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แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) สถาบนัโรคทรวงอก                            3 ก.พ.55

2.3นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 8.1นโยบายการบริหารจัดการที่ด.ี..
ประเดน็

ยุทธศาสตร์
ย่อยรัฐบาล

1. หน่วยงานของกรมการแพทย์มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

3. ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพส าคัญ
เร่งด่วนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบตาม

นโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
5. ระบบบริหารจัดการมี คุณภาพและมาตรฐาน

เอ้ือต่อการด าเนินงาน
4. ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์
กรมการแพทย์

1.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระดับ
ตติยภูมิโดยการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้/และการบริการ

3.เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพส าคัญ 
เร่งด่วนให้ครบถ้วน อย่างเป็นระบบตามบริบท

ของกรมการแพทย์

4.พัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาและสารเสพติด

อย่างมีคุณภาพ

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กรมการแพทย์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

4. ระบบบริหารจัดการมี คุณภาพและมาตรฐาน
เอ ือ้ต่อการด าเนนิงานวิชาการและบริการด้านโรค

ปอดและหัวใจ
เป้าประสงค์
ส.โรคทรวงอก

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ส.โรคทรวงอก

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคณุภาพ

กลยุทธ์ส.โรคทรวงอก พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน

ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ส.โรคทรวงอก

1.การพฒันาคุณภาพอย่างตอ่เน่ืองตามแผน
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีไดร้ับการพฒันา
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
3.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด
4.จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการถา่ยโอน
ภารกิจให้เอกชนด าเนินการ

1.แผนพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากร
-โครงการ อบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล
-โครงการส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ
-โครงการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพและภารกิจ
2.แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
3.แผนการพัฒนาคุณภาพสถาบัน HA
4.แผนการถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนด าเนินการ
5.โครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานให้มีคุณภาพ

แผนงาน/ 
โครงการส.โรคทรวงอก

1. องค์กรมีความเป็นเลศิด้านโรคปอดและ
หัวใจระดบัตตยิภูมิ

เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและหัวใจระดับตติยภูมิ โดยการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ

พัฒนาสถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันระดบัชาติ

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีไดร้ับการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด
2.ร้อยละของจ านวนแพทย์ประจ าบ้านท่ีเข้ารับการอบรมตามโควตา้ท่ีไดร้ับจัดสรรจากแพทยสภา
3. จ านวนองค์ความรู้ท่ีวิจัยพฒันาถกูน าไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
4.จ านวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้นการแพทย์ท่ีวิจัยพฒันา
5..จ านวนหลกัสูตรทางการแพทย์เฉพาะทางท่ีไดร้ับการถา่ยทอด
6.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสู่การเป็น Center of Excellence
7.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและสวนหัวใจ

1.แผนพัฒนาบริการตรวจพิเศษ
2.แผนปรับปรุงระบบบริการ
3.แผนพัฒนาการวิจัย
4.โครงการวิจัยและนวัตกรรม
5.โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  พยาบาล
เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์
6. จ านวนผูป่้วยท่ีไดร้ับการผา่ตดัและสวนหัวใจ

2. ประชาชนได้รับบริการตรวจด้าน
โรคปอดและหัวใจระดบัตตยิภูมิที่มี

คุณภาพ

พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ และ
พัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ

พัฒนาระบบบริการตติยภูมิและพัฒนา
เครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจในระดับชาติ

1ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายบริการตติยภูมิ 
ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากภูมิภาคที่ไม่เหมาะสม
3.จ านวนสถาบันเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านโรคหัวใจ
และโรคปอด
4.ระดับความส าเร็จของการวางระบบข้อมูลการับส่งต่อ
ผู้ป่วยระดับตติยภูมิ
5.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยถ่ายทอด
6.ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน blueprint for 

change

1.แผนการจัดหาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
2.แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ท่ีมีราคาสูง
3.แผนการพัฒนาเครือข่าย

2.เครือข่ายบริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมิสูงกว่า
ตติยภูมิและการรับส่งต่อได้รับการพัฒนา

2.พัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อสร้างมาตรฐานการ
บริการตติยภูมิและพัฒนาศักยภาพของสถาน

