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บทนํา
การนํ าสมุนไพรมาใช้ในปจั จุบนั มีหลากหลายรูปแบบ ทังในรูปผงยาสมุนไพร หรือใช้ในรูปแบบ
สารสกัด มีการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์รปู แบบต่างๆ ซึงองค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรทีนํามาใช้ดงั กล่าว
จะประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ สารสกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรจึงมี
ความซับซ้อนมากกว่าการควบคุมคุณภาพยาหรือผลิตภัณฑ์จากเคมีสงั เคราะห์ ซึงกระบวนการการ
ควบคุมคุณภาพมีความสําคัญอย่างยิงในกระบวนการผลิตทีจะทําให้มนใจได้
ั
ว่าวัตถุดบิ สมุนไพรทีได้มี
คุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณภาพคงทีในทุกรุน่ การผลิต ซึงจะส่งผลถึงประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน 1-2 บทความนีกล่าวถึงแนวทางการได้มาซึงวัตถุดบิ สมุนไพร การ
ควบคุมคุณภาพวัตถุ ดบิ สมุนไพร โดยใช้ขมินชันเป็ นตัวอย่างในการนํ าเสนอ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรในภาพรวมต่อไป
ขมิ นชัน (Turmeric, Curcuma longa L.) เป็ นไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดนิ เนือใน
เหง้าสีเหลืองส้ม มีกลินเฉพาะตัว ตํารายาไทยใช้เหง้าสดฝนกับนําทารักษาโรคผิวหนังผืนคัน หรือกิน
รักษาอาการท้องอืดเฟ้อ3 สารสําคัญทีมีฤทธิทางเภสัชวิทยา มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีเป็ นสารให้สคี อื
curcuminoids พบประมาณ 5% ของนําหนักแห้ง ซึง 50-60% ของ curcuminoids ทีพบเป็น curcumin,
monodesmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin สารสําคัญอีกกลุ่มคือ นํามันหอมระเหยที
ประกอบด้วยสารประกอบ monoterpenoids และ sesquiterpenoids เช่น turmerone4 ตามข้อกําหนด
ของ ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia I) 5 กําหนดให้วตั ถุดบิ ขมินชัน
สําหรับผลิตยาต้องมีปริมาณ curcuminoids ไม่ตํากว่า 5% และนํามันหอมระเหยไม่ตํากว่า 6%
การทดลองทางคลินิกแบบ randomized double-blind multicenter study เพือพิสจู น์
ประสิทธิผลของขมินชันในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ (dyspepsia) ในผูป้ ว่ ยจํานวน 106 คน
พบว่าผูป้ ว่ ยทีได้รบั ขมินชันครังละ 500 มิลลิกรัม (มีปริมาณ curcuminoids = 9.6% และ นํามันหอม
ระเหย = 8%) วันละ 4 ครัง เป็ นเวลา 7 วัน มีอาการดีขนหรื
ึ ออาการท้องอืดท้องเฟ้อหายไปใกล้เคียงกับ
กลุ่มทีได้รบั ยา flatulence และดีกว่ากลุม่ ทีได้รบั ยาหลอกอย่างมีนยั สําคัญ6
มีรายงานเบืองต้นในผูป้ ว่ ยโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้เล็ก จํานวน 10 ราย ทีได้รบั
ขมินชันครังละ 500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครัง ติดต่อกันในเวลา 4-12 สัปดาห์ พบว่าขมินชันทําให้แผลใน

กระเพาะอาหารและลําไส้เล็กหายได้ดพี อสมควร7 อย่างไรก็ตามรายงานผลการทดลองทางคลินิกแบบ
randomized controlled study เพือศึกษาการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric Ulcer) เปรียบเทียบ
กับยาลดกรดชนิดนําในผูป้ ว่ ย 50 คน พบว่าในกลุ่มทีได้รบั ขมินชัน ขนาด 250 มิลลิกรัม 4 ครังต่อวัน
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ มีอตั ราแผลหายสนิท 71% ในขณะทีกลุ่มทีได้รบั ยาลดกรดมีอตั ราแผลหายสนิทถึง
94%8
กลไกการออกฤทธิของขมินชันเกียวกับฤทธิลดการหลังสารคัดหลังในกระเพาะอาหาร9 เพิมการ
หลังสารเมือกในกระเพาะอาหาร10 ป้องกันเยือบุทางเดินอาหารจากยา NSAIDS กรด หรือเมทานอล11-12
นอกจากนียังพบว่าผงขมินชัน, curcumin, หรือนํามันหอมระเหยสามารถเพิมการหลังนําดี และ
curcumin มีคุณสมบัตปิ ้ องกันการเกิด cholesterol gall stones ในหนูทดลอง13
ในด้านความเป็ นพิษมีรายงานว่า ผงขมินชัน สารสกัดขมินชันด้วยแอลกอฮอล์ หรือ curcumin
ไม่แสดงความเป็ นพิษเฉียบพลัน และความเป็ นพิษระยะยาวทังใน หนูขาว หนูตะเภา หมา และ ลิง14-16
เมือให้ curcumin 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนําหนักตัวหนูขาว (ประมาณ 100 เท่าของขนาดรักษา) โดย
การกิน เป็ นเวลา 6 วัน พบว่าทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร17 อัตราการก่อแผลในทางเดินอาหาร
ของ curcumin เป็ น 0.33 เท่าของ phenylbutazone18 การได้รบั ขมินชันในปริมาณสูง (50 เท่าของ
