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ค�ำน�ำ
“สมุนไพรไทย” มีประวัติศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ ทีค่ รอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย

ความเป็นมาอันยาวนานควบคูส่ งั คมไทยนับตัง้ แต่
สมัยกรุงสุโขทัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็น
เป็นส่วนประกอบในอาหารคาว-หวาน เป็นยารักษาโรค
ใช้ในการดูแลสุขภาพและยาอายุวัฒนะ กระทั่ง
การเสริมความงาม ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการ
สั่งสม สืบทอด และพัฒนาต่อเนื่อง สร้างคุณค่า
และมู ล ค่ า ให้ แ ก่ ส มุ น ไพรไทยจนถึ ง ปั จ จุ บั น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรไทย คื อ ที่ สุ ด แห่ ง
ภู มิ ป ั ญ ญาไทย กลายเป็ น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์
ส่งออกส�ำคัญของประเทศ ด้วยความพร้อมทาง
ด้านต้นทุนการผลิต อันได้แก่ ภูมปิ ระเทศ วัตถุดบิ
กระบวนการผลิต รวมถึงความหลากหลายของ
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยและช่ อ งทาง
การตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มี
ข้ อ สั่ ง การให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ที่ ย อมรั บ และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปจากสมุนไพร

ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้
ใน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นประเทศ
ที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรชั้นน�ำของภูมิภาคอาเซียน และมูลค่า
ของวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ทั้งนี้
ส่วนราชการและองค์กรเอกชนจะมีบทบาทอย่างสูง
ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต สมุ น ไพรที่ ไ ด้
มาตรฐานมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมให้เกิดความเชือ่ มัน่ ใน
การใช้สมุนไพรไทย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทัง้ ในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560–2564 ซึง่ จัดท�ำโดยประชารัฐอย่างบูรณาการ
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการก�ำหนดภารกิจ แผนงาน
ของส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนสู่การ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพตลอด 5 ปีข้างหน้า
เพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยต่ อ ไปในอนาคต เป็ น ผู ้ น� ำ
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภูมิภาคอาเซียน อันจะน�ำ
สมุ น ไพรไทย ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 มาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืนของ
ประกอบด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย เศรษฐกิจไทยต่อไป
สถานการณ์ ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และ
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                   ระดับสากล
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                   การเสริมสร้างสุขภาพ
ตารางที่ 5.1   ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหาร และนโยบายภาครัฐ
                                     เพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 6.1   สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย
ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาและทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศ จึงก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนการพัฒนา
ที่เป็นระบบอย่างยั่งยืนขึ้น โดยคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ และคณะกรรมการด�ำเนินการยกร่าง
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
พ.ศ. 2560-2564 แผนแม่บทฉบับนี้นอกจากจะมี
เป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาภู มิ ป ั ญ ญา
อันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยแล้ว ยังมี
เป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาการผลิ ต และใช้ ป ระโยชน์
สมุนไพรไทยอย่างมีคณ
ุ ภาพ เต็มประสิทธิภาพ และ
ครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยัง่ ยืนของสมุนไพรไทย และการสร้างมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจของไทย
คณะกรรมการอ� ำ นวยการ และคณะ
กรรมการด�ำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เวลาในการด�ำเนินการร่วม
6 เดือน ในการจัดท�ำแผนแม่บทแห่งชาติฯ ทัง้ ก�ำหนด
เป้าหมายและกรอบของแผนแม่บทแห่งชาติฯ แต่งตัง้
คณะอนุ ก รรมการยกร่ า งแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ฯ
เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำรายละเอียดของแผนแม่บท
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มูลค่าสมุนไพรในตลาดโลก

แห่งชาติฯ ตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรม
สมุนไพร เส้นทางการเพิ่มมูลค่าสมุนไพร ประเมิน
ช่ อ งว่ า งในการพั ฒ นาสมุนไพรโดยอาศัยข้อมูล
ปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมจิ ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก�ำหนด
เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ
แผนงาน และตัวชี้วัด นอกจากนี้คณะกรรมการ
อ� ำ นวยการ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ และ
คณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติฯ ยัง
ได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากหลายภาคส่วนร่วมด้วย เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการ
พัฒนาสมุนไพรไทยที่มีประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการใช้ ส มุ น ไพรใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื่องมาจาก
ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรได้
รับการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และสามารถสร้างความยัง่ ยืนในฐานะส่วนหนึง่ ของ
อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ทั้ ง อุ ต สาหกรรมที่ มี
ศักยภาพและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต นอกจากนี้ ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทที่คาดการณ์ว่า จะส่งผลต่อความยั่งยืนของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทัง้ ในส่วนของ

2

ลักษณะการเจ็บป่วย และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยในอนาคตอั น ใกล้ ส่ ง ผลให้ มี
แนวคิดในการใช้สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการ
รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ซึง่ ช่วยสร้างความ
มั่นคงทางด้านสุขภาพ และการลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย
ตลาดสมุ น ไพรในโลกมี มู ล ค่ า รวมกั น
ประมาณ 9.18 หมืน่ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย
ประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรที่สูง
ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ภูมิภาคเอเชีย ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส ส�ำหรับอัตราการขยาย
ตั ว ของการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรในแต่ ล ะ
ประเภทอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 3-12 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่
มีศกั ยภาพมากทีส่ ดุ ในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหาร
เสริม (Nutraceuticals) และเวชส�ำอาง (Cosmeceuticals) นอกจากนี้ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาเริม่ มีความ
ตระหนักถึง ความส�ำคัญของการใช้สมุนไพรและยา
แผนโบราณ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า
ตลาดสมุ น ไพรในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก จะเป็ น
ตลาดสมุนไพรทีม่ อี ตั ราการขยายตัวทีม่ ากทีส่ ดุ โดย
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยเป็นประมาณร้อยละ 9.1
ต่อปี ดังเห็นได้จากนโยบายการก�ำหนดให้การส่ง
เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
ในการยกระดับของสุขภาพ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วย
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ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของผูบ้ ริโภค และแนวโน้ม
ในการดูแลสุขภาพและความงาม ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนื่อง ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ส�ำหรับประเทศไทย พืชสมุนไพรที่ชุมชน
รู้จักสรรพคุณและน�ำมาใช้ประโยชน์ มีประมาณ
1,800 ชนิด และมี 300 ชนิด ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ สมุนไพร
ที่หมุนเวียนในท้องตลาดซึ่งมีความต้องการ แต่
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสมุนไพรที่ไม่เป็น
ระบบที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
หลายชนิด คุณภาพวัตถุดิบไม่ผ่านมาตรฐาน และ
ปัญหาด้านการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรส่วน
ใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
มีความสามารถในการแข่งขันน้อย ท�ำให้สัดส่วน
สถานประกอบการผลิตสมุนไพรที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการผลิตต่อทัง้ หมดนัน้ น้อยมาก (ร้อยละ
4.47) จ�ำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิต รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนเพื่อให้เกิดศักยภาพตามก�ำหนด ด้านตลาด
สมุนไพรไทยพบว่ามีปัญหาจากความท้าทายจาก
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและข้อตกลงทางการค้า
ที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต และจ�ำหน่ายสินค้า
ด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
พบว่า ยังค่อนข้างกระจัดกระจาย และไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับการพัฒนาสมุนไพรของประเทศ รวมทัง้
การจั ด สรรงบประมาณและทรั พ ยากรในการ

ส่งเสริมสมุนไพรไทยที่ผ่านมาไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
ท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาสมุ น ไพรที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ส ามารถ
น�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างที่ตั้งใจได้ นอกจากนี้ แม้ว่า
สมุนไพรจะเป็นประเด็นทีถ่ กู กล่าวถึงอย่างต่อเนือ่ ง
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องในเชิงนโยบายในหลายระดับได้ให้
ความส� ำ คั ญ แต่ ก ารด� ำ เนิ น การที่ ผ ่ า นมา ยั ง มี
ลักษณะแบบชั่วคราว ไม่มีการด�ำเนินการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและถาวร เกิ ด การด� ำ เนิ น การซ�้ ำ ซ้ อ น
ตลอดจนเกิดอุปสรรคจากกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาสมุ น ไพรที่ ผ ่ า นมา
ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
สถานการณ์และความท้าทายเหล่านี้ น�ำไปสู่
การก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาสมุนไพรไทยที่
เป็นวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ซึง่ ประกอบด้วย
(1) พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการ
รักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
(2) สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ทีจ่ ะมีความ
เชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
(3) การขับเคลือ่ นงานอย่างเป็นระบบเพือ่
ท�ำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเชื่อมโยง
และครบวงจร
(4) ท� ำ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ จากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
อ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว
ข้างต้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เป็นดังนี้
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แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
(Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)

1. พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม

เป้าหมาย

1. ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชั้นน�ำของภูมิภาค ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2564
2. มูลค่าของวัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 1 เท่าตัว
ภายในปี พ.ศ. 2564

โดยแผนแม่บทได้ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการบรรลุตามเป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยทีม่ ศี กั ยภาพตามความต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมีความเพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์นี้ คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์นี้ คือ เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ และ
เสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของ
ประเทศในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพือ่ การขับเคลือ่ นสมุนไพรไทยอย่างยัง่ ยืน
โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพร
ที่มีศักยภาพตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอุตสาหกรรม และ
การตลาดสมุนไพรให้มี
คุณภาพระดับสากล

4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
เพื่อการรักษาโรคและ
การสร้างเสริมสุขภาพ

โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 มีเป้าหมายในการ
ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพร
ให้ครบวงจรเริม่ ตัง้ แต่ การผลิตวัตถุดบิ และสารสกัด
สมุนไพรที่ตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ
(การส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยในช่วงต้นทาง)
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยกระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค     
(การส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยในช่วงกลางทาง)
และการส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
รวมทัง้ ผลักดันให้เกิดการใช้สมุนไพรเพือ่ การรักษา
โรคและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกใน
การสร้างความมัน่ คงทางสุขภาพของประชาชนร่วมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันในระบบสาธารณสุข (การ
ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยในช่วงปลายน�้ำ)
ขณะทีย่ ทุ ธศาสตร์ที่ 4 มีเป้าหมายในการสร้างกลไก

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารและนโยบาย
ภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินการพัฒนาสมุนไพร
ไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งด้านกลไก
เชิงนโยบายทีม่ นั่ คง กลไกการก�ำหนดทิศทางในการ
วิจัยและพัฒนาสมุนไพรและกลไกการสนับสนุนที่
จะเอือ้ ให้เกิดผลสัมฤทธิท์ ชี่ ดั เจนและแก้ไขอุปสรรค
ด้ า นกฎระเบี ย บ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การที่
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 1-3 สามารถบรรลุได้ตาม
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ การสอดประสานของยุทธศาสตร์
ทั้งสี่ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติฯ นี้ จะเป็นกลไก
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยแบบ
ครบวงจร
รายละเอี ย ดของยุ ท ธศาสตร์ แ ต่ ล ะ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ฯ ฉบั บ นี้
ครอบคลุมเกี่ยวกับเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
มาตรการ และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมถึง
ผลลัพธ์ระยะ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศกั ยภาพ
   แปรรูปเบือ้ งต้นอย่างมีคณ
ุ ภาพ
   ในการแข่งขันทางการตลาด
2. ปริมาณวัตถุดบิ สมุนไพรทีม่ ี
   ทัง้ ในและต่างประเทศ
   คุณภาพมีเพียงพอใกล้เคียงต่อ
   ความต้องการใช้ของผูป้ ระกอบการ
   อุตสาหกรรม
3. อนุรกั ษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้
   ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน

สร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
และนโยบายภาครัฐเพือ่ การขับ
เคลือ่ น สมุนไพรไทยอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. เพิม่ การใช้สมุนไพรในระบบ 1. ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนา
   สุขภาพ ในการรักษาโรค หรือ    สมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ สร้าง
   เสริมสร้างสุขภาพ
   มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. เสริมสร้างพืน้ ฐานการพัฒนา
   การแพทย์แผนไทย และ
   สมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึง่
   ของระบบสุขภาพของประเทศ
   ในระยะยาว

ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยทีม่ ี พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพือ่ การ
ศักยภาพตามความต้องการของตลาด สมุนไพรให้มคี ณ
ุ ภาพระดับสากล รักษาโรคและการสร้างเสริมสุข
ทัง้ ในและต่างประเทศ
ภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย : 1. ประเทศไทยจะเป็นประเทศทีส่ ง่ ออกวัตถุดบิ สมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชัน้ น�ำของภูมภิ าคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2564
           2. มูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายในปี พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
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วิสัยทัศน์ :
สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
(Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)
พันธกิจ : 1. พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ
    2. สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
    3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
               4. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม

แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. มูลค่าการตลาดของสมุนไพร
   และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทัง้ ใน
   ประเทศและต่างประเทศ
   เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 ต่อปี
2. สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร
   ได้รบั การส่งเสริมให้มผี ลิตภาพ
   เพิม่ ขึน้ โดยมูลค่ายอดขาย
   เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15
3. สถานประกอบการใน
   อุตสาหกรรมสมุนไพรแต่ละ
   กลุม่ ผ่านการยกระดับการผลิต
   อย่างน้อย ร้อยละ 50
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีม่ ตี รา
   สัญลักษณ์รบั รองคุณภาพได้รบั
การยอมรับระดับภูมภิ าคอาเซียน
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รบั การ
   รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
   สมุนไพรอย่างน้อยร้อยละ 30
6. ประเทศไทยมีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
   ทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
   OECD GLP อย่างน้อย 1 แห่ง
   ภายในปี พ.ศ. 2562
7. มีสถาบันพัฒนานวัตกรรม
   สมุนไพรแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าหมาย (Target) ยุทธศาสตร์

1. มีการปลูกสมุนไพรทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ
   ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด 43,000 ไร่
2. กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจ
   ชุมชน ได้รบั การส่งเสริมการแปรรูป
   หลังการเก็บเกีย่ ว ณ สถานทีป่ ลูก
   และการผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัด
   อย่างง่าย ในระดับชุมชน 50 แห่ง
3. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐาน GAP/GACP
   หรือมาตรฐานอืน่ ของพืชสมุนไพร
   อย่างน้อย 30 ชนิด
4. มีแผนทีค่ วามเหมาะสมของทีด่ นิ
   ส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land
   Suitability) อย่างน้อย 30 ชนิด
5. มีฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพร
   (Land Use) 1 ฐานข้อมูล
6. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั รอง
มาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการ
   ตรวจสอบ คุณภาพวัตถุดบิ จ�ำนวน
   เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 15 แห่ง
   (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10
แห่ง และมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 แห่ง)
7. มีระบบตลาดกลาง 4 แห่ง และ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง
   (E-Market)

1. จ�ำนวนรายการยาสมุนไพรใน
   บัญชียาหลักแห่งชาติเพิม่ ขึน้
   อย่างน้อย ปีละ 10 รายการ
2. ระบบการขึน้ ทะเบียนยาและ
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รบั การ
   ปรับปรุงให้ทนั ต่อความ
   ต้องการของตลาด
3. แพทย์แผนปัจจุบนั มีการสัง่ ใช้
   ยาสมุนไพรเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
   ร้อยละ 20 ต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ประเทศไทยมีกฎหมายหลักด้าน
   สมุนไพรและคณะกรรมการ
   นโยบายแห่งชาติเพือ่ ขับเคลือ่ น
   งานสมุนไพร
2. งบประมาณสนับสนุนการวิจยั
   สมุนไพรเพิม่ ขึน้ 5,000 ล้านบาท
   ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
3. อัตราการร่วมลงทุนของภาค
   เอกชนในการวิจยั เป็นร้อยละ
   50-70 ภายในปี พ.ศ. 2564
4. ประเทศไทยมีการพัฒนาสมุนไพร
   Product Champion อย่างน้อย
   10 ชนิด
5. ประเทศไทยมีดชั นีวดั ขีดความ
   สามารถในการแข่งขันด้าน
   สมุนไพร
6. ประเทศไทยมีการส่งเสริมและ
   สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรเข้าสู่
   ระบบสุขภาวะไทยและระบบ
   เศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับ
   จังหวัดโดยอาศัยกลไกการ
   มีสว่ นร่วมตามแนวทางประชารัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

7

8. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรใน
   ต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai
   Herbal Pharmacopoeia, THP)
   เพิม่ ขึน้ 75 รายการ
9. มีฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและ
   ภูมปิ ญั ญาการใช้ประโยชน์ของ
   ประเทศไทย (National Database
   of Thai Plants and Traditional
   Knowledge) 1 ฐานข้อมูล
10. มีการวิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื
   สมุนไพรและเทคโนโลยีเพือ่ ผลิต
   วัตถุดบิ 30 เรือ่ ง/ปี

1. พืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   มีจำ� นวนอย่างน้อยร้อยละ 50    ภายในประเทศเพิม่ ขึน้
   ของพืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพรทัง้ หมด    อย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี
2. กลุม่ ผูป้ ลูกและแปรรูปสมุนไพร
   ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามข้อก�ำหนด
   มาตรฐานมีจำ� นวนอย่างน้อย
   ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกลุม่
   ทัง้ หมด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป้าหมาย (Target) ยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรใน
   สถานบริการสาธารณสุข
   เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 10 ต่อปี
2. รายการยาสมุนไพรได้รบั การ
   บรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
   เพิม่ ขึน้ 50 รายการ ภายในปี
   พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
   แห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
   ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
   ภายในปี พ.ศ. 2560
2. ยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   Product Champion เพิม่ ขึน้
   อย่างน้อย 2,000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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1. การพัฒนาอุตสาหกรรม
สมุนไพรไทย
1.1 เพิม่ ผลิตภาพของสถาน
     ประกอบการผลิต
1.2 ยกระดับคุณภาพและความ
     หลากหลายของผลิตภัณฑ์
1.3 ยกระดับความรูบ้ คุ ลากร
1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด
     สมุนไพร

1. การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
1.1 ส่งเสริมการปลูกและแปรรูป
     สมุนไพรอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.2 จัดท�ำฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกพืช
     สมุนไพร (Land Use) เพือ่ การ
     บริหารจัดการ
1.3 จัดท�ำแผนทีค่ วามเหมาะสมของ
     ทีด่ นิ ส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร
     (Land Suitability)
1.4 เพิม่ จ�ำนวนห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ี
     มาตรฐาน ISO 17025 ส�ำหรับ
     บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ
1.5 พัฒนาระบบตลาดกลางและ
     ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. การพัฒนาโครงสร้าง ส่งเสริม
การจัดบริการและการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข
1.1 ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาล
หรือคลินกิ ทีใ่ ห้การรักษาตาม
     แนวทางการแพทย์แผนไทย
1.2 ก�ำหนดมาตรฐานแนวทาง
     เวชปฏิบตั ใิ นการรักษาโรค
    ทางการแพทย์แผนไทย
    (Clinical Practice Guideline,
     CPG) ให้เป็นทีย่ อมรับ
1.3 สือ่ สารผลงานวิจยั เพือ่ สร้าง
     ความเชือ่ มัน่ ของการใช้ยา
     แผนไทยต่อสหวิชาชีพ
1.4 เพิม่ อัตราก�ำลังบุคลากรแพทย์
แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข
2. การวิจยั และการจัดท�ำข้อ
2. การวิจยั และพัฒนาสมุนไพร 2. การวิจยั เสริมสร้างองค์ความรู้
มาตรฐานคุณภาพ และความเสีย่ ง
ก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดบิ สมุนไพร ไทย
2.1 วิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื สมุนไพร 2.1 ยกระดับศูนย์วจิ ยั และห้อง 2.1 ประเมินและวิจยั ยาสมุนไพร
     เพือ่ เป็นวัตถุดบิ
     ปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการวิจยั
     ในบัญชียาหลักแห่งชาติให้
2.2 จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐาน
     ให้ได้มาตรฐานสากล
     ครอบคลุมทุกต�ำรับ
     วัตถุดบิ สมุนไพร
2.2 ปรับปรุงการขึน้ ทะเบียน
2.2 วิจยั ทางคลินกิ ของต�ำรับ
2.3 จัดท�ำสารมาตรฐานส�ำหรับการ      ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่
ยาสมุนไพรเพือ่ เพิม่ ต�ำรับยาใน
     วิเคราะห์ (Reference Standards)      สนับสนุนให้ประเทศสามารถ      บัญชียาหลักแห่งชาติ
     แข่งขันกับนานาชาติ
2.3 จัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับ
2.3 ส่งเสริมการจดสิทธิบตั รและ      ของต�ำรับยาสมุนไพร (Thai
     อนุสทิ ธิบตั รงานวิจยั สมุนไพร      Preparation Herbal
     ทัง้ ในและต่างประเทศ
     Pharmacopoeia)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1

2. การพัฒนากฎหมายด้านการ
ส่งเสริมและควบคุมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
2.1 ตราพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
     สมุนไพร พ.ศ. ....
2.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
     อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
     ประโยชน์จากสมุนไพร

1. การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
สมุนไพร
1.1 ให้มคี ณะกรรมการนโยบาย
     สมุนไพรแห่งชาติ
1.2 เสนอแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
     ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประสานการ
     ด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
     นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
1.3 ให้มสี ำ� นักงานคณะกรรมการ
     นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ภายใต้
     กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
     และการแพทย์ทางเลือก
1.4 แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบด้านสมุนไพร
     ประจ�ำหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
     ภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
2.4 เชือ่ มโยงและลดช่องว่าง
     การน�ำงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
     - จัดตัง้ สถาบันพัฒนานวัตกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ
     - สนับสนุนกลไกการให้ทนุ
       วิจยั ครบวงจร
3. การพัฒนาการตลาดสมุนไพร
ไทย
3.1 เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารและ
     ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
     สมุนไพร
3.2 เพิม่ ช่องทางการตลาดและ
     กระจายสินค้าเชิงรุกทัง้ ในและ
     ต่างประเทศ
3.3 สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั
     ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3.4 ยกระดับผูป้ ระกอบการเพือ่
     การส่งออก
3.5 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
     ศูนย์กลางการจัดงาน
     ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal
     Expo) ในระดับ ASEAN

ยุทธศาสตร์ที่ 1

3. การอนุรกั ษ์และการใช้พชื สมุนไพร
จากป่าอย่างยัง่ ยืน
3.1 จัดท�ำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและ
     ภูมปิ ญั ญาการใช้ประโยชน์ของ
     ประเทศไทย (National
     Database of Thai Plants and
     Traditional Knowledge)
3.2 สร้างเครือข่ายอนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื
     สมุนไพร (Plant Biobank
     Network)
3.3 สร้างกลไกเพือ่ ขับเคลือ่ นใน
     การใช้ประโยชน์และการปลูก
     ทดแทนพืชสมุนไพรโดยส่งเสริม
     เครือข่ายชุมชน
2.4 วิจยั คุณประโยชน์ของสมุนไพร
ในอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหาร
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. พัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการของการแพทย์แผนไทย
3.1 พัฒนาการศึกษาของแพทย์
     แผนไทยให้มกี ารเรียนรูท้ ี่
     กว้างขึน้ รวมทัง้ ขยายการ
ศึกษาเฉพาะทางหลังจบปริญญา
3.2 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพือ่
     ผลิตเภสัชกรด้านสมุนไพร
3.3 บรรจุวชิ าการแพทย์แผนไทย
     และสมุนไพรในหลักสูตร
     การแพทย์แผนปัจจุบนั และ
     บุคลากรสาธารณสุขสาขาอืน่
3.4 บรรจุความรูด้ า้ นการแพทย์
     แผนไทยและสมุนไพรเป็น
     ความรูพ้ นื้ ฐานในการศึกษาทุก
     ระดับตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
     จนถึงระดับอุดมศึกษา
4. การจัดการและการเข้าถึงยา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
4.1 เพิม่ ต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชี
     ยาหลักแห่งชาติให้ครอบคลุม
     โรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข โดย
     การทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์
     การคัดเลือก
4.2 สนับสนุนการมียาสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาล
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สมุนไพรและระบบการประเมินขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
สมุนไพร
3.1 ก�ำหนดข้อมูลพืน้ ฐานในการ
     จัดท�ำระบบข้อมูลและพัฒนา
     ฐานข้อมูลสมุนไพรตามความ
     ต้องการของหน่วยงาน
3.2 การเชือ่ มโยงข้อมูลสมุนไพรเพือ่
     ให้ได้ขอ้ มูลสมุนไพรทีค่ รบถ้วน
     และถูกต้อง
3.3 จัดท�ำดัชนีวดั ระดับขีดความ
     สามารถในการแข่งขันภาค
     อุตสาหกรรมสมุนไพรของ
     ประเทศ
4. การเสริมสร้างกลไกการบริหาร
งานวิจยั และพัฒนาสมุนไพร
4.1 ก�ำหนดแผนการลงทุนด้านการ
     วิจยั และพัฒนาสมุนไพร
4.2 เพิม่ การจัดสรรงบประมาณการ
     วิจยั สมุนไพรโดยส่งเสริมให้ภาค
     เอกชนร่วมลงทุนด้านการวิจยั
4.3 พัฒนาระบบการเชือ่ มโยง
     นักวิจยั กับผูใ้ ช้การวิจยั
4.4 สนับสนุนการลงทุนในปัจจัยพืน้ ฐาน
ด้านการวิจยั ได้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
     ระดับสูงและบุคลากรด้านการ
     วิจยั สมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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มาตรการและแผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4
5. การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร
Product Champion
5.1 ก�ำหนดสมุนไพร Product
     Champion และทบทวนการ
     ก�ำหนดทุก 3 ปี
5.2 วิเคราะห์ และเสนอมาตรการ
สนับสนุนสมุนไพร Product
Champion ตลอดห่วงโซ่
    การผลิต
6. การพัฒนาเมืองสมุนไพร
6.1 พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้
     เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบใน 4
     ภูมภิ าคของประเทศ
6.2 ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของ
     จังหวัด/กลุม่ จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพ
     ให้เป็นเมืองสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
4.3 ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรใน
     บัญชียาหลักแห่งชาติโดยสถาน
     ทีผ่ ลิตทีผ่ า่ นการรับรอง
     มาตรฐาน PIC/S GMP
4.4 ผลักดันยาจากสมุนไพรใน
     บัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็น
     ยาสามัญประจ�ำบ้าน
4.5 เร่งรัด ปรับปรุงการขึน้ ทะเบียน
     ยาสมุนไพรให้รวดเร็ว
5. การใช้สมุนไพรในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชนและบทบาทหมอพืน้ บ้าน
5.1 ให้มกี ารจัดระบบดูแล
     กลุม่ เป้าหมายพิเศษ เช่น
     อัมพฤกษ์อมั พาต ผูส้ งู อายุ
     และหญิงหลังคลอด
5.2 ส่งเสริม อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญา
     พืน้ บ้านและสมุนไพรท้องถิน่
     และบทบาทหมอพืน้ บ้าน โดย
     ส�ำรวจและรวบรวมองค์ความรู้
     และส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
     ชุมชนเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและ
     ป้องกันโรค
5.3 สนับสนุน พัฒนาเครือข่าย
     ชมรมหมอพืน้ บ้าน/อสม./
แพทย์แผนไทยในชุมชนให้เข้มแข็ง
5.4 ประสานงานองค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานที่
     เกีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาระบบ
     สุขภาพประชาชน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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มาตรการและแผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. มี Competency model
   ส�ำหรับอุตสาหกรรม 5 กลุม่ คือ
   ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
   เครือ่ งส�ำอาง/ผลิตภัณฑ์สปา
   สารสกัด และผลิตภัณฑ์สำ� หรับ
   สัตว์
2. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ระดับ
   พรีเมีย่ ม 50 ผลิตภัณฑ์
3. มีตราสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพ
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับ
   สากล
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รบั ตรา
   สัญลักษณ์รบั รองคุณภาพใน
   3 กลุม่ คือ ผลิตภัณฑ์เสริม
   อาหาร, เครือ่ งส�ำอาง และ
   ผลิตภัณฑ์สปา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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มาตรการและแผนงานหลักภายใต้ยทุ ธศาสตร์

ผลลัพธ์ระยะสั้นปี 2560 (Quick Win)

1. มีพนื้ ทีป่ ลูกสมุนไพรตามมาตรฐาน
   GAP/GACP หรือมาตรฐานอืน่
   อย่างน้อย 5,550 ไร่ (ในแปลง
   4,800 ไร่ ในป่าเศรษฐกิจชุมชน
   750 ไร่)
2. มีฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพร
   ในประเทศไทย (Land Use)
3. มีมาตรฐานการปลูกและการ
   เก็บเกีย่ วพืชสมุนไพรทีม่ คี วาม
   ส�ำคัญอย่างน้อย 2 ชนิดสมุนไพร
4. มีมาตรฐานเครือ่ งยาตาม
   องค์ความรูก้ ารแพทย์แผนไทย
   (Materia Medica) 300 รายการ
5. เกิดตลาดกลางอย่างน้อย 2 แห่ง
   และตลาดอิเล็กทรอนิกส์

5.5 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่
     เกีย่ วข้องในกระบวนการผลิต
     สัตว์และสัตว์เลีย้ งในชุมชน
6. การสือ่ สารเพือ่ สร้างความรูท้ ี่
ถูกต้อง ความเข้าใจ ความเชือ่ มัน่
6.1 สร้างภาพลักษณ์ “แพทย์แผนไทย”
และ “การรักษาด้วยสมุนไพรไทย”
     ในระดับภูมภิ าค
6.2 จัดรณรงค์ระดับชาติเพือ่
     สือ่ สารความรูแ้ ละวิธกี ารใช้
     สมุนไพรทีถ่ กู ต้อง เพือ่ การใช้
    สมุนไพรเป็นยาสามัญประจ�ำ
    บ้านให้กบั ประชาชน
1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ ร้อยละ10
2. มีคลินกิ การแพทย์แผนไทยและ
   การแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร
   ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน
   ร้อยละ 80
3. มีมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบตั ใิ น
การรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย
   (CPG) 4 โรค
4. มีการวิจยั ยาต�ำรับแผนไทยเพือ่
   เพิม่ รายการยาในบัญชียาหลัก
   แห่งชาติ 10 ต�ำรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบาย
   สมุนไพรแห่งชาติ
2. เสนอร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   พ.ศ. …..
3. มีฐานข้อมูลเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ
   ของสมุนไพรในประเทศไทย
4. มีแผนการวิจยั สมุนไพรทีช่ ดั เจน
   และมีกลไกการจัดสรรงบประมาณ
   การวิจยั 5,000 ล้านบาท
5. มีการก�ำหนดสมุนไพร Product
   Champion และมาตรการส่งเสริม
   สมุนไพร Product Champion
   เป็นรายชนิด
6. เกิดเมืองสมุนไพร (Herbal City)
   1 จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2
5. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่
   อย่างน้อย 10 รายการเข้าสู่
กระบวนการยืน่ ค�ำขอ
Geographical Identification
6. มีการขยายช่องทางการ
   จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   สูต่ ลาดต่างประเทศ เช่น การ
   ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
   สุขภาพ และงานมหกรรม
   สมุนไพรแห่งชาติ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์ระยะสั้นปี 2560 (Quick Win)

6. มีบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ
   สมุนไพรเพิม่ ขึน้ 8 แห่ง ด้วยห้อง
   ปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรฐาน ISO 17025
7. มีสารมาตรฐานส�ำหรับควบคุม
   คุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพรอย่างน้อย
   2 ชนิดสมุนไพร
8. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรใน
   ต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai
   Herbal Pharmacopoeia, THP)
   เพิม่ ขึน้ 15 รายการ

5. มีมาตรฐานเภสัชต�ำรับของ
   ยาต�ำรับ (Thai Preparation
   Herbal Pharmacopoeia)
   อย่างน้อย 5 รายการ
6. มีชมุ ชนเข้มแข็งในการ
   สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพร
   อย่างน้อย 1,000 ต�ำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

13

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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บทที่

14

ความสำ�คัญ

ของการพัฒนาสมุนไพรไทย
“สมุนไพรไทย” เป็นเอกลักษณ์ซงึ่ สะท้อน

วั ฒ นธรรมความเป็ น ชาติ ไ ทยที่ ไ ด้ สั่ ง สมมาแต่ โ บราณกาล
ประเทศไทยมีองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการใช้สมุนไพรเพือ่ วัตถุประสงค์
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ เพือ่ เป็นเครือ่ งประกอบในอาหารคาว-หวาน เป็นยา
รักษาโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยอาศัย
ศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาความสวยงาม
รักษาบาดแผล หรือแม้แต่ใช้เป็นยาอายุวฒ
ั นะ ภูมปิ ญ
ั ญาเหล่านีไ้ ด้
รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยอยู่ในวิถี
การด�ำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ท�ำให้มีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพรไทยยังมีค่อนข้างน้อย ไม่เป็น
ระบบ และไม่ต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
อุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพยากรทางชีวภาพ ซึ่งเอื้อต่อการ
สัง่ สมภูมปิ ญ
ั ญาและองค์ความรูก้ ารใช้สมุนไพรมาเป็นเวลายาวนาน
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ซึง่ มีความหลากหลายทางชีวภาพของ
พันธุ์พืชและสัตว์สูงเป็นอันดับต้นของโลก โดยมีพืชสมุนไพรอยู่
ภายในประเทศประมาณ 11,625 ชนิด ซึ่งประมาณ 1,800 ชนิด
หรือร้อยละ 15.5 ของทั้งหมดนั้นได้มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ปัจจุบนั ความต้องการใช้สมุนไพรเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็วทั้งความต้องการในการบริโภคเพื่อ
การสร้ า งเสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน
รวมถึ ง ความต้ อ งการในการแปรรู ป เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิม่ ของสมุนไพรต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และสร้างความหลากหลาย
ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสมุ น ไพร ๆ ส่ ง ผลให้
สมุ น ไพรถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย อุตสาหกรรมผลิตยา
พัฒนาจากสมุนไพร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารสกัดจากสมุนไพร
เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์สปา โดยสมุนไพรบาง
รายการเป็ น ที่ ต ้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคและผู ้ ผ ลิ ต
อย่างมากและสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับ
ประเทศ จากการประเมิ น ศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมสมุนไพร พบว่า อุตสาหกรรมสมุนไพร
เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถสร้าง
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ น ฐ า น ะ ที่ เ ป ็ น ส ่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-Curve)1 และที่ถูกคาดการณ์
ว่ า จะเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ
อนาคต (New Engine of Growth) ทีถ่ กู คาดการณ์
ว่าจะส่งผลให้เกิดการผลักดันความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ (New S-Curve) 2 โดยการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบของสินค้าและเทคโนโลยี และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับประชากรและประเทศ
ขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทในด้ า นสั ง คม
ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultural and
Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for
the Future)
2
ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
1

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของ
ประชากรไทยและประชากรโลก ส่งผลกระทบ
ต่อการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยองค์การ
อนามั ย โลกได้ ค าดการณ์ ว ่ า ในปี พ.ศ. 2593
ประชากรโลกกว่าครึง่ หนึง่ จะป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค3 โดยจากการพิจารณาสถิติ
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากร
ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548-2555 พบว่า ความชุกของ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรไทยอยู่ใน
ระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง
7 ปี4 (จาก 1,682,281 รายในปี พ.ศ. 2548 เป็น
3,099,685 ราย ในปี พ.ศ. 2555) นอกจากนี้ใน
ปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงถึง 52,150 ล้าน
บาท5 ยิ่งไปกว่านั้น จากโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงไปเข้าสูส่ ถานการณ์
สั ง คมผู ้ สู ง อายุ (Ageing Society) 6 ส่ ง ผลให้
เกิ ด ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพของประเทศที่
World Economic Forum, 2015
ข้อมูลอัตราความชุกต่อประชากรแสนคนของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5
โรคสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551–2555 พบว่าผู้ป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงมีอตั ราความชุกสูงสุดรองลงมาคือโรคเบาหวานโรคเรือ้ รังทาง
เดินหายใจส่วนล่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง (ทีม่ า:
อมราทองหงษ์, กมลชนกเทพสิทธาและภาคภูมิจงพิริยะอนันต์.
รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง พ.ศ. 2555. [ออน์ไลน์]. ส�ำนัก
ระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. แหล่งเข้าถึง
: h t t p : / / w w w . b o e . m o p h . g o . t h / fi l e s / r e port/20140109_40197220.pdf [30 มิถุนายน 2558])
5
http://www.:thaipublica.org, สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2559
6
การคาดการณ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมี
ผูส้ งู อายุประมาณ ร้อยละ 20 หรือ 14.5 ล้านคน จากประชากรทัง้ หมด
72.3 ล้านคน และประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2567-2568 (ที่ ม า : ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553))
3
4
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เพิ่ ม สู ง ขึ้ น 7 และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากการ
ด� ำ เนิ น การรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
แนวทางของการแพทย์แผนปัจจุบนั เท่านัน้ อาจส่ง
ผลอย่างรุนแรงต่อความมัน่ คงทางการเงินและการ
คลังในระบบสุขภาพของประเทศ ดังนัน้ การส่งเสริม
การใช้ ส มุ น ไพรไทยเพื่ อ การรั ก ษาโรคและ
สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับการใช้ยาและแนวทาง
การรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน จะเป็นการ
ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน
อีกทัง้ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพในภาพรวม และ
ส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศใน
อีกทางหนึ่ง
การพัฒนาสมุนไพรของประเทศเพื่อให้
สอดรับกับเป้าหมายเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้นนัน้
ต้องอาศัยการด�ำเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง แต่
ในปัจจุบันยังพบว่า การด�ำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาสมุนไพรไทยในด้านต่าง ๆ นั้นยังมีค่อนข้าง
น้อยและไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก National Health Account ปี 2555 โดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้ระบุวา่ ค่าใช้จา่ ยรวมด้านสุขภาพของประชาชนชาวไทย
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจาก 392,368.27 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น
434,237.38 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 และ 513,212.89 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2555 ตามล�ำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่เป็นตัวเงินร้อยละ 3.9 ในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 4.1
ในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2555 ตามล�ำดับ
7
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และการตลาดของสมุนไพรได้รบั การพัฒนาน้อยมาก
โดยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ จ ากมู ล ค่ า การผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมสมุนไพร มูลค่าทางการตลาดของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพร และมู ล ค่ า การส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมและการตลาดของสินค้าในประเภท
อืน่ ๆ นอกจากนี้ สัดส่วนมูลค่าการผลิต การบริโภค
และการส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นรูปของวัตถุดิบพืช
สมุนไพร (เครื่องเทศ พืช ผลไม้) มากกว่าในรูป
สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมาก ส� ำ หรั บ ปริ ม าณการใช้
สมุนไพรเพือ่ การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
ก็ยงั มีคอ่ นข้างน้อยเมือ่ เทียบการด�ำเนินการในภาพ
รวมของระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ
การจัดท�ำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 นี้
มีเป้าหมายในการก�ำหนดแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ รวมทัง้ แผนงานเพือ่ ส่งเสริมและให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทยทัง้ ในเชิงนโยบาย
และความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ และท�ำให้เกิดการ
พัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน การด� ำเนินการ
ดังกล่าวมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา ปัญหาทีจ่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการจัดการ
ตลอดจนการพิ จ ารณาประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ประเทศทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ก�ำหนดมาตรการ แผนงาน และ
แนวทางที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมุนไพร
ของประเทศ
ในการสะท้อนความส�ำคัญของการพัฒนา
สมุนไพรไทยเพื่อน�ำไปสู่แนวทางในการพัฒนาใน
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 นี้ เพื่อท�ำให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน และน�ำไปสู่การพิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนา การพิจารณาในบทนี้จึงเริ่มจากการ
สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นิ ย ามของสมุ น ไพร
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และการแบ่งประเภทของสมุนไพร ภาพรวมของ
อุ ต สาหกรรมสมุ น ไพร สถานการณ์ ก ารพั ฒ นา
สมุนไพรในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้ง
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาสมุนไพรไทย

และการประเมินสถานการณ์การพัฒนาเพือ่ น�ำไปสู่
การน� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ แผนแม่ บ ท ยุ ท ธศาสตร์
และมาตรการภายใต้แผนแม่บทในล�ำดับต่อไป

นิยามศัพท์
เพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและความครอบคลุมเกี่ยวกับการก�ำหนดยุทธศาสตร์
และมาตรการภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
ดังนั้นจึงควรมีนิยามของค�ำว่า “สมุนไพรไทย” ดังนี้

สมุนไพรไทย

หมายถึง พืช สัตว์ ธาตุวัตถุ สารสกัด ที่มีการใช้อยู่ในประเทศไทย และให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา
และต�ำรับยาในคัมภีร์โบราณของไทย อาหาร เครื่องส�ำอาง ที่มีส่วนผสมของสิ่งดังกล่าว เพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างเสริมสุขภาพ รักษาโรค และสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายถึง
(1) ยาจากสมุนไพร หมายความถึง ยาแผนไทย หรือยาตามองค์ความรูก้ ารแพทย์ทางเลือกอืน่
และให้ ห มายความรวมถึ ง ยาแผนโบราณที่ ใช้ กั บ มนุ ษ ย์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยา เพื่ อ การรั ก ษา
บ�ำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค ความเจ็บป่วยของมนุษย์
(2) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทีไ่ ด้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือธาตุวตั ถุ หรือทีม่ สี ว่ นประกอบส�ำคัญ
ที่ เ ป็ น หรื อ ได้ จ ากพื ช สั ต ว์ หรื อ แร่ หรื อ จุ ล ชี พ ซึ่ ง พร้ อ มที่ จ ะน� ำ ไปใช้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ที่ มุ ่ ง หมาย
ส�ำหรับ
(ก) ให้เกิดผลต่อสุขภาพ หรือการท�ำงานของร่างกายดีขึ้น หรือเสริมสร้างโครงสร้างหรือ
การท�ำงานของร่างกาย
(ข) ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
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(3) วัตถุทม่ี งุ่ หมายส�ำหรับใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(4) วัตถุอื่นที่ก�ำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่รัฐมนตรีประกาศ
วัตถุตาม (1) (2) หรือ (3) ไม่หมายความรวมถึง
(ก) วัตถุทมี่ งุ่ หมายส�ำหรับใช้ในการเกษตร การอุตสาหกรรม หรือการอืน่ ตามทีเ่ ลขาธิการก�ำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ข) วัตถุที่จัดเป็นยา อาหาร เครื่องกีฬา เครื่องมือเครื่องใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องส�ำอาง
เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ของอุตสาหกรรมสมุนไพร
การด�ำเนินการเชิงเศรษฐกิจที่
เกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรนั้ น ลั ก ษณะของ
อุ ต สาหกรรมสมุ น ไพรจะมี ลั ก ษณะที่
ประกอบด้วยการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
สมุนไพร (ต้นทาง) ที่มีความครอบคลุม
เกี่ยวกับการเพาะปลูกวัตถุดิบและการ
จัดการวัตถุดบิ ให้อยูใ่ นสภาพทีส่ ามารถน�ำไป
ผลิตต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป (เช่น
การท�ำสารสกัด และอื่น ๆ เป็นต้น) และ
การน� ำ เข้ า วั ต ถุ ดิ บ ในกรณี ที่ วั ต ถุ ดิ บ ที่
ผลิตขึน้ ภายในประเทศไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูผ้ ลิต (และผูบ้ ริโภคใน
บางส่วนที่มีการบริโภคโดยตรงที่ไม่มีการ
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติม) การผลิต
หรือการจัดบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริโภคประเภทต่าง ๆ (กลางทาง)
(ที่มีความครอบคลุมลักษณะการบริโภค
ประเภทต่าง ๆ เช่น การรักษาอาการของโรค การเสริมอาหารเพื่อท�ำให้ผู้บริโภคสามารถมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม) และช่องทางการน�ำไปสู่ผู้ที่มีความต้องการบริโภคประเภทต่าง ๆ (ปลายทาง) ที่เป็นการ
น�ำเอาผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นกระบวนการการจัดจ�ำหน่ายในลักษณะต่าง ๆ (กิจการค้าส่ง ค้าปลีก และอืน่ ๆ เป็นต้น)
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ท�ำให้สามารถสรุปห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมุนไพรได้ ตามที่ปรากฏในภาพที่ 1.18 ซึ่งมีความ
ครอบคลุมการจัดการ การส่งต่อ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการจากหน่วยหนึ่งในโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ไปยังอีกหน่วยหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนรวมในห่วงโซ่อุปทานต�่ำที่สุด
ภาพที่ 1.1: ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมุนไพร
ต้นทาง
การน�ำเข้าวัตถุดิบ

ประเทศจีน อินเดีย ลาว และ
เวียดนาม

วัตถุดิบในประเทศ

กลางทาง

ปลายทาง

อุตสาหกรรมยาสมุนไพร

ธุรกิจค้าส่ง

อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
สมุนไพร

ธุรกิจค้าปลีก

อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพร

บริการ

เกษตร / กลุ่มเกษตรกร /
สหกรณ์การเกษตร

อุตสาหกรรมอาหารเสริม
สมุนไพร

การส่งออก

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมของคณะท�ำงานกลุ่มสมุนไพรภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

โซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือเครือข่ายลอจิสติกส์คือการใช้ระบบของหน่วยงานคนเทคโนโลยีกิจกรรมข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรมา
ประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้จัดหาไปยังลูกค้ากิจกรรมของโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะแปรสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ให้กลายเป็นสินค้าส�ำเร็จแล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภคหรือEnd Customer)
8
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สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพร
1. สถานการณ์สมุนไพรในต่างประเทศ

1.1 ขนาดและอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรโลก
การส�ำรวจและรายงานโดย Nutraceutical World9 ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2008 ได้ระบุว่า
ตลาดสมุนไพรในทุกรูปแบบรวมกัน (ไม่รวมถั่วเหลือง สาหร่าย และเส้นใย) นั้น มีมูลค่ารวมประมาณ
8.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยอัตราการขยายตัวของสินค้าแต่ละประเภทนั้นเป็นร้อยละ 3-12 สัดส่วน
ของสินค้าสมุนไพรประเภทอาหารเสริมและเพือ่ รับประทานเป็นอาหารนัน้ ประมาณร้อยละ 30 ของตลาด
ทัง้ หมด ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมยาสมุนไพรมีขนาดประมาณครึง่ หนึง่ ของตลาดทัง้ หมด (4.4 หมืน่ ล้านเหรียญ
สหรัฐ) ส่วนแบ่งตลาดทีเ่ หลือเป็นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ ความงาม (1.4 หมืน่ ล้านเหรียญ
สหรัฐ) และเมื่อพิจารณาตลาดเครื่องส�ำอาง พบว่า ส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ
ร้อยละ 6 ของตลาดทั้งหมด ด้วยอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 8-12 ต่อปี ประเทศ
ที่มีมูลค่าทางการตลาดสมุนไพรที่สูง ได้แก่ เยอรมนี (ร้อยละ 28) ภูมิภาคเอเชีย (ร้อยละ 19) ญี่ปุ่น
(ร้อยละ 17) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 13) ประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป (ร้อยละ 12) และทวีปอเมริกาเหนือ
(ร้อยละ 11) ตามที่ปรากฏในภาพที่ 1.2
9

The Global Herbs & Botanicals Market ที่มา: http://www.nutraceuticalsworld.com
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ภาพที่ 1.2 : Global Herbal Medicines/ Supplement Markets Classified
by Region in 2013

ที่มา: Global Industry Analysis, Inc.

ขณะที่เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรในประเทศต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน
ภาพที่ 1.3 (ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553) จะพบว่า อัตราการเจริญเติบโตมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับ
มากกว่าร้อยละ 10 ไปจนถึงน้อยกว่าร้อยละ 0 โดยอัตราการเจริญเติบโตในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
ค่อนข้างน้อยหรือคงที่ซึ่งเกิดจากการที่ประเทศเหล่านี้เพิ่มกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบริโภคสมุนไพรและ
ยาแผนโบราณ ขณะที่ประเทศที่ก�ำลังพัฒนาเริ่มมีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้สมุนไพรและ
ยาแผนโบราณ รวมถึงประสิทธิภาพในการบรรจุหบี ห่อทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้เกิดการใช้และอัตราการเจริญเติบโต
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในกลุ่มประเทศเหล่านี้
ภาพที่ 1.3 : Herbal/ Traditional Growth in Selected Countries 2009-2010

ที่มา: www.euromonitor.com
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เมื่อพิจารณาจ�ำแนกรายประเภทของการบริโภค ปัจจุบัน สมุนไพรเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ
มากที่สุดในตลาดอาหาร อาหารเสริม (Nutraceuticals) และเวชส�ำอาง (Cosmeceuticals) โดยมีการ
เจริญเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในส่วนของการใช้งานนั้น หากพิจารณาในส่วนแบ่ง
ตลาดที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรค (Herbal Medicine) จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้สมุนไพร
เพื่อรักษาแบบตะวันตก10 (Western Herbalism) โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.9 ขณะที่การใช้
สมุนไพรเพื่อการรักษาแบบจีน (Traditional Chinese Medicine) มีสัดส่วนตลาดรองลงมา (ร้อยละ
34.6) ขณะทีส่ ดั ส่วนตลาดของการใช้งานทีเ่ หลือได้แก่ การใช้งานในลักษณะธรรมชาติบำ� บัด (ร้อยละ 8.2)
และอายุรเวท (ร้อยละ 6.3) ตามล�ำดับ ตามทีป่ รากฏในภาพที่ 1.4 และเมือ่ พิจารณาปริมาณความต้องการ
ที่จ�ำแนกตามพื้นที่พบว่า ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้แก่ ตลาดยุโรป ขณะที่ขนาดของตลาดการบริโภค
สมุนไพรที่มีอัตราการขยายตัวที่มากที่สุด ได้แก่ ตลาดสมุนไพรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณร้อยละ 9.111
ภาพที่ 1.4 : Global Herbal Supplements and Remedies Market & Projection

ที่มา: http://www.strategyr.com/MarketResearch/Herbal_Supplements_and_Remedies_Market_Trends.asp (February, 2015)

การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาแบบตะวันตก (Western Herbalism) หมายถึง แนวทางในการรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะ
ดั้งเดิมของประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทางด้านคลินิกและความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรของแพทย์และ
นักสมุนไพร โดยลักษณะของการใช้สมุนไพรในการรักษาจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการประสานร่วมกับสมุนไพรประเภทอื่น และประสิทธิภาพ
เฉพาะตัวของสมุนไพรในการรักษาอาการ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการพื้นฐานที่ขึ้นอยู่กับการศึกษาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ (Pharmocognosy) ที่มีความครอบคลุมการระบุคุณลักษณะและประสิทธิภาพของสมุนไพร การสกัด และการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรักษาโรคในลักษณะโรคและอาการเฉพาะต่าง ๆ
11
Global Industry Analysts, Inc., Global Market Share, Size & Demand Forecasts, February 2015
(ที่มา: http://www.strategyr.com/MarketResearch/Herbal_Supplements_and_Remedies_Market_Trends.asp)
10
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1.2 แนวโน้มของตลาดสมุนไพร
ผลการส�ำรวจตลาดและการคาดการณ์
โดย Global Industry Analysts, Inc. (ค.ศ. 2015)
ได้ ร ะบุ ผ ลการประมาณการว่ า ตลาดโลกด้ า น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร และการรักษา
ด้ ว ยสมุ น ไพร (Herbal Supplements and
Remedies) จะมีมูลค่าเท่ากับ 1.15 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐภายในปี ค.ศ. 2020 เนื่องจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วของการก�ำหนดให้เพือ่ ส่งเสริม
สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง รุ ก
ในการยกระดับของสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในโลกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความ
ตระหนักอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และแนวโน้มในการดูแล
สุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวม
ทั้งแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่ดูแลตนเอง
ส่ ง ผลให้ อุ ป สงค์ ที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ยิ่งไป
กว่านัน้ การพัฒนาเทคโนโลยีรวมทัง้ การศึกษาวิจยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มขีดความ
สามารถในการใช้สมุนไพรและสารสกัดต่าง ๆ ใน
การดูแลเกีย่ วกับระบบประสาท (Neurocognitive)
และฮอร์โมน (Hormone Functions) นอกจากนี้

ความนิยมในการใช้สมุนไพรธรรมชาติ (Organic
Herbal Medicines) ในการรั ก ษายั ง เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นทางเลือกในการดูแล
เกี่ยวกับการทดแทนฮอร์โมนและการดูแลระบบ
ประสาท ที่มีต้นทุนในการด�ำเนินการที่ถูกและ
ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
รักษาโดยการแพทย์กระแสหลัก
เหตุผลเบื้องหลังกระแสดังกล่าวได้แก่
การเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของโรคหั ว ใจและ
หลอดเลื อ ด เบาหวาน และความดั น โลหิ ต สู ง
โรคเรือ้ รังประเภทต่าง ๆ และภาระต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพตามแนวทางของการ
แพทย์กระแสหลัก นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคม
ผูส้ งู อายุ การลดลงของรายได้ครัวเรือน รวมทัง้ การ
ไม่ ค รอบคลุ ม ของสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการรั ก ษา
พยาบาลของระบบประกันสุขภาพ (ทัง้ ทีด่ ำ� เนินการ
โดยภาครัฐและภาคเอกชน) ประเด็นเหล่านี้กดดัน
ให้ประชาชนมีความจ�ำเป็นในการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับที่
สามารถควบคุมได้ของตน ยิ่งไปกว่านั้น ความ
สามารถของระบบอินเตอร์เน็ตทั้งในด้านความ
สามารถในการเจาะเข้ า สู ่ ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย และ
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ความรวดเร็วและแพร่หลายในการเข้าถึง ทั้งใน
ลั ก ษณะของร้ า นค้ า ปลี ก ออนไลน์ เว็ บ ไซต์ ที่ มี
การน� ำ เสนอวี ดี โ อในการโฆษณาและชี้ แ จง
สรรพคุ ณ ต่ า ง ๆ และเครือข่ายสัง คมออนไลน์
ทีเ่ ป็นช่องทางในการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด
รวมทั้งการกระจายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แนวโน้มดังกล่าวนีส้ ามารถสรุปได้วา่ การ
ใช้สมุนไพรเป็นแนวโน้มทางด้านสุขภาพที่ก�ำลัง
เพิม่ ขึน้ โดยส่วนทีส่ ามารถสร้างรายได้และผลก�ำไร
มากที่สุดได้แก่ส่วนของการใช้สมุนไพรเพื่อเป็น
อาหารเสริม โดยเฉพาะในส่วนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการ
เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น การส่ ง เสริ ม การท� ำ งาน
ของระบบร่างกาย การให้พลังงาน การเสริมสร้าง
ความแข็งแรง รวมทั้งการผ่อนคลาย นอกจากนี้
ผู ้ ป ระกอบการยั ง พิ จ ารณาในส่ ว นของการ
พัฒนาการใช้สมุนไพรในฐานะอาหารเสริมส�ำหรับ
สตรี เนื่องจากเพศหญิงมีความต้องการเฉพาะที่
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เกี่ยวเนื่องกับการเจริญพันธุ์ นอกเหนือไปจากการ
ที่เพศหญิงมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความ
นิยม ลักษณะการด�ำรงชีวิต และความสนใจที่
รวดเร็ว และหลากหลายที่น�ำไปสู่ความสามารถ
ในการสร้างรายได้ที่สูงหากผู้ประกอบการหรือ
ผู้ผลิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการเหล่านั้นได้อย่าง
เหมาะสมและทันท่วงที เช่น การดูแลสุขภาพในช่วง
ก่อนและหลังเป็นประจ�ำเดือน (Handling of Pre
and Post Menstrual Conditions) และการดูแล
สุขภาพในช่วงหมดประจ�ำเดือน (Menopause
Symptoms) เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคเพศหญิงนั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความ
ส�ำคัญในการพัฒนาตลาดสมุนไพร
1.3 ตลาดที่มีศักยภาพ
ผลการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มตลาด
ดังกล่าวข้างต้น ได้ระบุวา่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ เป็น
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ภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่รวดเร็วที่สุด
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับ
ร้อยละ 9.1 ตลอดช่วงระยะเวลาของการประมาณการ
(ปี ค.ศ. 2013-2020) ผลการคาดการณ์ดังกล่าว
มี ที่ม าจากการลั กษณะวัฒ นธรรมประเพณีข อง
ภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้สมุนไพรเพื่อ
การรั ก ษาและดู แ ลสุ ข ภาพ และความเชื่ อ มั่ น
เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย ของ
สมุ น ไพรและส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น สมุ น ไพรของ
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศทีม่ รี ากฐาน
เกี่ยวกับสมุนไพรอย่างมากอย่างประเทศอินเดีย
และจี น ยั ง ได้ มี ก ารจั ด เตรี ย มสภาพแวดล้ อ ม

อย่ า งครบถ้ ว นที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ส มุ น ไพรใน
ลั ก ษณะที่ ทั น สมั ย เพิ่ ม ขึ้ น ภายในภู มิ ภ าค โดย
ประเทศจีนมีฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผลิต (Supplier)
สมุนไพรที่เป็นอาหารเสริมรายใหญ่ให้แก่ตลาด
สหรัฐอเมริกา และตลาดยุโรปตะวันตก
นอกจากนี้ หากพิจารณาในลักษณะของ
การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาแล้วภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีขนาดของตลาดในส่วนนี้
ใหญ่ที่สุด ซึ่งครอบคลุมทั้งประเภทย่อยของการใช้
สมุนไพรเพือ่ การรักษาอย่างการใช้สมุนไพรเพือ่ การ
รักษาแบบจีน และแบบอินเดีย เป็นต้น

2. สถานการณ์สมุนไพรในประเทศ

2.1 การผลิตพืชสมุนไพรและวัตถุดิบสมุนไพร: มีประเด็นที่สำ� คัญที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
		
2.1.1 สถานการณ์วัตถุดิบสมุนไพร ในประเทศไทย พืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักคุณสมบัติ
และน�ำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มีประมาณ 800-1,800 ชนิด12 นอกจากนี้ มีพันธุ์พืชของไทยที่
ทราบชือ่ วิทยาศาสตร์แล้ว 20,000 ชนิด ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของพันธุพ์ ชื ทีพ่ บทัว่ โลก ซึง่ เป็นพืชสมุนไพร
ที่หายากและพืชที่ถูกคุกคาม จ�ำนวน 1,131 ชนิด ซึ่งหากยังไม่มีการจัดการวัตถุดิบสมุนไพรที่ดี และ
ไม่มกี ารปลูกหรือขยายพันธุท์ ดแทน ก็จะท�ำให้สมุนไพรในธรรมชาติอยูใ่ นภาวะถูกคุกคามและอาจสูญพันธุ์
ได้ในอนาคต13 โดยแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทยมาจาก 3 แหล่งที่ส�ำคัญ ได้แก่
12
13

ส�ำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, 2553
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549
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(1) สมุนไพรที่ได้จากการปลูก ข้อมูลจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุวา่ ปัจจุบนั แหล่ง
ปลูกพืชสมุนไพรกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ซึง่ สามารถ
จ�ำแนกได้เป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อการค้ารวม
48,727 ไร่ ผลผลิตรวม 190,166 ตัน โดยพืช
สมุนไพรที่มีรายงานเนื้อที่การเพาะปลูก ได้แก่
กระชายด�ำ  ขมิ้นชัน บัวบก กระเจี๊ยบแดง ไพล
ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ กระวาน ค�ำฝอย
ตะไคร้หอม พลูคาว เพชรสังฆาต ดีปลี มะระขี้นก
ว่านชักมดลูก กฤษณา จันทน์เทศ พริกไทย ส้มแขก
มะแขว่น พลู และสมุนไพรอื่น ๆ14 ซึ่งในภาพรวม
พบว่า พืน้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพรเพือ่ การค้ามีไม่มากนัก
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ พื้ น ที่ ท� ำ การเกษตรกรรม
ทั่วประเทศ เนื่องจากเกษตรกรมีทางเลือกในการ
ผลิ ต พื ช อื่ น ๆ และยั ง ขาดความชั ด เจนเรื่ อ ง
ตลาดสมุนไพร ยิ่งไปกว่านั้น การผลิตพืชสมุนไพร
ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะพืชผสมผสานในครัวเรือน
มากกว่ า การผลิ ต ในระบบการค้ า จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ มี
การรายงานข้อมูลในส่วนนี15้
กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร เกษตรกรผู้ปลูก
สมุนไพรมีจ�ำนวน 12,476 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนที่ด�ำเนินกิจการ
ด้านแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม
115 วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสามารถจ�ำแนกตามสินค้า
และบริการรวม 221 ผลิตภัณฑ์/บริการ
(2) สมุ น ไพรที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ธรรมชาติ
สมุนไพรหลายชนิดในต�ำรับยาแผนโบราณต้องเก็บ
จากป่าธรรมชาติ ซึ่งยังขาดระบบการจัดการที่ดิน
และการปลูกหรือขยายพันธุท์ ดแทน ท�ำให้สมุนไพร
ในธรรมชาติมีปริมาณลดน้อยลง ขาดแคลนและ
กรมส่งเสริมการเกษตร, รายงานข้อมูลสถานการณ์ผลิตพืช ปี
2558/59, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
15
กรมส่งเสริมการเกษตร, สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืช
สมุนไพร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
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อาจสู ญ พั น ธุ ์ ไ ด้ ใ นอนาคต เช่ น ข้ า วเย็ น เหนื อ
ข้าวเย็นใต้ ชะเอมเหนือ ชิงชี่ เถาวัลย์เปรียง ฝาง
สมุลแว้ง สารพัดพิษ ล�ำพันหางหมู ล�ำพันแดง หัว
ร้อยรู และอบเชยไทย เป็นต้น นอกจากนี้สมุนไพร
บางชนิดต้องมีการน�ำเข้าเพือ่ ทดแทนการขาดแคลน
วัตถุดบิ ซึง่ มีปญ
ั หาของชนิดพันธุท์ อี่ าจแตกต่างจาก
การใช้แบบเดิม และส่งผลต่อคุณภาพของยา จึง
จ�ำเป็นต้องมีการขยายพันธุ์ น�ำจากป่ามาปลูก และ
ปลูกทดแทนเพื่อการใช้สมุนไพรอย่างยั่งยืน
(3) สมุนไพรที่ได้จากการน�ำเข้า ปริมาณ
การน� ำ เข้ า สมุ น ไพรในปั จ จุ บั น ยั ง ค่ อ นข้ า งสู ง
เป็นการน�ำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรเฉพาะที่เป็นยา
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สมุ น ไพรบางชนิ ด ไม่ ใ ช่ พื ช ท้ อ งถิ่ น ของไทย
แต่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย เช่น สมุนไพร
กลุม่ โกฐ, สมุนไพรกลุม่ เทียน เป็นต้น หรือสมุนไพร
บางชนิดไม่ทราบแหล่งปลูก และแหล่งซื้อ การ
น�ำเข้าสะดวกกว่ามีพ่อค้าคนกลางจัดการ หรือมี
ราคาต�่ำกว่าที่ซื้อในประเทศ ดังนั้น หากมีการ
จัดการวัตถุดิบที่ดี มีการวางแผนการปลูกก็อาจ
ลดการน�ำเข้าได้
ความต้ อ งการและการขาดแคลน
วัตถุดิบสมุนไพร: ปัจจุบัน มีวัตถุดิบสมุนไพรที่
หมุนเวียนในตลาดซึ่งมีความต้องการใช้มากกว่า
300 รายการ โดยเฉพาะการใช้ในยาต�ำรับซึ่งทวี

ความส�ำคัญมากขึน้ กว่าการใช้ยาสมุนไพรเดีย่ ว โดย
สมุนไพรหลายชนิดมีปริมาณการใช้น้อย ท�ำให้
เกษตรกรไม่ท�ำการเพาะปลูก แต่เก็บวัตถุดิบที่ได้
จากป่าธรรมชาติโดยไม่มกี ารปลูกทดแทน ประกอบ
กับการลดน้อยลงของพื้นที่ป่าไม้ และยังไม่มีการ
ศึ ก ษาการพั ฒ นาการผลิ ต จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
ขาดแคลนวัตถุดบิ หลายชนิด โดยขณะนีม้ สี มุนไพร
6 ชนิด ที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงและมีโอกาส
เติบโตในอนาคต ได้แก่ กระชายด�ำ  มะขามป้อม
ขมิน้ ชัน กวาวเครือขาว บัวบก และไพล ยังไม่มกี าร
บริหารจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานที่เหมาะสม
จึ ง เกิ ด ปั ญ หาวั ต ถุ ดิ บ ขาดแคลน หรื อ วั ต ถุ ดิ บ
คุณภาพไม่ดีเพียงพอ ในบางครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งคุกคาม
ต่อภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรม และการส่งออก
ที่จ�ำเป็นต้องแก้ไข ขณะที่สมุนไพรบางชนิดเกิด
ภาวะการขาดแคลนทีเ่ นือ่ งมาจากการทีม่ อี ตั ราการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง และความ
ต้ อ งการส่ ง ออกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ท� ำให้ ค วามต้ อ งการ
วัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ขณะทีย่ งั ไม่มกี ารบริหารจัดการการ
ผลิตที่เหมาะสม เช่น ไพล ซึ่งมีการเก็บเกี่ยวเพียง
ฤดูเดียวแต่เกิดการขาดแคลนจนถึงในปัจจุบัน
2.1.2 สถานการณ์ด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพร
วั ต ถุ ดิ บ ส มุ น ไ พ ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานเป็นหัวใจส�ำคัญในการท�ำให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติคงที่ ปัจจุบัน
วัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทยส่วนมากยังคงเก็บ
จากป่ า บางส่ ว นปลู ก ในครั ว เรื อ น และมี ก าร
สนั บ สนุ น การปลู ก สมุ น ไพรเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด การ
ผลิตวัตถุดิบ ในระดับการค้าเพื่อป้อนเข้าสู่ภาค
อุตสาหกรรมยังมีน้อย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้าน
มาตรฐานคุณภาพวัตถุดบิ ทัง้ ด้านองค์ประกอบทาง
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เคมีทไี่ ม่สม�ำ่ เสมอ การปนเปือ้ นจุลนิ ทรีย์ การปนเปือ้ น
สารหนู โลหะหนัก และการปนเปื้อนสารพิษจาก
สารเคมีการเกษตรโดยในกลุ่มวัตถุดิบสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์ ส่วนมากเกิดจากการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดจาก
ขั้ น ตอนการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการ
คัดเลือก การล้างท�ำความสะอาด กระบวนการ
ท�ำให้แห้ง การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึง
ความสะอาดของภาชนะที่เ ก็บ และสถานที่เ ก็บ
ไม่ดีพอ ซึ่งในภาพรวมที่ผ่านมาการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่แหล่ง
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม แนวทางในการยกระดับ
คุณภาพสมุนไพรให้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความต้องการ
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วัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐานมีมากขึน้ เนือ่ งจากกฎระเบียบ
การค้ า การใช้ วั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรที่ ดี จ ะส่ ง ผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค เกษตรกรที่ผลิตสมุนไพรตาม
มาตรฐานเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practice,
GAP) และได้ รั บ การรั บ รองแปลงผลิ ต แล้ ว มี
จ�ำนวน 1,185 ราย แต่ยังมีเกษตรกรจ�ำนวนมากที่
ต้องปรับปรุงการผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรให้มคี ณ
ุ ภาพ
กล่าวคือ มีสารส�ำคัญออกฤทธิ์ ไม่มีการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ เชื้อรา โลหะหนัก และสิ่งเจือปนอื่น
เกินมาตรฐานส�ำหรับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปลูกพืชสมุนไพร
แบบผสมผสานโดยไม่ ใช้ ส ารเคมี แ ละปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
ด้วยเหตุผลและแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กับการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่
ต้นทาง ซึ่งได้แก่ กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว
การแปรรูป และการเก็บรักษา โดยสมุนไพรบางชนิด
ต้องมีการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการเฉพาะเพื่อให้ได้
คุณภาพทางยาตามข้อก�ำหนด เช่น บัวหลวง โดย
ต้องใช้เฉพาะเกสรดอกบัวที่บานแล้วเพื่อให้ได้
คุณภาพตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นต้น แต่การ
เก็บเกี่ยวบัวหลวงเพื่อใช้ ในตลาดไม้ดอกจะเก็บ
ดอกที่ยังไม่บาน ท�ำให้คุณภาพของเกสร บัวหลวง
ลดลง เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้นำ� ไปสู่ความจ�ำเป็น
ในการจัดท�ำมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยว
เพื่อให้ได้การผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรียใ์ นการผลิตสมุนไพรให้
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ลดการปนเปื้อน
จากการปลูกตามมาตรฐานวัตถุดิบ การก�ำหนด
ข้อก�ำหนดมาตรฐานตามองค์ความรู้การแพทย์
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แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงข้อก�ำหนด
มาตรฐานคุณภาพวัตถุดบิ ในการผลิตยาไทย ทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เช่น Thai Herbal
Pharmacopoeia จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ในการสร้างมาตรฐานวัตถุดบิ ควบคูก่ บั การส่งเสริม
ให้มีการด�ำเนินการอย่างเหมาะสม จะเป็นการ
แก้ ป ั ญ หาคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาพื้ น ฐาน
ที่สำ� คัญของการผลิตสมุนไพร
2.2 อุ ต สาหกรรมสมุ น ไพรของ
ประเทศไทย
สมุนไพรมีการใช้ในหลายอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณ หรือ
อุตสาหกรรมที่มีการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ท�ำสารสกัดจากสมุนไพร เป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับผลิตยาแผนปัจจุบันบางชนิด เป็นส่วนผสม
กับเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์สปา
2.2.1 จ�ำนวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
จากการรวบรวมข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า จ�ำนวนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่สะท้อนจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ในปัจจุบันประกอบด้วย16
ผู้ (สถานที่) ผลิตยาสมุนไพร (ยาแผน
โบราณ) : มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 950 แห่ง โดย
สามารถจ�ำแนกได้เป็นกรุงเทพมหานคร 289 แห่ง
ภูมิภาค 661 แห่ง (ที่มา:สถิติใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักร ประจ�ำปี พ.ศ.
2557, ส�ำนักยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา17) โดยมีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ ี (Good Manufacturing
ข้อมูลบางส่วนอาจมีความทับซ้อนกันเนื่องจากสถานที่ผลิตอาจ
ท�ำการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากกว่า1 ประเภท
17
ส�ำนักยาส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สถิติใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยาทัว่ ราชอาณาจักรประจ�ำปี2557, สืบค้นเมือ่
วันที่ 22 มิถุนายน2559, สืบค้นจากhttp://drug.fda.moph.go.th/
zone_search/files/sea001_d19.asp
16

Practice, GMP) ฉบับอาเซียน จ�ำนวน 25 แห่ง
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของสถานประกอบการผลิต
ยาแผนโบราณทั้งหมด และปัจจุบันได้ถูกยกเลิก
ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง GMP
ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ประกาศ ณ วันที่
22 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร18: มีจำ� นวน
รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง โดยสามารถจ�ำแนกได้เป็น
ประเภทเข้าข่ายโรงงาน 15 แห่งและไม่เข้าข่าย
โรงงาน 6 แห่ง(ที่มา: สถิติจ�ำนวนสถานที่ผลิตน�ำเข้าอาหารจ�ำแนกตามประเภทอาหารทีอ่ นุญาต
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555, ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)
ผู้ผลิตเครื่องส�ำอาง: มีจ�ำนวนโรงงาน
ผลิตเครื่องส�ำอางรวม 200 แห่ง (ที่มา: สมาคม
ผู้ผลิตเครื่องส�ำอาง สถานะเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2559)
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาเกีย่ วกับขนาด
ของผู้ประกอบการที่ปรากฏในฐานข้อมูลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า
ในปัจจุบนั มีจำ� นวนโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสมุนไพรจ�ำนวน 106 แห่ง ทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม จะเห็นได้วา่ เป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ย
เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนโรงงานทั้งหมด ตามที่
ปรากฏในตารางที่ 1.1
ข้อมูลตามฐานข้อมูลไม่ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเป็น
สมุนไพรเท่านั้น
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, งานบริการข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ต, สถิติจ�ำนวนสถานที่ผลิต-น�ำเข้า
อาหารจ�ำแนกตามประเภทอาหารที่อนุญาตประจ�ำปี2555, สืบค้น
เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2559, สืบค้นจากhttp://fdaolap.fda.moph.
go.th/logistics/Stat/Serch_stat.asp?id=stat&pdttpcd_
food=FF
18
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ตารางที่ 1.1
จ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร จ�ำแนกตามประเภทโรงงานและขนาด
ประเภทอุตสาหกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

รวม

1. ยาสมุนไพร

S
6

M
23

L
6

2. เครื่องดื่มและอาหารสมุนไพร

2

21

5

28

3. อาหารเสริมสมุนไพร

-

5

2

7

4. เครื่องส�ำอางสมุนไพร
5. อื่น ๆ
รวม

4
12

11
16
76

5
18

16
20
106

35

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมของคณะท�ำงานกลุ่มสมุนไพรภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

จากลักษณะของผูผ้ ลิตดังกล่าวจะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศไทยถูกด�ำเนินการ
โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากที่สุด (ร้อยละ 98) ดังนั้นหากต้องการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยทัง้ ระบบควรจะต้องร่วมผลักดันให้อตุ สาหกรรม
เหล่านีเ้ ปลีย่ นแปลงและปรับตัวโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพร19
ร่วมกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตลอดจน
การน�ำภูมิปัญญามาประยุกต์กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความ
หลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทและความต้องการได้อย่างเหมาะสม

ผลิตภาพการผลิต (Productivity) คือ การใช้ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต โดยแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตสามารถท�ำได้ 2 แนวทาง คือ (1) การปรับปรุงงานและวิธีการท�ำงาน จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และ (2) การยกระดับมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเปลี่ยนฐานเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่สามารถ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ในกรณีของอุตสาหกรรมสมุนไพรนั้น การด�ำเนินการสามารถเป็นไปได้ 3 ส่วน คือ การเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต การเพิม่ ผลิตภาพแรงงานหรือบุคลากรในอุตสาหกรรม และการเพิม่ ผลิตภาพด้านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมโดยใช้จดุ แข็งด้าน
ความหลากหลายของวัตถุดิบสมุนไพร ประสานกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตลอดจนภูมิปัญญาร่วมกันพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้
19
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2.2.2 สถานการณ์ ด ้ า นการรั บ รอง
มาตรฐานการผลิต
โรงงานยาแผนไทยส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเล็กในครัวเรือนซึง่ มีเครือ่ งจักรทีล่ า้ สมัย ไม่มี
ศั ก ยภาพในการวิ จั ย และพั ฒ นา และไม่ มี ง บ
ประมาณลงทุน20 ดังนั้น ในการพัฒนาส่งเสริมด้าน
มาตรฐานในอุ ต สาหกรรมยาแผนไทยและยา
สมุ น ไพร จึ ง ควรจั ด การตามศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรม ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน GMP สมุนไพร ควรส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
ต่อยอดไปสูก่ ารได้ GMP ทีส่ งู ขึน้ จนถึงมาตรฐาน
หลักปฏิบัติที่ดีในการทดลองทางคลินิก (Good
Clinical Practice : GCP) เพือ่ เป็นการพิสจู น์ความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลการใช้ยาในคน
(2) อุ ต สาหกรรมยาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองมาตรฐาน GMP สมุนไพร แต่มีศักยภาพที่
จะพัฒนาได้สูง   ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเก่ามีขนาด
กลางถึ ง ขนาดใหญ่ การบริ ห ารจั ด การให้ ไ ด้
20 รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์และคณะ, 2549

มาตรฐาน GMP ค่อนข้างยากหน่วยงานภาครัฐจะ
ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ ให้ค�ำปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการผลิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน GMP สมุนไพร
(3) อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP สมุนไพร และมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาได้ตำ 
�่ เป็นอุตสาหกรรมยาขนาดเล็ก มีการ
ผลิตแบบครัวเรือน มีการสืบทอดกันมายาวนาน มี
สูตรต�ำรับยาที่มีการพิสูจน์การใช้มายาวนาน การ
ท�ำให้ได้มาตรฐาน GMP สมุนไพร เป็นไปได้ยาก
ต้องใช้เงินทุนสูง ถ้ารัฐประกาศบังคับใช้มาตรฐาน
GMP สมุนไพร ก็จะเป็นการท�ำลายระบบการผลิต
แบบเก่านี้ สูตรต�ำรับยาบางอย่างอาจสูญหายไปได้
แนวทางการจัดการอาจท�ำได้โดยจ้างโรงงานที่ได้
มาตรฐาน GMP สมุนไพรแล้ว หรือโรงพยาบาลที่
มีการผลิตยาสมุนไพรด�ำเนินการผลิตต�ำรับยาสูตร
เหล่านั้น โดยมีการจัดการความรู้ร่วมกันทั้งใน
กระบวนการผลิต และการจัดการวัตถุดิบ ขณะ
เดี ย วกั น ก็ ค วรมี อ งค์ ก รที่ เข้ า มาพั ฒ นาจั ด การ
ความรู้ เพือ่ พัฒนาสูร่ ะบบมาตรฐาน GMP สมุนไพร
ต่อไป
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(4) อุ ต สาหกรรมในระดั บ ชุ ม ชน โดย
เฉพาะในกลุ่มสินค้า 1 ต�ำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ใช้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
ทีก่ ำ� หนดมาตรฐานกว่า 2,000 รายการ มีผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน 687 รายการ มีจำ� นวน
ผู้ได้รับการรับรอง 11,755 ราย21 จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยสามารถพั ฒ นายกระดั บ สมุ น ไพร
ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อ
ถือของผู้บริโภคในประเทศ และส่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2.2.3 ปริมาณการส่งออกและการน�ำเข้า
สมุนไพรของประเทศไทย
การบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการส่งออกและ
การน�ำเข้าสมุนไพรในระบบการค้าระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยนัน้ (พิกดั อัตราอากรกรมศุลกากร
21

ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556

(Harmonized System Code: HS Code) ได้
ปรากฏในส่วนของสมุนไพรไทยประเภทพรรณไม้
และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิด
ที่ใช้ประโยชน์หลักในการท�ำเครื่องหอมในทาง
เภสัชกรรมหรือส�ำหรับฆ่าแมลง รา ฯลฯ (HS 1211)
และสมุนไพรไทยประเภทน�ำ้ เลีย้ ง (แซป) และสิง่ สกัด
จากพืช สารจ�ำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก
(เพกติ เ นด) และเกลื อ ของเพกติ ก (เพกเตด)
รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล ฯลฯ (HS 1302)
โดยมีปริมาณการส่งออกและการน�ำเข้า ตามที่
ปรากฏในตารางที่ 1.2-1.5 อย่างไรก็ตาม จะเห็น
ได้ ว ่ า ลั ก ษณะของการจ� ำ แนกข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
สมุนไพรดังปรากฏนั้น ยังไม่สามารถท�ำให้เกิด
การบันทึกข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสมุนไพรของประเทศได้
อย่างเป็นระบบ และสามารถสะท้อนภาพรวมของ
อุตสาหกรรมสมุนไพรอย่างถูกต้อง

ตารางที่ 1.2
ปริมาณการส่งออกสมุนไพรไทยประเภทพรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล)
ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการท�ำเครื่องหอมในทางเภสัชกรรมหรือส�ำหรับฆ่าแมลง รา ฯลฯ
(HS 1211)
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศเป้าหมาย
2556
2557
2558
ส่งออก/ ปี
โลก
432.2
440.6
431.6
ญี่ปุ่น
118.7
118.2
130.2
จีน
149.2
157.7
114.4
ฮ่องกง
65.7
72.7
94.0
ที่มา: Thailand Trading Report ระบบฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย (http://www2.ops3.
moc.go.th), เอกสารประกอบการประชุมของคณะท�ำงานกลุม่ สมุนไพรภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559
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ตารางที่ 1.3
ปริมาณการส่งออกสมุนไพรไทยประเภทน�ำ้ เลีย้ ง (แซป) และสิง่ สกัดจากพืช สารจ�ำพวกเพกติก
เกลือของกรดเพกติก (เพกติเนด) และเกลือของเพกติก (เพกเตด) รวมทัง้ วุน้ ทีไ่ ด้จากสาหร่ายทะเล ฯลฯ
(HS 1302)
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศเป้าหมาย
2556
2557
2558
ส่งออก/ ปี
โลก
211.9
226.5
206.1
พม่า
82.2
89.8
90.6
สหรัฐอเมริกา
28.4
25.5
30.2
ฟิลิปปินส์
0.7
1.3
11.7
ที่มา: Thailand Trading Report ระบบฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย (http://www2.ops3.
moc.go.th), เอกสารประกอบการประชุมของคณะท�ำงานกลุม่ สมุนไพรภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1.4
ปริมาณการน�ำเข้าสมุนไพรไทยประเภทพรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล)
ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการท�ำเครื่องหอมในทางเภสัชกรรมหรือส�ำหรับฆ่าแมลง รา ฯลฯ
(HS 1211)
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศเป้าหมาย
2556
2557
2558
ส่งออก/ ปี
โลก
535.8
542.2
601.4
จีน
387.6
396.9
428.4
อินเดีย
52
58.2
55.6
ลาว
21.5
21.5
24.4
ที่มา: Thailand Trading Report ระบบฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย (http://www2.ops3.
moc.go.th), เอกสารประกอบการประชุมของคณะท�ำงานกลุม่ สมุนไพรภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
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ตารางที่ 1.5
ปริมาณการน�ำเข้าสมุนไพรไทยประเภทน�ำ้ เลีย้ ง (แซป) และสิง่ สกัดจากพืช สารจ�ำพวกเพกติก
เกลือของกรดเพกติก (เพกติเนด) และเกลือของเพกติก (เพกเตด) รวมทัง้ วุน้ ทีไ่ ด้จากสาหร่ายทะเล ฯลฯ
(HS 1302)
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศเป้าหมาย
2556
2557
2558
ส่งออก/ ปี
โลก
2,834.8
2,971.3
3,058.6
จีน
545.9
825.5
741.3
บราซิล
322.0
283.7
400.3
สหรัฐอเมริกา
286.6
248.9
290.1
ที่มา: Thailand Trading Report ระบบฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย (http://www2.ops3.
moc.go.th), เอกสารประกอบการประชุมของคณะท�ำงานกลุม่ สมุนไพรภายใต้คณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังปรากฏข้างต้น
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการส่งออกในแต่ละปีที่
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยในส่วนของสมุนไพร
ประเภท HS 1211 นั้น ประเทศที่มีปริมาณการ
ส่งออกมากที่สุด คือ ประเทศจีน รองลงมาคือ
ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ในส่วนของสมุนไพรประเภท
HS 1302 นั้น ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกมาก
ที่สุด คือ ประเทศพม่า รองลงมา คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ขณะที่ในส่วนของการน�ำเข้านั้น
การน�ำเข้าสมุนไพรประเภท HS 1211 จากประเทศจีน
มากที่สุด รองลงมา คือ ประเทศอินเดีย ขณะที่
ในส่วนของการน�ำเข้าสมุนไพรประเภท HS 1302
นั้น ประเทศไทยได้มีการน�ำเข้าสมุนไพรประเภท
ดังกล่าวจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมา คือ
ประเทศบราซิล
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พืชสมุนไพรทีส่ ง่ ออกอยูใ่ นรูปวัตถุดบิ แห้ง
บดเป็นผง สารสกัดหยาบและผลิตภัณฑ์ โดยมูลค่า
การส่งออกพืชสมุนไพรในรูปวัตถุดิบแห้งและบด
เป็นผงเท่ากับ 245.47 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557
สมุนไพรที่ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ พริกไทย และ
ขมิ้นชัน ขณะที่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรมีมูลค่าการใช้และ
ส่งออกต่างประเทศรวมกว่า 80,000 ล้านบาท กลุม่ สปา
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท
และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท
ขณะที่การน�ำเข้าสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งใน
รูปวัตถุดิบและสารสกัด โดยในปี พ.ศ. 2557 มี
มูลค่าการน�ำเข้าในรูปวัตถุดิบ 1,099.61 ล้านบาท
ซึ่งสมุนไพรน�ำเข้าเป็นหลัก ได้แก่ พริกไทย อบเชย
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จันทน์แปดกลีบ ลูกจันทน์เทศ สมุนไพรกลุ่มโกฐ
สมุนไพรกลุ่มเทียน และอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ใน
อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ โดยน�ำเข้าจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย
เป็นหลัก
โดยเมื่ อ พิ จ ารณามู ล ค่ า การผลิ ต และ
การน�ำสั่งยาส�ำหรับยาแผนโบราณเข้ามาในราช
อาณาจักร ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1.6 จะเห็นว่า
มีมูลค่าน�ำเข้ายาแผนโบราณน้อยกว่ามูลค่าการ
ผลิต เห็นได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถ

ผลิตยาแผนโบราณใช้ภายในประเทศได้ แต่ขณะ
เดียวกันจะเห็นได้วา่ การได้รบั การรับรองมาตรฐาน
GMP ในอุตสาหกรรมยาสมุนไพรยังอยูใ่ นระดับต�ำ 
่
และหากไทยต้ อ งการตลาดยาสมุ น ไพรไปต่ า ง
ประเทศ ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP
PIC/S (Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme) มาใช้ อุตสาหกรรมผลิต
ยาแผนโบราณจะต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก
โดยการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
การผลิตตามข้อก�ำหนด GMP PIC/S

ตารางที่ 1.6
มูลค่าการผลิตและการน�ำสั่งยาส�ำหรับยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ.
2554
2555
2556

การผลิตยาแผนโบราณ (ล้านบาท)
สำ�หรับ สำ�หรับสัตว์
รวม
มนุษย์
3,516.90
8.06
3,524.96
3,703.60 10.321 3,713.92
4,722.78
8.506
4,731.28

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. 2559)

การนำ�เข้ายาแผนโบราณ (ล้านบาท)
สำ�หรับ สำ�หรับสัตว์
รวม
มนุษย์
474.13
0
474.13
500.427
0
500.427
690.49
0
690.49
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2.2.4 ตลาดสมุนไพรไทยและการใช้สมุนไพรในประเทศไทย
ตลาดสมุนไพรในประเทศไทยมีศูนย์กลางอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีตลาดค้าส่งที่
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีผู้ค้ารายใหญ่อยู่ประมาณ 13-15 ราย ซึ่งเป็นทั้งผู้ค้าส่ง ผู้น�ำเข้า
และ/หรือผูผ้ ลิตยาแผนโบราณ ขณะทีม่ ผี รู้ วบรวมวัตถุดบิ สมุนไพรกระจายอยูต่ ามแหล่งส�ำคัญ เช่น สงขลา,
ราชบุรี, นครปฐม เป็นต้น และมีโรงบดสมุนไพรกระจายอยู่ในเขตปริมณฑล ราคาซื้อขายพืชสมุนไพร
ไม่สม�่ำเสมอ ผันผวนตามปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ ปัจจุบันเริ่มมีผู้ค้าบางรายที่คัดเกรด
และจ�ำหน่ายวัตถุดิบตามคุณภาพมากขึ้น แต่เกษตรกรไม่มีอ�ำนาจในการต่อรองก�ำหนดราคา
ตลาดสมุนไพรไทยพบความท้าทายที่ส�ำคัญจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและข้อตกลงการค้า
แบบทวิภาคีกบั ประเทศต่าง ๆ ซึง่ แม้วา่ ประเทศไทยจะมีขอ้ ได้เปรียบด้านประสบการณ์การศึกษาวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีเภสัช อุตสาหกรรมและการตลาดก็ตาม แต่ภาคการผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรของประเทศไทย
ที่อยู่ในส่วนต้นน�้ำ จ�ำเป็นต้องเร่งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน
และแรงงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพอื่นภายในภูมิภาค (กัมพูชา
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ขณะที่ในส่วนของการผลิตปลายน�้ำจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงกับสินค้า
สมุนไพรที่ผลิตในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และอินเดีย ที่มีการลงทุนผลิตและ
ท�ำการค้าในประเทศสมาชิก
หากพิจารณาแนวโน้มการตลาดสมุนไพรในแต่ละวัตถุประสงค์ของการบริโภค พบว่า ในส่วนของ
การใช้สมุนไพรเพือ่ การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลนัน้ จากการส�ำรวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทยเฉพาะ
24 รายการจากยาแผนไทยทีบ่ รรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ระบุวา่ มีมลู ค่าการใช้ประมาณปีละ 14,000
ล้านบาท และมีแนวโน้มที่มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการผลิตยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลรัฐประมาณ 70 แห่ง ซึ่งได้รับ GMP แล้ว จ�ำนวน 45 แห่ง ซึ่งสะท้อนแนวโน้มในการตระหนัก
เกีย่ วกับการใช้ยาสมุนไพรในกระบวนการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนทีม่ ากขึน้ ในระบบการสาธารณสุข
ของประเทศไทย นอกจากนี้ จากการทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเข้าสูส่ ถานการณ์สงั คมผูส้ งู อายุในอนาคตอันใกล้
ท�ำให้เกิดโอกาสและความท้าทายที่ส�ำคัญในการให้บริการสาธารณสุขในอนาคตส�ำหรับการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรไทยในการตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงบริบทเหล่านัน้
ขณะที่หากพิจารณาในส่วนของการใช้สมุนไพรเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและความงามนั้น
ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคมีความใส่ใจเรือ่ งสุขภาพมากขึน้ ข้อมูลของสมาพันธ์สขุ ภาพและความงามได้ระบุวา่ ตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือ่ สุขภาพในประเทศมีมลู ค่าการตลาดสูงถึงประมาณ 80,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2554 และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร น�้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์สปามีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่าการตลาดกว่า 30,000 ล้านบาท และมีอัตราขยายตัวร้อยละ
30 ข้อมูลการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างประเทศในปี พ.ศ. 2556 ของครัวเรือนไทย
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โดยจากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พบว่า แม้ครัวเรือนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจไม่สงู นัก
(รายได้ครัวเรือนน้อยกว่า 10,000 บาท) ก็ยังคงมี
บางส่วน (ร้อยละ 2.5 ของครัวเรือนที่มีฐานะ
ทางการเงินระดับเดียวกัน) ทีพ่ ยายามหาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่างประเทศมาบริโภค และครัวเรือนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง (10,001-30,000
บาท) มีอยู่ร้อยละ 5 ที่ซื้อหาสมุนไพรจากต่าง
ประเทศ และสัดส่วนดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นตาม
ฐานะทางเศรษฐกิจ โดยสมุนไพรทีบ่ ริโภคมากทีส่ ดุ
คื อ โสมและเห็ ด หลิ น จื อ ส่ ว นอุ ต สาหกรรม
เครื่องส�ำอางนั้น มีมูลค่าการส่งออกเครื่องส�ำอาง
140,000 ล้านบาท และมีการน�ำเข้าวัตถุดบิ ร้อยละ
90 เพื่อใช้ในการผลิต โดยมีการน�ำเข้าวัตถุดิบสาร
สกัดสมุนไพรจากต่างประเทศ 20,000 ล้านบาท
เพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต เหล่ า นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
แม้ ว ่ า อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งส� ำ อางสมุ น ไพรและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีสัดส่วนการใช้สมุนไพร
น้ อ ยกว่ า อุ ต สาหกรรมยาและสารสกั ด ก็ ต าม
มูลค่าของอุตสาหกรรมที่มากกว่าโดยเปรียบเทียบ
ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจ�ำหน่าย ท�ำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นทางเลือก
ที่สำ� คัญส�ำหรับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร
นอกจากนีย้ งั มีแนวโน้มทีส่ ำ� คัญอีกประการในการใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญ เนื่องจากผู้ผลิตตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคอาหาร ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ส�ำคัญที่ท�ำให้
ผู้ผลิตอาหารจากสัตว์จ�ำเป็นต้องแสวงหาวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ โดยมีงานวิจัย
ทีเ่ ป็นหลักฐานสนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชวี นะได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิน้ ชัน กระเทียม
ข่า และ ไพล ทีม่ ศี กั ยภาพในการป้องกันโรคและควบคุมโรคสัตว์ได้ ลดโอกาสเกิดโรคดือ้ ยาและเกิดโรคภัย
ในมนุษย์จากการใช้สารปฏิชีวนะ (Antibiotic Growth Promoters, APGs) ในการผลิตสัตว์ได้
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2.2.5 สถานการณ์การวิจัยและพัฒนา
สมุนไพรไทย
การวิ จั ย องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นสมุ น ไพรใน
ประเทศไทย ส่ วนใหญ่มุ่ง เน้นการหาหลัก ฐาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าสนั บ สนุ น ในด้ า นคุ ณ ภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ ง
ที่มีความส�ำคัญมากต่อการพัฒนาสมุนไพรเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งการเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่น ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 มีการ
รวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย พบว่า มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
โดยนักวิจัยชาวไทย/นักวิจัยต่างชาติ 395 เรื่อง
ตีพมิ พ์ในวารสารทีม่ อี ยูใ่ นฐานข้อมูลนานาชาติ 223
เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 172
เรื่ อ ง เป็ น การวิ จั ย เฉพาะชนิ ด พื ช สมุ น ไพร มี
มากกว่า 200 ชนิด จากผลงานวิจัยเหล่านี้ แสดง
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีนักวิชาการที่มีศักยภาพ
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ในการท� ำ งานวิ จั ย ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ รายงานการวิจยั เกีย่ วกับ
สถานการณ์งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การ
แพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกหลายฉบับ
สะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนผลงานวิจัยด้านสมุนไพร
ที่มีมากกว่างานวิจัยประเภทอื่น ๆ คิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนงานวิจยั ทีส่ ำ� รวจทัง้ หมด
อาทิเช่นจากรายงานการวิจยั ของ ธวัชชัย เทียนงาม
และคณะ ส�ำรวจงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ พื้ น บ้ า น การแพทย์ ท างเลื อ ก และ
สมุนไพร ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2543-พ.ศ.2552)
จ�ำนวน 1,476 งานวิจยั พบว่าเป็นงานวิจยั สมุนไพร
ทั้งสิ้น 788 เรื่อง (ร้อยละ 53.39) โดยเป็นงานวิจัย
องค์ความรูใ้ หม่เพือ่ พัฒนาไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ยาทัง้ ยาคน
และยาสัตว์ เครือ่ งส�ำอาง อาหาร และผลิตภัณฑ์อนื่
ๆ สูงถึง 517 งานวิจัย (ร้อยละ 65.61) เป็นต้น
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีงานวิจัยที่มุ่งเน้น
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การวิ จั ย องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เ พื่ อ พั ฒ นาสมุ น ไพรไปสู ่ ก ารเป็ น นวั ต กรรมจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม
รายงานฉบับดังกล่าวได้สะท้อนถึงจ�ำนวนผลงานการวิจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมการใช้
สมุนไพรยังมีจ�ำนวนน้อยมาก กล่าวคือเพียง 37 งานวิจัย (ร้อยละ 4.69) ทว่าในภาพรวมของงานวิจัย
หลายฉบับสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับยาจากสมุนไพรของประชาชนทีเ่ พิม่ มากขึน้ อาทิเช่น จากรายงาน
การประเมินประโยชน์และความปลอดภัยของยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ระบุว่า กว่าร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้ยาจากสมุนไพรให้ความพึงพอใจ
ต่อการใช้ยาจากสมุนไพร และมากกว่าร้อยละ 90 ของประชาชนที่ใช้ยาจากสมุนไพรแล้วต้องการ
กลับมาใช้อีก โดยมูลค่าการบริโภคทางสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี พ.ศ. 2556
คิดเป็นประมาณ 14,000 ล้านบาท และพบว่า มากกว่าร้อยละ 58 คนไทยรู้จักยาจากสมุนไพร
แต่ทว่า ประชาชนกลับรู้จักและใช้ยาต�ำรับแผนไทยน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1)
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของงานวิจัยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชนิดของสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ใดอย่าง
ชัดเจน ทิศทางของงานวิจัยค่อนข้างกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยตามความถนัดของตนเอง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยพบกับปัญหาด้านการวิจัยและ
พั ฒ นาสมุ น ไพรหลายด้ า น ตั้ ง แต่ ก ารขาดการก� ำ หนดทิ ศ ทาง
การวิ จั ย ของประเทศ และการมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ต อบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และการผลิต การให้ทุนวิจัยที่
ซ�้ำซ้อน องค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานที่มีมากแต่ไม่มีการวิจัย
ต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ในการตอบสนองต่อแผนการพัฒนาด้านสมุนไพรของ
ประเทศและความจ�ำกัดของทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคล และงบ
ประมาณในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้สามารถส่งให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทิศทางและเป้าหมายการวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพรส�ำหรับประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็นการวิจัยร่วมกันแบบ
ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง (Product-oriented) มีการก�ำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรม และ
ระดมศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรทั้ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและสถาบั น การศึ ก ษา เข้ า มามี
ส่วนร่วม และมีการท�ำงานร่วมกัน โดยแนวคิดในการก�ำหนดงาน
วิจัยนั้นอาจเริ่มจากการคัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ
(เช่น ศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือศักยภาพความต้องการใช้เพื่อ
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วัตถุประสงค์ของการรักษา หรืออื่น ๆ เป็นต้น)
เพื่ อ พิ จ ารณาก� ำ หนดเป็ น เป้ า หมายร่ ว มในการ
พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถส่งให้เกิด
การพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ที่ มี ค วามครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ
การพั ฒ นาการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ (การ
คั ด เลื อ กพั น ธุ ์ การขยายพั น ธุ ์ การปลู ก การ
เก็บเกีย่ ว การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว การเก็บรักษา
เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ) และการวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ไปถึงมือ
ผู้บริโภค (Demand Creation) การด�ำเนินการใน
ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาครบ
ทั้งกระบวนการ และสามารถคาดหวังได้ถึงโอกาส
ของความส�ำเร็จในการพัฒนาสมุนไพรนั้นทั้งใน
ระดับประเทศ และการเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในปัจจุบัน
นั้น พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้งบประมาณใน
การด�ำเนินการวิจัยทั้งสิ้น ประมาณ 25,000 ล้าน
บาทต่อปีหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.2 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
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Domestic Product, GDP) ซึง่ ยังนับว่าเป็นสัดส่วน
การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่ค่อนข้างต�่ำเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง หาก
พิจารณางบประมาณที่มีการจัดสรรเพื่อสนับสนุน
การวิจยั นัน้ พบว่า ประมาณการเป็นงบด�ำเนินการ
วิจัยส�ำหรับสมุนไพรเพียง 300 ล้านบาทต่อปี
เท่านัน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของงบประมาณทีม่ ี
ถูกจัดสรรเพื่อด�ำเนินการวิจัยทั้งหมด จะเห็นได้ว่า
การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นสมุ น ไพรเป็ น เงื่ อ นไขที่
ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ส� ำ หรั บ ความส� ำ เร็ จ ในการ
พัฒนาสมุนไพรไทย โดยนอกเหนือจากการก�ำหนด
ทิ ศ ทางในการจั ด สรรงบประมาณที่ ชั ด เจนที่
สามารถส่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ค รบวงจร และ
สามารถสร้างมูลค่าต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายแล้ว
การส่งเสริมให้มีงบประมาณที่สามารถสนับสนุน
การวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเหมาะสม
สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งด� ำ เนิ น การอี ก ประการหนึ่ ง
การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ครอบคลุมทั้ง
การจัดให้มีการส่งเสริมวัตถุอุปกรณ์การวิจัยต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ และการส่งเสริมให้มีการลงทุนใน
การวิจัยที่เพิ่มขึ้นที่สามารถเร่งกระบวนการวิจัย
และพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนาสมุนไพรไทย
ในการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นท้าทาย
ในการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทยนั้ น จะได้ ท� ำ การ
พิ จ ารณาจากห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ของอุ ต สาหกรรม
สมุนไพร ซึง่ แสดงการเชือ่ มโยงขัน้ ตอนในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเริ่มตั้งแต่การวิจัย
และออกแบบตลอดจนการพั ฒ นาต้ น แบบของ
สินค้า (Research and Development and
Concept Development) การผลิตวัตถุดิบหรือ
ผลผลิตขั้นต้น (Raw Materials) การผลิตชิ้นส่วน
หรือผลผลิตขั้นกลาง (Component Network)
การประกอบหรือผลิตสินค้าส�ำเร็จรูป (Assembly

and Production Network) ตัวกลางทางการค้า
(Trading Intermediary) การตลาดและการจัด
จ�ำหน่าย (Marketing Network) จนถึงมือผูบ้ ริโภค
ในที่สุด
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นสามารถสรุป
เกี่ ย วกั บ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า (Value-Chain) ของ
อุตสาหกรรมสมุนไพรทั้งในระดับโลก และระดับ
ประเทศได้ โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในภาพ
ที่ 1.5 และ 1.6

ภาพที่ 1.5 ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกของอุตสาหกรรมสมุนไพร

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (พ.ศ. 2553)
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ภาพที่ 1.6 ห่วงโซ่มูลค่าระดับประเทศของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

ที่มา: ปรับปรุงจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (พ.ศ. 2552 และ 2553)

อ้างอิงตามห่วงโซ่มลู ค่าระดับโลกและระดับประเทศของอุตสาหกรรมสมุนไพร ดังทีป่ รากฏก่อน
หน้า สามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมุนไพรของประเทศไทย ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1.7
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ตารางที่ 1.7 ขั้นตอนในห่วงโซ่มูลค่าและสถานการณ์สมุนไพรของประเทศไทย
ขั้นตอนในห่วงโซ่มูลค่า
สถานการณ์สมุนไพรของประเทศไทย
1. การวิจยั และพัฒนา
ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.1 การวิจัยและพัฒนาและ • งบประมาณที่จัดสรรเพื่อการวิจัยของประเทศค่อนข้างน้อย
การค้นพบยา/ ผลิตภัณฑ์
   (พิจารณาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ)
   ขณะที่การจัดสรรงบประมาณในการวิจัยเป็นไปได้น้อย

1.2 การทดลองทางคลินิก
1.3 การพัฒนาเชิงพาณิชย์

2. การจัดหาวัตถุดิบเพื่อ
น�ำไปสู่การผลิต
2.1 การเพาะปลูก และการ
     ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
     การเพาะปลูก
2.2 การจัดการวัตถุดิบ และ
     การเก็บรักษา

• ยังไม่มีทิศทางในการก�ำหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
   (การก�ำหนดหัวข้อการวิจัยเป็นไปตามความสนใจของผู้ที่ทำ� การ
   วิจัยเป็นส่วนใหญ่)
• ห้องทดลองส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการ
   ศึกษา บางส่วนยังไม่มีมาตรฐาน และยังไม่มีจ�ำนวนที่เพียงพอกับ
   ความต้องการ
• ผู้ประกอบการรายเล็กและปานกลาง (SMEs) ไม่สามารถเข้าถึง
   ผลงานวิจัยเพื่อน�ำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้โดยง่าย
• ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กและปานกลาง มักจะไม่สามารถ
   ถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อย่างราบรื่น
   (Valley of Death) โดยมีอุปสรรคที่ส�ำคัญได้แก่ ปัญหาทั้งในด้าน
   การเงิน และการให้คำ� ปรึกษา
• การเพาะปลูกไม่ตอบสนองความต้องการบริโภคและการผลิต
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
• ยังไม่มีการวางแผนการเพาะปลูกที่สามารถสะท้อนการผลิตอย่าง
   เป็นระบบ
• เกิดการบุกรุกและท�ำลายป่าเพื่อได้มาซึ่งวัตถุดิบ โดยไม่มีการ
   วางแผนการผลิตเพื่อทดแทนท�ำให้สมุนไพรหมดจากป่า และอาจน�ำไปสู่
   การสูญพันธุ์
• ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นมาตรฐานยังค่อนข้างน้อย
   เกิดการปนเปื้อน และการจัดเก็บที่มีคุณภาพต�ำ 
่ ไม่สามารถรักษา
   คุณค่าและคุณภาพของสมุนไพรภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
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ขั้นตอนในห่วงโซ่มูลค่า

สถานการณ์สมุนไพรของประเทศไทย

• สมุนไพรหลายประเภทไม่เพียงพอ หรือไม่อยู่ในประเทศ หรือที่อยู่
   ในประเทศไม่มีมาตรฐาน ท�ำให้ต้องมีการพึ่งพิงการน�ำเข้าวัตถุดิบ
   และสารสกัดสมุนไพรเหล่านั้นเพื่อใช้ในการผลิต
2.4 การส่งออกทั้งในรูปของ • สมุนไพรหลายประเภทเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ใน
     วัตถุดิบ และสารสกัด
   หลายกรณีการผลิตในประเทศมีไว้เพื่อส�ำหรับการส่งออกเท่านั้น
3. การขึ้นทะเบียน และการ • มีความล่าช้าในกระบวนการการขึ้นทะเบียน และการได้รับการ
   รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้เกิดสถานการณ์ติดขัดในการ
ได้รับการรับรองจาก
   ด�ำเนินการต่อ (Bottleneck)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การผลิต
4.1 การควบคุมคุณภาพ
• คุณภาพในการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้
     การผลิต
   ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
4.2 การสนับสนุนการผลิต • การสนับสนุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอที่จะเอื้อให้
     ในเชิงพาณิชย์
   สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. การตลาด และ
• ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทย
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
6. การขนส่ง
6.1 การเก็บรักษาในขั้นตอน • ขั้นตอนการขนส่งบางส่วนไม่ได้คุณภาพ หรือมีมาตรฐานน้อยท�ำให้
     การขนส่ง
   ผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพลดลง สูญเสียความสามารถ
   ในการจ�ำหน่าย และแข่งขัน
6.2 การจัดการขนส่ง
7. ผู้บริโภค
• ผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่ถูกต้อง มีการ
   บริโภคที่ไม่เหมาะสม
8. กลไกในการติดตาม และ • ไม่มีคณะกรรมการ และกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการก�ำหนด
ก�ำหนดนโยบายในอนาคต    ทิศทางในการพัฒนาที่เกี่ยวกับสมุนไพร
2.3 การน�ำเข้าวัตถุดิบ

สถานการณ์เหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบการจัดท�ำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อท�ำให้เกิดการจัดการสถานการณ์ และแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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เป้าหมายการพัฒนา
การพัฒนาสมุนไพรไทยได้รับความส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในสมัยของรัฐบาล โดย
การน�ำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มขี อ้ สัง่ การลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทีร่ ะบุวา่ ให้กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืช
สมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรปู ระบบสาธารณสุข สภาปฏิรปู แห่งชาติได้มกี ารเสนอแนวทางการ
ปฏิรูปการแพทย์แผนไทย 6 ประเด็นได้แก่
ประเด็นที่ 1 การปฏิรปู โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย
ประเด็นที่ 2 การปฏิรูปด้านการศึกษาการพัฒนาก�ำลังคน “สร้างเอกภาพ-เอกลักษณ์ไทย”
ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปด้านการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย
ประเด็นที่ 4 การปฏิรปู ระบบบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยคูข่ นานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั
ประเด็นที่ 5 การปฏิรปู ด้านอุตสาหกรรมยาแผนไทยและยาสมุนไพร “ความมัน่ คง-คลังยาของชาติ”
ประเด็นที่ 6 การปฏิรูปด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย “มรดกไทย-มรดกโลก”
ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของนโยบายส�ำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อที่ 6 ได้
ก�ำหนดให้มกี ารวิจยั และพัฒนาเพือ่ ส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาไทยและสมุนไพรไทยให้มคี ณ
ุ ภาพครบวงจรและเกิด
ผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
จากแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก�ำหนดให้มีแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาสมุนไพรที่เป็น
วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทที่ประกอบด้วย
(1) พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั้งด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น
(2) สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ทีจ่ ะมีความเชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
(3) การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบเพื่อท�ำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเชื่อมโยง
และครบวงจร
(4) ท�ำให้เกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
อ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการอ�ำนวยการ และคณะกรรมการ
ด�ำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึง่ เป็นการท�ำงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรไทย ได้กำ� หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนแม่บทแห่งแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
วิสัยทัศน์
สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
(Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)
พันธกิจ
1. พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้สมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม
เป้าหมาย
1. ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชั้นน�ำของภูมิภาค ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2564
2. มูลค่าของวัตถุดบิ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 1 เท่าตัว
ภายในปี พ.ศ. 2564
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โดยแผนแม่บทได้กำ� หนดให้มยี ทุ ธศาสตร์ในการบรรลุตามเป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน
รายละเอียดของยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ทมี่ คี วามครอบคลุมเกีย่ วกับ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั มาตรการ และแผนงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ รวมทัง้ การบรรลุตามเป้าหมาย (Quick
Win) ของแต่ละยุทธศาสตร์จะปรากฏในล�ำดับต่อไป
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2
บทที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่ ง เสริ ม ผลิ ต ผลของสมุ น ไพรที่ มี
ศั ก ยภาพตามความต้ อ งการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมผลิตผลของสมุนไพรทีม่ ี

ศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ครอบคลุ ม การจั ด การด้ า นการปลู ก และการแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร การจัดการคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การจัดการตลาด
วัตถุดิบสมุนไพร การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร และการ
คุม้ ครองพืชสมุนไพรและภูมปิ ญ
ั ญาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ในประเทศไทย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ
1. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
2. การวิจยั และการจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดบิ
สมุนไพร
3. การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่าง
ยั่งยืน
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ
2. ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมีความเพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการใช้ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
3. อนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. มีการปลูกสมุนไพรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำ� หนด 43,000 ไร่
2. กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว
ณ สถานที่ปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัดอย่างง่ายในระดับชุมชน 50 แห่ง
3. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน GAP/GACP หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพร อย่างน้อย 30 ชนิด
4. มีฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use) 1 ฐานข้อมูล
5. มีแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) อย่างน้อย
30 ชนิด
6. มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
จ�ำนวนเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 15 แห่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ 5 แห่ง)
7. มีระบบตลาดกลาง 4 แห่ง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง (E-Market)
8. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia,
THP) เพิ่มขึ้น 75 รายการ
9. มีฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของประเทศไทย (National
Database of Thai Plants and Traditional Knowledge) 1 ฐานข้อมูล
10. มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัตถุดิบ 30 เรื่อง/ปี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. พืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีจำ� นวนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพรทัง้ หมด
2. กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพตามข้อก�ำหนดมาตรฐานมีจ�ำนวนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกลุ่มทั้งหมด
ผลลัพธ์ระยะสั้น (Quick Win)
1. มีพื้นที่ปลูกสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/GACP หรือมาตรฐานอื่นอย่างน้อย 5,550 ไร่
(ในแปลง 4,800 ไร่ ในป่าเศรษฐกิจชุมชน 750 ไร่)
2. มีสถานการณ์และฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในประเทศไทย (Land Use)
3. มีมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกีย่ วพืชสมุนไพรทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างน้อย 2 ชนิดสมุนไพร
4. มีมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย (Materia Medica) 300 รายการ
5. เกิดตลาดกลางอย่างน้อย 2 แห่ง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
6. มีบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพรเพิม่ ขึน้ 8 แห่ง ด้วยห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรฐาน ISO 17025
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7. มีสารมาตรฐานส�ำหรับควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรอย่างน้อย 2 ชนิดสมุนไพร
8. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia,
THP) เพิ่มขึ้น 15 รายการ

มาตรการที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพ
โดยก�ำหนดมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวสมุนไพร ส่งเสริมการปลูกและเก็บเกี่ยวสมุนไพร จัดท�ำ
แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร สนับสนุนให้มีการแปรรูปอย่างง่ายเพื่อเพิ่มมูลค่า
วัตถุดิบสมุนไพร จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และการ
จัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ
1. ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ
2. จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use) เพื่อการบริหารจัดการ
3. จัดท�ำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability)
4. เพิม่ จ�ำนวนห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรฐาน ISO 17025 ส�ำหรับบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ
5. พัฒนาระบบตลาดกลางและตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมายมาตรการ
1. มีการปลูกสมุนไพรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด 43,000 ไร่ (สมุนไพรในแปลง
จ�ำนวน 39,500 ไร่ และสมุนไพรในป่าเศรษฐกิจชุมชน 70 แปลง 3,500 ไร่)
2. กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว
ณ สถานที่ปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัดอย่างง่ายในระดับชุมชน 50 แห่ง
3. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน GAP/GACP ฯลฯ ของพืชสมุนไพร อย่างน้อย 30 ชนิด
4. มีฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use) 1 ฐานข้อมูล
5. มีแผนทีค่ วามเหมาะสมของทีด่ นิ ส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) อย่างน้อย 30 ชนิด
6. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ จ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 15 แห่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 5 แห่ง)
7. มีระบบตลาดกลาง 4 แห่ง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง (E-Market)

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมการปลูกและการเก็บเกีย่ วสมุนไพรตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด (GAP/GACP, เกษตรอินทรีย์
หรือระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีสว่ นร่วม (PGS)) ทัง้ นี้ ตามศักยภาพและความต้องการของตลาด
จ�ำนวน 43,000 ไร่ (ในรูปแปลงจ�ำนวน 39,500 ไร่ และในป่าเศรษฐกิจชุมชน 70 แปลง 3,500 ไร่) รวมทัง้
มีการแปรรูปเบือ้ งต้น และก�ำหนดมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกีย่ วสมุนไพรตามแนวทางสากล (GAP/
GACP)
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แนวทางด�ำเนินการ
1. ส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร
1.1 ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ โดยเน้น
พืชสมุนไพรที่มีการใช้หรือมีความต้องการในระดับอุตสาหกรรมและชุมชน และ
ด�ำเนินการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในรูปแบบแปลงใหญ่หรือเครือข่ายทีม่ กี ารบริหาร
จัดการร่วมกัน รวมถึงในแปลงทั่วไปที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และการใช้ประโยชน์
ของชุมชน จ�ำนวนทั้งหมด 39,500 ไร่
1.2 ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพร
ในป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยวางแผนการอนุรักษ์และการน�ำมาใช้ ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชน เช่น ก�ำหนดชนิดและจ�ำนวนสมุนไพรที่สามารถน�ำมาใช้ได้ การ
ปลูกทดแทน การเก็บเกีย่ วทีถ่ กู ต้อง และด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
จ�ำนวนทั้งหมด 70 แปลง 3,500 ไร่
1.3 ส่งเสริมให้มกี ารขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพร โดยกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้
ผ่านการศึกษาวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีพนั ธุพ์ ชื สมุนไพรแล้ว เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และ
ลดต้นทุนการผลิต
2. ส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว ณ สถานที่ปลูก (On Site) และการผลิตผลิตภัณฑ์
และสารสกัดอย่างง่ายในระดับชุมชน
2.1 ส่งเสริมการใช้ระบบอบแห้ง โดยพลังงานแสงอาทิตย์และอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสมุนไพร
2.2 บริหารจัดการเพื่อการแปรรูป โดยการใช้เครื่องจักรกล การบ�ำรุงรักษาเครื่องมือ
ในการแปรรูปสมุนไพร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปสมุนไพร
การพัฒนาต่อยอด เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพร เช่น ไพล,
ขมิ้นชัน และมะนาว เป็นต้น
2.3 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ด�ำเนินการแปรรูปสมุนไพรให้ได้
มาตรฐานคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
3. ก�ำหนดมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกีย่ วกลุม่ พืชสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพ อย่างน้อย 30 ชนิด
เพื่อน�ำไปใช้ในการส่งเสริมการปลูกและการเก็บเกี่ยวสมุนไพรให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้ผลิต
พืชสมุนไพร ได้รับการรับรอง โดยก�ำหนดมาตรฐานตามแนวทางสากล (GAP/GACP)
โดยกรมวิชาการเกษตร ด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลมาตรฐานและระบบการจัดการคุณภาพพืช GAP
อย่างน้อย 30 ชนิด โดยภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จัดท�ำข้อมูลของขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ใน
ปี พ.ศ. 2560-2562 จัดท�ำข้อมูลพืชสมุนไพรเพิ่มเติมอีก 8 ชนิด และในปี พ.ศ. 2563-2564 ด�ำเนินการ
จนครบตามเป้าหมาย และส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐาน
รายสินค้า โดยภายในปี พ.ศ. 2560 จัดท�ำข้อมูลของขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ส่วนที่เหลือด�ำเนินการ
จนครบตามเป้าหมาย
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เป้าหมายแผนงาน
1. มีการปลูกสมุนไพรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำ� หนด
2. มีการส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว ณ สถานที่ปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์และ
สารสกัดอย่างง่ายในระดับชุมชน
3. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน GAP/GACP หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพร ส�ำหรับใช้ในการ
รับรองคุณภาพการปลูกและการเก็บเกี่ยว
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. เกษตรกรมีการปลูกสมุนไพรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำ� หนด 43,000 ไร่ (สมุนไพรใน
แปลงปลูก จ�ำนวน 39,500 ไร่ และสมุนไพรในป่าเศรษฐกิจชุมชน 3,500 ไร่)
2. กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว
ณ สถานที่ปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัดอย่างง่ายในระดับชุมชน 50 แห่ง
3. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน GAP/GACP หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพร ส�ำหรับใช้ในการ
รับรองคุณภาพการปลูกและการเก็บเกี่ยว อย่างน้อย 30 ชนิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 2 จัดท�ำฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use)
			 เพือ่ การบริหารจัดการ

