
1 
 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก กลุมวัยเรียน  

ปงบประมาณ ๒๕๖๒  
***** 

 
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข โดยวางกรอบแนวคิด          

ใหเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒              
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ท้ังนี้ การปฏิรูปดานสาธารณสุขไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม 
และ ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข เกิดเปนยุทธศาสตรความเปนเลิศ ๔ ดาน คือ (๑) ดานการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) (๒) ดานบริการเปนเลิศ (Service 
Excellence) (๓) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ (๔) ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) เพ่ือสรางความเขาและขับเคลื่อนงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในทิศทาง
เดียวกัน จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” นั้น ทําใหยุทธศาสตรท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Prevention & Promotion 
Excellence) จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน เนื่องดวยสังคมไทยปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง            
จากสภาพสังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เปนตน ทําใหกระทรวงสาธารณสุขตองเตรียมพรอมเพ่ือรับกับ
สถานการณของการเกิดโรคตลอดเวลาใหครอบคลุมประชากรทุกกลุมวัย  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดตอบสนองการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี ๑ 
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection 
Excellence : PP&P Excellence) ใชในการขับเคลื่อนงานดานสาธารณสุขใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ใน ๒ กลยุทธ คือ (๑) การเสริมสรางเครือขายชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาพทุกกลุมวัยดวยการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร และ (๒) การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและ
พัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 
และสง เสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีดวยการบูรณาการองคความรูการแพทยแผนไทย                  
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือกและสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคและสามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูการพ่ึงตนเองดานสุขภาพภายใตกลยุทธ PIRAB MODEL ตามแนวคิด BANGKOK 
CHARTER วาดวยการสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย การสรางภาคีเครือขายเพ่ือขับเคลื่อนสุขภาพอยางยั่งยืน 
(Partner) การลงทุนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการกับปจจัยกําหนดสุขภาพ (Invest) การออกกฎหมายและบังคับ
ใชเพ่ือคุมครองประชาชนจากความเสี่ยงตอสุขภาพทุกดาน (Regulate and Legislate) การชี้นํา ชูประเด็น 
และสนับสนุนใหการเมืองทุกระดับใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนและความ              
เทาเทียมสรางการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน (Advocate) และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวน            
ใหสามารถพัฒนานโยบายทุกดานท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ รวมท้ังการวิจัย การกระจายความรูเพ่ือสรางความ 
รอบรูดานสุขภาพของประชาชนอยางท่ัวถึง (Build Capacity)  

 ป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดบูรณาการหนวยงานในกรม 
ไดแก สถาบันการแพทยแผนไทย กองการแพทยทางเลือก และกองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย เพ่ือดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกใหครอบคลุมทุกกลุมวัย เชน กลุมวัยแมและเด็ก (การเตรียมความพรอมของ            
หญิงตั้งครรภ/การใหนมบุตร/หลังคลอด) กลุมวัยเรียน (การใชสมุนไพร/การใชโปรแกรมสุขภาพดี วิถีธรรม             
วิถีไทย) กลุมวัยทํางาน (การใชสมุนไพรในการปองกันโรค) กลุมวัยผูสูงอายุ (การใชการแพทยแผนไทย 
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การแพทยพ้ืนบาน และการผสมผสาน) ซ่ึงจะชวยใหประชากรทุกกลุมวัยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ประชาชนมีความสุข มีพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพไดอยางยั่งยืน  

 
๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชากรทุกกลุมวัย (วัยแมและเด็ก วัยเรียน-วัยรุน วัยทํางาน และ วัยผูสูงอายุ) ไดรับการ
สงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก  
 
๓. ความสอดคลองและความเช่ือมโยงในประเด็นยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (PP&P: Prevention Promotion & 
Protection Excellence) ดานการเสริมสรางเครือขายชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาพทุกกลุมวัยดวยการแพทย  
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 
 
๔. เปาหมาย 

๑. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 

2. ตนแบบในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก เขตละ ๑ อําเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
 
๕. วิธีการดําเนินการ 

๕.๑ จัดประชุมชี้แจงนโยบายการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

๕.๒ พัฒนาองคความรู/นวัตกรรมการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 

๕.๓ พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรสําหรับการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ           
(กลุมวัยทํางาน เปนผูดําเนินการ) 

