
การตลาดพืชสมนุไพรกับสาธารณสุขไทย
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การตลาดพืชสมุนไพรกับสาธารณสุขไทย

• เส้นทางพืชสมุนไพร สู่ตลาดเศรษฐกิจ
ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

-ปลูก/ขยายพันธุ์ 
 (ก.เกษตร,..............)
  - สมุนไพรชนิดใด?

- Demand ตลาด?
- นโยบายประเทศ?

  - Herbal : Thailand 4.0 
Product Champion?
First Line Drug? 

- แปรรูปเพื่อจําหน่าย
(พช./เกษตร/สธ./อุตสาหกรรม..)

  - มาตรฐานการผลิต GMP?
- ขึ้นทะเบียนตํารับ?

- ยา : เลขทะเบียนยา
    - เครื่องสําอาง : 

     เลขที่ใบรับแจ้ง
     - อาหาร : เลขสารบบอาหาร

-การตลาด / 
จําหน่าย

(ก.พาณิชย์/
 ....................)



สมุนไพร และยาแผนไทย

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

“สมุนไพร” : 
        พืช สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ ที่ใช้ หรือ

แปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงเป็นยาหรืออาหาร เพื่อการตรวจวินิจฉัย                    

บ าบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือส่งเสริมสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ 

และให้หมายความรวมถึง ถิ่นก าเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่าวด้วย

“ยาแผนไทย” :  
       ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ 

สมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา
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นโยบายการสั่งใช้ยาสมุนไพร
ของประเทศไทย

“ยาสมุนไพร First Line Drug”
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รายการยาสมุนไพร First Line Drug
              ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ก าหนดให้มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นยาล าดับแรก 
(First Line Drug) จ านวน 2 รายการ ดังนี้
      1. ขมิ้นชัน (ยาเม็ด ยาแคปซูล)

: บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ

2. ฟ้าทะลายโจร (ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาเม็ดลูกกลอน)
          : บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการของโรคหวัด (common

cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
          : บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น                              
    อุจจาระไม่เป็นเมือกหรือมีเลือดปน
   



นโยบายการคัดเลือก
“สมุนไพร Product Champion”

15



หลักเกณฑ์การคัดเลือก สมุนไพร Products Champion 

     สมุนไพร Products Champion เปน็สมุนไพรทีม่ีศักยภาพสูง
ในเชิงพาณชิย์ และเปน็สมุนไพรเปา้หมายที่จะสง่เสริมเพือ่สร้างรายได้ 
และช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศ มีหลักเกณฑพ์จิาณาคดัเลือก ดงันี้

         1. มีคุณค่าในการใชเ้ปน็ยารักษาโรค หรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
           หรือเครื่องส าอาง

    2. มีสรรพคุณและความปลอดภัย
     3. สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจได้
    4. ผู้ใชบ้ริการหลากหลายกลุ่ม หลายประเภท
   5. เป็นสมุนไพรที่ปลูกไดใ้นประเทศไทย และวิจัยพฒันาโดย           

           นักวจิัยไทยเปน็หลกั



สมุนไพร Products Champion ตั้งแต่ ปี 2555

             1. กวาวเครือขาว
          2. กระชายด า
          3. บัวบก
          4. ไพล
          5. ลูกประคบ





สมุนไพร Products Champion ปี 2560

                 1. บัวบก

             2. ขมิ้นชัน

             3. กระชายด า

             4. ไพล
  (ตัดสมุนไพรออก 2 รายการ ได้แก่ กวาวเครือขาว และลูกประคบ                 
   เพิ่มสมุนไพรใหม่ 1 รายการ คือ ขมิ้นชัน)

















สถานการณ์การผลิต
“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร                   

ในจังหวัดน่าน”
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การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดน่าน

• มาตรฐานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพร

• ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมของตลาดน่าน                   
ในปจัจบุัน
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สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพร

ปัจจุบัน ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรมากขึ้น 
จึงมีผู้ประกอบการมาขออนุญาตผลิตเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ 

         จังหวัดน่าน มีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สขุภาพจากพชืสมุนไพร 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

