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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
แนวคิดการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
แผนแม่บทแห่งชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ
ตามความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรม
และการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
และการสร้างเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหาร
และนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน 

ผลจากการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 
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“สมุนไพรไทย” มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานควบคู่สังคมไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นเป็น                
ส่วนประกอบในอาหารคาว-หวาน เป็นยารักษาโรค ใช้ในการดูแลสุขภาพและยาอายุวัฒนะ กระท่ังการเสริมความงาม ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับ             
การสั่งสมสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องสร้างคุณค่า และมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทยจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย คือ ที่สุดแห่งภูมิปัญญา
ไทย กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกส�าคัญของประเทศ ด้วยความพร้อมทางด้านต้นทุนการผลิต อันได้แก่ ภูมิประเทศ วัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและช่องทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงคราวประชุมคณะรัฐมนตรี          
เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2558 นายกรฐัมนตร ีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้มข้ีอสัง่การให้กระทรวงสาธารณสขุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพฒันา
พืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ และแผนงานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะ
เป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน และมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ท้ังนี้ ส่วนราชการและองค์กรเอกชนจะมีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนให้เกิดการผลิต
สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพร รวมทั้งเพิ่มขีด            
ความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 ซ่ึงจัดท�าข้ึนตามแนวทางประชารัฐ            
อย่างบูรณาการฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการก�าหนดภารกิจ แผนงาน ของส่วนราชการและองค์กรเอกชนสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพตลอด    
5 ปีข้างหน้า เพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต เป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภูมิภาคอาเซียน  
อันจะน�ามาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไป
          คณะผู้จัดท�ำ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 										ตุลำคม	2559
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 ใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงานใหก้ระทรวงสาธารณสุขรว่มกบัหนว่ยงาน
ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย              
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่มให้แก่

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยด้วย

งการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรีงการของนายกรัฐมนตรี

“
“

3
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เน้นความร่วมมือในแนวคิด “ประชารัฐ” 
โดยมีภาครัฐ 9 กระทรวง และสถาบันภาคเอกชน

เสริมสร้างศักยภาพและกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ครอบคลุม ทัง้มิติเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสุขภาพ

บูรณาการแนวทางดําเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสมุนไพร 

โดยมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นฐาน

แนวคิดการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
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แผนแม่บทแห่งชาต ิ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ
และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

(Thai Herbs for Health and Sustainable Economy)

“สมุนไพรไทย”
วิสัยทัศน์
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออก
วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรช้ันนํา
ของภูมิภาคอาเซียน

มูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ 
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว

เป้าหมาย
ส่งออก

พัฒนาสมุนไพรไทย
ให้เป็นที่ยอมรับ

พันธกิจ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ

สมุนไพรไทย

ส่งเสริมให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และการใช้

สมุนไพรไทย
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คณะกรรมการ  
นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ แผนแม่บท

แห่งชาติ         
 ว่าด้วยการ

พัฒนา
สมุนไพรไทย

พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ....

องค์ประกอบในการขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
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4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพร

ที่มีศักยภาพตามความต้องการ
ของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาอุตสาหกรรม และ
การตลาดสมุนไพรให้มี
คุณภาพระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
เพื่อการรักษาโรคและ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารและนโยบาย

ภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพร

ที่มีศักยภาพตามความต้องการ
ของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ

9
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ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
แปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ

อนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ
มีเพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการ
ใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

1

3

2

เป้าประสงค์
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1. มีการปลูกสมุนไพรที่ ไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 43,000 ไร

2. กลุมเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจชุมชน ไดรับการสงเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเก่ียว ณ สถานที่ปลูก
และการผลิตผลิตภัณฑและสารสกัดอยางงายในระดับชุมชน 50 แหง

3. มีขอกําหนดมาตรฐาน GAP/GACP หรือมาตรฐานอื�นของพืชสมุนไพร อยางนอย 30 ชนิด

4. มีฐานขอมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร (Land Use) 1 ฐานขอมูล

5. มีแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) อยางนอย 30 ชนิด

6. มีหองปฏิบัติการที่ ไดรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ใหบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ จํานวนเพิ่มขึ้น
อยางนอย 15 แหง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 10 แหง และมหาวิทยาลัยตางๆ 5 แหง)

7. มีระบบตลาดกลาง 4 แหง และตลาดอิเล็กทรอนิกส 1 แหง (E-Market)

8. มีขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรในตํารามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) 
เพิ่มขึ้น 75 รายการ

9. มีฐานขอมูลพืชสมุนไพรและภูมิปญญาการใชประโยชนของประเทศไทย (National Database of Thai 
Plants and Traditional Knowledge) 1 ฐานขอมูล

10. มีการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื�อผลิตวัตถุดิบ 30 เรื�อง/ป

เป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด

มาตรการ

พื้นที่ปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพมีจํานวน
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูก
สมุนไพรทัง้หมด

กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพ
ตามข้อกําหนดมาตรฐานมีจํานวนอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 ของจํานวนกลุ่มทัง้หมด

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพร
จากป่าอย่างยั่งยืน

การวิจัยและการจัดทําข้อกําหนด
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด
สมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล

13
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เป้าประสงค์

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพใน
การแข่งขันทางการตลาดทัง้ใน

และต่างประเทศ 1
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เป้าหมาย

1. มูลคาการตลาดของสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรทั้งในประเทศและตางประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป

2. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไดรับการสงเสริมใหมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น โดยมูลคา             
ยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 15

3. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมสมุนไพรแตละกลุมผานการยกระดับการผลิตอยางนอยรอยละ 50

4. ผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีตราสัญลักษณรับรองคุณภาพไดรับการยอมรับระดับภูมิภาคอาเซียน

5. ผลิตภัณฑสมุนไพรไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรอยางนอยรอยละ 30

6. ประเทศไทยมีหองปฏิบัติการที่ ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน OECD GLP อยางนอย 1 แหง ภายใน              
ป พ.ศ. 2562

7. มีสถาบันพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรแหงชาติ
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ตัวช้ีวัด

มาตรการ

มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ต่อปี

การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค

และการสร้างเสริมสุขภาพ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค

และการสร้างเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมการใช

และการสร้างเสริมสุขภาพ
อการรักษาโรค

17
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เป้าประสงค์

เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ 
ในการรักษาโรค 

หรือเสริมสร้างสุขภาพ

เสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ

ของประเทศในระยะยาว

1

2
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เป้าหมาย

1. จํานวนรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 10 รายการ

2. ระบบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑสมุนไพรไดรับการปรับปรุงใหทันตอความตองการของตลาด

3. แพทยแผนปจจุบันมีการสั่งใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 20 ตอป

ตัวช้ีวัด

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
10 ต่อปี

รายการยาสมุนไพรได้รับการบรรจุเข้า
บัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น 50 รายการ 
ภายในปี พ.ศ. 2564
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มาตรการ

การพัฒนาโครงสร้าง ส่งเสริมการจัดบริการ
และการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
ของการแพทย์แผนไทย

การวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ มาตรฐาน
คุณภาพ และความเสี่ยง

การจัดการและการเข้าถึงยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชนและบทบาทหมอพื้นบ้าน

การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้อง 
ความเข้าใจ ความเช่ือมั่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของการบริหาร

และนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
สมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

อน

21
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เป้าประสงค์

ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนา
สมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 1
ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนา
สมุนไพรที
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
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เป้าหมาย

1. ประเทศไทยมีกฎหมายหลัก ดานสมุนไพรและคณะกรรมการนโยบายแหงชาติเพื�อขับเคลื�อน                      
งานสมุนไพร

2. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรเพิ่มขึ้น 5,000 ลานบาท ในชวงระยะเวลา 5 ป

3. อัตราการรวมลงทุนของภาคเอกชนในการวิจัยเปนรอยละ 50-70 ภายในป พ.ศ. 2564 

4. ประเทศไทยมีการพัฒนาสมุนไพร Product Champion อยางนอย 10 ชนิด

5. ประเทศไทยมีดัชนีวัดขีดความสามารถในการแขงขันดานสมุนไพร

6. ประเทศไทยมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรเขาสูระบบสุขภาวะไทยและระบบเศรษฐกิจ
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ
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ตัวช้ีวัด
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ภายในปี พ.ศ. 2560

ยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product 
Champion เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 
ล้านบาท

การพัฒนาโครงสร้างการบริหารสมุนไพร

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรและระบบการ
ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสมุนไพร

การพัฒนากฎหมายด้านการส่งเสริมและ
ควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การเสริมสร้างกลไกการบริหารงานวิจัย
และพัฒนาสมุนไพร

การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร 
Product Champion

การพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)

มาตรการ
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ผลจากการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ  ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564

ลดการน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน
ปีละ 3 พันล้านบาท

เพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย เป็นร้อยละ 20

 2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563  2564

3 พันล้านบาท

5.78

11.92

11.24
14.05

16.56

17.51

17.18
18.5 19 20 20

19.5

3.2 แสนล้านบาท3.2 แสนล้านบาท

มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี
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คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 

1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
2. รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นรองประธานคนทีห่นึง่ และรฐัมนตรว่ีาการทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคนทีส่อง
3. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ปลดักระทรวงพาณชิย์ ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการท่องเทีย่ว

และกีฬา ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิผูอ้�านวยการสถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสุข เป็นกรรมการ

4. นายกแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม และนายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นกรรมการ
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนแปดคน ซึ่งประธานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพร                

ด้านเกษตรและพนัธุพ์ชื ด้านอตุสาหกรรม ด้านกฎหมาย ด้านการค้าและการลงทนุ ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านวจิยัและพฒันา ด้านการคุม้ครอง
ผู้บริโภค ด้านละหนึ่งคน 

7. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้             
รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบหมาย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
มอบหมาย และรองเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาท่ีเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

องค์ประกอบ
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    			อ�ำนำจหน้ำที่

1. ก�าหนดนโยบายแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกห้าปี เสนอต่อ               
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

2. ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแห่งชาติ ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการเสนอเพื่อ             
ให้เพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร

3. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ตามข้อ 1 อ�านวยการ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ              
ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. ก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5. ส่งเสริมการศกึษาวจิยั และพฒันารวมถงึวเิคราะห์สถานการณ์ และข้อมลูของผลติภณัฑ์สมนุไพร เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาผลติภณัฑ์

สมุนไพรทั้งระบบ
6. เสนอมาตราการการส่งเสริมความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
7. เสนอให้สทิธแิละประโยชน์เพือ่ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม หรอืเพือ่ขจดัความเสยีเปรยีบ หรอืความจ�ากดัของวิสาหกจิ

ขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
8. จัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
9. แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างานเพือ่พจิารณา หรอืปฏบัิตกิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ หรอืตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย
10. ปฏิบัติงานหรือด�าเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

28
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Product Champion
ขมิ้นชัน
• ชื่อวิทยำศำสตร์ Curcuma longa L.
• ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
• ชื่ออื่น  ขมิ้น (ภาคกลาง, ภาคใต้) ขมิ้นแกง, 
 ขมิ้นหยอก, ขมิ้นหัว (เชียงใหม่)  
 ขี้มิ้น, หมิ้น (ภาคใต้)
• ลักษณะทั่วไป 
เป ็นไม้ล ้มลุก มีเหง ้าใต ้ดินรูปทรงกระบอก สีเหลืองอมส้ม              

กลิ่นเฉพาะ ใบเดี่ยว รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียว 
ดอกออกเป็นช่อรูปทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวอ่อนเรียงซ้อนกัน             
ผลรูปทรงกลม แบ่งเป็น 3 พู

• สรรพคุณ
แก้ไข้เพื่อดี แก้ไข้เรื้อรัง แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ธาตุพิการ              

ขับผายลม สมานแผล 
เหง้ำสด แก้โรคเหงอืกบวมเป็นหนอง รกัษาแผลสด แก้โรคกระเพาะ 

แก้ไข้คลั่งเพ้อ แก้ไข้เรื้อรังผอมเหลือง แก้โรคผิวหนัง แก้ท้องร่วง แก้บิด           
พอกแผลแก้เคล็ดขัดยอก ขับผายลมคุมธาตุ หยอดตาแก้ตาบวม ตาแดง         
ทาแผลถลอก แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ท้องอืดเฟ้อ รักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร

เหง้ำแห้ง บดเป็นผงเคี่ยวกับน�้ามันพืช ท�าน�้ามันใส่แผลสด ผสมน�้า
ทาผิว แก้เม็ดผดผื่นคัน

กรำวเครือขำว
• ชื่อวิทยำศำสตร์	 Pueraria candollei Wall. ex Benth. 
	 Var	mirifica	(Airy	shaw	&	Suvat)
• ชื่อวงศ์   PAPILIONACEAE
• ชื่ออื่น   กวาวเครือ (ทั่วไป)
• ลักษณะทั่วไป 
เป็นไม้เถาเนือ้ไม้แขง็ มหีวัขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 

