
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)   
(ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
       เป็นโรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน   

 

ค่านิยม  (Core Value) 
                  MOPH  (Mastery เป็นนายตนเอง, Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่, People Centered Approach 
ใส่ใจประชาชน, Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม)  : ทีมดี น าเด่น เน้นเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ   

 

พันธกิจ  (Mission) 
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ (Strategic Issue) 
๑.  เสริมสร้างและให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม 
๒.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน  

เป้าประสงค์  (Goal) 
๑.  ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
๒.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
๓.  ผู้ให้บริการมีความสุข 
๔. ชุมชนจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

๑.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
๒.  เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๔.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
๕.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  
๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 



 

 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน  
๓. เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการด าเนินงานของหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
๕.เพ่ือให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม  
๖.  เพ่ือให้หน่วยงาน พัฒนาระบบบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (บุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน พัสดุ
การเงินและงบประมาณ) 
๗.  เพ่ือให้หน่วยงานพัฒนาระบบบริหารทั่วไปที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (สารบรรณ ยานพาหนะ 
ประชาสัมพันธ์ เคหะบริการ) 
๘.  เพ่ือให้หน่วยงานพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (การวางแผน การควบคุมภายใน 
การประเมินผล) 
๙.  เพ่ือให้หน่วยงาน เครือข่าย มีระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑๐. เพ่ือให้หน่วยงาน เครือข่ายมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
๑๓.  เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๔.  เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กร 
๑๕. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพให้สามารถดูแล
สุขภาพเบื้องต้น ในทุกมิติ อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสุขภาพอย่างเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างและให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม (๑) 
         เป้าประสงค์ ๑  ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  
 
KPI ๑   อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่เกินร้อยละ ๕ 
KPI ๒   อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่เกินร้อยละ ๕ 
KPI ๓   ไม่มีผู้ป่วย ACS ที่มารักษาที่ รพ. แล้วเสียชีวิต 
KPI ๔   ไม่มีผู้ป่วย Head Injury (HI) ที่มารักษาที่ รพ. แล้วเสียชีวิต 
KPI ๕   ไม่มีผู้ป่วย COPD/Asthma เสียชีวิตด้วย Acute Exacerbation 
KPI ๖   อัตราผู้ป่วย stroke ที่มีอาการภายใน ๓ ชั่วโมง ไม่เป็นอัมพฤต อัมพาตร้อยละ ๘๐ 
KPI ๗   ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่นไม่เกินร้อยละ ๒๐ 
KPI ๘   ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดภาวะ Hypovolemic Shock 
KPI ๙   อัตรา cure rate ของผู้ป่วย TB ร้อยละ ๑๐๐ 



KPI ๑๐ อัตราการ re-admitted ภายใน ๒๘ วัน ด้วยกลุ่มโรค HT/DM   
KPI ๑๑ อัตราการ re-admitted ภายใน ๒๘ วัน ด้วยกลุ่มโรค COPD/Asthma 
KPI ๑๒ อัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ ๕ 
KPI ๑๓ อัตราการเกิดผู้ป่วยความดันฯรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ ๒ 
KPI ๑๔ อัตราการเกิด ACS รายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเมตาบอลิค ไม่เกินร้อยละ ๕ 
KPI ๑๕ อัตราการเกิด stroke รายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเมตาบอลิค 
KPI ๑๖ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในมารดาวัยรุ่นไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
KPI ๑๗ อัตราเด็กอายุ ๓-๕ ปี ที่ปราศจากประสบการณ์ฟันผุน้อยกว่าร้อยละ ๑ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการ (๒) 
 เป้าประสงค์ ๒ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
KPI ๑๘ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
KPI ๑๙ อัตราการเพ่ิมรายได้จากบริการส าคัญ (การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
KPI ๒๐ สถานะทางการเงินการคลังน้อยกว่าระดับ ๓ 
KPI ๒๑ ค่า Sum adjust RW ไม่น้อยกว่า ๘๗๐  
KPI ๒๒ ไม่มีจ านวนความเสียงระดับ GHI 
KPI ๒๓ คุณภาพน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์ 
KPI ๒๔ อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลไม่มากกว่า ๕ วันต่อพันวันนอน 
KPI ๒๕ อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
KPI ๒๖ อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
KPI ๒๗ ไม่มีผู้ป่วยแพ้ยาซ้ า 
KPI ๒๘ ห้องปฏิบัติการผ่านการประเมินคุณภาพ LA ผ่านเกณฑ์ 
KPI ๒๙ ห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา ผ่านการรับรองคุณภาพรังสีผ่านเกณฑ์ 
KPI ๓๐ อัตราตัวชี้วัดระดับองค์กรบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
KPI ๓๑ อัตราตัวชี้วัดนิเทศผสมผสานของ สสจ.พัทลุง บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ (๓) 
 เป้าประสงค์ ๓  ผู้ให้บริการมีความสุข  
 