2. สถานที่ผลิตอาหาร

3. สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง
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สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ที่จะได้รับอนุญาตนั้น จะต้อง
ปฏิบัตติามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด คือ

เกณฑ์ GMP/PICS ยาแผนโบราณ
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙)

1. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
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1. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

    จังหวัดน่าน มีสถานทีผ่ลิตยาแผนโบราณที่ได้รับอนญุาตแล้ว และ            
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด จํานวน 2 ราย 
ได้แก่

    1. ธ.รุ่งเรือง อําเภอเมืองน่าน                                                                  
          ผลิตยาแผนโบราณประเภท ยาหม่อง ยาหม่องน้ํา 

    2. แสงเจริญเภสัช อําเภอท่าวังผา                                                    
          ผลิตยาแผนโบราณประเภท ยาหอมแก้ลม ยาผงแดง และ                           

       ยากวนน้ําผึง้
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มีหลักเกณฑ์ทัว่ไป ดังนี้
1. มีการกําหนดกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์

อักษร 
2. มีการทบทวนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาจากข้อมูลทีผ่่านมา และ

แสดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการผลิตให้มีคุณภาพตามต้องการ 
และเป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ 

3. มีการทวนสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิกฤตของกระบวนการผลิต
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอยา่งมีนัยสําคัญ 

GMP/PICS ยาแผนโบราณ
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4.   สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสาหรบัหลักเกณฑ์วิธีการทีด่ี                
ในการผลิต (GMP) ถูกจัดเตรียม รวมถึง:
• บุคลากรที่มีคุณสมบัติและได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 
• สถานท่ี และพ้ืนที่ใช้สอยมีเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนได้
• อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่เหมาะสม ง่ายต่อการทําความสะอาดและ

บํารุงรักษา
• วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และฉลากที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
• วิธีการปฏิบัติ และวิธีการที่ผ่านการรับรอง 
• มีการจัดเก็บ การขนส่งวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม                          

ป้องกันการปนเปื้อนได้

GMP/PICS สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
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5.   วิธีการ และวิธีการปฏบิัติ (SOP) ถูกเขียนลงในแบบฟอร์มคําสัง่               
โดยใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ 

6.   ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

7.   มีการบันทึกโดยลายมือหรือโดยเครื่องบันทึกในระหว่างการผลิต   
เพื่อเป็นหลักฐานว่า มกีารผลิตทุกขัน้ตอนตรงตามวิธีการปฏิบัติ              
และวิธีการที่กาํหนด                                                                 
ปริมาณกับคุณภาพของผลติภัณฑเ์ป็นไปตามที่คาดหวัง                          
ความเบี่ยงเบนอย่างมนีัยสําคัญ ต้องได้รับการบนัทึกและตรวจสอบ 

GMP/PICS สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
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8.   บันทึกการผลิต รวมถึงการกระจายผลิตภัณฑ์ สามารถสอบกลับได้             
ถึงที่มาของผลติภัณฑ์ได้ และจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
เข้าถึงง่าย 

9.   การกระจายผลิตภัณฑ์ทําใหเ้กิดความเสี่ยงเกี่ยวกบัคุณภาพน้อยที่สุด 

10. มีระบบการเรียกผลิตภัณฑ์ชุดใดก็ตามคืนจากการขายหรือการส่งมอบ 

11. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่วางตลาด ต้องได้รับการตรวจสอบ 
สาเหตขุองปญัหาพิสูจน์ และมีมาตรการทีเ่หมาะสมในการป้องกนั 
การเกิดซํ้า

GMP/PICS สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

36



ตัวอย่างภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

บริเวณหน้าโรงงาน  ทางเขา้อาคารผลิต “ธ. รุง่เรือง อ.เมืองน่าน”
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
การแสดงป้ายตามกฎหมาย 
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

      จุดเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย / รองเท้า
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
                       ทางเดินในอาคารผลิต
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

ห้องเก็บวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
ประตูห้องผลิต ห้องล้าง                        ภายในห้องล้าง  
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

