
ปที่ 10 รายไตรมาส เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561

เริ่มเสนทางการพัฒนา
“พืชสมุนไพร” 

ภูมิปญญาไทยสูตลาดโลก

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สมุนไพร
จากสวนปาสูอาหารเพื่อสุขภาพ

“โภชนเภสัช”
สมุนไพรในตลาดปลายทาง

วารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาการเกษตรและอาหาร
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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ	สมาชิกวารสาร	Early	Warning	ทุกท่าน
	 พบกนัอีกคร้ังกบัวารสารเพือ่การเตอืนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร	(ACFS	Early	Warning)	
รายไตรมาส	ฉบับเดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	2561	ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องเด่น	“อาหาร
เพื่อสุขภาพ”	ที่กำาลังเป็นกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน	โดยอาหารเพื่อสุขภาพได้พัฒนามาจาก
ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยทีถ่อืว่าเป็นภมูปัิญญา	และสมบตัลิำา้ค่าของชาวไทย	ผลติภณัฑ์เหล่านี้
ได้แปรรูปเป็นหลายลักษณะ	ทั้งยารักษาโรค	หรือไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม	ซึ่งล้วนต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย	 จึงนำาไปสู ่ข ้อกำาหนดมาตรฐาน	
ในกระบวนการผลิตพชืสมนุไพร	ตลอดจน	นอกจากนีย้งัมข้ีอมลูสถานการณ์ผลติภณัฑ์สมนุไพร	
ในภาคอุตสาหกรรมในไทยสู่ตลาดโลก	 แนวทางการพัฒนาพืชสมุนไพรให้กลายเป็น
ผลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ด้รบัการยอมรบัในหลกัสากล	อกีทัง้ยงัรวมถงึแนวโน้มการดำาเนนิงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับท่ี	 1	 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างจริงจัง	
และไทยมีมาตรฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง
อีกด้วย	
	 นอกจากนี้	“จับกระแส	NTBs”	และ	“ข่าวสั้นรอบโลก”	ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ	 เช่น	
สาธารณสุข	ประกาศ	ห้าม	PHOs	–	ไขมันทรานส์	ในไทยเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อร่างกาย	หรอืไม่ว่าจะฝ่ังสหรัฐฯ	ทีค่ดิค้นบรรจภุณัฑ์แบบใหม่	ในอตุสาหกรรมสตัว์ปีก	ซึง่
ใช้ประโยชน์จากอะลมิูเนยีม	(ฟอยล์)	และฟิล์มหุม้อาหาร	โดยนอกจากจะเพิม่ความสะดวกสบาย	
ยังช่วยลดการเสียของอาหารได้อีกด้วย	และบทความอื่นๆ	ที่น่าสนใจอีกหลายบทความค่ะ	
	 ทางทีมงาน	 Early	 warning	 ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี	้
หากท่านผูอ่้านมข้ีอเสนอแนะหรอืต้องการข้อมลูเพิม่เตมิจากบทความและข่าวสารเพือ่การ	
เตอืนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร	สามารถติดต่อกองบรรณาธกิารได้ทีอ่เีมล	acfsearlywarning@
gmail.com	และสามารถสมคัรสมาชิกวารสาร	Early	warning	ได้ฟรีที	่www.acfs.go.th	ค่ะ
	 ทั้งนี้ทางทีมงาน	 Early	warning	 ได้ปรับโฉมระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	
(ACFS	Early	Warning)	ใหม่	โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2561	เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการกระจายข้อมลูประเทศคูค้่าให้เข้าถงึง่ายกว่าเดมิได้ที	่http://warning.acfs.go.th	
ซึ่งมีความสะดวก	รวดเร็ว	ใช้งานง่าย	และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล	ให้แก่สมาชิก
ได้ตรงตามประเดน็ความสนใจ	เช่น	กลุม่สนิค้า	ประเทศ	ประเดน็ปัญหา	อกีทัง้ยงัเปิดโอกาส
ให้สมาชิกบอกเลิกรับข้อมูลทางอีเมลได้โดยง่าย	 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด	 สามารถ
ติดต่อได้ที่	ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมก

อช.	โทรศัพท์	0-2579-4986
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สถิตินำาเข้า-ส่งออก
ม.ค. - ก.ค. 2561

จับกระแส NTBs

เร่ิมเส้นทางการพัฒนา 
พืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทย

สู่ตลาดโลก

สมุนไพรจากสวนป่า
สู่อาหารเพื่อสุขภาพ

โภชนเภสัช
สมุนไพรในตลาดปลายทาง

ข่าวสั้นรอบโลก
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สถิติการนำเขา – สงออก  ตั้งแตเดือน ม.ค – ก.ค. 2561  

292,183,094,609

 757,458,958,429 

 นำเขา  สงออก

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค.-ก.ค.

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.- ก.ค.

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ 
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน 
ผลไมและผลิตภัณฑ

73,084,936,666 
38,103,341,434 
31,822,487,597 
22,194,691,880 
17,960,215,527

หนวย : ลานบาท

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ 
ขาวและผลิตภัณฑ
ยางธรรมชาติ
ผลิตภัณฑจากสัตว 
ผลไมและผลิตภัณฑ

112,594,376,263
110,209,441,581
 96,012,313,747
 84,337,316,406
 81,363,960,783

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.-ก.ค.

มูลคา (ลานบาท)

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก  ม.ค.-ก.ค.

มูลคา (ลานบาท)

จีน

 122.501
92.43

71.05

40.64
37.55

บราซิลสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกามาเลเซีย จีนญี่ปุน เวียดนาม เวียดนาม อินโดนีเซีย

45.80

32.23
26.27

13.19 11.73

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) SPS TBT

SPS/TBT NOTIFICATION มี.ค.- พ.ค. 2561 
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มอนเตรเนโกร

เคนยา

แคนาดา

เปรู

ยูกันดา

ยูกันดา

รวันดา

แทนซาเนีย

บราซิล

เคนยา

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐานทั่วไป        
ระเบียบวิธีการตรวจวิเคราะห   
ฉลาก/บรรจุภัณฑ             
วัตถุเจือปน  
อ่ืนๆ                         

49.27
36.59
6.83
1.46
5.85

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐาน 87
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร 74
MRLs 54
กักกัน/ระงับนำเขา 50
วัตถุเจือปน 43
ฉลาก   3
อื่นๆ 66
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  ยาสมุนไพรสวนใหญลวนมีเอกลักษณเฉพาะในแตละทองถิ่น ซึ่งเกิดจากการผสมผสานวัตถุดิบและ
องคความรู ทั้งสารออกฤทธิ์การลดทอนความเปนพิษสมดุลระหวางธาตุหรือองคประกอบพื้นฐานของธรรมชาติ 
ไปจนถึงการใชพิษตานพิษทำใหยาสมุนไพรกลายเปน“ทรัพยสินทางปญญา”ที่ถูกจารึกและสานตอ
ตำนานวัฒนธรรมขามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน 

พืชสมุนไพร (Medicinal Plants) หรือพืชที่มีสรรพคุณ
ทางยาเปนสวนประกอบสำคัญของ“ยาสมุนไพร”ที่เปนศาสตรความรู

ของชนเผาโบราณทั้งในเอเชียตะวันออก ยุโรป โดยเฉพาะจีนที่มีหลักฐาน
คัมภีรการใชประโยชนจากสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค

ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาทางการแพทย
ชั้นสูงมานับพันกวาปมาแลว

