
งานประชมุทางวิชาการ สวทช. 

ประจําปี 2564

มาตรฐานสารสกดัสมนุไพร 
โดย

นางนาตยา สีทบัทิม

สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม
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ความเป็นมา

คณะกรรมการนโยบายสมนุไพรแห่งชาติ โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็น

ประธาน ไดก้าํหนดพืชสมนุไพรท่ีมีศกัยภาพ (Product Champion) 

ของประเทศเพ่ือใหเ้กดิทิศทางท่ีชดัเจนในการวางแผนพฒันา  ให้

ครบวงจร ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าดว้ยการพฒันาสมนุไพร

ไทย โดยแบ่งกล ุม่สมนุไพรออกเป็น 3 มิติ คือ มิติดา้นศกัยภาพ 

มิติดา้นความตอ้งการ และมิติดา้นความน่าสนใจในอนาคต ดงัน้ี

- มิติดา้นศกัยภาพ 5 ชนิด ไดแ้ก ่กวาวเครอืขาว ขม้ินชนั บวับก 

ไพล และมะขามป้อม

- มิติดา้นความตอ้งการ 7 ชนิด ไดแ้ก ่กระชาย พรกิ ไพล ฟ้า

ทะลายโจร กระเจ้ียบแดง หญา้หวานและว่านหางจระเข ้ 

- มิติดา้นความสนใจในอนาคต อย ูร่ะหว่างดําเนินการ
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ความเป็นมา(ต่อ)

นายกรฐัมนตรใีนการประชมุคณะรฐัมนตร ีเม่ือ

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 มีขอ้สัง่การใหก้ระทรวง

สาธารณสขุ รว่มกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง อาทิ 

กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์และกระทรวงพาณิชย ์เรง่สรา้งความ

เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานในการวางแผนพฒันา

สมนุไพรใหค้รบวงจร และยัง่ยนื ตามกรอบ

ยทุธศาสตรแ์ผนแมบ่ทแห่งชาติ ว่าดว้ยการ

พฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2560-2564
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ความเป็นมา(ต่อ)

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

กระทรวงสาธารณสขุ ขอให ้สาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง

อตุสาหกรรม จดัทําสมนุไพรไทยเป็นมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) เพ่ือสามารถผลิต

และขายในเชิงพาณิชย ์และสง่ออกได ้ซ่ึง

กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นหน่วยงานสาํคญัท่ี

รบัผิดชอบตามแผนแมบ่ทแห่งชาติ ยทุธศาสตรท่ี์ 

2 การพฒันาอตุสาหกรรมสมนุไพรไทยใหมี้

คณุภาพในระดบัสากล
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ความเป็นมา(ต่อ)

สมอ. ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum 

of Understanding – MoU) ความรว่มมือดา้นการ

กําหนดมาตรฐานกบัองค์กรกําหนดมาตรฐาน 

ร่วมกบั กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก เพ่ือดําเนินการกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพรไทยเป็นมาตรฐาน มอก.

อนัจะเกิดประโยชนใ์นการพฒันาผ ูป้ระกอบการ

สมนุไพรในประเทศ และยกระดับอตุสาหกรรม

สมนุไพรไทยให้ได้มาตรฐาน และสรา้งความ

มัน่ใจแก่ผ ูบ้ริโภคในการใชส้มนุไพร เม่ือวนัท่ี 19 

กนัยายน 2559
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ความเป็นมา(ต่อ)

กว.รายสาขา คณะท่ี 74 แตง่ตัง้อน ุกว.

รายสาขา 3 คณะ คือ

-74/1 ผลิตภณัฑน์ํา้มนัหอมระเหย

-74/2 ผลิตภณัฑส์ารสกดั

-74/3 ผลิตภณัฑส์ารสกดัจากกญัชง
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วิธีการกาํหนดมาตรฐานสมนุไพร

วิธีท่ี 1 สมอ. กําหนดเองโดยใช ้อน ุกว.74/1-3 

และกลัน่กรองโดย กว.74

วิ ธี ท่ี  2  SDO กําหนดมาตรฐานส่งให้ สมอ .

กลัน่กรอง โดย กว.74
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มาตรฐานสมนุไพร

- มาตรฐานสารสกดัสมนุไพร

- มาตรฐานน้ํามนัหอมระเหย
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ISO ท่ีเก่ียวขอ้ง

- ISO 54 Essential oils

Standardization of methods of 

analysis and specifications for essenti

al oils.

