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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์ทางเลือก 
ชื่อโครงการ ผลของแคปซูลผักชีต่อการข ับสารตะกั่วออกจากรา่งกาย 
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ
ราชการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 แผนปฏิบัติราชการที่ 1  
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปน็เลิศ 
(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. ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงต ่อการได้รับสารพิษตะกั่ว มีผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
2. สถานพยาบาลในพ้ืนที่เสี่ยงเช่น แหล่งที่อย ู่อาศัยบริเวณรอบเหม ือง และแหล่งชุมชนในเขต 

อุตสาหกรรม มีองค์ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือก ส าหรับการขับสารพิษตะกั่วออกจากร่างกาย 
3. มีการเผยแพร่รายงานผลการวิจัยการศ ึกษาประสิทธิผลของแคปซูลผักชีต ่อการขับสารตะก ั่วออก

จาก ร่างกาย ลงในวารสารหรืองานประชุมวิชาการ 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



กิจกรรม 
Process 

ผลงาน 
Output 

ผลลัพธ์ 
Outcome 

1. ประชุมคณะผู้วิจัย จัดท าโครงร่างการ 
วิจัยเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ 
ศึกษาวิจัยในคนฯ 
2. จัดจ้างผลิตสารสกัดผักชี 
3. ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมทีมวิจัยใน 
พ้ืนที่ท าวิจั ย  เตรียมการคัดกรองกลุ่ม 
ตัวอย่างเข้าโครงการ 
4. ประชาสัมพันธ์  เพ่ือคัด เล ือกกลุ่ ม 
ตัวอย่างเข้าโครงการ 
5. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและติดตาม
ผลการวิจัยในพื้นท่ีท าวิจัย  
6. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  
7. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

1. โครงร่างการวิจัยผ่านการพ ิจารณาจาก 
คณะกรรมการพิจารณาการศ ึกษาวิจัยใน 
คน ฯ  กรมการแพ ท ย์ แ ผน ไท ยและ 
การแพทย์ทางเลือก อนุมัต ิให้ด าเนินการ 
ศึกษาวิจัย ในวันที่ 2 ต.ค 2562 รหัส 
โครงการ 12-2562 
2. ได้ผักชีอบแห้ง ส าหรับการผลิต 
แคปซูลสารสกัดผักชี 
3. ได้คู่มือการด าเนินงานวิจัย จ านวน 1 
ฉบับ  
4. มีผู้ ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว
สะสมในร่างกาย เข้าร่วมโครงการวิจัย 
จ านวน 147 ราย  
5. มีรายงานการเก็บข้อมูลผลการวิจัย
เบื้องต้น จ านวน 1 ฉบับ  

1. มีองค์ความรู้ ใน เรื่องดู แล
ส ุขภาพ ส าหรับน าไปใช้ในพื้นที่ที่
ประชาชนมี ความเสี่ยงต่อการ
ได้รับตะก่ัวสะสม 
2. หน่วยงานร่วมวิจัยน ารูปแบบ
การ ป้องกันและดูแลสุขภาพผู้ได้รับ
สารพิษ  สะสมในร่างกาย  ใช้ ใน
สถานบริการ สาธารณสุข 
3. ผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ อ้างอิง  ใน
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ  
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการผลิตยา จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ท าให้เอธานอลขาดตลาด และจ าเป็นต้องใช้เอธานอลเป็นตัวท าละลายในกระบานการผลิต
สารสกัด  

 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

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




