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เบญจอำมฤตย ผมวานาสนใจและจะตองขยับทำ
กันตอ สวนหลายเรื่องที่ยังไมเคยทำและคิดวานา
สนใจมีมากพอสมควร ตัวอยางเชน เรื่องการใชมณีเวช 
ANC ในหองคลอด หลังคลอด และคลินิกสุขภาพ
เด็กดี ตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลกำลังเก็บขอมูลอยู
กรมควรจะใชประโยชนจากตรงนี้ อาจจะไปคุยกับ
เขาแลวขอเปนโตโผเรื่องนี้ไปเลย โดยผมอยากจะให 
Approach เปนเขต สมมุติ ในหองคลอดของแตละ
โรงพยาบาลแตละเขตนั้น มี Inclusion criteria case 
ที่นาจะนำมาศึกษาอยางไรบาง เปนกระบวนการไหน 
เมื่อไหร อยางไรบาง และถาตองเก็บขอมูลมา จะเก็บ
อะไรบาง ตัวแปรมีกี่ตวั

 กรมการแพทยแผนไทยฯ มี ‘แบรนด’ ที่เปน
จุดแข็งไมเหมือนใคร แตยังจำเปนตองมีการสราง
และพัฒนาศาสตรตางๆ ใหนาเชื่อถือ ดวยการศึกษา
วิจัยเรื่องตางๆ อยางแนชัดกอนที่กรมจะไปติดตั้ง
บริการการแพทยแผนไทย หรือแมแตการทำหนาที่
เปน Promotor ไปชวยใครตอใครพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรใหมๆ ใหตรงตามตองการของคนยุคสมัย
ปจจุบัน ก็ตองมีเอกสารหลักฐานอางอิงอยางนาเชื่อถือ
เชนเดียวกัน รวมถึงตองพัฒนาระบบขอมูลตางๆ 
ใหสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนเรื่อง Services กับ Products  

 ในเอกสารบางเรื่องที่กรมไดศึกษาเบื้องตน
และมีผลงานมาแลว ดังเชน เรื ่องยาตำรับเรื ่อง 
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 ...ตรงนี ้กรมอาจจะออกแบบการวิจัยเอง 
หาทีมมาชวยกันออกแบบ ชวยกันเก็บขอมูล แลวมา
ประมวลผลดวยกัน และเอาผลไปใชประโยชนรวมกัน 
ถาทำไดเขตละ ๒ โรงพยาบาล ผมคิดวาการขยายตัว
เรื่องนี้ไปทั่วประเทศไทยคงไมไกลเกินจริง 

 ผมเห็นวา คนของกรมจำเปนตองออกไปดูงาน
ภายนอกใหมากขึ้น สามารถทำหนาที่เปน Promotor 
บอกคนโนนคนนี้ใหทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได เพราะยังมี
เรื่องของสมุนไพรอีกมากมายที่หลายตอหลายคน
ไดนำภูมิปญญามาใชรักษาอาการเจ็บปวยแลวไดผล 

 มีตัวอยางหนึ่งที่ไปผมไดไปดูงานมา เปนการนำ 
สมุนไพรมารักษาแผลเบาหวานโดยที่ไมตองตัดนิ้ว 
นองที่ รพ.สต. ที่กระบี่คนหนึ่งนำรูปคนไขรายหนึ่ง
ที่เปนแผลเหวอหวะมาใหผมดู บอกวา คนไขเปน
เบาหวาน ไมยอมใหแพทยตัดนิ้ว ซึ่งเริ่มลามไปถึงมือ 
เธอเลยตัดสินใจปรุงยาที่มีสวนผสมของขมิ้นชันมาทา
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รักษาแผลใหคนไข ซึ่งผมคิดวาเธอไดนำองคความรู
ดั้งเดิมที่มีอยูมาปรุงยานั้น  สุดทายแผลเหวอะหวะ
ของคนไขรายนี้ก็หายสนิทโดยที่ไมตองตัดทั้งมือ
และนิ้ว

 กรมตองคุยกับทีมสาธารณสุขจังหวัดจัดทำ
ขั้นตอนวิจัยในแตละพื้นที่ กำหนดขนาดตัวอยางที่
เหมาะสมและมากพอที่จะสามารถสรุปผลงานวิจัย
ของเขาเองได อาจจะเปนงานวิจัยของ ๑ โรงพยาบาล  
๑ ผลงานวิจัยของจังหวัด และ ๑ ผลงานวิจัยของ
ประเทศได ซึ่งทุกๆ คนจะไดรับประโยชนรวมกัน 
ซึ่งปนี ้กรมเริ ่มพัฒนานักวิจัยดานแพทยแผนไทย
ของทั้ง ๔ ภาคมีเรื่องที่เสนอมาและคัดเลือกเพื่อให
การสนับการทำวิจัยมากกวา ๔๐ เรื่อง ภายใตการให
การดูแล เปนพี่เลี้ยงของอาจารยจากมหาวิทยาลัย
ในทุกภูมิภาค 

