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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข พ.ศ.๒565 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

โรงพยาบาลควนโดน 

วิสัยทัศน์  
“องค์กรมาตรฐาน ผสานพลังภาคี สู่ประชาชนสุขภาวะที่ดี ตามวิถีพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสุขภาพแบบผสมผสานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

ต่อผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนางานสาธารณสุขอ าเภอควนโดน 
1. การพัฒนาระบบสุขภาพแบบผสมผสานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์หลัก 
1. มีระบบบริหารจัดการและบริการที่ดี มีมาตรฐาน  
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 
3. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขตามวิถีพอเพียง 

เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ือพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA (รพ) 
๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน PMQA (สสอ.) 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริบทของพ้ืนที่ 
๑. ร้อยละของงานที่มีแนวทางปฏิบัติงาน(CBG)ครอบคลุมทุกงาน ร้อยละ100 
๒. ร้อยละของงานที่มีการปฏิบัติตามแนวทาง(CBG)ครอบคลุมร้อยละ70 



๒ 

 

พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกัน 
๑. ร้อยละของการส่งต่อผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี เครือข่าย  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 

1. ต าบลจัดการสุขภาพผ่านระดับดีเยี่ยม  
2. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ(DHS DHB พชอ.) 

     3.   ร้อยละ50 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค ตามวิถีพอเพียง  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ือพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค ตามวิถีพอเพียง 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก วัยก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยรุ่น 

1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ 
2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด ๕ ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ 
3. อัตราการเกิดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี 
4. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย 
5. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ – ๕ ปีสูงดีสมส่วน 
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
7. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ ๐ –๑๒ ปีฟันดีไม่มีผุ 
8. ร้อยละของนักเรียน ๐ – ๑๒ ปีได้รับบริการทันตกรรม 
9. ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก ๐ –๒ ปีที่พาเด็กมารับบริการในคลินิก WCC ได้รับการฝึกทักษะ

แปรงฟัน 
10. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

พัฒนาระบบงานผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๑. ร้อยละผู้สูงอายุ/ผู้พิการได้รับการคัดกรองสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
๒. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term care)ใน

ชุมชน 
พัฒนาระบบงานงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๑. ระดับความส าเร็จของการคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง 
๒. อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพลดลง 



๓ 

 

๓. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขมีระบบการคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๔. อัตราป่วยผู้ป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน 50ต่อแสนประชากร 
๕. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในรอบ 28 วัน (secondary case) 
๖. อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
๗. ไม่มีผู้ป่วยตายจากโรคอุจาระร่วง 
๘. อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 

พัฒนาระบบงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
๑. ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
๒. ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ด ี
๓. ร้อยละประชาชนอายุ ๓๕ปีขึ้นไปได้รับการตรวจเบาหวาน 
๔. ร้อยละประชาชนอายุ ๓๕ปีขึ้นไปได้รับการตรวจความดัน 
๕. ร้อยละผู้ป่วย ความดัน/เบาหวานได้รับการคัดกรองโรคไตเรือรัง 
๖. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี 
๗. อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี 

ตัวช้ีวัดวิถีพอเพียง  
๑. ร้อยละของครัวเรือน ปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน(Happinometer)ไปใช้ 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน คป.สอ. 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
4. ร้อยละของการด าเนินงานการบริหารจัดการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุน(งบค่าเสื่อม)ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 
5. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินITA 

พัฒนาการท างานเป็นทีมเพื่อให้บริการเชิงรุก 
๑. ระดับความส าเร็จของคปสอ.ในการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 
๒. ร้อยละของการเยี่ยมบ้านคุณภาพ 

พัฒนาระบบ ICT 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม 

พัฒนาระบบควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผล 



๔ 

 

๑. ระดับความส าเร็จของการนิเทศผสมผสานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๒. ร้อยละของโครงการ/แผนงานที่มีการติดตาม ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เพ่ือพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1. ระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ green and 
clean 

2. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขผ่านมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
3. ร้อยละของหน่วยงานและโรงครัว โรงเรียน/ศพด. ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
4. ร้อยละของโรงอาหารและโรงครัวโรงเรียนมัธยม โรงเรียนเอกชนระดับประถม มัธยม ผ่าน

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
5. ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ 
๑. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านอาหารและยาจังหวัดชายแดนติดต่อระหว่างประเทศ 
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