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 จากการฉายภาพมาตั้งแตตน ทำใหเห็นวา 
การขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทย จะสามารถ
ตอบโจทยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โมเดล ‘Thailand 4.0’ ไดหมดทั้ง ๓ ดาน ไดแก 
ดานความมั่นคง คือ Inclusive Growth ดานความ
มั่งคั่ง คือ Productive Growth และดานความยั่งยืน 
คือ Green Growth 

 เมื่อเปนเชนนั้น การขับเคลื่อนงานสมุนไพร
จึงเปนเรื่องที่นาทำอยางยิ่ง ทั้งเปนหนาที่ของกรม
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโดยตรง 
ซึ่งจะตองทำเรื่องนี้เปนอันดับดับแรกสุดเลย

๘. การขับเคลื่อน Products ตามแผนแมบทแหงชาติสมุนไพรไทย
มุงตรงไปที่โรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรเปนหลัก ใชหลัก Demand-Supply 
Matching และเขตสุขภาพเปนตัวตั้ง เพื่อตอบโจทย เปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” 
ตามโมเดล “Thailand 4.0”

 การขับเคลื่อนการผลิตสมุนไพรในโรงพยาบาล
ของรัฐเปนเรื ่องใหญที ่กรมการแพทยแผนไทยฯ 
จะตอง ทำงานรวมกับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กวา ๑๐ ปที่ผานมา กรมไดสนับสนุน
ใหโรงพยาบาลตางๆ ผลิตยาสมุนไพรได ๔๗ แหง 
แตผานมาตรฐานการผลิต GMP ไปแลวแค ๒๗ แหง 
ยังเหลืออีก ๒๐ แหง ที ่ย ังไมผาน ในป ๒๕๖๐ 
กรมไดของบกลางมาชวยสนับสนุนเรื่องนี้ คาดวา
ปลายป ๒๕๖๑ นาจะผาน GMP ไดทั้งหมด 
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 นั่นก็หมายความวา เราจะมีโรงพยาบาลรัฐที่
ผลิตยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐานการผลิต GMP จำนวน 
๔๗ แหง ซึ่งจะสงผลใหคนที่มาใชบริการสุขภาพเกิด
ความเชื่อถือในคุณภาพยาสมุนไพรที่รัฐผลิตมากขึ้น

 มีผูใหญบางคนถามผมวา การไปสนับสนุน
ใหโรงพยาบาลอีก ๒๐ แหงผลิตยาสมุนไพร และ
ตองผาน GMP ดวยนั้น เปนจำนวนที่มากเกินไป
หรือไม?

 ถาเรานำเรื ่อง Demand กับ Supply มา
พิจารณา ก็จะมีคำตอบวา ในเขตสุขภาพที่ ๑ ซึ่งมี
อยู ๘ จังหวัด มีโรงพยาบาลอยูประมาณ ๑๐๐ แหง 
ใน ๑๐๐ อำเภอ จากที ่ว ิเคราะหมา พบวา ในป 
๒๕๕๙ มีการใชยาสมุนไพรทั้งหมด ๕๔ ลานบาท 
โดยโรงพยาบาลของรัฐผลิตใชเองแค ๑๘ ลานบาท 

 แสดงวา Supply ไมพอกับ Demand เมื่อ
วิเคราะหใหลึกลงไปในเรื่องสมุนไพรที่ผลิต พบวา 
มียาสมุนไพรบางตัวผลิตกันนอยมาก แตบางตัวผลิต
มากกวาที่ใชจริง เชน ยาหมอง เปนตน ซึ่งสะทอนให
เห็นวา เรายังคงมีการขับเคลื่อนโดยใช Supply-side 
นั่นเอง

 มีหลายแหงที ่ผมไดไปเยี ่ยมโรงพยาบาลที ่
ผลิตสมุนไพร พบวา บางแหงมีกำลังการผลิตวันละ 
๒๐,๐๐๐ เม็ด แตผลิตจริงทั้งสัปดาหเพียงแค ๘,๐๐๐ 
เม็ดเทานั้น 

 ถามวา...ทำไมผลิตแคนี้?

