
 
 

อย. ยกระดับการผลิตยาสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพการแขงขันรองรับ AEC  

นําสื่อลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน พรอมสงเสริมโรงงานผลิตเครื่องสําอางท่ีไดมาตรฐาน GMP 

 

อย. เดินหนาสงเสริมยาสมุนไพร และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรไทยตามหลักเกณฑ 

วิธีการผลิตยาท่ีดี (GMP) พรอมพัฒนาใหผูผลิตยาทุกระดับผลิตยาใหไดมาตรฐานสากล (PIC/S GMP) อันจะ

เปนการสรางความมั่นใจตอผูบริโภคและเปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันรองรับ AEC รุดนําส่ือลงพื้นท่ี จ.

สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด ซึ่งเปนโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยท่ีไดมาตรฐาน 

ASEAN GMP และไดรับรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอรด พรอมนําส่ือชมกระบวนการผลิตเครื่องสําอางประเภท

ผลิตภัณฑดูแลเสนผมท่ีไดมาตรฐานจีเอ็มพี ณ บริษัท เจ.เอ็ม.ที. ลาบอเรตอรีส จํากัด จ.นครราชสีมา เพื่อให

ผูบริโภคมั่นใจผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผานการผลิตท่ีไดมาตรฐานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

 
นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา ตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทย จึงสงเสริมใหผูผลิตยาแผนไทย 

ทุกระดับพัฒนา การผลิตยาใหไดมาตรฐานดานการผลิต และพยายามสงเสริมใหผูประกอบการมีศักยภาพ ใน

การผลิตสูมาตรฐานสากล (PIC/S GMP) เพื่อสรางโอกาสใหยาไทยในตางประเทศดวย รองรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 ซึ่งท่ีผานมา อย. ไดจัดใหมีผูเช่ียวชาญ ท่ีปรึกษาภายนอก

มาใหคําปรึกษาเพื่อการพัฒนาการผลิตสรางและพัฒนาผูเช่ียวชาญ ดานนวัตกรรมยาแผนปจจุบันและยา

สมุนไพร รวมท้ังพัฒนานักบริหารนวัตกรรม นักบริหารการคา และการลงทุนดานยา/บริการเภสัชกรรม 

ระดับกลางและสูง รวมท้ังการพัฒนาระบบ วิธีการ และหองปฏิบัติการ กระบวนการตรวจสอบ พิสูจนและ 
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ควบคุมมาตรฐานยาแผนไทย เพื่อใหเกิดการยอมรับในดานคุณภาพของยาตอไป ดังนั้น เพื่อศึกษาดูงานการ

ผลิตยาสมุนไพรไทยท่ีไดมาตรฐาน ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 อย. นําส่ือมวลชนไปท่ี บริษัท ขาวละออเภสัช 

จํากัด ต้ังอยูท่ี 146/22 หมู 3 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ปากคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ ซึ่ง

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด เปนกิจการของคนไทย 100% มีการใชภูมิปญญาสมุนไพรไทยผสมผสานกับ

วิทยาการแผนใหมท้ังดานเภสัชกรรมการผลิตและการตรวจวิเคราะห เพื่อนําไปสูการผลิตยาสมุนไพรไทยท่ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษา โดยผลิตภัณฑยาสมุนไพรไทยของบริษัทขาวละออเภสัช จํากัด มี

หลากหลายชนิด เชน กระเทียมสกัด ฟาทะลายโจรสกัด ผลิตภัณฑจาก ใบมะรุม เครื่องด่ืมชนิดผงจาก ขิง 

มะตูม กระเจ๊ียบ เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้ นอกจากจําหนายตามรานขายยาในประเทศแลว ยัง

สงออกไปจําหนายอีกหลายประเทศท้ังในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ท่ีสําคัญเปนบริษัทท่ีไดรับ

มาตรฐาน ASEAN GMP , ISO 9001:2008 , Halal HACCP และรางวัล อย. ควอลิต้ี อวอรด ในป 2552 และ

ป 2554 อีกดวย 

เลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา นอกจากการยกระดับคุณภาพการผลิตยาแลว อย. ยังเห็น

ความสําคัญของประสิทธิภาพการรักษาและสรรพคุณทางยา ดังนั้น ในกระบวนการพิจารณาประสิทธิภาพของ

