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โรงงานฟาร์มแคร์ 
 

 โรงงานฟาร์มแคร์ เป็นโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จัดตั้ งขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 โรงงานย่อย คือ 1) โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล (Pharmcare 
Pharmaceutical) เป็ น โร งงาน ผลิ ต ย าสมุ น ไพ ร  2) โร งงาน ฟ าร์ ม แคร์ นิ ว ท ราซู ติ ค อล  (Pharmcare 
Nutraceutical) เป็นโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ 3) โรงงานฟาร์มแคร์คอสเมซูติคอล (Pharmcare 
Cosmeceutical) เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานฟาร์มแคร์ทั้ง 3 โรงงาน ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยโรงงานฟาร์มแคร์
ฟาร์มาซูติคอล ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงงานฟาร์มแคร์  
 1) เป็นแหล่งรองรับการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

2) ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพระดับสากล ราคาเป็นธรรม  
 2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม  
 3) ให้บริการทางวิชาการทางด้านยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแก่ นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป  

แนวคิดในการจัดตั้งโรงงานฟาร์มแคร์ 
 โรงงานฟาร์มแคร์ เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่
ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้
ดั้งเดิมและกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและความเข้มแข็งของประเทศทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพร  ความ
หลากหลายของสายพันธุ์ และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยยาและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผ่านการวิจัยและการควบคุม
คุณภาพทุกขั้นตอน 

 ความหมายของโลโก้ฟาร์มแคร์ 
 “ฟาร์มแคร์” มาจากคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ “PHARM” มาจาก Pharmacy หรือคณะเภสัชศาสตร์ 
และ “CARE”  มาจาก Take care แปลว่า ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ และในโลโก้ยังมี ดอกคูณที่กำลัง
เบ่งบาน ซึ่งดอกคูณเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้น  โลโก้ “PHARMCARE” จึงหมายถึง 
“ความรัก ความห่วงใย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

 ผลิตภัณฑ์ฟาร์มแคร์ 
 ตามที่เรารู้กันโดยทั่วไปว่ายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีความปลอดภัยสูง มีผลข้างเคียงน้อย เราจึง
ปรารถนาที่จะเห็นประชาชนมีการใช้ยาจากสมุนไพรจำนวนเพ่ิมขึ้น โรงงานฟาร์มแคร์จึงมีนโยบายที่จะผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง และยาจากสมุนไพร ให้ครอบคลุม
อาการโรคทุกระบบของร่างกาย เริ่มตั้งแต่ยาใช้ภายนอก จนถึงยารักษาอาการทั่วไป  และยารักษาโรคเรื้อรัง 
รวมทั้งเครื่องสำอาง และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์โรงงานฟาร์มแคร์ได้รับทะเบียนอนุญาตผลิตจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วมากกว่า 20 รายการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ยาสมุนไพร 14 
รายการคือ ยาดมจันทร์ทิพย์ ยาน้ำมันเหลืองตราฟาร์มแคร์ ยาหม่องผสมไพล ยาฟ้าทะลายโจร พิมเสนน้ำผดุงจิต 
ยาแคปซูลขิง ยาแคปซูลขมิ้นชัน ยาแคปซูลประสะไพล ไกนาวีวา ยาตรีผลา ยาเพชรสังฆาต ยารางรางจืด ยาธาตุ
ฟาร์มแคร์ ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม เครื่องสำอาง 8 รายการ คือ ครีมวิตามินอี ครีมวิตามินซีและอี ครีมคาริแคร์ 
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สบู่เหลวตรีผลา โลชั่นตรีผลา จิงเจอร์ครีม ลาคูชาครีม เอ็มแคเซรัม และเครื่องดื่มสุขภาพ 1 รายการ คือ น้ำตรี
ผลา นอกจากนี้ยังมียาสมุนไพรอีกหลายรายการที่อยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ฟาร์มแคร์ทุกชนิดผ่านการวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาทางด้านองค์ประกอบทางเคมี 
การศึกษาความเป็นพิษ การควบคุมคุณภาพ การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และการศึกษาทางคลินิก  และได้รับ
ทะเบียนอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และที่สำคัญเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์
ของโรงงานฟาร์มแคร์อย่างมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มแคร์ทุกตำรับได้ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการ
ผลิตตามมาตรฐานเดียวกันกับยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะการประกันคุณภาพทางด้านปริมาณสารสำคัญในการ
ออกฤทธิ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้กำหนดให้ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร 
แต่โรงงานฟาร์มแคร์ได้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านสารสำคัญด้วย  
 