5.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายท่ีเก่ียวของ  
๕.5 สงเสริม / สนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ในการ

นําไปใชสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยตนเอง 
๕.6 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน / รวมจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๕.7 สรุปผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ     

1 ตุลาคม ๒๕๖๑ – 15 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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7. ผลดําเนินการ  

7.1 ข้ันเตรียมการ (ภาคผนวก 1) 
7.1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทย

แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ 
หองประชุมกองการแพทยทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มี
ผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 25 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสริมและปองกันโรค ดวยการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น.              
ณ หองประชุมกองการแพทยทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก           
มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 26 คน  
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7.2 ข้ันดําเนินการ (ภาคผนวก 2) 
7.2.๑. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ อบรมเพ่ือพัฒนา
องคความรู / นวัตกรรมการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทย
ทางเลือก เม่ือวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท (ศูนยการคาเซียร รังสิต) จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีนายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เปนประธาน นายแพทยเทวัญ ธานีรัตน เปนผูกลาวรายการ มีกลุมเปาหมายของผูเขารวมรับการอบรม ดังนี้ 
 1) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน  จํานวน 76 คน 
 2) นายอําเภอหรือผูแทน พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง  จํานวน 12 คน 
 3) นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูแทน พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง  
  จํานวน 12 คน 
 4) สาธารณสุขอําเภอหรือพ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง  จํานวน 12 คน 
 5) ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน/แพทยแผนไทย พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง  จํานวน 12 คน 
 6) ผูรับผิดชอบงานแพทยแผนไทย จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  จํานวน 76 คน
 7) ผูรับผิดชอบงานควบคุมโรค (SRRT) พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหงๆ ละ 4 คน  จํานวน 48 คน 
 - จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 - จากโรงพยาบาลชุมชน 
 - จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 - จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 8) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง  จํานวน 12 คน 
 9) ครูจากโรงเรียน พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง  จํานวน 12 คน 
 10) ผูแทนชมรมผูสูงอายุ พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหงๆ ละ 2 คน  จํานวน 24 คน 
 11) หมอพ้ืนบาน/อสม. เชี่ยวชาญ (สาขาภูมปิญญาทองถ่ินดานสุขภาพ) พ้ืนท่ีเปาหมาย 12 แหง 
  จํานวน 12 คน 

รวมกลุมเปาหมายเขารับการอบรม จํานวนท้ังสิ้น 308 คน 
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บทสรุปผูบริหาร 
การจัดประชุมประชุมช้ีแจงนโยบาย และประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ  

ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และ 
การแพทยทางเลือก ปงบประมาณ ๒๕๖๒  

-------- 
การจัดประชุมประชุมชี้แจงนโยบาย และประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศ             

ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562           
เม่ือวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เอเชีย แอรพอรท (ศูนยการคาเซียร รังสิต) จังหวัดปทุมธาน ี
ภายใตโครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทย
ทางเลือก ปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือใหประชากรทุกกลุมวัยไดรับการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ซ่ึงในการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและประชุมเชิงปฏิบัติการ
สงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แจงนโยบายชี้แจงนโยบาย และประชุมเชิงปฏิบัติการ
สงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายท่ีเก่ียวของ และมีเปาหมาย 
ใหชุมชนตนแบบในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก ครอบคลุมท้ัง 12 เขตสุขภาพๆ ละ 1 อําเภอ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) พรอมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายท่ีเก่ียวของ 300 คน  
 
ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ผู เขารวมประชุมครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ประกอบดวยบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 289 คน (รอยละ 81.87) เครือขายภาคประชาชน 29 คน (รอยละ 8.22) กระทรวงมหาดไทย 
22 คน (รอยละ 6.23) และ กระทรวงศึกษาธิการ 13 คน (รอยละ 3.68) รวมท้ังสิ้น 353 คน  