ใบย่อยมี 3 ใบ รูปไข่กว้าง ใบย่อยด้านข้างใบเบ้ียว ดอกออกเป็นช่อแยก
แขนงที่ซอกใบและปลายกิ่งดอกสีขาวและสีม่วงอ่อน รูปดอกถั่ว ผลเป็น      
ฝักแบน เมล็ดรูปโล่ สีม่วงแกมน�้าตาล

• สรรพคุณ 
บ�ารุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บ�ารุงสุขภาพ อายุวัฒนะ
หัว ต้มน�้าดื่ม บ�ารุงก�าลัง ยาอายุวัฒนะ บ�ารุงเนื้อให้เจริญ ท�าให้

เลือดคั่งเต่งที่มดลูก บ�ารุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้เจริญ
หมายเหตุ รับประทานขนาดเท่าเม็ดพริกไทย 1 เมล็ดต่อวัน                 

รับประทานมากจะท�าให้มึนเมาเป็นพิษ ควรรับประทานภายใต้ค�าแนะน�า
ของแพทย์และเภสัชกร

ำว

29

Product Champion
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กระชำยด�ำ
• ชื่อวิทยำศำสตร์ Kaempferia	parviflora	Wallich.	ex	Baker.
• ชื่อวงศ์			 ZINGIBERACEAE
• ชื่ออื่น		 ขิงทราย (มหาสารคาม), กะแอน ระแอน                 

ว่านกั้นบัง ว่านก�าบัง ว่านก�าบังภัย ว่านจังงัง ว่านพญานกยูง (ภาคเหนือ)
• ลักษณะทั่วไป 
ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร
หัว/เหง้ำ เป็นเหง้าใต้ดินอ้วนป้อมและแตกแขนงเป็นหัวด้านข้าง 

เนื้อใบมีสีม่วงเข้มเกือบด�า
ใบ	 เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียว มีน�้ามันหอมระเหย           

กาบใบสั้นอวบหนา 2 อัน สีแดงเรื่ออัดกันไม่แน่น แผ่นใบรูปไข่กลับหรือ         
รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 7-20 เซนติเมตร ปลายใบ
ติ่งแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันด้านล่างสีเขียว        
อมเทามีขนกลุ่ม

ดอก เป็นช่อดอกเป็นเชิงลดเกิดที่ปลายยอดล�าต้นเทียม ใบประดับ
ช่อดอกเป็นกาบหุม้โคนก้านช่อดอก ดอกสมบรูณ์เพศสมมาตรด้านข้างกลีบ
เกลี้ยงยาว 4 เซนติเมตร กลีบของดอกที่มีขนาดใหญ่ ด้านล่างเป็นกลีบข้าง 
2 กลีบ มีขนาดเล็กกว่ากลีบปากสีขาว

• สรรพคุณ
หัว เหง้า กระชายด�าเป็นว่านที่มีสรรพคุณแก้โรคบิด ปวดท้อง          

ลมป่วงทุกชนิด โดยใช้หัวว่านฝนผสมกับเหล้าโรง ถ้าป่นเป็นผงทั้งหัวและ
ต้นผสมด้วยน�า้ผึง้ป้ันเป็นเมด็ ลกูกลอน เป็นยาอายวุฒันะ บ�ารงุก�าลงั บ�ารงุ
ทางเพศ ขับลม และแก้ปวดท้อง

บัวบก
• ชื่อวิทยำศำสตร์		 Centella	asiatica	(L.)	Urb. 
• ชื่อวงศ์	 UMBELLIFERAE
• ชื่ออื่น   ผักหนอก (ภาคเหนือ), ผักแว่น (ภาคใต้)
• ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ล้มลุก มีรากงอกตามข้อ มีไหลงอกเป็นต้นใหม่ ใบเดี่ยว              

รูปไต ขอบใบหยักมน แผ่นใบบาง สีเขียวมีขนเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อ      
แบบซี่ร่มที่ซอกใบ มีดอกย่อย 2-3 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ สีม่วงอมแดง 
สลับกันผลเป็นผลแห้งแตกได้ เมล็ดสีด�า

• สรรพคุณ
บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงก�าลัง แก้ช�้าใน
ทั้งต้น รสหอมเย็น แก้ช�้าใน แก้อ่อนเพลีย ขับปัสสาวะ รักษา