 การคัดสรรวัตถุดิบ 
 เพ่ือคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป เราควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกวัตถุดิบสมุนไพร มีการทำสัญญากับแหล่งปลูกวัตถุดิบแบบ
เกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี วัตถุดิบทุกชนิดต้องผ่านการวิเคราะห์คุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานสากล วัตถุดิบผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา  
  
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟาร์มแคร์ 
 จากการให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เราจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฟาร์ม
แคร์ ส่งมอบให้ผู้บริโภคด้วยความรัก ความห่วงใย และความเอาใจใส่ ตามปนิธานที่เราได้ใส่ไว้ในโลโก้ฟาร์มแคร์
เสมอมาและตลอดไป  
 
 
 

 น้ำมันเหลือง 
เลขทะเบียน G 359/54 
ส่วนประกอบ ในยา 100% ประกอบด้วยน้ำมันไพล เกล็ดสะระแหน่ การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ 
และนำ้มันยูคาลิปตัส  
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เคล็ดขัดยอก  
วิธีใช ้  ทาบริเวณท่ีมีอาการ วันละ 3 เวลา เมื่อมีอาการ 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 9 ซีซี  
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา น้ำมันไพลเป็นเป็นองค์ประกอบหลักในตำรับ และน้ำมันระกำ มีฤทธิ์คลาย
กล้ามเนื้อ แก้อักเสบ แก้ปวด ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ นอจากนี้ยังมี เกล็ดสะระแหน่ 

การบูร พิมเสน จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ช่วยให้สดชื่น แก้อาการวิงเวียนได้ด้วย 
สารสำคัญ  
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ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
 

เลขทะเบียน G 365/54 
ส่วนประกอบ ในแคปซูลประกอบด้วย ผงฟ้าทะลายโจร 250 มก. 
เลขทะเบียน G478/57 
ส่วนประกอบ ในแคปซูลประกอบด้วย ผงฟ้าทะลายโจร 400 มก. 
สรรพคุณ  บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการของโรคหวัด 
วิธีใช้       ขนาด 250 มก. รับประทานครั้งละ 4 - 8 แคปซูล (ขนาด 400 มก. 

   รับประทานครั้งละ 2 - 4 แคปซูล) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และกอนนอน  
   ขอหามใช  หามใชในผูที่แพฟาทะลายโจร สตรีตั้งครรภ และ

อยู่ระหว่างใหนมบุตร  
บรรจุขวดละ 100 แคปซูล /แผงละ 10 แคปซูล /กล่องละ 50 แผง 
 

 
สารสำคัญ 

                     

          
ผลการวิจัย  

• ฟาทะลายโจรสามารถลดอุจจาระรวง (ทั้งความถี่และปริมาณ)  
• ฟาทะลายโจร สามารถทําลายเชื้อชิเจลลาที่กอโรคบิดแบคทีเรียไดดีกวา tetracycline  
• ฟาทะลายโจรชวยใหผปูวยอหิวาตกโรคถายนอยกวากลมุที่ได tetracycline  
• สารสกัดฟาทะลายโจรสามารถลดอาการเจ็บคอ เหนื่อย ออนเพลีย ปวดเมื่อยกลามเนื้อได เมื่อเทียบ

กับกลุมควบคุมท่ีไดรับยาหลอก  
• ฟ้าทะลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มท่ีได้รับ penicillin V 
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ยาดมจันทร์ทิพย์ 
  
 เลขทะเบียน G 370/54 

ส่วนประกอบ  : ดอกจันทน์  เมนทอล การบูร พิมเสน กระวาน กานพลู อบเชย ลูก
จันทน์เทศ ชะลูด สมุลแว้ง และโกฐหัวบัว  
สรรพคุณ  แก้ลมวิงเวียน  
วิธีใช ้  ใช้สูดดมเม่ือมีอาการ 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 6.37 กรัม  
ด้วยจุดเด่นของยาดมจันทร์ทิพย์ที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นชิ้น โดยสมุนไพรทุกชนิดในตำรับออกฤทธิ์

ได้จริง จึงทำให้ยาดมจนัทร์ทิพย์ออกฤทธิ์บำรุงหัวใจได้ดีและใช้ได้เป็นเวลานาน  
 
 

 ยาแคปซูลขิง 
 

 เลขทะเบียน  G 396/54 
 ส่วนประกอบ ในแคปซูลประกอบด้วยผงขิง 250 มก. 

