
๔.ñ นâยºายส‹§àสริมการãªŒแลÐการผลิตยาจากสมุนไพร 

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นี้เป็นช่วงที่

ประเทศไทยต้องเผชิญการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน 

จึงจำาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้รองรับผลกระทบแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่าง

เหมาะสม สามารถพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปได้ เป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย

อยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน มีคุณธรรมและมี

เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็น

องค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะให้คนไทยมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับ

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก 

การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม

บทที๔่
ระบบยาจากสมุนไพรและ
สถานการณ�การใช�ยาไทย
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88 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง

เอกภาพและธรรมภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสำาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีศักยภาพ และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย มีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน  

ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและชายแดน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพ การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกให้มี

คณุภาพ มาตรฐาน มคีวามปลอดภยั ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและนำามาใชใ้นการตรวจรกัษาโรค และการพึง่พาตนเอง

ด้านสุขภาพให้มากขึ้น

๓) แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท  
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์

และดำาเนินการต่อเนื่องจากแผนฯ ฉบับที่ ๑ แต่เน้นการทำางานภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) การสร้างและการจัดการความรู้ ๒) การพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนและบริการสาธารณสุข ๓) การพัฒนากำาลังคน ๔) การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพร ๕) การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ๖) การสื่อสารสาธารณะ โดยมี 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพร ดังต่อไปนี้

ก) มีการใช้ปัญญา ความรู้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้จากฐานเดิม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า มีประสิทธิผลและปลอดภัย

ข) ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่องค์ความรู้  

สถานที่ บุคลากร เวชปฏิบัติ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพ

ทุกระบบ

ค) ระบบยาของประเทศมีความมั่นคงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร โดยต้องมีรายการยา

จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด

ง) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึง

ระดับนานาชาติ
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บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย 89

๔) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำาหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

มีหน้าที่และอำานาจจัดทำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สำาหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางใน 

การกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยในหมวดที่ ๗ ข้อ ๕๖  

กำาหนดเป้าหมายให้มีรายการพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของ 

รายการยาท้ังหมด และในการจัดทำาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการพิจารณา 

เรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก มีมติที่เกี่ยวข้องคือ เร่งรัดให้มีการจัด

ระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ควบคู่ไปก้บการแพทย์แผนปัจจุบันในหน่วยบริการ

สาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และให้สามารถเข้าสู่หลักประกันสุขภาพได้ มีการจัดระบบบริการ 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

(รพ.สต.) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบส่งต่อที่เหมาะสม โดยมีแนวทางการ 

ดำาเนินงานดังนี้

๑) เร่งรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเป็นไปได้ในการตรากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรเพื่อ 

ส่งเสริมการใช้

๒) จัดทำาแผนปฎิบัติงานพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตำารับยาฯ โดยพัฒนาตำารายา

ระดับชาติ จำานวนอย่างน้อย ๑๐๐ ตำารับ ภายใน ๓ ปี

๓) ประสานคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิเพือ่พจิารณาบรรจยุาจากสมนุไพรเขา้บัญชี

ยาหลักแห่งชาติอย่างน้อย ๒๐ รายการ ภายใน ๓ ปี 

๔.๒	 นโยบายที่เกี่ยวกับงานการแพทย์แผนไทยของ 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำาหนดให้บริการ

สาธารณสุขที่ประชาชนผู้มีสิทธิจะได้รับครอบคลุมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่การจัด

บรกิารแพทยแ์ผนไทยหรอืการเขา้ถงึบรกิารแพทยแ์ผนไทยยงัอยูใ่นระดับตำา่ ดังนัน้ในป ี๒๕๕๐ คณะกรรมการ

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิงึไดม้กีารจดัตัง้กองทนุแพทยแ์ผนไทยเพือ่ใหเ้งนิสมทบเพิม่เตมิแกห่นว่ยบรกิาร

ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ รวมถึงแรงจูงใจให้จัดบริการ โดยกันเงินแยกจากงบ 

เหมาจ่ายรายหัว เริ่มแรกในอัตรา ๐.๕๐ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเป็น ๖ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ  

โดย ๔.๕๐ บาท สำาหรับบริการนวดไทยเพื่อรักษาอาการปวด อัมพฤกษ์ อัมพาต การฟื้นฟูมารดา 

หลังคลอด และอีก ๑.๕๐ บาท เป็นการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร อันเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ทำาให้ 

สถานบริการภาครัฐหันมาสนใจการใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
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90 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเงินจัดสรรเป็น ๗.๒๐ บาทโดยแบ่งการสนับสนุนเป็น ๒ ส่วน คือ  

งบประมาณสำาหรับค่าบริการแพทย์แผนไทยสมทบ ๖.๘๕ บาทต่อประชากร สำาหรับเป็นค่าบริการ 

การแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ได้แก่ การบริการนวดไทย การอบไอนำ้า  

การประคบสมุนไพร ท้ังในหน่วยบริการและในชุมชน การฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด รวมถึงการใช้ 

ยาจากสมุนไพร และงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทย รวมทั้งสนับสนุนกลไก 

ระดับจังหวัดในการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย ๐.๓๕ บาทต่อประชากร

๔.๓ การจัดทำารหัสยาแผนไทย

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างเป็นระบบ และนำามาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 

ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ จึงได้มีการจัดทำารหัสยาแผนไทยสำาหรับหน่วยบริการและหน่วยบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย

ตัวเลข ๒๔ หลัก

๔.๔	การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

เครื่องมือสำาคัญในการส่งเสริมการใช้ยาในระบบสุขภาพของไทยคือ บัญชียาหลักแห่งชาติ  

เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เล็งเห็นว่าควรมีการ

จัดทำาบัญชียาจากสมุนไพรทั้งยาตำารับดั้งเดิมและยาที่มีการพัฒนา เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม

การพึ่งตนเองด้านยา และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐาน

ของยาจากสมนุไพรไทยควบคูก่บัการชว่ยกระตุ้นใหเ้กดิการวจิยัและพฒันา ฉบบัต่อมาคอื บญัชยีาจากสมนุไพร

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงปรัชญาการจัดทำาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เพื่อการฟื้นฟูและ 

ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการคัดเลือก

ยาจากสมุนไพรที่มีข้อบ่งใช้ชัดเจนในการแก้ปัญาหาสุขภาพของชาวไทย ป้องกันโรคหรือรักษาผู้ป่วย 

ร่วมกับการรักษาแบบตะวันตก ในสถานพยาบาลและการสาธารณสุขมูลฐาน โดยต้องมีหลักประกันด้าน

คุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย ต่อมาในฉบับล่าสุด บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีปรัชญาการจัดทำาแตกต่างจากฉบับก่อนหน้า กล่าวคือ เพื่อสร้างเสริมระบบการใช้ยาจาก

สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น 

ให้เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในระบบบริการ

สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการให้บริการของการแพทย์ระบบต่างๆ อย่าง

เท่าเทียมตามหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง
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ถงึแมจ้ะมคีวามตา่งในรายละเอยีดการจดัทำา แตเ่กณฑใ์นการคดัเลอืกยาจากสมนุไพรยงัคงมคีวาม

คล้ายคลงึกนั คอื เนน้เรือ่งการมหีลกัฐานสนบัสนนุดา้นประสทิธผิล คณุภาพ และความปลอดภยัของรายการ

ยาในบัญชี 

๑) เกณฑ์ในการคัดเลอืกยาจากสมนุไพรตามบญัชยีาจากสมนุไพรในบญัชี
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน

๑) เกณฑ์มาตรฐาน
ใชส้ำาหรบัรายการยาจากสมนุไพรทกุรายการ ไมว่า่จะเปน็ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ยาพฒันา

จากสมุนไพร ทั้งที่มีทะเบียนตำารับยา และรายการยาที่ผลิตใช้ภายในโรงพยาบาลที่อยู่ในเภสัชตำารับ 

โรงพยาบาลจากสมุนไพร (รพ.) ดังนี้

๑.๑) ระบบการคดัเลอืกยาตอ้งเปน็ไปตามความจำาเปน็ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นสขุภาพ

ของประเทศไทยเป็นหลัก

๑.๒) ต้องเป็นยาจากสมุนไพร ที่ปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน และมีสรรพคุณชัดเจน มีการระบุ

องค์ประกอบของสูตรตำารับตามสัดส่วนที่กำาหนด และได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยาจากสำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (เว้นแต่เป็นยาที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติยา เช่น  

เภสัชตำารับโรงพยาบาล หรือควบคุมกำากับโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

๑.๓) เป็นยาท่ีมีการผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร  

(GMP for Traditional Medicine) หรือตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมี

การควบคุมคุณภาพ (Quality control) เช่น การวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค 

โลหะหนัก การผันแปรของนำ้าหนักยา (Weight variation) เวลาการกระจายตัว (Disintegration time) 

และต้องมีการระบุทั้งวันผลิตและวันสิ้นอายุของยานั้น เป็นต้น

๑.๔) เป็นวัตถุดิบสมุนไพรท่ีผ่านการคัดเลือกตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย หรือตามตำารา

ยาที่รัฐมนตรีประกาศ/หรือเทียบเท่า หรือมีมาตรฐานตามข้อกำาหนดของวัตถุดิบและของตำารับตามเกณฑ์ที่

กำาหนดในตำารายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia; TP) และ/หรือตามตำารามาตรฐานยาจาก

สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia; THP ) ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกลไกและวิธีการ

ในการพัฒนาให้ยาที่ผลิตจากสมุนไพรนั้นให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๕) กรณีมีการพัฒนารูปแบบยา กรรมวิธีผลิต ข้อบ่งใช้ จะต้องมีหลักฐานประวัติการใช้ยาตาม

สูตรตำารับดั้งเดิม มีหลักฐานข้อมูลการพัฒนารูปแบบ เพื่อยืนยันสรรพคุณ ความคงตัวของยา มีการศึกษา

พิษเฉียบพลัน (acute toxicity test) พิษกึ่งเรื้อรัง (sub-chronic toxicity study) หรือพิษเรื้อรัง (chronic 

toxicity study) ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยทางคลินิก
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92 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑.๖) ในกรณีที่ยามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การพิจารณา แต่ไม่มีการข้ึนทะเบียนตำารับยา  

หรือไม่มีจำาหน่ายในประเทศ ให้กำาหนดรายการยาดังกล่าวไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเสนอเป็นยา 

กำาพร้า เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาการเข้าถึงยาดังกล่าวต่อไป

๑.๗) กรณีมีการใช้ยาในข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยา หรือระบุไว้ใน

เอกสารกำากับยา (off-label indication) นั้น แต่มีข้อมูลวิชาการเพิ่มขึ้น หรือมีความจำาเป็นในผู้ป่วย  

เพือ่เปน็การคุม้ครองผูป้ว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึบริการได้และเปน็มาตรฐานใหผู้้ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทย์

แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถให้บริการในสถานพยาบาลที่สังกัดได้ โดยให้ 

ดำาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังนี้

 ก) ขอความร่วมมือสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาประสานกับผู้ประกอบ

การเพื่อให้มาขึ้นทะเบียนข้อบ่งใช้ใหม่เพิ่มเติมให้เรียบร้อย

 ข) ในกรณีท่ีไมส่ามารถดำาเนนิการได้ตามขอ้ ก) หรอือยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ คณะอนกุรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้กำาหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ในการพิจารณาข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดยต้องมี

คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทุกข้อ

  (๑) มีหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ของยาในข้อบ่งใช้ดังกล่าวอย่างชัดเจน

  (๒) เป็นข้อบ่งใช้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับผู้ประกอบวิขาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลที่สังกัด แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาในประเทศไทย 

ทั้งนี้อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ

 ค) ขอความร่วมมือสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามข้อมูลในการใช้ยา

อย่างใกล้ชิด

๒) เกณฑ์จำาเพาะ
๒.๑) สำาหรับยาจากสมุนไพรได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยา แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ซ่ึงมีเกณฑ์ 

การพิจารณาจำาเพาะสำาหรับแต่ละกลุ่ม คือ

 กลุ่ม ก. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ เป็นยาจากสมุนไพรท่ีมีการใช้ตามองค์ความรู้

ดั้งเดิมหรือตามตำารายาแผนไทย และยาแผนไทยประยุกต์ หรือยาตำารับโดยใช้หลักการของการแพทย์ 

แผนไทยและเภสัชกรรมไทยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

 ๑) ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง

ตา่งๆ ทีอ่าจเกดิจากการใชย้า เปน็ตน้ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจากตำาราและองคค์วามรู้เดิมทางการแพทยแ์ผนไทย 

ประสบการณ์การใช้ยา หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงความปลอดภัยหรือพิษของตัวยาซึ่งเป็นองค์

ประกอบในสูตรตำารับ

 ๒) เปน็ยาทีม่กีารใชใ้นมนษุยก์นัอยา่งแพร่หลายมาต้ังแต่ด้ังเดิมสืบต่อกนัมาเปน็เวลานาน 

มีประสิทธิผลตามสรรพคุณที่ระบุในตำารายาที่รัฐมนตรีประกาศ เช่น ตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตำารายา

และตำาราเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยหรือต่างประเทศที่รัฐมนตรีประกาศ
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 ๓) โดยมีสูตรส่วนประกอบและข้อบ่งใช้ท่ีเหมาะสม มีขนาดรับประทานหรือขนาด 

การใช้ที่มีความแรง ตามพิกัดยาที่กำาหนด

 กลุ่ม ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร ได้แก่ ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน หรือ ยาพัฒนาจาก

สมุนไพรทั้งตำารับยาเดี่ยว และยาผสม มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

 ๑) ต้องมีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์ 

 ๒) เป็นยาจากสมุนไพรที่มีประสิทธิผลตามสรรพคุณที่ระบุในตำารายา หรือเภสัชตำารับทั้ง

ของไทยและของต่างประเทศ ข้อกำาหนดมาตรฐานวัตถุดิบ สูตรตำารับยา กรรมวิธีผลิตที่เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice-GMP) มีมาตรฐานของยาสำาเร็จรูป 

(specification of finished use) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (scientific evidence) ที่ยอมรับได้  

และมีความปลอดภัยที่มีหลักฐานทางวิขาการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

 ๓) สถานพยาบาลตอ้งจดัใหม้รีะบบ ตดิตามเพือ่เฝา้ระวงัความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้ยา

ในผูป้ว่ยเพือ่ตดิตามอาการไมพ่งึประสงค ์อนึง่ หากมปีญัหาเกดิขึน้ใหติ้ดตามอยา่งใกลช้ดิและรายงานใหค้ณะ

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทราบโดยด่วน เพื่อดำาเนินการตามสมควรต่อไป

๒.๒) สำาหรับยาทีผ่ลติใชภ้ายในโรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นเภสชัตำารบัโรงพยาบาลจากสมนุไพร (รพ.) 

 ๑) ยาที่คัดเลือกบรรจุใน “เภสัชตำารับโรงพยาบาลจากสมุนไพร” จะต้องเป็นสูตรตำารับที่

มีความปลอดภัย มีประสิทธิผล มีระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้มียาที่จำาเป็นจากสมุนไพรที่ 

เพียงพอในการตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน เพ่ือการพึ่ง

ตนเองท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศมีการผลิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ (ซึ่งเป็นการผลิตยาโดย

กระทรวง ทบวง กรม ในหนา้ท่ีป้องกนัหรอืบำาบดัโรค) อยูแ่ลว้เปน็สว่นใหญ ่และเปน็โรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพ 

และความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีกระบวนการผลิต การควบคุม

คุณภาพ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกัน

เรื่อง ความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐานของยา และเป็นตำารับยาใช้วัตถุดิบสมุนไพรใน

ประเทศเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชสมุนไพรของชุมชนแบบเกษตรอินทรีย์ หรือแบบไร้สารพิษ 

เพือ่ความปลอดภยัจากยาฆา่แมลงและสรา้งสรา้งสมดลุใหส้ิง่แวดลอ้ม ตลอดจนเปน็ยาทีม่สีตูรตำารบัทีส่ามารถ

อ้างอิงถึงผลการรักษา สรรพคุณ รูปแบบ ความแรง ขนาดวิธีใช้ ข้อห้ามใช้/ข้อระวังจากตำารายาแผนดั้งเดิม

หรือเอกสารวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ก) เป็นตำารบัยาจากสมนุไพรทีม่อียูใ่นตำารายาแผนไทยด้ังเดิม (ตามตำารายาทีร่ฐัมนตรี

ประกาศ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) หรือ

  ข) เป็นตำารับยาจากสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับ หรือมีประสบการณ์อย่างยาวนาน 

เกี่ยวกับการใช้ยาของท้องถิ่น หรือมีการศึกษาข้อมูลความรู้อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากตำารายา

แผนไทยรายงานทางวิชาการทั้งจากงานวิจัยผลการทดลองต่างๆ ทั้งงในและต่างประเทศ หรือ

  ค) มีข้อมูลการใช้ยาในโรงพยาบาลใน ผู้ป่วยอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ราย หรือ
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  ง) เป็นตำารับยาที่มีการผลิตและใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

