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ค�ำน�ำ
 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ประเทศไทยน�าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
มาใช้ร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบัน ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่มีการศึกษา 
ทั้งในรูปแบบการจ�าลองการออกฤทธิ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การศึกษาในสัตว์ทดลอง รวมถึง
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ แต่การศึกษาด้านข้อก�าหนดการปลูก การเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มี
คณุภาพตามความต้องการยงัไม่มข้ีอมลูสนบัสนนุหรอืมจี�านวนน้อย เนือ่งจากการปลกูการเกบ็เกีย่ว
ฟ้าทะลายโจรในประเทศไทยทัว่ทกุภาค เกษตรกรเป็นผูป้ลกูและเกบ็เกีย่วตามองค์ความรูข้องชมุชน 
โดยปรับให้มีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ ส่งผลให้ปริมาณสารส�าคัญมีความแตกต่างกัน 
การรวบรวมข้อมลูและการวิจัยคณุภาพวตัถดุบิเพือ่สรปุการปลกูและการเกบ็เกีย่วตามองค์ความรู้
ชุมชน จะเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพ 
 คู่มือ “การปลูกและการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรตามภูมิปัญญาชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา GAP เฉพาะท้องถิ่นตามแนวทางของ WHO” เล่มนี้จัดท�าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกษตรกรในท้องถิน่ สามารถเลือกใช้วธิปีลกูและเกบ็พชืสมนุไพรฟ้าทะลายโจร
ทีม่คีณุภาพ ตามแนวทางการปฎบิตัทิางเกษตรทีด่ ีหรอืจีเอพ ี(Good Agricultural Practices : GAP) 
พร้อมทั้งค�าแนะน�าการปลูกและการเก็บเก่ียวฟ้าทะลายโจรตามองค์ความรู้ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กบัการผลติพชืสมนุไพรของเกษตรแต่ละชมุชนได้ ซ่ึงในครัง้นีต้้องขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์
เภสัชกรหญิง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น
ผู้เขียนคู่มือเล่มนี้
 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อื “การปลกูและการเกบ็เกีย่วฟ้าทะลายโจรตามภมูปัิญญาชมุชน 
เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา GAP เฉพาะท้องถิน่ ตามแนวทางของ WHO” เล่มนี ้จะเกิดประโยชน์
ต่อเกษตรและประชาชนที่สนใจการปลูกและการเก็บเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามองค์ความรู้
ของชุมชน และสามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อให้ได้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย เกิดความ 
คุม้ค่าในการผลติ อกีทัง้การพัฒนาวตัถุดบิสมนุไพรให้มคีณุภาพด้วยการวจัิย ยงัส่งผลต่อการขบัเคลือ่น
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพิ่มโอกาส และกระจายรายได้ให้กับประชาชนมากขึ้น

  แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
      กันยายน 2564
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ข

ค�ำน�ำผู้เขียน
 หนังสือการปลูกและการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรตามภูมิปัญญาชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา GAP เฉพาะท้องถิน่ตามแนวทางของ WHO  จดัท�าเพือ่ให้ข้อมลูหลกัการและขอบเขต

ในการจัดท�าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชสมุนไพรตามแนวทางองค์การอนามัยโลก 

และเกบ็รวบรวมข้อมลูการปลกู การเกบ็เกีย่ว และกระบวนการหลงัการเกบ็เกีย่วจากชมุชนต่าง ๆ  

12 แหล่ง 4 ภาค คอื ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ โดยคดัเลอืกเกษตรกร

ที่มีการปลูกแบบผสมผสาน หรือ ระบบวนเกษตร และ มีองค์ความรู้ในการปลูกฟ้าทะลายโจร 

และน�าข้อมูลเหล่านีผ้สมผสานกับข้อมลูจากงานวจิยั ข้อมลูทางวชิาการ รวมถงึข้อก�าหนดมาตรฐาน

ต่าง ๆ น�าเสนอเป็นแนวทางในการจัดท�าการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร              

เฉพาะท้องถิ่น หรือ ผู้ปลูกเฉพาะราย ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการผลิต มีความสม�่าเสมอในการ

ผลติแต่ละรุน่ เกดิองค์รูใ้หม่ส�าหรบัท้องถิน่นัน้ ๆ  ท�าให้มกีารพฒันาด้านคณุภาพวตัถดุบิอย่างต่อเนือ่ง 

การจัดท�า GAP ส�าหรบัพชืสมนุไพรฟ้าทะลายโจร จะเป็นก้าวแรกในการสนบัสนนุให้เกดิการประกนั

คุณภาพวตัถดุบิโดยตัวเกษตรกรเอง จากภมูปัิญญาดัง้เดมิ ผสมผสานกับการวิจยัและข้อมูลวชิาการ 

และจะเป็นแบบอย่างที่ท�าให้เกิดการจัดท�า การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชสมุนไพรตาม

แนวทางขององค์การอนามยัโลก ส�าหรบัพชืชนดิอืน่ ๆ  ต่อไป และจะเป็นพลงัในการผลกัดนัให้เกดิ

สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เข้มแข็ง ส�าหรับสมุนไพร ส่งผลต่อคุณภาพและศักยภาพ 

ของเกษตรกร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืน
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชสมุนไพร
ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก

หลักการ
	 การปฏบัิตทิางการเกษตรท่ีด	ี(Good	Agricultural	Practices:	GAP)	

หมายถึง	 แนวทางในการท�าการเกษตร	 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี	

และปลอดภัยส�าหรับผู ้บริโภคตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 โดยต้องใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ	และกระบวนการผลตินัน้

ต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ปลูกซึ่งครอบคลุมถึงการปนเปื้อนต่าง	 ๆ	

เช่น	 สารเคมี	 ยาฆ่าแมง	 โลหะหนัก	 และต้องไม่ท�าให้เกิดมลพิษต่อ 

สิง่แวดล้อม	การผลติตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่	ีก่อให้เกดิ

ความยัง่ยนืทางการเกษตร	และสิง่แวดลอ้ม	รวมถงึเศรษฐกิจและสงัคม	

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรจ�านวนมาก	

เพ่ือน�ามาใช้ในการผลิตพันธุ์สมุนไพร	 ดังนั้นการมีแนวทางส�าหรับ

เกษตรกรให้มกีารปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่	ีจะเป็นการประกนัคณุภาพ

ของยาสมุนไพรท่ีต้นน�า้	ให้มคุีณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัยส�าหรบั

ผู้บริโภค

	 องค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางว่าด้วย	 การปฏิบัติทางการ

เกษตรทีด่แีละการเกบ็รวบรวมท่ีดีส�าหรับพืชสมนุไพร	“WHO	guidelines	

on	 good	 agricultural	 and	 collection	 practices:	 GACP)	 for	

medicinal	plants”	ภายใต้บริบทของการประกันคุณภาพ	ค�าแนะน�า

ทางเทคนิคทั่วไปที่ใช้กับการเพาะปลูกและการเก็บพืชสมุนไพร	รวมถึง
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กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว	เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพดี	

ส�าหรับการผลิตยา	 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้คุณภาพ

วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้ควรเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับชาติและ/

หรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดีและการเก็บรวบรวมที่ดีส�าหรับพืชสมุนไพร	จึงอาจต้องปรับเปลี่ยน

ตามแต่สถานการณ์ของแต่ละประเทศ	

	 แนวทางการจดัท�าข้อก�าหนดการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่แีละ

การเก็บรวบรวมที่ดีส�าหรับพืชสมุนไพร	(WHO	guidelines	on	good	

agricultural	 and	 collection	 practices	 (GACP)	 for	medicinal	

plants)	แบ่งเป็นหัวข้อย่อย	2	หัวข้อคือ	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส�าหรับพืชสมุนไพร	(GAP	for	medicinal	plants)		และ	การปฏิบัติที่

ดีส�าหรับการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร	(GCP	for	medicinal	plants)	

ซึ่งมีขอบเขตแตกต่างกัน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1.	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชสมุนไพร	 Good	

agricultural	practices	for	medicinal	plants	(GAP	for	medicinal	

plants)	 เป็นมาตรฐานเฉพาะตัวส�าหรับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 

(monograph)	 ซึ่งมักจะเป็นพืชที่ปลูกระยะส้ัน	 โดยมีข้อก�าหนด 

การจัดการเก่ียวกบัวธีิการปลูกและการเก็บเก่ียว	การปฏบัิตกิารหลงัการ

เก็บเกี่ยว	การแปรรูป	และการด�าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

เป็นการประกันคุณภาพท้ังทางด้านประสิทธิผล	 และความปลอดภัย	

(Efficacy	and	safety)	ของวตัถดิุบซึง่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติ
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และ/หรอื	ระดับภมูภิาคหรอืระดบัโลก	โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภาครฐั

อาจจดัท�าเพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัเกษตรกร	ในการน�าไปใช้หรอืปรับเปลีย่น

ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น	 ๆ	 ข้อก�าหนดการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร

ส�าหรับพืชสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่ง	 ไม่จ�าเป็นต้องมีเพียงฉบับเดียว 

การจัดท�าข้อก�าหนดเฉพาะในท้องถิน่หรอืเฉพาะแหล่ง	เพือ่ให้ได้วตัถุดบิ

ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยเหมาะสมตามบริบทของแต่ละท้องถ่ินนั้น	 ๆ 

การจัดท�าข้อก�าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของสมุนไพรชนิดใด

ชนิดหนึ่ง	ควรค�านึงถึงประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ข้อก�ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิผล 	มาตรฐานด้านประสทิธผิล

เป็นข้อมูลเฉพาะตัวของพืชสมุนไพร	 โดยแต่ละประเทศจะมีมาตรฐาน

ท่ีแตกต่างกัน	ตามทีก่�าหนดในมาตรฐานของต�ารายาของแต่ละประเทศ	

เช่น	ต�ารายาของประเทศจนี	(Chinese	Pharmacopoeia)	เภสชัต�ารบั

ของสหรัฐอเมริกา	(The	United	States	Pharmacopoeia	หรือ	USP)	

เภสัชต�ารับของอังกฤษ	 (The	 Bristish	 Pharmacopoeia	 หรือ	 BP) 

ในประเทศไทย	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข 

ได้จดัท�าต�ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย	Thai	Herbal	Pharmacopoeia	

ซึง่รวบรวมข้อก�าหนดและข้อมลูอ่ืน	ๆ 	ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

ยาสมุนไพรแต่ละชนิด	 จัดพิมพ์เป็นต�ารามาตรฐานยาสมุนไพไทย1 

รับรองให้ใช้เป็นต�ารามาตรฐานอ้างองิ	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	

เรือ่ง	ระบตุ�ารายา	พ.ศ.	2549	โดยเล่มล่าสุดคือต�ารามาตรฐานยาสมนุไพร	

2020	รวบรวมมาตรฐานยาสมนุไพรทัง้หมด	99	มอโนกราฟ	ประกอบด้วย	
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วตัถดุบิ	สารสกดั	และผลติภณัฑ์สมนุไพร	ประชาชนทัว่ไปสามารถสบืค้น

ข้อมูลที่ต้องการ	

	 ข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนพันธุ์	กำรปลูก	กำรเก็บเกี่ยว	และกำร

ดแูลหลงักำรเก็บเกีย่วของสมนุไพร	สายพนัธ์ุเป็นปัจจยัทีส่�าคัญพืน้ฐาน

ที่เกษตรกรควรศึกษาก่อนเริ่มต้นปลูก	 การยืนยันชนิดและสายพันธุ์ที ่

ถูกต้อง	มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะท�าให้ได้วตัถดุบิท่ีมีคณุภาพสม�า่เสมอ

ทกุครัง้ของการผลติพืชสมนุไพร	(Batch)	พืชบางชนดิ	การระบเุพยีงชือ่

วทิยาศาสตร์	อาจไม่เพยีงพอต่อความจ�าเพาะของพชื	ทีจ่ะให้สารส�าคญั

ตามมาตรฐานคุณภาพ	ที่ก�าหนดตัวอย่าง	เช่น	กัญชา	มีชื่อวิทยาศาสตร์

เพยีงชือ่เดยีว	แต่ละสายพนัธุจ์ะมีความหลากหลายในการผลติสาร	THC	

และCBD	 ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่า	

ต้องการสารชนิดใดในการผลิตเป็นยา	 ดังนั้นการระบุสายพันธุ์จึงต้อง

ชัดเจน	เพื่อให้ได้วัตถุดิบตามต้องการ

	 ข้อมูลการปลูกการเก็บเกี่ยว	ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม	ปัจจัย

การปลกูต่อคณุภาพ	และการดแูลหลงัการเกบ็เก่ียว	เพือ่ให้ได้สารส�าคญั

ตามมาตรฐานน้ัน	ได้มาจากการวิจยัของพชืเฉพาะชนดินัน้	ๆ 	แต่ในกรณี

ที่ยังไม่มีข้อมูลจากการวิจัย	 การเก็บรวบรวมจากองค์ความรู ้ของ 

การแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์แผนไทย	 และเกษตรกรในชุมชนต่าง	 ๆ 

ก็เป็นคลังแห่งปัญญาที่สามารถน�ามาใช้ในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกัน
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	 ข้อก�าหนดการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรกรในด้านการดูแลหลัง

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา	 ที่เป็นข้อก�าหนดพื้นฐานโดยทั่วไป

ส�าหรบัสมนุไพรโดยรวม	สามารถดไูด้จากข้อก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร	

เร่ือง	 พืชสมุนไพรแห้ง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จ�านวน	 5	 เล่ม 

โดยแบ่งตามส่วนของพืชที่ใช้ท�ายา	ดังนี้	เล่มที่	1	หัวเหง้าราก	เล่มที่	2		

ใบส่วนเหนอืดนิและท้ังต้น	เล่มท่ี	3	ดอก	เล่มท่ี	4	ผลและเมลด็	เล่มท่ี	5	

เปลือกและเนื้อไม้2

	 มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย	 การปนเปื ้อนโลหะหนัก 

เชื้อจุลินทรีย์	และ	ยาฆ่าแมลง	รวมถึงสิ่งแปลกปลอม	ซึ่งเป็นมาตรฐาน

ความปลอดภัยของวัตถุดิบโดยท่ัวไปส�าหรับพืชทุกชนิด	 เกษตรกร

สามารถขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามระบบต่าง	 ๆ	 ได้แก่	

มาตรฐาน	GAP	มาตรฐานเกษตรปลอดภัย	มาตรฐาน	PGS	มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์	 หรือ	 มาตรฐาน	 IFOM	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ 

ได้จัดท�ามาตรฐานสินค้าเกษตร	 เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส�าหรับพืชสมุนไพร3	 (Good	 agricultural	 practices	 for	 herbs) 

ซึ่งเป็นการรับรองเบื้องต้น	 ส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร	 ส�าหรับ 

การเลือกปฎิบัติตามมาตรฐานชนดิใดชนดิหนึง่นัน้	ขึน้อยูก่บัความต้องการ	

และระดับความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรนั้น	ๆ

	 ประเด็นอื่น	ๆ	ที่ควรค�านึงถึง	 ได้แก่	การจัดท�าเอกสารต่าง	ๆ 

ทีจ่�าเป็น	เช่น	เอกสารขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(SOP:	Standard	Operating	

Procedures)	 ของแต่ละข้ันตอน	 บันทึกข้อมูลการผลิตพืชสมุนไพร 
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เช่น	ข้อมลูเร่ืองการปลกู	รวมถงึแนวปฏบิตัอิืน่	ๆ 	เพือ่เป็นการประกนัคณุภาพ

การผลิตด้วยตนเอง	และ	การบริหารจัดการบุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน

องค์ความรู้และสุขอนามัย	รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 2.	 การปฏิบัติที่ดีส�าหรับการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร	 Good	

collection	practices	for	medicinal	plants	(GCP)	มีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดการกับการใช้และการอนุรักษ์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน	 เป็นการ

