - บ้านพกั    
4    - อาคารตกึผู้ปุวยใน    11   - อาคารพัสดุ/งานจ่ายกลาง 
5    - อาคารแพทย์แผนไทย   12   - บ้านพกั 
6    - อาการกายภาพบ าบัด   13   - อาคารพักพยาบาล 
7    - อาคารอเนกประสงค ์   14   - โรงครัว/อาคารซักฟอก/โรงตากผ้า/ห้องเก็บอุปกรณ์กายภาพ 
 
ปูอมยาม 
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 เครื่องอุลตร้าซาวด์ 
 เครื่องช่วยหายใจ 
 ระบบก๊าซทางการแพทย์  ระบบไปป์ไลน์ ระบบ SUCTION 
 Transfer incubator 
 Syringe Driver 

 
 

 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

2.5  โครงสร้างองค์กร (น าเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ) 
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล   
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(2)โครงสร้างความรับผดิชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ / สร้างเสริมสุขภาพ 
 

โครงสร้างงานคุณภาพโรงพยาบาลควนเนียง

IC

ผู้อ านวยการ

การประสานแนวราบ การพัฒน
า

หน่วยงาน

HRF

DIN

PCT RSQ

ENVMRS

กรรมการบริหารQMR

COM DHS

PFG

MMS
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(3) โครงสร้างระบบก ากบัดูแลกจิการ / ธรรมาภิบาล10 
กระทรวง( ผู้ตรวจ )  สสจ   สสอ  สตง  สปสช   
 

�               

     �       �      

          �  

    

             �  �      �  �               

 
 

โครงสร้างของเครือข่ายบริการและเครือข่ายความร่วมมือ (ถ้ามี)  
                                  ไม่มี 

2.6  ผู้ป่วยและผู้รับผลงานส าคัญ  
(1) กลุ่มผู้ป่วยทีส่ าคัญ11 และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มโรคเรื้อรัง       ต้องการความสะดวกในการรับบริการ การดูแลต่อเนื่อง และความสามารถในการดูแล
ตนเอง มีผู้ดูแลที่มีศักยภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เสียชีวติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
กลุ่มโรคเฉียบพลัน   ต้องการความรวดเร็วในการให้การช่วยเหลือ  การดูแลตามมาตรฐาน การส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ   
กลุ่มโรคติดต่อ     ต้องการการได้รับการดูแลตามมาตรฐาน  การควบคุมและเฝูาระวังการแพร่ระบาด 
อย่างเป็นระบบ  สามารถควบคุมปูองกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการระบาดในวงกว้างและไม่มีโรคอุบัติ
ใหม่ในพ้ืนที่ 
กลุ่มแม่และเด็ก    ต้องการความลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย การดูแลตามมาตรฐาน ความรวดเร็ว 
ในการให้การช่วยเหลือ  และ การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  
กลุ่มผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ต้องการความมั่นใจในการดูแลรักษาที่เท่าเทียมและเสมอภาคกับ
ผู้ปุวยที่จ่ายเงิน 
 กลุ่มผู้ป่วยเบิกได้  ผู้ป่วยประกันสังคม  ต้องการความสะดวก  รวดเร็วในการรับบริการ  เนื่องจากติดภาระงาน
ประจ า    

                                         
10 ระบบทีจ่ะก ากบัดแูลความโปร่งใสในการท างานของผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น  Board ของโรงพยาบาล, ระบบตดิตามก ากบั
ของสว่นราชการตน้สงักดั 
11 คอืผลของการจ าแนก (segment) ผูป่้วยเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลกัษณะความตอ้งการทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น ตามระบบการ
จ่ายเงนิ ตามลกัษณะเศรษฐกจิสงัคม ฯลฯ 
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กลุ่มผู้สูงอาย ุ  ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสถานที่  การดูแลต่อเนื่อง มีผู้ดูแลและสามารถดูแลตนเองได้    
 กลุ่มผู้พิการ   ต้องการความสะดวกในการตรวจสุขภาพเพ่ือขึ้นทะเบียนผู้พิการ  สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่   ช่องทางด่วน  การสนับสนุนกายอุปกรณ์ 
กลุ่มผู้ป่วยต่างด้าว ต้องการ การรักษาดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ปุวยกลุ่มอ่ืน 

2.7  ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก 
(1) ผู้ส่งมอบทีส่ าคัญ / ผลติภัณฑ์และบริการทีส่่งมอบ 

1. สปสช ,สรพ., ส านักงานประกันสังคม ,บริษัทประกันภัย,กรมบัญชีกลาง  
     / งบประมาณงบลงทุน   
2. บริษัทยา และเวชภัณฑ์ / ยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุส านักงาน 
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด,ผู้ตรวจราชการกระทรวง / งบลงทุน  อัตราก าลัง 

