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มลูค่าการใช้และส่งออกสมนุไพรไทย 100,000 ลบ.

ทีม่า : กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์

ตลาดผลิตภณัฑส์มนุไพรจะมีมลูค่า 1.15 
แสนล้านเหรียญสหรฐัต่อปีภายในปี ค.ศ. 
2020 โดยยโุรปมีอตัราการขยายสงูสดุ 
9.1% (Global Industry Analysis, Inc, 2015) 
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นโยบายและแผนงานท่ีเก่ียวข้อง

✓ นโยบายและยทุธศาสตรด้์านการแพทยด์ัง้เดิมและยาจากสมนุไพรในระดบัโลกและระดบัภมิูภาค

Health for all by the year 2000

WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005 and 2014-2023 (พฒันาองคค์วามรู/้การประกนัคุณภาพ/บูรณาการ)

✓นโยบายและยทุธศาสตรด้์านสมนุไพรและการแพทยแ์ผนไทยในระดบัประเทศ
การส่งเสริมการจดับริการการแพทยแ์ผนไทยในระบบบริการสาธารณสขุของประเทศ

การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพฒันาภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพ การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพื์้นบ้านและการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ

✓รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560

✓แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย การพฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564
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กฏหมาย

การปรบัระบบการอนุญาตต ารบัยา - พระราชบญัญติัสมนุไพร พ.ศ. 2562

การคุ้มครองภมิูปัญญา - พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภมิูปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 2542 (ประกาศต ารบัยาแผนไทยของ
ชาติหรือต าราการแพทยแ์ผนไทยของชาติ จ านวน 32,758 ต ารบั)

การคุ้มครองสมนุไพร  - สมุนไพรควบคมุ กวาวเครือ (ครอบคลมุถึงกวาวเครือทัง้ 4 ชนิด คือ กวาวเครือขาว Pueraria 
candollei Graham & Benth. var. mirifica กวาวเครือขาว Pueraria candollei Graham & Benth. var. candollei กวาวเครือแดง 
Butea superba Roxb. กวาวเครือด า Mucuna macrocarpa Wall)

การสนับสนุนเอกชนในการคุ้มครองสมุนไพร - มีข้อกฎหมายสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง 
ส่งเสริมและพฒันาสมุนไพร แต่ปัจจบุนัยงัไมมี่การประกาศระเบียบดงักล่าวออกมา จึงท าให้มาตรการสนับสนุนเอกชนยงัคงไม่เป็น
จริง
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การคดัเลือกผลิตภณัฑส์มนุไพร

ประเภทยาแผน
โบราณ

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ยาพฒันา 1 3 3 2 1 3 0 5 5

ยาแผนโบราณ 573 920 1,013 881 890 917 1,027 885 580 649

สถติกิารขึน้ทะเบยีนยาจากสมนุไพรจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

รายการยาแผนปัจจุบนัและยาจากสมุนไพร
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อตุสาหกรรมยา
ความท้าทายของอตุสาหกรรม

▪ มาตรการและกลไกทีส่นับสนุน

▪ วตัถุดบิสมนุไพร

▪ คณุภาพยา

▪ โครงสรา้งพืน้ฐาน

▪ ความพรอ้มผูป้ระกอบการ

ประเภท จ านวน

ภาครฐั ภาคเอกชน รวม

ความเส่ียงสงูภาคบงัคบั 4 37 41

ภาคผนวก ข (Medium Risk) 7 1 8

ภาคผนวก ค (Low Risk) 2 0 2

ระดับ FMP ภาคผนวก ข 

(Medium Risk)

30 1 31

ระดบั FMP ภาคผนวก ค (Low 

Risk)

9 0 9

สถานทีผ่ลติยาแผนโบราณทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ขอ้มลูเมื่อ
วนัที ่20 มถุินายน 2562)
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การจดัซ้ือยา
▪ ใชแ้นวทางเดยีวกบัยาแผนปัจจุบนั
▪ ขอ้จ ากดัการจดัซือ้ – การก าหนดคุณลกัษณะของยาจาก

สมนุไพร ราคาทีม่กัจะแพงกวา่ยาแผนปัจจุบนัในโรค
เดยีวกนั กท็ าใหก้ารจดัซือ้จดัหายาจากสมนุไพรท าไดไ้ม่
มาก คุณภาพของยา การจดัหาสมนุไพรเพือ่ปรุงยาเพื่อ
ผูป่้วยเฉพาะราย และการผกูขาดโดยภาครฐั 
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การใช้ยามีมมลูค่าเพ่ิมขึน้ โดยผูส้งูอาย ุ(มากกว่า 60 ปี) มีการใช้ยามากท่ีสดุ 



