
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

2. พัฒนาสถานบรกิารในเขตบรกิาร

สขุภาพดานวชิาการ บรกิารและระบบ

เครือขาย 

3. แกไขปญหาบรกิารดาน

การแพทยของประเทศ 

 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
เอ้ือตอการดําเนินงาน  

1. สรางความเปนเลศิทางวชิาการ 

เพ่ือมุงสูการเปนองคสุขภาพดาน

การแพทยระดับชาติ 

4. บําบัด รักษา ฟนฟู และ
แกไขปญหาการติดยา และสาร
เสพติด 

2. เขตบริการสุขภาพระดับภูมิภาคมี
คณุภาพมาตรฐานทั้งดานวชิาการและ
บริการ 

1. กรมการแพทยเปนองคกรสุขภาพ
ระดับชาติเพ่ือกํากับดูแลการแพทย
ของประเทศ 

3.  ปญหาบริการดานการแพทยใน

พ้ืนที่ไดรับการแกไข 

6.ระบบบริหารจัดการมี
คณุภาพและมาตรฐานเอ้ือ
ตอการดําเนินงาน 

4. ประชาชน ผูเสพ ผูติดยา และ
สารเสพติดไดรับการ บําบัด รักษา 
และฟนฟูอยางมีคุณภาพมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

 

ยทุธศาสตร ์
1. พัฒนาสถาบันกรมการแพทยเปน

สถาบนัเฉพาะทางชัน้สงู/สถาบนั

ระดับชาติ (Center of 

Excellence/National Institutes) 

มุงสูการเปนองคกรสุขภาพระดับชาติ 
(National Health Authority : NHA) 

2.1 จัดทาํรายละเอียดของ

แผนพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ 

(Service plan) ทีเ่ก่ียวของกับ

กรมการแพทยโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ 

2.2 การจัดทําขอเสนอแนะ

มาตรฐานของหนวยบรกิารสขุภาพ

ในแตละระดับของเขตบรกิาร

สขุภาพ ซึง่รวมถึงมาตรฐานดาน

บคุลากรเทคโนโลยี มาตรฐานการ

รักษา (Standard of care) และ

การรับ – สงตอ 

2.3 พัฒนาระบบติดตามกํากับและ

ประเมินผล (Monitoring & 

Evaluation) รวมกับเขตบริการ

สขุภาพ 

2.4 สนับสนุนวิชาการบน

ฐานความรูเชิงประจักษสอดคลอง

กับความตองการของเขตบริการ
สขุภาพ 

3. ดําเนินการแกไขปญหาบริการดาน

การแพทยที่สําคัญตามบริบทของ

กรมการแพทย  

 

5. เตรียมความพรอมของกรมกา
แพทยเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.เปนองคกรสุขภาพระดับชาติ 
(National Health Authority : 

NHA) ดา้นการบาํบดั รักษา และ

ฟ้ืนฟู ผูติ้ดยาและสารเสพติด เพื่อ

กาํกบัดูแลการบาํบดั รักษาและ

ฟ้ืนฟูผูติ้ดยาและสารเสพติด 

กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ศูนยสิรินธรฯ (2557-2560) 

นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พฒันาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดบัชาต ิ(National Health Authority : NHA) 

กรมการแพทย์ 

1.1 ปรับแผนยุทธศาสตรของ

หนวยงานสวนกลาง โรงพยาบาล 

สถบัน ศูนย ใหสอดคลองกันและมุง
สูการเปนองคกรสุขภาพระดับชาติ 

(National Health Authority : 

NHA) 

1.2 จัดโครงสรางอัตรากาํลังและ

สนับสนุนทรัพยากรตามลําดับ

ความสําคัญใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาศูนยความเปนเลศิเพื่อ
มุงสูองคกรสุขภาพระดับชาติ 

(National Health Authority : 

NHA) 