2. เขตสุขภาพนํารองท่ีเขารวมประชุมฯ เขตละ 1 จังหวัด รวม 12 จังหวัดๆ ละ 1 อําเภอ             
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เปนผูขับเคลื่อน ไดแก เชียงราย เพชรบูรณ 
กําแพงเพชร นนทบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี รอยเอ็ด เลย สุรินทร ศรีษะเกษ สุราษฎรธานี และ สงขลา               
(รอยละ 100) จังหวัดท่ีไมไดเขารวมประชุม ไดแก เชียงใหม อุตรดิตถ อุดรธานี นครราชสีมา (รอยละ 6.25) 
จังหวัดท่ีขอเขารวมศึกษาแนวทางการดําเนินการ จํานวน 60 จังหวัด (รอยละ 93.75)  

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายท่ีเก่ียวของในดานการสงเสริมและ
ปองกันโรคเปนเลิศ ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ไดแบงกลุมผูเขารวม
ประชุมฯ ออกเปน 5 กลุมวัย ไดแก  

3.1 กลุมวัยแมและเด็ก:  
การดูแลหญิงตั้งครรภ ไดแก เตรียมเตานมสําหรับมารดากอนคลอดและหลังคลอด 

3.2 กลุมวัยเรียน - วัยรุน:  
การใชสมุนไพรในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ในกลุมวัยเรียน           

(มีสมุนไพร อยางนอย 10 ชนิด ในโรงเรียน) และการสงเสริมการปรับเปลี่ยน
สุขภาพวัยเรียน – วัยรุน ดวยเทคนิค 3ส. 3อ. 1น. (สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
สําหรับวัยเรียน)  
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3.3 กลุมวัยทํางาน:  
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอ / โรคไมติดตอโดยใชสมุนไพร ไดแก การ

ใชตะไครหอม เปนตน  
3.4 กลุมวัยผูสูงอายุ:  

ใชศาสตรการบูรณาการการแพทยผสมผสานในการสงเสริมสุขภาพ / ปองกัน / 
รักษา / ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพการปวดเขาดวย “การพอกเขา” 

3.5 กลุมหมอพ้ืนบาน:  
สงเสริมและสรางความเข็มแข็งของเครือขายหมอพ้ืนบาน “อัตลักษณสรางคุณคา

นําพาชุมชน สังคมและภูมิปญญาสูความยั่งยืน”  
4. การใชงบประมาณไดตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดรับอนุมัต ิ
ในไตรมาสท่ี 1 เปนเงิน 4,150,852 บาท ใชไป 3,199,983 บาท คิดเปน รอยละ 77.10 

และในไตรมาสท่ี 2 เปนเงิน 439,252 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,711,600 บาท ใชไป 3,662,877.76 
บาท คิดเปน รอยละ 98.69 

5. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมฯ มีความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 89.55  
6. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม ดังนี้ 

6.1 จัดประชุมบูรณางานไดดีมาก ทําใหเกิดประโยชนตอกลุมวัยตาง ๆ รวมถึงการ         
ใหความรูดานสมุนไพร เพ่ือนําไปใชและสามารถนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีได และตองการ
ใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจัดการประชุมชี้แจง/ใหองคความรู
อยางนี้อยางตอเนื่อง 

6.2 เนื้อหาของแตละกลุมวัยมีความนาสนใจเปนอยางมาก ไมควรแบงเปนหอง เพ่ือให           
ผูเขาประชุมไดฟงเนื้อหาของทุกกลุมวัย ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอการนําไปบูรณาการ 
ในพ้ืนท่ี 

6.3 การชี้แจงนโยบาย ควรมีความชัดเจนในการจัดประชุม ตรงประเด็น กระฉับเนื้อหา 
และใหพ้ืนท่ีทราบรายละเอียดของกิจกรรมท่ีตองกลับไปดําเนินการ 

6.4 เสนอใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพในทุกหนวยบริการ ไดเขารวมรับฟงนโยบายฯ ดวย 
6.5 ดานสถานท่ีของโรงแรม ไมสามารถเขาระบบอินเตอรเน็ต หรือ Wifi ได ทําใหการ           

สงขอมูลหรือดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุมลาชา และไมอํานวยความ
สะดวกกับผูท่ีมาเขาพักเทาท่ีควร 