-ISO/TC 249 Traditional Chinese 

medicine
Standardization in the field of medical systems derived from ancient 

Chinese medicine which shall be able to share one common set of stan

dards. focuses on quality and safety of raw materials, manufactured 

products and medical devices and of informatics, 
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เกณฑค์ณุลกัษณะ
ท่ีตอ้งการ

ลกัษณะทัว่ไป

สิ่งแปลกปลอม

ปรมิาณความช้ืน

สารเคมีท่ีสําคญั

สขุลกัษณะ

เกณฑก์าํหนดจลิุนทรียท่ี์อาจมีในสารสกดั

เชน่ ปริมาณเช้ือแบคทีเรีย ยีสตแ์ละรา เป็นตน้

การทดสอบ

ทดสอบตามรายการ
คณุลกัษณะท่ีตอ้งการ

การชกัตวัอยา่งและเกณฑต์ดัสิน

ระบไุวใ้หเ้ป็นขอ้แนะนาํ

ขอ้กาํหนดเฉพาะของ ผลิตภณัฑส์ารสกดัสมนุไพร

การบรรจ ุ

ระบ ุภาชนะบรรจท่ีุแหง้
สะอาด ปิดสนทิ , นํา้หนกั
สทุธิของสารสกดัไมน่อ้ย
กว่าท่ีระบใุนฉลาก เป็นตน้
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เกณฑค์ณุลกัษณะ
ท่ีตอ้งการ

ลกัษณะทัว่ไป

คณุลกัษณะทางฟิสิกส์

- การละลายในเอทานอล

- ออปทิคลัโรเทชนั

- ความหนาแนนสมัพนัธ์

- ค่าดชันีหกัเห

คณุลกัษณะทางเคมี
- องคป์ระกอบทาง
เคมีท่ีสําคญั

สขุลกัษณะ

เกณฑก์ําหนดจลิุนทรยีท่ี์อาจมีในสารสกดั

เช่น ปรมิาณเช้ือแบคทีเรยี ยสีตแ์ละรา เป็นตน้

การบรรจ ุ

ระบ ุภาชนะบรรจท่ีุแหง้
สะอาด ปิดสนทิ และไมท่าํ
ปฏิกิริยากบันํา้มนัหอม
ระเหยท่ีบรรจ ุ , นํา้หนกั
สทุธิของนํา้มนัหอมระเหย 
ไมน่อ้ยกว่าท่ีระบใุนฉลาก 
เป็นตน้

การทดสอบ

ทดสอบตามรายการ
คณุลกัษณะท่ีตอ้งการ

การชกัตวัอยา่งและเกณฑต์ดัสิน

ระบไุวใ้หเ้ป็นขอ้แนะนาํ

ขอ้กาํหนดเฉพาะของ ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหอมระเหย
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ผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 

(พ.ศ.2560 – 2564)

01

01-1 ผลการดําเนินงานสารสกดัปี 2561-2564 

01-2 ผลการดําเนินงานน้ํามนัหอมระเหยปี 2561-2564 

01-3 แผนการดําเนินการประจําปี พ.ศ.2564-2565
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01-1 ผลการดําเนินการสารสกดัสมนุไพร ปี 2561 -2564
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01-2 ผลการดําเนินการน้ํามนัหอมระเหยปี 2561 -2564
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01-3 แผนการดําเนินการประจําปี พ.ศ.2564-2565
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01-3 แผนการดําเนินการประจําปี พ.ศ.2564-2565 (ต่อ)
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ตวัอยา่งมาตรฐานสารสกดัสมนุไพร ปี 2561

มอก.2926-2561

ผลิตภณัฑส์ารสกดัขมิ้นชนัผง 

ท่ีมีสารเคอรค์มูินอยดร์วม

ไมน่อ้ยกว่า 80% โดยมวล

มอก.2927-2561

ผลิตภณัฑส์ารสกดัโอลีโอเรซินของขมิ้นชนั 

ท่ีมีสารเคอรค์มูินอยดร์วมไมน่อ้ยกว่า 20% 
โดยมวล

 ผลการจดัทํามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม สารสกดัสมนุไพร จํานวน 2 เรือ่ง

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. ครัง้ท่ี 

666-11/2561

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561
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ตวัอยา่งมาตรฐานสารสกดัสมนุไพร ปีพ.ศ.2562 

