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จำ�ได้ว่าตอนที่ผมยังเป็นเด็ก เวลาไม่สบาย มีไข้ เจ็บคอ ยายของผมจะรีบไปขอยา

จากหมอแผนโบราณข้างบ้านมาให้ ซึ่งยาของแกเป็นผงสีดำา มีกลิ่นชอบกล

 เม่ือได้ยามา ยายจะเอามาบดผสมกับมะนาวและเกลือเคล้ากันจนได้ท่ี ตอนน้ีหละ  

เป็นนาทีที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิต ก็แน่หละ ใครจะยอมกินแต่โดยดี ในเมื่อ 

ท้ังกลิ่นและรสชาติท่ีแสนจะขม ผมจึงท้ังปัด ท้ังป้อง ยายก็ต้องให้คุณตามาช่วยจับบีบปาก  

ให้อ้าค้างไว้ แล้วก็จะเอายากล่ินฉุนน้ันล้วงเข้าไปท่ีคอแล้วกวาดๆ แม้จะแสนขมข่ืน แต่ไม่ก่ีวัน 

ก็หาย สามารถวิ่งหน้าปร๋อไปเล่นกับเพื่อนได้ปกติ

 มาในยุคต่อมา เป็นยุคของการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นวิธีรักษาหลักมาหลายสิบปี  

จนการแพทย์พื้นบ้านแทบจะลดบทบาทจนไม่เหลือที่ยืน แต่ใครจะนึกว่า ในยุคดิจิตอลอย่าง

ทุกวันน้ี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จะกลับมา 

ได้รับความนิยมมากข้ึน กลายเป็นทางเลือกสำาหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้แต่คนท่ีไม่ป่วย 

ก็ใช้ยาสมุนไพรในการเสริมสร้างสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้น

 แต่ภาพเด็กถูกกวาดคอด้วยยาสมุนไพร ก็เปลี่ยนไปเป็นสเปรย์สมุนไพรช่วยลดอาการ 

เจ็บคอแทน นี่คือวิถีของคนตะวันออกที่ยังคงศรัทธาและพึ่งพิงจากธรรมชาติ เรายังเชื่อมั่นว่า 

ผลิตผลจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีอันตรายและช่วยให้มีชีวิตท่ียืนยาวได้ แต่ 

ก็รับเอาความทันสมัยเข้ามาอย่างกลมกลืน

 แต่ก็ใช่ว่าเฉพาะแต่คนซีกโลกตะวันออกเท่านั้น แม้แต่คนตะวันตกก็นิยมเช่นกัน อย่าง 

ประเทศเยอรมัน ที่เป็นประเทศที่ส่งออกยาเคมีชั้นนำาของโลก แต่กลับบริโภคยาสมุนไพรมาก

เป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งดูจากสัดส่วนทางการตลาด ซึ่ง The World Bank ประมาณการ

ท่ี 70.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เฉพาะยุโรปก็มีมูลค่า ร้อยละ 45 โดยมีเยอรมันมีสัดส่วน 

มากที่สุดคือ ร้อยละ 29

 แนวโน้มดังกล่าวจึงน่าจะเป็นโอกาสของไทย ประเทศท่ีอุดมด้วยความหลากหลาย  

ทางธรรมชาติ ร่ำารวยวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ท่ีแม้แต่ในก้นครัวก็ยังมีพืชสมุนไพร  

ผสานกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างสมไว้ เหลือเพียงแต่การไปต่อยอด ผสมผสาน

กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม จนสามารถทดแทนการนำาเข้ายาแผนปัจจุบัน  

นำาไปสู่ความมั่นคงด้านยาของชาติในที่สุด
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ยื่นหนังสือต่อประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย

ไม่ใช่แบบโบราณให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือ อย. พร้อมบังคับใช้กฎเกณฑ์ตามมาตรฐาน  

จีเอ็มพี ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับผูผ้ลติยาสมุนไพร และ

เป็นการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมของผูผ้ลิตยาสมุนไพร

ท้ังภาครัฐและเอกชน ให้อยู่ในหลักเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกัน  

ท้ังในเร่ืองมาตรฐานการผลิตและการจัดจำาหน่าย และยกเลิกประกาศ

ยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้เกิดความ 

เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการยาแผนโบราณ เน่ืองจาก

ยาสามัญประจำาบ้านแบบโบราณท่ีอยู่ในท้องตลาดไม่เคยถูกร้องเรียน

จากผู้บริโภค

 สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรและกลุ่มสมุนไพรในสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อ พลเรือเอก ชาญชัย  

เจริญสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์ 

แผนไทย เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการแพทย์แผนไทย  

ในการแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติยาผลักดัน 

พระราชบัญญัติสมุนไพร และแยกการกำากับดูแลระหว่างยา

แผนโบราณออกจากยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ 

ในการพัฒนา เร่งรัดให้ปรับแก้เน้ือหาของพระราชบัญญัติยา 

ในประเด็นที่ขัดต่ออุตสาหกรรมสมุนไพร 

 อีกท้ังเสนอให้ย้ายการพิจารณาการข้ึนทะเบียนตำารับยา  

ท่ีมีวิธกีารผลติแบบโบราณ 28 วิธ ีให้เป็นอำานาจของกรมพฒันาการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนการข้ึนทะเบียนยาท่ี

ประชุม ACCSQ TMHS PWG ครั้งที่ 23 สัมมนาปรับปรุงยุทธศาสตร์

 สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการภายใต้ 

ยุทธศาสตร์การมาตรฐานแห่งชาติ” จัดโดย สำ�นักง�น 

คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 27-29 เมษายน 

ที่ผ่�นม�

 สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรเข้าร่วมการประชุม ACCSQ  

TMHS PWG : ASEAN Consultative Committee on Standards  

and Quality, Product Working Group on Traditional  

Medicines and Health ครั้งที่ 23 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2558
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เชิญร่วมงานมหกรรมการค้าและการลงทุน หลานโจว ครั้งที่ 21

จัดประชุมวิชาการ สิทธิบัตรยา

 สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน จัด 

ประชุมวิชาการเร่ือง สิทธิบัตรยาและการวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมยาสามัญ เม่ือวันท่ี 16-17 มิถุนายน โดยมี  

ดร.ภก.สุชาติ จองประเสริฐ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ 

เพื่อนวัตกรรมยาสามัญ สำานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา เป็นวิทยากร

