
ตารางแสดงข้อมูลจ านวนโครงการภายในที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในไตรมาส 3 - 4  
ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) จ านวน 6 โครงการ  

 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้ขอ ระยะเวลา งบประมาณ สถานะโครงการ 

๑ โครงการส ารวจรวบรวมตัวอย่างสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาตริองรับการ
ให้บริการตรวจสอบชนิดควบคุมคณุภาพ
วัตถุดิบยาแผนไทย 

สถาบันวิจัยการแพทย์ 
แผนไทย 

3 เม.ย. 60 – 
31 มี.ค. 61 

600,000 เสร็จสิ้น 

๒ โครงการกลั่นกรองต ารับต าราการแพทย์
แผนไทยของชาติ/ทั่วไป 

กองคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย          
และพื้นบ้านไทย 

29 พ.ค. 60 
– 

28 พ.ค. 61 

500,000 เสร็จสิ้น 

๓ โครงการสนับสนุนการจัดพมิพ์ต าราภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ 

กองคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย         
และพื้นบ้านไทย 

29 พ.ค. 60 
- 28 พ.ย. 

60 

843,000 เสร็จสิ้น 

๔ โครงการจดัท าวารสารการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

ส านักงานข้อมูลและคลัง
ความรู ้

29 พ.ค. 60 
- 28 พ.ค. 

61 

980,000 เสร็จสิ้น 

๕ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผล
และพัฒนาศักยภาพการด าเนินการ
อนุรักษ์ คุ้มครองและเฝ้าระวังละเมิดสิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ
ส านักงานนายทะเบยีนกลาง/จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2560 

กองคุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย       
และพื้นบ้านไทย 

29 พ.ค. 60 
- 28 พ.ค. 

61 

660,000 เสร็จสิ้น 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ดูแลผูป้่วยเบาหวานในชุมชนด้วย
การแพทย์แผนไทย เขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน 

29 พ.ค. 60 
- 28 พ.ค. 

61 

300,000 เสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการภายนอกที่ได้รับอนุมัติ ในไตรมาส ๓ - ๔   
ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) จ านวน ๑๒ โครงการ 

 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้ขอ งบประมาณ เลขที

สัญญา 
สถานะโครงการ 

๑ โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ปว่ยอัม
พฤกษ์ อัมพาต ติดบ้านติดเตียงและ
ผู้สูงอายุในชุมชน ส าหรับ อสม. เช่ียวชาญ
ด้านการแพทย์แผนไทย อ าเภอดอนมด
แดง จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายธราธร  อัศว์วัธรว
รโชติ/โรงพยาบาลดอน
มดแดง 

290,000 กภท.3/60 เสร็จสิ้น 

๒ โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษา
เปรียบเทยีบประสิทธิผลของการนวดไทย
แบบราชส านักกับยาทาไดโคลฟีแนคใน
การรักษาไหลต่ิด” 
 
 
 

นางพวงผกา ตันกิจจา
นนท์/
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา
ธิราช 

450,000 กภท.4/60 เสร็จสิ้น 
 

๓ โครงการวิจัย "ประสิทธิผลของการใช้
อาหารธาตุเจ้าเรือนร่วมกับโปรแกรม
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารในผู้ที่มไีขมันในเลือดสูง” 

นายอลงกต สิงห์โต/
มหาวิทยาลยับูรพา 

600,000 กภท.5/60 เสร็จสิ้น 

๔ โครงการเพาะขยายพันธ์ุพันธุ์หัวรอ้ยรู 
(Hydnophytum formicarumJack.) 

ผศ.ดร.ดวงแขฑิตา  
กาญจนโสภา/
มหาวิทยาลยั สงขลา
นครินทร ์

840,000 กภท.6/60 ส่งงานงวด 1 แลว้ 
ครบสญัญาวันท่ี       

7 ก.ย.62 

๕ โครงการวิจัย เรื่อง "ฤทธิ์สมานแผลใน
สัตว์ทดลองของต ารับยาสมานแผลแผน
ไทยท่ีถูกคัดเลือก" 

รศ.ศุภชัย  ติยวรนันท์/
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

100,000 กภท.7/60 เสร็จสิ้น 

๖ โครงการวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของยาแคปซลูประสะไพล
สกัดในการบรรเทาอาการปวดที่มสีาเหตุ
จากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแบบ
เฉียบพลัน” 

ผศ.ดร.ภญ.ราตรี สว่าง
จิตร/มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

520,000 กภท.8/60 ส่งงานงวด 1 แลว้ 
ขยายระยะเวลาถึง           

7 ธ.ค. 2561 

๗ โครงการวิจัย "ประสิทธิผลของยา
ธรณสีัณฑะฆาตเทียบกับยานาพรอกเซน
ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อ
พังผืดเรื้อรัง" 

นายธนิสร์ ปทุมานนท์/
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

550,000 กภท.9/60 ส่งงานงวด 2 แลว้ 
ครบสญัญาวันท่ี               

8 ต.ค.61  

๘ โครงการฝึกอบรมการแพทย์แบบพื้นบ้าน
ล้านนา 

นายบุญชู จันทรบุตร/
ศูนย์การเรียนรู้ครูภมูิ
ปัญญาการแพทย์แผน
ไทย 
 
 
 
 
 
 

31,000 กภท.
10/60 

เสร็จสิ้น 
 



๙ โครงการศึกษาผลการออกก าลังกายด้วย
ฤาษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอาย ุ

ผศ.ภักศจภีรณ์ ขันทอง/
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

600,000 กภท.
11/60 

ส่งงานงวด 1 แลว้ 
ครบสญัญาวันท่ี           

5 ธ.ค.61 
๑0 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการนวดไทยต่อ

ระบบภมูิคุ้มกันในผูสู้งอาย ุ
รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจ
พงศ์/
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

900,000 กภท.
12/60 

รอสง่งานงวด 1 
ครบสญัญาวันท่ี          

5 ธ.ค.62 
11 โครงการวิจัยสารสกัดจากดีปลีในยับยั้ง

การเจรญิเติบโตและการเคลื่อนทีข่อง
เซลล์มะเร็งเตา้นมผา่นการยับยั้งวิถีมีวาโล
เนต 
 

ผศ.ดร.เบญจพร บุราณ
รัตน์/มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

500,000 กภท.
13/60 

ส่งงานงวด 1 แลว้ 
ครบสญัญาวันท่ี  

3 ม.ค.62          

๑2 โครงการวิจัยนวตักรรมการปลูกและการ
ขยายพันธุ์ต้นหัวร้อยรูด้วยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

นายกุศล เอี่ยมทรัพย์/
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(วว.) 
ผศ.ดร.เบญจพร บุราณ
รัตน์/มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1,000,000 กภท.
14/60 

รอสง่งานงวด 1 
ครบสญัญาวันท่ี  
21 ม.ค. 63 

 

 

 


