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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มประเภทการศึกษาสมุนไพรไทย และเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
การวิจัยสมุนไพร โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมบทความทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
ในฐานข้อมูล ThaiLis PubMed และ Scopus (ตีพิมพ์ พ.ศ. 2555 – 2560) ในส่วนของบทความต่างประเทศใช้การสุ่ม
ร้อยละ 5 ของที่สืบค้นได้แล้วจึงทำ�การคัดกรอง ทำ�การจัดกลุ่มรูปแบบการศึกษาเป็น (1) งานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ
และงานวิจัยในสัตว์ทดลอง (2) งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยการทบทวนวรรณกรรม และกรณีศึกษา (3) งานวิจัย
เชิงทดลอง (4) งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (5) งานวิจัยเชิงสำ�รวจผู้ให้บริการ/ผู้ผลิต งานวิจัยการตลาด และงานวิจัย
เชิงสำ�รวจผู้บริโภค (6) การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบบทความวิชาการไทยที่เกี่ยวข้องและนำ�มา
วิเคราะห์ทั้งหมด 531 เรื่อง จำ�นวนเรื่องงานวิจัยเรียงตามกลุ่มรูปแบบการศึกษาคือ 116-23-12-24-19-2 มีสมุนไพร
ไทยทั้งหมด 281 ชนิดและพบการใช้ขมิ้นชันมากสุด บทความวิชาการต่างประเทศ ได้จำ�นวน 2,184 บทความ เรียง
ตามกลุ่มรูปแบบการศึกษาคือ 69-18-4-4-0-0 พบสมุนไพรทั้งหมด 852 ชนิด และมีการนำ�โสมมาใช้มากสุด โดยสรุป
แล้วงานวิจัยสมุนไพรไทยยังขาดรูปแบบงานวิจัยในเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยเชิงทดลอง ข้อ
เสนอแนะการขับเคลือ่ นงานวิจยั สมุนไพรในอีก 5 ปีขา้ งหน้า คืองานวิจยั ทีค่ วบคูก่ บั นโยบายประเทศควรมีรอ้ ยละ 30
งานวิจัยที่มีความสมดุลระหว่างนโยบายและการปฏิบัติร้อยละ 40 และงานวิจัยระดับนักวิจัยหน้าใหม่ร้อยละ 30
คำ�สำ�คัญ : การวิจัยสมุนไพรไทย, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
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Abstract
Situational analysis studies suggested that previous researches have been confined to only some research
types and national policy to promote prioritized herbal research topics has been unclear. This study aimed (1) to
classify the types of Thai herbal medicine research and (2) to propose policy recommendations. This study applied
quantitatively categorized Thai and international research articles identified from a systematic search performed in
standard databases (ThaiLIS, Scopus, and PubMed) published from 2012–2017. Stratified random sampling was
performed to select that 5% of all international articles on this topic.  To reflect the research spectrum, articles
were categorized into “Study Type Gradient”: in vitro studies (IV) + animal studies (AS), qualitative studies
(QS) + review articles (RA) + case reports (CR), clinical trials (CT), product development (PD), practitioner/
manufacturer survey (PS) + market research (MR) + consumer survey (CS), and economic evaluation (EE). 531
Thai herbal medicine researches were included in the analysis. Study Type Gradient was 116-23-12-24-19-2. As
many as 281 herbs were studied, of which the most common was turmeric (Curcuma longa L.) in the 2,184 herbal
medicine researches were included in the analysis. Study Type Gradient was 69-18-4-4-0-0. As many as 852 herbs
were studied, of which the most common was Panax ginseng (Panax ginseng C.A.Mey.).The Thai herbal medicine
research spectrum has lacked qualitative studies, literature reviews, and clinical trials. In the next five years, policy
driven research projects, nationally sponsored research projects, and investigator-initiated research projects should
contribute to 30%, 40%, and 30%, respectively.
Key words: Thai herbal medicine research, systematic scoping review

บทนำ�
ประเทศไทยมีการศึกษาสถานการณ์งานวิจัย
ด้ า นสมุ น ไพรและการแพทย์ แ ผนไทยหลายระยะ
สะท้อนให้เห็นปริมาณงานวิจัยมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ ภาพรวมหลายผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา[1-2] แสดง
ผลในทิศทางเดียวกันคือ ประเภทงานวิจยั ทีม่ ปี ริมาณ

