
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายโครงการ) รอบ 6 เดือน 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กองการแพทย์ทางเลือก 

ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ปีงบประมาณ 2563 

สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ
ราชการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการส าคัญ 

 แผนปฏิบัติราชการที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปน็เลิศ 
(Promotion Prevention & Protection   
Excellence) 

 แผนงานเสริมสรา้งความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุม่วยั 

แผนปฏิบัติราชการที่ 2 
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

แผนงานพัฒนารูปแบบ และคณุภาพมาตรฐานบริการ 
แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพสูค่วามเป็นเลิศ 
แผนงานพัฒนาระบบยาสมุนไพรและยาแผนไทยในระบบบริการ
สุขภาพ 

แผนปฏิบัติราชการที่ 3 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

แผนงานพัฒนาระบบวางแผนก าลังคน พัฒนาก าลังคนคุณภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารก าลังคนภายในกรม 
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือกในระบบบริการสุขภาพ 

แผนปฏิบัติราชการที่ 4 
บริหารเป็นเลศิด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 
 

แผนงานพัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีคณุภาพ และวางระบบ
ต่อต้านทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
แผนงานพัฒนาระบบการท างานให้เป็นองค์กรทันสมัยและมีขีด
สมรรถนะสูง 
แผนงานพัฒนากลยุทธ์และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับ
ภูมิภาค 

แผนปฏิบัติราชการที่ 5 
ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) 
 

แผนงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง 
แผนงานคุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ สูก่ารใช้
ประโยชน ์
แผนงานสรา้งบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ 

แผนปฏิบัติราชการที่ 6 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness Excellence) 
 

แผนงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
แผนงานแปรรูป พัฒนาผลติภณัฑ์ สร้างมูลคา่และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 
แผนงานกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
 

เป้าหมาย 
โครงการ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการแพทย์ทางเลือกในชุมชน (สมาธิบ าบัด SKT/มณีเวช) ครอบคลุมทั้ง 76 
จังหวัด  
2. รูปแบบ/แนวทางการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน จ านวน 3 เรื่อง (ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไตเสื่อม) รวม 6 แห่ง 

กิจกรรม 
Process 

ผลงาน 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

1.1 จัดบูธนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้
เวทีวิชาการ ในงานสัปดาห์วันภมูปิัญญา
การแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมและป้องกัน
สุขภาพในการใช้สมาธิบ าบัด มณีเวช และศาสตร์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์
ทางเลือกในชุมชน (สมาธิบ าบัดSKT/มณเีวช) 
จ านวน 6 วัน 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรทาง
สาธารณสุข ประชาชนผู้สนใจ และนักท่องเที่ยว 

ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความรอบรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ปอ้งกัน
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาพของ



การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  

จ านวน 367 คน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.50 

ตนเอง จนสามารถพึ่งตนเองได ้

1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพและป้องกันโรคด้วยการใช้สมาธิบ าบดั 
มณีเวช และศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ     
ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้านไทย ปีท่ี 12 ภาคเหนือ จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อส่งเสรมิและป้องกันสุขภาพใน
การใช้สมาธิบ าบดั มณเีวช และศาสตร์การแพทย์
ทางเลือกอื่น ๆ ณ วัดพระบรมธาตุเจดยีาราม      
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

1.จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพด้วยการแพทย์
ทางเลือกในชุมชน (สมาธิบ าบัดSKT/มณเีวช) 
จ านวน 4 วัน 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรทาง
สาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจ ครอบคลุม
ภาคเหนือทั้ง 18 จังหวัด จ านวน 267 คน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.54   

เครือข่ายภาคประชาชนในเขตภาคเหนือ 
ทั้ง 18 จังหวัด สามารถเข้าถึงความรอบรู้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้วยการแพทย์ทางเลือก ด้านสมาธิบ าบัด 
SKT และ มณเีวช เพิ่มขึ้น  
 

