
การสกัดสมุนไพรทางการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดย ภก. สมนึก สุชัยธนาวนิช 
ผู้อ านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 



Outline ภารกิจกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

เทคนิคการสกัด

เทคนิคการสกัดด้วยเครื่องSFE และ เครื่อง Molecular Distillation

สถานการณ์การขับเคลือ่นการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย

การสกัดสาร THC และ CBD จากกัญชา



ภารกจิกองพฒันายาแผนไทยและสมุนไพร  

(1) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ตรวจสอบ และพฒันายาแผนไทยและผลิตภณัฑส์มุนไพร
ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน

(2) ศึกษา วจิยั และพฒันาเทคนิคกระบวนการสกดัสมุนไพร รวมทั้งใหบ้ริการผลิต
สารสกดัจากสมุนไพร ยาแผนไทย และผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม

(3) พฒันาตน้แบบดา้นการแปรรูปวตัถุดิบสมุนไพรดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม รวมทั้ง
โรงงานผลิตยาแผนไทยและผลิตภณัฑส์มุนไพรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการผลิตยาท่ีดี

(4) พฒันาระบบการใหบ้ริการเบด็เสร็จ รวมทั้งใหค้าํปรึกษาในดา้นการแปรรูปวตัถุดิบ
การผลิตสารสกดัสมุนไพร การผลิตยาแผนไทย การรับรองคุณภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

(5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย



โรงงานแปรรูปสารสกัดจากสมุนไพร



โรงงานผลิตยาแผนไทย



ห้องปฏิบัติการประกันคุณภาพสมุนไพร



SEP BOX
ใช้ส าหรับแยกสาร และ
ท าสารมาตรฐานเพือ่

ตรวจวิเคราะห์

เครื่องตรวจวิเคราะห์สาร

HPLC
ตรวจวิเคราะห์หา
สารส าคญัทั่วไป

GC-MS
ใช้ส าหรับตรวจ

วิเคราะห์สารในน  ามัน
หอมระเหย 7



ต้นน ำ้ กลำงน ำ้ ปลำยน ำ้

วัตถุดบิ พัฒนำผลติภัณฑ์ จัดจ ำหน่ำย เข้ำสู่ตลำด

ห่วงโซ่แห่งมูลค่ำเพิ่ม

10-15%

30-50%

25-30%
50 %

up
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กำรเกบ็รักษำ
- เก็บไว้ได้นาน
-ประหยดัเนือ้ที่

คุณภำพ
- สามารถควบคมุได้
- ท า specification sheet

กำรใช้งำน
- เก็บไว้ใช้ได้ตลอดปี
- การเตรียมสารสกดัโดยค านงึถงึด้านการใช้งาน (ลกัษณะสาร

สกดั,การละลาย)
ควำมปลอดภัย
- สามารถเลือกสกดัเอาสารท่ีต้องการโดยหลีกเลี่ยงสารพิษใน

สมนุไพร
- ลดการปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์และแบคทีเรียท่ีอยู่ในวตัถดุิบ

สมนุไพร
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วิธีสกัดแบบไหน  เหมำะกับงำนของเรำ  ?

การน าไปใช้
• ใช้ภายนอก
• ใช้ภายใน
ภมิูปัญญา
• วิธีการสกดัท่ีเหมาะสม
• ผลการรักษา         

สารที่ต้องการ/ไม่ต้องการ
• วิธีการสกดัท่ีเหมาะสม
• ตวัท าละลายท่ีเหมาะสม
ต้นทนุ
• การน าไปใช้
• ลกัษณะของสารสกดัท่ีต้องการ        
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• ลักษณะภำยนอก
• ควำมชืน้
• กำรปลอมปน
• กำรปนเป้ือนเชือ้จุลินทรีย์

วตัถดุิบ

• ลักษณะภำยนอก
• ควำมชืน้
• ปริมำณสำรส ำคัญที่ต้องกำร/ไม่ต้องกำร
• กำรปนเป้ือนโลหะหนัก/จุลินทรีย์

สารสกดั
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• ใช้ได้กับทัง้วัตถุดบิและสำรสกัด
• ตรวจสอบคุณภำพเบือ้งต้น
• เร็วและง่ำย

