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ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่า ประเทศไทยมีสมุนไพรเป็นจานวนมาก อีกทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้สมุนไพรเหล่านี้ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจในการศึก ษาการใช้สมุนไพร
ของตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่า รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญนี้เช่นกัน
จึงได้จัดทายุทธศาสตร์โดยบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ให้ความสาคัญในการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีว ภาพให้ มีการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
ท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น สมุนไพร เวชภัณฑ์ เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้
หลุ ดพ้ น จากประเทศรายได้ ป านกลาง (Growth & Competitiveness) ที่ มุ่ งให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การให้บริการสุขภาพของภูมิภาค นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดเป้าหมายให้มีการบรรจุยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ การเพิ่ม
รายการยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่ง ชาติ จะเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นของแพทย์ผู้สั่งยาในการรักษา หรือ
ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานแก่ประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการใช้ยาจากสมุนไพรมากขึ้น
เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ เพิ่มการต่อยอดการวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพรที่มีศักยภาพและมีคุณสมบั ติเหมาะสมน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนามา
บรรจุ ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ ผู้ บ ริ โ ภคของประเทศ ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ยั ง ขาด
ความไว้ว างใจในยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของไทยให้ เกิดความเชื่อถือและหั นมาใช้ผลิ ตภัณฑ์เหล่ านี้
แทนของที่มาจากต่างประเทศซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่า
ประโยชน์ ของสมุน ไพร นอกจากนามาเตรียมเป็นยาเพื่อการรักษาแล้ว ยังสามารถนามา
เตรียมเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นซึ่งรวมถึงสุ ขภาพความงามผิว เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรเสริมสุขภาพ
เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
จึงต้องพิสูจน์ให้เห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยจนมั่นใจว่าใช้ได้ผล และไม่ก่อผลเสียใด ๆ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
การผลักดันการใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามให้เป็นที่
ไว้ ว างใจและนิ ย มในผู้ บ ริ โ ภค เป็ น สิ่ ง ส าคัญ และต้ อ งท าให้ ไ ด้ เพราะจะนามาซึ่ ง เศรษฐกิ จ ที่ เข้ ม แข็ ง ของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน การจะประสบความสาเร็จในส่วนนี้ได้ จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
รัฐบาลที่ต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการใช้สมุนไพร เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรถูกวิธีการเพื่อให้ มีมาตรฐาน
ของวัตถุดิบแต่ต้น นักวิจัยที่ต้องทาวิจัยถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย สูตรตารับ และการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างครบวงจรและน่าเชื่อถือ และภาคเอกชนที่ส่งเสริมการผลิตและการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้ งประชาชนที่หันมานิยมสมุนไพรไทยมากขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่

๒
ผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น ท้ายที่สุดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้คือ การสร้างยี่ห้อที่สามารถ
ติดตลาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
วิสัยทัศน์การวิจัย
สร้างคุณค่า มูลค่า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นจากสมุนไพรเพื่อการ
พึ่งตนเองในประเทศ และส่งเสริมการส่งต่อตลาดต่างประเทศด้วยองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
พันธกิจการวิจัย
๑. กาหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย
๒. สนับสนุนการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยที่มุ่งสร้างคุณค่า มูลค่า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นจากสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองในประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นการส่งต่อไปยัง
ตลาดต่างประเทศ
เป้าประสงค์
๑. สมุนไพรไทยมีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ด้วยการวิจัยที่ครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๒. ธุ ร กิ จ สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยมี เ ครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละ
ตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง GMP และมีกฎหมายที่เอื้อต่อการขึ้นทะเบียนเป็นธุรกิจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
๓. สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แบ่งเป็น ๔ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่สามารถนาไปสู่การเป็น
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (นามันสมุนไพร ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และ
เครื่องสาอางสมุนไพร)
แผนงานวิจัยที่ ๑ การสารวจสมุนไพรในประเทศไทยที่มีข้อมูลว่าน่าสนใจที่จะนามาวิจัย
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๒ การทามาตรฐานสมุนไพรชนิดที่จะนามาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรชนิดทีส่ ามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดที่จะสนับสนุนให้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรชนิดทีส่ ามาถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐานสากล
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพรที่เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว

๓
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่ อพัฒนาเป็นยา
ทังในรูปแบบยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยพัฒนารูปแบบตารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อการ
พึ่งตนเองทางยารักษาโรค
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยและการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นยาสาหรับสัตว์
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อควบคุมกากับมาตรฐานยา การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
ตามมาตรฐานสากล
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยทางคลินิกของยาสมุนไพร รวมทั้งการวิจัยทางด้านเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๖ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมสมุนไพร
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมและการผลิตในโรงงาน
แผนงานวิจัยที่ ๘ การวิจัยเพื่อกาหนดกลไกสร้างความเชื่อมั่น และการเข้าถึง ต่อการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยาสมุนไพรที่ผลิตภายในประเทศ
แผนงานวิจัยที่ ๙ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุกระหว่างหน่วยงานของ
รั ฐ เกี่ ย วกับ สาธารณสุ ข นวัต กรรม และทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อผลั กดั นให้ มี การวิจั ยผลิ ต ภั ณฑ์ ส มุ นไพร
และยาสมุนไพร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลทางโภชนาการ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในลักษณะต่างๆ
แผนงานวิ จั ยที่ ๑ การวิจั ยเกี่ ยวกั บฤทธิ์ทางเภสั ช วิท ยา พิษวิ ทยา และความปลอดภั ย
ประสิทธิผล และคุณภาพของสมุนไพรเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมที่
จะสามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่ออกสู่ตลาดได้ทันที
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยกลุ่มสารเคมีและศักยภาพสมุนไพรเพื่อ นาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยทางคลินิกของยาสมุนไพร รวมทั้งการวิจัยทางด้านเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสาอางหรือ
ส่วนประกอบของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์และความปลอดภัยของสารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ของสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและสปา
แผนงานวิจั ยที่ ๒ การวิจั ยเกี่ยวกั บการพัฒ นาวิธีวิเ คราะห์ การควบคุ มคุณภาพสารสกั ด
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพวัตถุดิบ และการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ
สมุนไพรระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรม

๔
แผนงานวิจั ยที่ ๓ การพัฒ นาสูตรตารับความคงตัว ความปลอดภัยและประสิ ทธิศักย์ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสมุนไพร
แผนงานวิจั ยที่ ๔ การวิ จัย เกี่ ยวกับ ปัจ จัย ที่มี ผ ลต่อ ความคงตัว ผลิ ตภั ณฑ์ ภาชนะบรรจุ
การออกแบบ และการส่งเสริมการผลิตเครื่องสาอางระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดั บอุตสาหกรรมเพื่อออกสู่
ตลาดโดยมีผู้ที่ต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย
เพื่อให้สามารถบรรลุตามพันธกิจการวิจัย มีปัจจัยแห่งความสาเร็จดังนี้
๑. รัฐต้องให้ความสาคัญในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างจริงจัง เต็มที่ และยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณค่า
มูลค่าและคุณภาพสมุนไพรของประเทศไทย และจัดเป็นวาระแห่งชาติ
๒. รัฐต้องจัดงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรของประเทศอย่างพอเพียง
๓. ทุกภาคส่วนควรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาสมุนไพรของ
ประเทศไทย และนาผลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
๔. มีฐานข้อมูลทีส่ ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สะดวกและง่าย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมให้ความรู้ และอานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างจริงจัง
-----------------------------------------