 เขาตอบวา ถาผลิตไปแลวก็ไมรูจะไปขายใคร 
ขนาดโรงพยาบาลที่อยูไมไกลกันมากนัก ยังไมรูเลยวา 
โรงพยาบาลแหงนั้นผลิตยาสมุนไพร
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 ฉะนั้น จึงเปนเรื่องใหญของการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ จะตอง
ใหความสำคัญกับเรื่องของ Demand กับ Supply โดยใชเขตสุขภาพเปนตัวตั้ง 

 ปจจุบันระบบบริการสุขภาพมีอยู ๑๒ เขต...เทาที่ผมไปพูดคุยมา โรงพยาบาล
ทุกแหงบอกวาสามารถผลิตยาสมุนไพรได แตพอถามวา ในเขตนี้ทั้งเขต ใชฟาทะลายโจร
กี่ลานเม็ด ที่ผานมายังไมมีใครตอบได เพราะยังไมเคยพูดคุยกันในเขต แตถาเขาสามารถ
ตอบไดวา ใชปละเทาไหร ก็ตองถามตอไปวา แลวที่ไหนควรผลิตกันปละเทาไหรและ
สนับสนุนใหโรงพยาบาลใดบาง

 นี้เองคือ หนาที่ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่ผมคิดวา
ตองชวนเขาคุย แลวก็อยากใหแตละเขตชวนกันคุย มาวิเคราะหดวยกัน วา ในแตละ
เขตสุขภาพนั้น ใชยาสมุนไพรอยูจำนวนเทาไหร มียาสมุนไพรอะไรบาง โรงพยาบาลไหน
จะผลิตใหใครบาง เดือนไหนจะสงยาสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลใดบาง ถามีคนอยากจะ
มาซื้อเพิ่มกวาที่เคยผลิต ขณะที่เครื่องจักรก็พรอมหมุนอยูแลว แตกำลังคนที่ผลิตไมพอ 
จะจางคนเพิ่มไดไหม หรือตองผลิตชวงกะกลางคืนดวย ซึ่งเรื่องการขาดแคลนคน ยังเปน
อุปสรรคปญหาในการขับเคลื่อนที่พบ แสดงวา เปนเรื่องของวิธีคิดและการจัดการทั้งหมด
เลยตอนนี้ 
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 จะอยางไร เราควรตั้งเปาหมายการผลิตดีๆ 
สัก ๘๐ เปอรเซ็นตของการใช แลวผลิต Support 
กันและกันในแตละเขตบริการสุขภาพ สวนที่เหลือ
จะซื้อหาจากที่อื่นมาเพิ่มก็ได จะเปนการชวยกระตุน
การขับเคลื่อนเรื่อง Products ใหดียิ่งขึ้น

 เหลานี้..เปนเรื่องที่จะตองมีการวางแผนการ
ผลิตดวยกัน ถาเปนอยางนั้นแลว ทุกโรงพยาบาลที่
ผลิตยาสมุนไพรจะเห็นดวย  

 ผมคิดวา เราควรจะตองทำ Demand-Supply 
Matching กันอยางจริงจัง สุดทายใหวิเคราะหหายา
สมุนไพรที่ราคาสูงๆ สัก ๑๐ รายการ โดยเฉพาะ
จำพวกยาเม็ด แคปซูล ไมจำเปนตองผลิตเองทั้งหมด 
โรงพยาบาลบางแหงผลิตใชเอง หรือสงไปใหโรงพยาบาล
ใกลเคียงบาง แตอาจจะมีบางแหงที่สามารถผลิตเพื่อ
สนับสนุนโรงพยาบาลทั้งเขตบริการสุขภาพนั้น 
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 หากในป ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอีก ๒๐ แหง ที่กรมสนับสนุนและ
คาดวาจะผานมาตรฐานการผลิต GMP ไดทั้งหมด รวมกับอีก ๒๗ แหงที่ได 
GMP ไปแลว เชื่อวาจะทำใหเราสามารถผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐไดทั้งหมด 

 

ที่สำคัญจะทำใหราคายาสมุนไพรถูกลง 
และความมั่นคงทางยาก็จะเกิดขึ้น!
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