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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ    

เปนแผนยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ    

ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยมีเปาหมายคือ การพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศทางดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสุขภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการภายใตบริบทของ    

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

การกําหนดทิศทางองคกรและทบทวนแผนยุทธศาสตรดังกลาว ไดผานกระบวนการท่ี

หลากหลายท้ังการทบทวนบทบาทภารกิจตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2552 การวิเคราะหบริบทของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ท่ีเนนความสอดคลองและ

เชื่อมโยงกับนโยบายกรมการแพทย รวมท้ังการประเมินศักยภาพขององคกร และการสํารวจความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตรของหนวยงานใหมีทิศทางท่ีชัดเจนครบถวน

สมบูรณยิ่งข้ึน มุงสูการบรรลุเปาหมาย (Goal) พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย พ.ศ. 2559 – 

2563 ฉบับนี้จะเปนประโยชน เปนกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในสถาบันสิรินธร

เพ่ือการฟนฟูฯ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนงานดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานและกรมการแพทยตอไป 
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นโยบายการบริหารของผูอํานวยการ 
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1. การปฏิบัติงานเนนความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และ

กรมการแพทย โดย 

1) ดําเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติและ

เทิดพระเกียรติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

2) พัฒนา และสรางเครือขายระบบบริการสุขภาพในสวนภูมิภาคใหมีขีดความสามารถท่ีรองรับความ

ทาทาย และสามารถตอบสนองการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการท่ีสําคัญ ทําใหคนพิการเขาถึง

สิทธิและบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

3) สงเสริมดูแลใหประชาชนมีสุขภาพดีตลอดชวงชีวิต โดยเนนการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการอยางเปนรูปธรรมมีผลตอเนื่องและยั่งยืน โดยเนนความรวมมือในการดูแลโดยชุมชน

และครอบครัว  

4) มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการใหผูรับบริการไดรับความปลอดภัยมากท่ีสุด และ

ผูรับบริการมีความม่ันใจในการบริการ 

5) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ โดยการอบรมแพทยเฉพาะทาง พยาบาล ตลอดจน

บุคลากรภายในหนวยงาน 

6) สรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยกับประเทศในอาเซียนและนานาชาติ 

2. วางแผนการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังพัฒนาวิชาการใหเขมแข็งและขับเคลื่อนใหเปนองคการ

สุขภาพระดับชาติ พรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ 

3. บริหารงานโดยเนนการบูรณาการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงานโดย

กระบวนการ รวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4. ผลักดันการดําเนินงานของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ใหดําเนินไปอยางตอเนื่องและจริงจัง พรอมท้ัง

กํากับติดตาม ประเมินผลอยางเปนระบบ  
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สารบัญ 

       

 หนา 

คํานํา ก 

นโยบายการบริหารของผูอํานวยการ ข 

สารบัญ ค 

สารบัญตาราง ง 

สารบัญภาพ จ 

บทสรุปผูบริหาร ฉ 

บทท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป และสภาพการณ 1 

บทท่ี 2  ความจําเปนและความทาทายในการพัฒนาสถาบันดวยแผนยุทธศาสตร 20 

บทท่ี 3  แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 28 

บทท่ี 4  แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  60 

บทท่ี 5  ระบบการติดตามประเมินผล  80 

ภาคผนวก  

-  รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Profile)      84 

-  ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร                  115 

-  สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามผูรับบริการท่ีสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแหงชาติ            

125 

-  สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามหนวยงานภายนอก      128 

-  แผนท่ียุทธศาสตร (Strategic map)       132 

-  คําสั่งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ   

133 
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สารบัญตาราง 

 

                     หนา 

ตารางท่ี 1  แสดงอัตรากําลังเจาหนาท่ีของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ     2                 

ตารางท่ี 2  แสดงสัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน) : ผูปวยนอก   4 

ตารางท่ี 3  แสดงสัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน) : ผูปวยใน/พยาบาล  6 

ตารางท่ี 4  แสดงสัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน) : ผูปวยใน/แพทย   6 

ตารางท่ี 5  แสดงความตองการบริการของผูปวยในกลุมผูปวยท่ีสําคัญ     13 

ตารางท่ี 6  แสดงความตองการของกลุมผูรับผลงาน       16 

ตารางท่ี 7  แสดงคูความรวมมือท่ีสําคัญ        17 

ตารางท่ี 8  แสดงความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ   44
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สารบัญภาพ 

 
                   หนา 

แผนภาพท่ี 1  โครงสรางการบริหารสถาบัน        7 

แผนภาพท่ี 2  โครงสรางความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรางเสริมสุขภาพ 8 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ    

พ.ศ. 2559 - 2563 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานในสถาบัน

สิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนงานดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มุงสูวิสัยทัศนของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ท่ีวา     

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีสมรรถนะสูง มุงสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของคนพิการและผูปวย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 

 โดยเนนความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายกรมการแพทย รวมท้ังการประเมินศักยภาพ

ขององคกร การสํารวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนกรอบพิจารณาในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ พ.ศ. 2559 - 2563 ฉบับนี้ มีทิศทางท่ีชัดเจนครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน 

มุงสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานและกรมการแพทยตอไป สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสถาบัน    

สิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย พ.ศ. 2559 - 2563 มีดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีสมรรถนะสูง มุงสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของคนพิการและผูปวย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 

 โดยกําหนดนิยามของวิสัยทัศนเพ่ือเปนเข็มมุงในการพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2559 - 2563

ประกอบดวยนิยาม 5 หัวขอ ดังนี้ 

1. องคกรแหงความเปนเลิศเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (COE 7 ดาน)  

2. การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation)   

3. องคกรสมรรถนะสูง (HPO)  

4. คุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) ของคนพิการ   

5. การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

นิยามของวิสัยทัศน 

1.) องคกรแหงความเปนเลิศเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (COE 7 ดาน) ไดแก 

1.  การใหบริการรักษาพยาบาล ในระดับตติยภูมิและสูงกวา (Super Tertiary Care)  

2.  การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Center)  

3.  การฝกอบรม ถายทอด (Training Center)  

4.  การเปนศูนยอางอิงทางวิชาการ (Reference Center)  
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 ช 
 

5.  เปนองคกรระดับชาติในการเชื่อมโยงนโยบายสูการปฏิบัติและเสนอแนะในเชิงนโยบายท้ังในมิติเชิงพ้ืนที

และประเทศ (Policy Advocacy & National Body)  

6.  การเปนหนวยรองรับการสงตอ (Referral Center)  

7.  เปนฐานขอมูลและการสรางเครือขายวิชาการ (Network) 

 

2) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation)  

- การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสําหรับคนพิการ หมายถึง การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ

ความสามารถของคนพิการใหมีสมรรถภาพดีข้ึน โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย 

  

3) องคกรสมรรถนะสูง (HPO)  

- องคกรสมรรถนะสูง หมายถึง การเปนองคกรท่ีมีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน มีการ

วิเคราะหสถานการณท่ีสามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ

ตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เปนท่ียอมรับ 

โดยในท่ีนี้จะขอยึดตามหลักเกณฑ PMQA ประกอบดวย 7 ดาน/หมวด ดังนี้  

หมวด 1 การนําองคกร : ในหมวดนี้ใหความสําคัญกับผูบริหารองคกร  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : หมวดนี้ถือเปนหัวใจในการกําหนดทิศทางขององคกร  

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย : หมวดนี้เนนใหเห็นถึง

ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : หมวดนี้ใหความสําคัญกับการจัดเก็บ

ขอมูล จัดองคความรู และวิเคราะห โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : การมุงเนนทรัพยากรบุคคลดวยการตอบสนองความพึง

พอใจของบุคลากรในดานตางๆ ควบคูไปกับการพัฒนาความรูความสามารถ และการเพ่ิมศักยภาพ  

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ : หมวดนี้ครอบคลุมตั้งแตกระบวนงานภายในองคกร และ

กระบวนงานท่ีมีผลตอประชาชน เชนการกําหนดนโยบายตางๆ  

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ : ในหมวดนี้เปนผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการองคกรในหมวดท่ี 

1 - 6 โดยผลลัพธการดําเนินการแบงออกเปน 4 มิติ ตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ  

1. มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ  

3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

4. มิติดานการพัฒนาองคกร   
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4) คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของคนพิการ  

- คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูความพึงพอใจ และสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดย

จะสัมพันธกับเปาหมาย และความคาดหวังของตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของ

สังคม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (World Health Organization : WHO) 

- คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวม

ทางสังคม เนื่องจากมีความบกรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ 

และมีความจําเปนเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป  

 

5) การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

- การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (Collaboration) หมายถึง การท่ีผูมีสวนไดสวนเสียในระบบ

การดูแลสุขภาพคนพิการ รวมถึงคนพิการและครอบครัว มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ เชน การ

คนหาปญหารวมกัน การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินการรวมกัน การติดตามและประเมินผล 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับสูงใหมี

คุณภาพ มาตรฐาน รองรับความตองการของผูปวยและคนพิการ 

2. ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาองคความรูทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทยดาน

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

3. พัฒนาและสนับสนุนเครือขายใหมีความเขมแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการท่ีสามารถสนองตอบ

ตอปญหาและแนวโนมความตองการของคนพิการไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  

4. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหเปนเลิศ เพ่ือเปนตนแบบท่ีดีของประเทศ 

5. พัฒนาองคกรสูสถาบันคุณภาพท่ีมีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล พรอมสูประชาคม

อาเซียน 

 

เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal) 

“คนพิการทางกาย เขาถึงสิทธิและไดรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีได

มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” 
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

ประเด็นหลักท่ีสําคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตรท่ีจะพัฒนาสู

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน ประกอบไปดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การพัฒนาองคกรใหเปนเลิศในการใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีไดคุณภาพ

มาตรฐาน 

2. การสรางสรรคองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหสามารถรองรับการจัดบริการ

ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในปจจุบันและอนาคต 

3. การเสริมสรางความเขมแข็งแกครอบครัวคนพิการ ชุมชน และเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของคนพิการไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 

4. การพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตอใหครอบคลุมทุกเขตบริการ

สุขภาพ เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิและบริการ 

5. การสรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยกับประเทศในอาเซียน และ

นานาชาติ 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเอ้ือตอการดําเนินงาน 

 

 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue Goal) 

1. บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยขององคกรมีความเปนเลิศ และมีคุณภาพ

มาตรฐาน สามารถรองรับความตองการของคนพิการและผูปวย 

2. องคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ สําหรับบุคลากร คนพิการ และเครือขายดาน

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

3. เครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ไดรับการพัฒนาอยางครอบคลุมและมี

มาตรฐาน 

4. คนพิการเขาถึงสิทธิ และบริการสุขภาพดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีมาตรฐาน 

5. องคกรมีความพรอมท้ังดานวิชาการ บริการ และการประสานความรวมมือในการกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในระดับนานาชาติ 

6. มีระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน 
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แนวทางการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลง

แผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 

การจัดการความเสี่ยง สาระสําคัญของยุทธศาสตร เพ่ือแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน

ของบุคลากรภายในองคกร ใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการ พรอม

กับมีการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/

โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

ท้ังนี้ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงคสูงสุดของแผน

ยุทธศาสตร (Ultimate Goal) 

ประเด็นยุทธศาสตร 

(Strategic Issue) 

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยทีม่ีสมรรถนะสูง มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผูปวย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 

1. จัดบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดบัที่มีความเชีย่วชาญระดบัสูงใหมีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความตองการของผูปวยและคนพิการ 

2. ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาองคความรูทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทยดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

3. พัฒนาและสนับสนุนเครือขายใหมีความเขมแขง็ มีมาตรฐานในการจดับริการที่สามารถสนองตอบตอปญหาและแนวโนมความตองการของคนพิการไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  

4. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหเปนเลิศ เพ่ือเปนตนแบบที่ดีของประเทศ 

5. พัฒนาองคกรสูสถาบันคุณภาพที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล พรอมสูประชาคมอาเซียน 

“คนพิการทางกาย เขาถึงสิทธิและไดรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 

เปาประสงค 

(Strategic Issue Goal) 

 

1. บริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยของ

องคกรมีความเปนเลิศ และมี

คุณภาพมาตรฐาน สามารถ

รองรับความตองการของคน

พิการและผูปวย 

ตัวช้ีวัด 

-SNMRI 01 : ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนาระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

-SNMRI 02 : รอยละของ

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย  

 -SNMRI 03 : ระดับความสําเร็จ

ในการพัฒนาระบบบริการฟนฟู

สมรรถภาพขององคกรตาม

มาตรฐานบริการฟนฟู

สมรรถภาพ 

 

 

 

1. การพัฒนาองคกรใหเปนเลิศ

ในการใหบริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยท่ีได

คุณภาพมาตรฐาน 

 

2. การสรางสรรคองคความรู งานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหสามารถรองรับการ

จัดบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยในปจจุบันและอนาคต 

 

 

 

 

3. การเสริมสรางความเขมแข็งแก

ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และ

เครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการของคนพิการไดอยาง

มีคุณภาพมาตรฐาน 

 

4. การพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

และระบบสงตอใหครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 

เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิและบริการ 

 

6. การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหเอื้อตอการ

ดําเนินงาน 

 

6. มีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อ

ตอการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

-SNMRI 17 : รอยละของ

บุคลากรท่ีผานสมรรถนะการ

บริการอยางมีคุณภาพ (เร่ือง

คนพิการ) 

-SNMRI 18 : รอยละ

ความสําเร็จในการดําเนินการ

แผนงาน/โครงการตาม

ยุทธศาสตร 

-SNMRI 19 : ระดับ

ความสําเร็จในการเปนองคกร

สมรรถนะสูง 

 

 

 

 

 

 

2. องคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดาน

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ใชเปน

แหลงอางอิงทางวิชาการ สําหรับบุคลากร คน

พิการ และเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย 

ตัวช้ีวัด 

-SNMRI 04 : จํานวนหลักสูตรการอบรมระยะ

สั้น (นอยกวา 3 เดือน) ดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 

-SNMRI 05 : จํานวนหลักสูตรการอบรมระยะ

กลาง (3 เดือน – 1 ป) ดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 

-SNMRI 06 : ระดับของการเผยแพรงานวิจัย/

งานประเมินเทคโนโลยีดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 

-SNMRI 07 : จํานวนคูมือ/มาตรฐาน/แนวทาง

ปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

-SNMRI 08 : ระดับของหนวยงานท่ีเชิญ

บุคลากรเปนวิทยากร 

 

 
 

  

 

 

 

3. เครือขายดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย ไดรับ

การพัฒนาอยางครอบคลุมและมี

มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 

-SNMRI 09 : รอยละของ

บุคลากรท่ีไดรับการเสริมสราง

ศักยภาพ โดยผานหลักสูตรระยะ

กลางของสถาบันสิรินธรเพื่อการ

ฟนฟูฯ นําความรูท่ีไดรับไปใช

ประโยชนในการฟนฟูผูปวย/คน

พิการ 

 

 

 

 

4. คนพิการเขาถึงสิทธิ และบริการสุขภาพดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด  

-SNMRI 10 : จํานวนการจัดทําขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย (Policy Advocacy) 

-SNMRI 11 : จํานวนเครือขาย Project Manager 

ระดับจังหวัด ท่ีมีการขับเคลื่อนงานดานการดูแล

สุขภาพคนพิการ  

SNMRI 12 : จํานวนเครือขายโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชท่ีผานมาตรฐานฟนฟูสมรรถภาพ 

-SNMRI 13 : ระดับความสําเร็จของการจัดต้ัง One 

Stop Service ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ 

-SNMRI 14 : จํานวนคร้ังของการออกหนวยบริการ

เชิงรุกในสวนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ

เคร่ืองชวยความพิการและจัดอบรมใหความรูตาม 

พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 

-SNMRI 15 : จํานวนการจัดต้ังศูนยฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยในสวนภูมิภาค 

 

 

5. การสรางความรวมมือ

ดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยกับประเทศ

ในอาเซียน และนานาชาติ 

 

5. องคกรมีความพรอมท้ัง

ดานวิชาการ บริการ และ

การประสานความรวมมือ

ในการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และใน

ระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

-SNMRI 16 : ระดับ

ความสําเร็จของการดําเนิน

แผนงาน/โครงการ ภายใต

โครงการสนับสนุนการเปน

เมืองสุขภาพในอาเซียน 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 



กลุม

ประสิทธิผล

สูงสุด  

กลยุทธ 

กลุมคุณภาพ

การบริการ  

กลุมความเปน

เลิศใน

กระบวนการ

ภายใน 

กลุมการ

เรียนรูและ

เติบโต/การ

พัฒนาองคกร 

3. พัฒนาระบบคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง 

(สงผล Goal 1) / (มาจาก S1 S4 S6 และ O10) 

ตัวชี้วัด 

- จํานวนกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเจาหนาที่ใน

การพัฒนาคุณภาพ 

- จํานวนกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
6. พัฒนาระบบบริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตออยางมี

สวนรวมโดยทีมสหวิชาชีพ และสรางความ

ย่ังยืนในการฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหผูปวย

และคนพิการภายในประเทศ เขาถึงสิทธิและ

บริการอยางครอบคลุม ท่ัวถึง  

(สงผล Goal 4) / (มาจาก S3 S6 S7 และ 

O7 O12 O14 ตอกยํ้า SP4) 

ตัวช้ีวัด 

- มีเครือขายใหบริการและระบบสงตอดาน

การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและคนพิการท่ีมี

คุณภาพ 

- มีเครือขายผูจัดการดานการดูแลสุขภาพคน

พิการ (Project Manager : PM) 

 

 

1. พัฒนาขอเสนอทางดานนโยบาย กฎหมาย และดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก เพื่อตอบสนองความตองการของผูปวย

และคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึง 

(สงผล Goal 4) / (มาจาก S4 S6 S7 และ O10 O13) 

ตัวช้ีวัด 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- มีการจัดต้ังศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในภูมิภาค จังหวัดลําปาง 

- จํานวนการออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค 

 

2. พัฒนาหนวยงานเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ 

(สงผล Goal 5) / (มาจาก S6 S7 S8 S10 และ O8 ตอกยํ้า SP2 SP4 และ SP5) 

ตัวช้ีวัด 

- จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการในประชาคมอาเซียน  

- จํานวนความรวมมือในประชาคมอาเซียน  

- จํานวนหลักสูตรนานาชาติดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

8. พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางการผลิตหลักสูตร

ดานการฟนฟูสมรรถภาพ และการฝกอบรม/ถายทอด

องคความรูใหแกเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังใน

ประเทศและระดับนานาชาติ 

(สงผล Goal 2 , 3 , 5) / (มาจาก S1 S4 S6 S7 และ 

O10 O13 O14 ตอกยํ้า SP2 และ SP4) 

ตัวช้ีวัด 

- จํานวนเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย  

- จํานวนหลักสูตรทางดานการฟนฟูสมรรถภาพใน

ประเทศ 

- มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปนสถาบัน

สมทบ/รวมสอนหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

 

 

 

5. การสรางสภาพแวดลอมเชิงพื้นท่ีและการจัดบริการท่ีเอื้อตอการดูแล

สุขภาพคนพิการและผูสูงอายุ 

(สงผล Goal 2 และ 4) / (มาจาก S3 S6 S9  และ T3 T13 ตอกยํ้า SP2) 

ตัวช้ีวัด 

-รอยละของสถาน พยาบาลกลุมเปาหมายมีการปรับสภาพแวดลอมและ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสงูอายุ 

 

 

 

4. พัฒนาการเปนศูนยกลางในการกําหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ การทดสอบ และการรับรองมาตรฐานของ

อุปกรณเคร่ืองชวยความพิการในระดับประเทศและในอาเซียน 

(สงผล Goal 2 และ  Goal 4) / (มาจาก S3 S7 S11 และ O10 O11 ตอกยํ้า SP3) 

ตัวช้ีวัด 

- มีศูนยทดสอบอุปกรณเคร่ืองชวยเคร่ืองชวยความพิการ(ขาเทียม) ท่ีไดมาตรฐาน 

- จํานวนการจัดทํารายการขอบงช้ี ราคาอุปกรณ และคุณลักษณะมาตรฐานของเคร่ืองชวยความพิการมูลคาสูง 

 

11. สรางเสริมองคความรูและทัศนคติเรื่องหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการปฏิรูปงานภายในใหมี

ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง นําไปสูความเขมแข็งขององคกรสุขภาพคุณภาพในระดับนานาชาติ 

(สงผล Goal 6) / (มาจาก W11 W13 W14 และ O1 O2 ตอกยํ้า SP7) 

ตัวชี้วัด 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การ

สงเสริม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

- จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการยกยองจากการประพฤติตนที่ดี 

- รอยละของรายไดที่เพ่ิมข้ึน 

- รอยละของรายจายที่ลดลง 

 

 

 

12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม

องคกรแหงการเรียนรู มุงสูการเปนองคกรแหงความสุข 

(สงผล Goal 6 / (มาจาก W7 W12 W14 และ O9 ตอกยํ้า SP6) 

ตัวชี้วัด 

- รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

- รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑสมรรถนะและผลงานระดับ

บุคคล 

 

 

 

 แผนยุทธศาสตรสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (ตอ) 

13. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให

สนับสนุนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(สงผล Goal 6) / (มาจาก S2 S12 และ O3 O4 O10 ตอกยํ้า 

SP1)  

ตัวชี้วัด 

- จํานวนโปรแกรมสารสนเทศดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

- จํานวนฐานขอมูลดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

 

10.  สรางสรรคองคความรูทางวิชาการ งานวิจัย 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย และ มาตรฐาน

ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

(สงผล Goal 1,2) / (มาจาก S4 S6 และ O10 O13 

ตอกยํ้า SP2) 

ตัวช้ีวัด     

- จํานวนมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพเฉพาะดาน 

- จํานวนนวัตกรรม  

- จํานวนงานประเมินเทคโนโลยี 

- จํานวนมาตรฐานการกําหนดอัตราในแตละวิชาชีพ 

- จํานวนงานวิจัยท่ีเผยแพร 

- จํานวนองคความรูท่ีเผยแพร 

 

 

9. พัฒนาระบบบริการภายในสถาบันให

มีความเปนเลิศดานการบริการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย เปนตนแบบ

ระดับประเทศ 

(สงผล Goal 1, 4 และ 5) / (มาจาก 

S4 S6 S7 และ O10 O13) 

ตัวช้ีวัด 

- จํานวนหนวยงานท่ีมาศึกษาดูงานใน

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย 

 

 

 

7 .  พัฒ นา ระ บบก า รบ ริ ก า รฟ นฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวน

รวม (CBR) 

(สงผล Goal 3 และ Goal 4) / (มาจาก 

S3 S6 S7 และ O7 O12 O14 ตอกยํ้า 

SP4) 

ตัวช้ีวัด 

- มีเครือขายเพื่อสนับสนุนงาน CBR 

- จํานวนชุมชนตนแบบดานการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม  แผนยุทธศาสตรสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (ตอ) 

โครงการที่ 1 โครงการแกไข

ปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก  

กิจกรรมที่ 1 การจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ

แกปญหาสุขภาพคนพิการ 

งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 2 การสงเสริมศักยภาพ

คนพิการขาขาด (ออกหนวยบริการ

เชิงรุกในสวนภูมิภาค) งบประมาณ 

75,000,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การกอสรางศูนยฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค

จังหวัดลําปาง  (ระยะเวลากอสราง 

พ.ศ. 2558 – 2560) งบประมาณ 

354,789,400 บาท 

 

 

 

โครงการที่ 2 โครงการสรางความรวมมือดานการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยใน

ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาต ิ

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WHO Wheelchair Service Training 

Package Intermediate level งบประมาณ 400,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดานการพยาบาลฟนฟูสภาพ (Short 

course International Training in Rehabilitation Nursing) งบประมาณ 469,200  

บาท 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการฟนฟูสมรรถภาพดานการพูดสูการเปน

ศูนยกลางดานการฟนฟูสมรรถภาพดานการพูดในอาเซียน งบประมาณ 450,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดานกายภาพบําบัด งบประมาณ 450,000 

บาท 

กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนานาชาติการฟนฟูสมรรถภาพดาน 

กิจกรรมบําบัดเบ้ืองตนสูการเปนศูนยกลางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยใน

อาเซียน งบประมาณ 375,000  บาท 

กิจกรรมท่ี 6 การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดานกายอุปกรณ งบประมาณ 318,900 

บาท 

กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศงานฟนฟูสมรรถภาพในภูมิภาคอาเซียน งบประมาณ 824,200บาท 

 

 

 

 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพที่มีความยืดหยุนยั่งยืน งบประมาณ 

760,000 บาท  

กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมประเมินโดยที่ปรึกษาจากภายนอก งบประมาณ 977,500บาท  

กิจกรรมที่ 3 การประชุมครอมสายงานประเด็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

งบประมาณ 262,500  บาท 

กิจกรรมที่ 4 ตลาดนัด KM / CQI หัวใจคุณภาพ งบประมาณ 593,000 บาท  

กิจกรรมที่ 5 การเฝาระวังและการแพรกระจายเชื้อ งบประมาณ 297,000 บาท 

กิจกรรมที่ 6 การชวยเหลือผูปวยในระยะวิกฤต งบประมาณ 441,000 บาท 

กิจกรรมที่ 7 การบริหารจัดการความเส่ียง งบประมาณ 297,000 บาท 

กิจกรรมที่ 8 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในองคกร งบประมาณ 162,000 บาท 

กิจกรรมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภัยสุขภาพกับการทํางาน“ งบประมาณ 

729,500 บาท 

กิจกรรมที่ 10 การฝกซอมเตรียมความพรอมทีม code 9  ของบุคลากรในกลุมงาน

บริการผูปวยในทุกระดับ งบประมาณ 84,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาการเปน

ศูนยกลางดานมาตรฐานอุปกรณเครื่องชวย

ความพิการในระดับประเทศ  

กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งศูนยทดสอบอุปกรณ

เคร่ืองชวยความพิการตามมาตรฐาน ISO 

งบประมาณ ... บาท 

กิจกรรมที่ 2 การกําหนดคุณลักษณะของ

เคร่ืองชวยความพิการมูลคาสูงที่ไดมาตรฐาน

รวมกับสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) งบประมาณ ... 

บาท 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทํารายการ ขอบงชี้ และ

ราคาอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการมูลคาสูง แก 

กรมบัญชีกลาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม 

งบประมาณ ... บาท 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบ

บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และ

ระบบสงตอ เพ่ือใหคนพิการทุกประเภท

สามารถเขาถึง 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูจัดการดาน

การดูแลสุขภาพคนพิการ งบประมาณ 

3,750,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 บูรณาการเพ่ือพัฒนา

เครือขายดานการดูแลสุขภาพคนพิการ 

(บูรณาการแบบไรรอยตอ) งบประมาณ 

15,000,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือขายและระบบสง

ตอดานการฟนฟูสมรรถภาพผูบาดเจ็บ/คน

พิการจากอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ

12,500,000  บาท 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือขายหมวดกาย

อุปกรณ งบประมาณ...บาท 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรดานการฟนฟสูมรรถภาพ และการฝกอบรมใหแกเครือขาย

ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ ระยะเวลา 4 

เดือน (โดยเก็บคาลงทะเบียน) งบประมาณ 5,250,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมพยาบาลฟนฟูสภาพ เพื่อการดูแลผูปวยและคนพิการอยางตอเน่ือง ระยะเวลา 5 

วัน งบประมาณ 795,600 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาเครือขายบริการ และวิชาการดาน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและ

ฟนฟูคนพิการทางการเคลื่อนไหว (หลักสูตร B และ C) งบประมาณ 1,773,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมระยะสั้นหลักสูตร การฟนฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น Module A 

งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองธาราบําบัดสําหรับผูท่ีมีปญหาทางระบบประสาท 

(Hydrotherapy for the Neurological clients) ระยะเวลา 3 วัน งบประมาณ 90,060 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินและการฟนฟูผูปวยอะเฟเซีย งบประมาณ 49,600 บาท  

กิจกรรมท่ี 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟนฟูเบ้ืองตนดานการกลืนสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

งบประมาณ 113,860 บาท 

กิจกรรมท่ี 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟนฟูดานภาษาและการพูดเบ้ืองตน งบประมาณ 144,650 

บาท 

กิจกรรมท่ี 9 การอบรมหลักสูตรผูชวยนักกายอุปกรณ (หลักสูตร 4 เดือน) งบประมาณ 397,125 บาท 

กิจกรรมท่ี 10 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมท่ี 11 การผลิตนักกายอุปกรณ งบประมาณ ....บาท 

 

 

 

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนางานบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพในสถาบันใหมีความ

เปนเลิศ 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาครุภัณฑทางการแพทย

ที่มีเทคโนโลยีในการรักษาชั้นสูง งบ

ประมาณ...บาท 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือ

รองรับการขยายบริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย งบประมาณ...

บาท 

 กิจกรรมที่ 3 เตรียมบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญระดับสูงดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย งบประมาณ... 

บาท 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานบริการให

เทียบเคียงกับนานาชาติ (Benchmarking) 

งบประมาณ... บาท  

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยภายในประเทศ

และตางประเทศ งบประมาณ... บาท 

  

 

 

โครงการที่ 5 โครงการ

สรางสภาพแวดลอมเชิง

พ้ืนที่และการจัดบริการที่

เอ้ือตอการดูแลสุขภาพคน

พิการและผูสูงอายุ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการเร่ืองการจัดส่ิง

อํานวยความสะดวกใน

สถานพยาบาลใหคนพิการ

และผูสูงอายุ เขาถึงและใช

ประโยชนได งบประมาณ 

3,750,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การติดตาม

ขอมูลสถานพยาบาลใน

ระดับ รพศ. / รพท. / รพช. 

ที่มีการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและการจัด

ส่ิงอํานวยความสะดวกใหแก

คนพิการและผูสูงอายุ 

งบประมาณ ....บาท 

 

 

 

 

โครงการที่ 7 โครงการพัฒนา

ระบบการบริการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 

มีสวนรวม (CBR)  

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวิชาการ

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

โดยชุมชน (CBR Forum) 

งบประมาณ 530,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการการใชคูมือประเมิน

ความสามารถ (ICF) งบประมาณ 

30,300 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม

การดําเนินงานดานการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 

งบประมาณ 26,700 บาท 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม 

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนา

ฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานขอมูลคน

พิการ (ขาขาด) ในประเทศไทย 

รวมกับสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) งบ

ประมาณ....บาท 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโปรแกรมระบบ

บริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองชวย

ความพิการที่มีมูลคาสูง 

งบประมาณ .... บาท 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมระบบ

สารสนเทศในการติดตาม

ประเมินผลการฟนฟูผูบาดเจ็บทาง

อุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ ..... 

บาท 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโปรแกรมระบบ

สารสนเทศในการตรวจประเมิน

พัฒนาการในเด็กพิการ งบประมาณ 

...บาท 

กิจกรรมที่ 5 สํารวจคุณภาพชีวิตคน

พิการไทย งบประมาณ 3,800,000

บาท 

 

 

 

 แผนยุทธศาสตรสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (ตอ) 

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย

และสหวิชาชีพของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

ตามแผนพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมระเบียบสารบรรณและ

การสรุปรายงานการประชุม งบประมาณ 49,400 

บาท 

กิจกรรมที่ 3 การสานสายใยสถาบันสิรินธรฯ 

(OD) งบประมาณ .....บาท 

กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลปฏิบัติราชการโดยใช

แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานรายบุคคล และ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 5 การเพ่ิมพูนทักษะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรทุกระดับ งบประมาณ 

1,500,000 บาท 

กิจกรรมที่ 6 การอบรมพัฒนาบุคลากร เร่ือง "การ

ใหบริการที่ดีดวยหัวใจความเปนมนุษย 

งบประมาณ 520,200 บาท  

กิจกรรมที่ 7 การอบรมความรูทางดาน IT เร่ือง 

การใชงานโปรแกรม SPSS for Windows 

สําหรับงานวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

งบประมาณ 50,000 บาท 

 

 

โครงการที่ 11 โครงการปฏิรูปงานภายในใหมี       

ธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และสมรรถนะสูง 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา One Stop Service ของ

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 2 การปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม

และจริยธรรม งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกขาราชการและบุคลากรดีเดน

ของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ งบประมาณ 215,000 

บาท  

กิจกรรมที่ 5 การดําเนินงานตามมาตรการนโยบายกํากับ

ดูแลองคการที่ดี งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 6 การจัดการความเส่ียงดานจริยธรรมองคกร 

งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 7 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 8 การลดใชพลังงานสถาบันสิรินธรเพ่ือการ

ฟนฟูฯ งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 9 การจัดทําตนทุนการใหบริการดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพ งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาระบบ DRG เพ่ือใหการเรียกเก็บ

ถูกตองครบถวน งบประมาณ ....บาท 

กิจกรรมที่ 11 การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

งบประมาณ ....บาท 

 

 

 

โครงการที่ 10 โครงการสรางสรรคองคความรูเพ่ือเปนแหลงวิชาการและเผยแพรงานดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคูมือมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ งบประมาณ 200,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามในเครือขายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช งบประมาณ 1,125,000 

บาท 

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะหอัตรา/ตําแหนงในสาขาวิชาชีพดานการฟนฟูสมรรถภาพ งบประมาณ ... 

