บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร กาหนดวิสัยทัศน์การวิจัยว่า วิจัยและพัฒนา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย อย่างเป็นระบบ โดยใช้ภู มิปัญญาและการ
เรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีศักยภาพ
สามารถการแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยมีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการ
พัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการเรียนการสอนภายในและนอกระบบ ๒) วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมุนไพร โดยคานึงถึง ความสอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการ
ของประเทศ รวมทั้งให้มีความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ๓) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ และ ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
การขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์เกิดประสิทธิผลและปฏิบัติตามพันธกิจข้างต้น โดยการดาเนิน ยุทธศาสตร์
การวิจั ย ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยและพัฒ นาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสู่การเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ (น้ ามั นสมุ นไพร ยาสมุ นไพร เครื่ องดื่ มสมุ นไพร ผลิ ตภั ณฑ์ เสริ มอาหารสมุ นไพร และ
เครื่องสาอางสมุนไพร) ๒) การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยาทั้งในรูปแบบยา
แผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์ ๓) การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และ ๔) การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสาอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์
สปา
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร มีเปูาประสงค์ของการวิจัย กล่าวคือ
มุ่ ง ให้ การวิ จั ยและพั ฒนาสมุ นไพรของไทยมี การด าเนิ นการอย่ างเป็ นระบบ มี คุ ณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยนาไปสู่
การบรรลุเปูาประสงค์ ประกอบด้วย ๑) สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ น้ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร
เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และเครื่องสาอางสมุนไพร ได้รับการพัฒนาสู่ การเป็นผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ ๒) สมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทย ได้รับการพัฒนาให้เป็นยาทั้งในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผน
ปัจ จุบัน และยาสาหรับ สัตว์ ๓) สมุน ไพรไทยที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา ได้รับการพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ๔) ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพ
ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องสาอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา

๒

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร (พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ
และใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เ สนอของบประมาณ
ประจาปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ เน้น การบูร ณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สาหรับการวิจัยทางด้านการพัฒนาสมุนไพรถือเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ วช.
พิจารณาถึงวิกฤตการณ์ด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศที่เกิดขึ้น ความต้องการผลงานวิจัยและความรู้เพื่อ
เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงกาหนดการวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรไว้ในกลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ พัฒนาและการ
คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ในยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ ๑ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคมภายใต้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ ๘ ปัจจุบันและอนาคตอุตสาหกรรมยาประเทศไทยต้องเผชิญกับการพึ่งพาการนาเข้ ายาจาก
ต่ า งประเทศในปริ ม าณสู ง การเปิ ด เสรี ก ารค้ า จึ ง มี ผ ลกระทบมาก การเปิ ด เสรี มี ส่ ว นช่ ว ยลดต้ น ทุ น ของ
ผู้ประกอบการผลิตยาในขั้นกลางและปลายน้าของไทย ในขณะเดียวกันบริษัทต่างชาติที่เคยตั้งอยู่ในไทยอาจ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เช่น จีน อินเดีย ซึ่งเป็นคู่ค้าทวิภาคีข องไทย ที่มีต้นทุนถูกกว่า และใช้เป็น
ฐานในการส่งออก รวมทั้งการส่งกลับมาขายในไทย ทาให้ภาวะตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มยาชื่อสามัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาสามัญรายใหญ่ ในปีที่ผ่านมา
องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมความพร้ อม โดยจัดทาโครงการ Mass Production เพื่อผลิตยาที่มีปริมาณการใช้
สูงเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ยังต้องมีการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อเป็นยารักษาโรคให้ครอบคลุมการรักษา
เพิ่มเติมอย่างครบวงจร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการรณรงค์การใช้สมุนไพรทางยา ที่สนับสนุน
การใช้สมุนไพรในลักษณะพึ่งพาตนเอง และสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศไทยควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ปุวยให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม๑
ความสาคัญของสมุนไพรดังกล่าว วช. จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านการ
พัฒนาสมุนไพร ขึ้นมา เพื่อเน้นการสร้างงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจด้วย
การวิจัยที่ครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐาน และธุรกิจสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ได้
ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP) และมี
กฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จนกระทั้งได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภครวมไป
ถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมุนไพร ให้มีการพัฒนาสมุนไพรที่ สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
ความต้องการของประเทศ อันนาไปสู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมฐานความรู้ในทุกระดับ และสร้าง
ความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
๑

องค์การเภสัชกรรม. รายงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข.