มอก.2928-2562

ผลิตภณัฑส์ารสกดัฟ้าทะลายโจรผง

มอก.3013-2562

ผลิตภณัฑส์ารสกดักระชายดาํผง 

 ผลการจดัทํามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม สารสกดัสมนุไพร จํานวน 2 เรือ่ง

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 670-3/2562

เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 682-5/2562

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562

กําหนดปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด ์

ไมน่อ้ยกว่า 6% โดยมวล และมีปริมาณสาร 

14-ดีออกซี-11,12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์

ไมม่ากกว่า 15% ของปริมาณสารไดเทอรพี์นแลคโตน

รวม 

กําหนดปรมิาณ

สารเมทอกซีเฟลโวนรวม 

ไม่นอ้ยกว่า 25% โดยมวล

18



ตวัอยา่งมาตรฐานน้ํามนัหอมระเหยปี 2562

 ผลการจดัทํามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม น้ํามนัหอมระเหย จํานวน 5 เรือ่ง

มอก.1679-2562

นํา้มนัหอมระเหยไพล 

• ทบทวน มอก.1679-2541 (เดมิ)

มอก.1680-2562

นํา้มนัหอมระเหยดอกกานพลู

• ทบทวน มอก.1680-2541 (เดมิ)

มอก.1681-2562

นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้

• ทบทวน มอก.1681-2541 (เดมิ)

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 671-4/2562

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562

มอก.2078-2562

นํา้มนัหอมระเหยผวิมะกรดู 

• ทบทวน มอก.2078-2544 (เดมิ)

มอก.2079-2562

นํา้มนัหอมระเหยใบมะกรดู 

• ทบทวน มอก.2079-2544 (เดมิ)

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 672-5/2562

เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562
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ตวัอยา่งมาตรฐานสารสกดัและน้ํามนัหอมระเหย ปี 2563

 ผลการจดัทํามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม สารสกดัและน้ํามนัหอมระเหย จํานวน 5 เรือ่ง

มอก.3092-2563 

สารสกดักระเจ้ียบแดงผง

มอก.3093-2563 

สารสกดับวับกผง

มอก.3100-2563

สารสกดัอญัชนัผง

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 692-10/2563 

เม่ือวนัท่ี 15 ก.ย. 2563

มอก.3020-2563 

นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้
หอมศรีลงักา

มอก.3031-2563 

นํา้มนัหอมระเหยตะไคร้
หอมชวา

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 684-2/2563 

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 690-8/2563 

เม่ือวนัท่ี 18 ส.ค. 2563
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ตวัอยา่งมาตรฐานสารสกดัปี 2564

 ผลการจดัทํามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม สารสกดัจํานวน 4 เรือ่ง

มอก.3099-2564 

สารสกดันํา้มนักฤษณา

มอก.3171-2564 

นํา้มนัเมล็ดกญัชง

กมอ. เห็นชอบ 

ในการประชมุ กมอ. 

ครัง้ท่ี 698-3/2564 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564

มอก.3172-2564 

สารสกดัจากกญัชงท่ีม ีCBD 
รวม ไมน่อ้ยกว่า 30 %โดยมวล

มอก.3173-2564

สารสกดัจากกญัชงท่ีม ีCBD 
รวม ไมน่อ้ยกว่า 80 %โดยมวล
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แผนการจัดทํามาตรฐานสารสกัดสมุนไพร

ป 2564-2565

1.มังคุด

2.กวาวเครือขาว

3.มะขามปอม

1.มะรุม

2.เทียงกิ่ง

3.น้ํามันถ่ัวอินคา

4.ถ่ังเชาสีทอง

3.วานชักมดลูก

5.กฤษณา

1.มะหาด

2.น้ํามันงา

3.น้ํามันงาดํา

4.น้ํามันงาขี้มอน



01-3 ผลการจดัทํามาตรฐานวิธีทดสอบน้ํามนัหอมระเหย

 ผลการจดัทํามาตรฐานวิธีทดสอบ น้ํามนัหอมระเหย จํานวน 9 เรือ่ง ดงัน้ี

1. มอก.2847-2562 น้ํามนัหอมระเหย - การทดสอบหาค่าเอสเทอร์
• รับ ISO/TS 709:2001 Essential oils – general rules for packaging, conditioning and storage จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

2. มอก.2849-2562 น้ํามนัหอมระเหย - การทดสอบหาค่าคารบ์อนิล - วิธีไฮดรอกซิลเอมีนอิสระ