บาท 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการใหบริการทางกิจกรรมบําบัด

สําหรับผูที่มีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือดสมอง งบประมาณ 69,300 บาท 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูเด็กสมองพิการ งบประมาณ ... บาท 

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาระบาดวิทยาในเด็กพิการที่มารับบริการที่สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู ฯ 

งบประมาณ ... บาท 

กิจกรรมที่ 7 การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ระยะที่ 1 เร่ือง "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการ

ฝกเดินระหวางการฝกเดินดวยหุนยนตฝกเดิน กับการฝกเดินดวยกายภาพบําบัดแบบดั้งเดิมเพียงอยาง

เดียว ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Comparison between Robotic assisted gait training and 

conventional gait training in stroke patients) งบประมาณ 59,440  บาท 

กิจกรรมที่ 8 การศึกษาประสิทธิผลของ Robotic Assisted Therapy ในการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองที่มภีาวะอมัพาตคร่ึงซีกระยะก่ึงเฉียบพลัน (หุนยนตมือ) งบประมาณ… บาท 

กิจกรรมที่ 9 การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการรักษาโดยใชหอง Multisensory Stimulation และวิธีการ

รักษาแบบพ้ืนฐาน งบประมาณ … บาท 

กิจกรรมที่ 10 การจัดประชุมวิชาการเครือขายฟนฟูสมรรถภาพเด็ก งบประมาณ … บาท 

กิจกรรมที่ 11 การจัดนิทรรศการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย งบประมาณ … บาท 

กิจกรรมที่ 12 การจัดทํารายงานประจําปของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ งบประมาณ 495,000 บาท 

กิจกรรมที่ 13 การผลิตส่ือแผนพับ คูมือกิจวัตรประจําวัน ตําราและการดูแลผูปวยดานการฟนฟู

สมรรถภาพ เพ่ือเผยแพรความรูใหแกผูปวย ญาติ และเครือขาย งบประมาณ 1,350,000 บาท 
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บทท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป และสภาพการณ 

1. เกี่ยวกบัสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

1.1 ประวัตสิถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ (Sirindhorn National Medical 
Rehabilitation Institute) เปนศูนยวิชาการ สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กอตั้งเม่ือวันท่ี          
19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปจจุบัน 
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ  ไดพัฒนาตนเองใหกาวสูการ “เปนองคกรแหง
ความเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่มีสมรรถนะสูง  มุงสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและ
ผูปวย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 

การฟนฟูสมรรถภาพเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะนําคนพิการกลับเขาสังคม โดยคนพิการเหลานั้น จะตอง
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพท้ังทางดานการแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคม โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหพวกเขา
สามารถชวยเหลือตนเองไดมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็เปนภาระแกครอบครัวและสังคมใหนอยท่ีสุด สามารถอยู
รวมในสังคมไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน 

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยเปนการฟนฟูสมรรถภาพในเบื้องตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ฟนฟูสมรรถภาพทางดานรางกายและจิตใจของคนพิการใหดีข้ึน และปองกันไมใหเกิดความพิการซํ้าซอน นับเปน
การฟนฟูท่ีมีความสําคัญในลําดับแรกๆ ท่ีคนพิการตองไดรับ 

การกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2535 และแมวาจะประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากร ภารกิจ
ทางวิชาการ แตการบริหารจัดการก็เริ่มข้ึนนับตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ตอมาในป พ.ศ. 2537 ไดยายมาอยูในอาคารปจจุบัน สวนดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการไดเริ่มใน พ.ศ. 2537 โดยเริ่มเปดเปนบริการผูปวยนอก สวนผูปวยในเปดในป พ.ศ. 2538 จํานวน 30 เตียง 
และเพ่ิมเปน 48 เตียงในป พ.ศ. 2539 ท้ังนี้ไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการโดยมีองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จเปนองคประธานเม่ือ พ.ศ. 2543 
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1.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร 

1.) อัตรากําลังคน 

อัตรากําลังเจาหนาท่ีของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

(ตารางท่ี 1 แสดงอัตรากําลังเจาหนาท่ีของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต)ิ 
ลําดับ

ท่ี 
ตําแหนง ขาราช 

การ 
ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจาง
ราย
คาบ 

รวม
ท้ังส้ิน 

1 นายแพทย (รวม ผอ.) 15     15 

2 พยาบาลวิชาชีพ 32     32 

3 เภสัชกร 2     2 

4 นักจัดการงานท่ัวไป 2   9  11 

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผน   1 1  2 

6 นักทรัพยากรบุคคล   1 1  2 

7 นักประชาสัมพันธ    1 1 2 

8 เจาพนักงานสถิติ     3  3 

9 นักกายอุปกรณ 12     12 

10 นักสังคมสงเคราะห   1 1  2 

11 นักวิชาการสาธารณสุข 4   4 1 9 

12 นักกายภาพบําบัด 34   2  36 

13 นักกิจกรรมบําบัด 20   3  23 

14 นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
(นักแกไขการพูด) 

4     4 

15 นักรังสีการแพทย 1     1 

16 นักวิชาการคอมพิวเตอร   1 2  3 

17 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   1   1 

18 นักวิชาการพัสดุ 1     1 

19 นักวิชาการเงินและบัญชี 1  1   2 

20 นักวิชาการสถิติ   1 1  2 

21 บรรณารักษ 1     1 

22 เจาพนักงานเภสัชกรรม 2   1  3 
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ตําแหนง ขาราช 
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจาง
ราย
คาบ 

รวม
ท้ังส้ิน 

23 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2  1 2  5 

24 เจาพนักงานธุรการ    3  3 

25 เจาพนักงานพัสดุ 1   2  3 

26 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 1   1  2 

27 เจาพนักงานเวชสถิติ 1     1 

28 โภชนากร 1     1 

29 เจาหนาท่ีธุรการ     1 1 

30 นายชางไฟฟา     1  1 

31 เจาหนาท่ีสถิติ     1 1 

32 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี      2 2 

33 เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร    1  1 

34 ชางกายอุปกรณ 4     4 

35 ชางเครื่องชวยคนพิการ  5  2 2 9 

36 พนักงานบริการ    1  1 

37 พนักงานขับรถยนต   2   1 3 

38 พนักงานประจําหองยา  1  2  3 

39 พนักงานชวยเหลือคนไข  19  49 13 81 

40 พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป  2    2 

41 พนักงานเก็บเอกสาร   2    2 

42 พนักงานธุรการ  9    9 

43 ผูชวยชางท่ัวไป     2  2 

44 พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค  1    1 

45 พนักงานการเงินและบัญชี  4    4 

46 พนักงานพัสดุ  2    2 

47 พนักงานพิมพ  9    9 

48 ชางสี  1    1 

49 ชางปูน  1    1 

50 ชางตอทอ  1    1 
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ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง ขาราช 
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจาง
ราย
คาบ 

รวม
ท้ังส้ิน 

51 ผูชวยนักอาชีวบําบัด   1   1 

52 ผูชวยนักกายภาพบําบัด   1   1 

53 ผูชวยนักกายอุปกรณ   1   1 

54 นายชางเทคนิค   1 3  4 

55 ท่ีปรึกษางาน HA     1 1 

56 จักษุแพทย     1 1 

57 ผูเชี่ยวชาญดานกลามเนื้อตา     1 1 

รวมท้ังส้ิน 141 59 12 98 25 335 

 
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ มีแพทย พยาบาล และนักวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

1.1 แพทย จํานวน 15 คน (ลาศึกษา 2 คน) แพทยทุกคนในสถาบันสิรินธรฯเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟู 
Full time, ไมมีแพทย part time 

1.2 พยาบาล ทุกคนเปนพยาบาลวิชาชีพ รวม 32 คน ไมมีพยาบาล part time ศึกษาตอเฉพาะทางเปน
พยาบาลฟนฟู จํานวน 12 คน และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ จํานวน 1 คน ปฏิบัติงานดานบริหาร 1 คน 

          1.3 นักวิชาชีพ ประกอบดวย 
- นักกายภาพบําบัด   35 อัตรา 
- นักกิจกรรมบําบัด   22 อัตรา 
- นักกายอุปกรณ   12 อัตรา 
- นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย  4 อัตรา 
- นักกายอุปกรณ    4 อัตรา 

2.) สัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือช่ัวโมงการทํางาน)  

2.1 สัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือช่ัวโมงการทํางาน) 
              2.1.1 ผูปวยนอก  
(ตารางท่ี 2 แสดงสัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน) : ผูปวยนอก) 
 
ผูปวยนอกสาขา จํานวนผูปวยท้ัง

ปงบประมาณ 57 

(ราย) 

ขอมูลในชวงเวลาเพ่ือการคํานวณภาระงาน (ชวงเวลา = 1 

สัปดาห) 

จํานวนผูปวยเฉล่ีย 

(ราย) 

ช่ัวโมงแพทยตรวจ ผูปวยนอก/แพทย/

ช่ัวโมง 

OPD ท่ัวไป 17,354 333.73 30 11.12 
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ผูปวยนอกสาขา จํานวนผูปวยท้ัง

ปงบประมาณ 57 

(ราย) 

ขอมูลในชวงเวลาเพ่ือการคํานวณภาระงาน (ชวงเวลา = 1 

สัปดาห) 

จํานวนผูปวยเฉล่ีย 

(ราย) 

ช่ัวโมงแพทยตรวจ ผูปวยนอก/แพทย/

ช่ัวโมง 

OPD ฝงเข็ม 6,985 134.33 19 7.07 

OPD ฟนฟูเด็ก 1,028 19.77 6 3.30 

OPD บาดเจ็บไข

สันหลัง 

139 2.67 3 0.89 

OPD DM foot 90 1.73 3 0.58 

OPDกายอุปกรณ 1,637 31.48 6 5.25 

งาน

กายภาพบําบัด 

- ไฟฟาบําบัด 

- พลบําบัด 

- Robotic gait 

training 

- ธาราบําบัด  

 

19,908 

19,886 

841 

 

4,891 

 

383 

382 

16 

 

94 

 

110 

220 

25 

 

75 

 

3.48 

1.7 

0.65 

 

1.26 

งาน

กิจกรรมบําบัด 

27,527 529 312 1.69 

งานแกไขการพูด 4,190 81 154 0.52 
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2.2 ผูปวยใน/พยาบาล  

(ตารางท่ี 3 แสดงสัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน) : ผูปวยใน/พยาบาล ) 
 

ผูปวยใน จํานวน

ผูปวยเฉล่ีย

ตอวัน 

จํานวน RN ท่ีข้ึนเวรท้ังหมด สัดสวนผูปวย/พยาบาลวิชาชีพ 

เชา บาย ดึก เชา บาย ดึก 

ผูปวยหนัก - - - - - - - 

ผูปวยท่ัวไป 30 6 2 2 1:5 1:15 1:15 

หมายเหตุ: ผูปวยท้ังหมดเปนผูปวยฟนฟู (ไมมี intensive care unit) 

 

2.3 ผูปวยใน/แพทย  

(ตารางท่ี 4 แสดงสัดสวนภาระงานกับจํานวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทํางาน) : ผูปวยใน/แพทย) 

ผูปวยใน

สาขา 

จํานวนผูปวย

ในรวมท้ังป (1) 

วันนอนรวมท้ัง

ป (2) 

ผูปวยใน/วัน 

(3) = (2)/365 

จํานวนแพทย

ในสาขานั้น (4) 

ผูปวยใน/

แพทย 

[(3)/(4)] 

ฟนฟู 397 11,265 30.86 10 3.08 

หมายเหตุ: แพทยท่ีรับผูปวยใน ไมนับแพทยท่ีลาศึกษาและผูอํานวยการ 
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3) โครงสรางองคกร  
3.1 โครงสรางการบริหารสถาบัน   

แผนภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารสถาบัน 

ผูอํานวยการสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
แพทยหญิงดารณี  สุวพันธ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

WHO CC / 
งานวิเทศสัมพันธ 

 
 

คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการวิจัย 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

รองผูอํานวยการ 
ดานอํานวยการ 

นางจุฬาลักษณ  สอนดิษฐ 

รองผูอํานวยการ 
ดานการแพทย 

พญ.ยิ่งสุมาลย  เจาะจติต 
 

รองผูอํานวยการ 
ดานการพยาบาล 

นางละมัยพร  โลหิตโยธิน 

กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
1. ฝายบรหิารทั่วไป 
2. ฝายการเงินและบญัช ี
3. ฝายพัสดแุละบาํรุงรักษา 
4. ฝายแผนงานและประเมิน     

5. ฝายสวัสดิการสังคมและ
ประกันสุขภาพ 
6. ฝายทรัพยากรบุคคล 
 
 

รองผูอํานวยการ 
ดานพัฒนาระบบสุขภาพ 
พญ.บุษกร  โลหารชุน 

กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย 
1. กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยี
คนพิการ 
2. กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู 

- งานวินิจฉัยและฟนฟ ู
- งานกายภาพบาํบัด 
- งานกิจกรรมบําบัด 
- งานแกไขการพูด 
- งานเดยแคร 
- งานฟนฟูสมรรถภาพเด็ก 
- งานศูนยสาธิตอุปกรณ

เคร่ืองชวยคนพิการ 
- งานกายอปุกรณ 
- งานโภชนาการ 
- งานเภสัชกรรม 
- งานรังสีวินิจฉยั 
- งานดนตรีบําบัด 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
1. กลุมงานวชิาการพยาบาล 

- วิจัยทางการพยาบาล 
- ฝกอบรมถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล 

- การพยาบาลปองกนัและ
ควบคุมการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล (งานซักฟอก-
จายกลาง) 

 2. กลุมงานการพยาบาล  
ผูปวยนอก 

- งานบริการผูปวยนอก 

3. กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยใน 

- งานบริการผูปวยในชาย 
- งานบรกิารผูปวยในหญิง 
- งานฝกทกัษะคนพิการ  

กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

1. กลุมงานวิจยัและประเมิน

เทคโนโลย ี
- งานวจิัย 
- งานหองสมุด 
- งานศูนยทดสอบ 

2. กลุมงานสนบัสนนุวิชาการ 
- งานถายทอด 
- งานเวชนทิัศน 

3. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานเวชระเบียนและสถิต ิ

4. กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 
5. กลุมงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรการแพทย 

- งานฟนฟูสมรรถภาพ      
คนพิการโดยชุมชน 

- งานติดตามและประเมินผล 
- งานพัฒนาระบบบริการ

สขภาพ 
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3.2 โครงสรางความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรางเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
                                                                                             

   ผูอํานวยการ  (พญ.ดารณี สุวพันธ) 
             รองผูอํานวยการดานการแพทย (พญ.ยิ่งสมุาลย เจาะจิตต) 
             รองผูอํานวยการดานอํานวยการ (นางจุฬาลักษณ สอนดิษฐ)   
              รองผูอํานวยการดานการพยาบาล (นางละมัยพร โลหติโยธิน) 
 รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบสุขภาพ (พญ.บุษกร โลหารชุน) 
 
 
 
                                                                                                                                          

ประกอบดวย 
ตัวแทนหนวยงาน (แพทย 2 คน พยาบาล 3 คน นักกายภาพบําบัด 2 คน  
นักกิจกรรมบําบัด 1 คน นักจัดการงานท่ัวไป 1 คน 
ทําหนาท่ี 
ประสานงานพัฒนาคุณภาพหนวยงาน องคกรแพทย                           

                        และคณะกรรมการชุดตาง              
 Facilitator 
 
 Internal surveyor 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 โครงสรางความรับผดิชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สรางเสริมสุขภาพ 

ทีมอํานวยการ 

คณะทํางานแกนนําพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล องคกรแพทย , องคกรพยาบาล 

คณะกรรมการชุดตางๆ (เภสัชกรรมและการบําบัด พัฒนาส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย ควบคุม

และปองกันการติดเชื้อ การจัดการความเส่ียง พัฒนาระบบบริการผูปวย/ผูพิการ พัฒนา

ระบบขอมูลทางการแพทย พัฒนาบุคลากร การจัดการความรู และคณะทํางาน) 

โครงสรางการพัฒนาคุณภาพ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

 

หนวยงานบริการทางคลินิก 

งานบริการผูปวยนอก, งานกายภาพบําบัด, งานกิจกรรมบําบัด, งานแกไขการ

พูด, งานเดยแคร, งานฟนฟูสมรรถภาพเด็ก, งานสาธิตอุปกรณเครื่องชวยคน

พิการ, งานกายอุปกรณ, งานบริการผูปวยในชาย, งานบริการผูปวยในหญิง, 

งานฝกทักษะคนพิการ 

หนวยงานสนับสนนุ 

• งานเภสัชกรรม, งานเวชระเบียนและเวชสถิติ, งานรังสีวินิจฉัย, งานซักฟอก จายกลาง, งาน
โภชนาการ, ฝายการเงินและบัญชี, ฝายแผนงานและประเมินผล, ฝายทรัพยากรบุคคล, ฝาย
บริหารงานทั่วไป (งานเลขานกุาร, งานพาหนะ, งานบําบัดน้าํเสีย, งานอาคารสถานที่), ฝายพัสดุและ
บํารุงรักษา (งานชางและซอมบํารุง), ฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ, งานพัฒนาเทคโนโลยี
คนพิการ, งานวจิัย,งานหองสมุด, งานศูนยทดสอบ, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน, งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, งานถายทอด, งานเวชนิทศัน, งานเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 
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3.3 โครงสรางระบบกํากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและกํากับ

กิจการ/ธรรมมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค  4 ประการ คือ 

1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต 
3. ความยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
4. ประชาชนมีสวนรวม 

   และมีโครงสรางระบบกํากับดูแล เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีการดําเนินงานใน

รูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงแตละชุดประกอบดวยบุคลากรของท้ัง 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

กลุมภารกิจ ดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงคท่ี 1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1 คณะกรรมการบริหารสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ มีการประชุมเปนประจําทุกเดือน ซ่ึง
ประกอบดวยผูอํานวยการเปนประธานและคณะกรรมการอีก 11 ทาน มีบทบาทหนาท่ีคือ 
- ใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการตางๆ การจัดทํา

งบประมาณและแผนการใชเงินบํารุงประจําป 
- พิจารณาใหความเห็นชอบในการคัดเลือกผูเหมาะสมใหปฏิบัติหนาท่ีในฐานะรองผูอํานวยการ 

รองผูอํานวยการกลุมภารกิจ หัวหนากลุมงาน/ฝาย 
- พิจารณาใหความเห็นชอบแผนความตองการลูกจางชั่วคราว การจายคาตอบแทนตางๆ         

ตามระเบียบขอบังคับ การใชจายเงินบํารุง 
- แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเรื่องตางๆ 

 

 1.2 การจัดทําคํารับรองผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 1.3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 

 1.5 คณะกรรมการดําเนินงานตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blue Print for Change) ดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยเพ่ือสูการเปนองคกรสุขภาพแหงชาติ (National Health Authority) 

 1.6 คณะกรรมการบริหารความตอเนื่องดานสาธารณภัย 

วัตถุประสงคท่ี 2 ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต 

 2.1 คณะกรรมการจริยธรรม 

 2.2 คณะกรรมการควบคุมภายใน 

 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 2.4 คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑยา วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 
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วัตถุประสงคท่ี 3 ความยุติธรรมอยางท่ัวถึง 

 3.1 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเจาหนาท่ี 

 3.2 คณะกรรมการดูแลขอรองเรียน 

 3.3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการและบุคลากรดีเดน 

วัตถุประสงคท่ี 4 ประชาชนมีสวนรวม 

 4.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนย 

 4.2 จัดซ้ือจัดจางกับคนภายนอก 

 4.3 คณะกรรมการจัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาตรา 20 (1) 

 4.4 คณะกรรมการพิจารณาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการท่ีมีราคาสูง 

4.5 การทําวิสัยทัศน พันธกิจโดยผูรับบริการมีสวนรวม 

 

3.4 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งองคกร 
 

 

 

 
 

 

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
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1.3 ลักษณะสําคัญขององคกร (Organization Profile) 

 1) สภาพแวดลอมขององคกร 

-   บริการหลัก (main service) ระดับและขอบเขตบริการ:  
(1) บริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสําหรับผูปวย ผูพิการโดยประกอบดวยงานบริการ        

ดานคลินิกหลัก ไดแก งานบริการผูปวยนอก งานบริการผูปวยใน งานกายภาพบําบัด งาน
กิจกรรมบําบัด งานกายอุปกรณ งานแกไขการพูด งานฟนฟูสมรรถภาพเด็ก งานฝกทักษะคน
พิการและบานวิถีชีวิตอิสระ งานศูนยสาธิตอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ และงานเดยแคร 

(2) เปน focal point ในการผลักดันกฎหมายคนพิการและสิทธิคนพิการ เชน การผลักดันใหเกิด
การดําเนินการตามมาตรา 20(1) ตามพรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 การติดตามการดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใน
ประเด็น วาดวยการเขาถึงบริการสุขภาพคนพิการอยางเปนธรรม 

(3) สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยชุมชน ใน
ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
จัดหนวยบริการคนพิการเคลื่อนท่ีในภูมิภาคตางๆ 
 

-  คานิยม (Values) :  คานิยมองคกร ของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยแหงชาติ ตามอักษรยอภาษาอังกฤษ  “SNMRI” 

S = Service Mind             มีจิตบริการ 

N = Knowledge Sharing   การแลกเปล่ียนเรียนรู 

M =  Merit      มีคุณธรรม จริยธรรม 

R = Respect การใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีของแตละบุคคล 

I = Integrity ซ่ือสัตย สามัคคี 

2) ความสามารถเฉพาะขององคกร (Core competency) 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย มีความเชี่ยวชาญในการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย แกคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
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 3) ส่ิงแวดลอมดานกายภาพท่ีสําคัญ : 
  สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ มีพ้ืนท่ี 32 ไร และมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูเขา
มารับบริการในดานการเดินทาง เนื่องจากสภาพโดยรอบติดกับถนนสายหลักทําใหการเดินทางสะดวกสบาย 
บรรยากาศภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ไดมีการปรับสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และลด
อุปสรรคการเขาถึงบริการของคนพิการ เชน ปรับปรุงทางมาลายและทางเดินไปโรงอาหาร ปรับปรุงปายบอก
ทางภายในสถาบันสิรินธรฯ (บอกทางไปหนวยบริการทางคลินิกตางๆใหชัดเจนข้ึน)   
 

 4) อาคารสถานท่ี  
อาคารอํานวยการ 1 หลัง (ผูปวยนอกและหนวยงานสนับสนุน), อาคารผูปวยใน 1 หลัง, อาคาร

สําหรับหนวยงานทางคลินิกแตละหนวย เชน อาคารกายภาพบําบัด อาคารกิจกรรมบําบัด อาคารศูนยสาธิต
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ อาคารกายอุปกรณ    

     
 5) เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญ  

 เนื่องจากองคกรมีหนาท่ีหลักในการเปนผูเสนอและสนับสนุนนโยบายเก่ียวกับบริการฟนฟูสําหรับคน
พิการ ซ่ึงประเด็นสําคัญจาก WHO disability Action Plan คือการลดอุปสรรค และสนับสนุนการเขาถึง
บริการของคนพิการ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ไดมีการดําเนินงานในประเด็นดังกลาวอยางตอเนื่อง จึง
ทําใหมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการใหบริการและปฏิบัติงาน เชน 

• สําหรับการประเมินและวินิจฉัย เชน เครื่องวิเคราะหการเคลื่อนไหว (Motion Analysis 
lab)  หองทดสอบขอเข าขอ เท า เ ทียม หองปฏิบัติการทดสอบรถนั่ งคนพิการ 
(wheelchair testing lab) เครื่องทดสอบแรงกดทับในทานั่ง (pressure mapping) 
เปนตน 

• สําหรับการรักษา เชน เครื่องฝกเดินระบบหุนยนต (Robotic Gait Training) Driving 
Simulator (เครื่องจําลองการฝกขับรถยนต) เปนตน 
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6) กฎระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ   
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(2) พระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(3) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เครื่องชวยความพิการ และสื่อสงเสริมพัฒนาการสําหรับคน
พิการ พ.ศ.2552 
(5) ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยตรงแกคนพิการ พ.ศ. 2544 
 

1.4 ความสัมพันธระดับองคกร 
 1. ระบบกํากับดูแลองคกร (governance system) 

ดําเนินงานภายใตการกํากับของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ 
- กลุมผูปวยท่ีสําคัญและความตองการ 

 

(ตารางท่ี 5 แสดงความตองการบริการของผูปวยในกลุมผูปวยท่ีสําคัญ) 
กลุมผูปวย/พิการท่ี

สําคัญ 

ลักษณะปญหาสุขภาพ ความตองการบริการของผูปวย 

กลุมอัมพาต/อัม

พฤกษ 

1. ผูปวยอัมพาต  
จากโรคหลอดเลือด

สมอง (Cerebro-

vascular disease) 

หรือการไดรับบาดเจ็บ

ท่ีสมอง (Traumatic 

brain injury) 

 

 

 

2. ผูปวยอัมพาต 
จากการบาดเจ็บไขสัน

หลัง (spinal cord 

injury or other 

lesion) 

1. ผูปวย/พิการ มักมีอาการออนแรง 
ของกลามเนื้อแขนขาซีกใดซีกหนึ่งหรือ

ท้ังสองขาง และอาจมีอาการเกร็งของ

กลามเนื้อรวมดวย ทําใหเคลื่อนไหว

หรือเดิน หรือทํากิจวัตรประจําวันได

ลําบาก บางรายมีปญหาดานการรับรู 

ความจํา การแกไขปญหา การกลืน 

และการพูดรวมถึงความเขาใจภาษา

รวมดวย ภาวะทางอายุรกรรมท่ีอาจ

พบรวมดวยคือ อาการชัก หรืออาการ

ซึมเศรา และอาการจากโรคเรื้อรังท่ีมี

อยู เปนตน 

2. กลุมท่ีมาจากการมีพยาธิสภาพท่ี 
ไขสันหลัง นอกจากภาวะออนแรง/

เกร็งของกลามเนื้อท่ีมักเปนท่ีขาท้ัง

สองขาง หรือท้ังขา-แขนสองขางแลว 

ยั ง มี ปญหา ในการคว บ คุมระบบ

ผูปวยสวนใหญตองการหายจากท้ังโรคและความพิการ 

แตผู ท่ีมาถึงศูนยฟนฟูฯมักเปนกรณีท่ีพยาธิสภาพ

คอนขางมาก การรักษาใหระบบสมองและกลามเนื้อ

กลับมาเปนปกติจึงทําไดคอนขางยาก แตกระบวนการ

ฟนฟูฯจะชวยใหมีการฟนคืนความสามารถได แมจะยัง

มีภาวะออนแรงหรือแข็งเกร็งของกลามเนื้ออยูก็ตาม 

ดังนั้นเปาหมายการฟนฟูฯ จึงเปนการมุงฝกใหผูปวย/

พิการชวยเหลือตัวเองในการทํากิจวัตรประจําวัน 

รวมท้ังการขับถาย และการเดินหรือเคลื่อนท่ีท้ังในบาน

และการออกนอกบานดวยตัวเองได ซ่ึงบางกรณีก็ตอง

ใชอุปกรณชวยความพิการรวมดวย หรือในรายท่ี

รุนแรงมากก็ตอง มีผู ช วย เหลือในบาง กิจกรรม 

เปาหมายสําคัญอีกประการ คือ การทําใหผูปวย/พิการ

สามารถกลับไปใชชีวิตประจําวันในสังคมตามบทบาท

ท่ีเหมาะสมไดโดยไมเปนภาระของครอบครัวมาก

เกินไป  
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ปสสาวะ-อุจจาระ การเกิดแผลกดทับ

ในบริ เ วณ ท่ี ไม มี ค ว ามรู สึ ก  แล ะ

เนื่องจากมักเปนผูปวยอายุนอย/วัย

ทํางาน จึง มักมีปญหาในการปรับ

สภาพจิตใจ รวมถึงการกลับเขาสูสังคม

การเรียนหรือการทํางาน 

3. ผู ป ว ย เด็ ก พิการ 
เชนcerebral palsy, 
delayed 
development  

ผู ป ว ย / พิ ก า ร  กลุ ม นี้ ส ว น ใหญ มี

พัฒนาการลาชาทางดาน Gross & 

Fine motor  development 

เนื่องจากกลามเนื้อออนแรงและเกร็ง 

ทําใหนั่ ง  ยืน  คลาน เดิน หรือทํา

กิจวัตรประจําวันไมไดตามวัย บางคน

อาจมีปญหาเรื่องพัฒนาการทางภาษา

และการพูดดวยซ่ึงมักควบคูกับปญหา

ดานการกลืน  โดยอาจไม มีความ

บกพรองทางสติปญญาก็ได ในรายท่ีมี

ปญหาทางดานสติปญญามักเปนรายท่ี

รุนแรง และอาจมีความพิการซํ้าซอน

ดวย นอกจากนั้นอาจมีปญหาเรื่อง

อาการชักรวมดวย 

ความตองการของผูปวย/พิการกลุมนี้มาจากผูปกครอง

เปนหลัก คือหวังใหลูกเติบโตชวยตัวเองได อยางนอย

ใหทํากิจวัตรประจําวันและเดินได ในกรณีท่ีเด็กมี

พัฒนาการคอนขางดีไมมีปญหาดานสติปญญาก็อยาก

ใหลูกไดเรียนหนังสือตามระบบปกติ  การฟนฟูฯ

ผูปวย/พิการกลุมนี้ เนนการกระตุนและฝกพัฒนาการ 

โดยนักบําบัดท่ีอาจมีอุปกรณกระตุนพัฒนาการรวม

ดวย ผูปกครอง/ญาติ/ผูดูแล ถือเปนผูรวมใหการบําบัด

ดวย เพราะเด็กจะคุนเคยกวาและสามารถนําวิธีการฝก

ไปทําใหท่ีบานไดบอยข้ึน และนอกจากการฝกแลวเด็ก

จํานวนหนึ่งก็จําเปนตองใชอุปกรณเฉพาะตัว เชน 

รองเทาและ/หรือกายอุปกรณเสริม เครื่องชวยเดิน 

หรือรถนั่งเด็กพิการ เกาอ้ีเฉพาะตัว เปนตน การให

ความรูและทักษะในการเลี้ยงดู การอุม หรือการชวย

กิจวัตรประจําวัน รวมท้ังการเตรียมความพรอมในการ

เขาโรงเรียนก็เปนภารกิจบริการท่ีสําคัญเชนกัน 

 

4. ผูปวย/พิการ 
สูญเสียอวัยวะแขนขา

ขาด ท้ังแตกําเนิดและ

ภายหลัง 

(Congenital or  

Acquired limb 

loss) ซ่ึงอาจเกิดจาก

อุบัติเหตุจราจร-การ

ทํางาน หรือ

โรคเบาหวาน รวมท้ัง

ผูปวย/พิการกลุมนี้จะไดรับการผาตัด

จากโรงพยาบาลอ่ืน แลวสงมารับ

บริการทําขา-แขนเทียม ซ่ึงมักยังไมได

เตรียมฝกความพรอมดานกลามเนื้อ

และการทรงตัว บางรายยังอาจอยูใน

ภาวะซึมเศรา แตสวนใหญก็ปรารถนา

จะเดินไดดังเดิม ในกรณีท่ีมีปญหาจาก

โรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน มักมี 

ปญหาเรื่องผิวหนังท่ีเกิดแผลงาย หรือ

บางรายมีโรคหัวใจ และภาวะไตวาย

ผูปวย/พิการกลุมนี้มักตองการไดอุปกรณเทียมท่ีจะทํา

ให เขาเดิน/ ทํางานไดปกติดั ง เดิ ม  โดยบางครั้ ง

สมรรถนะของตนอาจเปนไปไมได เชน ขาขาดสองขาง

จากเบาหวานในผูสูงอายุ ท่ีมีโรคหัวใจหรือไตรวมดวย

หรือในกรณีการบาดเจ็บหลายแหงหรือการไมมีแขนขา

แตกําเนิด อยางไรก็ตาม สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

จะโอกาสผูปวยพิการดวยการประเมินและเตรียมความ

พรอมรางกาย การทดลองใสอุปกรณเทียมชั่วคราว

กอน หากม่ันใจวาเปนไปไดก็จะทํากายอุปกรณท่ีใช

จริงให ท้ังนี้หลังการทําก็จะมีการทดสอบการใชงานใน
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จากปญหาความ

รุนแรง เชนกรณี

ภาคใต 

 

 

 

 

 

 

รวมดวย ซ่ึงเปนขอจํากัดในการออก

แรงฝกใชขาเทียม สวนในรายท่ีมี

ปญหาจากการบาดเจ็บไมวาอุบัติเหตุ

หรือความรุนแรง อาจมีการสูญเสีย

มากกวา 1 ขาง ก็จะมีความยากในการ

ฝกใชขา-แขนเทียมในการดําเนินชีวิต

ยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีการใสอุปกรณเทียม

เปนไปไมได ก็จะพิจารณาใหใชรถนั่ง

คนพิการ หรือใชท้ังสองอยางแลวแต

กิจกรรม 

 

ทุกรายตามบริการฟนฟูฯ  

 

 

 

5. ผูปวยท่ีมีอาการ

ทางระบบกระดูกและ

กลามเนื้อเชน ปวด 

ขอติด เชน Back 

pain, Neck pain, 

Shoulder pain, 

Myofascial pain 

รวมท้ังกลุม 

Osteoarthritis โดย

เฉพาะท่ีขอเขา 

ผูปวยกลุมนี้มักมาดวยอาการปวดท้ัง

เ ฉียบพลันและเรื้ อรั ง  จนทําให ไม

สามารถดําเนินชีวิตตามปกติได 

ความตองการของผูปวยกลุมนี้ในเบื้องตน คือ ลด

อาการปวด และตองการทํากิจกรรมตางๆ ใหไดดังเดิม 

(กิจวัตรประจําวัน การทํางาน การเดิน หรือการออก

กําลังกาย) ดังนั้นในกลุมนี้จึงตองใหท้ังการรักษาและ

ฟนฟูฯ ดวยการใหยา การทํากายภาพบําบัด การใช

อุปกรณเสริมบางอยาง เชน เฝอกออนพยุงหลัง การให

คําแนะนําปรับทาทางการทํากิจวัตรประจําวัน การ

ออกกําลังกาย และการปองกันการเปนซํ้า ในกรณี

เรื้อรังมักตองการระบบดูแลท่ีตอเนื่อง 

 

- กลุมผูรับผลงานอ่ืนๆและความตองการ 

ผูรับผลงานอ่ืนๆแบงเปน 3 กลุม ไดแก สถานพยาบาลภาครัฐ สวนราชการภาครัฐ และหนวยงาน

ภาคเอกชน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภารกิจหรือหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกัน เชน หนาท่ีจัดบริการ การพัฒนา

ระบบบริการหรือนโยบาย ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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(ตารางท่ี 6 แสดงความตองการของกลุมผูรับผลงาน) 
ผูรับผลงาน ความตองการของผูรับผลงาน 

   1. สถานพยาบาลของรัฐท่ีใหบริการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการท่ัวประเทศ 

- ตองการการสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยความ

พิการเฉพาะท่ีมีราคาสูงจากสวนกลาง เพ่ือใหบริการ

แกคนพิการในพ้ืนท่ี และการสนับสนุนสื่อและความรู

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรและบริการใหมี

คุณภาพมาตรฐาน  

   2. สวนราชการภาครัฐขามกรม/กระทรวง ไดแก 

สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงพัฒนาสังคม สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ 

กระทรวงการคลัง สํานักงานประกันสังคม กรมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงแรงงาน กรมราชทัณฑ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- ตองการความรวมมือในการทําตามภารกิจของ

องคกรเพ่ือการบังคับใชกฎหมายสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการใหสําเร็จรวมกัน เชน การ

