
รายงานการประชุมวิชาการและติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 

(Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในเขตสุขภาพ ครั้งที่ 4 2 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. 3 

ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธาน ี4 

------------------------------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธาน 7 

2. นพ.ปราโมทย ์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8 

3. นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 9 

4. ภก.สมนึก  สุชัยธนาวนิช ผู้อ านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 10 

5. นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์  ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ทางเลือก 11 

6. นางเสาวณีย์  กุลสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองการแพทย์พ้ืนบ้านไทย 12 

7. นางศรีจรรยา  โชตึก รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 13 

8. นายวัฒนศักดิ์  ศรรุ่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 14 

9. นายสมศักดิ ์ กรีชัย ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 15 

 และบริหารโครงการพิเศษ 16 

10. นางศุภวรรณ  พันธ์บูรณะ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาก าลังคน 17 

11. ดร.รัชนี  จันทร์เกษ ผู้อ านวยการส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 18 

12. นางสาวรุ่งนภา  ประสานทอง ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 19 

13. นางหิรัญญา  ปะดุกา งานช่วยอ านวยการอธิบดีฯ 20 

14. นางกัญทิมา  สิทธิธัญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 21 

15. นพ.องอาจ  ศิริกุลพิสุทธิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 22 

16. นางสีไพร  พลอยทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  23 

17. นางกัญญา  อินแพง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 24 

18. นางวรวัน  เธียรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 25 

19. นางสาวทัศนีเวศ  ยะโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 26 

20. นางสาวรสสุคนธ์  กลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 27 

21. นางสาวมณทิรา  เกษมสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 28 

22. นางสาวฐิตินันท์  อินทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 29 

23. นายสมชาย  ช้างแก้วมณี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  30 

24. นางสาวสุดารัตน์  เกตโล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 31 

25. ภญ.ภรณ์ทิพย์  จันทร์หอม เภสัชกรปฏิบัติการ 32 

26. นางสาวภัทธีรา  แรงกล้า แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 33 

27. นางสาวณัฐพร  ฤทธิ์สืบเชื้อ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 34 

28. นางสาวศิรินันท์  สว่างสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   35 

               28. นางสาวศิริขวัญ...   36 
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29. นางสาวศิริขวัญ  ชาวจีน นักจัดการงานทั่วไป 1 

30. นางสาวสุณี  งามเฉลียว นักวิชาการเงินและบัญชี 2 

31. นางภัทรวดี  นีละภมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 3 

 จังหวัดเชียงใหม่ 4 

32. นางวรรณา  ด าเนินสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 5 

 จังหวัดล าปาง 6 

33. นางสาวนงลักษณ์  โตบันลือภพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 7 

 จังหวัดล าปาง 8 

34. ภญ.สุภาวดี  ธรรมโกศล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 

35. นายพิเชษฐ์  ชัยประทุม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 10 

36. นพ.สุรชัย  โชคครรชิตไชย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี 11 

37. ภญ.จิราพร  เกษศิลป์ เภสัชกรช านาญการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 12 

38. นายกริช  ก้อนทอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 13 

39. ภญ.ปิยฤด ี ฉายแสงมงคล เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 14 

40. นางสาวก าไลทิพย ์ ระน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข15 

จังหวัดก าแพงเพชร 16 

41. นางนลินลักษณ์  อิ่นค า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข 17 

 จังหวัดสิงห์บุรี  18 

42. ภญ.จุไรรัตน์  ดาล้อมญาติ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19 

43. ภญ.ชวัลวลัย  เมฆสวัสดิชัย เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 20 

44. นางสาวพรวิมล  พุฒซ้อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข 21 

 จังหวัดกาญจนบุรี 22 

45. นางวัสกร  สังข์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 23 

 กาญจนบุรี 24 

46. นางสาวยุพยง  ประเสริฐลาภ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะการักษ์ 25 

47. นางสาวณิชชา  มีความเจริญ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 26 

48. นางพรพรรณ  ระวังพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 27 

 สุพรรณบุรี 28 

49. นางสาวดลิชา  ชั่งสิริพร เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลอู่ทอง 29 

50. ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 30 

51. นางสาวสุริยันต์  ช่อประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข31 

จังหวัดมหาสารคาม 32 

52. นางพชรพร  คลองยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข33 

จังหวัดขอนแก่น 34 

53. นางกมลา  วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ                35 

(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 36 

      53. นายสุพิน... 37 
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54. นายสุพิน  ภูสง่า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด1 

กาฬสินธุ์ 2 

55. ภก.อภิวัฒน์  แสงวงศ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 3 

56. ภญ.วัลลภา คงฉันท์มิตรกุล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 4 

57. นางสุทธสินี  เกียรติคุณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุข5 

จังหวัดสุรินทร์ 6 

58. นางเจติยา  รุจนิวรา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 7 

59. นางจุไรวรรณ  ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 8 

จังหวัดชัยภูมิ 9 

60. นางสาวธารารัตน์  ทวีบุตร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 10 

61. นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร แพทย์แผนไทย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 11 

62. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 12 

  จังหวัดอุบลราชธานี 13 

63. ภก.สุขกมล  สุขสว่างโรจน์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 

64. ภญ.เปรมรัตน์  อุไรรัตน์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 15 

65. นางสาวขวัญหทัย  วิบูลย์กาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 16 

66. นายพัลลภ  ยอดศิรจินดา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 17 

67. นายบรรพต  พินิจจันทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมโนรมย์ 18 

68. ว่าที่ร้อยตรีดนัย  พิทักษ์อรรณพ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี 19 

 20 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 21 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 22 

ชี้แจงประเด็นเรื่อง ร่าง พรบ.สมุนไพรแห่งชาติ และ พรบ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิ23 

ปัญญาการแพทย์แผนไทย 24 

1.1 ร่างพรบ.สมุนไพรแห่งชาติ  25 

                               เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนาและการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์เพ่ือ26 

ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายตาม มาตรา 77 ก าหนดให้ท าประชาพิจารณ์ด้วย 27 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นมี 2 ช่องทาง ได้แก่ ทาง28 

ออนไลน์ และทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 กรมฯ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมี29 

ประเด็นที่ไม่เห็นด้วย 2 เรื่อง คือ 1.อัตราค่าธรรมเนียม และ 2. มาตรฐานในการผลิต ซึ่งจะมีการหารือเพ่ือ30 

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 31 

1.2 พรบ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 32 

                               ปรับปรุงเรื่องการจ าแนกประเภทให้ชัดเจน การก าหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ให้33 

ชัดเจนขึ้น 34 

มติที่ประชุม รับทราบ 35 

 36 

ระเบียบวาระท่ี 2... 37 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 

   ไม่มี  2 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 3 

                    3.1 การผลิตยาแผนโบราณเพื่อใช้ในหน่วยบริการและสนับสนุนหน่วยบริการอ่ืน 4 

                     ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน WHO–GMP 27 แห่ง โดยโรงพยาบาล 27 5 

แห่งนี้ มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตยาสมุนไพรเพ่ือใช้ในหน่วยบริการสุขภาพ แต่ยังพบปัญหาเรื่องระบบการ6 

บริการยายังไม่เอ้ืออ านวยต่อการกระจายยาสมุนไพรของเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการ7 

แพทย์แผนไทยฯ ได้ท าหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบด าเนินการ ดังนี้  8 

1. ก าหนดให้พิจารณาคัดเลือกจากโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน WHO-GMP เป็นหน่วยบริการ9 

สาธารณสุขที่จะได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการผลิตยาแผนโบราณเพ่ือใช้ในหน่วยบริการและสนับสนุนหน่วย10 

บริการอ่ืน   11 

2. รายชื่อหน่วยบริการ 27 แห่งที่คณะกรรมการมีมติฯ ให้ผ่านการคัดเลือกตามมติที่ประชุม วันที่ 7 12 

มิถุนายน 2560  13 

3. มอบหมายกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดท าร่างค าสั่งเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามค าสั่ง14 

