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สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กับบทบาทที่เปลี่ยนแปลง
แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ง
ชาติ เป็นสถาบันการแพทย์ระดับชาติที่มีภารกิจสำคัญในการให้
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับตติยภูมิแก่ผู้ป่วย
และคนพิการ อีกทั้งยังมีบทบาทด้านวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรและองค์กรที่ปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุขทั้งภายในประเทศและนานาชาติ สถาบัน
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสน
พระทัยและทรงสนับสนุนงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการ เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2529 ได้มี
พระราชดำริให้ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทยขึ้น
เพื่อเป็นสถานฟื้นฟูทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการ ใน
เบื้องต้นมีหน่วยงานสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือ
ได้แก่ มูลนิธิสายใจไทย, National Rehabilitation Centre for
the Disabled (NRCD) ประเทศญี่ ปุ่ น และกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร่ ว มกั น วางแผนในการดำเนิ น การ
ดังกล่าว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการวางแผนก่อสร้าง
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขึ้น
ที่ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อศูนย์ว่า “ศูนย์
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ”
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อมาทรงมีพระประสงค์
ที่จะให้ศูนย์ดังกล่าวจัดให้มีการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างครบวงจร ประกอบด้วย งานด้านการแพทย์ การศึกษา
อาชีพและสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินทุน
เริ่มแรกในการก่อตั้งมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ และได้พระราชทานพระราชานุญาต
อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “สธ” เป็นเครื่องหมายของมูล
นิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และธง
ประจำศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ซึ่งในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ ศูนย์
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และใน
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
เปิดศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ
นับจากจุดตั้งต้นจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาร่วม 25 ปีที่
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ มุ่งมั่นพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ในฐานะสถาบันระดับชาติ ซึ่งได้ถูกกำหนดอำนาจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
1) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการและ
ผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4) ให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
5) เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แก่แพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ในปี พ .ศ. 2558 ซึ่ ง นั บ เป็ น ปี ม หามงคล เนื่ อ งในวโรกาส
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษาและครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงได้ถือวาระสำคัญยิ่งนี้จัดประชุม
วิ ช าการในหั ว ข้ อ “การประชุ ม วิ ช าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการและผู้ป่วยตลอดมา
ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ และทรงปาฐกถาพระราชทาน
เรื่อง “คนพิการ” ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “คนพิการ ไม่ใช่
เป็นคนด้อยโอกาส คนที่น่าสงสารแต่อย่างเดียว แต่ควร
มองเขาเป็นเพื่อนของเรา ถือว่าเป็นคนมีศักยภาพขึ้นได้
เหมือนเราช่วยเพื่อน จะทำให้เรามีความสุขในการทำงาน”
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โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ พระราชประวัติ,
พระราชกรณี ย กิ จ และพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ มี ต่ อ คนพิ ก าร,
พระราชปณิธานตามรอยพ่อ และการจัดแสดงการพัฒนาการ
ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปเท้าเทียม เป็นต้น ซึ่งนับเป็น
ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 25 ปีนี้ทางสถาบันตั้งปณิธาน
จะเน้นการพัฒนาให้ครบวงจรทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด แก้ไขการพูด กาย
อุ ป กรณ์ และการพยาบาลฟื้นฟูส มรรถภาพ เพื่อ ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้ป่วยระดับ
ประเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนา
ศักยภาพของตนได้มากที่สุด

สาธารณสุขปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ตามแผนมุ่งสร้างเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต โดยเร่งรัด
พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาระบบการดูแล
สำหรับประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟื้นฟูฯ สังกัดกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน
พัฒนาจัดระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ ภายใต้แผนพัฒนา
การดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 1 โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ คือ
“คนพิการและครอบครัวอยู่ร่วมในสังคมอย่างเป็นสุข” โดย
ผ่านกระบวนการสำคัญ ได้แก่ 1) คนพิการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 2) สถานพยาบาลของรัฐมี
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเอื้อให้คนพิการ
สามารถเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลภาครัฐได้โดยสะดวก
และ 3) ครอบครัว ชุมชน สังคม มีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ โดยแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ
ฉบับดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งกรมการแพทย์
มีผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด โดย
สังเขป ดังนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาพระราชทาน เรื่อง “คนพิการ” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และทรง
ทอดพระเนตรนิทรรศการการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสครบรอบ
25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพคนพิการเพื่อ
ให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง
ดำเนินการกำกับและติดตามภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวง ปี
พ.ศ. 2558 ได้แก่ ร้อยละของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการ
ดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ ผ่าน
เกณฑ์ระดับ (เป้าหมายร้อยละ 80) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับเขต และ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน
ร้อยละ 90 (เป้าหมายปี 2558) และครบร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.
