การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานแพทย์ แผนไทยฯ
15 พฤษภาคม 2561

(PA) โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2561
กิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ พนั ธุ์พชื สมุนไพรและใช้
ประโยชน์ จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่ าง
ยัง่ ยืน ปี 2561
ก.1จัดทาสวนเรียนรู้ อนุรักษ์ สมุนไพร
และขยายพันธุ์พชื สมุนไพร (05)

ก.2.อบรมยุวชนแกนนารักษ์ สมุนไพรแก่
นักเรียน อ.คลองหาด( 30 คน)

งบประมาณ

ก่อหนี้

เบิกจ่ ายแล้ว

คงเหลือ

การดาเนินงาน

4.775,880

78,000

-

18,800.-

18,750.-

50.- เสร็จเรียบร้ อยแล้ว 22-23 ก.พ. 2561

ก.3. พัฒนาแหล่งแปรรู ปวัตถุดิบ
สมุนไพรชุมชน 05 จานวน 2 รายการ

(4,042,000) (3,279,984)

*ก่อสร้ างอาคารแปรรู ปสมุนไพร 1 หลัง

1,485,000.-

1,220,000.-

-

265,000.- ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว
อยู่ระหว่ างเข้ าปฏิบัติงานงวด 1

792,000.-

539,984.-

-

252,016.- ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว
อยู่ระหว่ างเข้ าปฏิบัติงานงวด 1

*ก่อสร้ างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์

(89,900)

78,000.- - ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว KEY EGP แล้ว
- ผ่ าน GF แล้ว
- ส่ งเอกสารให้ พสั ดุตรวจ
- ลงนามสั ญญาแล้ว

(517,016)

*จัดหาครุภัณฑ์ 4 รายการ

(1,765,000)

1,520,000

89,900

(155,100) ทาสั ญญาแล้ว (รอส่ งมอบ)

-เครื่องกลัน่ (2,000 ลิตร) 1 หน่ วย

700,000.-

620,000.-

-

80,000.- ส่ งมอบของแล้ว รอติดตั้ง

-เครื่องหั่น 3 หน่ วย

105,000.-

-ตู้อบสมุนไพร 24 ถาด 2 หน่ วย

480,000.-

-เครื่องบดล่อน 2 หน่ วย
4. ก.ส่ งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่กลุ่ม
เกษตรกร จานวน 200 ไร่
-ส่ งเสริมการปลูก สนับสนุนกล้าพันธ์

89,900

15,100.- ส่ งมอบแล้ว

460,000.-

-

20,000.- รอส่ งมอบ

480,000.-

440,000.-

-

40,000.- รอส่ งมอบ

500,000

-

-ประชุมกลุ่มเกษตรกร แกนนากลุ่มผู้
ปลูก (50 คน)

-

5.สารวจสมุนไพร และศึกษาภูมปิ ัญญา
สมุนไพร

17,000

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ รวบรวมองค์
ความรู้ หมอพืน้ บ้ าน ในเขตจังหวัด

120,000

รวม

490,590.- ขอใช้ 9,410.- **อยู่ระหว่ างการเพาะชากล้าพันธุ์
จะสนับสนุนให้ ปลูกเดือน มิ.ย.61

4,775,800

17,000.-

3,296,984

ครั้งที่ 1 27 มี.ค.61
ครั้งที่ 2 เดือน มิ.ย.61
-

- ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว
อยู่ระหว่ างการทาดาเนินการ

43,862

76,138.- เดือน 30 มีนาคม 2561
(ขอใช้ อกี 35,000 .-)
-เหลือคืน 41,138 .-บาท

643,102

835,714 -จะขอใช้ อกี 122,410 .-บาท
-จะเหลือคืน 713,304.-บาท

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

***โครงการพัฒนาสมุนไพรในกลุ่มภาค
กลาง

29,161,000

1. ยกระดับการแปรรู ปสมุนไพร และ
บริการR&D and Technology

24,483,000

1.1 สร้ างอาคารส่ งเสริมสุ ขภาพและ
เอนกประสงค์ (แบบแผนไทย)
1.2 สร้ างอาคารทีพ่ กั สาหรับผู้เข้ ารับ
การอบรม
1.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
จานวน 3 เรื่อง ๆละ 1ล้าน

ก่อหนี้

เบิกจ่ าย
แล้ว

คงเหลือ

การดาเนินงาน

12,276,000

9,798,000

-

2,478,000

-ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว อยู่ระหว่ างเข้ างาน งวด 1