๓
๑.๒ การวิเ คราะห์สถานการณ์ ปัจ จุบัน และแนวโน้มการเปลี่ย นแปลงเกี่ ยวกับประเด็น การ
พัฒนาด้านการพัฒนาสมุนไพร
ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสนใจเรื่องสมุนไพรเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สาคัญใน
การนามาผลิตเป็นยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสาอาง ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดเงินตราในการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
ในยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ให้ความสาคัญในการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชี วภาพให้มีการอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่น
และพืช พื้น บ้ าน เพื่อสร้ างนวัตกรรมในการผลิ ตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น สมุนไพรเวชภัณฑ์เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้หลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาคนอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดเปูาหมายบรรจุยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมดในปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งการเพิ่มรายการยาจากสมุนไพร
เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นอีกทางเลือกเพิ่มขึ้นของแพทย์ผู้สั่งยาในการรักษา หรือส่งเสริมสุขภาพแบบ
ผสมผสานแก่ประชาชน และกระตุ้นให้เพิ่มมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรมากขึ้ น เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของชาติ ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศได้ สมุนไพรที่น่าจะมีศักยภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม
สามารถนามาวิจัยต่อยอด พัฒนาเป็นยาจากสมุนไพรที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ สามารถนามาบรรจุในบัญชียา
หลักแห่งชาติได้ อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเหล่านี้ก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
จึงทาให้เกิดคาถามว่าการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยควรมีทิศทางใด การสนับสนุนการวิจัยในอนาคตจะมุ่งเสริม
องค์ความรู้ที่จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างไร เหตุใดสินค้าสมุนไพรจากบาง
ประเทศจึงได้รับความนิยมมากกว่า เพราะอะไรผู้บริโภคจึงให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ
ต่างประเทศมากกว่า
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร การคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร อันเนื่องมาจากการตื่นตัวเรื่องการแพทย์ไทย ภูมิปัญญาสุขภาพไทย
ในราวสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยถูกนาเสนอและเป็นที่ตอบรับอย่าง
กว้างขวาง จากความคิดทวนกระแส ปัจจุบันการสืบสานภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยกลายเป็นภารกิจ
ของรัฐและพัฒนาจากแนวคิดนามธรรมจนกลายเป็นสมุนไพรไทย ยาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยที่
เฟื่องฟูขยายตัวไปทั่ว จนมีบริการการนวดไทยทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน โรงแรม และสปาต่างๆ รวมทั้งตาม
ปั๊มน้ามัน และศูนย์การค้ าแทบทุกแห่งแม้ว่าภูมิปัญญาสุขภาพไทยส่วนหนึ่งจะถูกทาให้กลายเป็นสินค้า แต่
ภาวะดั งกล่ า วก็ส ะท้ อนความรู้ สึ กนึ กคิด และทั ศนคติ ของสั ง คมไทยที่ความเป็น ท้องถิ่ นและความเป็นไทย
เปลี่ยนแปลงไป วิถีชุมชน และภูมิปัญญาสุขภาพท้องถิ่นไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนมีภูมิปัญญาที่
สังคมไทยที่จะต้องช่วยกันสืบสานแนวคิดใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพการก่อตัวของแนวคิดใหม่ๆ
หรือสุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ นั้น เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ข้อจากัดของกรอบวิธีคิดแบบแยก
ส่วนที่พันธนาการระบบสุขภาพไทยมาช้านาน วิธีคิดการแพทย์แบบแยกส่วนอาจเพียงพอสาหรับการแก้ปัญหา
ความเจ็บปุวยทางกายได้ แต่เป็นวิธีคิดที่ ไม่เพียงพอในการเข้าถึงสุขภาวะที่ไปพ้นจากมิติทางกายภาพ แนวคิด
สุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่ เช่น สุขภาพองค์รวมที่เน้น การบูรณาการอย่างมีดุลยภาพของส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลพอดี แนวคิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ที่ชี้ให้เห็นถึงสุขภาวะที่เชื่อมโยงกับมิติทางปัญญา ศาสนธรรม
และโลกุตรวิสัย หรือจินตนาการระบบบริการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเน้นการสร้างความ