1.3 พัฒนาขอเสนอแนะทาง

นโยบายดานการแพทย  

1.4 พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

และองคความรูดานการแพทยที่

สนับสนุนการดําเนินงานมุงสูองคกร
สขุภาพระดับขาติ (National Health 

Authority : NHA)   

3.1 สนับสนุนการจัดการ

ปญหาบรกิารดานการแพทย

ตามความตัองการ โดยการมี

สวนรวมของพ้ืนที่ 

3.2 จัดการปญหาบริการ

ดานการแพทยเรงดวนโดยมี

แผนการรองรับ 

3.3 จัดการปญหาบริการ

ดานการแพทยตามนโยบาย 

4.1 ปรับแผนยุทธศาสตรของกรมการแพทย สถาบันธัญญา

รักษ และโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค ใหสอดคลองกัน
และมุงสูการเปนองคกรสุขภาพระดับชาติ (National 

Health Authority : NHA) 

4.2 สรางความเขมแข็งและเชือ่มโยงภาคเีครอืขายการดูแล

ผูติดยาและสารเสพติดเพ่ือพัฒนาศกัยภาพสถานพยาบาลยา

เสพติดคณุภาพมาตรฐานทั้งดานวชิาการ และบรกิาร  

4.3 พัฒนาขอมูลสารสนเทศ องคความรูและเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานมุงสูองคกรดานสุขภาพระดับชาติ 
(National Health Authority : NHA) ดานการบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพในกลุมผูติดยาและสารเสพติด 

4.4 พัฒนาขอเสนอแนะและผลักดันนโยบายดานการ

บําบัดรักษาเพ่ือการแกไขปญหายาและสารเสพติด 

4.5 สรางความเชีย่วชาญดานยาและสารเสพติดของ

บุคลากรตามสายสหวิชาชีพ (แพทย พยาบาล นกัจิตวทิยา 

นักสังคมสงเคราะห 

4.6 พัฒนาการติดตาม กํากับ ประเมิน และรับรองคุณภาพ

การใหบริการบําบัดรักษาในสถานบําบัดทุกระบบ 

4.7 สรางความรวมมือทางวชิาการแพทยดานการ

บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในกลุมผูติดยาและสารเสพ

ติดกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

มาตรการ

/กลวิธี 

๔๙ 

6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ใหเอ้ือตอการดําเนินงาน  

5การแพทยของประเทศมีความพรอม
ทั้งดานวิชาการ บริการ และการ
ประสานความรวมมือในการกาวสู
ประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย 

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

2. สรางความเขมแข็งและเชือ่มโยง

เครือขายเขตบริการสุขภาพ เพ่ือ

ยกระดับสถานบริการสุขภาพใหมี

ศักยภาพดานวิชาการ และบริการ 
 

5.1 สงเสริมการ
พัฒนาความรวมมือ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณดาน
วิชาการ การบริการ 
และบคุลากร
ทางการแพทย กับ
ประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียน 
และประเทศคูเจรจา 
5.2 การสนับสนุน
การพัฒนาศกัยภาพ
หนวยงานเพื่อ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซยีน
และประเทศคูเจรจา  

6.1 กําหนดคานิยมรวมของคน
ในองคกรทุกระดับเพ่ือมุงสูการ
เปนองคกรสุขภาพระดับชาติ 
(National Health Authority 
: NHA) 
6.2 ปรับประบวนการ
ดําเนนิงานของหนวยงาน
สนับสนุนสวนกลางกรมการ
แพทย ใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกัน 
6.3 บูรณาการการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานสนับสนุน
สวนกลางและหนวยบริการ 
(โรงพยาบาล สถาบนั ศนูย) 
6.4 พัฒนาระบบการ
ประเมินผลและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนนิงาน 
6.5 พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
และองคความรู สนับสนุนการ
ดําเนินงานเพ่ือการบริหาร
จัดการ (ระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการ : Management 
Information) 



กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ศูนยสิรินธรฯ (2557-2560) 