การทำ�วิจัยสูงสุดคือ งานวิจัยด้านสมุนไพรและตำ�รับ
ยาคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 50[1] ส่วนงาน
วิจัยด้านอื่น ๆ เช่น งานวิจัยเชิงระบบ งานวิจัยด้าน
องค์ความรูแ้ ละการวินจิ ฉัยตามศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยยังมีปริมาณน้อย อีกทั้งจาก (ร่าง) รายงานสรุป
สถานการณ์งานวิจยั ด้านสมุนไพรของ วัจนา ตัง้ ความ
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เพียรและคณะปี 2559 ที่อยู่ในแผนแม่บท[1] กล่าวว่า
งานวิจัยสมุนไพรไทยกระจุกตัวอยู่ที่งานวิจัยพื้นฐาน
ที่ไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสมุนไพร รวมทั้ง
การวิจัยประยุกต์ที่มุ่งวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์
ทางคลินิกยังมีปริมาณน้อยและกระจัดกระจาย ไม่
เชือ่ มต่อกับรายการสมุนไพรทีม่ กี ารศึกษาฤทธิพ์ นื้ ฐาน
ไว้แล้ว ทำ�ให้การพัฒนาสมุนไพรไม่สามารถสนับสนุน
ให้เกิดการส่งต่อไปถึงผู้บริโภค หรือใช้เพื่อรักษาโรค
ทางคลินกิ ได้แท้จริง สะท้อนถึงภาพใหญ่ของประเทศ
ที่การวิจัยด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยไม่ครบ
ห่วงโซ่ ขาดการส่งต่อ และขาดการทำ�งานวิจยั แบบทีม
บูรณาการความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน ส่งผลก
ระทบให้ประเทศไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ได้แท้จริง
หากพิจารณาจากห่วงโซ่ของการพัฒนายาจาก
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย อาจมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมากมายได้แก่ ก) การวิจัยพื้นฐาน
เช่น Ethnomedicinal research, Phytochemistry
research, Physiochemistry research, Pharmacognostic research, การวิจัยเพื่อจัดทำ�มาตรฐาน
วัตถุดิบ และการวิจัยทางพรีคลินิก ได้แก่ งานวิจัย
ทางพิษวิทยา และงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา, ข)
การวิจัยประยุกต์ เช่น การวิจัยทางคลินิก เพื่อยืนยัน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสมุนไพร และ
ค) งานวิจัยสนับสนุนที่จำ�เป็น เช่น งานวิจัยเชิงระบบ
และนโยบายเพือ่ การนำ�ไปใช้ประโยชน์ในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ, งานวิจัยที่จำ�เป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ เช่น การวิจัยด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสมุนไพร การวิจัยด้านการ
ตลาดเพื่อส่งเสริมการใช้ การวิจัยด้านกฎหมาย กฎ
ระเบียบ รวมถึงการวิจัยความต้องการของผู้บริโภค
เป็นต้น[3-4] ดังนั้นการกำ�หนดนโยบายและทิศทางการ
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วิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในระดับ
ประเทศที่ชัดเจน จึงนับเป็นสิ่งสำ�คัญและถือได้ว่า
เป็ น การปฏิ รู ป พื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น ของประเทศอั น จะ
เป็นการเพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิม่
การใช้ยาและสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรจากภายใน
ประเทศถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งแก่
ประเทศไทยในระยะยาว[5-7]
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร
ไทย ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 [1] ซึ่ ง พั ฒ นาจาก
ความร่วมมือระหว่างราชการและภาคเอกชนอย่าง
เป็นเอกภาพโดยมีกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลาง
ประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การกำ�หนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจ
ในด้านสมุนไพรของประเทศไทยอย่างเป็นระบบได้
เสนอประเด็นเรื่อง กลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเป็นมาตรการสำ�คัญ
มาตรการหนึ่งที่เสนอให้มีโครงสร้างเชิงนโยบาย และ
กำ�หนดทิศทางที่ชัดเจน เน้นให้เกิดการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินงานไปในเส้นทาง
เดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการ
วิจัยที่ครบห่วงโซ่ สามารถนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์
ในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้จริง กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ ท างเลื อ กโดยสถาบั น วิ จั ย การ
แพทย์แผนไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจ
ของการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการทำ�งานวิจยั
เฉพาะด้านการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศและมีความ
มุ่งมั่นที่จะผลักดัน มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทยที่ครบห่วงโซ่ สามารถนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพและทางเศรษฐกิจ
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จริง จึงเห็นความสำ�คัญของการศึกษาสถานการณ์ งาน
วิจยั สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เพือ่ พัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์ อันจะเป็นเครื่องมือในการกำ�หนด
ทิศทางและนโยบายการวิจัยด้านสมุนไพรและการ
แพทย์แผนไทยระดับชาติ ตลอดจนการผลักดันให้
เกิดกลไกระดับชาติเพื่อความเป็นเอกภาพและความ
ชัดเจนของการทำ�วิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์
แผนไทยต่อไป การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
ศึกษาวิจยั สถานการณ์งานวิจยั สมุนไพรไทยตามกลุม่
รูปแบบงานวิจัย และ (2) จัดทำ�แนวทางข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อการวิจัยทางสมุนไพรของประเทศ

ระเบียบวิธีศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) ครั้งนี้ได้ทบทวนงานวิจัยสมุนไพร
ของประเทศไทยย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี (ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2560) และงานวิจัยสมุนไพรใน
ต่างประเทศตามมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สูงสุด จากฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ใช้คำ�สืบค้นหาข้อมูลได้แก่คำ�ว่า herb, herbs used
medicinally, priority setting เป็นต้น โดยสืบค้น
จากฐานข้อมูล Thai LIS, PubMed, Scopus และ/
หรือสืบค้นข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม
จากนั้นจะทำ�การคัดกรองบทความวิชาการไทยทุก
เรื่อง ส่วนบทความวิชาการต่างประเทศจะคัดกรอง
ชื่อเรื่อง และบทคัดย่อออกก่อน จากนั้นจะทำ�การ
สุ่มออกมาร้อยละ 5 ของที่สืบค้นได้แล้วจึงทำ�การคัด
กรอง การสุ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 5 เนื่องจากขนาด
ตัวอย่างทัง้ หมดมีจ�ำ นวนหลักหมืน่ [8] จำ�แนกบทความ
ออกเป็นหมวดหมูต่ ามรูปแบบการศึกษา การวิจยั ครัง้
นี้ไม่ได้เน้นศึกษาไปถึงคุณภาพของข้อมูลงานวิจัย
โดยตรง แต่จะเป็นการกำ�หนดและจัดกลุ่มตัวแปรที่