 (2) บริการทีม่ีการจ้างเหมาจากภายนอก 
1. ระบบการรักษาความปลอดภัย   
2. การบริการอาหารผู้ปุวย  
3. การจัดการขยะติดเชื้อ 
4. ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
5. ส่งตรวจทางทันตกรรม 
6. บริการก าจัดปลวก 

 
(3) การมีพนัธสัญญาในการให้บริการ (เช่น บริษทัประกนั นายจ้าง) 

1. พันธสัญญาในการให้บริการผู้ปุวยประกันสังคมกับส านักงานประกันสังคม     
2. พันธสัญญาในการให้บริการผู้ปุวยหลักประกันสุขภาพกับส านักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
3. พันธสัญญาในการให้บริการผู้ปุวยแรงงานต่างด้าว กับ นายจ้างของแรงงานต่างด้าว 

 (4) การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม 
1. เป็นสถานฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
2. เป็นสถานฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. เป็นสถานฝึกอบรมของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรต่างๆของ 
 วิทยาลัยบรมราชชนนี สงขลา   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ยะลา 
4. เป็นแหล่งฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์พยาบาลส าหรับนักเรียนมัธยมใน 
 โรงเรียนควนเนียงวิทยา   
 โรงเรียนหาดใหญ่ สมบูรณ์กุลกันยา   
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา    
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 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตรัตภูมิ 
6. เป็นแหล่งฝึกอบรมนักศึกษาเภสัชกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลังเชียงใหม่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ค. ความท้าทายขององค์กร 
2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความส าเร็จ  

(1) การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลควนเนียงได้รับการจัดตั้งโรงพยาบาลสาขา( EXTENED OPD ) ปี 2531 เป็นโรงพยาบาล

ชุมชน ขนาด 10  เตียง ปี 2534  ขยายเป็นขนาด  30 เตียง  ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน 
 (2) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ส่วนใหญ่มักเป็นการแข่งขันกับงานของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา ใน
เรื่องของพัฒนาการท างานให้ทันกับการเติบโตของงานบริการ  ส าหรับการแข่งขันกับคลินิกเอกชน เป็นเรื่องของ
การพัฒนาระบบบริการและระยะเวลารอคอย  

(3) ความส าเร็จ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
 1. มีภาคเีครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง 
 2. มีบรรยากาศของความร่วมมือ   การช่วยเหลือซึ่งกันละกัน 
 3. บุคลากรมีความมุ่งม่ัน 
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2.9 ความท้าทายที่ส าคัญ  
(1) โรคทีเ่ป็นปัญหาส าคัญในพืน้ที่12 และ  (2) โรคทีเ่ป็นโอกาสพฒันา หรือมีข้อจ ากดัในการให้บริการ 

โรค โอกาสพัฒนา 
โรคที่เป็นสาเหตุการตาย  

ภาวะหัวใจล้มเหลว 
มะเร็ง 

 
การให้รหัสโรค  
Early Diagnosis  & Proper Management 
การดูแลระยะสุดท้าย 

โรคที่ส่งต่อ   
Cataract 
Stroke 
คลอดผิดปกติ 

 
Access  & Entry 
Early Diagnosis  & Early Refer 
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

โรคที่ Re Admit 
CA ระยะสุดท้าย  

COPD 

 
การดูแลระยะสุดท้าย 
การวางแผนจ าหน่าย &  Empowerment 

โรคที่รับบริการเพิ่มข้ึน 
ความดันโลหิตสูง   เบาหวาน  
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบกล้ามเนื้อ 
โรคจิตเวช 

 
Holistic Care ครอบคลุม 4 มิต ิ& การ Empowerment 
การ Empowerment 
อาชีวอนามัย 
การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและการจัดหาเวชภัณฑ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ทีม่ีผลต่อการพฒันา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเงิน  
/ สปสช./service plan/นโยบาย/HA /FTE /ระบบ  Refer ตามระบบ /งบลงทุน /DHS / 

1. จากภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การรับรู้ข่าวสาร การมีค่านิยม
ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน ปัญหาความเจ็บปุวย
ด้วยโรคไม่ติดต่อ  เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จึงมีจ านวนเพิ่มขึ้น ทิศทางการพัฒนาของ
โรงพยาบาลจึงมุ่งเน้นในการดูแลรักษาโรคดังกล่าวให้มากข้ึน เช่น การค้นหาผู้ปุวย การจัดตั้งคลินิก

                                         
12 รพ.สามารถระบโุรคทีเ่ป็นปัญหาส าคญัในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระ โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะตอ้งใชเ้กณฑอ์ะไร 
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เฉพาะโรคเน้นการให้บริการครอบคลุม 4 มิต ิและการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมทั้งในชุมชน และในโรงพยาบาล 