• รับ ISO 1271:1983  Essential oils - determination of carbonyl value – free hydroxylamine method จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

3. มอก.2850-2562 น้ํามนัหอมระเหย - การทดสอบหาปรมิาณฟีนอล

• รับ ISO 1272:2000 Essential oils - determination of content of phenols จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

4. มอก.2851-2562   น้ํามนัหอมระเหย - การทดสอบหาค่าคารบ์อนิล - วิธีโพเทนชิออเมทร ีโดยใชไ้ฮดรอกซิล แอมโมเนียมคลอไรด์

• รับ ISO 1279:1996  Essential oils - determination of carbonyl values - potentiometric methods using .. จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

5. มอก.2943-2562 น้ํามนัหอมระเหย - กฎทัว่ไปสาํหรบัการบรรจสุภาวะและการเก็บรกัษา

• รับ ISO/TS 210:2014   Essential oils – general rules for packaging, conditioning and storage จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ
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01-3 ผลการจดัทํามาตรฐานวิธีทดสอบน้ํามนัหอมระเหย(ต่อ)

 ผลการจดัทํามาตรฐานวิธีทดสอบ น้ํามนัหอมระเหย จํานวน 9 เรือ่ง (ต่อ)

6. มอก.2944-2562   น้ํามนัหอมระเหย - กฎทัว่ไปสาํหรบัการแสดงเครือ่งหมายและฉลากบนภาชนะบรรจ ุ

• รับ ISO/TS 211:2014 Essential oils - general rules for labelling and marking of containers จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

7. มอก.2945-2562   น้ํามนัหอมระเหย - การชกัตวัอยา่ง

• รับ ISO 212:2007 Essential oils – sampling จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

8. มอก.2946-2562 น้ํามนัหอมระเหย - การเตรยีมตวัอยา่งทดสอบ

• รับ ISO/TS 356:1996 Essential oils – preparation of test samples จดัทาํโดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ

9. มอก.2947-2562   น้ํามนัหอมระเหย - การทดสอบหาค่าเอสเทอรก์่อนและหลงัการเกิดแอซีทิเลชนั 

และการหาปรมิาณแอลกอฮอลอิ์สระและแอลกอฮอลท์ัง้หมด
• รับ ISO 1241:1996 Essential oils – determination of ester value, before and after acetylation, and evaluation of the contents of free and total alcohols จดัทาํ

โดยวิธีพิมพซ์ํา้ในระดบัเหมอืนกนัทกุประการ
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กญัชง พืชเศรษฐกิจใหม่สู่การคา้เชิงพาณิชย ์

อยา่งมีมาตรฐาน ตามหลกั BCG Model
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กัญชง (Hemp)
Cannabis sativa L. ssp. Sat
iva



เสื้อผาจากกัญ

ชง Case คอมพิวเตอร

พกพา

สถานการณปจจุบันของโลก
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ยา CBDHemp Prote

in

รองเทา Louis Vui

tton

รถ BMW i3 และ 7 s

eries)

แผนฉนวนกัน

ความรอน 

(ทดแทนแรใยหนิ

)

เกาอ้ีจากเชือก

เฮมพ

การเพาะปลกู พ้ืนที่เพาะปลกูรวมปี 20201 มากกว่า 6.
25 ล้านไร่ โดยมาจากประเทศจีน (70%) ประเทศ
ฝรั ่งเศส (25%) และมีการเพาะปลูกในอีกกว่า 30
ประเทศทัว่โลก เช่น ออสเตรเลีย สหัฐอเมริกา เยอรมัน 
ชลิ ีสหราชอาณาจกัร ยเูครน เป็นตน้

มลูค่าตลาดรวมทัว่โลก2 (ในปี 2018) ประมาณ 3.97
พันลา้นเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะสงูถึง 9.64 พันลา้น
เหรียญสหรฐั ในปี 2025

ครีมบํารุง

ผิวหนา

เสื้อผาจาก

กัญชง

เคร่ืองบินจากเฮมพ
แผนกระดาน

โตคลื่น



Cannabis Market Map



Market Supply Chain





มาตรฐานสารสกดั CBD จากกญัชง 

(CBD Extract (Hemp)) 



น้ํามนั CBD จากกญัชง (HEMP OIL)
สกดัจาก ตน้ ใบ ดอก
ชว่ยปรบัสมตลุหนา้ที่ของร่างกาย เชน่