การเงินการคลงั

ประเภทบริการ นวด/อบ/ประคบ ทบัหม้อเกลือ จ่ายยา

สมุนไพร

ปี 2561 (แห่ง) 6519 1,646 10,417

ปี 2562 (แห่ง) 6031 1,582 10,417

การลดลงของหน่วยบรกิาร

2559 2560 2561

จากงบเหมาจ่ายรายหวั (บาท/ปชก UC) 10.77 11.61 11.61

จน.ปชก UC (ล้านคน) 48.79 48.80 48.80

จ านวนเงินประมาณ ท่ีใช้งบบริการการแพทยแ์ผน

ไทย (ล้านบาท) 525.44 566.71 566.53

การใช้บริการ นวดอบประคบ (ครัง้) 4,217,406 4,801,846 4,482,707

การใช้ยาสมนุไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ (ครัง้) 4,826,880 7,803,442 8,161,087

บริการฟ้ืนฟแูม่ก่อน และหลงัคลอด (คน) 35,855 44,902 * 41,388*

งบประมาณและการใหบ้รกิารใน
หลกัประกนัสขุภาพ (UC)

ขาดขอ้มลูของกรมบญัชกีลางและประกนัสงัคม
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ทรพัยากรมนุษย์

▪ จ านวนบุคลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสขุของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
2,559 คน (เกีย่วขอ้งกบัการผลติ การสัง่ใช ้หรอืการสง่มอบยาจากสมนุไพร) 

▪ สดัสว่นของบุคลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทยเทยีบกบัจ านวนประชากร ซึง่มสีดัสว่นเทา่กบั 1 ต่อ ประชากร 24,670 
คน (ค านวณจากฐานประชากรทัง้ประเทศ เทา่กบั 66,413,979 คน)

▪ มกีารพฒันาสมรรถนะบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง – การดแูลผูป่้วยในส าหรบัแพทยแ์ผนไทย การดแูลโรคหลอดเลอืดหวัใจ
และสมอง โรคอมัพาต โรคกระดกูสนัหลงั รมูาตอยด ์เบาหวาน โรคไต โดยการใชย้าจนี อบรมเภสชักรรมสมนุไพร
ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาในอนาคตวา่ สมรรถนะดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์โรคและการตอ้งการ
ทางดา้นสุขภาพของประชาชนในปัจจบุนัมากน้อยเพยีงใด

▪ ยงัขาดขอ้มลู ผูส้ ัง่ใช ้และผูส้ง่มอบยา ในสถานพยาบาลและรา้นยา
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กญัชา กญัชง กระท่อม

▪กญัชา/กญัชง ความแตกต่าง กระแสของกญัชา น ามาสูก่ารแกไ้ขกฏหมาย และการน ามาใชท้าง
การแพทย ์รวมทัง้น าเสนอสถานการณ์ปัจจุบนั ขอ้เสนอในการน ากญัชาและกญัชงมาใชท้างการแพทย์

▪ กระท่อม งานวจิยัเกีย่วกบักระทอ่มในประเทศ และแนวทางในการน ากระทอ่มมาใชใ้นทาง
การแพทย์
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จ านวนงานวิจยั

งบประมาณ

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

งานวิจยัและนวตกรรมจากสมนุไพร
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ข้อเสนอแนะ

ยาจากสมนุไพรและยายาแผนโบราณ หากมกีารพฒันาอยา่งเป็นระบบ จะน าไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
(องคค์วามรู-้ปลกู-ผลติภายในประเทศ) ดงันัน้จงึควรมแีนวทางการพฒันาเพือ่พฒันาระบบยาจาก
สมนุไพรและยาแผนโบราณ ดงัน้ี

1. พฒันาใหก้ารแพทยแ์ผนไทยเป็นการแพทยค์ูข่นานกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัใหไ้ดจ้รงิ

2. เชื่อมโยงขอ้มลูทีจ่ าเป็น ทัง้ภาครฐัเอกชน เพือ่ใชใ้นการวางแผน และพฒันา

3. พฒันาอุตสาหกรรมยาดว้ยแนวทางทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศ

4. การวจิยัและพฒันาแบบมุง่เป้ายาว ระดบัประเทศ

5. การเสรมิสมรรถนะของบุคลากรใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาระบบยาจากสมนุไพร
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