โครงการอบรมวิชาการเรื่อง
การสกัดสมุนไพรและน้าํ มันหอมระเหยเพื่อใชเปนยาและเครือ่ งสําอาง
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554
ณ หองประชุม 409 และ หองปฏิบตั ิการเภสัชพฤกษศาสตร ชั้น 5 อาคารเทพรัตน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากตลาดสมุนไพรที่ขยายตัวมากขึ้น ทําใหมีผูที่ผลิตสมุนไพรมากขึ้นตามลําดับ การผลิตสมุนไพร
สําหรับการสงออกของหลายๆ ประเทศ มักเปนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรจากสารสกัดมาตรฐานที่มีการ
ควบคุมคุณภาพ แตในประเทศไทยนั้น ผูผลิตสวนใหญยังคงใชเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และมีองคความรูดานการ
ผลิตไมมากนัก การผลิตยังคงผลิตจากสมุนไพรที่บดเปนผง นํามาแปรรูปเปนแคปซูลและยาเม็ด ซึ่งมีปญหาทั้ง
ในกระบวนการผลิต และอายุการเก็บรักษายาที่คอนขางสั้น เนื่องจากมักมีมอดและแมลงติดอยู การใชสารสกัด
สมุนไพรแทนที่ผงยานั้น ทําใหมีการควบคุมคุณภาพไดสม่ําเสมอ ลดขนาดการใชยาแตละครั้ง และสามารถ
นํามาเตรียมไดหลายรูปแบบ นอกจากการใชสารสกัดในรูปแบบยารับประทาน สารสกัดยังมีประโยชนอยางยิ่งใน
การผลิตเครื่องสําอาง แตการผลิตสารสกัดนั้นผูผลิตตองมีความรูในเรื่องสารเคมีจากพืช และวิธีการสกัด เพื่อให
ปริมาณสารเคมีตามตองการ จึงจะไดสารสกัดที่มีคุณภาพเหมาะสมตอการนําไปใช
ในอุตสาหกรรมสปาและน้ํามันหอมระเหยที่กําลังขยายตัว และมีความตองการน้ํามันหอมระเหย ตอง
นําเขาน้ํามันหอมระเหย ทั้งที่วัตถุดิบที่มีน้ํามันหอมระเหยในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย และมีการใชกัน
ตั้งแตบรรพบุรุษ การสกัดน้ํามันหอมระเหยนั้นเปนที่นาสนใจ เพราะสามารถลงทุนไดในหลายระดับ ตั้งแตลงทุน
นอยจนถึงระดับสูง หากมีความเขาใจในหลักการสกัดที่ถูกตอง ก็ทําใหสามารถเลือกลงทุนไดตามความเหมาะสม
กับธุรกิจ
นอกจากนี้ การควบคุมคุณภาพของสารสกัดก็เปนอีกกระบวนการที่เปนการรับรองคุณภาพของสารสกัด
หรือน้ํามันหอมระเหยที่ได ดังนั้นการจัดอบรมเรื่องการสกัดสมุนไพรและน้ํามันหอมระเหย รวมถึงการควบคุม
คุณภาพ จะทําใหผูที่ตองการผลิตสารสกัดสามารถมีแนวทางในการพัฒนาการผลิตสารสกัดหรือน้ํามันหอม
ระเหยตอไป

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหผูผลิตสมุนไพรมีแนวทางในการพัฒนาการสกัดสมุนไพรสําหรับการผลิตยาสมุนไพร และ
เครื่องสําอาง
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท 02-6448677-91 ตอ 5551 หรือ 02-6448696
www.pharmacy.mahidol.ac.th/
ผูรวมประชุม
บริษัทเอกชน หรือบุคคลทัว่ ไป 30 คน
วันเวลาและสถานที่
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554
หองบรรยาย 409 ชั้น 4 อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลที่คาดวาจะไดรบั
ผูประกอบการสามารถพัฒนาการสกัดสมุนไพรสําหรับการผลิตยาสมุนไพร และเครื่องสําอาง
การลงทะเบียน
อัตราคาลงทะเบียน 4,000 บาท

กําหนดการ
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง
การสกัดสมุนไพรและน้าํ มันหอมระเหยเพื่อใชเปนยาและเครือ่ งสําอาง
เวลา
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554
8.00 - 8.50 น.
8.50 - 9.00 น.

หัวขอบรรยาย

ลงทะเบียน
พิธเี ปด
รศ. จุฑามณี สุทธิสีสังข
คณบดี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
9.00 - 10.15 น.
หลักการและวิธีการสกัดสมุนไพร
10.15-10.30 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น.
หลักการและวิธีการสกัดสมุนไพร
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ปฏิบัติการกึ่งสาธิต การเตรียมสมุนไพร เพือ่ การสกัด
การสกัดสมุนไพรดวยน้ําและแอลกอฮอล ดวยวิธี Decoction,
Percolation Maceration, Soxhlet apparatus
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554
9.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่องการทําสารสกัดใหเขมขนและการทําสารสกัดแหง
10.00 - 12.00 น. สาธิต เรื่อง “การทําสารสกัดใหเขมขน และการทําสารสกัดแหง”
12.00-13.00 น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น
ทฤษฎี การสกัดน้ํามันหอมระเหย
วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554
9.00 - 12.00 น.
สาธิตกึ่งปฏิบตั ิการ เรื่อง “การสกัดน้ํามันหอมระเหย”
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00-16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การควบคุมคุณภาพสารสกัด
สรุป และ ปดการอบรม

วิทยากร

รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
รศ.พรอมจิต ศรลัมพ
รศ. สมภพ ประธานธุรารักษ
รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
รศ.พรอมจิต ศรลัมพ
รศ.พรอมจิต ศรลัมพ
รศ.รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล
รศ. สมภพ ประธานธุรารักษ

ใบสมัครอบรม
โครงการอบรมวิชาการเรื่อง “การสกัดสมุนไพรและน้าํ มันหอมระเหย เพื่อใชเปนยาและเครื่องสําอาง”
18-20 พฤษภาคม 2554
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โปรดกรอกขอมูลดวยตัวบรรจงและชัดเจน
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)….………………………………………………........................................
การศึกษาขั้นสูงสุด.................................................................จาก...............................................................
สถานที่ทํางาน…...……………………………………………..ตําแหนง..……………………………………….
ที่อยูท ี่ทํางานเลขที…
่ ……ถนน………………………………...แขวง/ตําบล…………………….......................
เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด………………..…………รหัสไปรษณีย…
 ……….……….………..
โทรศัพท………………………………โทรสาร…………………………….มือถือ………………..……………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………….………
2. การรับประทานอาหาร
ปกติ
มังสวิรัติ
มุสลิม
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
3. ทานทราบการอบรมครัง้ นีจ้ าก
โบรชัวร
เว็บไซต
เพือ่ น
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................................
................../............................./...............................
4. การชําระเงิน (4,000 บาท)
โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารามาธิบดี
ชือ่ บัญชี “การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล”
บัญชี ออมทรัพย เลขที่บัญชี 026-443603-5
5. การออกใบสําคัญรับเงิน
ประสงคใหออกใบสําคัญรับเงินในนามของ...................................................................................................
ทีอ่ ยู. ..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. การสงเอกสาร
สงใบสมัครพรอมใบสําคัญการโอนเงิน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ทาง โทรสาร 02-644-8696 สมัครดวยตนเองหรือสงไปรษณียที่ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-644-8696 E-mail : pyncn@mahidol.ac.th

