อย. ยกระดับการผลิตยาสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแขงขันรองรับ AEC
นําสื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงาน พรอมสงเสริมโรงงานผลิตเครื่องสําอางที่ไดมาตรฐาน GMP
อย. เดิน หนาสง เสริมยาสมุน ไพร และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุน ไพรไทยตามหลักเกณฑ
วิธีการผลิตยาที่ดี (GMP) พรอมพัฒนาใหผูผลิตยาทุกระดับผลิตยาใหไดมาตรฐานสากล (PIC/S GMP) อันจะ
เปนการสรางความมั่นใจตอผูบริโภคและเปนการเพิ่มศักยภาพการแขง ขันรองรับ AEC รุดนําสื่อลงพื้นที่ จ.
สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด ซึ่งเปนโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยที่ไดมาตรฐาน
ASEAN GMP และไดรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด พรอมนําสื่อชมกระบวนการผลิตเครื่องสําอางประเภท
ผลิตภัณฑดูแลเสนผมที่ไดมาตรฐานจีเอ็มพี ณ บริษัท เจ.เอ็ม.ที. ลาบอเรตอรีส จํากัด จ.นครราชสีมา เพื่อให
ผูบริโภคมั่นใจผลิตภัณฑสุขภาพที่ผานการผลิตที่ไดมาตรฐานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นพ.บุ ญชั ย สมบู ร ณ สุ ข เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา เป ด เผยว า ตามที่ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทย จึงสงเสริมใหผูผลิตยาแผนไทย
ทุกระดับพัฒนา การผลิตยาใหไดมาตรฐานดานการผลิต และพยายามสงเสริมใหผูประกอบการมีศักยภาพ ใน
การผลิตสูมาตรฐานสากล (PIC/S GMP) เพื่อสรางโอกาสใหยาไทยในตางประเทศดวย รองรับการเขา สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ซึ่งที่ผานมา อย. ไดจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาภายนอก
มาใหคําปรึกษาเพื่อการพัฒ นาการผลิตสรางและพัฒ นาผูเชี่ยวชาญ ดานนวัตกรรมยาแผนปจจุบัน และยา
สมุน ไพร รวมทั้ง พัฒ นานักบริ หารนวัตกรรม นัก บริหารการคา และการลงทุ นดานยา/บริการเภสัชกรรม
ระดับกลางและสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบ วิธีการ และหองปฏิบัติการ กระบวนการตรวจสอบ พิสูจนและ
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-2ควบคุมมาตรฐานยาแผนไทย เพื่อใหเกิดการยอมรับในดานคุณภาพของยาตอไป ดังนั้น เพื่อศึกษาดูงานการ
ผลิตยาสมุนไพรไทยที่ไดมาตรฐาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อย. นําสื่อมวลชนไปที่ บริษัท ขาวละออเภสัช
จํากัด ตั้ง อยูที่ 146/22 หมู 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ซึ่ง
บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด เปนกิจการของคนไทย 100% มีการใชภูมิปญญาสมุนไพรไทยผสมผสานกับ
วิทยาการแผนใหมทั้งดานเภสัชกรรมการผลิตและการตรวจวิเคราะห เพื่อนําไปสูการผลิตยาสมุนไพรไทยที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษา โดยผลิตภัณฑ ยาสมุนไพรไทยของบริษัทขาวละออเภสัช จํากัด มี
หลากหลายชนิด เชน กระเทียมสกัด ฟาทะลายโจรสกัด ผลิตภัณฑจาก ใบมะรุม เครื่องดื่มชนิดผงจาก ขิง
มะตูม กระเจี๊ยบ เปน ตน ซึ่งผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้ นอกจากจําหนายตามรานขายยาในประเทศแลว ยัง
สง ออกไปจําหน ายอีกหลายประเทศทั้ง ในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่สําคัญ เปนบริษัทที่ไ ดรั บ
มาตรฐาน ASEAN GMP , ISO 9001:2008 , Halal HACCP และรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอรด ในป 2552 และ
ป 2554 อีกดวย
เลขาธิ ก ารฯ อย. กล า วต อ ไปว า นอกจากการยกระดั บ คุ ณ ภาพการผลิ ต ยาแล ว อย. ยั ง เห็ น