มอบอ านาจให้หน่วยบริการที่ได้รับการคัดเลือก มีภารกิจผลิตยาแผนโบราณเพ่ือใช้เองและสนับสนุนหน่วย15 

บริการอ่ืน  16 

4. การโอนเงิน กรณีเงินงบประมาณ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอนเงินเปลี่ยนแปลงการ17 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแบบ ง 241 ไปยังหน่วยบริการที่ผลิตยาแผนโบราณ กรณีเงินนอกงบประมาณ 18 

ให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนโอนเงินบ ารุงให้กับหน่วยบริการที่ผลิตยาแผนโบราณ ด้วยวิธีโอนขายบิลใน19 

ระบบ(GFMIS) ตามคู่มือของกรมบัญชีกลาง  20 

5. มอบให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ด าเนินการพัฒนาและรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ21 

และยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน WHO-GMP 22 

6. การผลิตยาสมุนไพรรวม 7 รายการ ประกอบด้วย ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามแขก ยาธาตุ23 

อบเชย เถาวัลย์เปรียง ไพล (ยาใช้ภายนอก) และยาน้ าแก้ไอมะขามป้อมสูตรต่างๆ 24 

  มติที่ประชุม รับทราบ 25 

3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการผลิตยา 26 

สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ภายใต้การสนับสนุนโดยงบกลางปี 2560 และการกระจายยาสมุนไพร27 

ระหว่างโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ 28 

- ชี้แจงระบบการผลิตยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้ พรบ.ยา พ.ศ.2510 หากร่าง 29 

พรบ.สมุนไพรแห่งชาติมีมติเห็นชอบแล้ว ระบบการผลิตยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร จะอยู่ภายใต้ พรบ.30 

สมุนไพรแห่งชาตินี้ 31 

- การควบคุมการผลิตเดิมใช้ GMP พ.ศ.2548 ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ แต่ปัจจุบันนี้ 32 

อย.ได้รับรองการผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S แทน WHO-GMP แล้ว จึงท าให้โรงงานส่วนใหญ่จะต้อง33 

ด าเนินการตามมาตรฐาน PIC/S 34 

 35 

 36 

       ข้อเสนอในที่ประชุม... 37 
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ข้อเสนอในที่ประชุม 1 

- การผลิตยาสมุนไพร : ควรมีการแบ่งชนิดของยาสมุนไพร ให้โรงพยาบาลที่ได้รับมอบอ านาจการผลิต2 

ยา ว่าโรงพยาบาลไหนจะผลิตสมุนไพรตัวไหน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์   3 

- ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 7 : โรงพยาบาลที่เป็นผู้ผลิตจะพบปัญหาเรื่องไม่ทราบว่าจะมีโรงพยาบาลใด4 

รับซื้อยาจากโรงพยาบาลผู้ผลิตบ้าง จึงท าให้ไม่สามารถก าหนดปริมาณการผลิตได้แน่นอน 5 

  แนวทางแก้ไข : ควรจัดการประชุมหารือ ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ GPO และภาคเอกชน มาคุย6 

กันเพ่ือหาทิศทางในการผลิตให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน และน าไปสู่การก าหนดข้อปฏิบัติ 7 

- ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 3 : โรงพยาบาลหนองฉาง และโรงพยาบาลสรรคบุรี เป็นโรงพยาบาลผลิตยา8 

สมุนไพร ที่ยังมีปัญหาเรื่องการซื้อขาย วัตถุดิบราคาสูง และไม่ได้มาตรฐานส าหรับการน ามาผลิต เช่น9 

สารส าคัญน้อย 10 

แนวทางแก้ไข : การโอนขายบิล จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการซื้อขาย เสนอให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ 11 

เป็นผู้จัดหาแหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากการจัดซื้อปริมาณมากจะได้ราคาถูก แล้วให้โรงพยาบาลสั่งซื้อวัตถุดิบจาก12 

กรมฯ 13 

- ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 11 : โดยนายสุขกมล สุขสว่างโรจน์ เภสัชกรช านาญการ สสจ.สรุาษฎร์ธานี 14 