ปริมาณทีมนุษย์บริโภคปกติ) ทําให้เกิดความเป็ นพิษต่อตับในสัตว์ทดลอง19 ในผูป้ ว่ ยทีมีการอุดตันในท่อ
นําดี เช่น มีนิว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขมินชัน20
จากหลักฐานการวิจยั จะเห็นว่า
ขมินชันมีประสิทธิผลในการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ
(dyspepsia)6 ขมินชันจัดเป็ นสมุนไพรทีมีความปลอดภัยสูง14-16 เป็ นสมุนไพร 1 ใน 8 ชนิดทีอยูใ่ นบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ประเภทยาจากสมุนไพรทีมีการพัฒนา21 ซึงกระทรวงสาธารณสุขมุง่ เน้นให้มกี ารใช้ยา
จากสมุนไพรเพือลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศ
จึงมีความจําเป็ นทีต้องผลิตวัตถุดบิ ขมินชันให้มี
คุณภาพสมําเสมอและมีปริมาณแน่นอนสําหรับอุตสาหกรรมยาสมุนไพรชนิดนี ซึงนอกจากสามารถลด
การนําเข้ายาแล้ว ยังช่วยเพิมอาชีพให้เกษตรกรในประเทศด้วย

วัตถุดิบสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพ
การทีสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด แนวทางทีจะทําให้ได้
วัตถุดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพ ต้องวางแนวทางปฏิบตั มิ าตรฐานสําหรับการผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรเพือผลิต
วัตถุดบิ สมุนไพรให้ได้ตามข้อกําหนดมาตรฐาน ซึงจะมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตตาม
แนวทางปฏิบ ัติม าตรฐานสํา หรับ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดยทุ ก ขันตอนมีสํา คัญ ต่ อ การได้ม าซึงวัต ถุ ดิบ
สมุนไพรทีมีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความคงทีในทุกรุน่ การผลิต 2
การจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานวัตถุดบิ สมุนไพร มีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดคุณภาพของวัตถุดบิ
สมุนไพร โดยมุง่ เน้นคุณลักษณะทีทําให้เกิดความเชือมันในประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัย
ซึงสํานักงาน
เพือให้ผบู้ ริโภคมีความมันใจในคุณภาพทีสมําเสมอของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
คณะกรรมการอาหารและยาได้จดั ทําแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร 22 โดยให้
อ้างอิงมาตรฐานข้อกําหนดวัตถุดบิ สมุนไพรทีมีอยูใ่ นตํารายาทีรัฐมนตรีประกาศ หรือตํารายาอืน ๆ ที
คณะอนุ กรรมการพิจารณาทะเบียนตํารับยาแผนโบราณเห็นชอบ ส่วนวัตถุดบิ สมุนไพรทีไม่ปรากฏใน
2

ตํารายา ให้ใช้ขอ้ กําหนดทีจัดทําโดยผูผ้ ลิตวัตถุดบิ หรือผูผ้ ลิตยาสําเร็จรูปนันเอง ซึงมีการวิจยั และพัฒนา
มาแล้ว
ข้อกําหนดของวัตถุดบิ สมุนไพรตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก
ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี ชือหลักของสมุนไพร ชือพฤกษศาสตร์และชือพ้อง ชือสามัญเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย
คําจํากัดความ (Definition) ของสมุนไพร การบรรยายรูปร่างลักษณะ (Description) ถ้ามีการทําให้แห้ง
ให้ระบุวธิ กี ารทําให้แห้ง การพิสจู น์เอกลักษณ์ (Identification) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสําคัญ
ออกฤทธิ การตรวจสอบปริมาณนําหอมระเหย (Volatile Oils) รวมทังการตรวจสอบสารเฉพาะกลุ่ม
ได้แก่ การตรวจสอบดัชนีการเกิดฟอง (Foaming Index) การตรวจปริมาณแทนนิน (Tannins) การ
ตรวจสอบดัชนีพองตัว (Swelling Index) การตรวจสอบนําหนักทีหายไปเมือทําให้แห้ง (Loss on
Drying) การตรวจสอบปริมาณนํา (Water Content) การตรวจสอบสิงแปลกปลอม (Foreign Matter)
การตรวจสอบปริมาณเถ้า (Ash Value) การตรวจสอบสารตกค้างจากสารกําจัดศัตรูพชื (Pesticide
Residues) การตรวจสอบการปนเปือนของจุลนิ ทรีย์ (Microbial Contamination) การตรวจสอบการ
ปนเปื อนสาร Aflatoxin จากเชือรา การตรวจสอบโลหะหนัก (Heavy Metal) การตรวจสอบสารตกค้าง
กัมมันตภาพรังสี (Radioactive Residues) การตรวจสอบปริมาณสารสกัด (Extractive Matter) การ
ตรวจสอบตัวทําละลายตกค้าง (Residual Solvent) (ในกรณีทมีี การสกัด) การตรวจสอบขนาดของผงยา
สมุนไพร (particle Size) รวมถึงสภาพการเก็บรักษา (Storage Conditions) 4, 23 ทังนีควรต้องคํานึงถึง
ประเด็นหลักทีสําคัญต่อไปนี
วัตถุดิบสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพต้องมีการระบุชนิ ดตามหลักการทางพฤกษศาสตร์
วัตถุดบิ สมุนไพรทีจะนํามาใช้ในการผลิตยาจากสมุนไพรมีทงที