Vol. 17 No. 2 May-Aug 2019 295
ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพือ่ เป็นกรอบแนวคิด
สถานการณ์ และทำ�การวิเคราะห์จนนำ�ไปสูก่ ารสรุปผล
และจัดทำ�ข้อเสนอแนะ
จากนั้ น จึ ง ได้ จั ด เวที นำ � เสนอผลการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเดือนมีนาคม 2561 เพือ่
รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องระดับ
ประเทศ และนำ�มาสูก่ ารสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ กีย่ วข้องใน
ระดับนโยบายและการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ เพือ่ วิเคราะห์
เนือ้ หาและสังเคราะห์ประเด็นวิจยั เชิงยุทธศาสตร์ดา้ น
สมุนไพรต่อไป

ผลการศึกษา
ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบ
บทความวิ ช าการทั้ ง หมดในงานวิ จั ย สมุ น ไพรของ
ประเทศ 1,290 เรื่อง และงานวิจัยสมุนไพรในต่าง
ประเทศ 46,820 เรื่อง คัดกรองบทความวิชาการจาก
ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ คัดเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องและ
ไม่มีเอกสารฉบับเต็มออก เหลือบทความวิชาการงาน
วิจัยสมุนไพรประเทศไทย 460 เรื่อง สำ�หรับงานวิจัย
สมุนไพรต่างประเทศคัดเลือกตัวอย่างจำ�นวนร้อยละ
5 ด้วยการแบ่งชั้นภูมิตามประเทศทำ�ให้ได้บทความ
วิชาการ 2,184 เรื่อง รายละเอียดดังนี้
1. งานวิจัยสมุนไพรของประเทศไทย ใช้การ
สืบค้นจากฐานข้อมูล ThaiLIS และ Scopus โดย
ฐานข้อมูล ThaiLIS พบบทความวิชาการสมุนไพร
ทั้งหมด 750 เรื่อง มีเอกสารซ้ำ�ซ้อนอยู่ 342 เรื่อง และ
เอกสารที่เผยแพร่ก่อนปี พ.ศ. 2555 อยู่ 50 เรื่อง จึง
เหลือบทความวิชาการที่นำ�มาคัดกรองด้วยชื่อเรื่อง
(title) และบทคัดย่อ (abstract) จำ�นวน 358 เรื่อง
ซึ่งมีจำ�นวน 131 เรื่อง ที่ไม่ตรงกับความต้องการของ
การศึกษานี้ และอีก 2 เรื่อง ไม่มีเอกสารฉบับเต็มให้
อ่านอย่างละเอียด จึงเหลือบทความวิชาการทัง้ สิน้ 225
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ภาพที่ 1 ผังแสดงการทบทวนวรรณกรรม

เรื่อง และฐานข้อมูล Scopus พบบทความวิชาการ
สมุนไพรทัง้ หมด 540 เรือ่ ง มีเอกสารทีไ่ ม่ตรงกับความ
ต้องการของการศึกษานี้ และไม่มีเอกสารฉบับเต็มให้
อ่านอย่างละเอียด จำ�นวน 234 เรือ่ ง จึงเหลือบทความ
วิชาการที่นำ�มาคัดกรองด้วยชื่อเรื่องและบทคัดย่อ
จำ�นวน 306 เรือ่ ง คัดเอกสารทีไ่ ม่เกีย่ วข้องออก เหลือ
บทความวิชาการทั้งสิ้น 235 เรื่อง
รูปแบบงานวิจัยแบ่งออกเป็น 12 ชนิดได้แก่
1. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ (in vitro study) 2.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) 3.
การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) 4. การ
วิจัยการตลาด (market research) 5. การสำ�รวจ
พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer survey) 6. การ
ศึกษาในสัตว์ทดลอง (animal study) 7. การสำ�รวจผู้
ให้บริการ/ผูผ้ ลิต (practitioner/manufacturer survey) 8. การวิจัยเชิงคลินิกระยะที่ 1-4 (clinical trial
phases 1-4) 9. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์
(economic evaluation) 10. การทบทวนวรรณกรรม

(literature review) 11. การสำ�รวจข้อมูลสมุนไพร
(survey study) โดยพบว่า ทั้งสองฐานข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ พบร้อยละ 41.3
ในฐานข้ อ มู ล ThaiLIS และร้ อ ยละ 55.3 ในฐาน
ข้อมูล Scopus รองลงมาเป็นงานวิจยั แบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 16.6 และการศึกษาเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 10.3 (ฐานข้อมูล ThaiLIS) และในส่วนของ
ฐานข้อมูล Scopus รองลงมาจะเป็นการศึกษาในสัตว์
ทดลองร้อยละ 13.8 และการทบทวนวรรณกรรมร้อยละ
10.2 ดังตารางที่ 1
		