เสนอว่า ควรมีการจัดสรรแบ่งส่วนของเงินจากค่าจ้างรายหัวหรืองบกองทุนการแพทย์แผนไทย ไว้เพ่ือการผลิต15 

ยาสมุนไพร และได้ฝากเรื่องเงินบ ารุงของสสจ.ในการโอนขายบิล  16 

  มติที่ประชุม รับทราบ ประธานรับข้อเสนอไว้พิจารณา 17 

3.3 สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี  18 

1/2560 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 19 

มี 5 ประเด็นหลัก 20 

1. การตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 21 

1.1 วัตถุดิบ มอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 

1.2 การค้าขาย มอบ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ 23 

1.3 นวัตกรรม มอบ สถาบันวิจัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 

1.4 การใช้ยาสมุนไพร มอบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25 

1.5 การขับเคลื่อนสมุนไพร มอบ กระทรวงมหาดไทย และส านักงบประมาณ 26 

1.6 ยุทธศาสตร์สมุนไพรไทย มอบ ส านักนายกรัฐมนตรี 27 

2. งบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อน 28 

 มอบให้อนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรไทย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้ขยายเวลาการ29 

ด าเนินการ งบกลางปี 2560 และมอบหมายให้จัดท ารายละเอียดแผนงานทั้งปีให้ชัดเจน 30 

3. งบประมาณ ด้านการวิจัย 31 

 ควรให้มีการประชุมในระดับพื้นที่ และประสานกับมหาวิทยาลัยในเขตในการท าวิจัย 32 

มหาวิทยาลัยไหนจะรับผิดชอบงานวิจัยใด 33 

4. เมืองสมุนไพร(Herbal City) 34 

 นายกรัฐมนตรีเสนอให้ขยายจาก 4 ภาค เป็น 6 ภาค เพ่ิมภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) 35 

และภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) 36 

         5.เพ่ิมช่องทาง... 37 
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5. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1 

5.1 สร้าง Outlet ขึ้นที่ถนนราชด าเนิน บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร 2 

5.2 ท าร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ทุกสนามบิน 3 

5.3 ท าร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ในสถานที่ท่องเที่ยว 4 

 มติที่ประชุม รับทราบ 5 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 6 

   4.1 กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการการแพทย์     7 

แผนไทย ปี 2561 8 

   แนวทางการจ่าย 11.61 บาท/หัว เท่ากับ 556,533,000 บาท ในปี 2561 โดย9 

แบ่งเป็น  10 

1. จ่ายให้หน่วยบริการประจ าตามเกณฑ์ผลงาน 50% (283 ลบ) 11 

2. จ่ายให้หน่วยบริการประจ าตามเกณฑ์ศักยภาพ 40% (226 ลบ) 12 

3. เหมาจ่ายให้หน่วยบริการต้นแบบ 10% (57 ลบ) โดยแบ่งงบประมาณนี้ไปยัง 13 

  3.1 เขตสุขภาพ 13 เขต (8 ลบ) 14 

  3.2 กระทรวงสาธารณสุข (49 ลบ) โดย 43.2 ลบ จะให้เขตละ 2 CUP ดังนั้น CUP จะได้15 

เงินเพ่ิม +80% โดย CUP ที่ได้เงินเพิ่มจะต้องมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์และเป้าหมายผลงานบริการ  16 

   4.2 หารือก าหนดแนวทางการรับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยเข้ามา17 

ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ และการอบรมเวชปฏิบัติให้กับแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบโรค18 

ศิลปะ 19 

   ประธานเสนอควรให้มีการจัดตั้งคณะท างานขึ้นมา เพ่ือดูแลเรื่องการสอบใบ20 

ประกอบวิชาชีพศิลปะของแพทย์แผนไทยให้ผ่าน 21 

   มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 22 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 23 

 ไม่มี 24 

เลิกประชุม เวลา 16.๓0 น. 25 

     นางสาวภัทธีรา  แรงกล้า      ผู้จดรายงานการประชุม 26 

 นายสมศักดิ์  กรีชัย          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 27 

 28 