จัดการส�าหรับการเก็บส่วนต่าง	ๆ 	ของพืชมาใช้เป็นยา	เช่น	เปลือก	ราก	

ผล	หรือดอก	จากพืชสมนุไพรท่ีเป็นไม้ยนืต้น	ไม้พุม่	หรอืไม้เถาทีมี่อายยุนื	

ปลูกครั้งเดียวไม่ต้องปลูกทุกปี	เก็บได้ปีละครั้งหรือหลายครั้ง	หรือตาม

ฤดกูาล	เช่น	ลูกสมอไทย	ลกูสมอพเิภก	เถาวลัย์เปรยีง	เป็นต้น	ทัง้นีร้วมถึง	

พืชล้มลุกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 ไม่ได้มีการปลูก	 เช่น	 หญ้าปากควาย	

ลูกใต้ใบ	เป็นต้น	แนวทางการเก็บรวบรวมเน้นกลยุทธ์และการวางแผน

การเกบ็ทีย่ั่งยืน	ค�านงึถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	รวมถงึเรือ่งการปฏบัิติ

หลังการเก็บเกี่ยว	 การแปรรูป	 และการด�าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง	

	 แนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนการจัดการเก็บรวบรวมพชื	ควรรบัประกนั	

การอยูร่อดของประชากรพชืในป่า	ในระยะยาว	(กรณทีีเ่กบ็จากป่า)	และ

แหล่งทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่กีย่วข้อง	แผนการจดัการส�าหรบัการเกบ็ควรมีกรอบ

ก�าหนดการเกบ็เกีย่วทีย่ัง่ยนื	และอธบิายแนวปฏบิตัใินการเกบ็ทีเ่หมาะสม	

กับพืชสมุนไพรแต่ละชนิด	 และส่วนของพืชท่ีใช้	 (ราก	 ใบ	 ผล	 ฯลฯ) 

การเกบ็พชืสมนุไพรอาจท�าให้เกดิปัญหาซับซ้อนต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม	
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ซึง่ต้องได้รบัการแก้ไขในพ้ืนท่ีเป็นกรณไีป	เป็นทีย่อมรบัว่าปัญหาเหล่านี้

จะแตกต่างกนัไปในแต่ละภมูภิาค	ดงัน้ันหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้	จงึอาจ

ไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมด	ผู้จัดท�าข้อก�าหนดการเก็บรวบรวม	สามารถดู

แนวทางเพิ่มเติมได้ที่	 WHO/IUCN/WWF	 Guidelines	 on	 the 

conservation	of	medicinal	plants	

	 ประเทศไทย	พชืสมนุไพรบางส่วนยงัเป็นพชืทีเ่กบ็จากป่า	การเกบ็

ที่มากขึ้นตามความต้องการของตลาด	ท�าให้ละเลยหรือขาดความระวัง

ในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่งยืน	 เช่น	 การโค่นต้นมะขามป้อมในป่า 

เพื่อเก็บผลไปขาย	 ท�าให้จ�านวนต้นลดลง	 ท�าให้ต้องใช้เวลาหลายปีใน

การฟื้นฟู	 ดังนั้นการจัดท�าข้อก�าหนดการปฏิบัติที่ดีส�าหรับการเก็บ

รวบรวมพืชสมุนไพร	 จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งจัดท�าเพื่อ

อนรุกัษ์พชืสมนุไพรให้มกีารใช้อย่างยัง่ยนื	ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่

เกษตรกรรม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้รวบรวมข้อมลูการปลกูและ

การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาชุมชน	 ในหนังสือสมุนไพร 

เชงิเศรษฐกิจเครอืข่ายอินแปง	มพืีชสมนุไพร	11	ชนดิ	ได้แก่	มะขามป้อม 

ลูกสมอไทย	 และเถาวัลย์เปรียง	 เป็นต้น	 ข้อมูลจากภูมิปัญญานี้ท�าให้

เห็นถึงภมูปัิญญาและการตระหนกัในการใช้และอนรัุกษ์	เพือ่ให้มีการใช้

อย่างยั่งยืน	 จึงเป็นท่ีน่าสนใจเร่ิมต้นในการจัดท�าข้อก�าหนดการปฏิบัติ

ที่ดีส�าหรับการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรต่อไป



อบเขตในการจัดท�าการปฏิบัติ
ที่ดีทางการเกษตรเฉพาะชนิด
พืชสมุนไพร 

ข
ปลูกกลางแจ้ง

เมล็ดพันธุ์

กล้าจากเมล็ด
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ขอบเขตในการจัดท�าการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร
เฉพาะชนิดพืชสมุนไพร 

	 มาตรฐานการปฏิบตัจิะต้องระบรุายละเอยีดข้อก�าหนดด้านการ
จัดการกระบวนการผลิตที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติที่ดีทางการผลิตพืช
เพือ่ให้ได้ผลผลติท่ีมคุีณภาพอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องปลอดภยั
สม�่าเสมอทุกรุ่น	 ของการผลิตโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขภาพความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน	 ดังนั้นการจัดท�าจึงประกอบ
ด้วยหัวข้อรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.	 มกีารระบ	ุและยนืยนัชนดิท่ีถกูต้อง	ของสมนุไพรทีน่�ามาปลกู	
(Identification/authentication	of	cultivated	medicinal	plants)	
 2.	 เมล็ด	 และส่วนที่น�ามาเพาะปลูก	 (Seeds	 and	 other	
propagation	materials)	 ต้องระบุที่มาของเมล็ด	 หรือส่วนที่น�ามา
ขยายพันธุ์อื่น	ๆ	เช่น	เก็บเมล็ดพันธุ์เอง	หรือซื้อโดยมีข้อก�าหนดเฉพาะ
(specification)	 ซัพพลายเออร์เมล็ดพันธุ์	 และส่วนขยายพันธุ์อื่น	 ๆ 
ควรให้ข้อมูลที่จ�าเป็นท้ังหมด	 ท่ีเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์คุณภาพ	 และ	
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรนั้น	 ตลอดจนประวัติการผสมพันธุ ์
หากเป็นไปได้	 การขยายพันธุ์หรือวัสดุปลูก	 ควรมีคุณภาพที่เหมาะสม	
และปราศจากการปนเปื้อนและโรคให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้
เพือ่ให้ได้พืชทีสุ่ขภาพดแีขง็แรง	วสัดปุลกูควรมีความทนทาน	หรอืทนต่อ
ปัจจยัทางชวีภาพ	หรอืปัจจยัทีไ่ม่มชีวีติเมลด็พนัธุ	์และวสัดขุยายพนัธุอ่ื์น	ๆ 	
ทีใ่ช้ส�าหรบัการปลกูแบบอนิทรย์ี	ควรได้รบัการรับรองว่าได้มาจากอนิทรย์ี	
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คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์	 ซึ่งรวมถึงเชื้อที่ดัดแปลงพันธุกรรมใด	 ๆ 
ควรเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับระดบัภมูภิาค	และ/หรอื	ระดับประเทศ	
และต้องมฉีลาก	และจดัท�าเอกสารอย่างเหมาะสมตามทีก่�าหนด	ควรใช้
ความระมัดระวังเพ่ือแยกพืชท่ีไม่ต้องการ	 ออกจากกระบวนการผลิต
ทั้งหมด	ต้องหลีกเลี่ยงส่วนขยายพันธุ์ปลอม	ต�่ากว่ามาตรฐาน	และการ
ปลอมปน
 3.	 การปลูก	(Cultivation)	ต้องการการดูแล	และการจัดการ
อย่างเข้มงวด	 โดยสภาวะและระยะเวลาในการเพาะปลูก	 จะแตกต่าง
กันไปตามคุณภาพของพืชสมุนไพรท่ีต้องการ	 หากไม่มีข้อมูลการเพาะ
ปลกูทีต่พีมิพ์	หรือเอกสารแนะน�าใดใด	อาจใช้วธิกีารเพาะปลกูแบบดัง้เดมิ
มาปฏิบัติถ้าเป็นไปได้	มิฉะนั้นควรพัฒนาวิธีการโดยการวิจัย	หลักการ
ดูแลพืชที่ดี	 รวมถึงการหมุนเวียนพื้นที่ปลูก	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม	
ต่อสภาพแวดล้อมและควรปรับสภาพดิน	 เพื่อการเจริญเติบโตของพืช	
เทคนิคการเกษตรกรรมแบบอนุรักษ์	 สามารถน�ามาใช้ได้ตามความ
เหมาะสมโดยจัดท�าข้อก�าหนดเรื่องการเลือกพื้นที่ส�าหรับปลูก	 ดิน 
การชลประทาน	 และการระบายน�้า	 ผลกระทบทางสภาพแวดล้อม 
ทางนิเวศวิทยา	 สังคม	 และสภาพภูมิอากาศ	 การดูแลรักษาและการ
ป้องกันพืช
 4.	 การเก็บเกี่ยว	 (Harvest)	 ระบุวิธีการเก็บเกี่ยวโดยละเอียด	
ควรเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรในช่วงฤดู	 หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อให้
มั่นใจว่าให้ได้วัตถุดิบต้นน�้าที่ดีที่สุด	 เป็นที่ทราบกันดีว่าความเข้มข้น 

ของสารส�าคัญท่ีออกฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกันไป	 ตามขั้นตอนการ
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เจริญเติบโต	และการพัฒนาของพืช	เวลาที่ดีที่สุดส�าหรับการเก็บเกี่ยว	

(คุณภาพสูงสุดฤดูกาล/ช่วงเวลาของวัน)	 ควรก�าหนดตามคุณภาพและ

ปรมิาณของสารส�าคญัทีอ่อกฤทธ์ิทางชวีภาพ	มากกว่าน�า้หนกัผลผลติพืช

โดยรวม	และในระหว่างการเกบ็เกีย่ว	ควรระมดัระวงัไม่ให้มีส่ิงแปลกปลอม	

ไม่ว่าจะเป็น	วัชพืช	หรือ	พืชมีพิษ	ปะปนมากับพืชสมุนไพรที่เก็บเกี่ยว

 5.	 การปฎบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว	มกีารจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว	

และ/หรอืลดความชืน้ทีเ่หมาะสม	และถูกสขุลกัษณะไม่ก่อให้เกิดผลเสยี

ต่อคณุภาพของพืชสมนุไพร	และให้ความชืน้	เป็นไปตามข้อก�าหนดหรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

	 การใช้น�้า	 ล้างพืชสมุนไพรเพื่อก�าจัดสิ่งสกปรกขั้นต้น	 ให้ใช้น�้า

สะอาดทีม่าจากแหล่งน�า้	ทีไ่ม่เสีย่งต่อการปนเป้ือน	น�า้ส�าหรบัใช้ในการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว	ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน	ไม่ปนเปื้อน		

	 สถานที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องสามารถป้องกัน

ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรได้	

ป้องกันสัตว์เล้ียงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะสถานที่ 

เก็บรกัษา	หากมคีวามเสีย่งในการเป็นพาหะน�าโรค	ให้มมีาตรการป้องกนั

 6.	 การจัดเก็บและการขนส่ง	 พืชสมุนไพรแห้งต้องบรรจุใน

ภาชนะบรรจุทีส่ะอาดถูกสขุลกัษณะ	มคีณุสมบัตป้ิองกันไม่ให้พืชสมุนไพร

แห้งเกิดความเสียหาย	ทนทานต่อการจัดการ	การขนส่ง	 และการเก็บ

รักษา		
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	 การบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์	 ควรระมัดระวังให้สมุนไพรที่บรรจุ	
คงสภาพด้านสี	 กล่ิน	 รส	 ตามคุณลักษณะเฉพาะของพืชสมุนไพร 
ชนิดนั้น	 และมีความสม�่าเสมอในรุ่นเดียวกัน	 ทั้งในเร่ืองสายพันธุ์และ
คุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพของพืชสมุนไพร
	 การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง	โดยมข้ีอความท่ีระบใุนเอกสารก�ากบัสนิค้า	ฉลาก	
หรือแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์	ข้อความดังกล่าวต้องมองเห็นได้ง่าย	ชัดเจน	
ไม่หลุดลอก	 ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง	 หรืออาจจะท�าให้เข้าใจผิด 
เกี่ยวกับลักษณะของสินค้า	
	 สถานทีเ่กบ็พชืสมนุไพรต้องถกูสขุลกัษณะ	อากาศถ่ายเทสะดวก	
มีแสงสว่าง	 เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	 สามารถป้องกันความช้ืนจาก
ภายนอก	แสงแดด	และการปนเปื้อนจากวัตถุอันตราย	และสัตว์พาหะ
น�าโรคได้
 7.	 อปุกรณ์และเครือ่งมอื	ต้องเป็นวัสดทุีป่ลอดภยัไม่ปล่อยสารพษิ	
ไม่มีสี	กลิ่น	รส	เข้ามาผสมในวัตถุดิบ	และไม่ดูดซับสาร	หรือกลิ่นของ
วัตถุดิบ	 การออกแบบก่อสร้างและติดตั้ง	 ต้องป้องกันอันตรายด้าน 
สุขอนามัย	 และต้องสามารถท�าความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่ายและทั่วถึง 
แยกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับของเสียหรือพืชสมุนไพรที่ไม่ใช้แล้ว	และไม่ให้
ใช้ส�าหรับพืชสมุนไพรที่ใช้ได้	
	 จดัให้มีสถานทีเ่กบ็รกัษาอปุกรณ์ในการเกบ็เกีย่วและการปฏบิตัิ
หลงัการเกบ็เกีย่ว	และภาชนะบรรจุ	ให้เป็นสดัส่วน	โดยแยกออกจากปุ๋ย	

และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน�าโรค	
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 8.	 การประกนัคณุภาพ	ปฏิบตัติามมาตรการการประกนัคณุภาพ	
และควรได้รบัการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ	โดยการตรวจเยีย่มสถานที่
เพาะปลกู	และสถานทีแ่ปรรปูโดยผูเ้ชีย่วชาญ	ซึง่เป็นตวัแทนของผูผ้ลติ
สมนุไพรและผูซ้ือ้	และผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานก�ากบัดูแลระดบั
ประเทศ	และ/หรือระดับท้องถิ่น
 9.	 	เอกสาร		เพือ่ประกนัคณุภาพการผลติวตัถดุบิสมนุไพร	ควรมี
เอกสารขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(SOP:	Standard	Operating	Procedures)	
ของแต่ละขั้นตอน	และเอกสารบันทึกการผลิตพืชสมุนไพร	เช่น	ข้อมูล
เรื่องการปลูก	
 10.		บุคลากร(Personnel)	ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมด	
เช่น	ผูป้ลกู	ผูเ้กบ็สมนุไพร	ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ	และได้รบัการอบรม
อย่างสม�า่เสมอ	บุคลากรผูป้ลกูควรมคีวามรูเ้รือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัพชืสมนุไพร	
ท่ีปลูกเพียงพอ	 ซึ่งรวมถึงการจ�าแนกทางพฤกษศาสตร์	 (ลักษณะพืช)	
การเพาะปลูก	และข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อม	(ชนดิของดนิ	ค่า	pH	ของดนิ	
ความอดุมสมบรูณ์ระยะห่างของพชื	และ	แสง)	ตลอดจนวธิกีารเกบ็เกีย่ว	
และการเก็บรักษาบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ ์
การเพาะปลูก	การเก็บเกี่ยว	และขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว	ต้องรักษา
สุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม	 และควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
สุขอนามัย	 ส�าหรับการใช้สารเคมีทางการเกษตรผู้ปฏิบัติการต้องเป็น
บคุลากรทีไ่ด้รบัการฝึกอบรม	และขณะปฏบัิตกิารควรสวมชดุป้องกนัที่
เหมาะสม	(เช่น	ชุดเอ๊ียม	ถุงมอื	หมวกกนันอ็ค	แว่นตา	หน้ากาก)	บุคลากร
ควรได้รับค�าแนะน�าในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองด้าน 
สิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร	และการดูแลทางการเกษตร
ที่เหมาะสม



อมูลทางวิชาการฟ้าทะลายโจรข้
 ผล

ใบ

ดอก
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ข้อมูลทางวิชาการฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยำศำสตร์	:	Andrographis paniculata
    (Burm.f.)	Wall.	ex	Nees4

วงศ์	:	Acanthaceae
ชือ่วทิยำศำสตร์พ้อง	:	Andrographis paniculata var.
     glandulosa Trimen, Justicia paniculata 
	 	 	 	 	 Burm.	f.,	J. latebrosa	Russel	ex	Wall5

