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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 9/2558 

วันที่ 4 มถินุายน พ.ศ.2558 ณ หองประชมุหนอไมหวาน 

…………………………………………………………………….……………………………… 

รายชื่อผูเขาประชมุ 

1. นพ.ภักด ี สบืนกุารณ ผอ.รพร.ดานซาย 

2. พญ.ทพิพาวด ี สบืนกุารณ นายแพทยชาํนาญการพเิศษ 

3. นายอภชิัย  อปุระ นักจัดการงานทัว่ไปชาํนาญการ 

4. นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

5. นพ.สันทัด  บญุเรอืง นายแพทยชาํนาญการพเิศษ 

6. นางสาวเยาวพา  สงิหสถติ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

7. ภญ.ดารนิ  จงึพัฒนาวดี เภสัชกรชาํนาญการ 

8. นางสรุนิทร  สอนศรยีา นักเทคนคิการแพทยชาํนาญการ 

9. นางสขุใจ  ชอรักษ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ   

10. วาที่ ร.ต.เดชา  สายบญุตัง้ นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ 

11. นางอรอมุา  อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

12. นายไพโรจน  ทองคาํ แพทยแผนไทยปฏบิัตกิาร 

13. ทพ.กฤษดาพันธ  จันทนะ ทันตแพทยชาํนาญการ 

14. นางวมิลมาศ  พงษอาํนวยกฤต พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

15. นายสมัคร  ศรบีตุตา จพ.สาธารณสขุชมุชนชาํนาญงาน 

16. วาที่ ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ จพ.เวชสถติชิาํนาญงาน 

ผูไมมาประชมุ 

1. นางเปรมศร ี สาระทัศนานันท พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

 

วาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. สรปุรายงานการประชมุ ปสน. และ กวป. วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  

1.1  คณะกรรมการประกันสขุภาพจังหวัดเลย  (ปสน.) 

 การเตรยีมรับการตรวจของสาํนักตรวจเงนิแผนดนิ ประเดน็การใชจายเงนิ UC ที่ไมถกูตอง

ตามระเบยีบกระทรวงฯ วาดวยเงนิบาํรงุของหนวยบรกิาร ซึ่งงานประกันฯ จะแจงสรปุ

แนวทางการเตรยีมรับการตรวจ ที่ชัดเจนอกีครัง้ 

 งบคาเสื่อม ใหหนวยบรกิารรบีดาํเนนิการโดยดวน เตรยีมขอมลูเพื่อรายงานความคบืหนาให 

นพ.สสจ. ทราบอยางตอเนื่อง และใหระมัดระวังการบรหิารจัดการใชจายเงนิคาเสื่อมที่ไมเปน

ไปตามวัตถปุระสงค 

1.2  คณะกรรมการวางแผนและประเมนิผลสาธารณสขุจังหวัดเลย  (กวป.) 

 สถานการณโรคเฝาระวังทางระบาดวทิยา โรคสาํคัญตดิอันดับประเทศ เชน โรคไขเลอืดออก 

https://app.box.com/s/3qrrvlr8bil5ab10c98cumyysirbhm51/1/3673144105
https://203.157.173.9/psn/file/meeting%2029%2005%2058.pdf
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โรคมอืเทาปาก และโรคฉี่หน ูเปนตน ใหผูเกี่ยวของประสานงานแบบบรูณาการกับหนวยงา

นอื่นๆ ทกุภาคสวน 

 การเสรมิสรางและพัฒนาใหขาราชการมวีนัิย เรื่อง การนาํทรัพยสนิของทางราชการไปใช

ประโยชนสวนตน (นาํรถราชการไปใชสวนตัวจนเกดิอบุัตเิหต)ุ 

 การตดิตามงาน Cookpit5859 โดยงาน ICT ขอใหหนวยงานตรวจสอบความถกูตอง ครบ

ถวนของขอมลู อยางสมํ่าเสมอ หากพบความผดิพลาดใหรบีแจงงาน ICT ดวย 

 โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร 3R เพื่อสนับสนนุนโยบายการรักษาความสะอาดของทาน

ผูวาราชการจังหวัดเลย โดยตัง้เปาใหเปนเมอืงทองเที่ยวที่มคีวามสะอาดมากที่สดุในป 2559 