ยา จึงตองมีความพิถีพิถัน เพื่อใหมั่นใจไดวายาท่ีผานการข้ึนทะเบียนตํารับจาก อย. แลว จะเปนยาท่ีมี

ประสิทธิภาพและสรรพคุณทางยาจริงตามฉลากยา นอกจากจะสรางความนาเช่ือถือแลว ยังเปนกระบวนการ

คุมครองผูบริโภคไดอยางเปนรูปธรรม ท่ีสําคัญมาตรฐานการข้ึนทะเบียนตํารับยาดังกลาวก็ใชกับท้ังยาแผนไทย

และยาแผนทางเลือก อื่นๆ จากตางประเทศเพื่อความโปรงใสในยุคการเปดเสรีทางการคา ท้ังนี้ อย. จะ

ดําเนินการทุกวิถีทางท่ีจะคุมครองความปลอดภัยและความสมประโยชนของผูบริโภค รวมท้ังคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของยาแผนไทยตอไป 

นอกจากนี้ อย. ยังไดพาส่ือไปศึกษาดูงานการผลิตเครื่องสําอางท่ีไดมาตรฐาน GMP และ ISO 9000                             

ณ บริษัท เจ. เอ็ม. ที. ลาบอเรตอรีส จํากัด ต้ังอยูท่ี 200 หมู 10 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งเปน

โรงงานรับจางผลิตเครื่องสําอางดูแลเสนผมหลายประเภท ภายใตแบรนด จัสทโมเดิรน , แคริ่ง , เพียวเต , ไอล่ี 

, อัญญา และสุชิตา  โดยผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานี้นอกจากจําหนายในประเทศแลวยังสงออกไปจําหนายยัง

ตางประเทศในภูมิภาคอาเซียนดวย ท้ังนี้ อย. มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสําอางใน

ประเทศไทย ใหมีความสามารถผลิตเครื่องสําอางคุณภาพดี มีมาตรฐานระดับสากล โดยปจจุบันมีสถานท่ีผลิต

เครื่องสําอาง ท่ีไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางรวมท้ังส้ิน 134 แหง (ขอมูล ณ วันท่ี 23 

มิถุนายน 2557) ซึ่งเปนสถานท่ีผลิตเครื่องสําอางขนาดใหญและขนาดกลางท่ีมีความพรอมดานเงินทุน 

เทคโนโลยี และบุคคลากร โดย อย.จะสนับสนุนใหมีการยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสําอางตามเกณฑ 

GMP ทุกข้ันตอนของการผลิตใหเปนไปตามหลักวิชาการ สวนสถานท่ีผลิตเครื่องสําอางขนาดเล็กและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งมีขอจํากัด ในเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากร ท่ียากจะพัฒนาการผลิตใหถึง

ระดับสากลตามเกณฑ GMP เต็มรูปแบบไดนั้น อย. ไดจัดทําเกณฑเบ้ืองตนของวิธีการผลิต วิธีการเก็บรักษา

เครื่องสําอาง ควบคุมเพื่อเตรียมความพรอม แกผูผลิตขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือนใหสามารถใช 
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ระบบคุณภาพในการผลิตเครื่องสําอาง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาไปสูเกณฑ GMP ไดในอนาคต อยางไรก็

ตาม ในสวนของการเลือกซื้อเครื่องสําอาง ขอใหผูบริโภคซื้อจากรานคาท่ีมีหลักแหลงแนนอน มีฉลากภาษาไทย

ท่ีมีขอความบังคับครบถวน ไดแก ช่ือและประเภทผลิตภัณฑ เลขท่ีใบรับแจง 10 หลัก สวนประกอบท้ังหมด 

วิธีใช ช่ือและท่ีต้ังแหลงผลิต วัน เดือน ปท่ีผลิต ปริมาณสุทธิ และ คําเตือน (ถามี) นอกจากนี้หากสงสัย

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางใดวามีการจดแจงถูกตองหรือไม สามารถตรวจเลขท่ีใบรับแจงเครื่องสําอางผานทาง 

Oryor Smart Application ได หรือสอบถามมายังสายดวน อย. 1556 เลขาธิการฯ อย. กลาวในท่ีสุด 

 

 

  

-กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 3 กรกฎาคม 2557   ขาวแจก 66   /ปงบประมาณ พ.ศ. 25255  