1.1 สถาบันทีผ่ ลิตผลงานวิจยั สมุนไพรในไทย
1.1.1 สถาบั น ที่ ผ ลิ ต ผลงานวิ จั ย
สมุนไพรในฐานข้อมูล ThaiLIS มีทั้งหมด 49 แห่ง
โดยพบผลงานที่เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก
ที่ สุ ด จำ � นวน 20 เรื่ อ ง รองลงมาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ 19 เรือ่ ง มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัย
มหาสารคามอย่างละ 17 เรือ่ ง สำ�หรับฐานข้อมูล Scopus พบสถาบันผลิตผลงานวิจัยทั้งหมด 36 แห่ง โดย
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ตารางที่ 1 รูปแบบงานวิจัยบทความวิชาการงานวิจัยสมุนไพรไทย
ประเภท

ฐานข้อมูล ThaiLIS
(ร้อยละ)

ฐานข้อมูล Scopus
(ร้อยละ)

41.3
16.6
10.3
8.1
5.8
5.8
4.5
3.6
2.2
1.8
-

55.3
6.9
0.7
1.0
0.7
13.8
0.7
8.2
0.3
10.2
2.3

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ (in vitro study)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development)
การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study)
การวิจัยการตลาด (market research)
การสำ�รวจพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer survey)
การศึกษาในสัตว์ทดลอง (animal study)
การสำ�รวจผู้ให้บริการ/ผู้ผลิต (practitioner/manufacturer survey)
การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4 (clinical trial phases 1-4)
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (economic evaluation)
การทบทวนวรรณกรรม (literature review)
การสำ�รวจข้อมูลสมุนไพร (survey study)

ตารางที่ 2 สถาบันที่ผลิตผลงานวิจัยสมุนไพรไทย
สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฐานข้อมูล ThaiLIS
(จำ�นวนบทความ)

ฐานข้อมูล Scopus
(จำ�นวนบทความ)

20
19
17
17
10
10
9
8
8
7
7
-

28
27
14
39
12
16
48
21
16
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ตารางที่ 3 ประเภทผลงานวิจัยของแต่ละสถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดลมีจ�ำ นวนผลงานมากทีส่ ดุ 48 เรือ่ ง
รองลงมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 เรื่อง และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 เรื่อง
1.1.2 ประเภทผลงานวิจัยของแต่ละ
สถาบัน
1.2 ชือ่ สมุนไพรและประเภทของงานวิจยั ของ
ไทย
1.2.1 ชือ่ สมุนไพร
จากฐานข้อมูล ThaiLIS พบสมุนไพร
ทัง้ หมด 281 ชนิด และฐานข้อมูล Scopus พบสมุนไพร
ทัง้ หมด 208 ชนิด ข้อมูลสมุนไพรทีส่ �ำ คัญแสดงดังราย
ละเอียดในตารางที่ 4

13 13
4 1
- 1 2
- 2 2
- 2
- 1
- - 2
- -

4
1
1
1
-

26 17
2 1
- - - 6 2
1 5 1
- 8 - -

ม.สงขลานคินทร์ (n=16)

ม.ธรรมศาสตร์ (n=21)

4
3
1
-

ม.มหิดล (n=48)

ว.เทคนิคสุรนารี (n=8)

37
1
2
2
4
2
-

ม.ราชภัฎเชียงราย (n=7)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (n=48)

3
4
1
2
-

ม.นเรศวร (n=23)

ม.เกษตรศาสตร์ (n=10)

4
3
1
2
-

ม.รังสิต (n=20)

ม.ราชภัฎจันทรเกษม (n=10)

22 29 14 20
5 2 - 2
- 2 - 3
1 2 1 1
1 1 - 1
10 4 2 1
1 3 - 1
6 2 - 1
1 1 - 1 - - - - - 1

ม.บูรพา (n=17)

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การศึกษาเชิงคุณภาพ
การวิจัยการตลาด
การสำ�รวจพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาในสัตว์ทดลอง
การสำ�รวจผู้ให้บริการ/ผู้ผลิต
การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์
การทบทวนวรรณกรรม
การสำ�รวจข้อมูลสมุนไพร

ม.เชียงใหม่ (n=46)

ประเภทผลงานวิจัย

ม.ขอนแก่น (n=48)

ม.มหาสารคาม (n=31)