 โรงพยาบาลคณุธรรม ฝายบรหิารฯ จะจัดสงแนวทางการตรวจประเมนิใหกับหนวยบรกิาร 

โดยตัง้เปาใหผานการประเมนิเปนโรงพยาบาลที่มคีณุภาพควบคูกับการมคีณุธรรม 

 ระบบสงตอ ผานโปรแกรม Thai Refer ใหงานประกันฯ จัดทาํแนวทางชี้แจงผูรับบรกิารและ

ตองสามารถเปนศนูยไกลเกลี่ยระหวางหนวยบรกิารกับผูรับบรกิารไดดวย 

 การอนมุัต ิการขออัตรากาํลังเพิ่มเตมิของหนวยบรกิารมปีระเดน็หลักๆ คอื หากตองการจาง

แบบรายเดอืน ตองไมเกนิกรอบอัตราของหนวยบรกิาร ซึ่งรพร.ดานซาย ไดรับการอนมุัตใิห

จัดจางแบบรายเดอืนได 2 ตาํแหนง คอื แพทยแผนไทย และเจาพนักงานวทิยาศาสตรการ

แพทย สวนนักกจิกรรมบาํบัดใหจัดจางแบบรายวัน 

 การสนับสนนุยาแพทยแผนไทยจังหวัดเลย เหลอืหนวยงานที่ไมผานเกณฑการใชยาสมนุไพร

ในหนวยบรกิารนอยมากแลว 

 การตรวจราชการรอบที่ 2 วางแผนเพื่อรับการตรวจเปนโซนอาํเภอผาขาวและภกูระดงึ สวน

กาํหนดการที่ชัดเจนจะแจงใหทราบอกีครัง้ เพราะกาํหนดการเดมิตรงกันกับการประชมุผู

บรหิารหนวยงานสาธารณสขุระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืที่จังหวัดขอนแกน 

2. โครงการวจิัยเรื่อง แนวทางการจัดการลุมนํ้าหมันโดยเครอืขายทางสังคมเพื่อความมัน่คงทางอาหารของ

ชมุชนไดรับการสนับสนนุจาก สกว. 

วาระที่  2 เรื่องรับรอง  รายงานการประชมุครัง้ที่ 8/2558  

มตทิี่ประชมุ   ที่ประชมุรับรอง 
 

วาระที่  3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุกรรมการบรหิารคณุภาพ เดอืน พฤษภาคม 58  (เอกสารหมายเลข 1 ) 

 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิ เดอืน พฤษภาคม 2558  (เอกสารหมายเลข 2) 

2. สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย จัดทาํโครงการพัฒนาวชิาการ ประจาํป 2558 เพื่อใหบคุลากร       

สาธารณสขุไดรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวชิาการ โดยจะมกีารนาํเสนอผลงานเผยแพรผลงานทาง 

วชิาการ ผลงานวจิัยจากงานประจาํ (R2R) การพัฒนาคณุภาพตอเนื่อง (CQI) นวัตกรรมจากสิ่ง         

ประดษิฐ เรื่องเลาเราพลัง (Story telling) แนวทางปฏบิัตทิี่ดใีนการทาํงาน (Best practice)  

https://docs.google.com/document/d/1mAL8OSJ8PQr5L7ZKDBhTtNfB60t1H86fV3b2dQAnlf8/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7fmbbPcRXZ_a05MRG9fQnpPMW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B-9XwbS91QRpNjJqQkNGelRIM28&authuser=0
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3. โครงการอบรม เรื่องการสงเสรมิการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล ป2558 ใหแกเจาหนาที่ที่ปฏบิัติ       

งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจางของหนวยงาน ในวันที่11 ม.ิย.2558 หองประชมุ 1 สาํนักงาน             

สาธารณสขุจังหวัดเลย 

4. งานการเจาหนาที่  

4.1 งานคลนิกิจติเวช ขอจัดจางนักจติวทิยาตามโครงการฯ ที่ไดรับงบประมาณสนับสนนุจาํนวน     

180,000 บาท ในปงบประมาณ 2556 โดยมผีูสมัคร 1 ราย ไดแกนางสาว ศวิาพร พรหมมา                   

วัน จบจากมหาวทิยาลัยรามคาํแหง เอกจติวทิยาคลนิกิ 

4.2 งานบรกิารอาหาร มเีจาหนาที่ขอลาออก ไดแกนางสาวดษุนยีอุนแกว มผีลวันที่1 สงิหาคม               

2558 และขอจางอัตรากาํลังทดแทน 

 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. ฝายแผนงาน 

1. ปฏทินิกจิกรรมสาํคัญของโรงพยาบาล 

■ งาน NCD ประชมุ System/Case & Care Manager วันที่ 8 ม.ิย. 58 ที่ สสจ.เลย  

■ การสงเสรมิการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล วันที่ 11 ม.ิย.58 ที่ สสจ.เลย  

