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 Cây thuốc nam đã xuất hiện từ rất lâu đời và được con  người sử dụng 

trong  việc phòng ngừa và chữa bệnh hiệu quả và an toàn. Tại địa phương xã 

Bảo Ái người dân đã biết sử dụng thuốc nam từ nhiều đời nay; thuốc nam tại xã 

gồm có các nhóm chữa và phòng các loại bệnh như: Đau dạ dày, bệnh xương 

khớp, bệnh gan, điều trị gãy xương, đau dây thần kinh, bệnh sỏi thận… Nhưng 

do nguồn nguyên liệu hầu hết được khai thác từ tự nhiên nên ngày hiếm, người 

dân phải đi lên rừng già, hoặc mua từ nơi khác về để sơ chế, bào chế theo kinh 

nghiệm để thành bài thuốc cung cấp cho người dân. Các bài thuốc của các thầy 

lang hiện nay cơ bản cũng chỉ theo cha chuyền, con nối; các bài thuốc chưa có 

những nghiên cứu kỹ khoa học cụ thể về giá trị chữa bệnh; sự am hiểu của thầy 

lang  về các bài thuốc chỉ dừng lại ở chỗ là người đi trước truyền lại theo kinh 

nghiệm;những cây thuốc, bài thuốc được người dân sử dụng cơ bản giúp điều 

trị, hỗ trợ điều trị được các bệnh thông thường; những bài thuốc của các lang y 

được cộng đồng người dân địa phương sử dụng nhiều và chỉ được lan tỏa ra địa 

phương khác thông qua người sử dụng cảm nhận và chia sẻ cho người khác biết.  

 

Thu hoạch Cà gai leo tại xã Bảo Ái – Yên Bình 



Các bài thuốc nam tại địa phương rất hiệu quả trong phòng và điều trị 

bệnh thông thường, đây là nguồn thuốc hoàn toàn tự nhiên, an toàn cho người sử 

dụng. Nhưng để có được bài thuộc thực sự hiệu quả và được quảng bá rộng rãi 

tới người bệnh trên phạm vi lớn hơn thì chưa thực hiện được vì lý do nguồn 

nguyên liệu còn phụ thuộc vào tự nhiên, các nghiên cứu khoa học về bài thuốc 

để điều chế và nâng cao giá trị chữa bệnh là chưa có; về sơ chế, bào chế, bảo 

quản thuốc còn chưa áp dụng các tiến bộ khoa học, việc quảng bá xây dựng 

thương hiệu cho bài thuốc còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, thu nhập của 

người dân vào việc trồng dược liệu và phát triển bài thuốc  còn chưa cao (chỉ là 

làm thêm) chưa xác định việc  phát triển lớn để làm kinh tế… 

 Dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”  do Yên 

Bái CDSH thực hiện tại địa phươngđã giúp cho chính quyền và người dân có 

những hướng đi đúng đắn trong phát triển dược liệu; dự án đã giúp cho người 

dân hiểu được giá trị của cây thuốc nam và thấy được tiềm năng mà loại cây này 

có thể đem lại về giá trị sức khỏe và kinh tế cho người dân;Dự án đã kết nối giữa 

chính quyền địa phương và người dân với các nhà khoa học, các doanh nghiệp 

dược để cùng hợp tác phát triển. Đặc biệt về chiến lược lâu dài là tạo ra những 

sản phẩm dược liệu, các bài thuốc có giá trị cao trong chữa bệnh của địa 

phương. Dự án  giúp cho người dân được tiếp cận với các nhà khoa học và các 

doanh nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển lâu dài và bền vững.Dự án tạo tiền đề 

để người dân và doanh nghiệp được hợp tác trong trồng cây dược liệu, tiêu thụ 

sản phẩm dược liệu và trong việc quảng bá bài thuốc gia truyền. Đây là một dự 

án hết sức ý nghĩa giúp nâng tầm giá trịvà thương hiệu cây thuốc bản địa tại 

phương  và giúp cho người bệnh tiếp cận được các bài thuốc gia chuyền bản địa 

trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh; Dự án  giúp  cho bà con nhân dân có 

hướng đi đúng đắn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương; góp 

phần xây dựng nông thôn mới phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, giữ bản 

sắc và bền vững. 

Tác giả: Lê Trí Hùng 

Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ái 