     J. stricta Lam.	ex	Steud.
ชื่อท้องถิ่น	:	ฟ้าทะลายโจร	น�้าลายพังพอน		หญ้ากันงู6

ชื่อท้องถิ่นอื่น	:	The	Creat,	King	of		Bitters,	Indian	snake	grass 
	 	 	 (อังกฤษ),	Green	chireta	(สแกนดิเนเวีย),	Chirette	 
	 	 	 verte,	Roi	des	amers	(ฝร่ังเศส),	Chiorta	Kalmegh	 
	 	 	 (อัสสัม),	 Chuan	 Xin	 Lian,	 Si-Pang-Ki	 (จีน), 
	 	 	 Senshinren	 (ญี่ปุ่น),	 La-Sa-Bee	 (ลาว),	 Se-ga-gyi	 
	 	 	 (พม่า),	Hempedu	Bumi	(มาเลเซยี),	Xuyên	Tâm	Liên	 
	 	 	 (เวียตนาม)7,	 Bitterweed	 (สิงคโปร์)8,	 Sambiroto,	 
	 	 	 Sambiloto	(อินโดนีเซีย)9
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
	 ไม้ล้มลุกฤดูเดียว	 สูงได้ถึง	 100	

เซนติเมตร	ล�าต้น	กิ่งก้าน	เป็นสี่เหลี่ยม	ใบ	

เป็นใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปใบหอก	กว้าง	

1-2.5	เซนตเิมตร	ยาว	4-10	เซนตเิมตร	โคน

และปลายใบแหลม	 ขอบใบเรียบหรือเป็น

คลื่นเล็กน้อย	เนื้อใบสีเขียวเข้ม	ก้านใบยาว	

2-8	มิลลิเมตร	
	 ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ออกที่
ซอกใบ	 และปลายกิ่ง	 ช่อแยกแขนง	 ดอก
ขนาดเล็กและยาวประมาณ	 1	 เซนติเมตร	
ดอกย่อยกลีบเชื่อมติดกัน	 ปลายแยกเป็น 
2	ปาก	ปากบนมี	2	กลีบ	ปากล่าง	3	กลีบ		
กลบีดอกสขีาว	สองกลบีข้างมแีถบสม่ีวงแดง	
และกลีบกลางมีแต้มสีม่วงตรงกลางกลีบ	
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	 ผลเป็นฝักรปูทรงกระบอกเส้น
ผ่านศูนย์กลางยาว	 3-4	 มิลลิเมตร 
ยาว	 1-1.5	 เซนติเมตร	 ยาวได้ถึง 
2	 เซนติเมตร	 เม่ือแก่	 ฝักจะแตกออก
เป็น	2	ซีก		
	 เมล็ด	 สีน�้าตาล	 รูปไข่กว้าง 
ผิวขรุขระ	 มีเมล็ดประมาณ	 6	 เมล็ด 
ต่อช่อง

	 ฟ้าทะลายโจรขมกว่าบอระเพ็ด	เมือ่ทดลองวดัความขมโดยการ

ชมิรส	ซึง่วดัเปรยีบเทียบกบัรสขมของสารมาตรฐานควนินิไฮโดรคลอไรด์	

พบว่า	ฟ้าทะลายโจรมีค่ารสขม	เท่ากับ	1042	หน่วย/กรัม	ซึ่งมากกว่า

บอระเพ็ด	 (Tinospora	 crispa	 Miers)	 ที่มีค่ารสขมเท่ากับ	 335 

หน่วย/กรัม10  
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	 ส่วนท่ีใช้	ส่วนเหนอืดนิ	(aerial	parts)	หรอื	ใบแห้ง	หรือ	ใบสด
	 สรรพคณุตำมกำรแพทย์แผนไทย	ฟ้าทะลายโจรมีรสขมจดั	เยน็	
ใช้ส�าหรับ	 แก้ไข้	 ร้อนใน	 แก้ไอ	 ส่วนใหญ่น�ามาใช้แบบสมุนไพรเดี่ยว 
ไม่พบในบันทึกคัมภีร์แพทย์แผนไทย	พบเป็นต�ารับชื่อ	ต�ารับยาประสะ
ฟ้าทะลายโจรในหนังสือต�ารายาประสะ11

องค์ประกอบทางเคมีในฟ้าทะลายโจร7,12,13

	 ส่วนเหนอืดนิของฟ้าทะลายโจรมสีารหลายกลุ่ม	ได้แก่	diterpene		
lactones,	 diterpene	 glycosides,	 flavonoids,	 และ	 flavonoid	
glycosides	โดยสารกลุ่มไดเทอร์ปีนแลคโตน	(diterpene	lactones)	
เป ็นกลุ ่มที่มีความส�าคัญและแสดงฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา	 ได ้แก  ่
แอนโดรกราโฟไลด์	 (andrographolide),	 นีโอแอนโดรกราโฟไลด์	
( neoand rog r apho l i de ) , 	 ดี ไ ฮ โดรแอนโดรกรา โฟ ไลด  ์
(dehydroandrographolide)	หรอื	14-deoxy-11,12-didehydroan-
drographolide	(DDA)	และตวัอ่ืนๆ	เช่น	ไดดอีอกซีแอนโดรกราโฟไลด์	
(dideoxyandrographolide)	หรือ	andrograpanin	สารแลคโตนอืน่	ๆ
ที่พบในปริมาณน้อย	 ได้แก่	 แอนโดรกราฟิไซด์	 (andrographiside) 
ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์	(14-deoxyandrographolide)14	เป็นต้น	

นอกจากนี้	พบสารกลุ่มฟลาโวน	(flavone)	เช่น	
โอรอกซลิิน	(oroxylin)	แอนโดรกราฟิดนิ	เอ	
(andrographidin	A),	5-hydroxy-7,	2’,	
6’-trimethoxyflavone
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โครงสร้างสารส�าคัญจากฟ้าทะลายโจร	

ที่มา:หนังสือองค์ความรู้จากงานวิจัยสมุนไพรไทย	10	ชนิด15	และ	Chromadex16

 กำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร

	 แอนโดรกราโฟไลด์	ละลายได้ดใีน

เอทานอลร้อน	ละลายได้เลก็น้อยในเมทานอล

และเอทานอลในอุณหภูมิห้อง	 ไม่ค่อยละลายในคลอโรฟอร์มและไม่

ละลายน�้า	 ในสารละลายน�้าจะไม่คงตัว	 เน่ืองจากถูก	 hydrolysis, 

open	 loop	 และ	 isomerization	 ส่วนใหญ่จะคงตัวดีที่อุณหภูมิต�่า 

ค่าความเป็นกรดด่างที่	 pH	 ระหว่าง	 3-5	 แอนโดรกราโฟไลด์	 และไม่

คงตัวในสภาวะที่เป็นด่าง17	 สารสกัดด้วยเอทานอล	 50%	 สามารถ 

สกัดแอนโดรกราโฟไลด์ได้มากท่ีสุด	 น�้าสกัดได้น้อยที่สุด18	 แต่ในทาง

อุตสาหกรรม	 อาจต้องใช้แอลกอฮอล์เปอร์เซนต์สูงกว่า	 50%	 เพื่อลด

ระยะเวลาและต้นทุนการท�าให้แห้ง	 และการใช้น�้าเปอร์เซนต์สูงอาจ 

มีปัญหากระทบต่อการสลายตัวของแอนโดรกราโฟไลด์
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ฟ้าทะลายโจรกับหลักฐานทางวิชาการส�าหรับการใช้ในโควิด 19
	 Coronavirus	Disease-2019	หรือ	COVID-19	ซึง่เกดิจากไวรสั	

SARS-CoV2	 เป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ	 จึงมีการน�า

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาศึกษาฤทธิ์ในการต้านไวรัสชนิดนี้	 โดยท�าใน

แบบจ�าลอง	(in	silico	model)	เพื่อดูข้อมูลจาก	molecular	docking		

ต่อโครงสร้างของไวรัส	SARS-CoV-2	พบว่า	แอนโดรกราโฟไลด์	มีฤทธิ์

ในการยบัยัง้ตวัไวรสั	โดยการท�านายโครงสร้างในการเข้าจบัของ	SARS-

CoV-2	Mpro,	S-spike	protein,	ACE2	receptor,	RdRp,	N-protein	

RNA-binding	 domain19-24	นอกจากนี้	 ยังพบว่ามีอนุพันธุ์บางตัวเช่น	

ยังจับกับโปรตีนบางชนิดของเชื้อไวรัสได้	 ประกอบกับรายงานฤทธิ์ 

สารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการต้านไวรัสได้หลายชนิดในระดับ	in	vitro	

ได้แก่	 dengue	 virus,	 chikungunya,	 zika	 และ	 influenza25-28

ยิง่ไปกว่านัน้มกีารศกึษาว่าฟ้าทะลายโจรมคีวามสามารถทีจ่ะยบัเช้ือไวรัส	

โดยท�าในเซลล์ปอดของมนษุย์	human	lung	epithelial	cells	(Calu-3)	

ให้ตดิเช้ือโควดิ	พบว่า	ทัง้สารสกัดฟ้าทะลายโจรและ	แอนโดรกราโฟไลด์	

มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือไวรัสได้29,30	 และฤทธิ์ต้านการเพิ่มจ�านวนของเชื้อไวรัส	

(antiviral	test)	แต่ไม่มีฤทธิ์ในการยั้บยั้งการติดเชื้อไวรัส	จึงไม่แนะน�า

ให้ใช้ในการป้องกัน	
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	 การศึกษาน�าร่องเพื่อก�าหนดขนาดที่เหมาะสม	 โดยเก็บข้อมูล

อาสาสมคัรผูป่้วยโควิด-19	อาการแสดงระดบัความรนุแรงน้อย	จ�านวน	

6	 ราย	 อายุเฉลี่ย	 31.0	 ±	 11.8	 ปี	 ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 

ร่วมกบัสารสกดัฟ้าทะลายโจร	ทีม่แีอนโดรกราโฟไลด์	ครัง้ละ	60	มลิลกิรมั	

วนัละ	3	ครัง้	(รวมเป็น	180	มลิลิกรัมต่อวัน)	นาน	5	วนั	พบว่าความรนุแรง

ของอาการไอ	 อาการเจ็บคอ	 ความถี่ของการไอ	 ปริมาณเสมหะ	 และ	

ความรนุแรงของอาการปวดศรีษะลดลงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิผูป่้วย	

3	ราย	ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่	5	ของการรักษา	4	รายไม่พบอาการ

ไม่พึงประสงค์ใด	 1	 รายท่ีมีค่า	 Alanine	 Aminotransferase	 (ALT) 

เพิ่มสูงเป็น	1.7	เท่าของค่าปกติในวันที่	5	ของการรับประทานยา	และ

อีก	1	รายที่มีแนวโน้มของค่า	Aspartate	aminotransferase	(AST)	

และ	ALT	 สูงข้ึนแต่ไม่เกนิค่าปกต	ิและกลบัสูค่่าปกต	ิหลงัจากสิน้สดุการ

รักษา	 เมื่อศึกษาระดับของ	 cytokines	 ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 

พบว่าระดับของกลุ่ม	adaptive	และ	pro-inflammatory	cytokines,	

growth	factor	และ	chemokine	ลดลง	ระดบัของ	anti-inflammatory	

cytokines,	growth	factor	และ	chemokine	บางชนิดเพิ่มขึ้น

	 ธนัวาคม	2563	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก	

ได้ร่วมมือกับ	9	โรงพยาบาลของรัฐ	สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ได้แก่	

โรงพยาบาลสมทุรสาคร	โรงพยาบาลกระทุม่แบน	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	

โรงพยาบาลนครปฐม	 โรงพยาบาลบ้านโป่ง	 โรงพยาบาลราชบุร ี

กเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	จ�าลองการจับระหว่างตัวรับ	(Receptor)	ซึ่งเป็นโปรตีน	กับลิแกนด์	(Ligand)หรือสับสเตรต์	

(Substrate)	ซึ่งเป็นยาหรือสารจากสมุนไพร	แล้ว	ค�านวณ	คาดการณ์การจับกันแบบ	3	มิติ
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โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 โรงพยาบาลปทุมธานี 

และโรงพยาบาลแม่ระมาด	จ่ายยาฟ้าทะลายโจรทีม่แีอนโดรกราโฟไลด์	

180	มิลิกรัมต่อวัน	แบ่งให้	3	เวลา	ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19	ที่มีอาการ

รุนแรงน้อย	ร่วมกับการรักษาทางแผนปัจจุบัน	พบว่า	ผู้ป่วย	306	คน 

มอีาการดขีึน้ตัง้แต่วนัท่ี	1-5	ตาม	ล�าดบั	และไม่พบผลข้างเคยีงทีร่นุแรง	

ส่วนผู้ป่วยอีก	3	รายเกิดภาวะปอดอักเสบ	 (0.97%)	 เมื่อเปรียบเทียบ

กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19	ที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร	ผู้ป่วย	77	จาก	

526	 ราย	 (14.64%)	มีอาการรุนแรงขึ้น	 เช่น	มีภาวะปอดอักเสบหรือ 

ใส่ท่อช่วยหายใจ	ได้	ค�านวณ	number	needed	to	treat	มีค่าเท่ากับ	

7.32	หมายถึง	การให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด	ทุก	ๆ	8	คน	จะ

สามารถลดการเกิดเป็นภาวะปอดอักเสบ	ได้	1	คน	และ	RR	=	0.057	

(0.018-0.183)	p	<	0.001	ถือเป็น	protective	exposure	โดยการให้

ยาฟ้าทะลายโจรสามารถลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้	94.3%31 

	 การทดสอบประสิทธิผลของการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษา 

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	 COVID-19	 กลุ่มท่ีมีอาการรุนแรงน้อยและไม่ได้รับยา

ต้านไวรัส	โดยกลุ่มควบคุม	กลุ่มที่	2	และ	3	ได้รับฟ้าทะลายโจรรูปแบบ

ผงบรรจุแคปซูลเทยีบเท่ากบัการได้รบัสารแอนโดรกราโฟไลด์		60	และ	

180	มิลลิกรัมต่อวัน	กลุ่มที่	4	และ	5	ได้รับฟ้าทะลายโจรรูปแบบสกัด

ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์		60	และ	180	มิลลิกรัมต่อวัน	ผลปรากฏว่า

กลุ่มที่ได้รับฟ้าทะลายโจรทั้งรูปแบบผงบรรจุแคปซูล	หรือรูปแบบสกัด	

มอีาการดขีึน้ตัง้แต่วนัแรกท่ีได้รับฟ้าทะลายโจร	และไม่พบอาการแสดงใด	
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ตั้งแต่วันที่	7	ในส่วนกลุ่มควบคุมไม่พบอาการแสดงในวันที่	7	จ�านวน

ร้อยละ	53.8	และยงัพบว่า	ฟ้ำทะลำยโจรรปูแบบผงบรรจแุคปซลูช่วย

ลดอำกำรปวดศรีษะ	ปวดกล้ำมเน้ือ	และลดน�ำ้มูกได้ดกีว่ำฟ้าทะลายโจร

แบบสกัด	 ในทางกลับกันฟ้ำทะลำยโจรแบบสกัดมีประสิทธิผลลด

อำกำรเจบ็คอ	ลดควำมถี	่ควำมรนุแรงในกำรไอ	และลดปัญหำกำรรบัรส	

รบักลิน่ได้ดกีว่ำฟ้าทะลายโจรรปูแบบผงบรรจแุคปซลู	โดยฟ้าทะลายโจร

รูปแบบสกัด	 180	 มิลลิกรัมต่อวันมีประสิทธิผลในการลดความถี่ 

ความรุนแรงในการไอ	ได้ดีกว่าขนาด	60	มิลลิกรัมต่อวัน	ไม่พบอาการ

ไม่พึงประสงค์ในฟ้าทะลายโจรรูปแบบผงบรรจแุคปซลูและแบบสกดั32 

	 ฟ้าทะลายโจรถูกน�ามาเป็นส่วนหนึง่ในแนวทางเวชปฏิบตั	ิการวนิจิฉยั	

ดูแลรกัษา	และป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล	กรณผีูป่้วยตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	2019	(COVID-19)	ส�าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขโดย	

กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	(2564)	ทีมี่ค�าแนะน�าส�าหรบัผูใ้หญ่