KPI ๓๒ ระดับความพึงพอใจบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
KPI ๓๓ ระดับความผูกพันของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
KPI ๓๔ อัตราบุคลากรเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในโรค HT/DM/DLP ไม่เกินร้อยละ  



ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน (๓) 
 เป้าประสงค์ ๔  ชุมชนจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม  
 
KPI ๓๕ อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ ๕ จากค่ามัธยฐาน ๕ปีย้อนหลัง 
KPI ๓๖ ไม่มีจ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัส 
KPI ๓๗ อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน หอบหืด ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังได้รับความดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
KPI ๓๘ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
KPI ๓๙ ระดับความส าเร็จในการจัดการสุขภาพของชุมชน  

 
 
 



 
ตัวช้ีวัดและผลการด าเนินงานระดับองค์กร โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ผลลัพธ์ด้าน ตัวชี้วัด ผลงาน 
๒๕๕๙ 

ผลงาน 
๒๕๖๐ 

ผลงาน 
๒๕๖๑ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1. การดูแล
ผู้ป่วย 

1.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน    ไม่เกินร้อยละ 5    อัจฉริยา  

1.2 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง  

   ไม่เกินร้อยละ 5    อัจฉริยา  

1.3 จ านวนผู้ป่วยACS ที่มารักษาที่ รพ.แล้วเสียชีวิต    0(ราย)    เยาวภา  
1.4 จ านวนตายในผู้ป่วย Head Injury (HI )     0(ราย)    เยาวภา  
1.5จ านวนผู้ป่วย COPD/Asthma เสียชีวิตด้วย Acute 
Exacerbation  

   0(ราย)    ละออทิพย์/ 
เยาวภา 

 

1.6อัตราผู้ป่วย stroke ที่มีอาการภายใน 3 ชม. ไม่เป็น
อัมพฤต อัมพาต 

   ร้อยละ 80    เยาวภา        

1.7 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น    ไม่เกินร้อยละ 20    กฤติยา  
1.8 อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดภาวะ 
Hypovolemic Shock  

   ไม่เกินร้อยละ 1    ละออทิพย์  

1.9 อัตรา cure rate ของผู้ป่วย TB     ร้อยละ 100    นุชนาฎ  
1.10 อัตราการ re admitted ภายใน 28 วัน ด้วยกลุ่ม

โรค  HT/DM 
   ???    ละออทิพย์ 

 
 

 1.11 อัตราการ re admitted ภายใน 28 วัน ด้วย 
กลุ่มโรค  COPD/Asthma  

   ???    ละออทิพย์  

ทีม PCT 



 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กร โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ผลลัพธ์ด้าน ตัวชี้วัด ผลงาน 
๒๕๕๙ 

ผลงาน 
๒๕๖๐ 

ผลงาน 
๒๕๖๑ 

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

2. การ
มุ่งเน้นลูกค้า  

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ      ≥80%    นัยน์รัตน์ ER , OPD,ward 
,ฝ่ายเวช 

3. การเงิน
และ
การตลาด  

3.1 อัตราการเพ่ิมรายได้จากบริการส าคัญ 
(การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการ)  

   ≥20%     ทิวาพร กรรมการจัดหา
รายได้ รพ. 