 ๒) มีสูตรตำารับยาจากสมุนไพรที่มีส่วนประกอบ สรรพคุณ วิธีใช้ และข้อห้ามใช้/ข้อควร

ระวังที่ชัดเจน

 ๓) สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบติดตามเพื่อเผ้าระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ใน

ผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์ อนึ่ง หากมีปัญหาเกิดข้ึนให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทราบโดยด่วน เพื่อดำาเนินการตามสมควรต่อไป

๒) หลักประกันด้านคุณภาพยา

สำานักงานคณะกรรมการอาการและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ตามข้อกำาหนดมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ส่วนมาตรการส่งเสริมนั้น ควรมีการเผยแพร่ความรู้ 

ด้านแพทย์แผนไทยและการใช้ยาจากสมุนไพรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกสาขา และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ 

สง่เสรมิการผลติผลติภณัฑค์ณุภาพด ีเชน่ การประกวดผลิตภณัฑ์มาตรฐาน และการจัดอบรมหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีด่ใีนการผลติยาแกผู่ผ้ลติ ซึง่มาตรฐาน GMP ตามหลักเกณฑ์วธิกีารทีดี่ในการผลิตยา (ASEAN GMP) 

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ประกอบการได้มาตรฐานดังกล่าวจำานวน ๑๕ ราย และสถานที่

ผลิตยาแผนโบราณที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (ตามมาตรฐานเกียรติบัตร  

GMP ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีผู้ประกอบการได้มาตรฐานดังกล่าว จำานวน 

๒๗ ราย

โดยทั่วไปโรงพยาบาลต่างๆ มีการเตรียมยาในหลายรูปแบบอยู่แล้ว ดังนั้น การเตรียมยาจาก

สมุนไพรในโรงพยาบาลจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ ประกอบกับปัจจุบันมียาจากสมุนไพรหลายตำารับ

อยูใ่นบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิโรงพยาบาลควรมกีารเตรยีมยาจากสมนุไพร ตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีดี่ในการผลติ

ยาจากสมุนไพร

ประเด็นด้านคุณภาพมาตรฐานยาที่ควรให้ความสำาคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้คุณภาพ 

(MARKER) การปนเปื้อนจุลินทรีย์อันตราย การปนเปื้อนโลหะหนัก และความคงตัวของยา เป็นต้น

๓) ความปลอดภัย 

ยาจากสมุนไพรหรือยาแผนไทยรายการใหม่ หรือมีข้อบ่งใช้ใหม่ หรือมีรูปแบบใหม่ ซึ่งบรรจุใน

บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจะตอ้งจดัใหม้รีะบบการติดตามเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ (Health 

Product Vigilance Center: HPVC) ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแนวทางท่ีกำาหนด 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ยา และรวบรวมหลักฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย

ของการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ
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สำาหรับยาที่บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติต้องมีการติดตามความปลอดภัยตามระบบการ

รายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าโดยสมคัรใจของศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

(HPVC) และส่งแบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกๆ เดือน

๔) รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แบ่งเป็น ๒ ประเภทตามเกณฑ์การคัดเลือกยาจากสมุนไพร ได้แก่ ยาตามบัญชียาจากสมุนไพร 

(เป็นยาที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยา) และเภสัชตำารับโรงพยาบาล แต่หากแบ่งตามรูปแบบของยาแบ่งได้ 

๒ ประเภท ได้แก่ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร

ภาพที่ ๔.๑ โครงสร�างยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑) ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ โดยจำาแนกเป็น

 ๑.๑) ยารักษากลุ่มอาการทางเดินระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ 

ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกศ ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาหอมอินทจักร์

 ๑.๒) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ 

| ยากลุ่มขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาธาตุอบเชย 

ยาเบญจกูล ยาประสะกะเพรา ยาประสะกานพลู ยาประสะเจตพังคี ยามันทธาตุ ยามหาจักรใหญ่ ยาวิสัมพ

ยาใหญ่ ยาอภัยสาลี

| กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ได้แก่ ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาธรณีสัณฑฑะฆาต

| ยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสีย ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาเหลืองปิดสมุทร
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  | ยากลุม่บรรเทาอาการรดิสดีวงทวารหนกั ได้แก ่ยาเพชรสงัฆาต ยารดิสดีวงมหากาฬ

 ๑.๓) ยารักษากลุ่มอาการทางสูติดนารีศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้แก่ ยาประสะไพล ยาปลูก

ไฟธาตุ ยาไฟประลัยกัลป์ ยาไฟห้ากอง ยาเลือดงาม ยาสตรีหลังคลอด

 ๑.๔) ยาแก้ไข้ ได้แก่ ยาเขียวหอม ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะ

ใหญ่ ยามหานิลแท่งทอง ยาห้าราก

 ๑.๕) ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการไอ ได้แก่ ยาแก้ไอผสมกานพลู ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  

ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาประสะมะแว้ง ยาอำามฤควาที

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด ได้แก่ ยาปราบชมพูทวีป

  | ยาบำารุงโลหิต

 ๑.๖) ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ประกอบด้วย

 ๑.๗) ยาสำาหรับรับประทาน ได้แก่ ยากษัยเส้น ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยาธรณีสันฑะฆาต ยา

ผสมโคคลาน ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาสหัศธารา

  | ยาสำาหรับใช้ภายนอก ได้แก่ ยาขี้ผึ้งไพล ยาประคบ

  | ยาบำารุงธาตุ ปรับธาตุ ได้แก่ ยาเกสรมาศ ยาตรีพิกัด ยาเบญจกูล ยาปลูกไฟธาตุ

(๒) ยาพัฒนาจากสมุนไพร จำานวน ๒๑ รายการ

 ๒.๑) ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย

  | กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาขมิ้นชัน ยาขิง

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ได้แก่ ยาชุมเห็ดเทศ ยามะขามแขก