ให้รับประทานให้ได้สารแอนโดรกราโฟไลด์	 180	 มิลลิกรัมต่อวัน 

โดยแบ่งให้	3	ครัง้ก่อนอาหาร	ตดิต่อกนั	5	วนั	โดยทีก่ารใช้ฟ้าทะลายโจร

ถกูแนะน�าให้เริม่รบัประทานเรว็ทีส่ดุหลงัตดิเชือ้	SARS-CoV-2	ส�าหรบัเดก็	

ยงัไม่แนะน�าให้ใช้	เนือ่งจากยงัไม่มข้ีอมลูท่ีเพียงพอ	และไม่แนะน�าให้ใช้

ในผู้ที่มีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจร	 หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร	 และม ี

ข้อควรระวังต่าง	ๆ	ตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ33
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	 ข้อเท็จจริงเรื่อง	ฟ้ำทะลำยโจรป้องกันตับจำกสำรพิษ	
 (Hepatoprotective effect) 
	 สารสกัดแอลกอฮอล์		สารสกัดน�้า	และ	สารแอนโดรกราโฟไลด์	
ป้องกันตับจากสารพิษต่าง	ๆ	เช่น	เอทานอล	อะเซตามิโนเฟน	เป็นต้น	
และยงัเพ่ิมจ�านวนเซลล์ตบัในหลอดทดลอง	อาจจะช่วยกระตุน้การแบ่ง
ตัวใหม่จากการถูกท�าลาย	กระตุ้นการหลั่งน�้าดี	ลดการคั่งของน�้าดีและ
เร่งการขับสารพิษออกจากตับ34-40	14-deoxy-11,12-	didehydroan-
drographolide	 (DDA)	 อาจช่วยบรรเทาอาการตับอักเสบจากไขมัน
พอกตับ	(steatohepatitis)	ที่เกิดจากอาหารไขมันสูง	(high	fat	high	
cholesterol)	 และลดการบาดเจ็บที่ตับด้วยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ

ต้านการอักเสบ41	 ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะน�ามาศึกษาเพื่อน�าไปใช้เป็น

สมุนไพรปกป้องตับ	 แต่เนื่องจากการวิจัยเหล่านี้เป็นการวิจัยในหลอด

ทดลองและในสตัว์ทดลอง	ขนาดยาท่ีให้ไม่สูง	และเป็นการให้ยาระยะสัน้	

ดังนัน้จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการกินฟ้าทะลายโจรในขนาดสงู	ตดิต่อกนั	

ไม่เกิดปัญหาต่อตับ	
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ข้อก�าหนดคุณภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
	 ต�ารามาตรฐานยาสมนุไพร	2020	Thai	Herbal	Pharmacopoeia	

(THP)48	ได้ก�าหนดมาตรฐานวตัถดุบิฟ้าทะลายโจรทีใ่ช้ส�าหรบัการผลติยา	

ดังนี้

 1.	 ปรมิาณแลคโตนรวมค�านวณเป็นแอนโดรกราโฟไลด์	ไม่น้อยกว่า	

6.0	%	โดยน�้าหนัก

 2.	 ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า	1.0	%	โดยน�้าหนัก

 3.	 ปริมาณสิ่งแปลกปลอม		ไม่เกิน	2.0%	โดยน�้าหนัก

 4.	 ปริมาณความชื้น	ไม่เกิน	11.0%	โดยน�้าหนัก

 5.	 การปนเปื้อนโลหะหนัก	4	ชนิด49	ซึ่งเป็นข้อก�าหนดที่ใช้กับ

พืชสมุนไพรทุกชนิด

	 	 5.1)	สารหนูทั้งหมด	(total	arsenic)	ไม่เกิน	4.0	มิลลิกรัม 

	 	 	 ต่อกิโลกรัม

	 	 5.2)	แคดเมยีม	(cadmium)	ไม่เกิน	0.3	มลิลกิรัมต่อกโิลกรมั

	 	 5.3)	ตะกั่ว	(lead)	ไม่เกิน	10.0	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

	 	 5.4)	ปรอททั้งหมด	(total	mercury)	ไม่เกิน	0.5	มิลลิกรัม 

	 	 	 ต่อกิโลกรัม

 6.	 ปริมาณสูงสุดของจุุลินทรีย์ที่ยอมรับได้48

	 	 6.1)	จ�านวนเชื้อจุลินทรีย์แอโรบิกทั้งหมด	ไม่เกิน	5.0x105  

	 	 	 cfu/g	(จ�านวนโคโลนีต่อกรัม)
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ขส่ิงแปลกปลอม	(foreign	matter)	หมายถึง	ชิน้ส่วนของพชืชนดิอืน่	และชิน้ส่วนอืน่ของพชืนีแ้ต่ไม่ใช่ส่วนท่ีต้องการ	นอกจากนัน้	
อาจรวมกรวด	หิน	ดิน	ทราย	ไม่ควรพบ	เชื้อราที่มองเห็นได้	(visible	mold)	แมลงมีชีวิต		(live	insect)	ชิ้นที่มีร่องรอยการเข้า
ท�าลายของแมลง	(insect-damaged	matter)	หลงัการเกบ็รักษา	ซากแมลง	(dead	insects)	ชิน้ส่วนแมลง	(insect	fragments)	
ขนสัตว์		สิ่งขับถ่ายจากสัตว์	(animal	excreta)

	 	 6.2)	จ�านวนยีสต์และราทั้งหมดไม่เกิน	5.0x104	cfu/g	

	 	 6.3)	จ�านวนแบคทเีรยีแกรมลบทีท่นต่อน�า้ดไีม่เกนิ	103	ต่อกรมั

	 	 6.4)	เอสเชอริเชีย	 โคไล	 (Escherichia coli)	 ไม่พบใน 

	 	 	 ตัวอย่าง	1	กรัม	

	 	 6.5)	คลอสตริเดียม	(Clostridium spp.)	ไม่พบในตัวอย่าง	 

	 	 	 1	กรัม	

	 	 6.6)	แซลโมเนลลา	(Salmonella spp.)	ไม่พบในตัวอย่าง	 

	 	 	 10	กรัม

หมำยเหตุ

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขส�าหรับผลติภัณฑ์สมนุไพร	ก�าหนด

เฉพาะรายการ	6.4-6.649

 

	 มำตรฐำนสำรสกัดฟ้ำทะลำยโจร

	 สารสกดัฟ้าทะลายโจรในรูปแบบผง	(powdered	andrographis	

extract)	มสีารแอนโดรกราโฟไลด์	(andrographolide)	ไม่น้อยกว่า	6%	

โดยมวลของสารสกดั	และมปีรมิาณสาร	14-ดอีอกซ-ี11,12-ไดดไีฮโดรแอน	

โดรกราโฟไลด์	 (14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide) 

ไม่มากกว่า	15%	ของปริมาณสารไดเทอร์พีนแลคโตนรวม	(total	diterpene	

lactones)50
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	 มำตรฐำนฟ้ำทะลำยโจรตำมต�ำรำยำประเทศอังกฤษ
 (British Pharmacopoeia)

	 ส่วนเหนือดินแห้ง	ที่ประกอบด้วยใบ	ล�าต้น	ส่วนของดอก	และ

ผล	มี	andrographolide	และ	14-deoxy-11,12-didehydroandro-

grapholide	รวมกันไม่น้อยกว่า	0.80	%	โดยน�้าหนัก

	 มำตรฐำนฟ้ำทะลำยโจรตำมต�ำรำยำประเทศสหรัฐอเมริกำ
 (United State Pharmacopoeia)

	 ส่วนใบและล�าต้นแห้ง	ท่ีม	ีไดเทอร์ปีนแลคโตนรวมกนั	ซึง่รวมถงึ 

andrographolide,	 neoandrographolide,	 14-deoxy-11,12- 

didehydroandrographolide	และ	andrograpanin	ไม่น้อยกว่า	1.0%
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ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ของยาฟ้าทะลายโจร
	 ในประเทศไทย	ได้มกีารอนญุาตให้ยาฟ้าทะลายโจรชนดิผงบรรจุ

แคปซูล	หรือ	ตอกเม็ด	ขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพร	และสารสกัด

ฟ้าทะลายโจร	 จัดเป็นยาพัฒนาที่อิงองค์ความรู้แผนไทย	ประเภทขาย

ทัว่ไป51	หรอืขายในสถานทีม่ใีบอนญุาต	หรอืสถานพยาบาล	โดยมีขนาด

และวธิใีช้	ทีแ่ตกต่างกนัตามข้อบ่งใช้	ทีป่ระกาศในบัญชยีาหลักแห่งชาติ	

ดังนี้

ข้อบ่งใช้

บรรเทำอำกำรไข้

บรรเทำอำกำรท้องเสียชนิดท่ี

ไม่เกิดจำกกำรติดเช้ือ	 เช่น	

อจุจำระไม่เป็นมกู	หรอืมีเลอืดปน

บรรเทำอำกำรเจ็บคอ	บรรเทำ

อำกำรของโรคหวดั	(common	

cold)	เช่น	เจ็บคอ	ปวดเมื่อย

กล้ำมเนื้อ

ขนำดและวิธีใช้	

รับประทานครั้งละ	1-1.5	กรัม	วันละ	4	ครั้ง	หลัง

อาหารและก่อนนอน52

รบัประทานคร้ังละ	500	มลิลกิรมั-2	กรมั	วนัละ	4	ครัง้	

หลังอาหารและก่อนนอน

ผงยาท่ีมสีารส�าคัญ	total	lactone	โดยค�านวณเป็น	

andrographolide	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	6.0	โดยน�า้หนกั	

(w/w)	และปรมิาณ	andrographolide	ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	1.0	โดยน�า้หนกั	(w/w)	รบัประทานครัง้ละ	

1.5-3	กรัม	วนัละ	4	ครัง้	หลงัอาหาร	และก่อนนอน53

สารสกดั	ทีม่	ีandrographolide	60-120	มลิลกิรมั	

ต่อวัน	โดยแบ่งให้วันละ	3	ครั้ง54
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ข้อห้ำมและข้อควรระวัง

 เนือ่งจากฟ้าทะลายโจรเป็นสมนุไพรทีม่ปีระสทิธภิาพด	ีแตอ่าจ

ท�าให้เกดิปัญหาต่อสุขภาพได้	กระทรวงสาธารณสขุจงึได้	ก�าหนดข้อห้าม	

ข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนใช้ยา

ข้อห้ำมใช้		 -	ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร

	 	 	 -	 ห้ามใช้ในหญิงตัง้ครรภ์และหญงิให้นมบตุรเนือ่งจากอาจ 

	 	 	 	 ท�าให้เกิดทารกวิรูปได้	กรณีบรรเทาอาการเจ็บคอ	 เพิ่ม 

	 	 	 	 ข้อห้ามใช้ดังต่อไปนี้

	 	 	 -	ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรส�าหรับ	 แก้เจ็บคอในกรณีต่าง	 ๆ 

	 	 	 	 ต่อไปนี้	

	 	 	 -	ผูป่้วยทีม่อีาการเจบ็คอเนือ่งจากตดิเชือ้	Streptococcus	 

	 	 	 	 group	A	

ข้อบ่งใช้

ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด	 19	 ที่มี

ควำมรุนแรงน้อย	 เพื่อลดกำร

เกิดโรคที่รุนแรงโดยมีเงื่อนไข		

	 1.	ใช้ได้โดยผูป้ระกอบวชิำ	

ชีพเวชกรรม		

	 2.	มีกำรติดตำมประเมิน

ประสทิธิผลและควำมปลอดภยั

หลังกำรใช้อย่ำงเป็น	ระบบ

ขนำดและวิธีใช้	

ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร	 รูปแบบแคปซูล	

(Capsule)	หรอื	เมด็	(Tablet)	รบัประทานในขนาด

ยาที่มีปริมาณ	andrographolide	180	มิลลิกรัม	

ต่อวนั	โดยแบ่งให้วนัละ	3	ครัง้	ยาจากผงฟ้าทะลายโจร	

รูปแบบแคปซูล	(Capsule)	หรือ	ยาเม็ด	(Tablet)	

รบัประทานในขนาดยาทีม่ปีรมิาณ	andrographolide	

180	มิลลิกรัม	ต่อวัน	โดยแบ่งให้วันละ	3	ครั้ง54
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	 	 	 -	ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ	 เนื่องจากเคยติดเชื้อ	 

	 	 	 	 Streptococcus	group	A

	 	 	 -	ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค

	 	 	 -	ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย 

	 	 	 	 และมีอาการรุนแรง	เช่น	มีตุ่มหนองในคอ	มีไข้สูง	และ 

	 	 	 	 หนาวสั่น	

ข้อควรระวัง	 -	หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท�าให้แขนขาม ี

	 	 	 	 อาการชาหรืออ่อนแรง

	 	 	 -	หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน	3	วัน	แล้วไม่หาย	หรือ	 

	 	 	 	 มีอาการรนุแรงขึน้ระหว่างใช้ยา	ควรหยดุใช้และพบแพทย์

	 	 	 -	ควรระวังการใช้ยานี้ร ่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม 

	 	 	 	 (anticoagulants)	และยาต้านการจบัตวัของเกลด็เลอืด	 

	 	 	 	 (antiplatelets)	

	 	 	 -	ควรระวงัการใช้ยานีร่้วมกบัยาลดความดนัเลอืดเพราะ 

	 	 	 	 อาจเสริมฤทธิ์กันได้	

	 	 	 -	ควรระวงัการใช้ยานีร่้วมกบัยาทีก่ระบวนการเมแทบอลซิมึ	 

	 	 	 	 ผ่านเอนไซม์	Cytochrome	P450	(CYP450)	เนือ่งจาก 

	 	 	 	 ฟ้าทะลายโจรมฤีทธิย์บัยัง้เอนไซม์	CYP1A2,	CYP2C9	 

	 	 	 	 และ	CYP3A4
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อำกำรไม่พึงประสงค์	อาจท�าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร	

เช่น	ปวดท้อง	ท้องเดิน	คลื่นไส้	เบื่ออาหาร	วิงเวียนศีรษะ	ใจสั่น	และ

อาจเกิดลมพิษได้

หมำยเหตุ

 1.	 ฟ้าทะลายโจรท�าให้ความดันเลือดลดลง	 สาร	 14-deoxy 

-11,12-didehydroandrographolide	 (DDA)	 ลดอัตราการเต้นของ

หัวใจห้องบนขวา	 ต้าน	 NE	 และลดความดันโลหิตช่วงบนและพบว่ามี

ความแรงมากกว่าแอนโดรกราโฟไลด์55,56	 ผู ้ป ่วยบางรายจึงอาจ 

เกิดความดันโลหิตลดลงได้หากรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีสาร	 DDA 

ในปริมาณสูง	 ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้นาน	 ดังนั้นจึงมีค�าแนะน�าว่า

ไม่ควรกินยาฟ้าทะลายโจรที่เก็บไว้เป็นเวลานาน57,58 

 2.	 DDA	 และ	 แอนโดรกราโฟไลด์59,60	 ยับยั้งการจับตัว 

ของเกร็ดเลือด	 ยิ่งได้รับยาซ�้านาน	 ก็มีโอกาสเกิดมากขึ้น	 พบว่า 

แอนโดรกราโฟไลด์	มีฤทธิ์น้อยกว่า	DDA	ดังนั้นจึงควรใช้ฟ้าทะลายโจร

อย่างระมดัระวงั	ไม่ใช้ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน	ในคนทีม่ปัีญหาภาวะเลอืด

ออกผิดปกติ	 (bleeding	 disorders)	 หรือ	 คนที่ต้องใช้ยาสลาย 

ลิ่มเลือด



อมูลการปลูกและการเก็บเกี่ยว
พืชสมุนไพรตามองค์ความรู้ชุมชน
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ข้
 ตัวอย่างใบ

สายพันธุ์ที่ปลูก

แปลงที่ปลูก
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ข้อมูลการปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
ตามองค์ความรู้ชุมชนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร47

ข้อมูลการปลูก การเก็บเกี่ยวและคุณภาพฟ้าทะลายโจร
	 เนื่องจากในประเทศไทยมีการปลูกฟ้าทะลายโจร	 ทั่วทุกภาค	

และเกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปลูกมาเป็นเวลานาน 

จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	 ท�าให้ทราบได้ว่า	 วัตถุดิบจาก

