
มมุมอง วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด ขอ้มลูพ้ืนฐาน เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ
ลูกค้า 1. ผู้ปว่ยและญาติได้รับบริการทีม่ีคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ประสิทธิผล) มาตรฐาน 2 .จ านวนหลักสูตร/บุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม 2. โครงการอบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนด

2. บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องได้รับความรู้ด้าน 3. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับ 3. โครงการผลิตส่ือเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
การฟืน้ฟู การอบรม และกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
3. บุคคลากรทีเ่กี่ยวข้องด้านการฟืน้ฟูให้ 4. จ านวนคร้ังของการเผยแพร่ส่ือความรู้ 4. โครงการความรู้สู่ภาคประชาชน
บริการทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน 5. จ านวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
4. ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกัน ป้องกันความพิการและการฟืน้ฟู
ความพิการและการฟืน้ฟูสมรรถภาพ

กระบวนการภายใน 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ 1. จ านวนฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการฟืน้ฟู 1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการฟืน้ฟู
(คุณภาพ) 2. พัฒนาฐานข้อมูล MIS 2. จ านวนฐานข้อมูล MIS 1.1 ฐานข้อมูลการอบรม

3. สร้างการตรวจสอบและควบคุมก ากับ 3. จ านวนระบบ/แนวทางการตรวจสอบ 1.2 ฐานข้อมูลผู้รับบริการได้แก่
อุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ เคร่ืองช่วยคนพิการ - กลุ่มโรคส าคัญ

3.1 เคร่ืองทดสอบW/C - อุปกรณ์ทีไ่ด้รับ
3.2 เคร่ืองทดสอบข้อเข่าเทียม 1.3 ฐานข้อมูลด้านอุปกรณ์
3.3 เคร่ืองทดสอบฝ่าเท้าเทียม 1.4 ฐานข้อมูลเครือข่าย

1.5 ฐานข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล MIS
3. โครงการจัดต้ังหน่วยตรวจสอบเคร่ืองช่วยคนพิการ
4. โครงการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยคนพิการ
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ยทุธศาสตร์ 1 พัฒนาหน่วยงานเป็นศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์มุ่งสูก่ารเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (NHA) และสากล
เป้าประสงค์ 1 เป็นองค์กรสุขภาพระดับสากลด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

BSC-S1



มมุมอง วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด ขอ้มลูพ้ืนฐาน เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ
ความคุ้มค่า การเงิน 1.พัฒนาการประเมินเทคโนโลยีทางการ 1. จ านวนเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการประเมิน 1. โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
(ประสิทธิภาพ) ฟืน้ฟู ความคุ้มค่า

- การวิเคราะต้นทุน (UNIT COST)

การเตบิโตพัฒนา 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา 1. จ านวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านการฟืน้ฟู 1. ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องพัฒนานวัตกรรม/
(พัฒนาองค์กร) วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยีทาง 2. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการฟืน้ฟู

การแพทย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้/ ต่างๆ 2. โครงการศึกษา วิจัย พัฒนา องค์ความรู้/เทคโนโลยี
เทคโนโลยีและการบริการ 2.1 ในประเทศอย่างน้อยปีละ 5 คน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
2. เพือ่สร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้าน 2.2 ต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 คน 3. โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการฟืน้ฟู
การฟืน้ฟู 3. จ านวนประเทศทีไ่ด้รับการส่งเสริมด้าน
3. พัฒนาส่งเสริมการฟืน้ฟูทางด้านการ การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการเคล่ือนไหว
เคล่ือนไหวสู่นานาชาติ
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มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
ลูกค้า 1. มีเครือขา่ยบริการ/วิชาการทุกระดับ 1.1 จ านวนระบบเครือขา่ยบริการ/วิชาการใน ผลงานของศูนย์ 8 เครือขา่ย 1. โครงการพฒันาวิชาการเพือ่การบริการฟืน้ฟฯู
(ประสิทธิผล) ประเทศทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน สิรินธรฯ ในรอบ (IL, AT, CRC, ในระดับตติยภูมิ/สูงกว่า

4 ปีทีผ่่านมา CBR, RTI,
High cost,
RN, Foot 
deformity)

1.2 จ านวนเครือขา่ยวิชาการในต่างประเทศ ผลงานของศูนย์ 6 ประเทศ 2. ประชุมวิชาการเครือขา่ยเสนอ Best Practice
สิรินธรฯ ในรอบ 1 องค์กร
4 ปีทีผ่่านมา จนี (PO:ญี่ปุน่, 3. การนิเทศงานฟืน้ฟรูะหว่างเครือขา่ย

