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หลักสู ตร วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บทคัดย่ อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีมุ่งเน้นในการบ่งชีถึงปั ญหาทีเกียวข้องกับการจัดการวัตถุดิบสมุนไพร
กระบวนการผลิตสมุนไพร และ การจัดจําหน่ายยาแผนไทยเข้าสู่ ตลาดโรงพยาบาลภาครัฐ โดยมีการเก็บ
ข้อมูลทังทางเชิงปริ มาณ ด้วยการส่ งแบบสอบถามไปยังโรงงานผูผ้ ลิตยาแผนไทยทีมียอดขายมากกว่า 1 ล้าน
บาทต่อปี จํานวน 146 โรงงาน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกเชน
ทีเกียวข้องกับการผลิต ยาแผนไทย 20 ราย โดยในส่ วนแรก ผูเ้ ขียนได้ทาํ การวิเคราะห์แยกระหว่างข้อมูล
เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ ต่อมาจึงนําผลการวิเคราะห์จากทังสองส่ วนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพือยืนยันว่า
ปั ญหาทีเกิดขึนนันมีขอ้ มูลสนับสนุนกันเองทังสองส่ วน ผลจากการวิเคราะห์ร่วมกันสามารถสรุ ปประเด็น
ปั ญหาต่างๆได้ดงั ต่อไปนี คือ ปั ญหาทีเกียวข้องกับการจัดการวัตถุดิบสมุนไพร คือ (1) การพึงพาวัตถุดิบ
สมุนไพรจากพ่อค้าคนกลาง (2) ราคาของสมุนไพรนําเข้าหลายชนิดทีมีราคาสู งขึนมาก และ (3) การควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบตังแต่การปลูก ส่ วนปั ญหาทีเกียวข้องกับกระบวนการผลิต คือ (1) ขาดความรู ้ ความ
เข้าใจเกียวกับมาตรฐาน GMP PIC/S (2) ขาดการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุดิบสมุนไพร (3)
ขาดการควบคุมการผลิตทีเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณี ทีมีการจ้างโรงงานอืนทําการผลิต

