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 ผมขอขายแนวคิดในการขับเคลื ่อนเร ื ่อง 
Wisdom ที่จะเขามาเชื่อมตอกับเรื่องของ Services 
กับ Products โดยใช Wisdom เปนตัวตั้ง โดยเริ่ม
จากจากตัว Products กอน

 Products แรก คือ ผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่เปนยาสมุนไพรทั้งยาเดี่ยวและยาตำรับ 

 ในชวงป ๒๕๖๐ ที่ผมมารับตำแหนงอธิบดีกรม
การแพทยแผนไทยฯ นั้น นับวาโชคดีที่มีแผนแมบท
แหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เกิดขึ้นพอดี ทำใหมีขอสั่งการ

๓. Products กลุมแรก 
ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่เปนยาเดี่ยวและยาตำรับ ตองพัฒนาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานและราคาไมแพงเพื่อลดการใชยาจากตางประเทศ โดยนำ Products 
ไปเชื่อมกับ Services ภายใต Wisdom

จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
ที่วา... 

 “ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงาน
ที่เกี ่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงพาณิชย พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให
สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เปนที่ยอมรับและสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
แปรรูปจากสมุนไพรไทยดวย” 

 ตรงนี้เองที่สงผลใหเกิดการขับเคลื่อนสมุนไพร
ตามนโยบายรัฐบาลตามมามากมาย
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 เวลาผมไปนำเสนอเรื่องสมุนไพรกับคนนอก
กระทรวง เห็นไดชัดวาเริ ่มมีการมองทิศทางการ
ทำงานตรงกันแลว นั่นก็คือ การไปขับเคลื่อนเรื่อง
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่คนสวนใหญรูจักกันดีที่สุด ไดแก 
สมุนไพรที่เปนยา ทั้งเปนยาเดี่ยวและยาตำรับ  
 ถาถามกันตอไปอีกวา ในสมุนไพรที่เปนยา
นั้นมีอะไรบาง?
 เราก็ม ียาสมุนไพรไทยในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ซึ่งคนในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอง แทบจะไมรูจักและไมคอยไดสั่งจายใหคนปวยไข
กันเทาไหร ยาตำรับยิ่งไมตองพูดถึง เพราะยังไมคอยรู
ถึงสรรพคุณยา ทั้งไมเขาใจและไมมั่นใจวายาสมุนไพร
ไทยนั้นปลอดภัยและรักษาโรคไดจริงหรือไมแคไหน?
 ประเด็นสำคัญของ Products ตัวที่หนึ่ง
ที่เปนสมุนไพรคือ ตองมีราคาไมสูงนัก เพราะถา
ราคาสูงชาวบานจะไมเขาถึง แมกระทั่งในระบบ
บริการสาธารณสุขเอง ยาสมุนไพรยังเขาไปใน

โรงพยาบาลไมไดเลยเพราะมักจะโดนกำแพงเรื่อง
ราคาที่ยังสูงอยู 
 ประเด็นเรื่องใหญตอมาคือ ตองมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน ซึ่งเปนเรื ่องที่มักโดนถามประจำ วา
สมุนไพรที่ใหชาวบานรับประทานไปนั้น มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพจริงหรือไม...?
 ถาอยางนั้นเรื่องคุณภาพของยาสมุนไพรจะ
วัดกันอยางไร...หลักๆ ก็จะวัดจากมาตรฐาน ๒ ตัว
ดวยกัน ไดแก
 ๑) เรื่องมาตรฐานการผลิต ที่พูดคุยกันมา
ตลอดถึงการผลิตที่เปนที่ยอมรับกันก็คือ จะตองได
มาตรฐานการผลิต GMP๑ (Good Manufacturing 
Practice) ตอนนี้ถามวา ยาสมุนไพรที่โรงพยาบาล
ทั้งหลายซื้อและสั่งจายใหคนไขนั้นมาจากที่ไหนบาง 
ปรากฏวา สวนหนึ่งมาจากบัญชียาหลักแหงชาติ๒
อีกสวนหนึ่งซื้อกันเอง และอีกสวนหนึ่งโรงพยาบาล
เปนผูผลิตเอง 



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน”๑๓

 พอมาทบทวนสถานการณ พบวา โรงพยาบาล
ที่สามารถผลิตยาสมุนไพรไดเองมีอยูเพียง ๗๑ แหง 
จากจำนวนโรงพยาบาลที่มีอยูเกือบ ๑,๐๐๐ แหง 
(ไมรวม รพ.สต.) โดยที่กรมการแพทยแผนไทยฯ 
ใหเขาไปใหการสนับสนุน และบางสวนโรงพยาบาล
ก็ทำการผลิตเอง 