พัฒนานโยบาย หรือการสรางกลไกนําลงสูการปฏิบัติ

ท่ีชัดเจนเปนจริงได และพัฒนาระบบการดูแล

ผูสูงอายุและคนพิการ 

- ตองการความรวมมือในการประสานสงตอคนพิการ

ใหไดรับการฟนฟูฯ ท่ีครบวงจร  

   3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ  ไดแก องคกร

คน พิกา ร  สมาคม/สภาวิ ช าชี พ /ร าชวิ ทย าลั ย 

สถาบันการศึกษา องคกรตางประเทศ โรงพยาบาล

เอกชน สื่อมวลชน บริษัทเอกชนตางๆ 

 

- ตองการความรวมมือในการพัฒนากําลังคนดาน

บริ การฟ น ฟูฯ  เช น  การผลิ ตนั กกาย อุปกรณ            

นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด พยาบาล เปน

ตน  

- ตองการความรวมมือในการทําวิจัยพัฒนาระบบ

ฟนฟูฯคนพิการ 

- ตองการดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ การ

จัด/พัฒนาบริการฟนฟูฯคนพิการ 

- ตองการขอมูลในการผลิตสื่อ 

 
3. โครงสรางเครือขายบริการ   

ไมมีเครือขาย Contracting Unit of Primary care (CUP) ท่ีเปนการจัดการระดับปฐมภูมิเนื่องจาก
เปนศูนยบริการเฉพาะทางระดับตติยภูมิ แตมีการทําความรวมมือเพ่ือสรางเครือขายอ่ืนๆ  
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4. ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
ผูสงมอบ และคูความรวมมือท่ีสําคัญและบทบาท 

 

(ตารางท่ี 7 แสดงคูความรวมมือท่ีสําคัญ) 
คูความรวมมือ วัตถุประสงคการจัดทํา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพ่ือรวมจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณท่ี         
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เพ่ือทําหนาท่ี
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) จัดการเรียนการสอน การบริการทาง
วิชาการ การฝกอบรม และการวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร ม.มหิดล  - จัดทําหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลฟนฟูสภาพ 
- รวมมือในการบริหารหลักสูตร 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ, 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, คณะ
วิศวกรรมศาสตร  จุ ฬาลงกรณมหาวิ ทยาลั ย ,  คณะ
วิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

พัฒนาความร ว ม มือทางวิ ช าการ  ง านวิ จั ย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พัฒนาองคประกอบดานสุขภาพคนพิการ ไดแก 
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา 
ฟนฟูสมรรถภาพ และอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ 
รวม ท้ั งอ งค ป ระกอบ อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  เ ช น 
การศึกษา การมีงานทํา การมีสวนรวมในสังคม 
การสันทนาการ และการเสริมพลังคนพิการโดย
มุงหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

Heidelberg University Hospital, Germany Promote international collaboration on 
- human resource development 
- Information for operation Advance 
Technology 
-Applied Research for the benefit of the 
children with mobility impairment such as 
dysmelia and cerebral palsy 
- strengthening SNMRC in caring for 
 children with mobility impairment 
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Department of Prosthetics, Orthotics and Assistive 
Technology, Faculty of Medical Technology, Niigata 
University of Health and Welfare 

- Niigata University of Health and Welfare 
would help built up capacity of at least 2 
key personnel of SNMRC to be able to 
conduct motion analysis and applied for 
clinical use in medical rehabilitation 
services for people with mobility disability 
 

World Health Organization  ดําเนินงาน WHO Collaborating Center for 
Training in Medical Rehabilitation and 
Prosthetic& Orthotic 
 

Handicap International, Mae Sot General Hospital, 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

To contribute to increase quality 
assurance of Handicap International 
services and build the capacity of 
Handicap International staff 
 

Soonchunhang university, South Korea To promote friendship and cooperation 
through a mutually beneficial association 
 

Wheelchairs and Friendship Center of Asia Thailand 
and Foundation for Children with Disabilities 

To promote capacity development of 
PWDs or people who have difficulties in 
mobility and in need of wheelchairs 
 

 
5. บริการท่ีมีการจางเหมาจากภายนอก 

มีการจางบริษัทภายนอกมาดําเนินการ ดังนี้ การจางเหมาทําความสะอาด ดูแลภูมิทัศนภายนอก 

รักษาความปลอดภัย บริษัทซักฟอก และโภชนาการ 

5.1 การมีพันธสัญญาในการใหบริการ ไมมี 
5.2 การฝกอบรมหรือเปนสถาบันสมทบในการฝกอบรม 

• เปนสถานท่ีฝกอบรมของสหวิชาชีพหลายแหง ไดแก 
- แพทยประจําบานเวชศาสตรฟนฟู จากภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

- นิสิต/นักศึกษากายภาพบําบัด จาก คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคนิคการแพทย สาขา
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกายภาพบําบัดและการเคลื่อนไหวประยุกต 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยเซนตหลุยส 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- นัก ศึกษา กิจกรรมบํ าบัด  จากคณะเทคนิคการแพทย  สาขา กิจกรรมบํ าบั ด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสาขากิจกรรมบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

- แพทยผูเขาอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

• เปนสถาบันสมทบในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

• เปนสถาบันรวมในการผลิตหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

1.5  ลักษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และประชากร 
เนื่องจากการใหบริการดานสุขภาพคนพิการและผูปวย ใหไดรับการรักษาพยาบาลและอุปกรณ

เครื่องชวยคนพิการจากสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ อยางเสมอภาค เทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ ทําใหใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีผานมา มีจํานวนผูใชบริการท้ังสิ้น 107,012 คน แบงเปน ผูปวยใน จํานวน 
397 คน และ ผูปวยนอก จํานวน 106,615 คน ซ่ึงเปนผลมาจากการมีกิจกรรมออกหนวยไปตามจังหวัด
ตางๆเพ่ือใหผูปวยไดรับบริการอยางท่ัวถึงนั้น ทําใหมีแนวโนมผูพิการและผูปวยเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
เพ่ิมข้ึนในทุกๆป  

อีกท้ัง สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมมีผลตอความสามารถใน
การชวยเหลือตนเองของคนพิการ โดยผูพิการอาจสามารถชวยเหลือตนเองไดดีในโรงพยาบาลท่ีมี
สภาพแวดลอมเหมาะสม แตอาจไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในสภาพบานท่ีไมเหมาะสม ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการประเมินสภาพบานโดยการถายรูปบาน หรือการเยี่ยมบานระหวางการพักนอน และให
คําแนะนําในการปรับสภาพใหเหมาะสมกับความพิการ ในผูปวยบางรายท่ีมีปญหาคาใชจายในการปรับ
สภาพบานจะขอสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ โดยในป พ.ศ. 2555 - 2557 มีผูปวยขอ
สนับสนุนเงินมูลนิธิเพ่ือปรับสภาพบานผูปวยจํานวน 2 ราย 4 รายและ 1 ราย ตามลําดับ 

ดังนั้น เพ่ือใหคนพิการในสวนภูมิภาคเขาถึงการบริการฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพครบวงจร   
กรมการแพทยจึงไดดําเนินการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค จังหวัดลําปางข้ึน     
ซ่ึงคาดวาจะเปดใหบริการไดในป พ.ศ. 2560  
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บทท่ี 2 
ความจําเปน และความทาทายในการพัฒนาสถาบันดวยแผนยุทธศาสตร 

 

2.1  การแขงขันและความสําเร็จที่สําคัญขององคกร 
ขนาดและการเติบโตขององคกร 
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยระดับชาติแหงเดียวในประเทศไทย  กอตั้งข้ึนมาตั้งแตป พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ

พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยโดยเฉพาะคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ศึกษาวิจัย 

พัฒนาและถายทอดองคความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยของประเทศ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ จัดระบบบริการเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 60 เตียง ซ่ึงไม

สามารถตอบสนองตอความตองการการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการไดอยางเพียงพอ จึงไดมีแผนขยายการ

บริการเพ่ิมอีก 1 หอผูปวย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังมีแผนขยายเครือขายไปสูระดับภูมิภาค 

โดยมีการจัดสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภาคเหนือ ท่ีอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง     

ปจจัยความสําเร็จ 
2.1.1 ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญขององคกร (key success factor) 

- ดานบุคลากร มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในแตละวิชาชีพ และพัฒนาความรูทักษะ
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ, บุคลากรสวนใหญอยูในวัย
ทํางาน เขาใจคนพิการมีอุดมการณและจิตบริการในการทํางาน, มีการสงเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมเพ่ือความสัมพันธระหวางบุคลากรแบบไมเปนทางการทําใหการทํางานยืดหยุนมากข้ึน 

- ดานการบริหารจัดการ มีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายใน, ไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนในการแกไขปญหาคนพิการ 

- ดานการบริการ มีระบบบริการเชิงรุก และมีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง 
2.1.2 การเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร 

 -  มีกฎหมายสนับสนุนการดําเนินงานดานคนพิการ เชน พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550, พรบ.การศึกษาแหงชาติผูพิการ ทําใหไดรับความรวมมือจาก

หนวยงานภายนอกในการรวมกันใหบริการคนพิการ 

  - การปรับเปลี่ยนงบประมาณตามพ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

ทําใหสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ เปน focal point ในการจัดหาอุปกรณเครื่องชวยคน

พิการชนิดราคาสูงสําหรับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

2.1.3 แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ 
-   ยังไมไดดําเนินการเปรียบเทียบผลลัพธ 
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2.2 บริบทเชิงกลยุทธ (ที่มีผลตอความยั่งยืนขององคกร) 
  ปญหาสุขภาพท่ีสําคัญจากขอมูลสถิติการเขามารับบริการประจําป พ.ศ. 2557 สามารถจําแนกได ดังนี้ 
 ผูปวยใน 

  1. Hemiplegia อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 47.06 
- Cerebrovascular diseases 
- Sequelae of intracranial injury 
- Neoplasms 

  2. Paraplegia and tetraplegia อัมพาตครึ่งทอน รอยละ 39.78 

-   Sequelae of injury of spinal cord 

 3. Cerebral palsy เด็กสมองพิการ รอยละ 3.64 
 4. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue โรคเก่ียวกับกลามเนื้อ 
รอยละ 3.92 
 5. Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities ความ
พิการทางกายและพันธุกรรม รอยละ 0.56 
 6. Acquired absence of limb สูญเสียแขนขา รอยละ 0.56 
 7. Other รอยละ 4.48 

 ผูปวยนอก 
1. Gonarthrosis [arthrosis of knee]ขอเขาเสื่อม 
2. Myofascial pain syndrome (MPS) ปวดกลามเนื้อ 
3. Hemiplegia อัมพาตครึ่งซีก สาเหตุจาก Stroke, TBI ,Neoplasm of brain   
4. Spondylosis กระดูกสันหลังเสื่อม 
5. Enthesopathy, unspecified (Tendinitis) เอ็นอักเสบ 
6. Paraplegia and tetraplegia อัมพาตครึ่งทอน 
7. Shoulder lesions ไหลติด 
8. Dorsalgia ปวดหลัง 
9. Osteoporosis กระดูกพรุน 
10. Muscle strain กลามเนื้อเคล็ด 

 

2.3 ปญหาสุขภาพที่เปนโอกาสในการพัฒนา 
โรคท่ีเปนโอกาสพัฒนาหรือมีขอกําจัดในการใหบริการ พบวามีความทาทายในการใหบริการ สามารถ

จําแนกไดดังตอไปนี้  
1. ผูปวยเด็กสมองพิการภายหลังการผาตัด 
2. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะตนของการเปนโรค (acute – subacute) และกลุมท่ีมี

โรครวม 
3. ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีจําเปนตองไดรับการตรวจเช็คภาวะกระเพาะปสสาวะพิการ 
4. เด็กพิการแขนขาขาดแตกําเนิดท่ีตองการการฟนฟูและกายอุปกรณ 
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2.4 ความทาทายเชิงกลยุทธ และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายนอก 
     ความทาทายภายนอก 
   สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ไดแนวคิดการฟนฟูคนพิการโดยชุมชน (Community-based 
rehabilitation : CBR) ขององคการอนามัยโลก (WHO) มาพัฒนาระบบบริการ ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสนับสนุน
การพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีเดนชัดเปนรูปธรรม เนนการบริหารจัดการ และแกไขปญหา
อยางยั่งยืน โดยบูรณาการเชื่อมโยงสวนตางๆ ท้ังองคกรและกลุมผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือคนพิการ
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   ดังนั้น ระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงตองสอดคลองกับสิทธิ กฎหมาย และกรอบ
การพัฒนาขางตน เพ่ือใหเกิดเปนระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีพึงประสงคเปนองครวม ตอเนื่อง
และบูรณาการเชื่อมโยงมิติตางๆ มากท่ีสุด โดยเฉพาะระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
โรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการระดับปฐมภูมิท่ีเปนบริการดานแรก ใกลชิดกับคนพิการและครอบครัว 
ท่ีสามารถสนองตอบปญหา ความตองการ และการเขาถึงบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคน
พิการ ครอบครัว และชุมชนใหสารถพ่ึงตนเอง ในการนี้จึงจําเปนตองมีการศึกษา วิจัย ทบทวน สังเคราะห
ประสบการณดําเนินงานท้ังในอดีตและปจจุบัน เพ่ือนํามาถอดบทเรียนการจัดระบบบริการ ประเมินการ
เขาถึงบริการ และประเมินประสิทธิผลของการจัดบริการรูปแบบตางๆ ในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
สถานบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลชุมชน ภายใตสภาวการณการปฏิรูประบบสุขภาพท่ีดําเนินอยู ซ่ึงชวย
สะทอนใหเขาใจแนวคิดและวิธีการทํางานท่ีพัฒนาข้ึนมาจากการปรับเปลี่ยนเรียนรูและกลยุทธตางๆ ใน
การทํางาน จุดเดน จุดดอย และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงบทเรียนดังกลาวจะนําไปสูขอเสนอแนะการพัฒนา
ระบบการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีสามารถสนองตอบปญหาและความตองการของคนพิการ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และดานสังคม 
   นอกจากนี้โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนยถือไดวาเปนเครือขายการฟนฟูท่ีมี
ความสําคัญ เนื่องจากตองรองรับการสงตอจากโรงพยาบาลชุมชน การผลักดันนโยบายดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ จึงถือวาเปนการขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความทาทาย และตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือใหคนพิการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึงตอไป 
  ความทาทายภายใน 
   สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติเปนหนวยงานในสังกัด
กรมการแพทย ซ่ึงเปนกรมวิชาการกรมหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีพันธกิจหลักในความเปนเลิศดาน
วิชาการ นอกจากนี้สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ยังเปนหนวยงานเดียวในกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีบทบาท
ในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว และเปนหนวยประสานงานดานวิชาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลคนพิการท้ัง 7 ประเภท 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟนฟูโดยกระบวนการแพทยฯ 
   สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ยังมีการดําเนินงานแบบทีมสหวิชาชีพ และมีบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานเวชศาสตรฟนฟูฯ โดยมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูถึง 15 คน และมีความเชี่ยวชาญดานองค
ความรูและการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการจัดตั้งคลินิกพิเศษเพ่ือใหบริการในระดับตติยภูมิหรือสูงกวา 
เชน คลินิกฝงเข็ม คลินิกการดูแลผูบาดเจ็บไขสันหลัง คลินิกหลอดเลือดสมอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาบริการสูความเปนเลิศเฉพาะทางในดานตางๆ เชน คลินิกการดูแลเทา งานกายอุปกรณ คลินิก
กระตุนการกลืน งานกิจกรรมบําบัด คลินิกฝกพูด งานแกไขการพูดคลินิกฝกเดินโดยหุนยนต งาน
กายภาพบําบัด ฯลฯ  
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2.5  ระบบการปรับปรุง performance ขององคกร 
• ระบบการพัฒนาคุณภาพ  

- มีโครงสรางการพัฒนาคุณภาพ และมีคณะทํางานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเปนแกนหลักใน
การทํางานโดยข้ึนตรงตอผูอํานวยการ และมีการจัดทําแผนกิจกรรมกระตุนการพัฒนา
คุณภาพทุกป 

- มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยเฉพาะกลุมโรค ซ่ึงดําเนินงานโดยคณะทํางานพัฒนา
ระบบบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง  

• กระบวนการประเมินผล 
- มีการถายทอดตัวชี้วัดลงสูบุคลากรทุกระดับ และประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
- มีการรวบรวมประเมินผลตัวชี้วัด กพร.ทุก  6 เดือน โดยฝายแผนงานเปนผูรวบรวมขอมูลและ

นําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
- มีการรวบรวมประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยทุก 6 เดือนโดยศูนยพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล 
 

2.6  กระบวนการเรียนรูระดับองคกรและกระบวนการสรางนวัตกรรม 
- ใชกระบวนการจัดการความรู สนับสนุนใหมีการตั้งชุมชนการเรียนรูภายในหนวยงาน และมีการ  

จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับองคกรเพ่ือถายทอดองคความรูจากการศึกษาดูงานภายนอก
เปนประจําทุกวันอังคารท่ีสองของเดือน  

- สนับสนุนใหมีการพัฒนางานประจําผานกระบวนการ CQI, R2R โดยจัดเวทีใหมีการนําเสนอ CQI 
จากแตละหนวยงานทุก 6 เดือน และจัดใหมี R2R clinic 

- มีการจัดมหกรรมตลาดนัด KM เพ่ือนําเสนอผลงานประจําป โดยกําหนดใหการนําเสนอผลงาน    
ใน 5 ดาน คือ R2R ประเภทสิ่งประดิษฐ R2R ประเภทเก็บขอมูล นวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมประเภทคูมือแนวทาง และ CQI 

 

 2.7 ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกร 
  ผลงานเดนและความภาคภูมิใจขององคกรทางดานการพัฒนาระบบคุณภาพท่ีผานมา สามารถสรุปได
ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2555 

 ผลงาน CQI เรื่อง “ถุงสมใจเก็บปสสาวะไดโดยไมตองเฝา” ไดรับรางวัลท่ี 3 จากชมรม
พยาบาลปองกันและควบคุมการติดเชื้อแหงประเทศไทย 

 ผลงานวิจัยเรื่อง “Self Acceptance in People with Spinal Cord Injury Who 
Attended the Independent Living Unit” และเรื่อง “The Effect of Visual 
Attention Task and Mental Counting Task on Tandem Walking Ability in the 
Thai Elderly”ไดรับเลือกใหนําเสนอ oral presentation ท่ีงานประชุมวิชาการ 
Rehabilitation International World Congress ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
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ป พ.ศ. 2556 

 พัฒนาหลักสูตร “การจัดการงานฟนฟูสมรรถภาพโดยใชชุมชนเปนฐาน” รวมกับ สํานัก
วิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 ดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการการ
ดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมกับสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และศูนย
ประสานเครือขายวิจัยประเมินผลโครงการ 

 พัฒนาแนวทางปฏิบัติ “การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีบาดเจ็บไขสันหลัง” 
 ผลงาน KM เรื่อง “Soap to Fecal Success” ไดรับรางวัลท่ี 2 ดานนวัตกรรมทาง

การแพทยในการนําเสนอการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพ กรมการแพทย 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงทาของผูปวยอัมพาตครึ่งทอน

ลางท่ีไดรับการฝกดวย Standing Frame ปรับระดับการชวยพยุงแบบดั้งเดิมและการชวย
พยุงแบบใตตอระดับพยาธิสภาพ” ไดรับรางวัลชมเชยดานการดําเนินการดานการแพทย 
ในงานประชุมวิชาการกรมการแพทยประจําป 2556 

 ผลงานการพัฒนารูปแบบเรื่อง “บริการฟนฟูทางการแพทยเพ่ือการดํารงชีวิตอิสระของ
คนพิการ” ไดรับรางวัลดีเดนประเภทการดําเนินการดานการแพทย ในงานประชุม
วิชาการกรมการแพทยประจําป 2556  

ป พ.ศ. 2557 

 จัดโครงการอบรมทักษะการฝกกลืนและฝกพูด (Basic swallowing and speech 
rehabilitation project) แกนักกายภาพบําบัด ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ
ประเทศเวียดนาม 

 ผลงานวิจัยเรื่อง “The Effect of Recreation Activities on Self Esteem in 
Individual with Mobility Impairment who attending the Independent Living 
programs” ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในงานประชุมวิชาการ World Congress for 
Neurorehabilitation ครั้งท่ี 8 ณ ประเทศตุรกี 

 ผลงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหว” ไดรับคัดเลือกใหดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนานักวิจัย
เขตบริการสุขภาพและรับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ผลงานตอเนื่อง 

 การออกหนวยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ 4 ภูมิภาค เพ่ือใหบริการทํา         
แขน ขาเทียมและบริการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการท่ีอยูในจังหวัดหางไกลและเขาไมถึง
บริการ รวมท้ังมีการเผยแพรความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพใหแกบุคลากรสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี ตอเนื่องมา 9 ปแลว 
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 การเปนผูริเริ่มพัฒนาและปจจุบันเปนสถาบันรวมผลิต (ในสวน clinical placement ใน
ปท่ี 3-4) นักกายอุปกรณระดับปริญญาตรี กับโรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทย
ศาสตร ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

 เปนสถาบันรองรับการฝกงานทางคลินิกสําหรับบุคคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ในดานการฟนฟูสมรรถภาพ เชนนักศึกษากายภาพบําบัดจาก 11 มหาวิทยาลัย                   
นักกิจกรรมบําบัด แพทยเวชศาสตรฟนฟู และพยาบาลฟนฟู เปนตน 

 เปนศูนยความรวมมือองคการอนามัยโลกดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย และ      
กายอุปกรณเสริม/เทียม (WHO Collabarating Centre for Training in Medical 
Rehabilitation and Prosthetics Orthotics) ตั้งแตพ.ศ. 2549 ถึงปจจุบัน 

 การดําเนินงานเชิงรุก โดยใชแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (Community 
Based Rehabilitation = CBR) ขององคการอนามัยโลกมาปรับใชและพัฒนารูปแบบ
เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการบริการฟนฟูสมรรถภาพใหคนพิการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในชนบท
ท่ีหางไกล ซ่ึงสํานักงานหลักประกันสุขภาพนําไปขยายแนวคิดและใหการสนับสนุน
งบประมาณ ทําใหเกิดงานฟนฟูในโรงพยาบาลชุมชนอยางกวางขวาง 

 ดําเนินการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ 4 เดือน 
รวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตป 2553 ถึงปจจุบัน โดยมีหัวหนา
กลุมภารกิจบริการวิชาการเปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีพยาบาล
วิชาชีพของสถาบันสิรินธรฯเขารวมเปนอาจารยประจํารายวิชา 

 
 

2.8 การพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
แหงชาติตามนโยบาย 
 1) นโยบายรัฐบาล 

• ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมละการสรางโอกาสการเขาถึงบริการ 

• เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 2) นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

• เรงรัดพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ ผูอยูในภาวะพ่ึงพิง ผูปวยในระยะสุดทาย
ของชีวิต 

• เรงรัดพัฒนาระบบการเขาถึงบริการสุขภาพสําหรับประชากรท่ีมีความตองการบริการรูปแบบ
พิเศษ 

• เรงรัดการดําเนินการพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพและการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง  
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3) นโยบายกรมการแพทย ประจําป พ.ศ. 2558 - 2559 
ภายใตบริบทของการปฏิรูประบบสุขภาพ และการปรับบทบาทภารกิจของสวนราชการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทยไดมีการเตรียมการท้ังในเชิงโครงสราง บทบาทภารกิจ และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในกรมอยางเขมขนและแข็งขัน ซ่ึงทําใหกรมการแพทยมีความพรอมในการกาวเขาสูบทบาท
ใหมในการเปน Center Excellence/National Institutes ท่ีมุงม่ันในการพัฒนาสู “การเปนผูนําทาง
การแพทยท่ีสมคุณคา เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาของประชาชน” ท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือแกไขปญหา
สุขภาพท่ีสําคัญของประเทศ ดวยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมท้ัง
สรางความรวมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทยรวมกับประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลก 

1. การปฏิบัติงานเนนความสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและกรมการ
แพทย โดย  

• ดําเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ  โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
เทิดพระเกียรติอยางตอเนื่อง  

• พัฒนา และสรางเครือขายระบบบริการสุขภาพในสวนภูมิภาค ใหมีขีดความสามารถท่ีรองรับ
ความทาทายและสามารถตอบสนองการแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ ทําใหประชาชนเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

• สงเสริมดูแลใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีตลอดชวงชีวิต โดยเนนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส  และผู ท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง รวมท้ังผูปวยระยะทาย 
ของชีวิตอยางเปนรูปธรรม  

• เตรียมความพรอม เฝาระวัง และปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินไดทันทวงทีท้ังในสถานการณพิบัติภัย 

โรคระบาด และภัยสุขภาพ  

• เพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญโดยการอบรมแพทยเฉพาะทาง  และรวมผลิตบัณฑิต

แพทยท่ีมีคุณภาพ 

• พัฒนา และสรางเครือขายมาตรฐานการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพ

ติดใหเทาเทียมกันท้ังในประเทศและระดับประชาคมอาเซียน  

• ดําเนินงานดูแลสุขภาพแรงงานตางดาวภายในประเทศ และพัฒนาระบบการดูแลแรงงานไทยใน

ประเทศประชาคมอาเซียน  

2. วางแผนการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังพัฒนาวิชาการใหเขมแข็ง และขับเคลื่อน     ใหเปน

องคการสุขภาพระดับชาติ รวมท้ังยกระดับระบบบริการทางการแพทย เพ่ือเปนผูนําในประชาคมอาเซียน 

3. บริหารงานโดยเนนการบูรณาการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงานโดย

กระบวนการ รวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ  

4. ผลักดันการดําเนินงานของกรมการแพทยใหดําเนินไปอยางตอเนื่องและจริงจัง  พรอมท้ังกํากับ ติดตาม 

ประเมินผลท่ีเปนระบบ  
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4 ) ยุทธศาสตรการพัฒนากรมการแพทย  

1. พัฒนาสถาบันกรมการแพทยสูความเปนเลิศทางวิชาการ(Center of Excellence/National 

Institutes) เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญของประเทศ 

2. สรางความเขมแข็งและเชื่อมโยงเครือขายบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับสถานบริการสุขภาพใหมี

ศักยภาพดานบริหารจัดการ บริการ และวิชาการรวมท้ังเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน

และภัยพิบัติตางๆ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาบริการดานการแพทยท่ีสําคัญตามบริบทของกรมการแพทย 

4. เปนองคกรสุขภาพระดับชาติดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาและสารเสพติด 

5. สรางความรวมมือท้ังดานวิชาการและบริการทางการแพทยรวมกับประชาคมอาเซียน และ

สุขภาพโลก 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทท่ี 3 แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563  
 

3.1 จุดยืนการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ในชวงป พ.ศ. 2559 - 2563 

การพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ในชวงป พ.ศ. 2559 - 2563 ประกอบดวย 7 ประเด็นจุดยืน 
ดังตอไปนี้ 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพใหมีความทันสมัยท่ัวถึง มีขีดความสามารถ

ในการตอบสนองความตองการของลูกคาภายในและภายนอกท้ังปจจุบันและอนาคต โดดเดนดานเทคโนโลยีทางการ

บริหาร การบริการและการสงตอ รวมท้ังการเปนแมขายคุณภาพใหกับเครือขายบริการสุขภาพ  

2) พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการวิจัย และการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแกผูปวยและคนพิการ ใหสถาบันเปนศูนยกลางทางองคความรู นวัตกรรม เปนแหลงอางอิง

ทางวิชาการและวิทยาการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับอาเซียน 

3) พัฒนาสถาบันใหมีความเขมแข็งทางการเงินการคลัง และเสนอแนะแนวทางเพ่ือการเสริมสรางขีด

ความสามารถทางการเงินรองรับการจัดบริการเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยของประเทศท่ีเปนธรรมและ

เอ้ือตอการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแกผูปวยและคนพิการ 

4) พัฒนาเครือขายอยางมีสวนรวมในดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและคนพิการภายในประเทศและ

ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือใหเครือขายมีมาตรฐานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย เกิดความเขมแข็ง 

และสามารถปฏิบัติงานอยางบูรณาการ 

5) แสวงหาความรวมมือเพ่ือเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (COE) และการเรียนรูและการเติบโต

จากหุนสวนทางยุทธศาสตร เพ่ือพัฒนาจากบันทึกความเขาใจ สูขอตกลงรวม และพันธสัญญาระหวางกัน ดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation) 

6) พัฒนาระบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ใหมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน พรอมท้ังมี

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานท่ีเปนสากล พรอมเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือสรางศักดิ์ศรี เกียรติยศ

และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการแกบุคลากร โดยเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ  

7) ปฏิรูประบบงานภายในใหมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง บริหารงานภายใต หลักธรรมาภิบาล และ
ความเขมแข็งขององคกรสุขภาพในระดับนานาชาติ  
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3.2 การประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอมขององคกรตอการขับเคล่ือนจุดยืนทางยุทธศาสตร 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ไดมีการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันขององคกร โดยนําเครื่องมือทางการ

บริหาร SWOT Analysis มาใชเพ่ือคนหาศักยภาพ ในการบริหารจัดการดานการดําเนินงานดวยการวิเคราะหหา

จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองวาการวิเคราะหหาจุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกร 

(Strength) จะทําใหการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดออนหรือขอดอย (Weakness) ภายใน

องคกรท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะหหาโอกาสหรือปจจัยสงเสริมจากภายนอก 

(Opportunity) ท่ีทําใหการดําเนินงานภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์และเฝาระวังอุปสรรค

หรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ผลของการวิเคราะหองคกร มีดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 : ขาราชการและเจาหนาท่ีสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ มีจิตมุงบริการ มีความหลากหลายทางวิชาชีพ มี

ความสามารถในการปรับตัว และมีวัฒนธรรมการทํางานแบบพ่ีนองและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

S2 : หนวยงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อสารดานสุขภาพ โดยเริ่มตนจากอุปกรณมูลคาสูงและการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาภายในและภายนอก และ

เครือขายบริการสุขภาพดานคนพิการ 

S3 : หนวยงานมีทีมสหวิชาชพีท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย และมีศักยภาพในการ

พัฒนาเครือขาย สงผลใหหนวยงานมีเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและคนพิการภายในประเทศท่ีมีความ

เขมแข็งและประสานงานกันอยางมีสวนรวม โดยปจจุบันมีเครือขายท่ีเขมแข็ง ไดแก RTI 12 เครือขาย , อุปกรณ

มูลคาสูง 80 เครือขาย , AT 40 เครือขาย, Rehab Nurse 80 เครือขาย , PO 120 เครือขาย 

S4 : มีบุคลากรทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยครอบคลุมสหวิชาชีพเกือบทุกสาขา มีความเชี่ยวชาญ มี

ความมุงม่ัน มีความตั้งใจ และอยูในวัยใกลเคียงกัน รวมท้ังมีวัฒนธรรมความสัมพันธระหวางบุคลากรแบบไมเปน

ทางการดี 

S5 : หนวยงานมีโครงการขาราชการดีเดน เพ่ือยกยอง เชิดชู และใหรางวัล เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร

ในองคกรเปนประจําทุกป 

S6 : ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญในการปรับองคกรใหเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท้ังใน

ประเทศและระหวางประเทศในอาเซียน 

S7 : สถาบันสิรินธรฯ มีคูแขงนอยในการดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวการฟนฟูในประเทศ  

S8 : สถาบันสิรินธรฯ มีความรวมมือในประเทศ ระหวางประเทศ (WHOCC) และในระดับอาเซียน (เมียนมาร ลาว 

เวียดนาม บรูไน มาเลเซีย) ในดานการถายทอดองคความรู 

S9 : ผูบริหารองคกรมีนโยบายความรวมมือดานการดูแลสุขภาพคนพิการผาน MoU / MoA ท้ังภายในประเทศ (เชน 

MoU เรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกฯ ระหวาง 19 หนวยงาน และการวิจัยรวมกับ NECTEC ม.เกษตร) และใน

ระดับนานาชาติ (เชน MoU กับม.นิงาตะ ประเทศญี่ปุน) 

 และความรวมมือกับเกาหลีใต)  
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S10 : บุคลากรทางการแพทยและนักวิชาการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยมีความรวมมือทางวิชาการใน

เวทีประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

S11 : หนวยงานทําหนาท่ีเปนศูนยวิชาการในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับราคาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการมูลคาสูงแก 

3 กองทุน ไดแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงานประกันสังคม และ กรมบัญชีกลาง  

S12 : มีระบบโปรแกรมลงทะเบียนคนขาขาด รวมกับ สปสช.  