2. จากการคมนาคมที่สะดวก ท าให้การแพร่ระบาดของโรคติดต่อขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลจึง
พัฒนาระบบ  SRRT  ให้เครือข่ายสุขภาพ เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการควบคุมปูองกันโรค  

3. จากนโยบายของกระทรวง จังหวัดในการปรับสมดุลด้านการเงินส าหรับโรงพยาบาลที่มีปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงิน ท าให้ทางโรงพยาบาลต้องมีการจัดท าแผนเงินบ ารุงแบบสมดุลซึ่งท าให้โรงพยาบาล
ประสบปัญหาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานองค์กรในภาพรวม อีกทั้งมีการรับส่งต่อจาก
โรงพยาบาลตติยภูมิท าให้ต้องจัดหายาและเวชภัณฑ์รองรับเพ่ิมข้ึน  การรับภาระเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ
นโยบายการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท าให้โรงพยาบาลสามารถด าเนินการเฉพาะ
รายจ่ายประจ าขององค์กรเท่านั้น 

(4) ปัญหาส าคัญทีโ่รงพยาบาลก าลังพยายามแก้ไข 
1. จ านวนผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ความดันโลหิตสูง มะเร็ง  มีผลกระทบต่อระบบและ

คุณภาพของการให้บริการ 
2. การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ ได้แก่ ไข้เลือดออก  
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เรื่องการสร้างความผูกพัน และสมรรถนะการท างานหน้างาน 
4. การดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องที่บ้านโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน การฟ้ืนฟู สภาพด้วยกายภาพบ าบัด  และ

การแพทย์แผนไทย 
5. การเพ่ิมศักยภาพการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
6. วิกฤตทางด้านการเงินการคลัง 
7. การพัฒนา ระบบ EMS  โดยประสาน กับเครือข่ายในพ้ืนที่ 

 
(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อ่ืนๆ ขององค์กร 

1. การจัดบริการโดย การมีส่วนร่วมของผู้ปุวย ครอบครัวและชุมชน 
2. การพัฒนาบุคลากร ให้มีจิตส านึกดี  เสียสละ ซื่อสัตย์  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
4. การน าระบบ IT มาใช้เพ่ือตอบสนองการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ 

2.10  การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ 
(1) ระบบการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  HA & HPH, QA โรงพยาบาลสายใยรัก , Healthy 
Work Place , PCA ,HA ยาเสพติด และ มาตรฐานการพยาบาลของสภาการพยาบาล 

 (2) ระบบการเรียนรู้ของโรงพยาบาล 
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการท างาน ที่มีผลเด่นชัด คือกิจกรรมทบทวนมื้อเที่ยง ได้แก่ การทบทวน

กระบวนการดูแลผู้ปุวย ทบทวนความเสี่ยง ทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ ทบทวนการใช้ยา   
2. การจัดเวทีประกวดนวัตกรรมในเครือข่ายสุขภาพควนเนียง 
3. พัฒนาความรู้ และทักษะ และปรับปรุงกระบวนการท างาน  
4. การ Learning by Doing  
5. การตรวจเยี่ยม และเรียนรู้หน้างาน 
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6. มีการติดตั้งระบบ Internet ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง ทุกหน่วยงาน 
7. การเรียนรู้เข้าถึงการดูแลด้านจิตวิญญาณเพ่ือการดูแลตนเองและการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 

 
ความเช่ียวชาญพเิศษในการเป็นแหล่งฝึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรคมุ่งเน้น PALLIATIVE CARE   

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง 
 
ล าดับที่ เรื่อง สถานที ่

1 เป็นตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย 
Palliative Care ระดับเขต 12 ปี 2559 

โรงแรมหรรษาเจบี 

2 รับเชิญเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
นายแพทย์คณาวุฒิ  นิธิกุล   เรื่อง “ How to provide 
home care and community participation in 
Palliative care” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ. หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

3 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย
ประจ าปีของวิทยาลัยพยาบาลประจ าปี 2559 

วิทยาลัยพยาบาล  อ. เมือง 
จังหวัดสงขลา 

4 ประชุมวิชาการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  การดูแล
ผู้ปุวยระยะท้ายในบริบทโรงพยาบาลชุมชนรับการส่งต่อ
ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2558 

ศูนย์ประชุมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5 ได้รับคัดเลือกในการน าเสนอ POSTER  
PRESENTATION ในเรื่อง การดูแลผู้ปุวยระยะท้าย
โรงพยาบาลควนเนียงในเดือน  สิงหาคม 2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่  จ สงขลา 

6. ได้รับคัดเลือกในการน าเสนอวิชาการ Oral 
presentation ในเวที HA  national forum ครั้งที่ 17 
เดือนมีนาคม 2558เรื่อง “ขอบคุณผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่
สอนฉัน” 

อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 

7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเล่า “บ่วงสุดท้าย” รางวัล
ชนะเลิศระดับจังหวัดในปี 2555 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 

8 รางวัลชมเชยในการน าเสนอผลงานวิชาการ
PHOTOVOICEเรื่อง “ตาราง”  ในปี 2555 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 

 
 

ความเช่ียวชาญพเิศษในการเป็นแหล่งฝึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรคมุ่งเน้น PALLIATIVE CARE   

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง 
ล าดับที่ เรื่อง สถานที ่

1 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ภาควิชา
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล พ.ศ.
2556-2559 

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราช
ชนนี  สงขลา 



 

27 
 

2 อาจารย์พิเศษอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวต่อเนื่อง 
วิทยาลัยพยาบาลสงขลาประจ าปี 2555-2558 

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราช
ชนนี  สงขลา 

3 รับเชิญเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครั้งในการปัจฉิมนิเทศ
แพทย์ประจ าบ้านประจ าปี 2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

4 รับเชิญเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครั้งในการปฐมนิเทศ
แพทย์ประจ าบ้านประจ าปี 2559 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

5 น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข
ระดับประเทศเรื่อง “ Palliative Care”ปี 2556 

จังหวัดตรัง 

6 น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข
รางวัลชมเชย  หนังสั้นเรื่อง “ ชีวิตที่เหลืออยู่”  ปี 2556 

จังหวัดตรัง 

7 ได้รับรางวัลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ในโครงการ “ประเมินผลการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2และโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรุงเทพมหานคร”
ประจ าปี 2555 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

8 เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสาธารณสุข
ระดับอ าเภอหนึ่งในห้าอ าเภอน าร่องจังหวัดสงขลา ได้แก่  
อ นาทวี  อ เทพ  อ สทิงพระ อ หาดใหญ่และ อ ควน
เนียง โดยมีนายแพทย์ สุรเกียรติ  อาชานุภาพและทีมงาน
เป็นที่ปรึกษา 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

9 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้แก่แพทย์ 
Residence Flemmed ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปี 2558-2559 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ หาดใหญ่ จ. สงขลา 
โรงพยาบาลสงขลา 

ล าดับที่ เรื่อง สถานที ่
10 เป็นตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับทีมอาจารย์คณะแพทย์ เวชศาสตร์ครองครัวในเรื่อง “ 
HHC จากการ FPL(FAMILIY MEDICINE  PRRACTISE 
LEARNING ) 
 
 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
อ หาดใหญ่ จ สงขลา 

11 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน “เภสัชครอบครัว” กับเครือข่าย
จังหวัดสงขลาปี 2559 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา 

12 พัฒนาระบบงานเยี่ยมบ้านโดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการดูแลผู้ปุวยที่บ้านเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ปุวยที่มีปัญหาซับซ้อนต้องการสหวิชาชีพในการ

อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 
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ช่วยเหลือโดยมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ปุวยยากไร้
อ าเภอควนเนียงในปี 2559 

13 จัดอบรมและสร้างเครือข่ายจิตอาสาระดับอ าเภอในปี 
2559ในการดูแลผู้ปุวยระยะท้าย 

อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา 

14 แหล่งฝึกนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบันดังนี้ 
- ฝึกตลอดทั้งปี  รุ่นละ 3 สัปดาห์ รุ่นละ 3-4 คน 
รพ สงขลา(ม นราธิวาส) ปี 5 
- นักศึกษาแพทย์ปี 6 ฝึกปีละ 1 รุ่น 
- นักศึกษาแพทย์ปี 5 ปีละ 2 รุ่น ปี 6  ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 
7-8 คน 
- ฝึกตลอดทั้งปี  รุ่นละ 3 สัปดาห์ รุ่นละ 3-4 คน ปี 5 
และปี 6 
 

 
รพ สงขลา(ม นราธิวาส)  
 
รพยะลา  
รพ หาดใหญ่ 
 
มหางิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

15 แหล่งฝึกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2557-ปัจจุบัน   
ELECTIVE  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ หาดใหญ่ จ. สงขลา 
โรงพยาบาลสงขลา 

16 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์ 
RESIDENCE FLEMMED ปีที่ 3 ส าหรับ ELECTIVE 
ประจ าปี 2558-2559 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ หาดใหญ่ จ. สงขลา 
โรงพยาบาลสงขลา 

ล าดับที่ เรื่อง สถานที ่
17 แหล่งฝึกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2559   

SELECTIVE    รุ่นละ 3-4 คน  3 สัปดาห์ต่อรุ่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ หาดใหญ่ จ. สงขลา 
โรงพยาบาลสงขลา 
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ผลงานเด่นและความภาคภูมใิจของโรงพยาบาล 
ปี ผลงานเด่น 

