
 
 

CẬP NHẬT 

Chuyến thăm dự án  Vườn thuốc nam và Hệ thống giàn phơi thuốc nam ở An Giang 

 

“Làm từ thiện không lương, chỉ cần địa phương có đám giỗ” 

Chúng tôi đã cười ngất bởi câu trả lời chân tình ấy từ các cô chú của phòng thuốc nam 

Mỹ Thạnh khi được hỏi động lực nào khiến các cô các chú tình nguyện thời gian công sức cho 

phòng thuốc tại đây.  

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN đã tổ chức 

chuyến thăm thực địa hai dự án “Vườn thuốc nam An Giang” và “Hệ thống giàn phơi thuốc 

nam” tại Mỹ Thạnh, Long Xuyên An Giang với sự tham gia của nhân viên LIN và 9 thành viên 

khác trong cộng đồng.  

Thuốc từ cây cỏ vẫn được coi là phương pháp y học lâu đời nhất trên thế giới…Điều đơn 

giản nằm ở những cây thuốc “dược phẩm bình dân” mà tính hiệu quả và an toàn đã được 

chứng minh trong cả chiều dài lịch sử Việt Nam và Châu Á. Và chính sự giản đơn này đã tạo 

nên sự hưởng ứng của một cộng đồng đang ngày một gia tăng – cộng đồng của những người 

mong muốn tìm kiếm những giải pháp thay thế có tính tự chủ nhằm có thể kiểm soát được sức 

khỏe của chính mình. 



 
 

Hình 1 - Nhóm tham quan khu vườn thuốc nam 

Vì vậy dự án chọn cách tiếp cận để có thể tiếp nhận lại nguồn tri thức cổ truyền ẩn sâu 

trong cây cỏ và lan truyền tới cộng đồng. Đây là một dự án thân thiện với cộng đồng, phong 

phú về tri thức và hướng tới sức khỏe lâu dài, đó cũng là những hạt mầm hi vọng cho một thế 

giới đang sói mòn bởi những liên kết xã hội và sự xa rời với tự nhiên. 

Đó là nơi cung cấp thêm những giải pháp thay thế và tìm kiếm sự tự chủ dựa vào Đất 

Mẹ, nơi có hoạt động đa dạng và sự trao đổi bền vững nhằm xây dựng lại liên kết xã hội và 

hướng đến sự hợp tác bền chặt hơn nữa giữa thành thị và nông thôn. 

Với gói tài trợ 27,972,000đ (chiếm 90% tổng kinh phí) cho dự án “Vườn thuốc nam”, và 

50,000,000đ (chiếm 67% tổng kinh phí) cho dự án “Hệ thống giàn phơi thuốc nam” nhận được 

từ đóng góp của cộng đồng thông qua Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách năm 2016, nhóm “Vườn 

thuốc nam” đã phối hợp với phòng thuốc nam và người dân địa phương phường Mỹ Thạnh, 

Long Xuyên, An Giang triển khai hai dự án này.  

Tới nay, dự án “Vườn thuốc nam An Giang” đã hoàn tất thực hiện khu vườn mẫu, khu 

vực trồng đại trà và hệ thống tưới để phục vục công tác trồng, chăm sóc và thu hoạch bước 

đầu các loại cây thuốc phổ biến, sát với nhu cầu dùng thuốc của người dân địa phương. 



 
 

Hình 2 - Khu vườn mẫu 

Quy trình trồng thuốc sạch là 

vấn đề được các thành viên tham gia 

chuyến khảo sát quan tâm. Theo thông 

tin cung cấp từ nhóm thực hiện dự án, 

cách trồng xen canh giữa các loại cây 

thuốc là cách hạn chế tối đa khả năng 

nhiễm sâu bệnh của các cây thuốc, 

nên quá trình trồng không cần dùng 

tới các loại thuốc hóa học trừ sâu. 

Đồng thời để đảm bảo cung ứng 

nguồn thuốc sạch, việc chăm sóc cơ 

bản dựa vào nguồn phân hữu cơ, chỉ 

có một lượng nhỏ phân đạm và NPK 

được bổ sung duy nhất một lần trong 

giai đoạn đầu trồng giúp cây thuốc ổn 

định khả năng sống và phát triển. Các 

vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực 

Nông học, nhóm tình nguyện “Vườn 

thuốc nam” có tham khảo qua ý kiến 

của một số chuyên gia làm việc tại 

trường Đại học Cần Thơ. 

Trên khoảng đất 3000 mét 

vuông, được hiến tặng bởi một người dân địa phương, tổng số 100 loại cây thuốc đã được 

trồng và dự kiến được trồng, nhiều nhất là các loại cây thuốc: Xuyên Tâm Liên, Dừa Cạn, Bạch 

đầu ông, Ké đầu Ngựa, Trôm, Cam thảo… Tính đến thời điểm hiện tại, vườn thuốc đã cung cấp 

khoảng 2.000 kg thuốc các loại đầu vào cho phòng thuốc nam Mỹ Thạnh.  

“Hệ thống giàn phơi thuốc nam” hiện nay đã hoàn tất lắp đặt 1 hệ thống đường ray, 10 

khung phơi thuốc và 1 kệ bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Theo thông tin từ nhóm 

thực hiện dự án, trước khi có hệ thống giàn phơi, thuốc nam viên được làm khô trên sân phơi, 

tiếp xúc trực tiếp với bề mặt sân phơi bằng bê tông gây nhiều quan ngại về vấn đề an toàn vệ 

sinh. Khi hệ thống giàn phơi mới được hoàn thành, quan ngại trên đã được phần nào gỡ bỏ.  



