
การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและ
ฐานข้อมูลสมุนไพรในประเทศไทย สํานักงานข้อมูลสมุนไพร

คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



คัดเลือกพืช

วางแผนการวิจัย 

ลดการวิจัยซ้ําซ้อน

ทําไมต้องสืบค้นข้อมูลทําไมต้องสืบค้นข้อมูล



ข้อมูลในการสืบคน้ข้อมูลข้อมูลในการสืบคน้ข้อมูล

การทดลองทางคลินิกการทดลองทางคลินิก

การใช้พื้นบ้านการใช้พื้นบ้าน//สรรพคุณสรรพคุณ

ข้อมูลทางเคมีข้อมูลทางเคมี

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

การศึกษาความเป็นพิษการศึกษาความเป็นพิษ



ความหมายและประเภทของข้อมูลความหมายและประเภทของข้อมูล

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 
(primary sources)

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
(secondary 
sources)

แหล่งขอ้มูลตติยภูมิ 
(tertiary sources)

- บทความวารสารวิชาการ 
- รายงานการวิจัย
- วิทยานิพนธ์  
- รายงานการประชมุทาง
วิชาการ   
- เอกสารสิทธิบัตร

- หนังสือ ตําราทั่วไป
- คู่มือการทํางาน   
- รายงานความก้าวหน้าฯ
- บทคัดย่องานวิจัย 
- บทวิจารณ์หนังสือ

- นามานุกรม
- บรรณานุกรม
- ดัชนีวารสาร
- ฐานข้อมูล Computerized 

database

วารสารทางวิชาการ
ห้องสมุด



Journal of  natural products
Planta medica
Phytochemistry
Journal of ethnopharmacology
Fitoterapia
Phytotherapy research
Chemical and Pharmaceutical Bulletin
Journal of Ayurveda and Integrative Medicine
Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
Siriraj Medical Journal

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลปฐมภมูิตัวอย่างแหล่งข้อมูลปฐมภมูิ
วารสารทางวิชาการ



ตัวอย่างแหล่งข้อมูลทุติยภูมิตัวอย่างแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
หนังสือในห้องสมุด คู่มือ วิทยานิพนธ์



ตัวอย่างแหล่งข้อมูลตติยภูมิตัวอย่างแหล่งข้อมูลตติยภูมิ
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ฐานข้อมูล

PUBMED
ScienceDirect
CA SEARCH (Scifinder)
NAPRALERT
PHARM database
BIOSIS PREVIEWS
CAB ABSTRACTS
EXCERPTA MEDICA
CURRENT AGRICULTURAL RESEARCH INFORMATION SYSTEM
INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEM FOR THE  

AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY (AGRIS)
WPI (WORLD PATENT INDEX) -- > (Patent)
ฐานข้อมูลงานวิจยัฉบับเต็ม (Thai Digital Collection )



ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลจากขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลฐานข้อมูล  onlineonline



1.1.  เลือกข้อมูลที่ต้องการเลือกข้อมูลที่ต้องการ

E-Database
• PUBMED
• ScienceDirect
• CA SEARCH (Scifinder)
• CHEMLINE 
• MEDLINE
• NAPRALERT
• PHARM database

Search engine
• Google
• Yahoo
• Sanook
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ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป



 ชื่อพืช
ชื่อสามัญ / ชื่ออื่นๆ 
เช่น กระเทียม, กวาวเครือ, ginger , mulberry

ชื่อวิทยาศาสตร ์/ ชื่อพอ้ง 
เช่น Vitis vinifera , Curcuma  longa

 สารสาํคญั 
เช่น curcumin,  sesamin, grape seed oil 

 สรรพคุณ 
เช่น ขับลม แก้กษัย แก้วิงเวียน

 ฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา/ความเป็นพิษ
เช่น antiaging, skin moisturizer, toxicity, LD50 

 การศึกษาทางคลินิก
เช่น clinical study, case study, double blind  

2. 2. กําหนดกําหนด  Keywords Keywords ที่ใช้ในการสืบค้นที่ใช้ในการสืบค้น



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed1.

2.