Thin Layer 
Chromatography

• ตรวจสอบปริมำณสำรที่ดูดซับแสงช่วง UV-Vis

• ใฃ้งำนง่ำยและรวดเร็ว
• ไม่สำมำรถวเิครำห์สำรบำงจ ำพวกได้ และมีปัญหำในกรณีมีสีของสำรอ่ืนๆ

รบกวน

UV-Vis Spectroscopy

• ตวจวเิครำะห์อย่ำงละเอียด ทัง้คุณภำพและปริมำณวิเครำห์
• รำคำแพง และต้องใช้ควำมช ำนำญในกำรปฎบิัติ

High Performance 
Liquid Chromatography

Gas-Liquid 
Chromatography

• ตรวจวเิครำะห์สำรที่ระเหยได้ เช่น น ำ้มันหอมระเหย
• รำคำแพงและต้องใช้ควำมช ำนำญในกำรปฎิบั ติ
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กรรมวิธีกำรสกัด
การหมกั (Marceration)
การชง (Percolation)
การต้ม (Decoction)
Soxhlet apparatus
การสกดัแบบกรอง (Filtration)
การสกดัโดยใช้เคร่ืองเหวี่ยงหนีศนูย์กลาง (Centrifugation)
Liquid-Liquid extractor
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กรรมวิธีกำรสกัด
การสกดัน า้มนัหอมระเหย
• Resorption
• Solvent extraction
• Mechanical expression
• Stream distillation
• Water distillation

Supercritical fluid extraction
Molecular Distillation











เทคนิคการสกัดสมุนไพรด้วย 
“Supercritical Fluid Extraction (SFE)”

&
“Molecular Distillation”

20



SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION (SFE-CO2 24L, 2 column)
21

เทคนิคการสกัดด้วย SFE]



ศึกษาดูงานเครื่อง Supercritical fluid 
extraction ณ โรงงานที่ประเทศจีน

22



ศึกษาดูงานเครื่อง Supercritical fluid 
extraction จากประเทศญี่ปุ่น

23



Supercritical Fluid Extraction (SFE)-CO2 (เคร่ืองสกดัด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด)
หลกัการ
• ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตวัท าละลาย ซึง่มีความหนาแน่นเหมือนของเหลว แตมี่ความหนืดต ่า มีสมัประสทิธ์ิการ

แพร่สงูเหมือนก๊าซ ท าให้สามารถกระจายตวัและแทรกซมึเข้าสูโ่ครงสร้างของตวัถกูละลายได้ดี
• ใช้การปรับความดนัและอณุหภมูิให้เหมาะสมกบัตวัอยา่ง โดยอณุหภมูิและความดนัในการสกดัจะต้องปรับให้สงูเกิน

จดุวิกฤตของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• ใช้ตวัท าละลายร่วม (Co-solvent) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสกดั 
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Parameter CO2

อุณหภูมิวิกฤต 31.1 C

ความดันวิกฤต 73 atm



http://www.aquavan.com.tw/en/about.html 26

MW MW
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ถังสกัด E2

ถังสกัด E1

Pack maker S1

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความดัน
ถังเก็บสารสกัด S3 ถังเก็บสารสกัด S2

ปั๊มท าความดัน CO2



Heat exchanger อ่างน  าร้อนควบคุม
อุณหภูมิ



กรณีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารที่อยู่ในผิวมะกรูด
โดยเปรียบเทียบวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน

29

Parameter Condition

อุณหภูมิ 40 C

ความดัน 22 MPa



Peak No. Chemical name
พื นที่สัมพัทธ์ใต้กราฟ (%Area)

Cold pressing SFE Steam distillation

1 alpha-pinene 5.37 4.44 3.33

3 Sabinene 18.78 17.89 -

4 beta-pinene 24.47 22.08 11.35

9 Limonene 25.55 26.94 19.11

10 4-tepinenylacetate 0.18 0.33 6.14

11 1,4-cineol 0.91 1.13 2.36

14 Isopulegol - - 4.60

15 Citronellal 8.45 8.36 2.90

16 4-terpineol - - 10.19

20 alpha-cubebene 2.34 2.83 0.35

ผลการวิเคราะห์สารที่อยู่ในผิวมะกรูดโดยเปรียบเทียบวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน



ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดน  ามันผิวมะกรูดแห้ง  สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 4 ชม.
ได้สารสกัดน  ามันผิวมะกรูด 3.7 % Yield 

SFE CO2

31



ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดน  ามันยาหอม สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 4 ชม.
ได้สารสกัดน  ามันยาหอม 10.7% Yield 

SFE CO2

32



ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดน  ามันยาหอม สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 

และ 95% Ethanol เป็นตัวท าละลายร่วม 
ปริมาณ 2 ลิตร ใช้เวลาในการสกัด 4 ชม.
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ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดน  ามันร าข้าว สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 6 ชม.
ได้สารสกัดน  ามันร าข้าว 5.0 % Yield 

SFE CO2

34



ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดน  ามันเมล็ดมะแขว่น สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 5 ชม.
ได้สารสกัดน  ามันเมล็ดมะแขว่น 3.0 % Yield 

SFE CO2
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ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

SFE CO2

สารสกัดน  ามันไม้กฤษณา สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 8 ชม.
ได้สารสกัดน  ามันไม้กฤษณา 1.0 % Yield 

SFE CO2
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ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

SFE CO2

สารสกัดน  ามันว่านสาวหลง สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 8 ชม.
ได้สารสกัดน  ามัน 1.0% Yield 

SFE CO2
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ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดน  ามันพริกป่น สกัดด้วยเครื่อง SFE CO2 ใช้เวลาในการสกัด 8 ชม.
ได้สารสกัดน  ามัน 7.0% Yield 

SFE CO2
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ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

สารสกัดสีแดงจากพริกป่น สามารถแยกด้วยคอลัมน์ถังเก็บที่มี Packing Materials
เป็นส่วนที่ดักสีของสารสกัดพริก 39



ตัวอย่างสารสกัดที่ได้จากกระบวนการสกัดด้วย
เครื่องสกัดคาร์บอนไดออกไซด์ (SFE CO2)

1 gram dried cannabis = 6 mL cannabis oil (0.88% w/w)
https://www.cannimed.ca/pages/dosing-and-delivery

Parameter Condition CO2 with 95%Ethanol

อุณหภูมิ 54.85 C

ความดัน 34 MPa

69.41 ± 2.87 % Total THC

Ref. : Rovetto L, Aieta N. Supercritical carbon dioxide extraction of 
cannabinoids from Cannabis sativa L. The Journal of Supercritical Fluids. 
2017;129:16-27.

กัญชา
* Sample : Cannabis Sativa L.: Cannabis Indica L.; 1:1

40



Molecular Distillation

พัฒนาวิธีการสกัดแยกสาร 
โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 
จากน้้ามันงาขี้ม่อน

น  ามันปาล์ม

น  ามันร าข้าว

น  ามัน
งาขี ม่อน

พัฒนาวิธีการสกัดแยกสาร Beta 
Carotene และวิตามิน E

พัฒนาวิธีการสกัดเพิ่มเปอร์เซ็นต์สารแกรมมา
โอรีซานอลและลดปริมาณของกรดไขมัน
อิสระ (Free Fatty Acid) ในน้้ามันร้าข้าว

เทคนิคการสกัดด้วยเครื่อง Molecular Distillation



Molecular Distillation 
(เคร่ืองกลัน่แยกสารระดบัโมเลกลุ)

หลกัการ
• กลัน่น า้มนัแบบสญุญากาศ ใช้เวลาในการกลัน่และควบแน่นเร็ว ไมเ่กิน 10-20 วินาที
• สภาวะการกลัน่ภายใต้ความดนัต ่าหรือสญุญากาศน้อยกวา่ 1 พาสคาล
• ถงักลัน่ออกแบบพิเศษด้วยการติดตัง้อปุกรณ์ควบแน่นภายในถงักลัน่ ซึง่ท าให้แยกสารได้รวดเร็ว โดยไมเ่สื่อมสภาพ
• สามารถแยกสารและกลิน่ท่ีไมต้่องการออกจากน า้มนัตวัอยา่งได้
• สามารถกลัน่น า้มนัให้ได้สารส าคญัเพิ่มขึน้ได้