ห้องผลิต โต๊ะผลิต  ตู้เก็บอปุกรณ์
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
ตู้เก็บอุปกรณ์
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
ประตูทางเข้าห้องช่ังวัตถุดิบ / ห้อง QC                     ภายในห้องชั่งวัตถุดิบ
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

    ห้อง QC                            ทางเข้าห้องบรรจุ
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
         ภายในห้องบรรจุ                                         ตู้เก็บอุปกรณ์
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ภาพถ่ายสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

ห้องเก็บยาสําเร็จรูป                                ชั้นวางสินค้า
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พืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในการผลิตยาแผนโบราณ

พืชสมุนไพรทีน่ิยมนํามาใช้ผลิต แปรรูป เพื่อเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณของจังหวัดนา่น ซึ่งควรแนะนาํให้มีการส่งเสริม
ให้มีการปลูก ได้แก่

1. ไพล
2. ขมิ้นชัน
3. ฟ้าทะลายโจร
4. ฝาง
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ไพล

ชื่อ : ไพล, ปูเลย, ว่านไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber cassumunar

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : เหง้า

การใช้ประโยชน:์  อาหาร ยารักษาโรค

สรรพคุณ : รักษาอาการบวม ฟกช้ําและอกัเสบ 
สารออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในไพล ได้แก่               
เคอรค์ิวมิน  น้ํามันหอมระเหย และสารอืน่ๆ    
เช่น cassumunarins มีฤทธิ์แก้ปวด
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ขมิ้นชัน

ชื่อ : ขมิ้นชัน, ขมิ้นแกง, ขี้มิ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  เหง้า

การใชป้ระโยชน:์  อาหาร ยา เครื่องสําอาง

สรรพคุณ : มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 
ลดการอักเสบ และ มีฤทธิ์ในการขับน้ําดี 

น้ํามันหอมระเหยในขมิ้นชัน มีสรรพคุณ                  
บรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอดื แน่นจุดเสียด             
แก้โรคผิวหนงั ขับลม แก้ผื่นคัน แก้ท้องร่วง  
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ฟ้าทะลายโจร

ชื่อ : ฟ้าทะลายโจร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : ส่วนใบ
การใช้ประโยชน:์  ยารักษาโรค

สรรพคุณ : สารสําคัญในการออกฤทธิ์ คือ 
Andrographolide และอนุพันธ์                                        
- มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลําไส้ ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็น
สาเหตุของอาการท้องเสีย                                                  
- ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอ ป้องกันและบรรเทาหวัด  
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ฝาง

ชื่อ : ฝาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  แก่นไม้

การใชป้ระโยชน:์ ยา เครื่องสาํอาง 

สรรพคุณ : มีฤทธิ์บํารุงโลหิต ช่วยขับประจําเดือน 
บรรเทาอาการท้องร่วง  ขับเสมหะ แก้ร้อนใน 
บรรเทาอาการโลหิตออกทางทวารหนักและ                  
ทางปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการ
เลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ ได้ดี
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2. สถานที่ผลิตอาหารสมุนไพร

สถานที่ผลิตอาหารและเครือ่งดื่ม ที่จะได้รับอนุญาตนั้น จะต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด คือ

เกณฑ์ GMP ทั่วไป
(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 

เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร)
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2. สถานที่ผลิตอาหารสมุนไพร

         ในจังหวัดน่าน มีสถานทีผ่ลิตอาหารประเภท ชาสมุนไพร                
ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน                        
ที่กฎหมายกําหนด จํานวน 5 ราย ได้แก่

1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกิดแก้วสมุนไพรไทย  อ.เมืองน่าน
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อหลวง  อ.บ่อเกลือ
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพนาไพร  อ.สันติสุข
4. กลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  อ.แม่จริม
5. บ้านสมุนไพร  อ.เชียงกลาง 
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หลักเกณฑ์ GMP อาหาร

1. อาคารผลิต มั่นคง สะอาด ป้องกันสัตว์และแมลงได้ แยกเป็นสัดส่วนจากที่อยู่อาศัย
2. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต สะอาด ไม่เกิดปฏิกิริยากับอาหาร     