(4) ขาด

คําแนะนําทีเหมาะสมจากผูเ้ ชี ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ (5) การทํางานทีล่าช้าของหน่วยงาน
ราชการ สําหรับปั ญหาในส่ วนสุ ดท้าย ได้แก่ ปั ญหาทีเกียวข้องกับการจัดจําหน่ายยาแผนไทย คือ (1) โรงงาน
ผูผ้ ลิตยาแผนไทยส่ วนมากจําหน่ายแต่ยาแผนไทยของตนเองเท่านัน (2) การจํากัดช่องทางการจําหน่ายยา
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แบบเดิมๆตามกฎหมาย (3) การส่ งออกของยาแผนไทยยังไม่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน และ (4) การขายยาแผน
ไทยให้กบั โรงพยาบาลในภาครัฐนันยังเป็ นไปอย่างจํากัด จากผลการวิเคราะห์นนสามารถสรุ
ั
ปได้วา่ มีปัญหา
เกิดขึนในทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาแผนไทย ดังนันจึงต้องปฏิรูปอุตสาหกรรมยาแผนไทย หรื อ
อุตสาหกรรมสมุนไพร อย่างครบวงจร ด้วยความร่ วมมือจากทังทางภาคเอกชน และทางภาครัฐบาลเอง ซึ ง
วิทยานิพนธ์ได้นาํ ข้อเสนอแนะต่อทังภาคเอกชน และภาครัฐบาลไว้ดว้ ย
คําสํ าคัญ :อุตสาหกรรมยาแผนไทย, GMP PIC/S,, การผลิต
Abstract
This thesis aims to identify relevant problems in the Thai Traditional Medicine Industry.
Three areas investigated are problems related to raw herb material management, traditional medicine
manufacturing, and traditional medicine sales and distribution. Data is gathered using both quantitative
and qualitative methods. Questionnaires are sent to 146 Thai Traditional Medicine factories who have a
turnover more than THB 1 million per year. In addition, 20 interviews with related governmental officials
and private individuals are conducted. In the first stage, data from both the quantitative and qualitative
methods are analyzed separately. However in the latter stage, information from both methods is coanalyzed to confirm that problems obtained from the analysis contains data supported by both sources.
The analysis yields the following problems in the Thai Traditional Medicine Industry. Problems related to
the herb raw material management are (1) the dependency of raw material on middlemen, (2) higher price
of many imported herb raw material and (3) quality control of herb in the plantation. Problems related to
the traditional medicine production are (1) a lack of knowledge and understanding about the GMP PIC/S,
which is an official medicine production standard, (2) a lack of scientific test on herb raw material, (3) a
lack of proper production control in case of outsourcing, (4) a lack of expert advice in product
development, and (5) an inefficient working process in related government bodies. Problems in the last
domain are related to sales and distribution. Four main problems are (1) a lack of sales coordination effort
among traditional medicine manufacturers, (2) a restricted traditional sales and distribution channels
according to the law, (3) an unrealized export potential, and (4) a limited sales and distribution
opportunities of traditional medicine to government hospitals. The analysis results can be concluded that
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there are problems in every stage of the Thai Traditional Medicine supply chain. It is needed to reform the
entire industry with cooperation between government and private bodies. This dissertation proposes
recommendations to both parties as ways to improve the industry.
Key Words : Thai Traditional Medicine Industry, GMP PIC/S, Manufacturing
บทนํา : ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ขทีต้องการส่ งเสริ มยาแผนไทยให้เข้าสู่ การบริ การประชาชน