๔
ละเอียดอ่อนต่อมิติของความเป็นมนุษย์ให้ระบบบริการมีความอ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อนไหวต่อความทุกข์ของ
เพื่อนมนุษย์ โดยถือว่าการทางานสุขภาพเป็นโอกาสของการเรียนรู้และขัดเกลาตนเองให้เข้าถึงความสมบูรณ์
และศักยภาพสูงสุ ดของความเป็น มนุษย์ แนวคิดสุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพไทยนี้
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาไปให้พ้นจากกรอบจากัด เดิมๆ เพื่อการเรียนรู้ที่จะไปให้ถึงสุขภาวะใน
ความหมายที่กว้างไกลและลุ่มลึกยิ่งขึ้น๒
จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศน์ ดังกล่าวทาให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งผลักดันการ
พัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในบัญชียาหลัก
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนาเข้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้องค์ความรู้
สมุนไพรเป็นมาตรฐานก่อน สร้างความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับยาที่มาจากสมุนไพรเป็นที่ยอมรับของแพทย์
แผนปัจจุบัน การผลักดันสมุนไพรครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของรัฐบาล ภายใต้การนาของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา โดยการขับเคลื่อนนโยบายมี ๓ เรื่อง เรื่องแรกเป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Service
Hub) ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่องที่สอง คือ ศูนย์กลางบริการ
วิชาการทางการแพทย์และงานวิจัย (Academic Hub) และเรื่องที่สามเกี่ยวกับศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Product Hub) ทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ วัคซีน และอาหารเพื่อสุขภาพ๓
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
จากรายงานวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวกับยาจาก
สมุนไพรพบว่ายังขาดหลักฐานเชิงวิชาการสนับสนุนในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัย จาเป็นต้อง
ส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกของยาจากสมุนไพรอย่างครบวงจร พัฒนาบริหารจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร
ในระดับประเทศให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่าย รวมทั้งต้องจัดอบรมให้ความรู้เพื่อชี้แจงหลักฐานทางวิชาการที่มี
อยู่ ทั้งในรูปแบบของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และ Academic Detailing ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงถ่ายทอดองค์
ความรู้ ที่ได้สู่ ผู้ผลิตยาจากสมุนไพรคุณภาพและมาตรฐานของยาจากสมุนไพรยังไม่เป็นที่น่าเชื่ อถือ พัฒนา
สถานที่ผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP (สาหรับสถานบริการสาธารณสุขที่ผลิ ตยาจากสมุนไพร)/ควบคุม
คุณภาพของวัตถุ ดิบ/สมุนไพรที่ใช้ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานผลิ ตยาจากสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน GMP/ส่งเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาระสาคัญในสมุนไพร/วางแผนการผลิตในระดับประเทศให้
ครบวงจร ตั้งแต่การกาหนดพื้นที่/ปริมาณที่ปลูก การเก็บเกี่ ยว การวิเคราะห์ปริมาณสาระสาคัญ /พัฒนาระบบ
การขึ้นทะเบียนเพื่อให้เอื้อต่อยาจากสมุนไพรมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านราคาของยาจากสมุนไพรสูงกว่ายาแผนปัจจุบัน ควรต้องจัดหาแหล่ง
จัดซือ้ ตลอดจนวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อให้ได้ยาจากสมุนไพรที่มีราคาถูกและได้คุณภาพ มีการวางแผนการผลิต
ที่ครบวงจรในระดับ ประเทศให้เหมาะสม/พัฒ นาแหล่ งผลิ ตที่มีศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมการคิดค้นวิจัย
เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดต้น ทุน และพัฒนาให้ เกิดกลไกการแข่งขันด้านราคา และต้องสร้างเกณฑ์การ
เบิกจ่ายยาจากสมุนไพร เพราะยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและ/หรือ บัญชียาของโรงพยาบาล
เท่านั้นจึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ปรับปรุงบัญชียาของโรงพยาบาลเป็นระยะๆ เพื่อให้ครอบคลุมยาจากสมุนไพร
ให้มากขึ้น ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้มีมากขึ้น
๒
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๕
และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ และสร้างระบบการเบิกจากจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) และ
รายหัว (Capitation) ประสานงานกับระบบประกันสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายให้ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรมากขึ้น
๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็น การพัฒนาและการวิจัยด้านการพัฒนา
สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต ผู้ จั ด จ าหน่ า ย ผู้ ใ ช้ ห รื อ บริ โ ภค และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ
๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
(๑) จุดแข็ง
ในแวดวงสมุนไพรของประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือเป็นแกนนาในการ
ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร แต่มีความจาเป็นต้องเพิ่มพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในสถานบริการสาธารณสุข
เพื่อให้เป็น แกนนาในการส่ งเสริมการใช้ย าจากสมุนไพร และดาเนินการเพื่อ พัฒ นาแกนนาที่มีอยู่แล้ วให้ มี
ศั ก ยภาพมากขึ ้น พร้อ มทั ้ง ส่ง เสริม การถ่า ยทอดประสบการณ์แ ละความรู ้ข องแกนน าสู ่ส ถานบริก าร
สาธารณสุขอื่นๆ ให้มากขึ้น
(๒) จุดอ่อน
 มีการใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนรายการยาแผนปัจจุบันยังน้อย จึงมีความจาเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องรณรงค์ให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนรายการยาแผนปัจจุบัน และกระทรวงสาธารณสุข
ควรพิจารณากาหนดนโยบายที่เปิดกว้างให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดพิจารณาใช้ยาจากสมุนไพรที่มีใน
บัญชียาหลักแห่งชาติควบคู่หรือทดแทนรายการยาแผนปัจจุบัน
 ขาดสถานบริการสาธารณสุ ข สามารถผลิ ตยาจากสมุนไพรได้เอง จึงมีความ
จาเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถผลิตยาจากสมุนไพรได้ให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่ง
กระจายยาจากสมุนไพรสู่โรงพยาบาลอื่น
 ขาดความรู้การใช้ยาจากสมุนไพรของประชาชน จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรให้แก่ประชาชน
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา
สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
การจั ดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบูรณาการด้านการวิจัยให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นหลัก เพื่อการนาไปใช้ให้เกิดผลทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สาหรับการปฏิรูปการพัฒนาสมุนไพร รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญ วช. จึงได้นาเนื้อหาสาคัญของพัฒนา
ระบบการพัฒนาสมุนไพร การจัดการพัฒนาสมุนไพร และรูปแบบการพัฒนาสมุนไพรที่เชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการบริหารจัดการการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาการ
พัฒนาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ
สาหรับยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร วช. ได้ยึดเนื้อหาของแผนนาทางวิจัยการพัฒนา