เครื่อง Molecular Distillation
Condition ที่ใช้กลั่นน  ามันร าข้าว

พัฒนาวิธีการกล่ันพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์สารแกรมมาโอรีซานอลและลดปริมาณของกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ในน้้ามันร้าข้าว

อุณหภูมิและความดัน หอกลั่นที่ 1 อุณหภูมิและความดัน หอกลั่นที่ 2 อุณหภูมิและความดัน หอกลั่นที่ 3

100 ๐C /  1000 Pa 170 ๐C /  1000 Pa 180๐C /  1000 Pa

อัตราการกลั่นประมาณ 200 ลิตร / 8 ชม.



ตัวอย่างท่ีท าการ
วิเคราะห์

ปริมาณ แกมม่าโอไรซานอล (-oryzanol) (ppm)

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ค่าเฉลี่ย

1 11.08 11.55 11.32

2 24.21 23.96 24.08

3 - - -

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ แกมม่าโอไรซานอล (-oryzanol)
Project : วิเคราะห์ปริมาณ แกมม่าโอไรซานอล (-oryzanol)
Customer Name and : สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ ากัด
Address 118/1 ถนนวารีราชเดช  อ.เมือง จ.ยโสธร  35000
วิธีวิเคราะห์ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 
วันที่รับตัวอย่าง 10/05/2553
วันที่ท าการวิเคราะห์ 18/05/2553
ผู้ท าการวิเคราะห์ นายวิทูรย์ ยวงสะอาด
จ านวนตัวอย่างที่ท าการวิเคราะห์ 3 ตัวอย่างดังต่อไปนี 
ตัวอย่างท่ี 1   : น  ามันร าข้าวและจมูกข้าว 
ตัวอย่างที่ 2 : น  ามันร าข้าวและจมูกข้าวที่ได้จากเครื่อง Molecular Distillation
ตัวอย่างท่ี 3 : กลีเซอลีนที่ได้จากเครื่อง Molecular Distillation
การวิเคราะห์ปริมาณ แกมม่าโอไรซานอล (-oryzanol) ได้ผลดังต่อไปนี 



สถานการณ์การขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย

พัฒนาให้ได้สารสกัดจากของ
กลางที่มี THC และ CBD ตาม

ต้องการ
ผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม

จากวัตถุดิบของกลาง

เริ่มท า clinical trial ตามข้อบ่งใช้
ที่คณะ 3 ก าหนด

ได้ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Sublingual drop) 
จากของกลางส าหรับ Clinical trial

2561 2562 2563 2564

ปรับปรุงสายพันธุ์ (ใช้เวลามากกว่า 2 ปี)

ร่างประมวล
ฯ มีผล

บังคับใช้

พ.ค.2562



สธ.อนุมัติ 6 จังหวัด 15 อ าเภอปลูกกัญชง



Plant cultivated area >1,100 m2

การขยายพันธุ์ โดย
ระบบเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืช

ระบบ Plant Factory (สวทช)

การตรวจสอบความตรงตามพันธุ์
โดยเทคนิค ดีเอ็นเอ (สวทช)

การผลิต และ การกระตุ้นการเกิด
สารส าคัญ THC และ CBD

ในปริมาณสูง ในระบบ Plant Factory (สวทช)

การสกัดสารส าคัญ (กองยา)

ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และ สวทช. 
ในระบบการผลิต Cannabis ในระบบปิด Plant Factory



งานวิจัยด้านกัญชาที่ก าลังด าเนินการ



● Multiple sclerosis
● Epilepsy 
● Cancer
● Parkinson disease 

กรมการแพทย์ กรมแพทย์แผนไทยฯ

● กลุ่มคลายเครียด
● กลุ่มแก้ปวดเมื่อย/กันชัก
● กลุ่มกษัย (เบาหวาน)
● กลุ่มโรคมะเร็งตับ

แนวทางการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชา



แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ

สกลนคร

กองพัฒนายาแผนไทย
และสมุนไพร
(Pilot Scale)

นครพนม

Biotec (Plant factory)