ภาคต่าง	ๆ	มีคุณภาพที่ดี	คือ	มีสารแลคโตนสูงถึง	10-12%	มากกว่า

มาตรฐาน	ในต�ารามาตรฐานยาสมุนไพรซึ่ง	ก�าหนดไว้	ไม่น้อยกว่า	6%	

โดยน�้าหนัก	 และเคยมีรายงานว่าใบมีแอนโดรกราโฟไลด์	 สูงถึง	 5% 

แต่ยังไม่มีการวิจัยและรวบรวมข้อมูลท่ีชัดเจน	 จากสภาวะการระบาด

ของโควิด	 มีงานวิจัยและน�าฟ้าทะลายโจรมาใช้โดยค�านึงถึงปริมาณ 

แอนโดรกราโฟไลด์	ซึ่งใช้ในขนาดที่สูงถึง	180	มิลลิกรัมต่อวัน	จึงท�าให้

มคีวามต้องการวตัถดุบิท่ีมแีอนโดรกราโฟไลด์สงูมากขึน้	ด้วยธรรมชาติ
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ของฟ้าทะลายโจรท่ีเป็นวชัพืช	สามารถข้ึนได้ง่ายตามธรรมชาตโิดยทัว่ไป	
และเกษตรกรส่วนใหญ่มกัปลกูผสมผสานกบัพชือ่ืน	ๆ 	โดยไม่ต้องลงทนุ
เพิ่มเติม	และยังพบว่าไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน	ท�าให้เป็นการเพิ่ม 
รายได้ของเกษตรกร	เสริมจากการปลกูพืชหลกั	ดงันัน้จงึเป็นทีน่่าสนใจ
ที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้การปลูกฟ้าทะลายโจรจากชุมชนต่าง	 ๆ	
เพือ่บนัทกึแนวปฏิบตัท่ีิดทีางการปลูก	การเก็บเกีย่ว	รวมทัง้กระบวนการ
หลงัการเกบ็เกีย่ว	อนึง่การวเิคราะห์หาปรมิาณสารส�าคญักลุม่แลคโตน	
เช่น	 แอนโดรกราโฟไลด์	 และอนุพันธุ์ที่ส�าคัญ	 ก็จะเป็นข้อมูลคุณภาพ
พื้นฐานที่ทั้งเกษตรกรและผู้ผลิต	 ยา	 หรือ	 ผลิตภัณฑ์สมนุไพรต้องการ	
และจะได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นจุดตั้งต้นในการพัฒนาข้อก�าหนดการ
ปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีดขีองเกษตรกรเอง	และยงัเป็นแนวทางให้ชมุชน
อื่นได้น�าไปปฏิบัติต่อไป	 ในการรวบรวมข้อมูลการปลูก	 การเก็บเก่ียว	
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว	และวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร	ได้คดัเลอืกจากพืน้ทีป่ลกู	4	ภาค	12	แหล่ง
ปลกูท่ีมรีะบบการปลกูแบบผสมผสาน	ตามภมูปัิญญา
ชมุชน	โดยไม่ใช้สารเคม	ีและอาจมกีารประกนั
คุณภาพตามระบบคุณภาพ	 เช ่น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โดยจะมีการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก	 และเก็บ
ตัวอย่างสมุนไพรที่มีการเก็บเก่ียว 

ในช่วงเดือนสิงหาคม	ดังนี้
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รำยชื่อชุมชนที่เก็บข้อมูล	เรียงล�ำดับตำมภำคดังนี้คือ
ภำคเหนือ

	 	 1.	บ้านศรีบุญเรือง	ต.ตู่พงษ์	อ.สันติสุข	จ.น่าน	

	 	 2.	บ้านเพชรชมภู	ต.นาโบสถ์	อ.วงเจ้า	จ.ตาก

 

ภำคใต้

	 	 3.	ชุมชนบ้านวิสัยใต้	ต.วิสัยใต้	อ.สวี	จ.ชุมพร

	 	 4.	บ้านพรุขี้กลา	ต.ห้วยปริก	อ.ฉวาง	จ.นครศรีธรรมราช

 

ภำคกลำง

	 	 5.	ชมุชนบ้านนาอสิาน	ต.ท่ากระดาน	อ.สนามชยัเขต	จ.ฉะเชงิเทรา

	 	 6.	ชุมชนบ้านคลองชะนีบน	ต.ป่าอ้อ	อ.ลานสัก	จ.อุทัยธานี

	 	 7.	เกษตรกร	ต.โพธิ์ตรุ	อ.เมือง	จ.ลพบุรี	

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 8.	ชุมชนนิคมเศรษฐกิจพอเพียง	 บ้านโคก(โซน	 3)	 ต.วังน�้าเขียว	 

	 	 	อ.วังน�้าเขียว	จ.นครราชสีมา

	 	 9.	บ้านตาดโตนใหม่พฒันา	ต.หนองสนม	อ.วานรนวิาส		จ.สกลนคร

	 10.	ชุมชนบ้านบัว	ต.กุดบาก	อ.กุดบาก	จ.สกลนคร

	 11.	เกษตรกร	ต.บ้านทาม	อ.ศรีมหาโพธิ์	จ.ปราจีนบุรี

	 12.	โครงการทับทิมสยาม	 05	 ต.คลองไก่เถื่อน	 อ.คลองหาด	 

	 	 	จ.สระแก้ว
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ตัวอย่ำงใบ(ซ้ำย)	และ	กิ่งก้ำน(ขวำ)	จำก	จ.อุทัยธำนี

ตัวอย่ำงใบ(ซ้ำย)	และ	กิ่งก้ำน(ขวำ)	จำก	จ.ปรำจีนบุรี
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ปริมาณสารส�าคัญในใบและกิ่งก้านฟ้าทะลายโจร
	 น�าตวัอย่างสมนุไพรฟ้าทะลายโจร	11	ตวัอย่างจาก	4	ภาค	ยกเว้น
จงัหวัดลพบุร	ี(ไม่มตีวัอย่าง	เนือ่งจากยงัไม่อยูใ่นระยะเก็บเกีย่ว)	เมือ่น�า
มาวเิคราะห์โดยใช้	HPLC	เพือ่ตรวจหาปรมิาณสารแอนโดรกราโฟไลด์	(AP)	
และอนพุนัธ์ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการออกฤทธิ	์คือ	neoandrographolide 
(NAP)	 และอนุพันธ์ที่อาจมีผลต่อการออกฤทธิ์และอาการข้างเคียงคือ	
14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide	 (DDA)	 เนื่องจาก 
การใช้ยาฟ้าทะลายโจรตามบัญชียาหลัก	 และยาพัฒนาจากสมุนไพร 
ในสรรพคณุบรรเทาอาการเจบ็คอและการใช้ในผูป่้วยโควดิ	มขีนาดการ
ให้ยาฟ้าทะลายโจรอ้างอิงตามปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์	 ดังนั้น	
วัตถุดิบฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง	 จึงเป็นที่ต้องการ
มากกว่าวัตถุดิบที่มีสารในปริมาณน้อย	อีกทั้งการที่มีสารปริมาณสูงจะ
เป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้โดยตรงคือ	ลดขนาดที่กินไม่ให้มากเกินไป	
หรือใช้ส�าหรับการสกัด	 ในงานวิจัยนี้ได้แยกส่วนใบและก้านเนื่องจาก
แต่ละชุมชน	อาจมีองค์ความรู้เรื่องระยะเก็บเกี่ยว	และวิธีการเก็บเกี่ยว
ทีแ่ตกต่างกนั	จากการสัมภาษณ์	พบว่าอัตราส่วนระหว่าง	ใบ	และกิง่ก้าน	
อาจมีต้ังแต่	 30:70	 หรือในบางตัวอย่างอาจมีอัตราส่วนของใบสูงถึง	
50:50	การผสมระหว่างกิ่งก้านและใบ	อาจท�าให้ข้อมูลคุณภาพไม่ตรง
ตามความจริง	ดังนั้นการแยกส่วนใบซึ่งเป็นส่วนที่สะสมสารส�าคัญมาก
ท่ีสดุมาวจัิย	จะท�าให้สามารถเปรียบเทยีบคณุภาพได้ดกีว่าการวเิคราะห์

ใบและก้านรวมกนั	ผลของการวเิคราะห์ตวัอย่างฟ้าทะลายโจรจาก	11	แหล่ง		

สรุปดังตาราง
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ปริมำณสำรแลคโตน	3	ชนิด	ในใบ	และกิ่งก้ำน

จำกแหล่งปลูกต่ำง	ๆ	4	ภำค

พื้นที่

น่าน	(ใบ)
น่าน	(ก้าน)
ตาก		(ใบ)
ตาก	(ก้าน)
ชุมพร	(ใบ)
ชุมพร	(ก้าน)
นครศรีธรรมราช	(ใบ)
นครศรีธรรมราช	(ก้าน)
ฉะเชิงเทรา	(ใบ)
ฉะเชิงเทรา	(ก้าน)
อุทัยธานี	(ใบ)
อุทัยธานี	(ก้าน)
นครราชสีมา	(ใบ)
นครราชสีมา	(ก้าน)
สกลนคร-วานรนิวาส	(ใบ)
สกลนคร-วานรนิวาส	(ก้าน)
สกลนคร-กุดบาก	(ใบ)
สกลนคร-กุดบาก	(ก้าน)
ปราจีนบุรี	(ใบ)
ปราจีนบุรี	(ก้าน)
สระแก้ว		(ใบ)
สระแก้ว		(ก้าน)

%โดยน�้ำหนัก
 AP NAP DDA

	5.048	 0.554	 0.508
	0.556	 0.061	 0.072
	3.548	 0.889	 0.985
	0.415	 0.099	 0.100
	2.733	 0.561	 1.078
	0.325	 0.034	 0.123
	2.818	 0.492	 0.610
	0.379	 0.059	 0.072
	3.344	 0.159	 0.281
	0.320	 0.026	 0.049
	6.326	 0.405	 0.199
	0.811	 0.039	 0.040
	0.840	 0.577	 1.121
	0.047	 0.017	 0.081
	2.315	 0.342	 0.440
	0.314	 0.043	 0.054
	6.014	 0.556	 0.515
	1.220	 0.084	 0.118
	1.662	 0.234	 0.132
	0.41	 0.023	 0.055
	5.576	 0.718	 0.233
	0.570	 0.089	 0.032
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ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์และอนุพันธ์

ในกิ่งก้านฟ้าทะลายโจร	จากแหล่งปลูก	11	แหล่ง

ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์และอนุพันธ์

ในใบฟ้าทะลายโจรที่เก็บจากแหล่งปลูก	11	แหล่ง
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	 เห็นได้ชัดว่ากิ่งก้านของฟ้าทะลายโจร

จากทุกแหล่ง	 มีสารแอนโดรกราโฟไลด์	 ต�่ากว่ามาตรฐานก�าหนด 

ตามต�ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	 2020	 ยกเว้นตัวอย่างกิ่งก้านจาก

อ�าเอกดุบาก	จังหวดัสกลนคร	มสีารแอนโดรกราโฟไลด์สงูกว่า	1%	โดย

น�้าหนัก	 กล่าวคือมีปริมาณ	 1.22%	 ซึ่งเป็นที่น่าสนใจตรวจสอบ 

ปริมาณแลคโตนรวม	และที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือ	ตัวอย่างใบฟ้าทะลายโจร

จากชุมชนนี้	 มีแอนโดรกราโฟไลด์สูงถึง	 6.014%	ดังนั้นการแยกส่วน

อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งาน	กล่าวคือ	ส่วนใบ	จะมีคุณภาพสูง	

สามารถน�าไปใช้ส�าหรับบรรเทาอาการเจ็บคอ	หรือ	 โรคโควิด	 ส่วนก่ิง

และก้าน	 หากตรวจสอบปริมาณแลคโตนรวม	 เป็นไปตามมาตรฐาน 

น่าจะน�ามาใช้ส�าหรบัสรรพคณุอืน่ทีไ่ม่ได้ต้องการสารแอนโดรกราโฟไลด์

ในปริมาณสูง	เช่น	แก้ไข้	แก้ท้องเสีย	เพราะอาจมีสารตัวอื่นช่วยในการ

ออกฤทธิ์

	 ใบฟ้าทะลายโจรจาก	10	แหล่งปลกู	ทีม่สีารแอนโดรกราโฟไลด์

เป็นไปตามมาตรฐาน	 มีอยู่	 4	 แหล่งปลูกที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์	

มากกว่า	5%	อีก	5	แหล่งปลูก	มีสารแอนโดรกราโฟไลด์	อยู่ระหว่าง	

2-4%	 มีเพียงตัวอย่างจากนครราชสีมา	 ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด ์

น้อยกว่า	 1%	 กลุ่มแหล่งปลูกที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์มากกว่า	 5%	

คือ	ตัวอย่างจาก	น่าน		อุทัยธานี	สกลนคร(กุดบาก)	ส�าหรับจังหวัดน่าน	

เมื่อเปรียบเทียบชุดดิน	 สภาพดินเดิมเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

ฟ้าทะลายโจรอยู่แล้ว	จากการสัมภาษณ์พบว่า	เป็นการปลูกโดยอาศัย
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สภาพภูมิอากาศธรรมชาติ	 ไม่ได้มีการดูแลเป็นพิเศษ	 ซึ่งนับได้ว่าใช้

ต้นทนุต�า่มาก	ส�าหรบั	จงัหวดัอทุยัธาน	ีซึง่มค่ีาแอนโดรกราโฟไลด์สงูสดุนัน้	

เกษตรกรปลูกตามฤดู	เริ่มปลูกฤดูฝน	อาศัยน�้าฝนจากธรรมชาติ	ไม่พบ

แมลงศัตรูพืช	ที่อ�าเภอกุดบาก	จังหวัดสกลนคร	นอกจากพื้นดินมีการ

ระบายน�า้ดแีล้ว	เกษตรกรยงัมกีารคดัเลอืกพืน้ที	่และปรบัปรงุดนิก่อนปลูก	

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจ	 และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย	 พบว่า 

การปลูก	หรอืการเกบ็เกีย่วของกลุม่เหล่านี	้สอดคล้องกบัข้อมูลงานวิจยั

ส่วนใหญ่	ดงันัน้การปลกูตามภมูปัิญญา	เป็นองค์ความรูห้นึง่ทีค่วรบันทกึไว้

เป็นทางเลอืก	และน�ามาประยกุต์กบัแนวทางการปฏบิตัทิางการเกษตร

ท่ีดีขององค์การอนามัยโลก	 เพื่อการพัฒนาการปลูกฟ้าทะลายโจร 

ในประเทศไทยให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสม�่าเสมอ	ส�าหรับผลิตยาต่อไป

	 ส่วนการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่รวบรวมได้	พบประเด็นส�าคัญ

ที่น่าสนใจดังนี้	คือ
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	 สำยพนัธ์ุทีป่ลูก	พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สายพนัธุด์ัง้เดมิท่ีมี

อยู่ในพื้นที่	บางรายเก็บจากธรรมชาติเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	

	 สภำพดิน	ทุกแหล่งปลูกให้ข้อมูลตรงกันว่า	ฟ้าทะลายโจรเป็น

วัชพืชที่ไม่ชอบน�้าขัง	 ชอบดินร่วนปนทราย	 โครงสร้างดีไม่แน่นทึบ 

ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกพ้ืนที่ปลูก	 ที่มีลักษณะเป็นท่ีดอน 

น�า้ไม่ขงั	หรอืแฉะ		ซึง่บางกรณทีีเ่ป็นทีลุ่ม่กจ็ะใช้วิธยีกแปลง	แต่มีปัญหา

คอืเรือ่งความเป็นกรดด่างของดนิ	ไม่พบข้อมลูจากการสมัภาษณ์ในการ

ก�าหนดหรอื	มข้ีอกังวลเร่ือง	pH	แต่พบข้อมลูของกรมพฒันาทีดิ่นแนะน�า

ให้ปลกูได้ในทีม่	ีpH	ช่วงกว้างได้ตัง้แต่	5.5-8	แต่กรมวชิาการเกษตรนัน้

แนะน�าให้ปลกูในสภาพดนิทีม่	ีpH	อยูร่ะหว่าง	6.6-6.8	กรณนีีเ้กษตรกร

เองอาจจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีตนเอง	 เพื่อเก็บข้อมูลในการ

พัฒนาต่อไป



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

44

	 ลักษณะพื้นที่ปลูกและแสงแดด	 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกแบบ	