จัดท�ำข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรรายแปลง บันทึกเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ส�ำหรับการบริหารการ
ปลูกและเก็บเกี่ยวให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรและแอพพลิเคชั่นส�ำหรับเก็บข้อมูล
2. ส�ำรวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพืชสมุนไพรรายชนิด รายต�ำบล
รายแปลง และข้อมูลพื้นที่ เพื่อน�ำไปจัดท�ำฐานข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบข้อมูลหลัก คือ
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และขอความสนับสนุน
จากกรมพัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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3. เก็บข้อมูลเพาะปลูกสมุนไพรในพื้นที่น�ำร่อง จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดเชียงราย, จังหวัด
สกลนคร, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เป้าหมายแผนงาน
1. มีฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use) 1 ฐานข้อมูล และหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรกรสามารถน�ำข้อมูลไปใช้วางแผนในการส่งเสริมและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use) ของจังหวัดต่าง ๆ ในฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า
30 จังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงานที่ 3 จัดท�ำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร
			 (Land Suitability)

จัดท�ำแผนทีค่ วามเหมาะสมของทีด่ นิ ส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) อย่างน้อย 30 ชนิด
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดชนิดพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษา
อย่างน้อย 30 ชนิดที่สอดคล้องกับชนิดพืชสมุนไพรที่ท�ำมาตรฐาน GAP/GACP
2. น�ำข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพร (อย่างน้อย 30 ชนิด) จากฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร
(Land Use) จัดท�ำ Soil Mapping กับชุดดินที่มีข้อมูลอยู่แล้วของกรมพัฒนาที่ดิน
3. ส�ำรวจข้อมูลเชิงลึก จากแปลงปลูกที่คัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก
และหาปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการปลูกสมุนไพรแต่ละชนิด (Diagnose Factor for Crop
Requirement) เช่น สภาพดิน, ปริมาณน�้ำ, ลักษณะภูมิประเทศ (ความสูง, ความชัน ที่ลุ่ม
เป็นต้น), ลักษณะภูมอิ ากาศ (ฝน, อุณหภูมิ เป็นต้น) รวมถึงความเหมาะสมของต�ำแหน่งทีต่ งั้
		
ของพืน้ ทีท่ งั้ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม (ป่าเศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรม, ป่าชุมชน เป็นต้น)
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เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินว่าพื้นที่นั้นมีความเหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพร
หรือไม่ โดยอ้างอิงจากปริมาณของสารส�ำคัญ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ จ�ำเป็น
ต้องท�ำงานวิจัยเพิ่มเติม
4. วิเคราะห์จัดเขตการใช้ท่ีดินที่เหมาะสมส�ำหรับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โดยรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 2 และ 3 ข้างต้นเพื่อสร้างแบบจ�ำลองพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับ
พืชสมุนไพรแต่ละชนิด
5. จัดท�ำข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และตรวจสอบภาคสนามเพื่อวิเคราะห์ความ
ถูกต้องของแบบจ�ำลอง
เป้าหมายแผนงาน
1. มีแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) และ
เกษตรกรสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินส�ำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) อย่างน้อย
30 ชนิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงานที่ 4 เพิม่ จ�ำนวนห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ มี าตรฐาน ISO 17025
			 ส�ำหรับบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ

สนับสนุนให้มีบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดย
กรมวิชาการเกษตรจะพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบตั กิ ารของกรมวิชาการเกษตรจ�ำนวน 10 แห่ง ซึง่ ได้รบั
มาตรฐาน ISO 17025 และมีการให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นพืชอาหารแล้ว ให้ขยายการให้
บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐาน Thai
Herbal Pharmacopoeia รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ภายใต้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ที่ มี ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐาน ISO 17025
ด�ำเนินการให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จ�ำนวน 5 แห่ง
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แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร ส�ำหรับให้บริการตรวจสอบชนิดพืชและ
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร (โดยห้องปฏิบัติการมีอยู่แล้วทั้งหมด 10 แห่ง ทั้งในภูมิภาคและ
ในกรุงเทพมหานคร)
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการตรวจวิเคราะห์พืชสมุนไพร โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทีม่ หี อ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ จ�ำนวน 5 แห่ง
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ISO 17025 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ จ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 15 แห่ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 5 แห่ง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบตลาดกลางและตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ด� ำ เนิ น การโครงการจั ด ตั้ ง ตลาดกลางเพื่ อ สร้ า งช่ อ งทางการตลาดและความร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้มีตลาดกลางที่เป็นรูปธรรมตามภาคต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางส�ำหรับ
เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร (On Site Market) พร้ อ มกั บ การด� ำ เนิ น การโครงการจั ด ท� ำ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market) โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรทั้งรายย่อยและรายหลัก
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. สนับสนุนให้มีตลาดกลางที่เป็นศูนย์กลางส�ำหรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. จัดให้มีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market)
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการติดต่อประสานงานการซือ้ ขายผ่านตลาดกลาง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market)
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีระบบตลาดกลาง 4 แห่ง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง (E-Market)
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการที่ 2 การวิจัยและการจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสนับสนุนการผลิตพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพร และการเก็บ
ข้อมูลของสมุนไพรในประเทศ โดยวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพร พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต การเก็บเกีย่ วและการรักษาคุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพร จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ผลิตสารมาตรฐานส�ำหรับควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรทั้งชนิดที่ยังไม่มีและที่มีการจัดท�ำสารมาตรฐานแล้วเพื่อลดการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ และก�ำหนดมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย (Materia Medica) ซึ่ง
เป็นมาตรฐานเบื้องต้นในการก�ำหนดมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวสมุนไพรและมาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพร ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ
1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบ
2. จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
3. จัดท�ำสารมาตรฐานส�ำหรับการวิเคราะห์ (Reference Standards)
เป้าหมายมาตรการ
1. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia,
THP) เพิ่มขึ้น 75 รายการ
2. มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัตถุดิบ 30 เรื่อง/ปี
3. มีหนังสือและฐานข้อมูลมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
4. มีสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบ อย่างน้อย 30 ชนิดสมุนไพร เช่น
ฟ้าทะลายโจร บัวบก ไพล เป็นต้น

แผนงานที่ 1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบ

ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการด�ำเนินงานของแผนงานต่าง ๆ
ในยุทธศาสตร์สง่ เสริมผลิตผลของสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพตามความต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร รวมถึงการเก็บเกีย่ วและการรักษาคุณภาพ
ของสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว
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2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยาจากป่า เช่น จันทน์หอม ขอนดอก กะล�ำพัก
ที่เกิดจากต้นสลัดได กฤษณา เป็นต้น รวมถึงจากป่าชายเลน เช่น สวาด แสมทะเล
กะล�ำพักทีเ่ กิดจากต้นตาตุม่ ทะเล และถอบแถบน�ำ 
้ เป็นต้น ให้ได้ทงั้ ปริมาณสารส�ำคัญทีส่ งู
และมีคุณภาพ
3. วิจัยเพื่อหา Crop Requirement ของพืชสมุนไพรที่ยังไม่มีข้อมูลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ
เช่น สภาพดิน ปริมาณน�ำ 
้ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้น
4. วิจัยเพื่อจัดท�ำ DNA Barcoding ของพืชสมุนไพร จ�ำนวน 100 ชนิด
เป้าหมายแผนงาน
1. มีผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพร เพิ่มเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัตถุดิบ และช่วย
แก้ปัญหาวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัตถุดิบ 30 เรื่อง/ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
3. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4. กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แผนงานที่ 2 จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร

ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานเครือ่ งยาตามองค์ความรูก้ ารแพทย์แผนไทย (Materia Medica) เพือ่
เป็นมาตรฐานเบื้องต้น และจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai
Herbal Pharmacopoeia, THP) เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย (Materia Medica)
1.1 จัดท�ำร่างข้อมูลมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
1.2 ประชุมสัมมนาแพทย์แผนไทยเพื่อรับรอง
1.3 จัดท�ำฐานข้อมูลและหนังสือคู่มือเพื่อเผยแพร่
2. จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia,THP) จ�ำนวน 15 รายการต่อปี รวม 75 รายการ
2.1 การสร้างเครือข่ายในการท�ำต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
2.2 จัดท�ำบัญชีรายการสมุนไพรทั้งวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรเพื่อจัดท�ำข้อก�ำหนด
2.3 จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพร
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เป้าหมายแผนงาน
1. มีมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยส�ำหรับอ้างอิง
2. มีขอ้ ก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพรในต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia,
THP) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีหนังสือและฐานข้อมูลมาตรฐานเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยอย่างน้อย
300 รายการ
2. มีต�ำรามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ซึ่งมีข้อก�ำหนด
มาตรฐานสมุนไพรเพิ่มขึ้น 75 รายการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข
3. มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนงานที่ 3 จัดท�ำสารมาตรฐานส�ำหรับการวิเคราะห์
			 (Reference Standards)

สนับสนุนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ในการแยกสารมาตรฐาน ให้มีการจัดท�ำ
สารมาตรฐานส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สนับสนุนให้เกษตรกรและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าถึงการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบมากขึ้น และเกิดการรับรองคุณภาพที่ครอบคลุมสมุนไพรไทยทุกชนิดที่มีการใช้ในประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. สนับสนุนเงินทุนส�ำหรับการจัดท�ำสารมาตรฐาน (Reference Standards) เพื่อใช้ในห้อง
ปฏิบัติการที่มีบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ เช่น Andrographolide, Asiaticoside,
Medecassoside เป็นต้น
เป้าหมายแผนงาน
1. มีสารมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีสารมาตรฐานอย่างน้อย 30 ชนิดสมุนไพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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มาตรการที่ 3 การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน
เพื่ อ ปกป้ อ งและคุ ้ ม ครองพื ช สมุ น ไพรและภู มิ ป ั ญ ญาการใช้ ป ระโยชน์ ส มุ น ไพรจากป่ า ใน
ประเทศไทย รวมถึงลดการคุกคามความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรในป่า เพือ่ ให้เป็นสมบัติ
ของคนไทยที่ ส ามารถน�ำไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้สืบ ไป โดยจัดท� ำฐานข้อมูล พันธุ์พืชและภูมิปัญญาการ
ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์พันธุกรรมของพืชท้องถิ่นของประเทศไทยทั้งในรูปเมล็ดและต้นพันธุ์ และบริหาร
จัดการกลไกขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ
1. จัดท�ำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของประเทศไทย (National
Database of Thai Plants and Traditional Knowledge)
2. สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร (Plant Biobank Network)
3. สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนในการใช้ประโยชน์และการปลูกทดแทนพืชสมุนไพรโดยส่งเสริม
เครือข่ายชุมชน
เป้าหมายมาตรการ
1. มีฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของประเทศไทย (National
Database of Thai Plants and Traditional Knowledge) 1 ฐานข้อมูล
2. มีเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร (Plant Biobank Network) จ�ำนวน 1 เครือข่าย
3. มีกลไกขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และการปลูกทดแทนพืชสมุนไพร
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แผนงานที่ 1 จัดท�ำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
			 ของประเทศไทย (National Database of Thai Plants and
			 Traditional Knowledge)

ส�ำรวจชนิดและแหล่งที่อยู่ของสมุนไพรในป่าที่ชัดเจนรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ดังกล่าว เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับติดตาม น�ำพืชสมุนไพรบางชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ออกมา
อนุรกั ษ์และส่งกลับคืนสูป่ า่ หรือน�ำพืชสมุนไพรบางชนิดทีม่ กี ารใช้ในปริมาณมากออกมาวิจยั การปลูกและ
ขยายพันธุ์ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและลดการเก็บสมุนไพรจากป่า รวมถึงติดตามดูแลพืชสมุนไพร
บางชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำฐานข้อมูลพันธุ์พืชสมุนไพร โดยรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชสมุนไพรและการใช้
ประโยชน์ จากบันทึกที่มีอยู่แล้วและการวิจัย
2. ส�ำรวจและบันทึกข้อมูลพืชสมุนไพรในพืน้ ทีป่ า่ 12 แห่ง และในพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน 20 จังหวัด
จาก 24 จังหวัด ได้แก่ ตราด, จันทบุร,ี ระยอง, ชลบุร,ี สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุร,ี
ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต,
กระบี่, ตรัง และสตูล
3. ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้พืชสมุนไพรจากป่าประมาณ 10 ชนิด โดยคัดเลือก
สมุนไพรที่มีแนวโน้มส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
เป้าหมายแผนงาน
1. มีฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของประเทศไทย (National
Database of Thai Plants and Traditional Knowledge) 1 ฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์อย่างน้อย 2000 ชนิด ในฐานข้อมูล
National Database of Thai Plants and Traditional Knowledge และเผยแพร่ตามความเหมาะสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แผนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร
			 (Plant Biobank Network)

ให้มีเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร ที่มีศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร
(Botanical Reference Center on Thai Medicinal Plants) มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแม่ข่าย เพื่อ
ท�ำหน้าทีอ่ นุรกั ษ์พนั ธุกรรมของพืชสมุนไพรท้องถิน่ ของประเทศไทยทัง้ ในรูปเมล็ดและต้นพันธุ์ ขยายพันธุ์
ส� ำ หรั บ ปลู ก ทดแทนเพื่ อ รั ก ษาระบบนิ เวศน์ ข องป่ า และสนั บ สนุ น การปลู ก นอกพื้ น ที่ ป ่ า เพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมและลดการเก็บสมุนไพรจากป่า รวมถึงสร้างสวนรวมพันธุ์และเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น
เพื่อท�ำหน้าที่อนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยที่หายากทั้งในรูปเมล็ดและ
ต้นพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อรักษาพันธุกรรมท้องถิ่นมิให้สูญหายและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
แนวทางด�ำเนินงาน
1. สนับสนุนให้มีเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร โดยมีศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของ
พืชสมุนไพร (Botanical Reference Center on Thai Medicinal Plants) มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นแม่ข่ายด�ำเนินการ
2. จัดตั้งสวนรวมพันธุ์และเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่น จ�ำนวน 88 แห่ง
3. จัดท�ำแปลงทดลองปลูกพืชสมุนไพรไม้ยืนต้นท้องถิ่น 10 ชนิด (เช่น สมอไทย, มะกอก,
ทองหลาง, สมอพิเภก, เพกา, ส้มป่อย, อบเชย, สมุลแว้ง และปลาไหลเผือก เป็นต้น) จ�ำนวน 13 แห่ง
เป้าหมายแผนงาน
1. มีเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร (Plant Biobank Network) จ�ำนวน 1 เครือข่าย
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีพันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์อย่างน้อย 10 ชนิด
2. มีสวนรวมพันธุแ์ ละเรียนรูพ้ ชื สมุนไพรในท้องถิน่ ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อย 40 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

61
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แผนงานที่ 3 สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนในการใช้ประโยชน์และการปลูกทดแทน
			 พืชสมุนไพร โดยส่งเสริมเครือข่ายชุมชน

ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนให้มีการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ป่าอย่างเหมาะสมและมีจิตส�ำนึกใน
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. สร้างกลไกและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.1 สร้างนวัตกรรมบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ า่ อย่างเหมาะสม เช่น การใช้พลังงานทดแทน/
พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบสูบน�ำ้ เพือ่ ท�ำระบบป่าเปียก (2 ชุมชน) การท�ำฝายชะลอน�ำ้
โดยใช้ภูมิปัญญาตามบริบทของชุมชน
1.2 สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ และด�ำเนินการปลูกทดแทน
พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน เช่น พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนบางชนิด
เป้าหมายแผนงาน
1. มีกลไกขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และการปลูกทดแทนพืชสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรจากป่า และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อย่างน้อย 5 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมป่าไม้, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการด�ำเนินการ

แผนงานที่ 1
ส่งเสริมการปลูก
และแปรรูปสมุนไพร
อย่างมีคุณภาพ

1. ส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์
    พืชสมุนไพร
2. ส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว  
   ณ สถานที่ปลูก (On Site) และ  
   การผลิตผลิตภัณฑ์และสารสกัด
   อย่างง่ายในระดับชุมชน
3. ก�ำหนดมาตรฐานการปลูกและ
   การเก็บเกี่ยวกลุ่มพืชสมุนไพรที่มี
   ศักยภาพตามแนวทางสากล (GAP/
   GACP) อย่างน้อย 30 ชนิด

มาตรการที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แผนงาน
1. มีการปลูกสมุนไพรที่ได้
   คุณภาพตามมาตรฐาน
   ที่กำ� หนด
2. มีการส่งเสริมการ
แปรรูป หลังการเก็บเกี่ยว
   ณ สถานที่ปลูกและการ
   ผลิตผลิตภัณฑ์ และ
   สารสกัดอย่างง่ายใน
   ระดับชุมชน
3. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน
   GAP/GACP หรือ
   มาตรฐานอื่นของพืช
   สมุนไพร ส�ำหรับใช้ใน
   การรับรองคุณภาพการ
   ปลูกและการเก็บเกี่ยว

เป้าหมาย
1. เกษตรกรมีการปลูก
   สมุนไพรที่ได้คุณภาพ
   ตามมาตรฐานที่กำ� หนด
   43,000 ไร่ (สมุนไพรใน
   แปลงปลูก จ�ำนวน
   39,500 ไร่ และสมุนไพร
   ในป่าเศรษฐกิจชุมชน
   3,500 ไร่)
2. กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
   วิสาหกิจชุมชน ได้รับการ
   ส่งเสริมการแปรรูปหลัง
   การเก็บเกี่ยว ณ สถานที่
ปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์
และสารสกัดอย่างง่ายใน
   ระดับชุมชน 50 แห่ง
3. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน
   GAP/GACP หรือ
   มาตรฐานอื่น ของพืช
   สมุนไพร ส�ำหรับใช้ในการ
   รับรองคุณภาพการปลูก
   และการเก็บเกี่ยว
   อย่างน้อย 30 ชนิด

ตัวชี้วัด
1. กรมส่งเสริม
    การเกษตร
2. กรมวิชาการ
    เกษตร
3. กรมส่งเสริม
    สหกรณ์
4. ส�ำนักงานการ
   ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
   เกษตรกรรม
5. ส�ำนักงานปลัด
   กระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์
6. ส�ำนักงาน
   มาตรฐานสินค้า
   เกษตรและ
   อาหารแห่งชาติ
7. กรมป่าไม้
8. กรมพัฒนา
   การแพทย์แผน
   ไทยและแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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แผนงานที่ 3
จัดท�ำแผนที่ความ
เหมาะสมของที่ดิน
ส�ำหรับปลูกพืช
สมุนไพร (Land
Suitability)

แผนงาน
แผนงานที่ 2
จัดท�ำฐานข้อมูล
พืน้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพร
(Land Use) เพือ่
การบริหาร จัดการ

แนวทางการด�ำเนินการ
1. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลพืน้ ที่
   ปลูกพืชสมุนไพรและแอพพลิเคชัน่
   ส�ำหรับเก็บข้อมูล
2. ส�ำรวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกสมุนไพร ซึง่
ประกอบด้วย ข้อมูลพืชสมุนไพรรายชนิด
   รายต�ำบล รายแปลง และข้อมูลพืน้ ที่
   เพือ่ น�ำไปจัดท�ำฐานข้อมูล
3. เก็บข้อมูลเพาะปลูกสมุนไพรในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง
1. ก�ำหนดชนิดพืชสมุนไพรที่มี
   ศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย์เพื่อ  
   เป็นตัวอย่างในการศึกษา 30 ชนิด
2. น�ำข้อมูลพื้นที่ปลูกสมุนไพรจาก
   ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร
(Land Use) จัดท�ำ Soil Mapping
   กับชุดดินที่มีข้อมูลอยู่แล้วของ
   กรมพัฒนาที่ดิน
3. ส�ำรวจข้อมูลเชิงลึกจากแปลงปลูกที่
   คัดเลือกเพือ่ วิเคราะห์ความเหมาะสม
   ของพื้นที่ปลูกและหาปัจจัยที่มีความ
   ส�ำคัญต่อการปลูกสมุนไพรแต่ละ
   ชนิด (Diagnose Factor for Crop
   Requirement)
4. วิเคราะห์จัดเขตการใช้ที่ดินที่
   เหมาะสมส�ำหรับพืชสมุนไพร
   แต่ละชนิดเพื่อสร้างแบบจ�ำลอง
   พื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับพืช
   สมุนไพรแต่ละชนิด

เป้าหมาย
1. มีฐานข้อมูลพื้นที่ปลูก
พืชสมุนไพร (Land Use)
1 ฐานข้อมูล และหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรกร
  สามารถน�ำข้อมูลไปใช้  
  วางแผนในการส่งเสริม
  และการบริหารจัดการ
  อย่างเหมาะสม
1. มีแผนทีค่ วามเหมาะสม
   ของที่ดินส�ำหรับปลูก
   พืชสมุนไพร (Land
   Suitability) และ
   เกษตรกรสามารถน�ำไป
   ใช้ประโยชน์ได้

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมวิชาการ
   เกษตร
2. กรมพัฒนาที่ดิน
3. ส�ำนักงานการ
   ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
   เกษตรกรรม
4. กรมส่งเสริม
   การเกษตร
1. มีแผนทีค่ วามเหมาะสม 1. กรมวิชาการ
   ของที่ดินส�ำหรับปลูก    เกษตร
   พืชสมุนไพร (Land
2. กรมพัฒนาที่ดิน
   Suitability) อย่างน้อย 3. ส�ำนักงานการ
   30 ชนิด
   ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
   เกษตรกรรม
4. กรมส่งเสริม
   การเกษตร

ตัวชี้วัด
1. มีข้อมูลพื้นที่ปลูกพืช
   สมุนไพร (Land Use)
   ของจังหวัดต่าง ๆ ใน
   ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า
   30 จังหวัด
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1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการของกรม
   วิชาการเกษตร ส�ำหรับให้บริการ
   ตรวจสอบชนิดพืชและคุณภาพ
   วัตถุดิบสมุนไพร 10 แห่ง
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน
   การตรวจวิเคราะห์พืชสมุนไพร
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยที่มีห้อง
   ปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO
17025 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ 5 แห่ง
1. สนับสนุนให้มีตลาดกลางที่เป็น
   ศูนย์กลางส�ำหรับเกษตรกรและ
   สถาบันเกษตรกร
2. จัดให้มีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
   (Electronic Market)

แผนงานที่ 4
เพิม่ จ�ำนวนห้องปฏิบตั กิ าร
ที่มีมาตรฐาน ISO
17025 ส�ำหรับบริการ
ตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ

แผนงานที่ 5
พัฒนาระบบตลาด
กลางและตลาด
อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการด�ำเนินการ
5. จัดท�ำข้อมูลในระบบสารสนเทศ
   ภูมศิ าสตร์และตรวจสอบภาคสนาม
เพือ่ วิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ�ำลอง

แผนงาน

1. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั
   มาตรฐาน ISO 17025
   ให้บริการตรวจสอบ
   คุณภาพวัตถุดิบ
จ�ำนวนเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
   15 แห่ง (กระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์ 10
   แห่ง และมหาวิทยาลัย
   ต่าง ๆ 5 แห่ง)

ตัวชี้วัด

1. มีการติดต่อประสานงาน 1. มีระบบตลาดกลาง 4 แห่ง
การซือ้ ขายผ่านตลาดกลาง และตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง (E-Market)
   (E-Market)

1. มีการให้บริการตรวจสอบ
   คุณภาพวัตถุดิบของ
   กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และมหาวิทยาลัย
   ต่าง ๆ

เป้าหมาย

1. องค์การตลาด
   เพื่อเกษตรกร
2. กรมส่งเสริม
   สหกรณ์
3. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

1. กรมวิชาการ
   เกษตร
2. กรมวิทยาศาสตร์
   การแพทย์
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
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แนวทางการด�ำเนินการ

เป้าหมาย

แผนงานที่ 2
จัดท�ำข้อก�ำหนด
มาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพร

1. มีผลงานวิจยั ทีช่ ว่ ย
   พัฒนาพันธุพ์ ชื สมุนไพร
   เพิม่ เทคโนโลยีเพือ่ ผลิต
   วัตถุดบิ และช่วยแก้
   ปัญหาวัตถุดบิ ไม่นอ้ ย
   กว่า 100 เรือ่ ง

1. มีงานวิจยั และพัฒนา
   พันธุพ์ ชื สมุนไพรและ
   เทคโนโลยีเพือ่ ผลิต
   วัตถุดบิ 30 เรือ่ ง/ปี

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. กรมวิชาการ
   เกษตร
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
3. ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
   และเทคโนโลยี
   ชีวภาพแห่งชาติ
4. กรมป่าไม้
5. กรมทรัพยากร
   ทางทะเลและ
   ชายฝั่ง
6. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจัยแห่งชาติ
1. จัดท�ำมาตรฐานเครื่องยาตาม
1. มีมาตรฐานเครื่องยา 1. มีหนังสือและฐานข้อมูล 1. กรมพัฒนาการ
   องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
   ตามองค์ความรู้
มาตรฐานเครื่องยาตาม    แพทย์แผนไทย
   (Materia Medica) จ�ำนวน 300    การแพทย์แผนไทย
   องค์ความรู้การแพทย์
และแพทย์ทางเลือก
   รายการ
   ส�ำหรับอ้างอิง
   แผนไทยอย่างน้อย
2. กรมวิทยาศาสตร์
2. จัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานสมุนไพร 2. มีข้อก�ำหนดมาตรฐาน    300 รายการ
   การแพทย์
   ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย    สมุนไพรในต�ำรา
2. มีต�ำรามาตรฐาน
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
(Thai Herbal Pharmacopoeia,THP)    มาตรฐานสมุนไพรไทย    สมุนไพรไทย (Thai
   จ�ำนวน 75 รายการ
   (Thai Herbal
Herbal Pharmacopoeia,
   Pharmacopoeia,
THP) ซึ่งมีข้อก�ำหนด
   THP) เพิ่มขึ้น
   มาตรฐานสมุนไพร
   เพิ่มขึ้น 75 รายการ

แผนงานที่ 1
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วิจัยและพัฒนาพันธุ์    พืชสมุนไพร รวมถึงการเก็บเกี่ยว
พืชสมุนไพรเพื่อเป็น และการรักษาคุณภาพของสมุนไพร
วัตถุดิบ
หลังการเก็บเกี่ยว
2. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องยาจากป่าให้ได้ทั้งปริมาณ
   สารส�ำคัญที่สูงและมีคุณภาพ
3. วิจยั เพือ่ หา Crop Requirement
   ของพืชสมุนไพรที่ยังไม่มีข้อมูล
   งานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพ
   ดิน ปริมาณน�ำ ้ ลักษณะภูมปิ ระเทศ
   ภูมิอากาศ เป็นต้น
4. วิจัยเพื่อจัดท�ำ DNA Barcoding
   ของพืชสมุนไพร จ�ำนวน 100 ชนิด

มาตรการที่ 2 การวิจัยและการจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร

แผนงาน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 1
จัดท�ำฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรและภูมปิ ญั ญา
การใช้ประโยชน์ของ
ประเทศไทย
(National Database
of Thai Plants
and Traditional
Knowledge)

1. จัดท�ำฐานข้อมูลพันธุ์พืชสมุนไพร
   โดยรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์
   พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
   จากบันทึกทีม่ อี ยูแ่ ล้วและการวิจยั
2. ส�ำรวจและบันทึกข้อมูลพืช
   สมุนไพรในพื้นที่ป่า 12 แห่ง และ
   ในพื้นที่ป่าชายเลน 20 จังหวัด
   จาก 24 จังหวัด
3. ควบคุม ติดตาม และประเมินผล
การใช้พชื สมุนไพรจากป่า โดยคัดเลือก
   สมุนไพรที่มีแนวโน้มส�ำคัญต่อ
   เศรษฐกิจและมีความเสี่ยงต่อการ
   สูญพันธุ์

1. มีฐานข้อมูลพืชสมุนไพร
   และภูมปิ ญั ญาการใช้
   ประโยชน์ของ
   ประเทศไทย (National
   Database of Thai
Plants and Traditional
Knowledge) 1 ฐานข้อมูล

มาตรการที่ 3 การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน

1. มีข้อมูลพืชสมุนไพร
   และภูมิปัญญาการใช้
   ประโยชน์อย่างน้อย
2000 ชนิด ในฐานข้อมูล
   National Database
   of Thai Plants and
Traditional Knowledge
   และเผยแพร่ตามความ
   เหมาะสม

แผนงาน
แนวทางการด�ำเนินการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. สนับสนุนเงินทุนส�ำหรับการจัดท�ำ 1. มีสารมาตรฐานเพือ่ ใช้ใน 1. มีสารมาตรฐาน
แผนงานที่ 3
จัดท�ำสารมาตรฐาน
สารมาตรฐาน (Reference Standards)             การควบคุมมาตรฐาน
   อย่างน้อย 30 ชนิด
ส�ำหรับการวิเคราะห์
   วัตถุดบิ
   สมุนไพร
(Reference Standards)
เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติ
การที่มีบริการตรวจ
สอบคุณภาพวัตถุดบิ
1. กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
2. โรงเรียนนายร้อย
   พระจุลจอมเกล้า
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
4. กรมป่าไม้
5. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
6. กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่
7. ส�ำนักงานการ
   ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
   เกษตรกรรม

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจัยแห่งชาติ
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แนวทางการด�ำเนินการ
1. สนับสนุนให้มีเครือข่ายอนุรักษ์
   พันธุ์พืชสมุนไพร โดยมีศูนย์
   อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืช
   สมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล
   เป็นแม่ข่ายด�ำเนินการ
2. จัดตั้งสวนรวมพันธุ์และเรียนรู้พืช
สมุนไพรในท้องถิน่ จ�ำนวน 88 แห่ง
3. จัดท�ำแปลงทดลองปลูกพืช
   สมุนไพรไม้ยนื ต้นท้องถิน่ 10 ชนิด
   จ�ำนวน 13 แห่ง

1. สร้างกลไกและขับเคลื่อนการใช้
   ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในการ
   บริหารจัดการการใช้ประโยชน์
   และด�ำเนินการปลูกทดแทนพืช
   สมุนไพรอย่างยั่งยืน

แผนงาน
แผนงานที่ 2
สร้างเครือข่ายอนุรกั ษ์
พันธุ์พืชสมุนไพร
(Plant Biobank
Network)

แผนงานที่ 3
สร้างกลไกเพือ่ ขับเคลือ่ น
ในการใช้ประโยชน์
และการปลูกทดแทน
พืชสมุนไพรโดยส่งเสริม
เครือข่ายชุมชน
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1. มีกลไกขับเคลื่อนการ
   ใช้ประโยชน์และการ
ปลูกทดแทนพืชสมุนไพร

เป้าหมาย
1. มีเครือข่ายศูนย์อนุรักษ์
   พันธุ์พืชสมุนไพร
   (Plant Biobank
   Network) จ�ำนวน 1
   เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์อ้างอิงทาง
   พฤกษศาสตร์
ของพืชสมุนไพรไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. กรมป่าไม้
3. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
4. กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่
5. กรมวิชาการเกษตร
6. ส�ำนักงานการ
   ปฏิรูปที่ดินเพื่อ
   เกษตรกรรม
1. มีพนื้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพร 1. กรมป่าไม้
   จากป่าและสามารถใช้ 2. กรมทรัพยากร
   ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน ทางทะเลและชายฝัง่
   อย่างน้อย 5 แห่ง

ตัวชี้วัด
1. มีพันธุ์พืชสมุนไพรที่
   หายากได้รบั การอนุรกั ษ์
   และขยายพันธุอ์ ย่างน้อย
   10 ชนิด
2. มีสวนรวมพันธุ์และ
   เรียนรู้พืชสมุนไพรใน
   ท้องถิ่นที่มีการจัด
   กิจกรรมทุกปีอย่าง
   ต่อเนื่องอย่างน้อย
   40 แห่ง

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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3
บทที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด
สมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมและการ

ตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล ครอบคลุมการพัฒนา
ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ต่อยอด
งานวิจยั ให้เกิดการใช้ประโยชน์ และการสร้างความน่าเชือ่ ถือและ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบ
ด้วย 3 มาตรการ คือ
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
2. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
3. การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. มูลค่าการตลาดของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ
15 ต่อปี
2. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรได้รบั การส่งเสริมให้มผี ลิตภาพเพิม่ ขึน้
โดยมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
3. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรแต่ละกลุม่ ผ่านการยกระดับการผลิตอย่างน้อย
ร้อยละ 50
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีม่ ตี ราสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพได้รบั การยอมรับระดับภูมภิ าคอาเซียน
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างน้อยร้อยละ 30
6. ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OECD GLP อย่างน้อย
1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2562
7. มีสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี
ผลลัพธ์ระยะสั้น (Quick Win)
1. มี Competency Model ส�ำหรับอุตสาหกรรม 5 กลุ่มคือ ยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,
เครื่องส�ำอาง/ผลิตภัณฑ์สปา, สารสกัด และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์
2. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ระดับพรีเมียม 50 ผลิตภัณฑ์
3. มีตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รบั ตราสัญลักษณ์รบั รองคุณภาพใน 3 กลุม่ คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,
เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์สปา
5. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่อย่างน้อย 10 รายการเข้าสูก่ ระบวนการยืน่ ค�ำขอ Geographical
Identification
6. มีการขยายช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เป็นต้น
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มาตรการที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ทั้งด้านผลิต
ภาพการผลิต บุคลากร และผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนฐานเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ยกระดับการ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร ซึง่ มาตรการนีป้ ระกอบ
ด้วย 4 แผนงาน คือ
1. เพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการผลิต
2. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
3. ยกระดับความรู้บุคลากร
4. พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร
เป้าหมายมาตรการ
1. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรแต่ละกลุม่ ผ่านการยกระดับการผลิตอย่างน้อย
ร้อยละ 50
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างน้อยร้อยละ 30
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 500 ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 5 ปี
4. บุคลากรมีสมรรถนะตาม Herbal Industry Competency Model อย่างน้อย 2,500 คน
5. อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรได้รับการส่งเสริม
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แผนงานที่ 1 เพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการผลิต

เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของอุ ต สาหกรรมสมุ น ไพร โดยประเมิ น สถานการณ์ ข องกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
(Industry Assessment) เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ก�ำหนดทิศทางการส่งเสริมพัฒนา และจัดท�ำแผนงานการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบ
การการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรให้สอดคล้องเหมาะสมและถูกต้องและกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ (Task Force) การเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการผลิตมีหน้าที่ใน
การอ�ำนวยการกิจกรรมนีใ้ ห้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลา 5 ปี ซึง่ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆอาทิ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด�ำเนินการประเมินสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสมุนไพร (Industry Assessment) เพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมสมุนไพรในปัจจุบัน ทั้งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
(Sub Industry) และขนาดของสถานประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านเครือ่ งมือวิเคราะห์
Gap Analysis ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนแรกภายหลังการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ
3. จั ด ท� ำ แผนเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของสถานประกอบการผลิ ต ของแต่ ล ะกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
(Implementation Plan by Sub Industry) โดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์ พร้อมก�ำหนด
งบประมาณสนับสนุน
4. ประสานและอ�ำนวยการตามแผนเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการผลิตเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และรายงานความคืบหน้าของแผนงานทุก ๆ 6 เดือน
แผนงานเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการผลิตประกอบด้วย 3 แผนงานย่อย ได้แก่
1) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ
2) การส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
3) การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตสู่การแปรรูปผลผลิตสมุนไพร
เป้าหมายแผนงาน
1. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรแต่ละกลุ่มผ่านการยกระดับการผลิต
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรแต่ละกลุม่ ผ่านการยกระดับการผลิตอย่างน้อย
ร้อยละ 50
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

72

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ก�ำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตาม ISO 9001, GMP หรือ ISO 22716 เพื่อประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเบื้องต้น และให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ จากห้องปฏิบัติการที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนี้ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองกระแส
ความนิยมที่เปลี่ยนแปลง
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ (Task Force) ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่ในการอ�ำนวยการ
กิจกรรมนี้ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลา 5 ปี ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนา
ชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ำแผนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (Implementation
Plan by Sub Industry) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความพร้อม
ของผู้ประกอบการ ความพร้อมของผู้ให้บริการรับรองคุณภาพ และแผนประชาสัมพันธ์แก่
ผู้บริโภค
3. จัดให้มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ยา เครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ในด้านความปลอดภัย (ทั้งด้านกายภาพ เคมี
และชีวภาพ) ปริมาณสารส�ำคัญและสารออกฤทธิ์ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์
ภายในปี พ.ศ. 2560 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการเห็นความส�ำคัญและประโยชน์
ของการใช้เครื่องหมายนี้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น มผช., มอก., เครื่องหมาย Q เงิน - Q ทอง, Halal ภายใน 2 ปีแรก
ของแผน และกระตุ้นการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการน�ำงานวิจัยที่มีศักยภาพ ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้สถานประกอบการที่มี
ความพร้อม เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5. ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการและส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO 17025
6. ประสานและอ�ำนวยการตามแผนยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และรายงานความคืบหน้าทุก ๆ 6 เดือน
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ได้แก่

แผนงานยกระดับคุณภาพและเพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย

1) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมยกระดับมาตรฐานห้อง
ปฏิบตั กิ ารและส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025
2) ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
เป้าหมายแผนงาน
1. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้รับรองเครื่องหมายคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้รับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองเครื่องหมายคุณภาพร้อยละ 30
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 500 ผลิตภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนงานที่ 3 ยกระดับความรู้บุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดตัง้ ทีมเฉพาะกิจ (Task force) เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับอุตสาหกรรม
สมุนไพร และท�ำหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยการกิจกรรมนีใ้ ห้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายภายใน
เวลา 5 ปี ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ำ Herbal Industry Competency Model เพือ่ เป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมสมุนไพร และแผนผลิตบุคลากรให้เพียงพอในการรองรับการเติบโตใน
อุตสาหกรรม พร้อมก�ำหนดงบประมาณสนับสนุน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
3. ก�ำหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรตาม Herbal Industry Competency Model ประสาน
และอ�ำนวยการตามแผนงานทีก่ ำ� หนด และรายงานความคืบหน้าของแผนงานทุก ๆ 6 เดือน
เป้าหมายแผนงาน
1. บุคลากรในอุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Herbal Industry
Competency Model
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. บุคลากรมีสมรรถนะตาม Herbal Industry Competency  Model อย่างน้อย 2,500 คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนงานที่ 4 พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร

ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมกลุม่ สารสกัดสมุนไพรทีม่ อี ยู่ ให้มปี ระสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ตลอดจนกระบวนการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลให้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 5 ปี
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของโรงงานสารสกัดในปัจจุบัน
2. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสารสกัดให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยการต่อยอดเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพร อย่างครบวงจร ตั้งแต่การ
วิจัยจนกระทั่งเข้าสู่ระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เป้าหมายแผนงาน
1. อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรได้รับการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ
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ตัวชี้วัดแผนงาน
1. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรได้รบั การส่งเสริมให้มผี ลิตภาพเพิม่ ขึน้
โดยมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

มาตรการที่ 2 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรและการต่อยอดงานวิจยั สมุนไพรเพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีคณ
ุ ภาพและความน่าเชือ่ ถือ โดยยกระดับศูนย์วจิ ยั และห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการวิจยั เชือ่ มโยงงานวิจยั
กับการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุม้ ครองโดยจดสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รงานวิจยั สมุนไพร และส่งเสริม
การต่อยอดงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
1. ยกระดับศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการส�ำหรับการวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
2. ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสามารถแข่งขัน
กับนานาชาติ
3. ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรงานวิจัยสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ
4. เชื่อมโยงและลดช่องว่างการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป้าหมายมาตรการ
1. มีห้องปฏิบัติการพื้นฐานรองรับความต้องการของประเทศได้ 7 แห่ง เป็นห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OECD GLP อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี 2562
2. เกิดเส้นทางการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีช่ ดั เจนอย่างน้อย 3 functional claim
3. อย่างน้อยร้อยละ 10 ของงานวิจยั เพือ่ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รบั การส่งเสริมเพือ่ จดทะเบียน
สิทธิบัตรในต่างประเทศ
4. มีสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
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แผนงานที่ 1 ยกระดับศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการส�ำหรับการวิจัย
			 ให้ได้มาตรฐานสากล

ยกระดั บ ศู น ย์วิจัยและห้องปฏิบัติก ารส�ำหรับการวิจัยให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การ
ด� ำ เนิ น งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ดี (Good Laboratory Practice, GLP) โดยใช้ ร ะบบของ OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) ซึ่งเป็นระบบสากลที่ยอมรับ
กันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้งานวิจัยทั้งด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยามีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้
และยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศสู่ระดับสากล
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดลักษณะพื้นฐานของศูนย์วิจัยหรือห้องปฏิบัติการส�ำหรับการวิจัย เป้าหมาย และ
แผนการพัฒนาศูนย์วจิ ยั หรือห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการวิจยั ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ของ OECD
GLP ทั่วประเทศ 6 แห่ง
2. พัฒนาศูนย์วิจัยหรือห้องปฏิบัติการให้ได้ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP อย่างน้อย 1 แห่ง
ภายในปี พ.ศ. 2562
เป้าหมายแผนงาน
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการส�ำหรับการวิจัยและบริการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน รองรับความต้องการ ของประเทศ 7 แห่ง โดยเป็นห้องปฏิบตั กิ าร
ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์ OECD GLP อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
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แผนงานที่ 2 ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
			 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติ

ก�ำหนดแนวทางรองรับการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทัง้ ระยะเวลาในการขึน้ ทะเบียน เกณฑ์
การระบุสรรพคุณจากผลการวิจัยลงบนฉลาก รวมถึงมาตรฐานการวิจัยเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทั้งนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. สร้างแนวทางรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มต่าง ๆ
2. ก�ำหนดผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและวิจัยน�ำร่อง
เป้าหมายแผนงาน
1. พัฒนาแนวทางรองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. เกิดเส้นทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 Functional
Claimed
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

78

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรงานวิจัยสมุนไพร
			 ทัง้ ในและต่างประเทศ

ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรงานวิจัย เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
นวัตกรรมหรืองานวิจัยส�ำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการ
ต่อยอดงานวิจัยเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดแนวทางการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรงานวิจัยสมุนไพร
2. ให้ความรู้ผู้ประกอบการและนักวิจัยเกี่ยวกับสิทธิบัตรงานวิจัย/อนุสิทธิบัตรสมุนไพร
เป้าหมายแผนงาน
1. คุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาของนวัตกรรมหรืองานวิจยั ส�ำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. อย่างน้อยร้อยละ 10 ของงานวิจยั เพือ่ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รบั การส่งเสริมเพือ่ จดทะเบียน
สิทธิบัตรในต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กระทรวงพาณิชย์
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 4 เชื่อมโยงและลดช่องว่างการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ก� ำ หนดศู น ย์ ป ระสานงานและขั บ เคลื่ อ นการน� ำ นวั ต กรรมหรื อ งานวิ จั ย ของสมุ น ไพรไปสู ่
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตอบสนองกระแสความนิยมในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการ
วิจัยครบวงจรแบบแบ่งกลุ่มวิจัยตามความสามารถ (Cluster) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและลดช่องว่าง
การน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดตั้งสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติ โดยมีกรอบภารกิจดังนี้
(1) เป็นศูนย์สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก
(2) เป็นศูนย์บ่มเพาะ(Incubator) และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองความรู้ รวมถึงจัดท�ำ
รายงานความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
2. สนั บ สนุ น กลไกการให้ ทุ น วิ จั ย ครบวงจร โดยใช้ แ นวทางจั ด สรรทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
สมุนไพรไทย เช่น ทุนวิจัยพุ่งเป้า, ทุนท้าทายไทย, ทุน run ฯลฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ของกลุ่มการวิจัยต่าง ๆ
เป้าหมายแผนงาน
1. เกิดการวิจัยครบวงจรและลดช่องว่างการน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
2. อย่างน้อยร้อยละ 30 ของทุนวิจัยจัดสรรเพื่อการท�ำวิจัยที่ครบตลอดห่วงโซ่ของงานวิจัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ, กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
4. ส�ำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
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มาตรการที่ 3 การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่อง
ทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก�ำหนดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างมูลค่า
เพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยกระดับผูป้ ระกอบการเพือ่ การส่งออก และยกระดับงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้
เป็นสากล ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ
1. เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. เพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายสินค้าเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ
3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. ยกระดับผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก
5. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal Expo) ในระดับ ASEAN
เป้าหมายมาตรการ
1. มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี
2. ประเทศไทยมีตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ

แผนงานที่ 1 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อ
เพิ่มฐานลูกค้านักท่องเที่ยวและสร้างทัศนคติในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
เป้าหมายแผนงาน
1. มีสื่อประชาสัมพันธ์สำ� หรับนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพ
2. มีร้านสปา, คลินิก เข้าร่วมด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสมุนไพร
3. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสื่อประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ขยายมูลค่าตลาดสมุนไพรในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

81

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 2 เพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายสินค้าเชิงรุก
			 ทั้งในและต่างประเทศ

ผลักดันให้มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า OTOP
2. เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าสูต่ ลาดประเภทต่าง ๆ เช่น Modern Trade, Supermarket
3. น�ำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
4. ให้มีการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เป้าหมายแผนงาน
1. มีช่องทางการตลาดและกระจายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ขยายมูลค่าตลาดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย
2. กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

แผนงานที่ 3 สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยก�ำหนดตราสัญลักษณ์รับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากสากล จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสมุนไพรที่
มีศกั ยภาพเพือ่ สร้างเอกลักษณ์และความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ยกระดับ
ภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการส่งออก
2. ให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสมุนไพรที่มีศักยภาพ
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เป้าหมายแผนงาน
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ประเทศไทยมีตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์
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แผนงานที่ 4 ยกระดับผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

เพิม่ จ�ำนวนผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถด�ำเนินธุรกิจเพือ่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรทัง้ ในและต่างประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
2. เชือ่ มโยงผูผ้ ลิต, ผูข้ าย, ผูส้ ง่ ออก, ผูน้ ำ� เข้าทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ เข้าสูต่ ลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
เป้าหมายแผนงาน
1. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. เพิ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถด�ำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

แผนงานที่ 5 ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
			 (Herbal Expo) ในระดับ ASEAN

ยกระดับการจัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นระดับสากล เพื่อขยายมูลค่าตลาดสมุนไพรทั้งใน
และต่างประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal Expo) ในระดับ ASEAN
เป้าหมายแผนงาน
1. มีงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal Expo) ในระดับ ASEAN
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

83

84

แนวทางการด�ำเนินการ

เป้าหมาย

มาตรการที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
แผนงานที่ 1
1. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ (Task Force) 1. สถานประกอบการใน
เพิ่มผลิตภาพของ
การเพิม่ ผลิตภาพของสถานประกอบการ    อุตสาหกรรมสมุนไพร
สถานประกอบการ    ผลิต
   แต่ละกลุ่มผ่านการ
ผลิต
2. ด�ำเนินการประเมินสถานการณ์    ยกระดับการผลิต
   ของอุตสาหกรรมสมุนไพร
   (Industry Assessment)
3. จัดท�ำแผนเพิ่มผลิตภาพของ
   สถานประกอบการผลิตของแต่ละ
กลุม่ อุตสาหกรรม (Implementation
   Plan by Sub Industry)
4. ประสานและอ�ำนวยการตามแผน
เพิม่ ผลิตภาพของสถานประกอบการผลิต
   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
   และรายงานความคืบหน้าของ
   แผนงานทุก ๆ 6 เดือน

แผนงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. สถานประกอบการใน 1. กรมส่งเสริม
   อุตสาหกรรมสมุนไพร    อุตสาหกรรม
   แต่ละกลุ่มผ่านการ
ยกระดับการผลิตอย่างน้อย
ร้อยละ 50

ตัวชี้วัด

ตารางที่ 3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
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แผนงาน
แผนงานที่ 2
ยกระดับคุณภาพ
และเพิม่ ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์

แนวทางการด�ำเนินการ
1. จัดตัง้ ทีมเฉพาะกิจ (Task Force)
   ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. จัดท�ำแผนยกระดับคุณภาพ
   ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุม่
   อุตสาหกรรม (Implementation
   Plan by Sub Industry)
3. จัดให้มเี ครือ่ งหมายรับรอง
   คุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุม่
ผลิตภัณฑ์ (ยา เครือ่ งส�ำอาง ผลิตภัณฑ์
สปา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ภายใน
ปีพ.ศ. 2560 พร้อมประชาสัมพันธ์
   ภายใน 2 ปี
4. สนับสนุนการน�ำงานวิจยั ทีม่ ี
   ศักยภาพ ถ่ายทอดผลงานวิจยั ให้
   สถานประกอบการทีม่ คี วามพร้อม
   เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายให้กบั
   กลุม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5. ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
   และส่งเสริมภาคเอกชนพัฒนาห้อง
   ปฏิบตั กิ ารให้ได้การรับรอง
   มาตรฐาน ISO 17025
6. ประสานและอ�ำนวยการตามแผน
   ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพือ่
   ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และ
   รายงานความคืบหน้าทุก ๆ 6 เดือน

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
   ได้รับรองเครื่องหมาย
   คุณภาพและผลิตภัณฑ์
   จากสมุนไพรได้รับการ
   พัฒนา

ตัวชี้วัด
1. ผลิตภัณฑ์ได้รับรอง  
   เครื่องหมายคุณภาพ
   ร้อยละ 30
2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
   พัฒนาอย่างน้อย 500
   ผลิตภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   อุตสาหกรรม
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แนวทางการด�ำเนินการ
1. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ (Task force)
   เพื่อร่วมกันก�ำหนดสมรรถนะที่
   จ�ำเป็นส�ำหรับอุตสาหกรรม
   สมุนไพรภายใน 5 ปี
2. จัดท�ำ Herbal Industry
   Competency Model
3. ก�ำหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร
ตาม Herbal Industry Competency
Model เพื่อด�ำเนินการและ
   รายงานทุก 6 เดือน
แผนงานที่ 4
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาอุตสาหกรรม    และผลิตภาพการผลิตของโรงงาน
สารสกัดสมุนไพร
   สารสกัดในปัจจุบัน
2. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสาร
   สกัดให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
3. สนับสนุนการศึกษาวิจยั การต่อยอด
   เกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรอย่าง
   ครบวงจร

แผนงาน
แผนงานที่ 3
ยกระดับความรู้
บุคลากร

86
1. สถานประกอบการใน
   อุตสาหกรรมสารสกัด
   สมุนไพรได้รับการ
   ส่งเสริมให้มีผลิตภาพ
   เพิ่มขึ้น โดยมูลค่า
   ยอดขายเพิ่มขึ้น
   ร้อยละ 15

1. อุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพรได้รบั การส่งเสริม
ให้มีประสิทธิภาพและ
   ผลิตภาพ

1. กรมส่งเสริม
   อุตสาหกรรม
2. สถาบันวิจัย
   วิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี
   แห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
1. บุคลากรมีสมรรถนะ 1. กรมส่งเสริม
   ตาม Herbal Industry    อุตสาหกรรม
   Competency  Model
   อย่างน้อย 2,500 คน

เป้าหมาย
1. บุคลากรในอุตสาหกรรม
   สมุนไพรได้รบั การพัฒนา
   สมรรถนะตาม Herbal
Industry Competency
Model
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แนวทางการด�ำเนินการ

แผนงานที่ 3
ส่งเสริมการจดสิทธิ
บัตรและอนุสทิ ธิ
บัตรงานวิจยั สมุนไพร
ทัง้ ในและต่างประเทศ

แผนงานที่ 2
ปรับปรุงการขึน้
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพือ่ สนับสนุน
ให้ประเทศสามารถ
แข่งขันกับนานาชาติ

แผนงานที่ 1
ยกระดับศูนย์วิจัย
และห้องปฏิบัติการ
ส�ำหรับการวิจัยให้
ได้มาตรฐานสากล

1. ก�ำหนดแนวทางการจดสิทธิบัตร/
   อนุสิทธิบัตรงานวิจัยสมุนไพร
2. ให้ความรู้ผู้ประกอบการและ
   นักวิจยั เกีย่ วกับสิทธิบตั รงานวิจยั /
   อนุสิทธิบัตรสมุนไพร

1. ก�ำหนดลักษณะพื้นฐานของ
   ศูนย์วิจัยหรือห้องปฏิบัติการ
   ส�ำหรับการวิจัย เป้าหมาย และ
   แผนการพัฒนาศูนย์วิจัยหรือห้อง
   ปฏิบัติการส�ำหรับการวิจัยให้ได้
   ตามหลักเกณฑ์ของ OECD GLP
   ทั่วประเทศ 6 แห่ง
2. พัฒนาศูนย์วจิ ยั หรือห้องปฏิบตั กิ าร
   ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP
อย่างน้อย 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2562
1. สร้างแนวทางรองรับการขึ้น
   ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่ม
   ต่าง ๆ
2. ก�ำหนดผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและ
   วิจัยน�ำร่อง

มาตรการที่ 2 การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย

แผนงาน

1. คุ้มครองทรัพย์สินทาง
   ปัญญาของนวัตกรรม
   หรืองานวิจัยส�ำหรับ
   การใช้ประโยชน์ในเชิง
   พาณิชย์

1. พัฒนาแนวทางรองรับ
การขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์
   สมุนไพร

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ
   ส�ำหรับการวิจัยและ
   บริการตรวจสอบ
   คุณภาพให้ได้มาตรฐาน
   สากล

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. อย่างน้อยร้อยละ 10
   ของงานวิจัยเพื่อ
   ประโยชน์เชิงพาณิชย์
   ได้รับการส่งเสริมเพื่อ
   จดทะเบียนสิทธิบัตร
   ในต่างประเทศ

1. เกิดเส้นทางการขึ้น
   ทะเบียนผลิตภัณฑ์
   เสริมอาหารที่ชัดเจน
อย่างน้อย 3 Functional
   Claimed

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
1. กรมทรัพย์สิน
   ทางปัญญา
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน 1. กรมวิทยาศาสตร์   
   รองรับความต้องการ    การแพทย์
   ของประเทศ 7 แห่ง
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
   โดยเป็นห้องปฏิบัติการ
   ได้รับการรับรองตาม
   หลักเกณฑ์ OECD GLP
   อย่างน้อย 1 แห่ง
   ภายในปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
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แนวทางการด�ำเนินการ
1. จัดตั้งสถาบันพัฒนานวัตกรรม
   สมุนไพรแห่งชาติ
2. สนับสนุนกลไกการให้ทุนวิจัย
   ครบวงจร

แผนงานที่ 2
เพิม่ ช่องทางการ
ตลาดและกระจาย
สินค้าเชิงรุกทัง้ ใน
และต่างประเทศ

1. ขยายมูลค่าตลาด
   สมุนไพรทั้งในและ
   ต่างประเทศ

1. ขยายมูลค่าตลาด
   สมุนไพรในประเทศ
   อย่างน้อยร้อยละ 15
   ต่อปี

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เกิดการวิจัยครบวงจร 1. มีสถาบันพัฒนา
   และลดช่องว่างการน�ำ    นวัตกรรมสมุนไพร
   งานวิจัยไปใช้ประโยชน์    แห่งชาติ
2. อย่างน้อยร้อยละ 30
   ของทุนวิจัยจัดสรรเพื่อ
   การท�ำวิจัยที่ครบ
   ตลอดห่วงโซ่ของงาน
   วิจัย

1. มีสื่อประชาสัมพันธ์
   ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
   ด้านสุขภาพ
2. มีร้านสปา, คลินิกเข้า
ร่วมด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
   การท่องเที่ยวสมุนไพร
3. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
    สื่อประชาสัมพันธ์
1. เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า OTOP 1. มีช่องทางการตลาด
2. เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าสู่
และกระจายสินค้าเพิม่ ขึน้
ตลาดประเภทต่าง ๆ เช่น Modern    ทั้งในและต่างประเทศ
Trade, Supermarket
3. น�ำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
งานแสดงสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
4. ให้มกี ารเจรจาธุรกิจการค้า
   ระหว่างประเทศ

แผนงานที่ 1
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
   ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการ
เพิม่ ช่องทางการ
สือ่ สารและประชาสัมพันธ์    แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

มาตรการที่ 3 การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย

แผนงาน
แผนงานที่ 4
เชือ่ มโยงและลด
ช่องว่างการน�ำงาน
วิจยั ไปใช้ประโยชน์

1. กรมการพัฒนา
   ชุมชน
2. กรมการท่องเทีย่ ว
3. กรมส่งเสริม
   การค้าระหว่าง
   ประเทศ

1. การท่องเที่ยว
   แห่งประเทศไทย
2. กรมการท่องเทีย่ ว
3. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
3. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจัยแห่งชาติ
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แนวทางการด�ำเนินการ
1. ก�ำหนดตราสัญลักษณ์รับรอง
   คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
   การส่งออก
2. ให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
   ภูมิศาสตร์ของสมุนไพรที่มี
   ศักยภาพ
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยการพัฒนา
   บรรจุภัณฑ์
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้มี
   ศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดใน
   ประเทศและต่างประเทศ
2. เชื่อมโยงผู้ผลิต, ผู้ขาย, ผู้ส่งออก,
   ผู้นำ� เข้าที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าสู่
   ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

1. พัฒนาศักยภาพของ
   ผูป้ ระกอบการจำ�หน่าย
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
   ประเทศไทยมีความ
   น่าเชือ่ ถือในด้าน
   คุณภาพ

แผนงานที่ 5
1. จัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1. มีงานแสดงสินค้า
ผลักดันให้ประเทศ    (Herbal Expo) ในระดับ ASEAN ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับ
ไทยเป็นศูนย์กลาง
นานาชาติ
การจัดงานผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (Herbal
Expo) ในระดับ
ASEAN

แผนงานที่ 4
ยกระดับผูป้ ระกอบ
การเพือ่ การส่งออก

แผนงาน
แผนงานที่ 3
สร้างความน่าเชือ่ ถือ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. กรมพัฒนาธุรกิจ
   การค้า

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การค้าระหว่าง
   ประเทศ
1. ผลักดันให้ประเทศไทย 1. กรมพัฒนาการ
   เป็นศูนย์กลางการ
   แพทย์แผนไทย
   จัดงานผลิตภัณฑ์
   และการแพทย์
   สมุนไพร (Herbal
   ทางเลือก
   Expo) ในระดับ
2. กรมส่งเสริม
   ASEAN
   การค้าระหว่าง
   ประเทศ

1. เพิ่มผู้ประกอบการที่มี
   ศักยภาพให้สามารถ
   ด�ำเนินธุรกิจทั้งในและ
   ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
1. ประเทศไทยมีตรา
   สัญลักษณ์รับรอง
   คุณภาพผลิตภัณฑ์
   สมุนไพรของประเทศ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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4
บทที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการ
รั ก ษาโรคและการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ
ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการใช้สมุนไพรเพือ่ การ

รักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมการพัฒนาระบบ
การบริการการแพทย์แผนไทย การวิจัยต�ำรับยาสมุนไพรและ
สมุนไพรในอาหาร การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
แผนไทย การเข้าถึงต�ำรับยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
การส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้าน และการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรที่ถูกต้อง โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 6 มาตรการ
คือ
1. การพัฒนาโครงสร้าง ส่งเสริมการจัดบริการและ
การใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
2. การวิจยั เสริมสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานคุณภาพ
และความเสี่ยง
3. การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของการแพทย์
แผนไทย
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4. การจัดการและการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
5. การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนและบทบาทหมอพืน้ บ้าน
6. การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ
2. เสริมสร้างพืน้ ฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ
สุขภาพของประเทศในระยะยาว
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. จ�ำนวนรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 รายการ
2. ระบบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อความต้องการ
ของตลาด
3. แพทย์แผนปัจจุบันมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ต่อปี
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
2. รายการยาสมุนไพรได้รบั การบรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติเพิม่ ขึน้ 50 รายการ ภายในปี พ.ศ. 2564
ผลลัพธ์ระยะสั้น (Quick Win)
1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. มี ค ลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กแบบครบวงจรในสถานบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 80
3. มีมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (CPG) 4 โรค
4. มีการวิจัยยาต�ำรับแผนไทยเพื่อเพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 10 ต�ำรับ
5. มีมาตรฐานเภสัชต�ำรับของยาต�ำรับ (Thai Preparation Herbal Pharmacopoeia)
อย่างน้อย 5 รายการ
6. มีชุมชนเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรอย่างน้อย 1,000 ต�ำบล
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มาตรการที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
ส่งเสริมการจัดบริการและการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
เพือ่ ให้มกี ารรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยเป็นหนึง่ ในกระบวนการการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยจัดให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ก�ำหนดมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์
แผนไทย และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาแผนไทย ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
1. ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลหรือคลินกิ ทีใ่ ห้การรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย
2. ก�ำหนดมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (Clinical
Practice Guideline, CPG) ให้เป็นที่ยอมรับ
3. สื่อสารผลงานวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของการใช้ยาแผนไทยต่อสหวิชาชีพ
4. เพิ่มอัตราก�ำลังบุคลากรแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข
เป้าหมายมาตรการ
1. สถานบริการสาธารณสุขมีบริการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้อย 10 รายการ ร้อยละ 100
2. มีมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (CPG) อย่างน้อย
25 โรค  ใน 5 ปี
3. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและมีบุคลากรตามกรอบ
อัตราก�ำลังแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564
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แผนงานที่ 1 ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลหรือคลินกิ ทีใ่ ห้การรักษา
			 ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

ผลักดันให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอีกหนึง่ สาขาของระบบบริการสุขภาพ
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับอย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับบริการ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง
บริการรักษาโรคทั่วไปและรักษาเฉพาะโรค
เป้าหมายแผนงาน
1. มีคลินิกรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรใน
สถานบริการสาธารณสุข
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ร้อยละ 100 ของสถานบริการสาธารณสุขมีบริการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการรักษาด้วย
ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อย 10 รายการ
2. มีศนู ย์ความเป็นเลิศ (Excellent center) ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ภาคละ 1 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ส�ำนักงานประกันสังคม
4. กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง
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แผนงานที่ 2 ก�ำหนดมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์
			 แผนไทย (Clinical Practice Guideline, CPG) ให้เป็นที่ยอมรับ

ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย โดยมีคณะ
กรรมการและคณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒใิ นแต่ละสาขาสหวิชาชีพเป็นผูพ้ จิ ารณาและให้การรับรอง
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (CPG)
2. จัดอบรมความรู้เรื่องแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยให้กับ
แพทย์แผนไทยเพื่อน�ำไปปฏิบัติจริงในสถานบริการสาธารณสุข
เป้าหมายแผนงาน
1. มาตรฐานแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (CPG) ได้รบั การยอมรับ
จากสหวิชาชีพ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย (CPG) อย่างน้อย
25 โรคใน   5 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 3 สื่อสารผลงานวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของการใช้ยาแผนไทย
			 ต่อสหวิชาชีพ

ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรวมถึงผลงานวิจัยที่รองรับการใช้รักษาแก่บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุข เพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นในการใช้ตำ� รับยาแผนไทยเพื่อรักษาโรค
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดสัมมนาบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข 4 ภาค
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยผ่านสื่อสาธารณะ
เป้าหมายแผนงาน
1. แพทย์และบุคคลากรการแพทย์มคี วามเชือ่ ถือ เชือ่ มัน่ ต่อสมุนไพรทีผ่ า่ นการกลัน่ กรองแล้ว
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการจัดสัมมนาบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข 4 ภาค
2. มีการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขก่อน
การปฏิบัติงาน
3. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
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แผนงานที่ 4 เพิ่มอัตราก�ำลังบุคลากรแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข

จัดให้มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประเมินและติดตามความ
เหมาะสมของกรอบอัตราก�ำลังแพทย์แผนไทยทีป่ ระจ�ำคลินกิ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แบบครบวงจรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ กับการเข้าถึงการรักษาของประชาชน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังแพทย์แผนไทยในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
2. จัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เป้าหมายแผนงาน
1. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยในงานบริการสาธารณสุข
2. มีแพทย์แผนไทยให้บริการรักษาผู้ป่วยตามสถานพยาบาลของรัฐอย่างพอเพียง
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ร้อยละ 100 ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
2. มีบุคลากรตามกรอบอัตราก�ำลังแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
3. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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มาตรการที่ 2 การวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานคุณภาพ และความเสี่ยง
เพื่อให้มีผลงานวิจัยต�ำรับยาแผนไทยส�ำหรับการสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นในคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการรักษาโรค รวมถึงให้มีผลงานวิจัยคุณประโยชน์ของสมุนไพรในอาหารเพื่อการ
ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพ โดยวิจัยด้านประสิทธิภาพและความเป็นพิษของต�ำรับยาสมุนไพร
จัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับของต�ำรับยาสมุนไพร และวิจัยด้านคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคและเสริม
สร้างสุขภาพของสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
1. ประเมินและวิจัยยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ครอบคลุมทุกต�ำรับ
2. วิจัยทางคลินิกของต�ำรับยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มต�ำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. จั ด ท� ำ มาตรฐานเภสั ช ต� ำ รั บ ของต� ำ รั บ ยาสมุ น ไพร (Thai Preparation Herbal
Pharmacopoeia)
4. วิจัยคุณประโยชน์ของสมุนไพรในอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
เป้าหมายมาตรการ
1. มีงานวิจยั ด้านประสิทธิภาพและความเป็นพิษของต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
และต�ำรับยากลางของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 10 ต�ำรับ
2. จ�ำนวนผลงานวิจัยทางคลินิกของต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25 รายการ ภายในปี พ.ศ. 2564
3. จั ด ท� ำ มาตรฐานเภสั ช ต� ำ รั บ ของต� ำ รั บ ยาสมุ น ไพร (Thai Preparation Herbal
Pharmacopoeia) ที่มีงานวิจัยสนับสนุนการใช้ตามภูมิปัญญา โดยใช้แนวทางของ WHO
หรือเภสัชต�ำรับที่เป็นที่ยอมรับ 25 ต�ำรับ ภายในปี พ.ศ. 2564
4. มีผลงานวิจัยด้านคุณประโยชน์ในการป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพ (Nutrition fact)
ของสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารจ�ำนวน 200 ชนิด ภายในปี พ.ศ. 2564
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แผนงานที่ 1 ประเมินและวิจัยยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
			 ให้ครอบคลุมทุกต�ำรับ

วิจัยด้านประสิทธิภาพและความเป็นพิษของต�ำรับยาสมุนไพรเพื่อรับรองประสิทธิภาพในการ
รักษาและความปลอดภัยของต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และสนับสนุนการน�ำไปใช้ในสถาน
บริการสาธารณสุข
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ตั้งงบประมาณมุ่งเป้าส�ำหรับงานวิจัยต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. เตรียมความพร้อมในการวิจัยต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการ
น�ำไปใช้ในสถานบริการสาธารณสุข
เป้าหมายแผนงาน
1. ต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติมีงานวิจัยด้านประสิทธิภาพและความเป็นพิษ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีงานวิจยั ด้านประสิทธิภาพและความเป็นพิษของต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
และต�ำรับยากลางของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 10 ต�ำรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย (วช., สวก., สกว., สวทช.)
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 2 วิจัยทางคลินิกของต�ำรับยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มต�ำรับยา
			 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

วิจยั ด้านคลินกิ ของต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับโรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบนั เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน และสนับสนุนการน�ำเข้าบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจ�ำเป็น
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ตัง้ งบประมาณมุง่ เป้าส�ำหรับงานวิจยั ต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับโรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข
รวมถึงต�ำรับยาสมุนไพรที่มีศักยภาพและมีมูลค่าการใช้สูง เช่น ยาหอม, ยาจันทน์ลีลา,
ยาตรีผลา เป็นต้น
2. ส่งเสริมการวิจัยต�ำรับยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มต�ำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เป้าหมายแผนงาน
1. แพทย์แผนปัจจุบันมีความเชื่อมั่นและใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. จ�ำนวนผลงานวิจัยทางคลินิกของต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25 รายการภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย (วช., สวก., สกว., สวทช.)
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
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แผนงานที่ 3 จัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับของต�ำรับยาสมุนไพร
			 (Thai Preparation Herbal Pharmacopoeia)

จัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับของต�ำรับยาสมุนไพรทีม่ งี านวิจยั สนับสนุนการใช้ตามภูมปิ ญ
ั ญาของไทย
ตามแนวทางของ WHO หรือเภสัชต�ำรับสากล โดยใช้ขอ้ มูลจากมาตรฐานเภสัชต�ำรับของวัตถุดบิ และสารสกัด
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรที่มีการใช้มากเพื่อจัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับ
2. รวบรวมต�ำรับยาสมุนไพรทีม่ กี ารศึกษามาตรฐานของวัตถุดบิ และสารสกัดเพือ่ เตรียมจัดท�ำ
มาตรฐานเภสัชต�ำรับ
เป้าหมายแผนงาน
1. เพิ่มต�ำรับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. จัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับของต�ำรับยาสมุนไพรทีม่ งี านวิจยั สนับสนุนการใช้ตามภูมปิ ญ
ั ญา
โดยใช้แนวทางของ WHO หรือเภสัชต�ำรับที่เป็นที่ยอมรับ 25 ต�ำรับภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาคีมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 4 วิจัยคุณประโยชน์ของสมุนไพรในอาหารหรือใช้ในการปรุงอาหาร
			 เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วิจัยด้านคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพของสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารสมุนไพร
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร
2. วิจยั คุณประโยชน์ของสมุนไพรทีใ่ ช้เป็นอาหาร (Nutrition Fact) จ�ำนวน 200 ชนิด ใน 5 ปี
เป้าหมายของแผนงาน
1. ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารสมุนไพร
ตัวชี้วัดของแผนงาน
1. มีผลงานวิจัยด้านคุณประโยชน์ในการป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพของสมุนไพรที่ใช้
เป็นอาหาร (Nutrition Fact) จ�ำนวน 200 ชนิด ภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ภาคีมหาวิทยาลัย

99

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของการแพทย์แผนไทย
เพื่อให้มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและเภสัชกรด้านสมุนไพร ทั้งในระดับปริญญาและ
หลังปริญญา รวมถึงให้มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในแพทย์แผนปัจจุบันและประชาชน
ทั่วไปตั้งแต่วัยเด็ก โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของแพทย์แผนไทยและเภสัชกรด้านสมุนไพร และ
บรรจุวิชาความรู้ในการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย
4 แผนงาน คือ
1. พัฒนาการศึกษาของแพทย์แผนไทยให้มกี ารเรียนรูท้ กี่ ว้างขึน้ รวมทัง้ ขยายการศึกษาเฉพาะ
ทางหลังปริญญา
2. พัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อการผลิตเภสัชกรด้านสมุนไพร
3. บรรจุวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหลักสูตรแพทย์แผนปัจจุบันและบุคลากร
สาธารณสุขสาขาอื่น
4. บรรจุความรูด้ า้ นการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นความรูพ้ นื้ ฐานในการศึกษาทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา
เป้าหมายมาตรการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ภายในปี พ.ศ.
2564 และพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยระดับหลังปริญญาที่มีมาตรฐานทั้งระดับ
ปริญญาโทและเอก รวมถึงการพัฒนาให้มผี เู้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละสาขา
ภายในปี พ.ศ. 2564
2. มีหลักสูตร 6 ปี ของเภสัชศาสตรบัณฑิตด้านสมุนไพรภายในปี พ.ศ. 2564
3. มีวชิ าการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายในปี พ.ศ. 2564
4. มีหลักสูตรความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในทุกระดับการศึกษา ภายในปี
พ.ศ. 2564

แผนงานที่ 1 พัฒนาการศึกษาของแพทย์แผนไทยให้มีการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น
			 รวมทั้งขยายการศึกษาเฉพาะทางหลังปริญญา

ให้มหี ลักสูตรการแพทย์แผนไทยทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ และให้มหี ลักสูตรการแพทย์
แผนไทยระดับหลังปริญญาที่มีมาตรฐานทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้เชี่ยวชาญการแพทย์
แผนไทยเฉพาะทางแต่ละสาขา
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
2. จัดท�ำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยระดับหลังปริญญาที่มีมาตรฐานทั้งระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก และผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยเฉพาะทางแต่ละสาขา
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เป้าหมายแผนงาน
1. มีแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2564
2. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยระดับหลังปริญญาที่มีมาตรฐานทั้งระดับปริญญาโท
และเอก ภายในปี พ.ศ. 2561
3. การพัฒนาให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละสาขา ภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สภาการแพทย์แผนไทย
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะเพื่อการผลิตเภสัชกรด้านสมุนไพร

ให้มหี ลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้านสมุนไพร ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ทีม่ มี าตรฐาน และให้มหี ลักสูตร
เภสัชกรรมด้านสมุนไพร เป็นหลักสูตรหลังปริญญาส�ำหรับผูจ้ บการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ด้านสมุนไพร ระยะเวลาศึกษา 6 ปี ที่มีมาตรฐาน
2. จัดท�ำหลักสูตรเภสัชกรรมด้านสมุนไพร เป็นหลักสูตรหลังปริญญาส�ำหรับผู้จบการศึกษา            
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
เป้าหมายแผนงาน
1. มีเภสัชกรที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและ
คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีหลักสูตร 6 ปี ของเภสัชศาสตร์ด้านสมุนไพร ในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สภาเภสัชกรรม
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
3. ภาคีมหาวิทยาลัย
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แผนงานที่ 3 บรรจุวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
			 ในหลักสูตรแพทย์แผนปัจจุบันและบุคลากรสาธารณสุขสาขาอื่น

ให้มวี ชิ าการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษา
ของวิชาชีพอื่นทางด้านสาธารณสุข
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อบรรจุในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรการศึกษาของวิชาชีพอื่นทางด้านสาธารณสุข
เป้าหมายแผนงาน
1. บุคลากรสาธารณสุขมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
การศึกษาของวิชาชีพอื่นทางด้านสาธารณสุขภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ภาคีมหาวิทยาลัย
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
3. สภาวิชาชีพในระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 4 บรรจุความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นความรู้พื้นฐาน
			 ในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

ให้มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
เป้าหมายแผนงาน
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการที่ 4 การจัดการและการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพื่อให้มีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ครอบคลุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ทุกโรค และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั้งในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในครัวเรือนเพื่อการดูแลตนเอง โดยคัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลัก
แห่งชาติ สนับสนุนการใช้ตำ� รับยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั ส่งเสริมการผลิตและขึน้ ทะเบียนต�ำรับ
ยาสมุนไพร และผลักดันต�ำรับยาสมุนไพรให้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย
5 แผนงาน คือ
1. เพิ่มต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ครอบคลุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
โดยการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก
2. สนับสนุนการมียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาลทุกระดับ
3. ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน PIC/S GMP
4. ผลักดันยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
5. เร่งรัด ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรให้รวดเร็ว
เป้าหมายมาตรการ
1. จ�ำนวนรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 10 รายการ
2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
3. ต�ำรับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติจ�ำนวนร้อยละ 50 ได้รับการผลักดันเป็น
ยาสามัญประจ�ำบ้าน
4. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรมีความรวดเร็วขึ้น และมีต�ำรับยาสมุนไพรไทยที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น ทันต่อความต้องการของตลาด
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แผนงานที่ 1 เพิม่ ต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติให้ครอบคลุมโรค
			 ทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข โดยการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์
			 การคัดเลือก

ให้มีต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการ
เข้าถึงยาของประชาชนในประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
ให้ครอบคลุมโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
เป้าหมายแผนงาน
1. บุคลากรสาธารณสุขมีความเชื่อมั่นและใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ต�ำรับยาสมุนไพรได้รบั การบรรจุเข้ารายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิม่ ขึน้ 50 รายการ
ภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

แผนงานที่ 2 สนับสนุนการมียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาล
			 ทุกระดับ

ส่งเสริมการใช้ต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับรักษาโรคทุกชนิดในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
2. คัดเลือกต�ำรับยาที่มีงานวิจัยสนับสนุนการใช้ที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว เป็น First Line
Drug เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน
เป้าหมายแผนงาน
1. ประชาชนทั่วประเทศมีสุขภาพที่ดีและคุ้นเคยกับการใช้ยาสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ส�ำนักงบประมาณ
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แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
			 โดยสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP

เพิม่ ปริมาณและรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติสำ� หรับใช้ในสถานบริการสาธารณสุข
โดยส่งเสริมให้มีการผลิตในสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน PIC/S GMP ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
เป้าหมายแผนงาน
1. มียาสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อการใช้ในสถานบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ปริมาณการผลิต และ/หรือ รายการยาสมุนไพรที่ผลิตเพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนงานที่ 4 ผลักดันยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
			 ให้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน

เพิ่มต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการใช้ตามภูมิปัญญามานานและ
มีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
2. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีงานวิจัยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพ
และความเป็นพิษเพียงพอและครบถ้วน เพื่อเป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
เป้าหมายแผนงาน
1. จ�ำนวนรายการยาสามัญประจ�ำบ้านจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. รายการยาสามัญประจ�ำบ้านจากสมุนไพรเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 20 รายการภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 5 เร่งรัด ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรให้รวดเร็ว

ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาสมุนไพรให้มีความรวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาด และ
จัดให้มีต�ำรับยากลางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสูตรกลางส�ำหรับการผลิตและขึ้นทะเบียน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. หน่วยงานรับรองการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาสมุนไพรพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนยาให้มี
ความรวดเร็วทันต่อความต้องการของตลาด
2. จัดตั้งหน่วยงานส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาและจัดการข้อมูลเพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยาสมุนไพรมีความรวดเร็วมากขึ้น
เป้าหมายแผนงาน
1. ระบบการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรมีความรวดเร็วขึ้นและมีต�ำรับยาสมุนไพรไทยที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นทันต่อความต้องการของตลาด
2. มีการจัดท�ำสูตรต�ำรับยากลางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 20 ต�ำรับภายในปี
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นสูตรยากลางส�ำหรับการผลิตเพื่อการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการที่ 5 การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชนและบทบาทหมอพื้นบ้าน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพในชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและหมอพื้นบ้านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยรับรองและส่งเสริม
สถานภาพของหมอพื้นบ้าน เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายหมอพื้นบ้าน และพัฒนาระบบสุขภาพ
ประชาชน ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ
1. ให้มกี ารจัดระบบดูแลกลุม่ เป้าหมายพิเศษ เช่น อัมพฤกษ์อมั พาต ผูส้ งู อายุ และหญิงหลังคลอด
2. ส่งเสริม อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านและสมุนไพรท้องถิน่ และบทบาทหมอพืน้ บ้าน โดยส�ำรวจ
รวบรวมองค์ความรู้ และส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายชมรมหมอพื้นบ้าน/อสม./แพทย์แผนไทยในชุมชนให้เข้มแข็ง
4. ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ
ประชาชน
5. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสัตว์และสัตว์เลี้ยงในชุมชน
เป้าหมายมาตรการ
1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานบริการระดับปฐมภูมิ   มีการบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์
พื้ น บ้ า นในระบบบริ ก ารเชิ ง รุ ก ในกลุ ่ ม เป้ า หมายพิ เ ศษ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น กองทุ น
หลักประกันสุขภาพต�ำบล
2. ร้อยละ 80 ของหมอพื้นบ้านตามเกณฑ์ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการรับรอง
สถานภาพ
3. ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแผนงานส่งเสริม การใช้ประโยชน์ภมู ปิ ญ
ั ญา
การแพทย์พนื้ บ้านในการดูแลและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต�ำบล

แผนงานที่ 1 ให้มีการจัดระบบดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
			 เช่น อัมพฤกษ์อัมพาต ผู้สูงอายุ และหญิงหลังคลอด

บูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในระบบบริการชุมชนส�ำหรับดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบล
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. พัฒนากฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองหมอพื้นบ้าน
2. ส�ำรวจ รวบรวม และจัดระบบองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านในแต่ละต�ำบล
3. จัดการความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น
4. จัดท�ำแนวทางการดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
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5. พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านสู่คนรุ่นใหม่ อย่างน้อย
3 หลักสูตร
เป้าหมายแผนงาน
1. หน่วยงานบริการระดับปฐมภูมมิ กี ารบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านในระบบบริการ
เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ภายใต้การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบล
2. มีแนวทางการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านในระบบบริการชุมชน (Service Plan)
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานบริการระดับปฐมภูมิมีการบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์
พื้ น บ้ า นในระบบบริ ก ารเชิ ง รุ ก ในกลุ ่ ม เป้ า หมายพิ เ ศษ ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น กองทุ น
หลักประกันสุขภาพต�ำบล
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานบริการระดับปฐมภูมมิ แี นวทางการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์
พื้นบ้านในระบบบริการชุมชน (service plan) ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย
3. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนงานที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น และบทบาท
			 หมอพื้นบ้าน โดยส�ำรวจ รวบรวมองค์ความรู้ และส่งเสริมการใช้
			 สมุนไพรในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

พัฒนาคณะกรรมการเพื่อรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้านและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ส่งเสริมให้ชมุ ชนและเครือข่ายภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส�ำรวจสมุนไพรประจ�ำถิน่ และจัดท�ำระบบ
ข้อมูลส�ำหรับคุ้มครองภูมิปัญญาในชุมชน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ส�ำรวจต�ำรับยาสมุนไพรของชุมชน และ
ส่งเสริมการใช้ต�ำรับยาสมุนไพรของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพ
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้านเพิ่มขึ้นและได้รับการรวบรวมบันทึกความรู้และ
ภูมิปัญญา
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ทุกจังหวัดมีการพัฒนาคณะกรรมการเพื่อรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้าน
2. ร้อยละ 80 ของหมอพื้นบ้านตามเกณฑ์ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการรับรอง
สถานภาพ และมีการรวบรวม/บันทึกความรู้และภูมิปัญญา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 3 สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายชมรมหมอพืน้ บ้าน/อสม./แพทย์แผนไทย
			 ในชุมชนให้เข้มแข็ง

รับรองการขึน้ ทะเบียนหมอพืน้ บ้าน และสนับสนุนงบประมาณการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนากิจกรรม
การดูแลสุขภาพ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบล
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มหมอพื้นบ้านเพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลสุขภาพในชุมชน
2. ให้มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้าน เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพในชุมชน ทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มพิเศษ
3. ส่งเสริมการอบรมผูส้ บื ทอดความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้านรุน่ ใหม่เพือ่ ใช้สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพในชุมชน
เป้าหมายของแผนงาน
1. ชมรมหมอพืน้ บ้านได้รบั การรับรองขึน้ ทะเบียนและได้รบั การสนับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึน้
ตัวชี้วัดของแผนงาน
1. ร้อยละ 100 ของชมรมหมอพืน้ บ้านและแพทย์แผนไทยในชุมชนได้รบั การรับรองขึน้ ทะเบียน
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การด�ำเนินการพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานที่ 4 ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน โดยจัดท�ำเป็นแผนงานและจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพต�ำบล
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรองหมอพื้นบ้านตาม
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดท�ำแผนสนับสนุนกลุ่มหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน ภายใต้กองทุน
หลักประกันสุขภาพต�ำบล
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เป้าหมายแผนงาน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแผนงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภมู ปิ ญ
ั ญาการแพทย์พนื้ บ้าน
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีแผนงานส่งเสริม การใช้ประโยชน์ภมู ปิ ญ
ั ญา
การแพทย์พนื้ บ้านในการดูแลและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต�ำบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
			 ในกระบวนการผลิตสัตว์และสัตว์เลี้ยงในชุมชน

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในกระบวนการผลิตสัตว์และสัตว์เลี้ยงจากภูมิปัญญาสู่เชิงอุตสาหกรรม
โดยค�ำนึงถึงความสม�่ำเสมอของปริมาณสารส�ำคัญ คุณภาพสมุนไพร การจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตลอดจนการยอมรับของผู้บริโภค
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยร่วมกับสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์
ไทยในการพัฒนาสูตรอาหารและยาสัตว์จากสมุนไพร
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ
ยาสัตว์จากสมุนไพร
3. เพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลการผลิตสัตว์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์
กรมประมง ในการก�ำกับดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาสัตว์จากสมุนไพร
เป้าหมายแผนงาน
1. มีหน่วยงานก�ำกับดูแลกระบวนการผลิตสัตว์จากสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีสมุนไพรอย่างน้อย 2 ชนิด ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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มาตรการที่ 6 การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น
เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชนในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ให้ขอ้ เสนอแนะ/
ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ก�ำหนดนโยบาย และเข้าร่วมด�ำเนินการ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โดยสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้สมุนไพร สร้างภาพลักษณ์ “แพทย์แผนไทย” และ
“การรักษาด้วยสมุนไพรไทย” รวมทั้งให้การศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการ
ใช้สมุนไพรตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
1. สร้างภาพลักษณ์ “แพทย์แผนไทย” และ “การรักษาด้วยสมุนไพรไทย” ในระดับภูมิภาค
2. จัดรณรงค์ระดับชาติเพือ่ สือ่ สารความรูแ้ ละวิธกี ารใช้สมุนไพรทีถ่ กู ต้อง เพือ่ การใช้สมุนไพร
เป็นยาสามัญประจ�ำบ้านให้กับประชาชน
เป้าหมายมาตรการ
1. บุคลากรสาธารณสุขมีการใช้/สั่งใช้ยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรร้อยละ 60
ภายในปี พ.ศ. 2564
2. มูลค่าการซื้อขายสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
3. การรณรงค์ สื่อสาร เข้าถึงประชาชนร้อยละ 90 และมีผู้เข้าร่วมงาน “สมุนไพรแห่งชาติ”
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

แผนงานที่ 1 สร้างภาพลักษณ์ “แพทย์แผนไทย” และ
			 “การรักษาด้วยสมุนไพรไทย” ในระดับภูมิภาค

รณรงค์เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และทัศนคติทดี่ ใี นการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการแพทย์

แผนไทย
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. สร้างภาพลักษณ์ “สมุนไพรไทย” ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ โดยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและสือ่ ของรัฐ ทัง้ สายงานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่าง ๆ รวมทัง้
สื่อสาธารณะ ในการสื่อสารและรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นใน “สมุนไพรไทย” และ
“การแพทย์แผนไทย”
เป้าหมายแผนงาน
1. สมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ของบุคลากรการแพทย์ และประชาชนในประเทศไทย
และต่างประเทศ
2. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพจ�ำหน่ายในภูมิภาค
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. บุคลากรสาธารณสุขมีการใช้/สัง่ ใช้ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2564
2. มูลค่าซื้อขายสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 2 จัดรณรงค์ระดับชาติเพือ่ สือ่ สารความรูแ้ ละวิธกี ารใช้สมุนไพรทีถ่ กู ต้อง
			 เพือ่ การใช้สมุนไพรเป็นยาสามัญประจ�ำบ้านให้กับประชาชน

รณรงค์เพื่อสื่อสารความรู้และวิธีการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องให้กับประชาชน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ บริหารจัดการการสือ่ สาร รวมทัง้ การจัดการความรูท้ เี่ หมาะสมส�ำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
2. รณรงค์เพื่อสื่อสารความรู้และวิธีการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ
3. จัดงานมหกรรมสมุนไพรใน 4 ภาค
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการใช้ยาสมุนไพรเป็นยาสามัญประจ�ำบ้านและส่งเสริมสุขภาพหรือเป็นอาหารในครัวเรือน
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. การรณรงค์สื่อสารเข้าถึงประชาชน ร้อยละ 90
2. มีผู้ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือกแบบ
   ครบวงจรในสถานบริการ
   สาธารณสุขของรัฐ ได้แก่
   โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
   ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง
   บริการรักษาโรคทั่วไปและรักษา
   เฉพาะโรค

1. จัดท�ำมาตรฐานแนวทางเวช
   ปฏิบัติในการรักษาโรคทาง
   การแพทย์แผนไทย (CPG)
2. จัดอบรมความรู้เรื่องแนวทาง
   เวชปฏิบัติในการรักษาโรค
   ทางการแพทย์แผนไทยให้กับ
   แพทย์แผนไทยเพื่อน�ำไปปฏิบัติ
   จริงในสถานบริการสาธารณสุข

แผนงานที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
ของโรงพยาบาล
หรือคลินิกที่ให้การ
รักษาตามแนวทาง
การแพทย์แผนไทย

แผนงานที่ 2
ก�ำหนดมาตรฐาน
แนวทางเวชปฏิบัติ
ในการรักษาโรคทาง
การแพทย์แผนไทย
(Clinical Practice
Guideline, CPG)
ให้เป็นที่ยอมรับ

1. ร้อยละ 100 ของ
   สถานบริการสาธารณสุข
   มีบริการแพทย์แผนไทย
   โดยเฉพาะการรักษา
   ด้วยยาจากสมุนไพรใน
   บัญชียาหลักแห่งชาติ
   อย่างน้อย 10 รายการ
2. จัดให้มศี นู ย์ความเป็นเลิศ
   (Excellent center)
   ด้านการแพทย์แผนไทย
   และสมุนไพร ภาคละ
   1 แห่ง
1. มาตรฐานแนวทาง
1. มีมาตรฐานแนวทาง
   เวชปฏิบัติในการรักษา    เวชปฏิบัติในการรักษา
โรคทางการแพทย์แผนไทย โรคทางการแพทย์แผนไทย
   (CPG) ได้รับการ
(CPG) อย่างน้อย 25 โรค
   ยอมรับจากสหวิชาชีพ    ใน 5 ปี

1. มีคลินิกรักษาพยาบาล
   ด้วยการแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก
   แบบครบวงจรในสถาน
   บริการสาธารณสุข

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   หลักประกัน
   สุขภาพแห่งชาติ
3. ส�ำนักงาน
   ประกันสังคม
4. กรมบัญชีกลาง

มาตรการที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง ส่งเสริมการจัดบริการและการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

แผนงาน

ตารางที่ 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แผนงาน
1. จัดสัมมนาบุคลากรในสถานบริการ
   สาธารณสุข 4 ภาค
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
   แพทย์แผนไทยและยาแผนไทย
   ผ่านสื่อสาธารณะ

เป้าหมาย
1. แพทย์และบุคคลากร
   การแพทย์มคี วามเชือ่ ถือ
   เชื่อมั่นต่อสมุนไพรที่
   ผ่านการกลั่นกรองแล้ว

ตัวชี้วัด
1. มีการจัดสัมมนาบุคลากร
   ในสถานบริการ
   สาธารณสุข 4 ภาค
2. มีการให้ความรู้เรื่อง
   สมุนไพรแก่บุคลากร
   สาธารณสุขในสถาน
   บริการสาธารณสุข
   ก่อนการปฏิบัติงาน
3. มูลค่าการใช้ยา
   สมุนไพรในสถานบริการ
   สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
   เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
แผนงานที่ 4
1. จัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังแพทย์
1. ส�ำนักงานสาธารณสุข 1. ร้อยละ 100 ของ
เพิม่ อัตราก�ำลังบุคลากร    แผนไทยในส�ำนักงานสาธารณสุข    จังหวัดมีกลุ่มงานแพทย์    ส�ำนักงานสาธารณสุข
แพทย์แผนไทยใน    จังหวัดทุกแห่ง
   แผนไทยในงานบริการ    จังหวัด มีกลุม่ งาน
สถานบริการสาธารณสุข 2. จัดท�ำกรอบอัตราก�ำลังแพทย์
   สาธารณสุข
   แพทย์แผนไทย
   แผนไทยในสถานบริการ
2. มีแพทย์แผนไทยให้
2. มีบคุ ลากรตามกรอบ
   สาธารณสุขสอดคล้องกับแผน
   บริการรักษาผู้ป่วยตาม
อัตราก�ำลังแพทย์แผนไทย
   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   สถานพยาบาลของรัฐ    ในสถานบริการสาธารณสุข
   (Service Plan) สาขาการแพทย์    อย่างพอเพียง
อย่างน้อยร้อยละ 50
   แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
   ภายในปี พ.ศ. 2564

แผนงาน
แผนงานที่ 3
สื่อสารผลงานวิจัย
เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นของการใช้ยา
แผนไทยต่อสหวิชาชีพ
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1. ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
3. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
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แผนงาน

เป้าหมาย

1. จ�ำนวนผลงานวิจัยทาง
คลินกิ ของต�ำรับยาสมุนไพร
   ส�ำหรับโรคที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขเพิม่ ขึน้
   อย่างน้อย 25 รายการ
   ภายในปี พ.ศ. 2564
1. จัดท�ำมาตรฐานเภสัชต�ำรับ
   ของต�ำรับยาสมุนไพรทีม่ ี
   งานวิจยั สนับสนุนการใช้
   ตามภูมปิ ญั ญา โดยใช้
   แนวทางของ WHO หรือ
เภสัชต�ำรับทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
25 ต�ำรับภายในปี พ.ศ. 2564

1. เพิ่มต�ำรับยาที่มี
   คุณภาพมาตรฐานใน
   บัญชียาหลักแห่งชาติ

1. มีงานวิจัยด้าน
   ประสิทธิภาพและ
   ความเป็นพิษของต�ำรับ
   ยาสมุนไพรในบัญชี
   ยาหลักแห่งชาติและ
   ต�ำรับยากลางของ
   กระทรวงสาธารณสุข
อย่างน้อยปีละ 10 ต�ำรับ

ตัวชี้วัด

1. แพทย์แผนปัจจุบันมี
   ความเชื่อมั่นและใช้ยา
   สมุนไพรมากขึ้น

1. ตั้งงบประมาณมุ่งเป้าส�ำหรับงาน 1. ต�ำรับยาสมุนไพรใน
   วิจัยต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชี
   บัญชียาหลักแห่งชาติมี
   ยาหลักแห่งชาติ
งานวิจยั ด้านประสิทธิภาพ
2. เตรียมความพร้อมในการวิจัย
และความเป็นพิษ
   ต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
   แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการน�ำไป
   ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข

1. ตัง้ งบประมาณมุง่ เป้าส�ำหรับงาน
   วิจยั ต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับโรคที่
   เป็นปัญหาสาธารณสุข รวมถึงต�ำรับ
   ยาสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพและมีมลู ค่า
การใช้สงู เช่น ยาหอม, ยาจันทน์ลลี า,
ยาตรีผลา เป็นต้น
2. ส่งเสริมการวิจยั ต�ำรับยาสมุนไพร
เพือ่ เพิม่ ต�ำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
แผนงานที่ 3
1. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรที่มีการ
จัดท�ำมาตรฐาน
   ใช้มากเพื่อจัดท�ำมาตรฐานเภสัช
เภสัชต�ำรับของ
   ต�ำรับ
ต�ำรับยาสมุนไพร 2. รวบรวมต�ำรับยาสมุนไพรที่มีการ
(Thai Preparation    ศึกษามาตรฐานของวัตถุดิบและ
Herbal Pharmacopoeia)    สารสกัดเพื่อเตรียมจัดท�ำ
   มาตรฐานเภสัชต�ำรับ

แผนงานที่ 2
วิจัยทางคลินิกของ
ต�ำรับยาสมุนไพร
เพื่อเพิ่มต�ำรับยาใน
บัญชียาหลักแห่ง
ชาติ

แผนงานที่ 1
ประเมินและวิจัยยา
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติให้
ครอบคลุมทุกต�ำรับ

มาตรการที่ 2 การวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานคุณภาพ และความเสี่ยง

แผนงาน

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ภาคีมหาวิทยาลัย

1. แหล่งสนับสนุน
   ทุนวิจัย (วช.,
สวก., สกว., สวทช.)
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
4. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
1. แหล่งสนับสนุน
   ทุนวิจัย (วช.,  
สวก., สกว., สวทช.)
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. สถานบริการ
   สาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ผู้รับผิดชอบ
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แผนงาน
เป้าหมาย
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ 1. ประชาชนมีความรู้ใน
   สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร
   การดูแลสุขภาพด้วย
2. วิจัยคุณประโยชน์ของสมุนไพรที่    อาหารสมุนไพร
   ใช้เป็นอาหาร (Nutrition Fact)
   จ�ำนวน 200 ชนิด ใน 5 ปี

แผนงานที่ 1
พัฒนาการศึกษา
ของแพทย์แผนไทย
ให้มีการเรียนรู้ที่
กว้างขึ้น รวมทั้ง
ขยายการศึกษา
เฉพาะทางหลัง
ปริญญา

1. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 1. มีแพทย์แผนไทยที่มี
   ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
   คุณภาพและมาตรฐาน
   ประเทศ
2. จัดท�ำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
   ระดับหลังปริญญาที่มีมาตรฐาน
   ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
   และผูเ้ ชีย่ วชาญการแพทย์แผนไทย
   เฉพาะทางแต่ละสาขา

มาตรการที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของการแพทย์แผนไทย

แผนงาน
แผนงานที่ 4
วิจัยคุณประโยชน์
ของสมุนไพรใน
อาหารหรือใช้ใน
การปรุงอาหาร เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
1. ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์
   แผนไทยเป็นมาตรฐาน
   เดียวกันทั้งประเทศ
   ภายในปี พ.ศ. 2564
2. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์
   แผนไทยระดับหลัง
   ปริญญาที่มีมาตรฐาน
   ทั้งระดับปริญญาโทและ
เอก ภายในปี พ.ศ. 2561
3. การพัฒนาให้มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์
   แผนไทยในแต่ละสาขา
   ภายในปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
1. มีผลงานวิจัยด้านคุณ
   ประโยชน์ในการป้องกัน
   และเสริมสร้างสุขภาพ
   ของสมุนไพรที่ใช้เป็น
อาหาร (Nutrition Fact)
   จ�ำนวน 200 ชนิด
   ภายในปี พ.ศ. 2564
1. สภาการแพทย์
   แผนไทย
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ภาคีมหาวิทยาลัย

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 4
บรรจุความรูด้ า้ นการ
แพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรเป็นความรู้
พืน้ ฐานในการศึกษา
ทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
ประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา

1. ก�ำหนดตัวชี้วัดและสาระการ
   เรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย
   และสมุนไพรในหลักสูตรแกนกลาง
   การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ

แผนงาน
1. จัดท�ำหลักสูตรเภสัชศาสตร
   บัณฑิต ด้านสมุนไพร ระยะเวลา
   ศึกษา 6 ปี ที่มีมาตรฐาน
2. จัดท�ำหลักสูตรเภสัชกรรมด้าน
   สมุนไพร เป็นหลักสูตรหลัง
   ปริญญาส�ำหรับผู้จบการศึกษา
   เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
แผนงานที่ 3
1. จัดท�ำวิชาการแพทย์แผนไทย
บรรจุวชิ าการแพทย์    และสมุนไพรเพือ่ บรรจุในหลักสูตร
แผนไทยและสมุนไพร    แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ในหลักสูตรแพทย์
   การศึกษาของวิชาชีพอื่นทางด้าน
แผนปัจจุบนั และ
   สาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข
สาขาอืน่

แผนงาน
แผนงานที่ 2
พัฒนาหลักสูตร
เฉพาะเพื่อการผลิต
เภสัชกรด้านสมุนไพร

1. ประชาชนมีความรู้
   ความเข้าใจ และได้ใช้
   ประโยชน์ด้านการ
   แพทย์แผนไทยและ
   สมุนไพร

1. บุคลากรสาธารณสุขมี
   ทัศนคติ ความรู้ ความ
   เข้าใจเรื่องการแพทย์
   แผนไทยและสมุนไพร
   เพือ่ พิจารณาใช้ประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
1. สภาเภสัชกรรม
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. ภาคีมหาวิทยาลัย
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
3. สภาวิชาชีพใน
ระบบสาธารณสุข
   ที่เกี่ยวข้อง
1. มีการก�ำหนดตัวชี้วัด 1. ส�ำนักงาน
   และสาระการเรียนรู้    คณะกรรมการ
   แกนกลางเรื่องการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
   แพทย์แผนไทยและ
2. ส�ำนักงาน
   สมุนไพรในหลักสูตร    คณะกรรมการ
   แกนกลางการศึกษาขั้น    การอุดมศึกษา
   พื้นฐานทุกระดับ
3. กรมพัฒนาการ
   ภายในปี พ.ศ. 2564    แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. มีวิชาการแพทย์
   แผนไทยและสมุนไพร
ในหลักสูตรแพทยศาสตร
   บัณฑิตและหลักสูตร
   การศึกษาของวิชาชีพ
   อืน่ ทางด้านสาธารณสุข
   ภายในปี พ.ศ. 2564

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. มีเภสัชกรที่มีความรู้
1. มีหลักสูตร 6 ปี ของ
   เรือ่ งสมุนไพรเป็นอย่างดี เภสัชศาสตร์ดา้ นสมุนไพร
   เพื่อส่งเสริมการใช้
   ในปี พ.ศ. 2564
   สมุนไพรอย่างถูกต้อง
   และคุ้มครองผู้บริโภค
   เกี่ยวกับสมุนไพร

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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1.ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์การ
   คัดเลือกต�ำรับยาเข้าสู่บัญชี
   ยาหลักแห่งชาติ ให้ครอบคลุม
   โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

1. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรส�ำหรับ
   รักษาโรคทุกชนิดในสถานบริการ
   สาธารณสุขทุกระดับ
2. คัดเลือกต�ำรับยาที่มีงานวิจัย
   สนับสนุนการใช้ที่เพียงพอและ
   ครบถ้วนแล้ว เป็น First Line
   Drug เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน
แผนงานที่ 3
1. ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรใน
ส่งเสริมการผลิตยา    บัญชียาหลักแห่งชาติในสถานที่
สมุนไพรในบัญชียา    ผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
หลักแห่งชาติโดย    PIC/S GMP ทั้งภาคอุตสาหกรรม
สถานที่ผลิตที่ผ่าน    และภาครัฐ
การรับรองมาตรฐาน
PIC/S  GMP

แผนงานที่ 1
เพิ่มต�ำรับยา
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติให้
ครอบคลุมโรคที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุข
โดยการทบทวน
และปรับปรุงเกณฑ์
การคัดเลือก
แผนงานที่ 2
สนับสนุนการมียา
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติใน
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
2. กรมส่งเสริม
   อุตสาหกรรม

1. มียาสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 1. ปริมาณการผลิต และ/
   และมีมาตรฐาน เพื่อ
   หรือ รายการยา
   การใช้ในสถานบริการ    สมุนไพรที่ผลิตเพิ่มขึ้น
   สุขภาพ

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ส�ำนักงบประมาณ

1. ต�ำรับยาสมุนไพรได้รับ
   การบรรจุเข้ารายการ
   ยาในบัญชียาหลัก
   แห่งชาติเพิ่มขึ้น 50
   รายการ ภายในปี
   พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนทั่วประเทศ 1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
   มีสุขภาพที่ดีและคุ้นเคย    ในสถานบริการ
   กับการใช้ยาสมุนไพร    สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
   เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี

1. บุคลากรสาธารณสุข
   มีความเชื่อมั่นและใช้
   ยาสมุนไพรมากขึ้น

มาตรการที่ 4 การจัดการและการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

แผนงาน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 5
เร่งรัด ปรับปรุงการ
ขึน้ ทะเบียนยา
สมุนไพรให้รวดเร็ว

แผนงาน
แผนงานที่ 4
ผลักดันยาจาก
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติให้เป็น
ยาสามัญประจ�ำบ้าน

แผนงาน
1. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรใน
   บัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการใช้
   ตามภูมิปัญญามานานและมีความ
   ปลอดภัยสูง เพื่อเป็นยาสามัญ
   ประจ�ำบ้าน
2. คัดเลือกต�ำรับยาสมุนไพรใน
   บัญชียาหลักแห่งชาติที่มีงานวิจัย
   สนับสนุนด้านประสิทธิภาพและ
   ความเป็นพิษเพียงพอและครบถ้วน
   เพื่อเป็นยาสามัญประจ�ำบ้าน
1. หน่วยงานรับรองการขึ้นทะเบียน
   ต�ำรับยาสมุนไพรพัฒนาระบบ
   การขึ้นทะเบียนยาให้มีความ
   รวดเร็วทันต่อความต้องการของ
   ตลาด
2. จัดตั้งหน่วยงานส�ำหรับให้
   ค�ำปรึกษาและจัดการข้อมูลเพื่อ
   ให้กระบวนการขึ้นทะเบียน
   ต�ำรับยาสมุนไพรมีความรวดเร็ว
   มากขึ้น
1. ระบบการขึ้นทะเบียน
   ยาสมุนไพรเหมาะสม
   สอดคล้องกับ
   สถานการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมาย
1. จ�ำนวนรายการ
   ยาสามัญประจ�ำบ้าน
   จากสมุนไพรเพิ่มขึ้น

1. ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียน
   ยาสมุนไพรมีความ
   รวดเร็วขึ้นและมีตำ� รับ
   ยาสมุนไพรไทยที่ได้รับ
   การขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น
   ทันต่อความต้องการ
   ของตลาด
2. มีการจัดท�ำสูตรต�ำรับ
   ยากลางของกระทรวง
   สาธารณสุขอย่างน้อย
   ปีละ 20 ต�ำรับภายใน
   ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
   สูตรยากลางส�ำหรับ
การผลิตเพือ่ การขึน้ ทะเบียน

ตัวชี้วัด
1. รายการยาสามัญ
   ประจ�ำบ้านจาก
   สมุนไพรเพิ่มขึ้น
   อย่างน้อย 20 รายการ
   ภายในปี พ.ศ. 2564

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

120

1. พัฒนากฎหมายและระเบียบอืน่ ๆ
   ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รับรองหมอพืน้ บ้าน
2. ส�ำรวจ รวบรวม และจัดระบบ
   องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านใน
   แต่ละต�ำบล
3. จัดการความรูภ้ มู ปิ ญั ญาการแพทย์
   พื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น
4. จัดท�ำแนวทางการดูแลกลุม่ เป้าหมาย
   พิเศษด้วยภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้าน
5. พัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอด
   ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้านสู่คนรุ่นใหม่ อย่างน้อย
   3 หลักสูตร

1. ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่าย
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส�ำรวจ
   สมุนไพรประจ�ำถิ่นและจัดท�ำ
   ระบบข้อมูลส�ำหรับคุ้มครอง
   ภูมิปัญญาในชุมชน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่าย
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส�ำรวจต�ำรับ
   ยาสมุนไพรของชุมชน และ
   ส่งเสริมการใช้ต�ำรับยาสมุนไพร
   ของชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพ

แผนงานที่ 1
ให้มกี ารจัดระบบ
ดูแลกลุม่ เป้าหมาย
พิเศษ เช่น
อัมพฤกษ์อมั พาต
ผูส้ งู อายุ และ
หญิงหลังคลอด

แผนงานที่ 2
ส่งเสริม อนุรกั ษ์
ภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านและ
สมุนไพรท้องถิน่ และ
บทบาทหมอพืน้ บ้าน
โดยส�ำรวจและ
รวบรวมองค์ความรู้
และส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในชุมชนเพือ่
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
   บริการระดับปฐมภูมมิ กี าร
   บูรณาการภูมปิ ญั ญาการ
   แพทย์พนื้ บ้านในระบบ
บริการเชิงรุกในกลุม่ เป้าหมาย
   พิเศษ ภายใต้การสนับสนุน
   กองทุนหลักประกัน
   สุขภาพต�ำบล
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
บริการระดับปฐมภูมมิ แี นวทาง
   การบูรณาการภูมปิ ญั ญา
   การแพทย์พนื้ บ้านใน
   ระบบบริการชุมชน
   (service plan) ในการ
   ดูแลกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
1. มีการรับรองสถานภาพ 1. ทุกจังหวัดมีการพัฒนา
   หมอพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
   คณะกรรมการเพื่อ
   และได้รับการรวบรวม    รับรองสถานภาพหมอ
   บันทึกความรู้และ
   พื้นบ้าน
   ภูมิปัญญา
2. ร้อยละ 80 ของ
   หมอพืน้ บ้านตามเกณฑ์
   ระเบียบกระทรวง
   สาธารณสุขที่ได้รับการ
   รับรองสถานภาพ และ
   มีการรวบรวม/บันทึก
   ความรู้และภูมิปัญญา

1. หน่วยงานบริการระดับ
   ปฐมภูมิมีการบูรณาการ
   ภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้านในระบบบริการ
   เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ ภายใต้การสนับสนุน
   กองทุนหลักประกัน
   สุขภาพต�ำบล
2. มีแนวทางการบูรณาการ
   ภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้านในระบบบริการ
   ชุมชน (service plan)
   ในการดูแลกลุม่ เป้าหมาย
   พิเศษ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น
3. ส�ำนักงาน
   หลักประกัน
   สุขภาพแห่งชาติ

มาตรการที่ 5 การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนและบทบาทหมอพื้นบ้าน

แผนงาน
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แผนงาน
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มหมอพื้นบ้าน
   เพื่อเสริมศักยภาพในการดูแล
   สุขภาพในชุมชน
2. ให้มีการอบรมอาสาสมัคร
   สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
   (อสม.) ด้านภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้าน เพื่อให้บริการดูแล
   สุขภาพในชุมชน ทั้งกลุ่มทั่วไป
   และกลุ่มพิเศษ
3. ส่งเสริมการอบรมผู้สืบทอด
   ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้านรุ่นใหม่เพื่อใช้สมุนไพร
   และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
   ในการดูแลสุขภาพในชุมชน
แผนงานที่ 4
1. กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับ
ประสานงานองค์กร    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ปกครองส่วนท้องถิน่    รับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบ
และหน่วยงานที่
   ของกระทรวงสาธารณสุข
เกีย่ วข้องเพือ่ พัฒนา 2. จัดท�ำแผนสนับสนุนกลุ่มหมอ
ระบบสุขภาพ
   พื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ
ประชาชน
   ประชาชน ภายใต้กองทุน
   หลักประกันสุขภาพต�ำบล

แผนงาน
แผนงานที่ 3
สนับสนุน พัฒนา
เครือข่ายชมรมหมอ
พื้นบ้าน/อสม./
แพทย์แผนไทยใน
ชุมชนให้เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของ
   ชมรมหมอพื้นบ้านและ
   แพทย์แผนไทยใน
   ชุมชนได้รับการรับรอง
   ขึ้นทะเบียน และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ
   การด�ำเนินการพัฒนา
   กิจกรรมการดูแล
   สุขภาพชุมชน จาก
   กองทุนหลักประกัน
   สุขภาพต�ำบล

1. ร้อยละ 100 ของ
   องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน
   ส่งเสริม การใช้ประโยชน์
   ภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้านในการดูแล
   และจัดสรรงบประมาณ
   สนับสนุนภายใต้
   กองทุนหลักประกัน
   สุขภาพต�ำบล

เป้าหมาย
1. ชมรมหมอพื้นบ้าน
   ได้รับการรับรองขึ้น
   ทะเบียนและได้รับการ
   สนับสนุนงบประมาณ
   เพิ่มขึ้น

1. องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน
   ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
   ภูมิปัญญาการแพทย์
   พื้นบ้าน

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น
3. องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น
3. องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
เป้าหมาย
1. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง 1. มีหน่วยงานก�ำกับดูแล
   ภาครัฐกับภาคเอกชน โดยร่วมกับ    กระบวนการผลิตสัตว์
   สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยใน    จากสมุนไพร
   การพัฒนาสูตรอาหารและยาสัตว์
   จากสมุนไพร
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ฝึกอบรม
   และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
   ผลิตภัณฑ์อาหารและยาสัตว์จาก
   สมุนไพร
3. เพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลการ
   ผลิตสัตว์ ได้แก่ กรมปศุสัตว์
   กรมประมง ในการก�ำกับดูแล
   การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยา
   สัตว์จากสมุนไพร

ตัวชี้วัด
1. มีสมุนไพรอย่างน้อย
   2 ชนิด ที่น�ำมาใช้ใน
   กระบวนการผลิตสัตว์

แผนงานที่ 1
สร้างภาพลักษณ์
“แพทย์แผนไทย”
และ “การรักษา
ด้วยสมุนไพรไทย”
ในระดับภูมภิ าค

1. สร้างภาพลักษณ์ “สมุนไพรไทย”
   ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ โดย
   ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
   ของรัฐและสื่อของรัฐ ทั้งสายงาน
   กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
   ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสาธารณะ ใน
   การสื่อสารและรณรงค์สร้างความ
   เชื่อมั่นใน “สมุนไพรไทย” และ
   “การแพทย์แผนไทย”

1. สมุนไพรไทย เป็นที่
   ยอมรับ เชื่อถือ ของ
   บุคลากรการแพทย์
   และประชาชนใน
   ประเทศไทย และต่าง
   ประเทศ
2. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
   ที่มีคุณภาพจ�ำหน่ายใน
   ภูมิภาค

1. บุคลากรสาธารณสุข
   มีการใช้/สั่งใช้ยาและ
   ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
   ร้อยละ 60 ภายในปี
   พ.ศ. 2564
2. มูลค่าซื้อขายสมุนไพร
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 50

มาตรการที่ 6 การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น

แผนงาน
แผนงานที่ 5
ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกระบวนการผลิต
สัตว์และสัตว์เลีย้ งใน
ชุมชน

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมปศุสัตว์
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แผนงาน
แผนงานที่ 2
จัดรณรงค์ระดับชาติ
เพื่อสื่อสารความรู้
และวิธใี ช้ “สมุนไพร”
ที่ถูกต้องเพื่อการใช้
ยาสมุนไพรเป็น
ยาสามัญประจ�ำ
บ้านให้กบั ประชาชน

แผนงาน
1. จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อบริหาร
   จัดการการสื่อสาร รวมทั้งการ
   จัดการความรู้ที่เหมาะสมส�ำหรับ
   กลุ่มเป้าหมาย
2. รณรงค์เพื่อสื่อสารความรู้และ
   วิธีการใช้สมุนไพรที่ถูกต้องผ่าน
   สื่อสาธารณะต่าง ๆ
3. จัดงานมหกรรมสมุนไพรใน 4 ภาค

เป้าหมาย
1. มีการใช้ยาสมุนไพรเป็น
   ยาสามัญประจ�ำบ้าน
   และส่งเสริมสุขภาพ
   หรือเป็นอาหารใน
   ครัวเรือน

ตัวชี้วัด
1. การรณรงค์สื่อสาร
   เข้าถึงประชาชน
   ร้อยละ 90
2. มีผู้ร่วมงานมหกรรม
   สมุนไพร เพิ่มขึ้น
   ร้อยละ 5 ต่อปี

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

123

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

5
บทที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
และนโยบายของภาครัฐ เพื่อการ
ขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของการ

บริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย
อย่างยั่งยืน ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานใน
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย การพัฒนา
กฎหมายเฉพาะส�ำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสมุนไพร การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
สมุนไพร การบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร การพิจารณา
ก�ำหนดสมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ การส่งเสริม และการขับเคลือ่ น
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย สู่ระดับ
ภูมิภาค โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 6 มาตรการ คือ
1. การพัฒนาโครงสร้างการบริหารสมุนไพร
2. การพัฒนากฎหมายด้านการส่งเสริมและควบคุม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและระบบการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านสมุนไพร
4. การเสริมสร้างกลไกการบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
5. การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion
6. การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1. ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. ประเทศไทยมีกฎหมายหลักด้านสมุนไพรและคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเพือ่ ขับเคลือ่ น
งานสมุนไพร
2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 5 ปี
3. อัตราการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการวิจัยเป็นร้อยละ 50-70 ภายในปี พ.ศ. 2564
4. ประเทศไทยมีการพัฒนาสมุนไพร Product Champion อย่างน้อย 10 ชนิด
5. ประเทศไทยมีดัชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร
6. ประเทศไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรเข้าสู่ระบบสุขภาวะไทยและ
ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัดโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ภายในปี พ.ศ. 2560
2. ยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product Champion เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 ล้านบาท
ผลลัพธ์ระยะสั้น (Quick Win)
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
2. เสนอร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …..
3. มีฐานข้อมูลเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศไทย
4. มีแผนการวิจยั สมุนไพรทีช่ ดั เจนและมีกลไกการจัดสรรงบประมาณการวิจยั 5,000 ล้านบาท
5. มีการก�ำหนดสมุนไพร Product Champion และมาตรการส่งเสริมสมุนไพร Product
Champion เป็นรายชนิด
6. เกิดเมืองสมุนไพร (Herbal City) 4 จังหวัด
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มาตรการที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารสมุนไพร
เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามาสู่การบริหารรัฐกิจ และ
เกิดอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของหลายกระทรวง ทบวง กรม ในการพัฒนาสมุนไพรไทย โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในกระทรวง ทบวง และกรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
1. ให้มีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
2. เสนอแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประสานการด�ำเนินงานภายใต้คณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
3. ให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
4. ให้มีผู้รับผิดชอบด้านสมุนไพรประจ�ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายมาตรการ
1. คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ภายในปี พ.ศ. 2560
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก สามารถอ�ำนวยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องภายในปี พ.ศ. 2560
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก�ำหนดผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก
ด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยตามแผนแม่บทแห่งชาติฯ