2549 รางวัลที่ 1 เรื่อง การดูแลผู้ปุวยหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม โรงพยาบาลควนเนียง จาก การประชุม
วิชาการสาธารณสุขเขต 18 ,19                                     

 รางวัลชมเชย เรื่อง งานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  จาก การประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต 
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18 ,19                                                                 
2550 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทน าเสนอบนเวที เรื่อง การดูแลผู้ปุวยเบาหวานแบบองค์รวมในบริบท

โรงพยาบาลขุมชน  จาก งานประชุม9 th National Forum on Quality Improvement and Hospital 
Accreditation ( Southern Region 

 รางวัล“ ยอดเยี่ยม ” การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับชุมชน จากกรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข                                                                 

 รางวัลที่ 3 เรื่อง การแก้ไขปัญหา DRP ในงานผู้ปุวยใน จาก การประชุมวิชาการ Good Practice 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา              
 

2551 การรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ( Re-Accredit ) 
 การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ ระดับดีมาก             
 เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาคุณภาพการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด 
 โรงพยาบาลเกรด A ผลส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ > 85% จาก Dot  

Meeting                                                                
 รางวัลที่ 2 เรื่อง พ่ีจ๋าช่วยหนูทีหนูไม่อยากรับรังสีเพิ่ม    จากงานมหกรรมวิชาการของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา                                              
2552 HA ขั้น 2 ( รับรองครั้งที่ 2 ณ วันที่ 3 สค. 2552 ) 

 QA ทางการพยาบาล ผ่านระดับ 3 
 การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ ระดับดีมาก             
 การรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ( Re-Accredit ) 
 ผลการประเมิน HNQA ได้ 68% 
 รางวัลที่3 ประเภท Oral presentation เรื่อง การสอบสวนโรค จากส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 12 

สงขลา  
 รางวัลชมเชย คปสอ.ดีเด่น จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

2553-54 QA ทางการพยาบาล ผ่านระดับ 3และโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง 
 การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ ระดับดีมาก             
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  ประเภท Oral presentation เรื่อง STEP WEDGE จากส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา 
2555 มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ACCREDITATION ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 

 เจ้าหน้าที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประจ าปี 2555 สาขา แพทย์ จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประจ าปี 2555 สาขา เภสัชกร จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประจ าปี 2555 สาขา จนท.ในโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่ไดร้ับคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขประจ าปี 2555 สาขา ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน 

จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 รางวัลชนะเลิศระดับโซนประเภท ORAL PRESENTATION เรื่อง เพื่อรอยย้ิมเมื่อสิ้นลม จากส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโซนประเภท ORAL PRESENTATION เรื่อง ไม่แพ้ซ้ าถ้าดักจับได้ จาก
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
2555(ต่อ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโซนประเภท POSTER  PRESENTATION เรื่อง พัฒนาทักษะอย่างไรให้

เก่ง จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับโซนประเภท POSTER PRESENTATION เรื่อง จับคู่ได้จะได้หายยุ่ง 

จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดประเภท เรื่องเล่า  เรื่อง  บ่วงสุดท้าย  จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา 
 รางวัลชมเชย PHOTO VOICE ระดับจังหวัด เรื่อง ตารางชีวิต จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต เรื่อง กระโจมพัฒนา มารดาปลอดภัย 
 รางวัลชมเชย ระดับเขต เรื่อง กายอุปกรณ์เหลือใช้ พิชิตภัยผู้พิการ 

2556 ผ่านการประเมินมาตรฐานการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 
 รางวัลหน่วยงานยอดเยี่ยม ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ( Demand ) จังหวัดสงขลา 
 มาตรฐานโรงพยาบาลสถานที่ท างานน่าอยู่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของจังหวัดสงขลา 
 มาตรฐานของทีม SRRT ระดับดี 
 มาตรฐานการด าเนินงานคลินิกวัณโรค ระดับ A ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน 
 มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด ( HA ยาเสพติด) 
 โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง 
 มาตรฐานการแพทย์แผนไทยระดับดีมาก จากกระทรวงสาธารณสุข 
 มาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2551 
 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ( อาชีวอนามัย ขั้น 5 ) 

2557 รางวัล E-claim Awards 2014 ดีเด่นอันดับ 1  
2557-58 ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยระดับดีเยี่ยม(รพ.สส.พท.) 

