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วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561R&D NEWSLETTERGPO

รางวัลสมุนไพรดีเดนระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards: PMHA) เปนรางวัลระดับชาติท่ีมี
การจัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
และโลรางวัล Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ลงนามโดยทานนายกรัฐมนตรี เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน ซ่ึงเม่ือป พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ Curmin Lift Anti-aging
สารสกัดจากขมิ้นชันโดยองคการเภสัชกรรมไดรับรางวัลผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดน

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกผูรับ

รางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เรื่องผลการคัดเลือก

ผลติภณัฑสมนุไพรดเีดนระดบัชาติ Prime Minister Herbal Awards 

(PMHA) ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 25602 รายชื่อ

ผลิตภัณฑ และ/หรือ ผูประกอบการที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพร

ดีเดนระดับชาติ ประจําป 2560 ดังนี้

1. ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 

บริษัท อวยอันโอสถ จํากัด

2. ผูประกอบการ SME ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติิ 

ไดแก บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส จํากัด

3. ผูประกอบการผลิตวัตถดุบิสมนุไพรเพือ่สนบัสนนุการผลติยา

สมนุไพรดเีดนระดบัชาติ ไดแก บรษิทั เวชพงศโอสถ (ฮกอนัตึง๊) จํากดั

4. โรงงานผลติยาสมนุไพรดเีดนระดับชาต ิประเภทโรงพยาบาล

ไดแก โรงพยาบาลกุดชุม

5. ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - Capsika-25 Lotion โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด 

คอสเมติค จํากัด

 - ยาหอมภูลประสิทธิ์ โดย บริษัท ภูลประสิทธิ์ จํากัด

 - จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล โดย องคการเภสัชกรรม

6. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - J I VA  S u p e r  R e v i t a l i z e r  H a i r  S e r u m

โดย บริษัท ช เนเจอร จํากัด

 - ครมีบาํรงุผิวหนากูดแกนิค เพือ่วยั 40 ปขึน้ไปโดยเฉพาะ 

โดย บริษัท กูดแกนิค จํากัด

 - ลาวติา ไวทลั ไบรท เซรัม่ โดย บรษิทั เนเจอรไอเดีย จาํกดั

7. ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - นํ้ามันขาวกลองสกัดวิถีธรรมชาติ ตรา ริชเตอรอลส

ดร.ภญ.ปยพร พยัฆพรม

กลุมว�จัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

สําหรับป พ.ศ. 2560 เพื่อใหการคัดเลือกผลิตภัณฑ

สมนุไพรดเีดนระดบัชาตมิปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และสามารถสงเสรมิ

ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับไดอยางตอเนื่อง กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกจึงไดเพิ่มประเภทรางวัล จากเดิม 4 ประเภท เปน

9 ประเภท1 ดังนี้

1. ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

2. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

3. ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

4. ผลิตภัณฑสปาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

5. ผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP ดีเดนระดับชาติิ

6. ผูประกอบการ SME ผลติภัณฑสมุนไพรดเีดนระดบัชาติิ

7. ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

8. ผู ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุน

  การผลิตยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

9. โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ประเภท

  โรงพยาบาล
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โดย บริษัท เมดิฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด

 - พลูคาวสกัดพลัส โดย บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด

 - จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด โดย องคการเภสัชกรรม

8. ผลิตภัณฑสปาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - SATIRA ANTI CELLULITE MASSAGE OIL โดย บริษัท 

ผลิดา จํากัด

 - Rice for Life Collection by IplusQ โดย บริษัท

ไอ พลัส คิว จํากัด

9. ผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP ดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - GeshGaeSorn Solution Herbal Shampoo

โดย บริษัท ช เนเจอร จํากัด

องคการเภสัชกรรมไดรับรางวัลสมุนไพรดีเดนระดับชาติ 

PMHA ประจําป 2560 จํานวน 2 รางวัล ไดแก ผลิตภัณฑ

จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล ไดรับรางวัลผลิตภัณฑยาสมุนไพรดี

เดนระดับชาติ และผลิตภัณฑจีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด ไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ โดยองคการ

เภสัชกรรมไดรับมอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดน

ระดับชาติจาก พล.ร.อ.ณรงค พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เม่ือ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพิธีเปดงานมหกรรมสมุนไพรแหง

ชาติและการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบานและการแพทยทางเลือกครั้งที่ 14 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี 

ผลิตภัณฑจีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด ไดรับคัดเลือกใหเปน

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เปนผลิตภัณฑ

ทีอ่งคการเภสชักรรมไดนาํผลงานวจิยั “พรมม ิสมนุไพรบาํรงุความจาํ” 

