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ค�ำน�ำ
คู่มือการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช
2555 นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดเลือกยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ
คณะท�ำงานคัดเลือกเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร ทีม่ คี วามประสงค์ให้เภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรมีมาตรฐาน
คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล เป็นการยกระดับการผลิตยาจากสมุนไพรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และส่งผลดี
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย
บัญชียาหลักแห่งชาติ ในระหว่าง พ.ศ.2554 – 2555 มีจำ� นวนยาจากสมุนไพรทัง้ สิน้ 71 รายการ ประกอบด้วย
ยาแผนไทย 50 รายการ และยาพัฒนาจากสมุนไพร 21 รายการ ใน 71 รายการนี้ มียาจากสมุนไพรจ�ำนวน 66 รายการ
ทีเ่ ป็นเภสัชต�ำรับของโรงพยาบาล นัน่ หมายความว่า โรงพยาบาลต่างๆ สามารถผลิตยาจากสมุนไพรเหล่านีเ้ พือ่ ใช้กบั ผูป้ ว่ ย
ในโรงพยาบาลของตนได้ อย่างไรก็ตามการผลิตยาจากสมุนไพรมีหลักการแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันค่อนข้างมาก
เริม่ ตัง้ แต่ความแตกต่างขององค์ความรูเ้ รือ่ งสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พนื้ บ้านของท้องถิน่ ต่างๆ รวมทัง้
ความแตกต่างของระบบนิเวศน์ ทรัพยากรชีวภาพและประสบการณ์ของหมอยาพืน้ บ้าน การผลิตยาจากสมุนไพรจึงไม่มี
การรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือต�ำรายามาตรฐานทีจ่ ะน�ำมาใช้อา้ งอิง เช่นเดียวกับการผลิตยาแผนปัจจุบนั การผลิตยา
จากสมุนไพรต้องการความมีมาตรฐาน ความปลอดภัย ประสิทธิผล และมีระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน เพือ่ เป็นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และมียาทีจ่ ำ� เป็นจากสมุนไพรทีเ่ พียงพอในการแก้ปญ
ั หาสุขภาพของประชาชนหรือใช้ทดแทนยาแผน
ปัจจุบนั เพือ่ การพึง่ ตนเองทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ
ดั ง นั้ น คู ่ มื อ การผลิ ต และประกั น คุ ณ ภาพเภสั ช ต� ำ รั บ โรงพยาบาลจากสมุ น ไพรในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2555 เล่มนีจ้ งึ ได้รบั การพัฒนาขึน้ คูม่ อื เล่มนีเ้ ป็นการรวบรวมประสบการณ์และองค์ความรูใ้ นทางเภสัชศาสตร์
ทุกแขนงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาจากสมุนไพร อาทิเช่น เภสัชพฤกษศาสตร์ ช่วยในการพิสูจน์ลักษณะและ
ชื่อพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องของสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต เภสัชวินิจฉัย ในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ
เคมี, พฤกษเคมี ของสมุนไพรรวมไปถึงการสกัดสารที่เป็นยาจากสมุนไพร และจัดท�ำเป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบและยาจากสมุนไพร ในส่วนความรู้ด้าน เทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้ถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาต�ำรับยา
จากสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ในรูปแบบของครีม เจล ยาน�้ำ  ยาแคปซูล ยาเม็ด เป็นต้น นอกจากนี้
ยังน�ำมาใช้ในการเลือกใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต และที่ส�ำคัญ เภสัชกรรมคลินิกยังเป็น
พื้นฐานในการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลของยาเตรียมที่พัฒนาขึ้น กล่าวได้ว่าการพัฒนาเภสัช
ต�ำรับยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และประสบการณ์ของหมอยา
ในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยสูตรต�ำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติและวิธีการตรียมยาของโรงพยาบาลที่มีการผลิต
ต�ำรับยานั้นๆ เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลวังน�้ำเย็น โรงพยาบาลห้วยทับทัน
โรงพยาบาลกุดชุม ฯลฯ ในคูม่ อื ยังได้แสดงขัน้ ตอนและหลักการในการผลิตยาจากสมุนไพรทีด่ ใี นรูปแบบต่างๆ เริม่ ตัง้ แต่
การสกัดสารจากสมุนไพร ไปจนถึงหลักการในการเตรียมยา เช่น ยาผง ยาชง ยาแคปซูล ยาลูกกลอน ยาน�้ำ ยาครีม ยา
ค
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ขี้ผึ้ง และเจล ในส่วนท้ายเล่มเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่
กระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบสมุนไพร ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบยาจากสมุนไพรไปถึงมือผู้บริโภค ตัวอย่าง
แบบบันทึกทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในขัน้ ตอนต่างๆ ของการผลิต ซึง่ เป็นประสบการณ์ตรงของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ทีม่ กี ารด�ำเนินงานด้านการศึกษา วิจยั และพัฒนายาจากสมุนไพรมานานถึง 29 ปี และไม่สามารถหาได้จากคูม่ อื การผลิต
ยาเล่ ม อื่ น มาตรฐานที่ อ ้ า งถึ ง ในคู ่ มื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต (GMP) ของส� ำ นั ก งาน                   
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 นี้
เป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนายาจากสมุนไพรของประเทศไทยที่ส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในงานผลิตยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลภาครัฐ อันจะน�ำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะผู้จัดท�ำมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เกิดการผลิตยาจากสมุนไพรที่เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลอันจะเป็น
รากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนายาจากสมุนไพรของประเทศ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในคู่มือเล่มนี้คณะผู้จัดท�ำขอน้อมรับ
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ หากท่านใดมีขอ้ สงสัยในการใช้คมู่ อื เล่มนี้ ท่านสามารถประสานงานมายังคณะผูจ้ ดั ท�ำได้
โดยตรง
ท้ายที่สุดคณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล จะน�ำหลัก
การในคู่มือเล่มนี้ไปใช้ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสมุนไพร
สืบไป
							
ภญ. ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร
หัวหน้าคณะผู้จัดท�ำ
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กิตติกรรมประกาศ
คู่มือการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช
2555 ฉบับนี้ส�ำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่ายซึ่งไม่สามารถบันทึกได้ทั้งหมด
คณะท�ำงานใคร่ขอขอบคุณ รศ. ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค�ำปรึกษาในการจัดท�ำจน
คู่มือเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เป็นก�ำลังส�ำคัญที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจผลักดันงานนี้ โดยกลั่นจากประสบการณ์
ทีผ่ า่ นมาของท่านร่วมกับทีมงานของมูลนิธโิ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และต่อยอด ปรับปรุงจนได้ทฤษฎีทปี่ ฏิบตั ิ
ได้จริง ทั้งยินดีบันทึกและถ่ายทอดเป็นวิทยาทานแก่วงการสมุนไพรของประเทศไทย  
ขอขอบคุ ณ ผศ. มั ณ ฑนา ภาณุ ม าภรณ์ รศ. พร้ อ มจิ ต ศรลั ม พ์ รศ. ดร.นพมาศ สุ น ทรเจริ ญ นนท์
ดร. ทยา เจนจิตติกุล และ  รศ. ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ ที่ช่วยตรวจทานและให้ค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์ในการ
ปรับแก้ต้นฉบับ  
ขอขอบคุณส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีส่ นับสนุนงบประมาณในการจัดท�ำต้นฉบับและร่วมด�ำเนิน
การในส่วนของการคัดเลือกยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล   
นอกจากนี้ ขอขอบคุณเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ด้านแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง
“การผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร” เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2554 ซึ่งได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมจนคู่มือนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีง่ านระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ กลุม่ พัฒนาระบบ ส�ำนักยาทีช่ ว่ ยปรับรูปแบบคูม่ อื ฯ
ให้สวยงาม และอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

คณะท�ำงานคัดเลือกเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
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ส่วนที่ 5		 การประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร
		 (ก) การเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
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		 (ช) การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  การควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต
     การควบคุมคุณภาพยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร
		 (ซ) การจัดการข้อร้องเรียน/ค�ำชี้แนะ (Complaints)
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		 ภาคผนวก ก หมวดการผลิต
หมวดการผลิตยาผง/ยาเม็ด/ยาลูกกลอน/ยาแคปซูล/ยาชง
           หมวดการผลิตยาน�้ำ
           หมวดการผลิตยาขี้ผึ้ง/ครีม/เจล
		 ภาคผนวก ข หมวดการควบคุมคุณภาพ
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ภาคผนวก ค ดัชนีชื่อไทย/ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์
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           ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์
		 ภาคผนวก ง แหล่งข้อมูลด้านเทคนิคและการเตรียมยาในโรงพยาบาล
		 ภาคผนวก จ รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
						 และคณะท�ำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ภาคผนวก ฉ รายชื่อโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร
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คู่มือการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช
2555 นี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคในการผลิตยาจากสมุนไพร อันเป็นกลไกหนึ่งในมติของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติที่ให้การส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเป็นระบบการแพทย์คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2554 คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านสมุนไพรได้คัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 71 รายการ ประกอบด้วยยาแผนไทย 50 รายการ และยาพัฒนาจากสมุนไพร 21 รายการ
ใน 71 รายการนี้ คณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญ ฯ ได้คดั เลือกยาจ�ำนวน 66 รายการให้เป็นเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
นัน่ หมายความว่า โรงพยาบาลต่างๆ สามารถผลิตยาจากสมุนไพรเหล่านีเ้ พือ่ ใช้กบั ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลของตนได้ อย่างไร
ก็ตาม การผลิตยาจากสมุนไพร มีความแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันค่อนข้างมาก คณะท�ำงานเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล
จากสมุนไพรจึงได้จัดท�ำคู่มือการผลิตและการประกันคุณภาพยาจากสมุนไพรเล่มนี้ขึ้น
คู่มือนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตยาจากสมุนไพรจากโรงพยาบาล
หลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลอู่ทอง โรงพยาบาลวังน�้ำเย็น โรงพยาบาลห้วยทับทัน
โรงพยาบาลกุดชุม ฯลฯ โดยประสานประสบการณ์จากการปฏิบัติเข้ากับความรู้ทางทฤษฏีเภสัชศาสตร์ของคณาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันท�ำให้เกิดองค์ความรูใ้ นการผลิตยาจากสมุนไพรทีม่ คี วามเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ในขณะเดียวกันก็จะท�ำให้ยาจากสมุนไพรทีผ่ ลิตขึน้ ได้มาตรฐาน โดยมาตรฐานส่วนใหญ่ทอี่ า้ งถึงในคูม่ อื เล่มนีเ้ ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เนื้อหาในคู่มือนี้ประกอบด้วยสูตรต�ำรับที่เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะท�ำงานฯ โดยที่ในส่วนของวิธีการผลิตยา
ได้จ�ำแนกรูปแบบยาตามที่ปรากฏในเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล ได้แก่ ยาผง ยาชง ยาแคปซูล ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาน�้ำ 
ยาครีม ยาขี้ผึ้ง ยาเจล ยาลูกประคบ
นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ปลูกและเก็บเกีย่ ววัตถุดบิ สมุนไพร ไปจนกระทัง่ ยาจากสมุนไพรถึงมือผูบ้ ริโภค ตัวอย่างแบบบันทึกทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในขัน้
ตอนต่างๆ ของการผลิต และแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมส�ำหรับการผลิตยาจากสมุนไพร ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะความรู้และประสบการณ์ที่รวบรวมมาล้วนผ่านการปฏิบัติและพัฒนาโดยเภสัชกร
รุ่นบุกเบิก จนกลายมาเป็นเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้
คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล จะน�ำหลักการ ในคูม่ อื
ฉบับนี้ไปใช้ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรสืบไป
คณะผู้จัดท�ำ

					

ฏ

ส่วนที่ 1
ปรัชญา หลักการ และเกณฑ์ในการคัดเลือก
ยาจากสมุนไพร และเภสัชตำ�รับโรงพยาบาล
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
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ปรัชญา หลักการ และเกณฑ์ในการคัดเลือกยาจากสมุนไพร
และเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
1. ปรัชญา

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้รว่ มกันก�ำหนดปรัชญา หลักการ และเกณฑ์ในการคัดเลือก
ยาจากสมุนไพร เพื่อพัฒนาบัญชียาจากสมุนไพรและเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป และสานต่อการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
ในระบบสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ป้องกันโรคและแก้ปญ
ั หาสาธารณสุขของประเทศให้มากยิง่ ขึน้ ร่วมกับการสร้างความเข้าใจ
ทีต่ รงกันของคณะอนุกรรมการฯ คณะท�ำงานฯ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทัง้ ฝ่ายการแพทย์แผนปัจจุบนั และการแพทย์แผนไทย
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อน (ส่งเสริม) การใช้ยาจาก
สมุนไพรให้ถูกต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายาจากสมุนไพรซึ่งใช้วัตถุดิบใน
ประเทศอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการวิจัย การเกษตร การผลิต การควบคุม การประกันคุณภาพยา การบริการ
สาธารณสุข รวมทั้งการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อน�ำไปสู่การ
พึ่งตนเองด้านยาและสุขภาพดังนี้
ปรัชญา : พัฒนาการสร้างเสริมระบบการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างเหมาะสม ให้เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยให้คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในระบบบริการสาธารณสุข

ค�ำอธิบาย

เพื่อเป็นการส่งเสริม   สนับสนุน   การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ   การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ   ตามหมวด 7 ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552  
โดยมีหลักการพื้นฐาน   ให้มีการส่งเสริมการแพทย์ทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพ  และให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการให้บริการของการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียม
ตามหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง1

หลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง  “... ค�ำว่าพอเพียงก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความ
โลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย   ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้มิใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท�ำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ
ไม่สดุ โต่งไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็นสุข  พอเพียงนีอ้ าจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้  แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่   ต้องให้พอประมาณ
ตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง  ท�ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบตั ติ นก็พอเพียง”  (พระราชด�ำรัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ )
1
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การส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร มีคุณค่าต่อชาวไทย 3 ด้าน คือ
1) ด้านการพึ่งตนเอง การใช้ยาจากสมุนไพรเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสมุนไพรไทยให้กับคนในสังคม  
ทั้งในรูปแบบของการบ�ำบัดอาการป่วยเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง   หรือการใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของอาหาร  
เครื่องดื่ม ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน นอกจากนี้ประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรยังเป็นการสั่งสมองค์ความรู้ในการ
พัฒนาปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากสมุนไพร
2) ด้านการสานต่อวิชาของบรรพชนควบคู่กับการส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
การใช้ยาจากสมุนไพรเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่สืบต่อจากรุ่นเทียด รุ่นทวด รุ่นปู่ย่า
ตายาย มาถึงเรา การส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่องย่อมท�ำให้เกิดการสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไปสู่รุ่นลูก หลาน
เหลน โหลน หลิน ต่อไป  น�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบนพืน้ ฐานภูมปิ ญ
ั ญาไทย ทัง้ ยังเป็นทีต่ อ้ งการของสังคมโลกทีต่ อ้ งการ
การเยียวยาจากธรรมชาติ
3) ด้านเศรษฐศาสตร์ ยาจากสมุนไพรสามารถใช้ในการป้องกันและบ�ำบัดโรค รักษาคนเจ็บไข้  ทดแทนการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันบางรายการที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ   รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร
ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรของชุมชน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องส�ำอางจากสมุนไพรไทย สร้างการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศ
นอกจากนี้ การใช้ยาจากสมุนไพรยังเป็นทางเลือกทีป่ ลอดภัยส�ำหรับประชาชน  และเมือ่ ประชาชนมีสขุ ภาพ
ดีมีความสุข ย่อมจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีตามไปด้วย
บัญชียาหลักแห่งชาติในส่วนที่เป็น “เภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร” นี้ เป็นรายการยาที่ผลิต
ในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันใน
โรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง   และเป็นกลไกส�ำคัญในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ควบคู่
กับการสร้างความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย ประชาชนและชุมชนในการใช้ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพ  
อันเป็นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง

2. หลักการ

เพือ่ ให้มกี ารคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิผล มีหลักประกันคุณภาพมาตรฐานทัง้
ชนิดและจ�ำนวนรายการที่เพียงพอในการให้บริการสาธารณสุขด้วยการแพทย์แผนไทยเคียงคู่กับการใช้การแพทย์แผน
ปัจจุบันในประเทศไทย   โดยท�ำการทบทวนบัญชียาจากสมุนไพรเดิมและจัดท�ำ “เภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจาก
สมุนไพร”เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับ เศรษฐกิจพอเพียง มี 3 คุณลักษณะ  และ 2 เงื่อนไขส�ำคัญ ดังนี้   คือ คุณลักษณะ ได้แก่   1) ความพอประมาณ  ความพอดี
ไม่น้อยหรือมากเกินไป ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  2) ความมีเหตุผล ทุกการตัดสินใจ ทุกการกระท�ำ การลงทุนต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลค�ำนึงถึงเหตุปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ  3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกส่วนเงื่อนไขส�ำคัญ คือ  1) มีความรู้  มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการน�ำ ความรู้  วิทยาการ
เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติการ  2) มีคุณธรรม มีความตระหนัก มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญา
ในการด�ำเนินชีวิต
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2.1 เพือ่ ให้เกิดการป้องกันโรค รักษา และฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยด้วยยาจากสมุนไพรคูข่ นานกับการใช้ยาแผนปัจจุบนั
ในระบบประกันสุขภาพของประเทศ โดยมีหลักการพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมการแพทย์ทกุ ระบบอย่างเท่าเทียมกันในการป้องกัน
บ�ำบัดโรค และรักษาผู้ป่วยร่วมกับแนวทางการรักษาแผนปัจจุบัน (ซึ่งต่างเป็นทางเลือกซึ่งกันและกัน) ในสถานพยาบาล
และการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองด้านสุขภาพ อันเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตามปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียงและช่วยลดการขาดดุลการค้าของประเทศ
2.2 มุ่งใช้เป็นมาตรการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ซึ่งเป็นมาตรการส�ำคัญของระบบยาแห่งชาติที่จะ
ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการวิจยั และพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบเพิม่ ขึน้ สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาจาก
สมุนไพรของประเทศ ควบคูก่ บั กระตุน้ ให้เกิดการสร้าง การจัดการ และการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับยาจากสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทยในระบบการศึกษาเพือ่ ผลิตแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย และบุคลากรด้านสาธารณสุขทีม่ ี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยและจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ด้านยาและสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
2.3 ยาจากสมุนไพรที่ใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม เป็นยาที่ได้มีการใช้ในมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ว
ประสิทธิผลและความปลอดภัยสามารถประเมินได้จากประสบการณ์การใช้ในมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม การจัด
ท�ำบัญชียาจากสมุนไพร ถือหลักว่าจะคัดเลือกเฉพาะยาที่มีข้อบ่งใช้ชัดเจนและจ�ำเป็นในการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น
ในกรณีทมี่ กี ารปรับปรุงสูตรต�ำรับ รูปแบบ (dosage form) หรือใช้กรรมวิธผี ลิตทีแ่ ตกต่างจากต�ำรับดัง้ เดิม
จะต้องพิจารณาข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ศึกษาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ
ดังนั้น ยาจากสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในรูปของสมุนไพรเดี่ยว สารสกัด หรือสารบริสุทธิ์ จะต้องมีข้อมูล
ผลการศึกษาที่เชื่อถือได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบตามความเหมาะสม
2.4 บัญชียาจากสมุนไพรฉบับนีจ้ ะเกิดประโยชน์สงู สุด ก็ตอ่ เมือ่ มีการพัฒนามาตรการด้านอืน่ ๆ ควบคูไ่ ป
ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ครบวงจร มาตรการที่ส�ำคัญในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ได้แก่
1) มาตรการการสร้างและการจัดการความรู้ พัฒนาระบบการศึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตการใช้ยาจากสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยและควรบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทีผ่ ลิตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข (ทัง้ แผนปัจจุบนั และแผนไทย)
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2) มาตรการการพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร การศึกษาวิจัยทุกด้านเพื่อยืนยันความปลอดภัย
สรรพคุณ คุณภาพ ความคงตัว และการพัฒนารูปแบบให้มคี วามสะดวกในการน�ำไปใช้ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตยา
จากสมุนไพร การศึกษาความเป็นพิษ และการวิจัยทางคลินิก
3) มาตรการในการควบคุมก�ำกับคุณภาพมาตรฐานยา การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good Manufacturing Practice - GMP) เป็นต้น
4) มาตรการที่เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย
เพือ่ ให้มกี ำ� ลังคนเพียงพอกับความต้องการและมีคณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม โดยมีความรู้ ความสามารถ
ในการตรวจวินิจฉัยโรค การผลิตยา การสั่งใช้ยาและการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
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5) มาตรการและกลไกเชิงนโยบายระดับชาติ เกีย่ วกับการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพด้วยการ
แพทย์แผนไทย การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกกลาง และมาตรการในการส่งเสริม
ควบคู่กับการติดตามตรวจสอบก�ำกับดูแลตามนโยบายทุกด้าน ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับ
ท้องถิ่น
6) มาตรการในการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยและมวล
มนุษยชาติ ป้องกันความไม่เป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิน่ ทัง้ นี้ การคุม้ ครอง
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยจะต้องมาจากการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน และมีการพัฒนากลไกทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
7) มาตรการในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้ระบบสุขภาพด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในส่วนที่เป็นระบบสุขภาพภาคประชาชน มีความเข้มแข็ง
สามารถเชือ่ มโยงและผสมผสานกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นระบบบริการภาค
รัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
8) มาตรการทางด้านการเงินการคลัง   ระบบการเงินการคลังของประเทศต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพร และการใช้ยาจากสมุนไพร
9) มาตรการในการคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค มีการควบคุมก�ำกับการส่งเสริมการขายและ
โฆษณายาและผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง

3. เกณฑ์จริยธรรม

การจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ มุ่งประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก  เป็นการจัด
ท�ำรายการยาที่เหมาะสมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และรักษาสุขภาพของชาวไทยในระดับที่จ�ำเป็นขาดไม่ได้
โดยตระหนักถึงความคุม้ ค่าและการประหยัด  และเนือ่ งจากกรอบการบริหารเวชภัณฑ์ของรัฐ และชุดสิทธิประโยชน์ของ
ระบบประกันสุขภาพต่างๆ ได้ใช้บัญชียาหลักแห่งชาติอ้างอิง ดังนั้น เพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นบัญชีที่ใช้ได้ผลและ
เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจงึ ได้รว่ มกันก�ำหนดเกณฑ์จริยธรรมในการจัดท�ำบัญชียาหลัก
แห่งชาติขึ้น เพื่อความโปร่งใสในการท�ำงาน ดังนี้
คณะอนุกรรมการฯ และคณะท�ำงานฯ ในการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติทกุ คน  จักปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
บริสทุ ธิใ์ จ โปร่งใส ตามหลักวิชาการ และมุง่ ประโยชน์สว่ นรวมเป็นส�ำคัญในฐานะทีเ่ ป็นบุคคลผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เป็นอย่างดีในการประกอบวิชาชีพ  ที่ได้ตระหนักถึงสิทธิผู้ป่วยและสิทธิผู้บริโภคและจะถือปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. ในระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ อนุกรรมการฯ และผู้ท�ำงานฯ ในคณะท�ำงานต่างๆ จะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงในธุรกิจน�ำเข้ายาและอุตสาหกรรมผลิตยา โดยอนุกรรมการฯ และผู้ท�ำงานฯ รวมทั้งคู่สมรสจะต้อง
ไม่เป็นเจ้าของ  หุ้นส่วน  ผู้บริหาร ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาในธุรกิจน�ำเข้ายาหรืออุตสาหกรรมผลิตยาส�ำหรับมนุษย์ที่เป็น
ยาแผนปัจจุบันหรือ ยาแผนโบราณ หรือยาจากสมุนไพรยกเว้นหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลก�ำไร
ข. หากอนุกรรมการฯ และผู้ท�ำงาน ฯ เป็นผู้ที่เคยหรือก�ำลังมีการกระท�ำที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือที่อาจ
ท�ำให้เกิดอคติในการพิจารณาได้   จะแสดงตนไม่ร่วมในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกรายการยาเฉพาะกรณีในช่วงเวลาที่
คณะอนุกรรมการ ฯ หรือคณะท�ำงาน ฯ พิจารณายานั้นๆ  การกระท�ำดังกล่าว   ได้แก่
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(1) การวิจยั ยาหรือท�ำการทดลองทางคลินกิ   หรือร่วมท�ำวิจยั ให้กบั ธุรกิจน�ำเข้ายา หรือ  อุตสาหกรรม
ผลิตยา  ส�ำหรับรายการยาที่ก�ำลังพิจารณา  ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
(2) เคยได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุน หรือผลตอบแทนในรูปอื่นใดจากธุรกิจน�ำเข้ายา
หรืออุตสาหกรรมผลิตยา ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการยาที่ก�ำลังพิจารณาในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน ยกเว้น กรณีที่ได้รับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานหรือสถาบันให้เป็นทุนไปดูงาน ประชุม
หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับทุนเฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและที่พัก ส�ำหรับเฉพาะตนเองเท่านั้น และต้องเป็นทุนที่จ�ำกัดเฉพาะช่วง
เวลาของกิจกรรมทางวิชาการเท่านั้น
อนุกรรมการฯ และผู้ท�ำงานฯ จักลงนามแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามเกณฑ์
จริยธรรมนี้

4. เกณฑ์การคัดเลือกยาจากสมุนไพร

		 4.1 เกณฑ์มาตรฐาน
4.1.1 ต้องเป็นยาจากสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน และมีสรรพคุณชัดเจน มีการระบุ
องค์ประกอบของสูตรต�ำรับตามสัดส่วนที่ก�ำหนด และได้รับอนุมัติทะเบียนต�ำรับยาจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (เว้นแต่เป็นยาที่ได้รับการยกเว้นตามข้อก�ำหนดในพระราชบัญญัติยา เช่น เภสัชต�ำรับโรงพยาบาล หรือควบคุม
ก�ำกับโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)2
4.1.2 เป็นยาทีม่ กี ารผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตยาจากสมุนไพร (GMP
for Traditional Medicine) หรือตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการควบคุมคุณภาพ
(quality control) เช่น การวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค โลหะหนัก การผันแปรของ
น�ำ้ หนักยา (weight variation) เวลาการกระจายตัว (disintegration time) และต้องมีการระบุทงั้ วันผลิตและวันสิน้ อายุ
ของยานั้น เป็นต้น
4.1.3 เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่ผ่านการคัดเลือกตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือตามต�ำรายา
ทีร่ ฐั มนตรีประกาศ/หรือเทียบเท่า หรือมีมาตรฐานตามข้อก�ำหนดของวัตถุดบิ และของต�ำรับตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในต�ำรา
ยาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia, TP) และ/หรือตามต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia, THP) ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกลไกและวิธีการในการพัฒนาให้ยาที่ผลิตจากสมุนไพรนั้น
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หมายถึง ยาที่ผลิตขึ้นตาม มาตรา 47 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นให้แก่
ผู้ผลิตยาที่เป็นหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ  กล่าวคือ
2

มาตรา 46  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย น�ำสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
มาตรา 47 บทบัญญัติมาตรา 46 ไม่บังคับใช้แก่ (1) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบ�ำบัดโรค สภากาชาดไทย
และองค์การเภสัชกรรม (2) การปรุงยาแผนโบราณตามต�ำรายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 76 (1) โดยผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
เพื่อขายเฉพาะส�ำหรับคนไข้ของตนหรือขายปลีก
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4.1.4 กรณีมีการพัฒนารูปแบบยา กรรมวิธีผลิต ข้อบ่งใช้ จะต้องมีหลักฐานประวัติการใช้ยา
ตามสูตรต�ำรับดั้งเดิม มีหลักฐานข้อมูลการพัฒนารูปแบบ เพื่อยืนยันสรรพคุณ ความคงตัวของยา มีการศึกษาพิษ
เฉียบพลัน (acute toxicity test) พิษกึง่ เรื้อรัง (subchronic toxicity study) หรือพิษเรื้อรัง (chronic toxicity study)
ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก มีการศึกษาวิจัยทางคลินิก
		 4.2 เกณฑ์จ�ำเพาะ
			 4.2.1 ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
		 		 ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจ�ำเพาะ
ส�ำหรับแต่ละกลุ่ม คือ
ก. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ เป็นยาจากสมุนไพรทีม่ กี ารใช้ตามองค์ความรูด้ งั้ เดิม หรือ
ตามต�ำรายาแผนไทย และยาแผนไทยประยุกต์ หรือยาต�ำรับโดยใช้หลักการของการแพทย์แผนไทยและเภสัชกรรมไทย
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) ต้องแสดงข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการข้างเคียงต่างๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้ยา เป็นต้น ทัง้ นีโ้ ดยพิจารณาจากต�ำราและองค์ความรูเ้ ดิมทางการ
แพทย์แผนไทย ประสบการณ์การใช้ยา หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงความ
ปลอดภัยหรือพิษของตัวยาซึ่งเป็นองค์ประกอบในสูตรต�ำรับ
2) เป็นยาที่มีการใช้ในมนุษย์กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ดั้งเดิมสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
มีประสิทธิผลตามสรรพคุณที่ระบุในต�ำรายาที่รัฐมนตรีประกาศเช่น ต�ำราแพทยศาสตร์
สงเคราะห์   ต�ำรายา และต�ำราเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยหรือต่างประเทศที่รัฐมนตรี
ประกาศ
3) มีสูตรส่วนประกอบและข้อบ่งใช้ที่เหมาะสม   มีขนาดรับประทานหรือขนาดการใช้ที่มี
ความแรง ตามพิกัดยาที่ก�ำหนด
ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร ได้แก่ ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบนั หรือยาพัฒนาจากสมุนไพรทัง้
ต�ำรับยาเดี่ยวและยาผสมมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) ต้องมีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์ หรือมีข้อมูลการใช้ในผู้ป่วย
ชาวไทยไม่ต�่ำกว่า 1,000 ราย
2) เป็นยาจากสมุนไพรทีม่ ปี ระสิทธิผลตามสรรพคุณทีร่ ะบุในต�ำรายา หรือเภสัชต�ำรับทัง้ ของ
ไทยและต่างประเทศ ข้อก�ำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ สูตรต�ำรับยา กรรมวิธีผลิตที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice - GMP ) มี
มาตรฐานของยาส�ำเร็จรูป (specification of finished product) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
ประโยชน์หรือสรรพคุณของต�ำรับยา ทีเ่ ป็นข้อมูลการใช้ดงั้ เดิม (evidence of traditional
use) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (scientific evidence) ที่ยอมรับได้ และมีความ
ปลอดภัย หรือมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
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3) สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบติดตามเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ใน
ผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์ อนึ่ง หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้ติดตามอย่างใกล้ชิด
และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทราบโดยด่วน เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามสมควรต่อไป
			 4.2.2 เภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
ยาทีค่ ดั เลือกบรรจุใน “เภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร” จะต้องเป็นสูตรต�ำรับทีม่ คี วาม
ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้มียาที่จ�ำเป็นจากสมุนไพรที่เพียงพอในการตอบสนอง
การแก้ปญ
ั หาสุขภาพของประชาชน หรือใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบนั เพือ่ การพึง่ ตนเองทัง้ ในระดับชุมชนและระดับประเทศ
มีการผลิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ (ซึ่งเป็นการผลิตยาโดยกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน้าที่ป้องกันหรือบ�ำบัดโรคอยู่
แล้วเป็นส่วนใหญ่) ที่มีศักยภาพ และความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
มีกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
เพื่อเป็นหลักประกันเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐานของยาและใช้วัตถุดิบสมุนไพรในประเทศ
เป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชสมุนไพรของชุมชนแบบเกษตรอินทรีย์  หรือแบบไร้สารพิษเพื่อความปลอดภัย
จากยาฆ่าแมลงและสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม เป็นยาที่มีสูตรต�ำรับที่สามารถอ้างอิงถึงผลการรักษา สรรพคุณ รูปแบบ
ความแรง ขนาดและวิธีใช้ ข้อห้าม/ข้อควรระวัง จากต�ำรายาดั้งเดิมหรือเอกสารวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้
1) เป็นต�ำรับยาที่มีการผลิตและใช้ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
1.1) เป็นต�ำรับยาจากสมุนไพรทีม่ อี ยูใ่ นต�ำรายาแผนไทยดัง้ เดิม (ตามต�ำรายาทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) หรือ
1.2) เป็นต�ำรับยาจากสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับ หรือมีประสบการณ์การใช้ในท้องถิ่น
อย่างยาวนาน หรือมีการศึกษาข้อมูลความรู้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
จากต�ำรายาไทย รายงานทางวิชาการทัง้ จากงานวิจยั ผลการทดลองต่างๆ ทัง้ ในและ
นอกประเทศ หรือ
1.3) มีข้อมูลการใช้ยาในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอย่างน้อย 1,000 ราย หรือ
1.4) เป็นต�ำรับยาที่มีการผลิตและใช้ ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2) มีสูตรต�ำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบ สรรพคุณ วิธีใช้ และข้อห้าม/ข้อควรระวังที่
ชัดเจน
3) สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบติดตามเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ใน
ผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์ อนึ่ง หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้ติดตามอย่างใกล้ชิด
และรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทราบโดยด่วน เพื่อ
ด�ำเนินการตามสมควรต่อไป
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5. กลวิธีและขั้นตอนการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ
ส�ำหรับกลวิธีและขั้นตอนการด�ำเนินการในการจัดท�ำบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ได้สรุปไว้ ดังนี้
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย                     
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551 มีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการจัดท�ำนโยบาย    
แห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติรวมทั้งการติดตาม ประเมินผล
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและก�ำหนดราคากลางยา และการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการฯ ยังมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 มีหน้าที่พิจารณาแก้ไขปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้มี
ความเหมาะสมทันสมัย รวมทั้งจัดท�ำปรัชญา หลักการ เกณฑ์   เกณฑ์จริยธรรม ตลอดจนการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการฯ ก�ำหนดกลวิธีการจัดท�ำบัญชียาแห่งชาติ โดยมีระบบการกลั่นกรอง
3 ชั้ น การแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานผู ้ เชี่ ย วชาญแห่ ง ชาติ ด ้ า นการคั ด เลื อ กยา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ด้านเภสัชกรรม เวชกรรม ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ทัง้ จากมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมจิ ากส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค ตลอดจนผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นระบาดวิทยาคลินกิ หรือเภสัชวิทยา
คลินกิ หรือ evidence-based medicine ฯลฯ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมโดยแบ่งกลุม่ ผูท้ ำ� งานตาม
ความเชี่ยวชาญ รวม 17 สาขา เพื่อท�ำหน้าที่ประเมินรายการยา และรวบรวมผลการพิจารณา
พร้ อ มข้ อ มู ล ทางวิ ช าการที่ ส ามารถแสดงเหตุ ผ ลชั ด เจน เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการฯ                                  
เป็นความเห็นที่ 1
คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพร ท�ำหน้าที่พิจารณาและ
จัดท�ำข้อมูลรายละเอียดทางวิชาการของยาจากสมุนไพร และเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
รวมทั้งพัฒนาปรัชญา แนวคิด หลักการและเกณฑ์การคัดเลือกยาดังกล่าว
คณะท�ำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ท�ำหน้าทีป่ ระสานผลการ
พิจารณายาของคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา ข้อเสนอของคณะท�ำงาน
ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  และคณะท�ำงานต่อรองราคายาเพือ่ บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ
มาพิจารณาในภาพรวม ให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการอย่างครบถ้วน และน�ำเสนอต่อ       
คณะอนุกรรมการฯ โดยเสนอเป็นความเห็นที่ 2
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คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ
(ระเบียบวาระ 3 ปี
หมดวาระ 9 ส.ค. 2555)

คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติิ
(ระเบียบวาระ 3 ปี
หมดวาระ 9 ส.ค. 2555)
คณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่ง
ชาติด้านการคัดเลือกยา

คณะท�ำงานผูเ้ ชีย่ วชาญแห่ง
ชาติ ด ้ า นการคั ด เลื อ กยา
จากสมุนไพร
คณะท� ำ งานประสานผล
การพิจารณายาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ
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คณะท�ำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ท�ำหน้าที่ศึกษาและทบทวนข้อมูลทางวิชาการ คณะท�ำงานด้าน
ด้านเศรษฐศาสตร์ทางยาและสาธารณสุข ประเมินความคุ้มค่าของยาและผลกระทบด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
โดยเฉพาะรายการยาที่มีราคาสูง หรือมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของประเทศมาก รวมทั้งความ
สามารถในการจ่ายของระบบประกันสุขภาพ เพือ่ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก
แห่ ง ชาติ และพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ข ้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ
นอกจากคณะท� ำงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ คั ด เลื อ กยาข้ า งต้ น คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง       คณะท�ำงานสนับสนุนอื่นๆ
คณะท�ำงานตามสมควร ดังนี้
คณะท�ำงานจัดท�ำปรัชญาการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อศึกษาและจัดท�ำปรัชญา
หลักการและเกณฑ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักฯ   รวบรวมข้อมูล และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ       
การพิจารณาคัดเลือกยา ศึกษาติดตามพัฒนารูปแบบและกลวิธีการปรับปรุงบัญชียาหลักฯ
คณะท�ำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อต่อรองราคายาที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยใกล้เคียงกัน สามารถใช้แทนกันได้ตลอดจนยาที่มรี าคาสูง หรือมี
ผู้จำ� หน่าย  รายเดียว เป็นข้อมูลประกอบการพิจาณายาเข้าบัญชียาหลักฯ    
คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการสัง่ ใช้ยาบัญชี จ(2) และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทมี่ เี งือ่ นไขการ
สัง่ ใช้ ท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาระบบและกลไกก�ำกับการใช้ยาบัญชี จ(2) และยาทีม่ เี งือ่ นไขการสัง่ ใช้ การเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
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รายการเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 66 รายการ
กลุม่ ที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ

1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

(1)		 ยาหอมทิพโอสถ		
ยาผง ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย
ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจ�ำปา ดอกบัวจงกลนี
หัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว แก่นจันทน์เทศ กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย
เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านนํ้า เหง้ากระชาย หัวเปราะหอม ดอกค�ำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสุรามฤต
ล�ำต้นข่าต้น ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ อย่างละ 4 กรัม โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก
โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี พิมเสน อย่างละ 2 กรัม เทียนด�ำ  เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก
เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ การบูร อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง					
			 ยาเม็ด
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพของยา
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาหอมเทพจิตร		
ยาผง ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 366 กรัม ประกอบด้วย
ดอกมะลิ 183 กรัม ผิวส้มซ่า 28 กรัม ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม
ดอกบัวเผื่อน ผิวมะกรูด ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้มตรังกานูหรือส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน โกฐสอ
โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี เทียนด�ำ  เทียนแดง
เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ พิมเสน
อย่างละ 4 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาวหรือแก่นจันทน์ชะมด
กฤษณา กะล�ำพัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม รากแฝกหอม อย่างละ 2 กรัม การบูร 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาเม็ด 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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(3)		 ยาหอมนวโกฐ
ยาผง ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี
เทียนด�ำ  เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย
เทียนตากบ เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตีนนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระล�ำพัก ขอนดอก เนื้อไม้กฤษณา
หัวแห้วหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน์  ลูกจันทน์ เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลา แก่นสน แก่นสักขี ลูกราชดัด
ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม เถาบอระเพ็ด เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล
ดอกสารภี ดอกมะลิ เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ อย่างละ 4 กรัม เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี
รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู อย่างละ 3 กรัม พิมเสน 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาเม็ด
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
(4)		 ยาหอมแก้ลมวิงเวียน		
ยาผง ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 225 กรัม ประกอบด้วย
รากชะเอมเทศ 32 กรัม แก่นจันทน์เทศ 24 กรัม ดอกกานพลู โกฐเชียง โกฐหัวบัว รากแฝกหอม
เกสรบัวหลวง อย่างละ 12 กรัม เปลือกสมุลแว้ง 10 กรัม เปลือกอบเชยญวน เปลือกอบเชยเทศ กฤษณา กระล�ำพัก
โกฐจุฬาลัมพา โกฐพุงปลา เปลือกชะลูด อย่างละ 8 กรัม พิมเสน ขอนดอก ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี
อย่างละ 6 กรัม เถามวกแดง 5 กรัม น�้ำประสานทองสะตุ แก่นจันทน์แดง อย่างละ 4 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาเม็ด
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ  
ดูในการประกันคุณภาพ
(5)		 ยาหอมอินทจักร์ 		
ยาผง ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 98 กรัม ประกอบด้วย
เถาสะค้าน รากช้าพลู เหง้าขิ ง ดอกดี ปลี รากเจตมู ล เพลิ ง แดง ลู ก ผั ก ชี ล า โกฐสอ โกฐเขมา                      
โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง โกฐกักกรา โกฐน�้ำเต้า โกฐกระดูก เทียนด�ำ  เทียนขาว เทียนแดง
เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ เถามวกแดง เถามวกขาว รากย่านาง เปลือกชะลูด
เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง กฤษณา กระล�ำพัก เถาบอระเพ็ด ลูกกระดอม ก�ำยาน ขอนดอก ลูกจันทน์ ดอกจันทน์
ลูกกระวาน ดอกกานพลู ล�ำพันแดง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกจ�ำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ ดอกค�ำไทย
แก่นฝางเสน ดีวัว พิมเสน อย่างละ 2 กรัม

16

คู่มือ

การผลิต
และประกันคุณภาพเภสัชตำ�รับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555

			
			
			
			

วิธีผลิต
ยาผง 		
ยาเม็ด 		
การประกันคุณภาพ 		

ดูในการผลิตยาผงและยาชง
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
ดูในการประกันคุณภาพ

1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร

1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(1)		 ยาธาตุบรรจบ		
ยาผง ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย
เนื้อลูกสมอไทย 16 กรัม โกฐก้านพร้าว 8 กรัม เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ
เทียนด�ำ  เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง
ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดีปลี หัวเปราะหอม การบูร อย่างละ 4 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาลูกกลอน 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาธาตุอบเชย		
ยาน�้ำ
			 สูตรต�ำรับ ในยาน�้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
			เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ อย่างละ 800 มิลลิกรัม
เกล็ดสะระแหน่ การบูร อย่างละ 50 มิลลิกรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาน�้ำ 		
ดูในการผลิตยาน�้ำ
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(3)		 ยาเบญจกูล		
ยาชง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง อย่างละ 20 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาชง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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(4)		 ยาประสะกะเพรา ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 92 กรัม ประกอบด้วย
ใบกะเพราแดง 47 กรัม ผิวมะกรูด 20 กรัม รากชะเอมเทศ มหาหิงคุ์ อย่างละ 8 กรัม พริกไทยล่อน
เหง้าขิง ดอกดีปลี หัวกระเทียม อย่างละ 2 กรัม เกลือสินเธาว์ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล 		
ดูในยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(5)		 ยาประสะกานพลู		
ยาผง
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 250 กรัม ประกอบด้วย
ดอกกานพลู 125 กรัม เปลือกซิก 10 กรัม เหง้าขมิ้นชัน เนื้อไม้กฤษณา ลูกจันทน์ รากข้าวสาร
อย่างละ 8 กรัม เปลือกเพกา เปลือกขี้อ้าย เหง้าว่านน�้ำ  หัวกระชาย การบูร เทียนด�ำ  เทียนขาว โกฐสอ โกฐกระดูก
รากแจง รากแฝกหอม หัวเปราะหอม รากกรุงเขมา ใบกระวาน ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ก�ำมะถันเหลือง อย่างละ 4 กรัม
เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี อย่างละ 3 กรัม เหง้าไพล รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู อย่างละ 2 กรัม
พริกไทยล่อน 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(6)		 ยาประสะเจตพังคี 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 66 กรัม ประกอบด้วย
รากเจตพังคี 33 กรัม เหง้าข่า 16 กรัม รากระย่อม พริกไทยล่อน เถาบอระเพ็ด อย่างละ 2 กรัม
ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน ดอกกานพลู รากกรุงเขมา เนื้อลูกสมอทะเล รากพญารากขาว
เปลือกต้นหว้า เกลือสินเธาว์ การบูร อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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(7)		 ยามันทธาตุ		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 93 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าขิง ลูกเบญกานี อย่างละ 9 กรัม โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนด�ำ 
เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา หัวกระเทียม เปลือกสมุลแว้ง
เปลือกโมกมัน แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ดอกกานพลู ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง
พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ การบูร อย่างละ 3 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(8)		 ยามหาจักรใหญ่
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 114 กรัม ประกอบด้วย
ใบกระพังโหม 60 กรัม ยาด�ำสะตุ 8 กรัม โกฐสอ โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก
เทียนด�ำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ เมล็ดโหระพา ลูกผักชีลา สารส้มสะตุ เหง้าขมิ้นอ้อย
หัวกระเทียม อย่างละ 2 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
		 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก
(1)		 ยาธรณีสัณฑะฆาต 		
ยาผง ยาแคปซูล
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 160  กรัม ประกอบด้วย
พริกไทยล่อน 96 กรัม ยาด�ำสะตุ 20 กรัม เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร อย่างละ 6 กรัม รงทอง
(ประสะ) 4 กรัม ผักแพวแดง (ทัง้ ต้น) เนือ้ ลูกมะขามป้อม อย่างละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู
เทียนด�ำ  เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าขิง รากชะเอมเทศ
รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา โกฐน�้ำเต้า อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง			
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย
(1)		 ยาธาตุบรรจบ		
ยาผง ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย
เนื้อลูกสมอไทย 16 กรัม โกฐก้านพร้าว 8 กรัม เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ
เทียนด�ำ  เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง
ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดีปลี หัวเปราะหอม การบูร อย่างละ 4 กรัม			
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาเหลืองปิดสมุทร 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าขมิ้นชัน 30 กรัม ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ เปลือกสีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวแห้วหมู
เหง้าขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ หัวกระเทียมคั่ว ดอกดีปลี อย่างละ 5 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
(1)		 ยาผสมเพชรสังฆาต 		
ยาแคปซูล
			 สูตรต�ำรับที่ 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เถาเพชรสังฆาต 70 กรัม รากอัคคีทวาร 20  กรัม โกฐน�้ำเต้า 10  กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 วิธีประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
			สูตรต�ำรับที่ 2  ในผงยา  85 กรัม ประกอบด้วย
เถาเพชรสังฆาต 50 กรัม กะเม็ง (ทั้งต้น) 15 กรัม โกฐน�้ำเต้า หัวกระชาย อย่างละ 10 กรัม
			วิธีผลิต
			ยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			วิธีประกันคุณภาพ  
ดูในการประกันคุณภาพ
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(2)		 ยาริดสีดวงมหากาฬ
ยาแคปซูล
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 110 กรัม ประกอบด้วย
มดยอบคั่ว ขอบชะนางแดง (ทั้งต้น) ขอบชะนางขาว (ทั้งต้น) โกฐกักกรา โกฐสอ โกฐจุฬาล�ำพา
โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา เทียนด�ำ  เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน แก่นสนเทศ ลูกจันทน์
ดอกจันทน์ เถาสะค้าน เปลือกสมุลแว้ง ดอกดีปลี พริกไทยล่อน เหง้าขิง เปลือกอบเชยเทศ อย่างละ 5 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

(1)		 ยาประสะไพล
ยาผง ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 162 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าไพล 81 กรัม ผิวมะกรูด เหง้าว่านน�้ำ  หัวกระเทียม หัวหอม พริกไทยล่อน ดอกดีปลี เหง้าขิง        
เหง้าขมิ้นอ้อย เทียนด�ำ เกลือสินเธาว์ อย่างละ 8 กรัม การบูร 1 กรัม  
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาปลูกไฟธาตุ
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
พริกไทยล่อน 50 กรัม ดอกดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม
เหง้าว่านน�้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา อย่างละ 5 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล				
			 ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(3)		 ยาไฟประลัยกัลป์ 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 71 กรัม ประกอบด้วย
รากเจตมูลเพลิงแดง สารส้มสะตุ แก่นแสมทะเล ผิวมะกรูด การบูร อย่างละ 6 กรัม เหง้าขมิ้นอ้อย
เหง้ากะทือ เหง้าข่า เหง้าไพล เปลือกมะรุม อย่างละ 5 กรัม พริกไทยล่อน เหง้าขิง ดอกดีปลี หัวกระเทียม อย่างละ 4 กรัม

21

คู่มือการผลิต

และประกันคุณภาพเภสัชตำ�รับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555

			
			
			
			
			

วิธีผลิต
ยาผง		
ยาแคปซูล		
ยาเม็ด		
การประกันคุณภาพ 		

(4)		
			
			
			
			
			
			
			

ยาไฟห้ากอง 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง พริกไทยล่อน สารส้มสะตุ ฝักส้มป่อย อย่างละ 20 กรัม
วิธีผลิต
ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

ดูในการผลิตยาผงและยาชง
ดูในการผลิตยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
ดูในการประกันคุณภาพ

(5)		 ยาเลือดงาม 		
ยาผง ยาแคปซูล
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 102 กรัมประกอบด้วย
เหง้าขิงแห้ง ตะไคร้บ้าน (ล�ำต้น) สะระแหน่ (ทั้งต้น) เหง้ากระชาย เหง้ากะทือ ผิวมะกรูด ใบมะนาว
รากและใบกะเพรา หัวกระเทียม เปลือกเพกา โกฐจุฬาลัมพา ช้าพลู (ทั้งต้น) ลูกเร่วหอม ลูกจันทน์ ดอกกานพลู           
ดอกดีปลี เหง้าไพล พริกไทยล่อน รากเจตมูลเพลิงแดง รากชะเอมเทศ อย่างละ 5 กรัม พิมเสน การบูร อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(6) ยาสตรีหลังคลอด 		
ยาต้ม
			 สูตรต�ำรับ ในยาต้ม 130 กรัม ประกอบด้วย
แก่นแกแล แก่นขนุน ว่านชักมดลูก แก่นฝางเสน เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดีปลี โกฐเชียง
เถาก�ำแพงเจ็ดชั้น อย่างละ 10 กรัม พริกไทยล่อน รากช้าพลู ดอกค�ำฝอย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี
เกสรบัวหลวง อย่างละ 5 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาต้ม		
ดูในการสกัดสารส�ำคัญจากพืช
			การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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1.4 ยาแก้ไข้

(1)		 ยาเขียวหอม 		
ยาผง ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
ใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบสันพร้าหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม
แก่นจันทน์เทศหรือแก่นจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่านร่อนทอง เนระพูสี พิษนาศน์ มหาสด�ำ ดอกพิกุล
ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง อย่างละ 5 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(2) ยาจันทน์ลีลา 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา แก่นจันทน์ขาวหรือแก่นจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม
เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก อย่างละ 12 กรัม พิมเสน 3 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(3)		 ยาประสะจันทน์แดง 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 64 กรัม ประกอบด้วย
แก่นจันทน์แดง 32 กรัม รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว หัวเปราะหอม โกฐหัวบัว  
แก่นจันทน์เทศ แก่นฝางเสน อย่างละ 4 กรัม เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ อย่างละ1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(4) ยาประสะเปราะใหญ่ 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 80 กรัม ประกอบด้วย
หัวเปราะหอม 40 กรัม โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนด�ำ  เทียนแดง
เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์เทศ
แก่นจันทน์แดง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกพิกุล เกสรบัวหลวง อย่างละ 2 กรัม
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วิธีผลิต
ยาผง		
ยาแคปซูล		
ยาเม็ด		
การประกันคุณภาพ 		

ดูในการผลิตยาผงและยาชง
ดูในการผลิตยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
ดูในการประกันคุณภาพ

(5)		 ยามหานิลแท่งทอง 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 103 กรัม ประกอบด้วย
เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ (สุม) หวายตะค้า (สุม) เมล็ดมะกอก (สุม) ลูกมะค�ำดีควาย (สุม) ถ่านไม้สัก
แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมึกหอม อย่างละ 10 กรัม เบี้ยจั่นคั่วให้เหลือง 3 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ
(1)		 ยาแก้ไอผสมกานพลู 		
ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในยา 102 กรัม ประกอบด้วย
รากชะเอมเทศ 48 กรัม บ๊วย 16 กรัม มะนาวดองแห้ง 10 กรัม น�้ำตาลกรวด 4 กรัม พิมเสน              
เกล็ดสะระแหน่ อย่างละ 3 กรัม เหง้าว่านน�ำ 
้ ผลมะแว้งเครือ ดอกกานพลู เนือ้ ลูกสมอพิเภก เปลือกอบเชย เนือ้ ลูกมะขาม
ป้อม ดอกเก็กฮวย หล่อฮั่งก๊วย ผิวส้มจีน อย่างละ 2 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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(2)		 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
ยาน�้ำ
			 สูตรต�ำรับ 1 ในยาน�้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
สารสกัดน�้ำมะขามป้อมเข้มข้น 40 % ปริ ม าตร 60 มิ ล ลิ ลิ ต ร สารสกั ด ใบเสนี ย ด 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร                    
กลีเซอรีน 5 มิลลิลิตร เกลือแกง 0.50 มิลลิลิตร สารสกัดรากชะเอมเทศ 0.45 มิลลิลิตร แอลกอฮอล์ 95 % ปริมาตร
0.05 มิลลิลิตร เกล็ดสะระแหน่ 0.01 มิลลิกรัม
			 สูตรต�ำรับ 2 ในยาน�้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
สารสกัดน�้ำมะขามป้อมเข้มข้น 25 % ปริมาตร 30 มิลลิลิตร มะนาวดองแห้ง 8 มิลลิกรัม สารสกัด
รากชะเอมเทศ 5 มิลลิลิตร ผิวส้มจีน 3.30 มิลลิกรัม บ๊วย 3 มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอพิเภก 3 มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอไทย
1 มิลลิกรัม หล่อฮังก๊วย 2 มิลลิกรัม เกล็ดสะระแหน่ 0.08 มิลลิกรัม น�้ำตาลทรายแดง 40 มิลลิกรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาน�้ำ		
ดูในการผลิตยาน�้ำ
			การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(3)		 ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง
ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย
มะนาวดองแห้ง บ๊วย อย่างละ 35 กรัม รากชะเอมเทศ 17 กรัม รากชะเอมไทย เปลือกอบเชยญวณ
อย่างละ 3 กรัม ผลมะแว้งเครือ เกล็ดสะระแหน่ อย่างละ 2 กรัม ดอกกานพลู เนื้อลูกมะขามป้อม อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(4)		 ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน
ยาน�้ำ
			 สูตรต�ำรับ ในยาน�้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
น�้ำตาลทรายแดง 5 กรัม เนื้อลูกมะขามป้อมแห้ง 2 กรัม รากชะเอมไทย 1.80 กรัม เนื้อลูกสมอไทย
1.60 กรัม เหง้าขมิ้นอ้อย กะเพราแดง (ทั้งต้น) รากชะเอมเทศ อย่างละ 600 มิลลิกรัม เกลือสินเธาว์สะตุ 400 มิลลิกรัม
ดอกดีปลี เหง้าขิง 200 มิลลิกรัม สารส้มสะตุ 140 มิลลิกรัม พริกไทยล่อน โกฐจุฬาลัมพา ช้าพลู (ทั้งต้น) อย่างละ 100
มิลลิกรัม ดอกกานพลู 60 มิลลิกรัม เกล็ดสะระแหน่ 30 มิลลิกรัม น�้ำผึ้ง 5 มิลลิกรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาน�้ำ		
ดูในการผลิตยาน�้ำ
			 การประกันคุณภาพ		
ดูในการประกันคุณภาพ
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(5)		 ยาตรีผลา		
ยาแคปซูล ยาชง
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 90  กรัม  ประกอบด้วย
เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม อย่างละ 30 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาแคปซูล		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาชง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการปะกันคุณภาพ
(6)		 ยาประสะมะแว้ง 		
ยาผง ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 96 กรัม ประกอบด้วย
ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครือ อย่างละ 24 กรัม ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา อย่างละ 12 กรัม
เหง้าขมิ้นอ้อย 9 กรัม สารส้มสะตุ 3 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(7) ยาอ�ำมฤควาที
ยาผง ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย
รากชะเอมเทศ 35 กรัม โกฐพุงปลา เทียนขาว ลูกผักชีลา เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก
อย่างละ 7 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาลูกกลอน 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด
(1)		 ยาปราบชมพูทวีป 		
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา  465 กรัม ประกอบด้วย
เหงือกปลาหมอ (ทั้งต้น) พริกไทยด�ำ  ใบกัญชาเทศ อย่างละ 120 กรัม หัสคุณเทศ ดอกกานพลู
อย่างละ 10 กรัม หัวบุกรอ เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง อย่างละ 8 กรัม เทียนแดง
เทียนตาตั๊กแตน เทียนแกลบ อย่างละ 6 กรัม เทียนด�ำ  โกฐสอ โกฐเขมา ลูกพิลังกาสา ล�ำพันหางหมู อย่างละ 4 กรัม
ดอกดีปลี การบูร อย่างละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน อย่างละ 1 กรัม
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วิธีผลิต
ยาแคปซูล		
ยาลูกกลอน		
การประกันคุณภาพ 		

ดูในการผลิตยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
ดูในการประกันคุณภาพ

1.6 ยาบ�ำรุงโลหิต

						
1)		 ยาบ�ำรุงโลหิต		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด			
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 71 กรัม ประกอบด้วย
แก่นฝาง ดอกค�ำไทย อย่างละ 10 กรัม ครั่ง 4 กรัม เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง
เถาสะค้าน รากช้าพลู เถาขมิ้นเครือ เถามวกแดง แก่นก�ำลังวัวเถลิง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง  
อย่างละ 2 กรัม ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนด�ำ  เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก
เทียนตาตั๊กแตน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอดีงู เนื้อลูกสมอพิเภก
เปลือกชะลูด เปลือกอบเชยเทศ แก่นจันทน์แดง แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก							

1.7.1 ยาส�ำหรับรับประทาน			
(1) ยากษัยเส้น 		
ยาลูกกลอน
		
สูตรต�ำรับ  ในผงยา 236 กรัมประกอบด้วย
ดอกดีปลี 40 กรัม รากช้าพลู 24 กรัม  เหง้าขิง 20 กรัม เถาสะค้าน 12 กรัม เถาโคคลาน ก�ำลังวัวเถลิง
เถาวัลย์เปรียง เถาพริกไทย เถาม้ากระทืบโรง หัวกระชาย แก่นแสมสาร เหง้าไพล อย่างละ 10 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง   
8 กรัม การบูร 6 กรัม ลูกจันทน์ ดอกกานพลู เหง้าว่านน�ำ ้ เหง้ากะทือ ลูกกระวาน พริกไทยล่อน รากชะเอมเทศ เปลือกอบเชยเทศ
อย่างละ 4 กรัม ดอกจันทน์ โกฐน�้ำเต้า ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง อย่างละ 2 กรัม
			วิธีผลิต
ยาลูกกลอน
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ 		
ยาผง
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าไพล เหง้าขมิน้ อ้อย เหง้าข่า หัวกระเทียม รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์
การบูร ผักเสี้ยนผี (ทั้งต้น) เปลือกต้นทองหลาง เปลือกต้นกุ่มบก เปลือกต้นกุ่มน�้ำ เกลือสินเธาว์ อย่างละ 5 กรัม
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			 วิธีผลิต
			 ยาผง		
			 การประกันคุณภาพ 		

ดูในการผลิตยาผงและยาชง
ดูในการประกันคุณภาพ

(3)		 ยาธรณีสัณฑะฆาต 		
ยาผง ยาแคปซูล
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย
พริกไทยล่อน 96 กรัม ยาด�ำสะตุ 20 กรัม เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร อย่างละ 6 กรัม รงทอง
ประสะ 4 กรัม ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม อย่างละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู
เทียนด�ำ  เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าขิง รากชะเอมเทศ
รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา โกฐน�้ำเต้า อย่างละ 1 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาผง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(4) ยาผสมโคคลาน 		
ยาชง ยาต้ม
			 สูตรต�ำรับที่ 1 ยาชง ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เถาโคคลาน โด่ไม่รู้ล้ม ผลมะตูมอ่อน ทองพันชั่ง (ทั้งต้น) อย่างละ 25 กรัม
			 สูตรต�ำรับที่ 2 ยาต้ม ในผงยา 105 กรัม ประกอบด้วย
			 โคคลาน 50 กรัม ทองพันชั่ง (ส่วนเหนือดิน) 25 กรัม โด่ไม่รู้ล้ม ผลมะตูมอ่อน อย่างละ 15 กรัม
			 สูตรต�ำรับที่ 3 ยาต้ม ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
			เถาโคคลาน เถาเอ็นอ่อน แก่นฝาง เถาสะค้าน อย่างละ 20 กรัม โด่ไม่รู้ล้ม ทองพันชั่ง (ทั้งต้น)
อย่างละ 10 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาชง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาต้ม 		
ดูในการผลิตยาต้ม
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(5) ยาผสมเถาวัลย์เปรียง 		
ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับที่ 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เถาวัลย์เปรียง แก่นดูกหิน (มะดูก) แก่นดูกใส (ขันทองพยาบาท) เหง้าไพล อย่างละ 25 กรัม   
			 สูตรต�ำรับที่ 2 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าไพล 40 กรัม เถาวัลย์เปรียง แก่นดูกหิน (มะดูก) แก่นดูกใส (ขันทองพยาบาท) อย่างละ 20 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาลูกกลอน		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในใบประกันคุณภาพ
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(6)		 ยาสหัศธารา 		
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย
พริกไทยล่อน 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง 224 กรัม เนื้อลูกสมอไทย 104 กรัม ดอกดีปลี 96 กรัม
เหง้าว่านน�้ำ 88 กรัม รากตองแตก 80 กรัม หัสคุณเทศ 48 กรัม การบูร 14 กรัม ดอกจันทน์ 13 กรัม ลูกจันทน์ 12 กรัม
เทียนแดง 11 กรัม เทียนตาตั๊กแตน มหาหิงคุ์ อย่างละ 10 กรัม เทียนสัตตบุษย์ 9 กรัม เทียนขาว รากจิงจ้อ
อย่างละ 8 กรัม เทียนด�ำ 7 กรัม โกฐกักกรา 6 กรัม โกฐเขมา 5 กรัม โกฐก้านพร้าว 4 กรัม โกฐพุงปลา 3 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาลูกกลอน 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
1.7.2 ยาส�ำหรับใช้ภายนอก
(1) ยาขี้ผึ้งไพล 		
ยาขี้ผึ้ง
			 สูตรต�ำรับที่ 1 ในยาขี้ผึ้ง 100 กรัม ประกอบด้วย
น�้ำมันไพลจากการทอดกับน�้ำมันพืช 30 กรัม น�้ำมันระก�ำ 10 กรัม			
			 สูตรต�ำรับที่ 2 ในยาขี้ผึ้ง 100 กรัม ประกอบด้วย
น�้ำมันไพลจากการกลั่น 14 กรัม น�้ำมันระก�ำ 10 กรัม
			 วิธีผลิต
			การสกัด
ดูในการสกัดสารส�ำคัญจากพืช		
			 ยาขี้ผึ้ง		
ดูในการผลิตยาขี้ผึ้ง
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาลูกประคบ 		
ยาลูกประคบสมุนไพร (สด/แห้ง)
			 สูตรต�ำรับ ในยาลูกประคบ 130 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรูด 20 กรัม เหง้าขมิ้นชัน ตะไคร้ (ล�ำต้น) ใบส้มป่อย
อย่างละ 10 กรัม เกลือเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ การบูร 2 ช้อนโต๊ะ
			 วิธีผลิต
			 ยาลูกประคบ 		
ดูในการผลิตยาลูกประคบ
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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1.8 ยาบ�ำรุงธาตุ ปรับธาตุ

(1)		 ยาตรีเกสรมาศ 		
ยาชง
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลูกมะตูมอ่อน อย่างละ 30 กรัม
			 วิธีผลิต 		
			 ยาชง		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(2)		 ยาตรีพิกัด
ยาแคปซูล
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
เนื้อลูก สมอไทย เนื้อลูก สมอพิ เ ภก เนื้ อ ลู ก มะขามป้ อ ม เหง้ า ขิ ง แห้ ง พริ ก ไทยล่ อ น ดอกดี ป ลี
รากเจตมูลเพลิงแดง รากช้าพลู เถาสะค้าน อย่างละ 10 กรัม
			 วิธีผลิต
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(3)		 ยาเบญจกูล 		
ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ด
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง อย่างละ 20 กรัม
			 วิธีผลิต 		
			 ยาผง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาเม็ด 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
(4)		 ยาปลูกไฟธาตุ 		
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
			 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
พริกไทยล่อน 50 กรัม ดอกดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม  
เหง้าว่านน�้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา อย่างละ 5 กรัม
			 วิธีผลิต 		
			 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาลูกกลอน 		
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
			การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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กลุม่ ที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร

2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
			 (1) ยาขมิ้นชัน 		
ยาแคปซูล ยาเม็ด
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของเหง้าขมิ้นชัน มีสารส�ำคัญ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน�้ำหนัก
(w/w) และน�้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตรต่อน�้ำหนัก (v/w)
				 สูตรต�ำรับ  ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของเหง้าขมิ้นชัน ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 ยาเม็ด
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
			 (2) ยาขิง
		
ยาแคปซูล ยาผง ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของเหง้าขิง ทีม่ นี ำ�้ มันหอมระเหย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อน�ำ้ หนัก (v/w)
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของเหง้าขิง ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
			 ยาแคปซูล  
ดูในการผลิตยาแคปซูล
		
		 ยาผง   
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 ยาชง
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก
			 (1) ยาชุมเห็ดเทศ 		
ยาแคปซูล ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของใบชุมเห็ดเทศ ทีม่ สี ารส�ำคัญ hydroxyanthracene derivatives โดยค�ำนวณ
เป็น rhein-8-glucoside ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน�้ำหนัก (w/w)
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของใบชุมเห็ดเทศ ปริมาณ 100 กรัม
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วิธีผลิต		
ยาแคปซูล
ยาชง
การประกันคุณภาพ

ดูในการผลิตยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
ดูในการประกันคุณภาพ

			 (2) ยามะขามแขก
		
ยาแคปซูล ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงใบ หรือผงใบและฝักมะขามแขก
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของใบมะขามแขก ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต 		
				 ยาแคปซูล   
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 ยาชง  
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย
			 (1) ยากล้วย 			
ยาผง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของกล้วยน�้ำว้าหรือกล้วยหักมุกชนิดแก่จัด (กล้วยดิบที่ยังเขียวอยู่)
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของกล้วยน�้ำว้าหรือกล้วยหักมุกชนิดแก่จัด (กล้วยดิบที่ยังเขียวอยู่) ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาผง
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
			 (2) ยาฟ้าทะลายโจร 		
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรที่มีสารส�ำคัญ total lactone โดยค�ำนวณ
เป็น andrographolides ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน�้ำหนัก (w/w)
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต 		
				 ยาแคปซูล  
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 ยาลูกกลอน
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
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2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
			 (1) ยากล้วย 			
ยาผง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของกล้วยน�้ำว้าหรือกล้วยหักมุกชนิดแก่จัด (กล้วยดิบที่ยังเขียวอยู่)  
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของกล้วยน�้ำว้าหรือกล้วยหักมุกชนิดแก่จัด (กล้วยดิบที่ยังเขียวอยู่)  ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาผง  
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
			 (1) ยาขิง 			
ยาแคปซูล ยาผง ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของเหง้าขิงทีม่ นี ำ�้ มันหอมระเหย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อน�ำ้ หนัก (v/w)
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของเหง้าขิง ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 ยาผง   
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 ยาชง  
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ

2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

			 (1) ยาฟ้าทะลายโจร 		
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรที่มีสารส�ำคัญ total lactone โดยค�ำนวณ
เป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน�้ำหนัก (w/w)
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต 		
				 ยาแคปซูล
ดูในการผลิตยาแคปซูล
			 ยาลูกกลอน
ดูในการผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
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2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

			 (1) ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง
ยาทิงเจอร์
				 ตัวยาส�ำคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบทองพันชัง่ สดร้อยละ 10 โดยน�ำ้ หนักต่อปริมาตร (w/v)
			 สูตรต�ำรับ ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
- สารสกัดทองพันชั่ง 12.5%
80 มิิลลิลิตร
- กลีเซอรีน
10 มิลลิลิตร
- water qs to
100 มิลลิลิตร
				 วิธีผลิต		
				 ทิงเจอร์
ดูในการผลิตทิงเจอร์
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
			 (2) ยาทิงเจอร์พลู 		
ยาทิงเจอร์
				 ตัวยาส�ำคัญ สารสกัดของใบพลู 50 กรัม ในแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร
สูตรต�ำรับ ในยา 1,000 มิลลิลิตร ประกอบด้วย   
- สารสกัดใบพลู
50 กรัม
- แอลกอฮอล์ 80%
100 มิลลิลิตร
				 วิธีผลิต		
				 ทิงเจอร์
ดูในการสกัดสารส�ำคัญจากพืช
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
			(3) ยาบัวบก 		
ยาครีม
				 ตัวยาส�ำคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบบัวบกแห้ง ร้อยละ 7 โดยน�้ำหนัก (w/w)
				 สูตรต�ำรับที่ 1 ในยาครีม 100 กรัม ประกอบด้วย
- สารสกัดของใบบัวบกแห้ง
7.00 กรัม
- ยาพื้นครีม (cream base)
93.00 กรัม
			 วิธีผลิต 		
				 ยาครีม 		
ดูในการผลิตยาครีม
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
			 (4) ยาเปลือกมังคุด		
ยาน�้ำใส
				 ตัวยาส�ำคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของเปลือกมังคุดแห้ง ร้อยละ 10 โดยน�ำ้ หนักต่อปริมาตร (w/v)
				 สูตรต�ำรับ ในยาน�้ำใส 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
- สารสกัดเปลือกมังคุดแห้ง
10 มิลลิลิตร
- Polyethylene glycol 400
100 มิลลิลิตร
				 วิธีผลิต 		
				 ยาน�้ำใส 		
ดูในการผลิตยาน�้ำใส
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
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			 (5) ยาพญายอ (ยาเสลดพังพอนตัวเมีย) ยาขีผ้ งึ้ ยาทิงเจอร์ โลชันแขวนตะกอน
								
สารละลาย (ส�ำหรับป้ายปาก)
				 ตัวยาส�ำคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้งโดยมีปริมาณแตกต่างกันตามรูปแบบยา ดังนี้
1. ยาขี้ผึ้ง ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอ ร้อยละ 4 - 5 โดยน�้ำหนัก (w/w)
2. ยาทิงเจอร์ ทีม่ สี ารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอสด ร้อยละ 10 โดยน�ำ้ หนักต่อปริมาตร (w/v)
3. ยาโลชันแขวนตะกอน ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 1.25 โดยน�้ำหนัก (w/w)
4. สารละลาย (ส�ำหรับป้ายปาก) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอในกลีเซอรีนร้อยละ          
2.5-4 โดยน�้ำหนัก (w/w)
				 สูตรต�ำรับ ยาขี้ผึ้งพญายอใน 100 กรัม ประกอบด้วย
- สารสกัดพญายอ
4-5 กรัม
- ยาพื้นขี้ผึ้ง
95-96 กรัม
				 วิธีผลิต 		
				 ยาขี้ผึ้ง
ดูในการผลิตยาขี้ผึ้ง
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
				 สูตรต�ำรับ ยาทิงเจอร์พญายอ 100 กรัม ประกอบด้วย
- ใบพญายอ
100
กรัม
- แอลกอฮอล์ 70%
200
กรัม
				 วิธีการผลิต 		
				 ทิงเจอร์ 			
ดูในการสกัดสารส�ำคัญจากพืช
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
				 สูตรต�ำรับ โลชันแขวนตะกอนพญายอ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
- สารสกัดพญายอ
5 มิลลิลิตร
- คาลาไมน์โลชัน
95 มิลลิลิตร
				 วิธีผลิต 		
				 โลชันแขวนตะกอนพญายอ
ดูในการผลิตยาน�้ำ
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
					สูตรต�ำรับ กลีเซอรีนพญายอ ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
- สารสกัดพญายอ
10.00 มิลลิลิตร
- Glycerin
10.00 มิลลิลิตร
- Sorbitol
78.50 มิลลิลิตร
- Paraben Concentrate
1.50 มิลลิลิตร
					วิธีผลิต
					สารละลาย (ส�ำหรับป้ายปาก) ดูในการสกัดสารส�ำคัญจากพืช
					การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

2.4.1 ยาส�ำหรับรับประทาน
			 (1)		ยาเถาวัลย์เปรียง
ยาแคปซูล
					ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของเถาวัลย์เปรียง
					สูตรต�ำรับ ยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของเถาวัลย์เปรียง ปริมาณ 100 กรัม
					วิธีผลิต 		
					ยาแคปซูล 			
ดูในการผลิตยาแคปซูล
					การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
2.4.2 ยาส�ำหรับใช้ภายนอกร่างกาย
			 (1)		ยาพริก 			
ยาขี้ผึ้ง ยาครีม ยาเจล
					ตัวยาส�ำคัญ ยาที่มีสารสกัดจากผลพริกแห้ง โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูปร้อยละ 0.025 โดยน�้ำหนัก (w/w)
					สูตรต�ำรับ ยาขี้ผึ้งพริก 100 กรัม ประกอบด้วย
- สารสกัดพริก
น�้ำหนักสารสกัดพริกที่มีแคปไซซิน 0.025%
- ยาพื้นขี้ผึ้ง (ointment base) qs. to
100 กรัม
			 วิธีผลิต 		
			 ยาขี้ผึ้ง 		
ดูในการผลิตยาขี้ผึ้ง
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
			 สูตรต�ำรับ ยาครีมพริก 100 กรัม ประกอบด้วย
- สารสกัดพริก
น�้ำหนักสารสกัดพริกที่มีแคปไซซิน 0.025%
- ยาพื้นครีม (cream base) qs. to
100 กรัม
			 วิธีผลิต 		
			 ยาครีม 		
ดูในการผลิตยาครีม
			 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
			สูตรต�ำรับ ยาเจลพริก 100 กรัม ประกอบด้วย
- สารสกัดพริก
น�้ำหนักสารสกัดพริกที่มีแคปไซซิน 0.025%
- ยาพื้นเจล (gel base) qs. to
100 กรัม
			 วิธีผลิต 		
			 ยาเจล 		
ดูในการผลิตยาเจล
				 การประกันคุณภาพ
ดูในการประกันคุณภาพ
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		 (2) ยาน�้ำมันไพล		
ยาน�้ำมัน
				 สูตรต�ำรับ น�้ำมันไพล 100 กรัม ประกอบด้วย
- สารสกัดไพล 40%  
96 มิลลิลิตร
(เคี่ยวด้วยน�้ำมัน)
- Menthol
2 กรัม
- Camphor
2 กรัม
				 วิธีผลิต 		
				 ยาน�้ำมัน 		
ดูในการสกัดสารส�ำคัญจากพืช
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ
		 (1)
				
				
				
				
				
				

ยากระเจี๊ยบแดง 		
ยาชง
ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของฐานรองดอกหรือกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง
สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของฐานรองดอกหรือกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง ปริมาณ 100 กรัม
วิธีผลิต
ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