เยอรมนั, พมา่,
ลาว)
(RT:สิงคโปร์) 4. โครงการพฒันาองค์ความรู้/เทคโนโลยร่ีวมกบั

เครือขา่ย
(CBR:WHO, 5. จดัประชุมวิชาการ/สัมมนา WHOCC
อนิเดีย) 6. แลกเปล่ียนนักวิชาการ

กระบวนการภายใน 1. มีแผนพฒันาบริการและวิชาการ 1. จ านวนแผนพฒันารูปแบบบริการให้มีความ ผลงานของศูนย์ 5 แผน (IL, 1. โครงการพฒันารูปแบบบริการ ได้แก ่รูปแบบ
(คุณภาพ) ด้านการฟืน้ฟฯู หลากหลาย สิรินธรฯ ในรอบ RTI,CBR,CRC) CBR, IL, Mobile

4 ปีทีผ่่านมา
2. มีแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2. มี website, web page หรือช่องทางในการ ผลงานของศูนย์ 3 ช่องทาง 2. ประเมินโครงการพฒันารูปแบบการบริการ/

เชื่อมโยงกบัเครือขา่ย สิรินธรฯ ในรอบ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
4 ปีทีผ่่านมา

3. มี website ทีเ่ป็นสากล 1 3. ประเมินโครงการพฒันารูปแบบการบริการ/
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่ป็นสากล

15
เป้าประสงค์ 2 ก ากับและดูแลเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยไ์ด้รับการพัฒนาอยา่งครอบคลุมและมีมาตรฐาน
ยทุธศาสตร์ 2 สร้าง/พัฒนา และก ากับดูแลเครือข่ายวิชาการและบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท์ุกระดับให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน

BSC-S2



มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
ความคุ้มค่า การเงิน 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งมี 1. จ านวนเครือขา่ยทีม่ีการน าองค์ความรู้ไปใช้ ผลงานของศูนย์ 6 1. โครงการประเมินและพฒันาเทคโนโลยด้ีาน
(ประสิทธิภาพ) ประสิทธิภาพ สิรินธรฯ ในรอบ การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

4 ปีทีผ่่านมา
2. จ านวนหน่วยงานทีใ่ช้เทคโนโลยร่ีวมกนั ผลงานของศูนย์ 4 (AT, CRC,

สิรินธรฯ ในรอบ PO,…)
4 ปีทีผ่่านมา

การเติบโต พัฒนา 1. การพฒันาะบบ GIS 1. จ านวนหน่วยงานทีม่ีฐานขอ้มูล GIS ด้าน ผลงานของศูนย์ โครงการถา่ยทอดฐานขอ้มูล GIS สู่หน่วยงานที่
(พัฒนาองค์กร) คนพกิารและหลักประกนัสุขภาพคนพกิาร สิรินธรฯ ในรอบ เป็นเครือขา่ย

4 ปีทีผ่่านมา
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มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
ลูกค้า 1. เพือ่ให้คนพกิารในส่วนภูมิภาค 1.1 จ านวนคร้ังทีไ่ด้ออกหน่วย 1.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพกิารขาขาด
(ประสิทธิผล) เขา้ถงึระบบบริการการฟืน้ฟู

สมรรถภาพได้อยา่งทัว่ถงึ 1.2 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 1.2 การส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ
ตามโครงการ

2. บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งทางด้านการ 2.1 จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการถา่ยทอด 2.1 โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการฟืน้ฟสูู่ชุมชน
ฟืน้ฟไูด้รับการพฒันาองค์ความรู้ด้าน 2.2 จ านวนสถานพยาบาลทีใ่ห้บริการตาม
การฟืน้ฟสูมรรถภาพ องค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถา่ยทอด

กระบวนการภายใน 1. เพือ่พฒันาองค์ความรู้/บุคลากรให้ 1.1 จ านวนบุคลากรทีม่ีส่วนร่วมในการให้ขอ้ 1.1 โครงการพฒันาทักษะบุคลากรให้มีความ
(คุณภาพ) มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฟืน้ฟู เสนอแนะเชิงนโยบายด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพ เชี่ยวชาญทางด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

