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c\ทร่ะ
rน\ท 5ะเว

รีว
ะว,'

ร___ ^

วิสัยฑพน
เป็นโรงพยาบาลชุบชนชั้นนำใณชตสุ๚ทาพ 10 นํวยคุณภาพบริการนสะทารส่งเสริมสุขภาพทึ่ใพัภตรรูานร์กกล ภาคีเตรึอข่ายสุขภาพทึ๋เขัมนร่พ็

ป 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให็ใด ้ ป2- ส่งเส่ริมสุทภาพให้ประชาชนตูแส
สุขภาพตนเองได้มาตร?านสากล

ป3.ภาคีเครือข่ายสุขภาพ๗'มแข็ง ป4. พัฒนาระนบบริหา»จัตการ
องคทรให้มป,»ะสิทชีภาพและมึตุทเกาพ
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1 2 ผู้'ป่วยปลอดภัย 
ไม่มีภาวะแทรกห้อน

1

1.3 ประชาซนตแลสุขภาพตนเองใด้อย่างเหมาะสม

1.4 ภาคีเครือข่ายด้าเนินงานได้อย่าง 
เข้มแข็งและมีมาตรฐาน

i(HPH, DBS, PCA ดำเลข็ดก็ารริทุเกาพ, 
ทองทุนพัการสุยภาพ)
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2.1 ผู้'ป่วยใด้รํปบริการตาม 
มาดร?านวิชาชีพ J

2.2 พร'นมริการพีงพอใจ
2.3 เครือข่ายมีความพึง 
พ อใจในการสนับสนุน

I 2.4 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดบริการสุขภาพอย่าง 

มีบรณาการ

3 1 พัฒนาคุณภาพ 
โรงพยา1ภลให้ได้โรงพยาบาลให้น)' 
มาตรฐานสากล 

(HA QAw;ภ'มาส PCA PMQA)

3.4 พัฒนากระบวนการตูแล 
ผัป่วยดรบวงจร

3.2 พัฒน'!ระบบงานและเพิ่ม 
ประ สิทธิภาพ กระ บวนการ 

ทำงานด้วย LEAN

3.5 พัฒนาการจัดการความร ั
ในเครือข่ายสุขภาพ

3 7 พัฒนาทารนริหารแพนงานและ!ฑร
1ตาม1นะเมีไน!ล-อfภ่งมีประ-สิทธิง1าพ

' , 'ฐ!ต!!

3.3 สร้างนวัตกรรม 
บริการด้วย R2R/CQI

3 6 บริหารงบไ]ระม'เณ การเงิน!-ทรคลัง 
และระบบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

4 1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย')กร 
บคคล (HRM)

mmmm

m
4 2 พัฒน')ระบบเทฅไนไลยส)รสนเทศ

และฐานข้อมูล
4 3 ส่งเสริมรรรมาภบาลไนระบบบริการ 

สุขภาพ

*
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Jirattana Hospital

วิสัยทัศน'!VISION) ะ โรงพยาบาลศรีรัดน 

“ โรงพยาบาลชุมชนชันนำในเขตสุขภาพที่ 10 ด้วยคุณภาพบริการ และ
การส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง”

ตำนิยม 

องคํกร

(Core value)

1. Sustainability ะ พัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลระยะยาว 

2. integrity ะ ความชื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
3. R2R ะ มุ่งม่ันการทำงานแบบมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

4. Accountability ะ การรับผิดรับชอบ
5. Team work ะ การทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คฌ

พันธกิจ

(Mission)

1. ให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาวะและลดการเจ็บป่วยในชุมชน

2. ให้บริการด้านการรักษาพื่นฟูสุขภาพ โดยยืดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอย่างมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้เข้มแข็งเพ่ือการมีสุขภาวะ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มี ประสิทธิภาพตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาล

I I ร 1: พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานสากล

ยหรศาฝึดร

ร 2ะ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ 
ร 3: ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง และมีคุณภาพ 

ร 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

1



ประเด็นยุหรศาลตร์ 1 ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ทีม

1) ผู้ป่วยปลอดภัยไม่ 1.1) อัตราการติดเชี้อในโรงพยาบาล 1C

มีภาวะแทรกซ้อน

1.2) ติดตามรายโรค ดังนี้ PCT
Stroke ะ Onset to Refer PCT/Month
STEMI ะ Onset to SK PCT/Month
Sepsis ะ อัตราการเกิด severe sepsis & septic shock PCT/Month

1.3) อุบัติการณ์ทางการเกิดของความเลี่ยง G,H,I ชํ้าและข้อ RM/Day/Wk/
ร้องเรียนรุนแรง Month/Q
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เป้าประสงค' ตัวช้ีวัด ทีม

2.) ผู้ป่วยได้รับบริการตาม 2.1) อัตราการ Re-visit ด้วยโรคเดิม ภายใน 48 ช์วโมง PCT/Month

มาตรชีานวิชาชีพ

2.2) อัตราการ Re-admit ด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน

2.3) อุบัติการถ5ความเสี่ยงระดับ E-I ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น 