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย ได้แก่ ยากล้วย ยาฟ้าทะลายโจร

  | กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ยากล้วย

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ได้แก่ ยาขิง

 ๒.๒) ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร

 ๒.๓) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ได้แก่ ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ยาทิงเจอร์พลู 

ยาบัวบก ยาเปลือกมังคุด ยาพญายอ

 ๒.๔) ยารักษากลุ่มอาการของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ประกอบด้วย

  | ยาสำาหรับรับประทาน ได้แก่ ยาเถาวัลย์เปรียง

  | ยาสำาหรับภายนอก ได้แก่ ยาพริก ยาไพล ยานำ้ามันไพล

 ๒.๕) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง ยาหญ้า 

หนวดแมว

  | ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน ได้แก่ ยาบัวบก ยามะระขี้นก ยารางจืด ยาหญ้าปักกิ่ง

  | ยาถอนพิษเบื่อเมา ได้แก่ รางจืด

  | ยาลดความอยากบุหรี่ ได้แก่ ยาหญ้าดอกขาว
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๔.๕ การผลิตยาจากสมุนไพร

๑) ปริมาณและมูลค่าการผลิต

การผลิตประกอบด้วยหน่วยผลิตตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรม  

ทีมี่การผลติยาไทยและยาจากสมนุไพร โรงพยาบาลของรฐัทีม่กีารผลติยาไทยและยาจากสมนุไพรดว้ยเช่นกัน  

มีตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป กว่า ๘๐ แห่งทั่วประเทศที่มีการผลิตยาไทยและ 

ยาจากสมุนไพรเพื่อใช้ในสถานพยาบาลของตน ซ่ึงยาส่วนใหญ่เป็นยาจากสมุนไพรเดี่ยว เช่น ขมิ้นชัน  

ฟ้าทะลายโจร มะขามแขก เถาวัลย์เปรียง เป็นต้น การผลิตยาในรูปแบบตำารับยังมีน้อยมากและเป็นตำารับ

ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำาหรับการผลิตโดยภาคเอกชนทั่วประเทศจากข้อมูลของสำานักคณะกรรมการ

อาหารและยา พบว่า มีผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณในปี ๒๕๕๕ จำานวน ๑,๐๘๕ แห่ง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๔๐.๙๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๔๓ ซึ่งก็เป็นสถานที่ผลิตในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับโรงงาน

อุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิตยาแผนโบราณในปี ๒๕๕๓ จำานวน ๓,๑๔๖.๗๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

๓๖๕.๐๓ ภายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ดังตาราง ๔.๑ และ

 

ตาราง ๔.๑ จำานวนสถานที่ผลิตยา ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๑

พ.ศ. ยาแผนโบราณทั้งหมด (แห่ง)

๒๕๔๓ ๗๗๐

๒๕๔๔ ๘๓๑

๒๕๔๕ ๘๘๓

๒๕๔๖ ๙๐๓

๒๕๔๗ ๙๑๒

๒๕๔๘ ๘๗๙

๒๕๔๙ ๙๔๗

๒๕๕๐ ๙๙๖

๒๕๕๑ ๑,๐๑๓

๒๕๕๒ ๙๗๓

๒๕๕๓ ๑,๐๐๔

๒๕๕๔ ๑,๑๑๗

๒๕๕๕ ๑,๐๘๕

ที่มา: กองควบคุมยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตาราง ๔.๒ มูลค่าการผลิตยาแผนโบราณ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙

พ.ศ.
การผลิตยาแผนโบราณ (ล้านบาท)

สำาหรับมนุษย์ สำาหรับสัตว์ รวม

๒๕๔๓ ๖๗๕.๓๓๗ ๑.๓๔ ๖๗๖.๖๗๖

๒๕๔๔ ๗๓๖.๙๐๖ ๑.๖๐๙ ๗๓๘.๕๑๕

๒๕๔๕ ๘๖๘.๘๘๓ ๑.๔๙๕ ๘๗๐.๓๗๘

๒๕๔๖ ๑,๒๐๓.๓๙๐ ๑.๗๐๕ ๑,๒๐๕.๐๙๖

๒๕๔๗ ๑,๓๘๘.๖๖๙ ๓.๓๗๖ ๑,๓๙๒.๐๔๖

๒๕๔๘ ๑,๔๘๔.๘๓๘ ๒.๘๐๒ ๑,๔๘๗.๖๔๑

๒๕๔๙ ๒,๑๙๗.๒๖ ๓.๔๓๒ ๒,๒๐๐.๗๒๓

๒๕๕๐ ๒,๑๘๓.๙๗ ๔.๓๙ ๒,๑๘๘.๑๒

๒๕๕๑ ๒,๕๔๓.๑๕ ๔.๑๕ ๒,๕๔๗.๓๐

๒๕๕๒ ๒,๗๙๙.๒๙ ๔.๘๖ ๒,๘๐๔.๑๕

๒๕๕๓ ๓,๑๓๙.๘๗ ๖.๘๖ ๓,๑๔๖.๗๓

ที่มา: กองควบคุมยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒) อุตสาหกรรมที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good Manufacturing  

Practice; GMP) ขึ้นใช้เมื่อปี ๒๕๔๓ เป็นข้อกำาหนดท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต สร้าง 

ความมั่นใจให้กับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ว่าจะสามารถผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดในกระบวนการผลิต หรือหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็สามารถตรวจสอบและ 

แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พบว่ามีโรงงานเพียง ๒๕ โรงงาน เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  

(ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) จากโรงงานผลิตยาแผนโบราณ 

ทั้งสิ้น ๙๘๘ โรง ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ 

ข้อมูลจากการทำา SWOT analysis ของอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพรโดย  

รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี ๒๕๔๙ GMP  

เป็นภาวะคุกคามในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพร กล่าวคือ โรงงานส่วนใหญ่ใน 
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บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย 99

ภาคการผลิตเป็นโรงงานขนาดเล็กที่ใช้วิธีการบริหารแบบครอบครัว เครื่องจักรล้าสมัย ไม่มีศักยภาพใน 

การวิจัยและพัฒนา ไม่มีงบประมาณลงทุนพัฒนาโรงงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำาคัญ 

ของ GMP และแน่นอนว่าการผลิตย่อมไม่สามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐาน GMP ของยาจากสมุนไพรได้  

ประกอบกับการที่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย ทำาให้ขาด 

แรงจูงใจในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานเดียวกันได้ 

ในการสร้างและจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพร  

อาจต้องมีการจัดการตามศักยภาพของอุตสาหกรรม ดังนี้

อุตสาหกรรมยาที่ได้รับ GMP สมุนไพร จัดเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีแล้ว จะต้องมี

การพฒันาตอ่ยอดไปสูก่ารมหีลกัการปฎบิติัในหอ้งปฏบิติัการทีดี่ GLP (Good Laboratory Practices) ดว้ย 

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเรื่องความสะอาดและปริมาณ 

สารสำาคัญ ที่เกี่ยวโยงกับการจัดการความรู้เร่ืองวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการ 

เพาะปลูกที่ดี GAP (Good Agricultural Practices), การเก็บเกี่ยวที่ดี GHP (Good Harvesting  

Practices) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในท่ีสุด สุดท้ายท่ีควรพัฒนาคือ การพิสูจน์ประสิทธิภาพในคน 

(Good Clinical Practice; GCP)

อุตสาหกรรมยาที่ยังไม่ได้รับ GMP สมุนไพร แต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้สูง จากข้อมูล 

การศึกษาเมื่อปี ๒๕๔๙ พบว่ามีอยู่ประมาณร้อยละ ๑-๒ ซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็น 

โรงงานแบบเก่าท่ีมีการต่อเติมจากของเดิม การบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP จึงทำาได้ยาก 

ต้องใช้งบประมาณสูง และขาดความรู้ความเข้าใจ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการจัด

กระบวนการความรู้ ภาครัฐต้องพัฒนากลุ่มนักวิชาการพ่ีเล้ียง ซ่ึงทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 

อาจประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ โรงงานทีม่ปีระสบการณใ์นการทำา GMP มากอ่น วศิวกรทีมี่ความ

รู้เรื่องเครื่องจักรกลผลิตยาจากสมุนไพร เป็นต้น

อุตสาหกรรมยาที่ยังไม่ได้รับ GMP สมุนไพร และมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ตํ่า จะเป็น

อุตสาหกรรมยาขนาดเล็ก มีการผลิตแบบครัวเรือน การทำาให้ได้มาตรฐาน GMP สมุนไพร เป็นไปได้ยาก  

ใช้เงินลงทุนสูง แต่เป็นโรงงานท่ีโตมาจากธุรกิจครอบครัว มีการสืบทอดกันมายาวนาน มีสูตรตำารับยาที่มี 

การพิสูจน์การใช้มายาวนาน ถ้ารัฐประกาศบังคับใช้ GMP สมุนไพร ก็จะเป็นการทำาลายระบบการผลิต 

แบบเก่านี้ สูตรตำารับยาบางอย่างอาจสูญหายไปได้ แนวทางที่จะจัดการ คือ อาจจ้างโรงงานที่ได้ GMP 

สมุนไพรแล้วหรือโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาจากสมุนไพรดำาเนินการผลิตสูตรเหล่านั้น โดยมีการจัดการ 

ความรู้ร่วมกัน ท้ังในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ ขณะเดียวกันก็ควรมีองค์กรที่เข้ามา 

พัฒนา จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่ระบบมาตรฐาน GMP สมุนไพรต่อไป 

สำาหรับกลุ่มท่ีพัฒนามาตรฐานการผลิตไม่ได้ ก็จำาเป็นต้องจำากัดการจำาหน่ายให้อยู่ในชุมชน  

หรือใช้ในท้องถิ่นของตน
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๔.๖	การกระจายยาจากสมุนไพรในสังคมไทย

ช่องทางการกระจายยาจากสมุนไพรจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค อาจแบ่งได้ ดังนี้

๑) ผ่านร้านจำาหน่ายยาทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันที่ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะ จากข้อมูล

ของกองควบคมุยา สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา สถติิใบอนญุาตจำาหนา่ยยาแผนโบราณทัว่ประเทศ

จำานวน ๑,๓๘๒ ใบ และร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๘,๘๒๒ ใบ

๒) ร้านค้าทั่วไป กลุ่มยาที่สามารถจำาหน่ายได้เป็นกลุ่มของยาสามัญประจำาบ้าน ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำาบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็นตำารับยาที่รักษากลุ่มอาการ 

ได้แก่ ยาขับลม ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไข้ ยาแก้ร้อนใน ยาบรรเทาหัดอีสุกอีใส ยาแก้ลม 

วิงเวียน ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยากษัยเส้น/ยาบรรเทาอาการปวดเมี่อย (ทั้งยาสำาหรับรับประทานและ 

ใช้ภายนอก) ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ยาถ่ายพยาธิตัวกลม ยาบรรเทาอาการผื่นค้นตามผิวหนัง  

(ทั้งยาสำาหรับรับประทานและใช้ภายนอก) ยาแก้กลากเกลื้อน ยาแก้หิด ยาบรรเทาฝีแผล ยาทาแผลไฟไหม้ 

นำ้าร้อนลวก ยาบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย ยาบรรเทาอากรเจ็บคอ ยาแก้ลิ้นเป็นฝ้า 

