
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายโครงการ) รอบ 6 เดือน 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก 

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวชศาสตร์บูรณาการ)  
ใน Primary Care Cluster 

สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ
ราชการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 แผนปฏิบัติราชการที่ 1  
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปน็เลิศ 
(Promotion Prevention & Protection   
Excellence) 

 แผนงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุม่วยั 

 แผนปฏิบัติราชการที่ 2  
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานพัฒนารูปแบบ และคณุภาพมาตรฐานบริการ 
 แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 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 และพัฒนาองคค์วามรู้ให้มีความเข้มแข็ง 
 แผนงานคุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ สูก่ารใช้
ประโยชน ์
 แผนงานสร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ 

 แผนปฏิบัติราชการที่ 6 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness Excellence) 
 

 แผนงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
 แผนงานแปรรูป พัฒนาผลิตภณัฑ์ สร้างมูลคา่และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 
 แผนงานกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 

 

เป้าหมาย พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ต้นแบบที่ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานด้าน

แบบฟอร์มที่ 1 



โครงการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในพ้ืนที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
Process 

ผลงาน 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

วิเคราะห์/วางแผนการน าการแพทย์
ทางเลือกไปบูรณาการกับการด าเนินงาน
ใน PCC 

1. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวช
ศาสตร์บูรณาการ) ใน Primary Care 
Cluster ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 
น. ณ ห้องประชุมกองการแพทย์
ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. ลงพื้นที่เพ่ือประสานงานเตรียมความ
พร้อมด าเนินโครงการส่งเสริม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก(เวชศาสตร์บูรณาการ) ใน 
Primary Care Cluster ระหว่างวันที่ 11 
- 13 ธันวาคม 2562 ณ PCC หล่มเก่า 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ร่างแนวทางการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (เวชศาสตร์บูรณา
การ) ใน Primary Care Cluster 
2. เตรียมความพร้อมพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก(เวชศาสตร์บูรณา
การ) ใน Primary Care Cluster PCC 
หล่มเก่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
แผนงาน 

ไตรมาส 3 – 4 
 

ไตรมาส 3 
1. จัดประชุมคณะกรรมการด้านการแพทย์บูรณา
การ วันที่ 1 พ.ค. 63 
2. จัดกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์บูรณาการให้แก่บุคลากรสาธารณสุขใน
ทีม PCC วันที่ 28-29 พ.ค. 63 

ไตรมาส 4 
1. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน วันที่ 2-3 ก.ค. 63 

ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

1. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าท าให้งานด าเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ 

 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก  
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
นางสีไพร  พลอยทรัพย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 



 นางสาวทัศนีเวศ  ยะโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             
โทรศัพท์ 0 2591 7007 ต่อ 2605 E-mail : songsermexpress@gmail.com 

หมายเหตุ : การส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ขอให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 โครงการ 

 



ลงพ้ืนที่เพื่อประสานงานเตรียมความพร้อมด าเนินโครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(เวชศาสตร์บูรณาการ) ใน Primary Care Cluster ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562  

ณ PCC หล่มเก่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 