พิมพ์ชื่อพืช เช่น
Panax ginseng

Click เลือก
เรือ่งที่สนใจ

11



3. 3. เลือกใช้เลือกใช้  Boolean operatorsBoolean operators  ที่เหมาะสมที่เหมาะสม

AND
ผลลพัธ์ที่ได้จะต้องมีคําค้นที่อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง AND เช่น grape 

AND skin
OR

ผลลพัธ์ที่ได้จะมีคําค้นที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง OR คําใดคําหนึ่ง หรือ 2 
คําเลยกไ็ด้ เช่น lotion OR lipstick

NOT
ใช้นําหน้าคําค้นที่ไม่ต้องการ เป็นการค้นหาเรื่องหนึ่งที่ไม่มีอีกเรือ่งหนึ่งเข้า

มาเกีย่วข้อง เชน่ cosmetic NOT emulsion
“...”

ผลลพัธ์ที่ได้จะต้องมีการเรียงลาํดับคําและมีทุกคําเหมือนกับที่อยู่ใน “ ” 
เช่น “panax ginseng inhibits uvb-induced skin aging”



ตัวอย่างการใช้ Boolean operator

AND

OR

“ ”

NOT



ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิก
www.li.mahidol.ac.th



ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิก

www.li.mahidol.ac.th



http://www.pubmed.com



http://www.sciencedirect.com/



https://scifinder.cas.org

การใช ้scifinder ต้องลงทะเบียนก่อน



https://scifinder.cas.org



https://www.napralert.org/



http://www.medplant.mahidol.ac.th/



PHARM databasePHARM database
เป็นแหล่งรวบรวมรายงาน

การวิจยัด้านต่างๆ ของพืชกว่า 
2000 ชนิด ประกอบด้วย
• บทคัดย่อ
• วารสารต่างๆ 
• รายงานการวิจัย
• ฯลฯ
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พิมพชื่อพชื 
แลวกด Enter

ผลการสืบคน
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PHARM databasePHARM database



ชื่อวิทยาศาตร์ชื่อวิทยาศาตร์ชื่อวิทยาศาตร์

ชื่อพอ้งชื่อพอ้งชื่อพอ้ง

ชื่ออื่นๆชื่ออื่นๆชื่ออื่นๆ

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

PHARM databasePHARM database



ผลการสืบคน
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PHARM databasePHARM database



ฐานข้อมูลอื่นๆ



ฐานข้อมูลตํารายาแผนโบราณ



http://www.medplant.mahidol.ac.th/demoethno/
ฐานข้อมูลตํารายาแผนโบราณ



ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหวา่งสมุนไพรกับยาแผนปัจจบุัน



ฐานข้อมูลงานวิจัยในมนุษย์



ฐานข้อมูลอื่นๆ

• ฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
• ฐานข้อมูลความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีการขึ้น

ทะเบียนยาแผนโบราณ
• ฐานข้อมูลสรรพคุณที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ
• ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผูต้ิดเชื้อและผูป้่วย

เอดส์
• ฐานข้อมูลพืชพิษ 



จุลสารข้อมูลสมุนไพร



Facebook: สนง.ข้อมูลสมุนไพร

Fanpage: สํานกังานข้อมูลสมุนไพร



ค้นหาเพื่อนโดยพิมพ์ @med-herb-guru (มี@ด้วยนะคะ)

Line: MED HERB GURU



สํานกังานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท:์ 02-3544327
E-mail: headpypi@mahidol.ac.th
Facebook: สนง.ข้อมูลสมุนไพร
Fanpage: สํานักงานข้อมูลสมุนไพร
Official line: @med-herb-guru



กิจกรรมสืบค้นข้อมูลกิจกรรมสืบค้นข้อมูล

กิจกรรมที่ 1
- ให้ระบุชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สารสําคัญ และฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาของพืชแต่ละหมายเลขให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 2
- ให้ระบุหมายเลขและชื่อพืชตามสรรพคุณที่กําหนดให้

กิจกรรมที่ 3
- ให้เลือกกลิ่นของน้ํามนัหอมระเหยให้ถูกต้อง