 เมื่อดูขอมูลใหลึกลงไปอีก พบวา โรงพยาบาล
ที่ผลิตยาสมุนไพรไทยใชจริงซึ่งอยูในแผนที่กรมจะ
พัฒนารวมกับเขตมีอยูเพียง ๔๗ แหง ไดมาตรฐาน
การผลิต GMP แลวเพียงแค ๒๗ แหงเทานั้นเอง 
ที่เหลืออีก ๒๐ แหง ที่ผลิตยาสมุนไพรยังไมผาน 
GMP… 

๑ GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต ทั้งยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
โดยวัตถุประสงคขั้นพื้นฐาน คือ การทำใหแนใจวาผลิตภัณฑทุกชนิดมี คุณภาพและมีความปลอดภัยตอการบริโภคอยางตอเนื่อง
๒ ปจจุบันยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ มีอยู ๗๔ รายการ

 ถามวา...จะตอบคำถามชาวบานเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยของยาสมุนไพรไดไหม?...ก็ตอบ
ไมได!

 ๒) มาตรฐานผลิตภัณฑ เปนเรื่องของการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรกอนที่จะนำมา
ผลิตเปนยาสมุนไพร ซึ่งตองไดมาตรฐานโดยที่มีสาร
ปนเปอนไมเกินตามมาตรฐานกำหนด...ไมใชเปนการ
ปลูกสมุนไพรไปพรอมกับการใชยาฆาหญา ยาฆาแมลง 
รวมไปถึงตองมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลาที่
เหมาะสมดวย เพราะถาเราเก็บในเวลาไมเหมาะสม 
สารและตัวยาที่จะนำมาผลิตสมุนไพรก็จะไมดีไมได
คุณภาพ  
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 มาตรฐานที่ใชวัดและเปนตัวกำหนดคุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพร อยางนอยๆ ตองไดมาตรฐาน
การเพาะปลูก GAP๓ หากไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อินทรียหรือผลผลิตอินทรีย (Organic Products) 
ก็ยิ่งดี...ที่รูจักและมีการนำมาตรฐานแบบ Organic 
มาใชกันนานแลว เห็นจะเปน มาตรฐานเกษตร
อินทรีย IFOAM ซึ่งสมาพันธเกษตรอินทรียนานา
ชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements: IFOAM) สหรัฐ
อเมริกาเปนผูพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย
นี้ขึ้นมา

๓ GAP (Good Agricultural Practice) หมายถึง แนวทาง
ในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตั้งแต การเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหได
ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตอการบริโภค
โดยหลักการนี้ไดรับการกำหนดโดยองคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO)



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๑๕

 ถาบอกวาคิดแลว...มีผลงานวิจัย ทำวิจัย
กันมาเปนเวลา ๕ ป ๑๐ ป แตก็ยังโดนถามตอไป
อีกวา ผลงานวิจัยตัวนี้มีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
นอยไป (Sample size) หรือไม ควรจะเพิ่มกลุม
ตัวอยางในการศึกษาอีกไดไหม ตอนนี้จึงเปนที่มาของ
การทำวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งกรมไดสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยโดยจะเก็บขอมูล ใน ๗ โรงพยาบาลใหญ 
เชน โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลสวรรค
ประชารักษ 

 สวนทางกรมเอง ก็ไดรับความกรุณาจาก
อาจารยผูใหญหลายทานใหคำแนะนำวา ตองไปหารือ
กับราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย หากทาง
ราชวิทยาอายุรแพทยยอมรับการนำฟาทะลายโจรกับ
ขมิ้นชันไปใชรักษาอาการเจ็บปวยได ก็จะทำใหลูกศิษย
ทั้งหลายนำยาสมุนไพรทั้งสองตัวนี้ไปใช และจะเปน
แนวทางในการรักษาในระบบบริการสุขภาพไดเลย

 ปจจุบันโชคดีตรงที ่ม ี ฟาทะลายโจรกับ
ขมิ้นชัน ซึ่งเปนสมุนไพรไทยที่ผานงานวิจัยมานาน
เปนสิบๆ ป ทั้งเปนสมุนไพรสองอันดับแรกที่ปลัด
กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกไปจนเปนที่ยอมรับ
และชาวบานชื่นชมมาก ซึ่งเราจะตองมาพูดคุยกัน
อยางจริงจังวา...ทำอยางไรจึงจะนำสมุนไพรทั้ง
สองตัวนี้เขาสูระบบบริการสุขภาพใหได ถานำเขา
ระบบไมได ก็แปลวา แพทยแผนปจจุบันไมยอมรับ 
บุคลากรสาธารณสุขปจจุบันก็ไมมั่นใจ และไมสั่งจาย
ยาสมุนไพรนี้ใหชาวบาน

