
หน่วยงาน สถาบนัโรคทรวงอก งบฯ เป้าฯ % งบฯ เป้าฯ % งบฯ เป้าฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ % งบฯ เปา้ฯ %

1 โครงการวิกฤตโรคหวัใจ
ปลอดภยัทั่วไป (Save Thais 
form Heart Diseases)

กระทรวงสาธารณสุขได้
จดัท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ
 ระยะ ๒๐ ป ี(ด้าน
สาธารณสุข) ภายใต้
เปาูหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจา้หน้าที่มี
ความสุข และระบบ
สุขภาพยั่งยืน” ซ่ึง
ประกอบด้วยแผนงาน ๔๘
 โครงการ เพื่อให้
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติ พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การบรูณาการจดัท า
งบประมาณระดับชาติ 
เพื่อใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แกไ้ขปญัหา
สุขภาพประชาชนอย่าง  
บรูณาการร่วมกนั 
คณะกรรมการจงึได้จดัท า

1.  เพื่อพฒันาขีดความสามารถและขยาย
บริการการรักษาผู้ปวุยโรคหวัใจในโรงพยาบาล
ระดับต่างๆ ตามเครือข่ายการบริการ (Service
 plan)

1.  จดัท า
เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ โดย
เน้นเร่ืองการลด
ระยะเวลาการ
รักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

กจิกรรมที่ 1     
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทาง
การแพทย์ที่เขต
สุขภาพ ๑,๒,๓ 
ภาคเหนือ จ านวน 
๒๐๐ คน

เขตสุขภาพ         
 13 เขตบริการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

๑. อตัราตาย
ใน
โรงพยาบาล
ของผู้ปวุย 
STEMI < 
๑๐%

๑. อตัราการเสียชีวิตของ
ผู้ปวุยกลุ่มภาวะหวัใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute 
Coronary Syndrome) 
ลดลง

๑. อตัราตายใน
โรงพยาบาลของ
ผู้ปวุย STEMI < 
๑๐%

นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี 2,192,500.00         

กิจกรรมหลัก                     
 1.  จดัท าเครือข่ายบริการ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดย
เน้นเร่ืองการลดระยะเวลาการ
รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของ
ผู้ปวุยที่เปน็โรคหวัใจ ใหร้วดเร็ว ได้มาตรฐาน
และเปน็ธรรม

๒.  พฒันา
ศักยภาพระดับ S 
และ A ในการ
จดัต้ังคลินิกเฉพาะ
ทางผู้ปวุย
โรคหวัใจล้มเหลว 
(Heart Failure 
Clinic) และ 
Warfarin Clinic 
ในรูปแบบสห
วิชาชีพ

กจิกรรมที่ 2   
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทาง
การแพทย์ที่เขต
สุขภาพ ๙,๑๐ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 คร้ังที่ ๑ จ านวน 
๒๐๐ คน

๒. ผู้ปวุย
โรค
กล้ามเนื้อ
หวัใจขาด
เลือด
เฉียบพลัน 
(STEMI) 
ได้รับยา
ละลายล่ิม
เลือด  และ
หรือขยาย
หลอดเลือด
หวัใจได้
มากกว่าหรือ
เทา่กบัร้อย
ละ ๘๐

๒. โรงพยาบาลที่ใหย้า 
Fibrinolytic มีมากขึ้น 
ผู้ปวุยกลุ่มภาวะหวัใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute 
Coronary Syndrome) 
ได้รับการรักษาตาม
มาตรฐาน

๒. ผู้ปวุยโรค
กล้ามเนื้อหวัใจขาด
เลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ได้รับยา
ละลายล่ิมเลือด  
และหรือขยาย
หลอดเลือดหวัใจได้
มากกว่าหรือเทา่กบั
ร้อยละ ๘๐

2.  พฒันาศักยภาพระดับ S 
และ A ในการจดัต้ังคลินิก
เฉพาะทางผู้ปวุยโรคหวัใจ
ล้มเหลว (Heart Failure 
Clinic) และ Warfarin Clinic 
ในรูปแบบสหวิชาชีพ

3.   เพื่อพฒันาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน
โรคหวัใจ หรือ National Cardiovascular 
Database

3.  พฒันา
ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจดัการ 
และวิชาการด้าน
การรักษาโรคหวัใจ
และหลอดเลือด 
ใหแ้กห่น่วยงาน
เครือข่ายโดยการ
จดัอบรมแพทย์ 
พยาบาล ใน
โรงพยาบาลระดับ
ต่างๆ ใหส้ามารถ
ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรคหวัใจขาด
เลือดเฉียบพลันได้
ทนัทอีย่างมี
ประสิทธิภาพ

