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แผนปฏิบัติงานราชการ/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2564 

 

กองการแพทยทางเลือกไดรับอนุมัติโครงประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 3 โครงการ ไดแก 
 

1. โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยครบวงจร 
 
1. วัตถุประสงค 

  1.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการและขยายศูนยสุขภาพดี พัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ผูประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ พัฒนาโปรแกรมสุขภาพวิถีไทย เพ่ือสรางมาตรฐานบริการการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เพ่ือสรางมาตรฐานรองรับการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ สําหรับผูประกอบการ 
  1.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับเสนทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและนําผลิตภัณฑสมุนไพรผนวกเขากับ
เสนทางการทองเท่ียวในเมืองสมุนไพรคลัสเตอรทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทยแผนไทยและ
จังหวัดเครือขาย เชื่อมโยงตลาดสมุนไพรกับสถานประกอบการสปา และความงามในแหลงทองเท่ียวหลัก 

  1.3 เพ่ือสรางการรับรูดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแผนไทยใหแกประชาชนและ
นักทองเท่ียว 

  1.๔ เพ่ือติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียนและคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสงเสริม ขับเคลื่อน 
และตอยอดการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรผานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 
2. เปาหมาย 
 2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. มีหลักเกณฑการประเมินรับรองการใหบริการเพ่ือเปนศูนยสุขภาพดี ไมนอยกวา  
๕ หลักเกณฑ (รานนวดไทย รานอาหารไทย สปาไทย คลินิกเอกชน โรงแรม/รีสอรท)  

2. มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย
แผนไทยครบวงจร ในรูปแบบ on-line ไมนอยกวา ๒๐๐ คน และ on-site ไมนอยกวา ๑๐๐ คน 

3. มีการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา ๑๒ เขตสุขภาพ 
2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
 ๑. รานนวดไทย รานอาหารไทย สปาไทย คลินิกเอกชน และโรงแรม/รีสอรท มีศักยภาพและ

มีรายไดเพ่ิมข้ึนในการพัฒนารูปแบบการใหบริการเพ่ือเปนศูนยสุขภาพดี ไมนอยกวา ๕๐ แหง ครอบคลุมทุก
เขตสุขภาพ 

๒. ผูประกอบการท่ีไดรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผูประกอบการดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ดานการนวดไทยวิถีถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว และโปรแกรมสุขภาพวิถีไทยเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ 
สามารถพัฒนาใหเกิดการบริการท่ีเปนอัตลักษณ และเกิดข้ึนครอบคลุมใหเกิดในเมืองสมุนไพรและ 
แหลงทองเท่ียวเมืองหลักและเมืองรอง ไมนอยกวา 20 แหง  

2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 
อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย  

ไมนอยกวารอยละ 5 
 2.4 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  

1. จํานวนหลักเกณฑการประเมินรับรองการใหบริการเพ่ือเปนศูนยสุขภาพดี ไมนอยกวา  
๕ หลักเกณฑ  

2. จํานวนการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ไมนอยกวา  
1 ครั้ง  
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3. จํานวนเขตสุขภาพท่ีไดรับการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 
๑๒ เขตสุขภาพ 
 2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  

1) ผูประกอบการ/ผูปฏิบัติงานดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
ท่ีเก่ียวของโดยตรงและโดยออมทุกหวงโซคุณคาในเมืองสมุนไพรคลัสเตอรทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและ
การแพทยแผนไทยและจังหวัดเครือขาย และจังหวัดทองเท่ียวเมืองหลักและเมืองรอง  

2) ประชาชนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเมืองสมุนไพรคลัสเตอรทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและ
การแพทยแผนไทยและจังหวัดเครือขาย และจังหวัดทองเท่ียวเมืองหลักและเมืองรอง มีอาชีพและรายได
เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 

๓) ประชาชนท้ังชาวไทยและตางประเทศท่ีเขามารับบริการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทยแผนไทย มีความประทับใจและปลอดภัยในการรับบริการ 
 

3. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

 

4. งบประมาณ จากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 
600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการยกระดับศูนยสุขภาพดี จํานวน 200,000 บาท ประกอบดวย 2 กิจกรรม
ยอย ดังนี้ 

 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑศูนยสุขภาพดีเพ่ือประเมินรับรองศูนย
สุขภาพดีสําหรับรานนวดไทย รานอาหารไทย สปาไทย คลินิกเอกชน โรงแรม/รีสอรท  จํานวน 90,000 บาท 