 ผมคิดวาเรื่องนี้สำคัญ...เปนเรื่องแรกที่จะ
ตองทำใหฟาทะลายโจรกับขมิ้นชันเกิดขึ้นกอนยา
สมุนไพรอื ่นๆ เมื ่อยาสมุนไพรสองตัวนี ้เกิดแลว 
ยาสมุนไพรตัวอื่นๆ อีกหลายตัวก็จะเกิดขึ้นตามมา 
จากนั้นก็จะสามารถนำไปขยายผลไดในระยะยาว
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 ผมเชื่อวา อีกประมาณ ๖ เดือนถึง ๑ ป ถา
ผลงานศึกษาวิจัยสมุนไพรทั้งสองตัวดังที่วาออกมา
เมื่อไหร ราชวิทยาลัยฯ คงจะตองยอมรับ และจะ
สามารถนำสมุนไพรฟาทะลายโจรกับขมิ้นชันนี้เขาสู
ระบบบริการไดตอไป 

 อันที่จริงสมุนไพรเปนเรื่องที่เรารูจักมักคุนกัน
ที่สุด และจะเปนอนาคตของประเทศไทยดวย เพราะ
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดพูดถึงเรื่อง
ของ ‘Thailand 4.0.’ มีเปาหมายสำคัญคือ ลดความ
เหลื่อมล้ำ การลดความเหลื่อมล้ำก็เพื่อตองการให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยนืนั่นเอง 

ธุรกิจประเภทไหนที่จะลดความเหลื่อมล้ำได...?

 ผมคิดวา เรื ่องการเกษตรเปนพื้นฐานของ
ประเทศไทย ที่ผานมาเราปลูกพืชหลายชนิด มีการ
เพาะปลูกกันมากจนราคาตก สมุนไพรจึงเปนพืช

ตัวหนึ่งซึ่งรัฐบาลและหลายๆ คนมองวา ถาสามารถ
ทำใหมูลคาสูงขึ้น สิ่งที่จะไดรับจะตกอยูกับชาวบาน
โดยตรง นั่นก็คือ เปนการกระจายรายไดไปสูพี่นอง
เกษตรกร ทำใหแผนแมบทแหงชาติ วาดวยสมุนไพร
ไทยเกิดขึ้นมา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไป
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

 เปาหมายเรื่องสมุนไพรในแผนแมบทนี้ ได
กำหนดวา จะเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
จาก ๑๘๐,๐๐๐ ลานบาท เปน ๓๒๐,๐๐๐ ลานบาท 
ภายในระยะเวลา ๕ ป ของแผนแมบทฉบับที่ ๑ 
ตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นกอนป ๒๕๖๐ 
มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรที่อยูประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ 
ลานบาทนั้น ถาเราขับเคลื่อนตรงนี้ใหเปนไปตามแผน 
นาจะเพิ่มมูลคาถึง ๓๒๐,๐๐๐ ลานบาท ไดไมยากนัก
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 ยกตัวอยาง ปจจุบันคนไทยรับประทานยา
ลดไขมันกันเยอะ มีมูลคาสูงมากปละเปนพันเปนหมื่น
ลานบาท ฉะนั้น เราตองมาดูวา สมุนไพรตัวไหนที่จะ
นำมาใชทดแทนยาลดไขมันที่นำเขาจากตางประเทศ 
ซึ่งตองใชวัตถุดิบมาจากตางประเทศทั้งหมด

 เชนเดียวกับยารักษาโรคมะเร็ง ตอนนี้ยังไม
พบยาสมุนไพรตัวใดเลยที่จะรักษามะเร็งได เราตองนำ
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานมาใช  
โดยใหตั้งตนจากการทบทวนทั้งหมดดูกอนวา มียา
สมุนไพรตัวไหนรักษามะเร็งไดบาง มีสูตรตำรับแพทย
พื้นบานคนไหนบางที่บอกรักษามะเร็ง หรือที่ชาวบาน
บางคนบอกวา ยาสมุนไพรตัวนี้รักษามะเร็งได สูตรนี้
รักษามะเร็งได ยาสมุนไพรของจีนที่รักษามะเร็งได 
จากนั้นมาดูตอวา สมุนไพรตัวไหนมีสรรพคุณทางยา
เปนอยางไร แลวนำหลักทางวิทยาศาสตรไปอธิบาย 
ตั้งเปนโจทยการวิจัยขึ้นมา