S13 : มีเกณฑมาตรฐานคลินิกเวชกรรมฟนฟู (SOC) 

 

จุดออน (Weakness) 

W1 : ระบบตรวจสอบภายในของหนวยงานไมเขมแข็ง รวมท้ังบุคลากรมีความยืดหยุน และเกรงใจกัน  

W2 : ความสามารถของบุคลากรไมตรงกับงานท่ีปฏิบัติ และขาดการพัฒนาความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน 

W3 : บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอและขาดความรู และทักษะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W4 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ยังไมครอบคลุมทุกภารกิจ  

W5 : ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบสงตอคนพิการและผูปวยรองรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 

W6 : บุคลากรมีการลาออก – เขาใหม บอย 

W7 : บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 

W8 : ขาดการประเมินความคุมคา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของเทคโนโลยีทางการแพทย 

W9 : หนวยงานยังใชประโยชนจาก MoU ท่ีไดลงนามรวมกันท้ังในประเทศและในระดับนานาชาติ ในการสานตอ

ความรวมมือทางวิชาการไดไมเต็มท่ี เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรบุคคล และงบประมาณในการขับเคลื่อน 

W10 : บุคลากรขาดความเขาใจในกระบวนงานดานการเงินการคลัง 

W11 : บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล 

W12 : ยังไมมีแนวปฏิบัติหรือการลงมือทํางาน (Implement) ท่ีชัดเจน (แตมีการประชาสัมพันธวัฒนธรรมองคกร 

SNMRC) 

W13 : บุคลากรขาดความคิดริเริ่มและความสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

W14 : ระบบการประเมินแบบสมรรถนะ ท่ีใชอยูในปจจุบัน ยังมีชองวางท่ีไมสามารถวัดผลได และยังไมถูกนํามา

ปฏิบัติอยางแทจริง 

 

โอกาส (Opportunity) 

O1 : รัฐบาลกําหนดใหเรื่องธรรมาภิบาลเปนนโยบายสําคัญ และกรมการแพทยนํานโยบายดังกลาวมาขับเคลื่อนให

เปนรูปธรรม และผลักดันใหหนวยงานในสังกัดดําเนินงานปฏิรูประบบงานภายในใหมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง 

บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและความเขมแข็งขององคองกรสุขภาพในระดับนานาชาติ 

O2 : กระทรวงการคลังมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานระบบ GFMIS ท่ีสนับสนุนในการดําเนินงาน ทําใหหนวยงานมี

ระบบการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง ภายใตหลักธรรมาภิบาล ท่ีโปรงใสและตรวจสอบได 
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O3 : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการสนับสนุนองคความรูดานสุขภาพท่ีทันสมัยใหแกบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึง

ตอบสนองความตองการลูกคาภายในและภายนอกท้ังปจจุบันและอนาคต โดดเดนดานเทคโนโลยีทางการบริหาร การ

บริการ และการสงตอ และการเปนแมขายคุณภาพใหกับเครือขายบริการสุขภาพ  

O4 : กรมการแพทยสงเสริมและผลักดันเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนนโยบายสําคัญ  

O5 : กระทรวงสาธารณสุขมีการแบงสวนราชการเปนเขตบริการสุขภาพ เนนการพัฒนางานตาม Service Plan และ 

กลุมวัย กรมการแพทยเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบกลุมวัยผูสูงอายุและคนพิการ เปนผลใหกรมการแพทยผลักดัน

ใหหนวยงานในสังกัดดําเนินงานตอบสนองงานดังกลาว 

O6 : กระทรวงสาธารณสุขผลักดันใหทุกเขตบริการสุขภาพมีความเปนเลิศเฉพาะทางในดานตางๆ รวมถึงดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ทําใหหนวยงานท่ีมีความเขมแข็งและความพรอม ใหความสนใจ 

O7 : กระทรวงสาธารณสุข มีแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2557 – 2559 เปนทิศทางใน

การบูรณาการรวมกันระหวางทุกภาคสวนในการดูแลสุขภาพคนพิการ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนงานดานสุขภาพคน

พิการใหเปนรูปธรรม 

O8 : นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สงผลเอ้ือตอการพัฒนาความรวมมือดานสุขภาพกับประเทศสมาชิก 

O9 : ภาครัฐมีเครื่องมือใหมๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน HR Score card , Knowledge Management 

(KM) เปนตน 

O10 : การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดานคนพิการ เปนนโยบายระดับประเทศ ท่ีรัฐบาลใหความสําคัญเปนอยาง

มาก และกรมการแพทยใหการผลักดัน สงเสริม ใหหนวยงานเปนองคกรดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

ระดับชาติ 

O11 : สํานักงานหลักประกันสังคมแหงชาติ สนับสนุนคาใชจายการบริการฟนฟูฯ และคาอุปกรณเครื่องชวยความ

พิการ 

O12 : กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการแบงสวนราชการแบบเขตบริการสุขภาพเปน 12 เขต มุงเนนใหหนวยงาน

เสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขาย/เขตบริการสุขภาพ 

O13 : กระทรวงสาธารณสุข มุงใหกรมแพทยเปน Focal Point ดานผูสูงอายุและคนพิการ 

O14 : กระทรวงสาธารณสุข มีแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ และมุงเนนในการพัฒนาเครือขายและชุมชน 

 

อุปสรรค (Threat) 

T1 : สังคมวัตถุนิยมและคาครองชีพท่ีสูงข้ึนในปจจุบัน อาจทําใหบุคลากรกระทําการทุจริตในหนาท่ีการงาน สงผลให

การปฏิรูปงานดานธรรมาภิบาลลมเหลว 

T2 : ภาวะเศรษฐกิจมีความไมม่ันคง สงผลใหมีขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

T3 : หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพคนพิการ เชน อปท. ขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล

ฟนฟูสุขภาพคนพิการในชุมชน 

T4 : ความขัดแยงทางการเมือง และความแตกแยกทางสังคม มีผลกระทบตอการทํางานโดยเฉพาะในชุมชน 

T5 : การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจการดูแลสุขภาพ มีความเสี่ยงท่ีแพทยดานเวชศาสตรฟนฟู จะยายออกจาก

สถานพยาบาลของภาครัฐไปภาคเอกชน เพ่ิมปญหาการขาดแคลนในโรงเรียนแพทย และสถานพยาบาลภาครัฐ 
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T6 : การเคลื่อนยายบุคลากรหลัง AEC จะทําใหการขาดบุคลากรรุนแรงมากข้ึน 

T7 : นโยบายลดจํานวนบุคลากรในภาครัฐ 

T8 : ประเทศไทยมีแนวโนมขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะชางกายอุปกรณ (ป พ.ศ. 2560) 

T9 :  หนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมเขาใจในทิศทาง และนโยบายสุขภาพอาเซียนโดยเฉพาะคนพิการ  

T10 : มิติทางประวัติศาสตร และความไมไววางใจซ่ึงกันและกันเปนอุปสรรคสําคัญทางดานทัศนคติ/อคติ ในการสราง

ความรวมมือระหวางกัน (ระดับภูมิภาคอาเซียน) 

T11 :  การจัดสรรงบประมาณดานการดูแลสุขภาพ (สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู) มีความเหลื่อมล้ําของการ

เขาถึงบริการจากสิทธิการรักษา 

T12 : เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการมีราคาสูง 

T13 : ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐในการดูแลคนพิการในองครวม (มท. สธ. ศธ. พม. รง.) 
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3.3 วิสัยทัศน (Vision) 

 

 

 

 

วิสัยทัศนประกอบดวยนิยาม 5 หัวขอ ดังนี้ 

1. องคกรแหงความเปนเลิศเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (COE 7 ดาน)  

2. การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation)   

3. องคกรสมรรถนะสูง (HPO)  

4. คุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of life) ของคนพิการ   

5. การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

นิยามของวิสัยทัศน 

1) องคกรแหงความเปนเลิศเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (COE 7 ดาน) ไดแก 

1. การใหบริการรักษาพยาบาล ในระดับตติยภูมิและสูงกวา (Super Tertiary Care)  

2. การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Center)  

3. การฝกอบรม ถายทอด (Training Center)  

4. การเปนศูนยอางอิงทางวิชาการ (Reference Center)  

5. เปนองคกรระดับชาติในการเชื่อมโยงนโยบายสูการปฏิบัติและเสนอแนะในเชิงนโยบายท้ังในมิติเชิงพ้ืนท่ี

และประเทศ (Policy Advocacy & National Body)  

6. การเปนหนวยรองรับการสงตอ (Referral Center)  

7. เปนฐานขอมูลและการสรางเครือขายวิชาการ (Network) 

 

2) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Medical Rehabilitation)  

- การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสําหรับคนพิการ หมายถึง การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ

ความสามารถของคนพิการใหมีสมรรถภาพดีข้ึน โดยอาศัยวิธีการทางการแพทย  

3) องคกรสมรรถนะสูง (HPO)  

- องคกรสมรรถนะสูง หมายถึง การเปนองคกรท่ีมีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน มีการวิเคราะห

สถานการณท่ีสามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุกมุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตาม

วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เปนท่ียอมรับ 

 

 

 

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีสมรรถนะสูง  มุงสรางคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีของคนพิการและผูปวย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 
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โดยในท่ีนี้จะขอยึดตามหลักเกณฑ PMQA ประกอบดวย 7 ดาน/หมวด ดังนี้  

หมวด 1 การนําองคกร : ในหมวดนี้ใหความสําคัญกับผูบริหารองคกร  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : หมวดนี้ถือเปนหัวใจในการกําหนดทิศทางขององคกร  

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย : หมวดนี้เนนใหเห็นถึงความสําคัญกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : หมวดนี้ใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูล จัด

องคความรู และวิเคราะห โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : การมุงเนนทรัพยากรบุคคลดวยการตอบสนองความพึงพอใจของ

บุคลากรในดานตางๆ ควบคูไปกับการพัฒนาความรูความสามารถ และการเพ่ิมศักยภาพ  

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ : หมวดนี้ครอบคลุมตั้งแตกระบวนงานภายในองคกร และกระบวนงานท่ี

มีผลตอประชาชน เชนการกําหนดนโยบายตางๆ  

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ : ในหมวดนี้เปนผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการองคกรในหมวดท่ี 1 - 6 

โดยผลลัพธการดําเนินการแบงออกเปน 4 มิติ ตามหลักการของ Balanced Scorecard คือ  

1. มิติดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ  

3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

4. มิติดานการพัฒนาองคกร   

 

4) คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของคนพิการ  

- คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูความพึงพอใจ และสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะ

สัมพันธกับเปาหมาย และความคาดหวังของตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม และสิ่ง

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (World Health Organization : WHO) 

- คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทาง

สังคม เนื่องจากมีความบกรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความ

จําเปนเปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ

เขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป  

 

5) การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

- การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน (Collaboration) หมายถึง การท่ีผูมีสวนไดสวนเสียในระบบการดูแล

สุขภาพคนพิการ รวมถึงคนพิการและครอบครัว มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ เชน การคนหาปญหา

รวมกัน การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินการรวมกัน การติดตามและประเมินผล 
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3.4 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับสูงใหมีคุณภาพ 

มาตรฐาน รองรับความตองการของผูปวยและคนพิการ 

2. ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาองคความรูทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทยดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

3. พัฒนาและสนับสนุนเครือขายใหมีความเขมแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการท่ีสามารถสนองตอบตอ

ปญหาและแนวโนมความตองการของคนพิการไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  

4. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหเปนเลิศ เพ่ือเปนตนแบบท่ีดีของประเทศ 

5. พัฒนาองคกรสูสถาบันคุณภาพท่ีมีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล พรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

3.5 เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal) 

“คนพิการทางกาย เขาถึงสิทธิและไดรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีไดมาตรฐาน และ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน” 

 

3.6 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

ประเด็นหลักท่ีสําคัญหรือวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตรท่ีจะพัฒนาสูผลสัมฤทธิ์

สูงสุดท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน ประกอบไปดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การพัฒนาองคกรใหเปนเลิศในการใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีไดคุณภาพ

มาตรฐาน 

2. การสรางสรรคองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหสามารถรองรับการจัดบริการดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในปจจุบันและอนาคต 

3. การเสริมสรางความเขมแข็งแกครอบครัวคนพิการ ชุมชน และเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของคนพิการไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 

4. การพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตอใหครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 

เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิและบริการ 

5. การสรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยกับประเทศในอาเซียน และนานาชาติ 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเอ้ือตอการดําเนินงาน 

 

3.7 เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue Goal) 

1. บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยขององคกรมีความเปนเลิศ และมีคุณภาพมาตรฐาน 

สามารถรองรับความตองการของคนพิการและผูปวย 

2. องคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย ใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ สําหรับบุคลากร คนพิการ และเครือขายดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย 
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3. เครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ไดรับการพัฒนาอยางครอบคลุมและมีมาตรฐาน 

4. คนพิการเขาถึงสิทธิ และบริการสุขภาพดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีมาตรฐาน 

5. องคกรมีความพรอมท้ังดานวิชาการ บริการ และการประสานความรวมมือในการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และในระดับนานาชาติ 

6. มีระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน 
 

โดยตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตร (Key Performance indicator and target) ในแตละ

เปาประสงค มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคสูงสดุของแผนยุทธศาสตร  

ตัวชี้วัด  

(Key Performance Indicator) 
ผลงานที่ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

เปาประสงคสูงสุดของแผน

ยุทธศาสตร 

คนพิการทางกาย เขาถึงสิทธิและไดรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการทางกายมีคุณภาพชีวิต   

ที่ดีขึ้น 

(ยังไมสามารถระบุคาเปาหมายและ

หนวยวัด) 

 

ป พ.ศ. 2558  

อยูระหวางการวิจัย 

เพื่อจัดทํา Baseline 

- - - - พิจารณาจากขอมูล 

Baseline  

ในป พ.ศ. 2558 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 6 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance 

Indicator) 

ผลงานในป

ที่ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาองคกรใหเปนเลิศในการใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

เปาประสงคของประเด็น

ยุทธฯ ที่ 1 

บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยขององคกรมีความเปนเลิศ และมี

คุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับความตองการของคนพิการและผูปวย 

 

SNMRI 01 : ระดับ

ความสําเร็จในการพฒันา

ระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

HA  

อยูระหวาง

การ

พิจารณา

ของ สรพ.  

ระดับ 5 

(การรักษา

มาตรฐาน

ใหคงอยู) 

ระดับ 5 

(การรักษา

มาตรฐาน

ใหคงอยู) 

ระดับ 5 

(ผาน Re-

Accredit) 

ระดับ 5 

(การรักษา

มาตรฐาน

ใหคงอยู) 

ระดับ 5 

(การรักษา

มาตรฐาน

ใหคงอยู) 

SNMRI 02 : รอยละของ

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและผูมสีวน

ไดสวนเสีย  

รอยละ 

87.54 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

รอยละ 

90 

SNMRI 03 : ระดับ

ความสําเร็จในการพฒันา

ระบบบริการฟนฟู

สมรรถภาพขององคกรตาม

มาตรฐานบริการฟนฟู

สมรรถภาพ 

- ระดับ 

5 

รอพิจารณาจากขอมูลการประเมินตนเอง 

ในป พ.ศ. 2559 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 6 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance 

Indicator) 

ผลงานในปที่

ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การสรางสรรคองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหสามารถรองรับการ

จัดบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในปจจุบันและอนาคต 

เปาประสงคของประเด็น

ยุทธฯ ที่ 2 

องคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย

ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ สําหรับ

บุคลากร คนพิการ และเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

SNMRI 04 : จํานวน

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น 

(นอยกวา 3 เดือน) ดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพ 

 

การกลืน, การพูด, 

พยาบาลฯ 5 วนั, 

Low Vision, 

Whellchair, 

Caregiver, CBR 

5  

หลักสูตร 

 

 

6  

หลักสูตร 

7  

หลักสูตร 

8  

หลักสูตร 

8  

หลักสูตร 

SNMRI 05 : จํานวน

หลักสูตรการอบรมระยะ

กลาง (3 เดือน – 1 ป) ดาน

การฟนฟูสมรรถภาพ  

 

พยาบาลฟนฟูฯ 

4 เดือน 

 

 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

SNMRI 06 : ระดับของการ

เผยแพรงานวิจัย/งาน

ประเมินเทคโนโลยีดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพ 

 

- ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

SNMRI 07 : จํานวนคูมือ/

มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัต ิ

ดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

 

2 เร่ือง 1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

SNMRI 08 : ระดับของ

หนวยงานที่เชิญบุคลากรเปน

วิทยากร 

(ฝายทรัพยากร

บุคคล) 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 6 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance 

Indicator) 

ผลงานในป

ที่ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเสริมสรางความเขมแข็งแกครอบครัวคนพิการ ชุมชน และเครือขายดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย เพ่ือตอบสนองตอความตองการของคนพิการได

อยางมีคุณภาพมาตรฐาน 

เปาประสงคของประเด็น

ยุทธฯ ที่ 3 

เครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ไดรับการพัฒนาอยางครอบคลุม

และมีมาตรฐาน 

 

SNMRI 09 : รอยละของ

บุคลากรที่ไดรับการ

เสริมสรางศักยภาพ โดย

ผานหลักสตูรระยะกลางของ

สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟนฟู

ฯ และนาํความรูทีไ่ดรับไป

ใชประโยชนในการฟนฟู

ผูปวย/คนพิการ  

 รอยละ  

50 

รอยละ  

50 

รอยละ  

50 

รอยละ  

50 

รอยละ  

50 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 6 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance 

Indicator) 

ผลงานในป

ที่ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตอใหครอบคลุมทุก

เขตบริการสุขภาพ เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงสิทธิและบริการ 

เปาประสงคของประเด็นยุทธฯ  

ที่ 4 

คนพิการเขาถึงสิทธิ และบริการสุขภาพดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่มี

มาตรฐาน 

SNMRI 10 : จํานวนการจัดทาํ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย(Policy 

Advocacy)   

1 

เร่ือง 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

1 

เร่ือง/ป 

SNMRI 11 : จํานวนเครือขาย 

Project Manager ระดับจังหวัด 

ที่มีการขับเคลื่อนงานดานการดแูล

สุขภาพคนพิการ 

 2 

จังหวัด 

4 

จังหวัด 

6 

จังหวัด 

8 

จังหวัด 

10 

จังหวัด 

SNMRI 12 : จํานวนเครือขาย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่

ผานมาตรฐานบริการฟนฟู

สมรรถภาพ  

 4 

แหง  

 

8 

แหง  

 

 

12 

แหง  

  

 

16 

แหง  

 

 

21 

แหง  

  

 

SNMRI 13 : ระดับความสําเร็จ

ของการจัดตั้ง One Stop 

Service ของสถาบนัสิรินธรเพื่อ

การฟนฟูฯ  

- ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

SNMRI 14 : จํานวนคร้ังของการ

ออกหนวยบริการเชิงรุกในสวน

ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ

เคร่ืองชวยความพิการและจัด

อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. 

สงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 

5        

คร้ัง 

4  

คร้ัง/ป 

4  

คร้ัง/ป 

4  

คร้ัง/ป 

4  

คร้ัง/ป 

4  

คร้ัง/ป 

SNMRI 15 : จํานวนการจัดตั้ง

ศูนยฟนฟสูมรรถภาพทางการ

แพทยในสวนภูมิภาค 

- - 1  

แหง 

- - - 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 6 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance 

Indicator) 

ผลงานในป

ที่ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การสรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยกับประเทศใน

อาเซียน และนานาชาติ 

เปาประสงคของประเด็น

ยุทธฯ ที่ 5 

องคกรมีความพรอมทั้งดานวิชาการ บริการ และการประสานความรวมมือในการ

กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และในระดับนานาชาต ิ

SNMRI 16 :  

ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินแผนงาน/โครงการ 

ภายใตโครงการสนบัสนุน

การเปนเมืองสุขภาพใน

อาเซียน 

 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

 

ระดับ 

5 
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย : เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 - 6 

ตัวชี้วัด  

(Key Performance 

Indicator) 

ผลงานในป

ที่ผานมา 

คาเปาหมาย (Target) 

คาเปาหมาย 5 ป 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจดัการใหเอ้ือตอการดําเนินงาน 

เปาประสงคของประเด็น

ยุทธฯ ที่ 6 

มีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือตอการดําเนินงาน 

SNMRI 17 : รอยละของ

บุคลากรที่ผานสมรรถนะ

การบริการอยางมีคุณภาพ 

(เร่ืองคนพิการ) 

- รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

SNMRI 18 : รอยละ

ความสําเร็จในการ

ดําเนินการแผนงาน/

โครงการตามยุทธศาสตร 

 

รอยละ 

60.47 

(ผลลัพธ

รอบ 6 

เดือน) 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

รอยละ  

80 

SNMRI 19 : ระดับ

ความสําเร็จในการเปน

องคกรสมรรถนะสูง 

 

- ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

หมวด 1 

และ 2 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน 

หมวด 6 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน 

หมวด 4 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน 

หมวด 5 

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ดําเนินงาน

หมวด 3 

และ 7 
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3.8 กลยุทธ (Strategy) 
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ไดจัดกลุมของกลยุทธ โดยใชเครื่องมือ 

Balance Scorecard ซ่ึงสามารถกําหนดกลยุทธแตละกลุม ไดดังนี้ 
 
กลยุทธกลุมประสิทธิผลสูงสุด 
1. พัฒนาขอเสนอทางดานนโยบาย กฎหมาย และดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูปวยและคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. พัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ 
 
กลยุทธกลุมคุณภาพการบริการ  
3. พัฒนาระบบคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง 
4. พัฒนาการเปนศูนยกลางในการกําหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ การทดสอบ และการรับรองมาตรฐาน

ของอุปกรณเครื่องชวยความพิการในระดับประเทศและในอาเซียน 
5. การสรางสภาพแวดลอมเชิงพ้ืนท่ีและการจัดบริการท่ีเอ้ือตอการดูแลสุขภาพคนพิการและผูสูงอายุ 
 
กลยุทธกลุมความเปนเลิศในกระบวนการภายใน 
6. พัฒนาระบบบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตออยางมีสวนรวมโดยทีมสห

วิชาชีพ และสรางความยั่งยืนในการฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหผูปวยและคนพิการภายในประเทศ เขาถึงสิทธิและบริการ
อยางครอบคลุม ท่ัวถึง 

7. พัฒนาระบบการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวนรวม (CBR) 
8. พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางการผลิตหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ และการฝกอบรม/

ถายทอดองคความรูใหแกเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ 
9. พัฒนาระบบบริการภายในสถาบันใหมีความเปนเลิศดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

เปนตนแบบระดับประเทศ 
10.  สรางสรรคองคความรูทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย และมาตรฐาน

ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
 
กลยุทธกลุมการเรียนรูและเติบโต/การพัฒนาองคกร 
11 . สรางเสริมองคความรูและทัศนคติเรื่องหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการปฏิรูปงานภายในให มี

ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง นําไปสูความเขมแข็งขององคกรสุขภาพคุณภาพในระดับนานาชาติ 

12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู มุงสูการเปน

องคกรแหงความสุข 

13. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสนับสนุนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดังรายละเอียดในตารางแสดงความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธเพ่ือ

การขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

(ตารางท่ี 8 แสดงความสัมพันธของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

1. การพัฒนาองคกรใหเปน
เลิศในการใหบริการดาน
การฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยท่ีได
คุณภาพมาตรฐาน 

2. การสรางสรรคองค
ความรู งานวิจัย 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหสามารถ
รองรับการจดับริการดาน
การฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยในปจจุบัน
และอนาคต 

3. การเสริมสรางความ
เขมแข็งแกครอบครัว  
คนพิการ ชุมชน และ
เครือขายดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการ
แพทย เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการของคน
พิการไดอยางมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

4. การพัฒนาระบบบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ และระบบสงตอให
ครอบคลมุทุกเขตบริการ
สุขภาพ เพ่ือใหคนพิการ
สามารถเขาถึงสิทธิและ
บริการ 

5. การสรางความรวมมือ
ดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยกับ
ประเทศในอาเซยีน และ
นานาชาติ 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหเอ้ือตอการ
ดําเนินงาน 
 

1. บริการดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย
ขององคกรมีความเปนเลิศ 
และมีคณุภาพมาตรฐาน 
สามารถรองรับความ
ตองการของคนพิการและ
ผูปวย 

2. องคความรู งานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
งานประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทยดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย 
ใชเปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการ สําหรับบุคลากร 
คนพิการ และเครือขายดาน
การฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย 

3. เครือขายดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย 
ไดรับการพัฒนาอยาง
ครอบคลมุและมีมาตรฐาน 

4. คนพิการเขาถึงสิทธิ และ
บริการสุขภาพดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยท่ี
มีมาตรฐาน 

5. องคกรมีความพรอมท้ังดาน
วิชาการ บริการ และการ
ประสานความรวมมือในการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และในระดับ
นานาชาติ 

6. มีระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือ
ตอการดําเนินงาน 

1. พัฒนาขอเสนอทางดานนโยบาย กฎหมาย และดําเนินการแกไขปญหา
สุขภาพคนพกิารในเชิงรุก เพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยและคนพกิาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง 
(สงผล Goal 4) / (มาจาก S4 S6 S7 และ O10 O13)  

2. พัฒนาหนวยงานเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ 
(สงผล Goal 5) / (มาจาก S6 S7 S8 S10 และ O8 ตอกยํ้า SP2 SP4 และ SP5) 
3. พัฒนาระบบคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง 
(สงผล Goal 1) / (มาจาก S1 S4 S6 และ O10)  

4. พัฒนาการเปนศูนยกลางในการกาํหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ การทดสอบ 
และการรับรองมาตรฐานของอปุกรณเคร่ืองชวยความพิการในระดับประเทศ
และในอาเซียน 
(สงผล Goal 2 และ  Goal 4) / (มาจาก S3 S7 S11 และ O10 O11 ตอกยํ้า SP3)  

5. การสรางสภาพแวดลอมเชิงพื้นที่และการจัดบริการที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพ

คนพิการและผูสูงอาย ุ
(สงผล Goal 2 และ 4) / (มาจาก S3 S6 S9  และ T3 T13 ตอกยํ้า SP2)  

6. พัฒนาระบบบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตออยาง

มีสวนรวมโดยทีมสหวิชาชพี และสรางความยั่งยืนในการฟนฟูสมรรถภาพ 

เพื่อใหผูปวยและคนพิการภายในประเทศ เขาถึงสิทธิและบริการอยาง

ครอบคลุม ทั่วถึง 
(สงผล Goal 4) / (มาจาก S3 S6 S7 และ O7 O12 O14 ตอกยํ้า SP4)  

7. พัฒนาระบบการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชนมีสวนรวม (CBR)  
(สงผล Goal 3 และ Goal 4) / (มาจาก S3 S6 S7 และ O7 O12 O14 ตอกยํ้า SP4) 

8. พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางการผลิตหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

และการฝกอบรม/ถายทอดองคความรูใหแกเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
(สงผล Goal 2 , 3 , 5) / (มาจาก S1 S4 S6 S7 และ O10 O13 O14 ตอกยํ้า SP2 และ SP4) 
9. พัฒนาระบบบริการภายในสถาบันใหมีความเปนเลิศดานการบริการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย เปนตนแบบระดับประเทศ 
(สงผล Goal 1, 4 และ 5) / (มาจาก S4 S6 S7 และ O10 O13) 

10.  สรางสรรคองคความรูทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง
การแพทย และ มาตรฐานดานการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย 
(สงผล Goal 1,2) / (มาจาก S4 S6 และ O10 O13 ตอกยํ้า SP2)  

11. สรางเสริมองคความรูและทัศนคติเร่ืองหลักธรรมาภบิาล เพือ่การปฏิรูปงาน

ภายในใหมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง นําไปสูความเขมแข็งขององคกร

สุขภาพคุณภาพในระดับนานาชาติ 
(สงผล Goal 6) / (มาจาก W11 W13 W14 และ O1 O2 ตอกยํ้า SP7)  

12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกรแหงการ

เรียนรู มุงสูการเปนองคกรแหงความสุข 
(สงผล Goal 6 / (มาจาก W7 W12 W14 และ O9 ตอกยํ้า SP6)  

13. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสนับสนุนการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สงผล Goal 6) / (มาจาก S2 S12 และ O3 O4 O10 ตอกยํ้า SP1)  
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โดยแตละกลยุทธมีมาตรการการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด แผนงาน โครงการ และผูรับผิดชอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  
กลยุทธท่ี 1  พัฒนาขอเสนอทางดานนโยบาย กฎหมาย และดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปวยและคนพิการไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. เปนองคกรระดับชาติในการรวมกําหนดนโยบายและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการ
แกปญหาระบบการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ มุงสูการเปนองคการสุขภาพระดับชาติ (NHA/COE) อยางสมบูรณแบบ 

2. ขยายและพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับตติยภูมิและกระจายอุปกรณ
เครื่องชวยคนพิการไปสูผูปวย/คนพิการในสวนภูมิภาคอยางท่ัวถึงและเทาเทียม เพ่ือใหผูปวยและคนพิการเขาถึง
บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีมาตรฐาน ทันเวลาและเหมาะสมกับสภาพคนพิการ 
 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- มีการจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในภูมิภาค จังหวัดลําปาง 
- จํานวนการออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 
กิจกรรมท่ี 1  การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแกปญหาสุขภาพคนพิการ 
กิจกรรมท่ี 2  การสงเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด (ออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค) 
กิจกรรมท่ี 3  การกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาคจังหวัดลําปาง  (ระยะเวลา

กอสราง พ.ศ. 2558 – 2560) 
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. สรางความรวมมือทางวิชาการดานการฟนฟูสมรรถภาพทาง การแพทยในอาเซียนและระดับนานาชาติ 

(Academic) 
1.1 มาตรการขับเคล่ือนเชิงรุก 

• จัดทําแผนยุทธศาสตรดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยและอุปกรณเครื่องชวยความพิการใน
ประชาคมอาเซียน 

• พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสําคัญดานคนพิการในอาเซียน 
- พัฒนามาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน เชน การจดทะเบียนคนพิการในอาเซียน 
- พัฒนาตนแบบดานสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการในอาเซียน 

• แสวงหาความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ โดยกําหนดเปน
วาระการฝกอบรมพัฒนาและวิจัยรวมกันเนนในกลุมคนพิการและผูสูงอายุ 

• สงเสริมใหงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือเผยแพรในเวทีการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

1.2 มาตรการขับเคล่ือนเชิงรับ 

• พัฒนาเครือขายดานวิชาการกับนานาประเทศ 

-  เปนแหลงศึกษาดูงานและฝกอบรม/ถายทอดองคความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยใน

อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติดานการกลืน, การพูด, พยาบาลฟนฟู, กายอุปกรณ, กายภาพบําบัด, 

WHO Wheelchair service training package) 

• สงบุคลากรไปศึกษาดูงาน / เรียนรูวิชาการและเทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพในภูมิภาคอาเซียน

และนานาชาติ 

2. พัฒนางานบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสูอาเซียนและนานาชาติ (Service) 
2.1 มาตรการขับเคล่ือนเชิงรุก 

• ศึกษาความเปนไปไดในการสราง Health Care Complex แบบครบวงจร / รูปแบบการจัดบริการ

สุขภาพแบบพิเศษสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐเพ่ือรองรับผูปวยชาวตางชาติ 

: สถาบันฯ ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของ DMS Medical Complex Project (โครงการนํารองของ

กรมการแพทยในรูปแบบ PPP)  

• เชื่อมโยงบริการทางการแพทยกับประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียน 

- ศึกษาระบบสงตอคนพิการท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูในเครือขายอาเซียน 

- ศึกษาวิเคราะหระบบการเบิกจายตรงท่ีเปนไปไดในการใหบริการแกผูรับบริการชาวตางชาติ 

(Reimbursement) 

- ประสานหนวยงานเพ่ือการสงเคราะหคนพิการตางชาติ กรณีไมสามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลได 
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2.2 มาตรการขับเคล่ือนเชิงรับ 

• ปรับกระบวนการบริหารลูกคาเพ่ือรองรับผูรับบริการในเครือขายอาเซียนและนานาชาติ 
- ปรับปรุงเอกสารทางการแพทยเปนภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการใหบริการชาวตางชาติ 
- จัดใหมีลามแปลภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการใหบริการแกชาวตางชาติ 
- จัดตั้งจุดใหบริการสําหรับชาวตางชาติ (Counter Service) 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรดานการฟนฟูฯ 
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการใหบริการชาวตางชาติ (เชน การสื่อสารภาษาและ

วัฒนธรรมในอาเซียน) 
- พัฒนาระบบคาตอบแทน/แรงจูงใจใหแกบุคลากรทางดานฟนฟูฯ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครบวงจร 
- พัฒนาเว็บไซตขององคกรใหเปนภาษาตางประเทศเพ่ือประชาสัมพันธศักยภาพการใหบริการแก

ผูรับบริการชาวตางชาติ  
– พัฒนาฐานขอมูลดานคนพิการในประเทศใหเปนสากล  

• ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการขยายบริการดานการฟนฟูฯ แกชาวตางชาติ 
 

ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 
- จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการในประชาคมอาเซียน  
- จํานวนความรวมมือในประชาคมอาเซียน  
- จํานวนหลักสูตรนานาชาติดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 
- งานวิเทศสัมพันธ   
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการสรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 
กิจกรรมท่ี 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WHO Wheelchair Service Training Package 

Intermediate level 
กิจกรรมท่ี 2  การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดานการพยาบาลฟนฟูสภาพ (Short course 

International Training in Rehabilitation Nursing) 
กิจกรรมท่ี 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการฟนฟูสมรรถภาพดานการพูดสูการเปนศูนยกลางดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพดานการพูดในอาเซียน  
กิจกรรมท่ี 4  การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดานกายกาพบําบัด 
กิจกรรมท่ี 5  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนานาชาติการฟนฟูสมรรถภาพดานกิจกรรมบําบัด

เบื้องตนสูการเปนศูนยกลางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในอาเซียน 
กิจกรรมท่ี 6  การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดานกายอุปกรณ 
กิจกรรมท่ี 7  การศึกษาดูงาน /การแลกเปลี่ยนเรียนรู /การนิเทศงานฟนฟูสมรรถภาพในภูมิภาค

อาเซียน 
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กลยุทธท่ี 3  พัฒนาระบบคุณภาพขององคกรอยางตอเนื่อง 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

กระตุนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรภายในองคกรอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอมีความพรอม
สําหรับการรองรับการตออายุการดําเนินงานคุณภาพครั้งถัดไป รองรับการเปลี่ยนแปลงและใหผูรับบริการมีความ
ม่ันใจในบริการท่ีไดรับ 
 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- จํานวนกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรูและทักษะเจาหนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนําเฉพาะดาน) 
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

 
แผนงาน/โครงการ 

• โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 1  เสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพท่ีมีความยืดหยุนยั่งยืน 
กิจกรรมท่ี 2  เยี่ยมประเมินโดยท่ีปรึกษาจากภายนอก 
กิจกรรมท่ี 3  การประชุมครอมสายงานประเด็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
กิจกรรมท่ี 4  ตลาดนัด KM / CQI หัวใจคุณภาพ 
กิจกรรมท่ี 5  การเฝาระวังและการแพรกระจายเชื้อ 
กิจกรรมท่ี 6  การชวยเหลือผูปวยในระยะวิกฤต 
กิจกรรมท่ี 7  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรมท่ี 8  การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในองคกร 
กิจกรรมท่ี 9  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภัยสุขภาพกับการทํางาน" 
กิจกรรมท่ี 10  การฝกซอมเตรียมความพรอมทีม code 9 ของบุคลากรในกลุมงานบริการผูปวยในทุกระดับ 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาการเปนศูนยกลางในการกําหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ การทดสอบ และการรับรอง
มาตรฐานของอุปกรณเครื่องชวยความพิการในระดับประเทศและในอาเซียน 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. พัฒนาหนวยงานเปนศูนยทดสอบอุปกรณเครื่องชวยความพิการท่ีไดคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับประเทศและอาเซียน  

2. เปนศูนยวิชาการในการจัดทํารายการ ขอบงชี้ ราคาอุปกรณและคุณลักษณะมาตรฐานของเครื่องชวย
ความพิการมูลคาสูง 
 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- มีศูนยทดสอบอุปกรณเครื่องชวยความพิการ (ขาเทียม) ท่ีไดมาตรฐาน  
- จํานวนการจัดทํารายการ ขอบงชี้ ราคาอุปกรณและคุณลักษณะมาตรฐานของเครื่องชวยความพิการ