1. เสริมสรางองคความรูดานการฟนฟสูมรรถภาพ

ทางการแพทยระดับตติยภูมิและสูงกวา โดย

การศึกษา วิจยั ประเมิน พฒันา และเผยแพร

ความรู/เทคโนโลยี และการบริการ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

2. พัฒนาและกํากับติดตามเครือขาย

วิชาการและบริการดาน 

 

3. นําความเช่ียวชาญดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยไปแกไขปญหาสุขภาพของคนพิการ 

และกําหนดขอเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ 

4. สรางความรวมมือดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยกบัประเทศ

ในประชาคมอาเซยีน 

1. เปนองคกรสุขภาพระดับชาติดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย เพื่อกํากับดูแล

เครือขาย 

2. เครือขายวิชาการและบริการดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยไดรบัการพฒันา 

อยางครอบคลุมและมีมาตรฐาน 

3. คนพิการเขาถึงบริการ การฟนฟูสมรรถภาพ

ทางกาแรพทยท่ีมีคุณภาพ 

3.1 รอยละคนพกิารขาขาดไดรบับริการขา

เทียมรอยละ 100 ภายใน 3 ป 

๔. มีความพรอมท้ังดานวิชาการ บริการและการประสาน

ความรวมมือในการกาวสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

การถายทอดเทคโนโลยีทางกาแพทยดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย 

4. 1 จํานวนประเทศอาเซียนท่ีประสานความรวมมือใน

การถายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย 

3. พัฒนาขอเสนอทางดานนโยบาย กฏ ระเบียบ 

วาดวยเร่ืองกฏหมายของคนพิการและดําเนินการ

แกไขปญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 

2. สราง/พฒันา กํากับ ดูแลเครือขายวิชาการและการ

บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยทุก

ระดับใหครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน 

เป็นองคก์รนาํดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยร์ะดบัสากล มุ่งสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของ

คนพิการ โดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน วสัิยทัศน์ 
พนัธกจิ 

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีดานการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย 
2. ใหบริการดานการฟนฟูสมรรถาภพทางการแพทยในระดับตติยภูมิและสูงกวาอยางไดมาตรฐานในระดับสากล 
3. กําหนด พัฒนา และติดตามคุณภาพมาตรฐานการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
4. ถายทอด เพิ่มพูน ทักษะดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการแกเครือขายเขตบริการสุขภาพ 
5. พัฒนาและเสนอนโยบายดานการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย เพื่อแกไขปญหาสุขภาพของคนพิการ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

๕๐ 

๕. พฒันาระบบบริการจดัการท่ี

เอื้อตอการดําเนินงาน  

5. มีระบบบริหารจัดการเอื้อตอ

การพัฒนาวิชาการและบริการ 

5.1 ผานการรับรองคุณภาพ 

PMQA 

1. พัฒนาหนวยงานเปนศูนยฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยมุงสูการเปน

ระดับชาติ (NHA) และสากล 4. พัฒนาหนวยงานเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