■ ประชมุพัฒนาศักยภาพ จนท.ผูรับผดิชอบงานผูสงูอาย แุละคนพกิาร วันที่2628 ม.ิย.58 ที่             

รพท.เลย 

2. งานฝกอบรม ประจาํเดอืน มถินุายน 2558 

■ วาที่ ร.ต.เดชา  สายบญุตัง้ และนายภาณ ุ ภักดสีาร เขารวมประชมุเครอืขายการพัฒนา

โปรแกรม HOSxP Version4 Innovation ระหวางวันที่ 1719 ม.ิย.58 

■ วาที่ ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ เขารวมประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพระบบงานสาร

บรรณอเิลคทรอนกิสไฟล ระหวางวันที่ 16   18 มถินุายน 2558 

■ นศ.พยาบาล ชัน้ปที่ 3 ม.ขอนแกน จาํนวน 4 คน ฝกปฏบัิต ิวันที่ 8 มถินุายน  17 

กรกฎาคม 2558 

■ นศพ.รามาธบิด ีRotation1 ฝกปฏบิัต ิวันที่ 10 ม.ิย. 4 ก.ค.58 จาํนวน 9 คน  

■ นสพ.ชาย ชัน้ปที่ 6 ม.นเรศวร กลุมที่ 1 จาํนวน 2 คน ฝกปฏบัิตริายวชิาเวชศาสตรชมุชน 

ชวงที่ 1  วันที่ 29 มถินุายน  9 กรกฎาคม 2558 

2. ศนูยประกันสขุภาพ 

1. ขอปรับเปลี่ยนกระบวนการทาํงาน “การออกหนังสอืรับรองการเกดิ” รวมกับหอผูปวยใน 3       

เพื่อใหขอมลูมคีวามถกูตอง กอนการแจงเกดิที่สาํนักทะเบยีนราษฎรอาํเภอ 
 

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. สรปุผลการประเมนิการพัฒนามาตรฐานงานบรกิารกายภาพบาํบัด ฟนฟสูภาพ จากการเยี่ยมประเมนิ   

วันที่2 มถินุายน 2558 โดยศนูยสรินิธรเพื่อการฟนฟสูภาพแหงชาต กิรมการแพทยขอเสนอแนะเพื่อ           

การพัฒนา ดังนี้ 

1.1. การประเมนิดานสิ่งแวดลอมเพื่อคนพกิารและผูสงูอายตุามหลัก การออกแบบเพื่อคนทัง้มวล   
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(Universal design) ในจดุที่กลุมเปาหมายเขาถงึไดคอื อาคารผูปวยนอกควรปรับปรงุทาง     