ซึ่งมี รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร เปนหัวหนาคณะวิจัย ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ

การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ไดทําการ

ศึกษาวิจัยสารสกัดสมุนไพรพรมมิที่ผลิตในรูปแบบเม็ดอยางตอเน่ือง

จนมผีลการศึกษาวจัิยทีน่าเช่ือถอื องคการเภสัชกรรมไดนาํมาตอยอด

พัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรจนได

เป นผลิตภัณฑเสริมอาหาร สารสกัดมาตรฐานพรมมิชนิดเม็ด

ชวยชะลอความเส่ือมของสมองซึง่เกีย่วของการเรยีนรูและการเกบ็ขอมูล

บํารุงสมองและความจํา การทดสอบทางเภสัชวิทยาตอการเรียนรู

และความจําในสัตวทดลอง พบวา พรมมิสามารถปองกันการสูญเสีย

ความจําในสัตวทดลองที่ถูกชักนําใหเกิดภาวะสูญเสียความจําได

โดยสัตวทดลองไดรับสารสกัดพรมมิ ขนาด 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑจีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล ไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เปนผลิตภัณฑที่องคการ

เภสชักรรม ไดพฒันาจากตํารับยาพืน้บานจากภมูปิญญานาํมาตอยอด

ความรูทางการวจิยั สูผลติภณัฑสมนุไพรคณุภาพ ซึง่จากการรวบรวม

ขอมลูการวจัิยเก่ียวกบัสมนุไพรตํารบัดงักลาว พบวาสารสกดัสมนุไพร

ตํารับนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหม (Anti-angiogenesis)

ในหนูทดลอง และสารสกัดสมุนไพรตํารับน้ีได ผ านการศึกษา

ดานความเปนพิษเรื้อรังเรียบรอยแลว และในป พ.ศ. 2552 องคการ

เภสัชกรรมไดรับความรวมมือจาก Dabur Research Foundation 

ประเทศอินเดีย ในการทบทวนผลการศึกษาวิจัยท้ังหมดที่ผานมา 

และทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ของ

สมนุไพรตาํรบัน้ี โดยทาํการศกึษาฤทธิย์บัยัง้การสรางหลอดเลอืดใหม

ในหลอดทดลอง และในสัตวทดลองเพิม่เตมิ พบวาสารสกดัสมนุไพรฯ 

มีฤทธิ์ยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหม และยังมีฤทธิ์ในการกระตุน

การทํางานของระบบภูมิคุมกัน สอดคลองกับการศึกษาวิจัยกอนนี้

ที่ทําในประเทศไทย ซึ่งฤทธิ์ทั้งสองดังกลาวเปนกลไกที่สําคัญของ

การพัฒนายาตานมะเร็งสมัยใหม สําหรับสมุนไพรตํารับนี้มีสวนผสม

ของสมุนไพร 8 ชนดิ ประกอบดวย พุทธรกัษา มะไฟเดอืนหา ปกไกดาํ

พญายอ เหงือกปลาหมอ แทงทวย ขาวเย็นเหนือและขาวเย็นใต

โดยขณะนี้ยาดังกลาวไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ใหขึน้ทะเบยีนเปนยาแผนโบราณแลวตัง้แตเดอืน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดยสรรพคุณ คือ แกนํ้าเหลืองเสีย 
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ตอกโิลกรมันํา้หนกัตวั เปนระยะเวลา 2 สปัดาห หลงัจากนัน้ทาํใหสตัว

ทดลองสญูเสยีความจาํ โดยใช AF64A(AF) ปรากฏวา สตัวทดลองทีไ่ด

รบัสารสกดัพรมมมิคีวามจําทีด่กีวาสตัวทดลองทีไ่มไดรบัพรมม ิจงึเหน็

ไดวาพรมมสิามารถปองกนัการสญูเสยีความจาํได และผลการทดลอง

ทางพิษวิทยาเรื้อรังพบวา เมื่อใหสัตวทดลองไดรับสารสกัดพรมมิ

ในขนาดที่สูงกวาขนาดที่ใชปกติในคนเปนระยะเวลา 9 เดือน พบวา

ไมพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับหนูขาวที่ไดรับสารสกัดพรมมิ ในขนาด 

30, 60, 300 และ 1,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 

นอกจากน้ี ยังไดมีการศึกษาทางคลินิกในกลุมอาสาสมัคร

สุขภาพดี อายุ 55 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน ที่คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแบงใหอาสาสมัคร 30 คน ไดรับ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารพรมมิ และอาสาสมัครอีก 30 คน ไดรับยา