		 (2) ยาหญ้าหนวดแมว		
ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของใบและส่วนยอดของหญ้าหนวดแมว
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของใบและส่วนยอดของหญ้าหนวดแมว ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

2.6 ยารักษากลุ่มอาการไข้ แก้ร้อนใน

		 (1) ยาบัวบก		
ยาชง ยาแคปซูล
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของส่วนเหนือดินของบัวบก
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของส่วนเหนือดินของบัวบก ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต 		
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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		 (2) ยามะระขี้นก
ยาชง ยาแคปซูล
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของเนื้อผลแก่ที่ยังไม่สุกของมะระขี้นก
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของเนื้อผลแก่ที่ยังไม่สุกของมะระขี้นก ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
		 (3) ยารางจืด 		
ยาแคปซูล ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของใบรางจืดโตเต็มที่
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของใบรางจืด ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
		 (4) ยาหญ้าปักกิ่ง
ยาชง ยาแคปซูล
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่ง
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่ง ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 ยาแคปซูล 		
ดูในการผลิตยาแคปซูล
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ

2.7 ยาถอนพิษ เบื่อเมา

		 (1) ยารางจืด 		
ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของใบรางจืดโตเต็มที่
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของใบรางจืด ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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2.8 ยาลดความอยากบุหรี่

		 (1) ยาหญ้าดอกขาว 		
ยาชง
				 ตัวยาส�ำคัญ ผงแห้งของส่วนเหนือดินของหญ้าดอกขาว
				 สูตรต�ำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ผงแห้งของส่วนเหนือดินของหญ้าดอกขาว ปริมาณ 100 กรัม
				 วิธีผลิต		
				 ยาชง 		
ดูในการผลิตยาผงและยาชง
				 การประกันคุณภาพ 		
ดูในการประกันคุณภาพ
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การสกัดสารส�ำคัญจากพืช

การสกัดสารส�ำคัญจากพืช   หมายถึง   การใช้สารละลายที่เหมาะสมน�ำพาสารส�ำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์        
ออกมาจากพืชสมุนไพรชนิดนั้น ซึ่งอาจท�ำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของสารจากพืชที่ต้องการสกัด คุณสมบัติของสาร
ในการทนต่อความร้อน และชนิดของตัวท�ำละลายที่ใช้
การสกัดสารสามารถแบ่งออกเป็นวิธีต่างๆ ได้ดังนี้
การแช่ (Infusion) คือ กระบวนการสกัดโดยแช่สมุนไพรด้วยน�้ำร้อนหรือน�้ำเย็นในช่วงเวลาสั้นๆ สารสกัด       
ที่ได้จะเป็นสารที่ละลายน�้ำได้ดีในอุณหภูมิที่ไม่สูงมาก
การต้ม (Decoction) คือ กระบวนการสกัดสารที่ละลายได้ดีในน�้ำและสามารถทนความร้อนได้ดี โดยการต้ม
สมุนไพรในน�้ำจนเดือด แล้วต้มต่อไปอีกประมาณ 15 นาที แต่ในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การต้มเพื่อให้ได้ตัวยา    
ออกมาอาจต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น  เช่น  การต้มมะขามป้อมหรือตัวยาอื่นๆ ในสูตรยาแก้ไอ  เป็นต้น
การตุ๋น (Digestion) คือ กระบวนการสกัดโดยใช้ความร้อนอุณหภูมิประมาณ 40 – 60 องศาเซลเซียส โดยใช้
เวลานานกว่าการต้ม
การสกัดด้วยน�ำ้ มันร้อน (Hot Oil Extraction) คือ กระบวนการสกัดสารส�ำคัญทีเ่ ป็นน�ำ้ มันหรือสารทีล่ ะลาย
ได้ดีในน�้ำมัน ซึ่งเป็นวิธีการโบราณที่เรียกกันว่า “การเคี่ยวน�้ำมัน” คือการเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ ทั้งนี้ ควรเลือกใช้น�้ำมัน    
ที่มีความคงตัว ทนต่อความร้อน และไม่เป็นไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
การหมัก (Maceration) คือ กระบวนการสกัดสารส�ำคัญจากพืชโดยวิธหี มักสมุนไพรกับตัวท�ำละลายในภาชนะ
ที่ปิด โดยมีการคนหรือเขย่าบ่อยๆ จากนั้นน�ำสารสกัดที่ได้ไปกรอง
การสกัดด้วยการหมัก โดยมากไม่ใช้นำ�้ เป็นตัวท�ำละลาย เนือ่ งจากอาจท�ำให้สารสกัดเน่าเสียได้ ยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติทใี่ ช้การหมักเพือ่ สกัดสารส�ำคัญจากพืชสมุนไพร จะหมักด้วยแอลกอฮอล์สำ� หรับยาทีใ่ ช้ภายนอก
ส่วนในทางอุตสาหกรรมอาจใช้วิธีสกัดที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น การหมักแบบต่อเนื่อง (percolation) การสกัดด้วย
soxhlet extractor, liquid – liquid extraction, extraction of volatile oil แบบต่างๆ และการสกัดด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์เหลว เป็นต้น
การเลือกใช้ตัวท�ำละลาย
ตัวท�ำละลายที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นตัวท�ำละลายที่ละลายสารส�ำคัญของพืชหรือสมุนไพรที่ต้องการสกัดได้อย่างเหมาะสม
2. ไม่ระเหยง่ายหรือยากเกินไป
3. ไม่ท�ำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการสกัด
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4. ไม่เป็นพิษ
5. ราคาไม่แพงมาก
การท�ำสารสกัดให้เข้มข้น
1. การระเหยแห้ง (Free Evaporation) โดยใช้ความร้อนจากหม้ออังไอน�้ำ  (water bath) หรือเตาไฟฟ้า
(hot plate) วิธีนี้เป็นวิธีที่มีการใช้โดยทั่วไปในโรงพยาบาล แต่ต้องให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดีเพราะไอของแอลกอฮอล์   
ที่ระเหยถ้ามีความเข้มข้นถึงระดับหนึ่งสามารถติดไฟได้
2. การระเหยแห้งโดยการกลั่นสูญญากาศ (Distillation in Vacuum) เป็นวิธีการระเหยแห้งโดยการกลั่น
ตัวท�ำละลายออกที่อุณหภูมิต�่ำ  และลดความดันลงจนเกือบเป็นสูญญากาศด้วยปั๊มสูญญากาศ (vacuum pump) และ
ปัจจุบันเครื่องมือยังมีการพัฒนาให้สารละลายของสารสกัดหมุนวนอย่างสม�่ำเสมอในภาชนะหนึ่งเพื่อให้การระเหย        
ของตัวท�ำละลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเรียกเครือ่ งกลัน่ ระเหยแห้งแบบหมุน นีว้ า่ rotary evaporator
โดยนิยมใช้กับสารสกัดในตัวท�ำละลายที่ระเหยง่าย หรือสารสกัดที่ไม่คงตัวที่อุณหภูมิสูง
3. การแช่แข็ง (Freeze Dry) เป็นการท�ำให้สารสกัดเข้มข้นโดยท�ำให้สารสกัดแข็งตัวก่อนจะท�ำให้น�้ำค่อยๆ
ระเหิดออกไปที่ความดันต�่ำใกล้สูญญากาศ
4. การอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dry) เป็นการท�ำให้สารสกัดเข้มข้นหรือแห้ง โดยการพ่นละอองของ   
สารสกัดผ่านเครื่องที่ควบคุมความร้อนและความดันบรรยากาศ เพื่อให้สารสกัดแห้งอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามในกระบวนการสกัดสารจากสมุนไพรบางชนิดอาจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้สารสกัดมีความเข้มข้น       
ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและการน�ำไปใช้ เช่น การหมักพลูด้วยแอลกอฮอล์ในต�ำรับทิงเจอร์พลูนั้น ไม่มี      
การระเหยแอลกอฮอล์เพื่อท�ำให้สารสกัดเข้มข้นขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตยาตามวิธีพื้นบ้าน (การดองยา)
ขั้นตอนการเตรียมพืชที่เป็นวัตถุดิบ
มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบชนิดและส่วนของพืชที่ใช้ในการสกัด เช่น  ราก  ล�ำต้น ใบ ดอก ผล เป็นต้น จากนั้นจึงคัดเลือก
สิ่งปลอมปนออก
2. ท�ำความสะอาด (ด้วยการล้าง) เพื่อช�ำระสิ่งปลอมปนต่างๆ ที่ติดมากับพืชโดยที่ไม่สามารถคัดออกด้วย    
มือเปล่า เช่น เศษดิน หิน และวัชพืช  เป็นต้น วิธีการท�ำความสะอาด ขึ้นอยู่กับชนิดและส่วนของพืช การล้างสามารถใช้
แรงงานคนหรือใช้เครื่องล้างวัตถุดิบสมุนไพรด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิคและโอโซน ทั้งนี้เครื่องมือที่น�ำมาใช้อาจต้อง
พิจารณาจากงบประมาณและสถานที่ผลิต
3. การท�ำให้แห้ง ที่ถูกวิธีขึ้นกับชนิดและส่วนของพืชนั้นๆ ในพืชบางชนิดควรมีการหั่น ตัด หรือลดขนาดของ
ชิ้นสมุนไพรลง เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการท�ำให้แห้ง เช่น เหง้าขมิ้นชัน เหง้าไพล ส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร เป็นต้น
4. การบดและการย่อยเพือ่ ลดขนาดของสมุนไพร กระบวนการท�ำให้การบดสมุนไพรไม่ควรบดจนละเอียดเกิน
เพราะจะท�ำให้กรองเอาสารสกัดยาก เนื่องจากกากสมุนไพรจะปนมากับสารสกัดหากใช้การกรองที่ไม่เหมาะสม        
อย่างไรก็ตามการบดเพือ่ ลดขนาดสมุนไพรก็ไม่ควรบดจนหยาบเกินไป เพราะจะท�ำให้พนื้ ทีผ่ วิ ของสมุนไพรน้อยลง ท�ำให้
การสกัดที่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์
ขนาดของสมุนไพรทีเ่ หมาะสมควรมีขนาดทีส่ ามารถผ่านแร่งเบอร์ 20 หรือน้อยกว่านี้ ในกรณีทเี่ ป็นสมุนไพรสด
ซึ่งสามารถใช้วิธีหั่น สับ หรือบด (ปั่น) เพื่อลดขนาดเพื่อท�ำการสกัดโดยการต้ม ให้ใช้วิธีเหล่านี้ในการลดขนาดสมุนไพร
แทนการบดหรือย่อยโดยผ่านแร่ง
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การสกัดสมุนไพรส�ำหรับเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลจะมีการสกัดสารส�ำคัญจากพืชโดยการหมัก การต้มและการเคี่ยวน�้ำมัน
1. การหมัก (Maceration) ด้วยแอลกอฮอล์ การหมักโดยวิธีนี้คล้ายคลึงกับการดองยาในอดีต คือใช้
แอลกอฮอล์แช่ให้ท่วมชิ้นส่วนของสมุนไพร หมักในภาชนะปิดซึ่งไม่ท�ำปฏิกิริยากับตัวยา การหมักบางกรณีอาจต้องคน
อย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยวันละ 1 ครั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วันหรือนานกว่านั้น เมื่อครบก�ำหนดเวลาจึง กรองเอาสารสกัด
และน�ำไปท�ำให้เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยตัวท�ำละลายออกหรือน�ำไปใช้ในรูปแบบของทิงเจอร์ในความเข้มข้นที่               
แตกต่างกัน หลังจากได้สารสกัดแล้วสามารถน�ำไปผสมกับยาพืน้ ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ครีม เจล ขีผ้ งึ้ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างเช่น ครีมพญายอ ยาหม่องพญายอ เป็นต้น
2. การสกัดด้วยการต้ม (Decoction) โดยน�ำสมุนไพรที่ย่อยขนาดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในหม้อต้มเพื่อต้ม       
จนเดือด ทัง้ นีร้ ะยะเวลาทีใ่ ช้ขนึ้ กับขนาดและส่วนของสมุนไพร เช่น ถ้าเป็นใบจะใช้เวลาน้อยกว่าแก่น เป็นต้น เมือ่ ต้มเสร็จ
ให้แยกเอาสารสกัดออกจากกากสมุนไพร และหลังจากได้สารสกัดแล้วจะสามารถน�ำไปผสมกับส่วนประกอบอืน่ ในต�ำรับ    
หรือผสมยาต้มสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ยาสูตรผสม ตัวอย่างเช่น ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาธาตุอบเชย เป็นต้น
3. การสกัดด้วยน�้ำมันร้อน (Hot Oil Extract) โดยน�ำสมุนไพรที่ลดขนาดแล้ว มาเคี่ยวรวมกับน�้ำมันที่มี         
การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ (โดยความร้อนที่ใช้ไม่ควรเกินจุดเดือดของน�้ำมันที่ใช้เคี่ยว)เพื่อสกัดสารส�ำคัญออกมา         
เคี่ยวจนสมุนไพรแห้งกรอบ แต่ต้องคอยระวังไม่ให้สมุนไพรไหม้ หลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้ว น�ำมากรองเอาส่วนที่ใส          
มาใช้ ตัวอย่างยาจากสมุนไพรที่ใช้การสกัดโดยวิธีนี้ได้แก่ น�้ำมันไพล เป็นต้น
การสกัดด้วยน�้ำมันนี้ หลังจากสกัดสามารถน�ำมาใช้เป็นยาน�้ำมันได้โดยตรง เช่น ยาน�้ำมันไพล หรือน�ำสารสกัด
ที่ได้ไปผสมกับยาพื้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ครีม เจล ขี้ผึ้ง ได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ยาครีมไพล เป็นต้น
การประเมินคุณภาพสารสกัด
การประเมินคุณภาพสารสกัดขึ้นอยู่กับชนิดสมุนไพร ชนิดของตัวท�ำลาย กระบวนการสกัดและแหล่งที่มาของ
สมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการก�ำหนดค่ามาตรฐานของสารสกัดสมุนไพร แต่อย่างไรก็ตามการประเมิน
คุณภาพสารสกัดควรประเมินในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ปริมาณสารส�ำคัญ ความแปรปรวนของน�้ำหนักสารสกัด ปริมาณตัว  
ท�ำละลายที่คงเหลืออยู่ การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น
ตัวอย่างการสกัดด้วยการหมักแอลกอฮอล์ : สารสกัดพญายอ 10 % w/w
ส่วนประกอบ
ใบพญายอแห้งบดหยาบ
20 กรัม
แอลกอฮอล์ 70 %
80 กรัม
วิธีผลิต
1. น�ำใบพญายอแห้งบดหยาบ แช่ในแอลกอฮอล์ที่บรรจุอยู่ในภาชนะส�ำหรับหมักสมุนไพร
2. คนหรือปัน่ เพือ่ พลิกให้สว่ นของสมุนไพรสัมผัสแอลกอฮอล์อย่างทัว่ ถึง ทุกๆ 5-7 ชัว่ โมง เป็นเวลา 7  วัน
3. คั้นและกรองเอาสารสกัดออกจากกากสมุนไพร
4. น�ำสารสกัดที่ได้ไประเหยแอลกอฮอล์ออก จนได้สารสกัดประมาณ 10 กรัม
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หมายเหตุ
1. ใบพญายอต้องเป็นใบจากต้นที่มีอายุ 6-8 เดือนขึ้นไปในการตัดครั้งแรก หลังจากนั้นสามารถตัดได้     
ทุก 4 เดือน และควรเป็นใบพญายอที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ไม่เช่นนั้นเวลาหมักจะมี
ผลึกยูเรีย (urea) ตกตะกอนปนมากับสารสกัดด้วย
2. เนื่องจากปริมาณสารสกัดในใบพญายอจากแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการสกัดสารอาจ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของการสกัด เพื่อให้ได้ความเข้มข้นตามที่ระบุในเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล
3. ในกรณีที่ต้องการผลิตโลชันและกลีเซอรีน ให้ใช้แอลกอฮอล์ 70 % ในกรณีสกัดเพื่อผลิตครีมและขี้ผึ้ง
ให้ใช้แอลกอฮอล์ 95 % เพื่อสกัดสาร
ตัวอย่างการสกัดด้วยการต้ม : สารสกัดมะขามป้อม 40 % w/v
ส่วนประกอบ
มะขามป้อม
4,000 กรัม
น�้ำ
10,000 มิลลิลิตร
วิธีผลิต
1. น�ำมะขามป้อมมาล้างด้วยน�้ำสะอาด หลังจากนั้นจึงห่อมะขามป้อมด้วยผ้าขาวบาง
2. แช่ในน�้ำสะอาดทิ้งไว้ 1 คืน
3. น�ำมะขามป้อมที่ห่อด้วยผ้าขาวบางมาต้มจนเดือด แล้วแช่ทิ้งไว้ 8 ชั่วโมง
4. น�ำมาตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ปั่นกวนสารสกัดในถังต้มด้วยพายหรือใบกวนระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า
5. กรองเอาสารสกัดโดยใช้ผ้าขาวบาง
ตัวอย่างการสกัดด้วยการเคี่ยวน�้ำมันร้อน : สารสกัดไพล
ส่วนประกอบ
ไพลสด หั่นชิ้น (ให้มีความบาง 2-3 มิลลิเมตร) 2  กิโลกรัม
น�้ำมันพืช
1  กิโลกรัม
วิธีผลิต
1. รินน�้ำมันพืช 1 กิโลกรัมในกะทะ  ตั้งไฟอ่อน
2. ใส่ไพลสด หั่นชิ้น 1 กิโลกรัม  ทอดด้วยไฟอ่อนให้ชิ้นไพลกรอบ ตักไพลออก
3. ใส่ไพลชิ้นที่เหลืออีก 1 กิโลกรัม ทอดด้วยไฟอ่อนให้ชิ้นไพลกรอบ
4. กรองเอาสารสกัดด้วยตะแกรงขนาดถี่
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เทคนิคการผลิตยารูปแบบต่างๆ
การผลิตยาผงและยาชง
ยาผง ในทีน่ หี้ มายถึงรูปแบบยาทีอ่ ยูใ่ นลักษณะทีเ่ ป็นผงของชิน้ สมุนไพรแห้งโดยมิได้ปรุงหรือผสมกับสารช่วย
อืน่ ๆ นอกเหนือจากตัวยาสมุนไพรในสูตรต�ำรับนัน้ ๆ ตัวอย่างสูตรต�ำรับยาผงเช่น สูตรต�ำรับยาหอมต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ
ของยาผง  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้กลิ่นและรสของยาหอมตั้งแต่เริ่มรับประทาน และท�ำให้ยาหอมออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น
ยาชง หมายถึงยาผงสมุนไพรพร้อมชง ซึ่งบรรจุในซองชาขนาดต่างๆ มีหลักการผลิตคล้ายกับการผลิตยา
ผงสมุนไพร
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาผงและยาชงที่ดี
1. มีการกระจายของตัวยาสมุนไพรแต่ละชนิดในต�ำรับอย่างสม�่ำเสมอ
2. มีประสิทธิภาพและคงคุณสมบัติของตัวยาสมุนไพรไว้ตามที่ระบุ
3. มีความเหมาะสมของขนาดอนุภาคเช่น ถ้าเป็นยาผงชงละลายน�ำ้ ดืม่ ผงยาสมุนไพรต้องละเอียด ไม่สากหรือ
ระคายลิ้น
ในกรณีของยาชง ผงยาสมุนไพรต้องมีอนุภาคใหญ่พอทีจ่ ะไม่หลุดลอดจากซองชาออกมาด้านนอกในขณะชง
4. มีความคงตัว สามารถรักษา กลิ่น รส ของตัวยาสมุนไพรในต�ำรับไว้
5. มีความปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนด
เทคนิคและวิธีการผลิตยาผงและยาชงที่ดี
1. การท�ำให้แห้งก่อนน�ำไปย่อยขนาด มีความส�ำคัญมาก มีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 ต้องท�ำความสะอาดวัตถุดบิ สมุนไพรอย่างเหมาะสม และเข้าสูก่ ระบวนการท�ำให้แห้งโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่
ป้องกันการเน่าเสีย และเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ การฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งหรือผ่านน�้ำร้อน
อย่างรวดเร็ว (heat shock) หลังจากล้างท�ำความสะอาดจะช่วยลดการเน่าเสียและลดการปนเปื้อน
จากเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีมาก
1.2 ควรมีการลดขนาดให้เหมาะสมและมีความสม�่ำเสมอ ก่อนน�ำไปท�ำให้แห้ง
1.3 ไม่วางสมุนไพรซ้อนกันจนหนาเกินไป และควรเกลี่ยชิ้นส่วนของสมุนไพรให้สม�่ำเสมอ
1.4 ใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดและส่วนของสมุนไพร เพื่อคงกลิ่น รส สารส�ำคัญของพืชสมุนไพรไว้
1.5 บริเวณปฏิบตั งิ านควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการถ่ายเทอากาศทีด่ ี ลดการปนเปือ้ นของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
1.6 ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมและมีทักษะที่ดีในงานที่ต้องปฏิบัติ
2. การย่อยขนาด ขึ้นกับเครื่องมือในการย่อยขนาด ซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น เครื่องบด hammer mill
และ cutting mill ซึ่งใช้ในการย่อยขนาดสมุนไพรแห้งและสมุนไพรสดตามล�ำดับ นอกจากเครื่องมือที่ใช้
การย่อยขนาดแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
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3.

4.
5.
6.

2.1 สมุนไพรที่น�ำไปย่อยต้องถูกชนิด ถูกส่วน สะอาด ไม่มีการปนเปื้อนของหิน ดิน และทราย
2.2 มีการลดความชืน้ ของสมุนไพรเพือ่ ให้ยอ่ ยขนาดได้งา่ ย ไม่เหนียว เช่น มีความชืน้ น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
ของสมุนไพรแห้ง จะท�ำให้บดสมุนไพรได้ง่ายขึ้น
2.3 ในกรณีที่ต้องการผงยาสมุนไพรละเอียดมาก ไม่ควรบดสมุนไพรให้ละเอียดทั้งหมดในครั้งเดียว แต่
ควรมีการแร่งเป็นระยะๆ กล่าวคือ เริม่ แร่งจากแร่งเบอร์เล็กก่อน จากนัน้ น�ำไปบดซ�ำ้ และเปลีย่ นเบอร์
ของแร่งให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนได้ขนาดที่ต้องการ
2.4 สมุนไพรที่มีเส้นใยสูง เช่น เถาวัลย์เปรียง ควรตัดหรือสับให้มีขนาดเล็กลงก่อน แล้วจึงน�ำไปบดด้วย
เครื่องบด
2.5 ในกรณีที่ต้องบดสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน เช่น ในสูตรต�ำรับยาหอม ให้ใส่สมุนไพรที่บดยากลงไป
บดก่อน
2.6 อัตราการป้อนสมุนไพรเข้าเครื่องบดต้องสัมพันธ์กับความสามารถในท�ำงานของเครื่อง
2.7 การบดสมุนไพรทีล่ ะเอียดมากอาจเกิดความร้อนขึน้ ได้งา่ ย จึงควรหยุดเครือ่ งเป็นช่วงๆ หรือหาเทคนิค
การลดความร้อนที่เหมาะสม
2.8 ถ้าในสูตรต�ำรับมีตวั ยาสมุนไพรหลายชนิดต้องท�ำให้มกี ารกระจายของตัวยาสมุนไพร แต่ละชนิดอย่าง
สม�่ำเสมอก่อนที่จะน�ำไปบรรจุ   หากใช้วิธีบดพร้อมกัน ต้องบดให้ละเอียดโดยมีขนาดเท่ากันทั้งหมด
ไม่มีส่วนใดเหลือ ในกรณีที่แยกบด ต้องบดโดยผ่านแร่งที่มขี นาดเดียวกันและน�ำไปผสมในเครือ่ งผสม
ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งศึกษาการกระจายตัวของผงยาสมุนไพรในวิธีการที่ผลิตด้วย
2.9 บริเวณที่ท�ำการบด ต้องมีการควบคุมสุขลักษณะที่ดีเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
2.10 บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมทั้ ง ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารทางเภสั ช กรรมที่ ดี และ
ความปลอดภัยในโรงงานเนื่องจากต้องท�ำงานกับเครื่องจักรกล
การบรรจุ
3.1 ห้องที่ท�ำการบรรจุต้องสะอาด มีการควบคุมความชื้น มีการฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ถ้าเป็นไปได้ควรบรรจุ
ในห้องที่มีการควบคุมความดันอากาศเป็นบวก
3.2 เครือ่ งบรรจุมคี วามเหมาะสมในการบรรจุให้ผงยาสมุนไพรลงสูซ่ องชาชงหรือภาชนะบรรจุได้ในปริมาณ
ที่ก�ำหนดไว้
ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพของยาจากสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
ทดสอบคุณภาพตลอดอายุของยาจากสมุนไพรที่ก�ำหนดขึ้น

การประเมินยาผงและยาชง
ยาผงต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด (specification)  ในด้านของขนาดหรือความละเอียดของผงยาสมุนไพร
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน การผันแปรของน�้ำหนักผงยาสมุนไพร/หน่วย (weight variation) ปริมาณความชื้น      
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ยาชงสมุนไพรต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ในด้านของขนาดหรือความละเอียดของผงยา การผันแปรของ   
น�้ำหนักผงยาสมุนไพร/หน่วย การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
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ตัวอย่าง : สูตรต�ำรับยาหอมเทพจิตร
สูตรตำ�รับ ในผงยา 366  กรัม  ประกอบด้วย
1.  การบูร
1 กรัม
2.  ดอกจันทน์
2 กรัม
3.  ลูกกระวาน
2 กรัม
4.  กานพลู
2 กรัม
5.  จันทน์แดง
2 กรัม
6.  จันทน์ขาว
2 กรัม
7.  กฤษณา
2 กรัม
8.  กระลำ�พัก
2 กรัม
9.  ขอนดอก
2 กรัม
10.  ชะลูด
2 กรัม
11.  อบเชย
2 กรัม
12.  เปราะหอม
2 กรัม
13.  แฝกหอม
2 กรัม
14.  ผิวมะกรูด
4 กรัม
15.  ผิวมะงั่ว
4 กรัม
16.  ผิวมะนาว
4 กรัม
17.  ผิวส้มตรังกะนู
4 กรัม
18.  ผิวส้มจีน
4 กรัม
19.  ผิวส้มโอ
4 กรัม
20.  ผิวส้มเขียวหวาน 4 กรัม
21.  พิมเสน
4 กรัม
22.  พิกุล
4 กรัม
23.  บุนนาค
4 กรัม
24.  สารภี
4 กรัม
25.  บัวหลวง
4 กรัม
26.  บัวขม
4 กรัม
27.  บัวเผื่อน
4 กรัม
28.  ลูกจันทน์
4 กรัม
29.  โกฐสอ
4 กรัม
30.  โกฐเขมา
4 กรัม
31.  โกฐหัวบัว
4 กรัม
32.  โกฐเชียง
4 กรัม
33.  โกฐจุฬาลัมพา
4 กรัม
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34.  โกฐกระดูก
4
35.  โกฐก้านพร้าว
4
36.  โกฐพุงปลา
4
37.  โกฐชฎามังสี
4
38.  เทียนดำ�
4
39.  เทียนแดง
4
40.  เทียนขาว
4
41.  เทียนข้าวเปลือก
4
42.  เทียนตาตั๊กแตน
4
43.  เทียนเยาวพาณี
4
44.  เทียนสัตตบุษย์
4
45.  เทียนเกล็ดหอย
4
46.  เทียนตากบ
4
47.  ผิวส้มซ่า
28
48.  ดอกมะลิ
183

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีผลิต
1. น�ำผงสมุนไพรทั้งหมด ยกเว้นผงพิมเสนและผงการบูร  มาผสมเคล้าให้เข้ากันด้วยเครื่อง cube mixer
2. วัดปริมาณความชื้นของผงยาสมุนไพรแต่ละชนิด หากเกินร้อยละ 5 ท�ำการอบที่อุณหภูมิ 40 °C
นาน 4-6 ชั่วโมง  
3. เคล้าผงยาสมุนไพรในข้อ 1 ให้เข้ากัน แยกใส่ผงพิมเสนและผงการบูรทีละครั้ง ลงในเครื่อง cube mixer
เคล้าให้เข้ากันแต่ละครั้งที่ผสม  
4. น�ำผงยาสมุนไพรข้อ 3 ที่ผสมเข้ากันดีแล้วมาบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้
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การผลิตยาแคปซูล

ยาแคปซูล คือ  ยาทีม่ ตี วั ยาบรรจุในแคปซูลทีท่ ำ� ด้วยเจลาตินซึง่ มีทงั้ ชนิดแข็งและนิม่ ส�ำหรับยาสมุนไพรทัว่ ไป
รวมทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาบรรจุแคปซูลชนิดแข็ง  ส่วนยาแคปซูลนิม่ นิยมใช้บรรจุยาทีเ่ ป็นของเหลว เช่น
วิตามินอี หรือน�้ำมันต่างๆ เป็นต้น
ส่วนประกอบของแคปซูลแข็ง
เปลือกแคปซูลแข็งประกอบด้วยเจลาตินเป็นส่วนใหญ่ เจลาตินท�ำจากกระดูกและหนังของสัตว์ นอกจาก            
เจลาตินที่เป็นส่วนประกอบหลักแล้ว ในการผลิตแคปซูลแข็งอาจมีการเติมสารช่วยอื่นๆ ลงไปในเปลือกแคปซูล เช่น สี
สารทึบแสง เช่น titanium dioxide สารช่วยให้เจลาตินกระจายตัว สารเพิ่มความแข็ง และสารกันเสีย เช่น sodium
bisulfite, methyl/propyl paraben, potassium sorbate และ sodium propionate บางครั้งอาจใส่พวก               
สารลดแรงตึงผิว (surfactant) และสารให้ความยืดหยุน่ (plasticizer) ด้วย ซึง่ สารต่างๆ เหล่านีแ้ ม้จะมีปริมาณน้อย       
แต่อาจมีผปู้ ว่ ยแพ้ได้
การเลือกขนาดของเปลือกแคปซูล
เปลือกแคปซูลมีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณสารที่น�ำมาบรรจุ โดยที่ความจุของเปลือกแคปซูลจะดู
จากเบอร์ก�ำกับแคปซูล
เบอร์
ปริมาตร (mL)
0
0.75
1
0.55
2
0.40
3
0.30
4
0.25
5
0.15
เปลือกแคปซูลที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาดมีตั้งแต่เบอร์  000  ถึงเบอร์  5  โดยเบอร์ 000  เป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุด  
ส่วนเบอร์ 5  เป็นเบอร์ที่เล็กที่สุด  ขนาดของแคปซูลที่ใช้กับคน คือเบอร์ 0 ถึงเบอร์ 5 ส่วนแคปซูลเปล่าที่มีขนาดใหญ่
เช่น เบอร์ 000 จะใช้กับสัตว์  ในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุผงยาสมุนไพรลงแคปซูลขนาดเล็กที่ต้องการในทางปฏิบัติ ควร
เลือกแคปซูลที่มีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถบรรจุตัวยาได้ เพื่อให้ง่ายต่อการกลืน
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การเก็บรักษาเปลือกแคปซูล
เปลือกแคปซูลชนิดแข็งมีปริมาณความชื้นสะสมประมาณ 13-16 % ความชื้นส่วนนี้จะช่วยให้เปลือกแคปซูล
มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง แต่ถ้าปริมาณความชื้นลดลงเปลือกแคปซูลแข็งจะแห้งและเปราะ ถ้าปริมาณความชื้น        
เพิ่มขึ้น เปลือกแคปซูลจะเยิ้มเหลว ดังนั้น การเก็บรักษาเปลือกแคปซูลจึงมีความส�ำคัญมาก สภาวะที่เหมาะสมในการ
เก็บรักษาเปลือกแคปซูล คือ อุณหภูมิในช่วง 10-35 ºC และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 60 % (ควรอยู่ระหว่าง 40-60 %)
โดยเก็บให้พ้นแสงและพื้นที่เก็บต้องสะอาด
เครื่องบรรจุแคปซูล
เครื่องบรรจุแคปซูลมีอยู่หลายแบบสามารถแบ่งกลุ่มตามระบบอัตโนมัติที่ใช้ได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องบรรจุแคปซูลด้วยมือ (Totally Manual Capsule Filling Machine)
		 เครื่องบรรจุแคปซูลแบบนี้พนักงานที่ควบคุมเครื่องจะต้องน�ำแคปซูลเปล่ามาจัดเรียงลงเครื่องและท�ำการ
บรรจุผงยาลงไปเอง
2. เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic Capsule Filling Machine)
เครื่องบรรจุแคปซูลแบบนี้ การจัดเรียงแคปซูลเปล่าลงในวงแหวนบรรจุ (ring carrier) การบรรจุผงยา
และการประกอบฝาปิด (cap) เข้ากับตัวแคปซูล (body) ที่บรรจุผงยาแล้ว ถูกควบคุมโดยเครื่อง พนักงาน
จะต้องช่วยท�ำส่วนที่เหลือ ได้แก่การแยกฝาปิดและตัวแคปซูลออกจากกันด้วย วงแหวนบรรจุ และการน�ำ
วงแหวนบรรจุ ที่บรรจุฝาปิด และตัวแคปซูล กลับมาประกบกันใหม่ ก�ำลังผลิตของเครื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับ
ความช�ำนาญของพนักงาน
3. เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ (Automatic Capsule Filling Machine)
เครื่องบรรจุแคปซูลแบบนี้การท�ำงานทุกขั้นตอนถูกควบคุมโดยเครื่อง
ต�ำรับยาที่บรรจุลงในแคปซูล
ยาสมุนไพรที่จะบรรจุแคปซูลมีได้หลายรูปแบบ เช่น ยาผง แกรนูล และยาเม็ดเล็ก (pellets) แต่ที่นิยมใช้กัน
ทัว่ ไป ได้แก่ ยาผงสมุนไพร ซึง่ การบรรจุลงในแคปซูล ต้องพิจารณาจากขนาดยา (dose) คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี
ของตัวยาส�ำคัญสมุนไพรขนาดของเปลือกแคปซูล และชนิดของเครื่องบรรจุแคปซูลที่จะใช้
การผลิตยาแคปซูลสมุนไพรอาจไม่ได้มเี ฉพาะตัวยาสมุนไพร  อย่างเดียว แต่อาจมีสารช่วย เช่น สารเพิม่ ปริมาณ
สารช่วยลื่น สารช่วยไหล และสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น จึงมีข้อควรระวังคือ ตัวยาส�ำคัญสมุนไพร และสารช่วยต้องไม่ท�ำ
ปฏิกิริยากับเปลือกแคปซูล
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลที่ดี
1. ไม่มีกลิ่นรสของสมุนไพรปนเปื้อนอยู่บริเวณพื้นผิวด้านนอกของแคปซูล
2. มีความสม�่ำเสมอของน�้ำหนักและปริมาณตัวยาสมุนไพรในแต่ละแคปซูล
3. มีการกระจายตัวของผงยาสมุนไพรสม�่ำเสมอ
4. รูปร่างของแคปซูลคงที่ ไม่บุบหรือแตก
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5. มีประสิทธิภาพตามข้อบ่งใช้
6. ความคงตัวทัง้ ทางด้านเคมี ชีวภาพ และกายภาพ เป็นไปตามอายุทรี่ ะบุไว้ และผ่านมาตรฐานตามข้อก�ำหนด
วิธีผลิตยาแคปซูล
1. เตรียมอุปกรณ์การผลิตให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งาน มีการท�ำความสะอาดทีเ่ หมาะสม ตามวิธมี าตรฐาน
ที่ก�ำหนด
2. เตรียมผงยาสมุนไพร และองค์ประกอบอื่นอย่างเหมาะสม เช่น การย่อยขนาด การผสมของผงสมุนไพร
หรือสารช่วยในแต่ละสูตรต�ำรับให้กระจายตัวสม�่ำเสมอ
3. วัดปริมาณความชื้นของผงยาสมุนไพรผสม หากความชื้นเกินกว่า 5 % ท�ำการอบผงยาสมุนไพรผสม         
อีกครั้ง  โดยใช้อุณหภูมิระหว่าง 40-60 °C  นาน 4-6  ชั่วโมง
4. บรรจุผงยาสมุนไพรลงในแคปซูลด้วยเครื่องบรรจุแคปซูล
5. ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
6. น�ำไปท�ำความสะอาดและขัดมันเพื่อก�ำจัดผงยาสมุนไพรที่เกาะติดอยู่ที่เปลือกด้านนอกของยาแคปซูล
สมุนไพรถ้าผลิตยาแคปซูลสมุนไพรจ�ำนวนน้อย อาจใช้ผา้ สะอาดเช็ดเบาๆ ทีเ่ ปลือกด้านนอกของยาแคปซูล
สมุนไพร ในระดับอุตสาหกรรมท�ำได้หลายวิธี เช่น การน�ำยาแคปซูลสมุนไพรไปผ่านสายพานที่มีการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลา สายพานนี้ท�ำจากขนแกะหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม หรือน�ำยาแคปซูลสมุนไพรไปผ่าน
อุปกรณ์ท�ำความสะอาดที่มีลักษณะเป็นแปรงหรือการใช้สุญญากาศ เป็นต้น
การประเมินยาแคปซูล
การควบคุมคุณภาพยาแคปซูลสมุนไพรแข็ง ต้องท�ำทั้งในระหว่างการผลิต และการตรวจสอบยาจากสมุนไพร
ส�ำเร็จรูปโดยให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดในด้านของปริมาณตัวยาส�ำคัญ ความสม�ำ่ เสมอของน�ำ้ หนักยาแคปซูลสมุนไพร
เวลาในการกระจายตัว และการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์
ตัวอย่าง : สูตรต�ำรับยาเบญจกูลชนิดแคปซูล (500 มิลลิกรัม)
สูตรต�ำรับ ในผงยา 5 กิโลกรัม ประกอบด้วย
1. ดีปลี
1000 กรัม
2. รากช้าพลู
1000 กรัม
3. รากเจตมูลเพลิงแดง 1000 กรัม
4. ขิงแห้ง
1000 กรัม
5. สะค้าน
1000 กรัม
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วิธีผลิตยาแคปซูล
1. น�ำผงสมุนไพรทั้งหมดในสูตรต�ำรับมาชั่ง (ผงยาผ่านแร่งอย่างน้อยเบอร์ 80) ผสมเคล้าให้เข้ากันด้วยเครื่อง
cube mixer
2. วัดความชื้นของผงยาสมุนไพรผสมหากความชื้นเกินกว่า 5 % ท�ำการอบผงยาสมุนไพรผสมอีกครั้ง โดยใช้
อุณหภูมิระหว่าง 40-60 °C  นาน 4-6  ชั่วโมง
3. น�ำผงยาสมุนไพรที่ผสมแล้วมาบรรจุใส่แคปซูลชนิดแข็ง ด้วยเครื่องบรรจุแคปซูล
4. สุม่ ตรวจค่าความผันแปรของน�ำ้ หนักยาสมุนไพร ถ้าไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด  หยุดการผลิตและด�ำเนินการ
แก้ไขโดยเร่งด่วน  ถ้าเป็นไปตามข้อก�ำหนดให้ด�ำเนินการในข้อถัดไป
5. น�ำยาแคปซูลสมุนไพรทีไ่ ด้ ไปบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์สะอาด อาจใส่ซองซิลกิ าเจลเพือ่ ดูดความชืน้ ปิดฝาให้สนิท
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การผลิตยาลูกกลอนและยาเม็ด