๖
สมุนไพร ๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพร และแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ เพื่อความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน คื อ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร จะสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็นหลักที่ ๙ การพัฒนาพื้นที่และเมือง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยมีแนวทางการดาเนินการที่ ๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการพัฒนาสมุ นไพร
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลักที่ ๑๐ การพัฒนา
คุณภาพการพัฒนาสมุนไพร โดยมีแนวทางการดาเนินการที่ ๑๐.๑ ปฏิรูปการพัฒนาสมุนไพร (ครู หลักสูตร
เทคโนโลยี การดู แลเด็ กก่อนวัย เรี ย น และการใช้ ICT ในระบบการพัฒ นาสมุนไพร เช่น แท็บเล็ ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) และ ๑๐.๒ พัฒนาภาคการพัฒนาสมุนไพรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ยังสอดคล้องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่
๔ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒ นาที่ ๕.๔ การส่งเสริมการ
เรีย นรู้ต ลอดชีว ิต โดยมีเ ปูา หมายและตัว ชี้วัด คือ สถาบัน ทางสัง คมมีค วามเข้มแข็ง ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) คือ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตสาหรับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะโยงถึงนโยบายเฉพาะด้าน
ข้ อ ที่ ๘.๑ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ข้ อ ๘.๑.๒ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและ
ส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างมุ่งเน้นการจัดการความรู้ และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และนโยบายสั งคมและ
คุณภาพชีวิตจะเชื่อมโยงกับนโยบายเฉพาะด้าน ข้อที่ ๔.๑ นโยบายการพัฒนาสมุนไพร ข้อ ๔.๑.๔ จัดการพัฒนา
สมุน ไพรขั้ น อุด มศึ กษาและอาชี ว ศึก ษาให้ ส อดคล้ องกับตลาดแรงงานทั้ง ในเชิง ปริ มาณและคุ ณภาพ โดย
กระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้สาเร็จการพัฒนาสมุนไพรมีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อน
ไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์
ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพร คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สั ง คม ข้ อที่ ๔.๑ การสนั บสนุ นการจั ดการพั ฒนาสมุ นไพรขั้ นพื้ นฐาน ส าหรั บเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ คื อ
ประชากรวัยเรียน ได้รับการพัฒนาสมุนไพรขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ ๔.๒ การขยายโอกาสและ
พัฒนาการพัฒนาสมุนไพร เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการพัฒนาสมุนไพรที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
จากการดาเนินการดังกล่าวจะพบว่า เพื่อทาให้การพัฒนาสมุนไพรได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลอย่างสูงสุด วช. จึงได้จัดทายุทธศาสตร์สาหรับการวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สาคัญ และให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดทาให้เชื่อมโยงกับการวิจัยในด้านต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และ
ต่อไปในอนาคต