นอกจากนี้ยังมีตำารับยาแผนโบราณท่ีได้รับการบรรจุเป็นยาสามัญประจำาบ้านได้แก่ ยา 

ประสะกะเพรา ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาประสะกานพลู ยาแสงหมึก ยามันทธาตุ ยาประสะเจตพังคี  

ยามหาจักใหญ่ ยาตรีหอม ยาธรณีสัณฑะฆาต ยาถ่าย ยาเหลืองปิดสมุทร ยาธาตุบรรจบ ยาจันทน์ลีลา  

ยาประสะจันทน์แดง ยาเขียวหอม ยามหานิลแท่งทอง ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมอินทจักร์ 

ยาหอมนวโกฐ ยาอำามฤควาที ยาประสะมะแว้ง ยาประสะไพล ยาประสะเปราะใหญ่

๓) สถานบริการระดับต่างๆ 

 | ผ่านสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งใน 

ระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่มีบริการรักษาด้วยสมุนไพรของสถานบริการสาธารณสุขที่กระจายอยู่

ทั่วประเทศ มีจำานวนถึง ๑,๙๒๓ แห่ง (ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑) ซึ่งบางแห่งเป็นสถานบริการที่มีการผลิตยาเพื่อใช้ใน

หน่วยงาน และผลิตเพื่อจำาหน่ายให้กับสถานพยาบาลอื่น

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมการกระจาย

ยาจากสมุนไพรในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ที่มีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐานมี 

การใช้ยาจากสมุนไพรพื้นฐาน ๕ รายการ มีจำานวนเพ่ิมขึ้น โดยเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำานวน 

ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๗๐ ของ รพ.สต. ทั่วประเทศ และคาดหวังให้มีการใช้ยาจากสมุนไพร 

ในหน่วยบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น คาดหวังให้เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกร้อยละ ๑๐

 | ผ่านสถานบริการแพทย์แผนไทยภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกแพทย์ 

แผนไทย

Report-1-5.indd   100 22/9/2556   14:46



บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย 101

๔.๗	 สถานการณ์การใช้ยาไทย/ยาจากสมุนไพรและการสั่งใช้ยาจาก
สมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพ

๑) สถานการณ์การใช้ยาไทย/ยาจากสมุนไพร

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่รวบรวมจากแบบสอบถามที่หน่วยบริการตอบกลับมายัง 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า จำานวนรายการการใช้ยาจากสมุนไพรในและ 

นอกบัญชียาหลักแห่งชาติในสถานบริการของรัฐ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๕๐ (๖ เดือน)  

มีจำานวนอย่างน้อย ๑๙,๐๖๐ ครั้ง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย ๑๐๓,๙๘๒,๗๕๐.๓๘ บาท แบ่งเป็น

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำานวนอย่างน้อย ๑๕,๒๐๗ คร้ัง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 

๓๕,๕๐๒๓๑๖.๑๐ บาท 

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำานวนอย่างน้อย ๓,๘๕๓ ครั้ง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 

๖๘,๔๘๐,๔๓๔.๒๘ บาท

จะเห็นได้ว่ามูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นสูงกว่ายาในบัญชียาหลัก อาจเป็นไปได้

ว่ายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักนั้นมีเพียง ๑๓ รายการ ซึ่งมิได้ครอบคลุมกลุ่มอาการของโรค สอดคล้อง

กับข้อมูลจาก โครงการบูรณาการ การแพทย์แผนไทยเข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ปี ๒๕๔๙ 

สำารวจการใช้ยาของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐส่วนภูมิภาค จำานวน ๓๓๓ แห่ง พบว่ามียานอกบัญชียา

หลักที่ใช้อยู่จำานวน ๖๕ ตำารับ ซึ่งมากกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติถึง ๕๒ รายการ

และจากการศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลรัฐที่ทำา 

การศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข จำานวน ๕๓๘ แห่ง ตอบกลับ 

๑๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ พบว่า โรงพยาบาลมีรายการยาจากสมุนไพรเฉลี่ย ๑๖.๐๖ รายการ  

เป็นยาจากสมุนไพรเดี่ยวรูปแบบแคปซูลมากท่ีสุดเฉล่ีย ๔.๑๕ รายการ รองลงมาเป็นยาใช้ภายนอก  

เฉลี่ย ๓.๕๕ รายการ และยาชงสมุนไพรเฉลี่ย ๒.๑๔ รายการ ร้อยละ ๕๐.๐๐ 

โรงพยาบาลมกีารใชย้าจากสมนุไพรทดแทนยาแผนปจัจบุนั ๑๐๐% โดยมรีายการยาเฉลีย่ ๑.๒๗ 

รายการ และรอ้ยละ ๗๖.๙๐ มกีารใชย้าจากสมนุไพรเสรมิหรอืทดแทนยาแผนปจัจบุนับางสว่น โดยมรีายการ

ยาเฉลี่ย ๓.๔๖ รายการ

โรงพยาบาลตา่งๆ มสีดัสว่นการใชย้าจากสมนุไพรเทยีบกบัยาแผนปจัจุบนัในป ี๒๕๕๕ มคีา่เฉลีย่ 

ร้อยละ ๒.๘๘ สูงกว่าปี ๒๕๕๔ ที่มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๕๕ แต่ก็ยังตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงกำาหนดที่ 

ร้อยละ ๕-๑๐ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๑.๕๐ มีแนวโน้มของสัดส่วนเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔  

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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แม้แพทย์แผนไทยร้อยละ ๗๙.๖๐ จะมีสิทธิ์ทำาการตรวจวินิจฉัยโรค และสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 

ให้ผู้ป่วย แต่การสั่งใช้ยาจากสมุนไพรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๗.๔๐ มาจากแพทย์แผนปัจจุบันที่ส่ังใช้ และ 