สถาบัน

9
1
2
1
2
1

1.2.2 ชือ่ สมุนไพรและประเภทของงาน
วิจยั
2. งานวิจัยสมุนไพรของต่างประเทศ ใช้การ
สืบค้นในฐานข้อมูล Scopus และ PubMed จาก
บทความวิชาการทั้งหมด 46,820 เรื่อง คัดกรองด้วย
ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ซึ่งมีจำ�นวน 3,140 เรื่อง ที่ไม่
ตรงกับความต้องการของการศึกษา จึงเหลือบทความ
วิชาการทั้งสิ้น 43,680 เรื่อง จากนั้นสุ่มเลือกตัวอย่าง
ร้อยละ 5 ด้วยวิธีการแบ่งชั้นภูมิตามประเทศ จึงได้
บทความทั้งหมด 2,184 เรื่อง
รูปแบบงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในห้อง
ปฏิบัติการ ร้อยละ 49.0 รองลงมาเป็นการศึกษาใน
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ตารางที่ 4 รายชื่อสมุนไพรที่สำ�คัญ
ชื่อสมุนไพร
ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.)
บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.)
ขิง (Zingiber officinale Roscoe)
ตะไคร้ (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf)
ข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.)
รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.)
มะกรูด (Citrus hystrix DC.)
ว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.)
กานพลู (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry)
ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees)
ใบเตย (Pandanus amaryllifolius Roxb.)
มะรุม (Moringa oleifera Lam.)
อบเชย (Cinnamomum verum J.Presl)
มะขาม (Tamarindus indica L.)
อัญชัญ (Clitoria ternatea L.)
ไพล (Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr.)
พริกไทย (Piper nigrum L.)
กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)
กระชายดำ� (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker)
ลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri L.)
ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz)
กระเพรา (Ocimum tenuiflorum L.)
กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw & Suvat.)

สัตว์ทดลอง ร้อยละ 20.4 การทบทวนวรรณกรรม ร้อย
ละ 18.1 การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4 ร้อยละ 3.8 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 3.7 การสำ�รวจพฤติกรรมผู้
บริโภค ร้อยละ 2.3 การสำ�รวจผูใ้ ห้บริการ/ผูผ้ ลิต ร้อย
ละ 0.9 การศึกษาเชิงคุณภาพร้อยละ 0.8 แบบรายงาน
ผูป้ ว่ ย/อุบตั กิ ารณ์ ร้อยละ 0.6 การวิจยั การตลาด ร้อย
ละ 0.2 และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 0.2

จำ�นวนที่พบในฐานข้อมูล
ThaiLIS
Scopus
25
18
16
14
11
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
5
5
-

18
5
8
10
6
8
5
5
6
8
14
9
8
8
8
8

พบสมุนไพรทั้งหมดจำ�นวน 852 ชนิด โดย 5
อันดับแรกคือ โสม (Panax ginseng C.A.Mey.) 17
เรื่อง รองลงมาเป็น ขมิ้น (Curcuma longa L.) 14
เรือ่ ง ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) 13 เรือ่ ง ขิง
(Zingiber officinale Roscoe) 13 เรื่อง และ ชะเอม
จีน (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) 11 เรื่อง รูป
แบบงานวิจยั ตามการจัดประเภทสมุนไพรทัง้ 5 ลำ�ดับ
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ตารางที่ 5 ชื่อสมุนไพรและประเภทของงานวิจัย

การวิจัยการตลาด

การสำ�รวจพฤติกรรม
ผู้บริโภค

การศึกษาในสัตว์
ทดลอง

การสำ�รวจผู้ให้
บริการ/ผู้ผลิต

การวิจัยคลินิกระยะ
ที่ 1-4

การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์

การทบทวน
วรรณกรรม

การสำ�รวจข้อมูล
สมุนไพร

21
11
10
4
10
8
12
6
11
4
9		
6
3
1
3
10
1
7
2
2
6
3
4
1
2
1
2
4
19
1
6
4
1
4
7
11
8
5
-

การศึกษา
เชิงคุณภาพ

ขมิ้นชัน
บัวบก
ขิง
ตะไคร้
ข่า
รางจืด
มะกรูด
ว่านหางจระเข้
กานพลู
ฟ้าทะลายโจร
ใบเตย
มะรุม
อบเชย
มะขาม
อัญชัญ
ไพล
พริกไทย
กระเจี๊ยบแดง
กระชายดำ�
ลูกใต้ใบ
ทองพันชั่ง
กระเพรา
กวาวเครือขาว

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร

การศึกษา ในห้อง
ปฏิบัติการ

ประเภทงานวิจัย

1
-

2
2
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
-

1
2
1
4
8
3
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
-

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
-

3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

แรกพบว่า ส่วนใหญ่มรี ปู แบบการศึกษาในห้องปฏิบตั ิ
การ และการศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยพบว่างานวิจัย
ทีใ่ ช้โสม ขมิน้ และชะเอมเทศ มีรปู แบบเป็นการศึกษา
ในห้องปฏิบัติการมากสุด ร้อยละของผลงานที่พบคือ
50.0 33.3 และ 53.8 ตามลำ�ดับ และงานวิจัยที่ใช้ขิง

และชะเอมจีน มีรูปแบบเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง
มากสุดร้อยละ 40.0 และ 50.0 ตามลำ�ดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ตามประเทศ พบว่ า 5
ประเทศแรกที่มีบทความวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร
จำ � นวนมากที่ สุ ด ประกอบด้ ว ย ประเทศอิ น เดี ย
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ตารางที่ 6 รูปแบบงานวิจัยของสมุนไพรต่างประเทศที่พบมากสุดใน 5 ลำ�ดับแรก
ประเภท
การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
การศึกษาในสัตว์ทดลอง
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แบบรายงานผู้ป่วย/อุบัติการณ์