การนอนหลบั อารมณ ์ความเจ็บ 
ความอยากอาหาร ฮอรโ์มนส ์ภมูติา้นทาน
พบ CBD  สงู และ cannabinoids อ่ีน ๆ
THC 0.2 % ยโุรป
THC 0.3% อเมริกา
THC 0.3 % ประเทศไทย

น้ํามนัเมล็ดกญัชง 
(HEMP SEED OIL)
บีบเย็นจากเมล็ด
โปรตนีสงู
โอเมกา้ 3,6,9
CBD นอ้ยหรีอไมพ่บ
ไมพ่บ cannabinoids อ่ีน ๆ
THC 0-50 ppm



ภาพตวัอยา่ง
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ภาพตวัอยา่ง
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เยีย่มชมหน่วยทดสอบของ สวทช.
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ประโยชนข์องน้ํามนักญัชง

1. ใหส้ารโปรตีนครบถว้น คือมีกรดอมื

โนท่ีจําเป็นครบ

2. มีกรดไขมนั สงู โดยเฉพาะโอเมกา้ 3

3. มีไฟเบอรส์งู

4. มีวิตามินและแรธ่าตโุดยเฉพาะ

วิตามินอี แมกนีเซียม ฟอสฟอรสั

โพแตสเซียม แคลเซียม

5.     สารฟีโนลิกสงู





ประเทศไทยมีการพัฒนาดา้นนาโนเทคโนโลยี และการนําวัสดุนาโนไปประยุกต์ใชเ้พื่ อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพหรือลักษณะพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งปัจจุบันผูป้ระกอบการไทยและ

ต่างประเทศไดพั้ฒนาอนุภาคนาโนเป็นตัวชว่ยกักเก็บสารสาํคัญของสารสกัดสมุนไพรไทยแต่

ละชนิดที่ มสีมบัติเฉพาะตัว เพิ่ มสมบัติความคงตัวของอนุภาคที่ ดี ตลอดจนเพิ่ มศักยภาพและ

มูลค่าของผลิตภัณฑส์มุนไพร 

มีการคัดเลือกสมุนไพรจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีศักยภาพ(product champion) อาทิ 

บัวบก กระชายดาํ ไพล และ ขมิ้นชัน เป็นต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อนุภาคกักเก็บสาร

สกัดสมุนไพรต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสารสกัด

สมุนไพร ตามแผนแมบ่ทแห่งชาติวา่ดว้ยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่  1 พ.ศ.2560-256

4 รวมทั้งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในยุทธศาสตร์ที่  2 ดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้

อย่างย่ังยืน

มาตรฐานอนภุาคนาโนกกัเก็บสารสกดัสมนุไพร
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เพ่ือใหมี้การนําผลงานวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นภาคอตุสาหกรรมไดจ้ริง และ

เพ่ิมศักยภาพและมลูค่าของผลิตภัณฑ์สารสกัด สมอ. จึงกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม อนภุาคนาโนกกัเก็บสารสกดั ข้ึน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมน้ี กําหนดข้ึนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม กบั ศนูยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

- มอก. 3077-2563 อนภุาคนาโนกกัเก็บสารสกดับวับก 

CENTELLA EXTRACT NANO-ENCAPSULATED PARTICLES

- มอก. 3076-2563 อนภุาคนาโนกกัเก็บสารสกดัขม้ินชนั

TURMERIC EXTRACT NANO-ENCAPSULATED PARTICLES

มาตรฐานอนภุาคนาโนกกัเก็บสารสกดัสมนุไพร
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สวทช. เป็นองคก์รรว่มกําหนดมาตรฐาน (Standard Development 

Organization : SDO ใหก้บั สมอ. เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2561

ค ณ ะ ผ ู้ จั ด ทํ า ร่ า ง ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ ุต ส า ห ก ร ร ม 

อนภุาคนาโนกกัสารสกดัขม้ินชนัและสารสกดับวับก

คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 27 นาโนเทคโนโลยี เป็น

คณะกรรมการกลัน่กรอง

มาตรฐานอนภุาคนาโนกกัเก็บสารสกดัสมนุไพร
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จงมาร่วมกนัใชข้องไทย สมนุไพรไทย 

ใหป้ระเทศไทยเป็น Hub สมนุไพรไทย ต่อไป

ขอบคณุค่ะ

มาตรฐานสมนุไพรไทยไปส ูส่ากล
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