แผนงานที่ 1 ให้มีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด ขับเคลือ่ น และติดตามผล
การด�ำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ทุก 5 ปี รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติเป็นค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2. บรรจุคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ไว้เป็นหมวดหนึง่ ในพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ....
3. เสนอยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรของประเทศเพื่อด�ำเนินการ
เป้าหมายแผนงาน
1. มีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
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ตัวชี้วัดแผนงาน
1. คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติสามารถปฏิบัติหน้าที่ ภายในปี พ.ศ. 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 2 เสนอแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประสานการด�ำเนินงาน
			 ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อประสานการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร, การพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงพาณิชย์, การพัฒนายาสมุนไพร, การก�ำหนดทิศทาง
และกรอบการลงทุนด้านการวิจัยสมุนไพร และการก�ำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product
Champion
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. เลขานุการคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง ในคราวการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
อาทิเช่น
(1) คณะอนุกรรมการก�ำหนดทิศทางและกรอบการลงทุนด้านการวิจัยสมุนไพร
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์
(3) คณะอนุกรรมการด้านวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนายาสมุนไพร
(5) คณะอนุกรรมการก�ำหนดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product Champion เป็นต้น
เป้าหมายแผนงาน
1. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ได้หลังจากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ภายในปี พ.ศ. 2560
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 3 ให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

จัดตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพือ่ ประสานอ�ำนวยการการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงจัดท�ำข้อเสนอเกีย่ ว
กับการพัฒนาสมุนไพรไทยและรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ประจ�ำปี
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินการ
จัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ โดยมีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ประสานอ�ำนวยการการด�ำเนินการของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดท�ำข้อเสนอการพัฒนาสมุนไพรไทยภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทยเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพื่อ
ประกอบการจัดท�ำค�ำของบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทบวงกรม
ที่เกี่ยวข้อง
(3) ประสานอ�ำนวยการการติดตามประเมินผลและจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ของกระทรวงทบวงกรม
ที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(5) ด�ำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
เป้าหมายแผนงาน
1. มีสำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ภายใต้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีสำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพือ่ ประสาน อ�ำนวยการ และสนับสนุน
การด�ำเนินการของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะอนุกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภายในปี พ.ศ. 2560 ตามอ�ำนาจหน้าที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 4 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านสมุนไพรประจ�ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 ทั้งภาครัฐและเอกชน

การก�ำหนดผู้รับผิดชอบด้านสมุนไพรประจ�ำหน่วยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานที่ต�่ำกว่ากรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อจัดท�ำข้อเสนอค�ำของบประมาณ
และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทย
การติดตามก�ำกับ ประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมถึงจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานในส่วนทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ผลักดันให้หน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่ต�่ำกว่ากรม ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคก�ำหนดผู้รับผิดชอบด้านสมุนไพรประจ�ำหน่วยงานและมีการมอบหมาย
งานที่ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เป้าหมายแผนงาน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ทีส่ อดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
2. ร้อยละของจ�ำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ผ่านเป้าหมายร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 2 การพัฒนากฎหมายด้านการส่งเสริมและควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมผู้ประกอบการและควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา
แผนโบราณและยาแผนไทยในลักษณะกฎหมายทีก่ ำ� กับและควบคุมเป็นการเฉพาะ โดยตราพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของในและต่างประเทศ และจัดให้
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ซึง่ มาตรการนีป้ ระกอบ
ด้วย 2 แผนงาน คือ
1. ตราพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
เป้าหมายมาตรการ
1. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย พ.ศ. .... ภายในปี พ.ศ. 2560
2. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคภายในปี พ.ศ. 2564
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แผนงานที่ 1 ตราพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยคณะกรรมการ
การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน การควบคุม การโฆษณา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ด�ำเนินการร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
2. จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนรับข้อร้องเรียน ก�ำกับ และติดตาม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะ
เป้าหมายแผนงาน
1. ประเทศไทยมีกฎหมายเป็นการเฉพาะด้านการพัฒนาสมุนไพร
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ภายในปี พ.ศ. 2560
2. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนรับข้อร้องเรียนก�ำกับและติดตามผลิตภัณฑ์
สมุนไพรโดยเฉพาะ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานที่ 2 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
			 จากสมุนไพร

ทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร เพือ่ ปรับปรุงให้ทนั ต่อสภาพการณ์
ในปัจจุบนั และลดอุปสรรคของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร
ไทยโดยค�ำนึงถึงหลักความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ทั้งในและต่างประเทศ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาสมุนไพรไทย
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคภายในปี พ.ศ. 2564
2. ปัญหาอุปสรรคของการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรลดลง
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร
และระบบการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร
เพื่ อ ให้ มี ข ้ อ มู ล ประกอบการก� ำ หนดนโยบายในการวางแผนการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทยและ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ โดยให้มีระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและระบบการประเมิน
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ
1. ก�ำหนดข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำระบบข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
2. ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพรเพื่อให้ได้ข้อมูลสมุนไพรที่ครบถ้วนและถูกต้อง
3. จัดท�ำดัชนีวัดระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
เป้าหมายมาตรการ
1. ข้อมูลสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงและสะท้อนภาพรวมเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและสามารถ
สนับสนุนการก�ำหนดมาตรการในการพัฒนาสมุนไพรภายในปี พ.ศ. 2561
2. มีดชั นีวดั ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศภายในปี
พ.ศ. 2562

แผนงานที่ 1 ก�ำหนดข้อมูลพื้นฐานในการจัดท�ำระบบข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล
			 สมุนไพรตามความต้องการของหน่วยงาน

ก�ำหนดข้อมูลเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาสมุนไพร เช่น
ปริมาณการปลูกสมุนไพร, มูลค่าทางการตลาด, ผลงานวิจัยสมุนไพร เป็นต้น และให้หน่วยงานที่รับผิด
ชอบด�ำเนินการพัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดข้อมูลพื้นฐานที่จำ� เป็น เช่น การปลูก การผลิต การวิจัย ความต้องการใช้ เป็นต้น
2. มอบหมายหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ พัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนตามความต้องการของหน่วยงาน
3. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกระยะเวลา 1 ปี
เป้าหมายแผนงาน
1. ประเทศไทยมีฐานข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศ เพื่อใช้ในการจัดท�ำ
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทย
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีฐานข้อมูลเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศที่สามารถสะท้อนภาพรวม
เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและสามารถสนับสนุนการก�ำหนดมาตรการในการพัฒนาสมุนไพร
ภายในปี พ.ศ. 2560
2. ข้อมูลสมุนไพรมีการท�ำให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุกระยะเวลา 1 ปี
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลสมุนไพรเพื่อให้ได้ข้อมูลสมุนไพรที่ครบถ้วน
			 และถูกต้อง

ก�ำหนดหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงและดูแลการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสมุนไพร
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงและดูแลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมุนไพร
เป้าหมายแผนงาน
1. หน่วยงานทุกระดับทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมีการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลสมุนไพร และ
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสมุนไพรไทยตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการเชื่อมโยงและการดูแลการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสมุนไพรภายในปี พ.ศ. 2561
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงานที่ 3 จัดท�ำดัชนีวัดระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
			 สมุนไพรของประเทศ

พิจารณาดัชนีส�ำคัญที่สามารถแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพรของประเทศ
ด�ำเนินการจัดหาข้อมูลให้ครบถ้วนตามทีต่ อ้ งการ และประเมินผลการวัดระดับขีดความสามารถฯ ส�ำหรับ
ประกอบการจัดท�ำมาตรการส�ำหรับพัฒนาศักยภาพด้านสมุนไพร
แนวทางการด�ำเนินการ
1. ก�ำหนดดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
2. จัดให้มแี หล่งข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับการวัดระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร
ให้ครบถ้วน
3. ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาสมุนไพรในอนาคตเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านสมุนไพรเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
เป้าหมายแผนงาน
1. ประเทศไทยมีดชั นีชวี้ ดั ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
ที่มีองค์ประกอบการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมปัจจัยสนับสนุน
การพัฒนาได้ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2562

132

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

2. มีการจัดท�ำแผนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพรของประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการที่ 4 การเสริมสร้างกลไกการบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
เพือ่ แก้ปญ
ั หาให้งานวิจยั สมุนไพรสามารถต่อยอดสูก่ ารพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึน้ โดยจัดสรร
งบประมาณการวิจัยสมุนไพรให้ตรงทิศทาง ส่งเสริมภาคเอกชนให้ร่วมลงทุนด้านการวิจัย จัดท�ำอ�ำนวย
ความสะดวกในการค้นหานักวิจัยและผลงานวิจัย และเพิ่มการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานการวิจัย ได้แก่
สถานที่ เครื่องมือ และนักวิจัย ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
1. ก�ำหนดแผนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
2. เพิม่ การจัดสรรงบประมาณการวิจยั สมุนไพรโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการวิจยั
3. ให้มีระบบการเชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้การวิจัย
4. สนับสนุนการลงทุนในปัจจัยพืน้ ฐานด้านการวิจยั ได้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารระดับสูงและบุคลากร
ด้านการวิจัยสมุนไพร
เป้าหมายมาตรการ
1. มีการก�ำหนดทิศทางการวิจัยสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 5 ปี
3. มีภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-70 ภายในปี พ.ศ. 2564
4. มีงานวิจัยสมุนไพรที่ครบถ้วนตามห่วงโซ่ของการวิจัยและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ภายในปี พ.ศ. 2564
5. มีการลงทุนปัจจัยพื้นฐานการวิจัยที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของผู้วิจัยและ
ผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2564

แผนงานที่ 1 ก�ำหนดแผนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

ให้มหี น่วยงานหลักในการดูแลงบประมาณการวิจยั สมุนไพร และหน่วยงานสนับสนุนในการก�ำกับ
ดูแลการวิจัยสมุนไพรที่ชัดเจน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ก�ำหนดหน่วยงานก�ำกับดูแลการวิจยั สมุนไพร ออกเป็น 3 กลุม่ ตามเส้นทางสมุนไพร ได้แก่
ต้นทางกลางทางและปลายทาง
2. ก�ำหนดหน่วยงานดูแลงบประมาณและการประสานงานเพื่อการก�ำหนดทิศทางการวิจัย
และพัฒนาสมุนไพร
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เป้าหมายแผนงาน
1. ประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางของการวิจัยและพัฒนา
สมุนไพรไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสามารถน�ำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการก�ำหนดทิศทางการวิจัยสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แผนงานที่ 2 เพิ่มการจัดสรรงบประมาณการวิจัยสมุนไพร
			 โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการวิจัย

ก�ำหนดการจัดสรรงบประมาณการวิจยั สมุนไพร โดยอาศัยข้อมูลความต้องการการวิจยั ตามแผน
แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย และด�ำเนินการโดยให้เอกชนร่วมทุนการวิจัยในอัตราส่วน
ที่ตั้งไว้
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณการวิจัยสมุนไพรในแต่ละปี รวมระยะเวลา 5 ปี
2. จัดสรรงบประมาณการวิจยั และพัฒนาสมุนไพร โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการลงทุนด้านการวิจัย
เป้าหมายแผนงาน
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2. มีภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-70 ภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

134

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ใช้การวิจัย

จัดท�ำระบบอ�ำนวยความสะดวกด้านผลงานวิจัยและข้อมูลนักวิจัยส�ำหรับผู้ประกอบการในการ
สืบค้น รวมถึงด�ำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้งานวิจัยสามารถน�ำไปต่อยอดสู่พาณิชย์ได้มากขึ้น
แนวทางการด�ำเนินการ
1. ส�ำรวจข้อมูลและจัดท�ำเป็นระบบข้อมูลนักวิจัยสมุนไพรเผยแพร่สู่สาธารณะ
2. ผลักดันให้งานวิจยั ต่อยอดสูพ่ าณิชย์ เช่น จัดประชุมวิชาการ จัดนิทรรศการ หารือกับสมาคม
ผู้ประกอบการ เป็นต้น
เป้าหมายแผนงาน
1. มีระบบฐานข้อมูลนักวิจัยสมุนไพรของประเทศ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีงานวิจัยสมุนไพรที่ครบถ้วนตามห่วงโซ่ของการวิจัยและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ภายในปีพ.ศ. 2564
2. มีการจัดท�ำระบบข้อมูลนักวิจัยสมุนไพร
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แผนงานที่ 4 สนับสนุนการลงทุนในปัจจัยพืน้ ฐานด้านการวิจยั ได้แก่หอ้ งปฏิบตั กิ าร
			 ระดับสูงและบุคลากรด้านการวิจัยสมุนไพร

เพิ่มการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานด้านการวิจัย ได้แก่ สถานที่ เครื่องมือ และนักวิจัย ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการการวิจัยสมุนไพรในปัจจุบัน
แนวทางการด�ำเนินการ
1. ส�ำรวจข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการวิจัย เช่น ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย และนักวิจัย
เป็นต้น
2. ก�ำหนดแผนการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานด้านการวิจัย
เป้าหมายแผนงาน
1. ประเทศไทยมีแผนการลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านการวิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย นักวิจัย
เป็นต้น
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. ร้อยละ 20 ของงบประมาณด้านการวิจัยสมุนไพรไทย ใช้ในการลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการวิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
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มาตรการที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion
เพื่อให้เกิดทิศทางที่ขัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรเป็นรายชนิด ทั้งนี้
สมุนไพรที่ก�ำหนดถือเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพระดับแนวหน้าของประเทศ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยพิจารณาเพื่อก�ำหนดสมุนไพร Product Champion
หาช่องว่างในการพัฒนาสู่ตลาดเพื่อก�ำหนดมาตรการพัฒนาเพิ่มเติม และขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพร
Product Champion ให้สำ� เร็จ ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ
1. ก�ำหนดสมุนไพร Product Champion และทบทวนการก�ำหนดทุก 3 ปี
2. วิเคราะห์และเสนอมาตรการสนับสนุนสมุนไพร Product Champion ตลอดห่วงโซ่การผลิต
เป้าหมายมาตรการ
1. มีการก�ำหนดและทบทวนรายการสมุนไพร Product Champion ทุก 3 ปี
2. สมุนไพร Product Champion สร้างมูลค่าได้ตามที่กำ� หนดภายในปี พ.ศ. 2564

แผนงานที่ 1 ก�ำหนดสมุนไพร Product Champion และทบทวนการก�ำหนด
			 ทุก 3 ปี

พิจารณาเพื่อก�ำหนดสมุนไพร Product Champion โดยดูจากศักยภาพ ความต้องการ
และความน่าสนใจในอนาคต ทั้งนี้สมุนไพร Product Champion จะมีระยะเวลาการพัฒนาก่อน
ท�ำการทบทวนใหม่ 3 ปี เพื่อให้สามารถพิจารณาช่องว่างในการพัฒนาสมุนไพร Product Champion
ได้ถูกต้องมากขึ้น และทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. ส�ำรวจข้อมูลสมุนไพรเพื่อพิจารณาขั้นแรก
2. ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาสมุนไพร Product Champion ตามสภาพการณ์ในปัจจุบนั และ
อนาคต
3. ท�ำการทบทวนทุก 3 ปี หรือที่เหมาะสม
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการก�ำหนดสมุนไพรที่มีศักยภาพให้เป็น Product Champion เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีการก�ำหนดและทบทวนรายการสมุนไพร Product Champion ทุก 3 ปี
2. มีการก�ำหนดสมุนไพรProduct Champion ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านศักยภาพ มิติด้าน
ความต้องการ และมิติด้านความน่าสนใจในอนาคต
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 2 วิเคราะห์และเสนอมาตรการสนับสนุนสมุนไพร Product Champion
			 ตลอดห่วงโซ่การผลิต

เพือ่ พัฒนาสมุนไพร Product Champion ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูต่ ลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
จึงต้องก�ำหนดมาตรการในการพัฒนาเพื่อเติมเต็มห่วงโซ่คุณค่าของ Product Champion และขับเคลื่อน
การพัฒนาสมุนไพร Product Champion ให้สำ� เร็จ จนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาสมุนไพร Product Champion และรวบรวมมาตรการ
สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว โดยคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ
2. จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (Task Force) การด�ำเนินการตามาตรการส่งเสริมสมุนไพร Product
Champion มีหน้าที่ในการผลักดันมาตรการที่ก�ำหนดไว้ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลา 5 ปีซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 5 กระทรวง คือกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ทรงคุณวุฒิ
เป้าหมายแผนงาน
1. มีการพัฒนาสมุนไพร Product Champion ให้เป็นผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. สมุนไพร Product Champion สร้างมูลค่าได้ตามที่กำ� หนดภายในปี พ.ศ. 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการที่ 6 การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
เพื่อถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแม่บทแห่งชาติลงไปสู่การพัฒนาในระดับภูมิภาค
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการ
ปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกของประชารัฐและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน
พื้นที่จังหวัด โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) และ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ให้เป็นบริบทของประเทศ ซึ่งมาตรการนี้ประกอบด้วย
2 แผนงาน คือ
1. พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ต้นแบบใน 4 ภูมิภาค
ของประเทศ
2. ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมืองสมุนไพร
(Herbal City)
เป้าหมายมาตรการ
1. จังหวัดน�ำร่องที่เป็นเป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร และ
สุราษฏร์ธานีมีแผนพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร
2. มีรูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ที่น�ำอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
3. จังหวัดมีบริการและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เพิ่มมูลค่าและสร้างชื่อเสียงอย่างน้อย
3 รายการ
4. จังหวัดมีรายได้จากบริการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ

แผนงานที่ 1 พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)
			 ต้นแบบใน 4 ภูมิภาคของประเทศ

คัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึงจุดเด่นทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกเพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศ, การจัดบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการเป็นแหล่งจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพให้ครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
ปราจีนบุรี สกลนคร และสุราษฏร์ธานีเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)
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แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) โดยมี
องค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนเพื่อติดตาม
ผลการด�ำเนินการในภาพรวม ประเมิน และเสนอสรุปผลต่อคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการอ�ำนวยการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564
3. จัดท�ำแนวทางการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) พร้อมก�ำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์
ที่สำ� คัญของการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในภาพรวม
4. แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ระดับจังหวัด
ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน โดยมี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการร่วมกับ
หน่วยงานส�ำคัญในจังหวัดเพื่อติดตามผลการด�ำเนินการในระดับจังหวัด ประเมิน และ
เสนอสรุปผลต่อคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
5. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) แผนงบลงทุนและ
แผนปฏิบัติการตามแนวทางเป้าหมายผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของโครงการ โดยสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่จังหวัด
เป้าหมายแผนงาน
1. เกิดการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในทุกภูมิภาคของประเทศ
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีกลุ่มผู้ปลูก/ผู้แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรจ�ำนวน 50 กลุ่ม/จังหวัด
2. มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GAP/GACP, เกษตรอินทรีย์จ�ำนวน 5,000 ไร่/
จังหวัด
3. มีงานวิจัยพัฒนาและสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรคุณภาพจ�ำนวน 20 ชนิด/จังหวัด
4. มีปริมาณการซื้อขายวัตถุดิบสมุนไพรในระบบราคารับประกันปริมาณ 500 เมตริกตัน/
จังหวัด/ปี
5. มีปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปที่มีคุณภาพ 1,000 เมตริกตัน/จังหวัด/ปี
6. มีแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
7. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน (OTOP สมุนไพร) จ�ำนวน 100 รายการ/จังหวัด
8. มีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์/ยาสัตว์ปริมาณ 1,000 เมตริกตัน/จังหวัด/ปี
9. มีวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆปริมาณ 5,000 เมตริกตัน/
จังหวัด/ปี
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10.
11.
12.
13.

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน 20 รายการ/จังหวัด
มียอดจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการ 12 ล้านบาท/จังหวัด/ปี
มียอดลูกค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกรรม 72,000 คน/จังหวัด/ปี
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ของจังหวัดหรือมูลค่า
การใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
14. รายการยาสมุนไพรที่มีการผลิตร่วมกันในระดับจังหวัด/เขตโดยใช้โรงพยาบาลที่มีการ
ผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP จ�ำนวน 30 รายการ/จังหวัด
15. ยาสมุนไพรและการบริการการแพทย์แผนไทยได้รบั การวิจยั และพัฒนาจ�ำนวน 20 รายการ/
จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดปราจีนบุรี
3. จังหวัดสกลนคร
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงานที่ 2 ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ
			 ให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)

เพื่อให้มีการขยายโอกาสในการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ทั้งในระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีการทบทวนการด�ำเนินการโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City)
ใน 4 จังหวัดน�ำร่องจัดท�ำแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมืองสมุนไพร
(Herbal City) และพิจารณาคัดเลือกจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อขยายการพัฒนาเมือง
สมุนไพร (Herbal City) ไปสู่บริบทประเทศต่อไป
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal
City)
2. ผลักดันการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)
เป้าหมายแผนงาน
1. เกิดการขยายตัวของพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ทัง้ ในระดับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดแผนงาน
1. มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City)
2. จังหวัด/กลุม่ จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพเป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ได้รบั การพัฒนามากขึน้
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข
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แผนงาน
แนวทางการด�ำเนินการ
เป้าหมาย
มาตรการที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารสมุนไพร
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบาย
1. มีคณะกรรมการ
แผนงานที่ 1
ให้มีคณะกรรมการ    สมุนไพรแห่งชาติเป็นค�ำสัง่ ส�ำนัก    นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
นโยบายสมุนไพร    นายกรัฐมนตรี
แห่งชาติ
2. บรรจุคณะกรรมการนโยบาย
   สมุนไพรแห่งชาติ ไว้เป็นหมวดหนึง่
   ในพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์
   สมุนไพร พ.ศ. ....
3. เสนอยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับการ
   พัฒนาสมุนไพรของประเทศเพือ่
   ด�ำเนินการ
แผนงานที่ 2
1. เลขานุการคณะกรรมการ
1. คณะอนุกรรมการที่
เสนอแต่งตั้ง
   นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เสนอ    เกี่ยวข้องได้รับการ
คณะอนุกรรมการที่    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่
   แต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ประสาน    เกี่ยวข้อง
   ได้หลังจากการประชุม
การด�ำเนินงาน
   คณะกรรมการนโยบาย
ภายใต้คณะกรรมการ
   สมุนไพร
นโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ตัวชี้วัด
1. คณะกรรมการ
   นโยบายสมุนไพร
   แห่งชาติสามารถ
   ปฏิบัติหน้าที่ ภายใน
   ปี พ.ศ. 2560

1. คณะอนุกรรมการที่
   เกี่ยวข้องสามารถ
   ปฏิบัติหน้าที่ภายในปี
   พ.ศ. 2560

ตารางที่ 5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน
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1. ผลักดันให้หน่วยงานในกระทรวง 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ทบวง กรม และหน่วยงานที่
   ทุกระดับมีผู้รับผิดชอบ
   ต�่ำกว่ากรม ทั้งในส่วนกลางและ    ที่ชัดเจน
   ส่วนภูมิภาคก�ำหนดผู้รับผิดชอบ
   ด้านสมุนไพรประจ�ำหน่วยงาน
   และมีการมอบหมายงานที่ต้อง
   รับผิดชอบอย่างชัดเจน

แผนงานที่ 4
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ด้านสมุนไพรประจ�ำ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน

เป้าหมาย
1. มีสำ� นักงานคณะกรรมการ
   นโยบายสมุนไพร
   แห่งชาติ ภายใต้กรม
   พัฒนาการแพทย์แผน
   ไทยและการแพทย์
   ทางเลือก กระทรวง
   สาธารณสุข

แนวทางการด�ำเนินการ
1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
   และการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินการ
   จัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
   นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

แผนงาน
แผนงานที่ 3
ให้มีส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
1. มีส�ำนักงาน
   คณะกรรมการนโยบาย
   สมุนไพรแห่งชาติ เพื่อ
   ประสานอ�ำนวยการ
   และสนับสนุนการ
   ด�ำเนินการของ
   คณะกรรมการนโยบาย
   สมุนไพรแห่งชาติและ
   คณะอนุกรรมที่
   เกี่ยวข้องภายในปี
   พ.ศ. 2560 ตาม
   อ�ำนาจหน้าที่
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ทุกระดับ ทัง้ ส่วนกลาง
   และส่วนภูมิภาค มี
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
   ที่สอดคล้องกับแผน
   แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วย
   การพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
2. ร้อยละของจ�ำนวน
   โครงการตามแผน
   ปฏิบัติการประจ�ำปี
ผ่านเป้าหมายร้อยละ 80
1. ทุกหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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1. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
   การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
   ทั้งในและต่างประเทศ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
   การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

แผนงานที่ 2
ทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร

1. มีการประกาศใช้
   พระราชบัญญัติ
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   พ.ศ. .... ภายในปี
   พ.ศ. 2560
2. มีหน่วยงานรับผิดชอบ
   ด้านการขึ้นทะเบียน
   รับข้อร้องเรียนก�ำกับ
   และติดตามผลิตภัณฑ์
   สมุนไพรโดยเฉพาะ
   ปัญหาด้านการส่งเสริม
   และควบคุมผลิตภัณฑ์
   สมุนไพรลดลง
1. มีการทบทวน เพื่อ
1. มีการปรับปรุงแก้ไข
   ปรับปรุงกฎหมาย
   กฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรค
   ระเบียบ ข้อบังคับที่
   ภายในปี พ.ศ. 2564
   เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริม 2. ปัญหาอุปสรรคของ
   และพัฒนาสมุนไพรไทย    การใช้ประโยชน์จาก
   สมุนไพรลดลง

1. ด�ำเนินการร่างพระราชบัญญัติ ประเทศไทยมีกฎหมาย
เป็นการเฉพาะด้านการ
   ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....
2. จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน พัฒนาสมุนไพร
   การขึ้นทะเบียนรับข้อร้องเรียน
   ก�ำกับ และติดตามผลิตภัณฑ์
   สมุนไพรโดยเฉพาะ

แผนงานที่ 1
ตราพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ....

มาตรการที่ 2 การพัฒนากฎหมายด้านการส่งเสริมและควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แผนงาน

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
2. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. ก�ำหนดข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็น
   เช่น การปลูก การผลิต การวิจัย
   ความต้องการใช้ เป็นต้น
2. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
   พัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนตาม
   ความต้องการของหน่วยงาน
3. ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
   อย่างน้อยทุกระยะเวลา 1 ปี

แผนงานที่ 2
1. ก�ำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การเชื่อมโยงข้อมูล    ในการเชื่อมโยงและดูแลการ
สมุนไพรเพื่อให้ได้    เชือ่ มโยงฐานข้อมูลสมุนไพร
ข้อมูลสมุนไพรที่
ครบถ้วนและถูกต้อง

แผนงานที่ 1
ก�ำหนดข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการจัดท�ำระบบ
ข้อมูลและพัฒนา
ฐานข้อมูลสมุนไพร
ตามความต้องการ
ของหน่วยงาน
1. มีฐานข้อมูลเชิงมูลค่า
   ทางเศรษฐกิจของ
   สมุนไพรในประเทศที่
   สามารถสะท้อน
   ภาพรวมเกี่ยวกับ
   สมุนไพรไทยและ
   สามารถสนับสนุนการ
   ก�ำหนดมาตรการใน
   การพัฒนาสมุนไพร
   ภายในปี พ.ศ. 2560
2. ข้อมูลสมุนไพรมีการ
   ท�ำให้เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยทุกระยะเวลา
   1 ปี
1. หน่วยงานทุกระดับ
1. มีการเชื่อมโยงและ
   ทั้งในส่วนกลางและส่วน    การดูแลการเชื่อมโยง
   ภูมิภาคมีการเชื่อมโยง    ระบบฐานข้อมูล
   ฐานข้อมูลสมุนไพร และ    สมุนไพรภายในปี
   มีการใช้ประโยชน์จาก    พ.ศ. 2561
   ข้อมูลเพื่อการวางแผน
   พัฒนาสมุนไพรไทยตาม
   บทบาทภารกิจของ
   หน่วยงาน

1. ประเทศไทยมีฐานข้อมูล
   มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
   สมุนไพรในประเทศ
   เพื่อใช้ในการจัดท�ำ
   แผนแม่บทและ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   สมุนไพรไทย

1. กระทรวง
   เทคโนโลยี
   สารสนเทศและ
   การสื่อสาร

1. ทุกหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและระบบการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร

แผนงาน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แนวทางการด�ำเนินการ
1. ก�ำหนดดัชนีชี้วัดขีดความ
   สามารถในการแข่งขันภาค
   อุตสาหกรรมสมุนไพรของ
   ประเทศ
2. จัดให้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับ
   การวัดระดับขีดความสามารถใน
   การแข่งขันด้านสมุนไพรให้
   ครบถ้วน
3. ก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
   สมุนไพรในอนาคตเพื่อจัดท�ำแผน
   พัฒนาขีดความสามารถในการ
   แข่งขันด้านสมุนไพรเสนอต่อ
   คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
   แห่งชาติ

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัด
   ความสามารถในการ
   แข่งขันภาคอุตสาหกรรม
   สมุนไพรของประเทศ

แผนงานที่ 1
ก�ำหนดแผนการ
ลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาสมุนไพร

1. ก�ำหนดหน่วยงานก�ำกับดูแลการ
   วิจัยสมุนไพร ออกเป็น 3 กลุ่ม
   ตามเส้นทางสมุนไพร ได้แก่
   ต้นทางกลางทางและปลายทาง
2. ก�ำหนดหน่วยงานดูแลงบ
   ประมาณและการประสานงาน
   การก�ำหนดทิศทางการวิจัย
   สมุนไพร

1. ประเทศไทยมี
   หน่วยงานหลักที่
   รับผิดชอบในการ
   ก�ำหนดทิศทางของการ
วิจยั และพัฒนาสมุนไพรไทย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
   สามารถน�ำมาต่อยอดใน
   เชิงพาณิชย์ได้

มาตรการที่ 4 การเสริมสร้างกลไกการบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร

แผนงาน
แผนงานที่ 3
จัดท�ำดัชนีวัดระดับ
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันภาค
อุตสาหกรรม
สมุนไพรของประเทศ

1. มีการก�ำหนดทิศทาง
   การวิจัยสมุนไพรที่
   เหมาะสมกับ
   สภาพการณ์ใน
   ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
1. มีการก�ำหนดดัชนี
  ชี้วัดขีดความสามารถ
   ในการแข่งขันภาค
   อุตสาหกรรมสมุนไพร
   ของประเทศที่มี
   องค์ประกอบการ
   พิจารณาความสามารถ
   ในการแข่งขันที่
   ครอบคลุมปัจจัย
   สนับสนุนการพัฒนา
   ได้ทั้งหมดภายในปี
   พ.ศ. 2562
2. มีการจัดท�ำแผนพัฒนา
   ขีดความสามารถใน
   การแข่งขันด้าน
   สมุนไพรของประเทศ
   อย่างต่อเนื่อง
1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจัยแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แนวทางการด�ำเนินการ
1.ด�ำเนินการจัดสรรงบประมาณการ
   วิจัยสมุนไพรในแต่ละปี รวม
   ระยะเวลา 5 ปี
2. จัดสรรงบประมาณการวิจัยและ
   พัฒนาสมุนไพร โดยส่งเสริมให้
   ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
   การลงทุนด้านการวิจัย

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. งบประมาณสนับสนุน 1. งบประมาณสนับสนุน
   การวิจัยสมุนไพรเพิ่มขึ้น    การวิจัยสมุนไพร
   5,000 ล้านบาทในช่วง
เพิม่ ขึน้ 5,000 ล้านบาท
   ระยะเวลา 5 ปี
   ในช่วงระยะเวลา5 ปี
2. มีภาคเอกชนร่วม
   ลงทุนด้านการวิจัย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50-70
   ภายในปี พ.ศ. 2564
แผนงานที่ 3
1. ส�ำรวจข้อมูลและจัดท�ำเป็นระบบ 1. มีระบบฐานข้อมูล
1. มีงานวิจัยสมุนไพรที่
พัฒนาระบบการ
   ข้อมูลนักวิจัยสมุนไพรเผยแพร่สู่    นักวิจัยสมุนไพรของ
   ครบถ้วนตามห่วงโซ่
เชื่อมโยงนักวิจัยกับ    สาธารณะ
   ประเทศ
   ของการวิจัยและ
ผู้ใช้การวิจัย
2. ผลักดันให้งานวิจัยต่อยอดสู่
   สามารถน�ำไปใช้
   พาณิชย์ เช่น จัดประชุมวิชาการ
   ประโยชน์ได้ภายในปี
   จัดนิทรรศการ หารือกับสมาคม
   พ.ศ. 2564
   ผู้ประกอบการ เป็นต้น
2. มีการจัดท�ำระบบ
   ข้อมูลนักวิจัยสมุนไพร
แผนงานที่ 4
1. ส�ำรวจข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้าน 1. ประเทศไทยมีแผนการ 1. ร้อยละ 20 ของ
สนับสนุนการลงทุน    การวิจัย เช่น ศูนย์วิจัย ห้อง
   ลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน    งบประมาณด้านการ
ในปัจจัยพื้นฐาน
   ปฏิบัติการวิจัย และนักวิจัย
   การวิจัย ได้แก่ ห้อง
   วิจัยสมุนไพรไทย ใช้
ด้านการวิจัย ได้แก่    เป็นต้น
   ปฏิบัติการวิจัย นักวิจัย    ในการลงทุนปัจจัย
ห้องปฏิบัติการระดับ 2. ก�ำหนดแผนการลงทุนในปัจจัย    เป็นต้น
   พื้นฐานด้านการวิจัย
สูงและบุคลากรด้าน    พื้นฐานด้านการวิจัย
การวิจัยสมุนไพร

แผนงาน
แผนงานที่ 2
เพิ่มการจัดสรรงบ
ประมาณการวิจัย
สมุนไพรโดยส่ง
เสริมให้ภาคเอกชน
ร่วมลงทุนด้านการ
วิจัย

1. ทุกหน่วยงาน
   ที่ได้รับจัดสรร
   งบประมาณเพื่อ
   การวิจัย

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจัยแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจัยแห่งชาติ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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1. ส�ำรวจข้อมูลสมุนไพรเพื่อ
   พิจารณาขั้นแรก
2. ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา
   สมุนไพร Product Champion
   ตามสภาพการณ์ในปัจจุบันและ
   อนาคต
3. ท�ำการทบทวนทุก 3 ปี หรือ
   ที่เหมาะสม

1. วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา
   สมุนไพร Product Champion
   และรวบรวมมาตรการสนับสนุน
   ต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
   โดยคณะผู้เชี่ยวชาญและ
   ผู้ประกอบการ
2. จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (Task
   Force) การด�ำเนินการตาม
   มาตรการส่งเสริมสมุนไพร
   Product Champion มีหน้าที่ใน
   การผลักดันมาตรการที่กำ� หนด
   ไว้ให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
   เป้าหมายภายในเวลา 5 ปี

แผนงานที่ 1
ก�ำหนดสมุนไพร
Product Champion
และทบทวนการ
ก�ำหนดทุก 3 ปี

แผนงานที่ 2
วิเคราะห์และเสนอ
มาตรการสนับสนุน
สมุนไพร Product
Champion ตลอด
ห่วงโซ่การผลิต
1. มีการพัฒนาสมุนไพร
   Product Champion
   ให้เป็นผลิตภัณฑ์และ
   สร้างรายได้ทาง
   เศรษฐกิจให้กับประเทศ

1. มีการก�ำหนดสมุนไพร
   ที่มีศักยภาพให้เป็น
   Product Champion
   เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
   พัฒนาให้สร้างมูลค่าทาง
   เศรษฐกิจของประเทศ

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion

แผนงาน
1. มีการก�ำหนดและ
   ทบทวนรายการ
   สมุนไพร Product
   Champion ทุก 3 ปี
2. มีการก�ำหนดสมุนไพร
   Product Champion
   ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ
   ด้านศักยภาพ มิติด้าน
   ความต้องการ และมิติ
   ด้านความน่าสนใจใน
   อนาคต
1. สมุนไพร Product
   Champion สร้าง
   มูลค่าได้ตามที่ก�ำหนด
   ภายในปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แนวทางการด�ำเนินการ

มาตรการที่ 6 การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal
แผนงานที่ 1
1. จัดท�ำโครงการพัฒนาเมือง
พัฒนาจังหวัดที่มี    สมุนไพร (Herbal City) เสนอต่อ
ความพร้อมให้เป็น    ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
เมืองสมุนไพร
   สาธารณสุข
(Herbal City)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ต้นแบบใน 4 ภูมภิ าค    โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
ของประเทศ
   (Herbal City) โดยมีองค์ประกอบ
   จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
   รัฐเอกชนและภาคประชาชนเพื่อ
   ติดตามผลการด�ำเนินการใน
   ภาพรวม ประเมิน และเสนอ
   สรุปผลต่อคณะกรรมการนโยบาย
   สมุนไพรแห่งชาติ หรือคณะ
   กรรมการอ�ำนวยการยกร่างแผน
   แม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
   สมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564
3. จัดท�ำแนวทางการพัฒนาเมือง
   สมุนไพร (Herbal City) พร้อม
   ก�ำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่
   ส�ำคัญของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
   (Herbal City) ในภาพรวม

แผนงาน
City)
1. เกิดการพัฒนาเมือง
   สมุนไพร (Herbal City)
   ในทุกภูมิภาคของ
   ประเทศ

เป้าหมาย
1. มีกลุม่ ผูป้ ลูก/ผูแ้ ปรรูป
   วัตถุดิบสมุนไพร
   จ�ำนวน 50 กลุ่ม/
   จังหวัด
2. มีพื้นที่เพาะปลูก
   สมุนไพรทีไ่ ด้มาตรฐาน
   GAP/GACP, เกษตร
   อินทรีย์จ�ำนวน 5,000
   ไร่/จังหวัด
3. มีงานวิจัยพัฒนาและ
   สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์
   สมุนไพรคุณภาพ
   จ�ำนวน 20 ชนิด/
   จังหวัด
4. มีปริมาณการซื้อขาย
   วัตถุดิบสมุนไพรใน
   ระบบราคารับประกัน
ปริมาณ 500 เมตริกตัน/
จังหวัด/ปี
5. มีปริมาณวัตถุดิบ
   สมุนไพรแปรรูปที่มี
   คุณภาพ 1,000
   เมตริกตัน/จังหวัด/ปี