หลอก โดยใหรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารพรมมิ ขนาด 300 

มิลลิกรัม (1 เม็ด) และขนาด 600 มิลลิกรัม (2 เม็ด) ตอวัน เปน

เวลา 3 เดือน ปรากฏวากลุมอาสาสมัครท่ีรับประทานผลิตภัณฑ

เสริมอาหารพรมมิมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวตอสิ่งเรา มสีมาธมิากข้ึน เพิม่ความสามารถใน

การเรียนรูและความจาํ คลายอาการซึมเศรา จากการศึกษายังไมพบ

อาการพิษและภาวะขางเคียงใด ๆ และจากการทดลองทางคลินิก

พบวา อาสาสมคัรอายมุากกวา 55 ป ไดรบัผลติภัณฑเสรมิอาหารพรม

มิเวลา 2 เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรูและมีความจํา

เพ่ิมมากขึน้ โดยขณะนีพ้รมมขิององคการเภสชักรรมไดรบัการอนญุาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนผลติภณัฑเสรมิ

อาหารตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

สําหรับป 2560 นี้ นอกเหนือจากที่ผูประกอบการที่ไดรับ

รางวัล PMHA จะมีการนําเสนอผลงาน ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัล 

ในรูปแบบวีดีทัศน และรวมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑที่ได

รับรางวัลในพื้นที่โซนนิทรรศการ PMHA แลว สถาบันการแพทย

แผนไทยไดมกีารจดัอบรมและเสวนา ทีน่าสนใจเพือ่ใหผูประกอบการ

เอกสารอางอิง 

1. เอกสารเผยแพร รางวัลสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ป 2560 จัดทําโดย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและ

 การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

2. ประกาศคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกผูรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime 

 Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560.

ที่ไดรับรางวัล PMHA ไดมีการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ

เชน วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560 มีการบรรยายเรื่อง “สรางมูลคา 

เพิ่มรายไดดานนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ” วิทยากรโดย 

ผศ.ดร.อรัญ วานิชกรและวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 มีการเสวนา

เรื่อง “การปนแบรนด PMHA” วิทยากรโดย ดร.เอกศักดิ์ แดงเดช

(ดร.ปู รายการ START UP THAILAND) เปนตน นอกจากน้ียัง

มีการจัดตั้งทีมชาติสมุนไพรไทย ซึ่งประกอบดวยผู ประกอบการ

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับรางวัล PMHA เพื่อมาผนึกกําลังรวมกัน

เพื่อที่จะทําใหผลิตภัณฑสมุนไพรสามารถเปนที่ยอมรับและนิยม

ใชทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สําหรับผู ที่สนใจสามารถ

ติดตามไดที่  Facebook: ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเด นระดับชาติ 

Prime Minister Herbal Awards

นอกจากองคการเภสชักรรมจะไดรบัรางวลัสมนุไพรดเีดนระดบั

ชาต ิPMHA แลวในงานมหกรรมสมนุไพรแหงชาตคิรัง้ที ่14 ระหวางวนัท่ี 

30 สงิหาคม - 3 กนัยายน พ.ศ. 2560 ณ อมิแพค เมอืงทองธาน ีองคการ

เภสัชกรรมกม็กีารจดันทิรรศการ “องคการเภสชักรรม 4.0 มติขิองสาร

สกดัจากสมนุไพร” โดยมนีกัวจัิยของสถาบันวจิยัและพัฒนาใหความรู

เกีย่วกบัการวจิยั พัฒนา การผลิตดวยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและวทิยาการ

สมัยใหม พิเศษสําหรับปนี้คือองคการเภสัชกรรมไดมีการจําลอง

หองปฏิบัติการดานการสกัดสมุนไพรเพื่อใหประชาชนไดเห็นเครื่อง

มือที่ใชในการสกัดสารสําคัญจากสมุนไพร กระบวนการกวาจะไดมา

ซ่ึงสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรขององคการเภสัชกรรม

ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถมาฟงการบรรยายของนักวิจัยและ

รวมพดูคุยซกัถามกับนกัวจิยัได ซึง่ไดรบัการตอบรบัท่ีดจีากประชาชน

เปนอยางยิง่ นอกจากนี ้ยงัมกีารจาํหนายผลิตภณัฑจากธรรมชาตภิายใต

ชือ่ Curmin by GPO ทีม่กีารวจิยัและพฒันามากวา 10 ป มาจําหนาย

ในราคาพเิศษดวย หากทานใดทีพ่ลาดงานมหกรรมสมนุไพรแหงชาตคิรัง้

ที ่14 โปรดตดิตามและพบกนัใหมในงานมหกรรมสมนุไพรแหงชาตคิรัง้

ที ่15 ในชวงตนเดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 นะคะ 