ลาดโดยเพิ่มราวจับ อาคารกายภาพบาํบัด หองนํ้าควรปรับบานประตใูหตรงตามมาตรฐาน     

แกนกดชักโครก ราวจับ กริ่งสัญญาณเตอืน(ในทกุจดุ) จดุใหบรกิารขอมลูคนพกิารจัดใหรถ     

เขน็นัง่เขาถงึได อาคารแพทยแผนไทย จดุจอดรถสาํหรับคนพกิารที่ตองชวยเหลอืตนเอง     

ราวจับระดับนัง่ ยนื เกาะในหองนํ้า แกนเปดปดประต กูริ่งสัญญาณเตอืนฉกุเฉนิ และในจดุ         

บรกิารที่เขาถงึตองมกีารแสดงปายสัญลักษณบอกทาง และจดุสาํคัญที่ใชบรกิารได 

1.2. การประเมนิมาตรฐานบรกิาร   

● ควรมกีารทบทวนการใชฐานขอมลูสาํคัญ เชน ICF เพื่อสะทอนผลลัพธในการใหบรกิาร     

ทางการฟนฟสูภาพทัง้กอนและหลังการใหบรกิาร.ในกลุมโรคสาํคัญ เชน ผูรับบรกิาร     

stroke เดก็พัฒนาการบกพรอง ขาเทยีมฯ โดยเสนอใหทมี IM มกีารจัดทาํฐานขอมลูไว         

ใน HOSxP 

● ในกลุมโรค stroke หรอืกลุมโรคที่มกีารสงตอเพื่อการฟนฟสูภาพ ควรทบทวนระบบการ     

เขาถงึบรกิารในทกุระดับ เพื่อจัดการวางแผนที่ชัดเจนในแตละชวงของการฟนฟ โูดยมี   

การตดิตามขอมลูจากระบบการสงตอที่ชัดเจน(นอกเหนอืจาก Line เครอืขายจังหวัด) นาํ     

มาทวบทวนและตดิตามผูปวยไดทกุระยะอยางตอเนื่อง 

● การบรกิารในหอผูปวยไมมพียาบาลฟนฟสูภาพ(U) กลุมการพยาบาลทบทวนโดยสามารถ 

ใหบรกิารโดยศักยภาพพื้นฐานของการพยาบาลทัว่ไปได 
 

ฝายเวชปฏบัิตทัิว่ไป 

1. นายแพทยเจษฎา พมิพรัตนแจงความประสงคจะขอยายในป2560 ขอใหกลุมการพยาบาลอัตรา       

กาํลังหองผาตัดใหสอดคลองกับภาระงานตอไป 
 

ฝายเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน 

1. ผลการสาํรวจความเสี่ยงตอภาวะการขาดสารไอโอดนี เดอืนมนีาคม 2558 โดยเกบ็ปสสาวะใน     

ประชาชน บานหนามแทง 163 คน และบานศาลานอย 24 คน พบวา กลุมอายแุรกเกดิ  45 ปมี                       

ปรมิาณไอโอดนีมากเกนิ(>200 ug/l) กลุมอาย 4ุ6  60 ปมปีรมิาณไอโอดนีเพยีงพอตามมาตรฐาน               

(100199 ug/l) และกลุมอาย ุ61 ปขึ้นไป ขาดสารไอโอดนี (< 99 ug/l) รายละเอยีด  ตามลงิค  ดังนี้ 

2. ผลการดาํเนนิงานทมีหมอครอบครัว(Family care team) กลุมงานเวชปฏบัิตคิรอบครัวฯ 1 ต.ค. 57  

31 พ.ค.58 ประชากรทัง้หมด 8,914 คน เปนผูสงูอาย ุ1,412 คน ผูสงูอายตุดิเตยีง 8 คน ผูสงูอายตุดิ

เตยีงที่ไดรับการดแูล 8 คน  เปนผูพกิาร 163 คน ผูพกิารที่ตองไดรับการดแูล 22 คน ผูพกิารที่ไดรับ

การดแูล 22 คน และเปนผูปวย Palliative care 13 คน ผูปวย Palliative care ที่ไดรับการดแูล 13 

คน  

3. วันที่ 25  27 ม.ิย.58 มงีานมหกรรมอาหารผตีาโขน 2558 โดย เทศบาลตาํบลดานซาย รพร.ดานซาย 

อสม. รถโมบายตรวจสารปนเปอน(สสจ.อดุรธาน)ี และ อย.นอยโรงเรยีนศรสีองรักษ วางแผนรวมทาํ

กจิกรรม ตรวจสารปนเปอน(food safety)ในอาหารสด ผัก และผลไม โดยตรวจ บอแรกซ สารกันรา 

สารฟอกขาว ยาฆาแมลง นํ้ามันทอดซํ้า ที่ตลาดคลองถม ตลาดเชา และตลาดเยน็ และตรวจแผงลอย

https://www.dropbox.com/s/82m18rlg7k3e188/580604_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf?dl=0
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จาํหนายอาหาร(clean food good taste)ในงานผตีาโขน 

 

ฝายทันตสาธารณสขุ 

1. สสจ.เลยจะนเิทศตดิตามงานทันตสาธารณสขุในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลใน

เขตอาํเภอดานซายตามกาํหนดการดังนี้ 

วันที่ 11 มถินุายน 2558  รพ.สต. ตบูคอ 

วันที่ 12 มถินุายน 2558  รพ.สต. กกจาํปา และ รพ.สต. วังบอน 

วันที่ 22 มถินุายน 2558  รพ.สต. โคกงาม และ รพ.สต. บานผึ้ง 

2. กจิกรรมสงเสรมิสขุภาพชองปาก “ฟนสะอาด เหงอืกแขง็แรง” ในนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาปที่1 ทัง้           