ไม่เป็นสนิม ทําความสะอาดง่าย
3. การควบคุมการผลิต มีการคัดเลือกวัตถุดิบ น้ําที่ใช้ต้องสะอาดตามมาตรฐาน

สาธารณสุข การผลิตป้องกันการปนเปื้อนได้
4. การสุขาภิบาล น้ําที่ใช้ในโรงงานต้องสะอาด จัดให้มีห้องน้ําแยกจากอาคารผลิต 

จัดให้มีอ่างล้างมือ น้ํายาล้างมือ ผ้าเช็ดมือ 
5. การบํารุงรักษา ต้องสม่ําเสมอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
6. บุคลากร ไม่เป็นโรคติดต่อ สวมชุดปฏิบัติงานที่สะอาด ไม่สวมเครื่องประดับ                     

มีการฝึกอบรม
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ตัวอย่างสถานที่ผลิตอาหารสมุนไพร ใน จ.น่าน

ภายในอาคารผลิตของ “กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อหลวง  อ.บ่อเกลือ”
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ภาพถ่ายภายในสถานที่ผลิต

ห้องผลิต
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ภาพถ่ายภายในสถานที่ผลิต
ตู้อบ                                             ตู้แช่วัตถุดิบ
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ภาพถ่ายภายในสถานที่ผลิต
                             ห้องเก็บอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์
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ภาพถ่ายภายในสถานที่ผลิต
                                         ห้องบรรจุ
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ภาพถ่ายภายในสถานที่ผลิต
                        ห้องล้างทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์
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พืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในการผลิตอาหาร

พืชสมุนไพรทีน่ิยมนํามาใช้ผลิต แปรรูป เพื่อเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ผลิตในจังหวัดน่าน ซึง่ควรแนะนํา                 
ให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูก ได้แก่

1. ใบหม่อน

2. ตะไคร้

3. ใบเตย

4. ขิง

5. เจียวกู่หลาน
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ใบหม่อน

ชื่อ : หม่อน, มลัเบอร์รี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Morus Alba
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  ใบ ผลสุก
การใช้ประโยชน์:  อาหาร เครื่องดื่ม ยา    
                      เครื่องสําอาง

สรรพคุณ : ยาพื้นบ้าน ใช้ใบ รสจืดเย็น 
เป็นยาขับเหงือ่ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้ร้อนใน
กระหายน้ํา ทาํยาต้มใช้อมแก้เจ็บคอ และ
ทําให้เนื้อเยื่อชุ่มชื้น แก้ไอ  

64



ตะไคร้
ชื่อ : ตะไคร้ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cymbopogon citratus

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  ต้น
การใช้ประโยชน์:  อาหาร เครื่องดื่ม

สรรพคุณ : น้ํามันหอมระเหยของตะไคร้ มีสารสําคัญ
ที่ออกฤทธิล์ดการบีบตัวของลําไส้ คือ menthol, 
cineole, camphor และ linalool จึงลดอาการ 
แน่นจุกเสียด และช่วยขับลม  นอกจากนี้มี 
citral, citronellol, geraneol และ cineole                
มีฤทธิย์ับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
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ใบเตย

ชื่อ : เตย, เตยหอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  ใบ
การใช้ประโยชน์:  อาหาร เครื่องดื่ม ยา

สรรพคุณ : แกอ้าการเป็นไข้  แกอ้าการ
ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แกร้้อนในกระหายน้ํา 
แก้อ่อนเพลีย ช่วยขับปัสสาวะ  
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ขิง

ชื่อ : ขิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : เหง้า

การใชป้ระโยชน:์  อาหาร เครื่องดื่ม ยา

สรรพคุณ : รสหวานเผ็ดร้อน ขับลม แก้ท้องอืด               
จุกเสียด แน่นเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน  แก้หอบไอ                 
ขับเสมหะ แก้บิด เจริญอากาศธาตุ                          
สาระสําคัญในน้ํามันหอมระเหย จะออกฤทธ์ิ                
กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส้
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เจียวกู่หลาน
ชื่อ : เจียวกู่หลาน, ปัญจขันธ,์ เบญจขันธ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynostemma

pentaphyllum

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : ใบ
การใช้ประโยชน์ :  อาหาร เครื่องดื่ม ยา