ยาลูกกลอนเป็นยาสมุนไพรในรูปแบบรับประทาน มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลม ประกอบด้วยยาชนิดเดียวหรือ
หลายชนิด มีสารยึดเกาะที่ท�ำหน้าที่ยึดผงยาให้สามารถปั้นเข้าด้วยกันได้
คุณสมบัติของยาลูกกลอนที่ดี
1. มีความสม�่ำเสมอของน�้ำหนักและปริมาณตัวยาในแต่ละเม็ด
2. มีการกระจายตัวภายในเวลาที่ก�ำหนด
3. มีขนาดรูปร่างคงที่ในแต่ละครั้งของการผลิต
4. มีประสิทธิภาพตามข้อบ่งใช้
5. มีความคงตัวเป็นไปตามอายุที่ระบุไว้
6. ผ่านมาตรฐานตามข้อก�ำหนด
องค์ประกอบในการผลิตยาลูกกลอน
การผลิตยาลูกกลอนให้ได้คุณภาพต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้
1. ผงยาสมุนไพร คุณลักษณะของผงยาสมุนไพรแต่ละชนิดมีความส�ำคัญต่อการผลิตยาลูกกลอนแตกต่างกัน
ปัจจัยของผงยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาลูกกลอนมีดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะผงยาสมุนไพรที่จะท�ำให้การผลิตยาลูกกลอนได้ดี จะต้องเป็นผงยาสมุนไพรที่ละเอียด
ผ่านแร่งขนาดเบอร์ 60-80
1.2 คุณลักษณะเฉพาะตัวของสมุนไพรที่ใช้ มีผลต่อการผลิตยาลูกกลอน เช่น ถ้าส่วนของสมุนไพรที่จะ
น�ำมาผลิตยาลูกกลอนมีแป้งอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เช่น เหง้าของขมิ้น ไพล เปราะหอม รากระย่อมน้อย
ผลกล้วย เมล็ดเทียนต่างๆ เป็นต้น จะท�ำให้การผลิตยาลูกกลอนท�ำได้ง่าย เนื่องจากสมุนไพรมีการ
เกาะตัวกันได้ดี ท�ำให้ปั้นเป็นลูกกลอนได้สะดวก ไม่ต้องใช้สารยึดเกาะจ�ำนวนมาก แต่ถ้ามีส่วนผสม
ของเปลือก แก่น ใบ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแป้ง จะมีปัญหาการไม่เกาะตัวของสมุนไพร ท�ำให้ปั้นเป็นเม็ด  
ได้ยาก ซึ่งอาจแก้โดยบดผงยาสมุนไพรให้ละเอียดมากขึ้น และใช้สารยึดเกาะปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้
ควรใช้สารยึดเกาะในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดปัญหาการไม่แตกตัวหรือแตกตัวช้า
ของยาลูกกลอน
2. สารยึดเกาะ สารยึดเกาะที่ใช้ในการผลิตยาลูกกลอนนิยมใช้น�้ำผึ้งหรือน�้ำผึ้งเทียม
			น�้ำผึ้ง  เป็นของเหลว เหนียว ใส สีเหลืองหรือเหลืองปนน�้ำตาล หนักกว่าน�้ำ  คือ มีน�้ำหนักประมาณ
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1.3-1.5 กิโลกรัมต่อปริมาตร 1 ลิตร น�้ำผึ้งเป็นผลิตผลจากน�้ำหวานของดอกไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ของน�ำ้ ผึง้ ได้แก่ แหล่งผลิตและฤดูกาล แต่โดยทัว่ ไป น�ำ้ ผึง้ แท้ประกอบด้วยน�ำ้ ตาลอินเวอร์ท (invert sugar)
ไม่น้อยกว่า 65 % มีน�้ำตาลซูโครส (sucrose) น้อยมาก ไม่เกิน 10 % นอกจากนี้ ยังมีน�้ำตาลเด็กซ์โตรส
(dextrose) และฟรุกโตส (fructose) ในปริมาณใกล้เคียงกัน
			น�ำ้ ผึง้ เทียม ส่วนผสมของน�ำ้ ผึง้ เทียมส่วนใหญ่ คือ น�ำ้ ตาลแบะแซหรือน�ำ้ เชือ่ มกลูโคส (glucose syrup)
ได้มาจากการย่อยแป้ง (มันส�ำปะหลัง) หรือแป้งข้าวโพดได้เป็นน�้ำตาลกลูโคสชนิดหนึ่ง บางชนิดมีแป้ง
ผสมอยู่ ซึ่งจะช่วยท�ำให้การเกาะตัวดีขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ เก็บได้ไม่นานเมื่อเทียบกับน�้ำผึ้ง เกิดการบูด
มีกลิ่นเปรี้ยว นอกจากนี้ ยาลูกกลอนที่ใช้น�้ำผึ้งเทียมในการยึดเกาะ จะคงตัวไม่ได้นาน และขึ้นราได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้น�้ำเชื่อมและแป้งเปียกมาใช้เป็นส่วนช่วยสารยึดเกาะได้อีกด้วย
3. เครือ่ งมือการผลิต  เครือ่ งมือการผลิตทีใ่ ช้ในการผลิตยาลูกกลอนขึน้ อยูก่ บั ขนาดของการผลิต ตัง้ แต่ระดับ
ครัวเรือนจนถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องมืออย่างน้อย 4 เครื่อง
ได้แก่
• เครื่องผสม
• เครื่องรีดเส้น
• เครื่องตัดเม็ด
• เครื่องปั้นเม็ดที่ประกอบด้วย 3  ส่วนประกอบ ได้แก่
เครื่องกลิ้งเม็ดให้กลม  หม้อเคลือบ และเครื่องอบแห้ง
									เครื่องผสม cube mixer
วิธีผลิตยาลูกกลอน
1. เตรียมเครื่องมือให้สะอาดอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. เตรียมส่วนผสมให้เป็นไปตามสูตรต�ำรับ
3. เตรียมผงยาสมุนไพรก่อนการผลิตให้เหมาะสม เช่น การท�ำความสะอาด การท�ำให้แห้ง การย่อยขนาดและ
การผสมให้เข้ากัน เป็นต้น
4. ผลิตตามรูปแบบของเครื่องมือการผลิตของแต่ละโรงพยาบาล โดยยึดแนวทางการท�ำให้ได้ยาลูกกลอนที่ดี
ซึ่งมีข้อควรระวังในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการผสม ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบทุกขั้นตอน การผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันขึ้นอยู่กับ
เครื่องมือ สารยึดเกาะที่ใช้ และระยะเวลาใช้ผสม  
4.2 ขั้นตอนการรีดเส้น   ต้องรีดเส้นให้มีความหนาแน่นของเนื้อยาสม�่ำเสมอ   เพื่อให้ได้เม็ดยาที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันเมื่อน�ำไปตัดเม็ด
4.3 ขั้นตอนการตัดเม็ด
4.4 ขั้นตอนการปั้นเม็ดกลม
4.5 ขั้นตอนการกลิ้งเม็ดให้กลม นิยมใช้แป้งข้าวโพดหรือผงยาโปรยลงไปในบริเวณที่กลิ้งเม็ดยา เพื่อกัน
การติดกันของยาลูกกลอน
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4.6 ขั้นตอนการอบแห้ง ซึ่งควรอยู่ในมาตรฐานที่ก�ำหนด
4.7 ขั้นตอนการเคลือบ ซึ่งต้องมีความช�ำนาญอย่างมากเพื่อไม่ให้ทั้งความชื้นในเม็ดยาออกมาข้างนอก
และไม่ ใ ห้ ค วามชื้ น จากข้ า งนอกเข้ า ไปในเม็ ด ยาลู ก กลอน ทั้ ง ยั ง ท� ำ ให้ เ ม็ ด ยาลู ก กลอนเงางาม               
น่ารับประทาน
4.8 ขั้นตอนการบรรจุและเก็บรักษา
5. มีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
6. มีการตรวจสอบคุณภาพของยาลูกกลอนจากสมุนไพร
7. มีการทดสอบคุณภาพตลอดอายุของยาลูกกลอน ที่ก�ำหนดขึ้น
นอกจากกรรมวิธีการผลิตยาลูกกลอนดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การผลิตยาในโรงพยาบาลอาจมียาเม็ดส�ำหรับ
รับประทานรูปแบบอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับยาลูกกลอน ได้แก่
1) ยาเม็ดตอกอัด เป็นการผลิตตามกรรมวิธีการผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยขั้นตอนหลักของการผลิตยาเม็ด    
ตอกอัด คือ การผสมผงสมุนไพรกับสารยึดเกาะเพื่อท�ำเป็นแกรนูล (ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผงสมุนไพรเกาะตัวได้ง่าย          
และสามารถตอกอัดเป็นเม็ดได้) การน�ำผงสมุนไพรในรูปแกรนูลผสมกับสารช่วยอืน่ ๆ และการตอกอัดให้เป็นเม็ด เนือ่ งจาก
การผลิตยาเม็ดตอกอัดมีกระบวนการที่ซับซ้อน และต้องใช้เครื่องมือที่มีความจ�ำเพาะมาก คณะผู้จัดท�ำจึงไม่ขอกล่าวถึง
ในที่นี้อย่างละเอียด
2) ยาเม็ดอัดเปียก เป็นการผลิตยาตามกรรมวิธกี ารผลิตยาแผนโบราณ ทีม่ กี ารใช้กระสายยาจ�ำพวกน�ำ้ ลอยดอกไม้
หรือกระสายยาอืน่ ๆ เช่น น�ำ้ ผึง้ น�ำ้ เชือ่ ม แบะแซ แป้งเปียก เป็นต้น ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสารยึดเกาะหรือตัวประสานผงสมุนไพร
ให้สามารถอัดเป็นเม็ดได้ และเมื่อผงสมุนไพรคลุกเคล้ากับตัวยึดเกาะจนทั่วแล้ว จึงน�ำมาใส่ลงในแม่พิมพ์อัดเปียก          
เพื่ออัดผงสมุนไพรให้เป็นเม็ด ยาเม็ดอัดเปียกนี้สามารถปรับเปลี่ยนสูตรต�ำรับเพื่อท�ำให้เกิดฤทธิ์ที่หลากหลายได้ตาม
คุณสมบัตขิ องสมุนไพรแต่ละชนิดทีน่ ำ� มาใช้ อย่างเช่น การผลิตยาหอมในรูปแบบยาเม็ดอัดเปียก ซึง่ ใช้นำ�้ เป็นกระสายยา
ช่วยในการยึดเกาะผงสมุนไพรเข้าไว้ดว้ ยกัน เม็ดยาทีไ่ ด้นสี้ ามารถกระจายตัวและท�ำให้สารส�ำคัญออกฤทธิไ์ ด้ในช่องปาก
ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงมีการน�ำยาในรูปแบบดังกล่าวมาใช้ทางด้านสุคนธบ�ำบัดทางหนึ่ง
การประเมินยาลูกกลอน
ยาลูกกลอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ในด้านปริมาณสารส�ำคัญ ความแปรปรวนของน�้ำหนัก ปริมาณ
ความชื้นการแตกตัว และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
หมายเหตุ   : การผลิตยาลูกกลอนสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จาก “แนวทางการผลิตยาลูกกลอน” จัดพิมพ์โดย            
กองควบคุมยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2548
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การผลิตยาน�้ำ

ยาน�้ำ หมายถึง รูปแบบยาที่เป็นของเหลว ประกอบด้วยสารหรือของเหลวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกัน         
ในต�ำรับยาจากสมุนไพรทีบ่ รรจุอยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ จะมีเฉพาะรูปแบบของยาน�ำ้ ใส (Solutions) และยาน�ำ้ แขวน
ตะกอน (Suspensions) ดังนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะยาน�้ำใสและยาน�้ำแขวนตะกอนเท่านั้น
ยาน�้ำใส (Solutions)
คือ สารละลายที่เกิดขึ้นจากการละลายตัวยาส�ำคัญและสารช่วยอื่นๆ ในน�้ำกระสายยา (vehicle) ได้ของเหลว
ที่มีลักษณะใส เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย
ส่วนประกอบของต�ำรับยาน�ำ้ ใส ได้แก่ สารสกัดสมุนไพรทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญ สารช่วยการละลาย สารปรับความเป็น
กรด-ด่าง สารแต่งกลิ่น สารแต่งรส สารแต่งสี สารถนอม และน�้ำหรือตัวท�ำละลายอื่นๆ
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาน�้ำใสที่ดี
1. มีประสิทธิภาพสามารถปลดปล่อยตัวยาได้ในเวลาที่ต้องการ
2. มีสี กลิ่น รส และความรู้สึกสัมผัสเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
3. มีความคงตัวทั้งทางด้านเคมีและกายภาพ ตลอดอายุของยา
4. มีความหนืดที่พอเหมาะกับการใช้งาน
5. มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง
เทคนิคและวิธีผลิตยาน�้ำใส
1. ละลายตัวยาส�ำคัญสมุนไพรในน�้ำกระสายยา คนผสมให้เข้ากัน จนได้สารละลายใสเป็นเนื้อเดียวกัน
2. แยกละลายสารปรุงแต่งที่เป็นของแข็งในน�้ำกระสายยาที่แบ่งมาตามค่าการละลาย
3. เติมสารปรุงแต่งที่เป็นของเหลว เช่น syrup หรือ glycerin ลงไปลงในสารละลายข้อ 1 แล้วผสมให้เข้ากัน       
จากนัน้ จึงเติมลงในสารละลายข้อ 2 คนผสมให้เข้ากัน เพือ่ ป้องกันการตกตะกอนของตัวยาจากอิเลคโตรไลท์
หรือค่าการละลายที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เติมสารแต่งสี และสารแต่งกลิ่น ลงในสารละลายที่ผสมไว้ โดยสารละลายที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
ควรเติมเป็นล�ำดับสุดท้าย
5. ปรับปริมาตรของยาเตรียมให้ได้ปริมาณตามที่สูตรต�ำรับก�ำหนด
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6.
7.
8.
9.

บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพของยาจากสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
ทดสอบคุณภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้น

การประเมินยาน�้ำใส
ยาน�ำ้ ใสต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนด  ในแง่ของปริมาณสารส�ำคัญ ปริมาตรบรรจุ  การปนเปือ้ นของจุลนิ ทรีย์
ความเป็นกรด-ด่าง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้  
หมายเหตุ : ในเภสัชต�ำรับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2554 มียาใช้ภายนอกและยาใช้เฉพาะที่  
ซึง่ จัดอยูใ่ นประเภทยาน�ำ้ ใสอยูส่ องต�ำรับ คือ กลีเซอรีนพญายอและยาน�ำ้ ทาแผลจากเปลือกมังคุด ในต�ำรับของกลีเซอรีน
พญายออาจมีสารแขวนลอย คือ คลอโรฟิลล์ ที่ไม่ละลายในกลีเซอรีนอยู่เล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา     
แต่อย่างใด
ตัวอย่าง : สูตรต�ำรับยากลีเซอรีนพญายอ
ส่วนผสม
1. สารสกัดพญายอ
4 กรัม
2. Paraben concentrate
1 กรัม
3. Glycerin
95 กรัม
วิธีผลิต
1. ชั่งและตวงส่วนผสมตามสูตร
2. เท glycerin ลงในถังผสม เติมสารสกัดพญายอ และ paraben concentrate ตามล�ำดับ โดยคนให้เข้ากัน
ในแต่ละครั้งที่เติมส่วนผสม
3. บรรจุยาเตรียมในขวดแก้วสีชา
ยาน�้ำแขวนตะกอน (Suspensions)
คือ ยาเตรียมทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญเป็นอนุภาคของแข็งกระจายอยูใ่ นอนุภาคของแข็งกระจายตัวอยูใ่ นของเหลวตัวกลาง
ซึ่งมักเป็นน�้ำ โดยที่ตัวยานั้นไม่ละลายในตัวกลาง ยาเตรียมในรูปแบบนี้มีทั้งอยู่ในรูปยารับประทาน ยาทาภายนอก และ
ยาฉีด
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาน�้ำแขวนตะกอนที่ดี
1. ผงยาต้องกระจายตัวอย่างสม�่ำเสมอทั่วทั้งตัวกลางที่ใช้เป็นกระสายยาตลอดเวลา หรือหลังจากที่ตั้งทิ้งไว้
แล้วยังสามารถเขย่าเพื่อท�ำให้กระจายตัวสม�่ำเสมอได้ทั้งก่อนใช้และขณะที่ใช้ยา
2. รูปแบบการไหลของยาเตรียม จะต้องเหมาะสมกับวิธีการใช้ของยาเตรียมนั้นๆ เช่น ถ้าเป็นยารับประทาน
จะต้องเทออกจากขวดง่าย ไม่หนืดจนเกินไป
3. ขนาดอนุภาคของผงยาจะต้องพอเหมาะที่จะท�ำให้การปลดปล่อยตัวยาส�ำคัญเป็นไปตามวัตถุประสงค์          
ที่ต้องการ
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อย่างไรก็ตามในการตั้งสูตรยาเตรียมเพื่อให้ได้น�้ำแขวนตะกอนทีม่ สี มบัตติ ามที่ตอ้ งการ ต้องค�ำนึงถึง สมบัติ
ทางกายภาพของผงยา ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างอนุภาคด้วยกันหรือระหว่างอนุภาคและตัวกลาง ที่ส่งผลถึง
คุณสมบัติของยาเตรียมด้วย
เทคนิคและวิธีผลิตยาน�้ำแขวนตะกอน
1. ผงยาต้องมีขนาดที่ละเอียดเพียงพอที่จะแขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่เป็นกระสายยาได้และมีประสิทธิภาพ
ทางการรักษาที่ดี
2. กรณีที่ผงยากระจายตัวในน�้ำได้ คือ ผงยาเปียกน�้ำง่าย เบา เขย่าแล้วสามารถกระจายตัวได้นานพอแก่        
การรินยา อาจใช้นำ�้ กระสายยาเพียงอย่างเดียว หรือใช้สารช่วยแขวนตะกอนเพือ่ ช่วยให้ยาเตรียมมีลกั ษณะ
ที่ดีมากยิ่งขึ้น
3. กรณีทผี่ งยาไม่สามารถกระจายตัวในน�ำ้ กระสายยาได้หรือตกตะกอนได้เร็ว อาจจ�ำเป็นต้องใช้สารช่วยแขวน
ตะกอนเพื่อให้ตัวยามีการกระจายในน�้ำกระสายยาดียิ่งขึ้น
4. การเตรียมยาน�้ำแขวนตะกอนในปริมาณมากจะต้องท�ำให้ผงยาเปียกด้วยสารช่วยเปียกก่อน จากนั้นจึง       
น�ำน�้ำกระสายยาที่ละลายส่วนประกอบอื่นมาผสมทีละส่วน จนตัวยาและน�้ำกระสายยาเข้ากันดี
5. ควรบรรจุในภาชนะปากกว้างพอให้รนิ ยาได้สะดวก มีฝาเกลียวปิดได้สนิท และขนาดขวดใหญ่พอทีจ่ ะเขย่าได้
นอกจากนี้ถ้าตัวยาส�ำคัญที่ใช้ไม่คงทนต่อแสง ควรใช้ภาชนะป้องกันแสง เช่น ขวดแก้วสีชา เป็นต้น
6. ควรระบุทฉี่ ลากว่า “เขย่าขวดก่อนใช้” และส�ำหรับยาทีส่ ลายตัวได้งา่ ยหรือไม่คงทนต่อความร้อนจะระบุใน
ฉลากว่า “เก็บในตู้เย็น” โดยเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ควรน�ำเข้าช่องแช่แข็ง พร้อมทั้งระบุวันหมดอายุ
ของยาด้วย
การประเมินยาน�้ำแขวนตะกอน
ยาน�้ำแขวนตะกอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด  ในด้านของปริมาณสารส�ำคัญ ปริมาตรบรรจุ  การปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ความเป็นกรด-ด่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้  
ตัวอย่าง : ต�ำรับโลชันแขวนตะกอนพญายอ
ส่วนผสม
1. Calamine, in fine powder
15.00 กรัม
2. Zinc oxide, in fine powder
5.00 กรัม
3. Bentonite
3.00 กรัม
4. Glycerin
5.00 กรัม
5. Sodium citrate
0.50 กรัม
6. Liquified phenol
50.00 กรัม
7. สารสกัดพญายอ
1.25 กรัม
8. Flavoring agent
   qs.
9. Water qs to
100.00 กรัม
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วิธีผลิต
1. บดผง calamine และ zinc oxide จนละเอียดด้วยเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม น�ำผงยาทีไ่ ด้มาผ่านแร่งเบอร์ 100
(เนื่องจากผงยาที่ใช้กับผิวหนังจะต้องมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 15 μm เพื่อไม่ให้ระคายเคืองผิวเมื่อน�ำมาใช้)
2. ผสม bentonite, zinc oxide และ calamine เข้าด้วยกันเพื่อให้ผงยากระจายตัวได้ดี
3. ละลาย sodium citrate ลงในน�้ำประมาณ 70 มิลลิลิตร
4. น�ำส่วนผสมในข้อ 2 ปัน่ ผสม กับสารละลายข้อ 3 ด้วยเครือ่ งปัน่ โฮโมจิไนเซอร์ (homogenizer) จนเข้ากันดี
เติม glycerin และ liquefied phenol ปั่นต่ออย่างน้อย 30 นาที
5. เติมสารสกัดพญายอและสารแต่งกลิ่นลงไปปั่นอย่างต่อเนื่อง
6. น�ำไปบรรจุในขวดทึบแสง
ข้อสังเกตในการผลิตยาสูตรต�ำรับนี้
1. การกระจายตัวของ bentonite จะดีขึ้น ถ้าผสมกับผงยาอื่นที่ไม่ละลายเสียก่อนได้แก่ zinc oxide และ
calamine
2. Sodium citrate ท�ำให้ calamine และ zinc oxide แยกเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ (deflocculation) บางส่วน
ซึ่งจะช่วยเปลี่ยน bentonite จาก gel ไปเป็น sol ที่มีลักษณะเหลวท�ำให้บรรจุในภาชนะบรรจุได้ง่าย
แต่อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภทของยาน�้ำในลักษณะดังกล่าวข้างต้นไม่สอดคล้องกับรูปแบบของเภสัชต�ำรับ
โรงพยาบาลจากสมุนไพรที่มีอยู่ซึ่งยาน�้ำส่วนใหญ่ได้จากการต้ม การสกัด ชิ้นส่วนของสมุนไพร แล้วน�ำส่วนที่ต้มหรือ    
สกัดได้นนั้ มาผสมกับสารปรุงแต่งอืน่ ๆ ในต�ำรับยา ท�ำให้ได้เป็นลักษณะของยาน�ำ้ ทีไ่ ม่ใส มีตะกอนหรือคราบของตะกอน
นอนก้นอยู่ และจะกระจายตัวเมื่อเขย่าขวด เช่น ยาน�้ำแก้ไอมะขามป้อม ยาธาตุอบเชย เป็นต้น โดยยาน�้ำในลักษณะ   
ดังกล่าวไม่ใช่ยาน�้ำใส (Solutions) แต่ไม่อาจจัดอยู่ในประเภทยาน�้ำแขวนตะกอน (Suspensions) ได้ แต่ถ้าหากแบ่ง
ประเภทแบบดั้งเดิมโดยอ้างอิงจาก The Art of Compounding: A Text Book for Students and a Reference
Book for Pharmacist at The Prescription Counter จะจัดกลุ่มยาจากสมุนไพรในรูปแบบนี้อยู่ในยาน�้ำประเภท
Mixtures จ�ำพวก แช่ ชง และต้ม (Infusions and Decoctions)  ซึ่งเมื่อประมาณหนึ่งร้อยปีที่แล้วใน USP มีต�ำรับ     
ในลักษณะนี้เช่น Compound decoction of Sarsaparilla USP, Infusion Wild Cherry USP เป็นต้น  
ส่วนประกอบของยา   Mixtures ประเภทนี้ได้แก่ ตัวยาส�ำคัญซึ่งได้จากการสกัดสารส�ำคัญในพืชด้วยน�้ำโดย    
การแช่ การชง หรือการต้ม และสารปรับปรุงการละลาย สารแต่งรสหวาน สารปรับความเป็นกรด-ด่าง สารแต่งกลิ่นรส
สารกันเสีย เป็นต้น
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยา mixtures ที่ดี
1. มีประสิทธิภาพดี
2. มีสี กลิ่น รส ความรู้สึกสัมผัสเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
3. มีความคงตัวทั้งทางด้านเคมี และกายภาพ ตลอดอายุของยา
4. อนุภาคสามารถกระจายตัวหลังจากเขย่าขวดและตั้งทิ้งไว้ได้
5. มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง
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เทคนิคและวิธีผลิต Mixtures ประเภท Infusions and Decoctions
1. แบ่งน�ำ้ มาจ�ำนวนหนึง่ มาต้มสมุนไพรในปริมาณตามสูตร ในเวลาทีก่ ำ� หนด  ซึง่ แต่ละสมุนไพรแต่ละต�ำรับจะ
ใช้เวลาต่างกันออกไป น�ำมากรองด้วยผ้า น�ำน�้ำยาที่ได้ไปผสมกับสารปรุงแต่งอื่นๆ  
2. แยกละลายสารปรุงแต่งที่เป็นของแข็งในน�้ำกระสายยาที่แบ่งมา ตามการละลาย เช่น โซเดี่ยมเบนโซเอท  
ละลายได้ดีในน�้ำ เกล็ดสะระแหน่ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ เป็นต้น
3. เติมสารปรุงแต่งที่เป็นของเหลว เช่น syrup, glycerin ลงไปลงในข้อ 1 จากนั้นจึงเติมลงในข้อ 2 คนผสม
ให้เข้ากัน เพื่อป้องกันการตกตะกอนของตัวยาจากอิเลคโตรไลท์ (ถ้ามี)
4. เติมสารแต่งกลิ่นที่เป็นของเหลว โดยสารละลายแอลกอฮอล์ให้เติมเป็นล�ำดับสุดท้าย
5. ปรับปริมาตรของยาเตรียมให้มีปริมาณตรงกับที่สูตรต�ำรับก�ำหนด
6. บรรจุยาเตรียมลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
7. ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
8. ตรวจสอบคุณภาพของยาจากสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
9. ทดสอบคุณภาพตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้น
การประเมินยาน�้ำ Mixtures
ยาน�้ำ  mixtures ประเภทนี้ต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในการผลิต ผ่านคุณสมบัติใน
ด้านคุณลักษณะที่ก�ำหนดไว้ ผ่านมาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์  รวมทั้งความเป็นกรด-ด่าง เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
ตัวอย่าง : สูตรต�ำรับยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
ส่วนผสม
1. สารสกัดมะขามป้อมเข้มข้น 40%
60.00 มิลลิลิตร
2. สารสกัดใบเสนียด
10.00 มิลลิลิตร
3. เกลือ
0.50 กรัม
4. กลีเซอรีน
5.00 มิลลิลิตร
5. แอลกอฮอล์ 95%
0.05   มิลลิลิตร
6. เกล็ดสะระแหน่
0.01   กรัม
7. สารสกัดรากชะเอมเทศ
0.45   มิลลิลิตร
8. โซเดียมเบนโซเอท
0.10 กรัม
9. เติมน�้ำเชื่อม (Syrup, BP) ให้มีปริมาณครบ 100.00 กรัม
วิธีผลิต
1. เตรียมสารสกัดน�ำ้ มะขามป้อมเข้มข้น โดยการชัง่ มะขามป้อม 40 กรัม ต้มในน�ำ 
้ 100 มิลลิลติ ร เคีย่ วให้เหลือ
ประมาณ 60 มิลลิลิตร กรองด้วยผ้าขาวบาง เติมน�้ำให้ได้ 60 มิลลิลิตร
2. เตรียมสารสกัดใบเสนียด โดยการชั่งใบเสนียด 1 กรัม ต้มในน�้ำ 10 มิลลิลิตร ประมาณ 15 นาที กรองเอา
สารสกัดด้วยผ้าขาวบาง เติมน�้ำให้ครบ 10 มิลลิลิตร
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

น�ำเกล็ดสะระแหน่ละลายในแอลกอฮอล์ 95% ในปริมาณตามสูตรต�ำรับ
ละลายเกลือและโซเดียมเบนโซเอท ในน�้ำ (โดยตวงน�้ำเชื่อมให้มีปริมาตรเป็น 10% ของสูตร)
เติมกลีเซอรีนและสารสกัดชะเอมเทศลงในข้อ 4 คนให้เข้ากัน
เติมสารสกัดมะขามป้อมจากข้อ 1 และสารสกัดใบเสนียด จากข้อ 2 ลงในส่วนผสมตามข้อ 5
เติมสารละลายในข้อ 3 ลงในข้อ 6
ปรับปริมาตรด้วยน�้ำเชื่อม ให้ครบปริมาตรตามที่ต้องการ
แบ่งบรรจุขวด
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การผลิตยาครีม
ยาครีม คือ ยาอิมลั ชันซึง่ เป็นการรวมกันของสองวัฏภาคทีไ่ ม่ผสมเป็นเนือ้ เดียวกันคือวัฏภาคน�ำ 
้ (water phase)
กับวัฏภาคน�้ำมัน (oil phase) ซึ่งต้องมีสารก่ออิมัลชัน (emulsifiers) ที่สามารถท�ำให้วัฏภาคใดวัฏภาคหนึ่งสามารถ
กระจายตัวเป็นหยดเล็ก อยู่ในอีกวัฏภาคหนึ่งได้อย่างคงตัว
วัฏภาคน�้ำ (Water Phase) หมายถึง ภาคที่เป็นน�้ำมันของอิมัลชัน ประกอบด้วย สารที่ละลายในน�้ำได้ เช่น
glycerin, propylene glycol, triethanolamine, methyl  paraben และ Tween 60 เป็นต้น
วัฏภาคน�้ำมัน (Oil Phase) หมายถึง ภาคที่เป็นน�้ำมันของอิมัลชัน ซึ่งประกอบด้วย สารที่ละลายหรือหลอม
เหลวและละลายในน�้ำมัน เช่น cetyl alcohol, stearyl alcohol, stearic acid, lanolin, mineral oil, petrolatum
และ beeswax เป็นต้น
สารก่ออิมัลชัน (Emulsifiers) ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) มีทั้งชนิดที่มีประจุและไม่มีประจุ           
และสองประจุ ชนิดที่มีประจุนิยมใช้ชนิดที่เป็นประจุลบมากกว่าประจุบวก เนื่องจากมีความคงตัวมากกว่าที่นิยมใช้    
ได้แก่ sodium lauryl sulphate, triethanolamine stearate เป็นต้น
ในส่วนของยาครีมทีม่ สี ว่ นผสมของสมุนไพร นิยมใช้ชนิดทีไ่ ม่มปี ระจุ เพราะสามารถเข้ากับตัวยาทีม่ อี ยูใ่ นสมุนไพร
ได้เช่น cetomacrogol 1000 (polyethylene glycol 1000 monocetyl ether), Arlacel™ 165
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาครีมที่ดี
1. มีความคงตัวในอุณหภูมิปกติ
2. เนื้อครีมเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. เนื้อครีมแผ่กระจายดีเมื่อทาบนผิว
4. ปลดปล่อยตัวยาในเวลาที่ต้องการ
5. ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและอาการแพ้ได้ง่าย
เทคนิคและวิธีการผลิตยาครีม
1. ตัวยาและสารที่ใช้มีคุณภาพตรงตามที่ก�ำหนดไว้
2. กรรมวิธแี ละเทคนิคต่างๆ ต้องถูกต้อง  อาทิเช่น ล�ำดับของการผสม อัตราการคน และอัตราการลดอุณหภูมิ
เป็นต้น
3. อุณหภูมขิ องวัฏภาคน�ำ้ มันประมาณ 70-80 °C ซึง่ จะมีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่าจุดหลอมเหลวสูงสุดของขีผ้ งึ้ ประมาณ
5-10 °C ส่วนอุณหภูมิของวัฏภาคน�้ำจะสูงกว่าอุณหภูมิของวัฎภาคน�้ำมันประมาณ 5 °C เนื่องจากน�้ำเย็น
เร็วกว่าน�้ำมัน ซึ่งโดยความจริงแล้วอุณหภูมิควรจะเท่ากัน
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4. การเติมตัวยาส�ำคัญ ควรเติมหลังจากทีค่ รีมเริม่ แข็งตัว (congeal) ซึง่ โดยทัว่ ไปอุณหภูมจิ ะประมาณ 45 °C
5. การผลิตโดยเทคนิคการกลับวัฏภาค (phase inversion) จะให้เนื้อครีมที่ละเอียดและมีความคงตัวกว่า   
ยกตัวอย่างเช่น ครีมโดยทั่วไปจะเป็นชนิด oil in water วิธีนี้จะค่อยๆเทวัฏภาคน�้ำลงไปในวัฎภาคน�้ำมัน
ซึ่งในช่วงแรกจะได้อิมัลชันชนิด water in oil เมื่อมีปริมาณของวัฏภาคน�้ำมากขึ้นจะเกิดการกลับวัฎภาค
เป็น oil in water
6. อุปกรณ์ที่ใช้ควรสะอาด รวมถึงน�้ำที่ใช้ควรเป็นน�้ำบริสุทธิ์และปราศจากเชื้อ
7. เครื่องชั่ง ตวง วัด ควรมีความแม่นย�ำ มีการสอบเทียบตามเวลาที่ก�ำหนด
8. ภาชนะต้องไม่ท�ำปฏิกิริยากับตัวยาสมุนไพรและสามารถคงสภาพของยาครีมไว้ตามอายุที่ระบุไว้
วิธีผลิตยาครีม
1. พิจารณาว่าสารแต่ละตัวในสูตรต�ำรับ สารใดอยู่ในวัฏภาคน�้ำ สารใดอยู่ในวัฏภาคน�้ำมัน
2. น�ำสารที่อยู่ในวัฏภาคเดียวกันมารวมกัน
3. น�ำแต่ละวัฏภาคไปให้ความร้อน โดยวัฏภาคน�ำ้ มันจะให้ความร้อนถึงอุณหภูมทิ เี่ ป็นจุดหลอมเหลวของ wax
ตัวทีม่ จี ดุ หลอมเหลวสูงสุดในสูตรแล้วเพิม่ อุณหภูมขิ นึ้ ไปอีก 5 °C ส่วนวัฏภาคน�ำ้ ควรให้ความร้อนจนกระทัง่
มีอุณหภูมิสูงกว่าวัฏภาคน�้ำมันประมาณ 5 °C  เช่น วัฏภาคน�้ำมันหลอมที่อุณหภูมิ 70 °C  วัฏภาคน�้ำควร
ให้ความร้อนที่ 75 °C เป็นต้น
4. เทวัฏภาคน�้ำลงในวัฏภาคน�้ำมันให้เป็นสาย คนหรือกวนสม�่ำเสมอ ด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมและคงที่
ลดอุณหภูมิลงช้าๆ
5. เมื่ออุณหภูมิลดลงประมาณ 45 °C จึงเติมตัวยาส�ำคัญ
6. แบ่งบรรจุในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด ปิดฉลากทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วน ระบุวนั เดือนปีทผ่ี ลิตและวันหมดอายุ
หมายเหตุ   : ในทางอุตสาหกรรมจะมีเครื่องผสมยาครีมที่เรียกว่า homogenizer สามารถก�ำหนดความเร็ว
ของการกวนท�ำให้ได้เนื้อครีมที่ละเอียด สม�่ำเสมอ มีความคงตัว และมีเครื่องสูญญากาศ
(vacuum) ส�ำหรับดูดอากาศเพื่อก�ำจัดฟองที่เกิดขึ้นจากการผสม
การประเมินยาครีม
ยาครีมสมุนไพรต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ในด้านของปริมาณสารส�ำคัญ ความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด
และน�้ำหนักบรรจุ และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
หมายเหตุ  : ในการหาปริมาณสารส�ำคัญของยาจากสมุนไพรนัน้ บางชนิดสามารถหาสารส�ำคัญได้ เช่น ปริมาณ
ของ capsaicin ในครีมพริก เป็นต้น แต่ในเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ตัวยาส�ำคัญจะเป็น
สารสกัดรวม ดังนัน้ การควบคุมคุณภาพด้านการหาปริมาณสารส�ำคัญจะเป็นการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเป็นหลัก
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ตัวอย่าง : สูตรต�ำรับยาครีมบัวบก
ส่วนผสม
1. Stearyl alcohol
2. Cetyl alcohol
3. Mineral oil
4. Cetomacrogol 1000
5. Propylene glycol
6. Paraben concentrate
7. สารสกัดบัวบก
8. Water qs to