14 โรงเรยีน ในเขตอาํเภอดานซาย ระหวางวันที่ 210 ม.ิย. 2558 

3. กจิกรรมสาํรวจเพื่อประเมนิผลงานทันตสาธารณสขุตามกลุมอาย จัุงหวัดเลย ปงบประมาณ 2558       

ระหวางวันที่1222 มถินุายน 2558 โดยพื้นที่ที่ไดรับการสุมของอาํเภอดานซายคอื บานตบูคอ บาน           

กกจาน บานกกสะต ีบานหนองอมุลัวและบานดานซาย 

4. กจิกรรมอบรมครอูนามัยในโรงเรยีนประถมศกึษา วันพธุที่24 มถินุายน 2558 เวลา 08.3016.30 น.               

ณ หองประชมุผตีาโขน 

5. ทพญ. วรวรรณ วรสนิธพ ตาํแหนงทันตแพทยปฏบัิตกิาร เริ่มปฏบิัตงิานในฝายทันตสาธารณสขุ ตัง้แต         

วันที่ 2 มถินุายน 2558  
 

งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 

1. สรปุผลการประชมุประเมนิผลการดาํเนนิงาน OPD คูขนานในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลตนแบบ     

แพทยแผนไทย รพร.ดานซายไดรับการคัดเลอืกใหเปนตนแบบระดับจังหวัด สปสช.เขต 8 อดุรธาน จีะ         

ลงตรวจประเมนิ ภายในเดอืนมถินุายน 2558 กอนจัดสรรเงนิ  

2. สสจ.เลยแจงประชมุเครอืขายหมอพื้นบาน และคัดเลอืกภมูปิญญาการแพทยแผนไทยในระดับอาํเภอ   

วันที่19 มถินุายน 2558 ณ หองประชมุ สสอ.ดานซาย และแจงเจาหนาที่ผูรับผดิชอบงานฯ ของ รพ./                 

สสอ.เขารวมประชมุแหงละ 1 คน 

3. สสจ.เลยแจงกรอบรายการยาสมนุไพรจังหวัดเลย ประจาํปงบประมาณ 2558 จาํนวน 51 รายการ (           

โดยพจิารณาจากยาสมนุไพรในบัญชยีาหลักแหงชาต ิพ.ศ.2556) 13 กลุมอาการ  

4. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก จัดสรรยาสมนุไพรใหโรงพยาบาลที่จัดบรกิาร   

คลนิกิแพทยแผนไทยที่แผนกผูปวนนอก OPD คูขนาน ทัง้ 8 แหงของจังหวัดเลย 15 รายการ 
 

กรรมการกฬีา 

1. ขอความอนเุคราะหหนวยงาน จัดสงเจาหนาที่เขารวมจัดกจิกรรมการแขงขันจักรยานเสอืภเูขารายการ   

“ผตีาโขนคัพ ครัง้ที่ 6” ประจาํป 2558 วันอาทติยที่ 28 มถินุายน 2558 ตัง้แตเวลา 06.00  15.00 น. 

โดยปฏบัิตหินาที่ในสวนของรับลงทะเบยีน จาํนวน 10 คน และในสวนของเทคนคิกฬีา เพื่อจัดอันดับผู 

ชนะการแขงขัน บรเิวณเสนชัย จาํนวน 20 คน (สามารถใชบคุลากรรวมกับการรับลงทะเบยีนได) 
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วาระที่  4 เรื่องอื่นๆ 

ไมม ี

 

  ….…………………………………… ผูบันทกึการประชมุ 

        (วาที่ ร.ต. อภชิาต ิ ดดีานคอ)  

 

                      …………......…………………….. ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ 

         ( นายอภชิัย  อปุระ) 
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กรอบรายการยาสมนุไพรจังหวัดเลย  

ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ จาํนวน ๕๑ รายการ 
 

ตัวชี้วัดนาํรองเขตบรกิารสขุภาพที่๘ รอยละผูปวยนอกไดรับบรกิารแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืกที่ได   

มาตรฐาน รอยละ ๑๘ และรอยละหนวยบรกิารที่มกีารใชยาสมนุไพรตามเกณฑที่กาํหนด (รพ. ไม         

นอยกวา ๓๐ รายการ, รพ.สต. ไมนอยกวา ๑๐ รายการ) 

