
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       13  ธันวาคม  พ.ศ.2564  

เร่ือง ขออนุญาตนําขอมูลเผยแพรตอสาธารณะ   

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดูได และตองดําเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือใหบริการตามภารกิจและอํานวยความสะดวกให
ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก มีความถูกตอง ชัดเจน ครบถวนเปนปจจุบัน นั้น 

ขอเท็จจริง 
ในการนี้ โรงพยาบาลสวางอารมณ ไดดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน ใน

เว็บไซตของโรงพยาบาลสวางอารมณ (ตามเอกสารท่ีแนบ) 

ขอเสนอแนะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตใหนําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน 

 
 

     (นางสุมาลย โชติชวง) 
  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
 

- รับทราบ 
- อนุญาต 

 

 
 

(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

  
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธาน ี                           

วัน/เดือน/ป  22  พฤศจิกายน  2564       

หัวขอ MOIT_2_หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน      

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบัน    - วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH             
 - พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   - ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
 - ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564            .     
           - อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน 
 - ยุทธศาสตรประเทศ โดยรวม                  - นโยบายยทุธศาสตรของโรงพยาบาล ปงบ 2565            
 - แผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน และการติดตามการประเมินผลการดําเนินการตามแผนฯ
 - แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ
 - หลักเกณฑ ข้ันตอนการแกปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ  
ของเจาหนาท่ีและการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ                             
 - คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน   
 - คูมือข้ันตอนการใหบริการ                                                              
 - รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการและการ
รองเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ                                              
 - ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง                                                                                     .                         

URL ท่ีนําข้ึนเผยแพร                                                                                   
หมายเหตุ....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
 (นางสุมาลย  โชติชวง) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
      วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2564                 วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2564                

ผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(นางสาวอมรรัตน หงสยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                              วันท่ี   22 พฤศจิกายน 2564    

 



วิสัยทัศน(Vison)

พันธกิจ(Mission)

คานิยมองคกร(Core Value)

จากการทําแผนยุทธศาสตร ป 2562 ไดเพิ่มคานิยม รวมเปน 7 ตัว  (7’ Core Value of Sawangarom ) นั้น ในป 2564 ยังคงใชเหมือนเดิม  ดังนี้

1. Team   2. Value on Staff    3. Customer  Focus     4. Creative and  innovation

5. Systems Perspectiv  6. Continuous Process Improvement 7. Learning

ดังนั้น โรงพยาบาลยังคงคานิยม T2C แตในคําอธิบาย T2C มีคานิยมเปน 7 ตัว

เปรียบเทียบคานิยมกระทรวงสาธารณสุขและคานิยมโรงพยาบาลสวางอารมณ

คานิยมกระทรวงสาธารณสุข 

2565
คานิยมโรงพยาบาล 2556-2565 (มาตรฐาน HA)

M : Mastery เปนนายตนเอง

H : Humility ถอมตนออนนอม

O : Originality เรงสรางสิ่ง Creative and  innovation  

P : People centered

 approach ใสใจ

ประชาชน

Customer  Focus

Vision
Core Values 

ของกระทรวงสาธารณสุข

สรางสรรคงานนวัตกรรม. Creative and  innovation  

Systems Perspective 

Continuous Process Improvement 

Learning 

เนนผูปวยเปนศูนยกลาง. Patient & Customer Focus P : People centered approach 

ใสใจประชาชน

ทีมเดน Team work  M : Mastery เปนนายตนเอง

Value on Staff H : Humility ถอมตนออนนอม

เปรียบเทียบยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตรโรงพยาบาลสวางอารมณ

ยุทธศาสตรโรงพยาบาล : P-S-H-M

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4

Core Values ของโรงพยาบาลสวางอารมณ

พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรแหงความสุขใหแกเจาหนาที่ (Happy Workplace 

Strategy)

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Govermance 

Excellence)และพัฒนาองคกรความสุขแกเจาหนาที่ (Happy workplace Strategy)

Ø Creative and  innovation (สรางสรรคงานนวัตกรรม)

Ø Systems Perspective (มองเชิงระบบ)

Ø Continuous Process Improvement (พัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง)

Ø Learning (การเรียนรูและพัฒนา)

เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่ดี 

(Management Strategy)

บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

พัฒนาระบบการสรางสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกกลุมวัยรวมกับภาคีเครือขายและ

ประชาชน (Primary Strategy)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพองครวมแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพครอบคลุมระดับทุติยภูมิ

 (Secondary Strategy)

บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

เจาหนาที่มีความสุข

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข : 4  Excellence

Team work 

Ø Team work (ทํางานเปนทีม)

Ø Value on Staff (ใหคุณคาคนทํางาน)

Ø  Patient&Customer Focus (ปชช.เปนศูนยกลาง)

เปรียบเทียบวิสัยทัศนและคานิยมโรงพยาบาลสวางอารมณ

O : Originality เรงสรางสิ่งใหมเครื่อขายบริการที่มีคุณภาพ

สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion , 

Prevention & Protection Excellence)

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลสวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ 2565

                   “ ทีมเดน เนนประชาชนเปนศูนยกลาง สรางสรรคงานนวัตกรรม ”

                       (T2C: Team / Customer  Focus / Creative and  innovation)

คําอธิบายคานิยมโรงพยาบาล เพิ่มรายละเอียดของ T2C  2562-2567 (มาตรฐาน HA)

                1. จัดบริการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู คุมครองผูบริโภคแบบองครวมเชื่อมโยงทุกระดับ