12.00
15.00
5.00
3.00
1.00
1.50
7.00
100.00

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีผลิต
1. แยกส่วน stearyl alcohol, cetyl alcohol, mineral oil และ cetomacrogol 1000 เป็นวัฏภาคน�้ำมัน
ส่วน propylene glycol และ น�้ำ เป็นวัฏภาคน�้ำ
2. อุ่นวัฏภาคทั้งสอง ให้อุณหภูมิวัฏภาคน�้ำมันสูงประมาณ 70 °C วัฏภาคน�้ำสูงประมาณ 75 °C
3. ค่อยๆ เทวัฏภาคน�้ำให้เป็นสายลงในวัฏภาคน�้ำมัน โดยต้องคนตลอดเวลา
4. รอจนอุณหภูมิลดลงจนเหลือประมาณ 45 °C เติม paraben concentrate แล้วจึงเทสารสกัดบัวบกลงไป
ปั่นด้วยเครื่องหรือมือจนได้เนื้อครีมสีเขียวมีกลิ่นเฉพาะของบัวบก
ตัวอย่าง : ต�ำรับครีมพญายอ
1. Stearyl alcohol
2. Cetyl alcohol
3. Mineral oil
4. Cetomacrogol 1000
5. Propylene glycol
6. Paraben concentrate
7. สารสกัดพญายอ
8. Water qs to

7.00
5.00
5.00
3.00
10.00
1.50
4.00
100.00

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีผลิต
1. แยกส่วน stearyl alcohol, cetyl alcohol, mineral oil และ cetomacrogol 1000 เป็นวัฏภาคน�้ำมัน
ส่วน propylene glycol และ น�้ำ เป็นวัฏภาคน�้ำ
2. อุ่นวัฏภาคทั้งสอง ให้อุณหภูมิน�้ำมันสูงประมาณ 75 °C วัฏภาคน�้ำสูงประมาณ 80 °C
3. ค่อยๆ เทวัฏภาคน�้ำให้เป็นสายลงในวัฏภาคน�้ำมัน โดยจะต้องคน (หรือปั่น) อย่างสม�่ำเสมอตลอดเวลา
4. รอจนอุณหภูมิลดลงจนเหลือประมาณ 45 °C เติม paraben concentrate แล้วจึงเทสารสกัดพญายอ         
ลงไปผสม (ด้วยการคนหรือปั่น) จนได้เนื้อครีมสีเขียวมีกลิ่นเฉพาะ
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การผลิตยาขี้ผึ้ง

ยาขี้ผึ้ง คือ ผลิตภัณฑ์ยาที่มีลักษณะกึ่งแข็ง (semi-solid preparation) ใช้ภายนอกส�ำหรับทาผิวหนัง
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาขี้ผึ้งที่ดี
1. มีความคงตัวดี
2. มีเนื้อเรียบเนียน เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แห้งแข็ง
3. ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองและอาการแพ้
4. สามารถปลดปล่อยตัวยาได้ในเวลาที่เหมาะสม
5. ไม่เหนียวเหนอะหนะจนเกินไป
เทคนิคและวิธีผลิตยาขี้ผึ้ง
การผลิตยาขี้ผึ้งมี 3 วิธี คือ 1) การผสมตัวยาส�ำคัญเข้ากับขี้ผึ้งพื้น (ointment base) 2) การหลอมเหลว
3) การผลิตแบบอิมัลชัน ขึ้นกับคุณสมบัติของตัวยาและชนิดของขี้ผึ้งพื้น ในบัญชียาหลักแห่งชาติจะใช้วิธีหลอมเหลว
ซึ่งมีเทคนิคและวิธีผลิต ดังนี้
1. ชั่งสารตามสูตรต�ำรับ
2. สารใดมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าให้หลอมก่อนเพื่อป้องกันการสลายตัวของส่วนผสมที่มีจุดหลอมเหลวต�่ำ
3. การหลอมเหลวควรตั้งบนเครื่องหลอมที่อังไอน�้ำ  (water bath) ไม่ควรให้ภาชนะที่ใช้ในการหลอมสัมผัส
กับความร้อนโดยตรง (direct heat)
4. เมื่อหลอมสารที่เป็นส่วนผสมของขี้ผึ้งพื้นและผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นผสมผงยาที่ผ่านการ
แร่งแล้ว โดยคนให้เข้ากับขี้ผึ้งจนเริ่มแข็งตัว ทั้งนี้ไม่ควรคนแรง เนื่องจากจะท�ำให้เกิดฟองอากาศในยา
เตรียมได้ และควรคนอย่างสม�ำ่ เสมอเมือ่ ผสมสารพวกกรดไขมัน (fatty acid) และแอลกอฮอล์ไขมัน (fatty
alcohol) เพื่อป้องกันการตกผลึก
5. การท�ำให้ยาขีผ้ งึ้ แข็งตัว ห้ามแช่นำ�้ เย็น เพราะตัวยาทีม่ จี ดุ หลอมเหลวสูงเมือ่ ลดความเย็นจะแยกตัวออกมา
อยู่บนผิวหน้าของภาชนะ ท�ำให้เนื้อยาขี้ผึ้งหยาบ
6. ในกรณีที่ผลิตเป็นจ�ำนวนมาก การใช้ Ointment mill หรือ Colloid Mill จะท�ำให้ผงยาที่ไม่ละลายผสม
เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับขี้ผึ้งพื้น
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การประเมินยาขี้ผึ้ง
ยาขี้ผึ้งต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ในด้านของปริมาณสารส�ำคัญ ความเป็นกรดด่าง ความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความแข็ง น�้ำหนักบรรจุ และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
ตัวอย่าง : ต�ำรับยาขี้ผึ้งพญายอ
ส่วนผสม
1. สารสกัดพญายอ
2. วาสลีน
3. ขี้ผึ้ง (White beeswax)
4. น�้ำมันระก�ำ (Methyl salicylate)
5. น�้ำมันยูคาลิปตัส
6. เมนทอล
7. การบูร
8. Hard paraffin
9. Cetyl alcohol

20 กรัม                 
18 กรัม
18 กรัม        
28     กรัม
10 กรัม          
12 กรัม        
4.8 กรัม        
10 กรัม
10 กรัม        

วิธีผลิต
1. ชั่งและตวงสารตามสูตร
2. ละลายเมนทอล และการบูร ในน�้ำมันระก�ำ และ น�้ำมันยูคาลิปตัส
3. หลอมขึ้ผึ้ง, hard paraffin, วาสลีน และ cetyl alcohol ให้เข้ากันจนเหลว แล้วจึงเติมลง ข้อ 2
4. เติมสารสกัดพญายอ แล้วคนให้เข้ากัน
5. บรรจุลงขวด
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การผลิตเจล

เจล เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยากึ่งแข็งกึ่งเหลว อาจประกอบด้วยสารอนินทรีย์ขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ หรือ

ประกอบด้วยโมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่ถูกแทรกโดยของเหลว

สารก่อเจล  จ�ำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
1. สารก่อเจลธรรมชาติ
1.1 จ�ำพวกโปรตีน เช่น collagen และ gelatin
1.2 จ�ำพวกโพลีแซคคาไลด์ (polyelectrolyte polysaccharide) เช่น tragacanth, acacia, agar,
alginic acid, sodium alginate, carageenan, pectin และ xanthan gum
2. สารก่อเจลกึ่งสังเคราะห์
ได้แก่ สารทีเ่ ป็นอนุพนั ธ์ของเซลลูโลส (cellulose derivatives) เช่น methylcellulose, sodium carboxy
methylcellulose, hydroxyethylcellulose และ hydroxypropylcellulose
3. สารก่อเจลชนิดสังเคราะห์
		 ได้แก่ อนุพันธ์ของ acrylic polymer ที่ crosslinked ด้วย polyalkenyl ether เช่น carbomer หรือ
carbopol 943, 940, และ 941
คุณสมบัติของยาจากสมุนไพรในรูปแบบยาเจลที่ดี
1. มีลักษณะภายนอกเหมาะสม เช่น ความหนืด สี กลิ่น ความรู้สึกสัมผัสเมื่อทา เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
2. เข้ากันได้กับทุกส่วนประกอบของต�ำรับ
3. มีความคงตัวทั้งทางด้านเคมี ชีวภาพ และกายภาพในสภาพแวดล้อมปกติ
4. ปลดปล่อยตัวยาในเวลาที่เหมาะสม
5. ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง
เทคนิคและวิธีเตรียมยาเจล
1. เตรียมอุปกรณ์การผลิตอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานวิธีการที่ก�ำหนดไว้
2. ชั่ง ตวง ในต�ำรับอย่างถูกต้อง
3. การเตรียมสารก่อเจล มีเทคนิค ดังนี้
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4.
5.
6.
7.
8.

3.1 การเตรียมเจลพวกโพลีแซคคาไลด์ นิยมโปรยลงบนน�้ำทีละน้อยแล้วผสมให้เข้ากัน หรืออาจจะผสม
กับ wetting agents เช่น glycerin, propylene glycol หรือ alcohol เล็กน้อย จากนั้นจึงเติมน�้ำ
เพือ่ ป้องกันการจับตัวเป็นก้อน ต้องระวังเจลของสารในกลุม่ นีจ้ ะตกตะกอนและแยกตัวได้งา่ ยในสภาวะ
ที่มีเติม salts , electrolytes, alcohol และ dioxane
3.2 เจลพวกกึ่งสังเคราะห์ พวก methylcellulose gel เตรียมโดยละลายในน�้ำร้อนปริมาณ 1/3 ของ
ปริมาตรน�ำ้ ทัง้ หมด แล้วเติมด้วยน�ำ้ ทีเ่ ย็นจัดในส่วนทีเ่ หลือ จะได้เป็นเจลใส sodium methylcellulose
ละลายได้ทั้งน�้ำร้อนและเย็น เวลาเตรียมควรละลายด้วยน�้ำอุ่นก่อน จนกว่าจะเกิดเป็นเจลใสขึ้น
เจลของสารกลุ่มนี้จะตกตะกอนได้เมื่อเติม salts หรือ alcohol แต่มีคุณสมบัติที่เป็นสารไม่มีประจุ
(nonionics) จึงเข้ากับสารอื่นได้ง่าย
3.3 เจลชนิดสังเคราะห์ เช่น carbomers มีความสามารถในการก่อเจลได้ทคี่ วามเข้มข้นต�ำ่ ๆ เพียง 0.5 %
แต่จะเกิดเป็นเจลได้เมื่อท�ำการ neutralize ด้วยด่าง เช่น NaOH, KOH หรือ triethanolamine  
ก่อน วิธีเตรียมท�ำได้โดยโปรยสารนี้ลงในน�้ำทีละน้อย หรือผสมกับ glycerin, sorbitol หรือ
propylene glycol เล็กน้อย ก่อนเติมน�้ำลงไป จากนั้น neutralize ด้วยด่างในปริมาณที่เหมาะสม
จนกว่าจะได้เจลทีม่ คี วามหนืดคงที่ carbomers จะทนต่อ alcohol ปริมาณมาก อาจได้ถงึ 60-70 %
แต่จะท�ำให้ได้เจลที่มีความหนืดและความใสลดลง ในสภาวะที่มี electrolytes เข้มข้นมากกว่า 3 %
จะเกิดการตกตะกอนได้ แต่ทนความร้อนได้ดี carbopol 934 เป็นสารทีใ่ ช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ประเภท
เจลมาก carbopol 934P ที่มี P ระบุต่อท้ายเป็นชนิดที่เป็น highly purified ที่เหมาะส�ำหรับ
การเตรียม oral preparations
ผสมตัวยาอื่นๆ ในเจลที่เตรียมไว้
บรรจุในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
มีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
มีการตรวจสอบคุณภาพของยาจากสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
มีการทดสอบคุณภาพตลอดอายุของยาที่ก�ำหนดขึ้น

การประเมินยาเจล
ยาเจลต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด (specification) ในด้านของปริมาณสารส�ำคัญ ความเป็นกรดด่าง
ความหนืด น�้ำหนักบรรจุ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
หมายเหตุ  : ในการหาปริมาณสารส�ำคัญของยาจากสมุนไพร บางชนิดสามารถหาสารส�ำคัญได้ เช่น ปริมาณ
ของ capsaicin ในเจลพริก แต่ในเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ตัวยาส�ำคัญจะเป็นสารสกัด
รวม ดังนั้นการควบคุมคุณภาพด้านการหาปริมาณสารส�ำคัญจะเป็นการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเป็นหลัก
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ตัวอย่าง : ต�ำรับเจลพริก
1. สารสกัดพริก
2. Ethanol 95%
3. Polyethylene glycol
4. Glycerin
5. Cremophor™ RH-40
6. Carbopol™ 940
7. Disodium EDTA
8. Paraben concentrate
9. Triethanolamine
10. Purified water
		

น�้ำหนักสารสกัดพริกที่มีแคปไซซิน 0.025%
25.00 กรัม
16.00 กรัม
8.00 กรัม
1.00 กรัม
1.00 กรัม
0.10 กรัม
1.50 กรัม
1.00 กรัม
46.15 กรัม

วิธีผลิต
1. โปรย Carbopol™940 ลงใน glycerin คนให้กระจายตัว
2. ค่อยๆ เติมน�้ำลงในข้อ 1 คนให้ทั่ว
3. หลอม Polyethylene glycol จนเป็นของเหลว
4. ละลายสารสกัดพริกใน Cremophor™ RH-40 และPolyethylene glycol ที่หลอมไว้แล้ว เติม ethanol
คนจนได้สารละลายสารสกัดพริกสีแดงใส
5. ค่อยๆ เติมสารละลายสารสกัดพริกลงในสารกระจาย Carbopol™  940 แล้วคนให้เข้ากันทุกครัง้ ก่อนเติม
สารละลายสารสกัดพริกลงไป
6. เติม disodium EDTA ที่ละลายในน�้ำ และ paraben concentrate ลงในข้อ 5
7. ปรับ pH ของเจลพริกให้มีค่าประมาณ 5.5-6.5 ด้วย triethanolamine
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การผลิตยาลูกประคบ

		
ยาลูกประคบสมุนไพร เป็นยาสมุนไพรทีใ่ ช้เพือ่ ประคบควบคูก่ บั การนวดแผนไทย โดยใช้ความร้อนจากยาลูกประคบ
ท�ำให้ตวั ยาส�ำคัญจากสมุนไพรในยาลูกประคบซึมผ่านผิวหนังได้ดขี นึ้ ยาลูกประคบมักน�ำมาใช้ในการรักษาบรรเทาอาการ        
ที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ทั้งการนวดเพื่อคลายอาการปวดเมื่อย ตลอดจนการนวดเพื่อลดการอักเสบ
		

คุณสมบัติของยาลูกประคบที่ดี
1. มีลกั ษณะเป็นห่อผ้าปิดสนิทรูปทรงต่างๆ ทีภ่ ายในบรรจุสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน กรณีทำ� เป็นรูปทรงกลม
ปลายผ้าต้องรวบแล้วมัดให้แน่นท�ำเป็นด้ามจับ
2. ผ้าที่ใช้ห่อยาลูกประคบต้องเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบที่มีเนื้อผ้าแน่นพอที่จะป้องกันไม่ให้สมุนไพรร่วงออกมา
3. สมุนไพรต้องเป็นชิ้นเล็กๆ ไม่มีเชื้อราปรากฏทั้งด้านนอกและด้านในยาลูกประคบ
4. ต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมนอกเหนือจากส่วนประกอบที่ใช้ในการท�ำยาลูกประคบ เช่น แมลง ดิน หิน            
เศษโลหะ เป็นต้น

		

วิธีการผลิตยาลูกประคบ
1. หั่นสมุนไพร และปอกผิวมะกรูด น�ำมาต�ำพอหยาบ
2. น�ำใบมะขามมาผสมในสมุนไพรผสมที่ได้จากข้อ 1 จากนั้นจึงเติมเกลือและการบูรลงไป และคลุกเคล้าให้        
ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยควรระวังไม่ให้สมุนไพรที่ผสมแฉะจนเกินไป
3. แบ่งตัวยาทีผ่ สมเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนเท่าๆ กัน โดยใช้ผา้ ขาวห่อเป็นยาลูกประคบและรัดด้วยเชือกให้แน่น
การเก็บรักษายาลูกประคบ
1. ยาลูกประคบหนึ่งลูกเมื่อน�ำมาใช้แล้ว สามารถเก็บไว้ได้นาน 3 – 5 วัน โดยหลังจากการใช้งานควรผึ่ง       
ยาลูกประคบให้แห้งก่อน แล้วจึงน�ำมาเก็บไว้ในทีแ่ ห้งหรือทีป่ ราศจากความชืน้ (การเก็บในตูเ้ ย็นจะช่วยยืด
ระยะเวลาการเก็บรักษาให้นานขึ้นได้)
2. เมือ่ ยาลูกประคบมีสเี หลืองอ่อนหรือจางลงเมือ่ เทียบจากการใช้ในครัง้ แรก หรือพบว่ายาลูกประคบมีกลิน่ เหม็น      
เกิดขึน้ ไม่ควรน�ำยาลูกประคบดังกล่าวกลับมาใช้อีก
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ข้อห้ามหรือข้อจ�ำกัดในการใช้ยาลูกประคบ
1. ห้ามใช้ยาลูกประคบขณะทีร่ อ้ นจนเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังอ่อนๆ หรือบริเวณทีม่ แี ผล และควร
น�ำผ้าขนหนูรองเมื่อต้องใช้ยาลูกประคบบริเวณผิวหนังอ่อนๆ
2. ควรระวังการใช้ยาลูกประคบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก หรือผู้สูงอายุ เพราะการตอบสนอง   
ต่อความร้อนช้ากว่าคนทั่วไป
3. ไม่ประคบบริเวณที่มีการอักเสบหรือบวมในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เพราะอาจท�ำให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ควรประคบด้วยน�้ำเย็นก่อน
การประเมินยาลูกประคบ
ยาลูกประคบต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด ในแง่ของปริมาณสมุนไพรที่บรรจุ ลักษณะทางกายภาพของ         
ยาลูกประคบ  

		

		

ตัวอย่าง : ต�ำรับยาลูกประคบสมุนไพร
1. เหง้าไพล  
2. ใบมะขาม
3. เหง้าขมิ้นชัน
4. ผิวมะกรูด
5. ตะไคร้ (ล�ำต้น)
6. ใบส้มป่อย
7. เกลือเม็ด
8. การบูร

		

อุปกรณ์ส�ำหรับท�ำยาลูกประคบ
1. ผ้าส�ำหรับห่อยาลูกประคบ
2. เชือก

50
30
10
20
10
10
2
2

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

การผลิตยาจากสมุนไพรในประเทศไทยนั้นมีความพยายามที่จะพัฒนาให้ยาทั้งหลายอยู่ในรูปแบบ
ที่ประชาชนใช้ได้สะดวกมากขึ้น จึงมีการผสมผสานความรู้และเทคนิคต่างๆ ตามกรรมวิธีการผลิตยาแผน
ปัจจุบนั เข้ากับกรรมวิธกี ารผลิตยาแผนโบราณ ดังนัน้ การจัดหมวดหมูข่ องรูปแบบยาตามกรรมวิธกี ารผลิตบาง
ประเภทอาจไม่พบในต�ำราทางเภสัชกรรมใด
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การประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร

การผลิตยาจากสมุนไพรเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามที่ระบุ   จ�ำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพ
ตั้งแต่วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  จนกระทั่งยาส�ำเร็จรูป  ในเอกสารนี้จะน�ำเสนอกระบวนการประกันคุณภาพของยา
จากสมุนไพร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาจากสมุนไพร ยาจากสมุนไพรที่ผลิตขึ้น มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย และปรับใช้มาตรฐานทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตขึ้น
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ยาจากสมุนไพร หมายถึง การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การวางแผนกิจกรรมต่างๆ และระบบการจัดการเอกสารรวมถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ยาจากสมุนไพร
มีคุณภาพตามที่ก�ำหนด
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ยาจากสมุนไพร หมายถึง กระบวนการที่จัดท�ำขึ้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ได้คุณภาพของยาจากสมุนไพรตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ
(เครื่องยา) สมุนไพรที่อยู่ระหว่างการผลิต และยาจากสมุนไพรส�ำเร็จรูป ให้ได้มาตรฐานตามเภสัชต�ำรับ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ป่วย และในทางปฏิบัตินั้นการควบคุมคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ยา
จากสมุนไพรมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กรด้วย
วัตถุประสงค์ของการควบคุมคุณภาพของเครื่องยา  เพื่อให้ได้เครื่องยาทุกรุ่นการผลิตที่ถูกต้อง ท�ำให้ยาจาก
สมุนไพรทีผ่ ลิตขึน้ มีความสม�ำ่ เสมอของตัวยา ไม่มเี ครือ่ งยาอืน่ หรือส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการปนปลอม หรือไม่มสี ารทีเ่ ป็นอันตราย
ตกค้าง
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(ก)		 การเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การเพาะปลูกพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการปลูก ซึ่งมีปัจจัยที่
ต้องค�ำนึงถึง คือ
1. รายละเอียดทั่วไปของพืช เช่น วงศ์พืช ส่วนที่ใช้ และประโยชน์
2. ลักษณะเฉพาะของพืช
3. สภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสม
4. การเตรียมพื้นที่และการแพร่พันธุ์
5. การให้ปุ๋ย การให้น�้ำ และการบ�ำรุงรักษา
6. โรคพืช และศัตรูของพืช
7. การเก็บเกี่ยว และผลผลิต
เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าให้แก่วตั ถุดบิ สมุนไพร  นอกจากการเพาะปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการ GAP แล้ว ผูข้ าย
วัตถุดิบสมุนไพรยังอาจจะมีกระบวนการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยา เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสมุนไพร
คุณภาพดี มีสารส�ำคัญที่เป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก เชื้อจุลินทรีย์ หรือสารเคมีต่างๆ
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร มีดังนี้
1. การเก็บเกี่ยว
2. การคัดเลือกสิ่งปนปลอม
3. การท�ำความสะอาด
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4. การลดขนาด : การหั่น/สับ
5. การท�ำให้แห้ง
6. การบรรจุ
เมือ่ มีกระบวนการสัง่ ซือ้ จากทางโรงพยาบาลแล้ว  ผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ สมุนไพรต้องมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ในขั้นตอนการขนส่ง ได้แก่ พาหนะขนส่งต้องสะอาด มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง และแสงแดด ไม่มีการขนส่งมาพร้อมกับ
วัตถุดิบประเภทอื่นๆ เช่น สารเคมีอันตราย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในขณะขนส่ง เพื่อป้องกัน
การเสียหายของวัตถุดิบสมุนไพรด้วย
1. การเก็บเกี่ยวสมุนไพร
การควบคุมคุณภาพในระหว่างการเก็บเกี่ยววัตถุดิบสมุนไพร ต้องค�ำนึงถึง
1.1 การเก็บเกี่ยวให้ถูกชนิดของพืช พืชแต่ละชนิดมีชื่อพ้องกันได้หลายชื่อ เพราะชื่อเรียกของพืชชนิด
เดียวกันในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกัน
1.2 การเก็บเกี่ยวให้ถูกส่วนที่ใช้เป็นยา เพราะในแต่ละส่วนของพืชอาจมีชนิด และปริมาณสารส�ำคัญ
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้มีฤทธิ์ทางยาแตกต่างกัน
1.3 การเก็บเกี่ยวตามอายุของพืช ช่วงเวลาของวัน และฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จะได้ยามีคุณภาพดี
หรือได้สรรพคุณทางยาตามต้องการ
  ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรให้ได้คุณภาพตามที่
ต้องการ โดยมีหลักทั่วไปในการเก็บส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้เป็นยา ดังนี้
ก. รากและหัว เป็นส่วนที่พืชใช้สะสมอาหาร การเก็บมาใช้ท�ำยาจึงควรเก็บในระยะที่พืชหยุดการ
เจริญเติบโตแล้ว เช่น การเก็บเหง้าขมิ้นชันและไพล ควรเก็บเมื่อล�ำต้นเหนือดินโทรมแล้ว และ
มีอายุหลังปลูก 8-10 เดือน จึงจะได้ปริมาณสารส�ำคัญสูงสุด
ข. ใบหรือทั้งต้น ควรเก็บในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และก�ำลังเข้าสู่ระยะออกดอก เช่น
ฟ้าทะลายโจรและพญายอ เป็นต้น
ค. เปลือกต้นหรือราก  ควรเก็บในช่วงปลายฤดูร้อนต่อกับฤดูฝน และควรทราบอายุที่เหมาะสมของ
พืชแต่ละชนิดด้วย
ง. ดอก  ควรเก็บในระยะดอกตูมถึงดอกเริม่ บาน พืชบางชนิดควรเก็บเมือ่ ดอกบานเต็มที่ เช่น ค�ำฝอย
เก๊กฮวย การเก็บส่วนที่เป็นดอก ควรเก็บในตอนเช้า
จ. เนือ้ ไม้ ควรเก็บในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว พืชบางชนิดสามารถเก็บเนือ้ ไม้ได้ตลอดปี เช่น ฝาง
ฉ. ผล ควรเก็บในระยะที่โตเต็มที่หรือแก่ บางชนิดเก็บฝักอ่อน เช่น มะขามแขก หรือใช้ผลดิบ เช่น
ฝรั่ง มะเกลือ เป็นต้น
ช. เมล็ด ควรเก็บระยะแก่
ซ. ส่วนของสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ควรเก็บในช่วงเช้ามืด หรืออากาศเย็น
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2. การคัดสิ่งปลอมปน
สิ่งปลอมปนที่พบในพืชสมุนไพรที่ซื้อมาจากตลาดภายนอก ได้แก่ ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ต้องการของพืชสมุนไพร
ที่ใช้ เช่น กิ่ง ก้าน ผล เมล็ด ที่ปนมากับใบซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการใช้ หรือการใช้ส่วนของพืชสมุนไพรชนิดอื่น ที่มีลักษณะ
คล้ายกันมาปนปลอม เนือ่ งจากมีราคาถูกกว่า หรือหาได้งา่ ยกว่า ท�ำให้สมุนไพรอาจไม่มสี รรพคุณทางยา หรือไม่ปลอดภัย
ในการใช้
การควบคุมคุณภาพในขั้นนี้ นอกจากจะคัดเลือกสิ่งปลอมปนที่ไม่ต้องการออกแล้ว ยังจะต้องคัดสิ่ง
ปนเปื้อนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าออก เช่น เศษหญ้า เศษใบไม้ ดิน หิน กรวด ทรายออกให้หมด โดยเฉพาะสมุนไพร
ที่ใช้ส่วนรากและหัว
3. การท�ำความสะอาดสมุนไพร
การท�ำความสะอาดสมุนไพร ควรท�ำทันทีหลังการเก็บเกี่ยวหรือซื้อจากผู้ขาย และท�ำให้แห้งโดยเร็วที่สุด
ซึ่งยังเป็นการป้องกันการท�ำลายของจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูของสมุนไพรด้วย
วิธีการท�ำความสะอาดสมุนไพรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสมุนไพรแต่ละชนิด ดังนี้
• สมุ น ไพรที่ ใช้ ทั้ ง ต้ น ให้ น� ำ มาแยกสิ่ ง ที่ ป ลอมปนออก ล้ า งด้ ว ยน�้ ำ สะอาด และตั ด เป็ น ท่ อ นๆ
ยาวพอสมควร จากนั้นท�ำให้แห้ง
• สมุนไพรที่เป็นราก ล�ำต้นใต้ดิน ตัดรากฝอยแล้วล้างท�ำความสะอาด รากหรือล�ำต้นใต้ดินของพืช
บางชนิด ควรปอกเปลือกออก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีลักษณะสวยงาม เช่น โกฐน�้ำเต้า (rhubarb)
หลังจากล้างแล้วน�ำมาตัด หั่น หรือฝานให้ได้ขนาดตามความเหมาะสม เหง้าของพืชบางชนิด เช่น ขิง
ขมิ้นชัน จะน�ำไปนึ่งหรือต้มก่อนเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และสะดวกในการท�ำให้แห้ง
• สมุนไพรที่เป็นใบ ล้างให้สะอาดและท�ำให้แห้ง
• เปลือกต้น ตัดเป็นชิ้นๆ และท�ำให้แห้ง
• สมุนไพรที่เป็นเนื้อไม้ ตัดเป็นชิ้นและท�ำให้แห้ง
• ดอก แยกสิ่งปลอมปนออก และท�ำให้แห้ง
• ผล ล้างด้วยน�้ำ ผลบางชนิดต้องผ่าก่อนน�ำไปท�ำให้แห้ง เช่น ลูกจันทน์เทศ
• เมล็ด สมุนไพรบางชนิดต้องแยกเมล็ดออกจากผลแห้ง เช่น ลูกกระวาน บางชนิดแยกออกจากผลสด
ล้างให้สะอาด และท�ำให้แห้ง เช่น เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดมะขาม เมล็ดส้ม เมล็ดฟักทอง เป็นต้น
บางชนิดจะน�ำผลไปต้มก่อนจึงแยกเมล็ดออกมาหั่น แล้วจึงท�ำให้แห้ง เช่น หมาก
ดังนั้น การปลูกวัตถุดิบสมุนไพรไว้แปรรูปเอง และมีวิธีการเก็บสมุนไพรไม่ให้ปนปลอม จะท�ำให้ไม่ต้องท�ำ
ความสะอาดหลายครั้ง ซึ่งอาจท�ำให้สูญเสียสารส�ำคัญที่เป็นสรรพคุณทางยา  นอกจากสิ่งปนปลอมซึ่งสามารถแยกออก
จากสมุนไพรได้งา่ ยแล้ว สิง่ ปนเปือ้ นอืน่ ๆ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งก�ำจัด หรือลดปริมาณให้อยูใ่ นเกณฑ์ทปี่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ได้แก่  
ฝุ่นละออง  เชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา สารพิษจากเชื้อโรค หรือ เชื้อราที่มีอันตรายมาก เช่น อะฟลาท็อกซิน
(aflatoxin) ซึ่งมักตรวจพบในสมุนไพรจ�ำนวนมากที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด  รวมถึงสารพิษตกค้าง ได้แก่ ยาฆ่าแมลงและ
ยาฆ่าหญ้า หรือโลหะหนักในดิน
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4. การลดขนาดสมุนไพร : การหั่น/สับ
สมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ หนา หรือมีเนื้อแข็ง เช่น รากหรือล�ำต้นใต้ดิน เปลือกไม้ เนื้อไม้ ต้องตัดให้เล็ก    
หรือบางลง เพื่อให้แห้งง่าย และสะดวกในการเก็บรักษา ในกรณีที่เป็นผล ควรหั่นหรือฝานเป็นชิ้นบางๆ ก่อนท�ำให้แห้ง
กรณีต้องเตรียมสมุนไพรเป็นผง อาจหั่นเป็นชิ้น ความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร กว้างและยาวประมาณ
1.5 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการบดเป็นผง
การหั่นหรือสับยา ควรสับบนถาด หรือภาชนะรอง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งสกปรก
5. การท�ำให้สมุนไพรแห้ง
การเก็บสมุนไพรไว้ใช้ได้นานๆ จะต้องท�ำให้สมุนไพรแห้งโดยกรรมวิธีที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
จากเชื้อราและแบคทีเรีย ท�ำให้เกิดการสูญเสียสารส�ำคัญและเน่าเสีย
วิธีท�ำให้แห้ง โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ
ก. การตาก การท�ำให้สมุนไพรแห้ง อาจใช้วิธีการตากแดด หรือผึ่งในร่ม ขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร
ข. การอบ ควรใช้ตู้อบที่มีพัดลมระบายอากาศ และควรเลือกอุณหภูมิให้เหมาะสมกับส่วนของพืช
(part used)
ตารางที่ 1 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพสมุนไพรและส่วนของสมุนไพร
สมุนไพร/ส่วนของสมุนไพร

อุณหภูมิที่ควรใช้/ไม่ควรเกิน (°C)

ดอก ใบและพืชล้มลุกที่ใช้ทั้งต้น
เปลือกต้น เนื้อไม้ ราก และกิ่ง
ผล (ควรผ่า) และเมล็ด
สมุนไพรที่มีสารระเหยง่าย

ไม่เกิน 20 - 40
ไม่เกิน 30 - 65
ไม่เกิน 70 – 90
ไม่เกิน 30

   ที่มา : คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เทคนิคการท�ำสมุนไพรให้แห้ง
1. ควรเกลีย่ สมุนไพรให้แผ่บางๆ บนภาชนะ ถ้าซ้อนทับกันหนาจะท�ำให้เกิดความร้อน สมุนไพรจะมีสดี ำ 
�
และท�ำให้คุณภาพลดลง
2. ดอก ควรท�ำให้แห้งโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ถนอมสีของดอกให้คงเดิม โดยวางกระจายบนกระดาษขาว ถ้าเป็น
ดอกที่มีกลิ่นหอม ควรผึ่งในร่มซึ่งมีอากาศถ่ายเทดี หรือ ตากแดดช่วงสั้นๆ แดดไม่จัดมาก เพื่อป้องกัน
เชื้อรา ดอกบางชนิดอาจมัดรวมกันและแขวนตากไว้บนราว
3. ใบ อาจท�ำให้แห้งด้วยวิธีเดียวกับดอก ใบที่อุ้มน�้ำไว้มากอาจเพิ่มความร้อนในการอบสูงกว่าปกติ
4. พืชล้มลุก หรือพืชที่ใช้ทั้งต้น ถ้าไม่อุ้มน�้ำมาก อาจมัดรวมเป็นก�ำแล้วตากแห้ง
5. รากและล�ำต้นใต้ดิน เวลาตากหรืออบแห้งในตู้ ควรหมั่นกลับสมุนไพรบ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อรา
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6. การเก็บสมุนไพร
แมลง ความชืน้ แบคทีเรีย และเชือ้ รา เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้สมุนไพรเสือ่ มคุณภาพได้เร็ว การเก็บสมุนไพร
ให้อยู่ได้นาน ควรปฏิบัติดังนี้
6.1 ควรเก็บในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดสนิท   ปิดฉลากระบุชื่อสมุนไพร และวันที่เตรียมวัตถุดิบ
ถ้ามีปริมาณมาก ควรแยกเก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมหลายๆ ใบ จะดีกว่าเก็บในภาชนะใหญ่ๆ เพราะการเปิดภาชนะ
หลายๆ ครั้ง สมุนไพรจะดูดความชื้น และท�ำให้แมลง แบคทีเรีย และเชื้อรา เข้าไปท�ำลายได้ง่ายขึ้น ท�ำให้สมุนไพร
เสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น
6.2 เก็บภาชนะบรรจุสมุนไพรไว้ในที่สะอาด เย็น ไม่ชื้น และอากาศถ่ายเทดี
6.3 สถานที่เก็บสมุนไพร ต้องสามารถป้องกันแมลงได้ โดยท�ำได้ดังนี้
• ท�ำความสะอาดและจัดสภาพโรงเก็บให้แห้งและเย็น อย่าให้มเี มล็ดพืช หรือสิง่ ทีเ่ ป็นอาหารของ
แมลงตกหล่นบนพื้น
• ลดความชื้นของสมุนไพรให้ต�่ำกว่า 8%
• การใช้ความร้อนท�ำลาย โดยเก็บเมล็ดพืชที่อุณหภูมิประมาณ 42 °C ติดต่อกันจะท�ำให้แมลง
หยุดการเจริญเติบโตหรือบางชนิดตายได้ และตายหมดที่อุณหภูมิ 55-60 °C ติดต่อกัน                
12 ชั่วโมง หรืออุณหภูมิ 65  °C เป็นเวลา 15 นาที
• การใช้ความเย็นจัด แมลงจะหยุดการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิต�่ำกว่า 12 °C และตายหมดที่
อุณหภูมิ –2 ถึง –5 °C
• การท�ำให้แมลงไม่ได้รบั ออกซิเจน โดยเก็บในภาชนะมิดชิดหรือพ่นก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในภาชนะ
บรรจุสมุนไพร
• การใช้รังสีแกมม่า ใช้รังสีแกมม่าขนาด 0.2-0.7 กิโลเกรย์ สามารถท�ำลายไข่แมลงและควบคุม
การแพร่พันธุ์ของแมลงอย่างได้ผล ทั้งนี้ต้องบรรจุผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด
ฉลากวัตถุดิบสมุนไพร
ชื่อสมุนไพร ……………..............…………………..จำ�นวน ………...........………kg./ ถุง
Lot.No. ………………...……….......…วันที่ปลูก ……………...........…........………………
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ………….......……วันที่บรรจุ………………..................……………....
ผู้ผลิต / ผู้ขาย ……………………..………………………………............................………..
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างฉลากวัตถุดิบสมุนไพร

84

คู่มือ

การผลิต
และประกันคุณภาพเภสัชตำ�รับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555

(ข)		 วัตถุดิบสมุนไพรที่จัดซื้อ/จัดหา เข้ามาสู่กระบวนการผลิต
1. การควบคุมการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบสมุนไพร (Procurement Control)
การจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อน�ำมาใช้ในการผลิตยา เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ ที่ผู้ที่ท�ำหน้าที่จัดซื้อ/
จัดหาจะต้องมีความรูใ้ นวัตถุดบิ สมุนไพรและแหล่งปลูกวัตถุดบิ สมุนไพร  การควบคุมการจัดซือ้ จะท�ำให้แน่ใจได้วา่ วัตถุดบิ
สมุนไพรที่ซื้อมีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (acceptable quality level; : AQL)
• ฝ่ายจัดซื้อจะรับผิดชอบในการจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรทุกชนิดที่น�ำมาใช้ในการผลิตยา
• กรณีสั่งซื้อ จะสั่งจากผู้ขายที่ผ่านการพิจารณาแล้ว (approved vender list; : AVL)  เพื่อให้แน่ใจว่า
จะได้วตั ถุดบิ สมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยฝ่ายจัดซือ้ และฝ่ายควบคุมคุณภาพจะท�ำการคัดเลือกผูจ้ ำ� หน่าย
และฝ่ายจัดซือ้ จัดท�ำทะเบียนผูข้ ายทีไ่ ด้คดั เลือก และท�ำส�ำเนาแจกจ่ายฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แผนก
รับวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต
• วัตถุดิบสมุนไพรที่รับเข้ามาจะต้องมีคุณภาพตามข้อก�ำหนด ที่ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(การจัดท�ำเอกสารข้อก�ำหนดเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ)
• ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในข้อก�ำหนด จะต้องทบทวนกับผู้ขายก่อนที่จะเริ่มใช้
ตารางที่ 2 ตัวอย่างทะเบียนผู้ขายที่ได้คัดเลือก (Approved vender list : AVL)
ชื่อผู้ขาย
บ้านดงบัง
จ.ปราจีนบุรี