 
ขอเสนอแนะ 

การจัดประชุมครั้งนี้เปนการบูรณาการการทํางานของหนวยงานภายในกรมฯ ซ่ึงทําใหเขาใจ
รายละเอียดตางๆ ของแตละกลุมวัย สงผลใหการทํางานของแตละกลุมวัย มีความชัดเจนตรงประเด็นมากข้ึน 
นับวาเปนจุดเริ่มตนการบูรณาการท่ีเห็นเปนรูปธรรม สามารถเปนตนแบบนําไปใชกับหนวยงานในภูมิภาคได       
จึงเห็นสมควรใหมีการดําเนินงานอยางนี้ตอไป อยางตอเนื่อง แตถาจะใหเกิดความชัดเจนและมีประโยชนมาก
ยิ่งข้ึน ควรมีการบูรณาการกันตั้งแตการจัดทําแผนปงบประมาณ โดยมีสํานักยุทธศาสตรเปนแกนหลักตอไป 
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7.2.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายท่ีเก่ียวของ  
- วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. จัดสัมมนาวิชาการนําเสนอ
ประสบการณการใชสมาธิบําบัด SKT ในการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคทุกกลุมวัย พรอมมอบแนวทางการขยายผลการ
ดําเนินงานสมาธิบําบัด SKT โดยมี นายแพทยมรุต จิรเศรษฐสิริ 
อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปน
ประธาน นายแพทยเทวัญ ธานีรัตน เปนผูกลาวรายการ ในการ
สัมมนาครั้งนี้มีผูแทนจากเขตสุขภาพ ท้ัง 12 เขตสุขภาพ              
โดยมีผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 
ผูเชี่ยวชาญดานสมาธิบําบัด SKT เขารวมสัมมนา มีผูเขารวมสัมมนา 140 คน 

 

 
- วันศุกรท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2562 อบรมและฝกปฏิบัติการกดจุดสะทอนเทา          

เพ่ือลดการสูบบุหรี่ ไมเกรน ภูมิแพ ขอเขาเสื่อม และ อัมพฤกษ - อัมพาต โดยมีอาจารยธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ 
ผูเชี่ยวชาญดานการกดจุดสะทอนเทา ในการสัมมนาครั้งนี้มีผูแทนจากเขตสุขภาพท้ัง 12 เขตสุขภาพ                        
มีผูเขารวมสัมมนา 162 คน 

 

 
 
 
7.2.3 สงเสริม / สนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก          

ในการนําไปสงเสริม / สนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ในการนําไปใช
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยตนเอง 

- จัดทํารางรหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิ ในชุมชน ดานการสงเสริมและ
ปองกันโรคทุกกลุมวัย ในหมวดท่ี 1 กลุมกิจกรรมบริการบุคคล และหมวดท่ี 2 กลุมกิจกรรมบริการชุมชน          
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โดยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพ เม่ือวันท่ี 15 - 16 
พฤศจิกายน 2561 ณ แมน้ํารีสอรท นครชัยศรี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดโดยกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดทําคูมือการใชสมุนไพรในโรงเรียน โดยมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ

ดําเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เด็กวัยเรียน ปงบประมาณ 2562 เม่ือวันพุธท่ี 31 ตุลาคม 
2561 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมกองการแพทยทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก มีผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 10 คน  

- จัดสงเอกสารวิชาการ เพ่ือใชในการขยายงานและประชาสัมพันธ  
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- พัฒนาชองทาง เพ่ือใชในการประชาสัมพันธงาน ไดแก Web side Facebook 
line เปนตน 

 
7.2.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน / รวมจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยการลงพ้ืนท่ีติดตามขยายผลการสงเสริมและ 
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ปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 
(ภาคผนวก 3) ดังนี้   

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 - 25 มกราคม 2562   1) เขตสุขภาพท่ี 6 ไดแก  
 - พชอ.บอไร จังหวัดตราด 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11-15 กุมภาพันธ 2562 2) เขตสุขภาพท่ี 1 ไดแก  

- พชอ.แมลาว พชอ.แมสรวย จังหวัดเชียงราย 
- พชอ.เมืองลําปาง พชอ.เกาะคา จังหวัดลําปาง 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 19-22 กุมภาพันธ 2562 3)  เขตสุขภาพท่ี 9 ไดแก  
 - พชอ.กาบเชิง พชอ.ลําดวน และ พชอ.ศีขรภูมิ 

จังหวัดสุรินทร 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 12-15 มีนาคม 2562  4) เขตสุขภาพท่ี 5 ไดแก  