สมรรถภาพสามารถเป็นแหล่งอา้งองิ 1.2 จ านวนองค์ความรู้ทีถ่กูอา้งองิ 1.2 โครงการพฒันารูปแบบการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
เพือ่เป็นแนวทางในการปรับใช้ในชุมชน
1.3 โครงการพฒันาแนวทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ผู้ป่วยบาดเจบ็จากอบุัติเหตุทางถนน

ความคุ้มค่า การเงิน 1. เพือ่ประเมินคุณภาพชีวิตคนพกิาร 1.1 จ านวนคนพกิารมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น 1.1 โครงการประเมินผลโครงการส่งเสริมศักยภาพ
(ประสิทธิภาพ) หลังได้รับบริการโครงการออกหน่วย หลังจากได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จ คนพกิารขาขาด

ฟืน้ฟบูริการคนพกิารแบบเบ็ดเสร็จ 1.2 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ใน 4 ภูมิภาค คนพกิารขาขาด

1.3 โครงการส ารวจคุณภาพชีวิตของคนพกิาร
หลังได้รับอปุกรณ์

2. เพือ่ให้คนพกิารได้รับอปุกรณ์เคร่ือง 2.1 จ านวนประเภทของอปุกรณ์เคร่ืองช่วย 2.1 โครงการพฒันามาตรฐานอปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพกิาร
ช่วยคนพกิารทีม่ีมาตรฐาน คนพกิารทีม่ีมาตรฐานทีถ่กูน าไปอา้งองิ 2.2 โครงการประเมินคุณภาพอปุกรณ์เคร่ืองช่วยคนพกิาร
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เป้าประสงค์ 3   คนพิการเข้าถึงบริการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยท์ี่มีคุณภาพ
ยทุธศาสตร์ 3 พัฒนาข้อเสนอทางด้านนโยบาย กฏ ระเบียบ ว่าด้วยเรื่องกฏหมายของคนพิการ และด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนพิการในเชิงรุก

BSC-S3



มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
การเติบโต พัฒนา 1. รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงาน 1. จ านวนรูปแบบ/แนวทางการด าเนินงาน 1. โครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารในชุมชน
(พัฒนาองค์กร) ด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพแบบใหม่ ด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพแบบใหม่ 2. โครงการพฒันาแนวทางการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

(นวัตกรรม) (นวัตกรรม) ผู้ป่วยบาดเจบ็จากอบุัติเหตุทางถนน
3. โครงการพฒันาหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนพกิาร
4. โครงการพฒันาระบบบริการด้านการฟืน้ฟู
สมรรถภาพ ด้านการด ารงชีวิตอสิระ
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มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
ลูกค้า  (ประสิทธิผล) 1. พฒันาศักยภาพของบุคลากรด้านการ 1. จ านวนหลักสูตรทางการแพทยด้์านการ 1. โครงการพฒันาศูนยท์ดสอบอปุกรณ์คร่ืองช่วย

ฟืน้ฟสูู่ประชาคมอาเซียน ฟืน้ฟู คนพกิาร/ผู้สูงอายใุนระดับ Asian
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟืน้ฟสูมรรถ

2. คนพกิารได้รับบริการด้านการฟืน้ฟู 2. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรมด้าน ภาพด้านการกลืนและการพดูสู่การเป็นศูนยก์ลาง
ทีม่ีคุณภาพ การฟืน้ฟสูู่ประชาคมอาเซียน ด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการกลืนและการ

พดูในอาเซียน
3. จดัต้ังศูนยท์ดสอบอปุกรณ์เคร่ืองช่วย 3. มีศูนยท์ดสอบอปุกรณ์เคร่ืองช่วยทีม่ีคุณ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟืน้ฟสูมรรถ
ทีม่ีคุณภาพได้รับรองมาตรฐาน ภาพซ่ึงได้รับรองมาตรฐาน ภาพด้านการกลืนและการพดูสู่การเป็นศูนยก์ลาง

ด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการกลืนและการ
พดูในอาเซียน ระยะที ่2 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระบวนการภายใน 1. เพือ่ให้ได้แนวทางความร่วมมือด้านการ 1. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา 1. โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ไทย-เมียร์ม่า
(คุณภาพ) พฒันาบุคลากรด้านการฟืน้ฟู ด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

2. โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ด้านการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทยใ์นระดับอาเซียน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
WHO Wheelchair Service Training Package -
Intermediate level

ความคุ้มค่า การเงิน 1. พฒันาการประเมินเทคโนโลยทีางด้าน 1. จ านวนเทคโนโลยทีีไ่ด้รับการประเมิน 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สถาน
(ประสิทธิภาพ) การฟืน้ฟู การณ์ความพกิารและบริการอปุกรณ์เคร่ืองช่วย

