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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 26-27 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.เผยคนไทยฮติ!! สมุนไพรไทย งาน “มหกรรมเมืองสุขภาพดีฯ” ทะลุเป้ากว่า 22 ล้าน  

                กระทรวงสำธำรณสขุ เผยคนไทยสนใจสนิค้ำและบริกำรสมนุไพรไทยมำกขึน้ ยอด 20 วนั ทะลุ
เป้ำกวำ่ 22 ล้ำนบำท ประชำชนพงึพอใจ ขำยดีสดุ คือ สบูส่มนุไพร ผลไม้อบแห้ง เคร่ืองส ำอำง   พร้อมสง่
มอบตลำดคลองผดงุกรุงเกษมให้กระทรวงอตุสำหกรรม  เตรียมงำนมหกรรมสมนุไพรไทยครัง้ที่ 12 ให้
ประชำชนเลอืกซือ้อยำ่งเตม็ที่อีกครัง้นี ้ 
                ทีต่ลำดคลองผดงุกรุงเกษม  ข้ำงท ำเนียบรัฐบำล พลเอกวิลำศ อรุณศรี เลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี  นำยแพทย์อ ำนวย กำจีนะ รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุ รักษำรำชกำรแทนปลดักระทรวง
สำธำรณสขุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสขุ ร่วมพิธีปิดงำน “มหกรรมเมืองสขุภำพดี  วิถี
ชมุชน” ของกระทรวงสำธำรณสขุ  ซึง่จดัขึน้ระหวำ่งวนัท่ี 7-26 กรกฎำคม 2558 รวม 20 วนั พร้อมมอบ
เกียรติบตัรแก่ผู้สนบัสนนุงำน 80 รำย  และสง่มอบป้ำยตลำดคลองผดงุกรุงเกษมให้กบัปลดักระทรวง
อตุสำหกรรม           พลเอกวิลำศ กลำ่ววำ่ งำน“เมืองสขุภำพดี วิถีชมุชน” ที่กระทรวงสำธำรณสขุและ
เครือขำ่ยกำรจดังำนร่วมจดัขึน้นี ้ สร้ำงควำมส ำเร็จและท ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ประเทศชำติในทกุมติิ ตัง้แต่
มิติกำรดแูลสขุภำพ มิติของกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย  ในระดบัชมุชน ก้ำวสูก่ำรเป็นธรุกิจ กำร
อนรัุกษ์วถีิชีวิตชมุชน ให้ยัง่ยืนและพฒันำเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมของคนกรุง และที่ส ำคญัคือมิติ
ของกำรสร้ำงควำมสขุให้คนในชำติ 

นำยแพทย์อ ำนวย กลำ่ววำ่  กระทรวงสำธำรณสขุจดังำนเมืองสขุภำพดี วิถีชมุชนมำ 20 วนั มี
ประชำชนทัง้ไทยและตำ่งประเทศเข้ำร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำก  ให้ควำมสนใจผลติภณัฑ์สมนุไพรที่ใช้ดแูล
สขุภำพตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพำะกลุม่ประเทศ เกำหล ีจีน กมัพชูำ  ที่มียอดขำยและสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์
สมนุไพรไทยจ ำนวนมำก สว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑ์สมนุไพรจำกน ำ้มนัเปลอืกส้มโอและมะกรูด  เคร่ืองดื่ม