ตัวชี้วัด OPD แพทยแผนไทยคูขนาน  (รพ. เปาหมาย ๘ แหงในจังหวัดเลย มรีายการยาสมนุไพรไมนอย

กวา ๓๐ รายการ) 

ตัวชี้วัด QOF ดานปญหาพื้นที่  รอยละการสัง่จายสมนุไพรในหนวยบรกิารที่มแีพทยแผนไทยปฏบิัตงิาน

ประจาํตามเกณฑ  รพ.สส.พท (รพท. ๒๕ รายการ, รพช. ๒๐ รายการ, รพ.สต. ๑๐ 

รายการ) 
  

ลาํดับ  รายการยาสมนุไพร   หนวยบรกิาร  สรรพคณุ  แหลงผลติ/จาํหนาย 

รพ./รพ.สต.ที่มี

แพทยแผนไทย 

รพ.สต. 

๑. กลุมอาการทางระบบไหลเวยีนโลหติ (แกลม) 

๑  ยาหอมนวโกฐ (ยาผง/ยาเมด็)  /  /  แกลมกองหยาบ แกลมวงิ

เวยีน คลื่นเหยีน อาเจยีนในผู

สงูอาย ุแกลมปลายไข 

  

๒  ยาหอมเทพจติร (ยาผง/ยาเมด็)  /  /  แกลมกองละเอยีด ไดแก 

อาการหนามดื ตาลาย คลื่นไส

ตาพราจะเปนลม 

  

๒. กลุมอาการทางระบบทางเดนิอาหาร 

๒.๑ กลุมยาขับลม บรรเทาอาการทองอดื ทองเฟอ 

๓  ยาธาตอุบเชย (ยานํ้า)  /  /  ขับลม บรรเทาอาการทองอดื

ทองเฟอ 

  

๔  ยาขมิ้นชัน (ยาแคปซลู)  /  /  บรรเทาอาการแนน จกุเสยีด 

ทองอดืเฟอ 

  

๕  ยาขงิ (ยาแคปซลู/ยาชง)  /  /  ขับลม บรรเทาอาการทองอดื

แนนจกุเสยีด ปองกันและ
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บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจยีน

จากการเมารถ เมาเรอื หรอื

หลังผาตัด   

๒.๒ กลุมยาบรรเทาอาการทองผกู 

๖  ยามะขามแขก (ยาแคปซลู/ยา

เมด็/ยาชง) 

/  /  บรรเทาอาการทองผกู    

๗  ยาชมุเหด็เทศ (ยาแคปซลู/ยาชง)  /  /  บรรเทาอาการทองผกู    

๘  ยาธรณสีัณฑฆาต (ยาแคปซลู)  /     แกเถาดาน (ถายลาํบาก) ทอง

ผกู 

  

๒.๓ กลุมยาบรรเทาอาการทองเสยี 

๙  ยาเหลอืงปดสมทุร (ยาแคปซลู/ยา

เมด็) 

/     บรรเทาอาการทองเสยีชนดิที่

ไมตดิเชื้อ 

  

๑๐*  ยาฟาทะลายโจร (ยาแคปซลู)  /  /  บรรเทาอาการทองเสยีชนดิที่

ไมตดิเชื้อ 

  

๑๑  ยากลวย (ยาชงจากผงกลวยนํ้า

หวาและกลวยหักมกุชนดิแกจัด) 

/  /  บรรเทาอาการทองเสยีชนดิที่

ไมตดิเชื้อรักษาแผลใน

กระเพาะอาหาร 

  

๒.๔ กลุมยาบรรเทารดิสดีวงทวารหนัก 

๑๒  ยาผสมเพชรสังฆาต (ยาแคปซลู)  /  /  บรรเทาอาการรดิสดีวงทวาร

หนัก 

  

๓. กลุมอาการทางสตูศิาสตรนรเีวชวทิยา 

๑๓  ยาประสะไพล (ยาแคปซลู)  /     บรรเทาอาการปวดประจาํ

เดอืน ระดมูา   ไมสมํ่าเสมอ

หรอืมานอยกวาปกต ิ

ขับนํ้าคาวปลาในหญงิหลังค

ลอดบตุร 

  

ลาํดับ  รายการยาสมนุไพร   หนวยบรกิาร  สรรพคณุ  แหลงผลติ/จาํหนาย 
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รพ./รพ.สต.ที่มี

แพทยแผนไทย 

รพ.สต. 