9,207,000

7,817,000

-

1,390,000

3,000,000

3,000,000

-ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว
-รอทาสั ญญาแล้ว

-ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว
-รอทาสั ญญา 20 พ.ค 61

2. พัฒนาส่ งเสริมช่ องทางการตลาด

4,678,000

2.1 พัฒนารู ปแบบบรรจุภัณฑ์ /การทา
ตราสั ญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์

1,500,000

1,500,000

2.2 การสร้ างแบรนด์ และการสื่ อสาร
แบรนด์

1,000,000

1,000,000

2.3 สร้ างอาคารร้ านค้ าชุมชนพร้ อม
ลานจอดรถ จานวน 1 แห่ ง

2,178,000

1,570,000

-ได้ ผู้รับจ้ างแล้ว รอทาสั ญญา
-

608,000 ลงนามสั ญญาแล้ว อยู่ระหว่ างปฏิบัติงาน
งวด 1

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ก่อหนี้

เบิกจ่ ายแล้ว

29,161,000 .- 19,185,000.-

***โครงการพัฒนาสมุนไพร
ในกลุ่มภาคกลาง

-

คงเหลือ

การดาเนินงาน

9,976,000.- รอทาสัญญา 5,500,000.-

โครงการเมืองสมุนไพร ปี งบประมาณ 2560
กิจกรรม

 ก่ อสร้ างอาคารเรือนตากสมุนไพร
(รพ.วังนา้ เย็น)

งบประมาณ
(บาท)

การดาเนินงาน

844,900 ส่ งเบิกจ่ ายเรียบร้ อยแล้ ว

 ก่ อสร้ างอาคารแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพร
(รพ.วังนา้ เย็น)

9,6500,000 **อยู่ระหว่ างดาเนินการก่ อสร้ าง งวดที่ 7
(8 งวด) **เบิกจ่ ายแล้ ว 7,720,000 บาท (85%)

 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้ อมูล
สมุนไพร

1,800,000 อยู่ระหว่ างดาเนินการ งวดที่ 4
(5 งวด) **เบิกจ่ ายแล้ ว 1,620,000 บาท ( 90 %)

เป้ าประสงค์ ต้ นแบบการจัดบริการสุ ขภาพด้ วยการแพทย์ แผนไทย ทีป่ ระสบความสาเร็จ
ในระดับประเทศ
จุดยืนที่ 4 กลยุทธที่ ๗ โครงการยกระดับบริการสุ ขภาพ และผลิตภัณฑ์ สมุนไพรให้ มคี ุณภาพ
มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน
KPI

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

 ร้ อยละผู้ป่วยนอกได้ รับบริการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก

ร้ อยละ 20

24.96

 มูลค่าการใช้ ยาสมุนไพร เพิม่ ขึน้ ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ10 / ปี

ร้ อยละ 10

เป้ าหมาย ปี 61 (8,097,296.75)
มูลค่าการใช้ 5,252,700.63
คิดเป็ นร้ อยละ 64.86

 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานวิจยั และนวัตกรรม
การบริการด้ านการแพทย์ แผนไทยฯ

9 เรื่อง /ปี

-

วิจยั 3 เรื่อง
R2R 1 เรื่อง
นวัตกรรม 3 เรื่อง

วิจัย/R2R/นวัตกรรม
1. วิจัย
1.1 ศึกษาผลสู ตรยาพอกเข่าต่ออาการบวมในกลุ่มผูป้ ่ วยข้อเข่าเสื่ อม เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ป่ า
ไร อาเภออรัญประเทศ สสอ.อรัญประเทศ
**วิจยั ร่ วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ 2 เรื่ อง
1.2 ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินยั ต่อการลดอาการปวดเข่า สสจ.สระแก้ว
1.3 การเฝ้ าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร รพ.วัฒนานคร
2. R2R
- การคิดต้นทุนบริ การและความคุม้ ค่าคุม้ ทุนในการเปิ ดให้บริ การงานแพทย์แผนไทยนอกเวลา
ราชการ รพ.ตาพระยา
3. นวัตกรรม
- จุดเปลี่ยนการแพทย์แผนไทยสู่ รูปแบบการดูแล Intermediate care โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) สู่คุณภาพชีวติ ของประชาชน สสจ.สระแก้ว
- หมอนมหัศจรรยาป้ องกันแผลกดทับ รพ.วัฒนานคร
- สเปร์ลูกประคบถุงถัว่ เขียวลดปวดแผ่นแปะสูตรเย็นลดอาการปวด รพ.วังน้ าเย็น

KPI 33. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์ ร้ อยละ 20 (ณ 30 เมษายน 61)
รพ.