บริการและระบบเครือข่าย

1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพตดิและปราบปรามผู้มีอทิธิผล

3. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนทางด้านโรค
ปอดและหัวใจอย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก

พัฒนาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของ
ประชาชนทางด้านโรคปอดและหัวใจ อย่างเป็น
ระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก

ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของ
ประชาชนทางด้านโรคปอดและหัวใจอย่างเป็น
ทางการตามสถาบันโรคทรวงอก

1.จ านวนผูป่้วยท่ีไดร้บับริการทาง
การแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
2.จ านวนโครงการท่ีรณรงค์ให้
ประชาชนดูแลสุขภาพ
3.จ านวนโครงการท่ีแกไ้ขปัญหา
สุขภาพประชาชนทันที
4.จ านวนครั้ งท่ีออกให้บริการเชิงรุก

1.โครงการคนรักษ์หัวใจ
2.โครงการคลินิกนอกเวลา
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ลูกค้า

สนองต่อนโยบายรัฐ

กระบวนการ

ภายใน

ความคุ้มค่า

ทางการเงิน

การเติบโต

และพัฒนา

การบริหารการเปล่ียนแปลง
(change management)

HRD + HRM

พฒันา IT พฒันาระบบ MIS

บคุลากรมี
competency

ระบบขอ้มูลสารสนเทศ
เอ้ือตอ่การพฒันา
วชิาการและบริการ

พฒันาธุรกจิ

การใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการ
ความรูท้ีดี่ (KM)

รายไดเ้พิ่มขึ้น

แผนพฒันา
RRCบคุลกรมีแรงจูงใจ

ผลงานวิชาการ
มีคณุภาพ/แกไ้ขปัญหา

สุขภาพที่ส าคญั

การจัด
การตลาด

เครือข่ายวิชาการ 
ระดับประเทศ/
ต่างประเทศ

เครือข่ายบริการ
ระดับประเทศ

นโยบายกระทรวง

Center of Excellence

แผนทีย่ทุธศาสตรส์ถาบนัโรคทรวงอก ปี 2555 - 2558

แผนการใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั

ICT

ระบบขอ้มูล
วชิาการและ
บริการทีดี่

กจิกรรม/แผนงาน/โครงการ
สามารถแกปั้ญหาสุขภาพ
ที่ส าคญัของประเทศ

บริการที่มีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน

ระบบบริหารจัดการ
งานวชิาการให้มี

คณุภาพ/ประสิทธิภาพ

พฒันาการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ทีส่  าคญัดา้นโรคปอดและหัวใจในระดบัตตยิภูมิ

พฒันาคณุภาพการบริหารจัดการ
(PMQA)
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คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พฒันาองค์กร

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(change management)

บคุลากรมี
competency

ระบบข้อมลูสารสนเทศ
เอื้อต่อการพัฒนา
วิชาการและบริการ

การบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการ
ความรู้ที่ดี (KM)

เกดิเครือข่ายการส่งต่อใน
ภมูภิาคอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบการประเมินผล 4 มิติ สถาบันโรคทรวงอก ปี 2555 -2558 (กพร.)

กระบวนการท างานที่รวดเร็วมปีระสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

งานวิชาการ/บริการให้มี
คุณภาพ/ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

เร่งด าเนนิการแก้ไขปัญหา
ที่สัญญาเร่งด่วนให้ครบถ้วนอย่างเป็น
ทางการตามสถาบนัโรคทรวงอก

1. สถานบริการด้าน
สุขภาพและระบบ

เครือข่ายการส่งต่อใน
ทุกระดับได้รับการ
พัฒนาให้มคีุณภาพ
และครอบคลมุ 

2. ประชาชน
ได้รับบริการ
เฉพาะทางนอก
ระบบหลัก

ประกนัสุขภาพ

3. ประชนที่มี
ปัญหาสุขภาพ
เร่งด่วนได้รับ
การแก้อย่างเป็น

ระบบ

4. องค์ความรู้/
โครงการ/กจิกรรมที่
ด าเนนิการน  าร่อง

5. หน่วยงานมรีะบบ
บริหารจัดการที่มี

คุณภาพมาตรฐานเอื้อ
ต่อการด าเนนิงาน

ผู้ รับบริการมี
ความพึงพอใจ

หน่วยบริการที่ผ่านการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพเอื้อต่อการด าเนนิงานวิชาการ
และบริการด้านโรคปอดและหวัใจ