ั เก็บมาจากปา่ ธรรมชาติ และมา
ื ด
จากการปลูก จึงต้องได้รบั การระบุชนิดทีถูกต้องตามหลักการทางอนุ กรมวิธานพืช โดยระบุชอชนิ
(species) ทีถูกต้องและเป็นปจั จุบนั นอกจากนียังรวมไปถึงการทําตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (herbarium
specimen) เพือเป็ นหลักฐานสําหรับเทียบเคียงในการผลิตครังต่อๆไป การนําความรูท้ างพฤกษศาสตร์
เข้ามาช่วยในขันตอนต่างๆของการผลิตวัตถุดบิ สมุนไพร เช่นการตรวจสอบการปนปลอมและปนเปื อน
ของพืชอืนทีไม่ตอ้ งการได้ 24
วัตถุดิบสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพต้องมีสารออกฤทธิ ปริ มาณสูงและมีความสมําเสมอ
วัตถุดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพดีเพือการผลิตยาสมุนไพร จะต้องคํานึงถึงปริมาณสารทีมีฤทธิทาง
ยาเป็ นหลัก โดยจะต้องมีปริมาณสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความสมําเสมอในทุก ๆ รุน่ การผลิตของ
วัตถุดบิ ทีนํามาผลิตยา เช่น ขมินชันสําหรับการผลิตยาทีดี จะต้องมีปริมาณเคอคูมนิ อยด์ไม่ตํากว่า 5 %
และนํามันหอมระเหยไม่ตํากว่า 6 % 5 ในด้านแหล่งทีมาของสมุนไพร มีรายงานพบความไม่สมําเสมอ
25
ขององค์ประกอบทางเคมีทงในด้
ั านของคุณภาพและปริมาณในสมุนไพรทีเก็บจากปา่ ธรรมชาติ
นอกจากนีการเก็บสมุนไพรจากปา่ เป็ นการทําลายธรรมชาติและสมดุลของระบบนิเวศน์ของปา่ ซึงเป็ น
อันตรายต่อการสูญพันธุข์ องพืชสมุนไพรชนิดทีหายาก แม้แต่สมุนไพรทีได้จากการปลูกแต่มาจากต่าง
แหล่งก็มคี ุณภาพทีแตกต่างกันเช่น วัตถุดบิ ขมินชันทีมาจากแหล่งปลูกในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย
3

มีปริมาณสารสําคัญทีแตกต่างกัน 26 นอกจากนีสายพันธุข์ องสมุนไพรก็มผี ลต่อคุณภาพของวัตถุดบิ
สมุนไพร ในช่วงเวลาทีผ่านมามีสมุนไพรเพียงไม่กชนิ
ี ดทีได้รบั การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ 27 สาย
พันธุบ์ างครังเราสามารถจําแนกได้ดว้ ยลักษณะภายนอก เช่น ขนาดหรือรูปร่างของใบ ดอก หรือผล
บางครังพบว่าพืชชนิดเดียวกันจากต่างแหล่งมีลกั ษณะสัณฐานวิทยาเหมือนกันแต่มอี งค์ประกอบทางเคมี
แตกต่างกันทังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ฟ้าทะลายโจร ทีถูกเก็บเมล็ดพันธุจ์ ากแหล่งต่าง ๆ
ในประเทศไทย เมือนํามาปลูกในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และเก็บเกียวเมือดอกบานพบว่ามีสารสําคัญ
andrographolide ในใบฟ้าทะลายโจรจากประเทศไทย 28 แหล่ง อยูร่ ะหว่าง 1.24 ถึง 3.35 % 28

วัตถุดิบสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพต้องไม่มีการปนด้วยพืชชนิ ดอืน
บางครังวัตถุดบิ สมุนไพรทีมาจากปา่ โดยผูเ้ ก็บสมุนไพรทีไม่ชาํ นาญ หรือขาดความระมัดระวังก็
อาจมีพชื ชนิดอืนปนมาโดยไม่ได้ตงใจ
ั บางครังพืชทีปนเปื อนมาเป็ นพืชพิษก็อาจทําให้เกิดอาการพิษใน
29
เช่นมีรายงานการเกิดความเป็ นพิษจาก Digitalis lanata ในผูท้ บริ
ี โภคเทียน
ผูใ้ ช้สมุนไพรได้
30
เกล็ดหอย (Plantago ovata) ซึงเป็ นยาระบายชนิดเพิมกาก ซึงมี Digitalis lanata ขึนปนมาในแปลง
ปลูกและถูกเก็บเกียวปนเปื อนมาในวัตถุดบิ เทียนเกล็ดหอย แต่หากเป็ นความตังใจของผูเ้ ก็บหรือผูข้ าย
วัตถุดบิ สมุนไพรโดยปนปลอมด้วยส่วนอืนของพืชนันทีไม่ได้ใช้เป็ นยา เช่นส่วนทีใช้ประโยชน์เป็ นใบแต่
เอากิงหรือก้านปนมา 31 หรือใช้พชื ชนิดอืนทีมีราคาถูกกว่าเติมเข้ามาเพือให้ได้ปริมาณมากขึน 29
วัตถุดิบสมุนไพรที มีคุณภาพต้ องไม่มีการปนเปื อนของเชื อจุลินทรีย์ และ Toxin จาก
เชือจุลินทรีย์
การปนเปื อนของเชือจุลนิ ทรียใ์ นยาสมุนไพรอาจก่อให้เกิดโรคในมนุ ษย์ได้ วัตถุดบิ เป็ นสิงแรกที
ถูกเพ่งเล็งว่าเป็ นสาเหตุ หลักของการมีเชือจุลินทรีย์ปนเปื อนในยาสมุนไพร นอกจากนีอาจเกิดจาก
ขบวนการผลิตทีไม่สะอาดเพียงพอ การปนเปือนของเชือจุลนิ ทรียก์ ่อให้เกิดผลเสียได้ดงั นี
- เกิดการติดเชือทีทําให้เกิดโรคต่าง ๆ ในมนุ ษย์ เช่น Salmonella จากรายงานวิจยั ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทาํ การตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณในช่วงปี พ.ศ. 2539-2541 พบว่ายา
แผนโบราณทีขึนทะเบียนกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการปนเปื อนของจุลินทรีย์ผิด
มาตรฐานร้อยละ 7.3 ในขณะทียาไม่มที ะเบียนทีเก็บจากท้องตลาดมีการปนเปื อนร้อยละ 29.4 32