กจิกรรมที่ 3   
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทาง
การแพทย์ที่เขต
สุขภาพ ๗,๘  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 คร้ังที่ ๒  จ านวน 
๒๐๐ คน

๓. 
โรงพยาบาล
ระดับ F2 
ขึ้นไป มีการ
ใหย้า 
Fibrinolytic
 ได้จริง 
๑๐๐%

๓. ทกุเขตบริการสามารถ
ท าหตัถการสวนหวัใจและ
ผ่าตัดหวัใจได้

๓. โรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป มี
การใหย้า 
Fibrinolytic ได้จริง
 ๑๐๐%

         

ก.พ. มี.ค.
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ดชันีชี้วัด

ความส าเรจ็ล า
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเปา้หมาย
(พรอ้มระบจุ านวน

และหน่วยนับ)

ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ไดร้บั

งบ
ประมาณ

งบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หลักการและเหตผุล พ้ืนทีก่ลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ต.ค.

แผนปฏบิตักิาร กรมการแพทย ์ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562

ก.ย.

วิธีการด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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3.  พฒันาประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจดัการ และวิชาการ
ด้านการรักษาโรคหวัใจและ
หลอดเลือด ใหแ้กห่น่วยงาน
เครือข่ายโดยการจดัอบรมแพทย์
 พยาบาล ในโรงพยาบาลระดับ
ต่างๆ ใหส้ามารถตรวจวินิจฉัย 
และรักษาโรคหวัใจขาดเลือด
เฉียบพลันได้ทนัทอีย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.  พฒันาระบบ
บริหารจดัการ
ข้อมูล (ACS 
Registry)  โดยใช้
โปรแกรม Thai 
ACS Registry มี
การปรับปรุง
พฒันาศูนย์ข้อมูล
กลางและดูแล 
Server ของ
โปรแกรม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่มี 
ประสิทธิภาพของ
ประเทศให้
สามารถน าไปใช้
วางแผน
พฒันาการดูแล
ผู้ปวุยโรคหวัใจ
ระดับชาติ

กจิกรรมที่ 4     
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทาง
การแพทย์ที่เขต
สุขภาพ ๑๑, ๑๒ 
ภาคใต้ จ านวน ๓๐๐
 คน

๔. หน่วยบริการ
สาธารณสุขได้รับการ
พฒันาเปน็ศูนย์บริการ
โรคหวัใจครอบคลุมทกุ
ภมูิภาคตามแผนพฒันา
ระบบบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข 
(Service Plan)

4.  พฒันาระบบบริหารจดัการ
ข้อมูล (ACS Registry)  โดยใช้
โปรแกรม Thai ACS Registry 
มีการปรับปรุงพฒันาศูนย์ข้อมูล
กลางและดูแล Server ของ
โปรแกรม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มี
 ประสิทธิภาพของประเทศให้
สามารถน าไปใช้วางแผน
พฒันาการดูแลผู้ปวุยโรคหวัใจ
ระดับชาติ

5.  ใหค้วามรู้กบั
ประชาชนในการ
ดูแลตัวเอง โดยใช้
โปรแกรมการดูแล
สุขภาพตามกลุ่ม
อายุ พร้อมทั้งการ
ฟื้นฟสูมรรถภาพ
ร่างกายหลังปวุย

 กจิกรรมที่ 5   
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทาง
การแพทย์ที่เขต
สุขภาพที่ ๔,5,๖ 
ภาคกลาง  จ านวน 
200 คน

๕. หน่วยบริการได้รับการ
พฒันาข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพโดยใช้
โปรแกรม Thai ACS 
Registry

5.  ใหค้วามรู้กบัประชาชนใน
การดูแลตัวเอง โดยใช้โปรแกรม
การดูแลสุขภาพตามกลุ่มอายุ 
พร้อมทั้งการฟื้นฟสูมรรถภาพ
ร่างกายหลังปวุย

6.  จดัท าต ารา 
คู่มือ แผ่นพบั และ
 Flow Chart การ
รักษาผู้ปวุย
โรคหวัใจ

กจิกรรมที่ 6   
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรทาง
การแพทย์ ส่วนกลาง
  ๒ คร้ัง จ านวน 
๒๐๐ คน

