
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 9. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล เขต , ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 53. จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 
ค านิยาม เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจ าลองของโครงการท่ีเป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นให้พื้นท่ีด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจรในระดับจังหวัด ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการด าเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการ
ขับเคล่ือนพื้นท่ีฐานรากอย่างยั่งยืน  
 มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร  
 มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและการตลาด 
 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบรกิาร 
เมืองสมุนไพรจังหวัดน าร่อง หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพท่ี
ด าเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ต้ังแต่ปี 2560 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพท่ี 1) 
จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพท่ี 8)และจังหวัดสุราษฎร์
ธานี (เขตสุขภาพท่ี 11) 
เมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ
ท่ีด าเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก(เขต
สุขภาพท่ี 2) จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพท่ี 3)จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพท่ี 4)จังหวัด
นครปฐม (เขตสุขภาพท่ี 5)จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6)จังหวัดมหาสารคาม (เขต
สุขภาพท่ี 7) จังหวัดสุรินทร์ (เขตสุขภาพท่ี 9) จังหวัดอ านาจเจริญ(เขตสุขภาพท่ี 10) และ 
จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพท่ี 12)  

เกณฑ์เป้าหมาย : จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. เขตสุขภาพท่ีด าเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดน าร่อง (4 เขตสุขภาพ) ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี  
   1,6,8 และ 11  
2. เขตสุขภาพท่ีด าเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย (9 เขตสุขภาพ) 



   ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 12 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. การประเมินความส าเร็จในการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจากส านักงาน   
    สาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส) 
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน 
3. การประเมินความส าเร็จในการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพรโดยคณะกรรมการก ากับติดตาม 
   โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูลจากแบบประเมินความส าเร็จในการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจาก 
   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส)  
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน 
3. ข้อมูลการประเมินโดยคณะกรรมการก ากับติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเขตสุขภาพ ท่ีมีผลด าเนินการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

      13 จังหวัด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีกลุ่มแกนน าด้าน
สมุนไพร อย่างน้อย  
1 กลุ่ม   
2. มีการจัด Zoning พื้นท่ี
การปลูกสมุนไพร 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นท่ีปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply 
Matching)  

จังหวัดน าร่อง 
1. เพิ่มจ านวน Shop/Outlet 
อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง  
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
     2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
Product Champion (ไพล 
กระชายด า ขมิ้นชัน บัวบก) 
อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
     2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่น
ในจังหวัด อย่างน้อย  
2 ผลิตภัณฑ์  

จังหวัดน าร่อง 
1. มีพื้นท่ีเพาะปลูก
สมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  
จ านวนรวม 1,000 ไร/่ปี 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GMP อย่างน้อย 1 แห่ง 
(ท้ังภาครัฐและเอกชน) 
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้
มาตรฐาน ร้อยละ 20 



ปี 2562: 

4. มูลค่าของการใช้
สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น             
ร้อยละ 15 
5. มูลค่าการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวม
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 15 
 
 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีกลุ่มแกนน าด้าน
สมุนไพร อย่างน้อย 1 
กลุ่ม 
 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นท่ีปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการสมุนไพร
ได้รับการอบรมด้านแผน
ธุรกิจ (Business plan) 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. จัดต้ัง Shop/Outlet            
อย่างน้อย 1 แห่ง 
2. มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ

สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ของจังหวัดเมืองสมุนไพร 

(Demand & Supply 

Matching) 

 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีโรงงานแปรรูปและ

ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เตรียมการเข้าสู่

มาตรฐาน GMP  อย่าง

น้อย 1 แห่ง (ท้ังภาครัฐ

และเอกชน) 

2. ร้อยละของผู้ป่วยนอก

ได้รับบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกท่ีได้

มาตรฐาน ร้อยละ 20 

3. มูลค่าของการใช้

สมุนไพรในสถานบริการ

สาธารณสุข เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 15 

4. มูลค่าการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวม

เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 10 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 



ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

   12 เขต  13 จังหวัด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

   12 เขต  13 จังหวัด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

   12 เขต  13 จังหวัด 

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจากแบบประเมินความส าเร็จในการขับเคล่ือนเมืองสมุนไพรโดยการรายงาน               
   จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ              
   การแพทย์ทางเลือก 
3. ข้อมูลการประเมินการด าเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการด าเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
2. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560  - 2564 
3. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
4. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

จ านวนเขต
สุขภาพท่ีมีจังหวัด

เมืองสมุนไพร 

เขตสุขภาพ/
จังหวัด 

- - 4/4 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอัญชลี  จูฑะพุทธิ    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5914409 โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : anchaleeuan@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2. นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง    หัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน   
     คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495609 โทรศัพท์มือถือ : 092-2461023 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : wsornrung@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางศรีจรรยา โชตึก    หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 



4. นางกรุณา  ทศพล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2.นายชัยพร  กาญจนอักษร  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490 โทรศัพท์มือถือ : 095-4196394 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : CKTTMMan414@hotmail.co.th 
กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495609 โทรศัพท์มือถือ : 064-3235939 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : ppin1987@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
4. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989 
   โทรสาร : 02-5910218   E-mail : sukanya0210@gmail.com 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 