ในโรงพยาบาลภาครัฐ ด้วยจุดประสงค์เพือลดค่าใช้จ่ายของยาเคมีทีเพิมสู งขึนอย่างรวดเร็ ว โดยทีรับรู ้กนั ว่า
ยาเคมีทีมีอยูน่ นั มีการใช้กนั อย่างฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็ นในการรักษาความเจ็บป่ วยธรรมดาทัวไป ด้วยเหตุ
นีจึงเป็ นไปได้ทีจะใช้ยาแผนไทยทดแทนยาเคมีสาํ หรับความเจ็บป่ วยทัวไป ทังนีสอดคล้องกับความพยายาม
ทีจะทําให้ประเทศไทยมีความสามารถในการพึงตนเองทางด้านยาให้สาํ เร็ จ แต่อาจไม่เป็ นไปดังคาดหวัง
เนืองจากแพทย์ไม่รู้จกั ใช้และไม่มีความรู ้ในเรื องยาแผนไทยเลย ถึงแม้จะมีการตังตําแหน่งแพทย์แผนไทย
ประจําโรงพยาบาลมากว่า 10 ปี แล้ว ก็ไม่สามารถสร้างความเชือถือในยาแผนไทยได้ เพราะเน้นไปทีการ
นวดมาตังแต่แรกเริ ม แพทย์แผนปั จจุบนั จึงรู ้แต่เพียงว่าแพทย์แผนไทยคือ หมอนวด เท่านัน แพทย์แผนไทย
ไม่ได้ทาํ การตรวจรักษาและจ่ายยา ปั จจัยทีมีผลต่อมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร คือ ทัศนคติต่อต้านนโยบาย
ส่ งเสริ มการใช้สมุนไพร เมือแพทย์แผนไทยสังซื อยาแผนไทยก็จะติดขัดทีความเห็นของแพทย์แผน
ปั จจุบนั ในการสังซื อยาเข้าโรงพยาบาล เพราะ ตัวเองสังใช้ไม่ถูก บางแห่งก็รวมทังเภสัชกรแผนปั จจุบนั
ประจําโรงพยาบาลทีไม่รู้เรื องยาแผนไทยก็ต่อต้านการสังซื อยาแผนไทยด้วย ในการศึกษานี จะใช้การ
คํานวณสัดส่ วนร้อยละ 25 ของมูลค่าของตลาดยาเคมีผา่ นทางโรงพยาบาลภาครัฐทีมีมูลค่า 86,877 ล้านบาท
(ปี พ.ศ. 2556) เพือจัดซื อยาแผนไทยทีกําหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ คํานวณได้เป็ นมูลค่า 21,000 ล้าน
แต่ในความจริ งแล้วการจัดซื อดังกล่าวยังไม่ได้เริ มต้นอย่างเป็ นรู ปธรรม จากการสํารวจพบว่ามูลค่าของ
ตลาดยาแผนไทยในโรงพยาบาลภาครัฐนันมีมูลค่าเพียง 300 ล้านบาทซึ งเป็ นการซือขายกันเองจาก
โรงพยาบาลภาครัฐทีทําการผลิตยาแผนไทยทีมีทงสิ
ั นจํานวนประมาณ 10 แห่ง ทัวประเทศ
จากจํานวนโรงงานทังประเทศมี 1117 โรงงาน ประมาณการว่าโรงงานยาแผนไทย ทีเป็ นห้องแถว
อาจมีจาํ นวนถึง 900 โรงงาน โดยการแยกโรงงานทีมียอดขายเกิน 1 ล้านบาทตามรายงานของสํานักยา พศ.
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2555 จํานวน 146 โรงงาน (ในงานวิจยั นีใช้เป็ นฐานข้อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ ) หักออกแล้วจะเหลือ 971
โรงงาน เมือกล่าวถึงจึงปั ดเศษ ประมาณการตําไว้เป็ น 900 โรงงาน
ตามระบบของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดได้วา่ กลุ่มผูผ้ ลิตยาแผนไทยทีเป็ นโรงงานขนาดเล็ก
เหล่านีเป็ นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium Enterprise) หรื อทีเป็ นทีรู ้จกั กันอย่าง
ทัวไปในชือของกลุ่มธุ รกิจ SME เป็ นทีคาดกันว่าการพัฒนาตนเองของกลุ่มผูป้ ระกอบการกลุ่มนีให้ไปถึง
มาตรฐาน GMP PIC/S นันเป็ นไปได้ยาก เพราะผูป้ ระกอบการต้องจัดหาพืนทีอาคารเพิมขึนพร้อมกับการ
จัดทําระบบเอกสารต่างๆ ซึ งเป็ นไปไม่ได้ทีผูป้ ระกอบกิจการโรงงานยาแผนไทยห้องแถวจะเพิม
พืนทีได้ง่าย ๆ และการจัดทําเอกสารนันก็ตอ้ งการความเป็ นระบบและการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรไป
พร้อมกัน ซึ งในขันต้นนี อาจประมาณการได้วา่ โรงงานเล็กๆ เหล่านีอาจจะต้องเลิกกิจการไป
จุดมุ่งหมายสําคัญของงานวิจยั ในครังนี คือ การมองหาและจัดกลุ่มปั ญหาของอุตสาหกรรม ซึ ง
จะเป็ นแนวทางหาคําตอบไปสู่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาแผนไทย ซึ งแบ่ง
ได้เป็ นสองส่ วนคือ การพัฒนาความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทีจะบูรณาการห่ วงโซ่ตน้ นําถึงปลาย
นําให้เกิดประสิ ทธิtผล และการพัฒนาโรงงานยาแผนไทยไปสู่ มาตรฐานสากล เพือเป็ นหน่วยอุปทาน
(Supplier) ให้แก่ตลาดโรงพยาบาลภาครัฐได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากคําถามประกอบการวิจยั ทีได้อธิ บายไว้ในข้างต้น งานวิจยั ในครังนีมีจุดประสงค์ในการทํางาน
ดังต่อไปนี คือ
1)

การสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยาแผนไทยในประเด็นต่อไปนี
ก . ความผูกพันระหว่างกระบวนการผลิตกับการจัดการสมุนไพรวัตถุดิบ
ข. มาตรฐานสากลของกระบวนการผลิตยาแผนไทย

การนําเสนอแนะทางเลือกและทางออกของปั ญหาให้กบั สภาอุตสาหกรรม สมาคมทีอยูใ่ น
ภารกิจสมุนไพร และภาคราชการทีเกียวข้องยาแผนไทยและสมุนไพร
2)

ขอบเขตการวิจัย
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การวิจยั นีมีขอบเขตการศึกษาและหาขอมูลดังตอไปนี
1) โรงงานยาแผนไทยจัดขนาดโดยแบงตามยอดขาย แตไมรวมโรงงานของทางภาครัฐ
2) วิเคราะหหาปญหาทีชัดเจนในการจัดการวัตถุดิบและ กระบวนการผลิต
3) ปญหาอุปสรรคการดําเนินธุ รกิจจากกฎ ระเบียบ นโยบายภาครัฐ

การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมออกเปน 5 ประเด็น คือ
1) ความรู พืนฐานเกียวกับอุตสาหกรรมสมุนไพร
2) มาตรฐานการผลิตยาในระดับนานาชาติ หรื อ Good Manufacturing Practice
3) การประชุม ACCSQ TMHS
4) การขึนทะเบียนยาแผนไทย
5) สถานการณการดําเนินกิจการของอุตสาหกรรมยาแผนไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นีได้เลือกใช้วธิ ี การศึกษา 2 รู ปแบบ คือ การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative) และ
การศึกษาแบบคุณภาพ (Qualitative) ประกอบและสนับสนุนข้อมูลเชิงปริ มาณ เป้ าหมายของการเก็บข้อมูล
ในสองวิธีนีเพือตอบคําถาม เรื องวัตถุดิบ ทีอาจจะไม่สามารถหาข้อมูลเชิงสถิติได้ จึงต้องใช้วธิ ี เชิงคุณภาพ
ส่ วนกระบวนการผลิต เป็ นการหาสัดส่ วนของขนาดของโรงงานผูป้ ระกอบการ และทางออกทีมีได้หลาย
ประการจากปั ญหาต่างๆของโรงงานขนาดต่างกัน โดยเฉพาะจากการปรับใช้มาตรฐาน GMP PIC/S เพือ
หาทางเลือกทีโรงงานเลือกมากทีสุ ด ด้วยวิธีเชิงปริ มาณเป็ นหลัก ร่ วมกับการหาเหตุผลด้วยเชิงคุณภาพ
เครื:องมือการเก็บข้ อมูลเชิ งปริมาณ
ใช้แบบสอบถาม ถามผูป้ ระกอบการโรงงานผลิตยาแผนไทย โดยการจัดกลุ่มคําถามเป็ น 5
กลุ่ม คือ กลุ่มข้อมูลทัวไปบอกลักษณะของผูป้ ระกอบการ กลุ่มที2 เป็ นข้อมูลสมุนไพรวัตถุดิบทีโรงงานใช้
กลุ่มที 3 เป็ นกระบวนการผลิต กลุ่มที 4 เป็ นเรื องการตลาดเน้นตลาดโรงพยาบาลภาครัฐ และกลุ่มสุ ดท้าย
คือความเห็นและข้อเสนอแนะของผูต้ อบคําถาม รวมคําถามประมาณ 40 ข้อ จํานวนแบบสอบถาม จัดทํา
ไว้สาํ หรับ โรงงาน 146 โรงงาน ซึ งได้รับการตอบกลับมารวม 110 โรงงาน
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แหล่ งข้ อมูลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้สัมภาษณ์บุคคลทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
จํานวน 20 ราย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ หน่วยงานรัฐบาลทีเกียวข้อง เกษตรกร ผูค้ า้ สมุนไพรคน
กลาง และร้านขายยาแผนไทย โดยในแต่ละกลุ่มได้ทาํ การสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวข้องกลุ่มละ 5 ท่านด้วยกัน