เป้
าป

ร
ะ
ส
ง
ค
์

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

ยุ
ท
ธ
ศ
าส
ต
ร
์

ต
วั
ชี้
ว
ดั

วิสัยทศัน์ สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติ
พนัธกิจ พฒันาวิชาการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และปอดโดย

1.ศึกษา วิจัย พฒันาและจัดท าฐานข้อมูล ข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม
2.การเพิม่พนูความรู้และทกัษะการปฏบัิติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางทีมี่คุณภาพ
3.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิทียุ่่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพือ่ให้ผู้ รับบริการพงึพอใจ

4. พฒันาระบบบริหารจัดการให้
มีคุณภาพ

2.ประชาชนได้รับบริการตรวจ
ด้านโรคปอดและหวัใจระดบั
ตติยภมูทิี่มคีุณภาพ

2. พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ
และพัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและ
หวัใจ

-ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่าย
บริการตตยิภูมิ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลอืด

-จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากภูมิภาคที่ไม่
เหมาะสม
-จ านวนสถาบันเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้าน
โรคหัวใจและโรคปอด
- ระดบัความส าเร็จของการวางระบบข้อมูลการ
รับส่งต่อผู้ป่วยระดบัตตยิภูมิ

- จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยถ่ายทอด
-ร้อยละของการด าเนนิงานตามแผนblueprint 
for change

1.องค์กรมีความเป็นเลิศด้านโรคปอด
และหัวใจระดับตติยภูมิ

1.เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและหวัใจ
ระดับตติยภูมิโดยการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี  และการบริการตติยภูมิ

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์ที่ก  าหนด
2.ร้อยละของจ านวนแพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการอบรมตาม
โควต้าที่ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา
3. จ านวนองค์ความรู้ที่วิจัยพัฒนาถูกน  าไปเผยแพร่/ใช้
ประโยชน์ในการด าเนนิงานอย่างเหมาะสม
4.จ านวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่วิจัยพัฒนา
5..จ านวนหลกัสูตรทางการแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการถ่ายทอด
6.ระดบัความส าเร็จในการพัฒนาสู่การเป็น Center of Excellence
7. จ  านวนผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตดัและสวนหัวใจ

1.การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตามแผน
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันา
สมรรถนะตามสาขาวิชาชพี
3.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑท่ี์ก าหนด
4.จ  านวนหน่วยงานท่ีได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจให้เอกชนด าเนินการ

3. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
สุขภาพเร่งด่วนทางด้านโรคปอด
และหัวใจอย่างเป็นระบบตาม
นโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก

3. พฒันาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
เร่งด่วนของประชาชนทางด้านโรค
ปอดและหัวใจ อย่างเป็นระบบตาม

นโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก

1.จ  านวนผูป่้วยท่ีได้รับบริการทาง
การแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
2.จ  านวนโครงการท่ีรณรงคใ์ห้
ประชาชนดูแลสุขภาพ
3.จ  านวนโครงการท่ีแก้ไขปัญหา
สุขภาพประชาชนทันที
4.จ  านวนคร้ังท่ีออกให้บริการเชงิรุก
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สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติวิสยัทัศน์

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหวัใจ หลอดเลือด และปอดโดย
1.ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมลู ข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม
2.การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรทางการแพทย์เฉพาะทางทีม่คีุณภาพ
3.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภมูทิียุ่่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพือ่ให้ผู้ รับบริการพงึพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและหัวใจระดับตติยภูมิโดยการวิจัยและพฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
และการบริการตติยภูมิ การติดตามและประเมินผล
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แผนทีก่ลยทุธ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ เป้าหมาย

1.ประชาชนได้รับบริการตรวจดา้น
โรคปอดและหัวใจระดับตตยิภูมิที่มี

คุณภาพ

1.จ านวนองค์ความรู้ที่ผ่านการ
วจัิยและน าไปถ่ายทอด/
เผยแพร่ ทางส่ือต่าง ๆ
2.จ านวนองค์ความรู้ที่วจัิย 
พัฒนา
3.จ านวนหลักสูตรที่ถ่ายทอด/
การอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจ าบ้าน
- สาขาอายรุศาสตร์หัวใจ
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