โสม
(ร้อยละ)

ขมิ้น
(ร้อยละ)

ชะเอมเทศ
(ร้อยละ)

ขิง
(ร้อยละ)

ชะเอมจีน
(ร้อยละ)

50.0
16.7
11.1
11.1
5.6
5.6

33.3
26.7
20.0
20.0
-

53.8
38.5
7.3
-

33.3
40.0
6.7
6.7
13.3
-

33.3
50.0
16.7
-

ประเทศจี น ประเทศบราซิ ล ประเทศญี่ ปุ่ น และ
ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีรายงานแต่ละประเทศดังนี้
ประเทศอินเดีย รูปแบบงานวิจัยที่พบส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการร้อยละ 56.0 การ
ทบทวนวรรณกรรมร้อยละ 21.3 การศึกษาในสัตว์
ทดลองร้อยละ 15.7 การสำ�รวจพฤติกรรมผู้บริโภค
ร้อยละ 2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รอ้ ยละ 1.4 การวิจยั
คลินิกระยะที่ 1-4 ร้อยละ 1.2 การสำ�รวจผู้ให้บริการ/
ผู้ผลิตร้อยละ 1.2 การศึกษาเชิงคุณภาพร้อยละ 0.7
แบบรายงานผู้ป่วย/อุบัติการณ์ร้อยละ 0.2 และการ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 0.2
พบสมุนไพรจำ�นวน 319 ชนิด โดย 5 อันดับแรก
เป็น โสมอินเดีย (Withania somnifera (L.) Dunal)
9 เรื่อง ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) 7 เรื่อง
กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.) 6 เรื่อง พรม
มิ (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) 6 เรื่อง และ
มะรุม (Moringa oleifera Lam.) 5 เรื่อง สำ�หรับรูป
แบบงานวิจัยที่เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบ
มากสุดในสมุนไพร พรมมิร้อยละ 100.0 โสมอินเดีย
ร้อยละ 88.9 ชะเอมเทศร้อยละ 85.7 กะเพราร้อยละ
50.0 และมะรุมร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นรูปแบบ
การศึกษาในสัตว์ทดลองมากสุดคือ มะรุมร้อยละ 60.0

กะเพราร้อยละ 33.3 ชะเอมเทศร้อยละ 14.3 และ
โสมอินเดียร้อยละ 11.1
ประเทศจีน รูปแบบงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาในห้องปฏิบัติการร้อยละ 51.3 รองลงมาเป็น
การศึกษาในสัตว์ทดลองร้อยละ 22.3 การทบทวน
วรรณกรรมร้ อ ยละ 13.1 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ร้อยละ 6.7 การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4 ร้อยละ 3.9
การศึกษาเชิงคุณภาพร้อยละ 1.1 การวิจัยการตลาด
ร้อยละ 0.8 การสำ�รวจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคร้อยละ 0.6
และการสำ�รวจผู้ให้บริการ/ผู้ผลิตร้อยละ 0.3
พบสมุนไพรจำ�นวน 187 ชนิด โดย 5 อันดับแรก
เป็น ตังเซียม (Salvia miltiorrhiza Bunge) 5 เรื่อง
ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) 3 เรือ่ ง แปะก๊วย
(Ginkgo biloba L.) 3 เรือ่ ง ตังกุย (Angelica sinensis (Oliv.) Diels) 3 เรือ่ ง และชะเอมจีน (Glycyrrhiza
uralensis Fisch.) 3 เรื่อง สำ�หรับรูปแบบงานวิจัย
พบการศึกษาในห้องปฏิบัติการมากสุดในสมุนไพร
ตังกุยร้อยละ 100.0 ตังเซียมร้อยละ 50.0 ชะเอมเทศ
แปะก๊วย และชะเอมจีนพบเท่ากันที่ ร้อยละ 33.3 รอง
ลงมาเป็นรูปแบบการศึกษาในสัตว์ทดลองมากสุดคือ
ชะเอมเทศและชะเอมจีนเท่ากันที่ร้อยละ 66.7 และ
ตังเซียมกับแปะก๊วยร้อยละ 33.3

