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นโยบายของประธานเครือข่ายสุขภาพอำเภอควนเนียง 

 ในการทำงานสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอำเภอควนเนียงยังเป็นโอกาสพัฒนาในเร่ืองของการทำงานเป็นทีม การทำงานเช่ือมโยงกับเครือข่ายต่ างๆในอำเภอ เน่ืองจาก
ปัญหาสาธารณสุข หลายด้านในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพียงด้านเดียวได้  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีเป้าหมาย หรือตัวช้ีวัดมากมาย ซ้ำซ้อน อาจทำให้
ขาดหัวใจในการทำงาน เพียงทำงานมุ่งตอบตัวช้ีวัด และการทำงานโดยไม่ได้ตอบปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการที่จะทำงานเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วม กัน CBL (Context Based Learning)
นำไปสู่การแลกเปล่ียน ซึมซับระหว่างกัน ยังผลให้เกิดส่ิงที่เหนือความคาดหวัง มากกว่าตัวช้ีวัด โดยทั่วไปเพราะทำด้วยความที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ ส่ิงที่ค้นพบสำคัญอาจจะไม่ใช่เป้าหมาย
ที่ดีเลิศ แต่เป็นความร่วมมือ ความสุขของเจ้าหน้าที่ และบริการที่ประชาชนได้รับ จากปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน เช่น ผู้พิการ การค้นพบและ มีภาวะแทรกซ้อนก็มากข้ึน การได้รับ
โอกาสในสังคมเท่าเทียมกัน การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือการดำรงชีวิต ขาดผู้ดูแล  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มากข้ึน ควบคุมอาการได้ไม่ดีแล้วคนที่เก่ียวข้องต้องได้รับความรู้และ
เข้าใจมิติที่จะร่วมดูแล อีกทั้งผู้สูงอายุที่มากข้ึน และผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดคนดูแล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

นโยบายสาธารณสุขอำเภอควนเนียง 
 

      เราจะร่วมมือกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กรมีความเป็นพี ่เป็นน้องเคารพและให้  
เกียรติ ซึ ่งกันและกัน ยึดแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  (ด้านสาธารณสุข) โดย 
ขับเคลื่อน ค่านิยมองค์กร MOPH บนหลักการของความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ที่ประชาชนจับต้องได้เพื่อสร้าง  
การยอมรับ ความเชื ่อถือของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้งผู ้ให้บริการและผู ้ร ับบริการ โดยเน้นแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

1. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพ และ สํานักงานสาธารณสุข   
     จังหวัด  
2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐานโดยสหวิชาชีพ และเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
3. ติดตาม กำกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้มีสุขภาวะ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย  
4. พัฒนาหน่วยงานตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้รับบริการ ประชาชนและบุคลากรมีสุขภาพดี  
5. มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วม และ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร  
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ  

บุคลากร สิ่งแวดล้อมและชุมชน  
8. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และศึกษาวิจัยในเครือข่ายบริการ  
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและสามารถนําไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน์แก่องค์กรและชุมชน  
10. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย 
      บริการอย่างต่อเนื่อง  
11. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
      อําเภอและตําบล ประสานการดําเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน ทุกกลุ่มวัย ผ่าน   
      เครือข่าย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอและระดับตําบล  
12.  สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้กับบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความ   

         ภาคภูมิใจในการทํางานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกดิ 
       การประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

 
ให้ไว้   ณ   วันที่   ๑   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๕  
 

                                              
(นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์) 

สาธารณสุขอำเภอควนเนียง 



ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  House Model 



       ประเด็นจุดเน้น 
 1.เพ่ิมการเข้าถึง ลดรอคอย พัฒนาระบบการบริการแบบไร้รอยต่อ 
 2.ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งเครือข่าย 
 3.พัฒนาระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งภายใต้การเปลี่ยนแปลง 

 

4.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัย 
  ปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ 
 1.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 1.1 ส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี (ผู้สูงอายุร้อยละ 19)     

  1.2 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลตาม Care Plan (ข้อเข่าเสื่อม/พลัดตกหกล้ม/สมองเสื่อม)    

 2.โรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 2.1 โรคเบาหวาน (ลดผู้ป่วยรายใหม่/ลดภาวะแทรกซ้อน)   

  2.2 โรคความดันโลหิตสูง (ลดผู้ป่วยรายใหม่/การควบคุมระดับความดันโลหิต)   

