
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 79. จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่

น ามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 

ค านิยาม งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง 
จ ำนวนงำนวิจัย/องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำและพัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย และ
กำรแพทย์ทำงเลือก รวมท้ังสมุนไพรเด่ียวและต ำรับ  
การน าไปใช้ทางการแพทย์ หมายถึง มีกำรน ำงำนวิจัย/องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำและ
พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก ไปใช้จริงทำงกำรแพทย์และใน
ระบบบริกำรสำธำรณสุข 
การน าไปใช้ทางการตลาด หมายถึง มีกำรน ำงำนวิจัย องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำและ
พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก ไปพัฒนำต่อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้น
ทะเบียนได้ และ/หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรำยได้ 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

10 เรื่อง 12 เรื่อง 14 เรื่อง 16 เรื่อง 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดกระบวนกำรวิจัยแบบครบวงจรห่วงโซ่ถึงขั้นตอนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

2. เพื่อต่อยอดและส่งต่องำนวิจัยท่ีมีศักยภำพไปสู่กำรประโยชน์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สมุนไพรเด่ียว สมุนไพรต ำรับ องค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล กำรส ำรวจและด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยกำรวิจัย โดยมีกรมกำรแพทย์แผนไทยและ

กำรแพทย์ทำงเลือกเป็นศูนย์กลำงเช่ือมต่อ 

แหล่งข้อมูล 1. กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

รายการข้อมูล 1 A = จ ำนวนงำนวิจัยสมุนไพร/องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำและพัฒนำด้ำนกำรแพทย์   

แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ท่ีน ำมำใช้จริงทำงกำรแพทย์ หรือกำรตลำด 10 เรื่องต่อปี 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมำส 4 



เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ประมวลองค์ควำมรู้

งำนวิจัย/องค์ควำมรู้ท่ี
ได้จำกกำรศึกษำและ
พัฒนำด้ำนกำรแพทย์
แผนไทยกำรแพทย์
ทำงเลือกและ
สมุนไพร เพื่อน ำมำใช้
จริงทำงกำรแพทย์ 
หรือทำงกำรตลำด 

- รวบรวมและคัดเลือก
ผลกำรวิจัย/        
องค์ควำมรู้ท่ีได้จำก
กำรศึกษำและพัฒนำ  
ด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยกำรแพทย์
ทำงเลือกและสมุนไพร 
และด ำเนินกำร 
ให้ได้ครบ ท้ัง 10 เรื่อง 

- ประสำน/วำงแผน/
ด ำเนินกำรน ำงำนวิจัย          
องค์ควำมรู้ท่ีได้จำก
กำรศึกษำและพัฒนำ
ด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยกำรแพทย์
ทำงเลือกและสมุนไพร 
มำใช้จริงทำงกำร
แพทย์ หรือกำรตลำด  

- มีงำนวิจัย/องค์ควำมรู้
ท่ีได้จำกกำรศึกษำ
และพัฒนำด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์ทำงเลือก
และสมุนไพร หรือ
กำรตลำด จ ำนวน   
10 เรื่อง  

 
ปี 2562 :  

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

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   14 เรื่อง 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   16 เรื่อง 

 

วิธีการประเมินผล :  กำรส ำรวจงำนวิจัยกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือกและสมุนไพร 

เอกสารสนับสนุน :  แผนแม่บทแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ ำนวนงำนวิจัยท่ีมีกำรส่ง
ต่อและน ำไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวน
เรื่อง 

- - 11 

ข้อมูลส้ินสุด ณ  30 กันยำยน 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นำยแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐำนนท์     ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย  
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 0-21495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505          
    โทรสำร : 0-2149-5647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

mailto:khwancha@health.moph.go.th


2. ดร.ภญ.มณฑกำ ธีรชัยสกุล  หัวหน้ำกลุ่มวิจัยกำรแพทย์แผนไทย 
     (สถำบันวิจัยกำรแพทย์แผนไทย) 
   โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-2243247 โทรศัพท์มือถือ : 083-1774297 
   โทรสำร : 02-2243247   E-mail : monthaka.t@gmail.com 
สถาบันการแพทยแ์ผนไทย 
3. นำงศรีจรรยำ โชตึก    หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน  
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791  
    โทรสำร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

 

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นำงกรุณำ ทศพล            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 

    โทรสำร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นำงสำวศศิธร  ใหญ่สถิตย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521  

    โทรสำร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. นำงสำวสุกัญญำ  ชำยแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989  

    โทรสำร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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