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วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนาด้าน
โรคมะเร็งระดับชาติ

พันธกิจ

เป้าประสงค์
1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งของประเทศ
2. เขตสุขภาพและเครือข่ายโรคมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ
มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการและ
ด้านบริการ
3. ประชาชนที่มีปัญหาด้านโรคมะเร็งได้รับการแก้ไข
4. ระบบบริหารจัดการด้านโรคมะเร็งมีคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็งเพื่อ
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สามารถถ่ายทอดสู่เครือข่าย
องค์กร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้บริการทาง
การแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มี
ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง (Center of
Excellence/National Institute)
2. พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ ด้านบริการ ด้าน
วิชาการของเขตสุขภาพและเครือข่ายโรคมะเร็งให้มีความ
เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้าน
โรคมะเร็ง
4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง
ร่วมกับประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลก
5. พัฒนาระบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล
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วิสัยทัศน์ : สถาบันชั้นนาด้านโรคมะเร็งระดับชาติ
Customer &
financial

คุณค่าที่ผ้ รู ับบริ การ
ได้ รับและมีความ
คุ้มค่า

การแพทย์ ด้านโรคมะเร็ งของประเทศ
ใช้ เทคโนโลยี
ที่มีความคุ้มค่ าและเหมาะสม

ผู้บริหารสามารถใช้ ผลงานวิชาการของ
สถาบันมะเร็งแห่ งชาติไปแก้ ปัญหา
สาธารณสุขด้ านโรคมะเร็งได้

สถาบันมะเร็งแห่ งชาติเป็ นสถาบันเฉพาะทาง
ที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการและบริการ

สนับสนุนวิชาการด้ านโรคมะเร็ ง
แก่เครื อข่าย เขตสุขภาพ และต่างประเทศ

กาหนดแนวทางการพัฒนาวิชาการเพื่อผลิตผลงานวิจยั
CPG, TA, MD และหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ านโรคมะเร็ งเพื่อพัฒนาบุคลากรทังในและต่
้
างประเทศ

Internal Process
ทาอะไรเพื่อ
เสริ มสร้ างขีด
ความสามารถและ
ส่งมอบคุณค่า

สร้ างพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้ านโรคมะเร็งทังด้
้ านวิชาการ/
บริการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกกรมการแพทย์

Learning
& Growth
ทรัพยากรสาคัญ
ที่ทาให้ สาเร็ จได้

เพิ่มพูนประสิทธิภาพระบบการ
จัดการความรู้ด้านโรคมะเร็ง (KM)

เครือข่ ายความร่ วมมือภายในและ
ต่ างประเทศได้ รับองค์ ความรู้/เทคโนโลยีตาม
ความต้ องการ และเกิดระบบรับ-ส่ งต่ อด้ านโรคมะเร็ง
อย่ างไร้ รอยต่ อ

พัฒนาระบบบริการและการรับ-ส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์และเขตสุขภาพ

บริหารจัดการการเงินให้ มีประสิทธิภาพ คุณธรรม
และความโปร่งใส เพื่อรองรับการพัฒนางาน
วิชาการ บริการ และการรับส่ง-ต่อด้ านโรคมะเร็ง

บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ รับการ
พัฒนาให้ มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้ องการของสถาบันฯและปฏิบตั ิงาน
อย่างมีความสุข

CPG: แนวทางเวชปฏิบตั ิ, TA: ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ MD : พัฒนารูปแบบ

พัฒนางานวิชาการ เพื่อตอบสนองงานบริการ /
พัฒนาการวิจยั พหุสถาบัน /พัฒนานักวิจยั ให้ เข้ มแข็ง/
สร้ างนักวิจยั รุ่นใหม่/ถ่ายทอดองค์ความรู้
ได้ เหมาะสมกับปั ญหาด้ านโรคมะเร็งและความต้ องการ
ของลูกค้ า
พัฒนาระบบนิเทศติดตามและใช้ขอ้ มูลใน
การปรับปรุงการดาเนินงานด้านโรคมะเร็ง

พัฒนาระบบ IT และสารสนเทศด้าน
โรคมะเร็ง เชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศ

SWOT สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1. ภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับจากประชาชน / สังคม /
หน่วยงานภายนอก เนื่องจากเป็นสถาบันเฉพาะทางด้าน
โรคมะเร็ง
2. เป็นแหล่งวิชาการและสถานที่ฝึกงาน ดูงาน ศึกษา
ค้นคว้าความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็ง
3.สถาบันมีกลุ่มงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และมี
งานวิจัยที่สามารถไปผลักดันนโยบายระดับประเทศ
4. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
ที่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
5. มีฐานข้อมูลอุบัติการณ์โรคมะเร็งของประเทศ
6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดงานวิชาการ
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1. ความก้าวหน้าทางวิทยาการข้อค้นพบทางแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่สามารถนามาใช้เป็น
โอกาสสาคัญในการร่วมรักษาและฟืน้ ฟูผู้ปุวย
2. การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
รวดเร็ว
3. การมีนโยบายพัฒนา SP และมอบสถาบันมะเร็งฯ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน สาขามะเร็ง

4.การตื่นตัวและมีส่วนร่วมของประชาชน

O T

1.บุคลากรไม่เพียงพอโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การกระจายบุคลากรและจัดอัตรากาลังไม่เพียงพอและไม่
เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ
2.ข้อจากัดเรื่องสถานที่ ไม่สามารถขยายได้ ทาให้ไม่
สามารถรองรับผู้รับบริการที่มากขึ้น เกิดความแออัด
3. รายได้หลักขององค์กรมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรายได้
หลักมาจากการจัดบริการทางด้านการตรวจสุขภาพ การ
รักษา ฟื้นฟู
4. บุคลากรขาดทักษะภาษาต่างประเทศ ไม่สามารถ
สื่อสารกับผู้รับบริการต่างชาติได้ดีเท่าที่ควร ทาให้เป็น
อุปสรรคส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มี
ความเป็นเลิศ

1. มีสถานพยาบาลที่ทาการรักษาโรคมะเร็ง
ระดับสูงเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน ทาให้ปัญหา
การไหลออกของบุคลากร เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการและการพัฒนาองค์กร
2.ประชากรในประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3. ข้อเรียกร้องของประชาชนในด้านคุณภาพ
มาตรฐานการรักษาเพิ่มสูงขึ้น
4. มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป้าประสงค์/แผนงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป้าประสงค์

โครงการ

1.สถาบันมะเร็งแห่งชาติมี 1. แผนงานพัฒนางานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.1 โครงการวิจัย (R&D) และการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA)
สามารถแก้ไขปัญหาด้าน 1.2 โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Advocacy)
โรคมะเร็งของประเทศ
1.3 โครงการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG)

1.4 โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิและสูงกว่า

1.5 โครงการพัฒนาเครือข่ายรับ-ส่งต่อ
1.6 โครงการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ (อบรมระยะสั้น-ระยะยาว)

2.เขตสุขภาพและ
เครือข่ายโรคมะเร็งทั้งใน
และต่างประเทศ
มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง
ด้านบริหารจัดการ ด้าน
วิชาการและด้านบริการ

2. แผนงานพัฒนาเครือข่ายด้านโรคมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ
2.1 โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการแพทย์แก่เขตสุขภาพ
2.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศประชาคมอาเซียน

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาทางการแพทย์( Quality of Medical Care)
2.5 โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชดาริ
2.6 โครงการเทียบเคียง(Benchmarking) ด้านการแพทย์ภายในประเทศ

หมายเหตุ
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3.ประชาชนที่มีปัญหาด้าน
โรคมะเร็งได้รับการแก้ไข

โครงการ
แผนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านโรคมะเร็ง
3.1 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่
3.2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคมะเร็งในเดือนต่างๆ

4.ระบบบริหารจัดการด้าน
โรคมะเร็งมีคุณภาพและ
มาตรฐาน

4. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโรคมะเร็ง
4.1 โครงการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรในองค์การ
4.2 โครงการพัฒนากาลังคนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

4.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านโรคมะเร็ง
4.4 โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล (ระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุม
ภายใน ตรวจสอบภายในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน :
ITA)

หมายเหตุ