5. พัฒนาระบบบริหารใหเอื้อตอ

การดําเนินงาน 
มาตรการ

/กลวธิี 
1. ดําเนินงานตามแผนพฒันาศูนยความเปนเลศิทัง้ 7 องคประกอบ 

ไดแก 

-Super tertiary Care 

- Research and Development Center 

- Training Center 

- National Body and Policy Advocacy 

- Referral Center 

- Network 

2. ดําเนินงานตามแผนพฒันา NHA 12 ดานประกอบดวย 

   1. การกาํหนดนโยบายยุทธศาสตรกลางของประเทศ 

-จดัทาํฐานคนพกิารขาขาดคนพกิารทัว่ประเทศ 

   2.การสรางและจดัการความรูดานสขุภาพ 

   3.การประเมินเทคโนโลยี 

   4.การกาํหนดและรบัรองมาตรฐานการบรกิาร 

  5. การพฒันาระบบกลไกการเฝาระวังโรค 

  6. การพัฒนากลไกดานกฏหมายเพื่อเปนเครื่องมือพฒันาและดูแล

สขุภาพประชาชน 

  7. การพฒันางานสขุภาพโลกและความรวมมอืระหวางประเทศ 

  8. การกาํกบัดูแลติดตามและประเมนิ 

  9. การใหขอคิดเหน็ตอระบบการเงนิการคลงัดานสขุภาพระหวาง

ประเทศ 

  10. การพัฒนาขอมูลขาวสารใหเปนระบบเดียวมีคุณภาพใชงานได 

  11. การกาํหนดนโยบายและจดัการกาํลงัคนดานสขุภาพ 

  12. เขตสภุาพ (Service plan) 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการศึกษา วิจัย พัฒนาประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย การถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีและการ

บรกิาร 

4. พฒันาระบบฐานขอมลูดานคนพกิารของหนวยงาน 

5. พัฒนาแนวทางการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ 

6. พฒันาหลกัสตูรการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทย 

2. พฒันาความรวมมอืระหวางเขต 13 เขต

บริการสุขภาพและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

เพื่อใหเกิดบูรณาการดานการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการรวมกัน 

 - วางแผนงาน 

-  บรูณาการแผน 

- กาํกบัติดตามใหเปนไปตามแผน 

2. พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีรวมกัน

เครอืขาย 

3. สราง/พฒันาระบบขอมลูดานคนพกิารให

เกิดความเช่ือมโยงระหวางเครือขาย 

4. รวมมือกับมลูนิธิขาเทียม NECTEC และ 

MTEC ในการพฒันาเทคโนโลยีดานคนพกิาร 

5. ใหความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

เพื่อขับเคลื่อนใหสังคมตระหนักถึงการ

เอื้ออํานวยใหคนพิการเขาถึงสิง่อํานวยความ

สะดวก 

3.จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกบักฏ ระเบียบ 

ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ตองดําเนินการ

ตามกฏหมายที่เกี่ยวของ 

    1. พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยเพื่อเปน

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

   2. พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกเพื่อใหคน

พิการมีโอกาสเขาถึงบริการอยางเสมอภาคและ

กําหนดเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหแกหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

   3. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

คุณลักษณะราคาจัดหาและจัดสรรอุปกรณ

เครื่องชวยคนพิการ 

   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวของใหมี

ความรูดานการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพคน

พกิาร 

 

4. มีแผนพัฒนาดานบุคลากรดานการสื่อสารในกลุม

อาเซยีน 

  1. พฒันาหลกัสตูรดานการฟนฟสูมรรถภาพทางการ

แพทยนานาชาติ 

  2. พัฒนาระบบบริการใหรองรบัประชาคมอาเซียน 

  3. มีการประสานความรวมมือเพื่อการถายทอด

เทคโนโลยีทางการแพทยดานการฟนฟูกบัประเทศ

อาเซยีน 

   

 

5. พัฒนาระบบ intranet ในการทาํงาน 

   1. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการใหมี

คุณภาพอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานของ HA, 

PMQA, JCI ตามทลาํดับ  

   2. จดัทาํแผนพฒันาทรพัยากรและ

ความกาวหนาในสายวิชาชีพอื่นๆ 

   3. ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรตามคานิยม

ของศูนยสิรินธรฯ 

   4. จัดหาสื่อสาธารณะที่คนพิการเขาถึง 
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การแกไขปญหา

