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ยาเสพติด
และจิตเวช

ประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปฐมภูมิ 3 หมอ Sepsis

แม่และเด็ก
(มารดาตาย/ 

พัฒนาการเด็ก)
Stroke NCDs

ไวรัสตับอักเสบซี TB
สุขภาพจิต
และปัญหา
ฆ่าตัวตาย

4 5 6

7 8 9

2 31



การบริหารจัดการงบประมาณ

การประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใส (ITA)

การบริหารงานบุคคล

ยาเสพติด

ความปลอดภัยทางถนน 
(อุบัติเหตุ)

การบริหารจัดการน้ า และขยะ

การสร้างความรับรู้
ให้แก่ประชาชน

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566

การรักษาความสะอาด และ   
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การบริหารจัดการความยากจน



“ท ท ท” ท ำ ทันที ท ำ ต่อเนื่อง ท ำ และพัฒนำ
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พันธกิจ วสัิยทัศน ์โรงพยาบาลเนินมะปราง

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลเนินมะปราง

“ เรามุ่งม่ันพฒันาบริการเชงิรุก สร้างสุขภาพตอ่เน่ือง 

ปลอดภัยได้มาตรฐาน ”



พันธกิจ

1. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยให้บริการครอบคลุมทั้งด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ

และคุ้มครองผู้บริโภค

2. บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ตามมาตรฐาน

3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการระบบสุขภาพเชิงรุกที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ เก่ง ดี มีความสุขและปลอดภัย

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลเนินมะปราง

“ เรามุ่งม่ันพัฒนาบริการเชงิรุก สร้างสุขภาพต่อเน่ือง ปลอดภัยได้มาตรฐาน ”



1. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพดีเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

2. ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจ

3. ผู้ให้บริการมีศักยภาพ มีความสุขและปลอดภัย

4. การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ

1. PP&P Excellence Strategies

2. Service Excellence Strategies

3. People Excellence Strategies

4. Governance Excellence Strategies



รหัส 
(code) ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E1 PP&P Excellence ร้อยละ 80

1
อัตราการเสียชีวิตที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
จากการบาดเจ็บทางท้องถนน ไม่เกิน 18.70 ต่อ
แสนประชากร

≤18.70 ต่อแสน สมหวัง N/A N/A 14.73 16.37

2
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง   
ไม่เกินร้อยละ 1.95

≤ ร้อยละ 1.95 ยุวณีย์ 0.98 1.75 1.85 2.23

3
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่ม
เสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 7

≤ ร้อยละ 7 ยุวณีย์ 1.89 2.51 3.55 4.00

4
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน มากกว่าร้อยละ 90

>ร้อยละ 90 ยุวณีย์ 48.20 99.49 64.06 99.29

5
อัตราทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม 
(LBW) ไม่เกินร้อยละ 7

≤ ร้อยละ 7 การะเกตุ 12.12 6.45 4.49 3.39

ตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565



รหัส 
(code) ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E1 PP&P Excellence ร้อยละ 80

6
อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตาม
ระยะเวลา Golden period (2 ชั่วโมง) 
มากกว่าร้อยละ 50

> ร้อยละ 50 สมหวัง 35.29 31.43 21.85 32.02

7
อัตราผู้ป่วย Sepsis มีภาวะ shock ตั้งแต่แรก
รับเปรียบเทียบกับผู้ป่วย Sepsis ทั้งหมด

< ร้อยละ 30 สมหวัง 13.64 19.18 44.44 39.53

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80

8
อัตราความส้าเร็จในการรักษาวัณโรคปอดราย
ใหม่  มากกว่าร้อยละ 88

>ร้อยละ 88 ชวิฌฏา 100.00 100.00 94.29 91.67

9
อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 8

< ร้อยละ 8 สมหวัง 0 0 0 0

ตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565



รหัส 
(code) ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย 
(Goal)

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80

10
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69) 
น้อยกว่าร้อยละ 7

<ร้อยละ 7 สมหวัง 0 0 0 3.08

11
อัตราของผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง มากกว่าร้อยละ 70

