ประเด็นหลัก และ เปาประสงค (ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน) ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. ( ป 2559 – 2562 )
ประเด็นหลัก

เปาประสงค (ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน)

1. การสรางเสริมปองกันดานสุขภาพ

1.กําลังพล ทร. ใหมีสุขภาพดี และมีสมรรถภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่

2. การสนับสนุนภารกิจกองทัพเรือ

2.ปองกัน และลดการปวยเจ็บจาการปฏิบัติงาน การเตรียมกําลัง และการใชกําลัง
3.กําลังพลที่ปวยเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ทุกที่ ทุกเวลา
4.มีความพรอมในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือตามแผนปฏิบัติการทางการแพทย

3. การรักษาพยาบาล

4.การอํานวยการและสนับสนุน

5.กําลังพล ทร. และครอบครัว ทร. มีความพึงพอใจในบริการสุขภาพ
6.บริการสุขภาพทุกพื้นที่ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
7.ระบบเครือขายและการสงตอมีคุณภาพ
8.มีระบบการดูแลผูสูงอายุ
9.การแพทยเฉพาะทางสูการเปนเลิศในสาขาที่เกี่ยวของมีศักยภาพ
10.เปนหนวยบริการดานเวชศาสตรทางทะเลอันเปนที่ยอมรับ
11.กระบวนการฝกศึกษาอบรม มีคุณภาพ
12.ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม
13.ทุก Primary Function Unit (PFU) มีผลงานวิจัยแบบ R to R และ/หรือ นวัตกรรม
14.เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลักและเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. ( ป 2559 – 2562 )
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เปาประสงค
59

1. การสรางเสริม 1.กําลังพล ทร. ใหมีสุขภาพดี และ 1.รอยละของกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
มีสมรรถภาพเหมาะสมกับการ
ปองกันดาน
(ขอมูลรวมกับ รพ.สก.ฯ)
ปฏิบตั ิหนาที่
สุขภาพ
2.รอยละความพึงพอใจของกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป กับ รพ.อาภากรฯ

60

61

62

› รอยละ 80 › รอยละ 80

› รอยละ 80

› รอยละ 80

› รอยละ 80 › รอยละ 80

› รอยละ 80

› รอยละ 80

3.รอยละกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป กับ
รพ.อาภากรฯ ที่มีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑที่กําหนด

› รอยละ 60 › รอยละ 60

› รอยละ 60

› รอยละ 60

4.รอยละกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป กับ
รพ.อาภากรฯ ที่มีเสนรอบเอวอยูในเกณฑที่กําหนด

› รอยละ 60 › รอยละ 60

› รอยละ 60

› รอยละ 60

5.รอยละกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป กับ
รพ.อาภากรฯ ที่พบภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดแดง

‹ รอยละ 10 ‹ รอยละ 10

‹ รอยละ 10

‹ รอยละ 10

6.รอยละกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กับ รพ.อาภากรฯ

› รอยละ 90 › รอยละ 90

› รอยละ 90

› รอยละ 90

7.รอยละกําลังพลของหนวยในพื้นที่สัตหีบ ที่ไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย › รอยละ 80 › รอยละ 80
กับ รพ.อาภากรฯ ที่ผานเกณฑสถานีทดสอบความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด

› รอยละ 80

› รอยละ 80

8.รอยละของหนวยในพื้นที่สัตหีบที่ผลการประเมินสมรรถนะทางจิตไมผานเกณฑ
ไดรับการสงเสริมสุขภาพจิต

› รอยละ 80

› รอยละ 80

› รอยละ 80 › รอยละ 80

ประเด็นหลัก

เปาหมาย

เปาประสงค
ตัวชี้วัด

2. การสนับสนุน 2.ปองกัน และลดการปวยเจ็บจา
ภารกิจกองทัพเรือ การปฏิบัติงาน การเตรียมกําลัง
และการใชกําลัง
3.กําลังพลที่ปวยเจ็บจากการ
ปฏิบัติหนาที่ไดรับการดูแลอยาง
เหมาะสม ทุกที่ ทุกเวลา
4.มีความพรอมในการสนับสนุน
ปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือตามแผนปฏิบัติการ
ทางการแพทย

59

60

61

62

1.รอยละของการใหการสนับสนุนการปฏิบัติการสายแพทย ตามคํารองขอเพื่อดูแล
กําลังพลที่ไดรับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานและการรบ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