พื นที่สูง 6 จังหวัดทางภาคเหนือ

กรมการแพทย์

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน

องค์การเภสัชกรรม

สภาแพทย์แผนไทย



กรมแพทย์แผนไทยฯ

● กลุ่มคลายเครียด: ต ารับศุขไสยาศน์
● กลุ่มแก้ปวดเมื่อย/กันชัก: ต ารับท าลายพระสุเมรุ
● กลุ่มกษัย (เบาหวาน): ต ารับยาขาวแท่งทอง, ยาปถวีอาโปวาโย

และยาทัพยาธิคุณ

● กลุ่มโรคมะเร็งตับ: ต ารับยาแก้ฝีรวงผึ งจากจารึกวัดโพธิ์, เบญจอ ามฤตเข้า
กัญชา, ทัพยาธิคุณ และยาน  ามันสนั่นไตรภพ

ต้นกัญชา

น  ามันกัญชา (กลั่น)



กองพัฒนายาไทยและสมุนไพร

เป็นหน่วยงานสกัดและควบคุมคุณภาพสารสกัดของกัญชาระดับ Pilot scale

ควบคุมและส่งมอบสารสกัดกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์แผน
ไทย      



กญัชง (HEMP)



กญัชง (HEMP)
เฮมพ์ อยู่ใน KINGDOM : PLANTAE

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Order : Rosales

Family : Cannabidanceae

Genus : Cannabis
เฮมพ์มีช่ือวทิยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.ssp. sativa



ใบและดอกเฮมพ์
ใบของเฮมพ์ มีลกัษณะเป็นแฉก 3-9 แฉก           ดอกเฮมพ์ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ

และปลายยอด ดอกมีขนาดเลก็สีขาว มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ                 
2-4 มล. ดอกเป็นแบบแยกเพศและอยู่
ต่างต้นกนั

ดอกตวัเมยี                                                        ดอกตวัผู้



ต้นเฮมพ์



ลกัษณะของช่อดอกและเมลด็เฮมพ์
ช่อดอก เมลด็



พันธุ์ THC(M2) CBD/THC Fiber (%)

RPF1/ห้วยหอย 0.072 % 11 18.6

RPF2/V50 0.110 % 10 17.9 

RPF3/แม่สาใหม่ 0.101 % 8 16.0 

RPF4/ปางอุ๋ง 0.270 % 2.2 17.0 

การปรับปรุงพันธุ์กัญชง (เฮมพ์)



ประโยชน์ของเฮมพ์ในรูปแบบต่างๆ





เส้นใยเฮมพ์

มีความเหนียวสูง มีค่าการตา้นแรงดึงสูง
มีความยดืหยุน่ มีความบิดสูง
มีนํ้าหนกัเบา



เส้นใยเฮมพ์ (ต่อ)

1. อุตสาหกรรมส่ิงทอ
ANTI แบคทีเรียและเช้ือราถึง 95%

ป้องกนั UV

โครงสร้างเป็นรูพรุนระบายความช้ืนไดดี้
มีความสวยงามมนัวาว



เส้นใยเฮมพ์ (ต่อ)

2. ใชผ้ลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ
ธนบตัร โคมไฟจากกระดาษเฮมพ์



เส้นใยเฮมพ์ (ต่อ)

ใชผ้ลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ (ต่อ)
สมุดวาดภาพ Tea bag paper



เส้นใยเฮมพ์ (ต่อ)

3.ใชผ้ลิตในอุตสาหกรรมคอมโพสิต
เฟอร์นิเจอร์ ช้ินส่วนรถยนต์ ขอ้ต่อ

รถจกัรยาน



เส้นใยเฮมพ์ (ต่อ)

4.ใชผ้ลิตในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ฉนวนกนัความร้อน                  วสัดุกนัความช้ืน



แกนล าต้นเฮมพ์

ดูดซบัและระบายความช้ืน 5 เท่าของนํ้าหนกั
นํ้าหนกัเบา แขง็แรง
ดูดซบัความร้อนดี
ระบายอากาศดี
ทนทานต่อการเส่ือมสภาพ / ยอ่ยสลายไดง่้าย
ไม่มีฝุ่ น / นาํไปผลิตพลงังานชีวมวล              



แกนล าต้นเฮมพ์ (ต่อ)
1. ใชส้าํหรับปูพ้ืนคอกสตัว์

2. ใชง้านตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์



เมลด็เฮมพ์
Hemp seed and oil has been called "Nature’s Perfect Food 
for Humanity" a wealth of health for everyone.