ในขณะทีชาสมุนไพรทีเก็บตัวอย่างในช่วงปี พ.ศ. 2542 มีตวั อย่างไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 73.1 ใน
จํานวนนีพบ Coliforms เกินมาตรฐานร้อยละ 65.4 ราร้อยละ 48.0 E. coli ร้อยละ 11.5 และยีสต์
ร้อยละ 1.9 33
ี ญาตให้มไี ด้ในวัตถุดบิ
องค์การอนามัยโลก (WHO) 23 ได้กําหนดชนิดและปริมาณจุลนิ ทรียท์ อนุ
สมุนไพรประเภทต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 ข้อกําหนดชนิ ดจุลินทรียแ์ ละปริ มาณทีอนุญาตให้มีได้ในวัตถุดิบสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก23
ชนิ ดเชือจุลินทรีย์
ปริ มาณ (ต่อกรัม)
วัตถุดิบหลังการเก็บเกียวทีเก็บเกียวโดยวิ ธีการทีสะอาด
Escherichia coli
ไม่เกิน
1045
Mold propagules
ไม่เกิน
10
วัตถุดิบสําหรับทําชาสมุนไพร (ทีผ่านการ pretreated เช่นล้างด้วยนําร้อน) หรื7อวัตถุดิบสําหรับยาภายนอก
Aerobic bacteria
ไม่เกิน
104
Yeasts และ moulds
ไม่เกิน
102
E. coli
ไม่เกิน
104
Enterobacteria อืนๆ
ไม่เกิน
10
Salmonellae
ไม่พบ
วัตถุดิบสําหรับยาทีใช้รบั ประทาน
Aerobic bacteria
ไม่เกิน
1053
Yeasts และ moulds
ไม่เกิน
10
E. coli
ไม่เกิน
103
Enterobacteria อืนๆ
ไม่เกิน
10
Salmonellae
ไม่พบ

- จุลนิ ทรียบ์ างชนิดสามารถสร้างเอนไซม์ซงเปลี
ึ ยนสารบางชนิดในพืชให้เกิดเป็ นสารพิษได้ เช่น
Sweet clover (Melilotus officinalis) มีสาร coumarin และอนุ พนั ธ์หลายชนิดซึงราบางชนิดสามารถ
เปลียน o–coumaric acid เป็ น coumarin ซึงมีฤทธิต้านการแข็งตัวของเลือด ทําให้เลือดไหลไม่หยุด 29
- สารพิษจากเชือราได้แก่ aflatoxins ซึงผลิตโดยเชือราสกุล Aspergillus ส่วนใหญ่เป็ น
Aspergillus flavus ซึงเจริญดีในทีความชืนสูง (80-85%) และอุณหภูมเิ ฉลีย 25-37°C จึงพบมากในเขต
ร้อนรวมทังประเทศไทย 29, 34 aflatoxins เป็ นสารก่อกลาย (mutagen) ถ้าให้ aflatoxins ปริมาณตําเป็ น
เวลานานทําให้เกิดมะเร็งตับในสัตว์ทดลอง 29 มีรายงานจากประเทศอินเดียว่ามีผเู้ สียชีวติ เนืองจากตับ
อักเสบ (fatal hepatitis) เนืองจากรับประทานข้าวโพดทีติดเชือ A. flavus จํานวนมาก ประมาณว่าได้รบั
aflatoxins 2-6 มิลลิกรัมต่อวัน (30-90 ไมโครกรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัม) 35 สารนีทนความร้อนถึง
260 °C การหุงต้มธรรมดาไม่สามารถทําลายพิษนีได้ 34 การตรวจสอบ aflatoxins ในตัวอย่างสมุนไพร
49 ตัวอย่างในประเทศญีปุน่ 36 และ 13 ตัวอย่างในประเทศเยอรมันนี 37 ไม่พบ aflatoxins เลย แต่การ
ตรวจสอบตัวอย่างสมุนไพรในประเทศอินเดียพบ aflatoxins 86.7 % 38 ในประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สมุ่ ตัวอย่างสมุนไพร 60 ชนิด พบว่ามี aflatoxin B1 2 % 21 จากรายงาน
วิจยั ดังกล่าวจะเห็นภาพของความหลากหลายของคุณภาพวัตถุดบิ สมุนไพรในแต่ละประเทศ ปจั จัย
สําคัญน่าจะมาจากลักษณะภูมอิ ากาศแบบร้อนชืนทีเหมาะสมกับการเจริญของเชือรา อีกประการหนึงคือ
สมุนไพรไม่แห้งสนิท และการเก็บทีไม่เหมาะสม 29 องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ตรวจ aflatoxins ที
อาจพบได้ในวัตถุดบิ สมุนไพรจํานวน 4 ชนิด คือ aflatoxin B1, B2, G1, และ G2 โดยใช้เทคนิค TLC ซึง
ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกไม่อนุญาตให้มเี ลย 23
- สารพิษจากแบคทีเรียได้แก่ endotoxins ผลิตจากแบคทีเรียแกรมลบ เช่น E. coli ซึง
endotoxins เมือเข้าสูร่ า่ งกายโดยการฉีดจะทําให้เกิด pyrogen effect คือ อาการหนาวสัน จึงควรระวัง
สําหรับยาเตรียมสมุนไพรในรูปแบบยาฉีด 29
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วัตถุดิบสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพต้องไม่มีการปนเปื อนของยาปราบศัตรูพืช
ยาปราบศัตรูพชื (pesticides) มีหลายประเภท เช่น ยาฆ่าแมลง (insecticides) ยาฆ่ารา
(fungicides) หรือ ยาฆ่าหญ้า (herbicides) ซึงการปนเปื อนนีอาจมาจากการใช้ยาเหล่านีในช่วงของการ
ปลูกพืช หรือ การรมด้วย fumigants ระหว่างการเก็บ29 สําหรับข้อกําหนดชนิดและปริมาณสารกําจัด
ศัตรูพชื ทียอมให้มไี ด้ในสมุนไพร แสดงในตารางที 2 และรายละเอียดวิธตี รวจวิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพชื
ใช้วธิ กี ๊าซโครมาโตกราฟี ในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (ฉบับเพิมเติม พ.ศ. 2547)
ตารางที 2 ชนิ ดและปริ มาณตกค้างจากสารกําจัดศัตรูพืชทียอมให้มีได้ 22
สารกําจัดศัตรูพืช
Alachlor
Aldrin and Dieldrin (sum of)