ความสําคัญของประสิทธิภาพการรักษาและสรรพคุณทางยา ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาประสิทธิภาพของ
ยา จึง ตองมีความพิถีพิถัน เพื่อใหมั่น ใจไดวายาที่ผานการขึ้นทะเบียนตํารับจาก อย. แลว จะเปนยาที่ มี
ประสิทธิภาพและสรรพคุณทางยาจริงตามฉลากยา นอกจากจะสรางความนาเชื่อถือแลว ยังเปนกระบวนการ
คุมครองผูบริโภคไดอยางเปนรูปธรรม ที่สําคัญมาตรฐานการขึ้นทะเบียนตํารับยาดังกลาวก็ใชกับทั้งยาแผนไทย
และยาแผนทางเลือก อื่นๆ จากตางประเทศเพื่อความโปรง ใสในยุคการเปดเสรีทางการคา ทั้ง นี้ อย. จะ
ดําเนินการทุกวิถีทางที่จะคุมครองความปลอดภัยและความสมประโยชนของผูบริโภค รวมทั้ง คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของยาแผนไทยตอไป
นอกจากนี้ อย. ยังไดพาสื่อไปศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสําอางที่ไดมาตรฐาน GMP และ ISO 9000
ณ บริษัท เจ. เอ็ม. ที. ลาบอเรตอรีส จํากัด ตั้ง อยูที่ 200 หมู 10 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งเปน
โรงงานรับจางผลิตเครื่องสําอางดูแลเสนผมหลายประเภท ภายใตแบรนด จัสทโมเดิรน , แคริ่ง , เพียวเต , ไอลี่
, อัญญา และสุชิตา โดยผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้นอกจากจําหนายในประเทศแลวยัง สงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศในภูมิภาคอาเซียนดวย ทั้งนี้ อย. มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสําอางใน
ประเทศไทย ใหมีความสามารถผลิตเครื่องสําอางคุณภาพดี มีมาตรฐานระดับสากล โดยปจจุบันมีสถานที่ผลิต
เครื่องสําอาง ที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางรวมทั้งสิ้น 134 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 23
มิถุนายน 2557) ซึ่ง เปนสถานที่ผลิ ตเครื่องสําอางขนาดใหญและขนาดกลางที่มีความพรอมดา นเงินทุ น
เทคโนโลยี และบุคคลากร โดย อย.จะสนับสนุนใหมีการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางตามเกณฑ
GMP ทุกขั้นตอนของการผลิต ใหเปนไปตามหลักวิชาการ สวนสถานที่ผลิตเครื่ องสําอางขนาดเล็กและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งมีขอจํากัด ในเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากร ที่ยากจะพัฒนาการผลิตใหถึง
ระดับสากลตามเกณฑ GMP เต็มรูปแบบไดนั้น อย. ไดจัดทําเกณฑเบื้องตนของวิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษา
เครื่องสําอาง ควบคุมเพื่อเตรียมความพรอม แกผูผลิตขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือนใหสามารถใช
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-3ระบบคุณภาพในการผลิตเครื่องสําอาง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาไปสูเกณฑ GMP ไดในอนาคต อยางไรก็
ตาม ในสวนของการเลือกซื้อเครื่องสําอาง ขอใหผูบริโภคซื้อจากรานคาที่มีหลักแหลงแนนอน มีฉลากภาษาไทย
ที่มีขอความบังคับครบถวน ไดแก ชื่อและประเภทผลิตภัณฑ เลขที่ใบรับแจง 10 หลัก สวนประกอบทั้งหมด
วิธีใ ช ชื่ อและที่ ตั้ง แหล ง ผลิต วัน เดื อน ปที่ ผลิต ปริมาณสุ ทธิ และ คํ าเตื อน (ถ ามี ) นอกจากนี้ห ากสงสั ย
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางใดวามีการจดแจงถูกตองหรือไม สามารถตรวจเลขที่ใบรับแจง เครื่องสําอางผานทาง
Oryor Smart Application ได หรือสอบถามมายังสายดวน อย. 1556 เลขาธิการฯ อย. กลาวในที่สุด
-กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 3 กรกฎาคม 2557 ขาวแจก 66 /ปงบประมาณ พ.ศ. 25255