2558 รางวัลเครือข่ายคุ้มครองรองชนะเลิศอันดับ 21 จากการประกวดของจังหวัดสงขลา 
 Poster presentation“ขยะพารวยช่วยลดโลกร้อน”จากการประกวดนวตกรรมของสสจ สงขลา รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ3.... 
 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “น้องอ้วนไม่กวนใจ” จากการประกวดนวตกรรมของสสจ สงขลา รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ3 
 ศิษย์เก่าดีเด่นจากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ คุณศิรินทร์  ยางทอง 

2559 เรื่องเล่า “ลมหายใจสุดท้าย”จากการประชุม HA national forumครั้งที่ 17 
 คนดีศรีสหกรณ์ ของสหกรณ์จังหวัดสงขลา คุณสุภาวดี  อุตรา 

 
 
 

 
 

 



 

32 
 

 
 

3. ทิศทางขององค์กร 
3.1 ทิศทางองค์กร 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลควนเนียง  จังหวัดสงขลาปี 2564 
 
                   วิสัยทัศน์ 

                           โรงพยาบาลควนเนียงเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นน าของจังหวัดสงขลา 
                                        ในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
                     พันธกิจ  
   1  ให้บริการ รักษา ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูแก่ผู้รับบริการให้มีคุณภาพ  

 2  การบริหารจัดการมีคุณภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
   3 พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการท างานและผู้รับบริการ        
   4 การบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ     

ค่านิยม 
   1.Teamwork  (การท างานเป็นทีม)     

 2.patient,customer and organization focus(มุ่งเน้นผู้รับบริการและองค์กรเป็น
ศูนย์กลาง) 

 3.ethical and professional practice(การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและ
หลักจริยธรรม) 

 
เป้าประสงค์ 
 ด้านผู้รับบริการ  
  1. ผู้รับบริการโรคเรื้อรังและครอบครัวได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เป็นเลิศ 
  2. ผู้รับบริการโรคเรื้อรังมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในบริการ 
  3. ผู้รับบริการโรคเรื้อรังมีสุขภาวะที่ดีในการด าเนินชีวิต 
 ด้านองค์กร   
  1. มีเสถียรภาพทางการเงิน 
  2. มีระบบข้อมูล มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและน่าเชื่อถือ 
  3. มีการบริหารจัดการแบบธรรมภิบาล 
  4. มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
 ด้านชุมชน   
  1. ชุมชนเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ 
  2. ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบในการดูแลตนเอง 
 ด้านบุคลากร   
  1. บุคลากรมีความผูกพันองค์กร 
  2.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
  2. บุคลากรมีความสุขและขวัญก าลังใจ ปลอดภัยในการท างาน 
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  3. บุคลากรเป็นRole Model แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

   1.    การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ     
   2.    การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3.    สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ  

  4.    การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม   
 
เข็มมุ่ง ปีงบ 2564   

1.DM / HT Control 
2.Home ward Palliative  
3.Control Asthma  Copd 
4.Smart Organization  
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3.2 วัตถุประสงค์และจุดเน้น  

 (1) แผนกลยุทธ์ วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลกั และตัวช้ีวดั 
โรงพยาบาลควนเนียงโดยทีมน าร่วมกันก าหนด  ยุทธศาสตร์การพัฒนางาน ในปีงบประมาณ 2562 ตาม

เป้าประสงค์ ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ     

วัตถุประสงค์ คือ ผู้รับบริการโรคเรื้อรังและครอบครัวได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เป็นเลิศมีความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการและมีสุขภาวะที่ดีในการด าเนินชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ  
1. ด้านการส่งเสริมและปูองกัน ด้านการรักษา ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ เน้น 6 กระบวนการการดูแล

ผู้ปุวย คือ การเข้าถึง  การประเมินผู้ปุวย  วางแผนดูแล  จ าหน่าย  การรักษา   การสร้างเสริม
พลังผู้ปุวย  การดูแลต่อเนื่อง  การค้นหา และการส่งต่อ 

2. การพัฒนาระบบบริการ  เน้นความปลอดภัย และลดภาวะ แทรกซ้อนขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ลดขั้นตอนการบริการ และลดระยะเวลารอคอย 

3. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้การให้ข้อมูล พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและครอบครัว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้โรงพยาบาลมีเสถียรภาพทางการเงิน ระบบข้อมูล มีความเชื่อมโยงและน่าเชื่อถือ การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  

กลยุทธที่ส าคัญคือ 
 - การเพ่ิมรายได้         

  - การลดรายจ่าย 
  - พัฒนาระบบ Data Center  สนับสนุนการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์   
  -  การบริหารจัดการแบบธรรมภิบาล 
  - พัฒนาอาคารสถานที่  อุปกรณ์/เครื่องมือสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อให้ชุมชนเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล สร้างส่งเสริมสุขภาพและ เป็นชุมชนต้นแบบใน
การดูแลสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ 
- พัฒนาศักยภาพความสามารถเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน 
- การพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
- น าศักยภาพของชุมชนต้นแบบมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : .    การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม   