Azinphos-methyl
Bromopropylate
Chlordane (sum fo cis, trans-and Oxychlordane)
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Cypermethrin (and isomers)
DDT (sum of p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE and p,p-TDE)
Deltamethrin
Diazinon
Dichorvos
Dithiocarbamates (as CS2)
Endosulfan (sum of isomers and Endosulfan sulfate)
Endrin
Ethion
Fenitrothion
Fonofos
Heptachlor (sum of Heptachlor and Heptachlorepoxide)
Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclohexane isomers (other than γ)
Lindane (γ-Hexachlorocyclohexane)
Malathion
Methidathion
Parathion
Parathion-methyl
Permethrin
Phosalone
Piperonyl butoxide
Pirimiphos-methyl
Pyrethrins (sum of)
Quintozene (sum of quintozene, pentachloroanaline and methyl pentachlorophenyl sulfide)
ทีมา : ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับเพิมเติม พ.ศ. 2547
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ข้อกําหนด
(มิ ลลิ กรัม/
กิ โลกรัม)
0.02
0.05
1.0
3.0
0.05
0.5
0.2
0.1
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
3.0
0.05
2.0
1.5
0.05
0.05
0.1
0.3
0.6
0.1
0.2
0.5
0.2
1.0
0.1
3.0
4.0
3.0
1.0

การปนเปื อนของสารหนูและโลหะหนัก
เนืองจากมลภาวะของสภาพแวดล้อมทีเป็ นพิษมากขึนจากโรงงานอุตสาหกรรม และการจราจร
รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรทีมีองค์ประกอบของสารหนูและโลหะหนัก เช่น ตะกัว, ปรอท, และ
แคดเมียม ซึงเป็ นพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ทางเดินอาหาร และการทํางาน
ของตับ และไต โดยปริม าณของสารเหล่ า นี ทีร่ า งกายทนได้ต่ อ นํ าหนั ก ตัว ต่ อ สัป ดาห์ (Provisional
tolerable weekly intake: PTWI) แสดงในตารางที 3 29
ตารางที 3: ปริ มาณสารหนูและโลหะหนักทีมนุษย์ทนได้ต่อนําหนักตัวต่อสัปดาห์ 29
สาร
PTWI* (ไมโครกรัม/กิ โลกรัม/สัปดาห์)
Lead
50
Cadmium
7
Mercury
5
Arsenic (inorganic)
15
* Provisional tolerable weekly intake

องค์การอนามัยโลก และตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)
อนุ ญาตให้วตั ถุดบิ สมุนไพรมีการปนเปื อนของตะกัวได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, แคดเมียมไม่เกิน
0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, และสารหนูไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 5, 23

แนวปฏิบตั ิ สาํ หรับการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรทีมีคณ
ุ ภาพ
จะเห็นได้ว่าวัตถุ ดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพดีนันนอกจากจะต้องมีสารออกฤทธิปริมาณสูงและ
สมําเสมอแล้ว ยังจะต้องไม่ปนเปื อนด้วยเชือจุลนิ ทรีย์ aflatoxins ยาปราบศัตรูพชื สารหนู และโลหะ
หนัก ซึงการทีจะได้มาซึงวัตถุดบิ ทีมีคุณภาพ จะต้องมีพนั ธุส์ มุนไพรทีดี วิธกี ารขยายพันธุ์ การเขตกรรม
อายุและวิธกี ารเก็บเกียว และการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกียวทีเหมาะสม การจะได้มาซึงสิงเหล่านีต้องทํา
การวิจยั ในพืชสมุนไพรเฉพาะอย่างไป เพือกําหนดวิธมี าตรฐานสําหรับผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพ
แต่ละชนิด ซึงเกษตรกรจะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางวิธกี าร
ทําการเกษตรและการเก็บทีดี (Good Agricultural and Collection Practices; GACP) สําหรับพืช
สมุนไพร 39 ซึงมุ่งเน้นการทําการเกษตรทีรักษาสภาวะแวดล้อม การเก็บเกียวและการปฏิบตั หิ ลังการ
เก็บเกียวทีเหมาะสม รวมถึงการเก็บสมุนไพรจากป่าธรรมชาติเพือให้ได้วตั ถุดบิ ทีสะอาดและมีคุณภาพ
สําหรับผลิตยาสมุนไพร โดยในส่วนของแนวทางวิธกี ารทําการเกษตรทีดีสาํ หรับพืชสมุนไพรควรคํานึงถึง
1. การเลือกชนิดพืชทีนํามาใช้ในการเพาะปลูกเพือผลิตวัตถุดบิ โดยเลือกชนิด (species) หรือ
พันธุ์ (varieties) ทีแนะนําในเภสัชตํารับ และควรมีการระบุชนิดอย่างถูกต้องตามหลักอนุ กรมวิธานพืช
รวมทังมีการเก็บตัวอย่างพืช (voucher specimen) เพือส่งไปทําการระบุชนิดและเก็บไว้ทพิ
ี พธิ ภัณฑ์พชื
ในกรณีทเป็
ี นการขึนทะเบียนครังแรก
2. เมล็ดพันธุ์ หรือส่วนทีใช้ขยายพันธุอ์ นๆ
ื ควรได้รบั การระบุขอ้ มูลแหล่งทีมา และประวัตกิ าร
ปรับปรุงพันธุ์ และส่วนขยายพันธุค์ วรมีคุณภาพทีดี ปราศจากโรคและแมลง