๓. กลุมอาการทางสตูศิาสตรนรเีวชวทิยา (ตอ) 

๑๔  ยาสตรหีลังคลอด (ยาสตูรตาํรับ 

๑๓๐ กรัม) 

/     ขับนํ้าคาวปลา บาํรงุเลอืด 

ชวยใหมดลกู  เขาอูเรว็ในหญงิ

หลังคลอด 

  

๑๕*  ยาปลกูไฟธาต ุ(ยาแคปซลู/ยาลกู

กลอน) 

/     กระตุนนํ้านม กระจายเลอืด

ลมในหญงิ   หลังคลอด 

  

๔. ยาแกไข / ยาแกรอนใน 

๑๖  ยาจันทนลลีา (ยาแคปซลู)  /  /  บรรเทาอาการไขตัวรอน ไข

เปลี่ยนฤด ู

  

๑๗  ยาเขยีวหอม (ยาผง/ยาเมด็)  /  /  บรรเทาอาการไข รอนใน 

กระหายนํ้า บรรเทาอาการไข

จากหัด อสีกุอใีส 

  

๑๘  ยาหาราก (ยาแคปซลู/ยาผง)  /  /  บรรเทาอาการไข    

๑๙  ยามะระขี้นก (ยาแคปซลู/ยาเมด็/

ยาชง) 

/     แกไข แกรอนใน ชวยเจรญิ

อาหาร 

  

๒๐  ยาบัวบก (ยาแคปซลู/ยาชง)  /     แกไข แกรอนใน ชํ้าใน    

๒๑  ยาหญาปกกิ่ง (ยาแคปซลู/ยาชง)  /     แกไข แกรอนใน แกนํ้าเหลอืง

เสยี 

  

๕. กลุมอาการระบบทางเดนิหายใจ 

๕.๑ ยาบรรเทาอาการไอ 

๒๒  ยาแกไอผสมมะขามปอม (ยานํ้า)  /  /  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ    

๒๓  ยาแกไอผสมมะแวง (ยานํ้า)  /  /  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ    

๒๔  ยาตรผีลา (ยาแคปซลู/ยาเมด็/ยา

ลกูกลอน/ยาชง) 

/  /  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ    
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๒๕  ยาประสะมะแวง (ยาเมด็)  /  /  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 

ทาํใหชุมคอ 

  

๒๖  ยาอมผสมมะแวง (ยาเมด็)  /  /  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 

ทาํใหชุมคอ 

  

๒๗  ยาแกไอกานพล ู(ยาเมด็)  /  /  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 

ทาํใหชุมคอ 

  

๕.๒ ยาบรรเทาอาการหวัด 

๑๐*  ยาฟาทะลายโจร (ยาแคปซลู)  /  /  บรรเทาอาการของโรคหวัด 

อาการเจบ็คอ 

  

๒๘  ยาปราบชมพทูวปี (ยาแคปซลู)  /     บรรเทาอาการหวัดในระยะ

แรก และ  อาการที่เกดิจาก

แพอากาศ ภมูแิพ 

  

๖. ยาบาํรงุโลหติ 

๒๙  ยาบาํรงุโลหติ (ยาแคปซลู/ยาเมด็/

ยาผง/ยาตม) 

/     บาํรงุโลหติ    

๗. ยาบาํรงุธาต/ุปรับธาต ุ

๓๐  ยาเบญจกลู (ยาแคปซลู)  /  /  บาํรงุธาต ุแกธาตใุหปกต ิ   

๑๕*  ยาปลกูไฟธาต ุ(ยาแคปซลู/ยาลกู

กลอน) 

/     ปลกูไฟธาตใุหบรบิรูณ ปรับ

ระบบการ ยอยอาหารใหดี

ขึ้น 

  

  

๘. กลุมอาการทางกลามเนื้อและกระดกู 

๘.๑ ยาสาํหรับรับประทาน 

๓๑  ยาเถาวัลยเปรยีง/ยาผสมเถาวัลย

เปรยีง/ยาสารสกัดจากเถาวัลย

เปรยีง (ยาแคปซลู) 

/  /  บรรเทาอาการปวดเมื่อยตาม

รางกาย บรรเทาอาการปวด

หลัง อาการปวดจาก   ขอเขา

เสื่อม 

  

ลาํดับ  รายการยาสมนุไพร   หนวยบรกิาร  สรรพคณุ  แหลงผลติ/จาํหนาย 
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รพ./รพ.สต.ที่มี

แพทยแผนไทย 

รพ.สต. 

