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วิสัยทัศน์ 20 ปี
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ประชาชนสุขภาพดไีด้รับบริการทางการแพทย์   ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชพีอย่างเสมอภาค 
การแพทย์ไทยเปน็ 1 ใน 3 ของเอเชีย 

วิสัยทัศน์ 
2560-2564 

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี 
พ.ศ. 2564 

พันธกิจ 
 

สร้างและถา่ยทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ทีส่มคณุค่า (Appropriate Medical 
Technology) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน 
(Collaboration Center)   เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 1. การแพทย์ของประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล(Medical Services Excellence) 
2. แพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง(Health Personal Excellence) 
3. การบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Management Excellence) 

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการทางการแพทย์ของประเทศ 
2. พัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ (Centers of Excellence: 
COE)  
3. พัฒนาแพทย์ และบุคลากรดา้นสุขภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญ และพอเพียง กับความต้องการของ
ประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. บูรณาการงานและทรัพยากรภายในกรมการแพทย์ให้สอดประสานกันอย่างมปีระสทิธิภาพ  
7. สร้างภาพลักษณ์องค์การที่ดี 

แผนงาน 1. แผนงานการแพทย์ 4.0 
2. แผนงานพัฒนามาตรฐานการแพทย์ 
3. แผนงานพัฒนาคุณภาพการรักษาทางการแพทย์ 
4. แผนงานพัฒนาความสัมพนัธท์ี่ดีของเครือข่ายการแพทย์ระหว่างประเทศ 
5. แผนงานด้านการแพทย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชด าริ 
6. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
7. แผนงานพัฒนาความเป็นเลิศของหน่วยงานกรมการแพทย์ 
8. แผนงานพัฒนาการจัดการองค์ความรู้วิชาการแพทย์ 
9. แผนงานพัฒนาแพทย์และบคุลากรด้านสุขภาพ 
10. แผนงานพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศการแพทย์ 
11. แผนงานพฒันาบริหารระบบธรรมาภิบาล 
12. แผนงานพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
13. แผนงานการบูรณาการงานและทรัพยากรภายในกรมการแพทย์ให้สอดประสานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
14. แผนงานเสริมสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 

  



แผนงาน โครงการ รองรับตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 

1. การแพทย์ของประเทศมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากล(Medical Services 
Excellence) 

1. สร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายบริการทาง
การแพทย์ของประเทศ 

1. แผนงานการแพทย์ 4.0 
 

1.1 โครงการ Smart Hospital  
1.2 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ intermediate care 
1.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์เพ่ือทดแทนการน าเข้า (Medical Technology Innovation) 
1.4 โครงการพัฒนาระบบการบริการผ่าตัดแบบวันเดียว (One day 
Surgery)/mis 

2. แผนงานพัฒนามาตรฐานการแพทย์ 2.1 โครงการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) เพ่ือยกระดับการแพทย์
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
2.3 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย 

3. แผนงานพัฒนาคุณภาพการรักษาทาง
การแพทย์ 

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาทางการแพทย์ (Quality of 
Medical Care) 
3.2 โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการแพทย์แก่เขตสุขภาพ * 
3.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายรับ-ส่งต่อ * 
3.4  โครงการเทียบเคียง (Benchmarking) ด้านการแพทย์
ภายในประเทศ 

4. แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของ
เครือข่ายการแพทย์ระหว่างประเทศ 

4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศประชาคม
อาเซียน *  

 4.2 โครงการเทียบเคียง (Benchmarking) ด้านการแพทย์กับประเทศ
ประชาคมอาเซียน * 
4.3 โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ 

หมายเหตุ * คือ COE  7 Components 

 



เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
4.4 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีป
เอเชีย  

5. แผนงานด้านการแพทย์เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติและสนองพระราชด าริ 

5.1 โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
พระราชด าริ 

6. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 6.1 โครงการบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด 
6.2 โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
6.3 โครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม *  
6.4 โครงการบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์เฉพาะทาง
กรมการแพทย์ (Centers of 
Excellence: COE) 

7. แผนงานพัฒนาความเป็นเลิศของหน่วยงาน
กรมการแพทย์ 

7.1 โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิและสูงกว่าที่ยุ่งยากซับซ้อน *    
7.2  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรการแพทย์ของประเทศ *  

8. แผนงานพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
วิชาการแพทย์ 

8.1 โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ส าคัญของ
ประเทศ(TA) * 
8.2 โครงการผลักดันผลงานวิชาการให้เป็นนโยบายระดับชาติ *  
8.3 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อเสนอนโยบายด้านการแพทย์ * 
8.4 โครงการ TMSP * 

2. แพทย์และบุคลากรด้าน
สุขภาพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง(Health Personal 
Excellence) 

3. พัฒนาแพทย์ และ
บุคลากรด้านสุขภาพ ให้มี
ความเชี่ยวชาญ และพอเพียง 
กับความต้องการของประเทศ 

9. แผนงานพัฒนาแพทย์และบุคลากรด้าน
สุขภาพ 

9.1 โครงการการเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ต่อยอด * 
9.2 โครงการอบรมแพทย์และหรือพยาบาลเฉพาะทาง * 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีความเป็นเลิศ 

10. แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การแพทย์ 

10.1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกรมการแพทย์ (DMS Data 
Center)  

หมายเหตุ * คือ COE  7 Components 

 



เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
3. การบริหารจัดการที่ดีเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
(Management Excellence 

11. แผนงานพัฒนาบริหารระบบธรรมาภิบาล 11.1 โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล(ระบบบริหารความเสี่ยง 
ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในการป้องกันปราบปราม การทุจริต
ประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม) 

5. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

12. แผนงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

12.1 โครงการพัฒนาค่าตอบแทน  
12.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตาม IDP  
12.3  โครงการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรในองค์การ  
12.4 โครงการสร้างแผนความก้าวหน้าของต าแหน่ง (career path) 
12.5 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ 
12.6 โครงการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ 
12.7 โครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมการท างานที่ดี 

6. บูรณาการงานและ
ทรัพยากรภายในกรมการ
แพทย์ให้สอดประสานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. แผนงานการบูรณาการงานและทรัพยากร
ภายในกรมการแพทย์ให้สอดประสานกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

13.1  โครงการบูรณาการท างานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
13.2  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ DMS Medical 
Complex 

7. สร้างภาพลักษณ์องค์การ 
ที่ด ี

14. แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ 14.1   โครงการเหลียวหลัง...แลหน้า...รวมพลังสร้างสรรค์ 
กรมการแพทย์         
14.2  โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Branding) 
14.3 โครงการบริหารความสัมพันธ์  

 