- พชอ.ทายาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี  

- พชอ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
- พชอ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี 19-22 มีนาคม 2562  5) เขตสุขภาพท่ี 2 ไดแก  
 - พชอ.ทุงเสลี่ยม และ พชอ.ศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย  
 6) เขตสุขภาพท่ี 3 ไดแก  
 - พชอ.พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี 6 วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 7) เขตสุขภาพท่ี 4 ไดแก  
- พชอ.บางใหญ จังหวัดนนทบุรี  

ครั้งท่ี 7 วันท่ี 5 มิถุนายน 2562  8) เขตสุขภาพท่ี 6 ไดแก 
 - พชอ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 9) เขตสุขภาพท่ี 5 ไดแก  

- พชอ.บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
- โรงเรียนผูสูงอายุอําเภอบอพลอย  
- รพ.สต.บานใหม จังหวัดกาญจนบุรี  

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 12-14 มิถุนายน 2562 10) เขตสุขภาพท่ี 2 ไดแก  
- พชอ.หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
- โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุเทศบาล 
   ตําบลหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 
 
 
 
 

จากการลงพ้ืนท่ี พบวา ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผน
ไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ท้ัง 5 กลุมวัย ไดแก  
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1. กลุมวัยแมและเด็ก: การดูแลหญิงตั้งครรภ ไดแก เตรียมเตานมสําหรับมารดากอนคลอดและ
หลังคลอด 

2. กลุมวัยเรียน-วัยรุน: การใชสมุนไพรในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในกลุมวัย
เรียน (มีสมุนไพรอยางนอย 10 ชนิด ในโรงเรียน) และการสงเสริมการปรับเปลี่ยนสุขภาพวัยเรียน ดวยเทคนิค  
3 ส. 3อ. 1น. (สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สําหรับวัยเรียน) 

3. กลุมวัยทํางาน: การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอ / โรคไมติดตอโดยใชสมุนไพร ไดแก 
การใชตะไครหอม เปนตน 

4. กลุมวัยผูสูงอายุ: ใชศาสตรการบูรณาการการแพทยผสมผสานในการสงเสริมสุขภาพ / 
ปองกัน / รักษา / ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพการปวดเขาดวย “การพอกเขา” 

5. กลุมหมอพ้ืนบาน: สงเสริมและสรางความเข็มแข็งของเครือขายหมอพ้ืนบาน “อัตลักษณสราง
คุณคานําพาชุมชน สังคมและภูมิปญญา สูความยั่งยืน” 

 
7.3 ข้ันสรุปผลการดําเนินงาน  

7.3.1) การประชุมผูบริหารกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ครั้งท่ี 2/2562 
เม่ือวันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

- ในวาระท่ี 5.4 แผนการดําเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2562  
7.3.2) การประชุมกองการแพทยทางเลือก ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันศุกรท่ี 21 ธันวาคม 

2561 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมกองการแพทยทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7  
- ในวาระท่ี 3.4 การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 
 7.3.3) การประชุมผูบริหารกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ครั้ง ท่ี 

4/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมเบญจกูล ชั้นใตดิน อาคาร
พิพิธภัณฑแพทยแผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

- ในวาระท่ี 5.7 สรุปผลการดําเนินงานการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและประชุมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมและปองกันโรคเปนเลิศดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก 
ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2562 
 
๘. งบประมาณ        

งบประมาณกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จํานวน ๖,๐๙๖,๐๐๐ บาท (หกลานเกาหม่ืนหกพันบาทถวน)  
 
๙. สรุปงบประมาณท่ีใช 

การใชงบประมาณไดตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดรับอนุมัติเปนเงินท้ังสิ้น 3,711,600 บาท ใชไป 
3,662,877.76 บาท คิดเปน รอยละ 98.69 ขอมูล ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
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๑๐. ผลผลิตผลลัพธและตัวช้ีวัด  
 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 
1.1 จํานวนองคความรูสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคตามกลุมวัยดวยการแพทยแผน
ไทย  ก า ร แพทย พ้ื นบ า น  ก า ร แพทย
ทางเลือก ไมนอยกวา ๒ เรื่อง  
 

จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
1) คูมือการใชสมุนไพรในโรงเรียน 
2) แนวทางการจัดกิจกรรม สรางสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย 

สําหรับกลุมวัยเรียน (อายุ 6-14 ป) 