รายชื่อวัตถุดิบ
สมุนไพร
ขมิ้นชัน
ฟ้าทะลายโจร

วันที่อนุมัติ
ข้อกำ�หนด
10-05-54
10-05-54

วันที่ทบทวน
ข้อกำ�หนด
13-05-54
13-05-54

วันที่ผู้ขาย
ผ่านการคัดเลือก
15-05-54
15-05-54

หมายเหตุ

2. การควบคุมการรับวัตถุดิบสมุนไพร (Receiving Control)
ฝ่ายรับวัตถุดบิ จะรับผิดชอบในการรับวัตถุดบิ สมุนไพร ทีน่ ำ� มาส่งตามการสัง่ ซือ้ การควบคุมการรับวัตถุดบิ
สมุนไพร มีขั้นตอนดังนี้
การตรวจสอบทั่วไปก่อนที่จะมีการรับ ได้แก่
• ตรวจดูความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ และการปิดผนึก หากพบว่าภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ
ได้รับความเสียหาย หรือมีปัญหาอื่นที่อาจมีผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร ต้องบันทึกไว้ และ
รายงานให้ฝา่ ยควบคุมคุณภาพทราบเพือ่ ท�ำการตรวจสอบ โดยเฉพาะการปิดผนึกถ้าพบว่าถูกท�ำลาย
แสดงว่าอาจมีการเปิดออกระหว่างการขนส่ง
• ตรวจดูว่ามีความถูกต้องตรงกันระหว่างใบสั่งซื้อ ใบส่งของ และฉลากของผู้จ�ำหน่าย
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• ตรวจดูความสะอาดของภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ และควรท�ำความสะอาดก่อนตามความจ�ำเป็น
สิ่งห่อหุ้มที่ไม่จ�ำเป็นให้เอาออก
• ในกรณีที่วัตถุดิบสมุนไพรที่ส่งมามีหลายรุ่นการผลิต ให้จัดแยกแต่ละรุ่นการผลิตให้เป็นสัดส่วน เพื่อ
สะดวกต่อการบันทึกการรับ การให้หมายเลขรหัสการรับ การสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ และอนุมัติ
การใช้
• เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้ติดฉลากที่แสดงสถานภาพการกักกัน (quarantine label) ซึ่งเป็นสีเหลือง   
และจัดเก็บกักกันไว้เพื่อรอผลการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ และจัดท�ำเอกสารบันทึกต่างๆ
ได้แก่ บันทึกในสมุดบันทึกการรับวัตถุดิบสมุนไพร (receiving logbook) ท�ำรายงานการรับวัตถุดิบ
สมุนไพร (material receiving report) ส�ำหรับวัตถุดิบสมุนไพรแต่ละชนิดและแต่ละรุ่นการผลิตที่
รับเข้ามา รายงานการรับนี้จะท�ำส�ำเนาและส่งให้แก่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อด�ำเนินการสุ่มตัวอย่าง
ไปตรวจวิเคราะห์ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ (ค) การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร)
สมุดบันทึกการรับวัตถุดิบสมุนไพร จะมีหมายเลขหน้าของสมุดเรียงตามล�ำดับ ในช่องซ้ายสุดของสมุดจะเป็น
ช่องของการให้หมายเลขรหัสการรับ (receiving code) ส�ำหรับวัตถุดบิ สมุนไพรทีร่ บั เข้ามาแต่ละครัง้ ตามล�ำดับของเวลา
หมายเลขรหัสการรับนี้จะใช้ติดตามวัตถุดิบสมุนไพรนั้นไปจนตลอดกระบวนการผลิต ท�ำให้สามารถตรวจสอบกลับได้
หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
สมุดบันทึกการรับวัตถุดิบสมุนไพร ควรมีการบันทึกข้อมูลต่อไปนี้
• ชื่อสมุนไพร ตามใบส่งของและที่ภาชนะบรรจุ
• ชื่อที่ใช้เป็นการภายใน และ/หรือ รหัสของวัตถุดิบสมุนไพร (ถ้าแตกต่างจากข้อแรก)
• วันที่รับ
• ชื่อผู้จ�ำหน่ายหรือผู้ผลิต
• เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตของผู้ผลิตหรือรหัสอ้างอิง
• ปริมาณทั้งหมด และจ�ำนวนหน่วยหีบห่อบรรจุที่รับ
• การให้หมายเลขรหัสการรับ
• ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น สภาพของหีบห่อบรรจุ)
แต่อย่างไรก็ตามแต่ละโรงพยาบาล สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้
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วันที่
รับ

รหัสการรับ ชื่อวัตถุดิบ รหัส
Receiving สมุนไพร วัตถุดิบ
No.
สมุนไพร

จำ�นวน

จำ�นวน
ภาชนะ

เลขที่ เลขที่ใบส่ง ผู้ขาย /
รุ่นการ
วัตถุดิบ
ผูผ้ ลิต
ผลิตของ
วัตถุดิบ

ตารางที่ 3 ตัวอย่างสมุดบันทึกการรับวัตถุดิบสมุนไพร (raw materials receiving logbook)
รายงาน
การรับ
เลขที่

วันที่
รับรอง
โดย QC

ตำ�แหน่ง หมายเหตุ
จัดเก็บ

การผลิต
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ชื่อวัตถุดิบสมุนไพร (Material Name) ………………………………...............................…… รหัส (Code No.)…….....………………
คำ�แนะนำ�
1. เขียนรายงานการรับแยกกันแต่ละใบสำ�หรับวัตถุดิบสมุนไพรที่ส่งมาแต่ละครั้ง และแต่ละรุ่นการผลิตของผู้ส่งมอบ
(supplier’s batch number)
2. เก็บสำ�เนา 1 ฉบับ ไว้ในแฟ้มรายงานการรับวัตถุดิบสมุนไพร และส่งสำ�เนาอีก 3 ฉบับไปยังฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เมื่อทำ�การตรวจสอบเสร็จ ให้บันทึกผลการตรวจสอบในรายงานนี้ว่า “ปล่อยผ่าน (Released)”
หรือ“ไม่ผ่าน (Rejected)” และเก็บสำ�เนา 1 ฉบับไว้ในแฟ้ม ส่วนอีก 2 ฉบับส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายคลังวัตถุดิบ
วันที่รับ (Date Received)  ……………………………………………………………………..................................................……………..…..
ใบสั่งซื้อเลขที่ (Purchasing Order No.) ………………………………………………………………………...........................................…..
ใบส่งวัตถุดิบเลขที่ (Invoice No.) ………………………………………………………………………………...................................................
ชื่อผู้ขาย (Supplier) ……………………………………………………………………………………………….....................................................
เลขที่รุ่นการผลิตของวัตถุดิบสมุนไพร (Supplier’ s batch number) ……………………..................…………………............……..
จำ�นวนที่รับ (Quantity Received ) ……………………………………………………………………….............................................……….
จำ�นวนภาชนะ (Number of containers) ………………………………………………………….............................……….……............…
รหัสการรับเลขที่ (Receiving No.) ……………………………………………………………………….................................................………
สภาพทั่วไปของวัตถุดิบสมุนไพร และการขนส่ง ……………………………………………………………..............................................….
ลงชื่อผู้รับวัตถุดิบสมุนไพร (Received by) ……………………………………..…................…............….วันที่ ………..............…………
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
สรุปผลการตรวจสอบ                ปล่อยผ่าน (Released)                   ไม่ผ่าน (Rejected)
หมายเหตุ    ……………………………………………………………………………………………................................................………
ผู้วิเคราะห์ ………................….…………วันที่ ………......………    ผู้อนุมัติ ………................….…………วันที่ ………........……

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรายงานการรับวัตถุดิบสมุนไพร
Material …………………………….........................………. Code No. ……………………...…
Receiving No. ………………...……………… Container No. …......….… of ….........……
Sample by …………………........……………….. Date Sampled ……………….........…….

QUARANTINE
ภาพที่ 4 ตัวอย่างฉลากแสดงสถานภาพการกักกัน (quarantine label)
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ในกรณีที่โรงพยาบาลสั่งซื้อวัตถุดิบสมุนไพรมาเป็นชิ้น  จ�ำเป็นจะต้องมีการวางแผนน�ำไปบดร่อนเพื่อลดขนาด
เป็นระยะๆ ให้เพียงพอกับการผลิตตามแผนการผลิต  โดยต้องค�ำนึงถึงความคุม้ ค่า ระยะเวลาในการบดร่อน  และแผนการ
ผลิต เนื่องจากเมื่อสมุนไพรถูกบดร่อนจนมีขนาดเล็กมากเท่าใด จะมีโอกาสปนเปื้อนความชื้น จุลชีพ และสิ่งปลอมปน
อื่นได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
การเตรียมสมุนไพรก่อนการบดร่อน สามารถท�ำได้ดังนี้
• สมุนไพรทีเ่ ป็นผงละเอียด ควรอยูใ่ นสภาพแห้งกรอบ จึงจะบดได้ดี อาจทดสอบความกรอบได้งา่ ยๆ โดยลอง
หักสมุนไพรว่าหักได้ง่ายหรือไม่ หรือลองป่นด้วยมือว่าเป็นผงได้ง่ายหรือไม่
• สมุนไพรก่อนบดควรมีความชื้นไม่เกิน 5 %
• โดยปกติไม่ควรสัง่ ซือ้ สมุนไพรทีบ่ ดเป็นผง เพราะอาจมีการปลอมปนและปนเปือ้ นสิง่ สกปรกได้งา่ ย อีกทัง้ ยัง
หมดอายุเร็วด้วย
• สมุนไพรทีย่ งั ไม่ได้บดจะคงสภาพเดิมได้ดกี ว่าสมุนไพรทีบ่ ดเป็นผง เพราะผงยามีพนื้ ผิวมากกว่า ท�ำให้มโี อกาส
สัมผัสความชื้น แสง อากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเสื่อมสลายของสารส�ำคัญในสมุนไพร
ได้มากกว่า
เทคนิคการบดร่อนสมุนไพร
• การบดร่อนสมุนไพรทีถ่ กู วิธี ควรบดทัง้ หมดโดยไม่ทงิ้ ส่วนทีร่ อ่ นไม่ผา่ นแร่ง เนือ่ งจากส่วนต่างๆ ของสมุนไพร
ถูกบดเป็นผงได้ยากง่ายแตกต่างกัน และมีองค์ประกอบทางเคมีในแต่ละส่วนไม่เท่ากัน เช่น ฟ้าทะลายโจร
ใช้สว่ นทีอ่ ยูเ่ หนือดินเป็นยา แต่สารส�ำคัญประเภทแลคโตน (lactone) จะมีอยูใ่ นส่วนใบมากกว่าในส่วนของ
ล�ำต้น ถ้าเก็บใช้แต่สว่ นของสมุนไพรทีบ่ ดเป็นผงได้งา่ ยเท่านัน้ จะท�ำให้ได้ผงยาทีม่ สี ารส�ำคัญไม่เท่ากันทุกครัง้
• ไม่ควรบดสมุนไพรต่อเนื่องโดยไม่ร่อนผงยาออกเป็นระยะๆ เพราะจะท�ำให้ได้ผงยาที่ละเอียดเกินต้องการ
และท�ำให้เกิดความร้อนระหว่างการบด ท�ำให้สารประกอบจ�ำพวกน�้ำมันที่มีอยู่ในผงยาออกมา ท�ำให้ผงยา
อัดกันแน่น ร่อนผ่านตะแกรงได้ยาก
ขนาดของสมุนไพร
• สมุนไพรอาจถูกบดเป็นผงยาขนาดต่างกันขึ้นกับรูปแบบยา เครื่องมือผลิตยา และกรรมวิธีการผลิตยา
• ผงยาที่บรรจุในแคปซูล หรือที่จะเตรียมผลิตเป็นยาเม็ด ควรเป็นผงละเอียดมาก โดยอย่างน้อยต้องผ่านแร่ง
ขนาดเบอร์ 60 ได้หมด
• สมุนไพรที่น�ำไปสกัด ขนาดผงยาจะขึ้นกับความแข็งของสมุนไพร (หากเป็นสมุนไพรที่มีความแข็งมากควร
บดให้มีขนาดละเอียดกว่าสมุนไพรที่มีความแข็งน้อยกว่า) คุณสมบัติการละลายของสารส�ำคัญในสมุนไพร
วิธีการสกัด ระยะเวลาการหมัก และความแรงของยา
• ถ้าเป็นยาชงที่บรรจุผงยาในถุงชา ควรบดผงยาให้เข้าเกณฑ์อย่างหยาบ โดยร่อนผ่านแร่งขนาดเบอร์ 40 ได้
หมด หรือ ผ่านแร่งขนาดเบอร์ 60 ได้ไม่เกินร้อยละ 40
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(ค)

การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร
ต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรทุกชนิด (specification of raw materials) ที่น�ำมาใช้งาน
ทั้งที่เป็นตัวยาส�ำคัญ และตัวยาช่วย ถ้าเป็นวัตถุดิบสมุนไพรตามข้อก�ำหนด (monographs) ของต�ำรายาที่รัฐมนตรี
ประกาศ ให้อ้างอิงข้อก�ำหนดนั้นๆ แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของต�ำรายา ให้ใช้ข้อก�ำหนด
มาตรฐานที่จัดท�ำโดยผู้ผลิตนั้น หรือโดยองค์การอนามัยโลก และเภสัชต�ำรับของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เสนอ         
ข้อก�ำหนดโดยทั่วไปในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบเครื่องยา  ดังนี้
1. ชื่อสมุนไพร
วัตถุดิบสมุนไพรต้องก�ำหนดเป็นชื่อสากล โดยทั่วไปนิยมใช้ชื่อเป็นภาษาละติน ตัวอย่างเช่น ขมิ้นชัน
Curcuma longa L. วงศ์ Zingiberaceae
2. แหล่งก�ำเนิด
ต้องระบุแหล่งที่มา วิธีการปลูก ระยะเวลาเก็บเกี่ยว วิธีเก็บเกี่ยว กรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ
และเก็บรักษา เป็นต้น
3. ส่วนที่ใช้
วัตถุดิบสมุนไพรต้องก�ำหนดส่วนที่ใช้  อาจจะเป็น ใบ ดอก ราก ผล เหง้า หรือทั้งต้น
4. ลักษณะของตัวอย่าง
การตรวจสอบลักษณะของตัวอย่าง จะช่วยในการพิจารณาว่า มีสมุนไพรชนิดอื่นปนปลอมมา หรือมีการ
ปนปลอมของส่วนอื่นของสมุนไพรนั้นๆ หรือไม่
4.1 การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท คือ
4.1.1 ลักษณะมหภาค คือ ลักษณะภายนอกของวัตถุดิบสมุนไพร เช่น รูปร่าง ขนาด ลักษณะผิว
นอก รอยหัก รอยย่น สีเนื้อในของสมุนไพร ตรวจสอบโดยดูลักษณะภายนอกที่เห็นด้วย
ตาเปล่า หรือการใช้แว่นขยาย และโดยการใช้สัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การดูสีทั้งภายในและ
ภายนอก การดมกลิ่น การชิมรส การฟังเสียงหักหรือแตก การสัมผัส

ภาพที่ 5 เหง้าขมิ้นชันที่ใช้ควรมีสีเหลืองถึงสีน�้ำตาลเหลือง
4.1.2 ลักษณะทางจุลภาค  คือ ลักษณะเซลล์และเนือ้ เยือ่ ทีเ่ ห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น การเรียง
ตัวของเนื้อเยื่อต่างๆ ลักษณะเซลล์และส่วนประกอบภายในเซลล์ การตรวจสอบโดยการตัด
ชิ้นส่วนของสมุนไพรให้บางมากๆ โดยอาจตัดตามขวางหรือตามยาว
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2
3
4
5
6
7

ก. ไดอะแกรมของสมุนไพร
    ภาคตัดขวาง
2 มิลลิเมตร

ก

7
10

ข. พาเรงคิมาของเหง้าสด

11
ข
100 ไมครอน
12

ค. พาเรงคิมาของสมุนไพร

9
ค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
2
3
4

ไดอะแกรมของสมุนไพร
ขนแบบเซลล์เดียวปลายแหลม
เนื้อเยื่อชั้นผิว
เนื้อเยื่อชั้นรองจากผิว
คอร์ก
พาเรงคิมาของคอร์เทกซ์
มัดท่อล�ำเลียง
เนื้อเยื่อชั้นในสุด
พาเรงคิมาของสตีล
หยดน�้ำมัน
เม็ดแป้ง
สารสีเหลืองส้ม
ก้อนแป้งสีเหลือง

5

6

7
8
6

11

00 ไมครอน

100 ไมครอน

ที่มา: ขมิ้นชัน มาตรฐานสมุนไพรไทยเล่มที่ 2

ภาพที่ 6 จุลกายวิภาคของเหง้าขมิ้นชัน
• ตรวจสอบลักษณะของผงยา เพือ่ ดูคณ
ุ ลักษณะจ�ำเพาะ เพราะสมุนไพรบางชนิดเมือ่ ถูกบดเป็นผงแล้ว จะยังคง
ลักษณะของเซลล์ หรือส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นสมุนไพรชนิดใด

100 ไมครอน

พาเรงคิมา

เวสเซลแบบต่างๆ

เนื้อเยื่อชั้นผิวและ
เนื้อเยื่อชั้นรองผิว

50 ไมครอน

เม็ดแป้ง

100 ไมครอน

เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านพื้นผิว

ที่มา: ขมิ้นชัน มาตรฐานสมุนไพรไทยเล่มที่ 2

		

ขนแบบเซลล์เดียว
ปลายแหลม

ภาพที่ 7 ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของผงขมิ้นชัน
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		 4.2 การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีของวัตถุดิบสมุนไพร โดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเทคนิค chromatography  ซึ่งเป็นวิธีการแยกสารผสมโดยอาศัย 2 วัฏภาค คือ วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase)
และวัฏภาคคงที่  (stationary phase) ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกัน โดยคุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ ความมีขั้ว  (polarity) สารใด
ในสารผสมมีขั้วคล้ายกับวัฏภาคคงที่ จะอยู่กับวัฏภาคคงที่ได้มากกว่า ส่วนสารใดมีขั้วต่างจากวัฏภาคคงที่ จะเคลื่อนที่
ไปตามวัฏภาคเคลื่อนที่ได้มากกว่า
• เทคนิค chromatography  ที่นิยมคือ ชนิด Thin-Layer Chromatography (TLC) หรือ High
Performance Liquid Chromatography (HPLC)
• เทคนิค TLC ใช้ในการตรวจสอบทางเคมีเบื้องต้นเพื่อหากลุ่มสารส�ำคัญในสมุนไพร เนื่องจาก
ไม่มีพืชสมุนไพรใดที่มีองค์ประกอบและปริมาณสารที่เหมือนกันทุกอย่าง ท�ำให้ได้ผลการตรวจ
สอบหรือลักษณะ chromatogram เฉพาะตัว เปรียบเสมือนกับลายพิมพ์นิ้วมือ  (fingerprint)
ของสมุนไพรนั้น ดังนั้นเทคนิค TLC จึงใช้ในการตรวจสอบเอกลักษณ์และตรวจหาสิ่งปลอมปน
ในตัวอย่างได้

TLC Chromatogram ของขมิ้นชัน ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต
(A); ความยาวคลื่นแสง 254 นาโนเมตร (B); ความยาวคลื่นแสง 366 นาโนเมตร
ที่มา : ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย

ภาพที่ 8 TLC Chromatogram ของขมิ้นชัน
5. ปริมาณสารส�ำคัญหรือสารเปรียบเทียบ
การหาปริมาณสารส�ำคัญหรือสารออกฤทธิ์ (Determination of active constituent) ในสมุนไพรที่  
ทราบชนิดของสารส�ำคัญหรือสารออกฤทธิ์ สามารถใช้วธิ เี ฉพาะเพือ่ ตรวจหาปริมาณของสารเหล่านัน้ ได้ ท�ำให้การประเมิน
คุณภาพของสมุนไพรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วิธี TLC หรือ HPLC
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หลักการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดย Thin-Layer Chromatograph

TLC Chromatogram ของสารสกัดจากเหง้าขมิ้นชัน บันทึกภายใต้แสงธรรมชาติ (แถวที่ 1-5 คือ สารมาตรฐาน curcuminoids
ปริมาณ 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5 และ 1 ไมโครกรัมต่อจุด ตามล�ำดับ แถวที่ 6-7 คือ สารตัวอย่าง)
ที่มา : ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย

ภาพที่ 9 การวิเคราะห์สารสกัดขมิ้นชันด้วยวิธี TLC
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Densitogram ที่ตรวจวัดได้จาก TLC  chromatogram ในรูปข้างต้น โดยใช้ความยาวคลื่นแสง 420 นาโนเมตร
(แถวที่ 1-5 คือ สารมาตรฐาน curcuminoids ปริมาณ 0.0625 , 0.125 , 0.25 , 0.5 และ 1 ไมโครกรัมต่อจุด
ตามล�ำดับ แถวที่ 6-7 คือ สารตัวอย่าง)

กราฟมาตรฐานของ curcumin, desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin
ในระบบที่ตรวจวัดด้วยความยาวคลื่นแสง 254 นาโนเมตร แสดงความสัมพันธ์แบบ polynomial
ที่มา : ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย

ภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์สารและกลุ่มของสารในขมิ้นชันด้วย TLC
6. สิ่งแปลกปลอม (Foreign Matters)
ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบสมุนไพรเป็นการตรวจหาส่วนของวัตถุดิบสมุนไพรที่เภสัชต�ำรับไม่ได้
ระบุไว้ เช่น เชื้อรา แมลง ฝุ่น หิน ดิน ทราย หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ
สุ่มตัวอย่างจ�ำนวน  100-500 กรัม น�ำมาเกลี่ยในภาชนะแบนราบ คัดแยกสิ่งแปลกปลอมออกด้วยมือโดย
ดูด้วยตาเปล่า หรือแว่นขยาย ชั่งน�้ำหนักสิ่งแปลกปลอม และค�ำนวณหาน�้ำหนักร้อยละของสิ่งแปลกปลอมในตัวอย่าง  
โดยทั่วไปไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมเกินร้อยละ 2
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการหาสิ่งแปลกปลอมในขมิ้นชัน
7. ปริมาณเถ้า (Ash Content)
การตรวจหาปริมาณเถ้า (ash content) เป็นการหาสิ่งที่คงเหลืออยู่หลังจากการเผาสมุนไพรที่อุณหภูมิ
ทีก่ ำ� หนด ซึง่ โดยมากเป็นสารประกอบอนินทรียท์ มี่ อี ยูใ่ นสมุนไพรตามธรรมชาติและทีต่ ดิ มา  รวมถึงสารประกอบอินทรีย์
ที่เติมลงไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการปนปลอมด้วยการหาปริมาณเถ้าชนิดต่างๆ ในสมุนไพร จะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพ
และความสะอาดของสมุนไพร โดยสมุนไพรแต่ละชนิดมีปริมาณเถ้าชนิดต่างๆ แตกต่างกัน
• การตรวจหาปริมาณเถ้าทั้งหมด (Total Ash Content) หาจากการเผาสมุนไพรจนกระทั่งไม่มี
คาร์บอนหลงเหลืออยูท่ อี่ ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 450 °C เป็นปริมาณเถ้าทัง้ หมดทีเ่ กิดจากเนือ้ เยือ่ วัตถุดบิ สมุนไพร
และอาจเกิดจากสิ่งปนปลอมอื่นๆ เช่น ดิน ทราย เป็นต้น
• การตรวจหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (Acid-insoluble Ash Content) หาจากการต้มเถ้า
ทั้งหมดกับกรดเกลือเจือจาง กรองและเก็บส่วนที่ไม่ละลายมาเผาที่ 550-700 °C จนน�้ำหนักคงที่       
หากมีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดสูง เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในสมุนไพรนั้นมีหิน ดิน ทรายปะปนมาก
เนื่องจากเถ้าที่ไม่ละลายในกรด โดยมากประกอบด้วยซิลิกา
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการหาปริมาณเถ้าทั้งหมดในขมิ้นชัน
8. ปริมาณความชื้น (Moisture Content)
วัตถุดบิ สมุนไพรทีน่ ำ� มาใช้ ถึงแม้จะผ่านกระบวนการท�ำให้แห้งก่อนแล้วก็ตาม โดยมากมีนำ�้ ในปริมาณหนึง่
ในระหว่างการเก็บรักษา เนื่องจากสมุนไพรสามารถดูดความชื้นเข้าไปได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของน�้ำผลึก (water of
crystallization) หรือน�้ำที่ถูกดูดซับบนผิวของสมุนไพร (adsorbed form) ดังนั้นจึงมีการก�ำหนดปริมาณน�้ำที่อนุญาต
ให้มีได้ในสมุนไพร โดยทั่วไปก�ำหนดให้มีปริมาณน�้ำ/ความชื้นได้ไม่เกิน 8 % หากมีปริมาณมากกว่าที่ก�ำหนด สมุนไพร
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี หรือเกิดการสลายตัวได้ และจัดว่าเป็นสิ่งปนปลอมเนื่องจากท�ำให้
เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบส�ำคัญที่มีอยู่ลดลง เมื่อคิดเทียบกับน�้ำหนักของสมุนไพรทั้งหมด
วิธีการตรวจหาปริมาณความชื้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร โดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ
		 1. Gravimetric Method เป็นวิธีหาปริมาณความชื้นในสมุนไพรโดยการอบสมุนไพรให้แห้งสนิท
แล้วตรวจหาน�้ำหนักที่หายไป (loss on drying) วิธีนี้ท�ำได้ง่าย เหมาะสมส�ำหรับสมุนไพรที่ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ
ที่ระเหยได้นอกจากน�้ำ
		 2. Azeotropic Distillation Method เป็นวิธีหาปริมาณความชื้นในสมุนไพรโดยการวัดปริมาณ
ของน�้ำ  (water content) ที่ได้จากการกลั่น เหมาะกับสมุนไพรที่มีองค์ประกอบอื่นที่ระเหยได้นอกเหนือจากน�้ำ  เช่น
สมุนไพรที่มีน�้ำมันหอมระเหย
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ภาพที่ 13 ขั้นตอนการตรวจหาน�้ำหนักที่หายไปในวัตถุดิบสมุนไพรโดยวิธี Gravimetric

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการตรวจหาปริมาณความชื้นในสมุนไพรโดยการใช้เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ
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9. ปริมาณของสารสกัด
การตรวจหาปริมาณสารสกัดด้วยตัวท�ำละลายทีก่ ำ� หนด (solvent extractive content) ใช้เป็นเครือ่ งบ่งชี้
ถึงความบริสุทธิ์ โดยวัดปริมาณขององค์ประกอบบางกลุ่มที่มีอยู่ในสมุนไพรโดยประมาณ ใช้ในการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพรขั้นต้น ในกรณีที่หาวิธีเฉพาะไม่ได้ ซึ่งท�ำได้โดยการสกัดสมุนไพรด้วยตัวท�ำละลายที่ก�ำหนด จนกระทั่งการสกัด
สมบูรณ์ น�ำสารสกัดที่ได้มาระเหยตัวท�ำละลายออกมาจนได้น�้ำหนักคงที่
• การหาปริมาณสารสกัดที่ละลายในน�้ำ
• การหาปริมาณสารสกัดที่ละลายในแอลกอฮอล์

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการหาปริมาณสารสกัดที่ละลายในน�้ำของวัตถุดิบสมุนไพร
10. การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
เนื่องจากสมุนไพรมีสารอาหารสะสมอยู่มาก และสามารถดูดความชื้นเข้าไปได้ จึงมักพบเชื้อจุลินทรีย์
โดยเฉพาะเชื้อรา ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษ วิธีการตรวจหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ใช้กันทั่วไปมี 3 วิธี ดังนี้
• วิธีใช้จานเลี้ยงเชื้อ (Plate method)
• วิธีใช้หลอดทดลอง (Multiple-tube method)
• วิธีกรองผ่านเยื่อแผ่นบาง (Membrane-filtration method)
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ภาพที่ 16 ขั้นตอนการหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
ตารางที่ 4 ปริมาณจุลินทรีย์ที่อาจมีได้ในยาเตรียมจากสมุนไพร ที่ก�ำหนดโดยต�ำรายาไทย
			 (Thai Pharmacopoeia Volume II 2011)
Category
Types
Requirements
1.
Preparations from crude drug
extracts which underwent
a process for reduction of
micro-organisms.
A. Preparations for oral use. - Total aerobic microbial count: not more than 5x103 CFU
per g or per ml and total combined yeasts and moulds
count: not more than 5x102 CFU per g or per ml.
- Bile-tolerant gram-negative bacteria: not more than 102
probable number of bacteria per g or per ml.
- Absence of Escherichia Coli per g or per ml.
- Absence of Salmonella spp. per 10 g or per 10 ml.
B. Topical preparations for - Total aerobic microbial count: not more than 5 x102 CFU
intact skin.
per g or per ml and total combined yeasts and moulds
count: not more than 5x101 CFU per g or per ml.
- Absence of Pseudomonas aeruginosa  and
Staphylococcus aureus per g or per ml.
2.
Preparations of crude drugs - Total aerobic microbial count: not more than 5x107 CFU
and mixtures of crude
per g or per ml and total combined yeasts and moulds
drugs for internal use which
count: not more than 5x105 CFU per g or per ml.
will undergo a process for
- Absence of Escherichia coli and Clostridium spp. per g or
reduction of microbial count
per ml.
before use. (e.g., by pouring - Absence of Salmonella spp. per 10 g or per 10 ml.
boiling water over them).
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Category
Types
Requirements
3.
Preparations of crude drugs - Total aerobic microbial count: not more than 5x107 CFU
and mixtures of crude drugs
per g or per ml and total combined yeasts and moulds
for external use.
count: not more than 5x105 CFU per g or per ml.
e.g. the examples are
- Absence of Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
LUKPRAKHOP (herbal
aureus and Clostridium spp. per g or per ml.
compress), YAPHOK (herbal
poultice).
4.
Other preparations for
- Total aerobic microbial count: not more than 5x105 CFU
internal use containing whole per g or per ml and total combined yeasts and moulds
or ground crude drugs.
count: not more than 5x104 CFU per g or per ml.
- Bile-tolerant gram-negative bacteria: not more than 103
probable number of bacteria per g or per ml.
- Absence of Escherichia coli and Clostridium spp. per g or
per ml.
- Absence of Salmonella spp. per 10 g or per 10 ml.
หมายเหตุ มาตรฐานยาแผนโบราณตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก�ำหนดให้ต้องไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย     ์
ที่ก่อให้เกิดโรค ดังนี้ ในตัวยา 1 กรัมหรือ 1 มิลลิลิตรต้องไม่พบเชื้อ Staphylococcus aureus   ในตัวยา 10 กรัมหรือ          
10 มิลลิลิตรต้องไม่พบเชื้อ Clostridium spp. และ Salmonella spp.

11. การปนเปื้อนโลหะหนัก
โลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับสิ่งแวดล้อม หรือเกิดจากสารเคมีท่ีใช้ก�ำจัดศัตรูพืชในระหว่างการเพาะปลูก
จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงมีการก�ำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนสารพิษซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประชาคม
ยุโรป โดยใช้วิธี atomic absorption spectrophotometry (AAS) หรืออาจส่งตรวจกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. การปนเปื้อนสารก�ำจัดศัตรูพืช
การตรวจหาการปนเปื้อนสารพิษตกค้าง (Pesticide residues limit) สารพิษตกค้างที่ควรตรวจหา
ที่ส�ำคัญมี 4 ประเภท คือ สารประกอบคลอรีน สารประกอบฟอสเฟต สารคาร์บาเมท และสารไพรีทรอยด์ โดยใช้วิธี
Gas Chromatography หรือใช้ชุดทดสอบหาการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง (GT-Pesticide Residual test kit) ของ            
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถตรวจสอบความเป็นพิษในกลุ่มสาร
• กลุ่ม organophosphate
• กลุ่ม carbamate
• กลุ่ม cholinesterase inhibitors
(ง)		กระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบสมุนไพร
เมื่อวัตถุดิบสมุนไพรผ่านการตรวจสอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะออกฉลากแสดงสถานภาพผ่านการอนุมัติ
(released label) ซึ่งเป็นสีเขียว และน�ำไปติดแทนฉลากกักกันสีเหลือง และจัดเก็บวัตถุดิบสมุนไพรเข้าคลังวัตถุดิบ
ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบจะเปลี่ยนฉลากเป็นฉลากแสดงสถานภาพไม่ผ่านการอนุมัติ (rejected label) ซึ่งเป็น
สีแดง และด�ำเนินการจัดแยกไปเก็บไว้สถานที่เก็บวัตถุดิบสมุนไพรที่ไม่ผ่านการอนุมัติทันที เพื่อด�ำเนินการจัดการส่งคืน
หรือท�ำลายต่อไป
100

คู่มือ

การผลิต
และประกันคุณภาพเภสัชตำ�รับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555

การเคลือ่ นย้ายและการจัดเก็บจะต้องระวังไม่ให้มกี ารปนเปือ้ น โดยจัดวางบนแผงไม้วางของหรือพาเลท (pallet)
ห้ามวางกับพื้น
การเก็บรักษาวัตถุดิบสมุนไพร มีหลักการดังต่อไปนี้
1. จะต้องมีการจัดเก็บวัตถุดบิ สมุนไพรในลักษณะทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายหรือเสือ่ มสภาพ ทันทีทรี่ บั วัตถุดบิ
สมุนไพรเข้ามาจะต้องรีบขนย้าย และท�ำความสะอาดภายนอกถุงหรือภาชนะ หรือแกะหีบห่อออกแล้วเก็บสมุนไพร
ในถุง หรือภาชนะที่สะอาด
ภาชนะที่บรรจุต้องไม่ดูดกลิ่น หรือท�ำปฏิกิริยากับสมุนไพร สามารถป้องกันฝุ่นละอองและแมลง ห้ามใช้ถุง
หรือภาชนะที่เคยบรรจุสารเคมีอันตรายยาฆ่าแมลงมาแล้ว
2. แยกเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน ระวังการปนเปื้อน
3. สมุนไพรที่ชื้นง่าย ให้หมั่นน�ำมาอบแห้ง เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา อาจน�ำมาอบแห้ง ทุก 1-3 เดือน
โดยทั่วไป ไม่ควรเก็บสมุนไพรไว้นานเกิน 1 ปี ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของสมุนไพร บางชนิดอาจเก็บไว้ได้นานเกิน 1 ปี
4. เมือ่ แบ่งสมุนไพรไปใช้ในการผลิตแต่ละครัง้ แล้ว ให้ปดิ ฝาภาชนะบรรจุสมุนไพรหรือมัดปากถุงให้สนิท ป้องกัน
ฝุ่นละอองและสัตว์
5. สมุนไพรปริมาณน้อยๆ ควรเก็บในขวดแก้วสีชามีฝาปิดสนิท หากปริมาณมากควรแบ่งเก็บในภาชนะปิดที่
เหมาะสมหลายๆ ใบ จะดีกว่าการเก็บในภาชนะที่ขนาดใหญ่เกินไป เพราะการเปิดภาชนะหลายครั้งสมุนไพรจะดูด
ความชื้น และอาจปนเปื้อนฝุ่นละออง แบคทีเรีย เชื้อราได้ง่าย
6. มีการแยกเก็บวัตถุดิบสมุนไพรที่เสื่อมคุณภาพ ไม่ใช้แล้ว ออกจากบริเวณเก็บรักษา หรือแยกไว้เป็นสัดส่วน
เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง
7. จัดเก็บวัตถุดิบสมุนไพรในห้องที่สะอาด แห้ง เย็น ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีฝุ่นละออง หรือเศษ
สมุนไพรตกหล่นอยู่ตามพื้น และสามารถป้องกันสัตว์และแมลงได้ ท�ำความสะอาดห้องเก็บสมุนไพรเป็นประจ�ำ และจัด
วางให้เป็นระเบียบ
Material ……………............…… Code No. ……………………...….
Receiving No. ……........…….. Analysis No. …….……………….