เริ่มเสนทางการพัฒนา

“พืชสมุนไพร”
ภูมิปญญาไทยสูตลาดโลก

เมื่อพืชสมุนไพรกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง
สูการพัฒนาเปน “ผลิตภัณฑสมุนไพร”

 ไทย	 เตรียมยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์	 และอาหารท่ีมี	

ส่วนประกอบของไขมนัทรานส์ตัง้แต่ปี	2562	เป็นต้นไป	โดย	

เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2561	 ที่ผ ่านมา	 กระทรวง

สาธารณสขุ	ได้ประกาศข้อกำาหนดอาหารทีห้่ามผลติ	นำาเข้า	

หรอืจำาหน่าย	นำา้มนัทีผ่่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน	

(Partially	 Hydrogenated	Oils	 :	 PHOs)	 และอาหาร	

ที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ	 ทั้ง	 โดนัท	 พาย	 หรือ

อาหารของทอดต่างๆ	 พร ้อมได ้ยืนยันหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น

โรคหัวใจ	 และหลอดเลือด	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย	

ต่อร่างกาย	โดยประกาศดงักล่าวมผีลบังคบัใช้ต้ังแต่	180	วนั

นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ในการประชุม	 International	Coastal	 Tuna	Business	

Forum	 (ICTBF)	 ครั้งที่	 6	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม–	

1	 มิถุนายน	 2561	ณ	 เกาะบาหลี	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

หน ่วยงานภาครัฐร ่วมกับภาคอุตสาหกรรมทูน ่าใน

อินโดนีเซีย	 นำาโดยกระทรวงกิจการทางทะเล	 และ	

การประมง	 (MMAF)	 ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะยกระดับ	

การใช้ประโยชน์ใบรับรองมาตรฐานการผลติอย่างยัง่ยนืของ

สนิค้าประมง	ตามกรอบปฏบิติัของ	Marine	 Stewardship	

Council	 (MSC)	 มาใช้เป็นมาตรฐานการซื้อขายทูน่า	

จากน่านนำ้าอินโดนีเซีย	 ภายในปี	 2562	 โดยจะส่งเสริม	

การประสานภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 เพื่อสร้างความเข้าใจ	

การยอมรับ	 และความร่วมมือตลอดภาคอุตสาหกรรม	

ซึ่งขณะนี้มีผู้ซื้อรายใหญ่	ผู้ผลิต	และแปรรูป	และเครือข่าย

ร้านค้าปลีกกว่า	14	แห่ง	เข้าร่วมจัดทำาข้อตกลงกับภาครัฐ	

เพือ่ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ทรพัยากรทางทะเล	อย่างยัง่ยนื	

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขไทย ประกาศ
ห้าม PHOs – ไขมันทรานส์

อินโดนีเซีย ดันใบรับรองทูน่า 
MSC เป็นมาตรฐานเดียว

ของตลาด

จับกระแส

NTBs
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  ยาสมุนไพรสวนใหญลวนมีเอกลักษณเฉพาะในแตละทองถิ่น ซึ่งเกิดจากการผสมผสานวัตถุดิบและ
องคความรู ทั้งสารออกฤทธิ์การลดทอนความเปนพิษสมดุลระหวางธาตุหรือองคประกอบพื้นฐานของธรรมชาติ 
ไปจนถึงการใชพิษตานพิษทำใหยาสมุนไพรกลายเปน“ทรัพยสินทางปญญา”ที่ถูกจารึกและสานตอ
ตำนานวัฒนธรรมขามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน 

พืชสมุนไพร (Medicinal Plants) หรือพืชที่มีสรรพคุณ
ทางยาเปนสวนประกอบสำคัญของ“ยาสมุนไพร”ที่เปนศาสตรความรู

ของชนเผาโบราณทั้งในเอเชียตะวันออก ยุโรป โดยเฉพาะจีนที่มีหลักฐาน
คัมภีรการใชประโยชนจากสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค

ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาทางการแพทย
ชั้นสูงมานับพันกวาปมาแลว

เริ่มเสนทางการพัฒนา

“พืชสมุนไพร”
ภูมิปญญาไทยสูตลาดโลก

เมื่อพืชสมุนไพรกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง
สูการพัฒนาเปน “ผลิตภัณฑสมุนไพร”

	 แม้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะสามารถพฒันา	และสรรสร้าง

ยาแผนปัจจบุนัทีเ่ชือ่ว่ามปีระสทิธภิาพของสารออกฤทธิส์งู	และ

ผ่านการวจิยัทดสอบให้มีคุณลักษณะ	การผลติ	และปรมิาณตวัยา

ทีเ่ป็นมาตรฐาน	ทว่า	ด้วยกระแสนยิมผลติภณัฑ์ธรรมชาติ	ทำาให้

ผู ้คนหวนกลับมาสนใจ	 และให้ความนิยมในวิถีการแพทย์	

แผนโบราณ	ที่มีส่วนผสมระหว่างองค์ความรู้และความศรัทธา

ในการรักษามากยิ่งขึ้น	 ซึ่งเพื่อผนวกกับวิทยาศาสตร์ทาง	

การแพทย์ทีพ่ฒันาอย่างก้าวกระโดดแล้ว	ขอบเขตการวจิยัค้นคว้า	

และศึกษาการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรในปัจจุบัน	จึงขยายตัว	

อย่างกว้างขวาง	และมกีารพฒันาต่อยอดไปสูก่ารผสมผสานกบั

การแพทย์แผนปัจจบัุน	ทีจ่ะช่วยเพิม่มลูค่าการค้าสมนุไพร	เพือ่

ไปสู่เป้าหมายการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และลดทอน	

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน	 ที่สร้างคุณภาพชีวิตให	้

มีความยั่งยืน

	 นอกจากนี้ ในฐานะสารออกฤทธิ์ที่ มีสรรพคุณทางยา	

สมุนไพรยังทวีความสำาคัญก้าวเข้าสู่การพัฒนาในฐานะวัตถุดิบ

ทางภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท	 ทั้งอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป	 อุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย	 อุตสาหกรรม	

การผลติยาพฒันาสมนุไพร	และอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์สมุนไพร

รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ยาเม็ด	 ยาผง	 ยาแคปซูล	 ยาฉีด	 เจล	หรือ	

ครมีทาภายนอก	ซึง่การพฒันาสมนุไพรดงักล่าวนัน้	มผีลมาจาก

ความต้องการใช้สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 รวมไปถึง	

การพัฒนาสู่การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรต่างๆ	

ที่จะตอบสนองความต้องการ	 และสร้างความหลากหลาย	

ในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	 ท่ีแต่ก่อนเป็นเพียง	 ยาหม้อ	

หรือยาต้ม	 โดยถูกพัฒนาเป็น	 เครื่องดื่มแบบผงพร้อมชงดื่ม		

ยาสมุนไพรแคปซูล	 หรือผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ	 ที่ช ่วยเพิ่ม	

ความสะดวกในการบริโภคมากขึ้น
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สถานการณ์การพัฒนา และการค้า “สมุนไพร”
	 ตลาดสมุนไพรโลก	 ในปัจจุบันการใช้หรือบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นกระแสท่ีท่ัวโลกให้ความสนใจ	 และ	

ความต้องการเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง	จากความเชือ่ทีว่่า	“สมนุไพรปลอดภยัและเป็นธรรมชาต	ิไม่มสีารตกค้างทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย”	