บริการดาน

การแพทย 
COE NHA ASCC ปร

ะเ
ด็น

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

กรมการแพทยเปน

องคกรสุขภาพ

ระดับชาติ 

กรมการแพทยมีความพรอม

ทั้งดานวชิาการและบริการ  

สูประชาคมอาเซียน 

เติมเต็มบริการ

สวนขาด 

บุคลากร 

ทางการแพทย 

มีองคความรู 

นโยบาย

การแพทย 

ที่เหมาะสม 

ประชาคมอาเซียน

ไดรับบริการที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 

บุคลากรในอาเซียน

ไดรับความรู/

เทคโนโลยีทาง

การแพทย 

การ

รับสงตอ 

การพัฒนาบริการ

ระดับตตยิภูมิและ

สูงกวา 

ฝกอบรม/

ถายทอด

องคความรู 

การ

สนับสนุน

ทางเทคนิค 

เสนอแนะ

นโยบาย 

พัฒนา

ฐานความรู 

M&E 

จัดบริการ

การแพทยใน

อาเซียน 

Academic 

Hub 

บุคลากรกรม 

การแพทยมสีมรรถนะ

และคานยิม 

พัฒ
นา

อง
คก

ร 

บุคลากรมีจาํนวนเพียงพอและไดรับการพัฒนาใหมี

คานิยม ความรูความสามารถ ใหเหมาะสมกับงาน 

พัฒนาระบบวิชาการ

การแพทย 
พฒันาระบบ ICT 

เขตบริการสุขภาพ

ระดับภูมิภาคมีคุณภาพ

มาตรฐานทั้งดาน

วิชาการและบริการ 

วิสัยทัศน 2557-2560 : เปนผูนําทางการแพทยท่ีสมคุณคาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยกํากับดูแลการแพทยของประเทศ  
ประชาชนไดรับบริการทางการแพทยท่ีสมคุณคา

และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ปญหาบริการดาน

การแพทยในพื้นที่

ไดรับการแกไข 

ผูปวยยาและสารเสพ

ติดไดรับการ

บําบัดรักษา ฟนฟูทีม่ี

คุณภาพมาฐาน 

เอกสารหมายเลข  2 

๕๑ 
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การแกไขปญหาบรกิาร

ดานฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย 

COE NHA ASCC ปร
ะเ

ด็น
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 

ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ 

เปนองคกรสุขภาพ

ระดับชาติ 

ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ มีความ

พรอมในดานฟนฟูรวมทั้งดาน

วิชาการและบริการ สูประชาคม

อาเซียน 

เติมเต็มบริการดานการ

ฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยในสวน

ขาด 

บุคลากร 

ดานฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยมีองค

ความรู 

นโยบายดานฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย

ดานฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยที่เหมาะสม 

ประชาคมอาเซียนไดรับ

บริการดานฟนฟู

สมรรถภาพทางการ

แพทยที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน 

บุคลากรในอาเซียนไดรับ

ความรู/ ดานฟนฟู

สมรรถภาพทางการ

แพทยเทคโนโลยีทาง

การแพทย 

การ

รับสงตอ 

การพัฒนาบริการ

ระดับตตยิภูมิและ

สูงกวา 

การ

สนับสนุน

ทางเทคนิค 

เสนอแนะ

นโยบาย 

พัฒนา

ฐานความรู 

M&E 

จัดบริการดานการฟนฟู

สมรรถทางการแพทยใน

อาเซียน 

บุคลากรศูนยสิรินธร

เพ่ือการฟนฟูฯ มี

สมรรถนะและคานิยม 

พัฒ
นา

อง
คก

ร 

บุคลากรมีจาํนวนเพียงพอและไดรับการพัฒนาใหมี

คานิยม ความรูความสามารถ ใหเหมาะสมกับงาน 

พัฒนาระบบวิชาการ

ศูนยสิรินธรเพื่อการ

ฟนฟูฯ  

พฒันาระบบ ICT 

เขตบริการสุขภาพระดับภูมิภาค

มีคุณภาพมาตรฐานดานฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย

รวมทั้งวิชาการและบริการ 

วิสัยทัศน 2557 - 2560 : เปนผูนําดานการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระดับสากล มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนพิการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
คนพิการไดรับบรกิารทางดานฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท่ีมีคณุภาพเพ่ือมาตรฐานคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ปญหาบริการดานฟนฟู

สมรรถภาพทาง การแพทย

ในพื้นที่ไดรับการแกไข 

ฝกอบรม/

ถายทอดองค

ความรู 

๕๒ 
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