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ค ำ� น ำ�

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดับกอง 
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ แก่คนพิการและผู้ป่วยตามกฏหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนาวิชาการและบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ในระดับสูงกว่าตติยภูมิ โดยการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รวมทั้งการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรด้านสุขภาพ ดังวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

“รายงานประจำาปี 2559 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” 
ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อสรุปผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2559 โดยเน้นตามยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย การพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศในการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมให้สามารถรองรับการจัดบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในปัจจุบัน
และอนาคตการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และเครือข่ายด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการได้อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบส่งต่อให้ครอบคลุมทุกเขต
บริการสุขภาพ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการการสร้างความร่วมมือด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์กับประเทศในอาเซียน และนานาชาติการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้เอื้อต่อการดำาเนินงานโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ
เล็งเห็นความสำาคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาปรับใช้ในการรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้มารับบริการ (ผู้ป่วย/คนพิการ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แพทย์หญิงดารณี  สุวพันธ์
ผู้อำานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
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สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre

ป ร ะ วั ติ

นพ.เอกชัย จุละจาริตต์ เป็นบุคคลสำาคัญที่ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ โดยที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบว่ากระทรวงสาธารณสุขเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบได้ดี
ที่สุด เพราะมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งประเทศ ต่อมา ได้มีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2531 ให้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งสำานักงานชั่วคราวอยู่
ที่ชั้น 4 สถาบันทันตกรรม โดยมี นพ.เอกชัย จุละจาริตต์ เป็นผู้อำานวยการคนแรก จากนั้นกรมการแพทย์ 
ได้มอบหมายให้ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเลือกที่ดินบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญา 
จำานวน 32 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสถาบันทันตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 
88/26 หมู่ 4 ซอยบำาราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงทราบและเข้าพระทัยในสภาพปัญหาและความ
ต้องการของคนพิการเป็นอย่างดี ทรงเชื่อในศักยภาพคนพิการว่าสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมได้ หากได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
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งบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรก พ.ศ. 2533
เป็นจำานวน 18,232,000  บาท เพื่อก่อสร้าง หอพัก
ผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
และรั้ว รวมทั้งจัดสรรอัตรากำาลัง โดยประกอบด้วย
ข้าราชการ จำานวน 12 คน เพื่อรับผิดชอบในการจัดตั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และเตรียมความ
พร้อมในการเปิดบริการโดยเร็วที่สุด และเมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2542 ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี
นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ดำารงตำาแหน่งอธิบดี
กรมการแพทย์ขณะนั้น เป็นประธาน

 ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น สำาหรับการ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 13 หลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-
2536  รวมเป็นเงินทั้งหมด 131,505,000 บาท  หลังจาก
นั้นกรมการแพทย์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต
อัญเชิญพระนามาภิไธยขององค์ประธานเป็นชื่อของ
ศูนย์ฯ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาต ิ และได้รับพระราชานุญาตอัญเชิญ
อักษรพระนามาภิไธยย่อ “สธ” เป็นเครื่องหมายของ
มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2534 เมื่อทำาการก่อสร้างศูนย์สิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูฯแล้วเสร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้พระราชทานพระราชา
นุญาตเปลี่ยนชื่อ “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ” เป็น “สถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และต่อมาได้มีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 71 ก หน้า 9 ลงวันที่ 
5 สิงหาคม 2558
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นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์
ผู้อำ�นวยก�รท่�นแรก
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ดำารงตำาแหน่ง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2531 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2536

แพทย์หญิงสุกัญญา ศรีปรัชญาอนันต์
ผู้อำ�นวยก�รท่�นที่สอง
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ดำารงตำาแหน่ง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2536 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2540

 

แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์
ผู้อำ�นวยก�รท่�นที่ส�ม
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ดำารงตำาแหน่ง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550

แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์
ผู้อำ�นวยก�รคนปัจจุบัน
ดำารงตำาแหน่ง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

รายนามผู้อำานวยการ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute
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ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันสิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ
แพทย์หญิงด�รณ	ีสุวพันธ์

คณะกรรมก�รวิช�ก�ร

รองผู้อำ�นวยก�ร
ด�้นอำ�นวยก�ร

น�งจุฬ�ลักษณ	์สอนดิษฐ์

รองผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นวิช�ก�รและก�รแพทย์
พญ.ยิ่งสุม�ลย์	เจ�ะจิตต์

กลุ่มภารกิจ

ด้านอำานวยการ 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. ฝ่ายพัสดุและบำารุงรักษา

4. ฝ่ายแผนงาน

และประเมินผล

5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6. ฝ่ายสวัสดิการสังคม

และประกันสุขภาพ

กลุ่มภารกิจ

ด้านวิชาการและการแพทย์
1. กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี

คนพิการ

2. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

• งานวินิจฉัยและฟื้นฟู

• งานกายภาพบำาบัด

• งานกิจกรรมบำาบัด

• งานแก้ไขการพูด

• งานเดย์แคร์

• งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

• งานกายอุปกรณ์

• งานโภชนาการ

• งานเภสัชกรรม

• งานรังสีวินิจฉัย

• งานดนตรีบำาบัด

• งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์

เครื่องช่วยคนพิการ

คณะกรรมก�รบริห�ร

คณะกรรมก�รวิจัย

WHO CC
ง�นวิเทศสัมพันธ์

แผนภูมิโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�ร
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

รองผู้อำ�นวยก�ร
ด�้นก�รพย�บ�ล

น�งละมัยพร	โลหิตโยธิน

รองผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นก�รพัฒน�
ระบบสุขภ�พ

พญ.บุษกร		โลห�รชุน

กลุ่มภารกิจ

ด้านการพยาบาล
1. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

2. กลุ่มงานการพยาบาล   

ผู้ป่วยนอก

• งานบริการผู้ป่วยนอก

3. กลุ่มงานการพยาบาล   

ผู้ป่วยใน

• งานบริการผู้ป่วยในชาย

• งานบริการผู้ป่วยในหญิง

• งานฝึกทักษะคนพิการ

• งานซักฟอก-จ่ายกลาง 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

1. กลุ่มงานวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี

• งานวิจัย
• งานห้องสมุด
• งานศูนย์ทดสอบ

2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
• งานถ่ายทอด
• งานเวชนิทัศน์

3. กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• งานเวชระเบียนและ 
สถิติ

4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
5. กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์

• งานพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

• งานติดตามและ  
ประเมินผล
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สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute

คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ

    แพทย์หญิงยิ่งสุมาลย์  เจาะจิตต์

   รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์

    นางจุฬาลักษณ์ สอนดิษฐ์

   รองผู้อำานวยการด้านอำานวยการ/รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน 
   และประเมินผล/รักษาการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    นางละมัยพร โลหิตโยธิน

   รองผู้อำานวยการด้านการพยาบาล

    แพทย์หญิงดารณี  สุวพันธ์ 

   ผู้อำานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

    แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน

   รองผู้อำานวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
			(Chief	information	officer:	CIO)

    นางสาวชมพูนุช พงศ์อัคคศิรา

   หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯ

    นายปืนไทย เทพมณฑา

   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

    นางสาวนภัสกรณ์  โกมารทัต

   หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    นางประภา  ยี่เฮง

   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล

    นายสุทธิศักดิ์  สุทธิบุตร

   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำารุงรักษา

    นางธนภร  แวววับ

   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

    นายนิมิตร  รัตนรงคาภรณ์

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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mri.g

o.t
h



S  =  Service mind             มีจิตบริการ
N  =  Knowledge sharing            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
M  =  Merit              มีคุณธรรม จริยธรรม
R   =  Respect              การให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล
I   =  Integration              การทำางานแบบบูรณาการ

พั น ธ กิ จ
1. จัดบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความ
ต้องการของผู้ป่วยและคนพิการ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์
3. พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและแนวโน้ม
ความต้องการของคนพิการได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน 
4. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ
5. พัฒนาองค์กรสู่สถาบันคุณภาพที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วิ สั ย ทั ศ น์          
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ
และผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
1. การพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศในการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
2. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สามารถรองรับการจัดบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ในปัจจุบันและอนาคต
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของคนพิการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
4. การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบส่งต่อให้ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิและบริการ
5. การสร้างความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับประเทศในอาเซียน และนานาชาติ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำาเนินงาน

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

(Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute)
ตามอักษรย่อภาษาอังกฤษ S N M R I

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์
1. บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขององค์กรมีความเป็นเลิศ และมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับ
ความต้องการของคนพิการและผู้ป่วย
2. องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ สำาหรับบุคลากร คนพิการ และเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
3. เครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมและมีมาตรฐาน
4. คนพิการเข้าถึงสิทธิ และบริการสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
5. องค์กรมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บริการ และการประสานความร่วมมือในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และในระดับนานาชาติ
6. มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน
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สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์
ฟื้นฟูแห่งเดียวในประเทศไทย ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องให้บริการในกลุ่มคนพิการทั่วประเทศ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและคนพิการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในกระบวนการรักษาและฟื้นฟูและมีเป้าหมายให้
ผู้ป่วยและคนพิการได้ฟื้นคืนความสามารถจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ดังเดิม นอกจากนั้นยังมีบทบาทใน
การส่งเสริมสุขภาพ รักษา ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนดำาเนินการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงได้ร่วมพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่าย ทั้งด้านวิชาการ ด้านระบบการส่งต่อ
ด้านการส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิทางการแพทย์ และการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
อันจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น

Training center
ยุทธศาสตร์ที่ 1

Reference center
ยุทธศาสตร์ที่ 1

National Policy Advocacy
ยุทธศาสตร์ที่ 4

Network
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ความท้าทาย

ตามยุทธศาสตร์

ความท้าทายตามยุทธศาสตร์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

ความสำาคัญของศูนย์ความเป็นเลิศและการพัฒนาเครือข่าย

Referal center
ยุทธศาสตร์ที่ 4

9

ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 5

Good governance
ยุทธศาสตร์ที่ 6 Super Tertiary care

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Research center
ยุทธศาสตร์ที่ 2CBR

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ข้อมูลบุคล�กรของสถ�บันสิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ
ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2559

จำ�นวนบุคล�กร ปีงบประม�ณ 2559 จำ�แนกต�มกลุ่มภ�รกิจ

0

20

40

60

80

100

ลูกจ้างรายคาบ 25 ราย

ข้าราชการ 148 ราย

พนักงานราชการ 18 รายลูกจ้างประจำา 57 ราย

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 104 ราย

9

24

คน

กลุ่มภารกิจ

อำานวยการ พยาบาล พัฒนาระบบสุขภาพ วิชาการและการแพทย์

8
17

4

31

11
2

28

4

16

3 3

15

0

91

19

5

48

17

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำา
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างรายคาบ

1 0

รวม 344 ร�ย
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รายงานประจำาปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1 การให้บริการรักษาพยาบาล ในระดับตติยภูมิ
และสูงกว่า (Super Tertiary Care) 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศในการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

1 1
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รายงานประจำาปี 2559

 งานบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจประเมิน
และรักษาให้แก่คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว และ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แก่ กลุ่มอาการปวด 
กลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น 
รวมทั้งให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง เช่น คลินิกฝังเข็ม, 
คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ, คลินิกฉีดยาลดเกร็ง, 
คลินิกเลเซอร์ลดปวด, คลินิกอัลตราซาวด์กล้ามเนื้อ,คลินิก 
Shock wave, คลินิกตรวจความดันในกระเพาะปัสสาวะ, 
คลินิกตรวจประเมินการกลืน เป็นต้น

ง�นบริก�รผู้ป่วยนอก

ผลก�รดำ�เนินง�น ย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2557             ปี 2558              ปี 2559

24,411
8,354

882
154
139
12

50
-/11

90
44

552
146
13  

33,635
9,754
1,057

105
208

- 

60
48/72

108
281
334
157
11

32,861
7,028
1,799

103
188
176

55
58/135

175
146
491
115
17

ยอดผู้ป่วยตรวจรักษา
ยอดผู้ป่วยฝังเข็ม
ยอดผู้ป่วย DRY NEEDLING
ยอดผู้ป่วย STROKE CLINIC
ยอดผู้ป่วย SCI CLINIC
ยอดผู้ป่วยฉีดยาเข้าข้อเข่า

ยอดผู้ป่วยตรวจ Cystometry
ยอดผู้ป่วยตรวจ VE/VF
ยอดผู้ป่วยตรวจ EMG NCV
ยอดผู้ป่วยฉีดยาลดเกร็ง Phenol Block
ยอดผู้ป่วย SHOCK WAVE
ยอดผู้ป่วยตรวจ ULTRA SOUND MSK
ยอดผู้ป่วยตรวจULTRA SOUND US KUB

กิจกรรม

ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559

ระยะเวลา
รับบริการเฉลี่ย
- มีใบนัด 

- ใหม่/เก่าไม่นัด

2 ชม.

3 ชม. 

