
 

ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการประจ าปฯี ครั้งท่ี 18 1 

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ 
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
 

กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา (Academics)  

ล าดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 
1 1 64-G-017 ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะใบ และ

ปริมาณสารฟีนอลิกรวมของพืชส กุลรางจืด 
(Thunbergia spp.) บางชนิด ในแปลงรวบรวม
พันธุ์ และถิ่นที่อยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร 

นายสมบตัิ บวรพรเมธ ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

อุทัยธาน ี
โทร 081-4522558 

2 3 64-G-012 ผลของการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดเข่า
ในผู้ป่วยโรคลมจับโป่งแห้งเข่าต่อจ านวนครั้งของ
การเข้ารับบริการ 
 

พท.มณีรตัน ์ช่ืนใจ 
พทป.พรชัย  สว่างวงค์ 
พท.อมรรัตน์ ราชเดิม 
พท.วรกานต์ มาดา 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
โทร 087-5686706 

3 ชมเชย 64-G-015 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของชาย่านาง
แดงกั บชา รา งจื ด  ในกา รถอนพิษอนุ พั น ธ์          
สารแอมเฟตามีน ในรูปแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

นางสาวโซฟียะห ์ วาเต๊ะ 
โรงพยาบาลจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส 

โทร 095-6391312 

4 ชมเชย 64-G-005 ประสิทธิผลของปัญญาประดิษฐ์ "สมุยชนะ” ใน
การบริการวิถีปกติใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ณ เกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ว่าที่ รต.ดร.ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ 

ความมั่นคงชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทย 
และอันดามัน 

โทร 081-9101500 
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กลุ่มผลงานผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี (Students)  

ล าดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 
1 1 - - - 

2 2 - - - 

3 3 - - - 

4 ชมเชย 64-S-001 ประสิทธิผลและทัศนคติต่อการใช้ครีมบ ารุ ง
ผิวหน้าจากไพล  
 

นายจตุพร  สรสิทธ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ฉลิม 

พระเกียรติ วิทยาเขตจังหวัด
สกลนคร 

โทร 065-8838697 
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    กลุ่มผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน (R2R)  

ล าดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 
1 1 64-R2R-018 การประเมินผลและความปลอดภัยของการใช้ต ารับ

ยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะนอนไม่หลับ 
 ภก.ศศิพงค ์ทิพย์รัชดาพร 

โรงพยาบาล 
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  

โทร 085-7525445 
2 2 64-I-018-R-222 ผลของการพัฒนารูปแบบการจ่ ายยาสมุนไพร        

ปรุงเฉพาะราย (ยารับประทาน) จากรูปแบบเดียวเป็น       
5 รูปแบบ ส าหรับจ่ายให้แก่ผู้มารับบริการคลินิก
แพทย์แผนไทย รพ.สต.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต 

นุชวิภา จงรักษ์ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 
โทร 098-6859506 

3 3 64-R2R-006 การศึกษาผลของท่าบริหารร่างกายฤาษีดัดตนต่อ     
การบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ คอและบ่า 

กัญลยาณ ีรัตนพงษ์ 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรต ิ

60 พรรษา นวมินทราชินี 
บ้านบางม่วง ต าบลบางม่วง 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

โทร 088-2455956 
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กลุ่มผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation)  

ล าดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้น าเสนอ 
1 1 - - - 

2 2 64-I-008 นวัตกรรม herb bot นางสาวชุติกาญจน ์นิโกบ 
โรงพยาบาลละง ูจังหวัดสตลู 

โทร 085-0783179 

3 3 64-I-003 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน้ ามันกานพลู
ชนิดสเปรย์ 

 นางสาวพิลาศลักษณ ์อัครชลานนท์ 
 สถาบันวิจัยสมุนไพร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข 

โทร 081-7508048 
4 ชมเชย 64-I-007 Jelly Herb For Health : เยลลี่สมุนไพร 

(หญ้าดอกขาว) เลิกบุหรี่ สร้างสุขภาพ 
นายภาณุรักษ ์แก้วน้อย 
พท.ธีราพร ก้องแดนไพร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองสะเดา อ.สามชุก 

 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้าน
ดอนไร ่อ.สามชุก  

จ.สุพรรณบรุ ี
โทร 091-5545552 

 

ขอความร่วมมือส าหรับผู้ชนะการประกวด ดังนี้ 

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท (กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฯ, กลุ่มนวัตกรรม, กลุ่มทั่วไป และกลุ่มนักศึกษา) ทุกอันดับ (รางวัลที่ 1, 2, 3 
และชมเชย) ให้เตรียมตัวน าเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. และเนื่องจาก
ปัจจุบันเป็นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ (อาจน าเสนอ            
On line ผ่าน Zoom Meeting หรือเป็นการน าเสนอ on site) ซึ่งจะแจ้งให้นักวิจัยทราบในรายละเอียดอีกครั้ง 

2. รูปแบบการรับรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นการรับรางวัลแบบ Virtual online ซึ่งจะแจ้งให้นักวิจัยทราบ
ในรายละเอียดอีกครั้ง 

 
***หมายเหตุ ผู้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผู้ประสานงาน 

รายชื่อผู้ประสานงาน 

ประเภททั่วไปและนักศึกษา ดร.รสสคุนธ์ กลิ่นหอม   โทร 08-3546-2891 
ประเภท R2R   พทป.ณัฐพร ฤทธิ์สืบเช้ือ      โทร 09-2816-5941                                     
ประเภทนวัตกรรม  พทป.รสรินทร์  ไพฑูรย์ โทร 06-2559-9695 


