
นโยบายของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปีงบประมาณ 2564

    หลักคิดการพัฒนางานให้ส าเร็จ
ให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์  จุดเน้น  และการวางแผนทางยุทธศาสตร์
HA คือคู่มือการท างานและโอกาสพัฒนา
วิชาการ หลักแนวทางการท างาน
การประสานงาน  การมีส่วนร่วม ความสามัคคี ท าให้เกิดความยั่งยืน การท างานราบร่ืนมีความสุข

เป้าหมาย
-          ท างานเป็นทีมเดียวกัน
-          เป้าหมายเดียวกัน essential care
-          ตอบสนองต่อการดูแลตนเองได้

ประเด็นจดุเน้นอ าเภอควนเนียง
1.ระบบปฐมภูมิต้นแบบ
2.DM/HT Control
3. Home ward  Palalliative 
4.โรคไข้เลิอดออก 2nd Generation
5.Smart Organization

             ในการท างานสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียงยังเป็นโอกาสพัฒนาในเร่ืองของการท างานเป็นทีม การท างานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆในอ าเภอ เนื่องจากปัญหา
สาธารณสุข หลายด้านในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข เพียงด้านเดียวได้  เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขมีเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดมากมาย ซ้ าซ้อน อาจท าให้ขาดหัวใจในการ
ท างาน เพียงท างานมุ่งตอบตัวช้ีวัด และการท างานโดยไม่ได้ตอบปัญหาของพืน้ที ่ความต้องการทีจ่ะท างานเพือ่แก้ไขปัญหาร่วมกัน CBL (Context Based Learning)น าไปสู่การแลกเปล่ียน ซึม
ซับระหว่างกัน ยังผลให้เกิดส่ิงท่ีเหนือความคาดหวัง มากกว่าตัวชี้วัด โดยทัว่ไปเพราะท าด้วยความทีม่ีหัวใจเป็นมนุษย์ ส่ิงทีค้่นพบส าคัญอาจจะไม่ใช่เป้าหมายทีดี่เลิศ แต่เป็นความร่วมมือ ความสุข
ของเจ้าหน้าท่ี และบริการท่ีประชาชนได้รับ จากปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน เช่น ผู้พิการ การค้นพบและ มีภาวะแทรกซ้อนก็มากขึ้น การได้รับโอกาสในสังคมเท่าเทียมกัน การเพิม่ศักยภาพเพือ่
การด ารงชีวิต ขาดผู้ดูแล โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีม่ากขึ้น ควบคุมอาการได้ไม่ดีแล้วคนทีเ่กี่ยวข้องต้องได้รับความรู้และเข้าใจมิติทีจ่ะร่วมดูแล อีกทัง้ผู้สูงอายุทีม่ากขึ้น และผู้ป่วยติด
เตียงท่ีขาดคนดูแล



ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
ปญัหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของอ าเภอควนเนียง

โรคติดต่อ โรคอุจจาระร่วง   โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค   โรคเอดส์   

โรคเร้ือรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง ผู้ป่วยระยะท้าย
กลุ่มแม่และเด็ก High risk Pregnacy     โรคฟันผุ

วิสัยทัศน์ 
คปสอ.ควนเนียง เป็นเครือขา่ยหน่วยบริการสุขภาพชั้นน าของจังหวัดสงขลา  ภายใตก้ารมสี่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย เพ่ือให้ประชาชนมสีุขภาวะ

โรงพยาบาลควนเนียง
พันธกิจ 

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟสุูขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของอ าเภอใหม้ีคุณภาพ มาตรฐานรองรับ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี

2. ส่งเสริม สนบัสนนุ พฒันาระบบเครือข่ายสุขภาพท้ังในระดับปฐมภมูิ และทุติยภมูิ ใหม้ีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ท่ีสามารถสนองตอบ

ต่อปญัหา และแนวโนม้ความต้องการของพื้นท่ีได้อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เปน็ธรรม และทันท่วงที

3.พฒันานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคล่ือนสู่การปฏบิติั  ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และการแก้ปญัหาสุขภาพท่ีส าคัญของพื้นท่ีใหย้ั่งยืน

5.พฒันาบคุลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการใหม้ีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภบิาล

          เป็นโรงพยาบาลชมุชนชั้นน าของจังหวัดสงขลาในการดแูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

4.ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้มีความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพที่
สามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทัง้ในระดับพืน้ที่



เป้าประสงค์หลัก
1.ระบบบริการมีมาตรฐาน คุณภาพและเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ
2.ระบบบริหารจัดการทรัพยากร คน เงิน ของ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมโรคทีม่ีคุณภาพ
4.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5.บุคลากรมีคุณธรรม สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน

ค่านิยม
1.Teamwork (การท างานเป็นทีม)
 2.patient,customer and organization focus   (มุ่งเน้นผู้รับบริการและองค์กรเป็นศูนย์กลาง)
 3.ethical and professional practice         (การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักจริยธรรม)

แผนพัฒนายทุธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตวัชี้วัดความส าเร็จ(KRA) ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้รับบริการโรคเร้ือรังและครอบครัวได้รับการ
ดูแลตามมาตรฐานท่ีเปน็เลิศ

(ผลลัพท์ทีดี่ด้านสุขภาพ)      
                   1. อัตรา
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 1.95         2.อัตรา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่จากกลุม่เส่ียงลดลง
เปรียบเทียบจากปีทีผ่่านมา งาน NCD

2. ผู้รับบริการโรคเร้ือรังมีความเช่ือมั่นและ
ไวว้างใจในบริการ

3.ความพึงพอใจการบริการ
ผู้ป่วยนอก มากกว่า ร้อยละ 
80 ทุกแห่ง งานผู้ป่วยนอก/รพ.สต.

1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน ปลอดภัย ดูแลตนเองได้



3.ผู้รับบริการโรคเร้ือรังมีสุขภาวะท่ีดีในการ
ด าเนนิชีวติ

(Health literacy)             
              4.อัตราความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ (โรคเร้ือรัง) ระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 70 งาน NCD

4.มีเสถียรภาพทางการเงิน

(พอเพียง และมีประสิทธิภาพ)
                   5.
สถานการณ์การเงินการคลัง
หน่วยบริการวิกฤตไม่เกิน
ระดับ 4 ยุทธ 2 / งานบริหาร

5.มีระบบข้อมูล มีความเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายและน่าเชื่อถือ

(มาตรฐานคุณภาพและระบบ
ข้อมูล)             6.หน่วย
บริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 5ด้าน ร้อยละ 95    
                         (  
smart hospital )             
               7.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 
ระดับ 2 ยุทธ2/งานข้อมูล

6.มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

6.มีส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง

(Smart Office)                
              8.ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานติดดาว / HA /
Green and clean งานENV

7.Healthy city/(Health literacy)

8.การประสานแนวราบ การมีส่วนร่วม งานชุมชน

3.สนับสนุนความรว่มมอืของภาคี
เครอืขา่ยในการดแูลสุขภาพ

ชุมชนเข้มแข็ง เปน็ต้นแบบในการดูแล
ตนเองเปน็เครือข่าย  และมีส่วนร่วม

ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ

7.มีชุมชนต้นแบบในเร่ือง
พฤติกรรมลดโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง อย่างน้อย 7
 ชุมชน

1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ
ผู้รับบริการ ได้รับการดูแลตาม

มาตรฐาน ปลอดภัย ดูแลตนเองได้

2  การบริหารจัดการทรัพยากร
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นธรรม

องค์กร มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



1.บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 9.Mindset
10.บคุลากรระดับความสุข  ไม่ต่ า

กวา่ ร้อยละ 70 ทีม HRD
2.บคุลากรมีความเช่ียวชาญในการ
ดูแลผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 10.Competency ทีม HRD

3.บุคลากรมีความสุขและขวัญ
ก าลังใจ ปลอดภัยในการท างาน 11.Role Model

11.บุคลากรทีม่ีภาวะเส่ียง 
ได้รับการปรับเปล่ียน ร้อยละ

 80 ทีม HRD

4.บคุลากรเปน็Role Model 
แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

12.Word Value

8.บุคลากรระดับความผูกพัน 
ไม่ต ากว่า ร้อยละ 70

ทีม HRD
หมายเหต ุสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม

4.การพัฒนาบคุลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ และมคุีณธรรม