 1) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 5 คน x 1,000 บาท x 3 ครั้ง)            จํานวน 15,000 บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 30 คน x 120 บาท x 3 ครั้ง)                   จํานวน  10,800 บาท 

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 30 คน x 35 บาท x 3 ครั้ง)  จํานวน 3,150   บาท 
4) คาท่ีพัก (จํานวน 5 คน x 800 บาท x 1 วัน x 3 ครั้ง)            จํานวน  12,000 บาท 
5) คาพาหนะ (จํานวน 5 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง)                       จํานวน  7,500  บาท 
6) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 30 คน x 100 บาท x 3 ครั้ง) จํานวน  9,000  บาท 
7) คาจัดทําคูมือหลักเกณฑกําหนดศูนยสุขภาพดี (จํานวน 50 บาท x 200 ชุด) จํานวน 10,000 บาท 
8) คาจัดสงไปรษณีย (จํานวน 200 แหง x 100 บาท)              จํานวน 20,000 บาท 
9) คาใชจายอ่ืนๆ                  จํานวน  2,550  บาท 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน  
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการและการใชจายงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการ
ยกระดับศูนยสุขภาพดี  

200,000 
            

กิจกรรมท่ี 2 เสริมพลัง
และติดตามการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี  

400,000 
            

รวมเปนเงิน 600,000 60,000 390,000 150,000  

30,000  30,000  30,000  110,000  

50,000  50,000  50,000  50,000  100,000  100,000  
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1.2 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทยครบวงจรใหกับผูประกอบการรานนวดไทย รานอาหารไทย สปาไทย คลินิกเอกชน โรงแรม/
รีสอรทท่ัวประเทศ ผานระบบ Zoom meeting และ Facebook live       จํานวน 110,000 บาท 

1) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 11 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง)          จํานวน  11,000  บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 100 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง)                 จํานวน  12,000 บาท

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 100 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) จํานวน 3,500  บาท 
4) คาพาหนะ (จํานวน 11 คน x 500 บาท x 1 ครั้ง)              จํานวน 5,500  บาท 
5) คาเครื่องบิน (จํานวน 11 คน x 5,000 บาท x 1 ครั้ง)              จํานวน 55,000 บาท 
6) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 100 คน x 200 บาท)   จํานวน 20,000 บาท 
7) คาใชจายอ่ืนๆ                  จํานวน  3,000  บาท 
กิจกรรมท่ี 2 เสริมพลังและติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี จํานวน 400,000 บาท                    

 1) คาเบี้ยเลี้ยง (จํานวน 3 คน x 240 บาท x 12 ครั้ง x 2 วัน) + (จํานวน 3 คน x 270 บาท x 
12 ครั้ง x 2 วัน)                                                                             จํานวน 36,720  บาท 

2) คาพาหนะ (จํานวน 6 คน x 500 บาท x 12 ครั้ง)                      จํานวน 36,000  บาท 
3) คาเครื่องบิน (จํานวน 3 คน x 5,000 บาท x 7 ครัง้)                      จํานวน 105,000 บาท 
4) คาท่ีพัก (จํานวน 6 คน x 800 บาท x 2 วัน x 7 ครั้ง)           จํานวน  67,200  บาท 
5) คาน้ํามันเชื้อเพลิง (จํานวน 4,500 บาท x 12 ครั้ง x 1 คัน)           จํานวน 54,000 บาท 
6) จัดทําใบประกาศศูนยสุขภาพดี               จํานวน 100,000 บาท 
7) คาใชจายอ่ืนๆ        จํานวน  1,080  บาท 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจายแบบถัวเฉลี่ย 
5. Quick win 

ระยะเวลา กิจกรรม 
แผนการใชจาย
รายไตรมาส 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

3 เดือน จัดประชุมคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑศูนยสุขภาพด ี

60,000 (ราง) หลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑศูนย
สุขภาพด ีจํานวน 5 หลักเกณฑ 

6 เดือน - จัดสัมมนาวิชาการ เรื่ อง  การ
ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทยแผนไทยครบ
วงจรใหกับผูประกอบการท่ัวประเทศ 

ผานระบบ Zoom meeting และ 
Facebook live  
-- ติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
เมืองสมุนไพร เมืองทองเท่ียวหลัก
และเมืองรองท่ัวประเทศ 