  ผลิตภัณฑสมุนไพรในสวนที่เปนยาสมุนไพร 
ผมเห็นวา ถาเราทำตรงนี้ดีๆ นาจะลดมูลคาการนำเขา
ยาจากตางประเทศไดปละประมาณ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ 
ลานบาท ซึ่งเปนตัวเลขที่ยังไมสูงมาก ยกเวน เรามี
สมุนไพรที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได จึงจะสามารถ
ทดแทนยาแผนปจจุบันที่มีมูลคาสูงๆ ได 

 สิ่งที่ตองทำคือ ศึกษาวิจัยสมุนไพรที่จะไป
เพิ่มมูลคายาสมุนไพรใหขยับถึง ๑๐,๐๐๐ ลานบาท!

 โดยไปดูยาแผนปจจุบันที่หนวยงานบริการ
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใชอยู  วามี
ตัวไหนบางที่มีมูลคาสูงสุด ๑๐ อันดับแรก แลวนำ
ตัวเปนตัวตั้งและพิจารณาวา ยาสมุนไพรตัวไหนจะ
ไปทดแทนยาแผนปจจุบัน ๑๐ ตัวนั้นไดบาง? 



นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๑๘

 การเริ่มตนของการทำงานวิจัย ตองทบทวน
วรรณกรรม (Review Literature) เลยวา ยาสมุนไพร
ที่เปนสูตรตำรับทั้งหลายในการรักษามะเร็งมีของ
ใครบาง ตำรับหลวงมีไหม เพราะกรมทำ Wisdom 
มามากแลว ตองหาทีมมาทำการทบทวนเลยวามีอะไร
อยางไร แลวตั้งโจทยวิจัยลงมือทำกันอยางจริงจัง 

 การวิจัยตอไปในอนาคตจะตองเปลี ่ยน
รูปแบบใหม เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยขับเคลื่อน
ดวย Supply-side ตลอด เวลามีคนมาขอทุนวิจัย
จากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่มีเงิน
กองทุนอยู ๙๐-๑๐๐ ลานบาท ซึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่ดี 
ปรากฏวา พอใหทุนเขาไปทำ ๑-๒ ปเสร็จ ไดผลงาน
วิจัยออกมา ถามวา...ไดประโยชนอะไรไหม ก็ปรากฏ
วาไดบางไมไดบาง 

 ตอไปนี ้...กองทุนภูม ิป ญญาการแพทย
แผนไทยจะตองตั ้งโจทยใหม กำหนดแนวทาง
การทำงานใหชัดเจนไปเลย เชน อยากไดคนมา
ทำวิจัยเพื่อจะไดรูวาสมุนไพรตัวนี้รักษามะเร็งได
ใชหรือไม สมุนไพรตัวนี ้ลดไขมันในเลือดไดใช
หรือไม 
 เวลาหาคนมาทำวิจัย ตองคาดหวังไวเลยวา
ภายใน ๓ ป จะไดคำตอบเบื้องตน ...๕ ป จะไดผล
ในสัตวทดลอง ...และ ๑๐ ป จะไดตำรับยาสมุนไพร
รักษาโรคทดแทนยาแผนปจจุบัน เพียงแค ๒ สูตร 
ก็ถือวาคุมแลว 
 ผมเชื ่อวาไมนาเกิน ๑๐ ป เรานาจะไดยา
สมุนไพรใหมที ่เกิดได แลวนำไปเขาระบบบริการ
สุขภาพ ซึ ่งจะเปนการนำ Products เขาไปใน 
Services นั่นเอง
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 ตัวอยางเชน เมื่อไดโจทยวิจัยที่เกี่ยวกับสูตรยาของ
แพทยพื้นบานทั้งหลายทั้งปวงมาแลว พรอมทบทวนวามี
พอหมอแมหมอพื้นบานคนไหนเกงเรื่องศาสตรมะเร็งที่ไหน 
จากนั้นก็ตองพยายามลงไปศึกษากันใหถึงที่ ผมยังเชื่อวา 
ยาสมุนไพรไทยถึงจะรักษามะเร็งไมไดทั้งหมด แตสามารถ
ชวยใหคนเปนมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได 

 หมายความวา ยาสมุนไพรจะเขาไปมีสวนในเรื่อง 
Palliative Care ที่เปนการบริการในระดับปฐมภูมิ นี่คือ
จุดขายของแพทยแผนไทยที่เราจะตองหาจุดนี้ใหได!!