พร้อมได้มีการนำาสมุนไพรมาพัฒนาสร้างมูลค่า	เป็นกลุ่มสินค้า	ทั้งในผลิตภัณฑ์อาหาร	รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ความงาม	หรือผลิตภัณฑ์

ดแูลสขุภาพ	ซึง่เป็นการเพิม่ความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมนุไพร	ทีช่่วยสร้างรายได้อย่างมหาศาล	โดยมปีระเทศทีส่ร้าง

รายได้จากสมุนไพร	จนกลายเป็นผู้ค้าสำาคัญของตลาดโลก	อย่างเช่น	

“จนี”ตลาดสมนุไพรอนัดบั 1 ของโลก	มสีดัส่วนตลาดสมนุไพรโลกถงึร้อยละ	36.2	และสารสกดั

ร้อยละ	 24.3	 ซึ่งตลาดสมุนไพรของจีนเป็นตลาดต้นแบบที่สามารถผลักดันสมุนไพรพร้อมสร้างช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

สมนุไพรสูต่ลาดโลก	สามารถสร้างยอดขายได้มหาศาล	เฉพาะบรษิทัผลติสมนุไพรของจนี	1	แห่ง	สามารถจำาหน่ายผลติภณัฑ์สมนุไพร

ได้มากถึง	1	แสนล้านบาทต่อปี		

นอกจากจีนแล้วน้ัน…	 ผู้ส่งออกสมุนไพรลำาดับรองลงมาที่มี

มูลค่าการส่งออกสมุนไพรเป็นอันดับ	 2	 ก็คือ	“อินเดีย”  
โดยมีสัดส่วนตลาดสมุนไพรร้อยละ	 9.1	 และสารสกัดร้อยละ	

13.6	 และอันดับ	 3	 คือ	 แคนาดา	 ที่มีเฉพาะสัดส่วนตลาด

สมุนไพรอยู่ร้อยละ	6.4	และ	อันดับ	4	คือ	สหรัฐอเมริกา	ที่มี

สดัส่วนของตลาดสมนุไพรรวมกบัสารสกดัสมุนไพรอยูท่ี่ร้อยละ

10.2	 ในขณะที่ประเทศไทย	 ประเทศผู ้ส ่งออกสมุนไพร	

ลำาดับที่	 28	 ของโลก	 มีส่วนแบ่งการตลาดสมุนไพรเพียง	

ร้อยละ	0.58	และสัดส่วนของสารสกัดเพียงร้อยละ	0.2	ทั้งๆ

ที่ไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ	 มีจำานวน

สมุนไพรที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า	 1,800	 ชนิด	

ท่ีสามารถนำามาใช้ประโยชน์ท้ังใน	 ด้านการแพทย์	 ผลติภณัฑ์

สุขภาพ	 หรืออาหารเสริม	 โดยขณะท่ีในประเทศไทยวัตถุดิบ

สมุนไพรที่ถูกนำามาใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน	 มักเป็นสมุนไพร	

ที่ได้จากการเพาะปลูกแบบผสมผสานในครัวเรือน	 สมุนไพร	

ที่ได ้จากการเก็บในธรรมชาติ	 และสมุนไพรนำาเข ้าจาก	

ต่างประเทศ	

					ด้วยไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	แต่จะเน้นเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจ	 สำาหรับการค้าเป็นส่วนใหญ่	 ในขณะที่มีพื้นที่	

การเพาะปลกูพชืสมนุไพรเพยีงเลก็น้อย	ซึง่ผูค้นส่วนใหญ่มกันยิม

เพาะปลูกในครัวเรือนไม่เน้นเพาะปลูกเชิงการค้า	 และด้วย	

ยงัขาดความชดัเจนของมาตรฐานในกระบวนการผลิต	จงึทำาให้

ไทยยังจำาเป็นท่ีจะต้องมีการนำาเข้าสมุนไพรจากต่างประเทศ

เป็นจำานวนมาก	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

หรือนำามาผลิตเป็นสารสกัด	

ทำไม

“ไทย”
ถึงตองนำเขาสมุนไพร

ทำไม

“ไทย”
ตองนำเขาสมุนไพร

รายการ
มูลคา (ลานบาท)

การสงออก

2559

84,872.98 83,036.82 51,473.32 2.77 -2.16 9.52

613.53

319.09 408.47 224.93 50.87 28.01 -16.98

440.90 192.98 41.37 -28.14 -28.06

2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

 เครื่องสำอาง สบู
และผลิตภัณฑบำรุงผิว 

 สมุนไพร 

 สารสกัดสมุนไพร 

เครื่องสำอาง

2559 2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

อัตราการขยายตัว (รอยละ : ปตอป)

การนำเขา

35,566.71 38,557.76   25,757.05 15.02 8.41 18.28

 19,967.53 19,204.52   11,522.17 11.13 -3.82 0.79สารหอมระเหยสกัดจากพืช

2559

35,566.71
38,557.76

25,757.05

2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

ป พ.ศ. ป พ.ศ.

หนวย : ลานบาท

สถิติการนำเขาสมุนไพร สถิติการสงออกสมุนไพร

40,000.00

35,000.00

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

เครื่องสำอาง สารหอมระเหย
สกัดจากพืช สารสกัดสมุนไพร สมุนไพร เครื่องสำอาง สบู และ

ผลิตภัณฑรักษาสิว

2559 2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

319.09

613.53

84,872.98 83,036.82

51,473.32
404.90

192.98

408.47 224.93

19,204.52

11,522.17

19,967.53
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รายการ
มูลคา (ลานบาท)

การสงออก

2559

84,872.98 83,036.82 51,473.32 2.77 -2.16 9.52

613.53

319.09 408.47 224.93 50.87 28.01 -16.98

440.90 192.98 41.37 -28.14 -28.06

2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

 เครื่องสำอาง สบู
และผลิตภัณฑบำรุงผิว 

 สมุนไพร 

 สารสกัดสมุนไพร 

เครื่องสำอาง

2559 2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

อัตราการขยายตัว (รอยละ : ปตอป)

การนำเขา

35,566.71 38,557.76   25,757.05 15.02 8.41 18.28

 19,967.53 19,204.52   11,522.17 11.13 -3.82 0.79สารหอมระเหยสกัดจากพืช

2559

35,566.71
38,557.76

25,757.05

2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

ป พ.ศ. ป พ.ศ.

หนวย : ลานบาท

สถิติการนำเขาสมุนไพร สถิติการสงออกสมุนไพร

40,000.00

35,000.00

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

เครื่องสำอาง สารหอมระเหย
สกัดจากพืช สารสกัดสมุนไพร สมุนไพร เครื่องสำอาง สบู และ

ผลิตภัณฑรักษาสิว

2559 2560 2561
(ม.ค.-ก.ค.)