1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพและป้องกันโรคด้วยการใช้สมาธิบ าบดั 
มณีเวช และศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ใน
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้านไทย ปีท่ี 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จ.มุกดาหาร 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์
ทางเลือกในชุมชน (สมาธิบ าบัดSKT/มณเีวช) 
จ านวน 3 วัน 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรทาง
สาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจ ครอบคลุม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 12 จังหวัด จ านวน 285 
คน  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.09 

เครือข่ายภาคประชาชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 12 จังหวัด 
สามารถเข้าถึงความรอบรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย
การแพทย์ทางเลือก ด้านสมาธิบ าบัด 
SKT และ มณเีวช เพิ่มขึ้น  
 

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพและป้องกันโรคด้วยการใช้สมาธิบ าบดั 
และให้บริการสุขภาพประชาชน โดยร่วมกับ
เครือข่าย อ.อ าไพ ชัยชลทรัพย์และคณะ ในงาน
มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้านไทย ปีท่ี 12 ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ณ องค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุี 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์
ทางเลือกในชุมชน (สมาธิบ าบัด SKT/มณเีวช) 
จ านวน 3 วัน 
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรทาง
สาธารณสุข และประชาชนผู้สนใจ ครอบคลุมภาค
กลางและภาคตะวันออก ท้ัง 24 จังหวัด จ านวน 
328 คน  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.75 

เครือข่ายภาคประชาชนในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก ทั้ง 24 จังหวัด 
สามารถเข้าถึงความรอบรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย
การแพทย์ทางเลือก ด้านสมาธิบ าบัด 
SKT และ มณเีวช เพิ่มขึ้น  
 

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษา/พัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรัง ในชุมชน จ านวน 3 เรื่อง  
- DASH diet (ผู้ป่วยความดันโลหติสูง)  
- ketogenic diet (ผู้ป่วยเบาหวาน) 
- อาหารทางเลือกผู้ป่วยโรคไต  

1. มีค าสั่งคณะกรรมการฯ พัฒนารูปแบบการใช้
อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง จ านวน 3 ชุด 
2. มีร่างรูปแบบการใช้อาหาร จ านวน 3 เรื่อง  

ประชาชนในพื้นที่ ต้นแบบได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  

2.2 คัดเลือกพื้นทีต่้นแบบในการน ารูปแบบ
ทางการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไป
ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรือ้รังในชุมชน 
จ านวน 3 แห่ง  

มีพื้นท่ีต้นแบบในการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.
สกลนคร จ.นครปฐม 

1. ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
ในชุมชนต้นแบบ มีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น ใช้การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก (อาหาร
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิม่ขึ้น  

2.3 จัดท าร่างแนวทางการใช้อาหารดูแลสุขภาพ (ร่าง) แนวทางการใช้อาหารดูแลสขุภาพผู้ป่วยโรค บุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากรที่



ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน เรื้อรัง จ านวน 3 เรื่อง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
ไตเสื่อม) 

เกี่ยวข้อง สามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ด้ไป
วางแผนในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก 

แผนงาน 
ไตรมาส 3 – 4 

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนารูปแบบฯ  1. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
2. สัมมนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการสร้างชุมชนต้นแบบ
ในการน ารูปแบบฯ จ านวน 3 เรือ่ง ไปใช้ในพื้นที่ต้นแบบ 
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

2. ประชุมสรปุผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

3. ติดตามเสริมพลังการส่งเสริมสขุภาพในทุกกลุ่มวัยและ
ติดตามการพัฒนาชุมชนต้นแบบ /ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยฯ 
 

 

4.ถอดบทเรียนการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหติสูง/เบาหวาน/ไตเสื่อม 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1. งบประมาณทีไ่ดร้ับอนุมัติ เพื่อใช้ในการด าเนินงานล่าช้ากว่าปกติ  
2. ควรมีแนวทาง/แบบฟอร์มในการจัดท าเอกสารที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลดความผิดพลาด/ซ้ าซ้อน ท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินงาน เช่น ค าสั่ง เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

นางจิรภฎา วานิชอังกูร (หลัก) 
นางสาวทัศนีเวส ยะโส  นางสาวสธุาสินี ไถวศิลป์ (รอง) 

หมายเหตุ: การส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ขอให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 โครงการ 
 