 สำคัญอยูที่วิธีคิด ความเขาใจ และการกาวเดิน
ไปขางหนา ถาเดินไปเรื่อยๆ ผมเชื่อวา จะประสบ
ความสำเร็จและเห็นความกาวหนาในการขับเคลื่อน
งานได 

 เรื่องของผลิตภัณฑสมุนไพร ที่เปน Demand 
pull ใหคนใชสมุนไพรมีความมั่นใจและใชสมุนไพร
ตอเนื่องไปจะทำอยางไรนั้น มีประเด็นคือ จะตองทำ
ใหคนที่ยังไมเคยใชผลิตภัณฑสมุนไพรไทยไดลองใช 

 ผมเคยพูดเลนๆ แตตองทำใหจริง ตัวอยางเชน 
ทำอยางไรใหวัยรุนไทยจะหันกลับมาดื่มน้ำขมิ้นชัน
แทนชาเขียว...อมยาหอมไทยแทนอมยาฝรั ่ง
บางยี่หอ...? 

 เรื่องนี้ผมวามันเปนเชิงสัญลักษณและเปน
เรื่องใหญทีเดียวที่จะตองทำกัน!! 
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 สมุนไพรมีศักยภาพในตัวเองอยูแลว ถาคน
ทั่วไปใชแคตาที่เห็นก็ไมรูสึกรับรูและไมสนใจอยากจะ
ลองชิม บางคนเห็นแค Packaging เห็นเม็ดยา ก็บอก
วายานี้เปนเรื่องของลุง แตถาเราเติมแตงกลิ่นใหปลุกเรา
ความสนใจ ใชบรรจุภัณฑที่สวยงาม เมื่อใครไดลิ้มลอง
อมยาสมุนไพรแลว ผมเชื่อวาจะไปได 

 ผมเคยลองดื่มน้ำขมิ้นชันในบางที่ รสชาติ
เหมือนสมุนไพรอยางไรอยางนั้น แตพอไดไปลองชิม
น้ำขมิ้นชันที่สุราษฎรธานีอรอยมาก ปรากฏวา เขาใช
น้ำขิงชวยแตงรส อีกครั ้งที ่ผมไดไปชิมน้ำยานาง

ที่หมูบานแหงหนึ่ง สีเขียวปเลย ดูไมนาดื่ม แตพอ
ไดชิมแลวอรอยมาก เขาบอกวา ที่ศูนยเด็กเล็กของ
หมูบานนี้ เด็กๆ ชอบดื่มกันมาก ผมเลยถาม อสม. 
ที่นั่น วาทำอยางไรถึงมีรสชาติเปนอยางนี้ เขาบอก
ปรุงรสดวยน้ำมะนาว

 สิ่งผมไดความรูจากอาจารยยิ่งยง อดีตคณบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บอกวา สมุนไพร
สามารถใชองคความรูทาง Food science มาแตงสี 
แตงกลิ่น แตงรส ใหนาสนใจและนำไปปรับใชกับยา
ตำรับไดเชนกัน ผมเองเปนคนชอบคิดชอบถามอยูแลว 
เวลาไปเยี่ยมชาวบานมักชอบถามวา พอไดตำรับยา
สมุนไพรมาแลวตองนำกลับไปตมที่บานตอ แตละคน
ทำกันอยางไรบาง บางคนบอกไมอยากเอาตมที่บาน
เพราะไมสะดวก ผมเลยถามนองแพทยแผนไทยไปวา 
แลวจะทำอยางไร เขาบอกวาก็ตมใสขวดใหเอากลับ
ไปบานเลย ผมยังถามเขาตอไปอีกวา เคยเห็นที่เขา
ทำน้ำสมุนไพร
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ใสเปนถุงๆ ขายเหมือนน้ำเกกฮวยไหม เขาก็เคยเห็น 
บอกวาถาตัดถุงแลวเทใสแกวดื่มก็จะงายขึ้น

