
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายโครงการ)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์ทางเลือก 
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 
โครงการ 

พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ต้นแบบที่ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในพ้ืนที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



กิจกรรม 
Process 

ผลงาน 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์/วางแผนการ
น าการแพทย์ทางเลือกไปบูรณาการ
กับการด าเนินงานใน PCC  
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการด้าน
เวชศาสตร์บูรณาการ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ด้าน
การแพทย์ผสมผสาน  
2.1 จัดกิจกรรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ (สมาธิบ าบัด) ให้แก่บุคลากร
สาธารณสุขในทีม PCC  
 
 
2.2 สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร
วิชาการให้แก่ทีม PCC  
 
 
 
 
 
2.3 ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สรุปผลการด าเนินงานและ

1.1 ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวช
ศาสตร์บูรณาการ) ใน Primary Care 
Cluster วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 ณ 
ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก 
อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2.1 อบรมสมาธิบ าบัด SKT ทางเลือก
เสริมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน วันที่ 12 
ธ.ค.2562 ณ คลินิกหมอครอบครัว 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่ม
เก่า ผู้เข้าอบรม ได้แก่ สหวิชาชีพใน
คลินิกหมอครอบครัว บุลากร รพ.สต. 
14 แห่ง แกนน า อสม.13 หมู่บ้าน 
2.2 สนับสนุนสื่อแก่ทีมหมอ
ครอบครัว 
1) หนังสือการปฏิบัติสมาธิเพ่ือการ
เยียวยาสุขภาพ จ านวน 100 เล่ม 
2) แผ่นพับสร้างเสริมสุขภาพด้วย
สมาธิบ าบัดแบบ SKT1-7 จ านวน 
700 แผ่น 
3) คู่มือกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ จ านวน 100 เล่ม 
2.3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
PCC ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting วันที่ 30 มิ.ย. 
2563 ร่วมกับสหวิชาชีพในคลินิก
หมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชหล่มเก่า 
 
 
 
 
 

1.1 แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวช
ศาสตร์บูรณาการ) ในคลินิกหมอครอบครัว 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  
 
 
 
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ไปใช้ในการวิจัย
และการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและประชาชน
ในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
2.2 คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชหล่มเก่า น าไปขยายผลจัดอบรม อสม.
จ านวน 280 คน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ 
 
 
2 .3  พ้ื น ที่ ต้ น แบ บ คลิ นิ ก ห ม อค รอบ ค รั ว 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า น า
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปใช้
ในคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
การศึกษาวิจั ยสมาธิบ าบั ด  SKT3 ในผู้ ป่ วย
เบาหวาน ตลอดจนขยายผลสมาธิบ าบัด SKT ใน
พ้ืนที่โดยการถ่ายทอดความรู้ให้ อสม. ทุกคนเพ่ือ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและส่งเสริมป้องกันสุขภาพ
ของประชาชน เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นเข้ามา
ศึกษาดูงานเพื่อขยายผลในระดับประเทศต่อไป 
2.4 เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง  “การบู รณ าการท าง
การแพทย์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ” สามารถน า
แนวคิดไปพัฒนาหน่ วยบริการปฐมภูมิ ให้มี
คุณภาพ 



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.4 เผยแพร่ต้นแบบเพื่อขยายผล 
โดยจัดท าวิดีโอเรื่อง “การบรูณาการ
ทางการแพทย์ในหน่วยบริการปฐม
ภูม”ิ ประชาสัมพันธ์ทาง  
1) เว็บไซต์กองการแพทย์ทางเลือก 
    https://thaicam.go.th/  
2) เฟซบุ๊กกองการแพทย์ทางเลือก 
3) เฟซบุ๊กกลุ่มงานส่งเสริมบริการ
การแพทย์ทางเลือก   

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019 ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม–มิถุนายน 2563 จึง

มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ 
1. ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ จึงจัดประชุมคณะท างานของกองการแพทย์ทางเลือกเพ่ือ

ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด 
2. ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน จึงจัดการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  
ข้อเสนอแนะ 

1. พื้นที่ต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่ามีศักยภาพและความพร้อม
ในการให้หน่วยงานอ่ืนเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน แต่เนื่องจากสหวิชาชีพยังขาดความมั่นใจในองค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนั้นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ควรเสริมศักยภาพแก่สหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการน าไป
ให้บริการและขยายผลให้กับหน่วยงานอื่น ๆ  

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศเกิดการบูรณาการทางการแพทย์ในการ
ดูแลผู้ป่วย โดยเคารพในในศักดิ์ศรีของแต่ละวิชาชีพ ยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก ให้เกิดศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบฯ ในการขยายผลให้เกิดการบูรณาการด้านการแพทย์ในหน่วยบริการปฐมภูมิครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป 

 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก  
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
นางสีไพร  พลอยทรัพย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
นางสาวทัศนีเวศ  ยะโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             
โทรศัพท์ 0 2591 7007 ตอ่ 2605 E-mail : songsermexpress@gmail.com 

 
หมายเหตุ : การส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ขอให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 โครงการ 

 