2.รอยละของการใหการสนับสนุนการปฏิบัติการสายแพทย ตามคํารองขอเพื่อดูแล
กําลังพลที่ไดรับอุบัติเหตุ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

3.รอยละของการใหการสนับสนุนการปฏิบัติการสายแพทย ตามคํารองขอเพื่อดูแล
กําลังพลที่ไดรับการเจ็บปวย

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

4. รอยละระดับความพรอมในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ของ รพ.อาภากรฯ รอยละ 100
ที่มีแผนการปฏิบัติและมีการทบทวน ทดสอบปละ 1 ครั้ง

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

5.รอยละระดับความพรอมในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ของ รพ.อาภากรฯ รอยละ 100
ที่มีการประเมินความพรอมดานจํานวน และขีดสมรรถนะของกําลังพลในการปฏิบัติ
ตามแผน

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

6.รอยละระดับความพรอมในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ของ รพ.อาภากรฯ
ที่มีความพรอมใชดานเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย ที่ตองใชในการปฏิบัติตาม
แผน

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

รอยละ 100

ประเด็นหลัก
3. การ
รักษาพยาบาล

เปาประสงค
5.กําลังพล ทร. และครอบครัว
ทร. มีความพึงพอใจในบริการ
สุขภาพ
6.บริการสุขภาพทุกพื้นที่ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
7.ระบบเครือขายและการสงตอมี
คุณภาพ
8.มีระบบการดูแลผูสูงอายุ
9.การแพทยเฉพาะทางสูการเปน
เลิศในสาขาทีเ่ กี่ยวของมีศักยภาพ
10.เปนหนวยบริการดานเวช
ศาสตรทางทะเลอันเปนที่ยอมรับ

4.การอํานวยการ 11.กระบวนการฝกศึกษาอบรม มี
และสนับสนุน คุณภาพ
12.ผูบริหารทุกระดับไดรับการ
พัฒนาที่เหมาะสม
13.ทุก Primary Function Unit
(PFU) มีผลงานวิจัยแบบ R to R
และ/หรือ นวัตกรรม
14.เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
59
› รอยละ 80

60
› รอยละ 80

61
62
› รอยละ 80 › รอยละ 80

ไดการรับรอง

ไดการรับรอง

ไดการ
รับรอง

ไดการ
รับรอง

3.รพ.อาภากรฯ ไดรับการ รับรองตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ไดการรับรอง
แหงชาติ(HPH NQC)

ไดการรับรอง

ไดการ
รับรอง

ไดการ
รับรอง

4.รอยละความไมพึงพอใจ ของ กําลังพลประจําการ นอกราชการ และครอบครัว
ทร. ที่มารับบริการสุขภาพ กับ รพ.อาภากรฯ

‹ รอยละ 5

‹ รอยละ 5

‹ รอยละ 5

5.รอยละระดับความสําเร็จในการบริการดานเวชศาสตรทางทะเลของ รพ.อาภากรฯ › รอยละ 90
เมื่อไดรับการรองขอ

› รอยละ 90

› รอยละ 90 › รอยละ 90

6.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการดานเวชศาสตรทางทะเล กับ รพ.อาภากรฯ

› รอยละ 80

› รอยละ 80

› รอยละ 80 › รอยละ 80

1.รอยละเจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉินที่จบใหมที่ ปฏิบัติงาน รพ.อาภากรฯ ผานเกณฑ
ประเมินการฝกประสบการณ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100 รอยละ 100

2.รอยละผูบริหารของ รพ.อาภากรฯ ในทุกระดับ ที่ไดรับการอบรมตามแนวทาง
และหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารตามที่ พร.กําหนด

› รอยละ 80

› รอยละ 80

› รอยละ 80 › รอยละ 80

3.หนวยงานระดับแผนกของ รพ.อาภากรฯมีผลงานวิจัยแบบ R to R และ/หรือ
นวัตกรรม

≥ปละ 1 เรื่อง ≥ปละ 1 เรื่อง ≥ปละ 1
เรื่อง

1.รอยละความพึงพอใจ ของ กําลังพลประจําการ นอกราชการ และครอบครัว ทร.
ที่มารับบริการสุขภาพ กับ รพ.อาภากรฯ
2.รพ.อาภากรฯ ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริการ จาก
ภายนอก (ISO)

‹ รอยละ 5

4.รอยละการดําเนินตามขอกําหนดเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอยละ 100
ที่ รพ.อาภากรฯไดรับมอบหมาย

รอยละ 100

≥ปละ 1
เรื่อง

รอยละ 100 รอยละ 100