เพราะฉะนั้น องคาพยพทั้งหมด...ทุกสำนักทุกกองของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จะตองมาทำงานเชื่อมโยงทิศทางของกรม ไมใชตางคนตางทำ 

โดยใชทิศทางของประเทศชาติเปนตัวตั้ง และพยายามมองทุกอยางใหมาตอบโจทยกัน



นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๒๐

 ถาเราทำใหคนไขระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ผมเชื่อวาแพทยแผนปจจุบันเขาจะยอมรับแพทย
แผนไทย แพทยทางเลือก แพทยแผนไทยมีที่นั ่ง
เยอะแลว ตอไปนี้จะตองหาที่ยืนใหได ถาเรายืนเอง 
เราจะยืนนอกหอง แตถาเรายืนแบบนี้ เราจะยืนใน
หองขางๆ กับแพทยแผนปจจุบัน 

  ผมยังเชื่อมั่นตอไปอีกวา ถาเราสามารถอธิบาย
กระบวนการรักษาคนไขดวยภูมิปญญาแพทยแผนไทย
ใหแพทยแผนปจจุบันฟง หรือคนทั่วไปเขาใจแบบ
งายๆ เขาจะยอมรับศาสตรนี้กันได 

 หลายครั ้งที ่ผมไปพูดใหหลายคนฟง วายา
สมุนไพรที่เราใชกันอยูทุกวันนี้ แมรักษาโรคมะเร็ง
ไมได แตมันชวยคนที่เปนมะเร็งในระยะสุดทายใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได...เขาก็ซื้อในสิ่งที่ผมไปขาย 

 ผมไดอธิบายวา รางกายคนเราประกอบดวย 
๔ ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ถาทั้ง 
๔ ธาตุนี้มีความสมดุล มันจะไมเกิดโรค แตสำหรับ
คนที่เปนโรคมะเร็งตับ มะเร็งลำไส ระยะสุดทาย 
มักมีน้ำอยูในรางกายมากเกิน เรียกวา ‘ทองมาน’ 
มีน้ำในปอดเกิน เราจึงใช ยาเบญจอำมฤตย ไปรักษา 
ทำใหชวยขับน้ำออก ซึ่งเปนการปรับธาตุตามหลัก
การแพทยแผนไทยที่วา พอน้ำเกินธาตุดิน ธาตุไฟ
ก็พรองไป เพราะฉะนั้นถานำสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ
รอนมาใช จะชวยขับน้ำที่เรียกวา ‘รุ’ ออกจากรางกาย 
นี่คือการปรับความสมดุลของชีวิต ทำใหคนไขระยะ
สุดทายที่ตองนอนตอทอออกซิเจน มีอาการทองมาน 
จนตองเจาะทอง ตองใหยาขับน้ำ แตเมื่อไดรับประทาน
สูตรยาสมุนไพรเบญจอำมฤตยไปแลว คนปวยไข
สามารถกลับไปบาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดในระยะ
สุดทายของชีวิต
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 นั่นคือคุณภาพชีวิต...นั่นคือ Palliative 
Care …นี่คือจุดขายของแพทยแผนไทยที่จะไป
ชวยแพทยแผนปจจุบันที่หมดทางรักษาแลว และ
นี่คือสิ่งตองนำ Products เขาไปใน Services 

 ผมยังหวังตอไปอีกวา เรื่อง Products ที่เปน
ยาสมุนไพร ในอนาคตจะมียาสมุนไพรอีกหลายตัว
มาทดแทนยาแผนปจจุบัน เปนตนวา ยาลดไขมันบาง 
เรื ่องสงเสริมปองกันบาง เรื ่องชะลอวัยบาง เรื ่อง
ความจำบาง ตอนนี้มีสมุนไพรหลายตัวที่ตองทำวิจัย 
เพราะมีตัวยาที่ชวยเรื่องความจำไดดี ตัวอยางเชน 
บัวบก พบวามีการนำไปทดลองในหนูทดลองแลว 
บอกวาดี ขณะนี้ก็ไดเงินไปทำวิจัยทางคลินิก ๓-๕ ป
ขางหนา นาจะมีขาวดี

 หากเราสามารถทำงานวิจัยยาสมุนไพรตางๆ 
ไดเปนผลสำเร็จแลว ผมเชื่อวาจะสามารถชวยยก
ระดับมูลคาสมุนไพรที่เปนยาเพิ่มขึ้นจากที่คาดหวัง
ไวในแผนแมบทฯ วาจะลดการนำเขาจากตางประเทศ
ปละ ๕,๐๐๐ ลานบาท นั้น อาจจะเพิ่มมูลคาใหขึ้น
ไปไดอีก จาก ๑๐,๐๐๐ ลานบาท เปน ๑๐๐,๐๐๐ 
ลานบาท ไดในอนาคต  
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