  2.3 โรคติดต่อที่เป็นปัญหา (โควิด-19/ไข้เลือดออก)    

  2.4 สุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย    

  2.5 โรคหลอดเลือดสมอง     

  2.6 โรคหัวใจและหลอดเลือด    

      
 

 

 

 

 



แผนพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้มีคุณภาพ 

ระบบบริหารจัดการอย่าง
มีคุณภาพและโปร่งใส 

จัดระบบบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ร้อยละ 92  

ธีระ 
    

ส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน ร้อยละ 100 

ธีระ 

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการ
สุขภาพ 

สร้างเครือข่ายสุขภาพที่ 
เข็มแข็ง 

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 85 

ธีระ 
    

จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 35 ล้าน
คน 

อัจฉรา 
    

ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่
เหมาะสม ให้กับประชาชน ร้อยละ 75 

อัจฉรา 

3 พัฒนาหน่วยบริการ
สุขภาพ 

หน่วยบริการสุขภาพมี
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ติดตาม ประเมินมาตรฐาน
ของหน่วยบริการ 

ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ร้อยละ 60 

กฤษฎา 

    
ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการ
อนุญาต ร้อยละ 50 

กฤษฎา 
    

ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมายกำหนด ร้อยละ 30 

กฤษฎา 



    
จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 3,500 ทีม 

 

    
ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยา
อย่าง     สมเหตุผล (RDU province) ที่กำหนด ร้อยละ 
30 ของจังหวัดทั้งหมด (23 จังหวัด) 

กฤษฎา 

4 พัฒนาระบบบริการ
แบบองค์รวม ได้
มาตรฐาน ใช้
เทคโนโลยีทันสมัย  

ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน 
เข้าถึงเทคโนโลยีและมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี  

การจัดบริการตามกลุ่มอายุ/
ประเมินความรอบรู้
พฤติกรรม/การประเมินหน่วย
บริการ พัฒนาสารสนเทศ 
สถานีสุขภาพดิจิทัล 

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่
เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

อัจฉรา 

    
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ  86 อัจฉรา     
เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103  
ตัวชี้วัด Proxy :ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมี
พัฒนาการสมวัย    ร้อยละ 35 

อัจฉรา 

    
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวน
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 

อัจฉรา 
    

ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล
ตาม Care Plan ร้อยละ 95 

วรรณวิสา 



    
ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness 
Plan) ร้อยละ 50 

วรรณวิสา 
    

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 

วรรณวิสา 

    
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 

วรรณวิสา 

    
อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ 70 อัจฉรา     
ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน≥ร้อยละ 70 

สุภิดา 
    

ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ≥ร้อยละ 93 

สุภิดา 
    

อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ร้อยละ 88 

กฤษฎา 
    

อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 90 

กฤษฎา 
    

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน           
< 3.6 : 1000 ทารกเกิดมีชีพ 

อัจฉรา 
    

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ร
อยละ 80 

วรรณวิสา 
    

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน วรรณวิสา 



    
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำ
ในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80 

วรรณวิสา 
    

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก               
> ร้อยละ 60 

สุภิดา 
    

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และ
ไส้ตรง > ร้อยละ 50 

สุภิดา 
    

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 
ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) ร้อยละ 60 

วรรณวิสา 

    
ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 75 

สุภิดา 

5 พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร 

บุคลากรมีสมรรถนะ สร้าง
ขวัญกำลังใจและมี 

พัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
แรงจูงใจ  

หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพระดับ
อำเภอ 

ธีระ 

 

 

 

 

 



                                     

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จังหวดัสงขลา 

 
ชื่อเว็บไซต์ https://www.knho.go.th/ 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา    

วัน/เดือน/ปี  1  พฤศจิกายน   256๕        

หัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

รายละเอียดข้อมูล        

 --นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

Link ภายนอก ............................-............................................................................................... ......... 

หมายเหตุ..................................................................................................................... ............................. 

 
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                               ผู้อนมุัติรับรอง 
 
 
                                                                     
                   (นายธีระ  เย่าเฉื้อง)                        (นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       สาธารณสุขอำเภอควนเนียง 
 วันที่   1  พฤศจิกายน   256๕        วันที่   1  พฤศจิกายน   256๕                     

 
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 
 

(นางสาววรรณวิสา  มาลย์โรจน์) 
นักวิชาการสาธารณสุข 

วันที่   1  พฤศจิกายน   256๕ 
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