แบบฟอร์มที่ 1

ชื่อโครงการ
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ
ราชการกรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายโครงการ)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์ทางเลือก
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการ
 แผนปฏิบัติราชการที่ 1

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention & Protection
Excellence)
แผนปฏิบัติราชการที่ 2
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนปฏิบัติราชการที่ 3
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนปฏิบัติราชการที่ 4
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)

แผนปฏิบัติราชการที่ 5
ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)
แผนปฏิบัติราชการที่ 6
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness Excellence)

เป้าหมาย
โครงการ

แผนงาน/โครงการสาคัญ
 แผนงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
 แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุม่ วัย
แผนงานพัฒนารูปแบบ และคุณภาพมาตรฐานบริการ
แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพสูค่ วามเป็นเลิศ
แผนงานพัฒนาระบบยาสมุนไพรและยาแผนไทยในระบบบริการ
สุขภาพ
แผนงานพัฒนาระบบวางแผนกาลังคน พัฒนากาลังคนคุณภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารกาลังคนภายในกรม
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ
แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคณ
ุ ภาพ และวางระบบ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานพัฒนาระบบการทางานให้เป็นองค์กรทันสมัยและมีขีด
สมรรถนะสูง
แผนงานพัฒนากลยุทธ์และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับ
ภูมิภาค
แผนงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง
แผนงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ สูก่ ารใช้
ประโยชน์
แผนงานสร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ
แผนงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
แผนงานแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร
แผนงานกัญชา กัญชง และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการแพทย์ทางเลือกในชุมชน (สมาธิบาบัด SKT/มณีเวช) ครอบคลุมทั้ง
76 จังหวัด
2. รูปแบบ/แนวทางการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน จานวน 3 เรื่อง (ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไตเสื่อม) รวม 6 แห่ง

กิจกรรม
Process

ผลงาน
Output

ส่งเสริมความรอบรูด้ ้านการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพร ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย

1. จัดบูธนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้เวที
วิชาการ และในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 รวม 5 ครั้ง จานวน
367 คน ผลความพึงพอใจ ร้อยละ 90.47
2. ถอดบทเรียนประสบการณ์การใช้สมาธิบาบัด SKT
ของบุคลากรสาธารณสุข
3. ประมวลประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบัติ
สมาธิและเครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. ต่อการดูแลสุขภาพ
องค์รวม การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
พัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้อาหาร 1. จัดทาคูม่ ือ/เอกสารวิชาการ ได้แก่
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
1.1 แดชไดเอท (DASH Diet) บาบัดโรคความดัน
โลหิตสูง
1.2 คีโตจินิคไดเอท (Ketogenic Diet) สาหรับลด
น้าหนัก/โรคเบาหวานชนิดที่ 2
1.3 อาหารบาบัดโรคไตเสื่อม
โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
1. รพ.สต. จานวน 2,300 แห่ง
2. รพช. จานวน 800 แห่ง
3. รพท. จานวน 92 แห่ง
4. รพศ. จานวน 28 แห่ง
5. สสจ. จานวน 76 แห่ง
2. เปิดบริการคลีนิกคีโตจินิคไดเอท (Ketogenic
Diet) ทุกวันพฤหัสบดี ณ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก
กองการแพทย์ทางเลือก พัฒนารูปแบบการให้บริการฯ
เพื่อขยายผลไปยังหน่วยบริการส่วนภูมิภาค โดยเริ่ม
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
ติดตามประเมินผล
1. ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ด้วยสมาธิบาบัดแบบ SKT และ/หรือ มณี
เวช ครอบคลุม 76 จังหวัด (ตามรายชื่อที่แนบ)

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผลลัพธ์
Outcome
1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีความรอบรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ป้องกัน
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพของตนเอง จน
สามารถพึ่งตนเองได้
2. เครือข่ายภาคประชาชนในเขตภาคเหนือ ทั้ง 18
จังหวัด สามารถเข้าถึงความรอบรูด้ ้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก ด้าน
สมาธิบาบัด SKT และ มณีเวช เพิม่ ขึ้น
1. ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
ต้นแบบ มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ใช้
อาหารสุขภาพสาหรับผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง ในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น 2. บุคลากร
สาธารณสุขหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนาองค์
ความรู้ที่ได้ไปวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก

มีผู้เข้ารับบริการ จานวน 20 คน น้าหนักลดลง
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยสามารถลด
น้าหนักได้สูงที่สุด 15 กิโลกรัม รองลงมาคือ 7
กิโลกรัม และน้อยทีส่ ุด 1 กิโลกรัม สาหรับผู้ที่น้าหนัก
ไม่ลด เนื่องจากมารับบบริการไม่ตอ่ เนื่อง
บุคลากรสาธารณสุขสามารถนาองค์ความรู้เรื่องสมาธิ
บาบัดแบบ SKT และ/หรือ มณีเวช ไปใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมทั้ง 76
จังหวัด

1. งบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติ เพื่อใช้ในการดาเนินงานล่าช้ากว่าปกติ
2. ควรมีแนวทาง/แบบฟอร์มในการจัดทาเอกสารที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลดความผิดพลาด/ซ้าซ้อน ทาให้เสียเวลาในการ
ดาเนินงาน เช่น คาสั่ง เป็นต้น
3. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีความร้ายแรงและเป็นเรื่องเร่งด่วน ต้องระดมกาลังจากทุกภาคส่วน ส่งผล
กระทบให้การปฏิบัติราชการในสถานการณ์ปกติของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ ต้องเร่งแก้ไขและป้องกันสถานการณ์ดงั กล่าวร่วมกับนโยบายเร่งด่วน เช่น ระดมคน และงบประมาณ ไป
ใช้ในการประชาสัมพันธ์และเน้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้จาเป็นต้องปรับระยะเวลาและขั้นตอน
การดาเนินงาน เพื่อให้การบรรลุผลและเป้าหมายของโครงการฯ ที่กาหนดไว้
นางจิรภฎา วานิชอังกูร (หลัก)
นางสาวทัศนีเวส ยะโส นางสาวสุธาสินี ไถวศิลป์ (รอง)

หมายเหตุ: การส่งรายงานผลการดาเนินงานฯ ขอให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 โครงการ