 3.2 สภาวะการเงินการคลัง( 7 ระดับ)    น้อยกว่า ระดับ 3    ภัทรพงศ์/นิ
วัช 

ภัทรพงศ์/นิวัช 

 3.5 ค่า Sum adjust RW     ≥870%    ภัทชนิดา องค์กรแพทย์ 
4. 
ทรัพยากร
บุคคล  

4.1 ระดับความพึงพอใจบุคลากร    ≥70%    นัยน์รัตน์  

   HRD 

 4.2 ระดับความผูกพันของบุคลากร    ≥70%    นัยน์รัตน์  
5. ระบบงาน
และ
กระบวนการ
ส าคัญ  

5.1 จ านวนความเสี่ยงระดับ GHI     0 ครั้ง     
ชัยเมศวร์ 

 
ทีมความเสี่ยง 

 5.3 คุณภาพน้ าทิ้ง    ผ่านเกณฑ์    ภัทรพงศ์/ ภัทรพงศ์/นิวัช 
 5.4 อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ต่อพันวันนอน)    ≤5(ต่อพันวันนอน)    นัยน์รัตน์ นัยน์รัตน์ 
 5.5อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก    ≥85%    พรพิมล ทีมเวชระเบียน 



ผลลัพธ์ด้าน ตัวชี้วัด ผลงาน 
๒๕๕๙ 

ผลงาน 
๒๕๖๐ 

ผลงาน 
๒๕๖๑ 

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 5.6อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน                                       ≥85%    ละออทิพย์ ทีมเวชระเบียน  
 5.7 จ านวนครั้งการแพ้ยาซ้ า     เท่ากับ 0    สมจริง สมจริง 

 5.8 ห้องปฏิบัติการผ่านการประเมินคุณภาพ LA    ผ่านเกณฑ์    ขวัญชัย ขวัญชัย 
 5.9 ห้องปฎิบัติการรังสีวิทยา ผ่านการรับรองคุณภาพ

รังสี 
   ผ่านเกณฑ์    สิทธิชัย สิทธิชัย 

 5.10  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(ต่อแสนประชากร)    < 58 %    นุชนาฎ นุชนาฎ 
 5.11  อัตราผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัส    เท่ากับ 0    นุชนาฎ นุชนาฎ  
6.ด้านการ
น าองค์กร  

6.1  อัตราตัวชี้วัดระดับองค์กรบรรลุเป้าหมาย     ≥80%    สุนีพร ทีมน าองค์กร 

 6.2 อัตราของตัวชี้วัดนิเทศผสมผสานของ สสจ.พัทลุง
บรรลุเป้าหมาย 

   ≥90%    สุนีพร ทีมน าองค์กร  

7. การสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ด้านบุคลากร           

 7.1 อัตราของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี    100%    ทิวาพร ทิวาพร 
 ด้านผู้รับบริการ           
 7.2 อัตราเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง    ≤5%    อรวรรณ์ อรวรรณ์ 
 7.3 อัตราเกิดผู้ป่วยความดันฯรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง    ≤2%    อรวรรณ์ อรวรรณ์ 
 7.4 อัตราการเกิดACS รายใหม่ ในกลุ่มเสี่ยงเมตาบอลิค    ≤5%    อัจฉริยา อัจฉริยา 
 7.5 อัตราเกิดStrokeรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงเมตาบอลิค        อัจฉริยา  อัจฉริยา 
 7.6 อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในTeenage Pregnancy    < 30 %    กฤติยา กฤติยา 



ผลลัพธ์ด้าน ตัวชี้วัด ผลงาน 
๒๕๕๙ 

ผลงาน 
๒๕๖๐ 

ผลงาน 
๒๕๖๑ 

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 7.7 จ านวนเด็ก 3-5 ปี ที่ปราศจากประสบการณ์ฟันผุ    >1 %    ชัยเมศวร์ ชัยเมศวร์ 
 7.8 จ านวนเด็ก 3-5 ปี ที่ปราศจากประสบการณ์ฟันผุ    >1 %    ชัยเมศวร์ ชัยเมศวร์ 
 ด้านชุมชน           
 7.9อัตราผู้ป่วยเบาหวาน  ความดัน  หอบหืด  ภาวะ

ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังได้รับการดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน 

   ≥80%    เยาวภา PCT 

 7.10ร้อยละหมู่บ้าน  ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค 

   ≥50% 
(ท้ังอ าเภอ) 

   อรวรรณ์ อรวรรณ์ 

 7.11 ระดับความส าเร็จในการจัดการสุขภาพของชุมชน    1 (หมู่บ้าน)    อรวรรณ์ อรวรรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กร โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนแม่บท



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 