302 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ประเทศบราซิ ล รู ป แบบงานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่
เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการร้อยละ 45.1 รอง
ลงมาเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองร้อยละ 29.2 การ
ทบทวนวรรณกรรมร้อยละ 11.1 การสำ�รวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคร้อยละ 5.6 การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4 ร้อย
ละ 2.8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้อยละ 2.8 การศึกษา
เชิงคุณภาพร้อยละ 2.1 การสำ�รวจผู้ให้บริการ/ผู้ผลิต
ร้อยละ 0.7 และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์รอ้ ยละ
0.7 พบสมุนไพรจำ�นวน 127 ชนิด โดย 5 อันดับแรก
คือ มะตูมซาอุ (Schinus terebinthifolia Raddi) 3
ชิ้น ขิง (Zingiber officinale Roscoe) 3 เรื่อง Lippia alba (Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton
& P.Wilson) 3 เรื่อง ขมิ้น (Curcuma longa L.) 2
เรื่อง และ อาไซอิ (Euterpe oleracea Mart.) 2 เรื่อง
สำ�หรับรูปแบบงานวิจยั พบการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร
มากสุดคือ สมุนไพร Lippia alba ร้อยละ 66.7 มะตูม
ซาอุและขิงร้อยละ 33.3 รองลงมาเป็นรูปแบบการ
ศึกษาในสัตว์ทดลองคือ อาไซอิร้อยละ 100.0 มะตูม
ซาอุรอ้ ยละ 66.7 ขมิน้ ร้อยละ 50.0 และขิงร้อยละ 33.3
ประเทศญีป่ นุ่ รูปแบบงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาในห้องปฏิบตั กิ ารร้อยละ 40.0 รองลงมาเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมร้อยละ 16.7 การศึกษาในสัตว์
ทดลองร้อยละ 15.6 การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4 ร้อย
ละ 15.6 แบบรายงานผู้ป่วย/อุบัติการณ์ร้อยละ 6.7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 4.4 และการสำ�รวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคร้อยละ 1
พบสมุนไพรจำ�นวน 56 ชนิด โดย 5 อันดับแรก
คือ ชะเอมจีน (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) 3
เรือ่ งโกฐเขมา (Atractylodes lancea (Thunb.) DC.)
3 เรื่อง แห้วหมู (Cyperus rotundus L.) 2 เรื่อง สกัล
แคป (Scutellaria baicalensis Georgi) 2 เรือ่ ง และ
Celastrus orbiculatus (Celastrus orbiculatus
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Thunb.) 2 เรือ่ ง สำ�หรับรูปแบบงานวิจยั พบการศึกษา
ในห้องปฏิบัติการมากสุดคือ สมุนไพรชะเอมจีน โกฐ
เขมาและ Celastrus orbiculatus ร้อยละ 33.3 รอง
ลงมาเป็นรูปแบบการศึกษาในสัตว์ทดลองคือ ชะเอม
จีน โกฐเขมา สกัลแคป Celastrus orbiculatus และ
แห้วหมูร้อยละ 33.3
ประเทศเกาหลีใต้ รูปแบบงานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการร้อยละ 50.6 รอง
ลงมาเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองร้อยละ 28.2 การ
ทบทวนวรรณกรรมร้อยละ 10.6 การวิจยั คลินกิ ระยะ
ที่ 1-4 ร้อยละ 5.7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร้อยละ 2.9
การสำ�รวจผูใ้ ห้บริการ/ผูผ้ ลิตร้อยละ 1.8 แบบรายงาน
ผู้ป่วย/อุบัติการณ์ร้อยละ 0.6 และการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ร้อยละ 0.6
พบสมุนไพรจำ�นวน 110 ชนิด โดย 5 อันดับ
คือ โสม (Panax ginseng C.A.Mey.) 12 เรื่อง
ปลาไหลเผือกใหญ่ (Eurycoma longifolia Jack)
2 เรื่อง กะเม็ง (Eclipta prostrate (L.) L.) 2 เรื่อง อึ่งคี้
(Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge)
2 เรื่ อ ง และชะเอมจี น (Glycyrrhiza uralensis
Fisch.) 2 เรื่อง สำ�หรับรูปแบบงานวิจัยพบการศึกษา
ในห้องปฏิบัติการมากสุดคือ สมุนไพรโสม ร้อยละ
53.8 ปลาไหลเผือก กะเม็ง และชะเอมจีนร้อยละ 50.0
รองลงมาเป็นรูปแบบการศึกษาในสัตว์ทดลองคือ อึง่ คี้
ร้อยละ 100.0 กะเม็งและชะเอมจีนร้อยละ 50.0 และ
โสมร้อยละ 23.1