สมนุไพร และเคร่ืองส ำอำง ทัง้นีง้ำนมหกรรมเมืองสขุภำพดี วิถีชมุชน ตลอด 3 สปัดำห์  ลำ่สดุมียอดผู้มำ
เที่ยวงำนกวำ่ 95,000 คน และมยีอดจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์สขุภำพกวำ่ 22,000,000 บำท ซึง่ในสปัดำห์
ที ่1 เน้นเร่ืองอำรยธรรมแผนไทยสูส่ำกล สปัดำห์ที่ 2  เน้นเร่ืองชมุชนไทยหำ่งไกลอลัไซเมอร์ใน
ผู้สงูอำย ุและสปัดำห์ที่ 3 เน้นเร่ืองวิถีไทยวิถีสขุภำพ  รวมทัง้มีบริกำรฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่แก่ผู้ เข้ำ
ชมงำนฟรี วนัละ 500 คน และฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบและบำดทะยกั ไมจ่ ำกดัจ ำนวน 

ทัง้นีส้นิค้ำผลติภณัฑ์ที่ขำยดีตดิอนัดบัท๊อปเท็น  ได้แก่ สบู ่ผลไม้อบแห้ง ผลติภณัฑ์
เคร่ืองส ำอำง ผลติภณัฑ์สมนุไพร กำแฟกระชำยด ำ นวดสปำ น ำ้เสำวรส  และผลติภณัฑ์ที่ใช้ในร้ำนนวด
และสปำ นอกจำกนีบ้ริกำรนวดแผนโบรำณ กดจดุ ตอกเส้น และสปำ  ยงัเป็นท่ีสนใจของประชำชนอยู่
อยู ่รวมทัง้กิจกรรมตรวจวดัอีคิว ตรวจคดักรองอลัไซเมอร์  ตรวจวดัไขมนัในร่ำงกำย ทัง้นีภ้ำยในงำนยงัมี
บริกำรจองคอร์สเจ้ำสำว โดยรพ.แพทย์แผนไทยฯ และบริกำรล้ำงพิษในร่ำงกำยครบวงจร  ซึง่จะมีกำร
ฝังเข็มเพื่อปรับสมดลุธำตใุนร่ำงกำยให้อยูใ่นสภำพปกตด้ิวย 

นำยแพทย์อ ำนวย กลำ่วตอ่วำ่ จำกกำรประเมินควำมพงึพอใจประชำชน 4,000 รำย  พบวำ่ พงึ
พอใจกบักำรจดักิจกรรมครัง้นี ้สนใจผลติภณัฑ์ดแูลสขุภำพ  แบบวิถีชีวิตไทยและอำหำรเพื่อสขุภำพอยำ่ง
มำก กระทรวงสำธำรณสขุจงึเตรียมจดังำนมหกรรมสมนุไพรไทยแหง่ชำติครัง้ที่ 12  ในวนัท่ี 2-6 
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กนัยำยน 2558 ที่อิมแพค เมืองทองธำน ีฮอลล์ 6-8  เพื่อให้ประชำชนที่สนใจเร่ืองสมนุไพรได้เลอืกซือ้
ผลติภณัฑ์และบริกำรสขุภำพอยำ่งเต็มที่อีกครัง้ 

ประชำชำติธุรกิจ   อย.เร่งเดินหน้าหนุนยาสมุนไพร ปรับขัน้ตอนขึน้ทะเบียนยาแผนโบราณให้มคีวามรวดเร็ว 
ยกระดับมาตรฐานการผลิต ส่งเสริมผู้ประกอบการรับ AEC ตามนโยบายรัฐบาล   
          ตำมนโยบำยรัฐบำลในกำรสง่เสริมยำแผนโบรำณ และยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติยำโบรำณ
ของผู้ผลติยำภำยในประเทศ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรบริโภคและช่วยให้ประชำชนได้เข้ำถงึยำแผน
