
1 
 

 

 

 

 

 
 
 

ประเด็นจุดเน้น ปี งบประมาณ 2562  
เพิ่มความร่วมมือ   เพิ่มการประสานงาน  เพิ่มการค้นหา   เพิ่มการเข้าถึง    เพิ่มการเฝา้ระวัง 
1. รพ.สต.ติดดาว    1.ระบบข้อมูลสารสนเทศ  1.งานวัณโรค   1.การควบคุม ดูแล DM &HT            1.DHF/ชิกุนคุนยา/โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
2.PCC     2.ระบบงาน PCT   2.งานอนามัยแม่และเด็ก  2.snap/intermediatcare    
3.No FOAM       3.บุหรี ่
    
ลดความแออัด     พัฒนาให้ดีกวา่เดิม   
4.ระบบงาน ECS     1.พชอ.      /2.RDU /3.ทันตกรรม  / 4. Green and clean/ 5.แพทย์แผนไทย / 6.การพัฒนาบุคลากร / 7.คุณภาพบัญชี A 

 

เป็นเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพชั้นน าของจังหวัดสงขลา 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาวะ 

 

เป้าประสงค์หลัก   1.ระบบบริการมีมาตรฐาน คุณภาพและเช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพ 
     2.ระบบบริหารจัดการทรัพยากร คน เงิน ของ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
     3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ 
     4.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
     5.หน่วยงานมีการพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     6.บุคลากรมีคุณธรรม สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

1.ผู้รับบริการโรคเรื้อรังและครอบครัว
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เป็นเลิศ 
2. ผู้รับบริการโรคเรื้อรังมีความเชื่อมั่น
และไวว้างใจในบริการ 
3.ผู้รับบริการโรคเรื้อรังมีสุขภาวะที่ดีใน
การด าเนินชีวิต 
 

 

2.การบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีเสถียรภาพทางการเงิน 
2.มีระบบข้อมูล มีความเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ย
และน่าเชือ่ถือ 
3.มีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
4.มีสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
 

4.การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
และมีคุณธรรม 

1.บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร 
2.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3.บุคลากรมีความสุขและขวัญก าลังใจ 
ปลอดภัยในการท างาน 
4.บุคลากรเป็นRole Model แบบอย่าง
ในการดูแลสุขภาพ 
 

 

3.สนับสนุนความร่วมมือของภาคเีครือข่ายใน
การดูแลสุขภาพ 

1.ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการดูแลตนเอง
เป็นเครือข่าย  และมีส่วนร่วมในการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์คปสอ.ควนเนียง 
ปี 2564 
 วิสัยทัศน์ 
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แผนยุทธศาสตร์คปสอ.ควนเนียงปีงบประมาณ 2564 
นโยบายของประธานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียง 

 ในการท างานสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียงยังเป็นโอกาสพัฒนาในเรื่องของการท างานเป็นทีม การท างานเช่ือมโยงกับเครือข่ายต่ างๆในอ าเภอ เนื่องจาก
ปัญหาสาธารณสุข หลายด้านในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพียงด้านเดียวได้  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีเป้าหมาย หรือตัวช้ีวัดมากมาย ซ้ าซ้อน อาจท าให้
ขาดหัวใจในการท างาน เพียงท างานมุ่งตอบตัวชี้วัด และการท างานโดยไม่ได้ตอบปัญหาของพื้นท่ี ความต้องการท่ีจะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน CBL (Context Based Learning)
น าไปสู่การแลกเปล่ียน ซึมซับระหว่างกัน ยังผลให้เกิดส่ิงท่ีเหนือความคาดหวัง มากกว่าตัวชี้วัด โดยท่ัวไปเพราะท าด้วยความท่ีมีหัวใจเป็นมนุษย์ ส่ิงท่ีค้นพบส าคัญอาจจะไม่ใช่เป้าหมาย
ท่ีดีเลิศ แต่เป็นความร่วมมือ ความสุขของเจ้าหน้าท่ี และบริการท่ีประชาชนได้รับ จากปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน เช่น ผู้พิการ การค้นพบและ มีภาวะแทรกซ้อนก็มากขึ้น การได้รับ
โอกาสในสังคมเท่าเทียมกัน การเพิ่มศักยภาพเพื่อการด ารงชีวิต ขาดผู้ดูแล  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมากขึ้น ควบคุมอาการได้ไม่ดีแล้วคนท่ีเกี่ยวข้องต้องได้รับความรู้และ
เข้าใจมิติท่ีจะร่วมดูแล อีกท้ังผู้สูงอายุท่ีมากขึ้น และผู้ป่วยติดเตียงท่ีขาดคนดูแล 
 เป้าหมาย 

- ท างานเป็นทีมเดียวกัน 
- เป้าหมายเดียวกัน essential care 
- ตอบสนองต่อการดูแลตนเองได้ 

 
 ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของอ าเภอควนเนียง 

    โรคติดต่อ  โรคอุจจาระร่วง   โรคไข้เลือดออก โรควัณโรคโรคเอดส์    
 

    โรคเรื้อรัง  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

    กลุ่มแม่และเด็ก  ภาวะซีดใกล้คลอด  การตั้งครรภ์วัยรุ่น โรคฟันผุภาวะโภชนาการ 
 

ค่านิยม        พฤติกรรมบริการเด่น เน้นแก้ปัญหา พัฒนาท้ังระบบ เคารพสิทธิผู้รับบริการ 
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วิสัยทัศน์ คปสอ.ควนเนียง  ปี 2564 

เป็นเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ชั้นน าของจังหวัดสงขลา ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ 

  พันธกิจ  
1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของอ าเภอให ้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการ 

ของประชาชนในพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ให้มี ความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบรหิาร ท่ีสามารถสนองตอบต่อปัญหา  

และ แนวโน้มความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เป็นธรรม และทันท่วงที  
  3.พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ  ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
  4.ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศ สุขภาพให้มีความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพที่สามารถรองรับการพัฒนาการบริการ  
        และการ บริหารทัง้ในระดับพ้ืนที่  
  5.พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์หลัก 
   1.ระบบบริการมีมาตรฐาน คุณภาพและเช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพ 
   2.เพื่อให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากร คน เงิน ของ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
   3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ 
   4.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   5.หน่วยงานมีการพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   6. บุคลากรมีคุณธรรม สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นจุดเน้น ปี งบประมาณ 2562  
เพิ่มความร่วมมือ   เพิ่มการประสานงาน  เพิ่มการค้นหา   เพิ่มการเข้าถึง    เพิ่มการเฝา้ระวัง 
1. รพ.สต.ติดดาว    1.ระบบข้อมูลสารสนเทศ  1.งานวัณโรค   1.การควบคุม ดูแล DM &HT            1.DHF/ชิกุนคุนยา/โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
2.PCC     2.ระบบงาน PCT   2.งานอนามัยแม่และเด็ก  2.snap/intermediatcare    
3.No FOAM       3.บุหรี ่
    
ลดความแออัด     พัฒนาให้ดีกวา่เดิม   
4.ระบบงาน ECS     1.พชอ.      /2.RDU /3.ทันตกรรม  / 4. Green and clean/ 5.แพทย์แผนไทย / 6.การพัฒนาบุคลากร / 7.คุณภาพบัญชี A 

 
 


