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ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ 
ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ คร้ังที่ 19 
 

กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา (Academics)  

ลำดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ 
1 3 65-G-006 การจำหน่ายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ

เสริมสมรรถภาพทางเพศบนแพลตฟอร์มตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่นิยมของประเทศไทย 
กรณีศึกษากวาวเครือขาวและถั่งเช่า 

รศ.ดร.ภาณพุงศ์  พุทธรักษ ์
คณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
โทร 081-651-8304 

2 ชมเชย 65-G-005 แนวทางและผลของการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยต่อคุณภาพชีวิต 

พท.พรชัย  สว่างวงค์ 
โรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
โทร 084-700-9307 

 

กลุ่มผลงานผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี (Students)  
- ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล 

 

กลุ่มผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน (R2R) 

ลำดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ 
1 2 65-1R2R-013 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของกมลาเจลกับยาพอกเข่า

ตำรับกมลาต่อการลดความปวดเข่าและความรุนแรง 
ของโรคในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลกมลาไสย 
 

พท.สุจารี พนมเขต 
โรงพยาบาลกมลาไสย 
 โทร  081-0502626 

2 3 65-1R2R-015 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ตำรับยาแก้ลม
แก้เส้นในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดกล้ามเนื้อ 

ภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร  
โรงพยาบาลพระอาจารย์

ฝั้น อาจาโร  
โทร 085-7525445 

3 ชมเชย 65-1R2R-001 ประสิทธิผลและปัจจัยที่มีผลต่อผลการหายของผู้ป่วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระดับไม่มีอาการและ 
มีอาการน้อยจากการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจรสกัด 
ในโรงพยาบาลชุมชน 

ภญ.ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์  
โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 

โทร 081-6066127 

4 ชมเชย 65-1R2R-003 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาขมิ้นชันและ 
ยามั น ท ธาตุ ใน ผู้ ป่ วยกลุ่ ม อ าการ  dyspepsia ใน
โรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี 

พท.อาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ 
โรงพยาบาลวิภาวดี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โทร 085-8978975 
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กลุ่มผลงานประเภทนวัตกรรม (Innovation)  

ลำดับ รางวัลที่ รหัส ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นำเสนอ 
1 1 65-G-003 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารออกฤทธิ์ทางยาใน

ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสง
แบบมือถือ 

นายณวงศ์  บุนนาค 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
โทร. 094-595049 

2 ชมเชย 65-I-003 นวัตกรรมแผ่นกาวยางพาราติดผิวหนังที่มีสารสกัดปูด
เบญกานีเป็นองค์ประกอบเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ 

ดร.สภุากิจ  เภาเสน 
ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดตุ้านเช้ือ

แห่งชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสถานวิจัยความเป็นเลิศ 

ด้านผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร. 093-9309415 
3 ชมเชย 65-I-004 นวัตกรรมถุงมือนวดสมุนไพร TWO IN ONE  ดร.ทัศนมินทร์  รัชตาธนรัชต ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบความมัน่คง
ชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทยและอันดามัน 

โทร. 081-9101500 
4 ชมเชย 65-I-015 นวัตกรรมถ้วยร้อนสมุยาสมุนไพรสาเรจ็รูป พท.นุชวิภา  จงรักษ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลเกาะแก้ว 

โทร. 098-6859506 
 

ขอความร่วมมือสำหรับผู้ชนะการประกวด ดังนี้ 

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน, กลุ่มนวัตกรรม, กลุ่มทั่วไปและกลุ่มนักศึกษา) ทุกอันดับ (รางวัลที่ 1, 2, 3 
และชมเชย ) นำเสนอผลงานทางวาจาเพื่ อ เผยแพร่ผลงาน ในวันศุ กร์  ที่  8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น .  
ณ ห้องประชุมฟินิกส์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี (บริเวณเดียวกับที่จัดการประชุมวิชาการประจำปีฯ) ทั้งนี้ สามารถนำเสนอได้ทั้ง 
การมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกจากต้นสังกัด) หรือ  
ท่ านที่ ไม่ ส าม ารถ เดิ น ท างม าน ำเสนอผล งาน  ส าม ารถส่ งคลิ ป วี ดี โอก ารนำ เสน อ  เพื่ อ เปิ ดน ำ เสน อภ าย ใน งาน 
         2. รับรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.45 – 13.45 น. ณ เวทีกลาง อาคาร 11 – 12 ศูนย์แสดงสินค้า 
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่เวลา  11.00 น.) ณ เวทีกลาง  
ทั้งนี้ ผู้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแนบเพื่อรับรางวัล 

 

***หมายเหตุ ผู้หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อผู้ประสานงานก่อนการดำเนินการ 
**ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

รายชื่อผู้ประสานงาน 

ประเภททั่วไปและนักศึกษา พทป.ณัฐพร ฤทธ์ิสืบเชื้อ      โทร 092-816-5941     
ประเภท R2R   ภญ.เกษวราภรณ์  วงษ์พิมพ์ โทร 081-020-6078 
    พทป.รสรินทร์  ไพฑูรย ์ โทร 062-559-9695                                     
ประเภทนวัตกรรม  พทป.พิสิษฐ์พล  นางาม  โทร 087-5454945 

 