มูลคาสูง 
 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนาการเปนศูนยกลางดานมาตรฐานอุปกรณเครื่องชวยความพิการในระดับประเทศ 
กิจกรรมท่ี 1  การจัดตั้งศูนยทดสอบอุปกรณเครื่องชวยความพิการตามมาตรฐาน ISO 
กิจกรรมท่ี 2  การกําหนดคุณลักษณะของเครื่องชวยความพิการมูลคาสูงท่ีไดมาตรฐานรวมกับสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
กิจกรรมท่ี 3  การจัดทํารายการ ขอบงชี้ และราคาอุปกรณเครื่องชวยความพิการมูลคาสูง              

แกกรมบัญชีกลาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม 
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กลยุทธท่ี 5  การสรางสภาพแวดลอมเชิงพ้ืนท่ีและการจัดบริการท่ีเอ้ือตอการดูแลสุขภาพคนพิการและผูสูงอายุ 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยทําความตกลง
รวมกัน ภายใตภารกิจรวมท่ีมีฐานคนพิการเปนศูนยกลาง  

2. พัฒนาตอยอดความรวมมือในเรื่องการปรับสภาพแวดลอมและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการและผูสูงอายุ ใหมีการกระจายครอบคลุม มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในหนวยงานภาครัฐ/หนวยงานบริการ 
ประชาชนในเขตชายแดน (เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน) /พ้ืนท่ีเขาออก ประเทศ/แหลงทองเท่ียวหลัก  

3. หนวยงานริเริ่มสรางสรรค สรางหนวยงานตนแบบ /ชุมชนตนแบบ ท่ีมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือปรับสภาพแวดลอมใหคนพิการและผูสูงอายุ (UD) 
 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- รอยละของสถานพยาบาลกลุมเปาหมายมีการปรับสภาพแวดลอมและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ 
 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการสรางสภาพแวดลอมเชิงพ้ืนท่ีและการจัดบริการท่ีเอ้ือตอการดูแลสุขภาพคนพิการและผูสูงอายุ 
กิจกรรมท่ี 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลใหคนพิการ

และผูสูงอายุ เขาถึงและใชประโยชนได  
กิจกรรมท่ี 2  การติดตามขอมูลสถานพยาบาลในระดับ รพศ. / รพท. / รพช. ท่ีมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการและผูสูงอายุ 
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กลยุทธท่ี 6  พัฒนาระบบบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตออยางมีสวนรวมโดยทีมสห
วิชาชีพ และสรางความย่ังยืนในการฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหผูปวยและคนพิการภายในประเทศ เขาถึงสิทธิและ
บริการอยางครอบคลุม ท่ัวถึง 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. สรางความตระหนักใหกับบุคลากรสหวิชาชีพในเครือขายบริการไดมีความเขาใจในความสําคัญของ
งานฟนฟูคนพิการ โดยสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ถึงบทบาทการใหบริการดานการฟนฟูคนพิการกับเขต
บริการสุขภาพ  

2. เสริมสรางศักยภาพของเครือขายในการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการอยางมีคุณภาพ ได
มาตรฐานและครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยกระบวนการมีสวนรวมในทุกระดับ  

3. ริเริ่มสรางสรรค เพ่ือพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแกเครือขายครอบคลุมท้ังดาน กาย จิต สังคม ของ
ผูปวยและผูพิการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และพัฒนาชองทางในการสื่อสาร (ICT Manual Call Center)   

4. พัฒนาตอยอดแนวทางการปฏิบัติ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการอยางมีสวนรวมของระบบการดูแล
สุขภาพคนพิการตั้งแตในโรงพยาบาลจนถึงระดับชุมชนแบบไรรอยตอ  
 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- มีเครือขายใหบริการและระบบสงตอดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยและคนพิการท่ีมีคุณภาพ 
- มีเครือขายผูจัดการดานการดูแลสุขภาพคนพิการ (Project Manager : PM) 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาศักยภาพผูจัดการดานการดูแลสุขภาพคนพิการ 
กิจกรรมท่ี 2  บูรณาการเพ่ือพัฒนาเครือขายดานการดูแลสุขภาพความพิการ (บูรณาการแบบไรรอยตอ) 
กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาเครือขายและระบบสงตอดานการฟนฟูสมรรถภาพผูบาดเจ็บ/คนพิการจาก

อุบัติเหตุทางถนน 
กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาเครือขายหมวดกายอุปกรณ 
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กลยุทธท่ี 7  พัฒนาระบบการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวนรวม (CBR) 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. พัฒนาบุคลากรของหนวยบริการสุขภาพและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีความรูและทักษะการสราง
การมีสวนรวมกับชุมชนดานการดูแลสุขภาพคนพิการและการปองกันความพิการ 

2. สงเสริมองคความรูและเจตคติท่ีดีดานการดูแลและปองกันความพิการใหกับคนพิการ ครอบครัว 
ชุมชน องคกรคนพิการและเครือขายดานสุขภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพของเครือขายการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
4. พัฒนาใหเกิดชุมชนตนแบบดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวนรวม 
5. ขยายพ้ืนท่ีเครือขายการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวนรวม 

 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- มีเครือขายเพ่ือสนับสนุนงาน CBR 
- จํานวนชุมชนตนแบบดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนาระบบการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มีสวนรวม (CBR) 
กิจกรรมท่ี 1  การประชุมวิชาการการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum) 
กิจกรรมท่ี 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชคูมือประเมินความสามารถ (ICF) 
กิจกรรมท่ี 3  การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
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กลยุทธท่ี 8  พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางการผลิตหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ และการฝกอบรม/
ถายทอดองคความรูใหแกเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังในประเทศและระดับนานาชาต ิ
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. พัฒนาหนวยงานเปนแหลงผลิตหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ  
2. พัฒนาหนวยงานเปนแหลงฝกอบรม สถาบันสมทบ หรือสถาบันรวมสอนดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย 
3. พัฒนาหนวยงานใหเปนแหลงศึกษาดูงาน ดานการฟนฟูสมรรถภาพชั้นนําในระดับประเทศ 

 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- จํานวนเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  
- จํานวนหลักสูตรทางดานการฟนฟูสมรรถภาพในประเทศ 
- มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปนสถาบันสมทบ/รวมสอนหลักสูตรดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 
 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ และการฝกอบรมใหแกบุคลากรดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย 

กิจกรรมท่ี 1  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ ระยะเวลา 4 
เดือน (โดยเก็บคาลงทะเบียน) 

กิจกรรมท่ี 2  การอบรมพยาบาลฟนฟูสภาพ เพ่ือการดูแลผูปวยและคนพิการอยางตอเนื่อง ระยะเวลา 
5 วัน 

กิจกรรมท่ี 3  การพัฒนาเครือขายบริการ และวิชาการดาน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและ
ฟนฟูคนพิการทางการเคลื่อนไหว (หลักสูตร B และ C) 

กิจกรรมท่ี 4  การอบรมระยะสั้นหลักสูตร การฟนฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น Module A 
กิจกรรมท่ี 5  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องธาราบําบัดสําหรับผูท่ีมีปญหาทางระบบประสาท 

(Hydrothererapy for the Neurological clients) ระยะเวลา 3 วัน 
กิจกรรมท่ี 6  การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินและการฟนฟูผูปวยอะเฟเซีย 
กิจกรรมท่ี 7  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟนฟูเบื้องตนดานการกลืนสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 
กิจกรรมท่ี 8  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟนฟูดานภาษาและการพูดเบื้องตน 
กิจกรรมท่ี 9  การอบรมหลักสูตรผูชวยนักกายอุปกรณ (หลักสูตร 4 เดือน) 
กิจกรรมท่ี 10  การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 
กิจกรรมท่ี 11  การผลิตนักกายอุปกรณ 
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กลยุทธท่ี 9  พัฒนาระบบบริการภายในสถาบันใหมีความเปนเลิศดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
เปนตนแบบระดับประเทศ 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

พัฒนาระบบบริการภายในใหมีความเปนเลิศท้ังบริการรักษาพยาบาล บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และ
เทคโนโลยีทางดานการฟนฟูสมรรถภาพอันทันสมัย มุงสูการเปนตนแบบของประเทศ 

 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- จํานวนหนวยงานท่ีมาศึกษาดูงานในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนางานบริการฟนฟูสมรรถภาพในสถาบันใหมีความเปนเลิศ 
กิจกรรมท่ี 1  จัดหาครุภัณฑทางการแพทยท่ีมีเทคโนโลยีในการรักษาชั้นสูง 
กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการขยายบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
กิจกรรมท่ี 3  เตรียมบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับสูงดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
กิจกรรมท่ี 4  พัฒนางานบริการใหเทียบเคียงกับนานาชาติ (Benchmarking) 
กิจกรรมท่ี 5  ศึกษาดูงานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภายในประเทศและตางประเทศ 
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กลยุทธท่ี 10  สรางสรรคองคความรูทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย และ มาตรฐาน
ดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1.พัฒนามาตรฐานบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และผลักดันใหนํามาตรฐานมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางเปนรูปธรรม  

2. ศึกษา คนควา ผลิตผลงานทางวิชาการ คูมือ และแนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
3. พัฒนาการประเมินเทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย เพ่ือใหเกิดการเลือกใช จัดหา

เทคโนโลยีทางการแพทย และจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและคุมคา 
4. พัฒนางานวิจัยดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. เปนองคกรระดับชาติในการจัดประชุมวิชาการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- จํานวนมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพเฉพาะดาน 
- จํานวนนวัตกรรม  
- จํานวนงานประเมินเทคโนโลยี 
- จํานวนมาตรฐานการกําหนดอัตราในแตละวิชาชีพ 
- จํานวนงานวิจัยท่ีเผยแพร 
- จํานวนองคความรูท่ีเผยแพร 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 
- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย  
- กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการสรางสรรคองคความรูเพ่ือเปนแหลงวิชาการและเผยแพรงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาคูมือมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศติดตามในเครือขายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
กิจกรรมท่ี 3  การวิเคราะหอัตรา/ตําแหนงในสาขาวิชาชีพดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมท่ี 4  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการใหบริการทางกิจกรรมบําบัด

สําหรับผูท่ีมีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือดสมอง 
กิจกรรมท่ี 5  การจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูเด็กสมองพิการ 
กิจกรรมท่ี 6  การศึกษาระบาดวิทยาในเด็กพิการท่ีมารับบริการท่ีสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู ฯ 
กิจกรรมท่ี 7  การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ระยะท่ี 1 เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการ

ฝกเดินระหวางการฝกเดินดวยหุนยนตฝกเดิน กับการฝกเดินดวยกายภาพบําบัดแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียว ในผูปวย
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โรคหลอดเลือดสมอง (Comparison between Robotic assisted gait trainnig and conventional gait 
training in stroke patients) 

กิจกรรมท่ี 8  การศึกษาประสิทธิผลของ Robotic Assisted Theraphy ในการฟนฟูสมรรถภาพใน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึ่งซีกระยะก่ึงเฉียบพลัน (หุนยนตมือ) 

กิจกรรมท่ี 9  การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการรักษาโดยใชหอง Multisensory Stimulation และวิธีการ
รักษาแบบพ้ืนฐาน 

กิจกรรมท่ี 10  การจัดประชุมวิชาการเครือขายฟนฟูสมรรถภาพเด็ก 
กิจกรรมท่ี 11  การจัดนิทรรศการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
กิจกรรมท่ี 12  การจัดทํารายงานประจําปของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 
กิจกรรมท่ี 13  การผลิตสื่อแผนพับ คูมือกิจวัตรประจําวัน ตําราและการดูแลผูปวยดานการฟนฟู

สมรรถภาพ เพ่ือเผยแพรความรูใหแกผูปวย ญาติ และเครือขาย 
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กลยุทธท่ี 11  สรางเสริมองคความรูและทัศนคติเรื่องหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการปฏิรูปงานภายในใหมี
ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง นําไปสูความเขมแข็งขององคกรสุขภาพคุณภาพในระดับนานาชาติ 
 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. ลดปญหาบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล โดยสรางความรู ความ

เขาใจ ความตระหนัก ในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม พรอมท้ังสรางตนแบบ
หนวยงานธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในองคกร  

2. ยกยองบุคลากรตนแบบ เชิดชูเกียรติยศและมอบรางวัลใหแกบุคลากรในองคกรท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม เพ่ือใหสรางผลงานท่ีดีแกองคกรตอไป 

3.ริเริ่มสรางระบบการตรวจสอบวินิจฉัย จาก HA สู JCI และ JCI สู TQA เพ่ือสรางความเขมแข็งของ
องคกรสุขภาพคุณภาพในระดับนานาชาติ  

4. เสริมสรางความเขมแข็งทางการเงินการคลังของหนวยงาน ดวยการเพ่ิมรายไดและควบคุมรายจาย 
 

ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต การสงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
- จํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการยกยองจากการประพฤติตนท่ีดี 
- รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 
- รอยละของรายจายท่ีลดลง 

 

ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 
- กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
- คณะกรรมการจริยธรรม 
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการและบุคลากรดีเดน 
- คณะทํางานลดใชพลังงานของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการปฏิรูปงานภายในใหมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และสมรรถนะสูง 
กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนา One Stop Service ของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 
กิจกรรมท่ี 2  การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
กิจกรรมท่ี 3  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมท่ี 4  การคัดเลือกขาราชการและบุคลากรดีเดนของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 
กิจกรรมท่ี 5  การดําเนินงานตามมาตรการนโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี 
กิจกรรมท่ี 6  การจัดการความเสี่ยงดานจริยธรรมองคกร 
กิจกรรมท่ี 7  การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมท่ี 8  การลดใชพลังงานสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 
กิจกรรมท่ี 9  การจัดทําตนทุนการใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมท่ี 10  พัฒนาระบบ DRG เพ่ือใหการเรียกเก็บถูกตองครบถวน 
กิจกรรมท่ี 11  การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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กลยุทธท่ี 12  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู มุงสูการเปน
องคกรแหงความสุข 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและทีมสหวิชาชีพท่ีมีอยูใหมีความเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน เพ่ือมุงสูการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคการสุขภาพระดับชาติ (NHA/COE) โดยการสงเสริมใหแพทยและทีมสหวิชาชีพไดไปศึกษาตอ
ในหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรระยะยาว ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2. การจัดการกําลังคนดานการฟนฟูอยางเปนระบบรองรับการเปนองคการสุขภาพระดับชาติ  
3. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการทํางานรวมกันเปนทีม รวมท้ังปลูกฝงวัฒนธรรม

องคกรตามคานิยม SNMRC เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
- รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑสมรรถนะและผลงานระดับบุคคล 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสหวิชาชีพของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 2  การอบรมระเบียบสารบรรณและการสรุปรายงานการประชุม 

กิจกรรมท่ี 3  การสานสายใยสถาบันสิรินธรฯ (OD) 

กิจกรรมท่ี 4  การประเมินผลปฏิบัติราชการโดยใชแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล และ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

กิจกรรมท่ี 5  การเพ่ิมพูนทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทุกระดับ 

กิจกรรมท่ี 6  การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การใหบริการท่ีดีดวยหัวใจความเปนมนุษย" 

กิจกรรมท่ี 7  การอบรมความรูทางดาน IT เรื่อง การใชงานโปรแกรม SPSS for Windows สําหรับ

งานวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิต 
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กลยุทธท่ี 13  พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสนับสนุนการดําเนนิงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีฐานขอมูลดานการฟนฟูสมรรถทางการแพทยท่ีครบถวนเชื่อมโยง
ฐานขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และระบบเทคโนโลยีดานการสงตอมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการของ
เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ 

- จํานวนโปรแกรมสารสนเทศดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
- จํานวนฐานขอมูลดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

 
ผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ 

- กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาฐานขอมูลคนพิการ (ขาขาด) ในประเทศไทย รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) 
กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องชวยความพิการท่ีมีมูลคาสูง 
กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศในการติดตามประเมินผลการฟนฟูผูบาดเจ็บทาง

อุบัติเหตุทางถนน 
กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศในการตรวจประเมินพัฒนาการในเด็กพิการ 
กิจกรรมท่ี 5  สํารวจคุณภาพชีวิตคนพิการไทย 
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บทท่ี 4 แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย              

พ.ศ. 2559 – 2563 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ ประกอบดวยโครงการหลัก จํานวน 12 โครงการ 

ดังตอไปนี้ 

 

โครงการท่ี 1 โครงการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 

โครงการท่ี 2 โครงการสรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในภูมิภาคอาเซียนและ

นานาชาติ 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาการเปนศูนยกลางดานมาตรฐานอุปกรณเครื่องชวยความพิการใน

ระดับประเทศ 

โครงการท่ี 5 โครงการสรางสภาพแวดลอมเชิงพ้ืนท่ีและการจัดบริการท่ีเอ้ือตอการดูแลสุขภาพคนพิการ

และผูสูงอายุ 

โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตอ เพ่ือใหคนพิการทุก

ประเภทสามารถเขาถึง 

โครงการท่ี 7 โครงการพัฒนาระบบการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวนรวม (CBR) 

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ และการฝกอบรมใหแกเครือขายดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนางานบริการฟนฟูสมรรถภาพในสถาบันใหมีความเปนเลิศ 

โครงการท่ี 10 โครงการสรางสรรคองคความรูเพ่ือเปนแหลงวิชาการและเผยแพรงานดานการฟนฟู

สมรรถภาพ 

โครงการท่ี 11 โครงการปฏิรูปงานภายในใหมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และสมรรถนะสูง 

โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

โครงการท่ี 13   โครงการพัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
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แผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการท่ี 1 โครงการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก (สงผล Goal 4) / (มาจาก S4 S6 S7 และ O10 O13) 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ
แกปญหาสุขภาพคนพิการ 

มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานการฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ จํานวน 1 เรื่อง/ป 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

   √   √   √   √   √  

กิจกรรมท่ี 2 การสงเสริมศักยภาพคนพิการขาขาด 
(ออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค) 

คนพิการขาขาดในสวน
ภูมิภาคไดรับอุปกรณฯ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของไดรับ
ความรูในการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยความพิการ  

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

75,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

กิจกรรมท่ี 3 การกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยภูมิภาคจังหวัดลําปาง  (ระยะเวลา
กอสราง พ.ศ. 2558 – 2560) 

จัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยระดับตติยภูมิ
ในสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 
ใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

354,789,400 133,046,000 221,743,400 - - - 

โครงการท่ี 2 โครงการสรางความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ (สงผล Goal 5) / (มาจาก S6 S7 S8 S10 และ O8 ตอกย้ํา SP2 SP4 และ SP5) 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร WHO 
Wheelchair Service Training Package 
Intermediate level 

1 ผูเขาอบรมมคีวามรูและ
สามารถใหบริการรถน่ังคน
พิการพรอมอุปกรณประคอง
ทาทางสําหรับคนพิการทาง
รางกายหรือการเคลื่อนไหว
ตามมาตรฐานองคการอนามัย
โลก 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

400,000 400,000     
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
 2 มีเครือขายผูใหบริการ

อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
ระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน 

       

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาตดิาน
การพยาบาลฟนฟูสภาพ (Short course 
International Training in Rehabilitation 
Nursing) 

จํานวนผูเขาอบรมไดระดับ
คะแนนการทดสอบหลังการ
อบรม (post test) เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 70 

งานวิเทศ
สัมพันธ 

469,200 469,200     

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการดานการฟนฟู
สมรรถภาพดานการพูดสูการเปนศูนยกลางดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพดานการพูดในอาเซียน 

จํานวนผูเขาอบรมไดระดับ
คะแนนการทดสอบหลังการ
อบรม (post test) เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 70 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

450,000 450,000     

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดาน
กายภาพบําบัด 

จํานวนผูเขาอบรมไดระดับ
คะแนนการทดสอบหลังการ
อบรม (post test) เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 70 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

450,000 450,000     

กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
นานาชาติการฟนฟูสมรรถภาพดานกิจกรรมบําบัด
เบ้ืองตนสูการเปนศูนยกลางดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยในอาเซียน 

ผูเขารวมโครงการอบรมฯ ผาน
การประเมินความรู 
ความสามารถดานการฟนฟู
สมรรถภาพดานกิจกรรมบําบัด
เบ้ืองตน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ไมนอยกวารอยละ 80 
โดยผูเขารับการอบรมทีผ่าน 
การประเมินจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจากสถาบัน   
สิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

375,000 375,000     
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 6 การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติดาน
กายอุปกรณ 

จํานวนผูเขาอบรมไดระดับ
คะแนนการทดสอบหลังการ
อบรม (post test) เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 70 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

318,900 318,900     

กิจกรรมท่ี 7 การศึกษาดูงาน/ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
/การนิเทศงานฟนฟูสมรรถภาพในภูมิภาคอาเซียน 

 งานวิเทศ
สัมพันธ 

824,200  824,200            

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สงผล Goal 1) / (มาจาก S1 S4 S6 และ O10) 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพท่ีมีความ
ยืดหยุนยั่งยืน 

องคกรมีวัฒนธรรมคุณภาพ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 
 

760,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 

กิจกรรมท่ี 2 เยี่ยมประเมินโดยท่ีปรึกษาจากภายนอก มี ก า ร เ ยี่ ย ม ป ร ะ เ มิ น จ า ก 
หนวยงานภายนอก 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

977,500 195,500 195,500 195,500 195,500 195,500 

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมครอมสายงานประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

มีการแลกเปลีย่น
ประสบการณและแนวทางการ
แกปญหาของหนวยงาน 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

262,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 4 ตลาดนัด KM / CQI หัวใจคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

พัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
ภายในองคกร 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

593,000 118,600 118,600 118,600 118,600 118,600 

กิจกรรมท่ี 5 การเฝาระวังและการแพรกระจายเช้ือ มีการปองกันการติดเ ช้ือใน
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

297,000 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 

กิจกรรมท่ี 6 การชวยเหลือผูปวยในระยะวิกฤต บุคลากรในองคกรมีความรู
และสามารถชวยเหลือผูปวย
ในระยะวิกฤต 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

441,000 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 

กิจกรรมท่ี 7 การบริหารจดัการความเสีย่ง มีการปองกันและเตรียมความ
พรอมเ ก่ียวกับการจัดการ
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

297,000 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในองคกร บุคลากรในองคการไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

162,000 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 9 การประชุมเชิงปฏบัิติการ "ภัยสุขภาพ
กับการทํางาน" 

บุคลากรในองคกรไดรับการ
เพ่ิมพูนองคความรู 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
(ทีมนําเฉพาะ
ดาน) 

729,500 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 

กิจกรรมท่ี 10 การฝกซอมเตรียมความพรอมทีม 
code 9  ของบุคลากรในกลุมงานบริการผูปวยในทุก
ระดับ 

เจาหนาท่ีมีความพรอมและ
ผูปวยปลอดภัย 

กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 

84,000 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาการเปนศูนยกลางดานมาตรฐานอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการในระดับประเทศ (สงผล Goal 2 และ  Goal 4) / (มาจาก S3 S7 S11 และ O10 O11 ตอกย้ํา SP3) 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดตั้งศูนยทดสอบอุปกรณเครื่องชวย
ความพิการตามมาตรฐาน ISO 

มีศูนยทดสอบขาเทียม ท่ีได
มาตรฐาน ISO 1 แหง 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

   √   √   √   √   √  

กิจกรรมท่ี 2 การกําหนดคุณลักษณะของเครื่องชวย
ความพิการมูลคาสูงท่ีไดมาตรฐานรวมกับสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

มีความรวมมือกับสํานักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมในการ
กําหนดคุณลักษณะอุปกรณ
เครื่องชวยความพิการมลูคาสูง 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

   √   √   √   √   √  

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทํารายการ ขอบงช้ี และราคา
อุปกรณ เ ค รื่ อ ง ช ว ยคว าม พิ ก า รมู ล ค า สู ง  แ ก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และสํานักงานประกันสังคม 

มีความรวมมือกับ
กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และสาํนักงานประกันสังคม 
ในการจัดทํารายการอุปกรณ
เครื่องชวยความพิการมลูคาสูง 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

   √   √   √   √   √  
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการท่ี 5 โครงการสรางสภาพแวดลอมเชิงพ้ืนท่ีและการจัดบริการท่ีเอ้ือตอการดูแลสุขภาพคนพิการและผูสูงอายุ (สงผล Goal 2 และ 4) / (มาจาก S3 S6 S9  และ T3 T13 ตอกย้ํา SP2) 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลใหคนพิการและ
ผูสูงอายุ เขาถึงและใชประโยชนได 

ผูเขาอบรมมีความรู และ
สามารถปรับสภาพแวดลอม 
รวมท้ังจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในหนวยบริการของ
ตนเอง เพ่ือใหคนพิการและ
ผูสูงอายุเขาถึงได 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

3,750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

กิจกรรมท่ี 2 การติดตามขอมูลสถานพยาบาลในระดับ 
รพศ. / รพท. / รพช. ท่ีมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการและ
ผูสูงอายุ 

รอยละของสถานบริการ มีการ
ปรับสภาพแวดลอม มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหคน
พิการ/ผูสูงอายุเขาถึงและใช
ประโยชนได 
ป พ.ศ. 2559 : ไมนอยกวา
รอยละ 50 (รพศ./รพท./
รพช.) 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 
 

  √   √   √   √   √  

โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบสงตอ เพ่ือใหคนพิการทุกประเภทสามารถเขาถึง (สงผล Goal 4) / (มาจาก S3 S6 S7 และ O7 O12 O14 ตอกย้ํา SP4)  

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผูจัดการดานการดูแล
สุขภาพคนพิการ 

มีเครือขายผูจัดการดานการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ค น พิ ก า ร 
(Project Manager) ประจํา
จังหวัด ชวยสนับสนุนงานดาน
การดูแลสุขภาพคนพิการ 
 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

3,750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 2 บูรณาการเพ่ือพัฒนาเครือขายดานการ
ดูแลสุขภาพคนพิการ (บูรณาการแบบไรรอยตอ) 

1. บุคลากรทางการแพทย 
อาสาสมัคร/ครอบครัวคน
พิการมีความรูในการดูแลคน
พิการ  
2. มีคูมือถอดบทเรียนดานการ
ดูแลสุขภาพคนพิการ 
3. มีเครือขายดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาเครือขายและระบบสงตอดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูบาดเจ็บ/คนพิการจากอุบัติเหตุทาง
ถนน 

มี เครื อข าย ใหบริ การและ
ระบบส งต อด านการฟ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทยท่ีมี
คุณภาพ ในระดับโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปลงสู
โรงพยาบาลชุมชน 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

12,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาเครือขายหมวดกายอุปกรณ มีหนว ย ง า นก าย อุป ก ร ณ
เ ขา ร วม เ ปน เค รือขา ย ใน
ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ บ ริก า ร
อ ุป ก ร ณ เ ค รื ่อ ง ช ว ย ค น
พิการท่ีมีมูลคาสูง 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

      

โครงการท่ี 7 โครงการพัฒนาระบบการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนมีสวนรวม (CBR) (สงผล Goal 3 และ Goal 4) / (มาจาก S3 S6 S7 และ O7 O12 O14 ตอกย้ํา SP4)  

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมวิชาการการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน (CBR Forum)  

มีเครือขายสุขภาพดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนเขา
รวมการประชุมวิชาการ ท้ัง 4 
ดาน ไดแกการแพทย สังคม 
อาชีพ และการศึกษา 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

530,000 530,000     
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใชคูมือ
ประเมินความสามารถ (ICF)  

เครือขายสุขภาพมีความรูความ
เขาใจ และสามารถประเมิน
ความสามารถตามประเภทความ
พิการและใชรหัสได (ICF) 
 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

30,300 30,300 

    

กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ ตดิตามการดําเนินงานดาน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน  
 

เครือขายไดรับการกํากับ ติดตาม 
และข อเสนอแนะด านการ
ดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชนอยางตอเน่ือง 
 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

26,700 26,700 

    

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรดานการฟนฟูสมรรถภาพ และการฝกอบรมใหแกเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (สงผล Goal 2 , 3 , 5) / (มาจาก S1 S4 S6 S7 และ O10 
O13 O14 ตอกย้ํา SP2 และ SP4) 
 
กิจกรรมท่ี 1 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ ระยะเวลา 4 
เดือน (โดยเก็บคาลงทะเบียน) 

พยาบาลวิชาชีพ (จากท่ัว
ประเทศ) สามารถวิเคราะห 
ประเมินปญหาสุขภาพ มี
ทักษะในการใหการพยาบาล
ผูปวย รวมท้ังประสาน/สงตอ/
ปฏิบัติงานรวมกับทีมสห
วิชาชีพผูปวยและหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 

5,250,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 

งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมพยาบาลฟนฟูสภาพ เพ่ือการ
ดูแลผูปวยและคนพิการอยางตอเน่ือง ระยะเวลา 5 
วัน 

1. พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 มี
ความรูและสามารถใหการดูแล
ผูปวยและคนพิการ 
2. มีเครือขายพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
และ รพ.สต. พ้ืนท่ีเขตบริการ
สุขภาพท่ี 4 

กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 

795,600 795,600     

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาเครือขายบริการ และวิชาการ
ดาน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและฟนฟู
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (หลักสูตร B และ C) 

บุคลากรมีทักษะ และความรู
ในการตรวจวินิจฉัย โดยใช
เทคนิค Vojta Therapy 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

1,773,000 1,773,000     

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมระยะสั้นหลักสูตร การฟนฟู
สมรรถภาพทางการมองเห็น Module A 

บุคลากรผูผานการอบรมมี
ทักษะและความรู 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

   √   √     

กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องธาราบําบัด
สําหรับผูท่ีมีปญหาทางระบบประสาท 
(Hydrotherapy for the Neurological clients) 
ระยะเวลา 3 วัน 

จํานวนผูเขารับการอบรมได
ระดับคะแนนการทดสอบหลัง
การอบรม (post test) รอย
ละ 80 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

90,060 45,030 45,030    

กิจกรรมท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินและการ
ฟนฟูผูปวยอะเฟเซีย 

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความสามารถในการประเมิน
และการฟนฟูผูปวยอะเฟเซีย 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

49,600 49,600     
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

กิจกรรมท่ี 7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟนฟู
เบ้ืองตนดานการกลืนสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความสามารถในการใช
กิจกรรมบําบัดเบ้ืองตนเพ่ือ
การฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

113,860 113,860     

กิจกรรมท่ี 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟนฟูดาน
ภาษาและการพูดเบ้ืองตน 

ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอ
การอบรมอยางนอย รอยละ 
80 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

144,650 144,650     

กิจกรรมท่ี 9 การอบรมหลักสูตรผูชวยนักกายอุปกรณ 
(หลักสูตร 4 เดือน) 

ผูเขารับการอบรมมีทักษะใน
การผลิตกายอุปกรณ และ
สามารถนําไปปฏิบัตไิดอยาง
ถูกตอง 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

397,125 397,125     

กิจกรรมท่ี 10 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการ
ฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 

ป พ.ศ. 2560 : กลุมเปาหมาย 
คือ รพท. จํานวน 60 แหง 
ป พ.ศ. 2561 - 2562 : 
กลุมเปาหมาย คือ รพช. 
จํานวน 400 แหง 
 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

    -   √   √   √     

กิจกรรมท่ี 11 การผลิตนักกายอุปกรณ มีหลักสูตรนักกายอุปกรณและ
มีนักศึกษามาเขารวมเรียนไม
นอยกวา 10 คน 
 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

   -   √        
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนางานบริการฟนฟูสมรรถภาพในสถาบันใหมีความเปนเลิศ (สงผล Goal 1, 4 และ 5) / (มาจาก S4 S6 S7 และ O10 O13) 

กิจกรรมท่ี  1 จัดหาครุภัณฑทางการแพทย ท่ีมี
เทคโนโลยีในการรักษาช้ันสูง 

1. มีเครื่องฝกยืนลงนํ้าหนัก
และเดินพรอมระบบกระตุน
ไฟฟา(2559) 
2. มีชุดฝกการควบคมุสมดุล
รางกายและการทรงตัวพรอม
อุปกรณ (2559) 
3. มีชุดอุปกรณฝกและกระตุน
การกลืนดวยระบบการ
ตอบสนองเกมสคอมพิวเตอร 
(2559) 
 

- กลุมภารกิจ
ดานอํานวยการ 
- กลุมภารกิจ
ดานวิชาการ
และการแพทย 
- กลุมภารกิจ
ดานการ
พยาบาล 

   √           

กิจกรรมท่ี  2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการ
ขยายบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

1. มีการปรับปรุงโรงยิมในป 
พ.ศ.2559 
2. มีการปรับปรุงอาคารผูปวย
ใน 60 เตียงในป พ.ศ.2559 

- กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 
- กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 
- กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 

  √          

กิจกรรมท่ี 3 เตรียมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ระดับสูงดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

 - กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 
- กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 
- กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนางานบริการใหเทียบเคียงกับ
นานาชาติ (Benchmarking)  

 - กลุมภารกิจ
ดานอํานวยการ 
- กลุมภารกิจ
ดานวิชาการ
และการแพทย 
- กลุมภารกิจ
ดานการ
พยาบาล 
 

            

กิจกรรมท่ี 5 ศึกษาดูงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยภายในประเทศและตางประเทศ 

 - กลุมภารกิจ
ดานอํานวยการ 
- กลุมภารกิจ
ดานวิชาการ
และการแพทย 
- กลุมภารกิจ
ดานการ
พยาบาล 
- กลุมภารกิจ
ดานการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 
 

               

โครงการท่ี 10 โครงการสรางสรรคองคความรูเพ่ือเปนแหลงวิชาการและเผยแพรงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ (สงผล Goal 1,2) / (มาจาก S4 S6 และ O10 O13 ตอกย้ํา SP2) 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาคูมือมาตรฐานบริการฟนฟู
สมรรถภาพ 

มีการตอยอดคูมือมาตรฐาน
บริการฟนฟูสมรรถภาพ 

กลุมงานพัฒนา
คุณภาพ 

200,000 100,000 - 100,000 - - 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศติดตามในเครือขาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

เครือขาย รพร. นํามาตรฐาน
บริการฟนฟูสมรรถภาพไปใช
ในหนวยบริการ 

กลุมงานพัฒนา
คุณภาพ 

1,125,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 

กิจกรรมท่ี 3 การวิเคราะหอัตรา/ตําแหนงในสาขา
วิชาชีพดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