       สรรพคุณ  บรรเทาอาการทองอืด จุกเสียด แนนทอง ช่วยย่อยอาหาร ปองกันและ 
                    บรรเทาอาการคลื่นไส อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือ  
       วิธีใช้  บรรเทาอาการทองอืด คลื่นไส้ อาเจียน รับประทานครั้งละ  2-4 แคปซูล  
                วันละ 3  ครั้ง หลังอาหาร ปองกันอาการคลื่นไส อาเจียน หลังการผาตัด     
                รับประทานครัง้  ละ 4 แคปซูล กอนการผาตัด 1 ชั่วโมง 
ขนาดบรรจุ บรรจุขวดละ 100 แคปซูล 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน เพิ่มการหลั่งน้ำดี ต้านการอักเสบ  

                        ฆ่าเชื้อจุลชีพ รักษาแผลในกระเพาะ ป้องกันตับอักเสบในหนู แก้ไอ 
         สารสำคัญ : gingerol, shogaol, gingerdiol, zingerone 
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O
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HO
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พิมเสนน้ำผดุงจิต 
เลขทะเบียน   G 440/54 
ส่วนประกอบ เมนทอล พิมเสน การบูร น้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมนัเบอร์กามอท และ 
        ดอกจันทน์แห้ง  
สรรพคุณ บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ และแมลงกัดต่อย 
วิธีใช้  สูดดมหรือทาเมื่อมีอาการ 
ข้อควรระวัง  อย่าให้เข้าตา 
บรรจุขวดละ    3 มล. 

 
ยาหม่องผสมไพล 

เลขทะเบียน  G 581/54 
ส่วนประกอบ    white petrolatum, paraffin, เกล็ดสะระแหน่, การบูร, methyl 
salicylate, capsicum oleoresin, น้ำมันยูคาลิปตัส, น้ำมันไพล, สารสกัดเสลดพังพอน  
สรรพคุณ  บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการคัน เนื่องจากแมลงกัด
 ต่อย 
วิธีใช้  ทาถูนวดบริเวณท่ีมีอาการ 
ข้อควรระวัง ระวังอย่าให้เข้าตา 

        ขนาดบรรจุ ขวดละ 10 กรัม 
 

ขม้ินชัน 
 เลขทะเบียน  G29/58  
 สรรพคุณ   ขับลม บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด  

        วิธีใช้   รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4  ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน 
        บรรจุขวดละ   100 แคปซูล / แผงละ 10 แคปซูล / กล่องละ 50 แผล 
        ข้อห้ามใช้      ห้ามใช้ในผู้ที่ท้อน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้ 
        ข้อควรระวัง   
  - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของ 
  แพทย์ 

 - ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
  - ควรระวังการใช้ในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 
  - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ด 
                    เลือด (antiplatelets) 
  - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมทาบอลิซึมผ่านเอนไซม์ cytochromeP450 (CYP)  

เนื่องจากสาร curcumin CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP2A6  
 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine,  
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cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว 
อาการไม่พึงประสงค์ ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ 
 
 

ยาประสะไพลแคปซูล 
 

          
เลขทะเบียน  G 274/55 
ส่วนประกอบ ไพล ผิวมะกรูด ว่านน้ำ กระเทียม หัวหอม พริกไทย ดีปลี ขิง ขมิ้นอ้อย เทียนดำ เกลือสินเธาว์  
 และการบูร 
สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด แก้ระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือน้อยกว่าปกติ  บรรเทาอาการปวดประจำเดือน    
 ขับน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร 
ขนาดและวิธีใช้  

กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือน้อยกว่าปกติ 
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร เป็นเวลา 3-5 วัน เมื่อระดูมาให้หยุดรับประทาน 
หรือรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง กอนอาหารเช้า เป็นเวลา 2 เดอืน 
กรณีบรรเทาอาการปวดประจำเดือน 
ปวดเป็นประจำ ให้รับประทานก่อนมีประจำเดือน 2-3 วัน ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มี 
ประจำเดือน รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร 
กรณีขับน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตร 
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาหมดแต่ไม่เกิน 
15 วัน 

ขอหามใช  - ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอดหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 
- ห้ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้ระดูออกมามากข้ึน 

ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต  
  เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
  - กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 1 เดือน 

- กรณีขับน้ำคาวปลาในสตรีหลังคลอดบุตรไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 15 วัน  
บรรจุ ขวดละ 100 แคปซูล  แผงละ 10 แคปซูล กล่องละ 2 แผง 
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา  
1) สารสกัดยาประสะไพลทั้งชนิดที่สกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 สามารถยับยั้งการหดตัวของมด

ลูกหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้หดตัวได้ทั้ง acetylcholine, oxytocin และ Prostaglandins 
2) สารสกัดยาประสะไพลด้วยเฮกเซนสามารถยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนตทั้ง COX-1และ COX-2 ได้ร้อย

ละ 64.43 และ 84.50 เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน indomethacin และ nimesulide ในขนาด 25 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ 

3) สารสกัดยาประสะไพลไม่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน 
 

สารสำคัญ  
 ยาประสะไพลประไพลประกอบด้วยสมุนไพรถึง 10 ชนิด มีสารสำคัญมากกว่าร้อยชนิด เช่น  

OMe

MeO

OH

(E)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol (3)  [6]-Gingerol (6)

O
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Curcumin (12)  
OMe
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(E)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl )butadiene (14)  

 

cis-3-(2',4',5'-trimethoxyphenyl)-4-

[(E)-2'',4'',5''-trimethoxystyryl]-cyclohex-1-ene (25)

OMe

MeO

OMe

OMe

OMe

MeO

 

 
 

ยาพิกัดตรีผลา 
เลขทะเบียน  G 827/60 
ส่วนประกอบ ผลสมอไทย (Terminalia chebula)  ผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica) ผลมะขามป้อม 
(Phyllatus emblica) 

สรรพคุณ  บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ระบาย ปรับสมดุลในร่างกาย ลดธาตุไฟ  
วิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร  
ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 แคปซลู 
ประวัติความเป็นมา ตรีผลา เป็นตำรับยาแผนโบราณที่มีการใช้ทั้งทางการแพทย์อายุรเวท
ของอินเดียและการแพทย์แผนไทยมาเป็นเวลานาน ตรีผลามาจากคำว่า “ตรี” ซึ่งแปลว่า 
สาม และคำว่า “ผลา” แปลว่า ผล ดังนั้นตรีผลาจึงเป็นตำรับยาที่ประกอบด้วยผลไม้ 3 ชนิด 
คื อ  ม ะข าม ป้ อ ม  (Phyllanthus emblica Linn. ว งศ์  Euphorbiaceae) , ส ม อ ไท ย 
(Terminalia chebula Retz. ว งศ์  Combretaceae) แ ล ะส ม อ พิ เภ ก  (Terminalia 
belerica (Gaertn.) Roxb. วงศ์ Combretaceae) มีสรรพคุณช่วยปรับความสมดุลของธาตุ
ทั้ง 4 ในร่างกายและล้างพิษออกจากระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบ

เลือดและน้ำเหลือง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้มีอายุยืน มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย 
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นอกจากนี้ตรีผลายังทำหน้าที่เป็นยาระบายที่รูเ้ปิดรู้ปิดได้เอง นั่นคือ ทำให้ร่างกายระบายอุจจาระและหยุดขับถ่าย
ได้อย่างรู้จังหวะเวลา ไม่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากสารรสเปรี้ยวช่วยให้ระบายและสาร รสฝาด
พวกแทนนิน ช่วยให้หยุดระบาย (ตำราการแพทย์ไทยเดิม, 2535)  
 จากการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พบว่าตรีผลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดอาการอักเสบที่ดี  
(Dhanalakshmi et al., 2006, Sabina et al, 2007) ช่วยป้องกันอันตรายจากการฉายรังสี (Jagettia et al, 
2002) กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน (Srikumar et al, 2005 and 2007)  ช่วยลดระดับไขมันและ
คอเลสเตอรอลในเลือด (Saravanan et al., 2007) และในคนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำ หากรับประทานผงตรี
ผลาวันละ 5 กรัม จะช่วยให้การขับถ่ายอุจจาระเป็นปกติได้ (Mukherjee et al, 2006) นอกจากนี้สารสกัดตรีผลา
ยังมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย (Wongnoppavich et al., 2009) จากการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง 3 
ชนิด คือ มะเร็งเต้านม (MCF-7) มะเร็งตับ (HepG2) มะเร็งท่อน้ำดี (KKU M213) และทดสอบความเป็นพิษต่อ
เซลล์ Vero cell line พบว่าสารสกัดตรีผลาสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ทั้ง 3 ชนิด โดยมีค่า IC50 ต่อ MCF-7,  
HepG2,  KKU M213 เท่ากับ 38.55, 67.93, 46.76 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ Vero 
โดยมีค่า IC50 เทา่กับ 395.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  
 

ยาแคปซูลผสมเพชรสังฆาต 
เลขทะเบียน  G 45/61 
ส่วนประกอบ เถาเพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.) รากอัคคีทวาร 
(Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B. Clarke)  
โกฐน้ำเต้า (Rheum officinale Baill.) 
สรรพคุณ   บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก  
วิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 แคปซูล 
 
 
 

ยาแคปซูลรางจืด 
เลขทะเบียน  G 26/59 
ส่วนประกอบ รางจืด (Thumbergia laurifolia Lindl.) 
สรรพคุณ : ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน ล้างสารพิษ 
วิธีใช ้ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่ออาหาร 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 100 แคปซูล 
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น้ำตรีผลา 
เลขทะเบียน   44-2-01055-2-0001  
ส่วนประกอบ ผลสมอไทย (Terminalia chebula)  ผลสมอพิเภก (Terminalia bellerica) 
 ผลมะขามป้อม (Phyllatus emblica) 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 280 มิลลิลิตร 
คุณสมบัติ น้ำตรีผลาถูกพัฒนามาจากยาตรีผลา ให้เป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทั่วไป ทุกเพศ    
 ทุกวัย เป็นเครื่องดื่มทีอุ่ดมไปด้วยสารฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงร่างกาย 
แนวคิดในการพัฒนาตำรับ การใช้ตรีผลาในยาแผนโบราณ มักใช้ในรูปแบบยาต้ม ซึ่งรสชาติไม่เป็น
 ที่พึงปรารถนา แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพดีแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทำให้ผู้บริโภค
 ขาดโอกาสที่จะได้รับประทานสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงทั้ง 3 ชนิดนี้ โรงงานฟาร์มแคร์นิว 

ทราซูติคอล จึงมีความคิดที่จะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับประโยชน์จากยาตรีผลามากขึ้น จึงได้พัฒนายาตรีผลา
ออกมาในรูปเครื่องดื่มสุขภาพที่ผ่านการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ไม่เจือสีสังเคราะห์ ดื่มง่าย รสชาติอร่อย 
สามารถดื่มได้ทุกวัน ไม่ทำให้ท้องเสีย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีสารกลุ่มฟีนอลิกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่
ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากสภาวะเครียด มลพิษหรือสารตกค้างในร่างกาย นอกจากนี้ยังใช้น้ำผึ้งเป็นสารให้
ความหวาน ซ่ึงมีคุณค่าทางอาหารสูงมาก และที่สำคัญส่วนประกอบหลักในน้ำผึ้งคือน้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งเป็นน้ำตาล
โมเลกุลเดี่ยว ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องผ่านการย่อยเหมือนน้ำตาลซูโครส ดังนั้นเราจะรู้สึกสดชื่น
ทันทีที่ดื่มน้ำตรีผลาฟาร์มแคร์ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การดื่มน้ำตรีผลาฟาร์มแคร์ จึง ให้ทั้งความสดชื่น บำรุง
ร่างกาย  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงธาตุ ปรับความสมดุลของร่างกาย และสามารถป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
สารอนุมูลอิสระได้หลายชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น เหมาะสำหรับการดื่มเป็นประจำ 
 