6.  จดัท าต ารา คู่มือ แผ่นพบั 
และ Flow Chart การรักษา
ผู้ปวุยโรคหวัใจ

กจิกรรมที่ 7          
  ๗.๑  จดัประชุม
วิชาการและสรุปผล
การด าเนินงาน
โครงการฯ ใหแ้ก่
แพทย์ พยาบาล 
จ านวน ๖๐๐ คน 
(ในสถานที่เอกชน)  
 จดัประชุมเชิง
อภปิรายแพทย์     
อายุรแพทย์หวัใจ
พยาบาล พยาบาล
หอ้งไอซียู              
 กจิกรรมการจดังาน
๗.๒  น าเสนอผล
การด าเนินงานและ
มอบโล่รางวัล
ส าหรับสถานบริการ
ที่มีการพฒันาระบบ
บริการ
       สุขภาพ สาขา
โรคหวัใจและการ  กจิกรรมที่ ๘     
จดัท าเอกสาร
เกี่ยวกบัการดูแล
ผู้ปวุยโรคหวัใจ       
         ๘.๑  
เอกสารวิชาการ
เกี่ยวกบัการรักษา
โรคหวัใจ (คู่มือ ต ารา
 โปสเตอร์)
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2 โครงการพฒันา CoE ด้านวัณโรค วัณโรคเปน็โรคติดต่อ

ส าคัญที่เปน็สาเหตุการ
ปวุย  และการตายใน
หลายประเทศทั่วโลก 
สาเหตุที่ท าใหว้ัณโรคเปน็
ปญัหาสาธารณสุขทั่วโลก 
เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์  ความ
ยากจน  การอพยพย้าย
ถิ่น และแรงงาน
เคล่ือนย้าย ตลอดจนการ
ละเลยปญัหาวัณโรคของ
เจา้หน้าที่สาธารณสุขใน
ระดับต่างๆ  ส่งผลใหก้าร
แพร่ระบาดของวัณโรคมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น

1.เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความช านาญในโรควัณ
โรคปอด ใหแ้พทย์ที่รับผิดชอบในการรักษาวัณ
โรค  ทั้ง 13 เขตสุขภาพ                            
   2.เพื่อใหเ้กดิการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ3.เสริมสร้างและพฒันาเครือข่าย
การรักษาวัณโรคในเขตพื้นที่บริการสุขภาพ 13 
เขตสุขภาพ   4.พฒันาศักยภาพบคุลากรแพทย์
 ในการดูแล รักษา ผู้ปวุยวัณโรค                  
            5.แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์
ในการดูแลผู้ปวุยวัณโรค

จดัฝึกอบรมให้
ความรู้กบัแพทย์ที่
รับผิดชอบงานวัณ
โรคทั้งภาคทฤษฎ,ี
 ภาคปฏบิติั และ
การศึกษาดูงาน
โดยแบง่เปน็        
   1.ภาคทฤษฎี
ระยะเวลา 4 วัน
2. ภาคปฏบิติั
ระยะเวลา 1 วัน
3.ศึกษาดูงาน
ระยะเวลา 1-2 วัน

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
ประกอบด้วย แพทย์
ในเขตพื้นที่ 13 เขต
สุขภาพ จงัหวัดละ 1
 คน แบง่การ
ฝึกอบรมจ านวน 3 
รอบ รอบละ 5 วัน 
จ านวน 2 รุ่น (รุ่นละ
 38-39 คน)  จ านวน
  77   คน      2.
วิทยากรภาครัฐ และ
คณะผู้จดัฝึกอบรม 
จ านวน 3 รอบ รอบ
ละ 5 วัน จ านวน 2 
รุ่น (รุ่นละ10 คน)  
รวม จ านวน  20    
คน                   3.
รวมผู้เข้าอบรม 
วิทยากร และ
คณะท างานทั้งส้ิน    
 จ านวน  97    คน

ฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ จ านวน
 4 ภาค มุ่งเน้นเขต
สุขภาพที่ 1-13

แพทย์ที่
ท างานด้าน 
 วัณโรคน า
แนวทางมา
พฒันา
เพื่อใหก้าร
รักษาผู้ปวุย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเปน็ไป
ในทศิทาง
แบบองค์
รวมตาม
แนวทางเวช
ปฏบิติัการ
ดูแลรักษา
ผู้ปวุยวัณโรค

แพทย์ที่
ท างานด้าน 
 วัณโรค
ได้รับองค์
ความรู้
ใหม่ๆ
ทางด้านการ
รักษาวัณโรค
 และ
สามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้
ในการดูแล
รักษาผู้ปวุย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1. บคุลากรแพทย์จะได้รับ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
การรักษาวัณโรค  และ
น าไปประยุกต์ใช้ใน การ
ดูแลรักษาผู้ปวุยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และ
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
คุณภาพชีวิตผู้ปวุยดีขึ้น