ทราบอัตราตําแหนงในสาขา
วิชาชีพดานการฟนฟู
สมรรถภาพตามมาตรฐาน 
กพ. 
 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

 √     

กิจกรรมท่ี 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติในการใหบริการทางกิจกรรมบําบัด
สําหรับผูท่ีมีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือด
สมอง 
 

มีคูมือแนวทางปฏิ บัติฉบับ
ปรับปรุง (กิจกรรมบําบัด) 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

69,300 69,300 - - - - 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติดานการ
ฟนฟูเด็กสมองพิการ 

มีคูมือแนวทางปฏิบัติดานการ
ฟนฟูเด็กสมองพิการ 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 
 
 

 √ √ √ √ √ 

กิจกรรมท่ี 6 การศึกษาระบาดวิทยาในเด็กพิการท่ีมา
รับบริการท่ีสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู ฯ 

มีขอมูลเชิงระบาดวิทยาในเด็ก
พิการ 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 
 
 

   √   √   √   √   √  
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 7 การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 
ระยะท่ี 1 เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝก
เดินระหวางการฝกเดินดวยหุนยนตฝกเดิน กับการฝก
เดินดวยกายภาพบําบัดแบบดั้งเดมิเพียงอยางเดียว ใน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Comparison between 
Robotic assisted gait training and 
conventional gait training in stroke patients) 

มีผลการศึกษา/ผลการ
ประเมินเทคโนโลย ี
(งบผูกพัน ป 2558 - 2559) 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

59,440 59,440 - - - - 

กิจกรรมท่ี 8 การศึกษาประสิทธิผลของ Robotic 
Assisted Therapy ในการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะอัมพาตครึ่งซีกระยะก่ึง
เฉียบพลัน (หุนยนตมือ) 

มีผลการศึกษา/ผลการ
ประเมินเทคโนโลย ี

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย  

 √ - - - - 

กิจกรรมท่ี 9 การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการรักษาโดยใช
หอง Multisensory Stimulation และวิธีการรักษา
แบบพ้ืนฐาน 

มีผลการศึกษา/ผลการ
ประเมินเทคโนโลย ี

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย  

 - √ √ √ √ 

กิจกรรมท่ี 10 การจัดประชุมวิชาการเครือขายฟนฟู
สมรรถภาพเด็ก 

มีการเผยแพรผลงานวิชาการ 
นวัตกรรม และเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูดานการ
ฟนฟู 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย  

 - √ - √ - 

กิจกรรมท่ี 11 การจัดนิทรรศการดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย 

มีการเผยแพรงานดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

 √ √ √ √ √ 

กิจกรรมท่ี 12 การจัดทํารายงานประจําปของศูนย    
สิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

มีการเผยแพรงานดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพใหแก
เครือขาย 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ  

495,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 



                  
 
            แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 

  75 

 

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 13 การผลิตสื่อแผนพับ คูมือกิจวัตร
ประจําวัน ตําราและการดูแลผูปวยดานการฟนฟู
สมรรถภาพ เพ่ือเผยแพรความรูใหแกผูปวย ญาติ และ
เครือขาย 

มีการเผยแพรงานดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพใหแกผูปวย 
ญาติและเครือขาย 

- กลุมภารกิจ
ดานวิชาการ
และการแพทย 
- กลุมภารกิจ
ดานการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 
 

1,350,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

โครงการท่ี 11 โครงการปฏิรูปงานภายในใหมีธรรมาภิบาล ประสทิธิภาพ และสมรรถนะสูง (สงผล Goal 6) / (มาจาก W11 W13 W14 และ O1 O2 ตอกย้ํา SP7) 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนา One Stop Service ของ
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

มีการจัดตั้ง One Stop 
Service 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

      

กิจกรรมท่ี 2 การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

คณะกรรมการ
จริยธรรม 

      

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

มีการดําเนินงานตามแผน
สงเสริมการพัฒนาบุคลากร
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

คณะกรรมการ
จริยธรรม 

      

กิจกรรมท่ี 4 การคัดเลือกขาราชการและบุคลากร
ดีเดนของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

บุคลากรท่ีผานเกณฑของ
คณะกรรมการไดรับการเชิดชู
เกียรต ิ

คณะกรรมการ
พิจารณา
คัดเลือก
ขาราชการและ
บุคลากรดีเดน 
 

215,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 5 การดําเนินงานตามมาตรการนโยบาย
กํากับดูแลองคการท่ีดี 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการ
นโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี 
กรมการแพทย รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน 
 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

      

กิจกรรมท่ี 6 การจัดการความเสี่ยงดานจริยธรรม
องคกร 

มีการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสีย่ง 

คณะกรรมการ
จริยธรรม 

      

กิจกรรมท่ี 7 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มีการดําเนินการตามแผนการ
ควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

      

กิจกรรมท่ี 8 การลดใชพลังงานสถาบันสิรินธรเพ่ือการ
ฟนฟูฯ 

มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน 

คณะทํางานลด
ใชพลังงานของ
สถาบันสริินธร
เพ่ือการฟนฟูฯ 

      

กิจกรรมท่ี 9 การจัดทําตนทุนการใหบริการดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ 

ผลการจัดทําตนทุนของการ
บริการดานการฟนฟู 
 

 
 
 
 

      

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาระบบ DRG เพ่ือใหการเรียกเก็บ
ถูกตองครบถวน 

        

กิจกรรมท่ี 11 การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

องคกรมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร 
 
 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 
งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ (สงผล Goal 6 / (มาจาก W7 W12 W14 และ O9 ตอกย้ํา SP6) 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสห
วิชาชีพของสถาบันสิรินธรเ พ่ือการฟนฟูฯ ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรกลุมเปาหมายไดรับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

      

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมระเบียบสารบรรณและการ
สรุปรายงานการประชุม 

บุคลากรสามารถปฏิบัติได
ถูกตองตามระเบียบสารบรรณ 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

49,400 49,400 - - - - 

กิจกรรมท่ี 3 การสานสายใยสถาบันสิรินธรฯ (OD) บุคลากรไดรับการสราง
สัมพันธภาพท่ีดรีะหวางกัน 
เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

      

กิจกรรมท่ี 4 การประเมินผลปฏิบัติราชการโดยใช
แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานรายบุคคล และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

บุคลากรผานเกณฑการ
ประเมินตามท่ีกําหนด 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

      

กิจกรรมท่ี 5 การเพ่ิมพูนทักษะดานภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรทุกระดับ 

บุคลากรมีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

กิจกรรมท่ี 6 การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การ
ใหบริการท่ีดีดวยหัวใจความเปนมนุษย" 

บุคลากรมีทักษะและ
พฤติกรรมบริการเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันมุงสูการ
บริการท่ีดมีีประสิทธิภาพ 
 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

520,200 104,040 104,040 104,040 104,040 104,040 

กิจกรรมท่ี 7 การอบรมความรูทางดาน IT เรื่อง การ
ใชงานโปรแกรม SPSS for Windows สําหรับ
งานวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

บุคลากรสามารถใชโปรแกรม 
SPSS ไดอยางถูกตอง 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

50,000 50,000     
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 

งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาฐานขอมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการฟนฟูสมรรถภาพ (สงผล Goal 6) / (มาจาก S2 S12 และ O3 O4 O10 ตอกย้ํา SP1) 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาฐานขอมูลคนพิการ (ขาขาด) ใน
ประเทศไทย รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) 
 

มีฐานขอมูลคนพิการ (ขาขาด) 
ในประเทศไทย 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

      

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
อุปกรณเครื่องชวยความพิการท่ีมีมูลคาสูง 

มีโปรแกรมลงทะเบียน
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ
มูลคาสูง (รูปแบบ Web 
Application, Mobile 
Application) 
 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

-  √   √  - - - 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศในการ
ติดตามประเมินผลการฟนฟูผูบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ
ทางถนน 

มีระบบสารสนเทศในการสง
ตอขอมูลในการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยข้ัน
พ้ืนฐานสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว (รูปแบบ 
Web Application, Mobile 
Application) 
 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

-  √   √  - - - 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

5 ป 

งบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศในการ
ตรวจประเมินพัฒนาการในเด็กพิการ 

มีระบบสารสนเทศในการ
ประเมินพัฒนาการในเด็ก
พิการ 
(รูปแบบ Web Application) 
ป พ.ศ. 2559 : กลุมเปาหมาย 
คือ เด็กพิการ 
ป พ.ศ. 2560 : กลุมเปาหมาย 
คือ ผูปกครองของเด็กพิการ 
ป พ.ศ. 2561 : จัดทํา
ฐานขอมูลเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหว 
 

กลุมภารกิจดาน
วิชาการและ
การแพทย 

  -   √   √   √    -    -  

กิจกรรมท่ี 5 สํารวจคุณภาพชีวิตคนพิการไทย มีขอมูลคณุภาพชีวิตคนพิการ
ไทย จากเครื่องมือ WHODAS 
2.0 และโปรแกรมสารสนเทศ
ในรูปแบบ Web 
Application 

กลุมภารกิจดาน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

3,800,000 - - - - 3,800,000 
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บทท่ี 5 ระบบการตดิตามประเมินผล 

 การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรสูการพัฒนาของสถาบัน (พ.ศ.2559-2563) ไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองให

ความสําคัญตอการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสูการ

จัดทําแผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันของบุคลากรในองคกรท่ีเก่ียวของ ในเรื่องแนวคิดเชิง

สรางสรรค เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร และสาระสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ป ตอบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของหนวยงานและบุคคล 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและการบริหารจัดการภายในของศูนย ใหสามารถสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร

การพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีการติดตามแผนอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเปนเครื่องมือ  

5.2 เปาหมาย 

 1. หนวยงานภายในองคกร มีความรู ความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของศูนย และมีสวนรวมใน

กระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

 2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทําแผนงาน โครงการท่ี

สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด 

 3. สามารถบริหารจัดการใหตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมภายใตแนวคิด    

1 ป เปนรูปธรรม 3 ป เปลี่ยนแปลง 5 ป พัฒนา 10 ป ยั่งยืน 

5.3 แนวทางในการดําเนินการ 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว จึงวางมาตรการและกําหนดแนวทางการแปลงแผน

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ การ

จัดการความเสี่ยง สาระสําคัญของยุทธศาสตร เพ่ือแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันของ

บุคลากรภายในองคกร ใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดย 

  1.1) สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 

โดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาใหกับกลุมงานท่ีเก่ียวของใหทราบถึง

บทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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  1.2) ผลักดันระบบงบประมาณ และแสวงหางบประมาณ เพ่ือการรองรับความจําเปนในการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางของแผนงานและโครงการ

ในแตละยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

   1.3) สงเสริมใหกลุมภารกิจ กลุมงาน ฝาย หนวยงานจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการให

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ รวมท้ังสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของ

ตนเองตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากตนสังกัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   1.4) จัดใหมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางพันธะสัญญาทางยุทธศาสตรท่ัวท้ังองคกร 

คือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย หัวหนางานท้ังระบบ พรอมท้ังเชื่อมโยงผลงาน

ตามแผนยุทธศาสตร สูการประเมินผลงาน  

   1.5) มาตรการในการประชาสัมพันธ และสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง ผานสื่อภายใน

องคกร ผานกิจกรรมตางๆ ท่ีกระตุนปลุกเรา และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง 

 2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการ พรอมกับมี

การจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ 

  2.1) สนับสนุนการจัดทําแผน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในลักษณะบูรณาการ และ

ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในศูนย และภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  2.2) กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการ ใหชัดเจนมุงเนนท่ีการสราง

กระบวนทัศนใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติ มีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจและกิจกรรมท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์กับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 

  2.3) การติดตาม ตรวจสอบ ผลท่ีไดจากการดําเนินแผนงาน/โครงการวาสามารถตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 

ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร โดย 

  3.1) ประสานการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบผลงาน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปน

เครือขายเชื่อมโยงกัน เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอยางเปนระบบ 

   3.2) สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการ

กําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานท่ีเนนผลลัพธของงานเปนหลัก 
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   3.3) นําผลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือให

บรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอยางตอเนื่อง   

   3.4) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง และสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย เพ่ือใชประโยชนรวมกันในทุกระดับโดยเฉพาะการพัฒนา

ฐานขอมูล เพ่ือประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงสูการตัดสินใจ

ทางการบริหาร 

   3.5) กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาโครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุกๆ ไตรมาส 

พรอมใหผูรับผิดชอบในภารกิจทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือนําสูการตัดสินใจของ

ผูบริหารทุกๆเดือน (ในเวทีการประชุมของผูบริหาร) 

  3.6) สรางทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร (Strategic Assessor Team: SAT) เพ่ือทําหนาท่ีเปน

ผูตรวจประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยจะทําการคัดเลือกบุคลากรหัวหนางาน หัวหนาฝายมา

อบรมพัฒนาสมรรถนะและแตงตั้งอยางเปนทางการใหทํางานคูขนานกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และคุณภาพ 

โดยบูรณาการรวมกับทีมเยี่ยมสํารวจภายใน ดําเนินการตรวจประเมินปละ 1 ครั้ง 
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เปาประสงคสูงสุดของแผนยุทธศาสตร (Ultimate Goal) 
 

ตัวช้ีวัด Ultimate Goal : คนพิการทางกายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 

หนวยวัด :  (ยังไมไดสามารถระบุหนวยวัดได รอพิจารณาจากขอมูล Baseline ในป พ.ศ. 2558) 
 

คําอธิบาย :  
คนพิการทางกาย หมายถึง คนพิการท่ีไดรับการจดทะเบียนเปนคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในประเภทท่ี 1–3 ไดแก ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการได
ยินหรือสื่อความหมาย และความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูความพึงพอใจและสถานะของบุคลากรในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะ
สัมพันธกับเปาหมายและความคาดหวังของตนเองภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม และสิ่ง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (World Health Organization : WHO) 

การประเมินคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใชเครื่องมือดังนี้ 
1. เกณฑการประเมินความพิการขององคการอนามัยโลก ฉบับ 2.0 (WHODAS 2.0)  
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตท่ีไดมาตรฐาน ไดแก SF 36 หรือ WHOQoL ฉบับภาษาไทย  

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2563  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 *  รอพิจารณาจากขอมูล Baseline ในป พ.ศ. 2558 

2 

3 
4 
5 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

คนพิการทางกายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(ยังไมสามารถระบุคาเปาหมายและหนวยวัด) 
- - - - พิจารณาจากขอมูล  

Baseline ในป พ.ศ. 2558 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

- - - อยูในระหวางการวิจัยเพ่ือหา Baseline 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บ 
เก็บขอมูลจากผลการวิจัยของ “โครงการวิจัยคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ในป พ.ศ. 2558 
และ ป พ.ศ. 2563” 

  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : แพทยหญิงดารณี  สุวพันธ หมายเลขติดตอ : 02 591 4242 ตอ 6715 
   แพทยหญิงบุษกร  โลหารชุน หมายเลขติดตอ : 02 591 4242 ตอ 6728 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  
 

หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณากําหนดรูปแบบและเกณฑการใหคะแนน (รอพิจารณาจากขอมูล Baseline ในป 
พ.ศ. 2558) 
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เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 
 

ตัวช้ีวัด SNMRI 01 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 
 

หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 

น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย:  
1) ศักยภาพของสถานบริการทางการแพทยเฉพาะทาง ท่ีพัฒนาคุณภาพตนเองใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพฉบับปกาญจนาภิเษก (HA) หรือมาตรฐานฉบับฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ซ่ึงเปน
ท่ียอมรับในระดับสากลโดยการควบคุมกํากับจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
        ผานบันไดข้ันท่ี 1 หมายถึง  สถานบริการไดรับการเขาเยี่ยมใหคําปรึกษาและผานเกณฑการประเมิน 
        ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ตามท่ีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลกําหนดไว 
        ผานบันไดข้ันท่ี 2 หมายถึงสถานบริการท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากบันไดข้ันท่ี 1 สามารถวิเคราะห 
        เปาหมายของงานและวิเคราะหหาโอกาสพัฒนาไดอยางเปนระบบ 
        ผาน HA หมายถึง สถานบริการไดรับการพัฒนา มีการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลอยางครบถวน 
        ผาน Re-Accredit หมายถึง สถานบริการท่ีผานการรับรอง HA เปนครั้งท่ี 2 ข้ึนไป 
 

2) คณะกรรมการทีมนําเฉพาะดาน ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะทํางานท้ังสิ้น 17 คณะ ดังตอไปนี้ 
 

1 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผูปวย/ผูพิการ (PCT) 
2 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury team) 
3 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke team) 
4 คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง (RM) 
5 คณะกรรมการควบคุมและปองกันการติดเชื้อ (IC) 
6 คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอม (ENV) 
7 คณะกรรมการจัดการเครื่องมือ 
8 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HR) 
9 คณะกรรมการอาชีวอนามัย 
10 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) 
11 คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลทางการแพทย (Audit) 
12 คณะกรรมการสารสนเทศ 
13 คณะทํางานตรวจสุขภาพประจําป 
14 คณะทํางานสงเสริมสุขภาพ 
15 คณะทํางานแกไขปญหาเรื่องปวดหลัง 
16 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) 
17 คณะทํางานแกนนําพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
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เกณฑการใหคะแนน : “การรักษามาตรฐานใหคงอยู” ใชสําหรับป พ.ศ. 2559, 2560, 2562 และ 2563  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 50 ของคณะกรรมการทีมนําเฉพาะดาน มีการทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานและปญหาในสวนท่ีเก่ียวของภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
2 รอยละ 70 ของคณะกรรมการทีมนําเฉพาะดาน มีการทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานและปญหาในสวนท่ีเก่ียวของภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
3 รอยละ 80 ของคณะกรรมการทีมนําเฉพาะดาน มีการทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานและปญหาในสวนท่ีเก่ียวของภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 
4 มีระดับ 3 และ รอยละ 50 ของคณะกรรมการทีมนําเฉพาะดาน มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานมากกวารอยละ 70 ของกิจกรรมในแผนท้ังหมด 
5 มีระดับ 3 และ รอยละ 70 ของคณะกรรมการทีมนําเฉพาะดาน มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงานมากกวารอยละ 70 ของกิจกรรมในแผนท้ังหมด 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2561  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมผาน Re-Accredit จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

2 - 

3 - 
4 - 
5 ผาน Re-Accredit  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

หนวยวัด 
 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จ ผาน HA ผาน HA อยูระหวางการ
พิจารณาของ สรพ. 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 

แหลงขอมูล 
- กลุมงานพัฒนาคุณภาพ  
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

วิธีการจัดเก็บ  

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : แพทยหญิงดารณี  สุวพันธ หมายเลขติดตอ : 02 591 4242 ตอ 6715 
   แพทยหญิงดลฤดี  ศรีศุภผล หมายเลขติดตอ : 02 591 4242 ตอ 6787 
 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  
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ตัวช้ีวัด SNMRI 02 : รอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

หนวยวัด : รอยละ 
 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
หนวยงานดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีคุณภาพและตรงตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 60 
2 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 70  
3 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 75 
4 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 80 
5 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 85 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560 - 2563 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 60 
2 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 70  
3 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 80 
4 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 85 
5 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอองคกร รอยละ 90 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

รอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 85 90 90 90 90 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
รอบการประเมิน 2556 2557 2558 

รอยละ 6 เดือน 87.59 87.00 87.54 
12 เดือน - 87.98  

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
แหลงขอมูล - งานผูปวยนอก งานผูปวยใน งานกายภาพบําบัด งานกิจกรรมบําบัด งานแกไขการพูด งาน

เดยแครและงานถายทอด 
วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางละมัยพร  โลหิตโยธิน หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 8933 
ผูจัดเก็บขอมูล        :   หมายเลขติดตอ :   
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 03 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพขององคกรตามมาตรฐาน
บริการฟนฟูสมรรถภาพ 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับเดือนธันวาคม 2557 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
2 มีการวางแผนพัฒนาตามผลการประเมินตนเอง 
3 ผานการประเมินระดับ Acceptable ในดานระบบสนับสนุนการใหบริการ (ดานทรัพยากร

บุคคล, ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ, การบริหารจัดการความเสี่ยง) 
4 ผานการประเมินระดับ Acceptable ในขอ 3 และดานการใหบริการผูปวยอยางนอย 3 ใน 6 

ดาน 
5 ผานการประเมินระดับ Acceptable ในทุกประเด็น 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560 – 2563 :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 * รอพิจารณาจากขอมูลการประเมินตนเองในป พ.ศ. 2559 
2 
3 
4 
5 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จ ระดับ 5 รอพิจารณาจากขอมูลการประเมินตนเองในป พ.ศ. 2559 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จ - - - 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
 

แหลงขอมูล กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลโดยใชเกณฑการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  แพทยหญิงดลฤดี  ศรีศุภผล หมายเลขติดตอ : 02 591 4242 ตอ 6787 
 

ผูจัดเก็บขอมูล        :   หมายเลขติดตอ :   
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 04 : จํานวนหลักสูตรการอบรมระยะส้ัน (นอยกวา 3 เดือน) ดานการฟนฟูสมรรถภาพ  
 

หนวยวัด : จํานวนหลักสูตร 
 

น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย : มีการสรางองคความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ในหลักสูตรการอบรมระยะสั้น (นอยกวา 
3 เดือน) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และสนับสนุนใหแกเครือขายดานการฟนฟูฯ  
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 1 หลักสูตร 
2 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 2 หลักสูตร 
3 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 3 หลักสูตร 
4 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 4 หลักสูตร 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 5 หลักสูตร 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 2 หลักสูตร 
2 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 3 หลักสูตร 
3 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 4 หลักสูตร 
4 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 5 หลักสูตร 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 6 หลักสูตร 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2561 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 3 หลักสูตร 
2 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 4 หลักสูตร 
3 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 5 หลักสูตร 
4 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 6 หลักสูตร 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 7 หลักสูตร 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2562 และ 2563 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 4 หลักสูตร 
2 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 5 หลักสูตร 
3 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 6 หลักสูตร 
4 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 7 หลักสูตร 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะสั้น จํานวน 8 หลักสูตร 



                  
 
            แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 

  90 
 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนหลักสูตรการอบรมระยะส้ัน  
(นอยกวา 3 เดือน) 

5 
หลักสูตร 

6 
หลักสูตร 

7 
หลักสูตร 

8 
หลักสูตร 

8 
หลักสูตร 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวนหลักสูตร    
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 

 

แหลงขอมูล - กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล  

วิธีการจัดเก็บ  

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : หมายเลขติดตอ :    
  
ผูจัดเก็บขอมูล        : หมายเลขติดตอ :   
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 05 : จํานวนหลักสูตรการอบรมระยะกลาง (3 เดือน – 1 ป) ดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
 
หนวยวัด : จํานวนหลักสูตร 
 
น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 
คําอธิบาย : มีการสรางองคความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ในหลักสูตรการอบรมระยะกลาง (3 เดือน 
– 1 ป) เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และสนับสนุนใหแกเครือขายดานการฟนฟูฯ  
 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 และ 2560 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานไมมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง 
2 - 
3 - 
4 - 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง จํานวน 1 หลักสูตร 

 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2561 และ 2562  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานไมมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง 
2 - 
3 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง จํานวน 1 หลักสูตร 
4 - 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง จํานวน 2 หลักสูตร 

 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2563  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง จํานวน 1 หลักสูตร 
2 - 
3 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง จํานวน 2 หลักสูตร 
4 - 
5 หนวยงานมีหลักสูตรการอบรมระยะกลาง จํานวน 3 หลักสูตร 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนหลักสูตรการอบรมระยะกลาง  
(3 เดือน – 1 ป) 

1 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวนหลักสูตร    
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 

 

แหลงขอมูล - กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล  

วิธีการจัดเก็บ  

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : หมายเลขติดตอ :    
  
ผูจัดเก็บขอมูล        : หมายเลขติดตอ :   
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 06 : ระดับของการเผยแพรงานวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
 
หนวยวัด : ระดับ 
 
น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 
คําอธิบาย : มีการสรางงานวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือเปนแหลงเรียนรู อางอิงทาง
วิชาการ และเผยแพรผลงานใหแกหนวยงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 - 2563 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการดําเนินการวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
2 มีผลงานวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
3 มีผลงานวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีท่ีไดเผยแพรแกสาธารณะท่ัวไป 
4 มีผลงานวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีท่ีไดรับการตีพิมพในระดับ TJDX หรือเทียบเทาข้ึนไป 
5 มีผลงานวิจัย/งานประเมินเทคโนโลยีท่ีไดรับการตีพิมพในระดับ Pub med หรือเทียบเทาข้ึนไป 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
ระดับของการเผยแพรงานวิจัย/งานประเมิน
เทคโนโลยีดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับ    
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 

 

แหลงขอมูล - กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บ  

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : แพทยหญิงบุษกร  โลหารชุน หมายเลขติดตอ : 02 591 4242 ตอ 6728 
  
ผูจัดเก็บขอมูล        : นายแพทยปนไทย  เทพมณฑา หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 

นางสาริณี  แกวสวาง          02 591 4242 ตอ 
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 07 : จํานวนคูมือ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
 
หนวยวัด : จํานวนผลงาน 
 
น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 
คําอธิบาย : มีการผลิตคูมือ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือเปนแหลงเรียนรู อางอิงทาง
วิชาการ และสนับสนุนใหแกเครือขาย 
 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 - 2563 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีการผลิตคูมือ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
2 - 
3 - 
4 - 
5 มีการผลิตคูมือ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 1 เรื่อง/ป 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนผลงานคูมือ มาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

1 
เรื่อง/ป 

1 
เรื่อง/ป 

1 
เรื่อง/ป 

1 
เรื่อง/ป 

1 
เรื่อง/ป 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวนผลงาน   2 เรื่อง 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 

 
แหลงขอมูล - กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล  

วิธีการจัดเก็บ  

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : หมายเลขติดตอ :    
  
ผูจัดเก็บขอมูล        : หมายเลขติดตอ :   
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 08 : ระดับของหนวยงานท่ีเชิญบุคลากรเปนวิทยากร 
 

หนวยวัด : ระดับ 
 

น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ในสถานะสถาบันการแพทยแหงชาติ ซ่ึง

เปนกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายของกรมการแพทยและกระทรวงสาธารณสุข (ดานการ
ดูแลสุขภาพคนพิการ) ภายใตแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2557 - 2559 โดยผานผูรับผิดชอบ
งานดานการฟนฟูสมรรถภาพในระดับ สสจ. รพศ. รพท. และ รพสต. รวมถึงกรมวิชาการในกระทรวงสาธารณสุข 
องคกรคนพิการ องคกรวิชาชีพ สปสช. เปนตน 

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองใหการสนับสนุน
วิทยาการเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดานการฟนฟูสมรรถภาพแกหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน 
ดําเนินงานดานสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 – 2563 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 มีบุคลากรท่ีเปนวิทยากรใหแกหนวยงานภายใน 
2 มีบุคลากรท่ีเปนวิทยากรใหแกหนวยงานในกรุงเทพและปริมณฑล 
3 มีบุคลากรท่ีเปนวิทยากรใหแกหนวยงานในตางจังหวัด 
4 มีบุคลากรท่ีเปนวิทยากรใหแกองคกรวิชาชีพหรือกรรมการจากภายในประเทศ 
5 มีบุคลากรท่ีเปนวิทยากรใหแกองคกรวิชาชีพหรือกรรมการจากตางประเทศ 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับของหนวยงานท่ีเชิญบุคลากรเปนวิทยากร ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับของ
หนวยงาน 

   

 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล - กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 
- กลุมภารกิจดานวิชาการและการแพทย 
- กลุมภารกิจดานการพยาบาล  

วิธีการจัดเก็บ ฝายทรัพยากรบุคคลเก็บขอมูลบุคลากรท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากร 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางจุฬาลักษณ   สอนดิษฐ หมายเลขติดตอ :  0 2591 4242 ตอ 6731 
 

ผูจัดเก็บขอมูล        : นางสาวปตติมาภรณ   สุขสําราญ หมายเลขติดตอ :  0 2591 4242 ตอ 6722 
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 09 : รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางศักยภาพ โดยผานหลักสูตรระยะกลางของสถาบัน
สิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ นําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการฟนฟูผูปวย/คนพิการ 
 

หนวยวัด : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

น้ําหนัก :  
 

คําอธิบาย :  
ผูท่ีผานการอบรมหลักสูตรระยะกลางของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ  คือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ ระยะเวลา 4 เดือน ไดนําความรูเก่ียวกับการพยาบาลฟนฟูสภาพไปประยุกตใชหรือพัฒนา
ระบบงานประจําของหนวยงานตนเองในการพยาบาลผูปวย/คนพิการ อยางนอย 1 เรื่อง โดยใชแบบสอบถามของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนเครื่องมือในการติดตามผลหลังจบการอบรมไปแลว 
 

สูตรการคํานวณ : 
สูตร จํานวนผูท่ีนําความรูไปประยุกตใช/พัฒนาระบบงาน x 100 

จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 - 2563 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 รอยละ 30 ของผูผานการอบรม นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช/พัฒนาระบบงานในหนวยงานตนเอง 
2 รอยละ 35 ของผูผานการอบรม นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช/พัฒนาระบบงานในหนวยงานตนเอง 

3 รอยละ 40 ของผูผานการอบรม นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช/พัฒนาระบบงานในหนวยงานตนเอง 
4 รอยละ 45 ของผูผานการอบรม นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช/พัฒนาระบบงานในหนวยงานตนเอง 
5 รอยละ 50 ของผูผานการอบรม นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช/พัฒนาระบบงานในหนวยงานตนเอง 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสราง
ศักยภาพ โดยผานหลักสูตรระยะกลางของ
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ นําความรูท่ี
ไดรับไปใชประโยชนในการฟนฟูผูปวย/คน
พิการ 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

รอยละ 
50 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
  

ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

รอยละ - - - 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล กลุมภารกิจดานการพยาบาล  

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางละมัยพร  โลหิตโยธิน หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ  
 

ผูจัดเก็บขอมูล        : นางสุพรรณิการ แววอาราม หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ  
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 10 : จํานวนการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advocacy) 
 

หนวยวัด : จํานวน 
 

น้ําหนัก  : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
กรมการแพทย กําหนดวิสัยทัศนเปนผูนําการแพทยท่ีสมคุณคาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน มีพันธกิจ

ในการพัฒนาและเสนอนโยบายดานการแพทยเพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพของประชนชน จึงตองดําเนินการพัฒนา
หนวยงานใหมีความสามารถในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนากรมการแพทยสูการเปนองคการ
สุขภาพระดับชาติ อยางสมบูรณแบบ 
 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 - 2563 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ไมมีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2 - 
3 - 
4 - 
5 ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 1 เรื่อง/ป 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(Policy Advocacy) 
1 

เรื่อง/ป 

1 

เรื่อง/ป 

1 

เรื่อง/ป 

1 

เรื่อง/ป 

1 

เรื่อง/ป 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวน   1 เรื่อง 
 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
 
แหลงขอมูล กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจาก สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานสง
ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : แพทยหญิงบุษกร  โลหารชุน หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6728 
 
ผูจัดเก็บขอมูล        : นางศุลีพันธ  โสลันดา หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6808 
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 11 : จํานวนเครือขาย Project Manager ระดับจังหวัด ท่ีมีการขับเคล่ือนงานดานการดูแล
สุขภาพคนพิการ  
 

หนวยวัด : จํานวน  

น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
เครือขาย Project Manager ระดับจังหวัด หมายถึง ผูท่ีรับผิดชอบงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการระดับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โดยสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย ไดสงเสริมความรูใหเครือขายผานหลักสูตรการอบรมเสริมสรางศักยภาพผูจัดการดานการดูแลสุขภาพ รวมกับ
การสงเสริมใหเครือขายนําแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ป พ.ศ. 2557 – 2559 ไปใชในการขับเคลื่อนงานดาน
การดูแลสุขภาพคนพิการอยางเปนทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพเชื่อมโยงและสอดคลองกับตัวชี้วัดและนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยใหดีข้ึน 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 1 จังหวัด 
2 - 
3 - 
4 - 
5 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 2 จังหวัด 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 2 จังหวัด 
2 - 
3 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 3 จังหวัด 
4 - 
5 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 4 จังหวัด 

 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2561 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 2 จังหวัด 
2 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 3 จังหวัด 
3 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 4 จังหวัด 
4 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 5 จังหวัด 
5 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 6 จังหวัด 
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เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2562 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 4 จังหวัด 
2 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 5 จังหวัด 
3 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 6 จังหวัด 
4 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 7 จังหวัด 
5 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 8 จังหวัด 

 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2563 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 

1 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 6 จังหวัด 
2 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 7 จังหวัด 
3 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 8 จังหวัด 
4 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 9 จังหวัด 
5 Project Manager ระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนงานดานการดูแลสุขภาพคนพิการ จํานวน 10 จังหวัด 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนจังหวัดท่ีขับเคล่ือนงานดานการ
ดูแลสุขภาพคนพิการ 

2 

จังหวัด 

4 

จังหวัด 

6 

จังหวัด 

8 

จังหวัด 

10 

จังหวัด 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวน    
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจากสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผูจัดการดานการดูแลสุขภาพ
คนพิการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : แพทยหญิงบุษกร  โลหารชุน หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6728 
  
ผูจัดเก็บขอมูล        : นางศุลีพันธุ  โสลันดา หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6808 
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 12 : จํานวนเครือขายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ีผานมาตรฐานฟนฟูสมรรถภาพ 
 

หนวยวัด  : จํานวน 
 

น้ําหนัก    : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย:  
เครือขาย หมายถึง เครือขายงานเวชกรรมฟนฟู (กายภาพบําบัด) ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

(รพร.) จํานวน 21 แหง ท่ัวประเทศ 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีเครือขาย รพร. ท่ีผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
2 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนสมรรถภาพฟู จํานวน 1 แหง 
3 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 2 แหง 
4 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 3 แหง 
5 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 4 แหง 

 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 4 แหง 
2 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 5 แหง 
3 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 6 แหง 
4 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 7 แหง 
5 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 8 แหง 

 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2561  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 8 แหง 
2 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 9 แหง 
3 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 10 แหง 
4 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 11 แหง 
5 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 12 แหง 

 
เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2562  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 12 แหง 
2 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 13 แหง 
3 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 14 แหง 
4 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 15 แหง 
5 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 16 แหง 
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เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2563  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 17 แหง 
2 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 18 แหง 
3 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 19 แหง 
4 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 20 แหง 
5 เครือขาย รพร. ผานมาตรฐานบริการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 21 แหง 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนเครือขายโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชท่ีผานมาตรฐานฟนฟูสมรรถภาพ 

4 

แหง  

 

8 

แหง  

 

12 

แหง  

  

16 

แหง  

21 

แหง  

  

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับ
ความสําเร็จ 

- - - 

 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
แหลงขอมูล กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจากการติดตาม/ลงเยี่ยมเครือขายคลินิกเวชกรรมฟนฟูในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : หมายเลขติดตอ :   
 

ผูจัดเก็บขอมูล        :  หมายเลขติดตอ :   
 

หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณากําหนดรูปแบบและเกณฑการใหคะแนน 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 13 : ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง One Stop Service ของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 
หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
น้ําหนัก  : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
คําอธิบาย :  

การจัดตั้ง One Stop Service หมายถึง การจัดตั้งหนวยบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับความพิการ
ทุกประเภท เพ่ือใหคนพิการไดรับบริการดานขอมูลขาวสารท่ีสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงสิทธิคนพิการใน 4 ดาน คือ การ
บริการทางการแพทย การศึกษา อาชีพ และสวัสดิการสังคม นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีดีข้ึน ท้ังทางดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม ถือเปนวิธีการหนึ่งในการนําคนพิการกลับสูสังคม ใหสามารถชวยเหลือตนเองไดมากท่ีสุด 
ตลอดจนสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีการแตงตั้งคณะทํางาน One Stop Service 
2 มีการประชุมคณะทํางาน One Stop Service เพ่ือวางแนวทางการจัดตั้งหนวยบริการ One 

Stop Service และการจัดทําคูมือมาตรฐานและแนวทางการดําเนินงาน One Stop Service 
3 มีการจัดตั้งหนวยบริการ One Stop Service 
4 มีการจัดทําคูมือมาตรฐานและแนวทางการดําเนินงาน One Stop Service 
5 สรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลมาพัฒนาตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560 – 2563 :  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 * รอพิจารณาจากขอมูลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2559 
2 
3 
4 
5 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จ ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จ - - - 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
แหลงขอมูล ฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจากสรุปผลการดําเนินงาน 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นางสุมาลี  วณิชสัมพันธ หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6789 
ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวภัทรียา  สุวรรณชาตรี หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6738 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 14 : จํานวนครั้งของการออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวย
ความพิการและจัดอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
หนวยวัด : จํานวนครั้ง 
 

น้ําหนัก  : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
การออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค หมายถึง โครงการสงเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดเพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการออกหนวยบริการเชิงรุกในสวนภูมิภาค เพ่ือใหคนพิการใน
สวนภูมิภาคไดเขาถึงบริการดานขาเทียม และอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ท้ังนี้ไดมีการจัดอบรมเพ่ิมพูนทักษะการตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยความพิการใหแกบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนคนพิการ ตาม พ.ร.บ. 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สงผลใหคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) สามารถเขาถึงบริการ
ภาครัฐไดอยางท่ัวถึงและเสมอภาค  เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพ่ึงตนเองได 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2559 - 2563 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมมีการออกหนวยบริการเชิงรุก 
2 ออกหนวยบริการเชิงรุกและจัดการอบรมในสวนภูมิภาค 1 ครั้ง/ป และมีการสรุปรายงานผล

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค  นําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน 
3 ออกหนวยบริการเชิงรุกและจัดการอบรมในสวนภูมิภาค 2 ครั้ง/ป และมีการสรุปรายงานผล

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค  นําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน 
4 ออกหนวยบริการเชิงรุกและจัดการอบรมในสวนภูมิภาค 3 ครั้ง/ป และมีการสรุปรายงานผล

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค  นําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน 
5 ออกหนวยบริการเชิงรุกและจัดการอบรมในสวนภูมิภาค 4 ครั้ง/ป และมีการสรุปรายงานผล

การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค  นําเสนอตอผูบริหารหนวยงาน 
 

 

คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 

จํานวนครั้งของการออกหนวยบริการเชิงรุก
ในสวนภูมิภาค 

4 
ครั้ง/ป 

4 
ครั้ง/ป 

4 
ครั้ง/ป 

4 
ครั้ง/ป 

4 
ครั้ง/ป 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวนครั้ง 5 5 5 
 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
 

แหลงขอมูล ฝายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจาก สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดฯ 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางสุมาลี  วณิชสัมพันธ หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6789 
ผูจัดเก็บขอมูล        : นางสาวภัทรียา  สุวรรณชาตรี หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6738 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 



                  
 
            แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 

  104 
 

ตัวช้ีวัด SNMRI 15 : จํานวนการจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในสวนภูมิภาค 
 

หนวยวัด : จํานวนแหง 
 

น้ําหนัก : รอยละ – (วัดในป พ.ศ. 2560) 
 

คําอธิบาย :  
การจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในสวนภูมิภาค มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปวยและคนพิการ

ในสวนภูมิภาค สามารถเขาถึงบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีมาตรฐาน ทันเวลาและเหมาะสมกับ
สภาพคนพิการ และเพ่ือเปนการสรางเครือขายการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานกายอุปกรณระดับตติยภูมิและ
ระบบสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยความพิการในสวนภูมิภาค                 
 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2560 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 ในป พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในสวนภูมิภาค 1 แหง 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
จํานวนการจัดตั้งศนูยฟนฟูฯ ในสวนภูมิภาค - 1 

แหง/ป 
- - - 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

จํานวนแหง - - - 
 
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจาก รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงาน 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางจุฬาลักษณ  สอนดิษฐ           หมายเลขติดตอ :  02 590 4242 ตอ 6731 
  
ผูจัดเก็บขอมูล        : นางวรินทร  ยิ้มเรือง          หมายเลขติดตอ :  02 590 4242 ตอ 6724 
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดท่ี SNMRI 16 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินแผนงาน/โครงการ ภายใตโครงการสนับสนุนการเปน
เมืองสุขภาพในอาเซียน 
 

หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 

น้ําหนัก   : รอยละ 10 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ

นานาชาติ (Thailand as World Class Health Care Destination) พ.ศ. 2555 – 2559 มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ รวมท้ังเพ่ือเสริมสรางและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันดานธุรกิจสุขภาพ ดวยความมุงม่ันพัฒนาการจัดระบบสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาประเทศไทย
ใหมีมาตรฐานระดับสากลท้ังภาครัฐและเอกชน ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ซ่ึงกรมการแพทยไดกําหนดยุทธศาสตรกรมการแพทยสูประชาคมอาเซียน ไวเปนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขขางตน  
  สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในฐานะหนวยราชการท่ีเปนผูนําทางดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย ไดรับงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ สูอาเซียนหลายโครงการ จึงกําหนดใหมีการวางแผนการดําเนิน
โครงการ การจัดทํา MOU หรือ MOD การติดตามประเมินผลโครงการอยางเปนระบบ ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลการดําเนินโครงการมา
วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและวางแผนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความรวมมืออยางยั่งยืนตอไป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 วิเคราะหผลการดําเนินโครงการ ปงบประมาณท่ีผานมา 
2 จัดทําหรือทบทวนแผน/ โครงการ ปงบประมาณปจจุบัน 
3 ดําเนินการตามแผน/ โครงการ ปงบประมาณปจจุบัน ไดรอยละ 100 
4 สรุปประเมินผลและจัดทํารายงานเสนอผูบริหารหนวยงาน และผูบริหารกรม 
5 กําหนดทิศทางการดําเนินการสูประชาคมอาเซียของหนวยงานและจัดทํารายงาน

เสนอกรมการแพทย  
 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 
   

ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

ระดับความสําเร็จ - 5 5 
 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล กลุมภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจาก สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีหนวยงานสง
ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางดารณี   สุวพันธ หมายเลขติดตอ :  0 2591 4242 ตอ 6715 
 

ผูจัดเก็บขอมูล        : นางฌานิยา เทพพนม   หมายเลขติดตอ :  0 2591 4242 ตอ 6715 
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
 
 



                  
 
            แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 

  106 
 

ตัวช้ีวัดท่ี SNMRI 17 : รอยละของบุคลากรท่ีผานสมรรถนะการบริการอยางมีคุณภาพ (เรื่องคนพิการ) 
 

หนวยวัด : รอยละ 
 

น้ําหนัก : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
การประเมินผลสมรรถนะบุคลากรในเรื่องคนพิการ หมายถึง การประเมินความรู ความสามารถ ในเรื่อง

ระบบงานพ้ืนฐานในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ สามารถใหการชวยเหลือผูรับบริการเบื้องตนได การมีความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับคนพิการท้ังประเภทคนพิการและสิทธิประโยชนคนพิการดานการแพทย สามารถวางแนวทางปองกัน
ความเสี่ยงสําคัญภายในหนวยงานได เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

ระดับ บุคลากร คําอธิบาย วิธีการตรวจสอบ 

ระดับท่ี 0 ไมแสดงสมรรถนะดานนี้อยางชัดเจน 

ระดับท่ี 1 มีความรูเรื่องระบบงานพ้ืนฐานในสถาบันสิรินธรฯ 

 บุคลากรท่ีบรรจุรับเงินเดือน

ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ในสถาบันสิรินธรฯ นอยกวา 

5 ป 

- สามารถบอกบริการพ้ืนฐานท่ีมีใน
สถาบันสิรินธรฯ ได 

- ความเสี่ยง : ทราบความเสี่ยงสําคัญ
ภายในหนวยงานตนเอง 

- สิ่งแวดลอม : สามารถจําแนกขยะ
ชนิดตาง ๆ ได 

- การปองกันการติดเชื้อ : สามารถ
ลางมือ 7 ข้ันตอนได 

- การดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย 
(code 9) : ทราบเบอรโทรศัพทท่ี
ตองโทรแจงเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินกับ
ผูปวยหรือผูรวมงาน 

- ภัยสุขภาพ : ทราบภัยสุขภาพท่ีอาจ
เกิดในการทํางานของตนเอง 

- อัคคีภัย : ทราบเบอรโทรศัพทท่ี
ตองโทรแจงเม่ือเกิดอัคคีภัย (แจง
ตะวันแดง) 

 
 

 

หัวหนางานทดสอบเองภายใน

หนวยงาน ท้ังนี้ ตองผานการ

ประเมินครบท้ัง 7 ขอ 
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ระดับ บุคลากร คําอธิบาย วิธีการตรวจสอบ 

ระดับท่ี 2 มีความรูเรื่องความพิการ/คนพิการเบ้ืองตน ทราบระบบงานพ้ืนฐานในสถาบันสิรินธรฯ และสามารถใหการ

ชวยเหลือผูรับบริการเบ้ืองตนได 

 บุคลากรท่ีบรรจุรับเงินเดือน

ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ในสถาบันสิรินธรฯ มากกวา/

เทากับ 5 ป 

มีความสามารถในระดับท่ี 1 และ 

ดานความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนพิการ  

- สามารถชวยเหลือคนพิการทางกาย
และการเคลื่อนไหว เชน เข็นรถนั่ง
คนพิการทางตรง ทางลาด ชวย
เคลื่อนยายคนพิการไดอยางถูกตอง
ตามหลักการและไมเปนการทําให
คนพิการลําบาก/อับอาย 

- สามารถใหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
บริการในสถาบันสิรินธรฯ ได 

ดานระบบงานท่ีสําคัญ 

- ความเสี่ยง : ทราบชองทางการ
รายงานความเสี่ยงภายในองคกร 
และสามารถจําแนกระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงได (A-I) 

- การปองกันการติดเชื้อ : ผานการ
อบรมการควบคุมและปองกันการ
ติดเชื้อประจําป  (โดย
คณะกรรมการควบคุมและปองกัน
การติดเชื้อ) 

- การดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย 
: สามารถใหการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม (ผานการ
อบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
ประจําป) 

- ภัยสุขภาพ : ทราบภัยสุขภาพท่ีอาจ
เกิดจากการทํางานของตนเองและ
สามารถปองกันเบื้องตนได 

- อัคคีภัย : ทราบข้ันตอนปฏิบัติเม่ือ
เกิดเหตุเพลิงไหมในหนวยงาน
ตนเองและในองคกร 

 

- ประกาศนียบัตรผานการ
อบรมการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic life support) 
และการอบรมประจําปของ
คณะกรรมการควบคุมและ
ปองกันการติดเชื้อ 

- หัวหนางานตรวจสอบภายใน
หนวยงาน หัวขอดานความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับคนพิการ ตอง
ผานการประเมินครบท้ัง 2 ขอ 
ท้ังนี้ สําหรับกลุมภารกิจ
อํานวยการ ในปแรกอนุโลม
ตองผานการประเมิน 1 ใน 2 
ขอ โดยปถัดไป ตองผานการ
ประเมินครบท้ัง 2 ขอ และ
สวนหัวขอดานระบบงาน
สําคัญ ตองผานการประเมิน
ครบท้ัง 5 ขอ 
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ระดับ บุคลากร คําอธิบาย วิธีการตรวจสอบ 

ระดับท่ี 3 มีความรูเรื่องความพิการ/คนพิการและระบบงานภายในสถาบันสิรินธรฯ ระดับปานกลาง 

 บุคลากรท่ีบรรจุรับเงินเดือนใน

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป นัก

วิชาชีพ กายภาพบําบัด 

กิจกรรมบําบัด นักแกไขการ

พูด นักกายอุปกรณ ชางกาย

อุปกรณทุกคน แพทยระดับ

ต่ํากวาชํานาญการพิเศษ 

พยาบาลระดับต่ํากวาชํานาญ

การพิเศษ 

มีความสามารถในระดับท่ี 2 และ 

ดานความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนพิการ 

- สามารถบอกประเภทคนพิการท่ี
เปนผูรับบริการหลักของสถาบันสิ
รินธรฯ และทราบความเสี่ยงสําคัญ
ท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูรับบริการแตละ
กลุมได 

- สามารถใหคําแนะนําเรื่องสิทธิ
ประโยชนคนพิการดานการแพทย
ตาม พรบ.สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

- สามารถอธิบายข้ันตอนการ
ใหบริการภายในหนวยงานตนเอง
ได 

- สามารถถายทอดความรูดานการ
ฟนฟูฯ หรือความรูเก่ียวกับบริการ
ภายในหนวยงานตนเองแกบุคลากร
ภายในองคกรได (เฉพาะกลุมแพทย 
พยาบาล และนักวิชาชีพ) 

ดานระบบงานสําคัญ 

- ความเสี่ยง : สามารถวิเคราะห
สาเหตุของความเสี่ยงและแกไข
เบื้องตนได 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน

หนวยงาน ท้ังนี้ หัวขอดานความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับคนพิการ ตอง

ผานการประเมินครบท้ัง 4 ขอ 

และหัวขอดานระบบงานสําคัญ 

ตองผานการประเมินครบท้ัง 1 

ขอ 
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ระดับ บุคลากร คําอธิบาย วิธีการตรวจสอบ 

ระดับท่ี 4 วางแผนเพ่ือกําหนดเปาหมายและจัดกระบวนการบริการอยางมีคุณภาพ 

 ขาราชการระดับชํานาญการ

พิเศษ หัวหนางาน หัวหนา

ฝาย หัวหนากลุมงาน รอง

ผูอํานวยการระดับชํานาญ

การ/ชํานาญการพิเศษ 

มีความสามารถในระดับท่ี 3 และ 

ดานความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนพิการ  

- สามารถถายทอดความรูดานการ
ฟนฟูฯ หรือความรูเก่ียวกับบริการ
ในหนวยงานของตนเองแกทีมงาน
และองคกรภายนอกได 

- วางแผน ใหบริการ และวัดผลลัพธ
เชิงคุณภาพของหนวยงานเพ่ือ
ตอบสนองผูรับบริการหลักของ
องคกรไดตามมาตรฐานวิชาชพี 

- มีการกําหนดตัวชี้วัด ติดตาม และ
วิเคราะหผลการดําเนินงานตัวชี้วัด
ดานคุณภาพบริการคนพิการอยาง
เหมาะสม 

ดานระบบงานสําคัญ  

- ความเสี่ยง : สามารถวางแนวทาง
ปองกันความเสี่ยงสําคัญภายใน
หนวยงาน หรือประสานระหวาง
หนวยงานเพ่ือปองกันความเสี่ยง
อยางเหมาะสม และกํากับติดตาม
ผลลัพธได 

- การปองกันการติดเชื้อ : สามารถ
วางระบบเพ่ือปองกันการ
แพรกระจายเชื้อสําหรับผูปวยใน
หนวยงาน หรือเฝาระวังการติดเชื้อ
สําคัญในหนวยงานได 

- ภัยสุขภาพ : สามารถเฝาระวังภัย
สุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนในหนวยงาน
และวางแผนปองกันได 

- อัคคีภัย : สามารถใหคําแนะนํา 
(supervise) และนําทบทวนซอม
แผนงานภายในหนวยงาน 

 

ติดตามผลจากการดําเนินการของ

หนวยงาน ท้ังนี้ หัวขอดานความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับคนพิการ ตอง

ผานการประเมินครบท้ัง 2 ใน 3 

ขอ และหัวขอดานระบบงาน

สําคัญ ตองผานการประเมินครบ

ท้ัง 4 ขอ 
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ระดับ บุคลากร คําอธิบาย วิธีการตรวจสอบ 

ระดับท่ี 5 วางแผนเพ่ือกําหนดเปาหมายและจัดกระบวนการบริการอยางมีคุณภาพ 

 ผูอํานวยการ ขาราชการระดับ

เชี่ยวชาญ 

มีความสามารถในระดับท่ี 4 และ 

- วิเคราะหกลยุทธในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติท่ีสอดคลอง เชื่อมโยง กับ
นโยบายระดับกรม กระทรวง และ
ระดับชาติ 

- วิเคราะหและนําเสนอขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในระดับชาติ ท่ีสอดคลอง
กับกระแสสถานการณระดับโลก 

- วิเคราะหกลยุทธการจัดการความ
เสี่ยงระดับองคกร 

ติดตามจากผลการดําเนินงานของ

องคกร (จากรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสถาบันสิรินธร

เพ่ือการฟนฟูฯ : โดยมีคา

เปาหมาย รอยละ 80) 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  
 

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
รอยละของบุคลากรท่ีผานสมรรถนะการ
บริการอยางมีคุณภาพ (เรื่องคนพิการ) 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

รอยละ - - - 
 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บ : 
 

แหลงขอมูล ทุกหนวยงานในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจาก ผลการประเมินผลสมรรถนะบุคลากรในเรื่องคนพิการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : นางจุฬาลักษณ  สอนดิษฐ          หมายเลขติดตอ :  02 590 4242 ตอ 6731 
 
ผูจัดเก็บขอมูล        : นางสาวภิวรรณ  มนัสตรง           หมายเลขติดตอ :  02 590 4242 ตอ 6724 
 
หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 18 : รอยละความสําเร็จในการดําเนินการแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 
หนวยวัด  : รอยละ 
น้ําหนัก    : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
คําอธิบาย:  

ความสําเร็จในการดําเนินการแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร หมายถึง การดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ท้ังในแผนเงินบํารุงและและแผนเงินงบประมาณ (ในงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และ
งบรายจายอ่ืน) ท่ีสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของสถาบันสิ
รินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย/
ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย/ยุทธศาสตรของกรมการแพทย  

 
การติดตามผล ปละ 1 ครั้ง (ตัวชี้วัดรายป รอบ 12 เดือน)  

สูตรคํานวณ จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  x 100 
จํานวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร รอยละ 60 
2 ผลสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร รอยละ 65 
3 ผลสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร รอยละ 70  
4 ผลสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร รอยละ 75 
5 ผลสําเร็จในการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร รอยละ 80 

 
คาเปาหมายในป พ.ศ. 2559 – 2563  

ป พ.ศ.  2559 2560 2561 2562 2563 
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 
2556 2557 2558 

รอยละ 80.5 88 - 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
 

แหลงขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล 

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลจาก ผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท้ังในแผนเงินบํารุงและแผนเงิน
งบประมาณประจําป 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นางจุฬาลักษณ  สอนดิษฐ หมายเลขติดตอ :  02 591 4242 ตอ 6731 
 

ผูจัดเก็บขอมูล        :  นางสาวอมรรัตน  สิระมนต หมายเลขติดตอ :  0 2591 4242 ตอ 6724 
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัด SNMRI 19 : ระดับความสําเร็จในการเปนองคกรสมรรถนะสูง 
 

หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 
 

น้ําหนัก  : รอยละ 5 (ป พ.ศ. 2559) 
 

คําอธิบาย :  
องคกรสมรรถนะสูง ในท่ีนี้องคกรขอยึด PMQA เปนกรอบการบริหารจัดการองคกร โดยมุงเนนปรับปรุง

องคกรอยางรอบดานและอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ัง 7 หมวด คือ   
หมวด 1 การนําองคกร : เปนการประเมินการดําเนินการของผูบริหารในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงค 

คานิยม ความคาดหวังในผลการดําเนินการ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การกํากับองคกรท่ีดี และดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : เปนการประเมินวิธีการกําหนดและถายทอดประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก  และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือนําไปปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาของการ
ดําเนินการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย : เปนการประเมินการกําหนดความ
ตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสรางความสัมพันธ และการกําหนดปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : เปนการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห 
จัดการ และปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานขององคกร 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล : เปนการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู การสรางความผาสุก
และแรงจูงใจของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ีตามทิศทางองคการ 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ : เปนการประเมินการจัดการกระบวนการ การใหบริการ และ
กระบวนการอ่ืนท่ีชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือใหบรรลุพันธ
กิจขององคการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ : เปนการประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการในมิติ
ดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนาองคการ 
 

 
ป พ.ศ. 2559 วัดระดับความสําเร็จการดําเนินงานในหมวด 1 และหมวด 2 โดยมีคาน้ําหนักและเกณฑการให
คะแนนดังนี ้
หมวด 1 การนําองคกร 
น้ําหนัก : รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : 

องคประกอบท่ีสําคัญในการวัดสมรรถนะของหมวดการนําองคกร มีจํานวน 10 ขอ ดังนี้  
1) ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ทิศทาง และความคาดหวังท่ีชัดเจน 
2) ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางขององคกรอยางเหมาะสม 
3) ผูบริหารมีวิธีการสื่อสารท่ีดี ในการถายทอดนโยบาย กฎเกณฑ วิสัยทัศน ข้ันตอนปฏิบัติงานกับ

บุคลากรในองคกร 
4) ผูบริหารมีวิธีในการกระตุน โนมนาว และผลักดันบุคลากรใหทํางานบรรลุตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
5) ผูบริหารมีบทลงโทษตอบุคลากรในองคกรอยางยุติธรรมในกรณีท่ีมีการปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจทุจริต 
6) ผูบริหารมีการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับองคกรท่ีดี ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานรัฐ สังคมและ

สิ่งแวดลอม, ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย, ดานองคกร และดานผูปฏิบัติงาน 
7) ผูบริหารมีการนําคานิยมองคกร SNMRC มาเปนขอปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ 
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8) ผูบริหารมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรในระดับตางๆ สามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม 
9) ผูบริหารมีการวิเคราะห ทบทวนขอมูลผลการดําเนินงานจากทุกดาน  
10) ผูบริหารมีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน : หมวด 1 การนําองคกร 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการนําองคกร จํานวน 6 ขอ 
2 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการนําองคกร จํานวน 7 ขอ 
3 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการนําองคกร จํานวน 8 ขอ 
4 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการนําองคกร จํานวน 9 ขอ 
5 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการนําองคกร จํานวน 10 ขอ 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
น้ําหนัก : รอยละ 2.5 
คําอธิบาย : 

หมวดนี้ถือเปนหัวใจในการกําหนดทิศทางขององคกร องคประกอบท่ีสําคัญสําหรับหมวดนี้คือ 
1) มีการวางแผนยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคกร และสอดคลองกับกรมการแพทย 
2) มีการใชขอมูลจริงในสภาวะแวดลอมจริงในการกําหนดยุทธศาสตรขององคกร 
3) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรแบบมีสวนรวม 
4) มีการกําหนดเปาหมายและวิเคราะหศักยภาพองคกรอยางเปนระบบ 
5) มีการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เขากับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร 
6) มีแผนยุทธศาสตรท่ีมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนตอการเปลี่ยนแปลงไดเทาทันสถานการณ 
7) มีแผนระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
8) มีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตรขององคกร 
9) มีการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
10) มีการดําเนินงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงขององคกร 
 

เกณฑการใหคะแนน : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร จํานวน 6 ขอ 
2 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร จํานวน 7 ขอ 
3 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร จํานวน 8 ขอ 
4 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร จํานวน 9 ขอ 
5 หนวยงานมีองคประกอบท่ีสําคัญในหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร จํานวน 10 ขอ 

 

เกณฑการใหคะแนน : ป พ.ศ. 2561 - 2563  
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 * อยูระหวางการพิจารณาจัดทําเกณฑการใหคะแนน 
2  
3  
4  
5  
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บ 
แหลงขอมูล ฝายแผนงานและประเมินผล  

วิธีการจัดเก็บ เก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไวในเกณฑการใหคะแนน 

 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : หมายเลขติดตอ :   
 

ผูจัดเก็บขอมูล        : หมายเลขติดตอ :   
 

หมายเหตุ : รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

1) การวิเคราะหดานนโยบาย (Policy : P) 

สาระสําคัญของนโยบาย สภาพการณ ทางออกในการพัฒนา 

1. บุคลากรมีคานิยมท่ีสอดคลองกับ HRML 

/ บุคลากรมีสมรรถนะสูง / บุคลากรมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

 

- หนวยงานมีคานิยมคือ SNMRC ประกอบดวย Service mind / Knowledge sharing / Merit 

/ Respect / Customer focus แตยังไมไดเชื่อมโยงกับคานิยมสรางสรรคของกรมการแพทย  

- มีแผนจริยธรรมองคกร แตยังไมสามารถวัดผลเชิงพฤติกรรม  

- มีการประเมินสมรรถนะเพ่ือนํามาใชในการเลื่อนเงินเดือน แตยังไมมีแผนสมรรถนะรายบุคคล 

SN 1 (P) : พัฒนาทรัพยากร

บุคคลทุกสาขาใหมีสมรรถนะสูง 

มีจริยธรรมคุณธรรม และมีความ

พึงพอใจในการทํางาน 

2. ปญหาบริการดานการแพทยท่ีสําคัญของ

ประเทศไดรับการแกไข / ดําเนินการแกไข

ปญหาบริการดานการแพทยท่ีสําคัญตาม

บทบาทของกรมการแพทย 

- คนพิการบางประเภทยังเขาไมถึงบริการดานการฟนฟูอยางท่ัวถึง รวมถึงสิทธิประโยชนของคน

พิการท่ียังไมเทาเทียมกับทุกกองทุน  

- ยังไมมีฐานขอมูลคนพิการในระดับประเทศเชิงคุณภาพ มีเฉพาะเชิงปริมาณจากสํานักงานสถิติ 

และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

SN 2 (P) : พัฒนาระบบบริการ

ดานฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยในระดับประเทศ 

 

3. สถาบันของกรมการแพทยมีความเปนเลิศ

ทางวิชาการท่ีสามารถแกไขปญหาสุขภาพท่ี

สําคัญของประเทศ / พัฒนาสถาบันกรมการ

แพทยสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

- มีการพัฒนาบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับตติยภูมิและสูงกวา และมี

การถายทอดองคความรูใหแกบุคคลากร แตในดานการวิจัยนั้น ยังไมมีผลงานวิจัย TA ท่ีสามารถ

แกไขปญหาสาธารณสุขในระดับประเทศ  รวมถึงผลงานดานนวัตกรรม และระบบสงตอยังมี

ทิศทางไมชัดเจน 

SN 3 (P) : พัฒนาความเลิศดาน

การฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยใหครอบคลุมทุกดาน

โดยเฉพาะดานงานวิจัย 

4. ระบบสารสนเทศและจัดการความรูท่ี

เขาถึงงาย 

 

- มีระบบสารสนเทศท่ีประชาชนเขาถึงไดผาน ทาง www.snmrc.go.th แตยังไมมีการใช IT เพ่ือ

ใหบริการผูปวยท่ีเขารับบริการ และไมมีการพัฒนา website เปนภาคภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ 

AEC 

- ไมมีการสํารวจความตองการของประชาชนในดานขอมูล 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกไดไมครบถวน 

SN 4 (P) : พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความ

ทันสมัยตอบสนองความตองการ

ลูกคาภายในและภายนอกท้ังดาน

บริหาร บริการ และวิชาการ 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN)  

1) การวิเคราะหดานนโยบาย (Policy : P) (ตอ) 

สาระสําคัญของนโยบาย สภาพการณ ทางออกในการพัฒนา 

5. เครือขายบริการสุขภาพมีศักยภาพดาน

บริหารจัดการบริการ และวิชาการ รวมท้ัง

มีความพรอมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินและ

ภัยภิบัติตาง ๆ / สรางความเข็มแข็งและ

เชื่อมโยงการดําเนินงานกับเขต 

- มีการดําเนินงานเปนรูปธรรมในโรงพยาบาล ระดับจังหวัด แตยังไมไดเชื่อมโยงกับ

เขตบริการสุขภาพและภัยพิบัติดานคนพิการยังไมไดดําเนินการ 

 

SN 5 (P) : เสริมสรางความเขมแข็งดาน

บริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

ใหแกเครือขายบริการสุขภาพ 

 

 

6. กรมการแพทยมีความรวมมือดาน

วิชาการและบริการทางการแพทยกับ

ประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลก / 

สรางความรวมมือท้ังดานวิชาการและ

บริการทางการแพทยรวมกับประชาคม

อาเซียน และสุขภาพโลก 

 

ป พ.ศ. 2557 : มีการดําเนินการดานอาเซียนกับ 5 ประเทศ ไดแก เมียนมาร ลาว 

เวียดนาม บูรไน มาเลเซีย สวนใหญเปนการใหองคความรู 

ป 2558 : ไดเตรียมการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาสุขภาพคนพิการในระดับอาเซียน 

รวมกับ 9 ประเทศ  

แตหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมเขาใจในทิศทาง และนโยบายสุขภาพอาเซียนโดยเฉพาะ

คนพิการ และยังไมไดบูรณาการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

อยางแทจริง 

SN 6 (P) : บูรณาการความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ

คนพิการ ในภาพรวมของประเทศ 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

งบประมาณใหเกิดธรรมาภิบาล        

และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มีการดําเนินงานตามระเบียบทางราชการ ท่ีมีข้ันตอนมาก เพ่ิมภาระงาน ไมทันสมัย 

ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน สงผลใหการดําเนินงานขององคกรลาชา ไมทันตอ

สถานการณ 

 

 

SN 7 (P) : เสริมสรางการดําเนินงานดาน

บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

2) การวิเคราะหความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder : S) 
 

 

ท่ีมา สภาพปญหาและความตองการ ทางออกในการพัฒนา 

1. บุคลากรภายในองคกร (จะทํางาน

ไดประสิทธิผลสูงสุด ถา….) 