RELEASED

Retest Date ………....…….....…… Expiration Date ….....………...
QC Signature ………….................Date ………….......…………………
ภาพที่ 17 ตัวอย่างฉลากที่แสดงสถานภาพปล่อยผ่าน
Material ……………................……………… Code No. ……………….…
Receiving No. ………............……………… Analysis No. …….………

REJECTED

QC Signature ……………...............………. Date …….......………………
ภาพที่ 18 ตัวอย่างฉลากที่แสดงสถานภาพไม่ผ่าน
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(จ)		 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรที่จัดเก็บ
• ก�ำหนดเวลาการสุม่ ตัวอย่างวัตถุดบิ สมุนไพรไปตรวจสอบซ�ำ้ ตามข้อก�ำหนดวัตถุดบิ สมุนไพร (ค) ซึง่ ต้องท�ำให้
เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย 4 เดือน
• วัตถุดบิ สมุนไพรตรวจสอบซ�ำ้ ทีป่ ล่อยผ่าน ให้สง่ ส�ำเนารายงานการรับวัตถุดบิ สมุนไพร  (Material Receiving
Report) ให้ฝ่ายคลังวัตถุดิบทราบ เพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบสมุนไพรนั้นต่อไปจนครบก�ำหนดวันหมดอายุที่
ก�ำหนดไว้
• วัตถุดบิ สมุนไพรทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจสอบ จะเปลีย่ นฉลากเป็นฉลากแสดงสถานภาพไม่ผา่ นการอนุมตั ซิ งึ่ เป็น
สีแดง และด�ำเนินการจัดแยกไปเก็บไว้สถานที่เก็บวัตถุดิบสมุนไพรที่ไม่ผ่านการอนุมัติทันที เพื่อด�ำเนินการ
จัดการส่งคืนหรือท�ำลายต่อไป
(ฉ)		 กระบวนการผลิต
ขึ้นอยู่กับรูปแบบและชนิดของยาสมุนไพร
(ช)		 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ขึ้นอยู่กับรูปแบบและชนิดของยาสมุนไพร
การควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิต
การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต สามารถท�ำได้โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างยาในระหว่างการผลิต น�ำไป
ตรวจสอบมาตรฐานเป็นระยะ เมือ่ ตรวจสอบแล้วเข้ามาตรฐาน จึงน�ำไปบรรจุในภาชนะปิดฉลาก ความถีใ่ นการสุม่ ตัวอย่าง
เพือ่ ประเมินผลระหว่างการผลิต ขึน้ กับประสิทธิภาพของการผลิต ถ้าเครือ่ งผลิตมีกำ� ลังการผลิตสูงจ�ำเป็นต้องเก็บตัวอย่าง
ถี่มากขึ้น หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด จะได้ด�ำเนินแก้ไขได้ทันท่วงที การตรวจสอบระหว่างการผลิต
จะเลือกวิธีที่ตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว และทราบผลในระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างการผลิต ดังต่อไปนี้
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต
• ยาผง
ขนาดหรือความละเอียดของผงยา
การผันแปรของน�้ำหนักผงยา/หน่วย (weight variation)
• ยาลูกกลอน
การผันแปรของน�้ำหนักยาลูกกลอน/หน่วย
เวลาในการกระจายตัว
• ยาเม็ด
การผันแปรของน�้ำหนักยาเม็ด/หน่วย (weight variation)
เวลาในการกระจายตัว
ความแข็งและความกร่อนของเม็ดยา
• ยาแคปซูล
การผันแปรของน�้ำหนักยาแคปซูล/หน่วย (weight variation)
เวลาในการกระจายตัว
• ยาน�้ำ
ความเป็นกรด-ด่าง
ชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ (กรณีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ)
ปริมาตรบรรจุ/หน่วย
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• ยาขี้ผึ้ง
• ยาครีม

• ยาชง
• น�้ำมัน
                          
• เจล

• ยาน�้ำแขวนตะกอน

ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด-ด่าง
น�้ำหนักบรรจุ/หน่วย
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด-ด่าง
ความหนืด
น�้ำหนักบรรจุ/หน่วย
ขนาด หรือความละเอียดของผงยา
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
การผันแปรของน�้ำหนักผงยา/หน่วย (weight variation)
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น                                                                                                                                            
ความเป็นกรด-ด่าง
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด-ด่าง
ความหนืด
น�้ำหนักบรรจุ/หน่วย
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น การแยกชั้น
ความเป็นกรด-ด่าง
ปริมาตรบรรจุ/หน่วย

การควบคุมคุณภาพยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะต้องตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ยังคงมีสารส�ำคัญอยูห่ รือไม่ และมีปริมาณ
เท่าใด และผลิตภัณฑ์นนั้ เมือ่ เก็บรักษาไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งนานเท่าใดทีท่ ำ� ให้สารส�ำคัญมีการเปลีย่ นแปลงไปทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ
หลังจากบรรจุหบี ห่อยาส�ำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว ให้สมุ่ เก็บตัวอย่างยาส�ำเร็จรูปในช่วงต้น ช่วงกลาง และช่วงท้าย
ของการบรรจุหีบห่อ (อย่างน้อยจ�ำนวน 1 หีบห่อบรรจุในแต่ละช่วง)
จ�ำนวนหีบห่อยาส�ำเร็จรูปที่จะสุ่ม สุ่มโดยใช้จ�ำนวน รากที่สองของจ�ำนวนหีบห่อยาส�ำเร็จรูปบวกด้วยหนึ่ง  
เช่น มีจ�ำนวน 9 หีบห่อจ�ำนวนที่จะสุ่ม
หีบห่อ เพื่อตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะ       
ภายนอกและข้อก�ำหนดอื่นๆ ของยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพรว่าตรงตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่   ตรวจสอบฉลากและเอกสาร
ก�ำกับยาว่ามีขอ้ ความครบถ้วน ถูกต้อง รวมทัง้ ตรวจสอบการบรรจุหบี ห่อว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงอนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายได้
การควบคุมคุณภาพยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร ดังนี้
• ปริมาณสารส�ำคัญ (ถ้าระบุได้)
• รูปร่าง และลักษณะ
• การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมี
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•
•
•
•

ปริมาณสารส�ำคัญ (active ingredients) หรือ สารเทียบ  (markers)
การตรวจสอบน�้ำหนักที่หายไปเมื่อท�ำให้แห้ง (loss on drying)
การตรวจสอบปริมาณน�้ำ (water content)
การตรวจความสม�่ำเสมอของน�้ำหนัก (uniformity of weight) หรือการผันแปรของน�้ำหนักยา (weight
variation)
• การตรวจสอบขนาดของผงยา (particle size)
• การตรวจสอบการแตกกระจายตัว (disintegration)
• การตรวจสอบน�้ำหนักต่อปริมาตรหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์  (weight per mL หรือ  relative density)
• การตรวจสอบน�้ำหนักหรือปริมาตรบรรจุที่น้อยที่สุด (minimum fill)
• การตรวจสอบน�้ำหนักบรรจุทั้งหมด (net content)
• ความเป็นกรด-ด่าง
• การตรวจสอบชนิดและปริมาณของเอทานอล (ethanol content)
• การตรวจสอบชนิดและปริมาณสารกันเสีย (preservative)
• การตรวจสอบการปนเปื้อนจากโลหะหนัก (heavy metal) ที่มีพิษ
• การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (microbial contamination)
• การตรวจสอบสารตกค้างจากสารก�ำจัดศัตรูพืช (pesticide residues)
• การศึกษาความคงสภาพของยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร
ข้อกำ�หนดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับรูปแบบยาของยาสำ�เร็จรูปจากสมุนไพร : โดยใช้ข้อกำ�หนดตามตำ�รายาที่รัฐมนตรี
ประกาศ หรือตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยากำ�หนด
ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมของยารูปแบบต่างๆ มีดังนี้
• ยาผง
ขนาด หรือความละเอียดของผงยา
การผันแปรของน�้ำหนักผงยา/หน่วย (weight variation)                  
ปริมาณความชื้น                                                  
• ยาลูกกลอน
การผันแปรของน�้ำหนักยาลูกกลอน (weight variation)
เวลาในการกระจายตัว                                              
ปริมาณความชื้น                                                 
• ยาเม็ด
การผันแปรของน�้ำหนักยาเม็ด (weight variation)
เวลาในการกระจายตัว                                                                                                                                                            
ปริมาณสารสกัดในตัวท�ำละลายต่างๆ                                   
ความแข็งและความกร่อนของเม็ดยา
• ยาแคปซูล
การผันแปรของน�้ำหนักยาแคปซูล (weight variation)
เวลาในการกระจายตัว                                           
ปริมาณสารสกัดในตัวท�ำละลายต่างๆ                           
• ยาน�้ำ
ความเป็นกรด-ด่าง
ชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)                                   
ปริมาตรบรรจุ
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• ยาขี้ผึ้ง

• ยาครีม
          
• ยาชง
         
• ยาต้ม
• น�้ำมัน
• เจล
           
   
• ทิงเจอร์
• ยาน�้ำแขวนตะกอน
    
• ยาลูกประคบ

ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด-ด่าง                                                
ความหนืด
น�้ำหนักบรรจุ
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด-ด่าง                   
น�้ำหนักบรรจุ/หน่วย                                       
ความหนืด
ขนาด หรือความละเอียดของผงยา
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน                                 
การผันแปรของน�้ำหนักผงยา/หน่วย (weight variation)
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น รสชาติ
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น ความขุ่น
ความเป็นกรด-ด่าง
ลักษณะความเป็นเนื้อเดียวกัน
ความเป็นกรด-ด่าง        
ความหนืด                                                   
น�้ำหนักบรรจุ/หน่วย
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น
ปริมาตรบรรจุ/หน่วย
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น การแยกชั้น
ความเป็นกรด-ด่าง              
ปริมาตรบรรจุ/หน่วย
ลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น
น�้ำหนักบรรจุ/หน่วย

(ซ)		 การจัดการข้อร้องเรียน/ค�ำชี้แนะ (Complaints)
ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรหลังจากจ�ำหน่ายออกไป ซึ่งจะต้อง
มีการด�ำเนินการ และประเมินโดยผู้ที่มีความรู้และความรับผิดชอบ
การประเมินข้อร้องเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
• จะได้ทราบว่าผู้ใช้ได้รับอันตรายร้ายแรงที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม
• จะได้ทบทวนยาจากสมุนไพร และกระบวนการผลิตว่าจะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข อะไรบ้าง
• การตอบผู้ร้องเรียนโดยเร็ว จะช่วยให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในยาจากสมุนไพรและผู้ผลิตควรมีการจัดเก็บบันทึก
ข้อร้องเรียนเข้าแฟ้ม จะเป็นประโยชน์ในการหาว่าการร้องเรียนที่คล้ายกันนี้ เคยได้รับมาก่อนหรือไม่             
ในผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีปัญหา หรือรุ่นอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
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การด�ำเนินการกับข้อร้องเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1. ก�ำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยอาจท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น มีหน่วยงานส�ำหรับรับและด�ำเนินการ
กับข้อร้องเรียน หรือเจ้าหน้าทีท่ กุ คนสามารถรับข้อร้องเรียนจากผูป้ ว่ ยได้ จากนัน้ จึงแจ้งไปยังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่
รวบรวมและด�ำเนินการต่อไป เช่น
• ข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์/โทรศัพท์ พนักงานรับข้อร้องเรียน บันทึกในแบบฟอร์มรายงานข้อร้องเรียน
ส่งรายงานให้หน่วยงานสอบสวนข้อร้องเรียน (แนบต้นฉบับข้อร้องเรียน และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ - ถ้ามี)
• ข้อร้องเรียนผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในโรงพยาบาล (ควรก�ำหนดให้มีหน่วยงานเดียวใน
โรงพยาบาล) โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนบันทึกในแบบฟอร์ม ส่งให้พนักงานรับข้อร้องเรียน
ส่งรายงานให้หน่วยงานสอบสวนข้อร้องเรียน  (แนบต้นฉบับข้อร้องเรียน และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ - ถ้ามี)
2. แยกประเภทข้อร้องเรียน  ข้อร้องเรียนมีหลายประเภท ควรมีการก�ำหนดประเภท เพือ่ ส่งต่อให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ด�ำเนินการต่อไป เช่น ข้อร้องเรียนด้านบริการ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ  ข้อร้องเรียนด้านประสิทธิภาพ เป็นต้น
3. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบด�ำเนินการกับข้อร้องเรียน โดยต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องโดยตรง
กับข้อร้องเรียนนัน้ เพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล ค้นหาสาเหตุ และด�ำเนินการแก้ไข เช่น ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ
ให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตร่วมกันรับผิดชอบและด�ำเนินการ
4. ด�ำเนินการขั้นต้น
• ข้อร้องเรียนที่ได้รับ ถ้าทราบสาเหตุชัดเจนให้ด�ำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เช่น การจ่ายยาไม่ครบ การแพ้
ยาที่ทราบชนิดของยาแน่นอน
• ข้อร้องเรียนที่ได้รับถ้ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ให้แจ้งตอบรับการได้รับข้อร้องเรียน หากเป็นไปได้ควร
แจ้งก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ผู้ร้องเรียนทราบ
5. ค้นหาสาเหตุ   หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการ จะต้องท�ำการสอบสวนหาสาเหตุข้อเท็จจริงของปัญหาที่
ได้รับอย่างรอบคอบ โดยขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ การประเมินจะท�ำได้โดยการศึกษาจากบันทึกการผลิต บันทึก
การบรรจุ บันทึกการจ�ำหน่าย และตัวอย่างที่เก็บไว้ (retained sample) น�ำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และด�ำเนินการ
แก้ไขและป้องกันต่อไป  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาการแพ้ หรืออาการไม่พึงประสงค์ อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์
เภสัชกร ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุ ถ้าพบข้อบกพร่องในรุ่นการผลิตใด ควรตรวจสอบรุ่นอื่นด้วย
6. ด�ำเนินการแก้ไขอาจแบ่งเป็น
• ข้อร้องเรียนต่างๆ เมื่อพบสาเหตุแล้ว ควรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยให้เจ้าหน้าที่รับตอบข้อร้องเรียน
เป็นผู้ด�ำเนินการ อาจแจ้งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์
• ถ้าผลการสอบสวนพบว่าข้อบกพร่องมีผลท�ำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ต้องรีบด�ำเนินการเรียก
เก็บยาจากสมุนไพรคืนจากผู้ป่วย
• ด�ำเนินการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำในการผลิตต่อไป
7. สรุปและรายงาน
• ข้อร้องเรียน ผลการสอบสวน การด�ำเนินการแก้ไข จะต้องท�ำบันทึกจัดเก็บเข้าแฟ้ม และมีการทบทวน
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อดูแนวโน้มของปัญหา โดยเฉพาะกรณีทีมีการเกิดปัญหาซ�้ำๆ
• ข้อร้องเรียนและรายงานควรส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกคนทราบ
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ภาคผนวก

หมวดการผลิตยา
หมวดการควบคุมคุณภาพ
ดัชนีชื่อไทย/ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์
แหล่งข้อมูลด้านเทคนิคและการเตรียมยา
ในโรงพยาบาล
ภาคผนวก จ รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และคณะทำ�งานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ รายชื่อโรงพยาบาลที่มีการผลิต
ยาสมุนไพร
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ภาคผนวก ก

หมวดการผลิต

ยาผง/ยาเม็ด/ยาลูกกลอน/ยาแคปซูล/ยาชง
สถานที่และห้องผลิต ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. พื้นที่พอเพียง  แบ่งเป็นสัดส่วน  คือ ส่วนผลิต/ผสม  และส่วนบรรจุ
2. ความสะอาด และความเป็นระเบียบ มีสงิ่ ของน้อยทีส่ ดุ มีเฉพาะเครือ่ งมือ หรือวัสดุทเี่ กีย่ วกับการผลิตเท่านัน้
3. พื้น ฝ้า เพดาน เรียบ ท�ำความสะอาดง่าย
4. มีแสงสว่างเพียงพอ
5. มีระบบป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้ามาในบริเวณผลิต
6. มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (standard operation procedure; SOP) ส�ำหรับวิธกี ารท�ำความสะอาดสถานที่
7. มีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม
จุดส�ำคัญต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมแต่ละห้องดังนี้
1. สถานที่บดยา
• ติดตั้งระบบก�ำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ หรือมีเครื่องบดที่มีระบบก�ำจัดฝุ่นในเครื่อง
• กั้นห้องเป็นสัดส่วน
• มีการระบายอากาศและป้องกันเสียงที่เหมาะสม
2. สถานที่ผสมแห้ง หรือผสมเปียก
• ติดตั้งระบบก�ำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
• กั้นห้องเป็นสัดส่วน
• มีการระบายอากาศและป้องกันเสียงที่เหมาะสม
3. สถานที่ท�ำยาลูกกลอน
• กั้นห้องเป็นสัดส่วน
• มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
• มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความจ�ำเป็น
(ทัง้ ข้อ 1, 2 และ 3 ให้พจิ ารณาว่า ขณะท�ำงานระบบต่างๆ ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น ระบบก�ำจัดฝุน่
ระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความจ�ำเป็น)
4. สถานที่ส�ำหรับตู้อบแห้ง
• ควรจัดให้มีสถานที่ส�ำหรับตู้อบแห้งตามความเหมาะสม และให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม
5. ห้องตอกยาเม็ด
• กั้นแต่ละเครื่อง (หากมีหลายเครื่อง) เป็นสัดส่วน และมีระบบก�ำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
6. ห้องเคลือบและขัดเงา (ถ้ามี)
• เป็นระบบปิดกั้นแต่ละเครื่องเป็นสัดส่วน
• มีระบบก�ำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
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7. ห้องบรรจุผงยา/แคปซูล
• มีระบบก�ำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
• ถ้าบรรจุยาหลายต�ำรับในเวลาเดียวกันต้อง
- แบ่งกั้นห้องเป็นสัดส่วน
- ป้องกันการปนเปื้อน
8. สถานที่เก็บยากึ่งส�ำเร็จรูป
• มีการแยกสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม
อุปกรณ์การผลิตจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
1. จะต้องมีการบ�ำรุงรักษาท�ำความสะอาดอุปกรณ์ และจัดให้เป็นระเบียบ
2. อุปกรณ์ต้องมีพื้นผิวที่ไม่ท�ำปฏิกิริยากับตัวยา
3. อุปกรณ์ต้องมีลักษณะที่ง่ายต่อการบ�ำรุงรักษา โดยไม่เกิดการปนเปื้อนกับตัวยา
4. สามารถถอดล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษา และท�ำความสะอาดได้ง่าย
5. ชนิดและขนาดของอุปกรณ์เหมาะสมในการใช้งาน
6. มีการตรวจสอบก่อนใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของยาอื่น โดยมีป้ายหรือบันทึกแสดงการท�ำความสะอาด
เอกสารเกี่ยวกับการผลิต
1. เอกสารแม่บทที่ก�ำหนดจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
1.1 ชื่อและลักษณะของยา
1.2 สูตรของยา พร้อมทั้งปริมาณ
1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุ
1.4 ขั้นตอนวิธีการผลิตและการบรรจุ รวมทั้งข้อควรระวัง (ถ้ามี)
1.5 ผลที่ได้ตามทฤษฎี (theoretical yield)
1.6 ผลที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนด (standard yield) หรือเปอร์เซ็นต์สูญเสีย (% loss) ที่ควรเป็น
1.7 วิธีการตรวจสอบ
1.8 ข้อก�ำหนดเฉพาะของวัตถุดิบ
1.9 ข้อก�ำหนดเฉพาะของยาที่ผลิต
1.10 ข้อก�ำหนดเฉพาะและตัวอย่างของวัสดุส�ำหรับการบรรจุที่ใช้
1.11 ค�ำแนะน�ำและข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเก็บยากึ่งส�ำเร็จรูปหรือยาที่ผลิตได้ (ถ้ามี)
1.12 ตัวอย่างของกล่องฉลาก และเอกสารก�ำกับยา (อย่างน้อย 1 ชุด ในการผลิตแต่ละครั้ง)
2. บันทึกการผลิตจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
2.1 ชื่อและลักษณะของยา
2.2 สูตรของยาพร้อมทั้งปริมาณ
2.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตจริง
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2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ขั้นตอนวิธีการผลิตและบรรจุ รวมทั้งข้อควรระวัง (ถ้ามี)
ผลที่ได้ตามทฤษฎี ผลที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนด หรือเปอร์เซ็นต์สูญเสียที่ควรเป็น
ครั้งที่ผลิต และวันที่ผลิต
รุ่นของวัตถุดิบที่ใช้
ผลที่ได้จริง (actual yield)
ลายมือชื่อของผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอน และลายมือชื่อผู้ควบคุมการผลิตพร้อมทั้งวันที่
ลายมือชื่อรับรองจากฝ่ายควบคุมคุณภาพพร้อมทั้งวันที่
บันทึกการท�ำความสะอาดอุปกรณ์การผลิต

3. บันทึกการบรรจุจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
3.1 ชื่อยา
3.2 วิธีการบรรจุ
3.3 ช่วงเวลาในการบรรจุตั้งแต่วันที่เริ่มบรรจุจนเสร็จสิ้น
3.4 ครั้งที่ผลิต
3.5 อุปกรณ์และโต๊ะที่ใช้
3.6 จ�ำนวนที่บรรจุ
3.7 การควบคุมระหว่างการบรรจุ เช่น ปริมาณที่บรรจุ
3.8 การตรวจสอบสิ่งตกค้างในห้องบรรจุ
3.9 ชนิดและจ�ำนวนวัสดุส�ำหรับการบรรจุ
3.10 ตัวอย่างวัสดุส�ำหรับการบรรจุ  เช่น ฉลาก กล่อง เอกสารก�ำกับยา
3.11 จ�ำนวนที่บรรจุได้จริง คิดเป็นร้อยละของจ�ำนวนที่บรรจุได้ตามทฤษฎี
3.12 จ�ำนวนตัวอย่างยาที่เก็บระหว่างการบรรจุและหลังการบรรจุเสร็จ
3.13 ลายมือชื่อผู้ท�ำหน้าที่และผู้ตรวจสอบ
(ถ้าบันทึกการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการผลิต แนะน�ำให้แยก)
การด�ำเนินการผลิต
1. การก�ำหนดครั้งที่ผลิต  การผสมยา 1 ครั้ง ถือเป็น 1 รุ่นผลิต (lot)
2. ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามวิธีการผลิตที่ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาว่า
• ได้ด�ำเนินการผลิตตามที่ระบุไว้ในเอกสารแม่บทที่ก�ำหนดหรือไม่
• มีการควบคุมและมีรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
3. กรณีที่มีการน�ำยากลับมาใช้ใหม่ พิจารณาจาก
• ลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
• การด�ำเนินการน�ำยากลับมาแก้ไขใหม่  และได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ
4. การตรวจสอบน�้ำหนักของผงยา ยาเม็ด ยาลูกกลอน และยาแคปซูล
• ตรวจสอบเป็นระยะ เช่น ทุก 1 ชั่วโมง
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5. การตรวจสอบการกระจายตัวของเม็ดยาและยาลูกกลอน
• ตรวจสอบโดยฝ่ายผลิตหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพอย่างน้อยรุ่นผลิตละครั้ง
6. ป้ายแสดงสถานะ ติดที่หน้าห้องผลิต  ติดที่อุปกรณ์การผลิต และภาชนะบรรจุ มีรายละเอียด
• ชื่อยา
• เลขที่รุ่นผลิต
• วันที่ผลิต
• ผู้รับผิดชอบ

หมวดการผลิต
ยาน�้ำ

สถานที่และห้องผลิต
1. ห้องผสม
2. ห้องบรรจุ
3. สถานที่เก็บยากึ่งส�ำเร็จรูป
4. มีการตรวจสอบยาระหว่างผลิตตามความจ�ำเป็น พิจารณาตรวจสอบในบันทึกการผลิตยา
• มีการลงบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนในการด�ำเนินการผลิต
• ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด ฯลฯ ในระหว่างการผลิต
5. มีการตรวจปริมาตรหรือน�้ำหนักยาที่บรรจุระหว่างการผลิต
• ตรวจเป็นระยะ เช่น ทุก 1 ชั่วโมง

หมวดการผลิต

ยาขี้ผึ้ง/ครีม/เจล
สถานที่และห้องผลิต
1. ห้องผสม
2. ห้องบรรจุ
3. สถานที่เก็บยากึ่งส�ำเร็จรูป
4. มีการตรวจสอบยาระหว่างการผลิตตามความจ�ำเป็น โดยพิจารณาตรวจสอบในบันทึกการผลิตยา
• มีการบันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอนในการด�ำเนินการผลิต
• ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด ฯลฯ ในระหว่างผสมยาในต�ำรับที่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบ
5. มีการวัดปริมาตรหรือน�้ำหนักยาที่บรรจุระหว่างการผลิตตรวจสอบเป็นระยะ เช่น ทุก 1 ชั่วโมง
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ห้องบรรจุครีม

ห้องผลิต / ผสมครีม

แสงสว่างเพียงพอ

พื้น ฝ้า เพดาน เรียบ ทำ�ความสะอาดง่าย

การถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม

มีระบบป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้ามาในบริเวณผลิต

มีระบบกำ�จัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 19 ตัวอย่างสถานที่ผลิตยาสมุนไพร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
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ที่มา : คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 20 ตัวอย่างแปลนสถานที่ผลิตยาจากสมุนไพร
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ตัวอย่างเอกสารแม่บท
ชื่อยา
ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 100 มิลลิลิตร
ลักษณะของยา
ยาน�้ำ
สูตรต�ำรับ
1. สารสกัดมะขามป้อมเข้มข้น 40%
60.00
2. เกลือ
0.50
3. กลีเซอรีน
5.00  
4. แอลกอฮอล์ 95%
0.05
5. เมนทอล
0.01
6. สารสกัดชะเอมเทศ 40%
0.45
7. สารสกัดจากใบเสนียดเข้มข้น 10%
10.00
8. โซเดียมเบนโซเอต
0.10
9. เติมน�้ำเชื่อม (Syrup, BP) ให้มีปริมาณครบ
100.00
อุปกรณ์

วิธีผลิต

1
1
1
1
1
1
1

มิลลิลิตร
กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
มิลลิลิตร
กรัม
มิลลิลิตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ถังเหล็กไร้สนิม (stainless)  500 ลิตร
เหยือก 5 ลิตร
เหยือก 2 ลิตร
บีกเกอร์  500  มิลลิลิตร.
พายเหล็กไร้สนิม
แท่งแก้วคน
กระบอกตวง 250 มิลลิลิตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เตรียมสารสกัดมะขามป้อมเข้มข้น  40% โดยชั่งมะขามป้อมมา 40 กรัม  ต้มในน�้ำ 100 มิลลิลิตร
เตรียมสารสกัดใบเสนียดเข้มข้น 10% โดยชั่งใบเสนียดมา 10 กรัม ต้มในน�้ำ 100 มิลลิลิตร
น�ำเมนทอล 0.01 กรัม ละลายใน 95% แอลกอฮอล์  0.05 มิลลิลิตร
ละลายเกลือและโซเดียมเบนโซเอตในน�้ำเชื่อม (โดยตวงน�้ำเชื่อมให้มีปริมาตรเป็น 10% ของสูตรต�ำรับ)
เติมกลีเซอรีนและสารสกัดชะเอมเทศลงในข้อ 3  คนให้เข้ากัน
เติมสารสกัดมะขามป้อมจากข้อ 1 และสารสกัดใบเสนียดจากข้อ 2 ลงในข้อ 5
เติมสารละลายในข้อ 6 ลงในข้อ 4
ปรับปริมาณด้วยน�้ำเชื่อม ให้ครบปริมาตรตามที่ต้องการ
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ข้อก�ำหนดยาส�ำเร็จรูป
1. คุณสมบัติทางเคมี
ค่าความเป็นกรด–ด่าง 2.7–3.5    ที่อุณหภูมิ  25 °C
2. ปริมาณการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์                                                                                      
- Total aerobic microbial count
: not more than 5x103 CFU per g or
per ml and
- Total combined yeasts and moulds count : not more than 5x102 CFU per g or
per ml.
- Bile-tolerant gram-negative bacteria          : not more than 102 probable number
of bacteria per g or per ml.
- Absence of Escherichia Coli per g or per ml.
- Absence of Salmonella spp. per 10 g or per 10 ml.                                         
3. ปริมาตรบรรจุ
ข้อควรระวัง
ข้อบ่งใช้
วิธีใช้
ฉลาก
การเก็บรักษา

100 mL
ล�ำดับขัน้ ตอนการผสมควรเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด เพือ่ ป้องกันการไม่เข้ากันของส่วนผสม
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ และช่วยให้ชุ่มคอ
จิบบ่อยๆ เมื่อมีอาการ
สภาพสมบูรณ์ ไม่ชำ� รุดหรือเปรอะเปือ้ น และต�ำแหน่งถูกต้อง ฉลากระบุชอื่ ผลิตภัณฑ์
ปริมาตรบรรจุ เลขที่การผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ ส่วนประกอบส�ำคัญ วิธีใช้
ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ผลิต
ภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้อง
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ตารางที่ 5 บันทึกการผลิต

บันทึกการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ __________________________
ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  120 mL.
วันที่ผลิต
________________
เลขที่ผลิตภัณฑ์ ________________
ขวด (360,000 mL.)
ปริมาณการผลิต 3,000
_____________________

หน้า 1
ลักษณะของยา ______________  
ยาน�้ำ
วันหมดอายุ  ______________
การควบคุมคุณภาพ
ตามเอกสารเลขที่ __________

วัตถุดิบ
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขที่วัตถุดิบ
CM540001
CM540002
CM540003
CM540004
CM540005
CM540006
CM540007
CM540008
CM540009

วัตถุดิบ
สารสกัดมะขามป้อมเข้มข้น 40 %
เกลือ
กลีเซอรีน
95 % เอทานอล
เมนทอล
สารสกัดชะเอมเทศ
สารสกัดจากใบเสนียดเข้มข้น 10 %
โซเดียมเบนโซเอต
น�้ำเชื่อม (Syrup, BP)  qs. to

สูตร
72
0.6
6
0.06
0.012
0.54
12
0.12
120

หน่วย
mL.
g.
mL.
mL.
g.
g.
mL.
g.
mL.

ทั้งสิ้น
216,000
1,800
18,000
180
36
1,620
36,000
360
360,000

หน่วย
mL.
g.
mL.
mL.
g.
g.
mL.
g.
mL.

เลขที่วัตถุดิบ
PK540001

วัตถุดิบ

สูตร
-

หน่วย
-

ทั้งสิ้น
3,000

หน่วย
ขวด

วัสดุบรรจุ
เลขที่
1

ขวดยาแก้ไอ

เตรียมโดย______________________ พนักงานคลังวัตถุดิบ
    ตรวจสอบและยอมรับบันทึกการผลิตโดย
ตรวจสอบโดย___________________ หัวหน้าหน่วยงานผลิต
_____________________
ตรวจสอบโดย___________________ พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เภสัชกร
วันที่_________________
									
_____________________
หัวหน้าฝ่ายผลิต          
          วันที่_________________
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หน้า 2

วิธีด�ำเนินการผลิต
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน

ผู้ปฏิบัติ

วิธีเตรียมน�้ำมะขามป้อมเข้มข้น 40%
1. ชั่งมะขามป้อม
2. ล้างมะขามป้อมด้วยน�้ำสะอาด และห่อด้วยผ้าขาวบาง แช่มะขามป้อม
ทิ้งไว้ 1 คืน
3. ต้มจนเดือดแล้วแช่ทิ้งไว้ 8 ชั่วโมง
4. น�ำมาตั้งไฟให้เดือดต่อ นาน 4 ชั่วโมง ปั่นกวนสารสกัดในถังต้ม
ด้วยพายหรือใบกวนระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
5. กรองด้วยผ้าขาวบาง
วิธีผลิตยาแก้ไอ
1. เตรียมน�้ำมะขามป้อมเข้มข้น  40 % โดยชั่งมะขามป้อมมา 40 กรัม
ต้มในน�้ำ 100 มิลลิลิตร
2. เตรียมสารสกัดจากใบเสนียดเข้มข้น 10 % โดยชั่งใบเสนียดมา 10 กรัม
ต้มในน�้ำ 100 มิลลิลิตร
3. น�ำเมนทอล  0.012 กรัม ละลายใน 95 % เอทานอล  0.06 มิลลิลิตร
4. ละลายเกลือและโซเดียมเบนโซเอตในน�้ำเชื่อม (โดยตวงน�้ำเชื่อมให้มี  
ปริมาตรเป็น 10 % ของต�ำรับ)
5. เติมกลีเซอรีนและสารสกัดชะเอมเทศลงในข้อ 3 คนให้เข้ากัน
6. เติมสารสกัดมะขามป้อมจากข้อ 1 และสารสกัดใบเสนียดจากข้อ 2 ลงในข้อ 5
7. เติมสารละลายในข้อ 6 ลงในข้อ 4
8. ปรับปริมาณด้วยน�้ำเชื่อม ให้ครบปริมาตรตามที่ต้องการ
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บันทึกตรวจสอบก่อนการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  120 mL.
วันที่ผลิต
________________
เลขที่ผลิตภัณฑ์ ________________
ปริมาณการผลิต ________________
ขั้นตอนตรวจสอบก่อนการผลิต
ขั้นตอน
การดำ�เนินการ
1
ห้องที่ใช้ผลิต : _______________________
เครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต/ตรวจสอบความสะอาด
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
________________________หมายเลข__________
2
ตรวจสอบและใส่รายละเอียดต่อไปนี้
1. ไม่มีผลิตภัณฑ์ ฉลาก และอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ในการผลิต
   เดิมอยู่ในห้องผลิต
2. โต๊ะผลิตและบริเวณผลิตสะอาด
3. อุปกรณ์การผลิตทุกชิ้นสะอาดและพร้อมที่จะทำ�งาน
4. ผู้ปฏิบัติงานสะอาดและไม่เป็นพาหะก่อโรค
5. การแต่งกายของผูป้ ฏิบตั งิ านถูกต้องเหมาะสมกับการทำ�งาน
6. วัตถุดิบทุกรายการที่ผลิตได้รับการปล่อยผ่านจากแผนก
    ควบคุมคุณภาพ
7. วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกการผลิต
3
ตรวจสอบความสะอาดโดยฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ว่าเครื่องมือสะอาดและพร้อมใช้งาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผู้ตรวจสอบฝ่ายผลิต
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผู้ตรวจสอบฝ่ายควบคุมคุณภาพ
4
ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ และไม่พบสิ่งที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิตหลงเหลืออยู่
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผู้ตรวจสอบฝ่ายผลิต
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผู้ตรวจสอบฝ่ายควบคุมคุณภาพ
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หน้า 3
ลักษณะของยา__ยาน�้ำ________
วันหมดอายุ ______________
การควบคุมคุมภาพ
ตามเอกสารเลขที่__________
ผู้ปฏิบัติ

ผู้ตรวจสอบ

ว./ด./ป.
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หน้า 4

PACKAGING INSTRUCTION
ห้องบรรจุ : ……………………………………………………………………………………………………............................................….
เครื่องบรรจุ : ……………………………..……     เครื่องมือที่ใช้บรรจุ…………………………....................................……………
ตรวจสอบสถานที่บรรจุ ( Line Clearance and Cleaning Check )
ตรวจสอบว่าสถานที่บรรจุและเครื่องบรรจุมีความสะอาดและปราศจากวัสดุการบรรจุของผลิตภัณฑ์ครั้งก่อนหลงเหลือ
อยู่
บันทึกผลิตภัณฑ์  ครั้งก่อน______________________หมายเลขรุ่นการผลิต_____________________________
ผู้ตรวจสอบฝ่ายผลิต____________________________วันที่_____________________เวลา_______________
ผูต้ รวจสอบฝ่ายควบคุมคุณภาพ____________________วันที_่ ____________________เวลา_______________
ตรวจสอบการท�ำความสะอาดเครือ่ งบรรจุ ตาม WI No.____________วิธที ำ� ความสะอาดเครือ่ ง________________
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รอบรรจุ  สะอาดถูกต้องดังรายการต่อไปนี้___________________________________
ผู้ตรวจสอบฝ่ายผลิต____________________________วันที่_____________________เวลา_______________
ผูต้ รวจสอบฝ่ายควบคุมคุณภาพ____________________วันที_่ ____________________เวลา_______________
ตรวจสอบการพิมพ์ (ON – Line Print Data Check)
ตรวจสอบการตั้งพิมพ์ หมายเลขรุ่นการผลิตและวันที่ผลิต  ที่ขวด ฉลากและกล่อง ถูกต้อง
หมายเลขรุ่นการผลิต ____________________________________วันที่ผลิต __________________________
ผู้ตรวจสอบฝ่ายผลิต____________________________วันที่_____________________เวลา_______________
ผูต้ รวจสอบฝ่ายควบคุมคุณภาพ____________________วันที_่ ____________________เวลา_______________
ท�ำการบรรจุ (Packaging Operation)
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุว่ามีลักษณะที่ถูกต้อง/สภาวะที่เหมาะสม  มีฉลากชื่อผลิตภัณฑ์ถูกต้อง
ปรับเครื่องบรรจุให้บรรจุได้ปริมาตร___________________วิธีการบรรจุโดยใช้เครื่อง ______________________
ผู้ตรวจสอบฝ่ายผลิต____________________________วันที่_____________________เวลา_______________
ผูต้ รวจสอบฝ่ายควบคุมคุณภาพ____________________วันที_่ ____________________เวลา_______________
เมื่อได้รับผลการวิเคราะห์จากฝ่ายควบคุมคุณภาพว่า “ผ่าน” ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่รอบรรจุให้ทำ�การบรรจุได้
Production Certification ได้ทำ�การผลิตตามวิธีการใน Batch Processing Record  ไม่มีการเบี่ยงเบนหรือไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำ�หนด ลงชื่อ_____________________________หัวหน้าฝ่ายผลิต  วันที่_____________________
Quality Control Approval For Packaging ได้ทำ�การสุ่มตัวอย่าง และ Batch No. _______________________
ผลการทดสอบ “ผ่าน” อนุมัติให้ปล่อยผ่านเพื่อบรรจุต่อไป
ลงชื่อ__________________________________หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ  วันที่_________________________
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บันทึกการบรรจุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  120 mL.
วันที่ผลิต
________________
เลขที่ผลิตภัณฑ์ ________________
ปริมาณการผลิต ________________
การบรรจุ
เครื่องบรรจุุ________________________________
ภาชนะบรรจุ_______________________________
ผลผลิตตามทฤษฏี___________________________
จำ�นวนเสีย ________________________________
คิดเป็น % yield ___________________________
บรรจุโดย      ______________________________
พนักงานฝ่ายผลิต   __________________________

หน้า 5
ลักษณะของยา ยาน�้ำ          
วันหมดอายุ ______________
การควบคุมคุมภาพ ________
ตามเอกสารเลขที่ __________

หมายเลข  ______________________________
ขนาดบรรจุ______________________________
ตรวจสอบโดย
              __________________________
                  หัวหน้าหน่วยงานผลิต