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3. การเพาะปลูก ควรมีการเตรียมแปลงปลูกปรับสภาพพืนดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืชแต่ละชนิด การปลูกควรกําหนดระยะปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพือให้มกี ารใช้พนที
ื ให้
เกิดประโยชน์ สูงสุดและให้ได้ผลผลิต ต่ อไร่สูงสุด การให้ป๋ ุยควรให้เ มือจําเป็ นเพือปรับ ปรุงบํารุงดิน
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรการใส่ป๋ ยจะมี
ุ
ผลต่อปริมาณสารสําคัญและคุณภาพของสมุนไพร ดังนันควรศึกษา
ข้อมูล การใส่ป๋ ุยของพืชแต่ ล ะชนิ ดให้เหมาะสมเนื องจากหากใส่ป๋ ุยทีเร่งการเจริญ เติบ โตเร็ว เกิน ไป
ปริมาณการสร้างสารอาจน้อยลง จําเป็ นต้องใส่ให้สมั พันธ์กนั ทังในด้านผลผลิตและคุณภาพ การให้นํา
ทีเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพชื จะใช้ต่อเมือจําเป็ นเท่านันโดยใช้ใน
ระดับตําสุดทีแนะนํา และปฏิบตั ติ ามวิธกี ารใช้อย่างถูกต้อง
4. การเก็บเกียว ควรเก็บเกียวในช่วงอายุทเหมาะสม
ี
เมือมีสารออกฤทธิสูงสุดตามทีแนะนํ าใน
เภสัชตํารับหรือเอกสารอ้างอิงอืน โดยต้องคํานึงถึงปริมาณสารสําคัญมากกว่านําหนักพืช ในระหว่างเก็บ
เกียวต้องระวังการปนเปื อนของวัชพืชหรือพืชพิษอืน ดิน หรือทราย และควรเก็บเกียวในขณะทีไม่มฝี น
ตก หรือหากหลีกเลียงไม่ได้ควรมีการเคลือนย้ายมาทําความสะอาดและอบแห้งอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์
การเก็บเกียวควรอยู่ในสภาพทีสะอาดและเก็บในสภาพทีดีป้องกันจากแมลง นก และหนู เพือลดการ
ปนเปื อนต่างๆ
5. บุคคลากร ควรมีความรูเ้ กียวกับพืชสมุนไพรทีปลูก ทังชนิดพันธุ์ การเจริญเติบโต การดูแล
รักษา การเก็บเกียวและการเก็บรักษา บุคลากรทังหมดต้องมีสขุ ภาพดี ซึงต้องได้รบั การฝึ กอบรมทังด้าน
เทคนิคและการรักษาความสะอาด
สําหรับแนวทางการเก็บสมุนไพรทีดี ในทีนีหมายถึงการเก็บสมุนไพรจากป่าธรรมชาติ ควร
คํานึงถึง การขออนุ ญาตเก็บสมุนไพรในเบืองต้นถ้ามีความจําเป็ น ควรมีการศึกษาวิจยั ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของสมุนไพรและส่วนทีต้องการเก็บ แหล่งทีพบ ช่วงเวลาทีเหมาะสมสําหรับการเก็บทีมี
สารสําคัญสูงสุด ซึงผูเ้ ก็บสมุนไพรจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมเกียวกับสมุนไพรและส่วนทีต้องการใช้เป็ น
อย่ า งดี ทังนี การเก็บ สมุ น ไพรต้ อ งมีก ารควบคุ ม ให้เ ป็ น การเก็ บ สมุ น ไพรอย่ า งยังยืน ไม่ ทํ า ลาย
สภาพแวดล้อม แหล่งพันธุ์ และคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมด้วย นอกจากนีต้องมีการเก็บ
ตัวอย่างพืช (voucher specimen) เพือส่งไปทําการระบุชนิดและเก็บไว้ทพิี พธิ ภัณฑ์พชื ด้วย
สําหรับกระบวนการปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกียว เมือเก็บพืชแล้วควรทําความสะอาด โดยการเลือก
เก็บส่วนทีแห้ง เน่าเสีย เศษดิน หินทีปนมา อาจจะล้างหรือไม่กไ็ ด้ ขึนกับการปนเปือนและความสะอาด
ของวัตถุดบิ สมุนไพร จากนันจะถูกนําไปทําให้แห้งทันที วัตถุดบิ ทีชืนอาจเกิดราขึนได้ ดังนันสถานทีและ
เครืองมือสําหรับอบแห้งควรอยูใ่ กล้แหล่งปลูกพืชสมุนไพร
วิธกี ารและช่วงเวลาของการทําให้แห้ง
อุณหภูมแิ ละความชืนมีผลต่อปริมาณสารสําคัญในวัตถุดบิ สมุนไพร จึงต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม
ขึนกับชนิดของสมุนไพร การทําให้แห้งมีหลายวิธเี ช่น การตากแดดทีไม่ควรถูกแดดโดยตรง การตากลม
ในโรงขนาดใหญ่ การอบโดยใช้ความร้อน อาจทําเป็ นตูอ้ บหรือโรงอบขนาดใหญ่ขนกั
ึ บปริมาณวัตถุดบิ
อุณหภูมทิ ใช้
ี ในการอบแห้งขึนอยูก่ บั คุณสมบัตขิ องสารออกฤทธิว่าทนความร้อนได้หรือไม่ หลักทัวไป
สําหรับการอบสมุนไพรทีเป็ นไม้ลม้ ลุก ส่วนใบ หรือดอกของพืช อุณหภูมไิ ม่ควรเกิน 40 ๐C และส่วน
เปลือกและรากไม่ควรเกิน 65 ๐C ถ้าสารสําคัญในวัตถุดบิ นันต้องมีเอนไซม์เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าให้เกิดขึน
เช่น ฝกั วานิลา การทําให้แห้งต้องอบให้แห้งช้า ๆ ด้วยอุณหภูมไิ ม่สงู มาก ถ้าอุณหภูมสิ งู เกินไปจะทําให้
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เอนไซม์เสียสภาพไป นอกจากนีสมุนไพรบางชนิดมีนํามันหอมระเหย เช่นใบกะเพรา อุณหภูมทิ ใช้
ี ไม่
๐
ควรเกิน 30 C เพือป้องกันการระเหยของนํามันหอมระเหย โดยทัวไปวัตถุดบิ สมุนไพรจะให้มคี วามชืน