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ โครงการ
พฒันา COE ด้าน
วัณโรค จ านวน 77 
คน ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถ
พฒันาศักยภาพงาน
วัณโรคได้ตาม
เปาูหมาย     2. 
ร้อยละ 80 ของ
ความพงึพอใจการ
ฝึกอบรมที่จะน า
องค์ความรู้ทางด้าน
วัณโรคประยุกต์ใช้

นางเปี่ยมลาภ   แสงสายัณห์  802,600 บาท

โดยองค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศใหว้ัณโรคเปน็
ภาวะฉุกเฉินสากล  
(global emergency)  
และต้องการการแกไ้ข
อย่างเร่งด่วนในประเทศ
ไทย

2. มีการแลกเปล่ียนความรู้
  และประสบการณ์ในการ
ดูแลรักษาผู้ปวุยวัณโรค
ร่วมกนั

3.บคุลากรแพทย์สามารถ
น าแนวทางมาพฒันา
เพื่อใหก้ารรักษา การ
ควบคุมวัณโรค และลด
อตัราการเสียชีวิตของ
ผู้ปวุยในเขตพื้นที่สุขภาพ
ที่มีผู้ปวุยวัณโรค และการ
เสียชีวิตสูง
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ก.พ. มี.ค.

Output Outcome
ดชันีชี้วัด

ความส าเรจ็ล า
ดบั โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

กลุ่มเปา้หมาย
(พรอ้มระบจุ านวน

และหน่วยนับ)

ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ไดร้บั

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หลักการและเหตผุล พ้ืนทีก่ลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ต.ค. ก.ย.

วิธีการด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

4. บคุลากรแพทย์ที่ได้รับ
การฝึกอบรมสามารถน า
องค์ความรู้ไปเปน็แนวทาง
ในการด าเนินการรักษา 
ปอูงกนั ควบคุม และ
บริหารจดัการใน
สถานพยาบาล เพื่อให้
เกดิผลส าเร็จในการรักษา 
ควบคุม ลดการเสียชีวิต 
ท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อ 
ผู้ปวุยอย่างแทจ้ริง

3 โครงการถุงลมโปงุพอง กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เปน็
หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบแผนพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ     
(Service Plan) สาขาโรค
ไม่ติดต่อ (NCD) : โรค
ปอดอดุกั้นเร้ือรัง และ
เปน็การก าหนดแนว
ทางการที่ชัดเจนและ
สอดคล้อง กบันโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข
 ป ี2559 ในการ
ด าเนินงานการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขา
โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง และ
 ทาง สถาบนัโรคทรวงอก
ได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญ
ในการวินิจฉัยและการ
รักษาผู้ปวุยโรค COPD 
หรือโรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง

1 พฒันาศักยภาพบคุลากรทางการแพทย์ ใน
การดูแล รักษา ผู้ปวุยโรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง 
 2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ปวุยโรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง
 3 สร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ปวุยโรคปอด
อดุกั้นเร้ือรัง

1. บคุลากรทาง
การแพทย์ 
ประกอบด้วย แพทย์
 พยาบาล เภสัชกร 
 และเจา้หน้าที่ที่
เกี่ยวข้องด้านโรค
ปอดอดุกั้นเร้ือรัง  
จ านวน  300 คน 
2. วิทยากรภาครัฐ 
และคณะผู้จดั
ฝึกอบรม        
จ านวน    10 คน
รวมทั้งส้ิน จ านวน  
310  คน

ลงพื้นที่ฝึกอบรม
เชิงปฏบิติัการใน
เขตสุขภาพที่ 1,11
 และ 12

บคุลากร
ทาง
การแพทย์
ด้านโรค
ปอดอดุกั้น
เร้ือรังได้
พฒันา
ศักยภาพ
บคุลากร
ทาง
การแพทย์ 
ในการดูแล 
รักษา ผู้ปวุย
โรคปอดอดุ
กั้นเร้ือรัง

บคุลากร
ทาง
การแพทย์
ด้านโรค
ปอดอดุกั้น
เร้ือรังได้รับ
องค์ความรู้
ที่ถูกต้องใน
การรักษา
ผู้ปวุยโรค
ปอดอดุกั้น
เร้ือรัง