                2. จัดระบบการสงตออยางมีมาตรฐาน

                3. บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

                4. สรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายและประชาชน

                5. สนับสนุนความรูดานวิชาการในพื้นที่

                6. สงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจเจาหนาที่

               เครือขายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข

ประชาชนสุขภาพดี



ยุทธศาสตรโรงพยาบาลสวางอารมณ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการสรางสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกกลุมวัยรวมกับภาคีเครือขายและประชาชน

(Primary Strategy)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพองครวมแบบบูรณาการอยางมีคุณภาพครอบคลุมระดับทุติยภูมิ

(Secondary Strategy)

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่ดี

(Management Strategy)

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรแหงความสุขใหแกเจาหนาที่ 

(Happy Workplace Strategy)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

1.       ปญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนลดลงโดยภาคีเครือขายและประชาชนมีสวนรวม

2.       ประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจ

3.       ระบบบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

4.       เจาหนาที่มีความสุขในการทํางาน

เข็มมุง ป 2565

         1.       พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงมุงเนน 2P safety

         2.   พัฒนาระบบการใหบริการตามมาตรฐาน Service excellence ป 2565

         3.      พัฒนาระบบการปองกันโรคติดเชื้ออุบัติการณใหม (Covid-19)

         4    พัฒนาระบบการเงินการคลังใหมั่นคง

         5.       สงเสริมการสรางความสุขในเจาหนาที่ขององคกร

แผนที่ยุทธศาสตร โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

Vision : โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาระบบสงเสริมปองกันคุมครอง

ผูบริโภคระดับปฐมภูมิทุกกลุมวัยรวมกับ

ภ า คี เ ค รื อ ข า ย แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น 

(Primary Strategy)   P 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพองครวมแบบ

บูรณาการอยางมีคุณภาพครอบคลุมระดับ

ทุติยภูมิ (Secondary Strategy) S  

ยุทธศาสตรที ่4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการดานบริหารเปนเลิศดวย

ธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
และพัฒนาองคกรแหงความสุขแกเจาหนาท่ี (Happy 
work place Strategy)  G H 

ยุทธศาสตรที่ 3 
เพ่ิมขีดสมรรถนะการบริหารและสนับสนุนระบบ

บริการสุขภาพแบบบูรณาการท่ีดี 

(Management) M 

Primary Strategy Secondary Strategy Happy Workplace Strategy Management Strategy 



วิสัยทัศน์Vison :
เครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าที่มีความสุข

พันธกิจMission : 1.จดับริการรักษาส่งเสริม ปูองกนั ฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวม
เชือ่มโยงทุกระดับ

2.จดับริการส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน

3.บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4.สร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่ายและประชาชน

5.สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการในพื้นที่

6.ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเจา้หน้าที่
ค่านิยมองค์กร  Core Value :ทีมเด่น เน้นผู้ปุวยเป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์งานนวัตกรรม( T2C: 

Team/Customer Focus/Creative and innovation)

1.พัฒนาระบบส่งเสรมิป้องกันคุ้มครองผู้บรโิภคระดบัปฐมภูมิทุกกลุม่วัย
รว่มกับภาคีเครอืข่ายและประชาชน (Primary Strategy)   P

2.พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพองค์รวมแบบบูรณาการอยา่งมีคุณภาพครอบคลุมระดบัทุตยิภูมิ 
(Secondary Strategy) S

3.เพ่ิมขีดสมรรถนะการบรหิารและสนับสนุนระบบบรกิารสุขภาพแบบบูรณาการทีด่ ี
(Management) M

4.พัฒนาระบบบรหิารจัดการดา้นบรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมมาภิบาล(Governance Excellence)และพัฒนาองค์กร
แห่งความสุขแก่เจ้าหน้าที(่Happy work place Strategy)   G H

แผนงานที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ  (พชอ.) แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบบรกิารให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน แผนงานที ่9 พัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนดา้นสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน แผนงานที ่10 องค์กรสามารถกระตุน้ จูงใจ สรา้งความสุขทัง้ทางดา้นรา่งกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร

1.โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะ
ประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุรภาพชีวิตระดับอ าเภอระดับ
อ าเภอ/ปฐมภูมิ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ/RM 1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล /HRD 1.โครงการบุคลากรปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ/RM, HR

แผนงานที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 5 กลุม่วัยและกลุม่ความ
ตอ้งการเฉพาะ

แผนงานที ่6 การพัฒนาคุณภาพบรกิารระดบัปฐมภูมิ PCU     1.1การพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนทางไต CAPD (4ด.) 2.องค์กรหัวใจดี เจา้หน้าที่มีความสุข/ภูมิพัฒน/์สุพจน์

1.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กสู่ความเป็นเลิศ/
ปฐมภูมิ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน/ปฐมภูมิ     1.2หลักสูตรการจดัการรายกรณีโรคเร้ือรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง (4ด.) 3.โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน(มาตรฐานบริการสาธารณสุข7ด้าน)/HR

2.โครงการส่งเสริมและเฝูาระวังด้านสุขภาพของนักเรียนและวัยรุ่น
อ าเภอสว่าง/ปฐมภูมิ

2.โครงการชุมชนสร้างสุขโดยต าบลจดัการคุณภาพชีวิตต้านโควิด/ปฐมภูม,ิ ทีมโควิด
    1.3 การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปุวยโรคติดเชือ้และการควบคุมการติด
เชือ้ (4ด.)

แผนงานที ่11 องค์กรสามารถสรา้งความรูส้ึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พรอ้มปฏิบัตภิารกิจขององค์กรให้บรรลุตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3.โครงการพัฒนาจดับริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาลและ
อ าเภออนามัยเจริญพันธุ/์จติเวช

3.โครงการพัฒนาคุณภาพระดับปฐมภูม/ิปฐมภูมิ     1.4 หลักสูตรระยะส้ันพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (4ด.) 1.โครงการพัฒนาศักยภาพทีมบริการ One Stop service/HR

4.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบรู้เท่าทันฉลาดสมวัย/ปฐมภูมิ แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service plan)     1.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัญฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (2 ปี) 2.โครงการพัฒนาวิชาการและการคิดค้นนวัตกรรมการจดับริการ/QMR

5.โครงการพัฒนางานส่งเสริมปูองกนัทันตสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
อ าเภอสว่างอารมณ์/ทันตะ

1.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอ าเภอสว่าง
อารมณ์/แผนไทย

    1.6 หลักสูตรการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ IMC  (4 ด.) 3.โครงการการพัฒนาการให้บริการ One Stop service ในกลุ่มโรคเฉพาะ/ARI TB /สายธาร

6.โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่นในระบบ
สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้งอ าเภอ/ปฐมภูมิ

2.โครงการพัฒนาระบบบริการการควบคุมและปูองกนัโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง/OPD

    1.7 การฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมสาขา 
ปริทันตวิทยา (1 ปี)

แผนงานที ่12 การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต.ตดิดาว ตอ่เน่ือง

7.โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงห์เพื่อเป็นพลัง บวร อ าเภอสว่าง
อารมณ์/ปฐมภูมิ

3.โครงการบูรณาการพัมนาระบบการดุแลผู้ปุวยระยะท้ายแบบประคับประคองpalliative
 care และการดูแลต่อเนือ่งที่บ้าน COC /ปฐมภูมิ

    1.8 หลักสูตรบริหารการพยาบาล/การจดัการทางการพยาบาล (4ด.) 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพสต.ติดดาวให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง/ปฐมภูมิ

8.โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุอ าเภอสว่างอารมณ์/ปฐมภูมิ
4.โครงการบูรณาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate care ) /
กายภาพ, IPD

    1.9 การปฏิบัติงานด้านจติวิทยาคลินิก (6 ด.) แผนงานที ่13 พัฒนาระบบการเงินการคลังทีม่ีประสิทธิภาพและมัน่คง

9.โครงการกระแสออกก าลังกายด้วยกจิกรรมกา้วท้าใจ/ส่ือสารองค์กร
,ปฐมภูมิ

5.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่ออย่างมี
มาตรฐาน/ER

2.โครงการฟื้นฟูตามสมรรถนะบุคลากรตามวิชาชีพของบุคลากร ประจ าปี /HRD 1.โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านการเงินการคลัง/บริหาร

10.โครงการปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีนทุกกลุ่มวัย/ปฐมภูมิ 6.โครงการพัฒนาระบบการเฝูาระวังปูองกนัและดุแลความเส่ียงโรคหัวใจ/ER     2.1 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางทันตกรรม แผนงานที ่14 พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพ่ือสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็น

11.โครงการสร้างเสริมความรอบรู้และส่ือสารด้านสุขภาพอ าเภอส่วาง
อารมณ์/ส่ือสารองค์กร

7.โครงการพัฒนาระบบการเฝูาระวังปูองกนัและดุแลความเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง/ER     2.2 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย 1.โครงการบริหารจดัการระบบพัสดุและการเงิน/บริหาร

12.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างสุขภาพด้วย 3อ. 2ส. 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์/ปฐมภูมิ

8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา/เมตตา
    2.3 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์

แผนงานที ่15 พัฒนาระบบสารสนเทศเวชระเบียนและสรา้งการจัดการความรูใ้นองค์กร เผยแพรสู่ป่ระชาชน

แผนปฏิบตักิารประจ าป ี2565 ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ ์
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13.โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขคนวัยท างาน/ปฐมภูมิ
9.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดเชือ้ในกระแสโลหิต 
Sepsis/IPD/ER

    2.4 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพกายภาพบ าบัด 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ eHealth Hospital 4.0/IT (ยุทธศาสตร์)

14.โครงการแกไ้ขปัญหาภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ/์ปฐมภูมิ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลโรคไตเร้ือรัง/OPD     2.5 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ (Data Hospital 4.0) ด้านการบริหารจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ IT (ยุทธศาสตร์)

แผนงานที ่3 แผนป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสีย่งดา้นสุขภาพ 11.โครงการส่งเสริมการใช้กญัชาทางการแพทย/์แผนไทย     2.6 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 3.โครงการพัฒนาระบบบริการ Smart hospital  /OPD

1.โครงการเฝูาระวังควบคุมและรักษาโรคไข้เลือดออก/ปฐมภูมิ 12.โครงการพัฒนาระบบบริการควบคุมและปูองกนัโรคโควิด 19/IC     2.7 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพพยาบลเวชปฏิบัติทั่วไป แผนงานที ่16 พัฒนาระบบการเงินการคลังโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (โปรง่ใส ถูกตอ้ง ตรวจสอบได)้

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงการเกดิโรคเบาหวานแล
ความดันโลหิตสูง/ปฐมภูมิ

13.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพด้านดรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง(COPD /
Asthma)/OPD

    2.8อบรมระยะส้ันแพทย์เวชศาสตร์ปูองกนัสุขภาพจติชุมชน 1.โครงการประชุมเผยแพร่ความรู้ เร่ืองการจดัวางระบบการควบคุมภายใน/บริหาร

3.โครงการปูองกนัแกป้ัญหาโรคเอดส์/เอสไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ าเภอสว่างอารมณ์/ปฐมภูมิ