 

- มีความรู ความสามารถเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

- ไดรับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 

- สรรหาบุคลากรท่ีจําเปนบางสาขาเพ่ือใหองคกรสามารถจัดบริการไดอยาง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

- มีการวางระบบความกาวหนาในสายวิชาชีพของบุคลากร 

- สรางวัฒนธรรมองคกร คานิยม จริยธรรม คุณธรรมท่ีพึงประสงค 

- จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร อุปกรณ และเครื่องมือทางการแพทยท่ี

ครบถวน ทันสมัย 

- มีการจัดสวัสดิการ และมีการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและปรับปรุงสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการ

ทํางาน 

- สงเสริมใหมีการทํางานเปนทีม  

- มีการวางแผน กํากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ 

 

 

 

SN 8 (S) : จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให

ตอบสนองตอสมรรถนะ และมีการกําหนด

ความกาวหนาในสายวิชาชีพตางๆ เพ่ือสรางขวัญ

และกําลังใจแกบุคลากรในองคกร 

 
SN 9 (S) : ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรตามคานิยม
ของหนวยงาน (SNMRC) เพ่ือใหบุคลากรมีสวน
รวมในการพัฒนาองคกร 
 

SN 10 (S) : พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือนําไปสู

วางแผนและสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

SN 11 (S) : สรางเสริมสภาพแวดลอมใหเอ้ือ

และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

 

SN 12 (S) : มีการจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

2) การวิเคราะหความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder : S) (ตอ) 

ท่ีมา สภาพปญหาและความตองการ ทางออกในการพัฒนา 

2. ลูกคาหลัก 

2.1 ผูใชบริการทางดานสุขภาพ (ความ

ตองการ ความเดือดรอน คาดหวัง ) 

- จัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ดวยเครื่องมือทันสมัย 

- จัดบริการท่ีเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

- บริการดวยความรวดเร็วและลดข้ันตอนในการใหบริการ 

- บริการดวยความสุภาพและเต็มใจใหบริการ  

- ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิทธิทางการแพทย การรักษาและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

ท่ีตรงกับความตองการ 

- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและปรับสภาพแวดลอมสําหรับคนพิการและทุก

คนในสังคมเขาถึงและใชประโยชนได 

 

SN 13 (S) : ยกระดับการบริการท่ีเนน

ประสิทธิภาพ คุณภาพ ท่ีทันสมัย รวดเร็ว เทา

เทียม อยางแทจริง 

  

SN 14 (S) : จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและ

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือสําหรับคนพิการและทุกคนใน

สังคมเขาถึงและใชประโยชนได โดยประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับคนพิการ 

เพ่ือผลักดันการใชกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการ

จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการใน

หนวยบริการทุกระดับ 

 

2.2 ผูใชบริการทางดานความรู - ผลิต/พัฒนาหลักสูตรการอบรม การประชุม สัมมนาท่ีตอบสนองความ

ตองการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- มีสื่อคูมือแนวทางทางดานเวชศาสตรฟนฟู 

- พัฒนาหนวยงานใหเปนสถานท่ีศึกษาดูงานใหกับหนวยงานท่ีสนใจ 

- ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ดานวิชาการทางดานเวชศาสตรฟนฟู 

 

SN 15 (S) : พัฒนาและยกระดับองคความรู 

ถายทอดเทคโนโลยีดานเวชศาสตรฟนฟู โดยการ

ผลิต/พัฒนาหลักสูตรการอบรม การผลิตสื่อ คูมือ 

แนวทาง และพัฒนาหนวยงานใหเปนสถานท่ี

ศึกษาดูงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

2) การวิเคราะหความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder : S) (ตอ) 

ท่ีมา สภาพปญหาและความตองการ ทางออกในการพัฒนา 

2.3 ผูใชบริการดาน

ผลิตภัณฑ (กาย

อุปกรณเสริม/เทียม) 

- ไดรับการประเมินความพิการจากแพทยและทีมสหวิชาชีพ เพ่ือใหคนพิการไดรับ

อุปกรณท่ีเหมาะสมกับความพิการ 

- ไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการท่ีตรงกับความตองการจําเปน มีคุณภาพ มาตรฐาน 

ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 

- ไดรับการฝกทักษะและใหคําแนะนําท่ีถูกตอง ครบถวนเก่ียวกับการใชอุปกรณจน

สามารถนําไปใชประโยชนได 

- คนพิการในพ้ืนท่ีหางไกลและขาดแคลนไดรับอุปกรณเครื่องชวยคนพิการท่ีเหมาะสม 

SN 16 (S) : ยกระดับการใหบริการอุปกรณเครื่องชวย
คนพิการโดยทีมสหวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญ  
 

SN 17 (S) : จัดหาและสนับสนุนเครื่องชวยคนพิการท่ี
ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ ท่ีตรงกับความ
ตองการจําเปนของคนพิการ ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และมีการฝกทักษะการใชอุปกรณท่ีถูกตอง เหมาะสม 
 

SN 18 (S) : ออกหนวยบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ีขาดแคลน 
เพ่ือสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 

3. ผูดําเนินการรวม 

(กรม กระทรวงท่ี

เก่ียวของ หนวยงานใน

สังกัด สป. สปสช) 

- ไดรับการสนับสนุนองคความรูเฉพาะทางจากทีมสหวิชาชีพดานเวชศาสตรฟนฟูท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ 

- มีการบูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

- รวมผลักดันนโยบายดานสุขภาพคนพิการสูการปฏิบัติ 

- เกิดเครือขายดานวิชาการ บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพท่ีเขมแข็ง 

- ไดรับองคความรู สื่อ แนวทาง คําแนะนํา ปรึกษาดานการฟนฟูสมรรถภาพท่ีตรงกับ

ความตองการจําเปน และตอบสนองเครือขายสุขภาพ 

- ไดรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เก่ียวกับการดําเนินงานดานสุขภาพคนพิการท่ีสามารถ

แกปญหาคนพิการไดอยางครอบคลุม เหมาะสม 

SN 19 (S) : สงเสริมใหเกิดการบูรณาการระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมผลักดันนโยบายดาน

สุขภาพคนพิการสูการปฏิบัติ 

 

SN 20 (S) : พัฒนาเครือขายดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ท่ีเขมแข็ง และมีการบูรณาการงานรวมกัน 

 

SN 21 (S) : พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ระดับประเทศท่ีสามารถแกปญหาคนพิการไดอยาง

ครอบคลุมเหมาะสม 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

3) การวิเคราะหสภาพการณภายในและสถานการณภายนอก (Business : B) 

3.1 ดานภารกิจ (Mission) 

ประเด็นการพัฒนา 
ทางออกในการพัฒนา 

ปจจุบัน แนวโนมอนาคต 

ภารกิจตามกฎพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการแพทย 

1) ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแกคนพิการและผูปวยตาม

กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการท่ีรับสงตอจากหนวยงาน

ท้ังในภาครัฐและเอกชน 

2) ศึกษา คนควา พัฒนางานวิชาการแพทยดานเวชศาสตรฟนฟู

ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทยแกบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข 

3) ปฏิบัติงานรวม สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานเวชศาสตร

ฟนฟู โดยเฉพาะในกลุมคนพิการแกสถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและ

เอกชน 

5) ใหการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการการปฏิบัติงาน ดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแกแพทยและบุคลากรดานสุขภาพท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

 

- มีแนวโนมการบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแกคนพิการและผูปวยท่ี

เปนสากล มีคุณภาพ ไดมาตรฐานระดับ

สากล (รองรับประชาคมอาเซียน) มีระบบ

การรับสงตอ คนพิการและผูปวยท่ีได

มาตรฐานสากล เปนสถาบันท่ีมีความเปน

เลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยแกคนพิการและผูปวยในภูมิภาค

อาเซียนท้ังดานบริการและดานวิชาการ 

ความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดาน

เวชศาสตรฟนฟู 

SN 22 (B) : พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรู ทักษะดาน

วิชาชีพทางดานการแพทยและสาธารณสุขดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย ทักษะการสื่อสาร การ

ปฏิบัติงานท่ีเปนสากลเพ่ือรองรับการเขาสู AEC 

 

SN 23 (B) : พัฒนาระบบการเงินการคลังเพ่ือจัดสรร

ทรัพยากรในการพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแกคนพิการและผูปวยท่ีเปนสากล 

 

SN 24 (B) : พัฒนาระบบการสงตอคนพิการและผูปวย

เพ่ือรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ (อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

3) การวิเคราะหสภาพการณภายในและสถานการณภายนอก (Business : B) (ตอ) 

3.2 ดานระบบบริหาร (4M)  

ประเด็นการพัฒนา 
ทางออกในการพัฒนา 

ปจจุบัน แนวโนมอนาคต 

Man 

- ขาดแคลนบุคลากรดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในบาง

สาขา ไดแก แพทยเวชศาสตรฟนฟู นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด 

นักแกไขการพูดและการสื่อความหมาย พยาบาลฟนฟูสภาพ นักกาย

อุปกรณ ชางกายอุปกรณ 

Man 

- ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะชางกาย

อุปกรณ ภายใน 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2560) 

SN 25 (B) : พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรู ทักษะดานวิชาชีพ

ทางดานการแพทยและสาธารณสุขดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย / ทักษะการสื่อสาร / การปฏิบัติ งานท่ีเปนสากล

เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน  

(ซํ้ากับ SN 22 (B)) 

Money 

- การจัดสรรงบประมาณดานการดูแลสุขภาพ (สงเสริม ปองกัน รักษา

และฟนฟู) มีความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงบริการจากสิทธิการรักษา 

Money 

- ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน การคลังเพ่ือให

การดูแลสุขภาพคนพิการเปนไปอยางท่ัวถึง 

SN 26 (B) : พัฒนาระบบการเงินการคลังเพ่ือจัดสรรทรัพยากร

ในการพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแกคน

พิการและผูปวยท่ีเปนสากล (ซํ้ากับ SN 23 (B)) 

Material 

- ขาดการประเมินความคุมคา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

เทคโนโลยีทางการแพทย 

Material 

- มีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีมีมูลคา

สูงมากข้ึน 

SN 27 (B) : สงเสริม สนับสนุนและผลักดันการประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย (Technology Assessment; TA) 

Management 

- ขาดระบบการสงตอคนพิการและผูปวยเพื่อรับการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยและระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทางดานการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย 

- ขาดกระบวนการควบคุมคุณภาพดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพฯ 

Management 

- พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพคนพิการท่ีเปน

สากล 

SN 28 (B) : พัฒนาระบบการสงตอคนพิการและผูปวยรองรับ

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ (อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ซํ้ากับ SN 24 (B)) 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

3) การวิเคราะหสภาพการณภายในและสถานการณภายนอก (Business : B) (ตอ) 

3.3 PESTLE 

ประเด็นการพัฒนา 
ทางออกในการพัฒนา 

ปจจุบัน แนวโนมอนาคต 

-E: ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคม

อาเซียนมีการเคลื่อนยาย/ไหลเวียนของ

ประชากรซ่ึงรวมท้ังแรงงาน โดยเฉพาะกลุมคน

พิการท่ีมีความตองการดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย  

    การเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ มีการ

ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การคมนาคมพัฒนา

มากข้ึน ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

จากการคมนาคม 

 

-S: สภาพสังคม มีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน และ

เปนชุมชนเมืองมากข้ึน 

 

 

- E: ทางเศรษฐกิจเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียนมี

แนวโนมวาธุรกิจการดูแลสุขภาพจะขยายตัว อาจมี

ผลใหเกิดการเคลื่อนยายบุคลากรทางการแพทย 

โดยเฉพาะดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

ในระดับเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

- S: ทางสังคมมีแนวโนมเปนสังคมผูสูงอายุ และ

จํานวนคนพิการเพ่ิมข้ึนท้ังจากการไมเขมแข็งของ

งานอาชีวอนามัย หรืออุบัติเหตุจากการคมนาคม 

SN 29 (B) : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือสราง

แรงจูงใจและเพ่ิมความม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ โดยเทียบเคียงกับ

ตางประเทศ พรอมเสริมแรงจูงใจเพ่ือสรางศักดิ์ศรี เกียรติยศและความ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการแกบุคลากร โดยเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

3) การวิเคราะหสภาพการณภายในและสถานการณภายนอก (Business : B) (ตอ) 

3.3 PESTLE (ตอ) 

ประเด็นการพัฒนา 
ทางออกในการพัฒนา 

ปจจุบัน แนวโนมอนาคต 

- T: เทคโนโลยีทางการแพทยพัฒนา

มากข้ึน 

 

 

 

- L: มีกฎหมายดานคนพิการเพ่ือสงเสริม

การเขาถึงบริการสุขภาพ เพ่ือมุงหวัง

สรางความเทาเทียมในสังคม ไดแก 

พ.ร.บ.สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 แตยังขาดกระบวนการ

นําไปสูการปฏิบัติ 

 

- T: เทคโนโลยีทางการแพทยพัฒนามากข้ึน มี

แนวโนมใชงบประมาณในการนําเขาเครื่องมือ 

อุปกรณเทคโนโลยีทางการแพทย  

 

 

- L: กฎหมายเก่ียวกับสิทธิ สวัสดิการคนพิการท่ี

เปนสากล เพ่ือสงเสริมความเสมอภาค 

SN 30 (B) : สงเสริม สนับสนุนและผลักดันการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย 

(Technology Assessment; TA) 
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ผลการศึกษาความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) 

3) การวิเคราะหสภาพการณภายในและสถานการณภายนอก (Business : B) (ตอ) 

3.4 Benchmark / Best Practice 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ทางออกในการพัฒนา 

ปจจุบัน แนวโนมอนาคต 

มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ 

บุคลากรในปฏิบัติงานฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแกคนพิการและผูปวย 

โดยมีคาตอบแทนสูง เกิดขวัญกําลังใจสูง

ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบริหารจัดการท่ีเปนสากล (World-

class) พรอมท้ังมีการสรางแรงจูงใจแก

บุคลากรทางการแพทยโดยเพ่ิม

คาตอบแทน สวัสดิการเพ่ือดึงบุคลากร

ทางการแพทยไปยังสถานพยาบาลท่ีมี

ทรัพยากรมากกวา และบุคลากรทางการ

แพทยโดยเฉพาะแพทยและพยาบาลเปน

วิชาชีพท่ีมีอิสระในการเคลื่อนยายใน

ภูมิภาคอาเซียน 

SN 31 (B) : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางแรงจูงใจและเพ่ิม

ความม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ โดยเทียบเคียงกับตางประเทศ พรอมเสริมแรงจูงใจเพ่ือ

สรางศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการแกบุคลากร โดยเฉพาะ

ระดับเชี่ยวชาญ (ซํ้ากับ SN 29 (B)) 
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สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามผูรับบริการทีส่ถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 
ตอประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

จัดเก็บขอมูลในเดือน มีนาคม 2558 

 

จากแบบสอบถาม 20 ชุด ตอบกลับจํานวน 12 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนผูปวย คิดเปนรอยละ 67.67 และรองลงมาเปนญาติหรือผูติดตามคิดเปน

รอยละ 33.33  

สวนท่ี 2 ประเด็นความเช่ือม่ัน/ไววางใจ 

 ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็นตอระดับความเชื่อม่ันและความไววางใจท่ีมีตอสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ 

5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

1. รอยละ 50 ของผูตอบแบบสอบถาม เชื่อม่ันและไววางใจคุณภาพของแพทยเฉพาะทางอยูใน

เกณฑมากท่ีสุด 

2. รอยละ 41.67 ของผูตอบแบบสอบถาม เชื่อม่ันและไววางใจคุณภาพของพยาบาลเฉพาะทางอยู

ในเกณฑมากท่ีสุด 

3. รอยละ 75 ของผูตอบแบบสอบถาม เชื่อม่ันและไววางใจคุณภาพของอุปกรณ เครื่องมือ 

เทคโนโลยีทางการแพทย อยูในเกณฑมาก 

4. รอยละ 41.67 ของผูตอบแบบสอบถาม เชื่อม่ันและไววางใจคุณภาพพฤติกรรมการบริการของ

บุคลากร อยูในเกณฑมากท่ีสุด 

5. รอยละ 58 ของผูตอบแบบสอบถาม เชื่อม่ันและไววางใจคุณภาพของระบบบริการทาง

การแพทย อยูในเกณฑมากท่ีสุด 

สวนท่ี 3  

3.1.เข็มมุงหรือจุดยืนในการพัฒนาของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟู ฯ 

 ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น โดยลําดับความตองการเข็มมุงหรือจุดยืนในการพัฒนาของสถาบัน 

สิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2563 สูงสุด จํานวน 3 ลําดับ ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1 การจัดบริการทางการแพทยในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูง  

ลําดับท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย  

ลําดับท่ี 3 การสรางองคความรู วิชาการ และถายทอด  
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3.2.ทิศทางขององคกร 

วิสัยทัศน : 

1. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ใน 3 เห็นดวยกับวิสัยทัศนขององคกร 

2. รอยละ 25 ของผูตอบแบบสอบถาม ใหความเห็นตอทิศทางวิสัยทัศนอยูในเกณฑดีถึงดีมาก  

3. ครอบคลุมการบริการ 

4. อยูในข้ันตอนกําลังพัฒนาท่ีดี 

5. ผูรับบริการสามารถนําไปพัฒนาไดจริง 

พันธกิจ : 

1. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ใน 5 อยากใหมีการเพ่ิมทักษะดานตางๆใหกับผูปวย เชน เลนกีฬา 

ขับรถ เปนตน 

2. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ใน 4 เห็นดวยกับทิศทางพันธกิจของหนวยงาน ซ่ึงมีความครบถวน 

และครอบคลุมท่ีดี 

3. เปนคําถามท่ีดีมากแตตอบไมถูก 

ยุทธศาสตร : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาหนวยงานเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย มุงสูการเปนองคการสุขภาพ

ระดับชาติ (NHA) และระดับสากล 

1. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ใน 3 เห็นดวยกับยุทธศาสตรท่ี 1  ซ่ึงหากสามารถปฏิบัติไดจริง ก็จะ

เปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 

2. ผูตอบแบบสอบถามบางทานมองวา การมุงสูการเปนองคการสุขภาพระดับชาติ (NHA) เปนเรื่องยาก 

และใหญเกินกวาท่ีจะทําไดจริง 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสราง/พัฒนา กํากับดูแลเครือขายวิชาการและบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยทุกระดับใหครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน 

1. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ใน 3 แสดงความเห็นตอยุทธศาสตรท่ี 2 ถือวาอยูในเกณฑดีมากและ

เห็นดวย เพราะผูรับบริการมองวาเปนการใหบริการท่ีครอบคลุมทุกภาคสวน 

2. รอยละ 17 ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นวา เปนเรื่องท่ีเปนไปไดยาก แตถาสามารถทําได

จริงก็จะเปนผลดี  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาขอเสนอทางดานนโยบาย กฎระเบียบ วาดวยเรื่อง กฎหมายของคนพิการ และ

ดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 

1. ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ใน 3 แสดงความเห็นตอยุทธศาสตรท่ี 3 อยูในเกณฑท่ีดี และเห็น

ดวย 

2. ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ใน 4 ตองการความชัดเจนใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน เชน ผลักดัน

ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และหากสามารถปฏิบัติไดตามยุทธศาสตรจะเปนผลดีมาก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

1. รอยละ 42 ของผูตอบแบบสอบถาม เห็นดวยกับยุทธศาสตรท่ี 4 ท่ีจะพัฒนาหนวยงานเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน เปนยุทธศาสตรท่ีแสดงความเห็นวาอยูในเกณฑท่ีดี  

2. รอยละ 8 ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นวา เปนเรื่องยากในทางปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเอ้ือตอการดําเนินงาน 

1. รอยละ 42 ของผูตอบแบบสอบเห็นดวยกับยุทธศาสตรท่ี 5 ท่ีจะพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเอ้ือ

ตอการดําเนินงาน  เปนยุทธศาสตรท่ีแสดงความเห็นวาอยูในเกณฑท่ีดี  

2. รอยละ 8 ของผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นวาควรปรับปรุงการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร

ขอนี้ใหดีกวาเดิม 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. อยากใหสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ มีหองตรวจปสสาวะและตรวจเลือด เพ่ือความสะดวก  

2. จํานวนผูปวยมีมากกวาผูชวยเหลือผูปวย จึงทําใหตองไปรอผูชวยฝกเรื่องการฟนฟูนาน จนบางครั้ง

รอจนหมดเวลา 

3. เพ่ิมบุคลากร ในสวนของนักกายภาพใหมากข้ึน 

4. เพ่ิมอุปกรณออกกําลังกายใหมากข้ึนกวาเดิม 

5. ใหมีหนวยงานกิจกรรม (IL) ใหทันสมัยกาวทันโลกดวย 

6. ควรพัฒนาระบบการบริการทางการแพทยดานการฟนฟู ใหเปนเลิศของกระทรวงสาธารณสุข 

ยิ่งข้ึนไป 

7. ควรมีสถานท่ี อาคารจอดรถ ใหสามารถรองรับไดเพียงพอกับผูปวยท่ีมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ  

8. มีสื่อตางๆ ท่ีจะชวยเหลือผูพิการ มีการบริการท่ีบาน กรณีท่ีไมสามารถมารับบริการเผยแพรท่ีศูนยได 

9. อยากใหเพ่ิมเวลา AT MIT ใหกับผูปวยใหนานกวานี้ ประมาณ 2 เดือนข้ึนไป 

10. เพ่ิมเวลาใหกับผูปวยในหองกายภาพ และหองกิจกรรม ถาผูปวยมากแคนั่งรอก็หมดเวลาแลว 

11. กิจกรรม (IL) ไมควรมีทุกวัน และตองมีสาระมากกวานี้ 

12. ควรพัฒนาเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และเปนกันเองกับผูปวยท่ีมารับบริการ เพ่ือใหเกิดความ

ประทับใจตอผูรับบริการ 
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สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามหนวยงานภายนอก 
เพ่ือสํารวจความตองการในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563) 

ของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
จัดเก็บขอมูลในเดือน เมษายน 2558 

 

จากแบบสอบถาม 47 ชุด ตอบกลับจํานวน 24 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานผูตอบแบบสอบถาม 

จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดคิดเปนรอยละดังตอไปนี้ 

รอยละ 24 มี 3 หนวยงานซ่ึงมีอัตรารอยละท่ีเทากันคือ หนวยงานสวนกลางภายในกระทรวงสาธารณสุข,
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป 

รอยละ 20.83 เปนโรงพยาบาลชุมชน  

รอยละ 4.17 อ่ืนๆ (มหาวิทยาลัย) 

สวนท่ี 2 ความตองการ/ความคิดเห็น ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

 2.1 เข็มมุงหรือจุดยืนการพัฒนาของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2559-
2563 

 จากแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามตองการมุงเนนในเรื่องใดมากท่ีสุด โดยวิเคราะหจากความถ่ีใน
การตอบแบบสอบถามขอท่ีมากท่ีสุดไปหาขอท่ีนอยท่ีสุด ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 1 การสรางองคความรู วิชาการ และการถายทอด 

ลําดับท่ี 2 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขรองรับความตองการของพ้ืนท่ี 

ลําดับท่ี 3 การจัดบริการทางการแพทยในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูง 

ลําดับท่ี 4 มีจํานวนเทากัน 3 ตัวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย, การเปนแหลงในการใหบริการองค
ความรู ขอมูลสารสนเทศเฉพาะทางดานการฟนฟูฯ และการเสริมสรางศักยภาพของเครือขายสุขภาพในพ้ืนท่ีบริการ 

ลําดับท่ี 5 การพัฒนาระบบการสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ    

อ่ืนๆ :  ถาทําเยอะไปจะเหนื่อยคนไมพอ แตถา focus งานจะสัมฤทธิ์ผลดี โดยเฉพาะขอมูล  ขาวสารท่ีจะ

เปนพ้ืนฐานของ KPI ตางๆ 

ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ มีเข็มมุงการพัฒนาในเรื่อง 

การสรางองคความรู วิชาการ และการถายทอดมากท่ีสุด ซ่ึงปจจุบันทางสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ไดสนับสนุนให

มีการสรางองคความรูใหมๆ งานวิจัยตางๆ เพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ ตลอดจนการผลิตงานวิจัยท่ีสามารถ

นําไปประยุกตใชประโยชนอยางชัดเจน เพ่ือเปนพ้ืนฐานตอการพัฒนาในดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยตอไป    

อีกท้ังยังสนับสนุนใหมีการเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแกแพทย

และบุคลากรดานสุขภาพในสถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐ และเอกชนอยางตอเนื่อง  
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2.2 ทิศทางการพัฒนาของโรงพยาบาล/สถาบัน หรือการรวมพัฒนาบริการรับรองในการกาวสูประชาคม

อาเซียน เข็มมุงการพัฒนาควรมุงเนนในเรื่องใด 

จากการวิเคราะหความถ่ีในการตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหสถาบันสิรินธรเพ่ือ

การฟนฟูฯ มีทิศทางในการพัฒนาศูนยหรือรวมพัฒนาบริการในการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยมีเข็มมุงในการพัฒนา

เรื่องตอไปนี้มากท่ีสุดเรียงตามลําดับความถ่ีในการตอบคําถามมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด  ดังนี้ 

ลําดับท่ี 1 การแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ องคความรู เทคโนโลยีทางการแพทยกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ลําดับท่ี 2 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศรองรับการบริการแกหนวยงานสุขภาพ 

ลําดับท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภาครัฐดานภาษา ความรูเก่ียวกับอาเซียน 

ลําดับท่ี 4 การเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้าท่ีมาจากการเคลื่อนยายประชากร 

จากการตอบแบบสอบถามจะเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามตองการมุงเนนใหสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯมีทิศ

ทางการพัฒนาบริการในการกาวสูประชาคมอาเซียนในเรื่อง การการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ องคความรู 

เทคโนโลยีทางการแพทยกับประเทศในประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด เพ่ือเสริมสรางและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข็งขันดานสุขภาพ และมุงม่ันพัฒนาการจัดบริการสุขภาพ บริการวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาประเทศไทยใหมี

มาตรฐานระดับสากล ภายใตความรวมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.3 ส่ิงสนับสนุนใดท่ีทานตองการสนับสนุนจากสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
แหงชาติ 

-  การกําหนดนโยบายตัวชี้วัดในระดับกระทรวงเปนการฟนฟูฯ ซ่ึงเม่ือถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดแลวจะทําให   
งาน ดานนั้นๆ ดําเนินไปไดดวยดี 

- การเผยแพรองคความรู วิชาการ ท่ีสามารถเขาถึงงาย 

- การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายในพ้ืนท่ีใหเกิดความเขาใจดานทักษะดานการฟนฟูฯ  

- ใหความรูกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหสามารถดูแลตนเองและครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- เทคโนโลยี องคความรูในการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยในระดับตติยภูมิ/เชี่ยวชาญท่ีเปนสากล 

  ท่ีสามารถทําใหหนวยงานอ่ืน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการฟนฟูผูพิการไดมากยิ่งข้ึน 

- ดานการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะ นักกายอุปกรณ ชางกายอุปกรณ นักกิจกรรมบําบัด 

- ดานการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขโดยเฉพาะ นักกายอุปกรณ ชางกายอุปกรณ นักกิจกรรมบําบัด 

- วิทยากรการอบรมตางๆ ซ่ึงปจจุบันทําไดดีแลว แตอยากใหประสานงานกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน เพ่ือนํามาซ่ึงขอมูลท่ีชัดเจน สามารถอางอิงได เนื่องจากเคยรวมงานกันมากอนแลวแตอาจจะ
ตองเพ่ิมการเกาะติดขอมูลใหมากยิ่งข้ึน 
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- เทคโนโลยีท่ีชวยในการดูแลผูพิการ ผูปวยติดเตียง เพ่ือใหผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองได 

- เครื่องมือ อุปกรณ เชน รถเข็นเด็ก รถนั่งไฟฟา ฯลฯ 

- เปนแหลงอบรมความรูดานวิชาการในการฟนฟูสมรรถภาพแกคนพิการ 

- การจัดประชุมพัฒนาดานวิชาการงานฟนฟูแกบุคลากรใหบริการ 

- ผลิตสื่อความรูดานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย ผูพิการ สําหรับใหผูปวย ผูพิการ ตลอดจนญาติและผูดูแลได
ศึกษา หาความรู ซ่ึงอาจเปนสื่อในรูปไฟลท่ีสามารถดาวโหลดได 

- ฐานขอมูลคนพิการและรายละเอียดการไดรับอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 
  (อาจรวมกับ สปสช.เพ่ือใหผูใหบริการเขาถึงขอมูลได) 

           - บริการอุปกรณเครื่องชวยความพิการ/เทคโนโลยีระดับสูงสําหรับคนพิการ 

 - เทคโนโลยีใหมๆดานการฟนฟูทางการแพทยทุกดาน 

 - การจัดการฝกอบรมถายทอดความรูเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

 - อุปกรณสําหรับซอมรถเข็น เชน ลอ(ยาง) เบาะ เบรก ท่ีวางเทา ชิ้นสวนตางๆ ของ Wheelchair 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการฟนฟูในอีก 5 ปขางหนา 

 - ขอเสนอเชิงนโยบายดานการฟนฟูสมรรถภาพ 

 - สนับสนุนดานวิชาการ งานฟนฟูสมรรถภาพ แก โรงพยาบาลชุมชน 

 จากการตอบแบบสอบถามสามารถวิเคราะหไดวา สิ่งท่ีหนวยงานภายนอกตองการการสนับสนุนจากสถาบัน

สิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ คือ  

1. องคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เชน เครื่องชวยความพิการ 

รถเข็นผูปวย รถนั่งไฟฟา ตลอดจนอุปกรณในการซอมรถเข็น เปนตน เพ่ือใหผูปวยสามารถฟนตัวไดอยางเต็ม

ศักยภาพ โดยผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล มีฐานขอมูลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับคนพิการอยางเปนระบบ 

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

2. เปนแหลงพัฒนาบุคลากรดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพ่ือให

เพียงพอตอการใหบริการ 

3. การสรางความเขมแข็งในการเพ่ิมพูนทักษะดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหกับเครือขายในพ้ืนท่ีอยาง

ตอเนื่องมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯใหเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน 

จากการตอบแบบสอบถามเพ่ือขอขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการนํามาพัฒนาสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ให

เติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนนั้น ไดมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

- พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการฟนฟูฯ อยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานสากล 

- มีโครงสรางการบริหาร/การทํางานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

- มีฐานขอมูลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง/ปรับการบริการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีมีขออางอิง/ผลการวิจัย

ท่ีเชื่อถือไดและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 

- สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยการบูรณาการงานท่ีเก่ียวของกับการฟนฟูสมรรถภาพให

ครอบคลุมทุกกลุมประชากร ท้ังผูปวย ผูพิการทางกาย 

- มีระบบเครือขายท่ีสามารถดูแลผูปวยไดอยางตอเนื่องและใหความรวมมือกันเปนอยางดี 

- ควรมีการเนนพัฒนางานท่ีมีเปาหมายชัดเจน และมีประโยชนคุมคาท่ีสุดเม่ือคํานึงทรัพยากรท่ีตองใชไป 

- การจัดทีมลงเยี่ยมนิเทศหรือจัดประชุมตัวแทนเครือขายดานการฟนฟูฯ เพ่ือการติดตาม รับทราบปญหาและ

กําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานฟนฟูฯ รวมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ 

- คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในอนาคต 

- การสงตอและมีระบบปรึกษาทางการแพทยท่ีเชี่ยวชาญ 

- ใหมีแพทยออก OPD จํานวนมากข้ึนเพ่ือความรวดเร็วในการบริการ 

- ควรจะตองมีแผนการพัฒนาดานการฟนฟูสมรรถภาพในอีก 5 ปขางหนาเพ่ือรองรับความพิการและการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

- การวิจัยดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 



Strategic map : สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
วิสัยทัศน (พ.ศ.2559 - 2563) :  
เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีสมรรถนะสูง  มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการและผูปวย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
มุมมองดานงบประมาณ 

 

 
มุมมองดานประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

        
          มมุมองดานกระบวนการภายใน 

 

         มุมมองดานการพัฒนาและการเรียนรู 
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คนพิการทางกาย เขาถึงสิทธแิละไดรบับริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

 

 
องคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยดาน
การฟนฟูฯ ใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

สําหรับบุคลากร คนพิการ และเครือขายดาน
การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย (Goal 2) 

 

มีระบบบริหารจัดการ
ที่เอือ้ตอการ
ดําเนนิงาน  
(Goal 6) 

 

เครือขายดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย 

ไดรับการพัฒนาอยาง
ครอบคลุมและมมีาตรฐาน 

(Goal 3) 

พัฒนาระบบบริการ

ภายในสถาบันใหมี

ความเปนเลิศดาน

การบริการฟนฟู

สมรรถภาพทางการ

 

พัฒนาการเปนศูนยกลางในการ

กําหนดมาตรฐาน คุณลักษณะ 

การทดสอบ และการรับรอง

มาตรฐานของอุปกรณเครื่องชวย

ความพิการ 

พัฒนาระบบบริการฯ และ

ระบบสงตออยางมีสวนรวม

โดยทีมสหวิชาชีพ  

องคกรมีความพรอมทั้งดานวิชาการ 
บริการ และการประสานความรวมมือใน

การกาวสูประชาคมอาเซียน และใน
ระดับนานาชาติ 

(Goal 5) 

 

 

 

พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลาง

การผลิตหลักสูตร และการฝกอบรม/

ถายทอดองคความรูใหแกเครือขาย

ดานการฟนฟูสมรรถภาพท้ังใน

ประเทศและระดับนานาชาติ 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหเกิดธรรมาภิบาล

และประสิทธิภาพสูงสุด 

พัฒนาหนวยงานเพ่ือเขา

สูประชาคมอาเซียน 

และในระดับนานาชาต ิ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจดัการความรูทีเ่ขาถึงงาย 

 

บุคลากรมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีคานิยม

ที่สอดคลองกับ SNMRI 

 

คนพิการเขาถึงสิทธิ 
และบริการสุขภาพ

ดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการ
แพทยท่ีมีมาตรฐาน

(Goal 4) 
 

 

บริการดานการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยของ
องคกรมีความเปนเลิศ และมี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถ
รองรับความตองการของคน
พิการและผปวย (Goal 1) 
 

 

พัฒนาระบบคุณภาพ

ขององคกรอยาง

ตอเนื่อง (HA) 

พัฒนาขอเสนอทางดาน

นโยบาย กฎหมาย และ

ดําเนินการแกไขปญหา

สุขภาพคนพิการในเชิงรุก  

สรางสรรคองคความรูทาง

วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการแพทย และ 

มาตรฐานดานการฟนฟูฯ  

สนับสนุนการปรับ

สภาพแวดลอมและจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวก

เพื่อใหคนพิการและ

ผูสูงอายุเขาถึงได 

พัฒนาระบบการ

บริการฟนฟูฯ โดย

ชุมชนมีสวนรวม (CBR) 
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	4) ผู้บริหารมีวิธีในการกระตุ้น โน้มน้าว และผลักดันบุคลากรให้ทำงานบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
	5) ผู้บริหารมีบทลงโทษต่อบุคลากรในองค์กรอย่างยุติธรรมในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจทุจริต
	6) ผู้บริหารมีการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม, ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน
	7) ผู้บริหารมีการนำค่านิยมองค์กร SNMRC มาเป็นข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ
	8) ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจให้บุคลากรในระดับต่างๆ สามารถตัดสินใจอย่างเหมาะสม
	9) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานจากทุกด้าน
	10) ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	เกณฑ์การให้คะแนน : หมวด 1 การนำองค์กร
	หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
	น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5
	คำอธิบาย :
	หมวดนี้ถือเป็นหัวใจในการกำหนดทิศทางขององค์กร องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับหมวดนี้คือ
	1) มีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และสอดคล้องกับกรมการแพทย์
	2) มีการใช้ข้อมูลจริงในสภาวะแวดล้อมจริงในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
	3) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรแบบมีส่วนร่วม
	4) มีการกำหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ
	5) มีการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เข้ากับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
	6) มีแผนยุทธศาสตร์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงได้เท่าทันสถานการณ์
	7) มีแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
	8) มีการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
	9) มีการติดตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
	10) มีการดำเนินงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
	เกณฑ์การให้คะแนน : หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
	เกณฑ์การให้คะแนน : ปี พ.ศ. 2561 - 2563
	SN 9 (S) : ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมของหน่วยงาน (SNMRC) เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
	SN 16 (S) : ยกระดับการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ 
	SN 17 (S) : จัดหาและสนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ ที่ตรงกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม
	SN 18 (S) : ออกหน่วยบริการเชิงรุกในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
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	หมวด 1 การนำองค์กร
	น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5
	คำอธิบาย :
	องค์ประกอบที่สำคัญในการวัดสมรรถนะของหมวดการนำองค์กร มีจำนวน 10 ข้อ ดังนี้
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	2) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กรอย่างเหมาะสม
	3) ผู้บริหารมีวิธีการสื่อสารที่ดี ในการถ่ายทอดนโยบาย กฎเกณฑ์ วิสัยทัศน์ ขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรในองค์กร
	4) ผู้บริหารมีวิธีในการกระตุ้น โน้มน้าว และผลักดันบุคลากรให้ทำงานบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
	5) ผู้บริหารมีบทลงโทษต่อบุคลากรในองค์กรอย่างยุติธรรมในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจทุจริต
	6) ผู้บริหารมีการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม, ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน
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	9) ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานจากทุกด้าน
	10) ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	เกณฑ์การให้คะแนน : หมวด 1 การนำองค์กร
	หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
	น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5
	คำอธิบาย :
	หมวดนี้ถือเป็นหัวใจในการกำหนดทิศทางขององค์กร องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับหมวดนี้คือ
	1) มีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และสอดคล้องกับกรมการแพทย์
	2) มีการใช้ข้อมูลจริงในสภาวะแวดล้อมจริงในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
	3) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรแบบมีส่วนร่วม
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	SN 18 (S) : ออกหน่วยบริการเชิงรุกในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ




