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 ป ๒๕๖๐ นี้ ถือเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
หลังจากตั้งกรมมาได ๑๔ ป เนื่องจากตองขับเคลื่อน
เรื่องสมุนไพรที่เปนภารกิจของรัฐบาลซึ่งไดมอบหมาย
ใหกระทรวงสาธารณสุข แลวกระทรวงสาธารณสุข
ก็ไดมอบใหกรมทำงาน เพื่อใหเปนไปตามแผนแมบท
แหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 ดวยเม็ดเงินที่สูงนับแสนลานบาทที่จะเขามา
ใหกรมทำหนาที่ตรงนี้...!

ใชหลัก Demand-side ขับเคลื่อน Products
ตามแผนบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย

๔ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ รวมกับ ๘ กระทรวง 
ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ

 ในแผนแมบทแหงชาติบอกวา กรมตอง
ขับเคลื่อนงานรวมกับอีก ๘ กระทรวงหลัก๔ เพื่อ
เชื่อมโยงงานทั้งหมดใหครอบคลุม หวงโซมูลคา 
(Value chain) นับตั้งแต ตนทาง ที่เปนเรื่องของ
วัตถุดิบสมุนไพร กลางทาง ที่เกี ่ยวกับการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรทุกกลุม ไมวาจะเปน กลุมผลิต
ภัณฑยาสมุนไพร กลุมผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพ
ดานเวชสำอาง ผิวพรรณ และความเปนอยู กลุม
ผลิตภัณฑสมุนไพรจำพวกอาหารเสริมและเครื่องดื่ม
สมุนไพร และ ปลายทาง ที่เกี่ยวกับเรื่องการตลาด
และการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรทั้งหมด 
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 เพื่อเพิ่ม Inclusive Growth ที่จะไปลด
เรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเปน ๑ ใน ๓ ยุทธวิธีในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ‘Thailand 4.0.’ นั่นเอง

 แสดงวา ถาจะมีผลิตภัณฑดานสมุนไพร
ที่เปนยา ที่เปนอาหาร อาหารเสริม เปนเวชสำอาง
ทั้งหลายทั้งปวง ก็ตองมีวัตถุดิบสมุนไพร ถามวา
จะปลูกวัตถุดิบตัวไหนอะไรอยางไร...ตองตอบวา 

ใหปลูกตามความตองการซื้อยาสมุนไพรที่เปนดาน
อุปสงค (Demand) วามีอยูเทาไหร? 

 นั่นก็คือ จะตองใชหลัก Demand-side 
ในการขับเคลื่อน Products

 ที ่ผ านมา . . .ภาคร ัฐข ับเคล ื ่อนงานด วย 
Supply-side (ดานอุปทาน) มาโดยตลอด หมายความ
วา เราทำงานโดยที่มองตัวเองเปนตัวตั้ง ไมไดคำนึง
ถึงผลประโยชนแทจริงที่จะไดรับวาคุมคาควรแกการ
ลงทุนไปหรือไม ตัวอยางเชน เวลามีนักวิจัยมาขอทุน 
เราเห็นวาพอใชได ก็ใหทุนเขาไป ทำใหงานที่ไดมา 
บางทีก็เก็บไวขึ้นหิ้ง ไมไดนำไปใชประโยชนตออยาง
คุมคา แตตอจากไปนี้ เราตองเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำงานใหม...มาตั้ง Demand วา เราอยากไดผลงาน
วิจัยเรื่องนี้ แลวหาคนมาทำวิจัย  
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 เชนเดียวกัน...การขับเคลื ่อนแผนบทแหงชาติฯ เราตองขับเคลื ่อนดวย 
Demand-side เปนหลัก เหมือนดังภาคเอกชนที่ใชหลักทำงานดวย Demand-side 
ยกตัวอยาง ลูกประคบที ่ขายทั ่วไปลูกละ ๖๐ บาท แตภาคเอกชนสามารถผลิต
ลูกประคบและขายไดลูกละ ๗๐๐ บาท บางคนถามมาวา มีจริงหรือ ก็เปนเรื่องที่เกิด
ขึ้นจริงมาแลว ออกงานโชวแลวดวย ถามตอไปอีกวา แลวขายไดไหม ถาขายไมไดเอกชน
คงไมทำ เพราะเอกชนดู Demand-side เปนหลัก

 ภาครัฐกับภาคเอกชนจึงมีวิธีการทำงานที่ตางกัน...เอกชนยึด Demand-side 
เปนหลัก แตภาครัฐใช Supply-side เปนหลัก เห็นไดจากที่ผานมาภาครัฐคิดเพียงวา
เราถนัดดานนี้ เรามีแรงแคนี้ก็ทำกันไป ถามวาขายไดไหม...ขายไดก็แลวไป ถาขาย
ไมไดก็ปด เทานั้นเอง 

 เหมือนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบางแหงที่มีความรูความชำนาญเปน 
Expertise ทางดานนี้ ปรากฏวา ตอนนี้เลิกผลิตสาขานั้นไปแลว คือผลิตทุกสาขายกเวน
สาขาที่เคยเปนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ที่เปนเชนนั้นก็เพราะใช Supply-side เปน
ตัวตั้ง โดยไมดู Demand-side  
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 ปจจุบันสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทยแผนไทยมีอยู ๒๗ แหง 
ผลิตบัณฑิตแพทยแผนไทย (๔ ป) จำนวนประมาณ ๑,๓๐๐ รายตอป 
แลวมาทำงานแพทยแผนไทย อายุงานนาจะประมาณ ๑๐ ปแลว 

 แสดงวาการผลิตแพทยแผนไทยเริ่มเปนที่สนใจของสถาบัน
การศึกษา ที่สำคัญ สถาบันการศึกษาทั้ง ๒๗ แหง ที่ผลิตบัณฑิต
นั้น...ถามวามีคุณภาพของบัณฑิตเปนอยางไร?

 เพราะเปนเรื่องของทักษะ เปนแพทยที่ตองดูแลคนไข จึงเปน 
ประเด็นที่กรมการแพทยแผนไทยฯ ตองใหความสำคัญในฐานะ
ที่เปนคนกลางจะตองขับเคลื่อนตอไป   

 ผมจึงตองเชียรใหไปทำเรื ่องคุณภาพของบัณฑิตแพทย
แผนไทย...ถามวาคนจบแพทยแผนไทยตองมี Core competency 
อะไร? ตรงนี้ตองพูดคุยกัน โดยตองกำหนดความสามารถหลักที่เปน 
Core competency ของบัณฑิตแพทยแผนไทยวา เมื่อเรียนจบแลว 
จะตองมีความสามารถหลักตามที่กำหนดไว เหมือนที่แพทยสภา
กำหนดวา จบแพทยมาแลวตองทำอะไรไดบาง 
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 คนที่จะเปนแพทยแผนไทยไดนั้น ตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพ ๔ ใบ๕  แสดงวาจะตองทำทั้ง ๔ 
เรื่อง ๔ สาขานี้ใหได หรือในหลักสูตรแพทยแผนไทย
ประยุกตก็เชนเดียวกัน ผมเองสนใจเรื ่อง Core 
competency เคยไปถามสถาบันการศึกษามาแลว
หลายแหง ตอนที่ผมไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งทำเรื ่องนี้อยู แลว เขากำหนดไวเลยวา บัณฑิต
แพทยแผนไทยตองมีความสามารถทำเรื่องดังตอไปนี้ 
เชน รักษาโรคที่รักษาดวยมือและอุปกรณได ๑๑ 
รายการ ตั้งยาไดกี่ตำรับ เปนตน ผมถามตอวา ถาทำ
ไมไดแลวจะอยางไร ก็ไดรับคำตอบมาวา คนๆ นั้น
ก็จะเรียนไมจบ 

 อยางไรก็ตาม ถาบัณฑิตแพทยแผนไทย ที่มา
ทำงานในระบบบริการยังไมสามารถทำตาม Core 
competency ที่เราชวยกันกำหนดได ตองใหความ
สำคัญกับเรื่อง HRD๖ คือตองไปพัฒนาความสามารถ
ของแพทยแผนไทย เพื่อใหเปนแพทยแผนไทยที่มี
คุณภาพตอไป

๕ ประกอบดวย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภไทย และการนวดไทย
๖ HRD ยอมาจากคำวา Human Resource Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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