1.30 

2.02 

ตัวชี้วัด
ระดับที่ปฏิบัติได้ (ชม.)เป้�

หม�ย

ก�รรักษ�ระยะเวล�ม�ตรฐ�น

1.27 

2.14

1.41 

2.16 

ปี 2556   ปี 2557  ปี 2558

64.30 

17.52

ระดับที่ปฏิบัติได้ (ชม.)
เป้�หม�ย

71.23 

12.27

ก�รพัฒน�รูปแบบก�รต�มผู้ป่วยเข้�พักนอน

อัตราการครองเตียง

ช่วงเวลาว่างของเตียง

75.31 

 9.12

1 2
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รายงานประจำาปี 2559

ง�นบริก�รผู้ป่วยใน

 งานบริการผู้ป่วยในชาย ให้การบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย/คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
ที่พักนอนตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเฉพาะทางด้านเวชศาสตรฟ์ื้นฟู 
เพื่อให้ผู้ป่วย/คนพิการสามารถกลับเข้าสู่สังคมและดำาเนินชีวิตได้อย่างอิสระ

กิจกรรม

1. บริการด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทำา/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

ผลง�นดำ�เนินง�นย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2557          ปี 2558          ปี 2559

1. ระยะเวลานอนเฉลี่ย

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. จำานวนข้อร้องเรียน

4. อัตราครองเตียง

5. ผลิตภาพ (Productivity) (90-100%)

32

96.4

94.6

69.3

139

ตัวชี้วัดคุณภ�พ
ระดับที่ปฏิบัติได้ (ชม.)

32

93.2

93.2

73

129

จำ�แนกผู้ป่วย จำ�แนกประเภท ต�มโรค

78 78

93 96
82

0 6
18

23

9

Stroke SCI

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

CP อื่น ๆ
โรค

 ราย

ติดตามหลังการจำาหน่าย

ร้อยละ

0

20

40

60

80

100

120 ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

113

3
0

20

40

60

80

100

31

91.1

91.1

79.4

123
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รายงานประจำาปี 2559 1 11 4

งานบริการผู้ป่วยในหญิง

ปี 2557       ปี 2558       ปี 2559

จำานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

ระยะเวลานอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน

ความพึงพอใจผู้รับบริการ

ผลิตภาพ (Productivity) ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แผลกดทับ

อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ

อัตราการพลัดตกหกล้ม

โครงการสังสรรค์สนุก

โครงการสวดมนต์ก่อนนอน

5,265

45

92.42

115

0

4.03

1.66

467

5,486

ผลก�รดำ�เนินง�น (จำ�นวน)

5,428

27.69

92.99

0.75

0.75

1.09

2.68

268

5,034

5,743

32.6

92.84

128

0

3.53

2.75

628

6,902

กิจกรรม

 งานบริการผู้ป่วยในหญิง มีเป้าหมายและหน้าที่ให้การบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย/คนพิการทางกาย
และการเคลื่อนไหวที่พักนอนตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเฉพาะทาง
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วย/คนพิการมีความสามารถช่วยเหลือตนเอง กลับเข้าสู่สังคมและดำาเนินชีวิตได้อย่างอิสระ
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และญาติมีความรู้ ความสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ 
3 ลำาดับโรคแรก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง และสมองพิการตามลำาดับ 

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

จำ�แนกผู้ป่วยต�มกลุ่มโรค ปี 2558

SCI 58 ราย

Others 21 ราย Stroke 115 ราย

CP 25 ราย

อัตร�ก�รติดเชื้อของระบบท�งเดินปัสส�วะ
จ�กก�รค�ส�ยสวนปัสส�วะ(ร�ยปี)

4.03
3.53

1.09

ปี 2557 ปี 2558

ปี0

1

2

3

4

5

ปี 2559

ร้อยละ

www.sn
mri.g

o.t
h



รายงานประจำาปี 2559 1 5

โครงก�ร/กิจกรรม

สอนทักษะการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติซ้อมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การให้ความรู้ด้านการพยาบาล

ง�นฝึกทักษะก�รดำ�รงชีวิตอิสระ

 งานฝึกทักษะการดำารงชีวิตอิสระ จัดบริการฝึกทักษะ
การช่วยเหลือตนเองในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างอิสระ
และส่งเสริมการกลับเข้าสู่สังคมอย่างมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
และคนพิการ รวมถึงบริการให้คำาปรึกษาและประสานสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่คนพิการในด้านต่าง ๆ

ปี 2557       ปี 2558       ปี 2559

จำานวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความมั่นใจโดยรวมในการดำารงชีวิตอิสระ

2,039

70

ผลก�รดำ�เนินง�น (จำ�นวน)

2,298

90

2,062

90

กิจกรรม

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

0

200

400

600

800

1000

1200

จำ�นวนผู้ม�รับบริก�รแยกต�มโรค

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

839

281
429

1004

1198

167
22

245

540

164
90

612

245

59 76

SCI
Stroke
TBI
CP
อื่น ๆ
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รายงานประจำาปี 25591 6

กิจกรรมเตรียมคว�มพร้อมในก�รดำ�รงชีวิตอิสระ

ปี 2557       ปี 2558       ปี 2559

หัตถกรรม

ประกอบอาหาร

กีฬา

นันทนาการ

ฝึกใช้คอมพิวเตอร์

ธรรมะบำาบัด 

163

393

164

563

44

276

21

296

376

731

96

221

181

497

284

499

47

284

ร�ยก�ร
ร�ย ร�ย กลุ่ม

ง�นซักฟอก-จ่�ยกล�ง

งานซักฟอก - จ่ายกลาง ให้บริการผ้าสะอาด สนับสนุนงานบริการภายในองค์กร OPD, IPD, PT, OT, CRC, IL, 
PO,  Day care

ปี 2557          ปี 2558          ปี 2559

PT (ผ้าเช็ดตัว, ผ้าปูเตียง)

IPD  ชาย (ผ้าปูเตียง, เสื้อ) 

IPD  หญิง (เสื้อ+กางเกง)

OPD (ผ้าปูเตียง, ผ้าขวางเตียง)

อื่น ๆ

25,418.38

10,429.07

9,179.49

2,805.36

3,142.40

24,242.76

10,524.50

8,808.69

3,421.84

786.41

27,581.45

11,400.14

9,281.65

3,260.45

1,732.37

ร�ยก�ร

จำ�นวนผ้�ที่หน่วยง�นใช้บริก�ร

ปี 2557      ปี 2558     ปี 2559

การอบนึ่งไอน้ำ� (ชิ้น) (Tray,  Jar, อับสำาลี, ชามรูปไต ฯลฯ)

การอบแก๊ส (ชิ้น) (ชุดให้ออกซิเยน, สายต่อ suction, เข็ม+สายเข็ม)

16,136

1,218

9,782

2,268

6,819

1,580

ร�ยก�ร

จำ�นวนเครื่องมือท�งก�รแพทย์ที่ให้บริก�ร
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กลุ่มภ�รกิจด้�นวิช�ก�รและก�รแพทย์

กลุ่มง�นพัฒน�เทคโนโลยีคนพิก�ร 

เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การวิจัย
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงเฉพาะกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน
ของรัฐมิได้กำาหนดไว้ เพื่อให้สถานพยาบาลนำาอุปกรณ์ พร้อมองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ให้บริการ
แก่คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 ในมาตรา 20 (1)

ผลก�รดำ�เนินง�น

ก�รสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคว�มพิก�ร ให้กับสถ�นพย�บ�ลปี 2559

0

1000

2000

3000

4000

5000

ก�ยอุปกรณ์ รถนั่งคนพิก�ร ท�งก�รเห็น สื่อส่งเสริม
พัฒน�ก�ร

อุปกรณ์
ช่วยก�รเดิน

รายการ
อุปกรณ์

3,528

ราย

539 280

4,495

525

ปี 2557             ปี 2558           ปี 2559

1. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
ให้กับสถานพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ

2. จ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่อ
ให้บริการคนพิการ ในโครงการออกหน่วย
บริการฯ

3. ร่วมให้บริการคนพิการ ในโครงการ   
ออกหน่วยฯ

จำ�นวนผู้รับบริก�ร/ ชิ้นง�น
กิจกรรม

ผลก�รดำ�เนินง�น ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2556 - 2558

922  ชิ้น/ 
18  แห่ง

9,297 ชิ้น/
97 แห่ง

5 จังหวัด 6 ครั้ง/ 
1,468 ชิ้น (ราย)

5 จังหวัด 5 ครั้ง/ 
979 ชิ้น (ราย)

นครศรีธรรมราช,
ประจวบคีรีขันธ์, 
นราธิวาส
นครราชสีมา (2 ครั้ง)
ภูเก็ต

นครศรีธรรมราช,
แม่ฮ่องสอน
ชลบุรี, พิจิตร,
ลำาปาง

9,367 ชิ้น/ 
148 แห่ง

7 จังหวัด 7 ครั้ง/ 
1,272 ชิ้น (ราย)

ตราด,พิษณุโลก,
เลย, นครราชสีมา,
อุตรดิตถ์, สงขลา,
นนทบุรี
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กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ฟื้นฟู

ง�นก�ยภ�พบำ�บัด

งานกายภาพบำาบัด ให้บริการตรวจรักษาส่งเสริม
ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย/คนพิการและประชาชน
ทั่วไปด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำาบัดเพื่อให้
ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการเคลื่อนไหวตามสภาพของปัญหาในแต่ละกลุ่มโรค
และตามระดับความพิการ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการ
พัฒนาหน่วยงานให้ตอบสนองต่อการเป็นศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับ
สากลในด้านการบริการตติยภูมิและการวิจัย

ผลก�รดำ�เนินง�น

Ortho
โรค
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,0
39

28
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ปี	2556
ปี	2557
ปี	2558

9,
67

0

Neuro Robot Hydro

36
,3
28

แผนภูมิแสดงก�รเปรียบเทียบ
จำ�นวนผู้ม�รับบริก�รง�นก�ยภ�พบำ�บัด
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 - 2559
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จำ�นวนผู้ม�ใช้บริก�รง�น Hi-tech

 เนื่องจากการให้บริการงาน Hi-tech ได้เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2559

ร�ย

เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวขาบนเตียงปรับยืน  (Cyclic leg movement on tilt table)

เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Functional Feedback Training)

เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่วิ่ง  (Perturbation treadmill)

จักรยานเสมือนจริง (Virtual Bicycle)

40

40

109

51

เดือน สิงห�คม - กันย�ยน 2559

รวม 240 ราย

เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดิน (Perturbation Treadmill)

เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(Functional Feedback Training) 

เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวขาบนเตียงปรับยืน 
(Cyclic leg movement on tilt table)www.sn
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ง�นกิจกรรมบำ�บัด

งานกิจกรรมบำาบัด ให้บริการทางกิจกรรมบำาบัดแก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วยเทคโนโลยีอันเหมาะสมและบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำากิจกรรม
การดำาเนินชีวิตได้เต็มศักยภาพและสามารถกลับไปดำารงชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลัก
ของหน่วยงาน คือ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติในด้านการบริการการพัฒนาและเผย
แพร่วิชาการด้านกิจกรรมบำาบัดโดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและหลักสิทธิผู้ป่วยเป็นสำาคัญ โดยมีผลการดำาเนิน
งานในปีงบประมาณ 2559

ผลก�รดำ�เนินง�น

คน          ร�ย

บริการในเวลา

บริการนอกเวลา

รวม

ประเภทบริก�ร

3,362

1,475

4,837

19,476

4,638

24,876

วิเคร�ะห์ผลง�นปีงบประม�ณ พ.ศ. 2559

1. อุปกรณ์ช่วยเหลือ, อุปกรณ์ดัดแปลง

2. เครื่องดามมือ

3. สายคล้องแขนกันไหล่หลุด

รวม

อุปกรณ์ท�งกิจกรรมบำ�บัด

33

130

170

333

จำ�นวน (ชิ้น)

Others 7.2 %

SCI 15.5 %

TBI 4.7 %

สถิติผู้รับบริก�ร ปีงบประม�ณ 2559

Stroke 72.5 %

1 9
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ต�ร�งเชิงคุณภ�พ

ง�นก�ยอุปกรณ์

งานกายอุปกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวงานกายอุปกรณ์
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบนวัตกรรมและระบบบริการปัจจุบันงานกายอุปกรณ์สามารถรองรับการให้บริการ
ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิและให้บริการในการตรวจประเมินออกแบบผลิตดัดแปลงซ่อมแซมและแก้ไขกาย
อุปกรณ์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นกายอุปกรณ์เทียมกายอุปกรณ์เสริมรวมทั้งรองเท้าสำาหรับแก้ไขความพิการแผ่นเสริมใน
รองเท้าและนิ้วมือ-นิ้วเท้าเทียมชนิดซิลิโคน

ก�รบริก�รก�ยอุปกรณ์อย�่งครบวงจร

การบริการกายอุปกรณ์อย่างครบวงจร

ซิลิโคน
Silicone

คลินิกเท้า
Foot Clinic

กายอุปกรณ์เทียม
Prosthetic Unit

กายอุปกรณ์เสริม 
Orthotics Unit

แขน-ขาเทียม

นิ้วมือซิลิโคน

เบรสโลหะ/
พลาสติก/
รองเท้าตัด

insole

2 0
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ง�นแก้ไขก�รพูด

งานแก้ไขการพูด ให้บริการด้านการฟื้นฟูทางด้านภาษาและการพูดในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในด้านนี้ ควรเริ่มเร็ว
ที่สุดเมื่อแพทย์เห็นสมควรได้รับการฟื้นฟู โดยนักแก้ไขการพูด เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อความหมายกับผูอ้ื่นได้ 
และผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