  สำาหรับวัตถุประสงค์ของงานสัมมนาครั้งน้ี เพื่อให้ 

ความรูกั้บผูป้ระกอบการผลติยาของไทยไดเ้รยีนรูแ้ละเข้าใจ 

ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้ายาท่ีจะมีความเข้มข้น 

มากขึ้นในอนาคต

Preparing for the new PIC/s GMP Annex 15

 เนื่องจาก PIC/s GMP Annex 15 ยังเป็นข้อบังคับที่เป็น 

เรื่องใหม่สำาหรับผู้ประกอบการยาแผนปัจจุบัน ดังน้ัน สมาคมไทย

อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน จึงร่วมกับ ISPE THAILAND  

จัดงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง Preparing for the new PIC/s GMP  

Annex 15 โดยเชิญ Mr.Bikash Chatterjee, Project Executive,  

Phamatech associates มาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็น 

ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในงาน

มีผูป้ระกอบการจากโรงงานผลติยาของประเทศ เข้ารว่มฟงัการบรรยาย

และอบรมเชิงปฏิบัติการร่วม 100 คน

 สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เชิญชวน

สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการยาแผนปัจจุบัน เข้าร่วมงาน

มหกรรมการคา้และการลงทุนหลานโจว ครัง้ท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 6-11 

กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสนิคา้นานาชาติ กานซ ู 

ภายใต้แนวคิด “Opening, Exploration, Cooperation, 

Development” และการพฒันาเสน้ทางสายไหมทางบก และการ

สง่เสรมิการพฒันาความสำาเรจ็รว่มกัน (Developing One Road 

and One Belt, and Promoting Win-Win Cooperation)

     ท้ังน้ีภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ 

อาทิ Comprehensive Pavilion สำาหรับ

แลกเปล่ียนความร่วมมือของผู้ประกอบการจาก 

ประเทศต่างๆ Special Pavilion การแสดง 

นวัตกรรมสินค้าและอุตสาหกรรม ทางด้าน 

พลังงาน วัสดุใหม่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ Silk Road and Gansu Local 

Pavilion การแสดงสินค้าท่ีมีความโดดเด่น

ของนานาประเทศ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจ

ต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาการเชื่อมโยงทางธุรกิจตามยุทธศาสตร์  

“แนวเขตเศรษฐกิจตามเส้นทางสายไหม” และกิจกรรมการจับคู่ 

ทางธุรกิจ (Business Matching) เป็นต้น

 ผูส้นใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี สมาคมไทยอุตสาหกรรม

ผลิตยาแผนปัจจุบัน โทรศัพท์ 02-863-5106, 02-866-1803  

เว็บไซต์ www.tpma.or.th
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เรื่องจากปก

ก ระท่ังเม่ือการแพทย์สมัยใหม่ไดเ้ข้ามามีอิทธพิล การแพทย์

แผนไทยก็กลายเป็นภาพในอดีตท่ีค่อยๆ เลือนหายไป 

จากสังคมไทยกว่า 100 ปี

 แต่ในช่วง 20-30 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากพบว่ายาเคมี

สังเคราะห์ แม้จะมีประสิทธิภาพแต่ก็มีความเป็นพิษของสารเคมี และ

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมา และน่ีจึงเป็นเหตุให้กระแสสังคมโลกตีกลบั 

หันมานิยมผลติภณัฑ์จากธรรมชาติ และมีแนวโน้มท่ีจะได้รบัความนิยม

มากขึ้นเรื่อยๆ

  จากการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก ต่อปริมาณ

ความนิยมสมุนไพรในตลาดโลก ท่ีมีมูลค่าถึง 3,000 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2549 จะเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ในปี 2593 และประเทศที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ  

จีน มีมูลค่าประมาณ 1.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 14.2 อันดับสอง อินเดีย มูลค่า 1.30 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

คดิเป็นรอ้ยละ 11.6 และอันดับสามคอื เยอรมัน มูลคา่ 766 ลา้นเหรยีญ 

สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.9

นับกว่าพันปีมาแล้วที่บรรพบุรุษไทย ได้คิดค้นภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืช 

สัตว์ และแร่ธาตุ ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนพื้นแผ่นดินที่เรียกว่า สุวรรณภูมิ…

เส้นทางพัฒนา

สมุนไพรไทย

สู่ความยั่งยืน

  ท้ังน้ี เยอรมันถือเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนายาสมุนไพรท่ีมี 

มาตรฐานสูงท่ีสุดของโลก และมีการใช้ยาสมุนไพรมากท่ีสุดในโลก 

เช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 29 จากร้อยละ 45 ของประเทศในทวีปยุโรป

ท้ังทวีป ขณะท่ีเยอรมันเป็นประเทศท่ีส่งออกยาเคมีมากเป็นประเทศ

หนึ่งของโลกก็ตาม 

 สำาหรับประเทศไทย แม้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กล่าวถึงนโยบายการพัฒนา

พชืสมุนไพรเพือ่เป็นยา แต่ก็ยังไม่มีอะไรท่ีเป็นรปูธรรมเม่ือดูการบรโิภค

ยาในปี พ.ศ. 2552 มีมูลค่ากว่า 1.3 แสนล้านบาท มียาสมุนไพร 

ในสัดส่วนเพียง 391 ล้านบาทเท่าน้ัน ท่ีเหลือเป็นยาแผนปัจจุบัน  

แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการใช้โดยเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

71 รายการก็ตาม

 แม้ว่ายาสมุนไพรไทยนอกจากรักษาโรคท่ัวไปแล้ว ยังมี

สรรพคณุรกัษากลุ่มโรคเรือ้รงั หรอื โรค NCDs (Non-Communicable 

diseases) คือ โรคซ่ึงไม่ได้เกิดจากการติดเช้ือโรค อาทิ ความดันเลือด 

โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราแนวโน้มสูงขึ้น  
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ปรับทั้งระบบ	เชื่อมโยงทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง
 บ่อยครั้ง ท่ีผู้ประกอบการยาสมุนไพรมักจะพาดพิงว่า 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. คือ อุปสรรค

ในการพัฒนายาสมุนไพรไทยในการทำาให้ข้ันตอนการขออนุญาต

ข้ึนทะเบียนยาล่าช้า และมีหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนตำารับยา

พัฒนาจากสมุนไพรท่ีเข้มงวด โดยเฉพาะการแสดงระดับการแสดง

สรรพคุณท่ีจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่ละระดับ ซึ่ง 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามการพจิารณาจำาแนกจากความอันตรายของโรค หรอื