390,000 - มีสสจ., อบจ., อบต., เทศบาล, ทองเท่ียว
จังหวัด, ผูประกอบการ เชน รานนวดไทย 
รานอาหารไทย สปา คลินิกเอกชน รีอสรท 
ท่ัวประเทศ เขารับการสัมมนาไมนอยกวา 
300 คน 
 
- ติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองสมุนไพร
เมืองทองเท่ียวหลักและเมืองรองท่ัวประเทศ 
จํานวน 6 ครั้ง 

9 เดือน ติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมือง
สมุนไพร เมืองทองเท่ียวหลักและ
เมืองรองท่ัวประเทศ 

150,000 ติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองสมุนไพร
เมืองทองเท่ียวหลักและเมืองรองท่ัวประเทศ 
จํานวน 6 ครั้ง 

12 เดือน มีการประเมินรับรองให เปนศูนย
สุ ข ภ าพ ดี สํ า ห รั บ ร า นน ว ด ไท ย 
รานอาหารไทย สปาไทย คลินิก
เอกชน โรงแรม/รีสอรท 

 มีผลการประเมินรับรองศูนยสุขภาพดีสําหรับ
รานนวดไทย รานอาหารไทย สปาไทย คลินิก
เอกชน โรงแรม/รีสอรท จํานวน ๕๐ แหง 
ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
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2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทยแผนไทย 
และการแพทยผสมผสาน 

 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือพัฒนาองคความรูการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน เพ่ือนําไปใชในระบบบริการ
สุขภาพ สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
 1.2 เพ่ือพัฒนาระบบบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
 1.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ขยายผล และบูรณาการ
เขาสูระบบบริการทุกระดับ 
 1.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข ใหมีความรู ความชํานาญในการดูแลผูปวย และสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกับสหวิชาชีพโดยไร
รอยตอ 
 
2. เปาหมาย 
 2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. มีการถายทอดองคความรูและรูปแบบการจัดบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสานใหกับบุคลากรแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ  

2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
 ๑. มีการถอดบทเรียนจากการติดตามการดําเนินงานในชมรมผูสูงอายุดีเดน และพ้ืนท่ี

ดําเนินการนําศาสตรมณีเวชไปใชดูแลผูสูงอายุ ไมนอยกวา 6 แหง 
2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1. ประชาชนไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานท่ีมีคุณภาพ ได
มาตรฐาน ปลอดภัย ครอบคลุมทุกระดับ ไมนอยกวารอยละ 21.5 

2. บุคลากรดานการแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพมีความรู ความชํานาญในการดูแลผูปวย
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานในการดูแลสุขภาพประชาชน 
 2.4 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
  รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รอยละ 20.5 
 2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  

1) ผูรับผิดชอบงานการแพทยแผนไทย/แพทยแผนไทยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

2) ประชาชนผูรับบริการแพทยแผนไทย ในหนวยบริการทุกระดับ 
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3. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

 

4. งบประมาณ จากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายดังนี้ 
 กิจกรรม ขยายผลบูรณาการเขาสูระบบบริการสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท ประกอบดวย 2 
กิจกรรม ดังนี้ 

 1. พัฒนารูปแบบการจัดบริการดานการแพทยทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
จํานวน 200,000 บาท  ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ดังนี้ 

  1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดบริการดานการแพทยทางเลือก 
จํานวน 27,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 2 คน x 1,000 บาท x 3 ครั้ง)            จํานวน  6,000  บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 20 คน x 120 บาท x 3 ครั้ง)                   จํานวน   7,200   บาท 

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 3 ครั้ง) จํานวน 4,200   บาท 
4) คาท่ีพัก (จํานวน 5 คน x 800 บาท x 1 วัน x 3 ครั้ง)            จํานวน  12,000 บาท 
5) คาพาหนะ (จํานวน 2 คน x 500 บาท x 3 ครั้ง)                       จํานวน  3,000  บาท 
6) คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม (จํานวน 20 คน x 60 บาท x 3 ครั้ง) จํานวน  3,600  บาท 
9) คาใชจายอ่ืนๆ                  จํานวน  3,000  บาท 

1.2 จัดประชุมวิชาการการจัดบริการดานการแพทยทางเลือก ผานระบบ Zoom 
meeting และ Facebook live จํานวน 33,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาวิทยากร (จํานวน 3 คน x 1,200 บาท x 1 ครั้ง x 1 ชั่วโมง)            จํานวน  3,600   บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 30 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง)                   จํานวน   3,600   บาท 