ร�าไร	หรือมีแสงแดด	ประมาณ	70%	ในกลุ่มที่มีค่าแอนโดรกราโฟไลด์

สงูเกนิ	5%	ขึน้ไป	จงัหวดัน่านและสระแก้วปลกูกลางแจ้ง	ส่วนสกลนคร 

และอุทัยธานีปลูกในที่ร�าไร	 มีแสงแดดประมาณ	 70-80%	 เนื่องจาก

เป็นการปลูกแบบผสมผสานใกล้กับต้นไม้ใหญ่	ซึ่งอาจต้องมีการวิจัยใน

เชิงลึกต่อไป

	 ธำตุอำหำรในดิน	 ส่วนใหญ่แนะน�าให้ตรวจดิน	 และพื้นที่นั้น 

ควรมีธาตุอาหาร	N	P	K	ระดับปานกลางถึงสูง	อย่างไรก็ดี	ทุกรายให้

ความคิดเห็นว่า	 การพักดินในช่วงระยะหนึ่งจะเป็นผลดีต่อการปลูก 

ฟ้าทะลายโจร		ซึง่บางรายแนะน�าให้พกัดนิระยะยาวถงึ	1	ปี	และให้ปลูก

ปอเทืองทิ้งไว้เพื่อบ�ารุงดิน	 กรณีที่มีธาตุอาหารไม่เพียงพอ	 เกษตรกร 

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการปรุงดิน	เติมธาตุอาหาร	ส�าหรับฟ้าทะลายโจรเป็น

พชืท่ีต้องใช้ใบ	พบว่ามีเกษตรกรบางราย	ใช้ปุย๋ยเูรียเพือ่เสริมไนโตรเจน	

ท�าให้พืชเจริญเติบโตได้	 ไม่ออกดอก	 แต่ไม่มีข้อมูลว่าใบนั้นมีสารกลุ่ม

แลคโตนมากหรอืน้อยเพยีงใด	จงึควรมีศกึษาในเรือ่งผลกระทบของการ

ใช้ยูเรียในการปลูกฟ้าทะลายโจร	 ทั้งผลกระทบต่อสารส�าคัญและผล 

กระทบต่อดิน
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	 กำรเกบ็เก่ียว	ไม่สามารถสรุปเร่ืองอายเุก็บเกีย่วทีช่ดัเจน	เนือ่งจาก

การนับอายุของพืชแตกต่างกันตามวิธีการปลูก	เช่น	การปลูกด้วยเมล็ด	

หรอื	การปักช�า	หรือการย้ายต้นกล้าจากธรรมชาตมิาปลกู		แต่เกษตรกร

ทกุรายให้ความเหน็ตรงกนัว่า	ในความเป็นจรงิส่วนใหญ่จะสงัเกตระยะ

การเติบโตของพืชเป็นหลัก	คือให้สังเกตระยะเริ่มออกดอก	อย่างไรก็ดี	

จากการสัมภาษณ์	 พบว่า	 การก�าหนดระยะนี้มีช่วงตั้งแต่ระยะที่เริ่ม 

แทงดอก	โดยสงัเกตลกัษณะของปลายยอดจะมใีบทีม่ลีกัษณะลูแ่หลมขึน้	

แสดงว่าจะเริ่มมีการแทงช่อดอกออกมา	 (จังหวัดสระแก้ว)	 จนถึงต้น

ก�าลังออกดอก	 25-50%	พร้อมกับสังเกตความสมบูรณ์ของใบ	 ใบมีสี

เขียวเข้ม	 (จังหวัดน่าน)	 จากรูปด้านล่าง	ซึ่งท�าให้อัตราส่วนระหว่างใบ

และก่ิงก้านแตกต่างกัน	 แต่อย่างไรก็ดี	 เมื่อวิเคราะห์เฉพาะใบก็พบว่า	

ตัง้แต่เร่ิมออกดอกและออกดอกไปแล้ว	มปีริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์

ไม่แตกต่างกัน

ระยะเริ่มออกดอก	(ซ้าย)	และระยะออกดอกแล้วเล็กน้อย	(ขวา)
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	 กระบวนกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว	 อาจยังต้องมีการพัฒนาเรื่อง

เครื่องมือขนาดเล็ก	เช่น	เครื่องมือล้าง	อบแห้ง	และการอบรม	เพื่อเน้น

เรือ่งการปนเป้ือนเชือ้มากข้ึน	เนือ่งจากฟ้าทะลายโจรเป็นยารบัประทาน	

ที่ใช้วัตถุดิบแห้งมาเตรียมเป็นยาโดยไม่ผ่านกระบวนการความร้อน 

เพิ่มเติม	การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จึงต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม

	 จากการสัมภาษณ์ท�าให้เห็นวิธีการปลูก	 การเกี่ยวที่ดีตาม

ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น	 น่าจะน�ามาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ

พฒันา	GAP	ส�าหรบัสมนุไพร	ตามแนวทางขององค์การอนามยัโลกของ

แต่ละท้องถิน่	โดยสนบัสนนุให้เกษตรกรด�าเนนิการเพ่ิมเตมิด้านบุคลากร	

สขุอนามยั	และด้านเอกสาร	บนัทึก	ส�าหรับตรวจตดิตามการท�างานของ

ตนเอง	เพื่อเป็นการประกันคุณภาพต่อไป



แนะน�าในการจัดท�าการปฏิบัติที่ดี
ทางการเกษตรของสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรตามแนวทาง
ขององค์การอนามัยโลก

ค�า
 ฟ้าทะลายโจรแห้งหลังอบ

ตัดก่อนเข้าโรงอบ

โรงอบ
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ค�าแนะน�าในการจัดท�าการปฏิบัติที่ดี
ทางการเกษตรของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามแนวทาง

ขององค์การอนามัยโลก

	 โดยการรวบรวมข้อมลูความรู	้การปลกู	การดแูลรักษา	และการ

เกบ็เก่ียว	ตามภูมปัิญญาของชมุชน	ผสมผสานกบังานวจิยั	และแนวทาง

ขององค์การอนามยัโลก	มวีตัถปุระสงค์ให้เกษตรกรสามารถน�าไปจดัท�า

ข้อก�าหนดการปฏบิตัท่ีิดทีางการเกษตรของสมนุไพรฟ้าทะลายโจรของ

แต่ละท้องถิ่น	 เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามข้อก�าหนด	ด้วยต้นทุน

ที่เหมาะสม	 ปฏิบัติได้จริงตามสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนต่อไป 

ในการจัดท�าการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร	

ประกอบด้วยเนือ้หา	ดงันี	้ข้อมลูทัว่ไป	การปลกูการเก็บเกีย่วกระบวนการ

หลงัการเกบ็เกีย่ว	ซึง่ในทีน่ีอ้้างองิจากภมูปัิญญาชมุชน	ร่วมกบังานวจิยั 

ที่เก่ียวข้อง	 และส่วนสุดท้ายท่ีเป็นส่วนส�าคัญในการประกันคุณภาพ 

คือ	 การด�าเนินการด้านเอกสารและบุคลากรตามแนวทางขององค์การ

อนามัยโลก
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งเกษตรกรสามารถตรวจสอบธาตุอาหารพืช	ความเป็นกรด-ด่าง	และความเค็มของดิน	โดยใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย

 1. ข้อมูลทั่วไป
	 สำยพันธุ ์ที่ปลูก	 สามารถใช้สายพันธุ ์ดั้งเดิมที่อยู ่	 ในพื้นที่	
เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าฟ้าทะลายโจรที่รวบรวมจากแหล่งต่าง	ๆ	เช่น
ชัยนาท	เชียงใหม่	นครปฐม	ประจวบคีรีขันธ์	พิจิตร	พิษณุโลก	ราชบุรี		
สระบรุ	ีและ	สระแก้ว	ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางพนัธกุรรม	และปรมิาณ
สารแอนโดรกราโฟไลด์ที่พบในแต่ละกลุ่มพันธุ์	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลการตรวจสอบดีเอ็นเอ61-63

	 ลักษณะพื้นที่ปลูก

	 สภำพดิน	พืน้ทีป่ลกูควรมลีกัษณะเป็นทีด่อน	น�า้ไม่ขงั	หรอืแฉะ		

ปลูกได้ในที่	ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเล	ถึง	3,200	เมตรเหนือระดับ

น�้าทะเล	ดินร่วนปนทราย	โครงสร้างดีไม่แน่นทึบ	มีธาตุอาหาร	N	P	K	

ระดับปานกลางถึงสูง	
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	 แสงแดด	มีแสงแดด	หรือ	ร�าไร	การปลูกกลางแดดจะตกพุ่มดี

กว่าในร่ม	 	 ในร่มมีการเจริญเติบโตดี	 	 ต้นสูงชะลูดไม่เป็นพุ่ม	 ใบใหญ่ 

พบว่าการพรางแสง	 20	 เปอร์เซ็นต์	 ท�าให้ความสูงของล�าต้น	 น�้าหนัก

แห้งของล�าต้นและใบ	 และน�้าหนักแห้งรวม	 และผลผลิตน�้าหนักแห้ง 

มีค่าสูงที่สุด64-66

	 มำตรฐำนคณุภำพดนิ ควรตรวจสอบอย่างน้อย	1	ครัง้	ก่อนเริม่

ปลกูครัง้แรก	และตรวจเมือ่สภาพแวดล้อมมคีวามเสีย่งในการปนเป้ือน		

โดยต้องไม่ปนเปื้อนโลหะหนัก	4	ชนิดดังนี้

	 สารหนู	(As)	ไม่เกิน	25	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

	 แคดเมียม	(Cd)ไม่เกิน	762	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

	 ตะกั่ว	(Pb)	ไม่เกิน	800	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

	 ปรอท	(Hg)	ไม่เกิน	263	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม67 

จค่าการปนเปื้อนในดิน	จากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	2564	ส�าหรับตรวจดินก่อนเพาะปลูก	มีเกณฑ์แตกต่าง

จากค่ามาตรฐานการปนเปื้อนในวัตถุดิบ
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 น�้ำท่ีใช้ในกำรเพำะปลูก	 พ้ืนท่ีปลูกควรมีน�้าพอเหมาะทั้งปี 

เป็นแหล่งน�า้ทีผ่วิดนิ	น�า้ทีใ่ช้ในแปลงปลกูควรมาจากแหล่งน�า้ท่ีไม่อยูใ่น

สภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนท่ีกระทบต่อความปลอดภัย 

ของผู้บริโภค	

 •	ไม่ใช้น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	หรือกิจกรรมอื่น	ๆ	เช่น	 

	 	 แหล่งชุมชน	โรงพยาบาล	

 •	น�า้ส�าหรับละลายปุย๋และวตัถอัุนตรายทางการเกษตร	ต้องไม่ 

	 	 ท�าให้ประสิทธิภาพในการละลายปุ ๋ย	 และวัตถุอันตราย 

	 	 ทางการเกษตรลดลง	สถานที่ต้องห้าม	ที่ไม่ควรใช้เพาะปลูก

 •	เคยเป็นพื้นที่เหมือง	หรือใกล้โรงงานถลุงแร่หรือผลิตโลหะ

 •	ใกล้แหล่งน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

 •	เคยเป็นที่ผลิตหรือบ�าบัดสารอันตราย	หรือที่ฝังกลบขยะ

 •	ระวังการปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น	เช่น	ยางพารา	ที่อาจมี 

	 	 การปนเปื้อนของสารเคมี

 •	พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้กาก	 ตะกอนน�้าโสโครกท่ีไม่ได้รับการ 

	 	 บ�าบัดมาปรับปรุงดิน

 •	พื้นที่ท�าเกษตรกรรมที่เคยใช้สารเคมีอันตราย	หรือใส่ปุ๋ยเคมี 

	 	 มากเกินไปจนสะสมในดิน
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 2. การปลูกและการเก็บเกี่ยวตามภูมิปัญญาชุมชน
	 ระบบปลูก	 ปลูกแบบผสมผสาน	หรือแบบวนเกษตร	 ซึ่งท�าให้ 

มีปัญหาเรื่องโรคแมลงน้อยกว่า	การปลูกเชิงเดี่ยว	อาจประกันคุณภาพ

ด้วยระบบ	PGS	หรือ	มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	

	 กำรเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์

 •	เก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นที่ปลูกคร้ังแรก	 โดยแยกแปลงส�าหรับ 

	 	 เกบ็เมล็ดพันธุ	์คัดเลือกพืชทีม่ลัีกษณะการเจรญิเติบโตของต้น	 

	 	 ทรงต้น	ใบ	สมบรูณ์		ปล่อยให้ต้นนัน้ตดิเมลด็	ไม่ควรใช้เมลด็พนัธุ ์

	 	 จากต้นที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว	เนื่องจากจะได้เมล็ดไม่สมบูรณ์	 

	 	 และได้ปริมาณน้อย		

 •	ทะยอยเก็บฝักที่สมบูรณ์	 มีสีน�้าตาลเข้มออกด�า	 ยังไม่แตก 

	 	 น�าฝักมาผึ่งไว้	 แล้วรอจนกว่าฝักจะแตกเก็บเมล็ดใส่ภาชนะ 

	 	 ทีแ่ห้ง	ปิดสนทิ	เนือ่งจากฝักจะแก่ไม่พร้อมกนั	ระยะเวลาการ 

	 	 เก็บฝัก	ใช้เวลาประมาณ	2-3	สัปดาห์	

 •	เมลด็ทีเ่หมาะสมน�ามาเพาะ	คอื	เมลด็หลังจากเกบ็แล้วประมาณ	 

	 	 1	เดือน	ซึ่งจะมีอัตราการงอกเกือบ	100	เปอร์เซ็นต์	ควรน�า 

	 	 เมล็ดไปเก็บในตู้เย็น	 (ช่องธรรมดา)	 อุณหภูมิประมาณ	 10 

	 	 องศาเซลเซียส	จะท�าให้สามารถเกบ็ได้นาน	และอตัราการงอก 

	 	 ไม่ลดลงมากนัก	โดยอายุของเมล็ดที่เก็บไม่ควรเกิน	6	เดือน	 

	 	 อาจเก็บไว้ได้นานถึง	1	ปี	
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 •	เมล็ดมีขนาดเล็ก	 น�้าหนักเบามากตามข้อมูล	 1	 กิโลกรัม 

	 	 มีเมล็ด	 1-1.2	 ล้านเมล็ด	 กรณีที่ตวง	 ขนาดช้อนโต๊ะ	 หนัก	 

	 	 6.5-7	กรัม	มีเมล็ด	7,000-8,000	เมล็ด68

	 ช่วงฤดูทีเ่ริม่ปลกู	ฟ้าทะลายโจรสามารถปลกูได้ทัง้ปี	โดยสามารถ

แบ่งช่วงเวลาปลูกได้ดังนี้

	 -	 พืน้ที	่ทีม่นี�า้ส�าหรบัการเกษตรเพยีงพอ	เริม่ปลกูได้ตัง้แต่เดอืน

เมษายน	และเก็บเกีย่ว	คร้ังท่ี	1	ได้ในช่วงเดอืน	มถินุายนหรอืกรกฎาคม	

เมื่อเข้าฤดูฝนจะท�าให้ไม่ต้องรดน�้า	โดยที่ผลผลิตครั้งที่	2	ลดลงไม่มาก

	 -	 พื้นที่	ที่มีน�้าส�าหรับการเกษตรน้อย	เริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน	คือ	

ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเริ่มมีฝน	และเก็บเกี่ยวครั้งที่	1	

ได้ช่วงเดือนกันยายน	 หลังจากนั้นรดน�้าบ�ารุงต้น	 จะเก็บผลผลิตได้อีก

ครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 เนื่องจากฟ้าทะลายโจรจะออกฝักเร็วใน

ช่วงฤดูหนาว	ผลผลิตครั้งที่	2	มักมีปริมาณลดลง
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	 ช่วงเวลาการปลกูมผีลต่อน�า้หนกัพชืแห้ง	 และปรมิาณสารส�าคญั69 

แต่ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศของแต่ละแหล่ง	 เช่น	 จังหวัดกาญจนบุรี	