อาการเจ็บป่วย และผลกระทบต่อผู้บริโภค จนก่อให้เกิดความสูญเสีย 

ทางด้านตลาดของผู้ประกอบการ 

 ท้ังน้ี การอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ จำาเป็นต้องอาศัย

เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงเพื่อพิสูจน์ใน

เรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ขณะที่ผู้ประกอบการ 

ยาสมุนไพรกว่าร้อยละ 80 ล้วนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่มาก

  อย่างไรก็ตาม ทางด้าน อย. ให้่เหตุผลว่า เน่ืองจากตำารบัยา 

พัฒนาจากสมุนไพรเป็นยาท่ีไม่เคยกินมาก่อน เพราะไม่อยู่ในข่าย 

ยาแผนโบราณทีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้ถงึเรื่องประสทิธภิาพ คุณภาพและความ 

ปลอดภัย จึงต้องมีการทดลองพิสูจน์ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  

เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภคโดยแท้จริง

 ภก.วินิต อัศวกิจวิรี รักษาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความ

ปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ให้ความเห็นว่า อย. เป็นเพียงกลไกหนึ่ง 

อยู่ที่ปลายทางคือ การขึ้นทะเบียนเท่านั้น แต่หากต้องการการพัฒนา 

ยาสมุนไพรไทยสู่ความย่ังยืน จำาเป็นต้องมีนโยบายในภาพรวมมีการ 

กำาหนดยุทธศาสตร์พร้อมกับการขับเคล่ือนท้ังองคาพยพต้ังแต่ต้นน้ำา 

ถึงปลายน้ำาและดึงผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคเีครอืข่ายมารว่มขับเคล่ือน

ไม่เฉพาะส่วนของภาครัฐ

  เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ฉะนั้น

จำาเป็นต้องมีแผนพัฒนาต้ังแต่การส่งเสรมิการปลูก การเก็บเก่ียวอย่าง

ได้มาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) โดยควรมี

การกำาหนดจำานวนพืชสมุนไพรท่ีจะส่งเสริมให้มีการปลูกท่ีจะเป็นพืช

สมุนไพรหลักในการส่งออก และเพียงพอในประเทศ ลดการพึ่งพา 

และส่งเสริมอาชีพให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรไทย

 การรวบรวมหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและ

พัฒนา (Research&Development) เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานด้านการตลาด  

การสง่ออก กระทรวงพาณชิย์ ดา้นเงนิทุนแก่เอสเอ็มอี เป็นต้น สำาหรบั

ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ

Others, 8%

Rest Eu., 4%

N. America, 

11%

Japan, 16%

Asia, 19%

EU, 45%

Eropean Union 45% $ 32 billion

Rest of Europe 4% $ 2.8 billion

Asia 19% $ 12.2 billion

North America 10% $ 32 billion

Others 7% $ 4.6 billion

The World Bank estimated global trade in Medicinal and Aromatic 

Plants (MAPs) and their products at US$ 5 trillion by 2050 AD.

Global herbal maket is around $ 70.5 billion with an average 

annual growth of 10-20% p.a.

(2007)

Russia

8%

Poland

6%

Germany

29%

UK

6%

Spain

3%

Others

16%

Italy

12%

France

20%

Total: 4.098 x 10
6 €

Source IMS Health (2007)

ตลาดยาสมุนไพรในยุโรป 2006

และจากที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส เดือน

กุมภาพนัธท่ี์ผา่นมา มีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2050 ประชากรกว่า

คร่ึงหน่ึงคือ 4,600 ล้านคนจะป่วยด้วยโรค NCD อย่างน้อยคนละหน่ึงโรค  

น่ันหมายความว่ากลุ่มยารักษาโรค NCD จะมีมูลค่าท่ีเพิ่มมากข้ึน

อย่�งต่อเนื่อง

  ยาสมุนไพรท่ีสามารถพัฒนาสำาหรับรักษากลุ่มโรค NCD  

ในประเทศไทยอยู่มากมายเช่นกัน แต่กลับมีสมุนไพรเพียงไม่ก่ีชนิด

เท่านั้นที่เป็นที่รู้จัก เช่น ขมิ้นชัน รักษาอาการระบบทางเดินอาหาร 

ไพล บรรเทาอาการปวดเม่ือย ลดบวม ฟกช้ำา และฟ้าทลายโจร  

รักษาอาการระบบทางเดินหายใจ เท่าน้ัน ซึ่งเป็นการเสียโอกาส 

ท้ังการสร้างมูลค่าการส่งออก การลดการนำาเข้ายาสังเคราะห์  

และการสร้างระบบการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
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ทุกภาคส่วนอย่างเช่ือมโยงช่วยกัน ต้ังแต่ฝา่ยวิจัยท่ีได้รบัการสนับสนุน

จากรัฐ ผ่านสถาบันการศึกษา สถานให้บริการด้านสาธารณสุขสนับสนุน

ในด้านคลินิค อย. จีน ในเรืื่องการข้ึนทะเบียนและผู้ประกอบการ 

ในด้านการตลาด” ภก.วินิต กล่าว

  เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและมีกลไกท่ีเป็นอิสระ ผูท้รงคณุวุฒฯิ  

เสนอให้มีการจัดต้ังหน่วยงานหรือสถาบันท่ีจะเป็นตัวหลักในการ 

ดำาเนินนโยบายจากรัฐบาล เพื่อทุกภาคส่วนให้เดินไปในทิศทาง 

เดียวกันอย่างบูรณาการ

  “วันน้ีต้องหาคนท่ีเก่ียวข้องมาน่ังด ูท้ังปัญหากฎระเบียบต่างๆ  

ความพรอ้มผูป้ระกอบการ การผลติวัตถุดบิ ซึง่ทุกวันน้ีกว่ารอ้ยละ 80  

ไปเอาจากป่าซึ่งใกล้จะหมดป่าอยู่แล้ว ฉะน้ันต้องเร่งดำาเนินการ 

ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ”
 

สมุนไพรไทย	:	สร้างระบบความมั่นคง

สุขภาพคนไทย	
 นอกจากปัญหาขาดการบูรณาการ อันเป็นปัญหาคลาสสิก

ของประเทศไทย รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร

ของสหประชาชาติ ได้กลา่วถึงปัญหาท่ีสมุนไพรไทยไปไม่ถึงฝัง่ได้อย่าง

น่าสนใจว่า

  “เราต้องกำาจัดจุดอ่อน คือ ขาดการบูรณาการและอ่อนด้อย 

ด้านเทคโนโลยีและวิชาการรวมถึงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ฉะน้ัน 