โบรำณที่ใช้สมนุไพรไทยได้มำกขึน้ ตลอดจนเป็นกำรเพิม่ช่องทำงกำรแขง่ขนั รองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนท่ีก ำลงัจะมำถงึในปลำยปี 2558 นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) เผยวำ่ ขณะนี ้อย. ได้เตรียมปรับขัน้ตอนกำรขอขึน้ทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณ
และยำจำกสมนุไพรให้รวดเร็วขึน้โดยเฉพำะยำที่เป็นต ำรับยำแผนไทย ซึง่ จำกเดิมใช้เวลำ 160 วนั 
ให้เหลอืเพียงไมเ่กิน 90 วนั รวมทัง้แก้ไข ปัญหำเร่ืองกำรขอจดทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณที่อยู ่ ใน
ระหวำ่งกำรพิจำรณำของ อย. อยูเ่ป็นจ ำนวนคอ่นข้ำงมำก ซึง่ควำมลำ่ช้ำมำจำกเหตผุลหลำยประกำร 
เช่น ควำมไมเ่ข้ำใจของผู้ยื่นค ำขอฯ ที่เตรียมเอกสำรไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ ควำมซบัซ้อนของต ำรับยำ
ที่มำขออนญุำตมคีวำมหลำกหลำย ต้องอำศยัผู้ เช่ียวชำญจำกภำยนอกหนว่ยงำนมำช่วยในกำร
พิจำรณำรวมทัง้ข้อจ ำกดัด้ำนอตัรำก ำลงัของบคุลำกร 
          "ในแตล่ะปีมีผู้ประกอบกำรยื่นขอขึน้ทะเบียนยำ แผนโบรำณกวำ่ 1,000 ค ำขอ ซึง่อตัรำก ำลงัที่
มีอยูข่ณะนี ้ ไมเ่พยีงพอตอ่ภำระงำนท่ีมีแนวโน้มเพิม่มำกขึน้ทกุปี อย.  ได้พยำยำมปรับกระบวนกำร
ท ำงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนมปีระสทิธิภำพขึน้ เช่น ให้นกัวิชำกำรประเมินต ำรับยำที่ ไมยุ่ง่ยำก หรือ
มีข้อมลูอ้ำงอิงชดัเจนโดยไมต้่องเสนอ ผู้ เช่ียวชำญภำยนอกหนว่ยงำนพิจำรณำ เพือ่เป็นกำรลด
ขัน้ตอน กำรมอบอ ำนำจให้ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัรับขึน้ทะเบียน ต ำรับยำที่เป็นสตูรตรงตำม
ประกำศฯ ยำสำมญัประจ ำบ้ำนแผนโบรำณ หรือยำสมุนไพรเดี่ยวบำงรำยกำรท่ีก ำหนด เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กบัผู้ผลติยำในตำ่งจงัหวดั อยำ่งไรก็ตำม ค ำขอขึน้ทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณสว่น
ใหญ่เป็นต ำรับยำทีม่ีกำรปรุงสตูรต ำรับท่ีแตกตำ่งออกไป ทำง อย. จึงจ ำเป็นต้องอำศยัให้ผู้เช่ียวชำญ
จำกหนว่ยงำนภำยนอกชว่ยพจิำรณำให้ควำมเห็น เช่น อำจำรย์ที่มีควำมรู้ด้ำน ยำแผนโบรำณจำก
มหำวิทยำลยัตำ่งๆ หรือนกัวิชำกำรจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทย 
ซึง่ท ำให้กระบวนกำรพิจำรณำนีใ้ช้ระยะเวลำนำนขึน้ 
          "ลำ่สดุเพื่อให้เป็นไปตำมที ่ ได้มีกำรประชมุหำรือร่วมกนัของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในกระทรวง
สำธำรณสขุเพื่อสนบัสนนุกำรผลติยำแผนไทยและยำจำกสมนุไพรตำมนโยบำยของรัฐบำล โดย ศ.
นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ เป็นประธำนประชมุร่วมกบั อย. 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และกรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลอืก ได้ข้อสรุปใน
สว่นท่ีเก่ียวกบัแนวทำงกำรปรับขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบียนยำแผนโบรำณ โดย อย. กบักรมพฒันำ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก เพื่อสนบัสนนุกำรพิจำรณำค ำขอขึน้ทะเบียนต ำรับยำให้
รวดเร็ว ยิง่ขึน้จะให้กรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก ช่วยพจิำรณำค ำขอขึน้
ทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณ ที่เป็นต ำรับตำมองค์ควำมรู้แบบกำรแพทย์แผนไทย เนื่องจำก เห็นวำ่
เป็นหนว่ยงำนท่ีมีผู้ เช่ียวชำญเก่ียวกบัด้ำนสมนุไพรและยำแผนไทยอยูแ่ล้ว ซึง่หลงัจำกผำ่นกำร
พิจำรณำด้ำนสตูรหรือต ำรับยำจำกกรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทยฯเรียบร้อยแล้ว อย. จะพจิำรณำ
เฉพำะสว่นท่ีเก่ียวกบัมำตรฐำนคณุภำพ กำรผลติ ควำมถกูต้องของกำรแสดงฉลำกเอกสำรก ำกบัยำ 
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และกำรใช้ช่ือยำเป็นหลกั อนัจะช่วยแบง่ภำระงำนให้กบั อย. ซึง่คำดวำ่ ภำยหลงักำรปรับปรุง
กระบวนกำรดงักลำ่วนี ้ นำ่จะท ำให้สำมำรถออกทะเบยีนต ำรับยำแผนโบรำณได้ภำยใน 60-90 วนั 
จำกเดิมทีต้่องใช้เวลำอยำ่งน้อย160วนัขึน้ไป 
          นพ.บญุชยั กลำ่วเพิ่มเติมวำ่ ส ำหรับขัน้ตอนดงักลำ่วนัน้ ก ำลงัอยูร่ะหวำ่งเตรียมกำร เนื่องจำก
ต้องมกีำรแตง่ตัง้เจ้ำหน้ำที่ กรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทยฯ เป็นพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ ในกำรพิจำรณำ
ต ำรับยำตำมพระรำชบญัญตัิยำ รวมทัง้ กำรท ำหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ซึง่เจ้ำหน้ำที่ของกรมพฒันำ
กำรแพทย์ แผนไทยฯ จะต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ขึน้ทะเบยีนต ำรับยำ ในลกัษณะเดียวกนักบั อย. 
และขัน้ตอนอ่ืนๆ ที่ต้องวำงแผนให้ชดัเจน ตลอดจนปรับคูม่ือประชำชนให้สอดคล้องกบัแนวทำงใหม่
ด้วย หำกเป็นไปตำมขัน้ตอนนี ้ คำดวำ่ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยนเป็นต้นไป จะมีกำรด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนใหมท่ี่ได้กลำ่วไว้แล้ว ส ำหรับรำยกำรยำที่ทำง อย. มอบอ ำนำจให้จงัหวดัขึน้ทะเบยีนได้เองอยู่
แล้ว ก็ยงัคงรูปแบบเดิมคือ ต ำรับยำที่เป็นยำสำมญัประจ ำบ้ำนแผนโบรำณ ตำมประกำศกระทรวงฯ 
ยำสมนุไพรเดีย่ว เช่น ฟ้ำทะลำยโจร ขมิน้ชนั ซึง่มีข้อมลูอ้ำงอิงได้อยำ่งชดัเจนเร่ืองควำมปลอดภยั
และประสทิธิผล จงัหวดัก็สำมำรถรับขึน้ทะเบียนได้ตำม หลกัเกณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ ทัง้หมดนีจ้ะท ำให้
ขัน้ตอนกำรขอขึน้ทะเบียนต ำรับยำแผนโบรำณและยำสมนุไพรรวดเร็วยิ่งขึน้ 
          "นอกจำกนีเ้พื่อเป็นกำรสง่เสริมและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ตอ่ผู้บริโภคในยำแผนโบรำณที่ผลติใน
ประเทศให้มีมำกขึน้ ทำง อย. มีนโยบำยสนบัสนนุให้ผู้ผลติยำแผนโบรำณ ยกระดบัมำตรฐำนกำร
ผลติยำตำมหลกัเกณฑ์วิธีกำรผลติยำทีด่ี (GMP) ซึง่เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของผู้ประกอบกำร 