๘. กลุมอาการทางกลามเนื้อและกระดกู 

๘.๑ ยาสาํหรับรับประทาน (ตอ) 

๓๒  ยาสหัศธารา (ยาแคปซลู)  /  /  ขับลมในเสน แกลมกองหยาบ

แกปวด ชา 

  

๓๓  ยาผสมโคคลาน (ยาตม)  /     บรรเทาอาการปวดเมื่อยตาม

รางกาย 

  

๘.๒ ยาสาํหรับใชภายนอก 

๓๔  ยาไพล (ยาที่มนีํ้ามันหอมระเหย

จากเหงาไพล) 

/  /  บรรเทาอาการปวด บวม 

ฟกชํ้า เคลด็ยอก 

  

๓๕ ยานํ้ามันไพล (ยาที่มสีารสกัดนํ้ามัน

ไพล) 

/  /  บรรเทาอาการปวด บวม 

ฟกชํ้า เคลด็ยอก 

  

๓๖  ยาขี้ผึ้งไพล (ขี้ผึ้ง/บาลม)  /  /  บรรเทาอาการปวดเมื่อย 

ฟกชํ้า เคลด็ยอก 

  

๓๗  ยาประคบ  /  /  ประคบเพื่อลดอาการปวด 

ชวยคลายกลามเนื้อ เอน็ และ

ขอ 

  

๓๘  ยาพรกิ (เจล/ครมี)  /     บรรเทาอาการปวดขอ ปวด

กลามเนื้อ 

  

๙. กลุมอาการทางระบบผวิหนัง 

๓๙  ยาพญายอ/ยาเสลดพังพอน (กลเีซ

อรนี/สารละลายสาํหรับปายปาก)

/  /  รักษาแผลในปาก แผลจาก

การฉายรังส ี  และเคมบีาํบัด

  

๔๐  ยาพญายอ/ยาเสลดพังพอน (

ทงิเจอร/ครมี) 

/  /  บรรเทาอาการของเรมิและ

งสูวัด 

  

๔๑  ยาพญายอ (โลชัน่/คาลาไมน)  /  /  บรรเทาอาการผดผื่นคัน 

ลมพษิ ตุมคัน 
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๔๒  ยาพญายอ (ขี้ผึ้ง)  /  /  บรรเทาอาการอักเสบ ปวด

บวมจาก แมลงสัตว กัด

ตอย 

  

๔๓  ยาทงิเจอรพล ู(ทงิเจอร)  /  /  บรรเทาอาการอักเสบจาก

แมลงกัดตอย 

  

๔๔  ยาเปลอืกมังคดุ (สารละลาย

สาํหรับทาแผล) 

/  /  ทาแผลสดและแผลเรื้อรัง    

๔๕  ยาวานหางจระเข (เจล)  /  /  รักษาแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก   

๔๖  ยาบัวบก (เจล/ครมี)  /  /  ใชสมานแผล    

๔๗  ยาทงิเจอรทองพันชัง่ (ทงิเจอร)  /     ทาแกกลาก เกลื้อน โรค

ผวิหนังที่เกดิ  จาก

เชื้อรา นํ้ากัดเทา 

  

๑๐. กลุมอาการทางระบบทางเดนิปสสาวะ 

๔๘  ยาหญาหนวดแมว (ยาชง)  /     ขับปสสาวะ แกขัดเบา ขับนิ่ว

ขนาดเลก็ 

  

๔๙  ยากระเจี๊ยบแดง (ยาชง)  /  /  ขับปสสาวะ แกขัดเบา    

๑๑. ยาถอนพษิเบื่อเมา 

๕๐  ยารางจดื (ยาชง)  /  /  ถอนพษิเบื่อเมา ถอนพษิไข    

๑๒. ยาลดความอยากบหุรี่ 

๕๑  ยาหญาดอกขาว (ยาชง)  /  /  ลดความอยากบหุรี่    

๑๓. ยาตาํรับ รพ./ยาปรงุเฉพาะราย  ( หนวยบรกิาร สามารถเพิ่มรายการยาตาํรับ หรอืยาปรงุเฉพาะราย ไดตามความ

เหมาะสม โดยขอรหัสยาแผนไทย          ๒๔ หลัก และบันทกึในระบบฐานขอมลูหนวยบรกิาร ) 

๕๒                

๕๓                

๕๔                
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