หากจะแก้ต้องปรับท้ังระบบท้ังโครงสร้าง ซึ่งต้องเร่งดำาเนินการ 

โดยด่วนเพราะกระแสของโลกหันกลับไปนิยมยาสมุนไพรมากข้ึน 

ตามลำาดับ” 

  รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ มีข้อเสนอว่า หากจะสร้างความม่ันคง

ระบบสุขภาพของชาติด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และเพิ่ม

มูลค่าการส่งออกยาสมุนไพรไทยตามความต้องการของตลาดโลกใน

ขณะน้ี จำาเป็นต้องมีการปฏิรูปท้ังระบบและจัดทำาเป็นวาระแห่งชาติ 

มุ่งแก้ปมใน 3 ด้านด้วยกันคือ

  1. สร้างระบบการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 

(Innovative Thai Traditional Medicine Care) การกระตุ้นให้

เกิดความต้องการ (demand) การบรกิารแพทย์แผนไทยในระบบการ 

ให้บรกิารสาธารณสุขในสถานบรกิารของรฐัท่ัวประเทศ ต้ังแต่การรกัษา

โดยเฉพาะกลุม่โรคเรือ้รงั การสง่เสรมิและฟืน้ฟสูขุภาพ การปรบัสมดุล

ของวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ 

น่าเช่ือถือ ดว้ยการพิสูจน์ตามหลกัวิทยาศาสตร ์การพัฒนาฐานข้อมูล

ให้ได้มาตรฐาน และการเพิ่มรายการตำารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ

 “การแพทย์แผนไทย ไม่ได้มีเฉพาะแค่การรักษาเท่าน้ัน 

แต่ครอบคลุมไปถึงเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตในทุกด้าน ซึ่งตรงกับ 

แนวคิดเรื่องการสร้างเสริมดีกว่าการซ่อมแซม แต่การให้ผู้ใช้ยามั่นใจ

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

จีนสามารถพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบยาฉีด

ซึ่งสามารถจำาหน่ายได้ถึง 14 ล้านหลอดต่อปี 

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเชื่อมโยง

ช่วยกัน ตั้งแต่ฝ่ายวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

ผ่านสถาบันการศึกษา สถานให้บริการด้านสาธารณสุข

สนับสนุนในด้านคลินิค อย. จีน ในเรืื่องการขึ้นทะเบียน

และผู้ประกอบการในด้านการตลาด

“

”
  จากกรณีการพัฒนายาสมุนไพรของจีนท่ีสามารถก้าวหน้า

และเทียบเท่ากับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน ด้วยมีนโยบาย 

ในสมัยประธานาธบิดีเต้ิง เสีย่วผงิ ท่ีให้มีการพฒันาการแพทย์แผนจีน

ควบคูกั่บการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการเปิดให้บรกิารโรงพยาบาลแพทย์ 

แผนจีนโดยเฉพาะจนประชาชนให้ความนิยมไม่ต่างจากแพทย์ 

แผนปัจจุบัน เป็นผลให้จีนสามารถพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบ 

ที่ทันสมัย และสามารถส่งออกยาสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่งของโลก

  “จีนสามารถพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบยาฉีด ซึ่งสามารถ

จำาหน่ายได้ถึง 14 ล้านหลอดต่อปี ท้ังน้ีด้วยความร่วมมือจาก 
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รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

การแพทย์แผนไทย ไม่ได้มีเฉพาะแค่การรักษาเท่านั้น 

แต่ครอบคลุมไปถึงเรื่องอาหารและการใช้ชีวิตในทุกด้าน 

ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องการสร้างเสริมดีกว่าการซ่อมแซม 

แต่การให้ผู้ใช้ยามั่นใจในสรรพคุณและความปลอดภัย 

จำาเป็นต้องมีการพิสูจน์คุณภาพ ประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย

“

”

ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ใช้ยา จัดทำามาตรฐานสมุนไพรแต่ละชนิด 

ท่ีเป็นส่วนประกอบในตำารับยาในรูป Monograph ท่ีใช้ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล เช่น European Pharmacopoeia เพิ่มลงไปใน

รายการตำารายาแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนายาสมุนไพรสำาหรับ AEC 

และตลาดโลก และการสร้างศูนย์ฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพ

ยาสมุนไพรสำาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมใน AEC

  “เราสามารถทำาวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรท่ีมีศักยภาพสูง

จากตำารา “แพทย์ศาสตรส์งเคราะห์” ซึง่เป็นตำาราท่ีลน้เกลา้รชักาลท่ี 5  

ทรงมีพระราชดำารสัให้เก็บรวบรวมไว้กว่า 1,200 ตำารบั เม่ือปี พ.ศ. 2416  

และ “ตำารายาวัดโพธิ์” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2375”

 3. สร้างนวัตกรรมระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

(Innovative Traditional Medicine Education System)  

เป็นงานในสว่นการพฒันาและปรบัปรงุระบบการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่ 

การผลติบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถสงูในการดูแล

ผูป่้วยด้วยการแพทย์แผนไทยข้ันสงูอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง

การฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยข้ันสูงของประเทศ และอนุรักษ์สายพันธ์ุ 

ต้นยาไทยด้วยเทคโนโลยีและการสร้างเขตกรรมสมุนไพร 

 “การจะส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้ยาสมุนไพรไทยต้อง

ปรับท้ังระบบ ภายใต้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังรัฐ 

เอกชน ประชาสังคม ยาสมุนไพรไทยจึงสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน

และสามารถส่งออกแข่งขันในระดับสากลได้”

 ท่ามกลางท่ีสถานการณค์วามนิยมสมุนไพรกำาลงัใกลส้กุงอม 

หากยังนิ่งเฉยเสียก็อาจจะเข้าในสำานวนที่ว่า “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้”

ในสรรพคุณและความปลอดภัย จำาเป็นต้องมีการพิสูจน์คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย”

  2. การสร้างนวัตกรรมยาสมุนไพรไทยท่ีมีคุณภาพ 

(Innovative Thai Traditional Medicine Care) เป็น

แนวทางการสร้างคุณภาพด้วยนวัตกรรมในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการยอมรับในระดับสากล แบ่งเป็น 

การวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรเพื่อความม่ันคงระบบยาของชาติ 

ซึ่งจำาเป็นต้องพัฒนาอย่างครบวงจรต้ังแต่ต้นน้ำา คือ วัตถุดิบจาก

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  

ทรงเคยมีพระราชหัตถเลขาเกี่ยวกับยาสมุนไพรไทยไว้ว่า

 “อนุญาต แต่ขอเตือน ว่าหมอฝรั่งนั้นดีจริง 

 แต่จะควรให้ยาไทยอยู่หฤาไม่ หมอไทยจะควรไม่ให้มีต่อไป

 ภายน่าหฤาควรจะมีไว้ บ้าง ถ้าว่าส่วนตัวฉันเอง  

 ยังสมัคกินยาไทย แล ยังวางไว้หฤาอุ่นใจในหมอไทยมาก 

 ถ้าหมอไทยจะรักษาอย่างฝรั่งหมด ดูเยือกเยน

 เหมือนเหนอื่น ไม่เหนพร (ะ) เหนสงฆเลยเหมือนกัน  

 แต่ตัวฉันก็อายุมากแล้ว เหนจะอยู่ไม่ได้จนหมอไทยหมดดอก 

 คนภายน่าจะพอใจอย่างฝรั่ง ทั่วกันไป จะไม่เดือดร้อน 

 เช่นฉันดอกกร (ะ) มัง เปน แต่ต้องเตือนดู 

 ตามหัวเก่าๆ ที่หนึ่งเท่านั้น”
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สัมภาษณ์พิเศษ

สิ่
งสำาคัญที่ทำาให้ CDIP หรือ Conceptual Development Intellectual Properties รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพราะการให้ความ

สำาคัญกับการรักษาองค์ความรู้มรดกทางปัญญาของสมุนไพรไทยให้ก้าวไกล กระทั่งประสบความสำาเร็จในฐานะผู้นำาด้านวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร อาหารเสริมและเครื่องสำาอาง พัฒนาสูตร ให้คำาปรึกษา จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ

นวัตกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน สามารถผลิตยาแผนโบราณ 

ทันสมัยเข้าถึงรูปแบบความต้องการของผู้บริโภค ทำาให้ยาแผนโบราณ

มี Sense of emotional”

กลไกสู่ความสำาเร็จ

	 แม้จะยังไม่มีส่วนแบ่งการตลาดเทียบเท่ารายใหญ่อย่าง

จีน	 อินเดีย	 แต่ด้วยระบบบริหารจัดการท่ีทำาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่า

ธุรกิจจะเติบโตได้ดีจากกลไก	3	ประการคือ

		 1.	การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตให้เป็นที่ยอมรับ

ของสากล

		 2.	 การวิจัยและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ที่มีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับของตลาด

	 3.	 เปิดใจร่วมมือกับ	อย.	ผู้มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคและ

ควบคุมมาตรฐาน

สู่ เ ป้ า ห ม า ย บ ริ ษั ท ม ห า ช น

ท่ี เ น้นความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา

	 อะไรทีท่ำาให	้ซดีไีอพี	ก้าวมาอยู่ระดบัแนวหนา้	ดร.สทิธชิยั 

แดงประเสริฐ	Chief	Innovation	Officer	&	Co-Founder	บริษัท 

ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด	 เล่าว่า	 ซีดีไอพี	 ก่อตั้งในปี	 2552	 

เป็นเครือข่ายของ	Cox	Laboratories	และ	JSP	Pharmaceutical	 

จากแนวคิดท่ีเห็นว่าตลาดสมุนไพรหรือยาแผนโบราณในประเทศไทย

มีแนวโน้มศักยภาพท่ีเติบโตได้อีกมาก	คนไทยนิยมหันมารับประทาน

อาหารเสริมและใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน

	 อีกท้ังสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 และ 

รัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสมุนไพรตามบัญชี 

ยาหลักท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ	ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการคนไทยผู้ประกอบการ 

ต่างประเทศก็สนใจเข้าสู่ตลาดยาสมุนไพรในอาเซียนโดยให้ไทย

เป็นจุดศูนย์กลาง

 “จากประสบการณ์ของ COX Laboratories และ JSP 

ผลิตอาหารเสริม ยาแผนโบราณ และกลุ่มเครื่องสำาอาง ทำาให้เรามี

ความพรอ้มดา้นการศกึษาวจิัยและพฒันาทีม่ศีกัยภาพสงูทดัเทยีม
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เป้าหมายธุรกิจ

	 ดร.สิทธิชัย	กล่าวว่า	กำาลังเตรียมนำาบริษัท	Conceptual	

Development	 Intellectual	 Properties	 จำากัด	 (CDIP)	 เข้า

ตลาดหลักทรัพย์ในอีก	 3	 ปีข้างหน้า	 โดยตั้งเป้า	 2	 ดิจิตทุกปี	 

ยิ่งมีนวัตกรรมการเติบโตยิ่งสูง	เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนารายเดียว 

ของประเทศที่มียาสมุนไพร	 อาหารเสริม	 เครื่องสำาอาง	 ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ	 (สวทช.)	พร้อมที่จะเตรียมแข่งขันในตลาดโลกและเป็น

บรษิทัมหาชนทีมุ่ง่เนน้ความรูท้รพัย์สนิทางปญัญาในการสรา้งมลูค่า	

ไม่เน้นปริมาณการผลิต	 แต่ใช้องค์ความรู้ในการสร้างรายได้และ

สร้างผลตอบแทน	มุ่งเน้นสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้		

ตลาดอาเซียนแนวโน้มดี

	 ส่วนตลาดอาเซียนได้มีการร่วมลงทุนกับบริษัท โคคันโดะ 

จำ�กัด	ผู้ดำาเนินธุรกิจบริษัทยามานานกว่า	130	ปี	และมีขนาดใหญ่

เป็นอันดับ	 3	 ของญ่ีปุ่น	ทำาการผลิตสมุนไพรไทยท่ีอ้างอิงบัญชียา

หลักของชาติและกำาลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน	อย.	จำานวน	12	