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ทักษะ ในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง มีความสุขและขวัญก าลังใจ 
ปลอดภัยในการท างาน เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ  

กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย ทั้ง 4 ด้าน  (รักษา  ส่งเสริม  ปูองกัน ฟ้ืนฟู) 
-  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรม 
-  สร้างขวัญก าลังใจ  มีความผูกพันองค์กร  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม   
- พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเป็นแบบอย่าง 
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ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดส าคัญของโรงพยาบาล 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามวิสัยศน ์
 
 

รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์  

ผู้รับผิดชอบ 2557 2558 2559 
 

2560 2561 
 

2562 252563  

1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได้ดี   

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 40 

PCT 
(จาก THIP) 

(ข้อมูลจาก HDC) 

38.22 42.22    33.38 32.77 28.56 41.16  
 
 

 

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตได้ดี   

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50  

PCT 
(จาก THIP) 

(ข้อมูลจาก HDC) 

3.10 0.09 25.91 27.26 32.14 33.44   

3.ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทุกราย 
เสียชีวิตอย่างสมศักด์ิศรี   

ร้อยละ90  
(ราย) 

Palliative 
 

100 
(7) 

100 
(25) 

97.68 
(42/43) 

100 
(35/35) 

100 
(34/34) 

100 
31/31 

  

4.ผู้ป่วย  
-COPD  มี Total Control  
-ASTHMA มี Total Control 

 
ร้อยละ 8  
ร้อยละ 

15 
 

   
Easy asthma 

clinic 
 

 
10.86 
31.51 

 
10.24 
21.40 

 
12.45 
18.94 

 
10.78 
25.06 

 
13.03 
31.77 

 
10.2 
31.36 
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ยุทธศาสตร์ที่  1. เป้าประสงค์ด้านผู้รับบริการ 

รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์  
ผู้รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 2561 2562   

1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 

PCT 
(จาก THIP) 
(ข้อมูลจาก 

HDC) 

38.22 42.22 33.38 32.77 28.56 41.16   

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  

PCT 
(จาก THIP) 
(ข้อมูลจาก 

HDC) 

3.10 0.09 25.91 27.26 32.14 33.44   

3.ผู้ป่วย  
-COPD  มี Total Control  
-ASTHMA มี Total Control 

 
ร้อยละ 8  
ร้อยละ 15 

 

   
Easy asthma 

clinic 
 

 
10.86 
31.51 

 
10.24 
21.40 

 
12.45 
18.94 

 
10.78 
25.07 

 
13.03 
31.77 

 
10.2 
31.36 

 

  

4.ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทุกราย เสียชีวิต
อย่างสมศักด์ิศรี  

ร้อยละ90  
(ราย) 

Palliative 
 

100 
(7/7) 

100 
(25/25) 

97.68 
(42/43) 

100 
(35/35) 

100 
(34/34) 

100 
31/31 

  

5.ผู้ป่วยDM เกิดภาวะแทรกซ้อน    
 ผู้ป่วยเบาหวานทั้งอ าเภอท่ีมีภาวะ

เบาหวานขึ้นตา  ไม่มากกว่า  
 ผู้ป่วยเบาหวานทั้งอ าเภอท่ีมีภาวะ 

แทรกซ้อนทางเท้าไม่มากกว่า 
 ผู้ป่วยเบาหวานทั้งอ าเภอท่ีมีภาวะ

ภาวะแทรกซ้อนทางไตไม่มากกว่า 

 
 

10% 
 

10% 
 

10% 

 
 

PCT 
 

 
 

16.83 
 

2.03 
 

6.90 

 
 

8.71 
 

6.22 
 

3.95 

 
 

6.68 
 

3.66 
 

7.90 

 
 

5.23 
 
2.61 
 
9.90 

 
 

4.67 
 

0.67 
 

9.36 

 

1.06 

0.53 

0.97 

 

  

6.อัตรา Re –admit  ผู้ป่วย Asthma  
 /COPDใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน  

ไม่เกินร้อยละ 
10 

WARD 
Asthma 
COPD 

 
5.26 
24.69 

 
6.35 
20.83 

 
0 

5.12 

 
5.33 

18.75. 

