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ส่วนท่ี 3 

ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ 
เพ่ือกำรเป็นองค์กรระดับชำติ (NHA) และสำกล 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรน าด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

พันธกิจ 

1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ 

2. ให้บริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับ
สากล 

3. ก าหนด พัฒนา และติดตามคุณภาพมาตรฐานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

4. ถ่ายทอด เพ่ิมพูน ทักษะบุคลากรด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ
แก่เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ 

5. พัฒนาและเสนอนโยบายด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนพิการ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1.  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและสูงกว่า  โดยการศึกษา 
วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการ 

2. พัฒนาและก ากับติดตามเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
3. น าความเชี่ยวชาญด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ไปแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนพิการ และ

ก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย / มาตรการ 
4. สร้างความร่วมมือด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับประเทศในประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 

เป้ำประสงค์ 

1. เป็นองค์กรน าระดับสากลด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
2. ก ากับ และดูแลเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ได้รับการพัฒนา

อย่างครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
3. คนพิการเข้าถึงบริการ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
4. มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บริการและการประสานความร่วมมือในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
5. มีระบบบริหารจัดการเอ้ือต่อการพัฒนาวิชาการและบริการ 
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ยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาหน่วยงานเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) 
และสากล 

2. สร้าง / พัฒนา ก ากับดูแลเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทุกระดับ
ให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนาข้อเสนอทางด้านนโยบาย กฏ ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกฏหมายของคนพิการ และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก 

4. พัฒนาหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 ยุทธศำสตร์ และกลวิธี/มำตรกำร เพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำร
แพทย์ เพื่อกำรเป็นองค์กรระดับชำติ (NHA) และสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กลวิธี/มำตรกำร 
  พัฒนาหน่วยงานเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) 
และสากล 
 
ผู้รับผิดชอบบริหารยุทธศาสตร์ 
1. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ (50%) 
2. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (30%) 
3. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ (20%) 

1. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ 
             - Super  tertiary Care 
  - Research and Development Center 
    - Training Center  
    - Reference Center 
    - National Body and Policy Advocacy 
    - Referral Center 
    - Network 

 2. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา NHA 12 ด้าน
ประกอบด้วย 

   2.1 การก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์กลางของ
ประเทศ 

         - จัดท าฐานคนพิการขาขาดท่ัวประเทศ 
   2.2 การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
   2.3 การประเมินเทคโนโลยี 
   2.4 การก าหนดและรับรองมาตรฐานการบริการ 
   2.5 การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรค 
   2.6 การพัฒนากลไกด้านกฏหมายเพื่อเป็นเครื่องมือ

พัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน 
   2.7 การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
   2.8 การก ากับดูแลติดตามและประเมินผล 
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   2.9 การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุข 
 ภาพระหว่างประเทศ 

 
 กลวิธี/มำตรกำร (ต่อ) 
    2.10 การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมี

คุณภาพใช้งานได้ 
     2.11 การก าหนดนโยบายและจัดการก าลังคนด้าน

สุขภาพ 
    2.12 เขตสุภาพ (Service plan) 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา 
 ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ การถ่ายทอดองค์

ความรู้/เทคโนโลยีและการบริการ 
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการของหน่วยงาน 
 5. พัฒนาแนวทางการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์

เครื่องช่วยคนพิการ 
 6. พัฒนาหลักสูตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กลวิธี/มำตรกำร 
  สร้าง/พัฒนา ก ากับดูแลเครือข่ายวิชาการและบริการ
ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทุกระดับให้
ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาความร่วมมือระหว่าง 13 เขตบริการสุภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดบูรณาการด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการร่วมกัน 

     - วางแผน     
     - บูรณาการแผน 
ผู้รับผิดชอบบริหารยุทธศาสตร์     - ก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผน 
1. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ (90%) 2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกับเครือข่าย 
2. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (10%) 3. สร้าง/พัฒนาระบบข้อมูลด้านคนพิการให้เกิดความ

เชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย 
 4. ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียม NECTEC และ MTEC ใน

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านคนพิการ 
 5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

ขับเคลื่อนให้สังคมตระหนักถึงการเอื้ออ านวยให้คน
พิการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กลวิธี/มำตรกำร 
   พัฒนาข้อเสนอทางด้านนโยบาย กฏ ระเบียบ ว่าด้วย
เรื่องกฏหมายของคนพิการ และด าเนินการแก้ไขปัญหา
สุขภาพคนพิการในเชิงรุก 

1. จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวทางปฏิบัติที่ต้องด าเนินการตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 2. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟู 
ผู้รับผิดชอบบริหารยุทธศาสตร์ สมรรถภาพทางการแพทย์เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ (๗0%) 3. พัฒนารูปแบบบริการเชิงรุกเพ่ือให้คนพิการมีโอกาส 
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2. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (๒0%) เข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค และก าหนดเป็นข้อเสนอ 
3. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ (10%) เชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 กลวิธี/มำตรกำร (ต่อ) 
 4. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดคุณลักษณะ 

ราคา จัดหาและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ด้าน

การดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กลวิธี/มำตรกำร  
  พัฒนาหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1. มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารในกลุ่มอาเซียน 
 2. พัฒนาหลักสูตรด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์นานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบบริหารยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาระบบบริการให้รองรับประชาคมอาเซียน 
1. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (   %)   
2. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ (   %) 
3. รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ (   %) 

4. มีการประสานความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟ้ืนฟูกับประเทศ
อาเซียน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กลวิธี/มำตรกำร  
  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการด าเนินงาน 1. พัฒนาระบบ Intranet ในการท างาน 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่องบนพื้นฐานของ HA,PMQA,JCI ตามล าดับ 
ผู้รับผิดชอบบริหารยุทธศาสตร์ 3. จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรและความก้าวหน้าใน  
1. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจอ านวยการ (50%) สายวิชาชีพอ่ืนๆ 
2. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ (30%) 4. ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมของศูนย์สิรินธร 
3. รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (20%) เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
 5. จัดหาสื่อสาธารณะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ 
 แพทย์ เพ่ือการบริการคนพิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