1 ผู้เข้าประชุมจะได้รับ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
โรค COPD หรือ โรคปอด
อดุกั้นเร้ือรัง และน าไป
ประยุกต์ใช้ใน การดูแล
รักษาผู้ปวุยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง
มากขึ้น
2  มีการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์
ในการดูแลรักษาผู้ปวุย
ร่วมกนั
3 มีการใหค้วามรู้เร่ืองการ
ปฏบิติัตัวแกผู้่ปวุยและ
ญาติในการปอูงกนัการเกดิ
โรคCOPD หรือ โรคปอด
อดุกั้น เร้ือรัง และการ
รักษา โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง
   มีการแนะน าเร่ืองการ
ฟื้นฟสูมรรถภาพปอดใน
โรคปอดอดุกั้น เร้ือรัง 
ประเมินผลลัพธ์ของการ

1.จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
โครงการถุงลมโปงุ
พอง เพื่อเปน็การ
พฒันาบคุลากรทาง
การแพทย์ในการ
ดูแลผู้ปวุยโรค
ปอดอดุกั้นเร้ือรัง 
จ านวน 300 คน
2.ร้อยละ 80 ของ
ความพงึพอใจการ
ฝึกอบรมที่จะน า
องค์ความรู้ทางด้าน
โรคปอดอดุกั้นเร้ือรัง
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ปวุยโรคปอด
อดุกั้นเร้ือรัง

นางเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

เครือข่าย
เขตบริการ
สุขภาพ
สามารถดูแล
รักษาผู้ปวุย
ได้ในทศิทาง
เดียวกนั

 726,300 บาท
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ก.พ. มี.ค.

Output Outcome
ดชันีชี้วัด

ความส าเรจ็ล า
ดบั โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

กลุ่มเปา้หมาย
(พรอ้มระบจุ านวน

และหน่วยนับ)

ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ไดร้บั

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หลักการและเหตผุล พ้ืนทีก่ลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ต.ค. ก.ย.

วิธีการด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

4 โครงการความร่วมมือในการ
พฒันาศักยภาพทางการ
พยาบาลเฉพาะทางหวัใจและ
หลอดเลือดในประชาคมอาเซียน
 AEC ประจ าป ี2562

สถานการณ์โรคหวัใจและ
หลอดเลือดทั่วโลก 
องค์การอนามัยโลก 
(WHO) ใหข้้อมูลว่า
โรคหวัใจและหลอดเลือด
 ท าใหม้ีการเสียชีวิต
สูงขึ้นถึง 17.3 ล้านคน
ต่อป ีปจัจยัเส่ียงส าหรับ
โรคหวัใจ ได้แก ่ความดัน
โลหติ ระดับไขมัน และ
ระดับน้ าตาลในเลือดที่
สูงขึ้น การสูบบหุร่ี การ
รับประทานผักและผลไม้
ที่ไม่เพยีงพอ น้ าหนักเกนิ
 ภาวะอว้นและขาดการมี
กจิกรรมการเคล่ือนไหว
ร่างกายสถาบนัโรคทรวง
อก เปน็สถาบนัเฉพาะ
ทางชั้นเลิศด้านโรคหวัใจ
และปอด ได้มีหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาล

1. แสวงหาความร่วมมือในการพฒันาศักยภาพ
การพยาบาลเฉพาะทางโรคหวัใจและทรวงอก
ระดับอาเซียน

1 บรรยาย
2 สัมมนา
3 ศึกษาดูงาน

พยาบาลวิชาชีพ
ภายในและภายนอก
ประเทศ จ านวน 30
 คน

ประชาคมอาเซียน
 และอาเซียน+3

มีการจดัการ
ประชุมร่วม
ระหว่าง
พยาบาล
เฉพาะทาง
โรคหวัใจ
และทรวง
อกของ
สถาบนัโรค
ทรวงอก
และประเทศ
ในประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซียน

หลักสูตร
การพฒันา
ศักยภาพ
ทางการ
พยาบาล
เฉพาะทาง
หวัใจและ
ทรวงอกใน
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซียน

มีการร่วมพฒันาการ
พยาบาลเฉพาะทางหวัใจ
และทรวงอกอย่างต่อเนื่อง
 เกดิเครือข่ายการดูแล
ผู้ปวุยเฉพาะทางโรคหวัใจ
และหลอดเลือดในกลุ่ม
ประเทศประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน

พยาบาลวิชาชีพที่
ผ่านหลักสูตร
เฉพาะด้านหวัใจ
และปอดในหลักสูตร
 international
อย่างน้อย 50%

บปุผาวัลย์  ศรีล้ า 600,000 

กิจกรรมหลัก                     
         กจิกรรมที่ 1. หวัข้อ
อบรม “Training Programme
 Cardio Thoracic Nursing”