อภิปรายผล
จากการทบทวนงานวิจัยทำ�ให้พบว่า สถาบันต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างให้ความสำ�คัญ
กับการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรกันอย่างหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบการวิจัยจะเน้นหนักไป
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ทางด้านการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ป็นการมุง่ เน้น
การหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้าน
คุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย และเป็นการ
ศึกษาสมุนไพรใดสมุนไพรหนึ่ง ยังขาดการรวบรวม
ข้อมูลการใช้สมุนไพรทั้งหมด
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
สถานการณ์งานวิจัยสมุนไพรไทยตามกลุ่มรูปแบบ
งานวิ จั ย ร่ ว มกั บ การจั ด ทำ � แนวทางข้ อ เสนอเชิ ง
นโยบายต่อการวิจัยทางสมุนไพรของประเทศ โดย
มุ่งหวังที่จะได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อสมุนไพรสำ�คัญ
ต่างๆทีม่ ผี นู้ �ำ มาศึกษา ผลของการดำ�เนินการครัง้ นีจ้ ะ
สามารถนำ�ไปตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ขอ้ ที่ 1 ว่าด้วยการ
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตาม
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตาม
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564[1]
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการสำ�รวจงานวิจัยด้านการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้าน การแพทย์ทางเลือก
และสมุนไพรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2543 – 2552)[9]
แล้วก็ตาม แต่งานวิจัยนั้นมุ่งศึกษา รวบรวมข้อมูล
และแยกประเภทโจทย์วิจัยออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ด้าน
การแพทย์ทางเลือก ด้านสมุนไพร และด้านงานวิจัย
เชิงระบบ ไม่ได้มงุ่ เน้นศึกษารายชือ่ สมุนไพรหรือชนิด
ของสมุนไพรอย่างชัดเจน รวมทัง้ ทีผ่ า่ นมาทิศทางของ
งานวิจัยค่อนข้างกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่เป็นการ
วิจยั ตามความถนัดของตนเอง ขาดการกำ�หนดทิศทาง
การวิจัยของประเทศ[1]
การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับงานวิจัย
สมุนไพรของไทยและต่างประเทศที่ได้นำ�เสนอครั้งนี้
ยังมีข้อจำ�กัดอยู่มากเนื่องจาก (1) ยังไม่ครอบคลุม
เนื้อหาส่วนที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งน่าจะมีความ
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สำ�คัญไม่น้อย (2) การใช้คำ�เรียกชื่อสมุนไพรแบบ
ภาษาไทยภาษาอังกฤษและชื่อวิทยาศาสตร์นั้นยัง
มีความสับสนอยู่มาก แม้ว่าจะนำ�มาจากฐานข้อมูล
ที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ตาม
การระบุรายชื่อประเทศที่มีการบริโภคสมุนไพรสูงสุด
ยังขาดความน่าเชื่อถือ แม้แต่ในรายงานที่พอจะหาได้
ชือ่ “Natural Healing and Prevention: Renewed
Perspectives on Herbal and Traditional Products’’[10] ซึ่งเป็นผลการศึกษาโดย Euromonitor
International ยังได้กล่าวถึงเพียง 12 ประเทศ (จีน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน ไต้หวัน อิตาลี
อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก บราซิล และไทย) ก็ยัง
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการบริโภค (3) การใช้ฐาน
ข้อมูลของ ThaiLis ไม่ครอบคลุมสมุนไพรทัง้ ประเทศ
เนื่องจากขาดฐานข้อมูลของ ThaiJo และสำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้อสรุป
รูปแบบงานวิจยั ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม
ทั้งในและต่างประเทศมีดังนี้ การศึกษาในห้องปฏิบัติ
การ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
การวิจัยการตลาด การสำ�รวจพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาในสัตว์ทดลอง การสำ�รวจผู้ให้บริการ/ผู้
ผลิต การวิจัยคลินิกระยะที่ 1-4 การประเมินผลทาง
เศรษฐศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม และการสำ�รวจ
ข้อมูลสมุนไพร ซึ่งพบว่างานวิจัยสมุนไพรไทยพบรูป
แบบการศึกษาในเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม
และการศึกษาคลินิกระยะที่ 1-4 น้อย นอกจากนี้แล้ว
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีการตกลงผลการ
ศึกษาร่วมกัน ให้ข้อเสนอว่า นโยบายสมุนไพรระดับ
ชาติ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบู ร ณาการงานวิ จั ย เพื่ อ
การนำ�ไปใช้ และให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับ
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เคลื่อนงานวิจัย 3 ระดับดังนี้
ระดั บ บน หมายถึ ง การกำ � หนดหั ว ข้ อ วิ จั ย
ควบคู่ไปกับนโยบายของประเทศที่ได้ประกาศเอาไว้
เช่น นโยบาย Herbal City หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
Policy Driven Research Project
ระดับกลาง เป็นการกำ�หนดหัวข้อวิจัยที่มีความ
สมดุลระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ เช่น งานวิจัย
เพื่อสนับสนุนสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
แล้ว ซึง่ เทียบเคียงกับ Sponsored Research Project
ระดับล่าง เป็นการรวบรวมไอเดียและหัวข้อ
วิจัยจากนักวิจัยระดับรากหญ้าหรือนักวิจัยหน้าใหม่
ซึง่ เทียบเคียงกับ Investigator-Initiated Research
Projects
โดยการวิ จั ย ในแต่ ล ะระดั บ ควรจะกำ � หนด
สัดส่วนให้เกิดความสมดุลซึง่ ทีผ่ า่ นมายังไม่ชดั เจนนัก
จึงเห็นภาพงานวิจยั ในระดับล่างมากเกินไป ทำ�ให้เกิด
ปรากฏการณ์หวั ข้อวิจยั กระจัดกระจายและไม่สามารถ
ต่อยอดไปสูป่ ลายทางได้ส�ำ เร็จ ซึง่ สัดส่วนทีน่ า่ จะเป็น
ในการดำ�เนินการในระยะ 5 ปีจากนี้ไปเสนอให้เป็น
30:40:30 คืองานวิจยั ทีค่ วบคูก่ บั นโยบายประเทศควร
มีร้อยละ 30 งานวิจัยที่มีความสมดุลระหว่างนโยบาย
และการปฏิบัติร้อยละ 40 และงานวิจัยระดับนักวิจัย
หน้าใหม่ร้อยละ 30

กิตติกรรมประกาศ
โครงการนี้ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จากกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ พญ.นัทธมน คำ�รัตน์  
ที่ได้ช่วยเรียบเรียงเนื้อหาในระยะแรก คุณสุกัญญา
กุลแก้ว ที่ช่วยการคัดกรองบทความวิชาการ และคุณ
ฉันหทัย กตัญญูที่ช่วยประสานงานในทุก ๆ ด้าน
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