ปลูกในเดือนกุมภาพันธ์	ดีกว่าการปลูกในเดือนมกราคม	ธันวาคม	และ

มีนาคม	 พบว่าการหว่านเมล็ด	 ในช่วงกลางเดือนเมษายน	 ให้ผลผลิต 

น�า้หนกัใบแห้งสงูสดุ	และมเีปอร์เซน็ต์สารแอนโดรกราโฟไลด์สงูกว่าการ

หว่านเมล็ดในช่วงกลางเดือนมกราคม	 หรือกรกฎาคม	 หรือตุลาคม70 

ส่วนการปลูกแบบหยอดหลมุในกรุงเทพมหานคร	พบว่าสายพนัธุพ์ืน้บ้าน	

ที่ปลูกวันที่	1	มิถุนายน	จะมีปริมาณสารมากที่สุด	เมื่อเทียบกับที่ปลูก

ในวันที่	 1	 ของเดือนมีนาคม	 เมษายน	 พฤษภาคม	 และกรกฎาคม71 

จะเหน็ได้ว่า	หากจ�าเป็นต้องปลกูแบบหว่านเมล็ดนอกฤดกูาล	ต้องปรบัปรงุ

ดนิ	และดูแลเรื่องน�้าให้เหมาะสม	ต่อการสร้างสารส�าคัญ

 กำรพกัดนิ ควรมกีารพกัดนิในแต่ละช่วงการผลติประมาณ	2	เดือน	

เกษตรกรบางรายปลูกเพียงปีละครั้ง	 พักดินนานจนครบรอบปีถัดไป		

พร้อมกับปลูกพืชตระกูลถั่วบ�ารุงดิน
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	 วิธีกำรปลูก	 เกษตรกรจากชุมชนต่าง	 ๆ	 มีวิธีปลูกต่างกัน 

ทั้งการปลูกด้วยเมล็ด	หรือ	กิ่งปักช�า	ซึ่งจ�าแนกย่อยได้เป็น	3	วิธีคือ

 •	ปลูกโดยใช้เมล็ด	เพาะกล้า	แล้วย้ายลงแปลง	

 •	หว่านเมล็ดลงแปลง		

 •	ปักช�าจากต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์	
 
	 กำรปลูกโดยใช้เมล็ด

	 กำรเพำะเมล็ด	 มี	 3	 ข้ันตอน	 คือ	 การท�าลายระยะพักตัว 

การเพาะเมล็ด	ย้ายกล้าลงอนุบาล	

	 	 กำรท�ำลำยระยะพักตัวของเมล็ด	 เพื่อให้ความชื้นสามารถ

เข้าไปเมล็ดได้ดี	ท�าให้อัตราการงอกของเมล็ดดีขึ้น	ต้นกล้ามีการงอกได้

เสมอกัน		เลือกท�าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 •	น�าเมลด็วางบนพืน้ปนูหยาบ	แล้วกล้ิงเมล็ดด้วยฝ่ามือ	5-10	นาที	

 •	น�าเมล็ดวางบนกระดาษทรายแผ่นหนึง่	แล้วเอากระดาษทราย 

	 	 อีกแผ่นหนึง่วางด้านบนของเมลด็	แล้วใช้ฝ่ามอืกดทีก่ระดาษทราย 

	 	 ด้านบนด้วยแรงเพียงเล็กน้อย	หมนุวน	3	รอบ	(การขดัผวิเมลด็	 

	 	 (scarification)	เช่น	ใช้กระดาษทรายขัด	และแช่เมล็ดในน�้า	 

	 	 24	ชั่วโมงก่อนหว่านในแปลงจะท�าให้การงอกดีขึ้น)
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 •	แช่น�้าอุ่น	 เตรียมน�้าอุ่น	 60	 องศาเซลเซียส	 ควรใช้ภาชนะที่ 

	 	 ค่อนข้างหนา	 เพื่อให้อุณหภูมิลดช้า	ความอุ่นของน�้าที่ลดลง 

	 	 ช้า	 ๆ	 ช่วยให้เมล็ดงอกไวขึ้น	 ใส่เมล็ดฟ้าทะลายโจรลงในน�้า 

	 	 แช่ไว้	1	ชั่วโมง	

 •	ขัดกระดาษทรายแล้วแช่น�้าอุ่นอีก	5	นาที

	 วัสดุเพำะ	อาจใช้วัสดุเพาะแบบใด	แบบหนึ่ง

	 1.	ขุยมะพร้าว	1	ส่วน	ดิน	1	ส่วน	แกลบด�า	1	ส่วนและปุ๋ยคอก	 

	 	 1	ส่วน	

	 2.	แกลบด�า	1	ส่วน	มูลไส้เดือน	1	ส่วน		โดยร่อนแกลบด�าด้วย 

	 	 ตระแกรงตาถี่	4	มิลลิเมตร	เพื่อน�าสิ่งเจือปนออก	คลุกเคล้า 

	 	 ให้เข้ากัน	พร้อมกบัพ่นจลิุนทรีย์สงัเคราะห์แสง	ให้ได้ความชืน้ 

	 	 ก�าแล้วไม่ร่วนเป็นผง	อัตราการผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	 

	 	 20	มิลลิเมตร	ต่อน�้า	10	ลิตร
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 วิธีกำรเพำะเมล็ด

	 เอาเมลด็ไปหว่านในกระบะเพาะ	หรือกล่องใส่ดนิทีเ่ตรยีมไว้	ให้มี	

ชัน้วสัดเุพาะหนา	3	เซนตเิมตร	เกลีย่เมลด็ให้กระจายสม�า่เสมอกนั	รดน�า้

เลก็น้อย	ทิง้ไว้สกัประมาณ	3	วนั	เมลด็เริม่มกีารงอก	หลงัจากเมลด็งอก	

ให้เลือกต้นงอกก่อนและมีความสูงเสมอกัน	

 

	 กำรย้ำยกล้ำ	ลงในถาดหลุมเพื่ออนุบาล

	 วสัดุปลกูในถาดหลุม	คือ	ขุยมะพร้าว	1	ส่วน	ดนิ	1	ส่วน	แกลบ

ด�า	1	ส่วนและปุ๋ยคอก	1	ส่วน		

	 คัดเมล็ดที่มีการงอกใบแท้คู่ที่	1	แทงออกมา	เพื่อให้ได้ต้นกล้า

ที่โตสม�่าเสมอกัน	สามารถวางแผนการย้ายกล้าและเก็บเกี่ยวได้	 ซึ่งวิธี

นีจ้ะประหยดัเมลด็พนัธุไ์ด้และได้ต้นทีม่คีวามสมบรูณ์	มกีารเจรญิเตบิโต

ที่สม�่าเสมอกันท�าให้วางแผนการเก็บเกี่ยวได้

	 ท�าการอนุบาลไว้เป็นระยะเวลา	 30	 วัน	 โดยสังเกตว่ามีใบแท้ 

คู่ที่	 3	ก�าลังแตกออกมา	ต้นไม่เล็กเกินไม่แก่เกินไป	 เมื่อลงไปในแปลง

แล้วจะท�าให้การเจริญเติบโตได้ดี
	 อุปกรณ์ส�าหรบัอนบุาล	อาจใช้ภาชนะจกัสานทีเ่ตรยีมเองในพืน้ถิน่	
ซึ่งย่อยสลายได้	 และไม่ต้องดึงกล้า 
ออกจากภาชนะท�าให้ต้นกล้าไม่เสยีหาย	
และเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง72
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	 กำรเตรยีมดนิและแปลงปลกู	การเตรยีมดนิ	ขึน้อยูกั่บพืน้ที	่วชัพชื	
และสารอาหารในดิน

	 กำรไถพรวนดนิ	การไถพรวนมากน้อย	ขึน้อยูก่บัปรมิาณวชัพชื
และคณุภาพดิน	กรณมีวัีชพืชจ�านวนมาก	และดนิไม่ร่วนซยุให้ไถดะและ
ไถแปรพื้นที่73	ไถพรวนดินก่อน	2	รอบ	แล้วตากดินให้แห้ง	2	สัปดาห์	
หลงัจากนัน้มกีารปรบัปรงุคณุภาพดนิด้วยการใส่ปุย๋อนิทรย์ีรองพืน้ก่อน
ท�าแปลงและบ�ารุงดิน	สภาพดินร่วนซุยก็สามารถเริ่มปลูกได้เลย	

	 กำรเตรยีมแปลงปลกู	ยกร่องแปลง	สงูประมาณ	15-30	เซนตเิมตร	
กว้างประมาณ	1	เมตร	ความยาวไม่จ�ากดั	เว้นระยะเดนิไว้ส�าหรบัดแูลแปลง	
กรณีที่ยังไม่ปรับปรุงคุณภาพดิน	 ขณะไถดินให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
จากขี้วัว	ในอัตราส่วน	1	กิโลกรัมต่อพื้นที่	1	ตารางเมตร	รดน�้าให้ชุ่ม	
คลมุด้วยฟางแห้ง	เพ่ือช่วยลดวชัพืชและรักษาความชืน้	เกษตรกรบางราย
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ที่พื้นที่เป็นที่ดอน	ไม่มีการยกร่องเพื่อใช้ในการปลูก	เว้นแต่บริเวณนั้นมี
น�้าขัง	 พบว่าการคลุมดินท�าให้การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร 
ดีข้ึนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิัง้ในด้านความสงู	เส้นผ่าศนูย์กลางทรงพุม่	

น�้าหนักสดและน�้าหนักแห้ง64  

 กำรขุดหลุมปลูก	 ขุดหลุมกว้าง	 10	 เซนติเมตร	 ลึกประมาณ	
8-15	 เซนติเมตร	 เพราะจะรักษาความชื้นได้ดีกว่า	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอง 
ก้นหลุมประมาณ	 100	 กรัม/หลุม	 ถ้าดินคุณภาพดี	 อาจไม่ใส่ปุ๋ยรอง 
ก้นหลุม
	 ระยะห่ำงระหว่ำงต้น	มีได้ตั้งแต่	20-50	เซนติเมตร		ท�าให้พื้นที่ 
1	ไร่จะต้องใช้ต้นกล้าประมาณ	10,000-30,000	ต้น	ใกล้เคียงกับงาน
วจัิยของหทัยา	พรมโตและคณะ	ท่ีใช้ระยะปลกูไม่เกนิ	20x40	เซนตเิมตร 
พบว่าการปลูกโดยใช้ระยะปลูกแคบที่สุด	คือ	20x20	เซนติเมตร	จะให้
ผลผลิตน�้าหนักใบสดและแห้ง	(กรัมต่อตารางเมตร)	มากที่สุดในขณะที่
การปลกูโดยใช้ระยะปลูกกว้างท่ีสุด	คือ	60x60	เซนตเิมตร	ฟ้าทะลายโจร
มีผลผลิตน�้าหนักใบสดและแห้งน้อยที่สุด74
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 วิธีกำรปลูก	ในการปลูกจะแหวกฟาง	แล้วขุดหลุมด้วยท่อพีวีซี
ปลายแหลม	 เอาต้นกล้าออกจากถาดหลุมให้ติดวัสดุปลูกเล็กน้อยแล้ว
วางใส่ในหลุม	กลบหลุมตบดินเบา	ๆ	แล้วคลุมฟางรอบ	ๆ	ต้น	หลังจาก
ปลูกแล้วรดน�้าอีกครั้งเพื่อรักษาความชื้นในดิน

	 กำรปลูกโดยกำรปักช�ำ
	 น�าต้นพนัธุท์ีม่คีวามสมบรูณ์	ตดัเป็นท่อน	ประมาณ	12-15	เซนตเิมตร	
ปักช�าในถุงเพาะโดยใช้ดินร่วนผสมกับแกลบด�า	หรือ	ดินร่วนปนทราย	
และรดน�้าเป็นเวลา	 10-15	 วัน	 ย้ายลงแปลงปลูกได้	 อาจใช้วิธีการ
ควบแน่นควบคู่ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปักช�า	 บางรายอาจใช้วิธี
เก็บรวบรวมกิ่งพันธุ์จากป่า	 ซึ่งควรจัดท�าข้อก�าหนดในการเก็บเพื่อ
ป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์	และมีการใช้อย่างยั่งยืน



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

กระทรวงสาธารณสุข
61

	 กำรปลูกโดยหว่ำนเมล็ดลงแปลง
 เตรยีมดนิก่อนลงมอืปลกู		ผสมเมลด็กบัทรายหยาบ	ในอตัราส่วน	

1:1	หรือ	ทรายหยาบ	2	ส่วน	 	 เนื่องจากเป็นเมล็ดขนาดเล็ก	 ในพื้นที่ 

1	 ตารางเมตร	 ควรหว่านประมาณ	 0.2-0.6	 กิโลกรัม	 ต่อไร่	 (ใช้เมล็ด

จ�านวนมาก	เปอร์เซนต์การงอกต�่า	ไม่เหมาะในช่วงที่เมล็ดมีราคาแพง)	

คลุมแปลงด้วยฟางข้าว	 หลังจากเมล็ดงอก	 คัดเลือกต้นที่แข็งแรง 

ความสูงประมาณ	15	 เซนติเมตร	ขุดต้นกล้าและย้ายลงแปลง	 โดยจะ

ท�าการถอนต้นและน�าไปปลูกในช่วงตอนเย็น	 เพื่อป้องกันการคายน�้า

ของต้นสมุนไพร	และรดน�้าในตอนเช้าของวันถัดมา

หมำยเหตุ

 เกษตรกรรายเลก็	ท่ีปลกูในปริมาณไม่มาก	มกัจะรอให้เมลด็แตก	

ดีดออกไป	ต้นอ่อนขึ้นเองตามธรรมชาติ

 

 กำรดูแล

	 กำรให้น�้ำ	หลังจากย้ายกล้าอาจจะรดน�้าติดต่อกัน	7	วัน	และ

ต่อมาอาจจะรดน�้าวันเว้นวันขึ้นอยู่กับความชื้นของดิน	 ถ้าฝนตก	 หรือ

พื้นดินไม่แห้ง	ไม่จ�าเป็นต้องรดน�้า	

	 การให้น�า้	1-2	วนั	ต่อครัง้	คร้ังละ	10-15	นาท	ีการให้น�า้สามารถ

ให้น�้าได้วันละ	2	ครั้ง	หรือ	วันเว้นวัน	 โดยสังเกตจากความชื้นของดิน

เป็นหลัก	การให้น�้าจะให้ตลอดจนถึงวันที่เก็บเกี่ยว
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	 ระบบน�า้แบบสปรงิเกอร์	ซึง่จะวางไว้ด้านข้างแปลง	โดยมี	ต้นทนุ

ประมาณ	 6,400	 บาท	 ต่อ	 1	 ไร่	 สามารถใช้งานได้ประมาณ	 2-3	 ปี 

 กำรให้ปุ๋ย	 การใส่ปุ๋ยจะใส่โรยหลังจากท�าการก�าจัดวัชพืชโดย

จะโรยไว้บริเวณโคนต้น	ในอัตราส่วน	1	กิโลกรัมต่อพื้นที่	1	ตารางเมตร		

และจะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งที่	1

 

 กำรก�ำจัดวัชพืช	โรคและแมลง

	 กำรก�ำจัดวัชพืช

	 ในช่วงแรก	ขณะที่ฟ้าทะลายโจรอายุประมาณ	60	วัน	ต้นเล็ก	

หรอืหลงัจากย้ายกล้าได้ประมาณ	30	วนั	ก�าจดัวชัพชื	โดยการถอนด้วย

แรงงานคน		และหลงัจากฟ้าทะลายโจรโต	วชัพชืไม่สามารถเจรญิเตบิโต
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	 กำรป้องกันแมลงและศัตรูพืช