๗

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย
วิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของไทย อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ภูมิปั ญญาและการเรี ย นรู้ เพื่อให้ ไ ด้ผ ลิ ตภั ณฑ์ที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน ความสั มพันธ์และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการเรียนการสอน
ภายในและนอกระบบ
๓.๒ วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสมุนไพร โดยคานึงถึงสอดคล้อง
กับท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ รวมทั้งให้มีความสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
๓.๓ วิจั ยและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ ของไทย ให้ มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ
๓.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ ๑ การวิ จั ย และพั ฒ นาสมุ น ไพรหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรสู่ ก ารเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์แห่ งชาติ (น้ ามัน สมุน ไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และ
เครื่องสาอางสมุนไพร)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยาทั้งใน
รูปแบบยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสาอาง
หรือส่วนประกอบของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
การวิจั ยและพัฒนาสมุ นไพรของไทยมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม โดยมุ่งสู่
การบรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้
๕.๑ สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ น้ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และเครื่องสาอางสมุนไพร ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
๕.๒ สมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทย ได้รับการพัฒนาให้เป็นยาทั้งในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผน
ปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์
๕.๓ สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้รับ
การพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
๕.๔ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องสาอางหรือส่วนประกอบของ
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา

๘

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
รายงานผลการวิจัย/องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสมุนไพรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการ
พัฒนาสมุนไพรระดับอุดมศึกษา
๖.๒ ผลลัพธ์
บุ ค คล องค์ ก ร และภาคี ทุ ก ภาคส่ ว น ด าเนิ น การพั ฒ นาสมุ น ไพรอย่ างต่ อเนื่ องและเกิ ด
ประสิทธิผล บนฐานความรู้จากผลการวิจัย/องค์ความรู้
๖.๓ ตัวชี้วัด
บุ ค คลและองค์ก รในภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการพั ฒ นาสมุน ไพรระดั บ อุด มศึก ษา และ
กลุ่มเปูาหมายอื่น นาผลการพัฒนาสมุนไพรวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรอย่างมี
นัยสาคัญ
๖.๔ เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเปูาหมายนาผลวิจัยการพัฒนาสมุนไพรไปประยุกต์ใช้เพื่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญ

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
๗.๑ หน่วยงานหลัก
๑) กระทรวงศึกษาธิการ
๒) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๓) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๔) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๕) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๗.๒ หน่วยงานเครือข่ายที่สาคัญ
สถาบันการพัฒนาสมุนไพรรัฐและเอกชน