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 30 คน x 50บาท x 2 ม้ือ)  จํานวน 3,000  บาท 
4) คาพาหนะ (จํานวน 3 คน x 400 บาท x 1 ครั้ง)              จํานวน 1,200  บาท 
5) คาเครื่องบิน (จํานวน 3 คน x 5,000 บาท x 1 ครั้ง)              จํานวน 15,000 บาท 
6) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 30 คน x 70 บาท)   จํานวน  2,100  บาท 
7) คาจัดสงหนังสือเวียนประชาสัมพันธในการจัดประชุมวิชาการ   จํานวน  2,500  บาท 
8) คาใชจายอ่ืนๆ                  จํานวน  2,000  บาท 
 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการนํารูปแบบการจัดบริการดานการแพทยทางเลือกไปใช
จํานวน 50,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

- จางพิมพเอกสารวิชาการ/คูมือ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการแพทยทางเลือก  
         จํานวน  50,000  บาท 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน  
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการและการใชจายงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิจกรรมขยายผลบูรณา
การ เข าสู ร ะบบบริการ
สุขภาพ 

300,000 
            

รวมเปนเงิน 300,000 39,740 390,000 94,500 48,500 

39,740  117,260  94,500  48,500  
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1.4 ลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมินผลการจัดบริการดานการแพทยทางเลือกและเสริมพลัง
การนําไปใชในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จํานวน 83,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้                   

 1) คาเบี้ยเลี้ยง (จํานวน 5 คน x 240 บาท x 4 ครั้ง x 2 วัน)          จํานวน   9,600   บาท 
2) คาพาหนะ (จํานวน 5 คน x 500 บาท x 4 ครั้ง)                     จํานวน  10,000  บาท 
3) คาเครื่องบิน (จํานวน 2 คน x 5,000 บาท x 4 ครั้ง)                      จํานวน  20,000  บาท 
4) คาท่ีพัก (จํานวน 5 คน x 750 บาท x 1 วัน x 4 ครั้ง)           จํานวน  15,000  บาท 
5) คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาทางดวน (จํานวน 4,000 บาท x 4 ครั้ง x 1 คัน)    จํานวน 16,000 บาท 
6) คาจางเหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จํานวน 50 บาท x 4 ครั้ง x 2 คน x 4 ชั่วโมง) 
         จํานวน  1,600  บาท 
7) คาถายเอกสารแบบฟอรมการติดตาม (จํานวน 120 บาท x 4 ครั้ง x 5 คน)   จํานวน  2,400  บาท 
8) คาใชจายอ่ืนๆ        จํานวน  1,200  บาท 

1.5 สรุปผลการดําเนนิงาน เผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 7,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 20 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง)                   จํานวน   2,400   บาท 

2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ)  จํานวน   1,400  บาท 
3) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 20 คน x 50 บาท)   จํานวน  1,000  บาท 
4) คาวัสดุอุปกรณ (จํานวน 20 คน x 50 บาท)    จํานวน  1,000  บาท 
5) คาใชจายอ่ืนๆ                  จํานวน  1,200  บาท 
 
 2. พัฒนาตนแบบการแพทยบูรณาการในทีมหมอครอบครัว จํานวน 100,000 บาท  

ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาตนแบบการแพทยบูรณาการในทีมหมอ

ครอบครัว ผานระบบ Zoom meeting จํานวน 12,740 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 3 คน x 1,000 บาท x 2 ครั้ง)            จํานวน  6,000  บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 12 คน x 120 บาท x 2 ครั้ง)                   จํานวน   2,880   บาท 

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 12 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 ครั้ง) จํานวน  1,680   บาท 
4) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 12 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง) จํานวน  1,200  บาท 
9) คาใชจายอ่ืนๆ                  จํานวน  980  บาท 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนใหเกิดการแพทยบูรณาการในทีมหมอครอบครัว
ตนแบบ ผานระบบ Zoom meeting จํานวน 33,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาวิทยากรท่ีเปนบุคลากรภาครัฐ (จํานวน 4 คน x 600 บาท x 1 ครั้ง x 3 ชั่วโมง)   
จํานวน  7,200    บาท 

2) คาวิทยากรท่ีมิใชเปนบุคลากรภาครัฐ (จํานวน 4 คน x 1,200 บาท x 1 ครั้ง x 3 ชั่วโมง)             
จํานวน  14,500   บาท 

3) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 15 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง x 2 ม้ือ)         จํานวน   3,600   บาท 
4) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 15 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ)  จํานวน   2,100  บาท 
5) คาพาหนะ (จํานวน 8 คน x 400 บาท x 1 ครั้ง)              จํานวน  3,200 บาท 
6) คาจางเหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จํานวน 8 คน x 420 บาท x 1 ครั้ง x 2 วัน)            
         จํานวน  3,360  บาท 
7) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 8 คน x 50 บาท)    จํานวน    400   บาท 
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1.3 สงเสริมและสนับสนุนการแพทยบูรณาการในทีมหมอครอบครัวระดับเขตสุขภาพ 
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 50,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

- คาจางผลิตคูมือสําหรับทีมหมอครอบครัว (จํานวน 1 ครั้ง x 250 ชุด x 100 บาท) 
         จํานวน  25,000  บาท 

- คาจางผลิตวิดีโอคลิป (จํานวน 1 ครั้ง x 25,000 บาท)      จํานวน  25,000  บาท 
1.4 สรุปผลการดําเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 3,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน/เผยแพรประชาสัมพันธ (จํานวน 3,000 บาท x 1 ครั้ง)    
จํานวน   3,000   บาท 

 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจายแบบถัวเฉลี่ย 
5. Quick win 

ระยะเวลา กิจกรรม 
แผนการใชจาย

รายไตรมาส 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

3 เดือน ขยายผลบริการ
เขาสูระบบริการ
สุขภาพ 

39,740 ได (ราง) หลักสูตร “การแพทยแผนไทยดานปฐมภูมิและ
เวชศาสตรครอบครัว” และแนวทางการพัฒนาตนแบบ
การแพทยบูรณาการในทีมหมอครอบครัว 

6 เดือน 390,000 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนใหเกิดการแพทยแบบ
บูรณาการในทีมหมอครอบครวั 
- มีคูมือสําหรับทีมหมอครอบครัว 250 เลม และวีดีโอ
คลิป 1 คลิป 

9 เดือน 94,500 - ได รูปแบบแนวทางการจัดบริการดานการแพทย
ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
- การพัฒนาตนแบบการแพทยแบบบูรณาการในทีมหมอ
ครอบครัวไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 

12 เดือน 48,500 - สถานบริการสาธารณสุขของรัฐไดรับการติดตาม
ประเมินผลการจัดบริการดานการแพทยทางเลือก 
- การพัฒนาตนแบบการแพทยแบบบูรณาการในทีมหมอ
ครอบครัวไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
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3. โครงการขับเคล่ือนกัญชา กัญชง กระทอมทางการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
และการแพทยพ้ืนบานไทย 

 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหเกิดแหลงปลูกและผลิตวัตถุดิบรองรับการผลิตตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยางมี
คุณภาพ 
 1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพท่ีเก่ียวของใหเขาใจในการนํากัญชาทาง
การแพทยแผนไทยไดอยางถูกหลักวิชาการและถูกกฎหมายและเกิดประโยชนตอการจัดบริการแกประชาชน 
 1.3 เ พ่ือใหมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย , 
โรงพยาบาลท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน และคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลท่ีมีคุณภาพ 
 1.4 เพ่ือศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมตามประกาศ 
สนับสนุนใหเกิดความเชื่อม่ันในการนํามาใชรักษาโรคและพัฒนาเขาสูชุดสิทธิประโยชนของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 1.5 เพ่ือศึกษาและพัฒนาการใชประโยชนจากัญชงทางการแพทยแผนไทยและผลิตภัณฑกัญชงเพ่ือ
สุขภาพ 
 1.6 เพ่ือศึกษาการนํากระทอมมาใชทางการแพทยแผนไทยอยางเหมาะสม 
 
2. เปาหมาย 
 2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. สหวิชาชีพไดรับการอบรมกการใชกัญชาทางการแพทย จํานวน 100 คน 
2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
 ๑. มีการถอดบทเรียนจากการติดตามการดําเนินงานในชมรมผูสูงอายุดีเดน และพ้ืนท่ี

ดําเนินการนําศาสตรมณีเวชไปใชดูแลผูสูงอายุ ไมนอยกวา 6 แหง 
2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 
 1. ประชาชนสามารถเขาถึงกัญชาทางการแพทย/กัญชงเพ่ือสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและ

ปลอดภัย 
 2. ภาครัฐและองคกรภาคเอกชนในประเทศสามารถเพ่ิมรายได ลดคาใชจาย และเพ่ิม

ทางเลือกใหประชาชน 
 2.4 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  
  1) กลุมบุคคล ไดแก บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไป 
  2) หนวยงาน  
   2.1) หนวยงานราชการในกระทรวงสาธารณสุข  
   2.2 สถาบันการศึกษาดานการแพทยแผนไทย 
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3. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

 

4. งบประมาณ จากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายดังนี้ 
 กิจกรรมศึกษาการใชน้ํามันกัญชาทางการแพทยทางเลือกในคลินิกหมอครอบครัวของแพทยเวช
ศาสตรครอบครัว จํานวน 200,000 บาท ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการการนํากัญชามาใชประโยชนทางการแพทย จํานวน 16,800 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) คาตอบแทนคณะกรรมการ (จํานวน 8 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง)        จํานวน  8,000  บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (จํานวน 20 คน x 120 บาท x 1 ครั้ง)                   จํานวน   2,400   บาท 

3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 1 ครั้ง) จํานวน 1,400   บาท 
4) คาพาหนะ (จํานวน 8 คน x 500 บาท x 1 ครั้ง)                       จํานวน  4,000  บาท 
5) คาเอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 20 คน x 50 บาท x 1 ครั้ง) จํานวน  1,000  บาท 

2. การสัมมนาทางวิชาการการใชกัญชาทางการแพทยทางเลือก จํานวน 140,000 บาท 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาตอบแทนวิทยากร (จํานวน 1,200 บาท x 5 คน x 3 ชม.)         จํานวน  18,000  บาท 
2) คาอาหารกลางวันพรอมอาหารวางและเครื่องดื่ม (จํานวน 100 คน x 650 บาท x 1 ครั้ง) 
                จํานวน  65,000  บาท 
3) เอกสารประกอบการประชุม (จํานวน 100 คน x 50 บาท x 1 ครั้ง)       จํานวน  5,000  บาท 
4) คาท่ีพัก (จํานวน 60 คน x 800 บาท x 1 วัน)              จํานวน 48,000 บาท 
5) คาพาหนะรับจางวิทยากรไป - กลับ (จํานวน 5 คน x 500 บาท x 1 ครั้ง)   จํานวน 2,500 บาท 
6) คาวัสดุใชสอย (จํานวน 1,500 บาท x 1 ครั้ง)     จํานวน 1,500 บาท 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 31,200 บาท  
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาท่ีพัก (จํานวน 5 คน x 800 บาท x 1 ครั้ง)    จํานวน 4,000 บาท 
2) คาพาหนะรับจางไป - กลับ (จํานวน 5 คน x 500 บาท x 1 ครั้ง)  จํานวน 2,500 บาท 
3) คาเครื่องบินไป - กลับ (จํานวน 5 คน x 4,000 บาท x 1 ครั้ง)           จํานวน 20,000 บาท 
4) คาเบี้ยเลี้ยง (จํานวน 240 บาท x 5 คน x 3 วัน x 1 ครั้ง)  จํานวน 3,600 บาท 
5) คาวัสดุใชสอย (จํานวน 1,100 บาท x 1 ครั้ง)    จํานวน 1,100 บาท 

4. จัดทําเอกสารทางวิชาการ จํานวน 12,000 บาท  
 หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจายแบบถัวเฉลี่ย 

กิจกรรม/ข้ันตอน  
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการและการใชจายงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิ จ ก ร ร ม ศึ กษา ก า ร ใ ช
น้ํามันกัญชาทางการแพทย
ทางเลือกในคลินิกหมอ
ครอบครัวของแพทยเวช
ศาสตรครอบครัว 

200,000 

            

รวมเปนเงิน 200,000  156,800 31,200 12,000 

140,000  16,800  31,200  12,000  
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5. Quick win 
 

ระยะเวลา กิจกรรม 
แผนการใชจาย
รายไตรมาส 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

3 เดือน - - - 
6 เดือน - ประชุมคณะกรรมการการนํากัญชา

มาใชประโยชนทางการแพทย 
- อบรมการใชกัญชาทางการแพทย
สําหรับสหวิชาชีพ 

156,800 สหวิชาชีพไดรับการอบรมการใชกัญชาทาง
การแพทย จํานวน 100 คน 

9 เดือน ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินการใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย 

31,200 ผลการดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

12 เดือน จัดทําเอกสารทางวิชาการ 12,000 เอกสารทางวิชาการ 
 

 
 
 
 