ผลการวิจัย
ในการผลิตยาแผนไทยนันสามารถสรุ ปได้วา่ ผูป้ ระกอบการโรงงานสมุนไพรทําการผลิตยาตํารับ
ต่างๆด้วยตนเอง การจ้างผลิตนันมีอยูน่ อ้ ยมาก ผูป้ ระกอบการส่ วนมากมีแผนงานในอนาคตทีชัดเจน มี
แนวโน้มในการลงทุนขยายโรงงาน เครื องจักร และบุคลากร โดยไม่มีแนวโน้มในการลดขนาดหรื อขันตอน
ในการผลิต หรื อเลิกกิจการแต่อย่างใด ในการพัฒนาตํารับยา โรงงาน และกระบวนการผลิต โรงงานผูผ้ ลิต
ยาแผนไทยต่างๆนันเลือกทีจะพึงพาตนเองในการพัฒนายาแผนไทยในการผลิต ปั ญหากับหน่วยงาน
ภายนอกทีมีความสําคัญและรุ นแรงมากทีสุ ดของผูป้ ระกอบการโรงงานสมุนไพรไทย คือ ปั ญหาทีเกียวข้อง
กับกระทรวงสาธารณสุ ข แต่ปัญหาทีเกิดบ่อยมากทีสุ ด แต่ไม่มีความรุ นแรง คือ ปั ญหาทีเกียวข้องกับ
เทศบาลและชุมชนรอบข้างโรงงาน ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับมาตรฐานการผลิต
GMP PIC/S ในบางหัวข้อเท่านัน
ในประเด็นสุ ดท้าย ซึ งได้แก่การจําหน่ายยาแผนไทย สามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบของยาสาม
อันดับแรกทีได้รับความนิยมในกลุ่มโรงงานผูผ้ ลิตยาแผนโบราณ คือ ยาแคปซูล ยานํา และยาเม็ด โดย
โรงงานผูผ้ ลิตยาไม่มีความร่ วมมือกับโรงงานอืนในการจัดจําหน่ายยา ซึ งช่องทางการขายทีใช้มากทีสุ ดใน
อัตราส่ วนทีพอๆกัน คือ การขายผ่านร้านขายยาทัวประเทศ และ การขายผ่านร้านขายยาในจังหวัดใกล้เคียง
รองลงมาอันดับทีสาม คือ ช่องทางการขายตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค การส่ งออกของยาสมุนไพรนันยังไม่เป็ น
รู ปธรรมชัดเจน ผูผ้ ลิตส่ วนมากไม่ได้ทาํ การส่ งออก การจําหน่ายยาแผนไทยให้กบั โรงพยาบาลภาครัฐนันยัง
ไปเป็ นอย่างจํากัด ปั ญหาใหญ่สามอันดับทีเป็ นอุปสรรค คือ นโยบายการซือขายกันเองระหว่างราชการก่อน
การจ่ายเงินล่าช้า และมูลค่าการสังซื อจากเอกชนของโรงพยาบาลภาครัฐนันน้อยเกินไปไม่คุม้ ค่าใช้จ่าย
ปั ญหาทีได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ คือ การขาดความรู ้ของเจ้าหน้าทีทีทํางาน
เกียวข้องกับยาแผนไทย สารตกค้างในสมุนไพรและยาแผนไทย การขาดการบริ หารจัดการวัตถุดิบทีดี และ
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การขาดการส่ งเสริ มยาแผนไทยทีเหมาะสมจากหน่วยงานภาครัฐบาล
ส่ วนปั ญหาทีได้จากการสัมภาษณ์ภาคเอกชน ซึ งทําการวิเคราะห์รวมกันทังหมดเป็ นวงจรห่วงโซ่
วัตถุดิบสมุนไพร ได้แก่ การทีเกษตรกรการขาดความรู ้เรื องมาตรฐานการผลิต GAP การขาดความเชื อใจ
ระหว่างเกษตรกรและโรงงานในการทําการเกษตรแบบมีสัญญา และสุ ดท้ายความเป็ นไปได้ในการขาด
แคลนวัตถุดิบหากตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
ประเด็นปั ญหาต่างๆทีได้จากการการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังเชิ งปริ มาณ และเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์
รวมกัน ซึ งผูเ้ ขียนสรุ ปปั ญหาต่างๆสําหรับอุตสาหกรรมยาแผนไทยได้ดงั ต่อไปนี คือ
ปั ญหาการจัดการวัตถุดิบ
ก. การพึงพาวัตถุดิบสมุนไพรจากพ่อค้าคนกลาง
ข. ราคาของสมุนไพรนําเข้าหลายชนิดทีมีราคาสู ง
ปั ญหาในการผลิตยาแผนไทย
2)
ก. การขาดความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S
ข. การขาดการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุดิบสมุนไพร
ค. การขาดการควบคุมการผลิตทีเหมาะสม ในกรณี ทีจ้างโรงงานอืนทําการผลิต
ง. การขาดคําแนะนําทีเหมาะสมจากผูเ้ ชียวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จ. การทํางานทีล่าช้าของหน่วยงานราชการในการขอขึนทะเบียนยา และ ปั ญหาในการบังคับ
ใช้กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP PIC/S
3)
ปั ญหาในการจัดจําหน่ายยาแผนไทย
ก. โรงงานผูผ้ ลิตยาแผนไทยส่ วนมากจําหน่ายแต่ยาแผนไทยของตนเองเท่านัน
ข. การจํากัดช่องทางการจําหน่ายยาแบบเดิม ๆ ตามกฎหมาย
ค. การส่ งออกของสมุนไพรไทยยังไม่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน
ง. การขายยาแผนไทยให้กบั โรงพยาบาลในภาครัฐนันยังเป็ นไปอย่างจํากัด
1)

