


ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของอ าเภอควนเนียง
โรคติดต่อ โรค Covid-19 โรคไข้เลือดออก    
โรคเร้ือรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง ผู้ป่วยระยะท้าย
กลุ่มแม่และเด็ก High risk Pregnacy โรคฟันผุ

4.Smart Organization

4.เพ่ือสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ

๕.เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ และมีความสุขในการท างาน
ประเด็นจุดเน้น

1.covid-19 (ลดป่วย ลดตาย) 
2.DM/HT (Control/Heathty city/Pre DM HT)
3.Asthma Copd (Total control) 

เป้าหมาย
ประชาชนในอ าเภอควนเนียงมีสุขภาวะ ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของอ าเภอควนเนียงแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน
2.เพ่ือพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และระบบบริการท่ีเป็นเลิศ 
๓.เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

นโยบายของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปีงบประมาณ 2565
หลักคิดการพัฒนางานให้ส าเร็จ

ให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ จุดเน้น และการวางแผนทางยุทธศาสตร์
การท างานแบบไร้รอยต่อ เป็นหน่ึงเดียว ไม่มีความขัดแย้ง 
การประสานงาน การมีส่วนร่วม ความสามัคคี ท าให้เกิดความย่ังยืน การท างานราบร่ืนมีความสุข



วิสัยทัศน์ 
คปสอ.ควนเนียง เป็นเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพช้ันน าของจังหวัดสงขลา ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะ
วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลควนเนียง
พันธกิจ 

2.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคของอ าเภอ ให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับความ 
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี การพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจ าเป็นในการ พัฒนาในทุกมิติ

และการบริหารท้ังในระดับพ้ืนท่ี
6.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และระบบการบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของอ าเภอควนเนียงแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน
2.เพ่ือพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และระบบบริการท่ีเป็นเลิศ 
๓.เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4.เพ่ือสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้
๕.เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ และมีความสุขในการท างาน

ค่านิยม บุคลากรมีการเรียนรู้ มีความสุข สามัคคี พร้อมรับทุกสถาการณ์ และท างานเป็นเครือข่าย
K=Knowledge (เรียนรู้)
H=Happyness (มีความสุข)
U=unity (มีความสามัคคี)
A=Aglity (พร้อมรับทุกสถานการณ์)
N=net work (ท างานเป็นเครือข่าย)

1.พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ัวทุกพ้ืนท่ี ส่งเสริมภาคีทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ 

3.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพท้ังในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหารท่ีสามารถสนองตอบต่อ  

5.ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพเป็นปัจจุบันมีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาระบบบริการ

เป็นโรงพยาบาลชุมชนช้ันน าของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ของพ้ืนท่ีให้ย่ังยืน 

ปัญหาและแนวโน้มความต้องการของพ้ืนท่ีได้อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เป็นธรรม และทันท่วงที
4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็ง ให้ประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้



แผนพัฒนายุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(KRA) ผู้รับผิดชอบ

Fast  ISOLATION   Fast  ISOLATION   100%
Fast ATK Fast ATK  2% ประชากร
Fast Vaccince Fast Vaccince 95 %
Fast Protect Fast Protect  95 %
Fast Lockdown Fast Lockdown  90 %
Fast Favipiravir      Fast Favipiravir  98 %

(ผลลัพท์ท่ีดีด้านสุขภาพ)

(มาตรฐานคุณภาพและระบบข้อมูล)

Smart Hospital

2.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มเส่ียงลดลงเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา
3.ความพึงพอใจการบริการผู้ป่วยนอก 
มากกว่า ร้อยละ 80 ทุกแห่ง

2.เพ่ือพัฒนาสถานบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
ระบบบริการท่ีเป็นเลิศ

2.ผู้รับบริการโรคเร้ือรังมีความเช่ือม่ันและ
ไว้วางใจในบริการ

1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม
เส่ียงน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1.95

6.หน่วยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 
ด้าน ร้อยละ 955.มีระบบข้อมูล มีความเช่ือมโยงเป็น

เครือข่ายและน่าเช่ือถือ
ยุทธ2/งานข้อมูล

งาน NCD
1.ผู้รับบริการโรคเร้ือรังและครอบครัวได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานท่ีเป็นเลิศ

งานผู้ป่วยนอก/รพ.สต.

3.ผู้รับบริการโรคเร้ือรังมีสุขภาวะท่ีดีในการ
ด าเนินชีวิต

4.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ (โรคเร้ือรัง) ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 70

งาน NCD

2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

๓.เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการ มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

7.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Smart Hospital 
ระดับ 2

5.สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ
วิกฤตไม่เกินระดับ 4

4.มีเสถียรภาพทางการเงิน ยุทธ 2/งานบริหาร

1.พัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพ

1.เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ และโรค
ส าคัญของอ าเภอควนเนียงแบบมี
ส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน  
โรคโควิด-19 ลดติด ลดป่วย ลด

ตาย

1.PCT                           
2.case managemeng 
3.operation



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(KRA) ผู้รับผิดชอบ(Smart Office)                              8.
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดดาว / HA /Green 

6.มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 8.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดดาว/HA/Green
7.มีส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้ป่วยโรคเร้ือรัง and clean
8.Healthy city / Health literacy
9.การประสานแนวราบ การมีส่วนร่วม งานชุมชน

หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

4.การพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ 
และมีคุณธรรม

๕.เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้  
ทักษะ และมีความสุข และ
ปลอดภัยในการท างาน

10.เสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กร

งานENV

3.สนับสนุนความ
ร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการดูแล
สุขภาพ

4.เพ่ือสร้างระบบการจัดการ
สุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้

9.มีชุมชนต้นแบบในเร่ืองพฤติกรรมลด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อย่างน้อย 7 
ชุมชน

ทีม HRD

10.บุคลากรระดับความผูกพัน ไม่ต ากว่า 
ร้อยละ 70

11.เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
12.เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ความสุขและ
ความปลอดภัยในการท างาน
13.เสริมสร้างบุคลากรเป็นRole Model 
แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

11.บุคลากรระดับความสุขไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
70
12.บุคลากรท่ีมีภาวะเส่ียง ได้รับการ
ปรับเปล่ียน ร้อยละ 80