ระบบ

PCT/Month

ทุกหน่วยงาน 

/Day

3.) ผู้รับบริการพึงพอใจ 3.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ทุกหน่วยงาน) ทุกหน่วยงาน

4.) พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ 4.1) โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 คบ/Year

ได้มาตรชิานสากล

4.2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Green clean Hospital ENV/Q

. ,



ประเดินยทธศาสตร ์1
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พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

น\น 10ก'

เป๋าประสงค์ ตัวชี้วัด ทืม

5.) พัฒนาระบบงานและ 5.1) ร้อยละของกลุ่มงาน/ฝ่ายทีสามารถลดกระบวนการ ทุกหน่วยงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพ (waste)!นต้าน ะ ระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน ได ้

สำเร็จ หน่วยงานละ 1 เรื่อง
/Q

กระบวนการทำงานด้วย

LEAN

6.) สร้างนวัตกรรมบริการ 6.1) โรงพยาบาล ได้รับผลงานวิชาการนำเสนอระดับ ทุกหน่วยงาน

ด้วย R2R/CQI
ชังหวัด/กระทรวง /Year
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ประเด็นยทรศาสตร์ 2 ะ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้
วงรพ)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ทีม

7.) ประชาชนทุกกลุ่ม 

วัยมีสุขภาพดี

8.1) อัตราตายด้วยปัญหาสุขภาพทีสาคญของ อ.ศรีรัตนะลดลง ทุกหน่วยงาน

8.2) อัตราป่วยด้วยปัญหาสุขภาพที่สำคัญของ อ.ศรีรัตนะลดลง ทุกหน่วยงาน

8.) ประชาชนดูแล 9.1) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย กลุ่มงานเวช

สุขภาพตนเองได้อย่าง 

เหมาะสม

/6M

9.) พัฒนาการชัดการ 10.1) ระดับความสำเร็จการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย DM / PCT/6M

ความPนเครือข่าย 

สุขภาพ

HT/ STROKE / Palliative ครบวงจรตามเกณฑ์มาตรฐาน
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เแ เป้าประสงค์
พ■.ชุ. ทีม

10.) ภาคีเครือข่ายดำเนินงานได้ 11.1) รพ.สต ทุกแห่งผ่าน DSHA หรือ รพ.สต ติดดาว NSO/6M

อย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐาน

11.2) ร้อยละของการดำเนินงาน คบส. ได้ตามเกณฑ์ที่ 
กำหนด

เภสัช

11.) เครือข่ายมีความพึงพอใจในการ 

สนับสนุน

12.1) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการ 

สนับสนุนโดย รพ.

QMR/Year

12.) เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ 13.1) หมู่บ้านปรับฝลียนพฤติกรรมสุขภาพ เพึมขึ้น
จัดบริการสุขภาพอย่างมีบูรณาการ

13.2) ตำบล Long term care ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ทุกตำบล



ประเด็นยุห5ศาลตร์ 4 ะ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
tvwnaftf,<ะ'ร''
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แเะ

13.) บริหารงบประมาณการเงิน 14.1) รพ.มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่ม
QJ ^ d a/

CFO/Month
การคลังและระบบบัญชี ระดบบริการเดยวกน

14.2) l/E Ratio CFO/Month

14.3) คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด บริหาร/6 Month

14.4) อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนโดยรวม เวชระเบียน/Month

14.5) รายได้จากสิทธิเบิกได้เพิ่มขึ้น NSO & MSO / Q

14.) พัฒนาการบริหารแผนงาน 15.1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ทุกหน่วยงาน/Month
และการติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดของฝ่าย



ประเด็นยหรศาสตร์ 4 ะ พ้ฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ป ้^ ตัวชี้วัด

15.) พัฒนาการบริหารจัดการ 16.1) อัตราบุคลากร ทีผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ HRD/6M
ทรัพยากรบุคคล (HRM) (Core+Functional)

16.2) ดัชน ีHappinometer ของบุคลากร ผ่านเกณฑ์ HRD/6M

16.3) อัตราของบุคลากรที่ฏีค่า BMI < 23 ENV/Q

16.) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และ

17.1) โรงพยาบาลมีระบบฐานข้อมูลผ่านเกณฑ์คุณภาพ IM/Month

ฐานข้อมูล 17.2) อัตราการตอบสนองการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร 

(ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ)

IM/Month

17.) ส่งเสริมธรรมภิบาลใน 

ระบบบริการสุขภาพ

17.1) ผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ บริหาร/6M
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Mill r%)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ป ี: ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
หัวข้อ : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

Link ภายนอก: www.Sirattanahospital.go.th
หมายเหต ุ:.................................................................................................................

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 
นางสาวจินตนา เทียนทอง 

เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง 

พลรัตน์ดา ดลสุข
นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

พันฐิดา สายทอง

นางพันฐิดา สายทอง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที ่๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.Sirattanahospital.go.th