1.2 จํานวนผู เขาอบรม/วิทยากรระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และ
เครือขายครอบคลุม ๑๒ เขตสุขภาพ ไม
นอยกวา 30๐ คน 
 

ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ประกอบดวยบุคลากรในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 289 คน (รอยละ 81.87) เครือขาย
ภาคประชาชน 29 คน (รอยละ 8.22) กระทรวงมหาดไทย 
22 คน (รอยละ 6.23) และ กระทรวงศึกษาธิการ 13 คน 
(รอยละ 3.68) รวมท้ังสิ้น 353 คน 

1.3 จํานวนอําเภอตนแบบการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผน
ไทย  ก า ร แพทย พ้ื นบ า น  ก า ร แพทย
ทางเลือก ครอบคลุม ๑๒ เขตสุขภาพ  

จํานวน 12 อําเภอ (พชอ.) 
1) เขตสุขภาพท่ี 1 พชอ.แมลาว จังหวัดเชียงราย  
2) เขตสุขภาพท่ี 2 พชอ.หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
3) เขตสุขภาพท่ี 3 พชอ.ทรายทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
4) เขตสุขภาพท่ี 4 พชอ.บางใหญ จังหวัดนนทบุร ี
5) เขตสุขภาพท่ี 5 พชอ.บอพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี
6) เขตสุขภาพท่ี 6 พชอ.ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุร ี
7) เขตสุขภาพท่ี 7 พชอ.เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
8) เขตสุขภาพท่ี 8 พชอ.เชียงคาน จังหวัดเลย 
9) เขตสุขภาพท่ี 9 พชอ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
10) เขตสุขภาพท่ี 10 พชอ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
11) เขตสุขภาพท่ี 11 พชอ.ทาฉาง จังหวัดสุราษฎธาน ี
12) เขตสุขภาพท่ี 12 พชอ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 31 อําเภอ (พชอ.) 
1) เขตสุขภาพท่ี 1  

- พชอ.แมสรวย จังหวัดเชียงราย  
- พชอ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
- พชอ.เมือง จังหวัดลําปาง 
- พชอ.เกาะคา จังหวัดลําปาง 
- พชอ.ปว จังหวัดนาน 

2) เขตสุขภาพท่ี 2  
- พชอ.ทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
- พชอ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

3) เขตสุขภาพท่ี 3  
- พชอ.พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 
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ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 
- พชอ.คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
- พชอ.สรรพยา จังหวัดชัยนาท 

4) เขตสุขภาพท่ี 4  
- พชอ.แกงคอย จังหวัดสระบุรี 

5) เขตสุขภาพท่ี 5  
- พชอ.ทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
- พชอ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
- พชอ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี

6) เขตสุขภาพท่ี 6  
- พชอ.พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
- พชอ.บอไร จังหวัดตราด 
- พชอ.บานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7) เขตสุขภาพท่ี 7  
- พชอ.สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
- พชอ.เพียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 
- พชอ.ชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
- พชอ.นามน จังหวัดกาฬสินธุ 

8) เขตสุขภาพท่ี 8  
- พชอ.เมืองเลย จังหวัดเลย 
- พชอ.บึงโขลงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
- พชอ.นาหวา จังหวัดนครพนม 
- พชอ.เจริญศิลป จังหวัดสกลนคร 
- พชอ.สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

9) เขตสุขภาพท่ี 9  
- พชอ.ลําดวน จังหวัดสุรินทร 
- พชอ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
- พชอ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
- พชอ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

10) เขตสุขภาพท่ี 10  
- พชอ.ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

1.4 แนวทางการสง เสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในทุกกลุมวัยดวยการแพทยแผน
ไทย  ก า ร แพทย พ้ื นบ า น  ก า ร แพทย
ทางเลือก 1 เรื่อง 

จํานวน 2 เรื่อง ไดแก  
1) คูมือการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2) (ราง) รหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน ดาน

การแพทยแผนไทย การแพทย พ้ืนบาน การแพทย
ทางเลือก 

2.1 ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการสงเสริม 1) กลุมวัยแมและเด็ก: 



14 
 

ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 
และปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 

     การดูแลหญิงตั้งครรภ ไดแก เตรียมเตานมสําหรับมารดา
กอนคลอดและ หลังคลอด จํานวน 24 พชอ. 