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ การวิจั ยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาสมุน ไพรหรื อผลิตภัณ ฑ์จากสมุน ไพรสู่การเป็น
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (น้ามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และ
เครื่องสาอางสมุนไพร) กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒
แผนงานวิจัยที่ ๑ การส ารวจสมุ นไพรในประเทศไทยที่ มีข้อ มูล ว่าน่าสนใจนามาวิจัยและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การจั ดทามาตรฐานสมุนไพรที่นามาวิจัยและพัฒ นาเป็นผลิ ตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่สามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดที่สนับสนุนให้สมุนไพรหรือผลิต ภัณฑ์
จากสมุนไพรที่สามาถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐานสากล

๙
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายด้านสมุนไพรเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยาทั้ง
ในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนารูปแบบตารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อ
การพึ่งตนเองทางยารักษาโรค
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อควบคุมกากับมาตรฐานยา การติดตามเฝูาระวังคุ ณภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตามมาตรฐานสากล
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ของยาสมุ น ไพร การวิ จั ย ทางด้ า นเภสั ช วิ ท ยาและ
พิษวิทยา
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสมุนไพรกับภาคอุตสาหกรรม
ด้านวิศวกรรม และการผลิตในโรงงาน
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพื่อกาหนดกลไกสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และยาสมุนไพรที่ผลิตภายในประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๙ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุกระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข นวั ตกรรม และทรั พย์ สิ นทางปัญญาเพื่ อผลั กดันให้ มีการวิจัยผลิ ตภัณฑ์สมุนไพร และยา
สมุนไพร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา พิ ษ วิ ท ยา และความปลอดภั ย
ประสิทธิผล และคุณภาพของสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
และสามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่ออกสู่ตลาดได้ทันที
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยกลุ่มสารเคมีและศักยภาพสมุนไพรเพื่อ นาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ของยาสมุ น ไพร การวิ จั ย ทางด้ า นเภสั ช วิ ท ยาและ
พิษวิทยา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ ๔ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น
เครื่องสาอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์และความปลอดภัยของสารสกัด และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ของสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และสปา
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพสารสกั ด
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพวัตถุดิบ และการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรม

๑๐
แผนงานวิจัยที่ ๓ การพัฒ นาสู ต รตารับความคงตั ว ความปลอดภัย และประสิ ทธิ ภ าพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจั ยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวผลิ ตภัณฑ์ภาชนะบรรจุ การ
ออกแบบ และการส่งเสริมการผลิตเครื่องสาอางระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรมเพื่อออกสู่ตลาด
โดยมีผู้ที่ต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑ กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดทากฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ
พัฒนาสมุนไพรในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน การจัดการพัฒนาสมุนไพรโดยครอบครัว
ตลอดจนร่าง พ.ร.บ. อีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบการพัฒนาสมุนไพร
๙.๒ การกาหนดนโยบายและแผนในทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกาหนดนโยบายและ
แผนเพื่อการปฏิบัติภารกิจของตนเอง โดยยึดถือ พ.ร.บ. การพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ หรื อร่างกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นกรอบนโยบายในการดาเนินการ มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพ
๙.๓ การน านโยบายและแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เช่ น การจั ด การพั ฒ นาสมุ น ไพรเฉพาะทางมี
ความก้ า วหน้ า ในการน านโยบายและแผนไปสู่ การปฏิ บั ติ น าไปสู่ การปฏิ รู ประบบการพั ฒนาสมุ นไพรที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปฏิรูประบบการพัฒนาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพก็จะสร้างคุณภาพให้กับประชากร

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลังจากการกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพรแล้ว จะมีการ
กาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการกาหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะทาให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัย รายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพรจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร
จานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการดาเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่ วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ
ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สาหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิ จัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ

๑๑
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไป
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมุนไพรต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาสมุนไพรตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้น
การท าวิ จั ย โดยอาจร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ ข้ อ เสนอการท าวิ จั ย และการร่ ว มวิ จ ารณ์ แ ละเสนอแนะ
ผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น ด้านการพัฒนาสมุนไพร บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเปูาประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้
๑๑.๑ การประเมินก่อนดาเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการ
วิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย
๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างดาเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานที่เกิดจากการนายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่
๑๑.๓ การประเมิ น ผลหลั งด าเนิ นการวิ จั ย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิ จัย ที่ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิ ตและ/
หรือผลลั พธ์ของการวิจั ยโดยเปรีย บเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเปูาประสงค์/ตัว ชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย

