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นายแพทย์ประวีณ  ตัณฑประภา 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรนิทร ์
6  ธันวาคม 2560 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารสุข 

กรอบการด าเนินงานตาม PA ปี2561 

จุดเน้นนโยบายการพัฒนา ปี 2561 





ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ปลัด และ ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

KPI: ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่มีคุณภาพ 

PA ปลัด+
ผตร. 

KPI: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

PA ปลัด+
ผตร. 

KPI: อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดรายใหม่ 

PA ปลัด+
ผตร. 

KPI : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

PA ปลัด+
ผตร. 

KPI : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้าน
สุขภาพ (Retention Rate) 

PA ปลัด+
ผตร. 

PA ผตร. 

PA ผตร. 

KPI : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
Green&Clean Hospital 

KPI : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (RDU) 

PA ผตร. 

KPI : ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

PA ผตร. 

KPI : จ านวนเมืองสมุนไพรอย่างน้อย 
เขตละ 1 จังหวัด ( R9:สุรินทร์) 

PA ผตร. 

12  ประเดน็เพิม่เติมตาม
บริบทของเขตสขุภาพ 

เขต 9  OV/CCA 

KPI : ร้อยละต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  

PP&P Excellence PA เขต9 

Governance Excellence 
        11   องคก์รคณุภาพ 
 (HA,รพ.สต.ติดดาว,PMQA) 

KPI : ระดับความส าเร็จ PMQA 
       ร้อยละของโรงพยาบาลผ่าน HA ขั้น 3 
       ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

PA ผตร. 

KPI : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน ชม.ในโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

PA ผตร. 

.2 

KPI : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

.1 

PA ผตร. 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561-2565 

Mission 
Ultimate 

Goals 

“โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล  
ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ” 

“International Standard Hospital 
that people believe and trust” 

บริการเป็นเลิศด้วย
มาตรฐาน 
ประชาชนเชื่อมั่น
คุณภาพบริการ 
บุคลากรมีความสุข
และมั่นคง 

จัดบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
พร้อมพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อประชาชน
สุขภาพดี 
เสริมสร้างความสุข
ของบุคลากรและ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ 

Vision  



 

Vision 
 

โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ 
International  Standard  Hospital  that  people  believe  and  trust  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

Service Excellence PP&P Excellence People Excellence Governance 
Excellence 

การจัดบริการ
สุขภาพแบบ
องค์รวมที่มี
คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

การเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศ

ด้านบริการทาง
การแพทย์ที่มี

มาตรฐาน 

การจัดบริการ
สุขภาพระดับ
ปฐมภูมิที่มี
คุณภาพให้
ประชาชน

พึ่งตนเองได ้

การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรม

ค่านิยมร่วมสู่
องค์กรแห่ง
ความสุข 

การผลิตและ
พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์
ที่มีมาตรฐาน
ระดับประเทศ 

การพัฒนา
โรงพยาบาลสู่
องค์กร Digital 

องค์กรนวัตกรรม 
และองค์กร

สมรรถนะสูง ที่มี
ธรรมาภิบาล 



พชอ. 

Green & Clean 
Hospital 

พัฒนา 5 EC  
เน้น Cardiac Center 

พัฒนา IMC , LTC ,PC 

One Day Surgery / MIS 

Digital Hospital 

Thai COC. 

Smart Hospital 

ITA 

จัดอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับ FTE 

AEC 

11 
ประเด็น 

จุดเน้น & นโยบาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2561 



Strategic Plan Implementation  

 CEO Board 

ผอ.รพ. 
รองฝ่ายการ 
แพทย์คนที่ 1 

รองฝ่ายการ 
แพทย์คนที่ 2 รองด้าน 

ทุติ&ตติ 

รองด้าน 
ปฐมภูม ิ รองฝ่าย 

บริหาร รองด้าน  
พรส. 

รองด้าน  
ผลิตแพทย ์รองด้าน 

กิจกรรมพิเศษ 

รองฝ่าย 
พยาบาล 



MOU นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ 

MOU ประเด็นการตรวจราชการ ปี 2561 นโยบายและยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ปลัด และ ผู้ตรวจราชการ  
กระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผอ. 
รพศ. 

สสอ.เมือง / 
ผอ.รพ.สต. 

รองผอ.รพ.
ด้านต่างๆ 

สสอ.เมือง / 
ผอ.รพ.สต. 

สสอ.เมือง / 
ผอ.รพ.สต. 



 


