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พ.ศ.2559
พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (TTM Dic)

• อ้างอิงจาก: พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย 
ฉบับท่ี 3

• จ านวนศัพท:์ 2065 ค า
• เปิดตัว: กันยายน 2559
• รองรับ: Android
• สถานะ: ไม่เผยแพร่



พ.ศ.2560
สมุนไพรไทย (Thai Herbs)

• เป็นของขวัญปีใหม่กรมส าหรับประชาชน ปี 2560
• อ้างอิงจาก:

• คู่มือการก าหนดพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือใช้
ในทางเภสัชกรรมไทย

• การศึกษาวิจัยสมุนไพร เพื่อประเมินคุณค่าและ
ความส าคัญ ประกอบการพิจารณาในการประกาศให้
เป็นสมุนไพรควบคุม

• จ านวนสมุนไพร:
• สมุนไพรน่ารู้ จ านวน 195 ชนิด
• สมุนไพรท่ีอาจจะสูญพันธุ์ จ านวน 21 ชนิด

• เปิดตัว: 1 มกราคม 2560
• รองรับ: Android, iOS
• สถานะ: เผยแพร่



พ.ศ.2560
พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (TTM Dic)

• อ้างอิงจาก: พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี รัชกาลท่ี 9

• จ านวนศัพท:์ 2591 ค า
• เปิดตัว: กันยายน 2560

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 14
• รองรับ: Android, iOS
• สถานะ: เผยแพร่



พ.ศ.2560
นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (THAI-D)

• อ้างอิงจาก: นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
• จ านวนผลิตภัณฑ:์

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร จ านวน 786 ชนิด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ านวน 97 ชนิด
ผลิตภัณฑ์สารสกัดจ านวน 134 ชนิด

• เปิดตัว: กันยายน 2560
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 14

• รองรับ: Android, iOS
• สถานะ: เผยแพร่



พ.ศ.2560
ต ารับยาแผนไทยของชาติ (TTM Recipes)

• อ้างอิงจาก: ฐานข้อมูลต ารับยาแผนไทยของชาติ 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้านไทย 

• จ านวนต ารับ: มากกว่า 5,000 ต ารับ
• เปิดตัว: กันยายน 2560

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 14
• รองรับ: Android
• สถานะ: เผยแพร่



พ.ศ.2561
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย (ไทย - อังกฤษ) (EngDict TTM)

• อ้างอิงจาก: พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย 
(ไทย - อังกฤษ) (Thai – English Dictionary of Thai 
Traditional Medicine)

• จ านวนศัพท์ : 212 ค า แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
• เปิดตัว: กรกฎาคม 2561

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 15
• รองรับ: Android, iOS (ก าลังพัฒนา)
• สถานะ: เผยแพร่



พ.ศ.2561
สมุนไพรเฟิร์ส (Samunprai First)

• เป็นของขวัญปีใหม่กระทรวงส าหรับประชาชน ปี 2561
• อ้างอิงจาก: สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
• จ านวนกลุ่มอาการและสมุนไพร:

กลุ่มอาการ จ านวน 21 อาการ
สมุนไพร จ านวน 58 ชนิด

• เปิดตัว: 1 มกราคม 2561
• รองรับ: Android, iOS
• สถานะ: เผยแพร่



SamunpraiFirst: วิธีการติดตั้ง



SamunpraiFirst: วิธีการใช้งาน iOS



SamunpraiFirst: วิธีการใช้งาน Android



พ.ศ.2561
การระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ (Thai Herbal Image Identification: HerbID)

• จ านวนสมุนไพร :
เริ่มต้นพัฒนา 10 ชนิด จาก สมุนไพร 3 ต.
พิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 100 ชนิด
เป้าหมายภายใน 2 ปี 1,000 ชนิด

• เปิดตัว: กรกฎาคม 2561
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 15

• รองรับ: Android, iOS (iOS ก าลังพัฒนา)
• สถานะ: เผยแพร่



HerbID: Architecture



ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ HerbID

- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เพื่อให้สามารถเลียนแบบ
กระบวนการคิด การให้เหตุผล การตัดสินใจของมนุษย์ได้

- Computer Vision เป็น สาขาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถ รับรู้ หรือเข้าใจความหมายของภาพหรือ
วิดีทัศน์ รวมถึงลักษณะส าคัญต่างๆ ได้เหมือนกับตาของมนุษย์

- โครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวัตนาการ (Convolutional Neural Networks) คือ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Neural 
Network) แบบหนึ่งที่มี ชั้นของคอนโวลูชั่น (Convolution Layer) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวคัดกรอง (Filter) ลักษณะส าคัญของภาพ             
นั้น ๆ มักใช้ในการสอนโครงข่ายประสาทเทียมในงานที่เก่ียวข้องกับภาพ เช่น การจัดหมวดหมู่ภาพ (image Classification) เป็นต้น 

- การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คือ การน าโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก หรือ โครงข่ายประสาทเทียมที่มี Hidden Layer 
หลาย ๆ ชั้น มาใช้แก้ปัญหางานต่าง ๆ ที่สนใจ

- การรู้จ าภาพ (Image Recognition) คือ กระบวนการที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกวัตถุในภาพออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
โดยน าความรู้หลากหลายด้าน เช่น ปัญญาประดิษฐ์ สถิติ เป็นต้น มาประยุกต์ใช้



โครงขา่ยประสาทเทยีม (Artificial Neural Network)

Artificial Neural Network



การเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep Learning)



โครงสรา้งสมองสว่นกลาง
สมองทีท่ าหน้าเกีย่วกบัการเหน็ภาพ คอื สมองกลบีทา้ยทอย หรอื หรอื กลบีหลงั (Occipital Lobe)



HerbID: Convolutional Neural Networks (CNNs)



HerbID: Planning
Software Library: Tensorflow

Pre-trained Model:

– Present : 
• Training 10 classes of herbs have the accuracy of 98.7% 

– Future : 
• Goal : Training 1,000 classes of herbs have the accuracy of 99% 



HerbID: วิธีการติดตั้ง



HerbID: วิธีการใช้งาน



การประชาสัมพันธ์
Mobile Application



การประชาสัมพันธ์
Mobile Application



Thank you
ขอบคุณครบั