บาดแผล แก้ร้อนในกระหายน�้า แก้โรคปวดศีรษะข้างเดียว (ไมเกรน)             
แก้โรคเรื้อน แก้กามโรค แก้ตับอักเสบ บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงก�าลัง

ใบ รสขม เป็นยาดับร้อน ลดอาการอักเสบ บวม แก้ปวดท้อง                 
แก้บิด แก้ดีซ่าน ใบต้มกิน แก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต�าพอกหรือต้มน�้ากิน 
แก้ฝีหนอง แก้หัด ต้มกับหมูเนื้อแดงกิน แก้ไอกรน

เมล็ด รสขมเย็น แก้บิด แก้ไข้ แก้ปวดศีรษะ

บัวบก
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Kaempferia parviflora Wallich.
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ฟ้ำทะลำยโจร
• ชื่อวิทยำศำสตร์	 Andrographis	paniculata	(Burm.f.)	Wall.	ex	Nees.
• ชื่อวงศ์	  ACANTHACEAE
• ชื่ออื่น  ฟ้าทะลาย (กรุงเทพฯ), หญ้ากันงู (สงขลา)
• ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว รูปไข่ แผ่นใบบาง สีเขียว ดอกออกเป็นช่อ            

ที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเล็กสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด           
ปลายแยกเป็น 2 ปาก กลบีบนมทีางยาวสแีดงเข้มพาดอยู ่ผลเป็นฝัก สเีขยีว              
อมน�้าตาล ผลแห้งแตกได้ 2 ซีก

• สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย
ทั้งต้นและใบ ก่อนออกดอก รสขม เป็นยาแก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย 

แก้ไข้ แก้หวัด แก้ปอดอักเสบ แก้บิด เจริญอาหาร ต้มกับเบญจมาศสวน  
กินแก้ไส้ติ่งอักเสบ ลดความดันโลหิต

ใบ รสขม บดผสมน�้ามันพืช ทาแผลน�้าร้อนลวก ไฟไหม้ ใบสด         
น�ามาเคี้ยวกลืนน�้า แก้คออักเสบ เจ็บคอ

ข้อควรระวงั ไม่ควรกนิตดิต่อกนันาน ผูท้ีม่โีรคหวัใจความดนัโลหติต�า่ 
ไม่ควรใช้

มะขำมป้อม
• ชื่อวิทยำศำสตร์	 Phyllanthus	emblica	L.
• ชื่อวงศ์	 EUPHORBIACEAE
• ชื่ออื่น  ก�าทวด (ราชบุรี), กันโตด (เขมร-จันทบุรี), 
 สันยาส่า มั่งลู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
• ลักษณะทั่วไป
เป็นไม้ยืนต้น กิ่งก้านแข็งเหนียว ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน แผ่นใบ              

บาง เรียบ สีเขียว ดอกออกเป็นช่อกระจุก ดอกสีเหลืองออกเขียว กลีบดอก
มี 5-6 กลีบ ผลรูปทรงกลมแบ่งเป็นพลูตื้นๆ ผลแก่สีเหลืองออกน�้าตาล  
เมล็ดแข็ง รูปรี

• สรรพคุณ
แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ
ใบ	ต้มลดอาการไข้
ดอก เข้ายาเย็น เป็นยาระบายท้อง
ลูกอ่อน บ�ารุงเนื้อหนังให้บริบูรณ์ กัดเสมหะในคอ
ลูกแก่ เป็นยาแก้ไข้เจือลม แก้ลม แก้ไอ แก้เสมหะ ท�าให้ชุ่มคอ           

ลดไข้ ขับปัสสาวะ ระบายท้อง บ�ารุงหัวใจ ฟอกโลหิต แก้โรคลักปิดลักเปิด
เนื้อผลแห้ง เป็นยาแก้บิด แก้ท้องเสีย แก้ริดสีดวงทหวาร
เปลือกต้น เป็นยาสมานแผล
รำก	ต้มดื่มแก้ไข้ แก้พิษไข้ เป็นยาเย็น ฟอกโลหิต ท�าให้อาเจียน

 ไม่ควรกนิตดิต่อกนันาน ผูท้ีม่โีรคหวัใจความดนัโลหติต�่
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Phyllanthus emblica L.
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กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงมหาดไทย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ขอขอบคุณ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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