ทะเบียนยากลุ่มพื้นฐาน	อาทิ	ยาสมุนไพรบำารุงร่างกาย	แก้ท้องเสีย	

แก้หวัด	แก้เจบ็คอ	ฯลฯ	โดยวจิยัและพัฒนารว่มกัน	ใชเ้ทคโนโลยีของ

ญ่ีปุ่นผสานกับองค์ความรู้แพทย์แผนไทย	 ลักษณะทำาเป็นแบรนด์

ญี่ปุ่นจำาหน่ายในไทยและกระจายสู่อาเซียน

		 นอกจากน้ี	 ทางสิงคโปร์สนใจที่จะนำาสมุนไพรไทยไป

จำาหน่ายยังประเทศอื่นๆ	 โดยรอพิจารณากติกาว่าตัว	 Asean	

Harmonized	 (การปรับประสานกฎระเบียบเครื่องสำาอางของ

ประเทศอาเซยีน	10	ประเทศ)	มกีารสรปุ Traditional	Medicines and	

Health	Supplements	(TMHS)	อย่างไร	ซึง่หากมคีวามชดัเจนจะย่ิง

เป็นโอกาสของยาสมุนไพรไทยมากข้ึน	อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้การ

พัฒนายาสมนุไพรไทยแข่งขนัในระดบัสากลได้	จงึจำาเปน็ตอ้งอาศยั

การสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะ

	 1.	รฐัตอ้งมขีอ้กำาหนด	(Regulation)	ทีช่ดัเจน	มรีะยะเวลา 

การข้ึนทะเบียนยาที่รวดเร็วเพ่ือให้สามารถส่งออกไปจำาหน่าย 

ต่างประเทศได้เร็ว	ขณะน้ีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ	 ต่างสนใจพัฒนา

ยาสมุนไพรไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

		 2.	 สร้างแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน	 GMP	 (Good	

Manufacturing	Practice)	ซึ่งประเทศไทยมีโรงงานมาตรฐานเพียง	

20	กว่าแห่ง	และในขณะเดยีวกันแหลง่วตัถุดบิกลบัไมไ่ดม้าตรฐาน	

GMP	หากจะนำาไปสูร่ะบบมาตรฐาน	GMP	PIC/s	(Pharmaceutical	

Inspection	Co-operation	Scheme) 	คดิว่ารอ้ยละ	80	ยังไมส่ามารถ

ทำาได้ขณะน้ี	 เพราะส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก	ต้องใช้งบ

ประมาณสูงมาก	หากผลิตตามมาตรฐานใหม่จะส่งผลให้ต้นทุนยา

สูงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

	 3.	 ฝากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องเจ้าของทะเบียนยา	 ให้

เจ้าของทะเบียนยาสามารถย้ายไปผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน

ขนาดใหญ่ได้	เป็นการบริหารระบบ	Value	chain

ม่ันใจแนวโนม้ดีเพราะสมุนไพรไทยมีคุณภาพสูง

		 เป็นเรื่องท่ีน่ายินดีที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ผลิตยา

ดว้ยจรรยาบรรณและอดุมการณ์ทีด่	ีดำาเนินธุรกิจให้ความชว่ยเหลอื

ซึ่งกันและกัน	ทั้งองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	และการผลักดันกฎหมาย	 

ผูผ้ลติยาสมนุไพรตอ้งผลติยาท่ีไดม้าตรฐาน	ปราศจากสารปนเปือ้น

และสเตียรอยด์	 ให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพยาไทย	 ให้คนไทย

รักยาไทย	 เพราะสมุนไพรไทยมีความมั่นคงทางยาปลูกในประเทศ

ไม่ต้องนำาเข้า	รักษาโรคได้จริง	สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันได้	

 ประเทศไทยข้ึนช่ือว่�เป็นแผ่นดินท่ีมีคว�มหล�กหล�ย

ท�งชวีภ�พ พชืพรรณธัญญ�ห�รลว้นเปน็ตวัย�ท่ีมีก�รคิดค้น

ม�แลว้ตัง้แตบ่รรพบรุษุ เหลอืเพยีงชนรุน่หลงัจะนำ�ม�ตอ่ยอด 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหม�ะสม ย�สมุนไพรไทยก็จะส�ม�รถ

ทัดเทียมน�น�ประเทศได้อย่�งแน่นอน

กลุ่มธุรกิจ

1.	 ห้างหุ้นสว่นจำากัด	โรงงานเภสชัอตุสาหกรรมคอ็กช	์ผลติยาแผนปจัจบุนั	

จำาหน่ายในและต่างประเทศ

2.	 บรษิทั	โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม	เจเอสพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	รบัจา้ง

ผลิตยาสมุนไพร	30%	อาหารเสริม	และเครื่องสำาอาง	70%	

3.	 บริษัท	ซีดีไอพี	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ให้บริการแบบครบวงจรสำาหรับ

ผลติภัณฑ์เพ่ือสขุภาพดา้นการวิจยัและพัฒนาสตูร	โดยสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาสำาหรบัยาแผนปจัจบุนั	เสรมิอาหาร	เครือ่งสำาอาง	และ

ยาสมุนไพร	บริการให้คำาปรึกษาวิเคราะห์ประกันคุณภาพและการขึ้น

ทะเบียนยา

ลูกค้า 

Fascino/Boots/Watsons/7-11/Beauty	 Buffet/ศรีไทยซูเปอร์แวร์/ 

ทวีีไดเรค็/ผูป้ระกอบการรายเลก็ทีจ่ำาหนา่ยอาหารเสรมิ	เครือ่งสำาอาง	ฯลฯ
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เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ เรียบเรียง

 หลายทศวรรษท่ีผา่นมาประเทศจีนซ่ึง

เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

อันดับหน่ึงของโลกไดพ้ฒันาและปรบัเปลีย่น

การผลิตยาสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง 

 จากยาจีนแผนโบราณท่ีต้องต้มส่งกล่ิน 

ไม่พึงประสงค์ตลบอบอวล และมีรสขมฝาดเฝ่ือน 

ยากต่อการกลืนกิน อีกท้ังสรรพคุณท่ีได้ก็

ไม่คงท่ี เป็นเหตุให้การบริโภคยาเกิดความ

ไม่สะดวก แต่เม่ือมีการวิจัยค้นคว้าในห้อง

ทดลองและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ยา

สมุนไพรจีนจึงได้รับการพัฒนาให้มีความ 

ทันสมัยและผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด  ยาผง  ยาแคปซลู  ยาฉดี   

เจล และครมีทาภายนอก ฯลฯ สง่ผลให้การ

กินยาสมุนไพรจีนสะดวกและง่ายขึ้น 

 ยาผงสมุนไพรจีนพรอ้มปรงุ (Chinese  

Herb Extracts) หรือ “ยาจีนชนิดไม่ต้องต้ม” 

