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Strength 
 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
2. มีแผนกลยุทธ์ชัดเจน 
3. มีระบบบริการเชิงรุก และมีการปรับปรุงการให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน เข้าใจคนพิการมีอุดมการณ์

และจิตบริการในการท างาน 
5. มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน 
6. มีวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแบบไม่เป็น

ทางการดี 
 

Opportunity 
 

1. มีกฎหมายสนับสนุนการด าเนินงานด้านคนพิการ เช่น  พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550, พรบ.
การศึกษาแห่งชาติผู้พิการ, องค์การสหประชาชาติลงสัตยา
บรรณด้านสิ่งแวดล้อมที่อ านวยความสะดวก, องค์การอนามัย
โลกช่วยผลักดันนโยบายและยกระดับองค์กร ฯลฯ 

2.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการแก้ไข 
    ปัญหาคนพิการ 
3.  สภาวิชาชีพ/สมาคม สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร  
4.  มูลนิธิขาเทียม NECTEC  MTEC สนใจการผลิตเทคโนโลยี 
    ที่เหมาะสมกับคนพิการไทย 
 
 

Weakness 
 

1. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 
    ของบุคคล 
2. ขาดการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. ขาดบุคลากรที่จ าเป็นบางสาขา และการกระจายของ 
    บุคลากรไม่เหมาะสม 
4. ขาดการวางระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
5. การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีการ 
    ด าเนินงานนอกแผนงานมาก 
6. ขาดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. บุคลากรมีการลาออก-เข้าใหม่ บ่อย 
 

Threat 
 

1. ขาดการบูรณาการนโยบายด้านคนพิการของหน่วยงานที่ 
    เกีย่วข้อง 
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ/ ไม่เหมาะสม 
3. ระบบฐานข้อมูลคนพิการยังไม่สมบูรณ์ และขาดการเชื่อมต่อ

กัน 
4. สังคมยังไม่เอ้ือให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ส าหรับคนพิการ (มีกฎหมายแต่ไม่บังคับใช้) 
5. สังคมไม่เปิดโอกาสให้คนพิการเข้าถึงการจ้างงานและ
การศึกษา 
6. สังคมดูแลคนพิการไม่เหมะสม ท าให้คนพิการไม่สามารถ 
    ช่วยตนเองได้  หรือสังคมทอดทิ้งคนพิการให้อยู่โดยล าพัง 
7 การจัดโครงสร้างกลุ่มภารกิจไม่สมดุล 
8. รพ.เอกชนชักจูงใจให้บุคลากรลาออก 
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กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 

จุดแข็ง  โอกำส 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

  พัฒนาหน่วยงานเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มุ่งสู่การเป็น
องค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) ระดับสากล    

  (S 1,3,4  O1,3,4)   

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

    พัฒนาข้อเสนอทางด้านนโยบาย กฏ ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกฏหมาย
ของคนพิการ และด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 

(S 1,3,4,6   O 1,2,4)  

จุดแข็ง  ข้อจ ำกัดและภำวะคุกคำม 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2 

   สร้าง/พัฒนา และก ากับดูแลเครือข่ายวิชาการและบริการ
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทุกระดับให้
ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน 

(S1,3    T1,3,4,5,6 ) 

 

    

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4        

    พัฒนาหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

(S 1,4  O2,3)   

       

จุดอ่อน  โอกำส 

ยุทธศำสตร์ที่ 5        

   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน (W 1-7  O2,3)   

 

จุดอ่อน  ข้อจ ำกัดและภำวะคุกคำม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 

พัฒนาหน่วยงานเป็นศูนย์ฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล    

   

 

 

 

กลวิธี/มำตรกำร   

1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง  7 องค์ประกอบ ได้แก ่ 

  - Super  tertiary Care 

  - Research and Development Center 

  - Training Center  

  - Reference Center 

  - National Body and Policy Advocacy 

  - Referral Center 

  - Network 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์การถ่ายทอดองค์ ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการของหน่วยงาน  

4. ควบคุมก ากับ และตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

5. พัฒนาการศึกษาด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 

 แก้ไขปัญหาคนพิการเชิงรุก และพัฒนาข้อเสนอ
ทางด้านนโยบาย กฎ ระเบียบแนวทางการด าเนินงาน 

 

กลวิธี/มำตรกำร 

1. จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
3. พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุก เพ่ือให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึงบริการอย่าง
เสมอภาคและก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
4. ก าหนดคุณลักษณะ จัดหา และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ด้านการดูแลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

สร้าง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ทุกระดับให้ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 

กลวิธี/มำตรกำร 

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดบูรณาการ
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ   ร่วมกัน 
2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับเครือข่าย  
3. สร้าง/พัฒนาระบบข้อมูลด้านคนพิการให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่าย 
4. ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียม   NECTEC  และMTEC  ในการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านคนพิการ 
5. ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนให้สังคม
ตระหนักถึงการเอ้ืออ านวยให้คนพิการ เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก 
   

ยุทธศำสตร์ที่ 4        

  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน    

กลวิธี/มำตรกำร 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท างาน 
2. จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล( HRD)ให้ตอบสนองต่อสมรรถนะ 

และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
3. ประสานงานกับสภาวิชาชีพ/สมาคม เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านการ

พัฒนาบุคลากร  
4. บูรณาการระบบการพัฒนาคุณภาพทุกประเภท (HA  PMQA ฯลฯ) 
5. พัฒนาระบบการคลัง(เงิน บัญชี พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง) 
6. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
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กำรพิจำรณำทบทวน 

 -  วิสัยทัศน์ 

 “ เป็นองค์กรน ำด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ระดับสำกล มุ่งสู่คุณภำพชีวิตที่ดี
ของประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน” 

-  พันธกิจ 

1.  ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่    
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

2. ให้บริการและรับส่งต่อผู้ป่วยด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิ   
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนานโยบายด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
 

-  ยุทธศำสตร์ 

  1. พัฒนาหน่วยงานเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล 
2. สร้าง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทุกระดับให้ครอบคลุม    

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. แก้ไขปัญหาคนพิการเชิงรุก และพัฒนาข้อเสนอทางด้านนโยบาย  กฏ  ระเบียบแนวทางการด าเนินงาน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 

- ค่ำนิยม 

S = Service Mind = มีจิตบริการ 
N = Knowledge Sharing = การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
M = Merit = มีคุณธรรม จริยธรรม 
R = Respect = การให้เกียรติเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล 
C = Customer Focus = การยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 
 -  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี โดย BSC 
 

กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
กลุ่มท่ี 1 : โครงสร้างองค์กร 
กลุ่มท่ี 2 : Master Plan (ด้านการใช้พื้นที่และอุปกรณ์) 
กลุ่มท่ี 3 : การพัฒนาก าลังคน 
กลุ่มท่ี 4 : ค่านิยมสู่การปฏิบัติ 

 