เพื่อรองรับกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียนอกีทำงหนึง่ด้วย โดยได้แก้ไขกฎระเบียบให้มี GMP ส ำหรับกำร
ผลติยำแผนโบรำณ แตจ่ะเร่ิมใช้กบัสถำนท่ีผลิตยำที่มศีกัยภำพก่อน สว่นโรงงำนยำขำดเลก็ที่ท ำยำ
แผนโบรำณจะสง่เสริมให้ท ำในบำงหมวดของ GMP ที่จ ำเป็นก่อนอยำ่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ทัง้นี ้ ในเวที
อำเซยีน ยำแผนโบรำณและผลติภณัฑ์เสริมอำหำร เป็นหนึง่ในสนิค้ำที่จะมีกำรท ำควำมตกลงในเร่ือง
เก่ียวกบั กฎระเบียบและวิธีกำรรับรองผลติภณัฑ์ยำแผนโบรำณและผลติภณัฑ์เสริมอำหำร มีกำร
แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อพจิำรณำเร่ืองนีต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ ซึง่ได้ข้อสรุปท่ีส ำคญัเป็นต้นวำ่ 
กำรก ำหนดนิยำมศพัท์ทีเ่ก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ ข้อก ำหนดเก่ียวกบัเร่ืองควำมปลอดภยัและคณุภำพ
ของผลติภณัฑ์ที่วำงขำยในท้องตลำด กำรตดิตำมเฝ้ำระวงัหลงัผลติภณัฑ์ออกสูต่ลำด รวมทัง้เร่ือง
ข้อก ำหนดมำตรฐำน GMP ฯลฯ  อย. ร่วมกบัผู้แทนภำคอตุสำหกรรม มีสว่นในกำรเจรจำประชมุ
อำเซยีนมำโดยตลอด มกีำรเผยแพร่ข้อมลูตำ่งๆ ให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับทรำบเป็นระยะ รวมทัง้ประสำน
กบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอตุสำหกรรม 
เพื่อเตรียมมำตรกำรท่ีชว่ยกนัสนบัสนนุผู้ประกอบกำรไทย ให้มีควำมพร้อมและสำมำรถได้รับ
ประโยชน์เมื่อเข้ำสูอ่ำเซยีนด้วย" 
          นพ.บญุชยั กลำ่วในตอนท้ำยวำ่ คำดวำ่ประเทศสมำชิกอำเซียนจะมีกำรลงนำมในหวัข้อ
ดงักลำ่วภำยในปีหน้ำ ซึง่จะท ำให้คณุภำพของผลติภณัฑ์สมนุไพรและผลติภณัฑ์ เสริมอำหำรของ
ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกอำเซียนกำรค้ำภำยในภมูิภำคเพิม่มำกขึน้ 
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                ส ำหรับควำมเคลือ่นไหวในกำรปรับ ครม.ลำ่สดุ ผู้สือ่ขำ่วรำยงำนวำ่ นอกจำกกระทรวงด้ำน
เศรษฐกิจทีจ่ะมกีำรปรับใหญ่ยกแผงแล้ว ยงันำ่จะมีกำรปรับในกระทรวงอื่นๆด้วยไปในครำวเดยีวกนั 
เพรำะ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ต้องกำรเห็นควำมเปลีย่นแปลงสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้
ประชำชนในทกุมติิ โดยอำจจะมกีำรปรับ ครม. ในสว่นของกระทรวงกำรตำ่งประเทศ กระทรวงศกึษำธิกำร 
ลำ่สดุกระทรวงสำธำรณสขุทีม่ีปัญหำภำยในมำอยำ่งตอ่เนื่องหลำยเร่ือง พล.อ.ประยทุธ์ต้องลงไป
แก้ปัญหำด้วยตวัเอง มแีนวโน้มสงูที่จะปรับเปลีย่นตวัรัฐมนตรีโดยคนท่ีจะมำใหม ่ คือ นพ.สรณ บญุใบ
ชยัพฤกษ์ สมำชิก สนช. หมอโรคหวัใจช่ือดงั รพ.รำมำธิบดี ที่มีควำมสนิทสนมกบับ๊ิก คสช. ทัง้ พล.อ.
ประยทุธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนำยกฯและ รมว.กลำโหม รวมทัง้ พล.อ.อดุมเดช สตีบตุร รมช.
กลำโหมและ ผบ.ทบ. อยำ่งไรก็ตำม ยงัไมช่ดัเจนวำ่จะมำเป็นรัฐมนตรีวำ่กำร หรือรัฐมนตรีชว่ยวำ่กำร 
ขณะที่เจ้ำตวัยงัมีควำมล ำบำกใจอยูบ้่ำงหำกจะต้องไปแทนท่ี นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมว.สำธำรณสขุ 
เพรำะรู้จกักนัดีและเป็นหมอจำกรำมำธิบดีเช่นเดยีวกนั 

 