 
4.80 
6.90 

1.64 

3.85 
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7.ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย 
แอน 
-  ผู้ป่วยนอก 
   INTERNAL  
   EXTERNALยกเลิกปี58 
-  ผู้ป่วยใน 
   INTERNAL  
   EXTERNALยกเลิกปี58 

 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 

 
 

เวชระเบียน 

 
93.37 
92.83 

 
83.45 
94.45 

 
79.26 
---- 
 

90.69 
---- 

 
80.33 
---- 
 

94.18 
---- 

 
82.62 
------ 

 
95.83 
------- 

 
84.58 

--- 
 

93.97 
---- 

 

92.38 

91.29 

93.82 

89.38 

 

 

 

8.ร้อยละการตกเลือดหลังคลอดเฉียบพลัน
กรณีคลอดทางช่องคลอด 

ไม่เกินร้อยละ 
2 
 

LR 
(จาก THIP) 

2.79 
(4/143) 

4.78 
(6/123) 

2.06 
(2/98) 

7.69 
(6/78) 

5.7 
(5/87) 

7.93 

5/63 

 

 

9.ความคลาดเคลื่อนด้านยา ผป.นอก 
                                      ผป.ใน 
 
                                      ผป.นอก 
                                      ผป.ใน 
 

ระดับ Dขึ้น
ไปไม่เกิน 
ร้อยละ 2 

 
ระดับ E-I 

เป็น0 

PTC 1.72 
 
 
 

0.02 

3.30 
 
 
 
0 

0.81 
 
 
 
0 

0.125 
 
 
 
0 

0 
1.19 

 
 

0 

0.06 

0.48 

0 

0 

 

10.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลไม่เกิน 
2 ต่อพันวันนอน  

2 /พันวัน
นอน 

IC 0.33 0 0.36 0 0 0  
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เป้าประสงค์ที่ 2 ด้านองค์กร 

รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์    
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562  

11. สถานการณ์การเงินการคลังผ่าน
วิกฤตระดับ 7 

น้อยกว่า 
ระดับ 4 

บริหาร 
(รพ.) 

7 4 4 1 2 1  

12.การควบคุมก ากับแผนยุทธศาสตร์
ระดับโรงพยาบาล  
 

ทุกหน่วยงาน
จัดท าตาม
แผนได้ 

ร้อยละ80 

พรส. 
(รพ.) 

NA NA 93.75  
 
 

97.80 95.00 93.75  

13..มีหน่วยงานที่เป็นแหล่งศึกษา ดู
งาน อย่างน้อย 2 งาน   
 
 

2 หน่วย   (รพ) 
 

1  หน่วย 4 หน่วย 
สิงห /ควน
ขนุน/ 
ข้าราชการ
ใหม่/แผน
ไทย 

4 หน่วย 
ญี่ปุุน/

แผนไทย/
พยาบาล
รพช/

palliative 

2 หน่วย 
 

2 หน่วย  
1. NCD 

2.palliative 

2,มาเล 
 
บางกล่ า 

 

 

 
เป้าประสงค์ที่  3 ด้านชุมชน 

รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์    
ผู้รับผิดช

อบ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562  

14.ผู้ป่วยโรค DM/HT ที่ส่งกลับไปรักษา
ในรพ.สต.ยังคงรักษาอยู่ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
90        

ร้อยละ90 
DM(ราย) 
HT(ราย) 

NCD 
Clinic  

 
100 
(140) 
(543) 

 
100 
(181) 
(507) 

 
(172) ---
95.02 

(476)---
93.88 

(81/77) 
95.06 

(224/244
) 

91.80 

(178/162
) 

91.01 
(456/444

) 
97.36 

96.96 
97.98 

 

 

15.ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนสามารถ
ดูแลตามมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล      

ทุกราย(ร้อย
ละ 85) 

Palliative
/HHC 

100 
(40ราย) 

100 
(15 

87.50 
(21/24รา

92 
23/35 

100 
(16/16) 

100 
12/12 
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 ราย) ย) 

16. มีชุมชนต้นแบบในเร่ืองพฤติกรรมลด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อย่างน้อย 
1 ชุมชน     

1 ชุมชน 
 

 

ชุมชน 4 7 7 7 7 7  

 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่  4 ด้านบุคลากร 

รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย  ผลลัพธ ์

 
ผู้รับผิดช

อบ 
2557 2558 2559 2560           2561 2562 

17.หน่วยงานมีระบบการจัดการเพ่ือ
พัฒนาทักษะของบุคลากรตามบทบาท
หน้าที่และมาตรฐานวชิาชีพผ่าน 3ใน 5 
ข้อ   
(เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากร) 

ระดับ 4 
 

HRD 
 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 
4 
 

ระดับ 
4 

ระดับ 4 4 

18บุคลากรมีความพึงพอใจ และ
ความสุขในการท างาน ระดับมาก ร้อย
ละ80   

ร้อยละ80 HRD 84.11 79.97 77.11 70.48 70.48 71.2 

19.อุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บ/
เจ็บป่วยจากการท างาน 
 

ร้อยละ10 
 

(จาก 
THIP) 

1.40 
 

0 0.72 
(1/13

8) 

1.37 
(2/13

8) 

1.45 
(2/142) 

0.63 
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