319.09

613.53

84,872.98 83,036.82

51,473.32
404.90

192.98

408.47 224.93

19,204.52

11,522.17

19,967.53

สำาหรับใช้เป็นส่วนประกอบของยา	อาหารเสริม	และผลิตภัณฑ์ต่างๆ	นอกจากการนำาเข้าสมุนไพรแล้วนั้น	ไทยก็มีตลาดการส่งออก

สมุนไพร	ทั้งในรูปผลิตภัณฑ์ความงาม	และพืชสมุนไพร	โดยมีตลาดรองรับ	อาทิ	จีน	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	เวียดนาม	และสหรัฐอเมริกา	

ไทยยกแผนสนับสนุน ยกระดับผลิตภัณฑ์ “สมุนไพร” อย่างจริงจัง
	 ความต้องการสมุนไพรไทยในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น	 ทำาให้แนวโน้มความต้องการสมุนไพรที่มีมาตรฐานส่งออกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน		

ส่งผลให้ภาครัฐมีแผนเตรียมพัฒนาสมุนไพร	 ตั้งแต่การเพาะปลูก	 และการเก็บเกี่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน	 Good	 Agricultural	

Practice	(GAP)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รัฐบาลมีการผลักดัน	พร้อมส่งเสริมให้มีการผลิตตามมาตรฐานดังกล่าว	ตามแผนแม่บทแห่งชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร	ฉบับที่	1	ซึ่งแผนดังกล่าวตั้งเป้าหวังเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไทยได้มากกว่า	3.2	แสนล้านบาท	ภายใน
ระยะ	5	ปีข้างหน้า...	

EARLY WARNING 7
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EARLY WARNING8

ความส�าคญัของสมนุไพรไทย
	 สมุนไพรไทย	 ถือเป็นสมบัติลำ้าค่าท่ีส่งเสริมการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย	

อดีตสมุนไพรผูกพันอยู่กับวิถีดำารงชีพร่วมกับธรรมชาติของ

บรรพชน	ในฐานะวตัถดุบิทีเ่ป่ียมสรรพคณุทางการบำาบดัรกัษา

สุขภาพ	 กระทั่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ	

การใช้ประโยชน์สมนุไพรให้มศีกัยภาพสงูขึน้	 เช่น	การสกดัสาร

ออกฤทธิท์ีม่คีวามบรสิทุธิ	์ และมปีระสทิธภิาพในการป้องกนั

รักษาโรคสูงกว่าสมุนไพรสดหรือตากแห้ง	 หรืออาศัยความรู	้

ในการผสมตวัยาทีอ่อกฤทธ์ิเสรมิซึง่กนัและกัน

	 ด้วยการพฒันาวทิยาการข้างต้น	อตุสาหกรรมผลติสมนุไพร

จงึถกูปรบัเปลีย่นจากการเกบ็วตัถดุบิในธรรมชาต	ิเป็นการปลกู

ในเชิงพาณิชย์	 โดยผลผลิตที่ได้ถูกนำามาใช้เป็นอาหารเพื่อ	

รับประทาน	 อาหารเสริมสมุนไพร	 ในคน	 หรืออาหารสัตว	์

ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์และโภชนเภสัชอื่นๆ

สมนุไพรและอาหารสุขภาพในปัจจุบนั 
	 การพัฒนาสมนุไพรเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ท้ังในรปูแบบต่างๆ

ทัง้ในคน	หรือในสัตว์	 ส่งผลให้มกีารขยายตัวของอตุสาหกรรม	

และความต้องการของผู้บริโภคต่อสมุนไพร	 หรืออาหาร	

เพ่ือสุขภาพที่มีเพ่ิมขึ้น	 ทำาให้วัตถุดิบตามแหล่งธรรมชาต	ิ

ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ	นำาไปสูก่ารเพาะปลกูพชืสมนุไพร		

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการปลูกจากแหล่งท้องถิ่นสู ่ภาค

อุตสาหกรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการ	

นำาสมนุไพรมาใช้ในรูปแบบต่างๆ	ซ่ึงในปัจจุบนัรฐับาลได้กำาหนด

แนวทางการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่	1	พ.ศ.	2560	-	

พ.ศ.	2564	ประกอบด้วย	4	ยทุธศาสตร์	คอื	

“สมนุไพร”
จากสวนป่าสูอ่าหารเพือ่สขุภาพ
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EARLY WARNING 9

	 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมพืชสมุนไพรไทยในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 อีกทั้ง	

ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 จึงเป็นปัจจัยเสริมท่ีทำาให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีเพ่ิมมากข้ึน	

สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับความนิยม	 เนื่องจากความเชื่อด้านสรรพคุณและผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตลอดจนถึงการที่สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูก	 ส่งผลให้สมุนไพรเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นอย่างมาก

	 การมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มที่จากภายในสู่ภายนอก	 อาหาร

ที่รับประทานจึงเป็นพื้นฐานสำาคัญของสุขภาพ	 ก่อนหน้านี	้

คนไทยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินอาหารตามภาวะ

ที่เร่งรีบ	 ทำาให้รูปแบบอาหารดั้งเดิมมาเป็นอาหารสำาเร็จรูป

ที่อาจมีคุณค่าทางโภชนาการตำ่า	 แต่ในปัจจุบันคนเร่ิมนิยม	

หันมารักสุขภาพมากขึ้นแต่เนื่องจากภาวะความเร่งรีบ	

ในปัจจุบันยังคงมีต่อเนื่อง	 จึงทำาให้สมุนไพรถูกปรับเปลี่ยน	

ให้อยูใ่นรูปแบบของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสมนุไพรเพือ่สขุภาพ	

และเพือ่ให้ผูบ้รโิภคม่ันใจว่าผลติภณัฑ์สมนุไพรทีร่บัประทาน

ต้องมีความปลอดภัย	ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์	หรือ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ปราศจากสารเคมี	 ที่สำาคัญต้องผ่าน

กระบวนการตามข้อกำาหนดมาตรฐานต่างๆ	นั้นเอง

ยทุธศาสตร์ที่ 

1

ยทุธศาสตร์ที่ 

3

ยทุธศาสตร์ที่ 

2

ยทุธศาสตร์ที่ 

4

ท�าไมต้องมาตรฐาน GAP

พชืสมนุไพร? 
	 ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	

อยูร่ะหว่างร่างพระราชบัญญตัผิลติภณัฑ์สมนุไพร	 โดยอยูใ่น	

ขั้นตอนการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ซึ่งร่างพ.ร.บ.	ดังกล่าวได้ระบุถึงหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข

เกี่ยวกับการผลิต	นำาเข้า	 ขาย	และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 และมีข้อกำาหนดบังคับใช้ที่สอดคล้องกับระเบียบ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ว่าด้วย	

หลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขการรับรองคณุภาพผลติภณัฑ์

สมุนไพร	(Quality	Thai	Herbal	Product)	กลุ่มผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี	 เป็นที่

ยอมรับของสากลในทุกขั้นตอนของการผลิต	 โดยในฐานะ	

ผูผ้ลติต้องให้ความสำาคญักบัแหล่งโรงงาน	หรอืสถานประกอบ	

การผลิตท่ีต้องสะอาดได้มาตรฐาน	GMP	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์

สมุนไพรจำาเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย	

ให้ผู้บริโภค	 จึงต้องมีการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบต้นทาง		

ซึ่งระเบียบข้างต้น	 กำาหนดการรับรองวัตถุดิบไว ้เป ็น		

3	ลักษณะ	ได้แก่

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ส่งเสริม 
การปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้น 
อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ ์
สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการเสริม
สร้างสุขภาพ เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบ
สุขภาพ ในการรักษาโรคและเสริมสร้าง
สุขภาพ

พฒันาอตุสาหกรรม และการตลาดสมุนไพร
เพื่อไปสู่ระดับสากล

สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและ
นโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพร
ไทยอย่างยั่งยืน

สมนุไพรเกีย่วข้องกบัอาหารเพือ่สขุภาพอย่างไร?
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1. การรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 (Organic	 Agriculture)	 ซึ่งเป็น	

มาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำาหนดวิธีการผลิต	 แปรรูป	

แสดงฉลาก	 และจำาหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์	

เกษตรอินทรีย์	และครอบคลุมถึงผลิตผลที่ได้จากระบบ

การผลติแบบเกษตรอนิทรย์ีของ	พชื	สตัว์นำา้	และปศสัุตว์	

รวมทั้งผลิตผลจากป่าหรือจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์	

ทีใ่ช้เป็นอาหาร	หรอือาหารสตัว์	โดยข้อกำาหนดได้อธบิาย

ถึงความหมายของคำาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร	

หลักการของเกษตรอินทรีย์	 ข้อกำาหนดวิธีการผลิตพืช

อนิทรย์ี	จนถึงข้อกำาหนดข้ันตำา่ในการตรวจและมาตรการ

ที่ควรระมัดระวังภายใต้	 ระบบการตรวจและรับรอง	

โดยเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	 :	 เกษตรอินทรีย์	

เล่ม	 ๑	 :	 การผลิต	 แปรรูป	 แสดงฉลาก	 และจำาหน่าย

ผลติผลและผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรย์ี	(มกษ.	9000	-	2552)

3. การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ

พืชสมุนไพร (GAP)	 พืชสมุนไพรที่กำาหนดโดย

สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	

(มกอช)	 หรือ	 มกษ.	 3502	 -	 2561	 ด้วยข้อกำาหนด	

ความปลอดภัยอาหารเป็นนโยบายหลักของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 โดยมุ่งเน้นให้วัตถุดิบพืชสมุนไพร	

ได้รับคณุภาพ	ปลอดภยั	และเหมาะสมสำาหรบัการแปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ	 โดยครอบคลุมวัตถุดิบพืช

สมุนไพรในรูปผลิตผลสด	 และพืชสมุนไพรที่ผ่านการ	

ลดความชืน้	ทัง้นี	้มกอช.	ได้ทำาข้อกำาหนดทางการเกษตร	

ทีดี่สำาหรับพืชสมนุไพรอย่างชดัเจนต้ังแต่แหล่งเพาะปลกู	

จนถึ งการบันทึกข ้อมูลและการตามสอบ	 ซึ่ งมี	

รายละเอียดระบุไว้เพื่อเป็นข้อกำาหนดและมาตรฐาน	

แก ่แหล ่งเพาะปลูกพืชสมุนไพรทั่วประเทศ	 โดย

สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	

พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ในฐานะมาตรฐานสินค้าเกษตรประเภท

มาตรฐานทั่วไป

2. การรับรองตามระบบการรบัรองแบบมส่ีวนร่วม 
(Participatory	 Guarantee	 System	 ;	 PGS)	

เป็นมาตรการสำาหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้

เข้ากับเกษตรอินทรีย์มากข้ึน	 ซึ่งอาจจะมีข้อผ่อนปรน

บางประการ	 โดยชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน	

การกำาหนดหลักเกณฑ์	การรับรองในแต่ละพื้นที่	 โดยมี

ผู้รับรองหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ความปลอดภัยของวัตถุดิบพืชสมุนไพรนั้นจะส่งผล	

กระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค	ทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ความสำาคัญและกระตือรือร้นที่จะผลักดันการพัฒนา

มาตรฐานของสมุนไพรไทยมากข้ึน	 อีกทั้งวัตถุดิบ

สมุนไพรมีความสำาคัญต่อการผลิต	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

ทีม่คีณุภาพ	ดังนัน้มาตรฐานต่างๆ	จำาเป็นต้องมีข้อกำาหนด

ที่ชัดเจน	 และให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อให้	

เป็นท่ียอมรับ	และสร้างความน่าเชือ่ถอืให้แก่ผูป้ระกอบการ	

ของประเทศไทย	ในการผลิตให้เป็นไปตามหลักสากล		

EARLY WARNING10
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EARLY WARNING 11

 จากสมนุไพรธรรมชาตสิูผ่ลติภณัฑ์สขุภาพทีห่ลากหลาย ด้วยแรงผลกัดันของเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging) และ
กระแสค่านยิมผลติภัณฑ์ธรรมชาต ิส่งผลให้พฒันาการของผลิตภณัฑ์สมนุไพรก้าวไปถงึขดีสุด  Pharmaceutical 
หรือในฐานะของยาสมุนไพร Cosmeceutical หรือเวชส�าอาง และสุดท้าย Nutraceutical หรือโภชนเภสัช  
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสรรพคุณในการส่งเสริมสุขภาพ

“โภชนเภสัช”
สมนุไพรในตลาดปลายทาง

นิยามของ ‘โภชนเภสัช’
	 ผูค้นส่วนใหญ่มกัรูจ้กัโภชนเภสัชในนยิาม	“อาหารเสรมิ”	

หรือ	 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”	 ที่มีรูปแบบการบริโภค

คล้ายคลึงกับยา	คืออยู่ในลักษณะของแคปซูล	เม็ด	ผง	หรือ

สารละลาย	ทีผ่ลติจากวตัถดุบิซึง่มีสารออกฤทธิห์รอืสรรพคณุ

ตามธรรมชาติอยู่แล้วเท่านั้น	 แต่ความเป็นจริง	 นิยามของ

โภชนเภสัชของภาคอุตสาหกรรม	ครอบคลุมจนถึงบางส่วน

ของอาหารฟังก์ชัน	 (Functional	 Food)	 หรืออาหารที่มี

สรรพคุณทางโภชนาการ	 ส่งเสริมสุขภาพ	หรือมีคุณสมบัติ

ป้องกันโรคสูงกว่าอาหารท่ัวไป	(Conventional	Food)	และ

สามารถบริโภคได้ในปริมาณเท่าอาหารปกติ	
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มาตรการ “โภชนเภสัช” ของประเทศคู่ค้าสำาคัญ

	 แต่ทั้งนี้	 ‘โภชนเภสัช’	 อาจถูกกำาหนดขอบเขตไว้เฉพาะ

อาหารฟังก์ชันที่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือสารออกฤทธิ	์

ในปริมาณสูงตามธรรมชาติ	 เช่น	 ผลิตผลพืชที่มีคุณสมบัติ	

ต่อต้านอนุมูลอิสระเท่านั้น	โดยอาจไม่รวมถึงอาหารฟังก์ชัน

กลุ่มที่ผ่านการเติมสารอาหารให้ออกฤทธิ์เป็นประโยชน	์

ต่อร่างกาย	เช่น	เครื่องดื่มอิเล็กโทรไลต์	เป็นต้น	

	 การตีความขอบเขตกฎหมายของประเทศคู่ค้าที่มีต่อ	

ผลิตภัณฑ์	 ‘โภชนเภสัช’	 นั้น	 จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	

	 ตลาดโภชนเภสชัภณัฑ์ทีย่งัมขีอบเขตกำา้ก่ึงระหว่างอาหาร

และยานี	้มกีารเตบิโตเป็นอย่างมากนับตัง้แต่ศพัท์ดงักล่าวถกู

นิยามเมื่อเกือบ	40	ปีที่ผ่านมา	โดยเฉพาะในประเทศพัฒนา	

เช่น	สหภาพยโุรป	สหรฐัอเมรกิา	หรอืออสเตรเลีย	ทีผู้่คนหนั

มาให้ความสำาคญัต่อการบรโิภค	‘อาหารเป็นยา’	ตามศาสตร์

ตะวนัออก	สิง่ทีส่ะท้อนถงึความนยิมของโภชนเภสชั	คอืงานวจิยั

คุณสมบัติและสรรพคุณสุขภาพจากแหล่งพันธุกรรมพืช	

และสตัว์	รวมถึงตวัเลขการยืน่ขอจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญา	