4.ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาสู่การเป็น Center of
Excellence
5.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดและสวนหัวใจ

แผนการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

- โครงการวจัิยและนวตักรรม

- โครงการถ่ายทอดหลักสูตรระยะส้ัน
-หลักสูตรแพทยป์ระจ าบ้านเฉพาะทาง
-หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ
และทรวงอก

- คลินิกอดบุหร่ี

การบริการระดบัตติยภูมิ
มีคุณภาพมาตรฐาน

เครือข่ายทางวิชาการ
บริการระดบัประเทศ
และการใช้เทคโนโลยี

บุคลากร
มคีวามรู้
ความ
สามารถ

ระบบ
สร้าง
แรงจูง
ใจ

ระบบสาร
สน

เทศที่มปีระ
สิทธิ
ภาพ

เคร่ืองมือ
แพทย์มี

ประสิทธิภาพ
และความ
เหมาะสม

ศนูย์วิจัย/
ถา่ยทอด

ฝึกอบรมและ
อา้งอิง

ห้องปฏิบัติกา
รมีคุณภาพ
มาตรฐาน

ระบบการบริหารการเงนิที่ม ี
ประสิทธิภาพ

1.องค์กรมีความเป็นเลศิด้านโรคปอด

และหัวใจระดบัตตยิภูมิ 4 เร่ือง

5 เร่ือง

1 หลักสูตร

ระดับ 3
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สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติวิสยัทัศน์

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหวัใจ หลอดเลือด และปอดโดย
1.ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมลู ข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม
2.การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรทางการแพทย์เฉพาะทางทีม่คีุณภาพ
3.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภมูทิียุ่่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพือ่ให้ผู้ รับบริการพงึพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.   พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภมู ิและพัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ
การติดตามและประเมินผล
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แผนทีก่ลยทุธ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ เป้าหมาย

2.ประชาชนได้รับบริการตรวจ
ด้านโรคปอดและหวัใจระดับ
ตติยภูมิท ีม่ีคณุภาพ

แผนการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

1. แผนการพัฒนาเครือข่ายโรคหวัใจ
2.แผนจัดหาเครื่องมือทีเ่หมาะสม
- จัดซื้อครุภัณฑ์โดยใช้เงนิบ ารุง
ตามแผนการใช้จ่ายเงนิบ ารุง ปี  55
3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ทีม่ีราคาสูง เช่นระบบ PACS,Sleep Lab
เครื่องเอกซ์เรย์สวนหวัใจ
4.แผนการพัฒนาการวางระบบข้อมูล
รับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิ
5.โครงการวิจัยทีม่ีผู้ป่วยเข้าร่วม
โครงการ

การบริการระดบัตติยภูมิ
มีคุณภาพมาตรฐาน

เครือข่ายทางวิชาการ
บริการระดบัประเทศและ

การใช้เทคโนโลยี

เกิดเครือข่ายทางด้านบริการตตยิภูมิ
และวิชาการด้านโรคปอดและหัวใจ

ห้องปฏิบัติ
การมีคุณภาพ
มาตรฐาน

เคร่ืองมือ
แพทย์มี
ประสิทธิภ
าพและ

เหมาะสม

แผนพฒันา
เครือข่าย

ระดบัประเทศ

บุคลากร
มคีวามรู้
ความ
สามารถ

ระบบ
สร้าง
แรงจูง
ใจ

ระบบ
สารสนเ
ทศที่มี

ประสิทธิ
ภาพ

ระดับ 3

ระดับ 3

1.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาเครือข่าย
บริการตติยภูมิ ด้าน
โรคหวัใจและหลอด
เลอืด
1.2 ระดับความส าเร็จ
ของการวางระบบข้อมูล
การรับส่งต่อผู้ป่วย
ระดับตติยภูมิ
- จ านวนสถาบัน
เครือข่ายทีไ่ด้รับการ
พัฒนาด้านโรคหวัใจ
และโรคปอด
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สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติวิสยัทัศน์