2) กลุมวัยเรียน-วัยรุน:  
     การใชสมุนไพรในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน

โรคในกลุมวัยเรียน (มีสมุนไพร อยางนอย 10 ชนิด ใน
โรงเรียน) และการสงเสริมการปรับเปลี่ยนสุขภาพวัยเรียน 
ดวยเทคนิค 3 ส. 3อ. 1น. (สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
สําหรับวัยเรียน) จํานวน 38 พชอ. (โรงเรียน 1,316 
แหง) 

3) กลุมวัยทํางาน:  
    การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอ/โรคไมติดตอ

โดยใชสมุนไพร ไดแก การใชตะไครหอม เปนตน จํานวน 
25 พชอ. 

4) กลุมวัยผูสูงอายุ:  
     ใชศาสตรการบูรณาการการแพทยผสมผสานในการ

สงเสริมสุขภาพ / ปองกัน /รักษา / ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ 
การดูแลสุขภาพการปวดเขาดวย “การพอกเขา”จํานวน 
30 พชอ. 

2.2 เกิดความรวมมือของเครือขายดานภูมิ
ปญญาการแพทยพ้ืนบานไทย 

กลุมหมอพ้ืนบาน: สงเสริมและสรางความเข็มแข็งของ
เครือขายหมอพ้ืนบาน “อัตลักษณสรางคุณคานําพาชุมชน 
สังคมและภูมิปญญาสูความยั่งยืน”  

2.3 บุคลากรสาธารณสุข หรือบุคลากรท่ี
เ ก่ียวของ ท่ีได เข ารวมประชุม/อบรม/
สัมมนา มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ 
   2.3.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบาย
การสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทย
ทางเลือก ของกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

 
 
 
ผู เขารวมประชุมมีความรู  ความเขาใจ การสงเสริมและ
ปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย พ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง รอยละ 
89.24 

   2.3.2 การสัมมนาวิชาการนําเสนอ
ประสบการณการใชสมาธิบําบัด SKT ใน
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุม
วัย และ อบรมและฝกปฏิบัติการกดจุด
สะทอนเทา เพ่ือลดการสูบบุหรี่ ไมเกรน 
ภูมิแพ ขอเขาเสื่อม และ อัมพฤกษ-อัมพาต 

ผู เขารวมประชุมมีความรู  ความเขาใจ การสงเสริมและ
ปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย พ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง รอยละ 
91.30 
 

3.1 ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการสงเสริม จํานวนครั้งในการสงเสริมสุขภาพ 
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ผลผลิต ผลการดําเนินงาน 
และปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 
เพ่ิมข้ึนอยางนอย รอยละ 5 

ป 2562 =9,295,659 ครัง้  
(ป 2561= 16,247,651 ครั้ง) 

ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
3.2 ตนแบบในการดําเนินการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผน
ไทย  ก า ร แพทย พ้ื นบ า น  ก า ร แพทย
ท า ง เ ลื อ ก  เ ข ต ล ะ  ๑  อํ า เ ภ อ  โ ด ย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

จํานวน 12 อําเภอ (พชอ.) 
1) เขตสุขภาพท่ี 1 พชอ.แมลาว จังหวัดเชียงราย  
2) เขตสุขภาพท่ี 2 พชอ.หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 
3) เขตสุขภาพท่ี 3 พชอ.ทรายทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
4) เขตสุขภาพท่ี 4 พชอ.บางใหญ จังหวัดนนทบุร ี
5) เขตสุขภาพท่ี 5 พชอ.บอพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี
6) เขตสุขภาพท่ี 6 พชอ.ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุร ี
7) เขตสุขภาพท่ี 7 พชอ.เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
8) เขตสุขภาพท่ี 8 พชอ.เชียงคาน จังหวัดเลย 
9) เขตสุขภาพท่ี 9 พชอ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
10) เขตสุขภาพท่ี 10 พชอ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
11) เขตสุขภาพท่ี 11 พชอ.ทาฉาง จังหวัดสุราษฎธาน ี
12) เขตสุขภาพท่ี 12 พชอ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 
๑1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     

สถาบันการแพทยแผนไทย /กองการแพทยทางเลือก /กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย โดยมีผูรับผิดชอบ ดังนี้  