14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง/ปฐมภูม,ิOPD     2.9 หลักสูตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพพยาบาล
2.โครงการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) โรงพยาบาลสว่างอารมณ์/
บริหาร

4.โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังปูองกนัและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ า/SRRT, ทีมโควิด

15.โครงการปูองกนัปัญหาการฆ่าตัวตาย/จติเวช     2.10 หลักสูตรอื่นๆ (ตามสิทธิก์ารพัฒนาความรู้) แผนงานที ่17  การพัฒนาระบบองค์กรสุขภาพทีม่ีมาตรฐาน

5.โครงการอาหารปลอดภัยอ าเภอสว่างอารมณ์/เภสัช 16.โครงการพัฒนาระบบบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด/จติเวช        2.10.1  ผู้บริหารระดับต้น 1.โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานHA ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง/HAQR

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน/เภสัช 17.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ปฐมภูมิ        2.10.2  ภาวะผู้น ายุคใหม่

7.โครงการพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรมและเภสัชปฐมภูม/ิเภสัช 18.โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาวัณโรค/ปฐมภูมิ        2.10.3  งานประกนัสุขภาพ สิทธิการรักษาต่างๆ

8.โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคการสร้างความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ(อย.น้อย)/เภสัช

19.โครงการพัฒนาอ าเภอสว่างอารมณ์สู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU province)/
เภสัช

       2.10.4  การเจรจาต่อรองไกล่เกล่ีย

9.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการกอ่นและ
หลังออกสู่ท้องตลาด/เภสัช

แผนงานที่ 8  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ        2.10.5 การปูองกนัและควบคุมการติดเชือ้ในรพ.

10.โครงการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด/ปฐมภูมิ 1.โครงการพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ/ER        2.10.6 การปูองกนัและการติดเชือ้โรคไวรัสโคโรน่า2019

11.โครงการปูองกนัการจมน้ าในเด็กอ าเภอสว่างอารมณ์/ปฐมภูมิ 2.โครงการปูองกนัการปูองกนัอุบัติเหตุบนทัองถนน/พชอ        2.10.7 การพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยกญัชาทางการแพทย์

12.โครงการแกไ้ขปูองกนัโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ/ปฐมภูมิ 3.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับผู้ปุวยสุขภาพจติ/จติเวช, ER        2.10.8 การพยาบาลผู้ปุวยโรค COPD Asthma

แผนงานที4่ พัฒนาระบบสิง่แวดล้อมและระบบป้องกันควบคุมการตดิเชือ้ที่
ปลอดภัยในโรงพยาบาล

       2.10.9 บันทึกทางการพยาบาล

1.โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมรักโรงพยาบาล (Green /clean 
hospital)/ENV

       2.10.10 กฎหมายทางสาธารณสุข

2.โครงการเฝูาระวังปูองกนัและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม/ENV

3.โครงการพัฒนาพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ(ESB) /HR

3.โครงการปูองกนัและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล/IC
4.โครงการมหกรรมวิชาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการโรงพยาบาลสว่าง
อารมณ์ประจ าปีงบประมาณ2565 /เภสัช

5.โครงการให้ความรู้ฟื้นฟูเจา้หน้าที่ภายในโรงพยาบาล /IC

6.โครงการพัฒนาศักยภาพเร่ืองการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคล่ือนย้ายและซ้อมแผนรับ
อุบัติเหตุหมู ่/ER

7.โครงการพัฒนาศักยภาพเร่ืองการซ้อมแผนอัคคีภัย /ปฐมภูมิ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จงัหวัดอุทยัธานีป ี2565

ประเดน็ยทุธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ัดระดบั ร.พ. ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

P1:การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
(พชอ.)

เพือ่พัฒนาในประเด็นทีเ่ปน็ปญัหาและ
บริหารแบบบรูณาการระหว่างหนว่ยงานที่
เกีย่วข้องเพือ่คุณภาพชีวิตทีดี่ในพืน้ทีอ่ าเภอ
สว่างอารมณ์

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พชอ.ระดับอ าเภอ

1.ฝากครรภค์รบ 5  คร้ัง ร้อยละ 80
2.ทารกแรกเกดิน้ าหนกั > 2500 gm  ไม่เกนิร้อยละ 7
3.มารดาและทารกได้รับการเยีย่มหลังคลอด ร้อยละ 80
4.เด็กแรกเกดิ-5ป ีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
5.นกัเรียนหญิงทีเ่ร่ิมมีประจ าเดือน ได้รับธาตุเหล็ก ร้อยละ 90
6.อัตราการต้ังครรภใ์น วัยรุ่น 15-19 ป ีไม่เกนิ 34 ต่อ 1000 
ประชากร

7.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85
8.เพือ่พัฒนาระบบการจัดบริการส่งเสริม ปอ้งกนั ทนัตสุขภาพ
กลุ่มหญิงต้ังครรภแ์ละเด็กปฐมวัย

9.เพือ่พัฒนาระบบการจัดบริการส่งเสริม ปอ้งกนั ทนัตสุขภาพ
กลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

10.เพือ่พัฒนาระบบการจัดบริการส่งเสริม ปอ้งกนั ทนัตสุขภาพ
กลุ่มประชาชนทัว่ไป

11.โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ร้อยละ 90

12.พระสงฆไ์ด้รับการคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 80
13. พระสงฆท์ีม่ีความเส่ียงได้รับการส่งต่อตรวจรักษา ร้อยละ 100

14.มีคลินกิผู้สูงอายใุนระบบบริการสาธารณสุขอ าเภอสว่าง
อารมณ์ ร้อยละ 80 ของสถานบริการทัง้หมด