สรรพคุณ : แพทย์แผนจีน ใช้ส่วนเหนือดินหรือใบ              
เป็นยาแก้อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง                                              

              แพทย์แผนไทย ใช้ส่วนที่เป็นก้านตากแห้งบดละเอียด 
แก้อ่อนเพลีย แก้แผลอักเสบ ช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย

              วิจยัทางเภสัชวทิยา : ลดน้ําตาลในเลือด 
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พืชที่ อย. ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นอาหาร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง กําหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 

ได้กําหนดรายชื่อพืช และสตัว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร จํานวน 
73 รายการ เช่น มะกล่ําตาหนู แพงพวยฝรั่ง กัญชา ลําโพงขาว กระท่อม 
ยาสูบ ฝิน่ เหด็ขี้ควาย เป็นต้น

พืชสมุนไพรบางชนิด ที่ไม่เคยมีประวัติการใชเ้ป็นอาหารมาก่อน  
ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารเช่นกัน เว้นแต่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่ชัดเจน หรอืมีงานวิจัยรองรับท่ีเพียงพอ เช่น หมามุ่ย
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พืชที่ อย. อนุญาตให้ใช้บางส่วนเป็นอาหาร

กรณี “ถั่วดาวอินคา” 

70

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plukenetia volubilis

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : เมล็ด
การใช้ประโยชน์ :  อาหาร

ปัจจุบัน อย. อนุญาตเฉพาะส่วนเมล็ดในการใชเ้ป็นอาหารเท่านั้น 
ผลิตภัณฑ์ทีเ่คยได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว คือ น้ํามันเมล็ดดาวอินคา   
การใช้ส่วนอื่น เช่น ใบ เปลอืกเมล็ด ลําตน้ ยังไม่มีการอนุญาต                       
หากจะขออนญุาตต้องประเมินความปลอดภัยก่อน



พืชที่ อย. ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นอาหาร

กรณี “หมามุ่ย” 
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ชื่อวิทยาศาสตร ์: Mucuna pruriens

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : เมล็ด

การใช้ประโยชน์ :  ยา
สรรพคุณ เมล็ดปรุงเป็นยาแกไ้ข้ ขบัปัสสาวะ บํารุงประสาท 
รักษาโรคบุรุษ กระตุ้นกําหนัด เป็นยาฝาดสมาน

ปัจจุบัน อย. ไม่อนุญาตให้ใช้หมามุ่ยเป็นอาหาร               
หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ไม่ว่าจะใช้ส่วนใดก็ตาม    
เนื่องจากไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารมาก่อน มีเฉพาะการใช้
เป็นยาเท่านั้น



3. สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง

สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ทีจ่ะได้รับอนุญาตนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด คือ

เกณฑ์ GMP เครื่องสําอาง
(ตาม ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การผลิต หรือนําเขา้เครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 คาดว่าจะบังคับใช้ในเดือน
กันยายน 2560)
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3. สถานที่ผลิตเครื่องสําอาง

      ในจังหวัดน่าน มีสถานที่ผลิตเครื่องสําอาง ที่ใชพ้ืชสมุนไพร               
เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และผ่านเกณฑ์                  
การตรวจประเมินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด จํานวน 3 ราย ได้แก่

1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตําบลน้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง
2. วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา อ.ภูเพียง

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านร้องแงง อ.ปัว
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หลักเกณฑ์ GMP เครื่องสําอาง
1. ผู้ผลิตต้องจัดทําเอกสารข้อมูลของสถานที่ผลิต และข้อมูลการจดแจ้ง

2. บุคลากรปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการผลิต GMP 
และกฎหมายเครื่องสําอาง

3. สถานที่ผลิต ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน แยกเป็นสัดส่วนจากที่อยู่อาศยั               
ป้องกันสัตว์และแมลงได้

4. เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต สะดวกในการใช้งาน บํารุงรักษา                            
ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อน 

5. สุขลักษณะ พนักงานต้องแต่งกายสะอาด ล้างมือก่อนผลิต สถานที่ผลิต                  
ต้องสะอาด ห้องน้ําต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เปิดสู่ห้องผลิต
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หลักเกณฑ์ GMP เครื่องสําอาง

6. การผลิต ต้องมีการควบคุมการใช้วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตที่เหมาะสม 
มีการตรวจสอบ จดบันทึก การผลิตตามขั้นตอนที่กําหนดในสูตรแม่บท บรรจุและ
ติดฉลาก แสดงรายการถูกต้อง

7. มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสําอางก่อนการบรรจุและจําหน่าย รวมทั้ง              
เก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์และการสอบย้อนกลับได้

8. จัดให้มีเอกสารสูตรแม่บท บันทึกการผลิต ทุกขั้นตอน 

9. การเก็บรักษาวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช ้เป็นสัดส่วน  
ป้องกันการปนเปื้อนข้าม ติดป้ายบ่งชี้ มีการควบคุมการใช้ที่เหมาะสม

10. มีมาตรการดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การเรียกคืน โดยมีบันทึกเป็น                         
ลายลักษณ์อักษร 
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พืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในการผลิตเครื่องสําอาง

พืชสมุนไพรทีน่ิยมนํามาใช้ผลิต แปรรูป เพื่อเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑเ์ครือ่งสําอางที่ผลติในจังหวัดน่าน ซึ่งควรแนะนําให้มีการ
ส่งเสริมให้มีการปลูก ได้แก่

1. ใบหมี่

2. อัญชัน

3. ว่านหางจระเข้

4. มะกรูด

5. ใบบัวบก
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ใบหมี่

ชื่อ :  หมี,่ หมูเหม็น, อีเหม็น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litsea glutinosa

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  ใบ

การใชป้ระโยชน์ : เครื่องสําอาง ยา  

สรรพคุณ : ตํารายาไทย ใช ้ ใบ ขยี้กับน้ํา 
สระผม พอกศีรษะ ฆ่าเหา แก้อาการ               
ระคายเคืองของผิวหนัง 
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อัญชัน

ชื่อ : อัญชัน, เอื้องชัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitoria ternatea
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  ดอก
การใช้ประโยชน์ :  อาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องสําอาง 

สรรพคุณ : ดอก ใช้ปลูกผมทําให้ผมดกดํา เงางาม
มากขึ้น เพราะดอกอัญชันมีสาร Anthocyanin  
ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทําให้เลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีมากขึ้น  
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ว่านหางจระเข้

ชื่อ : ว่านหางจระเข้, ว่านไฟไหม,้ หางตะเข้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : ใบ, วุ้นใบ

การใชป้ระโยชน์ : ยา อาหาร เครื่องสําอาง

สรรพคุณ : วุ้นจากใบ ใชร้กัษาแผลน้ํารอ้นลวก 
ผิวหนังอักเสบ บวม แมลงกัดต่อย เริม และฝี
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มะกรูด

ชื่อ : มะกรูด, 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus hystrix

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ :  ผล

การใชป้ระโยชน์ :  เครื่องสําอาง อาหาร 

สรรพคุณ : รสเปรี้ยว มีสรรพคณุเป็น                  
ยาขับเสมหะ แก้ไอ แก้น้ําลายเหนียว               
ฟอกโลหิต ใชส้ระผมทาํให้ผมดกดํา                    
ขจัดรังแค   
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ใบบัวบก

ชื่อ : ใบบัวบก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centella asiatica
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : ใบ 
การใช้ประโยชน์ : อาหาร เครื่องดื่ม
                      เครื่องสําอาง  

สรรพคุณ : ใบบัวบกสามารถช่วยรักษาแผล
ให้หายได้เร็วขึ้นและยังช่วยลดอาการอักเสบ
ของแผลได้ดี เพราะมีกรดมาเดคาสสิก 
กรดอะเซียติก และสารอะเซยีติโคไซด์ 
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