เป็นอีกตัวอย่างของการพัฒนาสมุนไพรจีน

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลท่ีมีผลข้างเคียงและอันตราย
นอ้ยกวา่ยาแผนปจัจบุนัทีท่ำาจากการสงัเคราะหส์ารเคม ีอกีทัง้ราคากไ็มแ่พง ทำาใหบ้รษิทัดา้นเภสชักรรมในประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลกหนัมาใหค้วามสนใจศกึษาและวจิยัพชืสมุนไพรเพ่ือผลติเปน็ยารกัษาโรคและอาหารเสรมิสขุภาพกนัมากขึน้ 
ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ของยาสมุนไพรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่

โบราณให้เป็นยาจีนรปูแบบใหม่ ด้วยการวิจัย

สารสกัดจากสมุนไพรจีนแบบเชิงเดี่ยว โดย

นำายาสมุนไพรจีนโบราณท่ีผ่านกระบวนการ

แปรสภาพตามตำารับแพทย์แผนจีนโบราณ

มาเป็นวัตถุดิบ และนำาไปผ่านกระบวนการ

เทคนิคด้านยาแบบปัจจุบันสกัดออกมาเป็น

ผงเล็กๆ (Granules) แล้วนำามาบรรจุ

เป็นขวดหรือซอง ยาผงสมุนไพรจีนพร้อม

ปรุงจะมีส่วนผสม ฤทธิ์ยา และสรรพคุณ

ในการรักษาโรคเหมือนกับสมุนไพรดั้งเดิม 

เพียงแค่ใช้น้ำาร้อนก็ชงด่ืมได้ทันที เพราะ 

มีประสิทธิภาพในการละลายสูง ดีต่อการ 

ดูดซึม และใช้ปริมาณยาในการรับประทาน

น้อย อีกท้ังสะดวกต่อการพกพาและเก็บ

รักษา 

 ขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน 

และเกาหลไีด้วิจัยและผลติยาผงสมุนไพรจีน

พรอ้มปรงุแบบเชิงเด่ียวเช่นกัน และได้บรรจุ

เข้าเป็นยาในโครงการประกันสขุภาพ รวมท้ัง

สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

 นอกจากนี้ จีนยังได้สกัดตัวยาสำาคัญ

จากสมุนไพรมาผลิตเป็นยาฉีดในการรักษา

โรคต่างๆ เช่น พิวราริน (puerarin) ซึ่ง

สกัดจากสมุนไพรท่ีมีช่ือว่ากวาวเครือจีน 

(puerariae lobata) หรือที่รู้จักกันทั่วไป

ว่า kudzu ใช้รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

และอาการปวดเค้นหัวใจ หรือยาฉีดหวงฉี 

(Huangqi injection) ซึ่งสกัดจากปักคี้ 

(Radix Astragali) ใช้ในการรักษาภาวะ

หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ทำาให้การบีบตัวของ

กล้ามเน้ือหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต 

ดีขึ้น

 ท้ังน้ียาฉีดท่ีทำาจากสารสกัดสมุนไพร

จะต้องปลอดจากเช้ือแบคทีเรีย มีค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ท่ี 4-9 และต้องปลอด

สารก่อไข้ มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด

ยาสมุนไพรของคนรุ่นใหม่
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ข้อมูลอ้างอิง

1. www.tangmaingthailand.com

2. www.nia.or.th

3. www.siamca.com

4. http://alternativehealing.org

5. www.ditp.go.th

6. www.sukapabdee.com

7. www.manager.co.th

ปฏิกิริยาภูมิแพ้ การสลายของเม็ดเลือดแดง 

ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพษิแบบเฉยีบพลนัและ

ระยะยาว สรรพคุณต้องคงที่ และสมุนไพร

ต้องละลายไม่เป็นตะกอนร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เป็นต้น 

 ด้านแหล่งผลิตสมุนไพรท่ีใหญ่เป็น

อันดับสองของโลกรองจากจีนอย่างกลุ่ม

ประเทศยุโรปก็ให้ความสำาคัญกับการวิจัย

ค้นคว้าตำารับยาสมุนไพรเช่นเดียวกัน ด้วย

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสกัดและ

พัฒนารูปแบบยาสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพ

จนเป็นท่ียอมรับจากท่ัวโลก โดยเฉพาะ

เยอรมันซึ่ ง เ ป็นผู้นำ า ด้านการสกัดสาร

จากสมุนไพรท่ีนานาประเทศและวงการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การยอมรับ ได้

นำาสมุนไพรมาเป็นสว่นประกอบในการรกัษา

และบำาบัดโรคพื้นฐานถึงร้อยละ 40 และ

มีการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันถึง 

45%

 โดยโรงพยาบาลในเยอรมนีส่ังจ่าย

ยาท่ีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% 

(Alternative Medicine) ในการบรรเทาไข้ 

แทนพาราเซตามอลซึ่งเป็นอันตรายต่อตับ

และไต

 ขณะท่ีอังกฤษและฝรัง่เศสนำาสมุนไพร 

มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่อง

สำาอางและอาหารเสริมได้อย่างหลากหลาย 

ซึ่งจากประมาณการของ Doctor of 

Naturopathy ในกลุ่มประเทศยุโรปได้

ประเมินมูลค่าตลาดสมุนไพรของ EU ไว้ที่

ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท

 ในเยอรมนี ยาสมุนไพรยังถือว่าเป็น

หน่ึงในห้าองค์ประกอบสำาคัญของธรรมชาติ

บำาบัด (ประกอบด้วยการบำาบัดด้วยพืช 

ธาราบำาบัด การบำาบัดด้วยการกายบริหาร  

โภชนบำาบัด และการบำาบัดด้วยการปรับเปล่ียน 

รูปแบบการใช้ชีวิต) ด้วยเหตุน้ีบริษัทผู้ผลิต 

ยาสมุนไพรของเยอรมันจึงผสมผสาน

ศักยภาพของสารประกอบตามธรรมชาติ

เข้ากับความรู้และระเบียบวิธีการวิจัยทาง

ด้านเภสัชท่ีทันสมัย และใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีไฮเทคพัฒนายาสมุนไพร

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 จะเห็นได้ว่าประเทศท้ังในโลกตะวันออก 