>ร้อยละ 70 รัตนาภรณ์ 100.00 100.00 100.00 100.00

12
อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 control โรคได้ 
(eGFR ลดลง <5ml/min/1.73m²/ปี) มากกว่าร้อย
ละ 66

> ร้อยละ 66 ยุวณีย์ 38.70 49.58 49.44 51.79

13
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับ
ความดันได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

≥ ร้อยละ 50 ยุวณีย์ 45.70 65.45 68.71 69.18

14
อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้้าตาลได้ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

≥ ร้อยละ 40 ยุวณีย์ 21.30 28.50 33.61 37.77

ตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565



รหัส 
(code) ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย 
(Goal)

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80

15
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด Community-acquired น้อยกว่าร้อยละ 26

< ร้อยละ 26 สมหวัง 0 0 33.33 25.00

16
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) ขั้นที่ 2

ผ่านเกณฑ์ สมพงษ์ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

17
อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 74

≥ ร้อยละ74 พระพิมพ์ 100.44 100.44 103.26 103.43

E3 People  Excellence ร้อยละ 80

18
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่
ก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85

> ร้อยละ 85 อัจฉรา 36.16 36.16 36.16 36.16

ตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565



รหัส 
(code) ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย 
(Goal)

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E2 People  Excellence ร้อยละ 80

19
ดัชนีความผาสุกของคนท้างาน (Happinometer) 
มากกว่าร้อยละ 70

> ร้อยละ 70
วุฒิพันธ์ ,
อัจฉรา

N/A N/A N/A N/A

20
จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆใน
โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 1 เรื่อง (ถ้าใน
หน่วยงานมีคนมากกว่า 5 คน ให้ท้า CQI 2 เรื่อง)

37 เรื่อง เบญจวรรณ N/A N/A N/A N/A

21 จ้านวนครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากของมีคม
และสัมผัสส่ิงคัดหลั่ง

ไม่เกิน 3 ครั้ง สุกัญญา 2 2 2 4

22
ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย
ส้าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 80 ปกิตตา N/A 80.00 80.00 80.00

ตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565



รหัส 
(code) ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย (Goal) ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E4 Governance  Excellence ร้อยละ 80

23 โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกิน ระดับ 2 ซ่อนกลิ่น 0 0 0 0

24 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA มากกว่าร้อยละ 95

> ร้อยละ 95 ซ่อนกล่ิน 100.00 100.00 100.00 100.00

25
หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน 
EIA มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ 80 ซ่อนกล่ิน N/A N/A N/A 60

26 รายได้จากการให้บริการแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10

> ร้อยละ 10 สุรสิทธิ์ -95.36 -17.08 48.9 96.40

27
รายได้จากการให้บริการนอกเวลาของแผนก
กายภาพบ้าบัดเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น วรรณกาญจน์ ไม่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ตัวชีวั้ดแผนยุทธศาสตร ์รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2565
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ตวัชีวั้ดยุทธศาสตรท์ีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์

อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง   
ไม่เกินร้อยละ 1.95

อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึง
บริการตามระยะเวลา 
Golden period (2 ชั่วโมง) 
มากกว่าร้อยละ 50

อัตราผู้ป่วย Sepsis มี
ภาวะ shock ตั้งแต่แรกรับ
เปรียบเทียบกับผู้ป่วย 
Sepsis ทั้งหมด

อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 
control โรคได้ (eGFR ลดลง 
<5ml/min/1.73m²/ปี) 
มากกว่าร้อยละ 66

2 3 41



28

ตวัชีวั้ดยุทธศาสตรท์ีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์

อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้้าตาลได้ 
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 40

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล 
(RDU) ขั้นที่ 2

บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑ์ที่ก้าหนด มากกว่า
ร้อยละ 85

หน่วยงานใน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมิน EIA 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ80