ผลก�รดำ�เนินง�น

วิเคร�ะห์ผลง�นย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2557      ปี 2558     ปี 2559

ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางภาษาและการพูด

กระตุ้นกลืนในคลินิกฝึกกลืน งานกิจกรรมบำาบัด

ความพึงพอใจในหน่วยงาน

4,862

123

83%

4,643

30

83%

5,700

0

83%

กิจกรรม

Silicone

Prosthetic : ขาเทียม Foot Clinic

Conventional brace

Shoe

Orthotics : งานพลาสติก
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ด้�นประสิทธิผล : ปัจจุบันมี waiting list ในเวลาราชการ เดือนกันยายน 145 ครั้ง เดือนตุลาคม 215 ครั้ง เนื่องจากบุค
คลากรในหน่วยงาน 4 คนติดภารกิจอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟังด้วยวิธีบำาบัดการพูดโดยใช้การฟังแก่เด็ก
ที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ทำาให้ขาดบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วย ส่วนนอกเวลาราชการจะมี waiting list ในวันเสาร์ 
เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่สะดวกที่จะมารับบริการในวันเสาร์มากกว่าวันธรรมดา แต่จำานวนครูฝึกไม่เพียงพอ ทำาให้คนไข้
ส่วนใหญ่ได้รับความถี่ในการฝึก 1 ครั้ง/เดือน  

ด้านประสิทธิผลในการให้บริการผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยมีความสามารถทางภาษาและการพูดเพิ่มขึ้นเกิน 50 % ทุกประเภท
ความผิดปกติทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่ และการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการคิดเป็น 86 %

0

20

40

60

80

100

ประสิทธิผลก�รให้บริก�รผู้ป่วย ปีงบประม�ณ 2559

DSL Down’s
syndrome

MR CP Aphasia ASD

ร้อยละ

โรค

ง�นศูนย์ส�ธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิก�ร

เป็นหน่วยให้บริการเฉพาะทางด้านอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยคนพิการและสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการ 
โดยทีมผู้ให้บริการทำาการประเมินความต้องการจำาเป็น 
(needs) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยต่าง ๆ พร้อมให้บริการ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงแนะนำาการดัดแปลง/ปรับสภาพ
บ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

100 % 100 % 100 %
83.33 %85.71 %

60 %

ง�นบริก�ร   ฝึกพูดแบบเดี่ยว และฝึกพูดแบบกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

www.sn
mri.g

o.t
h



รายงานประจำาปี 2559 2 3

• ผู้ป่วยนอกมีสัดส่วนประมาณ 1.5 เท่าของผู้ป่วยใน
• กลุ่มใหญ่ที่สุดได้แก่ wheelchair skill training จำานวน 1,249 ราย (34 %) 
• รองลงมาได้แก่ รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฯจำานวน 1,235 ราย (33.6 %) 
• ซ่อม/ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยจำานวน 544 ราย (14.8 %) 

ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พเด็ก

งานฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก มีเป้าหมายบริการมุ่งหมายให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมศักยภาพ 
เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มเด็กที่มีม�รับบริก�ร
1. กลุ่ม โรคท�งระบบประส�ท (Neurological disease) ได้แก่ Cerebral palsy, SMA, Delayed development 
2. กลุ่ม อ�ก�รที่มีปัญห�ท�งพฤติกรรมและคว�มบกพร่องในก�รเรียนรู้ (Behavioral problems and learning 

disabilities) ได้แก่ ASD, ADHD, LD 
3. กลุ่ม คว�มผิดปกติเกี่ยวกับ กระดูกและข้อ เอ็นยึดกระดูก กล้�มเนื้อและเส้นประส�ท (Orthopedics) 

ได้แก่ Congenital limb deficiency,  Amputation , Arthrogryposis เป็นต้น
4. กลุ่ม คว�มผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome disorders) ได้แก่ Down’ syndrome, Noonan syndrome, 

Angleman syndrome เป็นต้น 

รวมทั้งสิ้น 3,675 ราย
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ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริก�ร

CP 43.43 %

ASD 15.5 %

Delayed development 20.58 %

ADHD 15.5 %

ร้อยละของเด็กที่เข้�ม�รับบริก�รง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พเด็ก
แยกต�มกลุ่มโรค ปีงบประม�ณ 2559
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จำ�นวนผู้ป่วยที่ม�รับบริก�รจ�กง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พเด็ก
จำ�แนกต�มบริก�รที่จัดไว้ให้ ตั้งแต่ปี 2557 - 2559
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ง�น Day care

งานเดย์แคร์ เป็นหน่วยงานนำาร่อง (Model development) ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการดูแลคนพิการ
และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องในช่วงกลางวันแบบเช้าไปเย็นกลับ โดยการให้บริการของหน่วยงานเน้นการดูแลผู้รับบริการ
แบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอันได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลแวดล้อมที่
ผู้รับบริการอาศัยอยู่ เน้นการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มผู้รับบริการ ญาติ และผู้ดูแล 
โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมต่างๆโดยมีหน่วยงานเดย์แคร์เป็นผู้สนับสนุน องค์ความรู้ สถานที่ อุปกรณ์ 
และวัตถุดิบบางส่วน ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้นำาศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง กลุ่ม และ 
ครอบครัว โดยลดภาวะการพึ่งพิงบุคคลอื่นให้น้อยที่สุด มุ่งเน้นในการสร้างสังคมของผู้รับบริการเป็นแบบพึ่งพาตนเอง 
(Self help group)

ผลการดำาเนินงานจำานวนผู้รับบริการ

ปี 2557           ปี 2558              ปี 2559

จำานวนผู้รับบริการ

จำานวนครั้งรับบริการ

172  ราย

3,502  ครั้ง

จำ�นวน / ปี

180 ราย

3,639  ครั้ง

186  ราย

3,932 ครั้ง

จำ�นวนผู้รับบริก�รต�มกลุ่มโรค

ภ�พกิจกรรมภ�ยในหน่วยง�น

CVA 79 %

SCI 6 %

โรคอื่น ๆ เช่น Parkinsoon disease,
Dementia เป็นต้น 15 % 
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ง�นดนตรีบำ�บัด

เป็นหน่วยบริการที่เน้นการพัฒนารูปแบบ (Model development) ในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการผสมผสาน
ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์อันได้แก่กิจกรรมบำาบัดและกายภาพบำาบัด ร่วมกับการใช้ศาสตร์ทางด้าน
ดนตรีบำาบัดซึ่งอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ทางดนตรีตามหลักการของดนตรีบำาบัดที่เป็นสากล ผ่านกิจกรรมทางดนตรีที่มี
เป้าหมายอันได้แก่ การร้อง การฟัง การเล่นเครื่องดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ โดยมุ่งเน้นผลทาง
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ การรับรู้ 

ผลก�รดำ�เนินง�น

จำ�นวนผู้รับบริก�รง�นดนตรีบำ�บัด (ร�ย) ปีงบประม�ณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)

การให้บริการแบบกลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ ดังนี้
1. ดนตรีบำาบัดแบบเดี่ยว (เด็ก - ผู้ใหญ่)
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2. ดนตรีบำาบัดแบบกลุ่ม (เด็ก-ผู้ใหญ่)

ง�นรังสีวินิจฉัย

งานรังสีวินิจฉัย มีหน้าที่ให้บริการเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแก่ผู้ป่วยโดยมีวัตถุประสงค์การประเมินสภาพและการวินิจฉัย
ผู้ป่วยอย่างถูกต้องการเอกซเรย์ผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยและคุณภาพของภาพเอกซเรย์ได้มาตรฐาน

เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล คอมพิวเตอร์สำาหรับดูภาพเอกซเรย์
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แผนภูมิแสดงจำ�นวนก�รเอกซเรย์ (ครั้ง) 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 - 2559
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3,064
3,486

3,960

www.sn
mri.g

o.t
h



รายงานประจำาปี 25592 8

ง�นโภชน�ก�ร

งานโภชนาการ มุ่งเน้นการควบคุมกำากับดูแลการผลิตอาหารให้ผู้ป่วยให้ถูกต้องถูกโรคให้ได้รับอาหารและสารอาหาร
เพียงพอเพื่อให้ตรงกับสภาวะผู้ป่วยมุ่งเน้นการประเมินสภาวะทางโภชนาการให้กับผู้ป่วยเบื้องต้นโดยใช้กระบวนการ NAF 
แล้วจึงใช้หลัก SGA ในกรณีที่พบผู้ป่วยมีปัญหาทางด้านโภชนาการและโภชนบำาบัดมีการคำานวณสารอาหารและพลังงาน
ตามคำาสั่งแพทย์และให้คำาปรึกษาแนะนำาหลักการทางวิชาการด้านโภชนาการและโภชนบำาบัดแก่ผู้ป่วยและญาติอีกทั้งมี
ส่วนร่วมการเข้าทีมสหวิชาชีพเพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนการรักษาของแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ง�นด�้นบริก�รและก�รผลิตอ�ห�ร

ชนิดอ�ห�รผู้ป่วย

Barium Swallowing คือ การตรวจพิเศษทางรังสีของหลอดอาหารและอวัยวะใกล้เคียงที่มีผลกระทบต่อหลอดอาหาร
โดยการดื่มสารทึบรังสีในระหว่างการตรวจ
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ง�นเภสัชกรรม

งานบริการเภสัชกรรม ให้บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้แก่ 
ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน โดยให้บริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยในแบบรายวัน (Daily dose) เต็มรูปแบบ จัดเปรียบเทียบและ
จัดยาเดิมที่ผู้ป่วยรับประทานจากโรงพยาบาลอื่น ให้บริการ Discharge counseling เแนะนำา Home medication แก่
ผู้ป่วย/ญาติ 

ผลก�รดำ�เนินง�น

เป�้หม�ยและผลตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�นปี 2559 (Performance Indicator)
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1.2 ด้�นก�รฝึกอบรมและศึกษ�ดูง�น (Training Center)
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ได้ดำาเนินการจัดทำาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
คนพิการ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้

จำ�นวน 

18หลักสูตรระยะสั้นที่จัดต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ร�ยก�ร ชื่อหลักสูตร

ระยะสั้น

1) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฟื้นฟูสภาพ
2) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น
3) หลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน 
(ตามหลักสูตรขององค์การอนามัยโลก)
4) หลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการแบบไตรวิลเลอร์
5) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านทักษะทางภาษาและ
การพูดเบื้องต้น
6) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการกลืนเบื้องต้น 
สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
7) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการกลืน สำาหรับ
นักกิจกรรมบำาบัด
8) หลักสูตรผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์
9) หลักสูตรการบำาบัดรักษาคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการ
เคลื่อนไหว ด้วยเทคนิค Vojta
10) การอบรมเพิ่มพูนทักษะการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ 
ตามพระราขบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
11) หลักสูตรการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และผู้รับผิดชอบงานด้านคนพิการ
12) หลักสูตรการอบรมการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกในสถานพยาบาล
ให้คนพิการและผู้สุงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
13) หลักสูตรอบรมจิตอาสา อาสาสมัครสำาหรับดูแลคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวและทางร่างกาย
14) หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้บาดเจ็บทางอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เครือข่าย
15) หลักสูตรดนตรีบำาบัดเพื่อการบำาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
16) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

ระยะกล�ง
17) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฟื้นฟูสภาพ (ระยะเวลา 4 เดือน)
18) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ด้วยวิธีบำาบัดการพูดโดยใช้
การฟังในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม (ระยะเวลา 4 เดือน)
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จำ�นวน 

1หลักสูตรระยะยาวที่จัดต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ร�ยก�ร ชื่อหลักสูตร

1) หลักสูตรกายอุปกรณ์ สำาหรับนักศึกษาปริญญตรี สาขากายอุปกรณ์ 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

1) หลักสูตร IPO กายอุปกรณ์ศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) ร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2) WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate 
Level
3) Short course International training in Prosthetics and Orthotics
4) Short course International Training in Rehabilitation Nursing
5) International Training Program in Basic Occupational Therapy 
for health professional in ASEAN
6) International Training Program in Basic Speech Therapy for 
health preofessional in ASEAN
7) Upgraded training in Physiotherapy for Health professional 
in ASEAN
8) International Training Program in Swallowing rehabilitation 
9) Short course International Training in Community Based 
Rehabilitation (CBR)

หลักสูตรการฝึกอบรมที่มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอื่น
ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป

9

ก�รเป็นแหล่งสนับสนุนก�รศึกษ�ดูง�น

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559  มีการศึกษาดูงานทั้งหมด 60 ครั้ง 993 คน
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ร้อยละ