ร้อยละ ๗๘.๒๐ เป็นความต้องการของผู้ป่วย

ปัญหาอุปสรรคสำาคัญ ของการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร คือ การมีรายการยาจากสมุนไพร

น้อย ไม่เพียงพอกับโรคและอาการของผู้รับบริการ โรงพยาบาลไม่มีมาตรการส่งเสริมการใช้ และการผลิต 

ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง แพทย์แผนไทยไม่ได้ทำาการตรวจรักษาโรคและสั่งจ่ายยา 

จากข้อมูลของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า ในปี ๒๕๕๕  

มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศมี

ประมาณ ๓๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ ของการใช้ยาทั้งหมด ยาจากสมุนไพรที่ประชาชนนิยม

ใช้มากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ขมิ้นชันรักษาอาการระบบทางเดินอาหาร แน่นท้องจุกเสียด ท้องอืด  

ท้องเฟ้อ ไพลใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดบวม ฟกช้ำา เคล็ดขัดยอก และฟ้าทะลายโจรรักษาอาการของ

ระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ

๒) การสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของไทย คนไทยทุกคนเข้าถึงยาในระบบหลักประกันสุขภาพ  

ทั้ง ๓ ระบบ คือ รายการยาบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้น รายการยาจากสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นเป็น ๗๑ รายการ 

นั้น มีการสั่งใช้มากน้อยเพียงไร ในยาชื่อใดบ้าง ซึ่งฐานข้อมูลสถิตินั้น ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจาก 

ไม่สามารถหาข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบหลักประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ  

ส่วนข้อมูลท่ีได้จากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น เป็นข้อมูลที่ได้จาก แฟ้มการนำาเสนอของ  

นางอรจิตต์ บำารุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำานวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการการแพทย์แผนไทย สปสช. ดังนี้

(๑) การจัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖ ค่ายาจากสมุนไพรใน บัญชียาหลักแห่งชาติ

ได้ถูกคิดรวมในค่าหัวการให้บริการผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่เนื่องจาก สปสช. มีนโยบายในการส่งเสริมการแพทย์ 

แผนไทยด้วยการใช้กลไกการเงิน จึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการให้บริการการแพทย์แผนไทย ซึ่งรวม 

ยาจากสมุนไพร เป็นเงิน ๗.๒๐ บาท/หัวประชากร ดังตาราง ๔.๓ โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา 

การจา่ยค่าบริการ ดังแผนภาพที ่๔.๒ และรายละเอียดเกณฑก์ลาง ซึ่งเป็ยเกณฑ์ขัน้ตำา่ทีห่น่วยบรกิารประจำา

ต้องมี คือ 

 | มีแพทย์แผนไทยประจำา ณ หน่วยบริการ (คำาว่า แพทย์แผนไทยหมายถึง ผู้ที่จบ 

ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 |	มีการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมไทย ณ หน่วยบริการนั้น มีป้ายที่เห็นได้ชัดเจนประชาชนเข้า

ถึงง่าย
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| จะต้องมีแผนงานดำาเนินงานและการสนับสนุนเครือข่าย เช่น แผนการให้บริการ 

แผนการจัดหาทรัพยากรที่จำาเป็น (การสนับสนุนบุคลากร เรื่องยาจากสมุนไพร การจัดสรรงบค่าบริการให้

แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามผลงานบริการจริง)

ภาพที่ ๔.๒ แผนผังการจัดสรรค�าบริการแพทย�แผนไทย ป� ๒๕๕๖

ตาราง ๔.๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราการจ่ายค่าบริการ

ส่วนที่ เกณฑ์
หน่วยบริการที่มีสิทธิ

ได้รับงบ
เงื่อนไข อัตราการจ่าย

๑ เกณฑ์ศักยภาพ หน่วยบริการประจำา 

(CUP)

ต้องผ่านเกณฑ์กลางและ

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นที่

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท/CUP โดย 

อปสข. เห็นชอบ

๒ เกณฑ์ผลงานบริการ หน่วยบริการทุกแห่งที่

มีผลงานบริการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขที่ อปสข. เห็นชอบ

เป็นไปตามอัตราที่ 

อปสข. เห็นชอบ

Report-1-5.indd   103 22/9/2556   14:46



104 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๒) จำานวนรายการยาจากสมุนไพร ที่มีการสั่งใช้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 เปน็ยาในบญัชยีาหลกั ๖๕ รายการ ในรายการบญัชยีาหลักจากสมนุไพรทัง้ส้ิน ๗๑ รายการ 

คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๕ และใช้ยานอกบัญชียาหลักอีก ๒๘๕ รายการ คิดเป็นร้อยละยาจากบัญชียาหลักต่อ

รายการยาจากสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ เท่ากับ ๑๘.๖

 รายการยาจากสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มาก ๑๐ อันดับ มีรายละเอียด ดังแผนภูมิที่ ๓

ภาพที่ ๔.๓ ๑๐ อันดับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติที่มีการสั�งใช�มากที่สุด

(๓) จำานวนหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๘๑๕๒ 

แห่ง แยกตามประเภทสถานพยาบาล ดังรายละเอียดในตาราง ๔.๔

ตาราง ๔.๔ จำานวนหน่วยบรกิารท่ีมกีารสัง่ใชย้าจากสมนุไพร แยกตามประเภทสถานพยาบาล ปงีบประมาณ 

๒๕๕๕

ประเภท หน่วยบริการทั้งหมด มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ร้อยละ

รพ.สต. ๑๐,๓๖๙ ๗,๘๘๓ ๗๖.๐๒

รพช. ๗๔๐ ๖๖๔ ๘๙.๗๓

รพท./รพศ. ๙๔ ๗๖ ๘๐.๘๕

อื่นๆ ๓๖๒ ๒๙ ๘.๐๓

ที่มา: OP Individual data ณ พ.ย. ๕๕ **ไม่รวม กทม.**
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