
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
    โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย   

 

2.หน่วยงานรับผิดชอบ  

   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3.ตัวชี้วัด 

  3.1ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 20.5) 
  3.2 คลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน)  
  3.3 คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค) 
 

4. สถานการณ์ 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ  ทั้งหมด 184 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง  

โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง  มีการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน ที่แผนก       ผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป /โรงพยาบาลชุมชน/คู่ขนานกับแพทย์แผน
ปัจจุบัน ครบ 10 แห่ง ร้อยละ 100  และโรงพยาบาลอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย มี
การจัดบริการแพทย์แผนไทยแบบ One Stop Service  เป็นแหล่ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์
แผนไทย ประเภทการแพทย์แผนไทย  ศูนย์ต้นแบบการบูรณาการการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก มี
กรอบรายการยาสมุนไพร ที่ใช้ส าหรับบริการไม่น้อยกว่า 84  รายการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 174 แห่ง ให้บริการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพครบทุกแห่ง  ทั้งนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีการจัดบริการนวด ทั้งหมด 94  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 54.02         ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีแพทย์แผนไทย 11 แห่ง  โรงพยาบาลที่ให้บริการฝังเข็มมีทั้งหมด 4 แห่ง  
ได้แก่ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  โรงพยาบาลบางปลาม้า โรงพยาบาลศรีประจันต์  และโรงพยาบาลสามชุก  
ส าหรับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน  ผลการประเมิน  ระดับดีเยี่ยม 77 แห่ง ระดับดีมาก 66 แห่ง ระดับดี 29 แห่ง ระดับพ้ืนฐาน 12 
แห่ง  ในปีงบประมาณ 2561-2563 ผลการด าเนินงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ผลงานได้ร้อยละ 20.75,18.36,19.65 ตามล าดับ โดยที่ปีงบประมาณ 



2564  (ผลงาน ตุลาคม 2563- ธันวาคม 2563) ก าหนดที่ ร้อยละ  20.5   ผลการด าเนินงาน ได้ร้อยละ  21.93   
(ตามตารางที่ 3 ) 

ด้านการส่งเสริมคุ้มครองภูมิปัญญา ได้จัดท าทะเบียนข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็น
ปัจจุบัน จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทย  จ านวน 133 คน 

2.กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน  จ านวน 493 คน  
3.กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย  จ านวน  3 คน  
4.กลุ่มนักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย  จ านวน  6 คน  
5.กลุ่มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายยาแผนไทย  จ านวน  62 คน  
6.กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร  จ านวน  38 คน   

และมีการจัดท าทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ข้อมูลสะสมรวมทั้งสิ้น 3 ,188  รายการ เป็น
ต ารับยาแผนไทย จ านวน 3,155 รายการ และเป็นต าราการแพทย์แผนไทย  จ านวน 33 รายการ ( ข้อมูล ณ 
30 ก.ย. 2563  ก าลังส ารวจข้อมูลใหม่ ปีงบประมาณ 2564 )  

 

4.1 การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต.) 
 ตารางที่ 1  แสดงจ านวนการจัดบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ  (รพศ. รพท. รพช. และ  รพ.สต.) 

 

หน่วยบริการ จ านวน(แห่ง) 
มีบริการด้าน 

การแพทย์แผนไทย(แห่ง) 
คิดเป็นร้อยละ 

รพศ. 1 1 100 

รพท. 1 1 100 

รพช. 8 8 100 

รพ.สต. 174 174 100 

รวม 184 184 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 จ านวนแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 

    ตารางที่ 2 แสดงจ านวนแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ    
 

อ าเภอ 
แพทย์แผนไทย

(คน) 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(คน) 

รพ.สต.ที่ไม่มีผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย(แห่ง ) 

อ่ืนๆ 

  รพ.  รพ.สต รวม   

เมือง 8 5 21 26 24  

เดิมบางนางบวช 4 5 5 10 15  

ด่านช้าง 4 12 4 16 4  

บางปลาม้า 2 10 12 22 7  

ศรีประจันต ์ 4 6 9 15 8  

ดอนเจดีย์ 1 7 12 19 2  

สองพ่ีน้อง 4 18 13 31 7  

สามชุก 3 10 6 16 3  

อู่ทอง 8 17 8 25 5  

หนองหญ้าไซ 1 4 2 6 5  

รวม 39 94 92 186 80  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 20.5) ไม่รวมส่งเสริมสุขภาพ  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน   
(ร้อยละ 20.5) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ  