เหลือไม่เกิน 12-13 % เพือป้องกันการเกิดเชือราในช่วงขณะเก็บรอการผลิต ในพืชสมุนไพรทีมีขอ้ มูล
การวิจยั ทีมากพอจะมีการกําหนดอุณหภูมทิ ควรใช้
ี
ไว้ในในเภสัชตํารับต่าง ๆ 40-41
การเก็บรักษาผลผลิตและการบรรจุตอ้ งทําในโรงเรือนทีสะอาดถูกสุขอนามัย ถ้าจําเป็ นต้องเก็บ
รักษาไว้ ควรเก็บในทีอุณหภูมติ ํา หรือในทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาด ปลอดภัยจากการรบกวน
ของแมลงและสัตว์ต่าง ๆ เนืองจากวัตถุดบิ สมุนไพรส่วนใหญ่ตอ้ งผ่านกระบวนการการทําให้แห้งและรอ
การนําไปจําหน่ายหรือแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึงหากการเก็บรักษาไม่ดอี าจทําให้เกิดเชือราได้
หรือมีสงปฏิ
ิ กลู จากแมลงปนเปือน ซึงมีผลต่อคุณภาพของสมุนไพร การเก็บวัตถุดบิ พืชสมุนไพรควรเก็บ
ในภาชนะปิ ดภายใต้สภาวะอากาศแห้ง เช่น ถุงพลาสติกทีมีการปิดทีมิดชิด การเก็บในภาชนะ เช่น ถัง
ไม้ ถุงกระดาษวัตถุดบิ จะดูดความชืนเข้ามาได้ประมาณ 10-12 % หรือมากกว่า ควรมีการป้องกัน
ตรวจสอบแมลงทีอาจจะเกิดในห้องเก็บ
หากมีการขนส่งควรทําอย่างระมัดระวัง เพือไม่ให้ผลผลิตชําหรือเสียหาย เช่น ฝกั มะขามแขก
หากเกิดการกระแทกอาจทําให้เสียหายได้ อุณหภูมริ ะหว่างการขนส่งต้องไม่รอ้ นเกินไป หรือมีการ
ซ้อนทับจนทําให้คุณภาพผลผลิตเสียหายได้
ประเด็นสําคัญในกระบวนการ GACP คือการประกันคุณภาพในทุกขันตอนและการบันทึกข้อมูล
ควรมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ใิ นขันตอนการผลิตต่าง ๆ เพือสามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบวิธกี าร
ผลิตอันจะนํามาสูผ่ ลผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพต่อไป 39

การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบขมินชันโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในส่วนนีขอนํ าเสนอตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพมาใช้พฒ
ั นาคุณภาพวัตถุดบิ ขมินชันเพือ
ใช้ผลิตยาสมุนไพร จากโครงการพัฒนาการเกษตรเพือสนับสนุนอุตสาหกรรมยาสมุนไพรและการส่งออก
42
ทีได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
คุณภาพวัตถุดบิ ขมินชันซึงเป็ นสมุนไพรทีมีศกั ยภาพชนิดหนึงของไทย โดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ได้แก่ การเพาะเลียงเนือเยือ ซึงเป็ นเทคนิคทีสามารถขยายพันธุพ์ ชื ทีมีลกั ษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน
ได้จํา นวนมากในระยะเวลาอัน สัน สามารถนํ า ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการปรับ ปรุง พัน ธุ์ และการอนุ ร กั ษ์
พันธุกรรมพืชในหลอดทดลองได้43
การศึกษาคุณภาพวัตถุดิบขมิ นชันจากแหล่งปลูกในประเทศไทย
การศึกษาคุณภาพวัตถุดบิ ขมินชันจํานวน 27 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูกใน 12 จังหวัดของ
ประเทศไทย โดยวิเ คราะห์ป ริม าณเคอคูมิน อยด์แ ละปริม าณนํ ามัน หอมระเหยตามวิธีข องตํ า รายา
สมุนไพรประเทศไทย เล่ม 1 พบว่า ปริมาณเคอคูมนิ อยด์ในขมินชันทีทําการวิเคราะห์ทงั 27 ตัวอย่าง มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.001) โดยปริมาณเคอคูมนิ อยด์มคี วามแปรผันระหว่าง
4.72 ± 0.04 % ถึง 22.57 ± 0.14 % สําหรับปริมาณนํามันหอมระเหยในขมินชันจากแหล่งต่าง ๆ มี
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ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.011) โดยมีปริมาณนํามันหอมระเหยระหว่าง 6 ถึง 13
%26
การเจริ ญเติ บโตและคุณภาพของขมิ นชันที รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เมือนํ ามาปลูกใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน
การศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพขมินชันทีรวบรวมจากแหล่งพันธุ์ (Accession) ต่าง ๆ
เมือนํ าปลูกในสภาพแปลงปลูกเดียวกันเพือคัดเลือกสายพันธุ์ พบว่า ความสูง จํานวนใบรวมต่อกอ
จํานวนต้นเทียมต่อกอ ผลผลิตเหง้าสด ผลผลิตเหง้าแห้ง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างแหล่ง
พันธุ์ โดยมีค่าเฉลียผลผลิตเหง้าสดและเหง้าแห้งอยู่ระหว่าง 45.33-116.38 และ 5.14-17.24 กรัม/ต้น
สําหรับปริมาณเคอคูมนิ อยด์ในเหง้าขมินชันจากต่างแหล่งพันธุ์ เมือเก็บเกียวทีอายุ 8 เดือน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีค่าเฉลียระหว่าง 5.26-8.02 % ส่วนปริมาณนํามันหอมระเหยใน