ตัวชี้วัด
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดปราจีนบุรี
3. จังหวัดสกลนคร
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แผนงาน

แนวทางการด�ำเนินการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
   โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
   (Herbal City) ระดับจังหวัด ที่มี
   องค์ประกอบจากหน่วยงานที่
  เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและ
   ภาคประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการ
   จังหวัดเป็นประธาน และ
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
   เป็นเลขานุการร่วมกับหน่วยงาน
   ส�ำคัญในจังหวัด เพื่อติดตาม
   ผลการด�ำเนินการในระดับจังหวัด
   ประเมิน และเสนอสรุปผลต่อ
   คณะกรรมการอ�ำนวยการ
   โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
   (Herbal City)
5. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
   พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal
   City) แผนงบลงทุนและ
   แผนปฏิบัติการตามแนวทาง
   เป้าหมายผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของ
   โครงการ โดยสอดคล้องกับบริบท
   ของพื้นที่จังหวัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
6. มีแผนการผลิตและ
   พัฒนาบุคลากรเพื่อ
   สนับสนุนการพัฒนา
   เมืองสมุนไพร
   (Herbal City)
7. มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชุมชน (OTOP สมุนไพร)
จ�ำนวน 100 รายการ/จังหวัด
8. มีผลิตภัณฑ์อาหาร
   สัตว์/ยาสัตว์ปริมาณ
   1,000 เมตริกตัน/
   จังหวัด/ปี
9. มีวัตถุดิบสมุนไพร
   คุณภาพในการผลิต
   ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
   ปริมาณ 5,000
   เมตริกตัน/จังหวัด/ปี
10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   ได้รับการวิจัยและ
   พัฒนาจ�ำนวน 20
   รายการ/จังหวัด
11. มียอดจ�ำหน่ายสินค้า
   ผลิตภัณฑ์และการ
   บริการ 12 ล้านบาท/
   จังหวัด/ปี
12. มียอดลูกค้าและ
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   เยี่ยมชมกิจกรรม
   72,000 คน/จังหวัด/ปี

ผู้รับผิดชอบ
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แนวทางการด�ำเนินการ

1. จัดท�ำแนวทางการพัฒนา
   จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ
   ให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal
   City)
2. ผลักดันการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
   จังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมือง
   สมุนไพร (Herbal City)

แผนงาน

แผนงานที่ 2
ส่งเสริมโอกาสใน
การพัฒนาของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ที่มีศักยภาพให้เป็น
เมืองสมุนไพร
(Herbal City)

1. เกิดการขยายตัวของ
   พัฒนาเมืองสมุนไพร
   (Herbal City) ทั้งใน
   ระดับจังหวัดและกลุ่ม
   จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
13. มูลค่าการใช้ยา
   สมุนไพรคิดเป็น
   ร้อยละ 10 ของ
   ค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์
   ของจังหวัดหรือมูลค่า
   การใช้ยาสมุนไพร
   เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 ต่อปี
14. รายการยาสมุนไพร
   ที่มีการผลิตร่วมกันใน
   ระดับจังหวัด/เขตโดย
   ใช้โรงพยาบาลที่มีการ
   ผลิตยาสมุนไพรที่ได้
   มาตรฐานGMP
จ�ำนวน 30 รายการ/จังหวัด
15. ยาสมุนไพรและการ
   บริการการแพทย์
   แผนไทยได้รับการ
   วิจัยและพัฒนา
จ�ำนวน 20 รายการ/จังหวัด
1. มีแนวทางการพัฒนา
   จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
   ที่มีศักยภาพให้เป็น
   เมืองสมุนไพร
   (Herbal City)
2. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
   ที่มีศักยภาพเป็นเมือง
   สมุนไพร (Herbal
   City) ได้รับการพัฒนา
   มากขึ้น
1. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

6
บทที่

งบประมาณ
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ

พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 ขับเคลื่อนผ่าน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อน�ำพาประเทศไปสู่ความเป็น
ผู้น�ำของภูมิภาคด้านสมุนไพร โดยมุ่งพัฒนาสมุนไพรไทยจาก
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน บนความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
ที่ประเทศตั้งอยู่ในต�ำแหน่งศูนย์กลางของภูมิภาค และความ
เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

หากแต่การจะน�ำพาประเทศไปสู่จุดหมายดังกล่าว
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องอาศัยความร่วมมือทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
ภายใต้ แ นวทางประชารั ฐ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การลงทุ น ในวงเงิ น
18,499.95 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
เก้ า แสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) ในระยะเวลา 5 ปี ตลอดช่ ว ง
แผนแม่บทแห่งชาติฯ ฉบับที่ 1 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมี
ทิ ศ ทางจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ค ณะกรรมการนโยบาย
สมุนไพรแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ปีงบประมาณ
งบด�ำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
งบลงทุน
งบด�ำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
งบลงทุน
งบด�ำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
งบลงทุน
งบด�ำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
งบลงทุน
งบด�ำเนินการ
รวม
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

2560
134.02
60.70
87.90
20.00
31.00
1,000.00
    879.82
    640.00
1,132.74
1,720.70
2,853.44

2561
116.14
61.00
91.20
20.00
31.00
1,520.00
1,260.28
   450.00
1,498.62
2,051.00
3,549.62

2562
97.81
62.50
92.60
20.00
31.00
1,520.00
1,446.86
   500.00
1,668.27
2,102.50
3,770.77

2563
107.98
63.50
98.10
10.00
31.00
1,520.00
1,851.49
   550.00
2,088.57
2,143.50
4,232.07

2564
125.53
65.00
102.50
10.00
31.00
1,520.00
1,640.02
   600.00
1,899.05
2,195.00
4,094.05

ตารางที่ 6.1
สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560–2564 จ�ำแนกตามปีงบประมาณ (ล้านบาท)
รวม
581.48
312.70
472.30
80.00
155.00
7,080.00
7,078.47
2,740.00
8,287.25
10,212.70
18,499.95

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

กิจกรรมส�ำคัญ
1,132.74

2560
1,498.62

1,668.27

2,088.57

1,899.05

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
8,287.25

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
46.00 48.49 58.96 69.43 79.91 302.79
มาตรการที่ 1 แผนงานที่ 1
ส่งเสริมการปลูก
การจัดการ ส่งเสริมการปลูก สมุนไพร, จัดอบรม
ห่วงโซ่
และแปรรูปสมุนไพร เกษตรกร, สาธิต
อุปทาน อย่างมีคณ
ุ ภาพ การใช้เครือ่ งมือ

มาตรการ

1. กรมส่งเสริม
   การเกษตร
2. กรมวิชาการ
   เกษตร
3. กรมส่งเสริม
   สหกรณ์
4. ส�ำนักงาน
   การปฏิรปู ทีด่ นิ
   เพือ่ เกษตรกรรม
5. ส�ำนักงานปลัด
   กระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์
6. ส�ำนักงาน
   มาตรฐานสินค้า
   เกษตรและอาหาร
   แห่งชาติ
7. กรมป่าไม้
8. กรมพัฒนาการ
   แพทย์แผนไทย
   และการแพทย์
   ทางเลือก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตารางที่ 6.2
รายการงบประมาณรายยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 จ�ำแนกตามปีงบประมาณ หมวดงบด�ำเนินงาน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการ

1.51

3.59

1.00

จัดท�ำฐานข้อมูล
11.23
พืน้ ทีป่ ลูกพืชสมุนไพร

เพิม่ จ�ำนวนห้อง
1.00
ปฏิบตั กิ ารให้บริการ
ตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดบิ

จัดท�ำแผนทีค่ วาม
เหมาะสมของทีด่ นิ
ส�ำหรับปลูกพืช
สมุนไพร

แผนงานที่ 2
จัดท�ำแผนทีค่ วาม
เหมาะสมของทีด่ นิ
ส�ำหรับปลูกพืช
สมุนไพร (Land
Suitability)
แผนงานที่ 3
จัดท�ำฐานข้อมูล
พืน้ ทีป่ ลูกพืช
สมุนไพร (Land
Use) เพือ่ การ
บริหารจัดการ
แผนงานที่ 4
เพิม่ จ�ำนวนห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีม่ ี
มาตรฐาน ISO
17025 ส�ำหรับ
บริการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดบิ

2560

1.00

3.71

1.51

1.00

4.34

2.01

1.00

10.47

6.01

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

1.84

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

12.88 1. กรมพัฒนาทีด่ นิ
2. ส�ำนักงาน
   การปฏิรปู ทีด่ นิ
   เพือ่ เกษตรกรรม
3. กรมส่งเสริม
   การเกษตร
33.34 1. กรมพัฒนาทีด่ นิ
2. ส�ำนักงาน
   การปฏิรปู ทีด่ นิ
   เพือ่ เกษตรกรรม
3. กรมส่งเสริม
   การเกษตร
5.00 1. กรมวิชาการ
   เกษตร
2. กรมวิทยาศาสตร์
   การแพทย์
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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มาตรการที่ 3
การอนุรกั ษ์
และการใช้
พืชสมุนไพร
จากป่า
อย่างยัง่ ยืน

มาตรการ

กิจกรรมส�ำคัญ

25.20 22.20

2560

  -   

  -   

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

  -    47.40 1. องค์การตลาดเพือ่
   เกษตรกร
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
แผนงานที่ 1
จัดท�ำฐานข้อมูลพืช 26.02 24.31 22.34 21.34 21.03 115.04 1. กรมพัฒนาการแพทย์
จัดท�ำฐานข้อมูลพืช สมุนไพรและ
   แผนไทยและการ
ั ญาการใช้
สมุนไพรและภูมปิ ญั ญา ภูมปิ ญ
   แพทย์ทางเลือก
การใช้ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ
2. โรงเรียนนายร้อย
ประเทศไทย (National ประเทศไทย
   พระจุลจอมเกล้า
Database of Thai
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
Plants and Traditional
4. กรมป่าไม้
Knowledge)
5. กรมอุทยานแห่งชาติ
ตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ส�ำรวจพันธุพ์ ชื สมุนไพร 1.22 1.55 1.64 1.64 0.42 6.47    สั
6. กรมทรัพยากรทาง
ทีม่ ศี กั ยภาพทางยา
   ทะเลและชายฝัง่
ควบคุม ติดตาม และ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 7. ส�ำนักงาน
ประเมินผลการใช้พชื
   การปฏิรปู ทีด่ นิ
สมุนไพรจากป่า โดย
   เพือ่ เกษตรกรรม
คัดเลือกสมุนไพรทีม่ ี
แนวโน้มส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจและมีความ
เสีย่ งต่อการสูญพันธุ์

พัฒนาระบบตลาด
แผนงานที่ 5
พัฒนาระบบตลาด กลางและตลาด
กลางและตลาด อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์

แผนงาน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการ

สร้างเครือข่าย
อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื
สมุนไพร
จัดตัง้ สวนรวมพันธุ์
และเรียนรูพ้ ชื
สมุนไพรในท้องถิน่
จัดท�ำแปลงทดลอง
ปลูกพืชสมุนไพร
ไม้ยนื ต้นท้องถิน่
อนุรกั ษ์และพัฒนา
พันธุไ์ ม้สมุนไพร
ทีม่ ศี กั ยภาพทาง
เศรษฐกิจ
ศึกษารูปแบบการ
ปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 2
สร้างเครือข่าย
อนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื
สมุนไพร (Plant
Biobank Network)

แผนงานที่ 3
สร้างกลไกขับ
สร้างกลไกเพือ่
เคลือ่ นในการใช้
ขับเคลือ่ นในการใช้ ประโยชน์
ประโยชน์และการ
ปลูกทดแทนพืช
สมุนไพรโดยส่งเสริม
เครือข่ายชุมชน

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

0.44
1.29

0.32

3.29
1.10

0.24
0.50

1.02

2.51

2.65

6.92

6.12

2560

0.50

0.12

0.30

0.20

0.49

4.04

0.50

0.12

0.30

0.26

   -   

4.04

รวม

0.50

0.15

4.65 1. กรมป่าไม้
2. กรมทรัพยากรทาง
   ทะเลและชายฝัง่

0.95

6. สำ�นักงาน
   การปฏิรูปที่ดิน
   เพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

23.63 1. ศูนย์อา้ งอิงทาง
   พฤกษศาสตร์ของ
   พืชสมุนไพรไทย
ทยาลัยมหิดล
   -    4.02 2. มหาวิ
กรมป่าไม้
3. กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
0.20     4.39 4. กรมทรัพยากรทาง
   ทะเลและชายฝัง่
5. กรมวิชาการ
0.33 3.32    เกษตร

2.51

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
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แผนงาน

กิจกรรมส�ำคัญ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส่งเสริมการบริหาร 2.60    -      -      -      -    2.60
จัดการพืชสมุนไพร
และการปลูกทดแทน
พืชสมุนไพร
134.02 116.14 97.81 107.98 125.53 581.48
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
มาตรการที่ 1 แผนงานที่ 1
พัฒนาสถานประกอบ 8.80 11.00 14.00 16.00 18.00 67.80 1. กรมส่งเสริม
การพัฒนา เพิม่ ผลิตภาพของ การเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ
   อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ การผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผลิต
สมุนไพร
ไทย
แผนงานที่ 2
พัฒนาและยกระดับ 7.00 9.50 12.00 15.00 17.00 60.50 1. กรมพัฒนาการแพทย์
ยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
   แผนไทยและการ
และเพิม่ ความ
   แพทย์ทางเลือก
หลากหลายของ
2. กรมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
   อุตสาหกรรม
แผนงานที่ 3
พัฒนาบุคลากร
2.80 1.40 2.20 2.60 3.00 12.00 1. กรมส่งเสริม
ยกระดับความรู้
ภาคอุตสาหกรรม
   อุตสาหกรรม
สมุนไพร
บุคลากร

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการที่ 2
การวิจยั
และพัฒนา
สมุนไพร
ไทย

มาตรการ

1.00

1.00

พัฒนาแนวทาง
รองรับการขึน้
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

ส่งเสริมการจดสิทธิ
บัตร/อนุสทิ ธิบตั ร
งานวิจยั สมุนไพร

แผนงานที่ 2
ปรับปรุงการ
ขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพือ่
สนับสนุนให้ประเทศ
สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติ
แผนงานที่ 3
ส่งเสริมการจดสิทธิ
บัตรและอนุสทิ ธิ
บัตรงานวิจยั
สมุนไพรทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

2560

1.30

กิจกรรมส�ำคัญ

เพิม่ ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 4
พัฒนาอุตสาหกรรม และผลิตภาพของ
สารสกัดสมุนไพร โรงงานสารสกัด

แผนงาน

1.00

1.00

1.30

1.00

1.00

1.40

1.00

1.00

1.50

1.00

1.00

1.50

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

5.00 1. กรมทรัพย์สนิ ทาง
   ปัญญา
2. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

7.00 1. กรมส่งเสริม
   อุตสาหกรรม
2. สถาบันวิจัย
   วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยีแห่ง
   ประเทศไทย
5.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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มาตรการที่ 3
การพัฒนา
การตลาด
สมุนไพร
ไทย

มาตรการ

5.00

ประชาสัมพันธ์การ
แผนงานที่ 1
เพิม่ ช่องทางการ ท่องเทีย่ วเชิง
สุขภาพ
สือ่ สารและ
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

ส่งเสริมการขายตาม 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
แผนงานที่ 2
เพิม่ ช่องทางการ ช่องทางการ
ตลาดและกระจาย จ�ำหน่ายต่าง ๆ
สินค้าเชิงรุกทัง้ ใน
และต่างประเทศ

1.00

ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดตัง้
สถาบันพัฒนา
นวัตกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ

แผนงานที่ 4
เชือ่ มโยงและลด
ช่องว่างการน�ำงาน
วิจยั ไปใช้ประโยชน์

2560

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

5.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
   นวัตกรรมแห่งชาติ
3. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการวิจยั
   แห่งชาติ
25.00 1. การท่องเทีย่ ว
   แห่งประเทศไทย
2. กรมการท่องเทีย่ ว
3. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
50.00 1. กรมการพัฒนา
   ชุมชน
2. กรมการท่องเทีย่ ว
3. กรมส่งเสริมการค้า
   ระหว่างประเทศ

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการ

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงานที่ 5
จัดงานผลิตภัณฑ์
ผลักดันให้
สมุนไพรระดับ
ประเทศไทยเป็น นานาชาติปลี ะ 1
ศูนย์กลางการจัด ครัง้
งานผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (Herbal
Expo) ในระดับ
ASEAN
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

60.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. กรมพัฒนาธุรกิจ
   การค้า
25.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. กรมส่งเสริมการค้า
   ระหว่างประเทศ
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. กรมส่งเสริมการค้า
   ระหว่างประเทศ

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

87.90 91.20

92.60

98.10

102.50 472.30

ผลักดันตรา
15.00 15.00 10.00 10.00 10.00
สัญลักษณ์สสู่ ากล,
จดทะเบียนสิง่ บ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์,
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
จัดอบรมผูป้ ระกอบ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
แผนงานที่ 4
ยกระดับผูป้ ระกอบการ การเพือ่ การส่งออก
เพือ่ การส่งออก

แผนงานที่ 3
สร้างความน่าเชือ่
ถือให้กบั ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

แผนงาน
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แผนงาน

กิจกรรมส�ำคัญ
2560

แผนงานที่ 3
สือ่ สารผลงานวิจยั
เพือ่ สร้างความเชือ่
มัน่ ของการใช้ยา
แผนไทยต่อสห
วิชาชีพ
มาตรการที่ 3 แผนงานที่ 1
พัฒนาการศึกษา
พัฒนา
ความเข้ม ของแพทย์แผน
แข็งทาง ไทยให้มกี ารเรียนรู้
วิชาการ ทีก่ ว้างขึน้ รวมทัง้
ของการ ขยายการศึกษา
แพทย์
เฉพาะทางหลัง
แผนไทย ปริญญา
1.00

2.00

จัดสัมมนาบุคลากร
ในสถานบริการ
สาธารณสุขประจ�ำ
ปี ปีละ 4 ภาค
จัดประชุมเพือ่ พัฒนา
หลักสูตรการศึกษา

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

1.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
มาตรการที่ 1 แผนงานที่ 2
ประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ 1.00 1.00 1.00 1.00
การพัฒนา ก�ำหนดมาตรฐาน เพือ่ จัดท�ำแนวทาง
โครงสร้าง แนวทางเวชปฏิบตั ิ เวชปฏิบตั ใิ นการ
ส่งเสริมการ ในการรักษาโรค รักษาโรคทางการ
จัดบริการ ทางการแพทย์แผน แพทย์แผนไทย
และการใช้ ไทย (Clinical
ปีละ 5 โรค
สมุนไพรใน Practice Guideline,
สถานบริการ CPG) ให้เป็นทีย่ อมรับ
สาธารณสุข

มาตรการ

10.00 1. สภาการแพทย์
   แผนไทย
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

5.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

5.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการ

แผนงานที่ 2
พัฒนาหลักสูตร
เฉพาะเพือ่ การ
ผลิตเภสัชกรด้าน
สมุนไพร
แผนงานที่ 3
บรรจุวชิ าการ
แพทย์แผนไทย
และสมุนไพรใน
หลักสูตรแพทย์
แผนปัจจุบนั และ
บุคลากรสาธารณสุข
สาขาอืน่
แผนงานที่ 4
บรรจุความรูด้ า้ น
การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเป็น
ความรูพ้ นื้ ฐานใน
การศึกษาทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับประถม
ศึกษาถึงระดับ
อุดมศึกษา

แผนงาน

กิจกรรมส�ำคัญ
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564
รวม

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   การอุดมศึกษา
3. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

1. สภาเภสัชกรรม
2. ภาคีมหาวิทยาลัย
3. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
1. ภาคีมหาวิทยาลัย
2. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
3. สภาวิชาชีพใน
   ระบบสาธารณสุข
   ทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แผนงาน

แผนงานที่ 1
เพิม่ ต�ำรับยาสมุนไพร
ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติให้ครอบคลุม
โรคทีเ่ ป็นปัญหา
สาธารณสุข โดย
การทบทวนและ
ปรับปรุงเกณฑ์
การคัดเลือก
แผนงานที่ 2
สนับสนุนการมียา
สมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติใน
สถานบริการ
สาธารณสุขทุก
ระดับ
แผนงานที่ 4
ผลักดันยาจาก
สมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติให้
เป็นยาสามัญ
ประจ�ำบ้าน

มาตรการ

มาตรการที่ 4
การจัดการ
และการ
เข้าถึงยา
จากสมุนไพร
ในบัญชียา
หลักแห่งชาติ

164
0.50

0.50

0.50

จัดประชุมเพือ่
พิจารณาคัดเลือก
ต�ำรับยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
เป็นยาทดแทน
ยาแผนปัจจุบนั
จัดประชุมเพือ่
พิจารณาคัดเลือก
ต�ำรับยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ เป็น
ยาสามัญประจ�ำบ้าน

2560

จัดประชุมเพือ่
พิจารณาคัดเลือก
ต�ำรับยาเข้าสูบ่ ญ
ั ชี
ยาหลักแห่งชาติ
ปีละ 10 รายการ

กิจกรรมส�ำคัญ

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

2.50 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา

2.50 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักงบประมาณ

2.50 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
3. ภาคีมหาวิทยาลัย

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

มาตรการที่ 5
การใช้
สมุนไพรใน
การส่งเสริม
สุขภาพและ
การป้องกัน
โรคในชุมชน
และบทบาท
หมอพืน้ บ้าน

มาตรการ
2560

0.50

0.50

รวบรวมองค์ความรู้
และส่งเสริมการใช้
ต�ำรับยาสมุนไพร
ของชุมชน

0.50

แผนงานที่ 2
ส่งเสริม อนุรกั ษ์
ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
และสมุนไพรท้อง
ถิน่ และบทบาท
หมอพืน้ บ้าน โดย
ส�ำรวจและรวบรวม
องค์ความรูแ้ ละ
ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในชุมชน
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

0.50

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

รวบรวมองค์ความรู้ 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
และจัดอบรมการ
แพทย์พนื้ บ้านเพือ่
ดูแลกลุม่ เป้าหมาย
ในชุมชน

ประชุมเพือ่ ปรับปรุง 0.50
ระบบการขึน้ ทะเบียน
ยาสมุนไพรและจัดท�ำ
สูตรต�ำรับยากลาง

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงานที่ 1
ให้มกี ารจัดระบบ
ดูแลกลุม่ เป้าหมาย
พิเศษ เช่น
อัมพฤกษ์อมั พาต
ผูส้ งู อายุ และ
หญิงหลังคลอด

แผนงานที่ 5
เร่งรัด ปรับปรุง
การขึน้ ทะเบียนยา
สมุนไพรให้รวดเร็ว

แผนงาน

50.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การปกครอง
   ส่วนท้องถิน่
3. ส�ำนักงานหลัก
   ประกันสุขภาพ
   แห่งชาติ
1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

2.50 1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   อาหารและยา

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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มาตรการ

166
กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงานที่ 5
ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกระบวนการ
ผลิตสัตว์และสัตว์
เลีย้ งในชุมชน

2560

พัฒนาเทคโนโลยี
5.00
การผลิตอาหารและ
ยาสัตว์จากสมุนไพร
ในชุมชน

แผนงานที่ 4
พัฒนาระบบ
ประสานงานองค์กร สุขภาพประจ�ำ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ พัฒนา
ระบบสุขภาพ
ประชาชน

รวมกลุม่ หมอ
แผนงานที่ 3
สนับสนุน พัฒนา พืน้ บ้านประจ�ำ
เครือข่ายชมรม
ชุมชน
หมอพืน้ บ้าน/
อสม./แพทย์แผนไทย
ในชุมชนให้เข้มแข็ง

แผนงาน

5.00

5.00

5.00

5.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การปกครอง
   ส่วนท้องถิน่
3. องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิน่
1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. กรมส่งเสริม
   การปกครอง
   ส่วนท้องถิน่
3. องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิน่
25.00 1. กรมปศุสตั ว์

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์
“สมุนไพรไทย”
และ “การแพทย์
แผนไทย”

แผนงานที่ 1
สร้างภาพลักษณ์
“แพทย์แผนไทย”
และ “การ รักษา
ด้วยสมุนไพรไทย”
ในระดับภูมภิ าค

มาตรการที่ 6
การสือ่ สาร
เพือ่ สร้าง
ความรูท้ ถี่ กู ต้อง
ความเข้าใจ
ความเชือ่ มัน่
5.00

2560

5.00

5.00

5.00

5.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

25.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มาตรการที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้าง
การบริหาร
สมุนไพร

แผนงานที่ 1
ให้มคี ณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ
จัดประชุม
5.00
คณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ ปีละ 2 ครัง้

5.00

5.00

5.00

5.00

25.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

แผนงานที่ 2
รณรงค์และจัดงาน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
จัดรณรงค์ระดับ มหกรรมสมุนไพรไทย
   แผนไทยและการ
ชาติ เพือ่ สือ่ สาร 4 ภาค
   แพทย์ทางเลือก
ความรู้ และวิธใี ช้
2. ส�ำนักงาน
“สมุนไพร” ทีถ่ กู
   คณะกรรมการ
ต้องเพือ่ การใช้ยา
   อาหารและยา
สมุนไพรเป็น
ยาสามัญประจ�ำ
บ้านให้กบั ประชาชน
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 155.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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มาตรการ

168
5.00

5.00

5.00

จัดสรรเงินเดือน
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
ส�ำหรับบุคลากร
ในส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ จ�ำนวน
ประมาณ 21 คน
(เดือนละประมาณ
1.25 ล้านบาท)

5.00

แผนงานที่ 3
ให้มสี ำ� นักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ

5.00

จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ทัง้ 5 ชุด ชุดละ 4
ครัง้ ต่อปี (ชุดละ 1
ล้านบาทต่อปี)

แผนงานที่ 2
เสนอแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ประสานการ
ด�ำเนินงานภายใต้
คณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

75.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

25.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

30.00 1. ทุกหน่วยงาน
   ทีเ่ กีย่ วข้อง

จัดประชุมเพือ่
ก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั
และจัดท�ำแผน
พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
แข่งขันด้านสมุนไพร

5.00

1. กระทรวงเทคโนโลยี
   สารสนเทศและ
   การสือ่ สาร

5.00

เชือ่ มโยงและดูแล
การเชือ่ มโยงระบบ
ฐานข้อมูลสมุนไพร

5.00

แผนงานที่ 2
การเชือ่ มโยงข้อมูล
สมุนไพรเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลสมุนไพรที่
ครบถ้วนและถูก
ต้อง
แผนงานที่ 3
จัดท�ำดัชนีวดั ระดับ
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันภาค
อุตสาหกรรมสมุนไพร
ของประเทศ

5.00

พัฒนาฐานข้อมูล 10.00
เชิงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของ
สมุนไพรในประเทศ

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนงานที่ 1
ก�ำหนดข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการจัดท�ำระบบ
ข้อมูลและพัฒนา
ฐานข้อมูลสมุนไพร
ตามความต้องการ
ของหน่วยงาน

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

มาตรการที่ 3
การพัฒนา
ระบบฐาน
ข้อมูลสมุนไพร
และระบบการ
ประเมินขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านสมุนไพร

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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170

มาตรการที่ 4
การเสริม
สร้างกลไก
การบริหาร
งานวิจยั
และพัฒนา
สมุนไพร

มาตรการ

กิจกรรมส�ำคัญ

ลงทุนงบประมาณ
การวิจยั สมุนไพร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย
จัดท�ำฐานข้อมูล
นักวิจยั

แผนงานที่ 2
เพิม่ การจัดสรรงบ
ประมาณการวิจยั
สมุนไพรโดยส่ง
เสริมให้ภาคเอกชน
ร่วมลงทุนด้านการ
วิจยั

แผนงานที่ 3
พัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงนักวิจัย
กับผู้ใช้การวิจัย

แผนงานที่ 1
จัดประชุมก�ำหนด
ก�ำหนดแผนการ แผนการวิจยั
ลงทุนด้านการวิจยั สมุนไพร
และพัฒนา
สมุนไพร

แผนงาน
400.00 600.00

2560

รวม

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจยั แห่งชาติ

1. ส�ำนักงาน
   คณะกรรมการ
   วิจยั แห่งชาติ

   คณะกรรมการ
   วิจยั แห่งชาติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

800.00 1,000.00 1,200.00 4,000.001 1. ส�ำนักงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 1
ก�ำหนด สมุนไพร
Product Champion
และทบทวนการ
ก�ำหนดทุก 3 ปี

มาตรการที่ 5
การส่งเสริม
และพัฒนา
สมุนไพร
Product
Champion

2560

5.00

5.00

5.00

5.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

25.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. จังหวัดปราจีนบุรี
3. จังหวัดสกลนคร
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

438.82 424.28 410.86 615.49 204.02 2,093.47 1. จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะ
5.00
อนุ กรรมการและ
คณะท�ำงานพือ่
ก�ำหนดแนวทางและ
ผลักดันมาตรการ
สนับสนุนสมุนไพร
Product Champion

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงานที่ 2
วิเคราะห์และเสนอ
มาตรการสนับสนุน
สมุนไพร Product
Champion ตลอด
ห่วงโซ่การผลิต
มาตรการที่ 6 แผนงานที่ 1
ด�ำเนินการพัฒนา
การพัฒนา พัฒนาจังหวัดทีม่ ี เมืองสมุนไพร 4
เมืองสมุนไพร ความพร้อมให้เป็น จังหวัด
เมืองสมุนไพร
(Herbal
(Herbal City)
City)
ต้นแบบใน 4 ภูมภิ าค
ของประเทศ

แผนงาน

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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มาตรการ

172
ด�ำเนินการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัด/
กลุม่ จังหวัดให้เป็น
เมืองสมุนไพร

แผนงานที่ 2
ส่งเสริมโอกาสใน
การพัฒนาของ
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพ
ให้เป็นเมืองสมุนไพร
(Herbal City)

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

กิจกรรมส�ำคัญ

แผนงาน

879.82 1,260.28 1,446.86 1,851.49 1,640.02 7,078.47

   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 รวม
200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน

กิจกรรมส�ำคัญ
รวม

1,720.70 2,051.00 2,102.50 2,143.50 2,195.00 10,212.70

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

ลงทุนด้านการ
แปรรูปสมุนไพร

60.70

61.00

62.50

63.50

60.70 61.00 62.50 63.50
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล
มาตรการที่ 2 แผนงานที่ 1
พัฒนาห้องปฏิบตั ิ 20.00 20.00 20.00 10.00
ยกระดับศูนย์วจิ ยั การให้ผา่ นการรับรอง
การวิจยั
และพัฒนา และห้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์
สมุนไพร การส�ำหรับการวิจยั OECD GLP
ไทย
ให้ได้มาตรฐาน สากล
20.00 20.00 20.00 10.00
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

มาตรการที่ 1 แผนงานที่ 1
การจัดการ ส่งเสริมการปลูก
ห่วงโซ่อปุ ทาน และแปรรูป
สมุนไพรอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ

10.00

10.00

   เกษตร
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ส�ำนักงานการ
   ปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่
   เกษตรกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

80.00

80.00 1. กรมวิทยาศาสตร์

   การแพทย์
2. ภาคีมหาวิทยาลัย

312.70 1. กรมวิชาการ

65.00 312.70

65.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

มาตรการ

ตารางที่ 6.3
รายการงบประมาณรายยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 จ�ำแนกตามปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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แผนงาน

กิจกรรมส�ำคัญ
2560

ก่อสร้างอาคาร
แพทย์แผนไทย
เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
บริการของโรงพยาบาล
ด้านการรักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

1. ส�ำนักงาน
   ปลัดกระทรวง
   สาธารณสุข
2. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก
2. ส�ำนักงาน
   หลักประกัน
   สุขภาพแห่งชาติ
3. ส�ำนักงานประกัน
   สังคม
4. กรมบัญชีกลาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

40.00 1. กรมพัฒนาการแพทย์

รวม

1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,000.00

10.00

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
-    10.00 10.00 10.00
พัฒนาศูนย์ความ
มาตรการที่ 1 แผนงานที่ 1
การพัฒนา ยกระดับคุณภาพ เป็นเลิศด้านการ
โครงสร้าง ของโรงพยาบาล แพทย์แผนไทยและ
ส่งเสริมการ หรือคลินกิ ทีใ่ ห้การ สมุนไพร 4 แห่ง
จัดบริการ รักษาตามแนวทาง แห่งละ 10 ล้านบาท
และการใช้ การแพทย์แผนไทย โดยล่งเสริมปีละ 1
สมุนไพรใน
แห่ง
สถานบริการ
สาธารณสุข

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนงานที่ 3
ส่งเสริม การผลิตยา
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติโดย
สถานทีผ่ ลิตทีผ่ า่ น
การรับรองมาตรฐาน
PIC/S  GMP

มาตรการที่ 4
การจัดการ
และการเข้าถึง
ยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ
ในโรงพยาบาลของ
รัฐ ให้ได้รบั มาตรฐาน
PIC/S GMP แห่งละ
ประมาณ 1 ล้าน
บาท โดยส่งเสริม
ปีละ 5 แห่ง
1,000.00

1,520.00

1,520.00

1,520.00

1,520.00

7,080.00

   คณะกรรมการ
   อาหารและยา
2. กรมส่งเสริม
   อุตสาหกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564 รวม
  10.00   10.00   10.00   10.00    40.00 1. ส�ำนักงาน
พัฒนาสถานผลิตยา
กิจกรรมส�ำคัญ

มาตรการที่ 4
การเสริม
สร้างกลไก
การบริหาร
งานวิจยั
และพัฒนา
สมุนไพร

100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 1,000.00 1. ทุกหน่วยงาน
แผนงานที่ 4
ลงทุนในปัจจัย
สนับสนุนการลงทุน พืน้ ฐานด้านการวิจยั
   ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ในปัจจัยพื้นฐาน
   งบประมาณเพือ่
ด้านการวิจัย
   การวิจยั
ได้แก่ ห้องปฏิบัติ
การระดับสูงและ
บุคลากรด้านการ
วิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564
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กิจกรรมส�ำคัญ
300.00

300.00

2. จังหวัดปราจีนบุรี
3. จังหวัดสกลนคร
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการ
   แพทย์ทางเลือก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

300.00 1,740.00 1. จังหวัดเชียงราย

รวม

640.00 450.00 500.00 550.00 600.00 2,740.00

540.00 300.00

2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564

งบประมาณการวิจัยสมุนไพร วงเงิน 4,000 ล้านบาท ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการที่ 4  การเสริมสร้างกลไกการบริหารงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ให้ครอบคลุมถึงการด�ำเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการที่ 2 การวิจัยและการจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 2 การวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ มาตรฐานคุณภาพ และความเสี่ยง

1

แผนงาน

แผนงานที่ 1
ด�ำเนินการพัฒนา
พัฒนา จังหวัดทีม่ ี เมืองสมุนไพร 4
ความพร้อมให้เป็น จังหวัด
เมืองสมุนไพร
(Herbal City)
ต้นแบบใน 4
ภูมภิ าคของ
ประเทศ
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4

มาตรการที่ 6
การพัฒนา
เมืองสมุนไพร
(Herbal City)

มาตรการ

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564

ภาคผนวก
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของการบริ ห ารและนโยบายของภาครั ฐ เพื่ อ
การขับเคลือ่ นสมุนไพรไทยอย่างยัง่ ยืน มาตรการที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างการบริหารสมุนไพร เพือ่ ให้เกิด
กลไกการบริหารแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ตามหลักธรรมาภิบาล โดยระดม
ความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ
นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด ขับเคลื่อน และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ทุก 5 ปี รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของประเทศ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและ
อ�ำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคนที่สอง
3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นกรรมการ
4. นายกแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม และนายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นกรรมการ
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน เป็นกรรมการ
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนแปดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพร
ด้านเกษตรและพันธุ์พืช ด้านอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการแพทย์
แผนไทย ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละหนึ่งคน
7. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทีอ่ ธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย
และรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการและยามอบหมาย เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
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อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดนโยบายแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกห้าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่
2. ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแห่งชาติ ด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการเสนอเพื่อให้เพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ทั้งในระดับพระราชบัญญัติ
และกฎหมายล�ำดับรองที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายแห่งชาติดา้ นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตาม (1) อ�ำนวยการ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ก�ำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5. ส่งเสริมการศึกษาวิจยั และพัฒนารวมถึงวิเคราะห์นอกสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ
6. เสนอมาตราการการส่งเสริมความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
7. เสนอให้สิทธิและประโยชน์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเพื่อขจัด
ความเสียเปรียบหรือความจ�ำกัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
8. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานหรือด�ำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
ที่ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

ให้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติทแี่ ต่งตัง้ ตามมติคณะรัฐมนตรี สิน้ สุดการด�ำรงต�ำแหน่ง
ลงเมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ...
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สมุนไพร Product Champion
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐเพื่อการ
ขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน มาตรการที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion
ได้ก�ำหนดรายการสมุนไพรที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดทิศทางที่ขัดเจนในการวางแผนพัฒนา
สมุนไพรให้ครบวงจรเป็นรายชนิดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้
การก�ำหนดสมุนไพร Product Champion ได้แบ่งมิติของสมุนไพรที่มีศักยภาพออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติด้านศักยภาพ มิติด้านความต้องการ และมิติด้านความน่าสนใจในอนาคต ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาในแต่ละมิติดังนี้
มิติด้านศักยภาพ พิจารณาจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ท�ำให้การส่งเสริมให้สมุนไพรนั้นเป็น
Product Champion สามารถบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 3 เกณฑ์ คือ ความพร้อม
ของงานวิจัย ความสามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ
มิติด้านความต้องการ พิจารณาจากความต้องการในการบริโภคในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ยา
อาหารเสริม เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งต้องสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ
มิติด้านความน่าสนใจในอนาคต พิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคสมุนไพร เนื่องจากสรรพคุณที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถ
ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตใน
ระยะยาว และสอดคล้องกับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จากหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว แผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทย ฉบั บ ที่ 1
พ.ศ. 2560 – 2564 ได้มีการก�ำหนดสมุนไพร Product Champion โดยการประชุมร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการที่มคี วามเชี่ยวชาญในการพัฒนาสมุนไพร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุนไพร และหน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ก� ำ หนดสมุ น ไพร Product Champion ในมิ ติ ด ้ า นศั ก ยภาพ และมิ ติ
ด้านความต้องการ ดังนี้
มิติด้านศักยภาพ 5 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือขาว กระชายด�ำ ขมิ้นชัน บัวบก และมะขามป้อม
มิติด้านความต้องการ 7 ชนิด ได้แก่ กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง หญ้าหวาน
ว่านห่างจระเข้ ไพล
มิติด้านความน่าสนใจในอนาคต อยู่ระหว่างการก�ำหนด
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หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/ว260
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
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ค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะกรรมการ
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ค�ำสัง่ คณะกรรมการอ�ำนวยการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร พ.ศ.2560-2564
ที่ 1/2559 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร พ.ศ. 2560-2564
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มติคณะรัฐมนตรี และความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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