
แบบรายงานผลการติดตามโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สถาบันการแพทย์แผนไทย) 
ประจ าเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

 

ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

6 8. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและ
นวัตกรรม 

 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม  
 

 - - โครงการวิจัยนวัตกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพร 
กิจกรรม 
1. ทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดจ้างที่ปรึกษา 
3. จัดประชุมคณะท างาน/
กรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ทีม
วิจัย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. สร้างเครื่องมือ/
แบบสอบถาม/รวบรวมข้อมูล/
ประมวลผล 

มีการด าเนินการศึกษาวิจัย 10 
โครงการย่อย ดังนี้ 
6.1 โครงการศึกษาประสิทธิผลของ
นวดไทยเพ่ือการบูรณาการร่วม
ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ระบบบริการสาธารณสุข 
ผลการด าเนินงาน 
๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์การนวดไทยรักษา
อาการหลอดเลือดสมอง 
๒. ประสานงานพื้นที่เครือข่าย และ
รวบรวมข้อมูล ส าหรับจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยกับการดูแล
ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง” ในเดือน

22,790 บาท 
 



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

5. พัฒนาโครงร่างงานวิจัย 
และเสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
6. ด าเนินการศึกษาวิจัย  
7. ลงพื้นที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงาน ประเมิน
ความก้าวหน้า สัมภาษณ์เชิง
ลึก 
๘. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และสรุปผลการวิจัย  
๙. จัดท ารายงานผลการวิจัย 
และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 
 
 

มีนาคม 2560 
6.2 การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วย
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผล 
6.3 ศึกษาสถานการณ์และปัญหา
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วย
การแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย 
ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าเครื่องมือแบบสอบถาม
เพ่ือใช้ในการรวบรวมและ
ประมวลผล 
2. จัดประชุมท าร่างแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วย



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 
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รัฐธรรมนูญฯ หรือ
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ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

การแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 23-
24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม   
ภูวิว รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
3. ศึกษาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
มะเร็ง ณ วัดค าประมง และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 
25-29 ธันวาคม 2560                     
6.4 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้มีอาการปวดเข่าจากการ
บาดเจ็บที่เข่าและข้อเข่าเสื่อมด้วย
การแพทย์ผสมผสานและการแพทย์
ทางเลือก 
ผลการด าเนินงาน  
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเขียน proposal และจัดท า
เครื่องมือวิจัย 
2. อยู่ระหว่างเตรียมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีอาการ



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
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ที่ ๑๒ 
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คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

ปวดเข่าจากการบาดเจ็บที่เข่าและ
ข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์
ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก 
ในเดือนมกราคม 2561  
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- ได้รับอนุมัติโครงการล่าช้าท าให้
การด าเนินงานมีความล่าช้าและไม่
เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
6.5 ประสิทธิผลของต ารับยา
สมุนไพร (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท า TOR และราคากลาง เพื่อ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อย
แล้ว 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือด าเนินการวิจัย 
๓. ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครง
ร่างงานวิจัย 
6.6 โครงการเฝ้าระวังความ



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
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ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

ปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพร
ของผู้มารับบริการในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐเพ่ือเสนอเข้า
บัญชียาหลักแห่งชาติ    
ผลการด าเนินงาน                                
1. จัดท า TOR และราคากลาง เพื่อ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อย
แล้ว 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือด าเนินการวิจัย 
6.7 การวิเคราะห์ ทัศนคติ ความรู้ 
และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทยในกลุ่ม
บุคลากรสาธารณสุข : การส ารวจ
ระดบัประเทศและการจัดท า
ฐานข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท า TOR และราคากลาง เพื่อ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อย
แล้ว 



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือด าเนินการวิจัย 
๓. ประชุมทีมวิจัย เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง
ชุมพรฯ สถาบันวิจัยการแพทย์แผน
ไทย  
   ผลที่ได้จากการประชุม คือ 
มอบหมายทีมวิจัยสถาบันวิจัย
การแพทย์แผนไทยรวบรวมข้อมูล
ผลการตรวจราชการย้อนหลัง 3 ปี 
เรื่อง ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับ
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และวางแผน
การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน ๔ จังหวัด โดยก าหนดลง
พ้ืนที่แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 และก าหนดการ
สร้างและพัฒนาแบบสอบถามแล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561  



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
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แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก         
ปี 2561 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาโครงร่างการวิจัย จ านวน 
๓ ครั้ง ณ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2560 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
15 คน โดยพิจารณา โครงการวิจัย
เสนอเข้าพิจารณา 1 เรื่อง 
โครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้า 
6 เรื่อง และรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 1 เรื่อง 
   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 ผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 23 คน โดย
พิจารณา เรื่องสืบเนื่อง



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

โครงการวิจัย 1 เรื่อง โครงการวิจัย
เสนอเข้าพิจารณา 2 เรื่อง 
โครงการวิจัยพิจารณาแบบ 
เร่งรัด 1 เรื่อง โครงการวิจัยแก้ไข
เพ่ิมเติม 1 เรื่อง รายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 1 เรื่อง 
รายงานความก้าวหน้า 5 เรื่อง และ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 
เรื่อง 
   ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2560 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
15 คน โดยพิจารณา ส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย 1 เรื่อง 
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 1 
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง 1 เรื่อง 
รายงานความก้าวหน้า 1 เรื่อง และ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 
เรื่อง 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

1. กรรมการมีภารกิจค่อนข้างมาก 
ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
ได้ครบทุกท่าน 
2. นักวิจัยส่งโครงการกระชั้นชิดใน
รอบการประชุม ส่งผลให้
คณะกรรมการ มีเวลาในการ
พิจารณาโครงการวิจัยน้อยลง 
3. ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การทบทวนโครงร่างการวิจัยแก่
กรรมการได้ (อยู่ระหว่างตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง 
6.9 โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย
นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
ผลการด าเนินงาน 
๑. ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อ
วางแผนการการด าเนินงาน เมื่อ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐         
ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 
ที่ประชุมมีมติดังนี้  



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

   ผลที่ได้จากการประชุม คือ 
ก าหนดลงพื้นที่ภาคีเครือข่าย 4 
ภาค ดังนี้ 
   - ภาคใต้ ในวันที่ 8-9 
กุมภาพันธ์ 2561 
   - ภาคเหนือ ในวันที่ 15-16 
กุมภาพันธ์ 2561  
   - ภาคกลาง ในวันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์ 2561 
   - ภาคตะวันออก ในวันที่ 8-9 
มีนาคม 256๑ 
6.10 โครงการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพกระบวนการปรุงยา
สมุนไพรในชุมชนตามภูมิปัญญา
หมอพ้ืนบ้าน 4 ภาค 
ผลการด าเนินงาน 
1. ศึกษางานวิชาการด้านกรรมวิธี
การปรุงยาสมุนไพรและเอกสาร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าแผนการศึกษาและ



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

รวบรวมกรรมวิธีการปรุงยา
สมุนไพรตามภูมิปัญญาหมอ
พ้ืนบ้านในพ้ืนที่ 
3. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 
4. จัดท าร่างเครื่องมือส าหรับการ   
เกบ็รวบรวมกรรมวิธีด้านการปรุงยา
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
 
 

 
หมายเหตุ : 1. ส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ evaluation.bps1502@gmail.com 
  2. ส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  3. ติดต่อผู้รับผิดชอบ คุณสง่าศักดิ์  ศรีสมัย/นายปิยะวัฒน์ เล็กเจริญ โทร  0 2590 1502, 0 2590 1390 