๑๒.๑.๑ ดานสงเสริมและปองกันโรคฯ กลุมวัยแมและเด็ก 
  - นางกันทิมา  สิทธิธัญกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  - นางพรทิพย  เทียนทองด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- นางสาววไลรัตน  ศิริวงศ   แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

๑๒.๑.๒ ดานสงเสริมและปองกันโรคฯ กลุมวัยเรียน และวัยรุน 
 - นางสีไพร  พลอยทรัพย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 - นางจิรภฎา วานิชอังกูร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

- นางสาวธารทิพย  โคกดอกไม แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

๑๒.๑.๓ ดานสงเสริมและปองกันโรคฯ กลุมวัยทํางาน 
 - นางสาวปราณี ลิมปวรวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 - นางพันทิพา พงศกาสอ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๑๒.๑.๔ ดานสงเสริมและปองกันโรคฯ กลุมวัยผูสูงอายุ 
- นางอัจฉรา เชียงทอง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
- นางแสงเพ็ชร ภูมา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
- นางสาวภราดร สามสูงเนิน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
- นายสมัคร สมแวง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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- นางสาวอุบลรัตน มโนศิลป  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
 
๑2. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ทุกกลุมวัยใน ๑๒ เขตสุขภาพ สามารถสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคดวยศาสตรการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก  

๒. มีชุมชนตนแบบในการนําการแพทยแผนไทยไปใชสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

๓. ไดนวัตกรรมใหม ในการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  

๔. เครือขายหมอพ้ืนบานนําองคความรูไปใชดูแลสุขภาพชุมชน  

๕. ชมรมผูสูงอายุตนแบบเขาสูกระบวนการเรียนรูและสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 

๖. เครือขายสุขภาพดานการแพทยพ้ืนบานทํางานรวมกันแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 

๗. ศาสตรการแพทยพ้ืนบานเปนทางเลือกลําดับแรกในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามบริบทพ้ืนท่ี 

 

ปญหา อุปสรรค:  
- ขาดการสงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของทุกกลุมวัย กับการ

รับรูของเครือขายยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
- กลไกการขับเคลื่อน พชอ. บางพ้ืนท่ีมีการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการ

ดําเนินงานคอนขางนอย 
- ปญหาการขับเคลื่อนงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของ พชอ. ในบางพ้ืนท่ี มองวา

ไมเก่ียวของกับงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมาประยุกตใช เชน อุบัติเหตุ การกําจัดขยะ          
เด็กจมน้ํา เปนตน 

ขอเสนอปรับปรุงเพ่ือบรรลุเปาหมาย :  

- สงเสริม สนับสนุนใหพ้ืนท่ีมีความรู ความเขาใจ ในการนําภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก) มาประยุกตใชในการแกปญหาของพ้ืนท่ี 

- พ้ืนท่ีตองการความชัดเจนของนโยบายในการดําเนินงานของแตละกลุมวัย 
- สงเสรมิและสนับสนุน ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ใหครอบคลุมทุก พชอ. 

เพ่ือนําไปใชในการแกปญหา 
- สงเสริม สนับสนุนใหพ้ืนท่ีมีความรู ความเขาใจในการนําภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก) มาประยุกตใชในการแกปญหาของพ้ืนท่ี 
 

สงผลตอตัวช้ีวัดอยางไร: คุณสมบัติของผูท่ีเขารวมประชุมฯ อาจมีผลและครอบคลุมตอ
กลุมเปาหมาย รวมท้ังมีคณะวิทยากรผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมและปองกันโรค มาใหความรู/แนวทางการ
สงเสริมสุขภาพ ดวยศาสตรแขนงตางๆ โดยเนนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ในพ้ืนท่ีตนแบบของจังหวัดตางๆ 
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ตรงตามเปาหมายในการสรางตนแบบในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก รวมถึงเกิดความรวมมือของเครือขายดานภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน
ไทย สามารถทําใหประชาชนทุกกลุมวัย ไดรับการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย
พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก เพ่ิมข้ึนได (อยางนอย รอยละ 5) ทําใหผูเขารวมประชุมมีทักษะเพ่ิมข้ึน สามารถ
ชวยใหผูเขารวมประชุมเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถนําไปปรับใช ในพ้ืนท่ีของตนเองตอไป 