5 6 7

จ้านวนครั้งที่
เจ้าหน้าที่ได้รับ
บาดเจ็บจากของมีคม
และสัมผัสสิ่งคัดหล่ัง

98



รหัส 
(code

ตัวช้ีวัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย 

(Goal)
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

E1 PP&P Excellence ร้อยละ 80

1
อัตราการเสียชีวิตท่ีให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจากการบาดเจ็บทางท้องถนน             
ไม่เกิน 18.70 ต่อแสนประชากร

≤18.70 ต่อแสน สมหวัง

2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 1.75 ≤ ร้อยละ 1.75 ยุวณีย์

3 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง ไม่เกินร้อยละ 7 ≤ ร้อยละ 7 ยุวณีย์

4
ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70

≥ ร้อยละ 70 ยุวณีย์

5
ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 70

≥ ร้อยละ 70 ยุวณีย์

6 อัตราทารกแรกเกิดน ้าหนักต้่ากว่า 2,500 กรัม (LBW) ไม่เกินร้อยละ 7 ≤ ร้อยละ 7 การะเกตุ

7
อัตราผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการตามระยะเวลา Golden period (2 ช่ัวโมง) มากกว่า
ร้อยละ 50

> ร้อยละ 50 สมหวัง

8 อัตราผู้ป่วย Sepsis มีภาวะ shock ตั งแต่แรกรับเปรียบเทียบกับผู้ป่วย Sepsis ทั งหมด < ร้อยละ 30 สมหวัง

E2 Service  Excellence ร้อยละ 80
9 อัตราความส้าเร็จในการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 88 >ร้อยละ 88 ชวิฌฏา

10 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 9 < ร้อยละ 9 สมหวัง

11 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-69)  น้อยกว่าร้อยละ 7 <ร้อยละ 7 สมหวัง

12 อัตราผู้ป่วย IMC ได้รับการดูแลตามเป้าหมายการรักษา มากกว่าร้อยละ 70 >ร้อยละ 70 วรรณกาญจน์

13
อัตราผู้ป่วย CKD ใน stage 3-4 control โรคได้ (eGFR ลดลง <5ml/min/1.73m²/ปี)
 มากกว่าร้อยละ 66

> ร้อยละ 66 ยุวณีย์

14
อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
50

≥ ร้อยละ 50 ยุวณีย์

15 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน ้าตาลได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ≥ ร้อยละ 40 ยุวณีย์

16
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired น้อย
กว่าร้อยละ 26

< ร้อยละ 26 สมหวัง

17 อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ≥ ร้อยละ 80 พระพิมพ์

E3 People  Excellence ร้อยละ 80
18 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด มากกว่าร้อยละ 85 > ร้อยละ 85 อัจฉรา
19 ดัชนีความผาสุกของคนท้างาน (Happinometer) มากกว่าร้อยละ 70 > ร้อยละ 70 วุฒิพันธ์ ,อัจฉรา
20 จ้านวนการจัดท้า CQI  ของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 1 

เร่ือง (ถ้าในหน่วยงานมีคนมากกว่า 5 คน ให้ท้า CQI 2 เร่ือง)
 37 เร่ือง เบญจวรรณ

21 จ้านวนครั งท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บจากของมีคมและสัมผัสส่ิงคัดหล่ัง ไม่เกิน 3 ครั ง สุกัญญา

22 ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยส้าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

≥ ร้อยละ 80 ปกิตตา

E4 Governance  Excellence ร้อยละ 80
23 โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไม่เกิน ระดับ 2 ซ่อนกล่ิน

24 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 95 > ร้อยละ 95 ซ่อนกล่ิน
25 หน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ 80 ซ่อนกล่ิน
26 ระดับ CMI ของโรงพยาบาล มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ≥ 0.6 น ้าผึ ง
27 ระดับ Total Performance Score ระดับ B ขึ นไป ระดับ B ขึ นไป ซ่อนกล่ิน,น ้าผึ ง
28 ร้อยละของการด้าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ 80 ภาคิน
29 ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ80 ≥ ร้อยละ 80 ภาคิน

64.00 66.67

ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ รพ.เนินมะปราง ประจ าปีงบประมาณ 2566
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ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเนินมะปราง  โทร 0 5539 9055 - 6 
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หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ฯ ของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
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