และตะวันตกต่างให้ความสำาคัญกับการวิจัย

และพัฒนายาสมุนไพรด้วยวิทยาการสมัยใหม่ 

อย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการควบคมุคณุภาพ 

อย่างเข้มงวดตลอดท้ังระบบ ต้ังแต่การ

คัดเลือกสายพันธุ์ ส มุนไพร การปลูก  

การเก็บเก่ียว การเลอืกสรรวัตถุดิบจากแหลง่

เพาะปลูกสมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน จนไปถึง

กระบวนการสกัดสมุนไพรท่ีใช้เทคโนโลยี 

อันทันสมัย ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำาคัญ

ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร  

ตอบสนองความใสใ่จในสขุภาพของผูบ้รโิภค

ยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องการความสะดวกสบาย 

ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการบริโภคยานั่นเอง
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Q&AShare & Show

  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณต์ลาดยาในปัจจุบัน มีการแข่งขัน

ค่อนข้างสูง บริษัทฯ ได้ขยายตลาดออกสู่ประเทศในอาเซียน โดย 

เมียนมารเ์ป็นประเทศแรกท่ีเปิดตลาด และมาเลเซยีเป็นประเทศต่อไป 

มาตรฐานดี PIC/S GMP สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพและ
ความสําเร็จระยะยาว 

 จากการที่ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนได้ตกลงใช้เกณฑ์ PIC/s GMP 

(Pharmaceutical Inspection Coraboration Schemes) 

เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังภูมิภาค บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำากัด  

(มหาชน) ได้เล็งเห็นว่า การยกระดับเกณฑ์การผลิตให้ได้เกณฑ์ดังกล่าว 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค จึงได้ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี รวมถึง

ระบบอากาศ ระบบควบคุมคุณภาพน้ำาท่ีใช้ในการผลิตยา มีการ 

ปรบัเปลีย่นมาใช้เครือ่งจักรท่ีมีเทคโนโลยีสงู และเพิม่กำาลงัการผลติเพือ่

ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารสถานที่ดังกล่าว

  ท้ังน้ี เพื่อให้การขยายตัวมุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า และหากได้รับความเช่ือถือจากผู้ใช้ในวงกว้างแล้ว บริษัทจะ

สามารถผลิตยาออกจำาหน่ายในประเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นการ 

ช่วยลดการนำาเข้ายาพ้ืนฐานท่ีเราต้องพ่ึงพาการนำาเข้าจากต่างประเทศ

ลงได้ 

 “จากการท่ีบริษัทพยายามปรับตัวโครงสร้างการผลิตตามความ

เป็นไปของตลาดท้ังร้านยาและโรงพยาบาล จึงทำาให้ตลาดยอมรับ 

และสามารถเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ” ภก.สุรชัย กล่าวทิ้งท้าย

ชุมชนเภสัชกรรม 
เตรียมพร้อม AEC 
หลังจากมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรจัดตั้งโรงงานผลิต

ยาแผนปัจจุบันเพื่อจําหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ เมื่อ 30 ป ี

ที่ผ่านมา ปัจจุบันชุมชนเภสัชกรรมมีการเติบโตที่ก้าวหน้าไปมาก
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  ภก.สุรชัย เรืองสุขศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมชน

เภสัชกรรม จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำาหน่ายยาแผนปัจจุบัน 

กล่าวว่า จากจุดเร่ิมต้นท่ีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนเภสัชกรท่ีดำาเนินธุรกิจ

รา้นขายยาสามารถมีผลิตภณัฑ์ยาต้นตำารบัมีคณุภาพจำาหน่ายในราคา

สมเหตุสมผล ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพสูง เพื่อเก้ือหนุนเภสัชกร

ชุมชน 

  ปัจจุบันสามารถผลิตยาได้กว่า 100 ชนิด จำาหน่ายให้ร้านยา

ของเภสัชกร โรงพยาบาลต่างๆ และองค์การเภสัชกรรม ภายใต้ชื่อ 

ชุมชนเภสัชกรรม โดยมีตัวอักษร CO–PH บนตัวยา ปัจจุบันมีลูกค้า

ประมาณ 4,000 ราย 
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Q&A

ตอบ	 : การสง่เสรมิผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรในบทบาทของสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ซึง่เป็นหน่วยงานกำากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายน้ัน  
คงต้องเน้นไปท่ีการปรับระบบและหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนตำารับยา 
แผนโบราณและยาจากสมุนไพร ให้เหมาะสมกับเงือ่นไขของระบบการแพทย์ 
และเภสัชกรรมแผนไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการข้ึนทะเบียนตำารับยา
โดยการขอความร่วมมือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ช่วยพิจารณา
ประสทิธภิาพและความปลอดภยัของยา การกระจายอำานาจการข้ึนทะเบียน
ตำารบัยาแผนโบราณให้สำานักงานสาธารณสขุจังหวัดเพิม่เติม และการพฒันา
ผู้ยื่นทะเบียนตำารับยาและการมีระบบให้คำาปรึกษาแนะนำา เป็นต้น 

   นอกจากนั้น การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาให้ได้มาตรฐานสากล ต้อง
คำานึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ ควบคู่กับความเส่ียงท่ีผู้บริโภค 
จะได้รับ ดังน้ัน มาตรฐานการผลิตยา ต้องเป็นไปตามหลักวิธีการท่ีดี 
ในการผลิตยา โดยจะต้องปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ อิงตามกรรมวิธีการผลิตยา โดยผู้ประกอบการฯ ท่ีผลิตยา 
แผนโบราณท่ีผลิตยาโดยกรรมวิธีการปรุงยาตามแบบแผนไทยด้ังเดิม  
28 กรรมวิธี จะต้องผลิตยาตาม “หลักเกณฑ์ มาตรฐานการทำายา 
แผนไทย” ซึ่ง อย. จะประกาศให้ทราบต่อไป ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ
ที่ผลิตยานอกเหนือจาก 28 กรรมวิธีข้างต้น จัดว่ามีความเสี่ยงสูงจะถูก
บังคับใช้ต้องผลิตยาตาม “หลักเกณฑ์ GMP PIC/s” 
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ที่มา : “สถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาแผนโบราณ”, ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา : เอกสาร

ประกอบการประชุม ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและเภสัชกรรมไทยสำาหรับการขึ้นทะเบียนตำารับยาในส่วนภูมิภาค

ถาม	 :	 ทิศทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรของประเทศไทย

	 	 เป็นอย่างไร