ความพกิารในประเทศกลุ่มอาเซียน
2. พฒันาส่งเสริมการฟืน้ฟทูางด้านการ 2. จ านวนประเทศทีไ่ด้รับการส่งเสริมด้าน
เคล่ือนไหวสู่นานาชาติ การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการเคล่ือนไหว 19

เป้าประสงค์ 4 มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการบริการและการประสานความร่วมมือในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการแพทย์

ยทุธศาสตร์ 4 พัฒนาหน่วยงานเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
                 ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

BSC-S4



มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
การเติบโต พัฒนา 1. องค์กรได้รับการพฒันาสู่ประชาคม 1. จ านวนโครงการทีไ่ด้ด าเนินการในประชา 1. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการพยาบาล
(พัฒนาองค์กร) อาเซียน คมอาเซียน ฟืน้ฟสูภาพในประชาคมอาเซียน

2. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโน
โลยเีพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพ ณ ประเทศมาเลเซีย

20
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มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
ลูกค้า  (ประสิทธิผล)
1.ลูกค้าภายใน ได้รับขอ้มูลถกูต้อง ครบถว้น สมบูรณ์ ร้อยละของความพงึพอใจของผู้รับบบริการ 65% 70% 1. ลดขั้นตอนในงานสนับสนุน โดยมีการ
(จนท.ศูนย์) รวดเร็วและทันเวลา (เจา้หน้าทีใ่นศูนย์) ประกนัเวลา (ซ่อม/จดัซ้ือจดัจา้ง/เบิกOT)

2. จดัท าคู่มือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
2. ลูกค้าภายนอก 3. เพิม่ service mind
(บริษัท/ห้างร้านทีม่า- 4. ติดตามประเมินผล
ติดต่อ) 5. พฒันาระบบลูกค้าสัมพนัธ์และประชาสัมพนัธ์

6. จดัท าแผนประชาสัมพนัธ์องค์กร
7. พฒันาระบบการส่ือสารภายในองค์กร
8. พฒันาระบบส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการ
ส่ือสารเพือ่การบริการคนพกิาร

กระบวนการภายใน พฒันาคุณภาพในงานสนับสนุนและ ร้อยละของความพงึพอใจของผู้รับบริการ 80% 85% 1. จดัท าแผนพฒันา HA
(คุณภาพ) งานบริการ 2. จดัท าแผนพฒันา PMQA

3. จดัท าแผนพฒันา JCI
4. จดัท าแผนค ารับรองทีม่ีการวัดค่านิยมด้วย

ความคุ้มค่า การเงิน 1. เพิม่รายได้ 1. ร้อยละของรายได้ทีเ่พิม่ขึ้น - 10% 1. พฒันาระบบการคลัง (ควบคุมการจดัซ้ือ)
(ประสิทธิภาพ) 2. ควบคุมรายจา่ย 2. ร้อยละของรายจา่ยทีล่ดลง - 5% 2. ลดค่าใช้จา่ย (มาตรการประหยดัพลังงาน/

สาธารณูประโภค/ลดการใช้วัสดุส้ินเปลือง)
3. ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน
(ระบบ unit cost/LEAN)
4. พฒันาระบบ DRG ให้ถกูต้องครบถว้น
5. มี master plan แผนกอ่สร้างของศูนยฯ์ 21

เป้าประสงค์ 5 มีระบบบริหารจัดการเอ้ือต่อการพัฒนาวิชาการและบริการ
ยทุธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน  
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มุมมอง วตัถุประสงค์ ตัวชี้วดั ข้อมูลพ้ืนฐาน เปา้หมาย แผนงาน/โครงการ
การเติบโต พัฒนา - พฒันาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ - จ านวนวันทีไ่ด้รับการอบรมใน 1 ปี - 1. เกณฑ์ที่ 1. แผนพฒันาบุคลากรตามcompetency
(พัฒนาองค์กร) เฉพาะด้าน - ร้อยละของผู้เขา้ร่วมโครงการคุณธรรม - ก าหนดของ (วิเคราะหw์orkload และแผนก าลังคน)

- พฒันาบุคลากรด้านจริยธรรม จริยธรรม แต่ละกลุ่ม 2. แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- บุคลากรมีการแลกเปล่ียน 2. 70% 3. แผนการจดัการความรู้ (KM) / นวัตกรรม

22
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