2559 (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์ จาก “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ” เป็น “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ภายหลังได้นำความกราบ
บังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว และได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบัน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556
บทบาทสำคัญของสถาบันภายใต้ประกาศกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558 นี้ มุ่งเน้นภารกิจการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ การรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
ตลอดจนภารกิจศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะ ถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติ
งานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ผลการดำเนิ น งานของสถาบั น ตามนโยบายกระทรวง
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจ
สิทธิประโยชน์และเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะ
การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ใน ส่วนภูมิภาค ควบคู่กับการออกหน่วยบริการทำ
กายอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเริ่มดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 หลังเกิดเหตุธรณีพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก นวัตกรรมและข้อมูลข่าวสาร ในหน่วย
บริการสุขภาพทั่วประเทศ
ดำเนินการกำกับและติดตามภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวง ปี
พ.ศ. 2558 ได้แก่ ร้อยละของสถานบริการ มีการปรับสภาพ
แวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ/ผู้สูงอายุเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมายร้อยละ 100) (ตัวชี้วัดระดับเขต)
ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้มี
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โอกาสให้การสนับสนุนการพัฒนางานเวชกรรมฟื้นฟูภายใต้
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาส
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ได้มีการบรรยาย
ความรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารและระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน
อย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดจนมุ่งเน้นการปรับสภาพแวดล้อ ม จั ด สิ่ ง
อำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้า
ใช้ได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการอีกทางหนึ่ง ภายหลัง
การประชุมดังกล่าว กรมการแพทย์ ได้ส่งทีมเยี่ยมสำรวจ นำโดย
แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและคณะได้ลงเยี่ยม
ติดตาม ประเมินมาตรฐานขีดความสามารถในการให้บริการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่
เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ระหว่าง
การเยี่ยมติดตามกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทีมเยี่ยม
จะประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ คณะผู้ บ ริ ห าร/เจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ คำ
แนะนำและแนวทางการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติได้ในบริบทของ
สถานพยาบาล ทั้งด้านการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม และ
การพัฒนามาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เยี่ยง
ปิยมิตร เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน และพร้อมให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดอบรม การพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่จำเป็น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในบางสาขาแก่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อาทิ หลักสูตรการประเมินและฝึกกลืน การแก้ไขการพูดและ
การสื่อสาร พยาบาลฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานฟื้นฟูโดยองค์รวม ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน อัน
จะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาร สมดังปณิธาน
ของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สำคัญในการนำมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่เหมาะสมต่อไป)
2) พัฒนาเครื่องมือสำรวจ การประเมินความพิการของ
องค์การอนามัยโลก (WHODAS2.0) โดยผ่านระบบสาร
สนเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3) ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบันทึก ติดตามและส่งต่อผู้ป่วย/คนพิการที่
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมให้หน่วยหน่วยบริการสุขภาพ
ดำเนิ น งานด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพคนพิ ก ารและป้ อ งกั น ความ
พิการกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR Model) ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี และการพัฒนาเครือข่ายบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) โดย
หาภาคีหลายฝ่าย ทั้งนักวิชาการ คณาจารย์ พยาบาลชุมชน
นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำชุมชน ตัวแทนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนคนพิการ
นอกจากนี้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ให้ความสำคัญ
กับภารกิจด้านการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แก่ผู้ป่วยและคนพิการแก่ประเทศภาคีสมาชิกประชาคมอาเซียน
โดยได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้น
มา ซึ่งมีทั้งกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่
บุคลากรทางการแพทย์ในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การรับเป็นสถานศึกษาดูงาน
สำหรับพยาบาลฟื้นฟู นักกายอุปกรณ์ นักกายภาพบำบัด และ
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นในเนื้อหา
การฝึกพูดและการกลืน หลักสูตรพยาบาลฟื้นฟูระยะสั้น เป็นต้น
รวมทั้งการพัฒนาแนวทางความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ใน
ประชาคมอาเซียน
ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บุคลากรของสถาบันสิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการ งานวิชาการ
และงานเชิงนโยบายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนพิการไทย เพื่อให้คนพิการและครอบครัว
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทัดเทียมคนทั่วไป และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ผู้ก่อตั้งสถาบัน และพร้อมรับการเปลี่ยน
แปลงสู่บทบาทการเป็นสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ระดับชาติและสากลต่อไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม
ดำเนินการกำกับและติดตามภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวง ปี พ.ศ.
2558 ได้แก่ ร้อยละ 80 คนพิการทุกประเภท มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น (ตัวชี้วัดระดับเขต) ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ได้แก่
1) งานวิจัยการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่
13 เขตบริการสุขภาพ โดยเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ
ใน 12 เขตและกทม. สำรวจคนพิการทุกประเภทความพิการ
จำนวนทั้งสิ้น 15,125 ราย ด้วยแบบ WHODAS 2.0 และ
WHOQOL–BREF ของ WHO (อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บ
ข้อมูล ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนี:
ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คาดว่าจะได้ข้อมูลคุณภาพชีวิตคน
พิการระดับชาติ ทุกประเภทความพิการเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน

25 ปี แห่งความหวังและศรัทธา สถาบันสิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูฯ มุ่งพัฒนางานฟื้นฟูในประเทศไทย
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