 แตยังมีเรื่องของภูมิปญญา ที่วา การตมยา
สมุนไพร โดยปกติมีการตมน้ำครั้งที่ ๑ ไดน้ำสมุนไพร
ที่มีตัวยาเขมขนมาก พอตมครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ตัวยา
จะเจือจางลง ถามวาทำไมตองใหรับประทานยา
แบบนั้น เพราะวาวันแรกมีอาการปวยไขมาก ตองได
รับยาที ่เขมขน วันตอมาอาการลดลง เลยตมน้ำ
สมุนไพรอีกหลายๆ ครั้งรักษาอาการตอไปอีก 

 หากคุณใชเครื่องจักรผลิตน้ำยาสมุนไพรใสถุง 
จะทำอยางไรถึงจะไดตรงตามภูมิปญญาดังกลาว ก็ไม
เห็นยาก ก็ใชเครื่องตมภายในวันเดียวกันแตหลายน้ำ 
ตมเสร็จก็เอามาแลวตมใหมก็ไดตามภูมิปญญา 
ตมครั้งแรกได ๔ ถุง แลวก็ตมใหมใหไดอีก ๔ ถุง ซึ่ง 
๔ ถุงแรก บอกใหคนไขดื่มภายใน ๒ วันแรก นั่นคือ
ทุกเรื่องมันตองมีการนำไปประยุกตใชทั้งหมด
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 ตอนที่ผมไปงานมหกรรมสมุนไพรที่จังหวัดเลย 
ผมเดินไปชิมน้ำสมุนไพรทุกบูธตางๆ เลย สวนใหญ
มักทำน้ำสมุนไพรใหชิม พอถึงบูธเกือบสุดทาย เรียก
ชื่อวา ‘น้ำสาบาน’ ผมบอกขอไปดื่มบูธอื่นกอน เพราะ
ดูแลวหากดื่ม ‘น้ำสาบาน’ ไป ผมคงจะไปลองดื่มน้ำ
สมุนไพรอื่นอีกไมไดแลว มันก็เปนจริงอยางที่คิด

 
รสชาติสมุนไพรของ ‘น้ำสาบาน’ ขมมากๆ ผมเลย
ถามไปวา คนที่ไมสบายอยูแลว ตองดื่มของขมๆ 
อยางนี้ไหม ทำไมไมทำใหมันมีรสชาติกลมกลอม
กวานี้ จะดื่มไดทานกันงายขึ้น โดยที่คุณสมบัติของ

  

ยาไมเปลี่ยน เหมือนยาแกไอมะขามปอม หลายคน
บอกวารสชาติอรอย หายไอแลวก็ยังจิบทานตอ
จนหมดขวด 

 เพราะฉะนั้น นี่คือเรื่องของ Food science 
ทั้งสี ทั้งกลิ ่น ทั้งรส ที่นำมาใชในการปรุงแตง
รสชาติ...นี่คือเสนหของสมุนไพรไทย ซึ่งตองใช
องคความรู ปจจุบันไปปรับใชใหเหมาะกับคน
ยุคสมัยปจจุบัน 

 และเรื่องเหลานี้ กรมการแพทยแผนไทยฯ 
ตองพยายามทำเปนตัวอยาง ตองมีเปาหมาย 
แลวคอยๆ ขับเคลื่อนกันไป

 การสนับสนุน Services และ Products 
เรื่องสุดทายที่ผมคิดวาสำคัญ คือ การพัฒนาระบบ
ขอมูลใหตอบโจทยเรื่องนี้ ปจจุบันกรมฯไดมีการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศการบริการการแพทยแผนไทยฯ 
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ใหใชไดงายขึ้น โดยใชขอมูลที่ประมวลผลจาก HDC มาพัฒนา
เปนแอพ (HDC-TTM Service Application) แตยังมี
ประเด็นใหญที่กรมตองคิดตอ คือ การคียขอมูลบันทึกการ
บริการการแพทยแผนไทยที่ประชาชนเขามาใชบริการในระบบ
บริการสุขภาพนั้น จะตองชัดเจน จะตองพัฒนาขอมูลที่งาย
ตอการประมวลผล แลวใหจังหวัดดึงขอมูลมาใชประโยชนได 

 นั่นก็คือ ทางจังหวัดสามารถทำและใช Reports 
จาก Records ของเขาเอง และสามารถแกไขขอมูลผิดถูก
ไดเอง โดยขอมูลจะครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบันได 
คนออกแรงคียขอมูล คนตรวจสอบขอมูล ตองไดใชประโยชน
จากขอมลูที่เขาลงแรงไป
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