2. พฒันาศักยภาพการพยาบาลเฉพาะทางด้าน
โรคหวัใจและทรวงอกระดับอาเซียน

 กจิกรรมที่ 2. หวัข้ออบรม 
“Nursing Management in 
Cardio Thoracic Nursing”

3. ถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพยาบาล

5 โครงการฝึกอบรมอายุรแพทย์
โรคหวัใจจากต่างประเทศ

  โรคหวัใจและหลอด
เลือด (Cardiovascular 
disease) เปน็โรคที่เปน็
ปญัหาส าคัญทาง
สาธารณสุขของประชากร
ไทยและทั่วโลก  สถาบนั
โรคทรวงอกเปน็สถาบนั
เฉพาะทางที่มีความเปน็
เลิศด้านการรักษาและ
ดูแลผู้ปวุยโรคหวัใจหลอด
เลือด การรักษาด้วย
หตัถการการสวนหลอด
เลือดหวัใจเปน็วิทยาการ
สมัยใหม่ ใหล้ดจ านวน
ผู้ปวุยที่ต้องเข้ารับการ
ผ่าตัด  ผู้ปวุยฟื้นตัวเร็ว  
ลดระยะเวลาในการนอน
โรงพยาบาลและเพื่อให้
สอดคล้องกบันโยบาย
ของกรมการแพทย์ ที่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกบั
เทคโนโลยีในการรักษา

  ๑. เพื่อผลักดันโครงการของสถาบนัโรคทรวง
อก กา้วสู่ความเปน็เลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ในการดูแลผู้ปวุยโรคหวัใจและหลอด
เลือด

 ๑. บรรยาย
(Lecture)๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
โดยวิทยากรทั้ง
ภายในและ
ภายนอกสถาบนั   
     - บรรยายแก ่ 
     อายุรแพทย์
โรคหวัใจหลักสูตร
 ๑๒ เดือน รวม 
๒๘๘ ชั่วโมง

อายุรแพทย์โรคหวัใจ
จากต่างประเทศ ๑ 
คน/ปี

กลุ่มประเทศ
สมาคมอาเซียน 
และทั่วโลก

 - สถาบนั
กา้วสู่ความ
เปน็เลิศใน
ระดับ
นานาชาติ'
พฒันา
ศักยภาพ
แพทย์สาขา
โรคหวัใจ
หลอดเลือด
และปอด 
กา้วสู่ความ
เปน็เลิศใน
ระดับ
นานาชาติ

- สถาบนั
โรคทรวงอก
เปน็สถาบนั
ที่มีชื่อเสียง
ด้านการ
พฒันา
บคุลากร
ทาง
การแพทย์
สาขา
โรคหวัใจ

ประชาชนในกลุ่มประเทศ
สมาคมอาเซียนได้รับการ
รักษาการท าหตัถการการ
สวนหลอดเลือดหวัใจ ด้วย
วิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

นายวิรัช เคหสุข
เจริญนายแพทย์
ช านาญการพเิศษ

849,960 
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ก.พ. มี.ค.

Output Outcome
ดชันีชี้วัด

ความส าเรจ็ล า
ดบั โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

กลุ่มเปา้หมาย
(พรอ้มระบจุ านวน

และหน่วยนับ)

ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ไดร้บั

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หลักการและเหตผุล พ้ืนทีก่ลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ต.ค. ก.ย.

วิธีการด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

กจิกรรมหลัก                       
 ๑.  บรรยาย (Lecture) 
ภาษาองักฤษ'                    
๑.๑ ประกอบการท าหตัถการ  
๑.๒ บรรยาย (Lecture) 
ภาษาองักฤษ

  ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ประสานงานทางวิชาการระหว่างสถาบนัชั้นน า
ระดับนานาชาติทั่วโลก ในการดูแลผู้ปวุย
โรคหวัใจ และหลอดเลือด

  ๒. ค่าเดินทาง
และค่าที่พกัของ
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะทาง
โรคหวัใจ บรรยาย 
(Lecture) 
ภาษาองักฤษจาก
ภายนอกสถาบนั

 - สร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
 การเรียนรู้
อย่างเปน็
ระบบในดูแล
 รักษาด้วย
ผู้ปวุย
เฉพาะทาง
โรคหวัใจ
หลอดเลือด
ทั้งในกลุ่ม
ประเทศ
สมาคม
อาเซียน 
และทั่วโลก