 ไม่ค่อยพบแมลงศัตรูพืช	 แต่อาจจะพบได้ในระยะเพาะกล้าใน

ฤดูฝนซ่ึงมักจะมีผีเสื้อมาไข่และพบหนอนผีเสื้อมากัดกินใบ	 โดยจะพบ

ระบาดในช่วง	 3-5	 วันก่อนย้ายกล้า	 ซึ่งเกษตรกรจะต้องท�าการสังเกต

และก�าจดัหนอน	ซ่ึงจะพบว่ามีอยูไ่ม่เกิน	20	เปอร์เซน็ต์ของกล้าทีเ่พาะไว้	 

	 ในการป้องกนัเกษตรกรอาจจะใช้เชือ้แบคทเีรียทีม่ผีลต่อหนอน

ผีเสื้อก�าจัด	ส่วนต้นที่โตแล้วในช่วงฤดูฝนอาจจะพบหนอนได้บางช่วงที่

ออกดอกหรอืฝักอ่อนแต่ไม่มากนกั	ส่วนใหญ่ใช้การก�าจดัโดยแรงงานคน

หรือปล่อยทิ้งไว้

ได้ทันเนื่องจากเดิมฟ้าทะลายโจรเป็นวัชพืชขึ้นตามที่รกร้างท่ัวไป 

ตลอดอายุการปลูก	 การเก็บเกี่ยวต่อรอบอาจจะก�าจัดวัชพืช	 1-2	 ครั้ง

ขึ้นอยู่กับปริมาณวัชพืชที่พบ
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	 กำรเก็บเกี่ยว

	 ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว		เก็บเกี่ยวในช่วงที่พืชอายุประมาณ	

90-120	 วัน	 ขึ้นอยู่กับวิธีปลูก	 ดังนั้นจึงแนะน�าให้ใช้วิธีสังเกตลักษณะ

ของปลายยอด	เริ่มมีการออกดอก	ประมาณร้อยละ	25-50	ตามรูป

	 หลังจากเก็บเกี่ยวคร้ังที่	 1	 บ�ารุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยคอก	 ใน

อัตราส่วน	1	กิโลกรัมต่อพื้นที่	1	ตารางเมตร	และรดน�้าเป็นการกระตุ้น

ให้แตกใบใหม่		ประมาณ	30-45	วัน	พืชจะเริ่มแตกพุ่ม	แล้วท�าการดูแล

เช่นเดิม	ซึ่งในการเก็บเกี่ยวรอบ	2	เว้นระยะ	50-90	วัน	จะท�าการเก็บ

เกี่ยวได้	 หลังจากนั้นก็จะรื้อแปลงและพักดินเพื่อเตรียมแปลงใหม่		

เกษตรกรบางรายอาจปล่อยให้ออกดอกเพ่ือให้ติดฝัก	 แล้วเก็บเมล็ดไว้

เป็นเมล็ดพันธุ์รอบต่อไป	 ซึ่งต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์	 เพราะในช่วงนี ้

ต้นแก่	มักจะได้ฝักที่ไม่สมบูรณ์
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	 วิธีกำรเก็บเกี่ยว

	 อุปกรณ์	กรรไกรตัดกิ่งไม้		

 

	 ส่วนที่เก็บ	ส่วนเหนือดินทั้งหมด	

	 ต�ำแหน่งที่เก็บเกี่ยว	ท�าโดยตัดสูงจากโคนต้นประมาณ	10-15	

เซนติเมตร	หรือใช้วิธีตัดสูง	4	ข้อที่นับขึ้นมาจากโคน		อาจตัดก้านล�าต้น

ออก	10	เซนติเมตร	จะใช้เฉพาะส่วนยอด	ใบ	ก้านใบ

 

	 ภำชนะที่รองรับ	เข่งไม้ไผ่	พลาสติก	หรือกระด้งไม้ไผ่		

 

	 ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม	ควรเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเช้า	ก่อน	09.00	น.
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 3. กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
	 การล้างท�าความสะอาด

	 o	คัดวัชพืช	และ	สิ่งแปลกปลอมออก

	 o	น�าสมุนไพรล้างท�าความสะอาดด้วยน�้าสะอาด	2-3	ครั้ง	 ใน 

	 	 กะละมังพลาสติกขนาดใหญ่	 ที่วางอยู่บนพื้นปูน	 หรืออ่าง 

	 	 สแตนเลสที่ยกสูงจากพื้น

	 o	ผึง่ลมให้สะเดด็น�า้	ท�าในทีร่่ม	สงัเกตใบแห้ง	ไม่มนี�า้เกาะทีใ่บ		 

	 	 โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

กระทรวงสาธารณสุข
67

	 	 -	วางแผ่กระจาย	 ตะแกรงเหล็กสแตนเลส	 หรือตาข่ายสีฟ้า	 

	 	 	 หรือตะกร้า	หรือเข่ง	

	 	 -	ใช้เชือกปอ	หรือเชือกฟาง	มัดเป็นก�า	ๆ	แล้วแขวนห้อยไว้ 

	 	 	 ในร่ม	ให้สะเด็ดน�้า	
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	 o	 ห่ันให้เป็นชิน้เลก็	ๆ 	ขนาดความยาว	2-5	เซนตเิมตร	หรอืตาก

ทั้งกิ่ง	ในถุง	ที่อากาศถ่ายเทได้ดี

 

 กำรอบแห้ง

 อบสมุนไพรในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิประมาณ	

40-50	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	2	วัน	ในวันที่มีแสงแดดตลอดทั้งวัน		

	 การท�าให้แห้งท�าได้โดยวิธีตากแดดบนตะแกรง	จนแห้งสนิท	

	 ทดสอบความชื้นด้วยการใช้มือก�า	 โดยพิจารณาว่าถ้าก�าแล้ว 

กรอบละเอียดทั้งใบและกิ่ง	แสดงว่าสมุนไพรแห้งสนิท

ผลผลติต่อไร่ 1	ไร่	จะได้ผลผลติประมาณ	1,000-2,000	กโิลกรมั	พชืสด 

	 	 หรอืพืชแห้ง	ประมาณ	350-600	กโิลกรมัต่อไร่		ขึน้อยูก่บั 

	 	 ปัจจัยต่าง	เช่น	ระยะปลูก	แสงแดด	เป็นต้น

	 	 น�า้หนกัสด	4-6	กโิลกรมัเมือ่ท�าแห้งแล้วจะได้น�า้หนกัแห้ง	 

	 	 1	กิโลกรัม	ขึ้นอยู่กับอายุพืชที่เก็บเกี่ยว
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	 กำรเก็บสมุนไพร

	 -	บรรจุใส่ในถงุพลาสตกิใสแบบหนา	ใช้สายรัดมดัปากถงุให้แน่น	

ปิดฉลาก	และใส่ถุงทึบแสงอีกชั้น

	 -	การบรรจใุนแต่ละบรรจุภณัฑ์	ต้องมีความสม�า่เสมอ	ในคุณลกัษณะ	

เช่น	 คุณลักษณะทางกายภาพ	 ถ้าเป็นฟ้าทะลายโจร	ที่เก็บล�าต้นส่วน

เหนือดิน	ต้องมี	อัตราส่วนระหว่างก้านและใบสม�่าเสมอกัน	เป็นต้น

	 -	เก็บไว้ในชั้นวางสมุนไพร		ที่อุณหภูมิห้องปกติ	อากาศถ่ายเท

ได้สะดวก	ห่างจากแสงแดดและความชื้น

 ค�ำแนะน�ำ	ถุงบรรจุที่ดูดอากาศออก	แล้วซีลปิดปากถุงให้แน่น	

ป้องกนัความชืน้จากภายนอก	จะสามารถเกบ็ไว้ได้นานกว่าการบรรจปุกติ	
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กำรติดฉลำกบรรจุหีบห่อ

ตัวอย่างฉลากของฟ้าทะลายโจร

ฟ้ำทะลำยโจร		พันธุ์พื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Andrographis paniculata	(Burm.F.)	Wall.	ex	Nees.	

ทั้งต้นเหนือดิน	อายุเก็บเกี่ยว	4	เดือน		

แบบ	ชิ้น	หรือ	ท่อน	 น�้าหนักสุทธิ	ถุงละ		1	กก.		

วัน	เดือน	ปีที่บรรจุ:	…………………………......…….วัน	เดือน	ปีที่หมดอายุ(ถ้ามี)		

ผู้ผลิต	……………………………………..

ข้อแนะน�ำกำรเก็บรักษำ:	เก็บในที่เย็น	ให้พ้นแสงแดด

	 -	ถูกสุขลักษณะ	อากาศถ่ายเทสะดวก	มีแสงสว่าง	เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน	

ดูรายละเอียดหัวข้อฉลากในมาตรฐานสินค้าเกษตร	พืชสมุนไพรแห้ง

	 สถำนทีเ่กบ็พชืสมนุไพร	จดัเตรียมสถานทีเ่กบ็พชืสมุนไพรให้มี
คุณลักษณะดังนี้
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	 -	ป้องกนัความชืน้จากภายนอก	แสงแดด	และการปนเป้ือนจาก
วัตถุอันตราย	และสัตว์พาหะน�าโรคได้		
	 -	มีวัสดุรองพื้นก่อนวางภาชนะบรรจุวัตถุดิบสมุนไพร	
	 -	มีมาตรการการป้องกันศัตรูพืชในโรงเก็บ	
	 -	ในกรณีที่จ�าเป็นต้องใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม	ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน	หรือตกค้าง
	 -	อปุกรณ์และเครือ่งมอืต้องเป็นวสัดทุีป่ลอดภยั	ไม่ปล่อยสารพิษ	
สี	กลิ่น	รสเข้ามาผสมในวัตถุดิบ	และไม่ดูดซับสารหรือกลิ่นของวัตถุดิบ
	 -	การออกแบบก่อสร้างและติดตั้งต้องป้องกันอันตรายด้าน 
สุขอนามัยและต้องสามารถท�าความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่ายและทั่วถึง
	 -	แยกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับของเสียหรือพืชสมุนไพรที่ไม่ใช้แล้ว

และไม่น�ามาใช้กับพืชสมุนไพรที่ใช้ได้
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 4. การด�าเนินการด้านเอกสารและบุคลากร
	 เอกสำรที่จัดท�ำ

 1.	 ข้ันตอนการด�าเนินงาน	 (SOP:	 Standard	 Operating 

Procedures)	ของแต่ละขั้นตอน	เช่น	ขั้นตอนการปลูกการเก็บเกี่ยว	

 2.	 แผนการผลติ	และบนัทกึข้อมลูแปลงปลกูและข้อมูลประจ�า

แปลงปลูก	

 3.	 ท�าบัญชรีายชือ่วตัถุอนัตรายทางการเกษตรทีจ่ดัเกบ็	และมี 

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร	(ถ้ามี)

 4.	 บนัทกึการผลิตพืชสมนุไพร	เช่น	ข้อมลูเรือ่งการปลูก	เพือ่ประกนั 

คุณภาพการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร

 5.	 บันทึกข้อมูลของผลผลิต	ได้แก่	วันที่ปลูก	ปริมาณการผลิต	 

วนัทีเ่กบ็เกีย่วผลผลติสด	วนัท่ีเกบ็ผลผลติแห้ง	วนัทีบ่รรจ	ุและวนัทีส่่งมอบ

 6.	 บนัทกึรายการปัจจยัการผลิต	 แหล่งทีม่า	 และรายละเอยีด

เฉพาะของปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ	ได้แก่	เมล็ดพันธุ์	หรือส่วนขยายพันธุ์	

ปุย๋	ธาตุอาหารเสรมิ	วตัถอุนัตรายทางการเกษตร	ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ	

พร้อมทัง้ระบรุายการ	ปรมิาณ	วนั/เดอืน/ปีทีจ่ดัซือ้	รวมถงึบนัทกึการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์	

 7.	 บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้	 

อย่างน้อยให้ระบุชนดิพชื	ชนดิสารเคม	ีวตัถปุระสงค์การใช้	วนัทีใ่ช้	อตัรา

และวิธีการใช้	วันที่เก็บเกี่ยว	และชื่อผู้ปฏิบัติงาน
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 8.	 บันทึกข้อมลู	กรณท่ีีพบปัญหาการปฏบิติัในแปลงปลกูทีอ่าจ 
มีผลต่อความปลอดภัย	 ให้สืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
 9.	 บนัทกึข้อมลูการแก้ปัญหาข้อร้องเรยีน	และการแก้ไขข้อร้อง 
เรียนที่เกี่ยวข้อง	

	 กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร
 1.	 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารส�าคัญ 
ไว้อย่างน้อย	2	ปีของการผลิตติดต่อกัน	หรือตามที่คู่ค้าต้องการ	เพื่อให้
สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าเมื่อเกิดปัญหาได้	
 2.	 ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 
หรือทบทวนบันทึกข้อมูลอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้มั่นใจใน
กระบวนการผลิตและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์	รวมถึงเกบ็บนัทึกข้อมลู	การทบทวนและแก้ไขไว้	

	 บุคลำกร	(Personnel)
 1.	 มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ	
 2.	 ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ	 หรือ	 ได้รับการฝึกอบรม
ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูก
สุขลักษณะ	เน้นสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง	
โดยเฉพาะหลงัการเกบ็เกีย่ว	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือนสูผ่ลติผล
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 3.	 มสีิง่อ�านวยความสะดวกพืน้ฐาน			และสขุลกัษณะส่วนบคุคล

ที่เพียงพอ	และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	สามารถป้องกันของเสียต่าง	ๆ 	

ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูก	และผลิตผล	

 4.	 มกีารตรวจสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน	โดยเฉพาะ	ผูป้ฏบิติังาน

เกีย่วกบัวัตถอุนัตรายทางการเกษตร	ควรได้รับการตรวจสุขภาพ	อย่างน้อย	

ปีละ	1	ครั้ง	กรณีผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วย	ต้องตัดสินใจหยุด	หรือปรับการ

ปฏิบัติงานที่ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล	

 5.	 ควรมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนสูผ่ลติผล	กรณทีีมี่บุคคล

ภายนอกเข้ามาในบริเวณที่ผลิต

	 กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 1.	 มกีารจดัการน�า้เสยีทีเ่กดิขึน้จากการใช้งาน	เช่น	น�า้จากห้องสขุา	

น�้าทิ้งต่าง	 ๆ	 เพื่อลดความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่

ปลูกและพื้นที่โดยรอบ

 2.	 มีการอนุรักษ์แหล่งน�้าและสภาพแวดล้อม
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 ระบบรับรองคุณภาพ
	 ระบบชุมชนรบัรอง	Participatory	Organic	Guarantee	System	

(PGS)	หมายถึง	ระบบการรับรองแบบมส่ีวนร่วม	เป็นระบบการรัประกนั

คุณภาพผลผลติอนิทรย์ีโดยชมุชน	ทีเ่หมาะสมกับสภาพภูมสิงัคมวถิชีวีติ

วัฒนธรรมและการเกษตรของท้องถิ่น	 โดยมีเป้าหมายการผลิต 

เพือ่จ�าหน่ายในชมุชนหรือจ�าหน่ายตรง	เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ได้แก่	ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการ	นักพัฒนา	นักวิชาการ	

และผูบ้รโิภค	ซึง่อยูน่อกระบบการรับรอง	โดยบุคคลที	่3	หรอืหน่วยตรวจ

รับรอง	 PGS	 เป็นกระบวนการที่ไม่มีสูตรส�าเร็จขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

เป็นการพฒันากระบวนการรับประกนัความเป็นอนิทรย์ีในระดบัชมุชน	

โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม	 การมีส่วนร่วม	 พบปะแลกเปล่ียน	

ความซื่อสัตย์	 ไว้วางใจ	 โปร่งใส	 ความเชื่อมั่น	 และมีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	 จากเวทีของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย	 โดยมีเอกสารหรือให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มน้อยที่สุด	

(IFOAM,	2008)
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การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มกษ.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 เป็นการตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 

จากฟาร์มจนถงึมอืผูบ้รโิภค	ตัง้แต่ระบบการผลิต	การแปรรปู	การบรรจ	ุ

การแสดงฉลาก	และการจ�าหน่าย	โดยหน่วยตรวจสอบรบัรองเกษตรอนิทรย์ี	

ตาม	พ.ร.บ.	มาตรฐานสินค้าเกษตร	พ.ศ.	2551	มี	2	ประเภท	ดังนี้	

	 1)	 หน่วยตรวจสอบรับรองของภาครัฐที่มีอ�านาจหน้าที ่

(Competent	 Authority)	 ได้แก่	 กรมวิชาการเกษตร	 กรมประมง 

กรมปศุสัตว์	กรมการข้าว	และกรมหม่อนไหม	

	 2)	หน่วยรับรอง	(Certification	Body)	ที่ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ต้องได้รบัการรบัรองจากส�านกังาน

มาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิซ่ึงท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยรบัรอง

ระบบงาน	(Accreditation	Body)	

	 (แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์

พ.ศ.	2560-2565,	คณะกรรมการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ)
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