1,048
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49 58 60

จำ�นวนครั้ง
จำ�นวนคน

บุคล�กรท�งก�รแพทย์
บุคล�กรในสถ�นศึกษ�/นิสิต/นักศึกษ�
เจ้�หน้�ที่จ�กหน่วยง�นอื่น

29.48
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28.81
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11.48
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จากข้อมูลการศึกษาดูงาน พบว่า จำานวนครั้งของการศึกษาดูงานเพิ่มขึ้นทุกปี และผู้ศึกษาดูงานส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรในสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน มีทั้งศึกษา
ระบบการให้บริการ และเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านกายอุปกรณ์ กายภาพบำาบัด กิจกรรม การปรับ/ซ่อมอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ ดนตรีบำาบัด การแก้ไขการพูด การฟื้นฟูผู้มีภาวะกลืนลำาบาก เป็นต้น
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100

ร้อยละคว�มพึงพอใจของ
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1.3 ด้�นก�รเป็นแหล่งอ้�งอิง (Reference center)

จำ�นวน (เรื่อง)

11. ด้านระบาดวิทยา

ด้�น ชื่อฐ�นข้อมูล

Quality of Life in People with Disability, 

Thailand

-

Incidence of Disability Caused by Road Traffic 

Accidents; Thailand

รายงานการศึกษาเบื้องต้น:การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลของการฝึกเดินระหว่างการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึก
เดินกับการฝึกเดินด้วยกายภาพบำาบัดแบบดั้งเดิมในผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Robotic Assisted Gait Training)

สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ

2. ด้านภาระโรค

3. ด้านความสูญเสีย
เชิงเศรษฐศาสตร์

1

-

4. ด้านการประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

1

5. ด้านทรัพยากร
(บุคลากร เครื่องมือ)

1

6. ด้านคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย

บุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรของการประชุมที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพหรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ

วัน เดือน ปีลำ�ดับ ชื่อ-สกุลวัน เดือน ปี

ร�ยน�มวิทย�กรต�่งประเทศ

1 2 - 6 มิ.ย. 59 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุให้แก่ประเทศในสังคมอาเซียน หัวข้อ 
Rehabilitation for elderly with stroke : 
Intermediate care ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

1. นางสาวรักษินา มีเสถียร
ตำาแหน่ง นายแพทย์ชำานาญการ

2 1 - 5 ส.ค. 59 วิทยากรบรรยายเรื่อง Hands-on Orthotic 
Workshop Annual  ณ ประเทศมาเลเซีย

1. นายธวัชชัย จันทร์สอาด
ตำาแหน่ง นักกายอุปกรณ์ชำานาญงาน
2. นายสุวิทย์ มโนจิต
ตำาแหน่ง ผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์

3 29 - 31 ส.ค. 59 วิทยากรโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการแพทย์ในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
ณ ประเทศมาเลเซีย

1. นางดารณี สุวพันธ์
ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถาบันฯ
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ต�่ง
ประเทศ

วันเดือนปี
ที่ม�ดููง�น

ร�ยน�มวิทย�กรในประเทศ

บุคลากรได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรภายในประเทศปีงบประมาณ 2559 จำานวน 273 ครั้ง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบท้าย)

เป็นแหล่งก�รศึกษ�ดูง�นด้�นวิช�ก�รแพทย์ระดับหลังปริญญ�

ภ�ยใน
ประเทศ

จำ�นวน
(คน)ชื่อเรื่องที่ม�ดููง�นชื่อหน่วยง�น

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนอง

แพทย์ประจำาบ้าน
โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณาจารย์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
อาจารย์คณะกายภาพบำาบัด
มหาวิทยาลัยรังสิต

พยาบาลวิชาชีพภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

คณาจารย์และนักศึกษา
ปริญญาโท วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่ง
ประเทศไทย

คณาจารย์และนักศึกษา
ปริญญาเอกวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล

- งานกายภาพบำาบัด(เฉพาะทาง)
- งานธาราบำาบัด

- กายอุปกรณ์

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- งานกายอุปกรณ์
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

- งานแก้ไขการพูด

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- งานกายอุปกรณ์
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

- งานแก้ไขการพูด

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- งานกายอุปกรณ์
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถี
ชีวิตอิสระ
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

9 ต.ค. 58

7,14,21,28 
ต.ค. 58

27 ต.ค. 58

9 - 13 พ.ย. 
58

11 พ.ย. 58

12 พ.ย. 58

16 พ.ย. 58

17 พ.ย. 58

8

1

8

1

10

22

4

17

-

-

5

-

-

-

-

-

8

1

3

1

10

22

4

17
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ต่�ง
ประเทศ

วันเดือนปี
ที่ม�ดููง�น

ภ�ยใน
ประเทศ

จำ�นวน
(คน)ชื่อเรื่องที่ม�ดููง�นชื่อหน่วยง�น

นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรม
บำาบัด บริษัทพรีเมียร์โฮมเฮลท์
แคร์ จำากัด 
(เครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี)

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพยาบาล
วิชาชีพนักกายภาพบำาบัด 
นักกิจกรรมบำาบัดจาก 
Delegates from University 
Malaya Medical Centre 
ประเทศมาเลเชีย

- งานกายภาพบำาบัด(เฉพาะทาง)
- งานธาราบำาบัด

- งานบริการผู้ป่วยนอกและคลินิกฝังเข็ม
- งานกายภาพบำาบัด
- งานบริการผู้ป่วยใน
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- งานธาราบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานแก้ไขการพูด/งานเดย์แคร์/และ
งานดนตรีบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
- งานกายอุปกรณ์

19 พ.ย. 58

26 พ.ย. 58

7

10

1

20

7

7

-

-

-

-

-

-

7

-

1

20

7

7

นักกายอุปกรณ์
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

- งานกายอุปกรณ์ 23 พ.ย. - 
9 ธ.ค. 58

แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

รุ่นที่ 1 
22 ธ.ค. 58
รุ่นที่ 2 
13 ม.ค. 59

แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

7 ม.ค. 59

แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

6 ก.ค. 59
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ต�่ง
ประเทศ

วันเดือนปี
ที่ม�ดููง�น

ภ�ยใน
ประเทศ

จำ�นวน
(คน)ชื่อเรื่องที่ม�ดููง�นชื่อหน่วยง�น

- งานกายภาพบำาบัด 16 ก.พ. 59 17

14

24

2

40

14

7

-

12

-

-

-

-

นักศึกษาปริญญาโทสาขา
กายภาพบำาบัด คณะกายภาพ
บำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลจากประเทศออสเตรีย
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

- งานบริการผู้ป่วยใน
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- งานธาราบำาบัด
- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์

17 ก.พ. 59

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน)

- งานกายภาพบำาบัด
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- งานธาราบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานแก้ไขการพูด/งานเดย์แคร์/และ
งานดนตรีบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
- งานกายอุปกรณ์

18 ก.พ. 59

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่

- งานธาราบำาบัด 29 ก.พ. 59

พนักงานการเคหะแห่งชาติ /
ผู้สูงอายุ/อสม.และคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 29 มี.ค. 59

บุคลากรกลุ่มงานละครดนตรี
และศิลปะบำาบัดสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์

- งานดนตรีบำาบัด 31 มี.ค. 59

17

2

24

2

40

14

7คณะทำางานศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- งานแก้ไขการพูด
- งานเดย์แคร์
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์

26 เม.ย. 59
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ต่�ง
ประเทศ

วันเดือนปี
ที่ม�ดููง�น

ภ�ยใน
ประเทศ

จำ�นวน
(คน)ชื่อเรื่องที่ม�ดููง�นชื่อหน่วยง�น

- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์

18 พ.ค. 59 4

34

38

48

12

6

-

12

-

-

-

-

ผู้แทนจาก ICRC - SFD Office

of Asia ประเทศเวียดนาม

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหาร
การแพทย์และสาธารณสุข
รุ่นที่ 9 สำานักอนามัย

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานดนตรีบำาบัด
- งานเดย์แคร์

27 พ.ค. 59

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
(พยาบาลวิชาชีพ)

- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถี
ชีวิตอิสระ

1 มิ.ย. 59

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์
เพื่อการจัดตั้งหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke 
Service : Stroke Unit and 
Stroke Fast Track) สถาบัน
ประสาทวิทยา

- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานบริการผู้ป่วยในชาย

1 ก.ค. 59

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประกันสังคม 
: ASSA  หลักสูตรการฟื้นฟู
สมรรถภาพแบบครบวงจร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
จังหวัดปทุมธานี

- งานธาราบำาบัด
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- งานแก้ไขการพูด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์

29 ก.ค. 59

แพทย์ประจำาบ้านชั้นปีที่ 2
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

- งานกายอุปกรณ์
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

9 ส.ค. 59

34

38

12

6
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รายงานประจำาปี 25593 8

ต�่ง
ประเทศ

วันเดือนปี
ที่ม�ดููง�น

ภ�ยใน
ประเทศ

จำ�นวน
(คน)ชื่อเรื่องที่ม�ดููง�นชื่อหน่วยง�น

24 ส.ค. 59 48

30

16

5

5

คณะผู้บริหารและทีมสหวิชาชีพ
ของศูนย์อำานวยการแพทย์
พระมงกุฎเกล้าและ
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

- งานกายภาพบำาบัด
- งานกิจกรรมบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์
- งานฝึกทักษะคนพิการและบ้านวิถีชีวิต
อิสระ
- งานธาราบำาบัด

- งานกายภาพบำาบัด
- งานธาราบำาบัด

1 ก.ย. 59แพทย์ประจำาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และแพทย์ประจำาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน สำานักงาน
ประกันสังคม องค์กรเพื่อ
คนพิการทุพพลภาพและ
ICRD - SFD office of Asia 
ประเทศเวียดนาม

- งานกายอุปกรณ์
- งานธาราบำาบัด
- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

7 ก.ย. 59

เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระมหาไถ่
เพื่อการพัฒนาคนพิการ

- ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
- งานกายอุปกรณ์

15 ก.ย. 59

ผู้เข้าอบรม (นักกายภาพบำาบัด
และนักวิชาการสาธารณสุข)
หลักสูตร Short course 
International Training in
Community Based 
Rehabilitation (CBR) จาก
ประเทศภูฏาน

- Medical Rehabilitation Services 23 ก.ย. 59

48

30

4

5

48
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ต่�งประเทศในประเทศ

ชื่อองค์กรที่เข้�ร่วม
ชื่อเรื่อง/ชื่อเครือข�่ย มี

MOU
ไม่มี

MOU
ในสังกัด สธ. นอกสังกัด สธ. ชื่อหน่วยง�น ประเทศ

เครือข่�ยคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รกับหน่วยง�นภ�ยนอกกรมก�รแพทย์

เครือข่ายด้านบริการอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการและเทคโนโลยี
สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ
คนพิการกับองค์กรต่าง ๆ

/ /

เครือข่ายพัฒนาระบบบริการ
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในชุมชน

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

/

เครือข่ายการพัฒนาระบบ
การฟื้นฟู

เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
หลักสูตรการดำารงชีวิตอิสระ

มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เครือข่ายบริการคลินิกสายตา
เลือนราง

เครือข่ายอุปกรณ์รถนั่งคนพิการ
แบบ๓ล้อ (ไตรวัลเลอร์)

เครือข่ายการให้บริการ
รถนั่งคนพิการตามมาตรฐาน 
WHO ระดับพื้นฐาน

เครือข่ายพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

เครือข่ายการบริการฟื้นฟูคนพิการ
ด้านทักษะทางภาษาและการพูด
เบื้องต้น

เครือข่ายบริการด้านการฟื้นฟู
ภาวะกลืนลำาบากเบื้องต้น

วิจัยร่วมกับ NECTEC

วิจัยร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์

วิจัยร่วมกับ ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/
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ต�่งประเทศในประเทศ

ชื่อองค์กรที่เข้�ร่วม
ชื่อเรื่อง/ชื่อเครือข�่ย มี

MOU
ไม่มี

MOU
ในสังกัด สธ. นอกสังกัด สธ. ชื่อหน่วยง�น ประเทศ

WAFCAT /

/

/

สมาคมสถาปนิกสยาม

WHOCC WHO

/

/

/ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์

นิกะตะ ญี่ปุ่น

ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์

ตัน ต๊อก เส็ง สิงคโปร์ /

/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

Heidelberg
University

เยอรมนี

ความร่วมมือด้านการให้บริการ
รถนั่งคนพิการกับ LDSC

America

America

USCP

International special 
interest group (SIG)

/

/

/

America

University of Malaya มาเลเซีย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ให้สามารถรองรับการจัดบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ในปัจจุบันและอนาคต  (Research center)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ดำาเนินการพัฒนางานวิจัยเชิงระบบบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากร ผลิตหรือร่วมผลิตผลงานการ
วิจัยที่มีคุณภาพ

Roadmap ง�นวิจัย
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2

4

6

8

10

จำ�นวนองค์คว�มรู้และง�นวิจัยที่เผยแพร่ท�งสื่อ

ปี	2559ปี	2557 ปี	2558
ปี

จำ�นวน(เรื่อง)

3

8

10

 จากกราฟ จะเห็นว่าจำานวนองค์ความรู้และงานวิจัยที่เผยแพร่ทางสื่อ มีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุน
ต่อการดำาเนินงาน ได้แก่