๒.  เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางโรคหวัใจมาบรรยาย
เปน็ภาษาองักฤษ

๓. เพื่อสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพื่อจดัการ
อบรม เรียนรู้ในการดูแลรักษาผู้ปวุย โรคหวัใจ
และหลอดเลือด

- พฒันา
หลักสูตร
อรบมระยะ
ส้ันและ
ระยะยาวให้
สถาบนัมี
ชื่อเสียง
ระดับ
นานาชาติ
และมีอายุร
แพทย์
โรคหวัใจ
จากต่าง
ประเทศชาติ
มาเข้าร่วม
ฝึกอบรม
มากขึ้น

๔. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแพทย์ พยาบาล 
ระหว่างประเทศ ในการดูแลรักษาผู้ปวุย
โรคหวัใจและหลอดเลือด เพื่อใหเ้กดิองค์
ความรู้ระดับนานาชาติรักษาผู้ปวุย โรคหวัใจ
และหลอดเลือด

6 โครงการพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านโรค
ทรวงอก สู่ความเปน็เลิศใน
ระดับอาเซียน ปงีบประมาณ 
2562

สถาบนัโรคทรวงอกมี
ภารกจิหลักที่ส าคัญ ใน
การศึกษาวิจยัพฒันาองค์
ความรู้ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ด้านโรค
ทรวงอก มีเปาูหมายเปน็
สถาบนัที่มีความเปน็เลิศ 
ด้านโรคหวัใจและปอด
ของเอเชีย ประกอบกบั
สถาบนัมีบคุลากรที่มี
ชื่อเสียงและเครือข่าย
วิชาการในระดับ
นานาชาติ จงึมีโอกาสที่
จะพฒันาเปน็ต้นแบบ
ทางด้านวิชาการความเปน็
เลิศด้านการผ่าตัดหวัใจ
และทรวงอก  โดยขยาย
เครือข่ายวิชาการที่เปน็
เลิศ ใหก้บั ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน

1. เพื่อพฒันาใหส้ถาบนัโรคทรวงอกใหเ้ปน็
ต้นแบบ ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ 
เร่ืองการผ่าตัดซ่อมล้ินหวัใจสู่ความเปน็เลิศกบั
ประเทศอาเซียน+3

ผู้บริหารกรมการ
แพทย์ และ/หรือ 
ผู้บริหารสถาบนั
โรคทรวงอก
ร่วมกบัประธาน
และคณะท างาน
ของสถาบนั
ฝึกอบรมนานาชาติ
 ด้านศัลยกรรม 
ของสถาบนัโรค
ทรวงอก จ านวน  
6 ทา่น เดินทางไป
ประชุม/
แลกเปล่ียนทาง
วิชาการ
โรงพยาบาล
ประเทศประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 
และหา แนวทาง
ร่วมกนัสร้าง
เครือข่ายวิชาการ
ในประชาคม

1.ผู้บริหารกรมการ
แพทย์และ/หรือ
ผู้บริหารสถาบนัโรค
ทรวงอก

Showa 
University 
Hospital 
ประเทศญีปุุ่น

ประชุม/
แลกเปล่ียน
ผลงานทาง
วิชาการ

แนวทาง
ร่วมกนัสร้าง
เครือข่าย
วิชาการ
ข้อก าหนด 
นโยบาย
ด้านส่งเสริม
วิชาการให้
เกดิ
ประโยชน์
ร่วมกนั

พฒันาองค์ความรู้ 
เครือข่ายด้านวิชาการของ
บคุลากรทางการแพทย์ 
ด้านศัลยกรรมทรวงอก ใน
ระดับนานาชาติเพื่อ
ประชาชนได้รับการรักษา
กบัสถาบนัที่มีความเปน็เลิศ

ผลงานทางวิชาการ
ใหเ้กดิประโยชน์
ร่วมกนัระหว่าง
สถาบนัและประเทศ

ผู้เสนอและรับผิดชอบ
โครงการ               นพ.
ทวีศักด์ิ โชติวัฒนพงษ์ ผู้
ประสานงานโครงการ     
พว.สิรีรัศมิ์ ชาญธีระวัฒนา

214,000                 ## ## ##
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ก.พ. มี.ค.

Output Outcome
ดชันีชี้วัด

ความส าเรจ็ล า
ดบั โครงการ/

กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

กลุ่มเปา้หมาย
(พรอ้มระบจุ านวน

และหน่วยนับ)

ประโยชน์ทีป่ระชาชน
ไดร้บั

งบ
ประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4หลักการและเหตผุล พ้ืนทีก่ลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบโครงการ

ต.ค. ก.ย.

