
วิสัยทัศน์ (VISION) ) โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  
“โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน  มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง หลากหลายแพทย์ทางเลือก”  
 

ค้าส้าคัญ นิยาม 

มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นตัวอย่างของสถานที่ท้างานที่เอื อต่อสุขภาพ (Healthy workplace) และบุคลากรของ
โรงพยาบาลเป็นแบบอย่างของ    ผู้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับการดูแลในชุมชน และการ
ด้าเนินงานเชิงรุกในชุมชน ดูแลคนดีไม่ให้ป่วย ดูแลคนป่วยไม่ให้ป่วยซ ้า/ ป่วยหนักขึ น สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามอัฒภาพ 

ประชาชนสุขภาพดี สุขภาพดีประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.สุขภาพทางกายดี (Physical Health) คือ มีสภาพร่างกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 2. 
สุขภาพทางจิต (Mental Health) คือ มีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับชั นสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้มีสุขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีด้วย 

3. ) สุขภาพทางสังคม (Social Health) คือ การมีสภาพของความเป็นอยู่หรือการด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ภาคี เข้มแข็ง กระบวนการท้างานโดยการขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ(พชอ.) นิคมน ้าอูน การท้างาน เน้นการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน้าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะ
ทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน 

 

หลากหลายแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการใช้บริการแพทย์ทางเลือกภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านแพทย์แผนไทย กายภาพบ้าบัดและการฝังเข็ม) 

 

๒. พันธกิจ (Mission) 



           ๑.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
           ๒.ให้บริการตามมาตาฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย 
           ๓.สนับสนุนการท้างานเชิงรุกขับเคลื่อนงานโดยพชอ.เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
           ๔.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะความช้านาญในการให้บริการแพทย์ทางเลือกภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
           ๕.บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๓. เป้าประสงค์(Goal):- 

 ๑.ประชาชนสุขภาพดีภายใต้การจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 

      ๒.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

 ๓.ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

      ๔ .บุคลากรมีความรู้ ทักษะความช้านาญในการให้บริการแพทย์ทางเลือกภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๕.การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 

๔. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
   ๑. การบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ 
    ๒. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและธ้ารงการพัฒนคุณภาพให้เกิดความยั่งยืน 
   ๓. การขยายบริการและพัฒนาศักยภาพในการดูแลกลุ่มโรคส้าคัญเพ่ิมมากขึ น  
   ๔. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกสภาสุขภาพอ้าเภอ(DHS) ให้ชุมชนมีบทบาทในการแก้ปัญหาสุขภาพในพื นที่ 

๕. สมรรถนะหลักขององค์กร ( Core Competency)  
-บูรณาการบริการแพทย์ทางเลือกกับบริการ 4 มิติ (รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู) ขับเคลื่อนการท้างานในชุมชน 
  
๖.เข็มมุ่ง/จุดเน้นโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ปี ๒๕๖๓ 
จุดเน้น๑ ส่งเสริมป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย(วัยเด็ก เน้นพัฒนาการสมวัย, วัยเรียน เน้น   Teenage  Preg , วัยรุ่น เน้น ยาเสพติด RTI, ผู้สูงอายุเน้น LTC, NCD  



จุดเน้นที่ ๒ สนับสนุนการท้างานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย( พชอ.) 
จุดเน้นที่ ๓ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ในกลุ่มโรคส้าคัญ( ACS Stroke ,DM ,HT , Sepsis,  Sever HI ) 
จุดเน้นที่๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความช้านาญในการให้บริการแพทย์ทางเลือก(แพทย์แผนไทย  กายภาพบ้าบัดและการฝังข็ม) 
จุดเน้นท่ี ๕ บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๗. ค่านิยม (Value) โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

คือ NIKHOM ย่อมาจาก 

- N : Net work  ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าของประเด็นสุขภาพ    

- I  : Information system : ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

- K : Knowledge :การจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

- H : Healthy : สุขภาพดีทั งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาน 

- O : Originality : สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ       
-   M : Management : กระบวนการบรหิารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ     

๘.ยุทธศาสตร์   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนมี ๔ ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี๑  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

ยุทธศาสตร์ท่ี๒  บริการเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ บุคลากรเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ......โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน..........................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......2 ตุลาคม 2564................................................................................................... 
หัวข้อ: ........................................................................................................... ................................... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
  ผู้บรหิารหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน หน้าท่ีอ้านาจของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วน 
  ราชการกระทรวงสาธารณสุข วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม แจ้งเวียนแบบแสดงความ 
 บริสุทธ์ิใจในการจัดซื อจัดจ้าง 2565 นโยบายและยุทธศาตร์ของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ้าปี   2565 แผนการจดัซื อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดปุระจา้ปี 2565 แผนปฏิบตัิการประจ้าป ี2565 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 ข้อบังคับส้านักงาน
ปลัดกระ ทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาราชการส้านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อินโฟกราฟฟิก
คณะกรรมการ จริยธรรม ประจา้ส้านักงานปลัดการทรวงสาธารณสขุ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน การวิเคราะห์การจดัซื อ จัดจ้างและการจัดหาพสัดุประจ้าปี 2564 
  คณะกรรมการโรงพยาบาลคณุธรรมโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนคิมน ้าอูนปีงบประมาณ 2565 
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคลของโรงพยาบาลนคิมน ้าอูน ปีงบประมาณ 2565 
  ข้อก้าหนดจริยธรรมเจา้หน้าท่ีของรัฐ ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
Link  ภายใน: ........ ……………………………………………………………………………………………………................ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ) (นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ) 
ต้าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช้านาญการ 

                  
ต้าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช้านาญการ 

                  
วันที่..2.....เดือน....ตลุาคม.....พ.ศ…2564.....       วันที่..2.....เดือน....ตลุาคม.....พ.ศ…2564...       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน์  เจียมไพเราะ 
(นายภาณุวฒัน์  เจยีมไพเราะ) 

ต้าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์                   
วันที่..2.....เดือน....ตลุาคม.....พ.ศ…2564..... 

 
 

 