 

อ . เ มื อ ง
สุพรรณบุรี 174,870 19,006 

10.87 

24.70 21.80 21.35 อ.เดิมบางนาง
บวช 

48,401 7,903 16.33 

เขต 5 อ.ด่านช้าง 43,953 11,993 27.29 

22.46    18.22 18.99 อ.บางปลาม้า 41,512 8,879 21.39 

จังหวัดสุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ 34,985 8,250 23.58 

20.75 18.36 19.65 อ.ดอนเจดีย์ 31,696 10,444 32.95 

 อ.สองพ่ีน้อง 91,214 28,330 31.06 

อ.สามชุก 46,797 12,113 25.88 

อ.อู่ทอง 55,271 18,348 33.20 

อ.หนองหญ้าไซ 20,557 3,980 19.36 

รวม 589,256 129,246 21.93 

      ที่มา : HDC รายงานข้อมูล  วันที่  31 ธันวาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4  แสดงร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร รายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563 )                
ภาพรวมจังหวัด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

 

ผู้มารับบริการ 

ร้อยละ 
ทั้งหมด แผนไทย 

2561 860,666,471.45 13,617,076.85 1.58 

2562 162,231,785.00 3,049,159.00 1.88 

2563 156,594,553 3,418,030 2.18 

2564 218,689,756 3,209,344 1.47 

ที่มา : HDC  รายงานข้อมูล  วันที่ 31  ธันวาคม  2563 

 

ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) เป้าหมาย รพศ. รพท. และ 
รพช. 

ประเด็นการ
ติดตาม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
โปรดระบุรายช่ือหน่วยบริการ 

ที่จัดบริการ 
คลินิ กแพทย์แผน
ไทยที่แผนกผู้ป่วย
นอก (OPD คู่ขนาน) 
เ ป้ า ห ม าย  รพศ . 
รพท. และ รพช.(A-

F3) 

รพศ. (1 แห่ง) ( 1 แห่ง) ร้อยละ 100 รพศ.เจ้าพระยายมราชฯ  

รพท. (1 แห่ง) ( 1 แห่ง) ร้อยละ 100 รพท.สมเด็จพระสังฆราชฯ 

รพช. (8 แห่ง) ( 8 แห่ง) ร้อยละ 100 รพช.อู่ทอง , เดิมบางนางบวช ,     
บางปลาม้า , ศรีประจันต์ , ดอนเจดีย์,
หนองหญ้าไซ , ด่านช้าง , สามชุก 

รวม(10 แห่ง) (10 แห่ง) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6  ตารางแสดงข้อมูลคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 
4 โรค)  เป้าหมาย รพศ. รพท. (เพ่ิม รพช. อู่ทอง เป็น รพ. ต้นแบบแพทย์แผนไทย )  

ประเด็นการ
ติดตาม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
โปรดระบุรายช่ือหน่วยบริการที่

จัดบริการ 
คลินิกบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกแบบครบ
วงจร (คลินิก 4 
โรค) เป้าหมาย รพ
ศ. รพท. 

รพศ. (1 แห่ง) ( 1 แห่ง) ร้อยละ 100 รพ.เจ้าพระยายมราชฯ  ( โรคอัม
พฤกษ์ อัมพาต โรคข้อเข่าเสื่อม โรค
ไมเกรน โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น) 

รพท. (1 แห่ง) ( 1 แห่ง) ร้อยละ 100 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ  (โรคอัม
พฤกษ์ อัมพาต โรคข้อเข่าเสื่อม โรค
ไมเกรน โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น)  

รพช. (1 แห่ง) ( 1 แห่ง) ร้อยละ 100 รพช.อู่ทอง  (รพ.ต้นแบบแพทย์แผน
ไทย) (โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคข้อ
เข่าเสื่อม โรคไมเกรน โรคภูมิแพ้
ทางเดินหายใจส่วนต้น) 

รวม (3 แห่ง) (3 แห่ง) ร้อยละ 100      ร้อยละ 100 

 

 จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 3  ผลการด าเนินงาน ในปี 2561-2563  พบว่า ผู้ป่วยนอกเข้าถึงบริการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2562 จะตัดผลงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ออกไป ซึ่งเกณฑ์ เป้าหมาย ร้อยละ 18.5 ผลงานร้อยละ 18.36  และในปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์เป้าหมาย 
ร้อยละ 19.5 ผลงานร้อยละ 19.65   และไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564  ( ตุลาคม-ธันวาคม 2563 )  
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 20.5 ผลงานร้อยละ 21.93  และเมื่อแบ่งรายระดับบริการ ที่แบ่งเกณฑ์ ระดับ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ดังนี้ 

- ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 5.25   (เกณฑ์ร้อยละ  11) 
- ระดับโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 14.61    (เกณฑ์ร้อยละ  19) 
- ระดับ รพ.สต   ร้อยละ 45.82   (เกณฑ์ร้อยละ  36) 
ผลงานการใช้ยาสมุนไพร (ตารางท่ี 4 ) 

                     ส าหรับการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ  โดยที่โรงพยาบาลอู่ทอง เป็น 
โรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย และเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน GMP การผลิตยาสมุนไพร 
สามารถผลิตยาสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดและในเขตได้อย่างเพียงพอ  

- มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.58 (ยาสมุนไพร13,617,076.85 /ยา
ทั้งหมด 860 ,666 ,471.45 บาท)  เมื่อเปรียบเทียบกับ  การใช้ยาปี 2560 ร้อยละ 1.61 (ยาสมุนไพร 



14,054,553.46 /ยาทั้งหมด 870,457,098.54 บาท )  พบว่า มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรลดลง  ร้อยละ 3.21 ( 
437,476.61 บาท )   

- ปีงบประมาณ 2562 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร  ร้อยละ 1.88    (ยาสมุนไพร 3,049,159.00 
/ยาทั้งหมด  162,231,785.00 บาท)   

- ปีงบประมาณ 2563   มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร  ร้อยละ 2.18 (ยาสมุนไพร 3,418,030 บาท 

/ยาทั้งหมด 156,594,553  บาท) 
- ปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ) มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร  ร้อยละ 1.47 (ยา

สมุนไพร 3,209,344 บาท /ยาทั้งหมด 218,689,756  บาท) 
                     - การให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 
โรค) เป้าหมาย รพศ. รพท. (เพ่ิม รพช. อู่ทอง เป็น รพ. ต้นแบบแพทย์แผนไทย ) ด าเนินการได้ครบทุกแห่ง 
 

6. การด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

1) จังหวัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) แพทย์แผนไทย และก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานจังหวัด/แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2564 

2) ทุกอ าเภอทบทวนบริการและจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ เพ่ือพัฒนางานให้บรรลุตาม
เป้าหมายทั้งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน 

3) จังหวัด/อ าเภอขับเคลื่อนงานผ่านกลไกรูปแบบต่างๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ 
(Service plan) แพทย์แผนไทย คณะท างาน คปสอ.  เป็นต้น 

4) จังหวัดจัดท าข้อมูลบุคลากรและความต้องการของหน่วยบริการทุกระดับ  เพ่ือวางแผนด้าน
ก าลังคน 

5) จังหวัดพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ โดยจัดอบรมแพทย์แผนไทยในเรื่อง การน าเข้าข้อมูล ผ่าน
โปรแกรม HDC,การอบรมบุคลากรแพทย์แผนไทย เรื่อง กัญชา, การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ, การ
อบรมพัฒนาเครือข่าย กลุ่มบุคลากร นักวิชาการ กลุ่มแกนน าสุขภาพ 

          6)  จังหวัดก าหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน   จ านวน 7 รายการ  คือ ฟ้า
ทะลายโจร,         ยาขมิ้นชันแคปซูล, ยาน้ าธาตุอบเชย, ยาน้ าแก้ไอผสมมะขามป้อม, ครีมไพลหรือน้ ามัน
ไพลหรือยาหม่องไพล,  
               ยาผสมเพชรสังฆาตแคปซูล, ครีมพญายอ พร้อมทั้งมีกรอบรายการยาสมุนไพร จ านวน 84 
รายการ และ                        หน่วยบริการทุกแห่งจัดซื้อยาสมุนไพรจากโรงผลิตยา คือ โรงพยาบาล
ชุมชนอู่ทอง  (โรงพยาบาลต้นแบบ 

               แพทย์แผนไทย )  
 



7) รพ./รพ.สต. สั่งยาพัฒนาจากสมุนไพรเป็นอันดับแรก ( first  line drug ) ได้แก่ ยาขมิ้นชันและ
ฟ้าทะลายโจร 

8) จังหวัดวิเคราะห์ผลงาน และจัดประชุมผ่านคณะกรรมการ (Service plan) แพทย์แผนไทย เพ่ือ
หาแนวทาง    

                ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ให้เกิดประสิทธิภาพ  จ านวน 2 ครั้ง/ ปี 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการ Service Plan  ระดับจังหวัด 
ที่ขับเคลื่อนการการด าเนินงานบริการแพทย์แผน
ไทย สมุนไพร และการใช้ยา  
 

2. มีแผนงานโครงการระดับจังหวัดในการพัฒนา
งานฯ โดยให้สอดคล้องกับแผนของกรมฯ 

 

3. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรทดแทน ยา
แผนปัจจุบัน หรือการใช้ยาสมุนไพรเป็นล าดับแรก 
(First Line Drugs)  ตามแนวทางของกรมฯ คือ 
ฟ้าทะลายโจร และขมิ้นชัน 

 

 4. สถานบริการสาธารณสุขระดับ รพศ., รพท., 
รพช. มีการให้บริการการแพทย์แผน ไทย 
การแพทย์ทางเลือก เช่น 

  - คลินิกครบวงจร  

  - คลินิกเฉพาะโรค  
  - การแพทย์แผนจีน 

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย ในระดับโรงพยาบาล 
,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน ปัญหา -
อุปสรรค ร่วมกัน  
 

2. แผนงานโครงการระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ ที่
ผ่านการอนุมัติงบประมาณ ในการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. มีคณะกรรมการยาสมุนไพรระดับจังหวัด ที่
สนับสนุนการด าเนินงานในระดับอ าเภอ  
 

4. มโีรงพยาบาลครบทกุแห่ง จ านวน 10 แห่ง ที่
ให้บริการคลินิกครบวงจร คลินกิเฉพาะโรค  สว่นการ
บริการการแพทย์แผนจีน  ให้บริการ จ านวน  4 แหง่  
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  โรงพยาบาลบางปลาม้า 
โรงพยาบาลศรีประจันต์  และโรงพยาบาลสามชุก   

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ผู้บริหาร/   
ระเบียบ/กฏหมาย 

1. ต้นทุนยาสมุนไพรมีราคาสูง ท าให้ได้รับการ
สนับสนุนในการน าเข้าโรงพยาบาลน้อย 

:ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญในการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ิมการผลิตในระยะยาว 

2.การขาดแคลนบุคลากร  แพทย์แผนไทย ใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการ
สาธารณสุข เนื่องจาก ระบบการจัดจ้างต าแหน่ง
แพทย์ แ ผ น ไทย  ยั ง ค ง เ ป็ น ลู ก จ้ า ง  ข า ด
ความก้าวหน้าความมั่นคง ท าให้เกิดปัญหาใน
เรื่อง แรงจูงใจของคนที่จะเข้ามาท างานใน
ระบบ จึงเป็นเหตุให้ ลาออกบ่อย  

: เพ่ิมกรอบอัตราก าลังแพทย์แผนไทยใน รพศ.หรือ 
รพช.เพ่ิมข้ึน  
: ก าหนดกรอบแพทย์แผนไทยใน   รพ.สต.และจัดสรร
งบประมาณเพ่ือธ ารงคนไว้  

3 ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สนใจการ รักษาแบบ
การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก 

- ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจยั องค์ ความรู้สื่อส าหรับ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

 

8. ผลงานเด่น/นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง 
- ผลงานวิชาการ “ลูกอม ดีต่อใจ ” ลูกอมสมุนไพร ช่วยลดความอยากสูบบุหรี่ รพ.สต. ห้วยม้าลอย 

อ.ดอนเจดีย์ 
- ผลงานวิชาการ “เจลสมุนไพรฤทธิ์เย็น” รักษาอาการปวดข้อเข่า  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา ต าบลบ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง 
- วิจัย “ศึกษาประสิทธิผลของครีมสมุนไพรฤทธิ์เย็นในการรักษาอาการปวดเข่ากลุ่มผู้สูงอายุ” สถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต าบลบ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง 
- งานวิจัย(R2R) เรื่องผลของรูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง

โดยผู้ดูแล/ญาติ   ปี 2561  ของ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
 

9. ผู้รับผิดชอบงาน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail  

1.นางสาวศิริพร สกุลพราหมณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยฯ 

081-8577026 Jear133@hotmail.com 

2. นางนิภารัตน์ ฉ่ าสมบูรณ์. นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ. 

089-6714953 c_niparat@hotmail.com 

 