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหวัใจ หลอดเลือด และปอดโดย
1.ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมลู ข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม
2.การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรทางการแพทย์เฉพาะทางทีม่คีุณภาพ
3.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภมูทิียุ่่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพือ่ให้ผู้ รับบริการพงึพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พฒันาการแก้ปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนด้านโรคปอดและหัวใจอย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
การติดตามและประเมินผล
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แผนทีก่ลยทุธ์

ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ เป้าหมาย

แผนการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

บุคลากร
มคีวามรู้
ความ
สามารถ

ระบบ
ขอ้มูล
ข่าวสาร
ที่เอ้ือต่อ
การ

พัฒนา
ด้าน
บริการ

ระบบการ
จัดการ

ความรู้ที่ดี
(KM)

ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพ
เร่งด่วนทางด้านโรคหัวใจและ
ปอดได้รับการแก้ไขอย่างเป็น

ระบบ

สถาบันโรคทรวงอก
สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพเร่งด่วน
ทางด้านโรคหัวใจและ
ปอดได้อย่างทันท่วงที

และครบถ้วน

กระบวนการท างานท่ีรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

-โครงการคลนิิกนอกเวลา
-โครงการคนรักษ์หวัใจ

3.พัฒนาการแก้ไขปัญหา
สุขภาพเร่งด่วนของประชาชน
ทางด้านโรคปอดและหัวใจ 
อย่างเป็นระบบตามนโยบาย
ด้านสุขภาพเชิงรุก

1.จ านวนผูป่้วยที่ได้รับบริการทาง
การแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
2.จ านวนโครงการที่รณรงคใ์ห้
ประชาชนดูแลสุขภาพ
3.จ านวนโครงการที่แก้ไขปัญหา
สุขภาพประชาชนทันที
4.จ านวนคร้ังที่ออกให้บริการเชงิรุกผูรั้บบริการมี

ความพึงพอใจ
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สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติวิสยัทัศน์

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคหวัใจ หลอดเลือด และปอดโดย
1.ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมลู ข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีเ่หมาะสม
2.การเพิ่มพูนความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรทางการแพทย์เฉพาะทางทีม่คีุณภาพ
3.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภมูทิียุ่่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพือ่ให้ผู้ รับบริการพงึพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
การติดตามและประเมินผล
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แผนทีก่ลยทุธ์

1.การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตามแผน
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
3. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบ IT 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
4..จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการถ่าย
โอนภารกิจให้เอกชนด าเนินการ

ตัวชี้วดัเป้าประสงค์ เป้าหมาย

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพเอ ือ้ต่อการด าเนนิงาน
วิชาการและบริการด้านโรคปอดและ
หัวใจ

แผนการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

บุคลากร
มคีวามรู้
ความ
สามารถ

ระบบ
สร้าง
แรงจูง
ใจ

ระบบ
สารสน
เทศที่ม ี
ประสิทธิ
ภาพ

บริการ
ระดบั
ตติยภูมิมี
คุณภาพ
มาตรฐาน

ผลงานวิจัย

องค์กรมีระบบบริหาร
จัดการมีคุณภาพเอ้ือตอ่
การด าเนินงงานวิชาการ
และบริการดา้นหัวใจและ

ปอด

การบริหารการเงนิที่มปีระสิทธิภาพ

รายได้เพ่ิมข ึ้นลดตน้ทุน

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล
(Mini Master of Management Health Hospital)

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ OD ผู้บริหาร
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ”

•โครงการอบรมการใช้การบ ารุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ์การแพทย์

เร่ือง "เคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ส าหรับการช่วยฟ้ืนคืนชีพ”

•โครงการการอบรมเร่ือง "การจัดการความรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพ”

•โครงการตรวจเย่ียมแบบกัลยาณมิตร

•โครงการจัดการความรู้ “มาตรฐานการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก”

•โครงการมหกรรม 5 ส.และผลงานดีเด่นของสถาบันโรคทรวงอก

ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจ
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2.3นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 8.1นโยบายการบริหารจัดการที่ด.ี..
ประเดน็

ยุทธศาสตร์
ย่อยรัฐบาล

1. หน่วยงานของกรมการแพทย์มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

3. ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพส าคัญ
เร่งด่วนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบตาม

นโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
5. ระบบบริหารจัดการมี คุณภาพและมาตรฐาน

เอ้ือต่อการด าเนินงาน
4. ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์
กรมการแพทย์

1.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระดับ
ตติยภูมิโดยการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้/และการบริการ

3.เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพส าคัญ 
เร่งด่วนให้ครบถ้วน อย่างเป็นระบบตามบริบท

ของกรมการแพทย์

4.พัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาและสารเสพติด

อย่างมีคุณภาพ

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กรมการแพทย์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3. ระบบบริหารจัดการมี คุณภาพและมาตรฐาน
เอ ือ้ต่อการด าเนนิงานวิชาการและบริการด้านโรค

ปอดและหัวใจ
เป้าประสงค์
ส.โรคทรวงอก

ประเดน็ยุทธศาสตร์
ส.โรคทรวงอก

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคณุภาพ

กลยุทธ์ส.โรคทรวงอก พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน

ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ส.โรคทรวงอก

1.การพฒันาคุณภาพอย่างตอ่เน่ืองตามแผน
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีไดร้ับการพฒันา
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ
3.ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด
4.จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้ับการถา่ยโอน
ภารกิจให้เอกชนด าเนินการ

1.แผนพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากร
-โครงการส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจและ
แรงจูงใจ
-โครงการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ
และภารกิจ
2.แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
3.แผนการพัฒนาคุณภาพสถาบัน HA
4.แผนการถ่ายโอนภารกิจให้เอกชน
ด าเนินการ

1. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานให้
มีคุณภาพ

แผนงาน/ 
โครงการส.โรคทรวงอก

1. องค์กรมีความเป็นเลศิด้านโรคปอดและ
หัวใจระดบัตตยิภูมิ

เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและหัวใจระดับตติยภูมิ โดยการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ

พัฒนาสถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันระดบัชาติ

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีไดร้ับการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด
2.ร้อยละของจ านวนแพทย์ประจ าบ้านท่ีเข้ารับการอบรมตามโควตา้ท่ีไดร้ับจัดสรรจากแพทยสภา
3. จ านวนองค์ความรู้ท่ีวิจัยพฒันาถกูน าไปเผยแพร่/ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
4.จ านวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้นการแพทย์ท่ีวิจัยพฒันา
5..จ านวนหลกัสูตรทางการแพทย์เฉพาะทางท่ีไดร้ับการถา่ยทอด
6.จ านวนผูป่้วยท่ีไดร้ับบริการทางการแพทยเ์ฉพาะทาง
7.จ านวนโครงการท่ีรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
8.จ านวนโครงการท่ีแกไ้ขปัญหาสุขภาพประชาชนทันที(โครงการ)
9.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสู่การเป็น Center of Excellence

1.แผนพัฒนาบริการตรวจพิเศษ
2.แผนปรับปรุงระบบบริการ
3.แผนพัฒนาการวิจัย

1.โครงการวิจัยและนวัตกรรม
2.โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  พยาบาล
เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์

2. ประชาชนได้รับบริการตรวจด้าน
โรคปอดและหัวใจระดบัตตยิภูมิที่มี

คุณภาพ

พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ และ
พัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ

พัฒนาระบบบริการตติยภูมิและพัฒนา
เครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจในระดับชาติ

-ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่ายบริการตติยภูมิ 
ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
-จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากภูมิภาคที่ไม่เหมาะสม
-จ านวนสถาบันเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านโรคหัวใจ
และโรคปอด
-ระดับความส าเร็จของการวางระบบข้อมูลการับส่งต่อ
ผู้ป่วยระดับตติยภูมิ
-จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวิจัยถ่ายทอด
- ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนblueprint 

for change

1.แผนการจัดหาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม
2.แผนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ท่ีมีราคาสูง
3.แผนการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ

2.เครือข่ายบริการด้านสุขภาพระดับตติยภูมิสูงกว่า
ตติยภูมิและการรับส่งต่อได้รับการพัฒนา

2.พัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่อสร้างมาตรฐานการ
บริการตติยภูมิและพัฒนาศักยภาพของสถาน

บริการและระบบเครือข่าย

1.3 เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพตดิและปราบปรามผู้มีอทิธิผล