ครีมวิตามินอี 
    เลขทะเบียน  4415400005 

ส่วนประกอบ เป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ประกอบด้วยวิตามินอีในปริมาณสูง  
ขนาดบรรจุ กระปุกละ 30 มิลลิกรัม 
คุณสมบัต ิช่วยเพ่ิมความชุ่มชื่นให้แก่ผิว ช่วยลบรอยแผลเป็นต่างๆ  ช่วยให้
ผิวพรรณกระจ่างใส เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นประจำ  
แนวคิดในการพัฒนาตำรับ ครมีวิตามินอี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วย
วัตถุประสงค์ที่ต้องการเพ่ิมความชุ่มชื้นและบำรุงผิว โดยเน้นความอ่อนโยน ไม่
ระคายเคือง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบการระคายเคือง ไม่พบการระคายเคืองใดๆ 
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวที่แพ้ง่าย  
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จิงเจอร์ครีม 
  เลขทะเบียน  4415500007  

 ส่วนประกอบ จิงเจอร์ครีม เป็นครีมสารสกัดจากน้ำมันขิง  
        คุณสมบัติ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ช่วยให้
 การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดอาการปวดเมื่อย  
         วิธีใช้   แก้ปวดเมื่อย ใช้ทาบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อยเมื่อมีอาการ นวดได้

 เท่าท่ีต้องการ นวดผู้ป่วยเบาหวาน ใช้นวดวันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน 
   ขนาดบรรจุ กระปุกละ 100 มิลลิกรัม 

   แนวคิดในการพัฒนาตำรับ ตำรับนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
แก้ปวดเมื่อยที่ไม่ร้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งผิวหนังมีการชา จึงรับรู้เรื่องความร้อน ได้น้อยลง การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความร้อนหรือเย็นเกินไปจึงไม่เหมาะสม อาจทำให้ผิวหนังแสบร้อนและเป็นแผลได้ถ้าใช้ในปริมาณ
มาก จิงเจอร์ครีมจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยทั่วไป ใช้ทาถูนวดบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการ
ปวดเมื่อยและบริเวณท่ีเลือดไหลเวียนไม่ดี เช่น บริเวณบ่าเนื่องจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ หรือบริเวณปลาย
เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน จะช่วยป้องกันการถูกตัดเท้าเนื่องจากเนื้อเยื่อปลายเท้าตาย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่
สะดวก การนวดบริเวณปลายเท้าผู้ป่วย ควรนวดเป็นประจำหลังตื่นนอนตอนเช้า เนื่องจากตลอดกลางคืนการ
ไหลเวียนเลือดจะไม่ค่อยดี การนวดหลังเท้าด้วยครีมจิงเจอร์ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วย
เบาหวานที่เริ่มมีผิวหลังเท้าสีคล้ำ ให้รีบนวดด้วยจิงเจอรค์รีมโดยด่วน อาจช่วยป้องกันเนื้อเยื่อตายอย่างถาวรได้  
 

คาริแครค์รีม 
 เลขทะเบียน  4415500002 

ส่วนประกอบ เป็นครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะละกอ  

คุณสมบัติ ทำให้ผิวหนังที่หยาบกระด้างมีความนุ่มนวลขึ้น เช่น ผิวหนังบริเวณข้อศอก บริเวณส้น
เท้า ส้นเท้าแตก นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการหน้าท้องลาย หรือน่องลาย ทำให้ผิวหนังกลับมาเรียบ
สวยงาม 
วิธีใช ้ใช้ทาบริเวณผิวหนังที่หยาบกร้านหรือมีรอยแตกเป็นลาย วันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน 
ขนาดบรรจุ กระปุกละ 30 มิลลิกรัม 
แนวคิดในการพัฒนาตำรับ ตำรับนี้เลือกใช้สารสกัดจากมะละกอเป็นสารออกฤทธิ์ เนื่องจาก

มะละกอมีสารปาเปน (papain) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถย่อยโปรตีน คาริแคร์ครีมจึงเหมาะสำหรับคนที่มีส้นเท้า
แตก ซึ่งเป็นผิวหนังส่วนที่หนา แตกเป็นรอง ให้เรียบเนียนได้ 
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สบู่เหลวตรีผลา 
เลขทะเบียน  4415800025 
ส่วนประกอบ สารสกัดจากตรีผลา (สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม) 
 สารสกัดขม้ินชัน และน้ำผึ้ง  
คุณสมบัติ ช่วยทำความสะอาดผิวกายอย่างทะนุถนอม ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น 
 ไม่แห้งหลังอาบน้ำ 
วิธีใช ้ใช้ทำความสะอาดร่างกาย ในขณะที่อาบน้ำ 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 30, 120 และ 240 มิลลิลิตร 
 