เหง้าขมินชันจากแหล่งพันธุต์ ่าง ๆ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญโดยมีปริมาณนํามันหอมระเหย
เฉลีย 6.18-7.70 % จากแปลงเปรียบเทียบแหล่งพันธุน์ ีสามารถคัดขมินชันรายต้นทีมีเคอคูมนิ อยด์สงู ถึง
9.72 % และนํามันหอมระเหย 9 % เพือใช้เป็ นต้นพันธุส์ าํ หรับขยายพันธุต์ ่อไป44
การขยายพันธุข์ มิ นชันโดยวิ ธีเพาะเลียงเนื อเยือ
ในส่วนของการเพาะเลียงเนือเยือขมินชัน สามารถกําหนดวิธีการใหม่สําหรับการขยายพันธุ์
ขมินชันโดยการเพาะเลียงเนือเยือได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธที ี 1 ใช้ตายอดทีมีอายุ 1-3 เดือน เป็ นชินส่วน
เริมต้น แต่ละตายอดผ่าแบ่งตามยาวเป็ น 4 ชินส่วน ความยาว 0.5 ซม. เพาะเลียงในอาหารสูตร MS ที
เติม Thidiazuron (TDZ) 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนย้ายไปเลียงในอาหารสูตร MS ที
ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ หลังเพาะเลียงจนครบ 12 สัปดาห์ อัตราการ
สร้างยอดเป็ น 18.22+0.62 ยอดต่อชินส่วน ยอดใหม่มกี ารสร้างรากได้เอง พืชต้นใหม่สามารถนําออก
ปลูกลงดินในสภาพโรงเรือนได้ และเจริญเติบโตได้ดใี นสภาพแปลงปลูก45 ปริมาณเคอคูมนิ อยด์ของ
ขมินชันทีได้จากการเพาะเลียงเนือเยือจากต้นแม่เดียวกันมีความแปรปรวนตํา วิธที ี 2 เลียงชินส่วนตาย
อดในอาหารเหลวสูตร MS ทีเติม TDZ 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนย้ายเลียงใน
อาหารสูตร MS ทีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ มีอตั ราการสร้างยอดใหม่เป็ น
14.50+1.33 ยอดต่อชินส่วน ภายใน 9 สัปดาห์ ยอดใหม่มกี ารสร้างรากได้เอง และต้นใหม่ทสมบู
ี รณ์
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สามารถนําออกปลูกลงดินภายใต้สภาพของโรงเรือนได้ ทัง 2 วิธนี ีสามารถใช้สาํ หรับการขยายพันธุ์
ขมินชันจํานวนมากสําหรับเป็ นกล้าพันธุใ์ นการผลิตวัตถุดบิ ผลิตยาสมุนไพร
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้ อ มต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและคุณ ภาพทางเคมี ข อง
ขมิ นชันจากการเพาะเลียงเนื อเยือ
เพือทดสอบกล้าพันธุ์ขมินชันทีได้จากการเพาะเลียงเนื อเยือ ได้ขยายพันธุ์ขมินชันด้วยการ
เพาะเลียงเนือเยือจาก 1 ตายอด จํานวน 5,000 ต้น นําออกปลูกลงแปลงใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
10

เชียงราย กระบี สุราษฎร์ธานี และสระแก้ว โดยสภาพแปลงปลูกทีต่างกันมีอทิ ธิพลต่อผลผลิตแง่งแขนง
เคอคูมนิ อยด์ และนํ ามันหอมระเหยอย่างมีนัยสําคัญ เมือเก็บเกียวทีอายุ 8 เดือนให้ผลผลิตทีมีปริมาณ
เคอคูมนิ อยด์และนํามันหอมระเหยผ่านเกณฑ์ของตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เล่ม 1 5 ในแหล่งปลูก
เชียงใหม่ กระบี และสระแก้ว สําหรับแหล่งปลูกเชียงรายผ่านเกณฑ์เฉพาะปริมาณเคอคูมนิ อยด์และ
นํามันหอมระเหยในแง่งแขนง ขมินชันทีปลูกทีแหล่งปลูกเชียงใหม่ให้ปริมาณผลผลิตต่อต้นสูงทีสุด จาก
การทดลองพบว่าสภาพดินทีเหมาะสําหรับการปลูกขมินชันเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย สภาพเป็ นกรด
เล็กน้อย (6.5) มีธาตุอาหารและอินทรียว์ ตั ถุปานกลาง44
สรุป
ประเทศไทยเป็ น ประเทศทีมีค วามก้า วหน้ า ทางด้า นเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืช อาหาร มี
ศักยภาพทีจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพได้ ยิงไปกว่านันประเทศไทยยัง
ได้เปรียบประเทศอืนในด้านทีเรามีทรัพยากรสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาดังเดิมทีเป็ นรากฐานสําคัญ ซึงต้อง
มีการสนับสนุ นในการวิจยั และพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง ขมินชันเป็ นพืชสมุนไพรทีมีการใช้
ประโยชน์ทงเป็
ั นอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อนๆ
ื การทีจะได้มาซึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีมีคุณภาพต้องเริม
จากวัตถุดบิ สมุนไพรทีมีคุณภาพ ทีมาจากกระบวนการผลิตวัตถุดบิ สมุนไพรทีดี และผ่านกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพ รวมทังผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึงจะ
ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีมีประสิทธิผลในการรักษาและความปลอดภัยในแต่ละรุ่นการผลิตคงที
นํามาซึงความเชือมันในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยังยืนตลอดไป
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