
วาระการประชุมกวป.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วาระกอนการประชุม 
 

   ๑. มอบเกียรติบัตร 
๑.๑ ผลการคัดเลือก พ้ืนท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทย
ทางเลือก ระดับโซน จังหวัดอุบลราชธานี ป ๒๕๖๒ 

พ้ืนท่ีตนแบบดีเดน 
๑. โรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู/ สถานท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

๑ - - โซน๑  
๒ - - โซน๒  
๓ - - โซน๓ 
๔ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม โซน๔ 

 
   ๒. โรงพยาบาลชุมชน 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู/ สถานท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

๑ รพ.ตาลสุม อ.ตาลสุม โซน๑ 
๒ รพ.กุดขาวปุน อ.กุดขาวปุน โซน๒ 
๓ รพ.สําโรง อ.สําโรง โซน๓ 
๔ รพ.น้ํายืน อ.น้ํายืน โซน๔ 

 
   ๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู/ สถานท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

๑ รพ.สต.ปทุม อ.เมือง โซน๑ 
๒ - - โซน๒ 
๓ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ โซน๓ 
๔ รพ.สต.ยางใหญ อ.น้ํายืน โซน๔  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       /๑.๒ ผลการคัดเลือก 



๑.๒ ผลการคัดเลือก พ้ืนท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทย
ทางเลือกระดับจังหวัดอุบลราชธาน ีป ๒๕๖๒ 
พ้ืนท่ีตนแบบดีเดน 
๑. ระดับโรงพยาบาลศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู/ สถานท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

๑ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม  
 
๒. ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู/ สถานท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

๑ รพ.น้ํายืน อ.น้ํายืน  
 

 
๓. ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ท่ีอยู/ สถานท่ีปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

๑ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ  
 
๑.๓  ผลการคัดเลือก พ้ืนท่ีตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทย
ทางเลือกระดับประเทศ  ประเภทสํานักงานสาธารณสุข ป ๒๕๖๒  
   รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ  ประเภทสํานักงานสาธารณสุข ป ๒๕๖๒ ไดแก 
สํานักงานงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ 
เรื่องจากกลุมงาน/งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
การสนับสนุนยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแหงชาติในในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

จากมติการประชุมคณะทํางานจัดทํารายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน  ในสถานบริการสาธารณสุข 

ของรัฐ   จังหวัดอุบลราชธานี  ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ ในวันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  มีรายละเอียดดังนี้ 

กําหนดใหสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ดําเนินการดานนโยบายการใชยาสมุนไพร ดังนี้ 

  ๑. ตารางแสดงรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน   

อันดับ

ท่ี 

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร สรรพคุณ/กลุมอาการ หมายเหตุ 

๑.๑ ยา M.Carminative ยาธาตอุบเชย แกทองอืดทองเฟอ จุกเสียด 

แนนทอง 

ยาสมุนไพรทดแทนฯ   

๑.๒ ยา Acyclovia ครีมพญายอ Herpes Simplex บรรเทา

อาการเริม งูสวัส 

ยาสมุนไพรทดแทนฯ   



๑.๓ ยาคาลาไมน โลชั่น ทิงเจอรพญายอ ผดผื่นคัน ลมพิษ ตุมคัน ยาสมุนไพรทดแทนฯ   

๑.๔ ยา Daflon เพชรสังฆาต บรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ยาสมุนไพรทดแทนฯ  

(กรณีโรงพยาบาลชุมชน

ระดับ F) 
 

๒. ตารางแสดง First line drug  เปน KPI ของเขต 
 

อันดับ

ท่ี 

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร สรรพคุณ/กลุมอาการ หมายเหตุ 

๑.๑ Simethicone 80 mg , 

Sodamint 300 mg, 

M. carminative 

ขม้ินชัน 0ใชใน0ผูมีอาการ แก

ทองอืดทองเฟอ จุกเสียด 

แนนทอง 

First line drug 

๑.๒ Paracetamol 500 mg. 
 
Serratiopeptidase 5 mg. 

Loperamide 2 mg. 

 

ฟาทะลายโจร   0ใชใน0ผูมีอาการ 

0common cold  

และใชในผูมีอาการ

อุจจาระรวงเฉียบพลัน ไม

ติดเชื้อ 

First line drug 

๑.๓ Loperamide 2 mg 

 

ยาธาตุบรรจบ ใชในผูมีอาการอุจจาระ

รวงเฉียบพลัน ไมติดเชื้อ 

First line drug 

๑.๔ Loperamide 2 mg 

 

ยาเหลืองปดสมุทร   ใชในผูมีอาการอุจจาระ

รวงเฉียบพลัน ไมติดเชื้อ 

First line drug 

๑.๕ Orphenadrine+paracetamol 

35/450 mg 

Tolperisone 50 

0ยากลุม NSAIDs เชน0 

Diclofenac 25mg 

ยาเถาวัลยเปรียง , 

ยาผสมเถาวัลยเปรียง 

ใชในผูมีอาการปวด

กลามเนื้อ 

First line drug 

๑.๖ Orphenadrine+paracetamol 

35/450 mg 

Tolperisone 50 

0ยากลุม NSAIDs เชน0 

Diclofenac 25mg 

 

ยาผสมโคคลาน ใชในผูมีอาการปวด

กลามเนื้อ 

First line drug 



๑.๗ Analgesic Blam ยาสหัศธารา ใชในผูมีอาการปวด

กลามเนื้อ 

First line drug 

๑.๘ Analgesic Blam น้ํามันไพล ใชในผูมีอาการปวด

กลามเนื้อ 

First line drug 

๑.๙ Analgesic Blam ลูกประคบ ใชในผูมีอาการปวด

กลามเนื้อ 

First line drug 

๑.๑๐ Analgesic Blam ยาพริก ใชในผูมีอาการปวด

กลามเนื้อ 

First line drug 
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	วาระก่อนการประชุม     ๑. มอบเกียรติบัตร ๑.๑ ผลการคัดเลือก พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับโซน จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒
	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี การสนับสนุนยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติในในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ   จังหวัดอุบลราชธานี