  สหรัฐอเมริกา
	 แม้กฎหมาย	Federal	Food,	Drug	and	Cosmetic	Act	

(FFDCA)	 ขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ	 (U.S.	 Food	

and	Drug	Administration)	จะครอบคลุมถึงอาหารทั่วไป

ทีม่ส่ีวนประกอบท่ีเป็นสมนุไพร	หรอื	New	Dietary	Ingredient	

(ส ่วนประกอบอาหาร/วัตถุ เจือปนอาหารที่ ไม ่ เคยมี

ประวัติการจำาหน่ายในตลาดสหรัฐฯ	 ก่อนวันท่ี	 15	 ตุลาคม	

2537)	 แต่สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโภชนเภสัชนั้น	 ไม่มี

กฎหมายหรือระเบียบกำากับควบคุมโดยตรง	 นอกจาก

กฎหมาย	Dietary	Supplement,	Health	and	Education	

Act	(DSHEA)	ฉบับปี	2537	(1994)	ท่ีครอบคลมุถงึอาหารเสรมิ

ทีม่ส่ีวนประกอบหรอืเป็นผลติภัณฑ์สมนุไพร	ทำาให้โภชนเภสชั

ส่วนใหญ่ที่เข้าข่ายการตีความของกฎหมาย	 DSHEA	 ก็จะ

สามารถขึน้ทะเบียนเป็นอาหารเสรมิได้

	 ทั้งนี้	แม้ว่าผู้ผลิตโภชนเภสัชที่เข้าข่ายขึ้นทะเบียนภายใต้	

DSHEA	จะมช่ีองทางและโอกาสทีเ่ปิดกว้างกว่าผลติภณัฑ์ยา	

โดยเฉพาะกระบวนการกำากบัควบคมุท่ีผ่อนปรนกว่า	 เช่น	U.S.	

FDA	จะสามารถใช้อำานาจกำากบัดแูลหรอืทบทวนความปลอดภยั	

ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงตลาดเพื่อสร้าง	

ช่องทางในการแข่งขัน	โดยเฉพาะโภชนเภสัชจากสมุนไพรที่

แทบทุกประเทศตีความไว้ว่า	 “หากระบุสรรพคุณในทาง	

การรกัษาแล้ว	จะต้องจดทะเบียนในฐานะยา	ไม่ใช่อาหารหรอื

อาหารเสริม”	 ซึ่งจะทำาให้ยากต่อการจดทะเบียน	 การผลิต	

และควบคุมความปลอดภัย	 ให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศ	

คู่ค้าต้องการ

หรอืคำากล่าวอ้างทางสขุภาพตามกฎหมายประเทศคู่ค้าสำาคัญ

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

	 เช่นเดียวกับอาหารและยา	 โภชนเภสัชจำาเป็นต้องมี	

การควบคุมตลอดกระบวนการผลิตจนถึงวางจำาหน่าย	

เพื่อสร ้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู ้บริโภค	

ในวงกว้าง	โดยประเทศทีม่ขีอบข่ายกฎระเบยีบด้านโภชนเภสัช	

ที่น่าสนใจ	ได้แก่

กต่็อเมือ่ผลติภณัฑ์วางจำาหน่ายในท้องตลาดแล้ว	 (ไม่ต้องขอ	

Pre-Market	 Approval)	 ก็ตาม	 แต่สถานประกอบการ	

ผลิตโภชนเภสัชภายใต้กฎหมาย	 DSHEA	 ก็ต ้องผ่าน	

มาตรฐานข้ันต้นในการปฏิบัติที่ดีและเป็นปัจจุบันของ	

สถานประกอบการ	(Current	Good	Manufacturing	Practice:	

(CGMP)	ทีต้่องควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการ	และมีการ

ติดฉลากผลิตภัณฑ์	 การระบุส่วนประกอบโภชนาการ	 และ

การกล่าวอ้างสรรพคุณที่เป็นไปตามระเบียบ	 21	 CFR	 101	

พร้อมทั้ง	 U.S.FDA	 ยังได้เปิดช่องทางร้องเรียนกรณีได้รับ

อันตรายหรือความผิดปกติจากการบริโภคโภชนเภสัชด้วย	
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 สหภาพยุโรป
	 สหภาพยุโรปมีแนวทางการกำากับควบคุมโภชนเภสัชที่

คล้ายกับสหรัฐฯ	 คือกำากับดูแลไว้ในกฎหมาย	 Directive	

2002/46/EC	ทีก่ำากบัควบคมุการขึน้ทะเบียนและมาตรฐาน

ของสารเสริมโภชนะ	พร้อมทัง้มหีน่วยงานด้านความปลอดภัย

อาหารแห่งสหภาพยโุรป	(European	Food	Safety	Authority	

:	EFSA)	ดำาเนนิการศกึษาวจิยัด้านความปลอดภยั	คณุสมบติั

ด้านโภชนาการ	หรอืผลกระทบทางสรรีวทิยา	(Physiological	

Effects)	ไว้สำาหรับอ้างอิง

	 แต่ทัง้นี	้นอกจากต้องปฏิบัตติามข้อกำาหนดของผลติภณัฑ์

กลุ่มอาหารเสริมแล้ว	 ผู้ผลิตโภชนเภสัชจำาเป็นต้องคำานึงถึง

การกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือสรรพคุณ	(Nutritional	&	

Health	Claims)	บนฉลาก	ให้เป็นเพยีงการกล่าวอ้างปรมิาณ

สารอาหาร	 วิตามิน	 เกลือแร่	 ที่สำาคัญหรือมีประโยชน์ต่อ	

การส่งเสริมสุขภาพ	 และไม่ใช่ออกฤทธิ์ในการบำาบัดรักษา		

ซึ่งจะเข้าข่ายต้องจดทะเบียนสถานประกอบการและ

ผลิตภัณฑ์เป็นยาโดยทันที	 และจะต้องปฏิบัติการติดฉลาก

เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป	Regulation	 (EU)	No.	

1169/2011,	 การใช้ข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือ

สรรพคุณเฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตไว้แล้วตาม	

Regulation	(EU)	No.	1924/2006	และหากส่วนประกอบ

ของโภชนเภสัชนั้นไม่มีประวัติถูกจำาหน่ายเชิงพาณิชย์หรือ

การบริโภคในสหภาพยุโรปก่อนเดือนพฤษภาคม	 2540	

จำาเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนตามระเบียบ	Novel	Food	

ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่เมื่อปี	2558	เป็น	Regulation	(EU)	No.	

2015/2283	 และอ้างอิงการแสดงค่าปริมาณสารอาหาร

อ้างอิงทีค่วรได้รบัต่อวนั	(Dietary	Reference	Values:	DRV)	

ของ	EFSA	ด้วย	

	 ในฐานะประเทศเอเชียใต้ที่เป็นผู้นำาทั้งด้านโภชนเภสัช

และเวชสำาอาง	ผลติผลสมนุไพรและงานวจิยัทีเ่ปิดกว้างทำาให้

อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรพัฒนาทัดเทียมกับ

ประเทศชั้นนำาของโลก	และทำาให้อินเดียมีระเบียบที่กำาหนด

ขอบเขตการบังคับใช้ต่อโภชนเภสัชอย่างชัดเจน	

	 โดยเมื่อปี	 2559	 หน่วยงานกำากับดูแลความปลอดภัย

อาหารแห่งอินเดีย	 (The	 Food	 Safety	 and	 Standards	

Authority	 of	 India	 :	 FSSAI)	 ได้ประกาศระเบียบ	 Food	

Safety	and	Standards	(Food	or	Health	Supplements,	

ออสเตรเลีย
	

อินเดีย

Nutraceuticals,	Foods	for	Special	Dietary	Uses,	Foods	

for	 Special	Medical	Purpose,	 Functional	Foods	and	

Novel	Food)	Regulations,	2016	ครอบคลมุทัง้อาหารเสรมิ	

อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ	อาหารทางการแพทย์	อาหาร

ฟังก์ชัน	และโภชนเภสัช	ทั้งนี้	ระเบียบดังกล่าวได้กำาหนดให้

โภชนเภสัชเป็นกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ด ้านการ	

ส่งเสริมสุขภาพ	 มีข้อควรระวังและข้อบ่งชี้การใช้ประโยชน์	

ในระดับเดียวกับอาหารเสริม	 รวมทั้ ง ให ้ระบุฉลาก	

อย่างชัดเจนว่าเป็น	 “Nutraceuticals”	 และ	 “not	 for	

medical	use”	(ห้ามใช้เพื่อการรักษาโรค)	

	 ทั้งนี้	 ระเบียบที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชของ	

FSSAI	ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561

	 ออสเตรเลียมีแนวทางกำากับควบคุมเวชภัณฑ์ทางเลือก

ของออสเตรเลียผ่านกฎหมาย	Therapeutics	Goods	Act	

ที่ประกาศในปี	2532	(1989)	และระเบียบ	Therapeutics	

Goods	 Regulations	 ท่ีประกาศในปีถัดมา	 โดยแม้จะมี	

ความพยายามในการกำาหนดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์	

ที่มีสรรพคุณทางยา	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 อาหารเสริม	

จนถึงผลิตภณัฑ์อโรมาและยาอย่างต่อเนือ่ง	แต่ก็ยงัไม่สามารถ

ดำาเนินการประกาศกฎหมายให้เป็นรูปธรรมแทนกฎหมาย

และระเบียบเดิมได้	 ทำาให้สินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์และยาของ

ออสเตรเลียในปัจจุบัน	 ถูกแบ่งออกเป็นสินค้าท่ีต ้อง	

ขึน้ทะเบยีน	(Registered)	หรือจดทะเบยีนทัว่ไป	(Listed)	โดย	

ขึน้อยูก่บัระดบัความเสีย่งต่อผูบ้รโิภคของผลติภณัฑ์แต่ละชนดิ

 ทั้งนี้	 แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับมาตรฐาน

การทดสอบสรรพคุณหรื อความปลอด ภัยของยา	

ที่ขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนทั่วไป	รวมทั้งแนวทางควบคุม	

โภชนเภสัชภายใต้โครงสร้างกฎหมายของออสเตรเลีย	

จะไม ่ชัดเจนนัก	 แต่หน่วยงาน	 Therapeutic	 Goods		

Administration	 (TGA)	 ของออสเตรเลียก็มีอำานาจกำากับ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวางตลาด	 เช่น	 การเฝ้าระวัง	

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์หรือ

สรรพคณุของผลิตภัณฑ์ท้ังท่ีเป็น	Registered/Listed	รวมทัง้

กำากบัควบคมุการโฆษณาหรอืกล่าวอ้างสรรพคณุผ่านกฎหมาย	

TherapeuticGoods	Advertising	Code	2007	(TGAC)	เพือ่

เป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
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“ผลิตภัณฑสมุนไพร” 
ผลิตภัณฑสมุนไพร : จากแหลงเพาะปลูกสมุนไพรสูตลาดผูบริโภค

ปจจุบันไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพร
และเปล่ียนจากการเก็บสมุนไพรตามธรรมชาติ เปนการเพาะปลูก
เชิงพาณิชย แตเน่ืองจากกอนหนาน้ีประเทศไทยยังไมมีแนวทาง
ควบคุมมาตรฐานจากตนทางท่ีชัดเจน จึงรวมยกรางระเบียบ

มาตรการ เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตอยางครบวงจร

มาตรฐานกระบวนการการผลิตท่ีจะมีหลักเกณฑควบคุมกระบวนการผลิต
 ในสถานประกอบการประกอบดวยหลักเกณฑสำคัญ 2 ระบบ ไดแก

โดยมีมาตรฐานท่ีใชรับรอง
วัตถุดิบผลิตภัณฑสมุนไพร 

From Farm (Herbal)
to Health Product 

1 จากฟารม

2 การแปรรูป

3 ตลาดการคาสมุนไพร

มาตรฐานรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับสมุนไพร (GAP) ท่ีเปนมาตรฐาน

ที่กำหนดโดย มกอช.ที่จะครอบคลุมวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรตั้งแตแหลงเพาะปลูก 

ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม เปนมาตรการสำหรับ
การปรับเปลี่ยนใหเขากับเกษตรอินทรีย 

Good Agricultural Practice (GAP)

Participatory Guarantee System (PGS)

มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนระบบจัดการการผลิต
ดานการเกษตรแบบที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ

เปนมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตตามมาตรฐาน 
มกษ.9000-2552

Organic Agriculture

DISCOUNT

GMP ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ
ผลิตภัณฑสมุนไพรเปนเกณฑหรือขอกำหนดพื้นฐานที่จำเปน
ในกระบวนการผลิตโดยเนนการปองกันและขจัดความเสี่ยง

ที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค

HACCP (การวิเคราะหอันตรายและควบคุมความเสี่ยง ณ จุดวิกฤติ) 
เปนระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัย ที่ใชในการควบคุม

กระบวนการผลิตอาหาร หรือผลิตภัณฑสมุนไพรใหปราศจาก
อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Good Manufacturing Practice : GMP 

Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP

จากกระแสการพัฒนาสมนุไพร จนกลายเป็นผลติภณัฑ์สมนุไพรในรปูแบบต่าง  ๆ ยงัมกีารพฒันา
สมนุไพรเป็น ผลติภณัฑ์เสรมิ หรอืโภชนเภสชั (Nutraceuticals) ในรูปแบบ แคปซลู เมด็ 
หรอืผง ซึง่โภชนเภสชันัน้มนิียามครอบคลมุจนถงึบางส่วนของอาหารฟังก์ชนั (Functional 
Food) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือสารออกฤทธ์ิปริมาณสูงตามธรรมชาติ ทั้งนี้  
กฎระเบยีบ และมาตรการ ของโภชนเภสชัยงัก�า้กึง่อยูร่ะหว่างอาหารและยา จงึต้องควบคมุ
กระบวนการผลติถงึการวางจ�าหน่าย รวมทัง้การจดทะเบยีนสถานประกอบการผลิตอย่างรดักมุ 
เพือ่สร้างความมัน่ใจ และความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