60

สสอ.
ภาพรวม CUP

40
20
0

CUP
เมือง

CUP
คลอง
หาด

CUP
ตาพระ
ยา

CUP
วังน ้า
เย็น

CUP CUP CUP
วสบ. วัฒนาฯ อรัญฯ

CUP
โคกสูง

CUP
เขา
ฉกรรจ์

รวม
จังหวัด

รพ.

8.26 16.88 17.18 20.5

สสอ.

30.32 52.37 50.37 42.36 50.65 26.26 26.59 46.35 54.78 37.18

2.17 26.92 7.25 16.05 7.17 17.26

ภาพรวม CUP 17.58 28.14 27.7 25.46 29.5 26.65 26.7 30.68 25.63 24.96 ผ่ านเกณฑ์

การขับเคลื่อนงาน
กิจกรรม

การดาเนินงาน

การจัดบริ การแพทย์แผนไทยผสมผสานดูแล
สุ ขภาพตามกลุ่มวัย

-รพ./รพ.สต. จัดบริ การผสมผสานแพทย์แผนไทยดูแล
กลุ่มโรคเรื้ อรัง ครอบคลุม 88.23
-จัดบริ การนวดกระตุน้ พัฒนาการ 21 แห่ง

ยกระดับ รพ.ให้เป็ นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
( Stroke/สะเก็ดเงิน/Ncd/วิชาการ/ฝังเข็ม)

รพ.วังน้ำเย็น
การผลิตยาสมุนไพร
จัดหาอาคารสถานที่ผลิต ให้เพียงพอ /ได้
มาตรฐาน
 ส่ งเสริ มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (05 ) ผลิต/แปรรู ป
สมุนไพร ที่ได้มาตรฐาน
สนับสนุน รพ.วังน้ าเย็น
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
 ดูแลผู้ปุวย NCD ด้วยแพทย์แผนไทย
- คลินิกบูรณาการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
- CPG นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

การขับเคลื่อนงาน
กิจกรรม
ยกระดับ รพ.ให้เป็ นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
( Stroke/สะเก็ดเงิน/Ncd/วิชาการ/ฝังเข็ม)

การดาเนินงาน
รพ.วัฒนำนคร
*ศูนย์เรียนรู้และการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
ครบวงจร
- ผช.แผนไทย 372 ชม.
- นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.
- นวดฝุาเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.
- หลักสูตรอื่นที่กรมมอบหมาย
*ศูนย์ฟ้นื ฟู รับ-ส่งต่อผู้ปุวย Stroke
*ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ผสมผสาน

การขับเคลื่อนงาน
กิจกรรม
พัฒนามาตรฐานบริ การสุ ขภาพให้ได้มาตรฐาน
ระดับดีเยีย่ ม

พัฒนา รพ./รพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็ น
หน่วยบริการด้ านแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร

การดาเนินงาน
*พัฒนาระบบการจัดบริ การแพทย์แผนไทย 5 ด้าน
- ด้านสถานที่/บุคลากร/การปฏิบตั ิงาน/การควบคุม
คุณภาพ/การจัดบริ การ (ปี 61 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี
เยีย่ ม ร้อยละ 90)
* ด้านวิชาการ
- แพทย์แผนไทย วิจยั /R2R
- ผช.แผนไทย นวัตกรรม/กรณี ศึกษา
รพ.วัฒนา ศูนย์ฝึกอบรม รองรับการท่องเที่ยว/ศึกษาดู
งาน
- จัดหางบสนับสนุน สร้ างอาคารฝึ กอบรม/อาคารที่พกั

การขับเคลื่อนงาน
กิจกรรม

การดาเนินงาน

 ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรในชุมชน

ดาเนินการหมู่บา้ นชุมชน ต้นแบบด้านแพทย์แผนไทย
โดยบูรณาการกับหมู่บา้ น 4 ดี

 ส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งปลูกให้ได้มาตรฐาน

ร่ วมกับ สนง.เกษตรจังหวัด คัดเลือกพื้นที่/กลุ่มเกษตรกร
ส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพร กลุ่มเกษตรกร 200 ไร่
จานวน6 อาเภอ
สนับสนุนกล้าพันธ์เดือน มิถุนายน 61

 สร้างแบรนด์ดา้ นบริ การและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จ้างเหมาจัดทาแบนด์/ผลิตภัณฑ์ จานวน 100 รายการ

 พัฒนาสมุนไพร/Champion Product

พัฒนาแพคเกจ/บรรจุภณ
ั ฑ์ /ศึกษาวิจยั ไพล