•	 ผู้บริหารระดับสูงให้การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการทำาวิจัย สถิติเพื่อการวิเคราะห์ 
และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำางานวิจัย

•	 มีการกำาหนดทิศทางและแนวทางในการดำาเนินงานที่มุ่งเป้าให้เกิดผลผลิตงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
•	 มีโครงสร้างงานวิจัยในองค์กรที่ชัดเจน
•	 มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ (ระบาดวิทยา สถิติ การบริหารโครงการวิจัย) และประสบการณ์ในการทำาวิจัยด้าน

ต่าง ๆ
•	 นักวิจัย/บุคลากรในองค์กร ให้ความตระหนัก และสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยมากขึ้น

ผลผลิตง�นวิจัยของหน่วยง�นที่เผยแพร่ ปีงบประม�ณ 2559

•	 การสำารวจคุณภาพชีวิตคนพิการไทย (Quality of life among Thai people with disabilities)
•	 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกความคิดความเข้าใจสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ศึกษาผลที่มีต่อความ

สามารถด้านความคิดเข้าใจและการทำากิจวัตรประจำาวัน 
•	 การศึกษาประสิทธิผลของเบาะรองนั่งชนิดต่างๆ ต่อแรงกดทับและความรู้สึกสบายในท่านั่งของคนปกติ 
•	 ประสิทธิผลของ Robotic Assisted therapy (Armeo spring) ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกระยะกึ่งเฉียบพลัน 
•	 การศึกษาระบาดวิทยาคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) จากระบบลงทะเบียนบุคคลพิการขาขาด 
•	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในสถาบันสิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
•	 ประสิทธิผลของการฟื้นฟูภาวะกลืนลำาบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการกระตุ้นกระแสไฟฟ้า : การทบทวน

อย่างเป็นระบบ
•	 การศึกษาประสิทธิผลของการฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การทบทวนอย่างเป็น

ระบบ
•	 ธาราบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน : การทบทวนอย่างเป็นระบบ
•	 ผลของดนตรีบำาบัดในผู้ป่วยสมองพิการ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และ

เครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของคนพิการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน (CBR)

การพัฒนาเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Base Rehabilitation : CBR)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดำาเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดยชุมชน (Community Base Rehabilitation: CBR) ซึ่งสอดคล้องกับ “การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนา
ระบบสุขภาพอำาเภอ” (District Health System) ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใน
ปี 2559 สถาบันสิรินธรเพื่อฟื้นฟูฯ ได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านงาน CBR ดังนี้

1. การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน CBR Forum ประจำาปี 2559 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ด้านสังคม องค์กรด้านคนพิการ และผู้สนใจ จำานวน 260 คน

2. ติดตามเยี่ยมพื้นที่เครือข่ายเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานต่อยอดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบการดูแล
สุขภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลวัดดาว อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้พื้นที่มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3. ขยายเครือข่ายการดำาเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ในอำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ซึ่งทางสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ลงเยี่ยมพื้นที่และสนับสนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ (Family care team) ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุข ในสถานบริการต่าง ๆ ของ
อำาเภอโพธาราม จำานวน 67 คน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ (Care giver) ผู้เข้าร่วม
อบรมประกอบด้วย อสม. และผู้ดูแลสุขภาพคนพิการ จำานวน 183 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบส่งต่อให้ครอบคลุม

ทุกเขตบริการสุขภาพ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการ

 (Network, National Policy Advocacy, Referral center)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และระบบส่งต่อภายใต้
การดำาเนินการโครงการต่างๆ ได้แก่ 

1. ด้านเครือข่าย Network

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ (Family care team) และ อาสาสมัคร/ครอบครัวคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการ (Care giver) ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนพิการ

2. สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในเขตบริการสุขภาพในชุมชน โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน

กิจกรรมและผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานกิจกรรมลำาดับ

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทักษะ
ทางด้านภาษาและการพูดเบื้องต้น

มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวใน
เขตบริการสุขภาพชุมชน จำานวน 15 คน ที่มีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะด้านการดูแลคนพิการเบื้องต้น สามารถ
บริหารจัดการประสานงาน กำากับ ติดตาม และประเมินงาน
ด้านสุขภาพคนพิการของทุกพื้นที่เขตบริการสุขภาพได้ 
ทำาให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการสุขภาพได้รับการดูแล
อย่างถูกวิธี และมรีะบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
บริการด้านการฟื้นฟูภาวะ
กลืนลำาบากเบื้องต้น

มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ในเขตบริการสุขภาพชุมชน จำานวน 80 คน ที่มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการดูแลคนพิการเบื้องต้น

3 ติดตามเยี่ยมโรงพยาบาลในพื้นที่
เครือข่ายเพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน
ต่อยอดแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ต้นแบบการดูแลสุขภาพคนพิการ
โดยชุมชน (CBR) ในเขตบริการสุขภาพ
พื้นที่นำาร่อง

มีเครือข่ายต้นแบบการดูแลสุขภาพคนพิการโดยชุมชน 
(CBR) ในเขตบริการสุขภาพพื้นที่นำาร่อง

www.sn
mri.g

o.t
h



รายงานประจำาปี 25594 6

ผลการดำาเนินงานกิจกรรมลำาดับ

4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการฟื้นฟู (Nursing rehabilitation) 
เพื่อส่งเสริมงานหมอครอบครัวในพื้นที่
เขตบริการสุขภาพ
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการพยาบาลฟื้นฟู 
(Nursing rehabilitation) เพื่อส่งเสริม
งานหมอครอบครัว ในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพ
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสัญจรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลฟื้นฟู 
(Nursing rehabilitation) เพื่อส่งเสริม
งานหมอครอบครัว ในพื้นที่เขตบริการ
สุขภาพ

5

ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำานวน 356 คน สามารถนำา
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเครือข่ายและประยุกต์ใช้กับ
สถานพยาบาลในเขตพื้นที่ของตนเอง

พัฒนาแผนการดูแลสุขภาพคนพิการ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564

มีแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ดูแลสุขภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 พัฒนาแผนจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์
และสาธารณสุขสำาหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 - 2564

มีแผนจัดการภัยพิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำาหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อ
เป็นแนวทางการดำาเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลจัดการภัยพิบัติ และ
สาธารณภัย ในการปฏิบัติงานดูแล ช่วยเหลือคนพิการ 
และครอบครัวในชุมชนต่อไป

7 อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ในการดูแลสุขภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม 
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ (Family 
Care Team) และผู้ดูแลคนพิการ (care 
Giver) (onsite short course training)

ผู้เข้าอบรมจำานวน 146 คน สามารถนำาองค์ความรู้ที่ได้
นำาไปประยุกต์ใช้ และให้บริการในพื้นที่www.sn
mri.g

o.t
h
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โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปให้ครอบคลุม 12 เขตบริการสุขภาพ 

2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปพัฒนาตนเองเป็นแม่ข่ายประจำาเขต และขยายการเครือข่ายบริการและ
ระบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงสู่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อรองรับการส่งต่อโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศในการรับส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปสู่โรงพยาบาลชุมชนหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและสนับสนุนการนำาคู่มือสำาหรับประชาชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขั้น
พื้นฐานสำาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวไปใช้ให้เกิดประโยชน์

3. นิเทศ ติดตามผลการดำาเนินงานของแต่ละเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน

4. ต่อยอดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายบริการและระบบการส่งต่อด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บ/คนพิการ
จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และเชื่อมโยงถึงชุมชน

กิจกรรมและผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานกิจกรรมลำาดับ

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำาระบบ
สารสนเทศลงใช้ในการรับส่งติดตาม
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 97 คน (อบรมทั้ง
3 ครั้ง) ได้รับองค์ความรู้ และสามารถนำาระบบสารสนเทศ
ลงใช้ในการรับส่ง/เก็บข้อมูล/ติดตามข้อมูลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของผู้ป่วย
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระบบ online เชื่อมโยงจาก 
รพศ./รพท. สู่ รพช.และ รพ.สต. ซึ่งจะนำาผลการใช้
ระบบของแต่ละพื้นที่มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้
โรงพยาบาลที่สนใจเป็นพื้นที่นำาร่อง จำานวน 3 จังหวัด 
ได้แก่ รพ.ปัตตานี, รพ.พังงา, รพ.น่าน

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดำาเนินงานและติดตามผลการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน

ผู้เข้าร่วมการประชุม จำานวน 66 คน มีองค์ความรู้ใน
ด้านการดำาเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บ/
คนพิการจากอุบัติเหตุทางถนน ใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 
บาดเจ็บทางสมองบาดเจ็บไขสันหลัง กระดูกสันหลัง 
และการสูญเสียอวัยวะ ซึ่งเป็นการนำาองค์ความรู้ที่ได้
จากการประชุม ไปสู่การปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่เครือข่ายทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพ
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3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอด
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการรับส่งและ
ติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาด
เจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระยะที่ 2

บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม จำานวน 147 คน
เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการทดลองใช้
ระบบสารสนเทศ PRM Referral System และโรงพยาบาล
เครือข่าย 12 เขตบริการสุขภาพได้มีระบบสารสนเทศ
ใช้ในการรับส่งต่อและติดตามข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

4 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับคนพิการ

ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน 72 คน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับคนพิการตลอดจน
การประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคนพิการแต่ละราย

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
1. หลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการ
ระดับพื้นฐาน (WHO wheelchair service 
training package - Basic level) 
2. หลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการ
แบบไตรวิลเลอร์และการซ่อม/ดัดแปลง

ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร มีจำานวน 64 คน 
มีองค์ความรู้ในเรื่องของรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม 
คุณลักษณะเฉพาะของรถนั่งคนพิการแบบไตรวิลเลอร์
และแบบอื่น ๆ รวมทั้งมีทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนย้าย
ตัวคนพิการ รวมถึงการประเมินคนพิการโดยประเมิน
ในรูปแบบต่าง ๆ

6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือ ICF 
Core set สำาหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทาง
สมอง Development of ICF core sets 
for Individual with traumatic brain 
injury

บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ารีบการอบรม จำานวน 95 คน 
มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมให้แก่โรงพยาบาลเครือข่ายของตนเอง และ
ในโรงพยาบาลเครือข่าย 12 เขตบริการสุขภาพมี
เครื่องมือ ICF Core set สำาหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ทางสมองที่มีประสิทธิภาพ

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอด
มาตรฐานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน ระยะที่ 2

ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 86 คน ได้รับองค์ความรู้ด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงมีแผนการดำาเนินงาน/แนวทาง
ในการพัฒนามาฐานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีความ
ชัดเจน และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำาเนินงานในโรงพยาบาลพื้นที่ลงสู่ รพศ. รพช ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

www.sn
mri.g

o.t
h



รายงานประจำาปี 2559 4 9

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ

กิจกรรม
 1. จัดหลักสูตรอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ จำานวน 3 รุ่น 
 2. ประสาน กำากับ ติดตาม ให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาการดำาเนินงานในพื้นที่
 3. สรุปและประเมินผลการดำาเนินงานในโครงการ

ผลลัพธ์ มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวในเขตบริการสุขภาพชุมชน จำานวน 205 คน ทำาหน้าที่
เป็นผู้จัดการด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ (Project Manager) เป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติ 
บริการจัดการฐานข้อมูล ทรัพยากรในชุมชน ตลอดจนประสานงาน กำากับติดตามและประเมินผลในภาพรวมของจังหวัดได้
มีประสิทธิภาพ 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้สร้าง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ทุกระดับให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศและต่างประเทศ

เครือข่ายในประเทศ

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบัน
การศึกษา รวม 19 หน่วยงาน ได้แก่

 1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 2. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 9. มหาวิทยาลัยมหิดล 
10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
16. มหาวิทยาลัยเกริก
17. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
18. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
19. สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
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 2. บันทึกความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 3. เครือข่ายด้านบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการกับองค์กร
ต่าง ๆ

 4. เครือข่ายพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
 5. เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน หลักสูตรการดำารงชีวิตอิสระ
 6. เครือข่ายบริการคลินิกสายตาเลือนราง
 7. เครือข่ายอุปกรณ์รถนั่งคนพิการแบบ 3 ล้อ (ไตรวัลเลอร์)
 8. เครือข่ายการให้บริการรถนั่งคนพิการตามมาตรฐาน WHO
 9. เครือข่ายพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
10. เครือข่ายการบริการฟื้นฟูคนพิการด้านทักษะทางภาษาและการพูดเบื้องต้น
11. เครือข่ายบริการด้านการฟื้นฟูภาวะกลืนลำาบากเบื้องต้น

เครือข่ายต่างประเทศ

1. World Health Organization Collaborating Center for Training in Prosthetics & Orthotics
2. Hyoko Rehabilitation center, Japan;  The agreement for the establishment of A Sister Rehabilitation 

Center
3. Soonchunhang University, South Korea; Memorandum of Agreement between Sirindhorn National 

