
 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์ทางเลือก 
ชื่อโครงการ โครงการผลของการใช้สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธีย์ต่อระยะการฟื้นตัวในการติดของกระดูกในผู้สูงอายุกระดูกหัก

แบบปิด 
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ
ราชการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 แผนปฏิบัติราชการที่ 1  
สง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปน็เลิศ 
(Promotion Prevention & Protection   
Excellence) 

 แผนงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 แผนงานเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทุกกลุม่วยั 

 แผนปฏิบัติราชการที่ 2  
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 แผนงานพัฒนารูปแบบ และคณุภาพมาตรฐานบริการ 
แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพสูค่วามเป็นเลิศ 
 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 

1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกห ัก มีผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก ใช้ส าหรับลดความเจ็บปวดและช่วย 
สมานกระดูกให้ติดและหายเร็วขึ้น 

2. สถานพยาบาลและสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ มีองค์ความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอ 
พาธีย์ส าหรบัผู้สูงอายุท ี่มีภาวะกระดูกห ัก 

3. การเผยแพร่รายงานผลการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธีย์ ใน 
วารสารหรืองานประชุมวิชาการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและต่อยอดต้นแบบการบ าบัดภาวะกระดูกห ักในผู้สูงอายุ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



กิจกรรม 
Process 

ผลงาน 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

1. ประชมุคณะผู้วิจัย จัดท าโครงร่างการ 
วิจัยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ 
ศึกษาวิจัยในคนฯ 
2. จดัเตรยีมผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบโฮ 
มีโอพาธีย์ Arnica 200c และ 
Symphytum 30c ส าหรับใช้ใน 
โครงการวิจัย 
3. ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมทีมวิจัยใน 
พ้ืนที่ท าวิจัย เตรียมการคัดกรองกลุ่ม 
ตัวอย่างเข้าโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์ เพ่ือคัดเล ือกกลุ่ม 
ตัวอย่างเข้าโครงการ 
5. เกบ็ข ้อมูลกลุ่มตัวอย่างและติดตาม 
ผลการวิจยัในพื้นท่ีท าวิจยั 
6. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  
7. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

1. โครงร่างการวิจัยผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการพิจารณาการ 
ศึกษาวิจัยในคนฯ กรมการแพทย์แผน 
ไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุมัติให้ 
ด าเนินการศ ึกษาวิจัย ในวันที่ 3 ก.พ. 
2563 รหสัโครงการ 18-2562 
2. ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอ 
พาธีย์ Arnica 200c และ Symphytum 
30c ส าหรับใช้ในโครงการวิจยั 
3. ได้คู่มือการด าเนินงานวิจัย จ านวน 1 
ฉบับ  
4. มีผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกหัก เข้าร่วม
โครงการวิจัย จ านวน 22 ราย  
5. มีรายงานการเก็บข้อมูลผลการวิจัย
เบื้องต้น จ านวน 1 ฉบับ  

1. มีองค์ความรูใ้นเรื่องการด ูแล 
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกหัก ด้วย
การแพทย์ผสมผสาน 
2. หน่วยงานรว่มวิจัยน ารูปแบบการ 
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ 
กระด ูกหัก ใช้ในสถานบริการ 
สาธารณสุข 
3. ผลงานวิจัยถูกน าไปใช้อ้างอิง ใน
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ  
 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

โครงการวิจัยต้องล่าช้า จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) เนื่องจากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดโรคระบาดได้ง่าย ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จ านวนน้อย  

 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

นางสาวปราณี ลิมป์วรวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ทพ. วิกิต ประกายหาญ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ดร. ตถาพร ไม้สน นักว ิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ภญ. นัสรียา มุขตารี เภสชักรปฏิบัติการ 
นางสาวพรกมล ยังดี  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
หมายเหตุ : การส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ขอให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 โครงการ