 
 

Hình 3 - Hệ thống giàn phơi thuốc nam 

Hình 4 - Xưởng làm thuốc với các loại máy tự thiết kế Hình 5 - Chú Đạt, người sáng chế những chiếc 
máy làm thuốc 

Hệ thống giàn phơi góp phần 

nâng cao đáng kể số lượng và chất 

lượng thuốc viên được sản xuất tại 

phòng thuốc, phục vụ tốt hơn cho bà 

con địa phương và người dân các 

vùng khác. Hiện tại nhóm thực hiện 

dự án đang tiếp tục theo dõi ý kiến 

phản hồi của người dân về chất lượng 

thuốc sau dự án. 

 

 

 

 

 

 

Khi đến thăm xưởng sản xuất thuốc, các 

thành viên trong cộng đồng đồng thời được biết thêm về phương thức sản xuất thuốc nam 

dạng viên. Hơn 20 người dân địa phương tham gia sản xuất thuốc tại phòng thuốc Mỹ Thạnh,  

tình nguyện đóng góp kỹ năng, khả năng nghiên cứu chế tạo máy sản xuất thuốc và ngày công 

lao động trong suốt năm.  



 
 

Hình 6 - Thuốc cấp phát miễn phí cho người dân 

Sau chuyến thăm thực địa, chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, nhân viên Bộ phận Phát triển bền 

vững – Trách nhiệm cộng đồng doanh nghiệp (CSR) công ty EXO Travel cho biết: “Cả hai dự án 

đều đáp ứng rất tốt nhu cầu thiết thực đang cần hỗ trợ của cộng đồng địa phương. Quá trình 

thực hiện dự án thể hiện rõ sự cam kết, tham gia đóng góp nghiêm túc, liên tục của người dân 

trong cộng đồng – những người vừa là tình nguyện viên tham gia đóng góp vật lực và thời gian 

làm việc, vừa là những người trực tiếp giám sát dự án. Đối với vườn thuốc nam, việc trồng các 

loại cây thuốc cần có kế hoạch cụ thể hơn về thời điểm trồng, loại cây thuốc và kế hoạch phân 

bổ các loại cây thuốc có quy hoạch hơn. Đối với hệ thống giàn phơi, có thể nghiên cứu phát 

triển thêm hệ thống đảm bảo chống bụi bẩn khi phơi. Song, tác động ngắn hạn của dự án đến 

nay là khá khả quan và rõ ràng, cũng như khả năng nhân rộng mô hình tại những địa phương 

khác là rất lớn.  

Xét về mặt kỹ thuật nông học, chú Lã Phạm Lân – người có nhiều năm kinh nghiệm 

trong chuyên ngành bảo vệ thực vật cho biết: “Hiện tại khu vườn thuốc nam đang gặp giới hạn 

về mặt phân bố các loại cây. Để đảm bảo không gian sống, khoảng cách giữa các loại cây thuốc 

được trồng cần hợp lý hơn. Mặt khác việc phân nhóm các loại cây thuốc cũng nên được chú 

trọng khoa học hơn.” 

Bên cạnh đó về quy trình sản xuất thuốc viên, cô Hồng Tô Huệ Lan, chủ tịch Cơ sở Bảo 

trợ Xã hội Hóc Môn, đưa ra đề xuất về việc chuyên nghiệp hóa quá trình sản xuất thuốc thông 

qua đầu tư xây dựng phòng sản xuất vô trùng nhằm đảm bảo tốt hơn quy chuẩn an toàn vệ 

sinh và chất lượng của thuốc được cấp phát cho người dân. 



 
 

Hình 7 - Nhóm thăm dự án cùng nhóm dự án và các cô chú của phòng thuốc nam Mỹ Thạnh 

 

 

Chúng tôi xin mượn lời của anh Phillipe Landry, một nhà báo lâu năm tham gia chuyến 

đi, làm lời kết cho bài viết này: 

“Vườn thuốc nam mang lại sự khôi phục và nâng cao giá trị của không gian tự nhiên, nông 
nghiệp và tập trung vào sợi dây nối kết tri thức truyền thống và hiện đại, và những thói quen 
thay thế trong việc kiểm soát đất và nước, sức khỏe, giáo dục và hoạt động tập thể. Dự án thúc 
đẩy sự giao lưu và hợp tác giữa các cá nhân cùng chia sẻ những giá trị và mục tiêu chung.Tôi 
đã có cơ hội để khám phá những loài cây trong môi trường sống của nó để nhận diện và tham 
dự vào những chuyển mình của “phương pháp thuốc từ cây cỏ” và cũng được dự cả một bữa 
ăn trưa với những người ở đó…Trong buổi gặp gỡ đó, chũng tôi cũng có cơ hội  được chia sẻ về 
những nguyên tắc quan trọng của cây cỏ và lợi ích của chúng đối với sức khỏe con người. 
Chúng tôi hiểu được rằng những sự sống thầm lặng này chính là điều cần thiết cho sự tồn tại 
của chúng tôi. Chuyến đi là cơ hội để khám phá sự đa dạng ở những góc cạnh khác nhau của 
những loài cây dại, để không còn nhìn đám cỏ dại hay hàng rào nhà mình theo cái cách trước 
đây.” 

 

  