อภิปรายผล
จากสภาพปั ญหาของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยทีได้กล่าวมาในข้างต้น ผูเ้ ขียนสามารถสังเกตได้
ว่าปั ญหานันมีอยูใ่ นทุกห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านวัตถุดิบ (ต้นนํา) กระบวนการผลิต
(กลางนํา) และการจัดจําหน่าย (ปลายนํา) ดังนันในการแก้ปัญหานันจึงเป็ นสิ งทีสําคัญอย่างยิงทีเราจะต้องมี
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การปฏิรูปอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร ด้วยความร่ วมมือจากทังทางภาคเอกชน และทาง
ภาครัฐบาล
ข้ อเสนอแนะต่ อภาคเอกชนในระยะสั\ น

.1.1

ในหลายๆประเด็นภาคเอกชนเองสามารถช่วยตนเองได้ แต่ดูเหมือนว่าห่วงโซ่ ตน้ นํากลางนํา ยังไม่มี
รู ปแบบทางการค้าเกิดขึนอย่างเป็ นรู ปธรรม โรงงานผูผ้ ลิตยาแผนไทย พ่อค้าสมุนไพรวัตถุดิบคนกลาง และ
เกษตรกรสมุนไพรยังไม่มีแนวทางการประสานงานกันให้เกิดเครื อข่ายของห่ วงโซ่ทีเกาะเกียวกันอย่าง
แข็งแรงพอทีจะเกิดพลังเชิงอุตสาหกรรมได้
ในระยะสัน 1-2 ปี ภาคเอกชนควรจัดการภาระทีคังค้างมาหลายปี ทีสําคัญ อาทิ
เร่ งรัดสํานักยา ให้ปรับแก้กฎระเบียบให้ทนั สมัย
ั กับการขยายตัวของตลาดโรงพยาบาลภาครัฐ
2) สร้างเครื อข่ายการผลิตวัตถุดิบทีมีคุณภาพ ให้ทน
3) เรี ยนรู ้เทคโนโลยีวช
ิ าการทีทันสมัย มองหางานวิจยั ทีสร้างเสริ มคุณภาพของยาแผนไทย
สําเร็ จรู ป เพือปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้ยาทีมีสรรพคุณและความปลอดภัย ซึ งช่วยสร้างความมันใจ
และสร้างความนิยมต่อประชาชน
4) จัดกลุ่มระหว่างโรงงานเพือรวมทรัพยากรอย่างเหมาะสมทีจะทําการตลาดโรงพยาบาลให้มี
ต้นทุนตํากว่าเดิม
1)

ข้ อเสนอแนะต่ อภาคเอกชนในระยะยาว 3-5 ปี
5) เสนอภาครัฐให้ตราพรบ.สมุนไพรแห่งชาติ เพือกําหนดให้มีองค์กรอิสระทําหน้าทีกําหนด
นโยบาย การส่ งเสริ ม การจัดการสมุนไพรทุกรู ปแบบ รวมถึง การจดแจ้ง การขึนทะเบียนยาแผนไทย อาหาร
เสริ มสมุนไพร และเครื องสําอางสมุนไพร
ควรศึกษากฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องกับมาตรฐานการผลิต GMP PIC/S
และจะต้องเอาใจใส่ ศึกษาการได้มา ซึ งวัตถุดิบตามมาตรฐาน GAP อันเป็ นหลักเกณฑ์สาํ คัญหนึง ของการ
รับรองมาตรฐาน GMP PIC/S
6)

คุณภาพของการผลิตทีเกียวกับ วัตถุดิบสมุนไพร ควรมีการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์
เสริ มการตรวจสอบคุณภาพตามความชํานาญ การศึกษาพัฒนาวิธีการการลดสารปนเปื อน ตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์ และในกรณี ทีมีการจ้างโรงงานภายนอกทําการผลิตให้ ควรควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีความ
รัดกุมมากขึน
7)
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สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานเอกชนอืนๆ ให้เกิดเครื อข่าย เพือสร้างอํานาจต่อรองใน
การเจรจากับรัฐบาล การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในองค์กรต่างๆทีได้จดั ตังขึน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร
ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย หรื อสมาคมผูผ้ ลิตยาแผนไทยเพือเป็ นทีแลกเปลียนข่าวสารความรู ้
ข่าวสารวิชาการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมสมุนไพรในด้านต่างๆ รวมไปถึงการสร้างความไว้เนือเชื อใจกัน
ซึ งอาจนําไปถึงความเป็ นไปได้ในการทําการค้าร่ วมกันในอนาคต
8)