วิธีการด าเนินงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 2. เพื่อพฒันาเครือข่ายความเปน็เลิศ ในด้าน
วิชาการนวัตกรรมการรักษาด้านศัลยกรรม
ทรวงอกร่วมกบัประเทศ อาเซียน+3

2.ประธาน และ 
คณะท างานของของ
สถาบนัฝึกอบรม
นานาชาติ ด้าน
ศัลยกรรมของ
สถาบนัโรคทรวงอก
รวมจ านวน 6 คน

ประชุม
ปรึกษาหารือ
 ร่วมก าหนด
แนวทาง
ร่วมกนัสร้าง
เครือข่าย
วิชาการ

เกดิโอกาส
และ
แนวทางการ
ลงนาม
บนัทกึความ
เข้าใจ(MOU)

ประชาชนได้รับบริการ
ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ

3.ก าหนดแนวทาง ข้อก าหนดนโยบายด้าน
ส่งเสริมวิชาการใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั

แนวทางร่วมกนั
สร้างเครือข่าย
วิชาการข้อก าหนด 
นโยบายด้าน
ส่งเสริมวิชาการให้
เกดิประโยชน์
ร่วมกนัอย่างน้อย 2
แนวทาง

4.ก าหนดแนวทางการลงนามบนัทกึความเข้าใจ
(MOU)ร่วมกนัในอนาคตต่อไป

 

หวัข้อ ค าอธิบาย
โครงการ ชื่อโครงการตามแผนงบประมาณ / โครงการตามแผนเงินบ ารุง
กิจกรรมหลัก กจิกรรมหลักที่อยู่ภายใต้โครงการ/กจิกรรมที่เกดิผลผลิต เช่น ฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร ....
หลักการและเหตผุล ชี้แจงปญัหาและความจ าเปน็ที่เกดิขึ้นหรือที่จะต้องแกไ้ขโดยย่อ และหากเปน็โครงการที่จะด าเนินการตามนโยบายหรือแผนงานระดับใด เช่น ระดับชาติ กระทรวง กรม ควรระบดุ้วย
วัตถุประสงค์ ระบคุวามต้องการที่ต้องการใหเ้กดิขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ควรมีความชัดเจนปฏบิติัได้ วัดและประเมินผลได้
วิธีการด าเนินงาน ระบงุานหรือภารกจิซ่ึงจะต้องปฏบิติัในการด าเนินโครงการใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ แบบย่อ เช่น ฝึกอบรม ผลิตส่ือแผ่นพบั ฯลฯ
กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มเปาูหมายของโครงการโดยระบหุน่วยงานสังกดั พร้อมทั้งระบจุ านวนและหน่วยนับ เช่น บคุลากรทางการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 1 จ านวน 50 คน
พ้ืนทีก่ลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ตามกลุ่มเปาูหมาย เช่น จงัหวัด เขตสุขภาพ (ไม่ใช่สถานที่จดัโครงการ)
Output ผลผลิต คือ ผลของการด าเนินงานตามกจิกรรม
Outcome ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงานตามผลผลิต
ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บั ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นต่อประชาชนหรือกลุ่มเปาูหมาย ขอใหร้ะบ ุมาโดยกระชับและชัดเจน 
ดชันีชี้วัดความส าเรจ็ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินโครงการ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ เจา้ของโครงการ และผู้ประสานงาน
งบประมาณ ระบงุบประมาณรวมทั้งโครงการ (ตามที่ได้รับจดัสรร)
งบฯ ระบงุบประมาณที่จะใช้ในแต่ละกจิกรรม (เมื่อรวมทกุกจิกรรมจะต้องเทา่กบังบประมาณโครงการ)
เปา้ฯ เปาูหมายของแต่ละกจิกรรม ใหร้ะบเุปน็จ านวนผลผลิตที่จะท าด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (ไม่ต้องระบหุน่วยนับ)
% เปอร์เซ็นต์ (%) ความกา้วหน้าของงาน เมื่อรวมทั้งโครงการ เทา่กบั 100%

หมายเหตุ

 - ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 และใช้ตวัเลขอารบกิเทา่น้ัน
- ข้อมูลในเอกสารฉบบัน้ีจะใช้เปน็ข้อมูลน าเข้าสู่ระบบบรหิารงบประมาณและการคลัง เน่ืองจากระบบอยู่ในระหว่างการพัฒนา

 - ไม่อนุญาตใหแ้ก้ไข การตั้งค่าหน้ากระดาษ หรอืขนาดคอลัมน์
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