โลชันตรีผลา 
เลขทะเบียน  4415800024 
ส่วนประกอบ สารสกัดจากตรีผลา (สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม)  
คุณสมบัติ ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ดูอ่อนกว่าวัย 
วิธีใช้ ใช้ทาผิวหนังทั่วร่างกาย เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่ร่างกาย หลัง
 อาบน้ำเช้า-เย็น 
ขนาดบรรจุ ขวดละ 120 และ 240 มิลลิลิตร 
 

LAKOOCHA BRIGHTENING CREAM 
เลขทะเบียน 4461000074 
ส่วนประกอบ  - Lakoocha extract 0.1 % 
     (สารสกัดมะหาด) 
  -  arbutin  2.0 % 
  - Vit E   5.0 % 
ข้อบ่งใช้  บำรุงผิว ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ลบรอยแผลเป็น ช่วยให้ผิวกระจ่างใส 
ขนาดบรรจุ กระปุกละ 30 มิลลิลิตร 
แนวคิดในการพัฒนาตำรับ ตำรับนี้ต้องการจะชูประสิทธิภาพของสารสกัดจากแก่น
มะหาด ซึ่งมีสาร oxyresveratrol สามารถยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์
ในการสร้างเม็ดสีได้ ทำให้ผิวหนังสร้างเม็ดสีน้อยลง จึงทำให้ผิวขาวขึ้น ตำรับนี้จึงตั้งชื่อตามชื่อวิทยาศาสตร์ของ
มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) นอกจากนี้ยังผสมสาร  arbutin ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสาร 
oxyresveratrol ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำให้ผิวกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น 
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MK Serum 
เลขทะเบียน 10-1-6100065612 
ส่วนประกอบ 

• สารสกัดมันแกว 
• Triple Hyaluronic acid 

ข้อบ่งใช้ ช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น  ทำให้ผิวดูอ่ิม เต่งตึง ลดริ้วรอย 
ขนาดบรรจุ กระปุกละ 30 มิลลิลิตร 
แนวคิดในการพัฒนาตำรับ จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหัวมันแกว พบว่า หัวมัน
แกวมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  ซึ่งจะช่วยยับยั้งการสร้างเมลา
นิน ทำให้ผิวขาวขึ้น เมื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า มีสารโพลีแซคาไรด์ ซ่ึงมีความโดด
เด่นเรื่องความชุ่มชื้น และมีสารกลุ่มฟีนอลิก โดยเฉพาะสารฟีนอลิกประเภทฟลาโวนอยด์หลายชนิด เช่น 
daidzein, daidzein-7-O-ß-glucopyranose, 5-hydroxy-daidzein-7-O-ß-glucopyranose แ ล ะ  8,9-
furanyl-pterocarpan-3-ol ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) มีฤทธิ์คล้าย
ฮอร์โมนเพศ ช่วยให้ร่างกายคงความเป็นหนุ่มสาว สารสกัดมันแกวจึงถูกนำมาพัฒนาเป็น MK Serum เพ่ือเพ่ิม
ความชุ่มชื้น ความเต่งตึง ความกระจ่างใสของผิวหนัง นอกจากนี้ MK Serum ยังพัฒนาให้มีการกักเก็บความชื้น
ของผิวหนังได้ลึกถึง 3 ระดับชั้น โดยการเติมทริบเปิลไฮยาลูโรนิกแอซิด (Triple Hyaluronic acid) ช่วยให้ผิวหนัง
เต่งตงึไดย้าวนานยิ่งขึ้น 
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สถานที่ติดต่อ  
โรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
41/1 หมู่. 20 ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 
โทร. 084 272 1808 , 043754370 
Email: pharmcare.p@gmail.com, nualkaew@yahoo.com 
เว็บไซต์ : http://www.pharmacy.msu.ac.th/pharmcare/ , www.facebook.com/pharmcare 
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