.1.2

ข้ อเสนอแนะต่ อภาครัฐในระยะสั\ น

ในระยะสัน 1-2 ปี ภาครัฐควรปรับเปลียนความคิดให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ คิอ
1)
อนุญาตให้เคลือบฟี ล์มโค้ท(Film coat)ทีเม็ดยา เพิมจากการเคลือบด้วยนําตาล
ให้ขยายความคําโบราณด้วยภาษาปั จจุบนั
2)
การบรรยายสรรพคุณ รักษาตับ ไต หัวใจ ปอด กระเพาะอาหาร และอืน ๆ ควรให้เขียนได้
3)
โดยให้เป็ นไปตามหนังสื อเวชศาสตร์ สงเคราะห์ หรื อ เอกสารวิชาการอ้างอิงสมัยใหม่
4)
ถ้ายังไม่มีกฎหมายตังหน่วยงานอิสระตามทีกล่าวมาแล้ว ควรย้ายกลุ่มงานยาแผนไทยและ
สมุนไพรออกจากสํานักยา ไปอยูก่ บั กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และเจ้าหน้าทีพิจารณาคําขอทะเบียนยา
จะต้องมีวุฒิเภสัชกรรมแผนไทยเป็ นอย่างตํา
5) ให้ใช้การจดแจ้งแทนการขึนทะเบียนยาตํารับแผนโบราณ ในหนังสื อแพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ 4
เล่มรวมทังยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 74 ตํารับและทีจะเพิมในอนาคต
6) ขอสิ ทธิ ประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุนแก่ อุตสาหกรรมยาแผนไทย เท่ากับ การแปรรู ป
ผลิตผลการเกษตร
7) ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานราชการต่างๆ เพือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันแก่ผปู ้ ระกอบการโดยไม่คิดมูลค่า
8) กําหนดให้มีหน่ วยงานวิเคราะห์สมุนไพรเพิมขึนทัวประเทศทีทํางานได้รวดเร็ วและมีราคา
บริ การทีจูงใจให้ โรงงาน และเกษตรกร เข้ารับบริ การ
9) ปรับปรุ งระบบการจัดซื อของโรงพยาบาล ให้เอกชนเข้าถึงได้ กําหนดสัดส่ วนการจัดซื อจาก
ภาคเอกชนให้ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะต่ อภาครัฐ.ในระยะยาว 3-5 ปี
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เผยแพร่ ความรู ้เรื องสมุนไพรและยาแผนไทย ยาแผนโบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติ เข้าสู่
ระบบการศึกษาตังแต่ชนประถมถึ
ั
งมหาวิทยาลัย
11) กําหนดให้แพทย์แผนปั จจุบน
ั ต้องได้รับการศึกษาต่อ หรื อรับการอบรมเรี ยนรู ้ยาแผนไทยและ
ใช้ยาเป็ น เจ้าหน้าทีในโรงพยาบาลทีทํางานเรื องสมุนไพรต้องมีวฒ
ุ ิเภสัชกรรมแผนไทยเป็ นอย่างตํา
12) ตรากฎหมายใหม่ กําหนดให้มีองค์กรใหม่เพือกําหนดนโยบาย ทิศทาง และงบประมาณ
10)

สนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรทังระบบและเป็ นอิสระจากกฎหมายอืน ๆ เพือให้ เอือต่อการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม และเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในระหว่างกลุ่มอาเซี ยน
การตังโรงงานกลาง โดยให้เป็ นแผนระยะยาว เพือช่วยเหลือโรงงานเล็ก ๆ ทีไม่สามารถทํา
ตามมาตรฐาน GMP2548 และโรงงานใหญ่ทีไม่ได้ PIC/S พร้อมทังเป็ นหน่วยงานกํากับดูแลสนับสนุนตลาด
กลางสมุนไพร ในกรณี ทีมีปัญหาสมุนไพรวัตถุดิบล้นตลาด หรื อราคาตกตํา โรงงานกลางจะช่วยแปรรู ป และ
เป็ นทีพักสมุนไพรวัตถุดิบทีล้นตลาด
13)
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