มี Protien 20-30% ประกอบดว้ย
• oleic ร้อยละ 10-16 oleic acid (Omega 9)

• linoleic acid ร้อยละ 50-60 (Omega 6)

• alpha-linoleic ร้อยละ 20-25 (Omega 3)

• gamma-linolenic acid (GLA) ร้อยละ 2-5

• กลุม่วิตามิน เช่น vitaminE

มี Oil 20-25%



เมลด็เฮมพ์ (ต่อ)
1. ผลิตภณัฑบ์าํรุงผม / ผิว

แชมพ ู                                       ครีมกนัแดด



เมลด็เฮมพ์ (ต่อ)
2. ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ

สบู่  โลชัน่บาํรุงผวิ



เมลด็เฮมพ์ (ต่อ)
3. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง
ลิปสติก                    ลิปบาลม์             แผน่มาร์สหนา้                    



เมลด็เฮมพ์ (ต่อ)
4. ผลิตภณัฑอ์าหาร / เสริมสุขภาพ

อาหารวา่ง              อาหารเสริม (Hemp protien)

นม   



เมลด็เฮมพ์ (ต่อ)
5. ผลิตภณัฑ ์paint /Varnishes/Lubricants/
Resins and Oils



ใบเฮมพ์

1. ใชผ้ลิตเป็นผลิตภณัฑใ์บชาหรืออาหารเพื่อสุขภาพ
Hemp leaf tea   Hemp เป็นส่วนผสมของเส้น

พาสตา้



ใบเฮมพ์ (ต่อ)

2. ใชท้าํผลิตภณัฑดู์แลและบาํรุงผวิพรรณ
Summer Hemp            Baby Bath Oil

Massage Oil



ใบเฮมพ์ (ต่อ)

3. ใช้ทาํผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดผิวกายซ่ึงเป็นการใช้
ประโยชน์จากสารสกัดในรูปแบบนํ้ ามันหอมระเหย
มกัจะใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง

Soap



ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “กัญชา”



ปัจจุบันกว่า 20 ประเทศ เปลี่ยนให้กัญชากลายเป็นพืชถูกกฎหมาย

ประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชา



รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการอนุญาตการใช้กัญชา

● Recreational 
marijuana is legal 
in 9 states

● Medical marijuana 
is legal in 
30 states



สารส าคัญในกัญชา



สารส าคัญในกัญชา

Tetrahydrocannabinol

Ref : Kalapa clinic 



สารส าคัญในกัญชา

Cannabidiol

Ref : Kalapa clinic 
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การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

1. กัญชา....ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

กัญชา เป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้เพื่อ
การบ้าบัดรักษาความเจ็บป่วย และถูก
บันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในคัมภีร์ต้ารับต้าราการแพทย์แผนไทย
กว่า 300 ปี ราว 100 ต้ารับ จากต้ารา 
36 เล่ม โดยใช้ใบ ช่อดอก ราก ทั้งใน
รูปแบบสดและแห้ง เพื่อเข้าสูตรต้ารับ

1. ต ารับยาศุขไสยาศน์ จาก คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 

2. ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ จาก คัมภีร์ชวดาร แก้ชัก ปากเบี ยว

3. ต ารายาน  ามันสนั่นไตรภพ จาก คัมภีร์กษัย แก้กษัยเหล็ก 

4. ต ารายาทัพยาธิคุณ จาก คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร แก้อาการบวมในผู้ป่วยเบาหวาน



การสกัดสาร THC และ CBD จากกัญชา

Rick Simpson Oil (RSO)

Supercritical Fluid Extraction (SFE)

Screw Press 

Molecular Distillation



Rick Simpson Oil (RSO)

❖ Cannabis indica ส่วนดอกเพศเมีย
➢ THC : 90%
➢CBD : 2-6%



ดอกแห้งเพศเมีย 500 กรัม (คัดเอาใบ/กิ่งออก)

หมักใน 99% Isopropyl alcohol นาน 3 นาที

กรองกากออก

ต้มที่อุณหภูมิ 105 oC 

Rick Simpson Oil (RSO)

● ระเหย alcohol 
● Decarboxylation 

เปลี่ยน THCA→ THC  

Rick Simpson Oil



ขอ้เสีย

• ไดส้ารส าคญัออกมาหลายตวั และมคีวามบริสทุธิ์ต า่

• อาจมโีลหะหนกัปนเป้ือน

ขอ้ดี

• ตน้ทนุในการสกดัต า่

• ท างา่ย

• ไมใ่ชเ้ครื่องมอืหรืออปุกรณท์ี่มคีวามซับซอ้น
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Molecular Distillation



ขอ้เสีย

• เครื่องมอืมรีาคาแพง

• ตน้ทนุในการสกดัแพง

• ไดส้ารส าคญักลุม่ไมม่ขีัว้ (non-polar)

• ตอ้งใชว้ตัถดุบิปริมาณมาก

ขอ้ดี

• ไดส้ารสกดัทีม่คีวามบริสทุธิ์สงู

• สามารถแยก (Isolation) ออกจากนัไดเ้ป็นอย่างดี

• ไมม่สีารปนเป้ือนตกคา้ง



Plant material (Leaves and Buds)

Extraction vessel : 60oC และ 250 bar

Seperating vessel (packed with adsorbent) 

Collecting vessel : 45oC และ 60-75 bar

Collecting vessel : 20oC และ 50 bar

● Cannabinoid 
● Terpene 

● Cannabinoid
● Terpene
● Other phytochemical

● Cannabinoid 

● Cannabinoid (wax) 

Supercritical Fluid Extraction (SFE)



Dewaxing → ละลาย Cannabinoid (wax) ด้วย cold ethanol  

Decarboxylation → อุณหภูมิมากกว่า 100 - 180oC 

https://www.massroots.com/news/cannabis-research-cannabinoids/

Supercritical Fluid Extraction (SFE)



ขนาด 5 ลิตร ขนาด 24 ลิตร





ขอ้เสีย

• เครื่องมอืมรีาคาแพง

• ตน้ทนุในการสกดัแพง

• ไดส้ารส าคญักลุม่ไมม่ขีัว้ (non-polar) ออกมามาก และกลุม่ที่มขีัว้ (polar) ออกมานอ้ย

ขอ้ดี

• เลอืกสกดัเฉพาะสารทีต่อ้งการได ้โดยมสีารที่ไมต่อ้งการปนเป้ือน ออกมานอ้ยที่สดุ ท าใหไ้ดส้ารสกดัทีม่ี

ความบริสทุธิ์ค่อนขา้งสงู

• กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์นัน้มคีวามดนัวิกฤตและอณุหภมูวิิกฤตต า่อีกทัง้ยงัไมเ่ป็นพิษ ไมต่ดิไฟ ราคาถกู 

และสามารถก าจดัออกจากสารสกดัไดง้า่ย

• สามารถสกดัตวัอย่างทีส่ลายตวัไดง้า่ย เมือ่โดนความรอ้น

• สามารแยกธาต ุCadmium ออกมาได้



Screw Press



ดอกแห้งเพศเมีย 500 กรัม (คัดเอาใบ/กิ่งออก)

หมักใน 99% Isopropyl alcohol นาน 3 นาที

กรองกากออก

ต้มที่อุณหภูมิ 105 oC 

Rick Simpson Oil (RSO)

● ระเหย alcohol 
● Decarboxylation 

เปลี่ยน THCA→ THC  

Screw Press



ขอ้เสีย

• ไดส้าระส าคญัออกมาหลายตวั ตอ้งไปแยกสารส าคญัตอ่อีกที

• มกีากปนออกมาเยอะ

• ความบริสทุธิ์ต า่มาก

ขอ้ดี

• ตน้ทนุในการสกดัต า่

• ท างา่ย

• ไมใ่ชเ้ครื่องมอืหรืออปุกรณท์ี่มคีวามซับซอ้น



ขอบคุณครับ

ที่อยู่   117 อาคาร Biotec Pilot Plant หน่วยปฏิบัติการที่ 1
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-564-7889
E-mail : tdc.dtam@Hotmail.com