Medical Rehabilitation Center and Soonchunhyang University 
4. Korea National Rehabilitation Center; Agreement for cooperation and exchange
5. University of Malaya, Malaysia; Memorandum of Undestanding
6. Rehabilitation Center, Bach Mai Hospital, Vietnam; Letter of Agreement
7. Handicap International; Memorandum of Understanding
8. Consolidating Logistics for Assistive Technology Supply and Provision (CLASP) ; ความร่วมมือด้าน

การให้บริการรถนั่งคนพิการ

2. ด้านการสนับสนุนนโยบายระดับชาติ (National Policy Advocacy)

นอกจากนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์ที่นำาเสนอต่อกรมการแพทย์ 
หรือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกเขตบริการ
สุขภาพ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและบริการ

'
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึง
กายอุปกรณ์เสริม/เทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการ เพื่อให้คนพิการไทยได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม และเข้าถึงบริการสุขภาพครบถ้วน

ดำาเนินโครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน “คนพิการขาขาด
ทุกคน ได้รับบริการขาเทียม 100%” เป็นหนึ่งในโครงการ
ที่กระทรวงสาธารณสุขดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557 - 2559 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมทั้งการเข้าถึง
กายอุปกรณ์เทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยสำาหรับ
คนพิการขาขาด และโครงการมอบของขวัญปีใหม่และ
วันเด็กให้กับคนไทยทั่วประเทศ ปี 2559 ผ่านโครงการ
สำาคัญ : มอบแขนขาเทียม และซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ 
พร้อมพัฒนาทักษะบุคลากรในการประเมินความพิการ 
และดูแลคนพิการทั่วประเทศ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ถูกนำาไปกำาหนดเป็นนโยบาย

2. นำาเสนอตัวชี้วัดเกี่ยวกับคนพิการ  เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดระดับกรม การดำาเนินงานบูรณาการระบบ
สุขภาพคนพิการ สนับสนุนการพัฒนาระบบฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยของ
คนพิการอย่างมีส่วนร่วม

ได้รับการบรรจุเป็นตัวชี้วัดระดับกรม 
ตัวชี้วัด : การดำาเนินงานบูรณาการระบบสุขภาพคนพิการ 
ดำาเนินการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนพิการระดับจังหวัด 
เชื่อมโยงจาก รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป สู่ รพ.ชุมชนและชุมชน 
เพื่อให้คนพิการทุกประเภทในจังหวัดต่างๆ ได้รับการ
ค้นหาและส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการด้านสุขภาพ การฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการที่เหมาะสม

3. นำาเสนอตัวชี้วัดเกี่ยวกับคนพิการ เพื่อเป็นตัวชี้วัด
ระดับกรม ขจัดอุปสรรคและส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ โดยให้การสนับสนุน พัฒนา
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่งอำานวยความสะดวก 
นวัตกรรมและข้อมูลข่าวสาร ในหน่วยบริการ
สุขภาพทั่วประเทศ เพื่อให้คนพิการใช้ประโยชน์ได้

ได้รับการบรรจุเป็นตัวชี้วัดระดับกรม 
ตัวชี้วัด : สถานบริการเป้าหมาย มีการปรับสภาพแวดล้อม
มีสิ่งอำานวยความสะดวกให้คนพิการ และ/หรือผู้สูงอายุ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ดำาเนินการสำารวจและประเมินสภาพแวดล้อม สิ่งอำานวย
ความสะดวก 5 ด้าน (ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ� 
ป้ายสัญลักษณ์ และข้อมูลข่าวสาร) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ กรมการแพทย์ 
ร่วมประเมิน และกำากับ ติดตาม ปรับสภาพแวดล้อม 
มีสิ่งอำานวยความสะดวกในสถานพยาบาลระดับ A, S 
และสังกัดกรมต่าง ๆ ให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์
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3. ด้านการรับและส่งต่อ (Referral Center)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สามารถรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น
ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหว และส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ป่วย
ต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง หรือการรักษาอื่นที่จำาเป็น โดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

โรคหรือภาวะที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและ/หรือ ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงและ/หรือ ต้องดูแลรักษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่รับส่งต่อมา 5 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2559

ผู้ป่วยนอก จำานวน (ราย) ผู้ป่วยใน จำานวน (ราย)

18

17

17

15

15

1. Acquired absence of limb

2. Paraplegia and tetraplegia

3. Hemiplegia

4. Cerebral palsy

5. Developmental disorder of 
speech and language, unspecified

1. Paraplegia and tetraplegia

2. Hemiplegia

3. Acquired absence of limb

4. Cerebral palsy

5. Arthritis, unspecified

10

7

1

1

1

หมายเหตุ  ผู้ป่วยนอกรับส่งต่อมาทั้งหมด 150 ราย
   ผู้ป่วยในรับส่งต่อมาทั้งหมด 20 ราย

'
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับประเทศ

ในอาเซียน และนานาชาติ

งานวิเทศสัมพันธ์

•  งานวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย WHOCC,  MoU ระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างประเทศ, โครงการงบอาเซียน

WHOCC

•  ตั้งแต่ปี 2549 ต่ออายุทุก 4 ปี  
•  ต่ออายุครั้งที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2557 สิ้นสุด 25 มกราคม 2561
•  ความรับผิดชอบ

1. Provide capacity building for medical rehabilitation personnel 
2. Action research  on CBR in Nonthaburi and central health regions (CBR Model)

MoU ระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างประเทศ
ผลการดำาเนินงาน MoU ระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างประเทศ

•  Hyoko Rehabilitation Center, Japan, 12/1994
•  Soonchunhyang University, Korea April 2014 – 2019
•  University of Malaya, Malaysia 17/8/2016-17/8/2019
Agreement
•  Korea National Rehabilitation Center, Korea May 2015- 2018
•  Bach Mai Hospital, Vietnam 30/8/2016-30/8/2021 

โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
ปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 9 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบรายจ่ายอื่น  มีจำานวน 2 โครงการ
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ประเทศ
สิงคโปร์

•	 ระหว่างวันที่  4 – 6 เมษายน  2559 ณ ประเทศสิงคโปร์
•	 ศึกษาดูงาน จำานวน 3 แห่ง ดังนี้ (1.) ร.พ. khoo teck puot  (2.) รพ.Tan Tock Seng 3. ร.พ. Changi 

General Hospita  
•	 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารและแพทย์, พยาบาล, นักกายภาพบำาบัด, นักกิจกรรมบำาบัด, นักกายอุปกรณ์ 

จำานวน 30 คน

2. โครงการการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ประเทศมาเลเซีย

•	 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2559 ณ University of Malaya Medical Center
•	 ผู้อำานวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้ลงนาม MoU ร่วมกับผู้อำานวยการ 

University of Malaya Medical Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีระยะความร่วมมือ 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2559 - 16 สิงหาคม 2562 
ทั้งนี้ ได้มีการกำาหนดแผนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรล ุ

แนวทางความร่วมมือ

•	 การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองสถาบัน 
•	 จัดให้มีการประชุมของทั้ง 2 สถาบัน โดยจะจัดประชุมครั้งที่ 1 ในเดือน มกราคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย 

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ดังนี้ 

•  ด้านการทำาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
•  การพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
และผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง 
•  ICF Implementation และพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ICF
•  การพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน

2. งบดำาเนินงาน มีจำานวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกิจกรรมบำาบัดเบื้องต้นสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในอาเซียน

•	 ดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
•	 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

จากกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วย

1) บุคลากรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำานวน 4 คน
2) บุคลากรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำานวน 4 คน

5 4
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กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
การบำาบัดฟื้นฟูภาวะกลืนลำาบาก

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
การฟื้นฟูความสามารถด้านกิจวัตรประจำาวัน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการพูดสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การพูดในอาเซียน

•	 วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2559  ณ ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
•	 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ประเทศละ 2 คน รวม 6 คน

ดูงานภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯwww.sn
mri.g

o.t
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ดูงานนอกสถานที่

ดูงานที่สถาบันประสาทวิทยา ดูงานที่วัดไร่ขิง

4. การอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ รุ่นที่ 2

•	 ดำาเนินการระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. - 1 ก.ค. 59 
•	 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 10 คน ประกอบด้วย จากประเทศบูรไน จำานวน 2 คน 

จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  จำานวน 4 คน จากประเทศพม่า จำานวน 4 คน 
•	 ไปศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลประจำาพื้นที่ ดูเรื่อง CBR 
2. คลินิคมิตรไมตรี ดูเรื่อง เวชกรรม
3 .อบต.บางสีทอง ดูเรื่อง ผู้นำาชุมชน  
4. โรงพยาบาลสำาโรงการแพทย์ ดูเรื่อง เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟู 
5. โรงเรียนมหาไถ่ ดูเรื่อง การฝึกอาชีพ

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level

•	 วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559  ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
•	 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมในการอบรมจำานวน 29 คน ประกอบด้วย จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ จำานวน 3 คน จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำานวน 4 คน จากประเทศบรูไน จำานวน 1 คน 
     จากประเทศไทยจำานวน 21 คน

ภาพรวมการอบรมและการฝึกปฏิบัติ
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การอบรมและฝึกปฏิบัติ

การศึกษาดูงาน

5. อบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด้านกายภาพบำาบัด (Short corse international Training in Physical Therapy)

•	 ดำาเนินการระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. - 8 ก.ค. 59 
•	 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 9 คน มาประกอบด้วย จากประเทศมาเลเซีย จำานวน 1 คน 
    จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำานวน 4 คน ประเทศพม่า จำานวน 4 คน 
•	 ไปศึกษาดูงาน จำานวน 4 ที่ ดังนี้  โรงพยาบาลกรุงเทพ สถาบันโรคทรวงอก บริษัทออโตบ๊อก สถาบัน

ประสาทวิทยา 
 

'
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6. โครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด้านกายอุปกรณ์

•	 ดำาเนินการวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
•	 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน 6 คน จาก University Malaya Medical Center 2 คน 

สถาบันสิรินธร ฯ 4 คน

ผลการดำาเนินงาน

)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดำาเนินงาน

ประกอบด้วย
•	 ฝ่ายการเงินและบัญชี
•	 ฝ่ายพัสดุและบำารุงรักษา
•	 ฝ่ายบริหารทั่วไป
•	 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
•	 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
•	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
•	 งานเวชระเบียนและสถิติ
•	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 งานเวชนิทัศน์
•	 งานถ่ายทอด
•	 หน่วยห้องสมุด

ฝ่ายการเงินและบัญชี

งบประมาณ จำานวนเงิน(บาท)/ปีงบประมาณ
ปี 2557             ปี 2558            ปี 2559

ผลการดำาเนินงานปี 2559

เงินงบประมาณ
เงินที่ได้รับ

ผลการใช้เงิน

เงินบำารุง
เงินที่ได้รับ

ผลการใช้เงิน

131,102,900

127,241,495.73

99,395,923

90,840,664.25

231,546,896.34

214,935,887.58

90,385,800.00

85,853,100.00

ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล  
การรับและนำาส่งเงิน บันทึกบัญชีและจัดทำารายงานทางการเงิน  ได้ถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

301,641,371.87

301,641,371.87

110,551,820.00

96,659,481.87

รายรับ ปี 2557                   ปี 2558                 ปี 2559

รายรับผู้ป่วยนอก 

รายรับผู้ป่วยใน 

รายรับอื่นๆ

ดอกเบี้ยรับ
รวม

ผลการดำาเนินงานรายรับ

77,443,641.31

15,502,109.89

339,169.11

148,133.00

93,433,053.31

86,299,845.29

20,002,763.31

3,836,126.06

664,605.26

110,803,339.92

95,028,000.44

8,809,264.00

10,864,558.13

421,815.90

115,123,638.47
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ฝ่ายพัสดุและบำารุงรักษา

ฝ่ายพัสดุและบำารุงรักษา มีภารกิจในการสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อ/
วิธีจ้าง

ปีงปม.58        
(จำานวนเรื่อง/วงเงิน)

ปีงปม.57           
(จำานวนเรื่อง/วงเงิน)

ตกลงราคา 790/16,005,227.84

12/12,740,624

9/35,904,200

18/5,190,469.68

-

สอบราคา

ประกวดราคา (e-bidding)

พิเศษ 

กรณีพิเศษ

ปีงปม.59          
(จำานวนเรื่อง/วงเงิน)

867/19,664,140.41

11/3,710,626

13/416,451,982

32/25,700,460.96

1/119,327.48

797/33,515,338.35

4/4,042,407.50

16/48,617,807.7

5/14,216,831

1/4,800

จำานวนชิ้นงาน
ปี 58

กิจกรรม จำานวนชิ้นงาน
ปี 57

จำานวนชิ้นงาน
ปี 56

1.2  กิจกรรม e-GP 
1.3  การโหลด GFMIS
•	 บันทึกข้อมูลหลักผู้ขายรายใหม่
•	 บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

1.4  กิจกรรมควบคุมจัดทำาหลักประกันสัญญา
(กรณีสอบราคา/ประกวดราคา)

1.5  กิจกรรมงานควบคุม/ตรวจรับ

2.  กิจกรรมงานธุรการ
•	 หนังสือเข้า
•	 หนังสือออก
•	 ออกคำาสั่ง 

3. กิจกรรมงานคลังพัสดุกลาง
•	 การตัดจ่ายวัสดุตามใบเบิกวัสดุ 4 สี    
•	 การตัดจ่ายใบเบิกครุภัณฑ์ 4 สี
•	 การรับคืนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
•	 การรับบริจาค (วัสดุ/ครุภัณฑ์) 