15.ผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพร้อยละ 90 อยา่งนอ้ย
ปลีะ 10 คร้ัง

16.ผู้รับงานสูงอาย ุเจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข ผู้น าชุมชน ทอ้งถิ่น 
ได้รับการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุร้อยละ 100

17.รพ.และ รพ.สต. มีฐานข้อมูลผู้ศุงอายใุนพืน้ทีรั่บผิดชอบ
ครอบคลุม

18.CG ได้รับการอบรมฟืน้ฟูครบ 100 %

1.พัฒนาระบบส่งเสริมปอ้งกนั
คุ้มครองผู้บริโภคระดับปฐมภมูิทกุ
กลุ่มวัยร่วมกบัภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน (Primary Strategy)

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)

P2: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 5 กลุ่มวัย
และกลุ่มความต้องการเฉพาะ

ปญัหาสุขภาพทีส่ าคัญของ
ประชาชนทกุกลุ่มวัยลดลง โดย
ภาคีเครือข่ายและประชาชนมี

ส่วนร่วม



19.6.รพ.และ รพ.สต. ผ่านการประเมิน ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ด้านสุขภาพผู้สูงอาย ุร้อนละ 80
และระบบทางการเข้าถึงของผู้พิการ ร้อยละ100

20.บคุคลากรสาธารณสุข/อสม.สมัครเข้าร่วมโครงการกา้วทา้ใจ
ร้อยละ 80

21.หมู่บา้นผ่านการประเมินหมู่บา้นไอโอดีน ระดับทอง
22. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
23.รพ.สต.ผ่านมาตรฐานสุขศึกษา ร้อยละ 50/HLO ร้อยละ 30
24.ประชาชนกลุ่มเสียงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมร้อยละ 90

25.บคุลากรเข้าร่วมโครงและท าแบบประเมินอยา่งนอ้ย ร้อยละ 80

26.สมาชิกโครงการเข้าร่วมและสมัคร ทกุคน
27.มีการจัดต้ังมุมเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพในหนว่ยงาน
28.องค์กรและบคุลากรน าข้อมูลไปใช้และวางแผนการด าเนนิการ

29.เพือ่ปอ้งกนัการต้ังครรภก์อ่นวัยอันควร
1. อัตราปว่ยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกนิค่ามัธยฐาน 5 ปยีอ้นหลัง
(2561-2564)

2.ร้อยละผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่ลดลง> 5 %
3.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มผู้ปว่ยสงสัยผู้ปว่ยความดันโลหติสูง
ร้อยละ 80

4.อัตราปว่ยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง
5.ผ่านการประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับดี
6.สารปนเปือ้นไม่เกนิค่ามาตรฐาน ร้อยละ 80
7.ร้านช า ร้านยาและคลินกิเปา้หมายได้รับการตรวจร้อยละ 80
8.รพ.ส.ต. มีการรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม Chronos ร้อยละ 
1009.โรงเรียน อย.นอ้ย ระดับดีเยีย่ม ได้รับการประเมินร้อยละ 100
10.รายงานยา Favipiravir และ Full PPE ขาดคลัง =0, ผู้ปว่ยที่
เกดิ AEFI-1และ 2 ได้รับการรายงานเข้าระบบร้อยละ 100

11.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจค้นหาสารพิษในเลือด ร้อย
ละ 60

12.เพือ่ลดอัตราการเสียชีวิตจาการการจมน้ าของเด็กอายตุ่ ากว่า 
15 ป ีนอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 4.5

13.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปอ้งกนัการจมน้ า
14. อัตราปว่ยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลงตามค่ามัธยฐาน 5 ป ี
ยอ้นหลัง (ป2ี560-2564)

1.พัฒนาระบบส่งเสริมปอ้งกนั
คุ้มครองผู้บริโภคระดับปฐมภมูิทกุ
กลุ่มวัยร่วมกบัภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน (Primary Strategy)

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)

P2: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 5 กลุ่มวัย
และกลุ่มความต้องการเฉพาะ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพและลดปจัจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพและปอ้งกนัโรคของประชาชนทกุกลุ่ม
วัย

P3: ปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปจัจัยเส่ียง
ด้านสุขภาพ

ปญัหาสุขภาพทีส่ าคัญของ
ประชาชนทกุกลุ่มวัยลดลง โดย
ภาคีเครือข่ายและประชาชนมี

ส่วนร่วม



1. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมรักโรงพยาบาล (Green /clean 
hospital) ผ่านระดับดีมาก

2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมโครงการเฝ้าระวังปอ้งกนัและควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ80

3.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้และวิชาการสามารถ
ท าแบบทดสอบได้มากกว่า 80%

S1: การพัฒนาระบบบริการใหม้ีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

S1:1 เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ผู้ใหแ้ละ
ผู้รับบริการ

1.เจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลสว่างอารมณ์ มีความรู้และทกัษะในเร่ือง 
2P Safety มากกว่าร้อยละ80

1.เพือ่ยกระดับ อสม.หมอประจ าบา้น 1.อาสาสมัครสาธารณสุขผ่านการอบรมครอบคลุมร้อยละ 80
2.เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุการพัฒนาต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต

2.ต าบลจัดการคุณภาพด้านโควิดผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน

3.หนว่ยบริการปฐมภมูิผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
1.ผู้ปว่ยนอกได้รับบริการ ตรวจ วินจิฉัย รักษาโรค และฟืน้ฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
ร้อยละ 21.5

2.ผู้ปว่ยเบาหวานและความดันโลหติสูง ได้รับการคัดกรอง>80%
3.ผู้ปว่ยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เทา้ ฟัน>
  80%

4.ผู้ปว่ย CVD Risk เส่ียงสูงลดลงจากเดิม  50 %
5.ผู้ปว่ยเบาหวานควบคุมน้ าตาลได้ดี (HbA1C<7) >40%
6.ผู้ปว่ยความดันโลหติสูงควบคุม ได้ดี ( BP<140/90 mmHg) > 
60%

7.ผู้ปว่ยระยะทา้ยแบบประคับ ประคองได้การเยีย่มร้อยละ 100
8.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปว่ยและญาติ
9.ร้อยละของผู้ปว่ย Intermediate care ได้รับการฟืน้ฟูสภาพ
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index = 20 กอ่น
ครบ 6 เดือน ≥ ร้อยละ 70

10.ร้อยละของผู้ปว่ยรับบริการระบบริการการแพทยฉ์ุกเฉินที่
เรียกใช้บริการในแต่ละเดือนเทยีบกบัผู้ปว่ยมาเอง มากกว่า 30

11.ร้อยละการเข้าถึงทีไ่ด้รับจากส่ือประชาสัมพันธ์ มากกว่าร้อย
ละ 40

12.ร้อยละของผู้ปว่ยทีรั่บบริการการแพทยฉ์ุกเฉินปลอดภยั 
รวดเร็ว มากกว่า ร้อยละ 80

13.อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ปว่ยโรคกล้ามเนือ้หวัใจตาย
เฉียบพลันชนดิ STEMI ≤ 10%

S2: การพัฒนาคุณภาพบริการระดับปฐมภมูิ 
PCU

S3: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
 plan)

เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)

ประชาชนได้รับบริการทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภยั พึง
พอใจ

1.พัฒนาระบบส่งเสริมปอ้งกนั
คุ้มครองผู้บริโภคระดับปฐมภมูิทกุ
กลุ่มวัยร่วมกบัภาคีเครือข่ายและ
ประชาชน (Primary Strategy)

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์
รวมแบบบรูณาการอยา่งมีคุณภาพ

ครอบคลุมระดับทติุยภมูิ 
(Secondary Strategy)

เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงานปอ้งกนัควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
ส่ิงแวดล้อมอ าเภอสว่างอารมณ์

P4: พัฒนาระบบส่ิงแวดล้อมและระบบ
ปอ้งกนัควบคุมการติดเชื้อทีป่ลอดภยัใน
โรงพยาบาล

ปญัหาสุขภาพทีส่ าคัญของ
ประชาชนทกุกลุ่มวัยลดลง โดย
ภาคีเครือข่ายและประชาชนมี

ส่วนร่วม



14.ผู้ปว่ยโรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลันชนดิ STEMI ได้รับยา
ละลายล่ิมเลือด  > 75%

15.ร้อยละของพยาบาลและบคุลากรสาธารณสุขของภาคี
เครือข่าย สามารถใช้เคร่ือง Fundus cameraได้มากกว่าร้อยละ 
 80

16.ร้อยละของกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจจอประสาทตา มากกว่า
ร้อยละ 80

17.ร้อยละของกลุ่มเส่ียงทีพ่บความผิดปกติ ได้รับการรักษาจาก
จักษุแพทยร้์อยละ 100

18.อัตราการได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง (เกณฑ์มากกว่า 
ร้อยละ 90)

19. อัตราตายของผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสโลหติ ( เกณฑ์นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 30)

20.อัตราการเจาะ H/C กอ่นให ้antibiotic (เกณฑ์มากกว่า ร้อย
ละ 90)

21.ผุ้ปว่ย CKD มีอัตราการลดลงลดลงของ eGFR 
<5ml/min/1.73 m2/gr>66%

22.ผู้ปว่ย Palliative care กลุ่มผู้ปว่ยมะเร็งระยะสุดทา้ยได้รับ
ค าปรึกษาและคัดกรองจากคลินกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย 
ร้อยละ 50

23.ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้และวิชาการสามารถ
ท าแบบทดสอบได้มากกว่า 80%

24.ผู้ปว่ย COPD มีภาวะ Exacerbation <130 ต่อแสนประชากร

25.เพือ่เร่งรัดการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก
ครอบคลุมร้อยละ 90

26.เพือ่พัฒนาระบบรักษา ส่งต่อและติดตามผู้ปว่ยมะเร็ง
27.อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า มากกว่า ร้อยละ 31 อัตรา
การฆา่ตัวตายส าเร็จ นอ้ยกว่า 8

28. ร้อยละ50 ของผู้ปว่ยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษาและ
ติดตามดูแลอยา่งต่อเนือ่ง1ป(ีRetention Rate)

29.ร้อยละ60 ของผู้ปว่ยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงกอ่ความรุนแรงได้รับ
การประเมินบ าบดัรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรงอยา่งต่อเนือ่ง

30.ผู้พิการได้รับการขึ้นทะเบยีนทกุราย
31.ร้อยละกลุ่มเสียงได้รับการคัดกรองด้วยเอกซเรยป์อดร้อยละ 90

S3: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
 plan)

เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)

ประชาชนได้รับบริการทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภยั พึง
พอใจ

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์
รวมแบบบรูณาการอยา่งมีคุณภาพ

ครอบคลุมระดับทติุยภมูิ 
(Secondary Strategy)



32.อัตราความส าเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอด
รายใหม (Success rate)ร้อยละ 90

33.คณะกรรมการRDU community ได้รับการอบรมร้อยละ 100

1.เพือ่ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยฉุกเฉิน
วิกฤต

1.ร้อยละผู้มารับบริการหอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉินแยกระดับความ
ฉุกเฉิน (เกณฑ์ level4-5 เข้า ER ลดลงมากกว่า ร้อยละ 5)

2.เพือ่ลดอัตราการเสียชีวิตจาการอัตราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ 
ไม่เกนิ 16 ต่อประชากรแสนคน

3.เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปอ้งกนัอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน

4.เพือ่สร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนริภยั/คาดเข็มขัดนริภยั 
100%

5.ร้อยละของผู้ปว่ยสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉินได้รับการเข้าถึง
ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน  > 80 %

3.เพิม่ขีดสมรรถนะการบริหารและ
สนบัสนนุระบบบริการสุขภาพแบบ

1.เจ้าหนา้ทีผ่่านการประชุม/อบรมตามเกณฑ์ 3 วัน/คน/ป>ี80 %

2.ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการของเจ้าหนา้ที ่< 10%
3.ผ่าน HA ขั้นที ่3/อุบติัการณ์การเกดิความไม่ปลอดภยักบัผู้ปว่ย
และเจ้าหนา้ทีไ่ม่เกนิร้อยละ

4เจ้าหนา้ทีม่ีความรู้และเข้าใจในแนวทางการปอ้งกนัและควบคุม
การติดเชื้อ (ตอบค าถามถูกต้องมากกว่า 80%) คะแนนความพึง
พอใจมากกว่า 80 %

5.บคุลากรในโรงพยาบาลและเจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล มีความรู้ ทกัษะในการช่วยฟืน้คืนชีพและ
เคล่ือนยา้ยได้ ร้อยละ 85

6. มีแผนพร้อมรับผู้ปว่ยอุบติัเหตุหมู่และแผนการกอ่เหตุรุนแรงใน
โรงพยาบาล 1 แผน/อ าเภอ

7.บคุลากรในโรงพยาบาลและเจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเข้าใจแผนและปฏบิติัตามแผนฯได้ ร้อยละ 80

8.ภาคีเครือข่ายบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน ประกอบด้วย 
อาสาสมัครรักษาดินแดน และหนว่ยกูช้ีพในชุมชน หนว่ยกูภ้ยั มี
ความรู้ ทกัษะในการช่วยฟืน้คืนชีพและเคล่ือนยา้ยได้ ร้อยละ 80

9.เจ้าหนา้ทีเ่ข้าร่วมอบรมเร่ืองการซ้อมแผนอัคคีภยั ร้อยละ 80
1.เจ้าหนา้ทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี>80%
2.เจ้าหนา้ทีไ่ด้รับการตรวจคัดกรองความเส่ียง ร้อยละ 100
3.เจ้าหนา้ทีท่ีม่ีความเส่ียงได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ร้อยละ 80

S3: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
 plan)

เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนนิงานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan)

ประชาชนได้รับบริการทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภยั พึง
พอใจ

S:4 การพัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

2.เพือ่ใหป้ระชาชนเจ็บปว่ยฉุกเฉินเข้าถึง
บริการการแพทยฉ์ุกเฉินสามารถเข้าถึง
บริการทางการทยฉ์ุกเฉินได้รวดเร็วทนัเวลามี
คุณภาพ

ระบบบริหารจัดการ ระบบ
สนบัสนนุบริการมีประสิทธิภาพ

M1: พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

เพือ่พัฒนาระบบคุณภาพสมรรถนะของ
บคุคลากรทางการแพทยใ์หม้ีมาตรฐานพร้อม
ใหบ้ริการด้านสุขภาพแกป่ระชาชนในพืน้ที่

เพือ่ส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ทีม่ีความสุขสุขภาพ
แข็งแรงและมีความผูกพันในองค์กร

GH:1องค์กรสามารถกระตุ้น จูงใจ สร้าง
ความสุขทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจใหท้กุ
คนในองค์กร

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์
รวมแบบบรูณาการอยา่งมีคุณภาพ

ครอบคลุมระดับทติุยภมูิ 
(Secondary Strategy)

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมมาภบิาล
(Governance Excellence)และ

พัฒนาองค์กรแหง่ความสุขแก่
เจ้าหนา้ที่(Happy Work place 

Strategy)

เจ้าหนา้ทีม่ีความสุขในการ
ท างานและมีธรรมาภบิาล



4.เจ้าหนา้ทีผ่่านเกณฑ์ 60 % ทกุด้าน
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกีย่วกบัการใหบ้ริการ > 
80 %

2.กลุ่มงานและทมีคร่อมมีผลงานนวัตกรรมหรือ R2R ร้อยละ 90
3.คลีนคิทีใ่หบ้ริการ One Stop service ได้รับความพึง่พอใจ 
ร้อยละ 80

GH:3 การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว 
ต่อเนือ่ง

เพือ่พัฒนาคุณภาพด้านการดูแลประชาชน
อยา่งมีคุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเนือ่งและ
ยัง่ยนื

1. รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์คุณภาพทกุแหง่

GH:4 พัฒนาระบบการเงินการคลังทีม่ี
ประสิทธิภาพและมั่นคง

 เพือ่พัฒนาระบบการเงินการคลังทีม่ี
ประสิทธิภาพและมั่นคง

1.ระบบการเงินการคลัง (CFO) สถานะการเงินไม่ติดระดับ 7

GH:5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่
สนบัสนนุทรัพยากรทีจ่ าเปน็

เพือ่วิเคราะหแ์ละเฝ้าระวังสถานการณ์
การเงินการคลังใหพ้ร้อมส าหรับใช้สนบัสนนุ
ทรัพยากรทีจ่ าเปน็ในการดูแลสุขภาพ
เจ้าหนา้ทีแ่ละประชาชนในพืน้ที่