ตลาดสมนุไพรไทย ปัจจบัุนมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑ์สมนุไพร 
ในปี 2561 ช่วงเดอืน ม.ค – ก.ค อยูท่ี ่51473.32 ล้านบาท และ
สมนุไพรกว่า 192.98 ล้านบาท โดยตลาดมกีารขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนือ่ง 
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ฟิลปิปินส์	เผยพยายามผลกัดนัการทำาฟาร์มปลาทนู่าเป็นคร้ังแรก
ทีจ่งัหวดัซามาร์	 (Samar)	 โดยสำานกังานประมง	และทรัพยากร
ทางนำา้	(Bureau	of	Fisheries	and	Aquatic	Resources	:BFAR)	
ได้ปรึกษาขอคำาแนะนำาจากญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ	
เพาะเลีย้งปลาทูน่า	โดยจดุประสงค์ในครัง้นีเ้พ่ือปรกึษาเกีย่วกับ	
การเพาะเลี้ยงปลาทูน่าครีบเหลืองในกระชัง	 ทั้งนี้ญี่ปุ ่นได้	
ทำาการพฒันากระชงั	ซึง่จะส่งมอบให้ทางการท้องถิน่	และมอบให้	
ชาวประมงตามชายฝ่ังเป็นผู้ดูแล	 โดยโครงการดงักล่าวเป็นการ
ร่วมมอืกันของหน่วยงานองค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น	 และผู้เชี่ยวชาญจาก	 Feedmix	 ซึ่งลูกปลาทูน่าจะ	
ถกูจบัมาจากแหล่งธรรมชาตเิพือ่นำาไปเพาะเลีย้ง	 ในกระชงัโดย
หน่วยงาน	BFAR	จะสนบัสนนุชาวประมงท้องถิน่ทีเ่พาะพนัธุป์ลา

ในด้านต่างๆ	รวมถึงด้านอาหารสัตว์นำา้	ท้ังนีก้ระชงัเลีย้งปลาปิด
ท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากญีปุ่น่	เป็นกระชงัแบบปิดทีม่ี
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด	50	เมตร	ซ่ึงจะสามารถใช้เลีย้งปลากว่า	
1,000	ตัว	เป็นระยะเวลา	6-12	เดือนจนได้ขนาดทีพ่ร้อมจบัขาย	

ซึง่นบัว่าเป็นทางเลอืกใหม่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	เมือ่เทยีบกับ
พลาสตกิทีใ่ช้อย่างแพร่หลายทัว่ไป	นอกเหนอืจากการใช้บรรจภุณัฑ์	
ดดัแปลงบรรยากาศ	 (Modified	Atmosphere	 Packaging	 :	
MAP)	ทีเ่ริม่ได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้
ทั้งนี้	 ผู ้ประกอบการผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่	 ช้ีผู ้บริโภคจะมี	
ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบใหม่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากผู้บริโภค
สามารถลอกฟิล์มหุ้มอาหารและสามารถใช้ประโยชน์สำาหรับ	
เป็นภาชนะปรุงอาหารได้ทันที	ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบาย
ให้กับผูบ้รโิภคบางรายท่ีไม่ต้องการสมัผสัเนือ้สัตว์ปีกท่ีไม่สุก

ผูป้ระกอบการผลติสตัว์ปีกรายใหญ่ของสหรฐัฯ	 ได้มกีารคดิค้น
บรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกรูปแบบใหม่	 ซึ่งใช้ประโยชน์จาก
อะลมิูเนยีม	(ฟอยล์)	และฟิล์มหุม้อาหาร	เพือ่เพิม่ความสะดวก
สบาย	ลดการเสยีของอาหาร	 และช่วยยดือายใุนการเกบ็รักษา
เนือ้สตัว์ปีกจะถูกบรรจแุบบสญูญากาศบนถาดฟอยล์แบบใหม่	
ทีจ่ะช่วยในการกำาจดัออกซเิจนส่วนเกนิจากอาหาร	และเพ่ิมอายุ
ในการเกบ็รกัษาแบบแช่เยน็มากขึน้	โดยถาดดงักล่าวสามารถทน
อณุหภูมสิงูได้ตัง้แต่	40-400	องศาเซลเซยีส	ในสภาพรปูลกัษณ์
คงเดิม	 นอกจากน้ีถาดดังกล่าวยังสามารถรีไซเคิลได้	 100%	

ฟิลิปปินส์ผลักดันฟาร์มทูน่าครั้งแรกของประเทศ

ภาคอุตฯ สัตว์ปีกสหรัฐฯ คิดค้นบรรจุภัณฑ์แบบใหม่

ข่าวส้ัน
รอบโลก

“ผลิตภัณฑสมุนไพร” 
ผลิตภัณฑสมุนไพร : จากแหลงเพาะปลูกสมุนไพรสูตลาดผูบริโภค

ปจจุบันไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพร
และเปล่ียนจากการเก็บสมุนไพรตามธรรมชาติ เปนการเพาะปลูก
เชิงพาณิชย แตเน่ืองจากกอนหนาน้ีประเทศไทยยังไมมีแนวทาง
ควบคุมมาตรฐานจากตนทางท่ีชัดเจน จึงรวมยกรางระเบียบ

มาตรการ เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตอยางครบวงจร

มาตรฐานกระบวนการการผลิตท่ีจะมีหลักเกณฑควบคุมกระบวนการผลิต
 ในสถานประกอบการประกอบดวยหลักเกณฑสำคัญ 2 ระบบ ไดแก

โดยมีมาตรฐานท่ีใชรับรอง
วัตถุดิบผลิตภัณฑสมุนไพร 

From Farm (Herbal)
to Health Product 

1 จากฟารม

2 การแปรรูป

3 ตลาดการคาสมุนไพร

มาตรฐานรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับสมุนไพร (GAP) ท่ีเปนมาตรฐาน

ที่กำหนดโดย มกอช.ที่จะครอบคลุมวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรตั้งแตแหลงเพาะปลูก 

ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม เปนมาตรการสำหรับ
การปรับเปลี่ยนใหเขากับเกษตรอินทรีย 

Good Agricultural Practice (GAP)

Participatory Guarantee System (PGS)

มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนระบบจัดการการผลิต
ดานการเกษตรแบบที่เกื้อหนุนตอระบบนิเวศ

เปนมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตตามมาตรฐาน 
มกษ.9000-2552

Organic Agriculture

DISCOUNT

GMP ซึ่งเปนหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ
ผลิตภัณฑสมุนไพรเปนเกณฑหรือขอกำหนดพื้นฐานที่จำเปน
ในกระบวนการผลิตโดยเนนการปองกันและขจัดความเสี่ยง

ที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค

HACCP (การวิเคราะหอันตรายและควบคุมความเสี่ยง ณ จุดวิกฤติ) 
เปนระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัย ที่ใชในการควบคุม

กระบวนการผลิตอาหาร หรือผลิตภัณฑสมุนไพรใหปราศจาก
อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Good Manufacturing Practice : GMP 

Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP
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ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903EARLY

WARNING
วารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาการเกษตรและอาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

AC
FS

นิธยโลหพนนถ นขเงาบ งาลกรตษกเ 05
ฯพทเงุรก รกัจุตจตขเ วายดาลงวขแ

ปที่ 10 รายไตรมาส เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561

และอาหารแหงชาติ (มกอช.)

สถิติการนำเขา – สงออก ตั้งแตเดือน ม.ค – ก.ค. 2561  
จับกระแส NTBs

เริ่มเสนทางการพัฒนา
“พืชสมุนไพร” 

ภูมิปญญาไทยสูตลาดโลก

“โภชนเภสัช” สมุนไพรในตลาดปลายทางสมุนไพร
จากสวนปาสูอาหารเพื่อสุขภาพ

�������.indd   16 10/2/2561 BE   18:48