4. กิจกรรมงานคลังวัสดุกายอุปกรณ์
•	 การตัดจ่ายตามใบเบิกวัสดุกายอุปกรณ์

5. กิจกรรมการซ่อมบำารุง
•	 รายการส่งซ่อมทั้งหมด
•	 งานที่ดำาเนินการเองแล้วเสร็จ
•	 ดำาเนินการจ้างผู้ชำานาญ

593

51

593

29

822

1,229
546
105

582
148
127
21

434

684
459
225

561

-

561

39

829

1,835
684
79

443
184
40

-

1,025

705
516
189

535

43

535

39

920

1,746
676
131

610
10

284
2

383

820
688
269
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ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำาเนินการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านอำานวยการ มีการดำาเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ งานสารบัญ 
รับ-ส่งหนังสือ (ภายใน-ภายนอก), งานเตรียมห้องประชุม, งานถ่ายเอกสาร, งานยานพาหนะ, งานเลขานุการ, งานธุรการ,  
งานบำาบัดน้ำ�เสีย, งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน, พนักงานรักษาความปลอดภัย, คนสวน, สัตว์, น้ำ�เสีย, ขยะ, ถนนสิ่งก่อสร้าง, 
โครงสร้างต่าง ๆ ฯ) และงานพัฒนาคุณภาพ (HA, ตัวชี้วัดคุณภาพ, แผนงาน, ฯ) 

ผลการดำาเนินงาน

เรื่อง/ปี ปี 2556                     ปี 2557                     ปี 2558

เวียนหนังสือ (ใน+นอก)

รับหนังสือภายใน

ส่งหนังสือภายใน 

รับหนังสือภายนอก

รับจดหมาย

รับพัสดุภัณฑ์+EMS

ระบบงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือราชการ

4,151

2,946

538

3,822

10,500 ฉบับ

600/250 ชิ้น

4,331

3,105

588

4,335

12,160 ฉบับ

758/325 ชิ้น

4,389

3,015

490

4,362

12,130 ฉบับ

703/100 ชิ้น

ค่าส่งไปรษณีย์

ค่าส่งไปรษณีย์ ปี 2557                      ปี 2558                       ปี 2559

บาท/ปี 174,261184,917 223,761

การรับส่งโทรสาร

แผ่น/ปี ปี 2557                  ปี 2558                 ปี 2559

การส่งโทรสาร (แฟ็กซ์)

การรับโทรสาร (เสียกระดาษ)

การส่งโทรสารทางไกล

294 แผ่น /63 ครั้ง

-

-

505 แผ่น /176 ครั้ง

866 แผ่น /216 ครั้ง

138 แผ่น/125 ครั้ง

สถิติการใช้ห้องประชุม/ปี ปี 2556               ปี 2557                ปี 2558

การใช้ห้องประชุม (ครั้ง)

จำานวนคนเข้าร่วมประชุม (คน)

472

3,976

349

5,602

การใช้ห้องประชุม

276 แผ่น /153 ครั้ง

399 แผ่น /265 ครั้ง

138 แผ่น/55 ครั้ง

376

8,400
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การให้บริการถ่ายเอกสาร

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

การใช้รถยนต์ราชการ

ครั้ง 2,361
2,121

2,274

สัดส่วนการใช้บริการถ่ายเอกสารปี 2559

543,974

179,247

18,289
136,792

14,913

0

500

1000

1500

2000

2500

จำานวน ปี 2557                        ปี 2558                         ปี 2559

ลิตร

เงิน (บาท)

7,889.57  

226,934.10

ค่าใช้จ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิง 

7,889.57  

226,934.10

9,167.45  

217,021.74

จำานวน ปี 2557                       ปี 2558                      ปี 2559

กิโลวัตต์

เงิน(บาท)

1,147,000.00

5,281,689.41

1,281,000.00

5,768,288.12

การใช้ไฟฟ้า/ค่าไฟฟ้า

1,281,000.00

5,768,288.12

ครั้ง/ปี ปี 2556             ปี 2557           ปี 2558

การตรวจสอบน้ำ�ทิ้ง (ครั้ง)

ระดับโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากการตรวจ
คุณภาพน้ำ�ทิ้ง
(ต้องมีค่า < 5,000 Mpn/100 มล.)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

การส่งน้ำ�ทิ้งตรวจสอบคุณภาพ

12

2.75

16,800

12

7.45

16,800

12

< 1.8

16,800
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ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีภารกิจในการสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ลูกค้าภายใน) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้าภายนอก) โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก จำานวน 4 ด้าน ดังนี้ 1. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. แผนงานและประเมินผล 3. งานติดตามและ
ประเมินผล 4. งานพัฒนาคุณภาพ

จำานวน
ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

รายการ

1. การจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

2. การจัดทำาแผนการเฝ้าระวังการดำาเนินงานตามความเสี่ยงขององค์กร

3. การจัดทำาแผนงาน/โครงการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ กลุ่มภารกิจด้าน
การพัฒนาระบบสุขภาพ)

4. หน่วยสนับสนุน (Back office) ด้านแผนเงิน/การเข้าร่วมประชุม/ 
ร่วมมือในการจัดทำาข้อมูลตัวชี้วัดแผนบูรณาการกลุ่มวัยคนพิการ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

งานแผนงานและงบประมาณ

จำานวน
ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559

รายการ

2.1 การจัดทำาแผนคำาขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ขาขึ้น (ประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ำ�)
2.2 การจัดทำาแผนคำาขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ขาขึ้น (ภาพรวม)
2.3 การจัดทำาแผนคำาขอเงินบำารุง ปี พ.ศ. 2560 ขาขึ้น (ภาพรวม)
2.4 การจัดทำาแผนคำาขอเงินบำารุง ปี พ.ศ. 2559 (ฉบับทบทวน)
2.5 การจัดทำาแผนสรรเงินงบประมาณและแผนสรรเงินบำารุง ปี พ.ศ. 2559 
(ขาลง) 

2.6 การจัดทำาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.7 การจัดทำาแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำาปี
พ.ศ. 2559

1 แผน

1 แผน
1 แผน
1 แผน
2 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน
1 แผน
1 แผน
2 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน

1 แผน
1 แผน
1 แผน
2 แผน

1 แผน

1 แผน
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อำานวยการ
พยาบาล
วิชาการ
พัฒนาระบบสุขภาพ

26
32
62
23

143

19
24
43
13
99

165,640 (23%)
187,498 (25%)
280,686 (39%)
92,870 (13%)

726,694รวม

กลุ่มภารกิจ                       จำานวนเงิน (บาท)     จำานวน (คน)    จำานวน(รายการ)

วงเงินตามแผนสรรเงิน 500,000 บาท
วงเงินที่กัน 726,694 บาท ผลต่าง 226,694 บาท

2.9 การกันเงินในโปรแกรม TAX : ตั้งต้นงบประมาณตามแผนเงินงบประมาณและแผนเงินบำารุง

ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559รายการ

จำานวนครั้งของการกันเงิน (ครั้ง) 
วงเงินบำารุง (ล้านบาท)
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

42
223.34
215.55

79
99.40
95.57

83
221.05
110.55

2.10 การคุมเงินงบฉุกเฉิน

2.8 การกันเงินในโปรแกรม TAX : กันเงินรายการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรมปี พ.ศ. 2559 

ปี 2558                     ปี 2559รายการ

จำานวนรายการ 
วงเงินงบฉุกเฉินตั้งไว้ในแผน
ปรับเพิ่มวงเงินเป็น
วงเงินงบฉุกเฉินที่กันเงิน
ผลต่าง

79 รายการ
5,000,000 บาท 

- 

8,987,181 บาท

- 3,987,181

107 รายการ
5,00,000 บาท

7,263,465 บาท

7,258,375.05 บาท

5,089.95

งานติดตามและประเมินผล

ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559รายการ

3.1 การติดตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน สรุปผลรายงานกลุ่มกพร. กรมการแพทย์

3.2 การรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินโครงการ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (รายงานโครงการตามงบประมาณ/โครงการสำาคัญตาม
ยุทธศาสตร์/โครงการตามตัวชี้วัด สธ.)

3.3 การรายงานเปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายได้/รายจ่าย
เงินบำารุง ตามแผนรายรับ/รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(รายไตรมาส)

2 ครั้ง

10 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

10 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

10 ครั้ง

4 ครั้ง
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ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559รายการ

3.4 การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, ศาลาว่าการจังหวัด
นนทบุรี) (รายไตรมาส)

3.5 การรายงานผลงบค่าเสื่อม (สปสช. เขต 4 จัดสรรงบให้ จัดซื้อครุภัณฑ์
ที่ใช้ในการแพทย์ 365,200 บาท)

3.6 การรายงานผลการดำาเนินงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4 ครั้ง

2 ครั้ง

-

4 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

4 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559รายการ

4.1 การจัดทำาแผนความเสี่ยง (ปย. 1, ปย. 2 ตามกระบวนการควบคุม
ภายใน)

4.2 การจัดทำา Service Profile

4.3 การรายงานตัวชี้วัด HA : ร้อยละความสำาเร็จในการดำาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน)

1 แผน

1 แผน

2 ครั้ง

งานพัฒนาคุณภาพ

1 แผน

1 แผน

2 ครั้ง

1 แผน

1 แผน

2 ครั้ง

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ ประสาน และดูแลการใช้สิทธิของผู้รับบริการทุกประเภท รวมถึงการให้
อนุเคราะห์ผู้ที่มีปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนติดตามค่ารักษาพยาบาลในระบบส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่น ๆ
บริการให้คำาปรึกษา แนะนำา จัดหา และจัดสรรทรัพยากรทางสังคม เพื่อนำามาใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
และครอบครัว เป็นศูนย์ออนไลน์ที่จะประสานงาน ให้คำาปรึกษา หรือตอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของ
หน่วยงานให้แก่ประชาชน องค์กรทั้งในภาครัฐ และเอกชน เป็นศูนย์รับคำาปรึกษาด้านระบบบริการ ประสานงานเจรจา ไกล่เกลี่ย
กรณีผู้รับบริการเกิดความไม่พอใจในระบบบริการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบบริการ อำานวยความสะดวก
บริการ ให้คำาแนะนำาแก่ผู้มารับบริการ เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมภายในองค์กรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ในแง่การประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการ CSR และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโทรศัพท์
1. บริการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ 

ให้บริการรับสายเข้า/โทรออก/โอนสาย
ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ให้กับบุคลากรทั้ง
ภายใน - ภายนอกองค์กรและผู้มาขอรับบริการ 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

บริการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ครั้ง
7,358

10,056

6,799
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05 0 100 150 200 250 300 350

05 10 15 20 25

2. ส่ง SMS ข้อความสั้น เชิญประชุม/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านจอ LCD  ได้แก่ ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าศึกษาดูงาน การประชุม/อบรม/สัมมนา
ต่าง ๆ ภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ

บริการส่ง SMS ข้อความสั้น

ปี 2557

ปี 2558

ครั้ง
130

309

315ปี 2559

ปี 2557

ปี 2558

25

20

0ปี 2559

ครั้ง

ปี

ปี

งานประชาสัมพันธ์

1. การให้คำาแนะนำาข้อมูลบริการของหน่วยงาน บริการให้คำาปรึกษา/อำานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ แนะนำาขั้นตอน
การขอรับบริการ/การทำาบัตรใหม่ แนะนำาการใช้สิทธิ และลงทะเบียนโครงการจ่ายตรงให้ข้อมูลการขอรับอุปกรณ์/
เครื่องช่วยผู้พิการต่าง ๆ

0

5000

10000

15000

20000

25000

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านจอ LCD

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ปี

ครั้ง

20,908

16,304
14,182
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2. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและโครงการต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/ข่าวสารต่าง ๆ ภายในองค์กร และ
โครงการบทความ ธรรมะสอนใจ/พระบรมราโชวาท

3. การให้บริการแก่คนไข้ VIP

0

500

1000

1500

2000

การให้คำาแนะนำาข้อมูลบริการของหน่วยงาน

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ครั้ง

1,513
1,219 1,126

0

20

40

60

80

100

120

การให้บริการแก่คนไข้ VIP

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ปี

ปี

ครั้ง 118 118

38

4. จดหมายข่าวสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

•	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ และข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์กร
•	 จัดทำาและเผยแพร่ ปีละ 3 ครั้ง (ตามปีปฏิทิน)

       ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษยายน
      ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
      ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม
•	 จัดพิมพ์และส่งออกครั้งละ 1,500 ฉบับ  รวมปีละ 4,500 ฉบับ
•	 กลุ่มเป้าหมาย : รพช. รพศ. รพท. รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ เครือข่ายสมาคมคนพิการทั่วประเทศ และหน่วยงาน
ภายในองค์กร

5. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ปี 2559 

•	 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล
•	 2 เมษายน วันพระราชสมภพ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
•	 12 สิงหาคม มหาราชินี
•	 5 ธันวาคม มหาราช
•	 วันสำาคัญทางพุทธศาสนา 