1.ประเมิน EIA 5 มิติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90

1.มีระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสุีขภาพ helalth hospital 4.0

2.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/เดือน
3.ร้อยละของหนว่ยบริการทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
4.ผู้รับบริการใช้บตัรเสียบทีเ่คร่ืองวัดความดัน แล้วมีผลปรากฏที ่
Hos xp >80 %

5.ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียกคิวผู้รับบริการ >90%
1.เจ้าหนา้ทีไ่ด้รับความรู้เร่ือง การควบคุมภายในครบ 100%
2.ผลการประเมิน ITA ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 92

GH:8 การพัฒนาระบบองค์กรสุขภาพทีม่ี
มาตรฐาน

เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพตามมาตรฐานHA

1.โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ผ่านมาตรฐานระบบบริการรับรองจาก
 HA (Reaccredit ป6ี4 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)

เพือ่ส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ทีม่ีความสุขสุขภาพ
แข็งแรงและมีความผูกพันในองค์กร

GH:1องค์กรสามารถกระตุ้น จูงใจ สร้าง
ความสุขทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจใหท้กุ
คนในองค์กร

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมมาภบิาล
(Governance Excellence)และ

พัฒนาองค์กรแหง่ความสุขแก่
เจ้าหนา้ที่(Happy Work place 

Strategy)

เจ้าหนา้ทีม่ีความสุขในการ
ท างานและมีธรรมาภบิาล

GH:2 องค์กรสามารถสร้างความรู้สึกเปน็ส่วน
หนึง่ขององค์กร พร้อมปฏบิติัภารกจิของ
องค์กรใหบ้รรลุตามเปา้หมายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

องค์กรสามารถสร้างความรู้สึกเปน็ส่วนหนึง่
ขององค์กร พร้อมปฏบิติัภารกจิขององค์กร
ใหบ้รรลุตามเปา้หมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เพือ่พัฒนาศักยภาพทมีAdmin ระดับอ าเภอ
 /ผู้ใช้งานและก ากบัติดตามการบนัทกึข้อมูล
ใหถู้กต้องครบถ้วน ทนัเวลา

GH:6 พัฒนาระบบสารสนเทศเวชระเบยีน
และสร้างการจัดการความรู้ในองค์กร 
เผยแพร่สู่ประชาชน

GH:7 พัฒนาระบบการเงินการคลังโดยใช้หลัก
ธรรมาภบิาล (โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้)

 เพือ่ใหม้ีธรรมาภบิาล (โปร่งใส ถูกต้อง 
ตรวจสอบได้)



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงพยาบาลสวางอารมณ 
 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสวางอารมณ 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ กระบวนการ ผูรับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
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โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนนิงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
โรงพยาบาลสวางอารมณ 
 
 
 
 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวาง
อารมณประกาศเจตนารมณการ
ตอตานทุจริต 
 
 
 
กิจกรรมปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
สงเสริมจริยธรรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลสวางอารมณ 
 
 
 

พัฒนาปรับปรุงให
หนวยงานในสังกัดมี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน 
 
เพื่อใหมีการ
ประกาศเจตนารมณ
ตอตานการทุจริต 
 
 
 
เพื่อปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและเสริมสราง
ธรรมาภิบาลใหกับ
เจาหนาที ่
 
 
 

เจาหนาที่ของ
หนวยงานจํานวน 
153 คน 
 
 
 
 
 
เจาหนาที่ของ
หนวยงานจํานวน 
153 คน 
 
 
 
 
 เจาหนาที่ของ
หนวยงานจํานวน 
153 คน 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสวาง
อารมณ จังหวัด
อุทัยธานีมีคาคะแนน
ไมนอยกวารอยละ 92 
 
 
 
 
เจาหนาที่ของ ร.พ
สวางอารมณ กลาวคํา
ประกาศเจตนารมณ 
รอยละ 100 
 
 
รอยละ 80 ของ
บุคลากรที่ไดรับการ
ปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยมเก่ียวกับการ
ตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 
 

๑ ธ.ค.64 -
๓๐ ก.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
1 ธ.ค. 63 – 
31 ม.ค. 64 
 
 
 
 
๑ ม.ค. -๓๐ 
ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

       - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมการ
ประเมินผล รพ.
สวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธาน ี
 
 
 
 
การประกาศ
เจตนารมณ
ตอตานการ
ทุจริต 
 
 
การจัดประชุม 
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและสงเสริม
จริยธรรม 
 
 

กลุมงานบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานบริหาร 
 
 
 
 
 
กลุมงานบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนา
ทางดานจริยธรรมและการรักษา
วินัย การปองกันมิใหกระทําผิด
วินัย 

เพื่อปองกันมิให
เจาหนาที่กระทาํผิด
วินัย 

เจาหนาที่ของ
หนวยงานจํานวน 
153 คน 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 80 ของ
บุคลากรพัฒนาดาน
จริยธรรมและรักษา
วินัย 

๑ ม.ค. -๓๐ 
ก.ย. 64 

การจัดประชุม 
เสริมสรางและ
พัฒนาทางดาน
จริยธรรมและ
การรักษาวินัย 
การปองกันมิให
กระทําผิดวนิัย 

กลุมงานบริหาร 
 

                    
 
 
 
………………………………………………………………………… ผูเสนอ     
               (นางสุมาลย    โชติชวง)                        
              พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ                                  
 
 
 
                        ..................................... ....................................... ผูอนุมัติ 
                  (นายปริญญา   พวงศรีทอง) 
            นายแพทยชํานาญการรักษาการในตําแหนง 
                                                                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
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