ปี 2558 
•	 2 เมษายน วันพระราชสมภพ
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
•	 28 กรกฎาคม วันพระราชสมภพ
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
•	 12 สิงหาคม มหาราชินี
•	 5 ธันวาคม มหาราช
•	 วันสำาคัญทางพุทธศาสนา 
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งานตรวจสอบสิทธิ

0 500 1000 1500 2000 0 100 200 300 400 500

โครงการลงทะเบียนจ่ายตรง

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี

ครั้ง

1856

1706

946 ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559 476

388

368 ครั้ง

งานลงทะเบียนผู้ป่วยใน
ปี

ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
- ประกันสุขภาพส่งต่อ
- ประกันสังคมส่งต่อ

0 200 400 600 800 1000

ปี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย

ครั้ง

งานสังคมสงเคราะห์

0

3000

6000

9000

12000

15000

บันทึกข้อมูลรายงานการให้สวัสดิการประจำาวัน

ปี 2557ปี 2558ปี 2559
ปี

ครั้ง

918

811

363

12,630 13,871
10,709

ปี 2557    ปี 2558     ปี 2559การให้บริการปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แนะนำาเรื่องการใช้สิทธิการรักษา
ตรวจสอบสิทธิซ้ำ� กรณีผู้ป่วยมีปัญหาค่าใช้จ่าย
การให้คำาปรึกษา กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
แนะนำาเรื่องการจดทะเบียนคนพิการ/การขอรับเบี้ยยังชีพ
การให้บริการทางสังคมสงเคราะห์
แนะนำา/จัดหาทรัพยากรทางสังคม

รวม

2,713
136
112
218
211
102

3,492

3,201
240
209
479
328
192

4,649

2,821
120
89

502
281
159

3,972
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีเป้าหมายในการทำางาน คือ บริหารงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่พึงได้รับ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องทางราชการ

ข้อมูลบุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

งานการเจ้าหน้าที่
กิจกรรม

•	 จำานวนบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
•	 การสรรหาบุคลากร
•	 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
•	 สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
•	 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
•	 การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ และรับเงินประจำาตำาแหน่ง
•	 หนังสือรับรอง/สิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่/เอกสารอื่น ๆ 

งานพัฒนาบุคลากร

•	 ดำาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ประจำาปี 2557 – 2560) ของกรมฯ (งบอุดหนุนทั่วไปต่างประเทศ) จำานวน 
3 โครงการ  ดำาเนินการ 1 โครงการ (น.ส.ปาริชาต สุวรรณผล) ยกเลิก 2 โครงการ 

•	 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
 - ทุน ก.พ. โครงการ New Wave จำานวน 1 ราย (คุณภัชราภรณ์ กองเกิด)
 - ทุนพยาบาล (วพบ.นนทบุรี) จำานวน 6 ราย 
 - แพทย์ประจำาบ้าน จำานวน 4 ราย
 - ผู้บริหารระดับต้น 1 ราย (คุณนิมิต)
 - ผู้บริหารระดับกลาง 2 ราย (พญ.จุไรรัตน์, คุณสุทธิศักดิ์)
•	 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรกรมการแพทย์ จำานวน 3 ราย (โครงการของกรมการแพทย์)

 

ลูกจ้างรายคาบ 25 ราย

ข้าราชการ 148 ราย

พนักงานราชการ 18 รายลูกจ้างประจำา 57 ราย

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 104 ราย
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•	 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม จำานวน 14 โครงการ
•	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE เพื่อจัดทำาแผนอัตรากำาลัง” แก่บุคลากร

ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้แผนอัตรากำาลังของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน
•	 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร จำานวน 2 รุ่น ดังนี้

 รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วม 70 คน
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วม 80 คน
•	 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “ระเบียบสารบรรณและการจดรายงานการประชุม” วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 

จำานวน 1 รุ่น จำานวน 83 ราย 
•	 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของสถาบันสิรินธร ฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 จำานวน 22 ราย
•	 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการใหม่ จำานวน 2 ราย
•	 การคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2559 ดำาเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จำานวน 5 ราย 
•	 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2 ราย วันที่ 27 กันยายน 2559
•	 พิจารณาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)
•	 การประเมินค่างานสำาหรับตำาแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ จำานวน 6 ตำาแหน่ง ได้แก่ นักกิจกรรม

บำาบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำาบัด นักกายอุปกรณ์ พยาบาล
วิชาชีพ

งานพัฒนาคุณภาพ

1. การสำารวจและวิเคราะห์ความผูกพันและความผาสุกของบุคลากรเป็นประจำาทุกปี
2. ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใหม่ของสถาบัน  สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของบุคลากรสถาบันสิรินธรฯ
4. การประเมินสมรรถนะหลักที่จำาเป็นสำาหรับตำาแหน่ง เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร IDP 
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

งานเวชระเบียนและสถิติ

งานเวชระเบียนและสถิติ เป็นหน่วยงานบริการ และสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่หลักคือ ให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ตามระบบเวชระเบียน การให้รหัสโรค รหัสหัถตการ อิงตามหนังสือคู่มือ  ICD  ของ WHO/ICD -10 - TM 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่สถิติผู้ป่วย แก่หน่วยงานภายในและภายนอก

จำานวนผู้รับบริการ
ชิ้นงานปี 57

กิจกรรม จำานวนผู้รับบริการ
ชิ้นงานปี 58

จำานวนผู้รับบริการ
ชิ้นงานปี 59

1. การลงทะเบียนผู้ป่วยนอก ตรวจสอบสิทธิ    
พิมพ์ใบสั่งยา 
2. ทำาประวัติผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่ขาดการ
ติดต่อเกิน 5 ปี 
3. การลงทะเบียนผู้ป่วยใน 
4. การค้นเวชระเบียนนัด 
5. การ scan ประวัติผู้ป่วยใน 
6. การขอประวัติการรักษา

106,615
 

5,574

368 
35,191 

357
36

115,621 

5,277

388

39,053

393

36

117,965 

5,579

441

44,006

-

62
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จำานวนผู้รับบริการ
ชิ้นงานปี 57

กิจกรรม จำานวนผู้รับบริการ
ชิ้นงานปี 58

จำานวนผู้รับบริการ
ชิ้นงานปี 59

ลงรหัสโรค 
1. การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก/บันทึกลงโปรแกรม  

2. การให้รหัสโรคผู้ป่วยใน/บันทึกลงโปรแกรม

สถิติข้อมูล 

1. การให้บริการสถิติข้อมูล  

2. การทำารายงานประจำาเดือน / ไตรมาส /ปี  

    -  จำานวนผู้ป่วยนอก  

        เฉลี่ยต่อวัน   

    -  จำานวนผู้ป่วยใน 

        เฉลี่ยต่อวัน 

    -  จำานวนผู้ป่วยส่งต่อรับไว้รักษา

138,350 
2,996

142,171 
3,022

28 เรื่อง  

16 รายงาน  

117,965  

(485)  

476  

(34)

150 

30 เรื่อง  

73 รายงาน  

106,615 

(439) 

397  

(31) 

122

132,769 
2,818

23 เรื่อง  

70 รายงาน  

115,621 

(479) 

428  

(33) 

115

สถิติโรค

10 โรคแรก ผู้ป่วยนอก

No.                        Diagnosis                             2557       2558       2559       ร้อยละ

Hemiplegia
Gonarthrosis [arthrosis of knee] 
Myofascial pain syndrome (MPS) 
Spondylosis
Shoulder lesions
Enthesopathy, unspecified (Tendinitis)
Paraplegia and tetraplegia 
Muscle strain
Cerebral palsy, unspecified
Other intervertebral disc disorders

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

26,929
11,363
13,978
10,180
6,279
5,174
3,761
1,655
3,682
2,728

28,491
12,074
15,221
11,208
6,993
5,644
3,863
1,822
3,716
2,894

30,343
13,099
11,930
10,677
5,646
4,675
4,153
3,883
3,866
2,779

21.93
9.47
8.62
7.72
4.08
3.38
3.00
2.81
2.79
2.01
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กลุ่มโรคผู้ป่วยใน

Principle dx

1. Hemiplegia

•	 Cerebrovascular diseases

•	 Sequelae of intracranial injury

•	 Neoplasms

•	 Other 

2. Paraplegia and tetraplegia 

•	 Sequelae of injury of spinal cord

•	 Other

3. Cerebral palsy

4. Diseases of the musculoskeletal system 
and connective tissue

5. Congenital malformations, deformations 
and chromosomal abnormalities

6. Acquired absence of limb

7. Other

จำานวน  ร้อยละ  จำานวน   ร้อยละ  จำานวน  ร้อยละ

168

130

32

1

5

142

106

36

13

14

2

2

16

47.06

39.78

3.64

3.92

0.56

0.56

4.48

2557              2558            2559  

204

166

31

1

3

125

101

24

31

8

0

5

20

51.91

31.81

7.89

2.04

0.00

1.27

5.09

229

188

28

1

12

160

121

39

28

8

2

11

9

51.91

31.81

7.89

2.04

0.00

1.27

5.09

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำาปรึกษา แนะนำา หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน ฯ ทั้งด้าน Hardware, Software, People 
ware, Information และ Service ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน

ผลการดำาเนินงาน
1. งานบริการ

Hardware 260 ครั้ง

Software 389 ครั้ง

เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สำาหรับห้องประชุม 144 ครั้ง

ให้คำาปรึกษา 171 ครั้ง
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ดี (78.20%)
3. เปลี่ยนชื่อ website ของสถาบัน ฯ จาก  www.snmrc.go.th  เป็น www.snmri.go.th
•	 จำานวนผู้เข้าเยี่ยมชม 56,903 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.9

4. พัฒนา website: Thai CBR Network  (http://tcbr.snmri.go.th/index.php/th/)

งานเวชนิทัศน์
งานเวชนิทัศน์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับที่ให้บริการเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อ ส่งเสริม  

สนับสนุน  เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ และวิชาการผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริการ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ใช้การ
ศึกษาวิจัยในการวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อให้กิจกรรมทางการแพทย์และวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการดำาเนินงาน

ดีมาก 65 ครั้ง

ควรปรับปรุง 15 ครั้ง

พอใช้ 0 ครั้ง

ดี 20 ครั้ง
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หน่วยงานห้องสมุด

1. บริการยืม - คืนหนังสือ (เล่ม)
2. บริการสืบค้นบทความวิชาการออนไลน์ (ครั้ง)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
1. ดำาเนินงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพขององค์กร 
•	 การพัฒนาและทบทวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
•	 ติดตามผลตัวชี้วัดทุก 6 เดือน – 1 ปี
•	 ติดตามการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและแผนการพัฒนาจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
•	 ติดตามผลตัวชี้วัดที่ส่งเข้าโครงการตัวชี้วัดเปรียบเทียบ (Thailand Hospital Indicator Project: THIP) และ

สะท้อนผลตัวชี้วัดเปรียบเทียบให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการบริหาร
•	 จัดประชุมนำาเสนอผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพแก่คณะกรรมการบริหารทุก 6 เดือน

2. การเข้าร่วมโครงการ Engagement for patient safety
•	 ประสานทีมนำาต่างๆในการเข้าร่วม CoP
•	 ประสานคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงในการประเมินวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร 
•	 การประเมินองค์กรด้วย Emo-meter, 9 cell
•	 การทบทวนและบริหารจัดการข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบระดับคุณภาพโรงพยาบาล THIP

3. การเข้าร่วมโครงการ การออกแบบสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อการเยียวยา (Healing environment) เดือน
มีนาคม 2559

•	 อบรมการใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการเยียวยา เพื่อนำาความรู้ที่ได้มาประเมินสิ่งแวดล้อมแต่ละ
จุดในสถาบัน และวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับทฤษฎีสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลที่เอื้อต่อการเยียวยา

•	 ประชุมชี้แจงและประสานงานหน่วยงาน เพื่อร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของตนเอง

ปี 2557    ปี 2558    ปี 2559งานบริการ

บริการสืบค้น/
ถา่ยเอกสารวารสาร
ต่างประเทศจาก
ห้องสมุดอื่น

21 49 31
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4. ดำาเนินการเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

•	 การเตรียมเอกสารแบบประเมินตนเอง, hospital profile, clinical tracer highlight เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพ
•	 การเตรียมเอกสารรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพแก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ทุก 1 ปี 

(สิงหาคม 2559)
5. กิจกรรมเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

•	 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานคุณภาพทีมนำาเฉพาะด้าน
•	 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานบริการทางคลินิก ร่วมกับทีมนำาเฉพาะโรค

•	 ติดตามแผนการพัฒนาคุณภาพของทีมนำา

กิจกรรม IC got talent
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CPR

KM

สื่อสารสร้างสุข IPD ชาย

กิจกรรม 5 ส
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สื่อสารสร้างสุข IPD หญิง

SPA Workshop: การประเมินตนเองของ IC, ENV, อาชีวฯ
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รวมภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจำาปี 2559
จ.ตราด จ.พิษณุโลก จ.เลย จ.นครราชสีมา จ.อุตรดิตถ์
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กิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม ใส่บาตร วันสำาคัญต่างๆ
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