การปิดฉลาก
วันที่ผลิต _____________________ วันหมดอายุ __________________ (ให้ปรับที่เครื่องยิงเลขที่แล้วบันทึก)
ติดตัวอย่างฉลากวันหมดอายุ(ถ้ามี)
ปิดฉลาก โดย  ________________                          ตรวจสอบโดย  ________________
                     พนักงานฝ่ายผลิต                                                 หัวหน้าฝ่ายผลิต
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วิธีการตรวจสอบระหว่างการบรรจุ
1. สุ่มตัวอย่างภาชนะเปล่า จ�ำนวน 5 ขวด ก่อนการบรรจุ
2. สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 5 ขวด ในระหว่างการบรรจุ  ทุก _____นาที
3. วิธีการค�ำนวณ กรณีน�้ำหนักบรรจุสุทธิ
น�้ำหนักสุทธิ
= น�้ำหนักรวม – น�้ำหนักภาชนะเปล่า
น�้ำหนักสุทธิรวม = น�้ำหนักสุทธิ ครั้งที่ 1 + 2 +….. + N
ปริมาณการบรรจุ (............................................)
เวลา

รายการ

น�้ำหนักภาชนะเปล่า
1 น�้ำหนักรวม
น�้ำหนักสุทธิ
น�้ำหนักภาชนะเปล่า
..N.. น�้ำหนักรวม
น�้ำหนักสุทธิ

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ น�้ำหนัก
1
2
3
4
5 สุทธิรวม

หน้า 6

น�้ำหนักสุทธิ ปริมาณบรรจุ
เฉลี่ย(กรัม) (มิลลิลิตร)

_________________________พนักงานฝ่ายผลิต          _________________________หัวหน้าฝ่ายผลิต
         ผู้ปฏิบัติ
ผู้ตรวจสอบ
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ภาคผนวก ข

หมวดการควบคุมคุณภาพ
ก. สถานที่ปฏิบัติการ
1. เนื้อที่เพียงพอและเหมาะสม
1.1 เนื้อที่ การออกแบบ การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีความเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย
1.2 พื้น ผนัง เพดานเรียบ และท�ำความสะอาดง่าย
1.3 มีตู้ส�ำหรับดูดควัน และระบบระบายอากาศที่เหมาะสม สามารถป้องกันควัน ก๊าซ ไอระเหยต่างๆ        
ที่เกิดขึ้น
1.4 มีภาชนะซึง่ มีฝาปิดส�ำหรับรองรับของเสียทีเ่ ป็นพิษ สารติดไฟง่าย โดยแยกไว้ในทีเ่ ฉพาะ และมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และบันทึกการก�ำจัดของเสีย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.5 กรณีที่มีห้องเครื่องมือส�ำหรับการวิเคราะห์ ควรมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และกระแสไฟฟ้า
ให้คงที่ ตามความจ�ำเป็นของเครื่องมือแต่ละชนิด
1.6 โต๊ะวางเครื่องชั่งต้องมีความแข็งแรงและป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดี
1.7 กรณีที่มีห้องตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์  (microbial limit test)
   
1.7.1 ควรมีตู้ laminar air flow เพื่อป้องการปนเปื้อนของเชื้อในขณะท�ำการทดลอง
1.7.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง ควรท�ำความสะอาดง่าย ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่น
1.7.3 ควรมีห้องสวมชุดปฏิบัติงานที่เป็น air lock ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ
1.7.4 ควรมีการควบคุมความสะอาดของห้อง โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการท�ำความสะอาด
1.7.5 นอกจากนี้ ควรมีหอ้ งทีเ่ ตรียมอาหารส�ำหรับเพาะเลีย้ งเชือ้ และล้างภาชนะ/อุปกรณ์ แยกต่างหาก
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องแก้ว - เพียงพอและเหมาะสม
2.1 มีจ�ำนวนเพียงพอ และมีการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�ำอยู่เป็นประจ�ำ
2.2 มีบันทึกประวัติแสดงชื่อ ชนิด ชื่อผู้ผลิต หมายเลขเครื่อง วันเดือนปี ที่ซื้อเครื่องมือตลอดจนวันเดือน
ปีที่มีการสอบเทียบ การซ่อมแซมและการบ�ำรุงรักษา
2.3 ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาลูกกลอน ต้องมีเครื่องชั่งที่มีความละเอียดถึง 1 มิลลิกรัม และสามารถชั่งได้
ครั้งละ 1 เม็ด หรือ 1 แคปซูล
2.4 ยาน�้ำ ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง เช่น เครื่อง pH meter, pH paper
2.5 ยาที่ตอกอัดเม็ดตามกรรมวิธีการผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาที่ผลิตโดยวิธีการเคลือบเม็ดยาต้องมี
เครื่องทดสอบการกระจายตัว (disintegrator) และก�ำหนดมาตรฐาน ดังนี้
2.5.1 เวลาในการแตกตัวของยาตอกเม็ดตามกรรมวิธกี ารผลิตยาแผนปัจจุบนั ไม่เกิน 30 นาที
2.5.2 เวลาในการแตกตัวของยาเม็ดเคลือบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
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วิธีการหาการกระจายตัว ใช้เครื่องวัดการแตกตัวของยาตามมาตรฐานในต�ำรับยาของประเทศไทยดังนี้
• เติมน�้ำสะอาดในภาชนะให้อยู่ในระดับหนึ่ง ตรวจสอบความพอดี โดยใช้เครื่องยกหลอดตะแกรงขึ้น
สูงสุดพักไว้ น�้ำที่ใส่ในอ่างจะต้องท่วมหลอดตะแกรงอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตรและเมื่อหลอดตะแกรง
ถูกเลื่อนลงไปต�่ำสุด ส่วนก้นของหลอดตะแกรงอยู่ห่างจากก้นภาชนะ อย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร
• ปรับอุณหภูมิของน�้ำเท่ากับ 37 ± 2 °C
• ตั้งความถี่ของเครื่องยกหลอดตะแกรงให้อยู่ที่ 29-32 รอบ/นาที
• สุ่มตัวอย่างยามา 6 เม็ด ใส่ยา 1 เม็ด ลงในแต่ละหลอดตะแกรง จ�ำนวน 6 หลอด
• ใส่แผ่นพลาสติกใสในแต่ละหลอดตะแกรง เพื่อกันไม่ให้เม็ดยาลอดออกมาจากตะแกรง
• เดินเครื่อง และคอยสังเกต และบันทึกช่วงเวลาที่ยาแต่ละเม็ดกระจายตัวหมด
3. สารเคมี สารมาตรฐาน และอาหารเลี้ยงเชื้อ
3.1 มีเพียงพอและเหมาะสมตามต�ำรับยาที่ผลิต
3.2 เก็บรักษาในที่ปลอดภัยและสภาวะเหมาะสม ส�ำหรับสารเคมีที่มีพิษควรมีตู้เก็บมิดชิด
3.3 สารเคมีไวไฟ ไม่ควรเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการในปริมาณมากเกินกว่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้
4. ขวดบรรจุยา สารเคมี สารมาตรฐาน และอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมขึ้น มีฉลากเหมาะสม
4.1 ฉลากส�ำหรับติดขวดบรรจุสารมาตรฐาน มีข้อความชัดเจน
4.1.1 ชื่อและความเข้มข้น
4.1.2 ครั้งที่ผลิต/วันที่เตรียม (หมายถึง ครั้งที่ผลิตสารมาตรฐานก่อนน�ำมาเจือจาง)
4.1.3 วันสิ้นอายุ
4.1.4 สภาวะการเก็บรักษา
4.1.5 ลายมือชื่อผู้เตรียม
สารมาตรฐาน..........................................................
ความเข้มข้น....................................................................................................
ครั้งที่ผลิต....................วันที่เตรียม......................วันสิ้นอายุ...........................
สภาวะการเก็บรักษา.......................................................................................
ลายมือชื่อผู้เตรียม...........................................................................................
ภาพที่ 21 ตัวอย่างฉลากสารมาตรฐาน

   

4.2 ฉลากส�ำหรับติดขวดบรรจุน�้ำยาทดสอบ น�้ำยามาตรฐาน และอาหารเลี้ยงเชื้อ มีข้อความชัดเจน
4.2.1 ชื่อและความเข้มข้น
4.2.2 ค่าความเข้มข้นจริง (ส�ำหรับน�้ำยามาตรฐาน)
4.2.3 ครั้งที่ผลิต/วันที่เตรียม (หมายถึง ครั้งที่ผลิตสารมาตรฐานก่อนน�ำมาเจือจาง)
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4.2.4 วันสิ้นอายุ
4.2.5 สภาวะการเก็บรักษา
4.2.6 ลายมือชื่อผู้เตรียม
ชื่อน�้ำยาทดสอบ..........................................................
ความเข้มข้น...................................................................................................
ความเข้มข้นจริงของน�้ำยามาตรฐาน..............................................................
ครั้งที่ผลิต....................วันที่เตรียม......................วันสิ้นอายุ..........................
สภาวะการเก็บรักษา.......................................................................................
ลายมือชื่อผู้เตรียม...........................................................................................
ภาพที่ 22 ตัวอย่างฉลากน�้ำยาทดสอบ
5. การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการอื่นนอกสถานที่ผลิตยา (ถ้ามี) เช่น ในกรณีการส่งตรวจคุณภาพไปยัง
หน่วยงานภายนอก
		
 มีเอกสารจากห้องปฏิบัติการของสถานที่ปฏิบัติการของทางราชการซึ่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูล
การวิเคราะห์/ทดสอบครบถ้วนทั้งหมด
6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ านส�ำหรับวิธกี ารใช้เครือ่ งมือ บันทึกการใช้เครือ่ งมือ มาตรฐานการปฏิบตั งิ านส�ำหรับ
วิธีการบ�ำรุงรักษา และบันทึกการบ�ำรุงรักษา ครบทุกเครื่อง
7. มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ์
		
 มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านส�ำหรับการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของอุปกรณ์ การวิเคราะห์ และมีบน
ั ทึก
รายละเอียดการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตารางที่ 6 ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม
ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
เรื่อง : การควบคุมเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม
รหัสเอกสาร  :   P - QC – 04
แก้ไขครั้งที่  :   02
วันที่เริ่มใช้    :   01-06-10
หน้า          :   1/5
ผู้จัดทำ�       :    xxxx
ผู้อนุมัติ      :    yyyy
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม ได้รับการสอบเทียบความถูกต้องแม่นย�ำ ด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง และมีความสม�่ำเสมอ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.1 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อ
(P-PC-01)
3.2 ทะเบียนรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม
(F-QC-39)
3.3 แผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม
(F-QC-40)
3.4 ใบรายงานผลการสอบเทียบ
(F-QC-41)
3.5 ประวัติการสอบเทียบ
(F-QC-42)
4. นิยาม
4.1 การสอบเทียบ (calibration) หมายถึง การด�ำเนินการเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เครื่องตรวจ
วัด และเครื่องทดสอบอ่านค่าได้ กับค่ามาตรฐาน ณ สภาวะที่ระบุ
4.2 การทวนสอบ (verification) หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบ การทดลอง การวิเคราะห์ และมี
หลักฐานแสดงว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ระบุไว้
5. รายละเอียด
5.1 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพจัดท�ำทะเบียนรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม (F-QC-39)       
ที่มีผลต่อคุณภาพ เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
5.2 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ทะเบียนรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม (F-QC-39)
- กรณีไม่อนุมัติ ให้ส่งคืนหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อท�ำการแก้ไข แล้วน�ำเสนออนุมัติใหม่
- กรณีอนุมัติ ให้ลงนาม แล้วส่งคืนหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อด�ำเนินการต่อ
5.3 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพจัดท�ำแผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและตรวจติดตาม (F-QC-40)
เพื่อน�ำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
5.4 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดและตรวจติดตาม (F-QC-40)
- กรณีไม่อนุมัติ ให้ส่งคืนหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อท�ำการแก้ไข แล้วน�ำเสนออนุมัติใหม่
- กรณีอนุมัติ ให้ลงนาม แล้วส่งคืนหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อด�ำเนินการต่อ
5.5 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพด�ำเนินการสอบเทียบเครือ่ งมือตรวจวัด และตรวจติดตาม โดยแบ่งออกเป็น
2 กรณี ดังนี้
5.5.1 กรณีส่งสอบเทียบภายนอก
- ส่งเครื่องมือตรวจวัดและตรวจติดตาม ไปยังหน่วยงานสอบเทียบที่ได้รับการคัดเลือกและ
ประเมิน ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อและจัดจ้าง (P-PC-01)
- จัดหาเครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ มาทดแทนเครื่องที่ส่งไปสอบเทียบตามความ
เหมาะสม
- ตรวจรับเครื่องตรวจ เครื่องวัด  เครื่องทดสอบ และผลการสอบเทียบโดยผลการสอบเทียบ
จะต้องอ้างอิงมาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติได้
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- ท�ำการสรุปผลการสอบเทียบในประวัติการสอบเทียบ (F-QC-42) จากนั้นส่งให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.6
                5.5.2 กรณีท�ำการสอบเทียบภายใน
- ด�ำเนินการสอบเทียบตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติงานเรื่องการสอบเทียบ
- บันทึกผลการสอบเทียบในใบรายงานผลการสอบเทียบ (F-QC-41)
- ท�ำการสรุปผลการสอบเทียบลงในใบประวัตกิ ารสอบเทียบ (F-QC-42) จากนัน้ ส่งให้ผบู้ ริหาร
พิจารณาอนุมัติตามข้อ 5.6
5.6 ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ในประวัติการสอบเทียบ (F-QC-42) ดังนี้
- กรณีผลการสอบเทียบยังอยู่ในเกณฑ์การยอมรับให้ลงนามอนุมัติ จากนั้นปฏิบัติตามข้อ 5.7.1
- กรณีผลการสอบเทียบไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ให้ปฏิบัติตามข้อ 5.7.2
5.7 การแสดงสถานะการสอบเทียบ
5.7.1 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพติดป้ายแสดงสถานะการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด และตรวจ
ติดตามที่ผ่านการสอบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่าง
ID. No. ……………………
Cal. Date ………………….

		

5.7.2 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพติดป้ายแสดงสถานะการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด และตรวจ
ติดตามที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังตัวอย่าง

ห้ามใช้งาน

		
พร้อมทั้งด�ำเนินการจัดการกับอุปกรณ์วัดดังกล่าวตามความเหมาะสม ดังนี้
1. ยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์วัดดังกล่าว
2. จัดหาเครื่องวัดใหม่มาทดแทน  และท�ำการปรับเทียบให้ใช้งานได้ใหม่
3. ประเมินผลกระทบการใช้อุปกรณ์วัดที่ไม่ผ่านการสอบเทียบย้อนหลังว่ามีผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยบันทึกผลดังกล่าวลงในใบประวัตกิ ารสอบเทียบ (F-QC-42)
5.7.3 กรณีที่เป็นเครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบที่ไม่ต้องทดสอบ ให้ทวนสอบว่ายังใช้งานได้
หรือไม่ โดยที่เครื่องมือดังกล่าวจะแสดงสถานะดังตัวอย่าง

ไม่ต้องสอบเทียบ

									
5.8 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพท�ำการทบทวนทะเบียนรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด และตรวจติดตาม          
(F-QC-39) และแผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ตรวจติดตาม (F-QC-40) ทุกปี หากมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง
เวลาดังกล่าวให้ท�ำการแก้ไข จากนั้นน�ำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง
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ตารางที่ 7 ตัวอย่างวิธีการปฏิบัติงานการใช้และบ�ำรุงรักษาเครื่องชั่ง 2 ต�ำแหน่ง
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : การใช้เครื่องชั่ง SARTORIUS รุ่น RP 4100 S
รหัสเอกสาร  :    W - QC – 36
แก้ไขครั้งที่   :   00
วันที่เริ่มใช้   :     01/09/05
หน้า          :   1/1
ผู้จัดทำ�      :      xxxx
ผู้อนุมัติ      :    yyyy
เครื่องชั่ง

1. ผู้ด�ำเนินการ
1.1 พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อบ�ำรุงรักษาให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานนาน
2.3 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานที่ดี
3. วิธีการปฏิบัติงาน
3.1 ก่อนใช้เครื่องมือให้ปรับระดับลูกน�้ำ (level indicator) เพื่อให้จานชั่งอยู่ในแนวระนาบ
3.2 เมื่อต้องการเปิดเครื่องให้กดปุ่ม I/O และรอจนหน้าปัดแสดงตัวเลข 0.00 g ถ้าหน้าปัดไม่แสดงตัวเลข
0.00 g ให้กดปุ่ม Tare (T)  หน้าปัดจะแสดงตัวเลข 0.00 g  แสดงว่าเครื่องชั่งพร้อมใช้งาน
3.3 วางตัวอย่างที่ต้องการจะชั่งน�้ำหนักลงบนจานชั่ง รอจนตัวเลขบนหน้าปัดปรากฏอักษร “g” และมี
ตัวเลขแสดงค่าน�้ำหนัก  แสดงขึ้นมาจึงถือว่าค่าน�้ำหนักนั้นเป็นค่าที่ถูกต้อง
		
การปรับมาตรฐานของเครื่องชั่ง
1. กดปุม่ I/O เพือ่ เปิดเครือ่ ง วางจานชัง่ ทีว่ า่ ง รอจนหน้าปัดแสดง 0.00 g ถ้าหน้าปัดไม่แสดงตัวเลข 0.00g
ให้กดปุ่ม Tare (T)
2. กดปุ่ม CAL หน้าปัดจะแสดงสัญลักษณ์  CAL I+ และแสดงตัวเลข 2000 g
3. วางตุ้มน�้ำหนักมาตรฐาน (accuracy class E2 ตามมาตรฐาน OLML) ขนาด 2000 g ลงบนกึ่งกลาง
จานชัง่ เครือ่ งจะท�ำการปรับค่าให้เป็นค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติ รอจนมีเสียงสัญญาณแสดงว่าการปรับมาตรฐานสมบูรณ์
ให้ยกตุ้มน�้ำหนักออกและท�ำการชั่งตามปกติได้ต่อไป
4. ถ้าระหว่างการปรับมาตรฐาน มีสญั ลักษณ์ Err 02 ให้กดปุม่ Tare (T) กดปุม่ CAL เริม่ ท�ำการปรับมาตรฐานใหม่
		 ข้อควรระวังและวิธีดูแลรักษาขั้นต้น
1. ก่อนใช้เครื่องแต่ละครั้ง ควรเปิดเครื่องไว้อย่างน้อยประมาณ  15  นาทีก่อนใช้งาน
2. เมือ่ จ�ำเป็นต้องเคลือ่ นย้ายเครือ่ ง ให้ถอดสายไฟและเอาจานชัง่ ออกก่อนทีจ่ ะยกเครือ่ งไปตัง้ ในต�ำแหน่ง
ใหม่ หลังจากวางเครือ่ งเรียบร้อยแล้ว ปรับระดับจานชัง่ ให้อยูใ่ นแนวระนาบ และควรท�ำการปรับมาตรฐานของเครือ่ งชัง่ ใหม่
			 3. ควรมีการตรวจเช็คเครื่องและสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยช่างผู้ช�ำนาญ
4. หากเครื่องมีปัญหา ให้ปิดเครื่องและติดต่อช่างผู้ช�ำนาญ หรือติดต่อบริษัทที่ให้บริการ
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ข. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
1. เอกสารแม่บทที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
1.1 วิธีทดลอง
1.2 ข้อก�ำหนดเฉพาะของวัตถุดิบ
1.3 ข้อก�ำหนดของยาที่ผลิต
1.4 ข้อก�ำหนดเฉพาะ และข้อก�ำหนดเฉพาะเกี่ยวกับตัวอย่างวัสดุส�ำหรับการบรรจุที่ใช้
1.5 ค�ำแนะน�ำและข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเก็บยากึ่งส�ำเร็จรูปหรือยาส�ำเร็จรูป (ถ้ามี)
1.6 ตัวอย่างกล่อง ฉลาก และเอกสารก�ำกับยา
2. แผนการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบทุกชนิด ยาที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตและยาส�ำเร็จรูป เพื่อน�ำมาตรวจสอบ
มาตรฐาน จ�ำเป็นต้องสุ่มตัวอย่างที่ถูกวิธีเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนของวัตถุดิบ
2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานส�ำหรับการสุ่มตัวอย่าง วัตถุดิบ ควรมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธีการเก็บตัวอย่างและการระวังการปนเปื้อนในการสุ่มตัวอย่าง
l การเปิดภาชนะภายในบริเวณคลังสินค้าเพือ
่ ท�ำการสุม่ ตัวอย่าง อาจมีโอกาสเกิดการปนเปือ้ น
จากสารอื่นๆ เชื้อจุลินทรีย์และฝุ่นละอองได้ ดังนั้นควรท�ำการสุ่มตัวอย่างภายในห้องที่
สะอาด หรือห้องที่เตรียมเฉพาะส�ำหรับการสุ่มตัวอย่าง
l ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดสะอาด ต้องสวมถุงมือ หมวกคลุมผม ผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกัน
สิ่งสกปรกจากผิวหนังหรือศีรษะปะปนลงไป และไม่ควรมีสิ่งของใดอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
เนื่องจากอาจหล่นลงไปในภาชนะวัตถุดิบ
l ก่อนสุม
่ ตัวอย่าง ต้องท�ำความสะอาดส่วนนอกของภาชนะบรรจุ โดยใช้ผา้ ชุบน�ำ้ หมาดๆ  เช็ด
ให้สะอาดตามด้วยใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดซ�้ำ  ขณะเปิดฝาหรือเปิดปากถุง ควรระวังไม่ให้
สิ่งสกปรกจากภายนอกปนเปื้อนเข้าไป
l ใช้อป
ุ กรณ์สำ� หรับการเก็บตัวอย่างทีส่ ะอาดและเหมาะสม เช่น ใช้ทอ่ เหล็กสแตนเลสส�ำหรับ
ตัวอย่างทีเ่ ป็นผง ใช้ปเิ ปตส�ำหรับตัวอย่างทีเ่ ป็นของเหลว ใช้พายเหล็กไร้สนิมส�ำหรับตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นครีมหรือขีผ้ ง้ึ เป็นต้น อุปกรณ์จะต้องสะอาดและแห้งสนิท ถ้าเป็นตัวอย่างทีจ่ ะท�ำการ
วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา จะต้องอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ภายใต้อุณหภูมิ 160 °C
นาน 1 ชั่วโมง
l ในกรณีที่มีการสุ่มตัวอย่างสารหลายชนิดในแต่ละครั้ง อาจท�ำให้มีการปนกันระหว่างสาร
แต่ละชนิด จึงต้องปฏิบัติดังนี้
- สุ่มตัวอย่างครั้งละหนึ่งชนิด
- สุ่มสารหรือตัวอย่างที่ไม่ท�ำให้เกิดฝุ่นหรือการปนเปื้อนได้ง่ายก่อน
- ใช้อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างคนละชุดกันหรือท�ำความสะอาดก่อน
l ภาชนะใส่วต
ั ถุดบิ ทีเ่ ปิดออกเก็บตัวอย่าง จะต้องปิดให้สนิทและติดฉลาก หรือท�ำเครือ่ งหมาย
ให้ชัดเจนบนภาชนะ เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเปิดภาชนะนี้ออกเก็บตัวอย่าง เซ็นชื่อ
ผู้เก็บตัวอย่างและวันที่เก็บตัวอย่างไว้ด้วย
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เก็บจ�ำนวนตัวอย่างตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
l การเก็บตัวอย่าง จะต้องเก็บในส่วนต่างๆ ให้ทั่วถึง วัตถุดิบในภาชนะใหญ่ควรสุ่มตัวอย่าง
จากส่วนบน กลาง และล่าง น�ำมาผสมกัน ถ้าจ�ำนวนทีเ่ ก็บเกิน ไม่ควรเทกลับคืน เพือ่ ป้องกัน
การสับสนผิดพลาด ซึ่งจะท�ำให้วัตถุดิบทั้งหมดเสียไป
l วัตถุดิบที่เป็นของเหลว ต้องตรวจสอบก่อนว่าแยกตัวหรือไม่ และควรเขย่าให้เข้ากันดีก่อน
ท�ำการสุ่มตัวอย่าง
l วัตถุดิบที่มีคุณลักษณะพิเศษ ต้องท�ำการสุ่มตัวอย่างตามลักษณะของวัตถุดิบนั้นๆ
l ภาชนะบรรจุตัวอย่างต้องสะอาด เหมาะสม และสามารถป้องกันการปนเปื้อน ภาชนะที่ดี
ที่สุดคือขวดแก้วที่มีฝาปิดสนิท
l ถ้ า ต้ อ งมี ก ารตรวจซ�้ ำ ระหว่ า งเก็ บ ไว้ บนฉลากจะต้ อ งระบุ วั น ที่ ที่ ต ้ อ งตรวจซ�้ ำ  และมี
สมุดบันทึกและติดตามผลด้วย
2.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง
2.1.3 ข้อควรระวังในการสุ่มตัวอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและเสื่อมคุณภาพ ตามความจ�ำเป็น
เช่น ก่อนการสุ่มต้องท�ำความสะอาดภาชนะ
2.1.4 จ�ำนวนตัวอย่างและปริมาณที่สุ่ม
2.1.5 ชนิดของภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างที่สุ่ม
2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุวัตถุดิบ มีข้อความแสดงดังนี้
2.2.1 ชื่อและรหัส (ถ้ามี)
2.2.2 สถานะภาพ เช่น กักกัน ผ่าน และไม่ผ่าน
2.2.3 เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต/ครั้งที่วิเคราะห์
2.2.4 ผู้ผลิต/ผู้แทนจ�ำหน่าย
2.2.5 วันสิ้นอายุ (ถ้ามี, กรณีสถานะผ่าน)
2.2.6 วันที่ต้องท�ำการตรวจสอบซ�้ำ (กรณีสถานะผ่าน)
2.2.7 เลขที่ภาชนะบรรจุและจ�ำนวนภาชนะทั้งหมด
2.2.8 ลายมือชื่อผู้อนุมัติพร้อมวันที่
2.2.9 ฉลากบนภาชนะวัตถุดิบที่มีการสุ่มตัวอย่าง ควรท�ำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ชัดเจน
2.3 แผนการสุม่ จ�ำนวนตัวอย่างทีน่ ำ� มาตรวจสอบ ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ เข้ามาในแต่ละรุน่ ตัวอย่างเช่น
         
1-10 ห่อ           ให้น�ำมาวิเคราะห์   
1-3 ห่อ
         
10-25 ห่อ             ให้น�ำมาวิเคราะห์          3-4 ห่อ
         
25-50 ห่อ
ให้น�ำมาวิเคราะห์          4-6 ห่อ
         
50-75 ห่อ             ให้น�ำมาวิเคราะห์          6-8 ห่อ
         
75-100 ห่อ          ให้น�ำมาวิเคราะห์          8-10 ห่อ
         
100 ห่อขึ้นไป         ให้น�ำมาวิเคราะห์         ไม่ต�่ำกว่า 10 ห่อ
			 ทีม่ า : คูม่ อื ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร เพือ่ เศรษฐกิจชุมชน ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
l

130

คู่มือ

การผลิต
และประกันคุณภาพเภสัชตำ�รับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555

2.4 การสุ่มตัวอย่าง ให้พยายามสุ่มจากทุกส่วนของหีบห่อ
2.5 น�ำตัวอย่างที่สุ่มมาจากหีบห่อต่างๆ มาผสมกัน
2.6 ตัวอย่างทีจ่ ะวิเคราะห์ ให้ทำ� การบดและร่อนผ่านแร่งเบอร์ 20-40 ถ้าบดไม่ได้ ให้ทำ� ตัวอย่างให้มขี นาด
เล็กที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เก็บใส่ขวดหรือภาชนะปิดสนิทและทึบแสง

อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างแบบชิ้น

อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างแบบของเหลว

อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างแบบผง

ภาพที่ 23 อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างชนิดต่าง ๆ
3. มีการตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพรทุกรุ่นตามก�ำหนด โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
• การหาปริมาณสิ่งแปลกปลอม
ต้องมีปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกินร้อยละ 2.0 โดยน�้ำหนัก
		อุปกรณ์ที่ใช้
1. ภาชนะที่มีก้นภาชนะแบนราบส�ำหรับใส่ตัวอย่าง
2. แว่นขยาย
3. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
4. ที่คีบ (forceps)

ถาดอลูมิเนียม

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง
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วิธีท�ำ
สุ่มตัวอย่างตามวิธีที่ก�ำหนดไว้ในต�ำรายาของประเทศไทยจ�ำนวน 100-500 กรัม น�ำมาเกลี่ยในภาชนะ
ซึ่งก้นแบนราบ คัดแยกสิ่งแปลกปลอมด้วยตาเปล่าหรือแว่นขยาย ชั่งน�้ำหนักสิ่งแปลกปลอม ค�ำนวณหาน�้ำหนักร้อยละ
ของสิ่งแปลกปลอมในตัวอย่าง
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำ�แหน่ง  
ตู้อบ
• ปริมาณความชื้น
ต้องมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 8.0 โดยน�้ำหนัก
		
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง
2. ขวดชั่ง (weighing bottle)
3. ตู้อบ (hot air oven)

ขวดชั่ง

		
วิธีท�ำ
น�ำผงสมุนไพร 5 กรัม (น�้ำหนักที่ชั่งอย่างละเอียดด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง) บรรจุในขวดชั่งที่
ทราบน�้ำหนักแน่นอน เกลี่ยผงสมุนไพรให้เรียบ น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จนได้น�้ำหนักคงที่          
(น�้ำหนักคงที่ หรือ constant weight หมายถึง น�้ำหนักที่ได้จากการชั่งน�้ำหนักติดต่อกัน 2 ครั้ง มีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5
มิลลิกรัม โดยการชั่งครั้งที่ 2 เพื่อหาความต่างของน�้ำหนัก จะกระท�ำภายหลังจากการอบหรือเผาที่ใช้เวลาเพิ่มขึ้น            
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง) ค�ำนวณค่าร้อยละของน�้ำหนักที่หายไปจากผงสมุนไพรที่ใช้ (น�้ำหนักที่หายไป คือ ปริมาณความชื้น     
ของสมุนไพร)
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำ�แหน่ง  

เตาเผา

• ปริมาณเถ้ารวม
		
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง
2. เตาเผา (muffled furnace)
3. ถ้วยกระเบื้อง (crucible)
4. อ่างอังไอน�้ำ หรือเตาไฟฟ้า
ถ้วยกระเบื้อง
อ่างอังไอน�้ำ
วิธีการท�ำ
น�ำผงสมุนไพร 2 กรัม  (น�้ำหนักที่ชั่งอย่าง
ละเอียดด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง) ใส่ลงในถ้วย
กระเบื้อง ที่ทราบน�้ำหนักแน่นอนแล้วน�ำเผาในเตาเผา
ค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิโดยไม่ให้เกิน 450 °C เผาจนได้เถ้าสีขาว (ปราศจากคาร์บอน) ทิ้งไว้ให้เย็น
ก่อนจะน�ำไปชั่งน�้ำหนัก ถ้าหากเถ้ายังไม่ขาว ให้รอจนถ้วยกระเบื้องเย็น จากนั้นเติมน�้ำ  2
มิลลิลติ ร น�ำไปท�ำให้แห้งบนอ่างอังไอน�ำ 
้ หรือบนเตาไฟฟ้า แล้วน�ำไปเผาจนน�ำ้ หนักคงที่ ค�ำนวณหาค่าร้อยละของปริมาณ
เถ้ารวมจากน�้ำหนักของผงสมุนไพรที่ใช้
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กระจกนาฬิกา
• ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง
2. เตาเผา
3. ถ้วยกระเบื้อง
4. เตาไฟฟ้า
5. กระจกนาฬิกา
6. กระดาษกรองชนิดปราศจากเถ้า
7. pH paper
8. ขวด volumetric flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

pH paper

เตาไฟฟ้า

สารเคมีที่ใช้
1. กรดเกลือ (hydrochloric acid) ความเข้มข้น 2 โมล่าร์ (molar) จ�ำนวน 25 มิลลิลิตร
2. น�้ำร้อนส�ำหรับล้างตะกอนเถ้า
วิธีท�ำ
เติมกรดเกลือ ที่มีความเข้มข้น 2 โมล่าร์ จ�ำนวน 25 มิลลิลิตร ลงในถ้วยกระเบื้องที่มีเถ้ารวม ปิดด้วยฝา
กระจกนาฬิกา ต้มนาน 5 นาที กรองด้วยกระดาษกรองชนิดที่ปราศจากเถ้า ล้างตะกอนด้วยน�้ำร้อนจนน�้ำล้างตะกอน
เป็นกลาง (ตรวจสอบด้วยกระดาษลิตมัส) น�ำเถ้าทีก่ รองได้และกระดาษกรองทีป่ ราศจากเถ้าใส่ลงในถ้วยกระเบือ้ งใบเดิม
ท�ำให้แห้งบนเตาไฟฟ้า น�ำไปเผาในเตาเผา ที่อุณหภูมิ 500 °C จนได้น�้ำหนักคงที่  ค�ำนวณหาค่าร้อยละของปริมาณเถ้า
รวมจากน�้ำหนักของผงสมุนไพรที่ใช้
• ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง
2. กระดาษกรอง
3. ขวดแก้วมีฝาปิด
4. เครื่องเขย่า (shaker)
(กรณีไม่มีเครื่องเขย่า ให้เขย่าด้วยมือเป็นระยะ)
5. ถ้วยระเหยปากกว้าง (evaporating dish)
6. ปิเปต
7. อ่างอังไอน�้ำ 
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สารเคมีที่ใช้
1. 95 % ethanol
2. น�้ำปลอดอิออน
วิธีท�ำ
หมักผงสมุนไพร 5 กรัม (น�้ำหนักที่ชั่งอย่างละเอียดด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง) ด้วย 95 % ethanol
จ�ำนวน 100 มิลลิลติ ร ในขวดแก้วมีฝาปิดสนิทนาน 24 ชัว่ โมง โดย 6 ชัว่ โมงแรกให้เขย่าขวดบ่อยๆ ตัง้ ทิง้ ไว้อกี 18 ชัว่ โมง
กรองอย่างรวดเร็วแล้วปิเปตสารละลายที่กรองได้ 20 มิลลิลิตร ใส่ในถ้วยปากกว้างที่ทราบน�้ำหนักแน่นอน น�ำไประเหย
บนอ่างอังไอน�ำ้ จนแห้ง น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 105 °C จนได้น�้ำหนักคงที่ ค�ำนวณหาค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดด้วย    
เอทานอลที่ได้จากผงสมุนไพรที่ใช้
• ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ
อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง
2. กระดาษกรอง
3. ขวดแก้วมีฝาปิด
4. เครื่องเขย่า กรณีไม่มีเครื่องเขย่า ให้เขย่าด้วยมือบ่อยๆ
5. ถ้วยปากกว้าง
6. ปิเปต
7. อ่างอังไอน�้ำ
8. ขวด volumetric flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
สารเคมีที่ใช้
1. Dichloromethane
2. น�้ำปลอดอิออน
วิธีเตรียม น�้ำที่อิ่มตัวด้วยน�้ำคลอโรฟอร์ม (chloroform water)
Dichloromethane 2.5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน�้ำปลอดอิออน จนครบ 1,000 มิลลิลิตร ในขวด
volumetric flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร
วิธีท�ำ
ท�ำเช่นเดียวกับปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล แต่เปลี่ยนเป็นใช้น�้ำที่อิ่มตัวด้วยน�้ำคลอโรฟอร์ม เป็นตัว
ท�ำละลายแทน
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• การปนเปื้อนของสมุนไพร
เภสัชต�ำรับระบุไว้ว่า สมุนไพรที่ใช้ท�ำยาต้องปลอดเชื้อจุลินทรีย์ แต่ทั้งนี้เชื้อราที่พบในสมุนไพรเป็นเชื้อที่มี
ตามธรรมชาติขึ้นกับปริมาณสารอาหาร วิธีเตรียมสมุนไพรแห้ง และการเก็บรักษา วิธีการตรวจหาการปนเปื้อนด้วย
จุลินทรีย์ที่ใช้กันทั่วไปมีอยู่ 3 วิธี
1. ใช้จานเลี้ยงเชื้อ
2. ใช้หลอดทดลอง
3. วิธีกรองผ่านเยื่อแผ่นบาง
วิธีใช้จานเลี้ยงเชื้อ
เป็นวิธีที่ท�ำง่าย สะดวก และแม่นย�ำ เหมาะส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์ยาต่างๆ รวมทั้งสมุนไพร โดยมีวิธีท�ำ
พอสังเขป ดังนี้
อุปกรณ์ที่ใช้
1. ขวดแก้ว
2. จานเลี้ยงเชื้อ
3. ปิเปต
4. ตู้อบเพาะเชื้อ

ปิเปต  

จานเลี้ยงเชื้อ

ตู้อบเพาะเชื้อ

ขวดแก้ว

สารเคมีที่ใช้
1. Phosphate buffer
2. Tryptic soy agar
วิธีท�ำ
1. ผสมสมุนไพรตัวอย่าง 10 กรัมกับ phosphate buffer ในอัตราส่วน 1:10 ให้เข้ากันดี
2. ท�ำให้นำ�้ ยาเจือจางเพิม่ ขึน้ โดยใช้ phosphate buffer ให้ได้อตั ราส่วน 1:100 และ 1:1000 หรือมากกว่า
นั้นต่อไปตามความเหมาะสม
3. เตรียมจานเลี้ยงเชื้อโดยใช้ tryptic soy agar ที่อุณหภูมิ 45-50 °C เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจานละ 15-20
มิลลิลิตร
4. ดูดน�้ำยาที่ท�ำให้เจือจางในอัตราส่วนต่างๆ อย่างละ 1 มิลลิลิตร ใส่ในจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ ตัวอย่าง
ละ 2 จาน หมุนจานเพือ่ ให้ตวั อย่างและอาหารเลีย้ งเชือ้ ผสมกันดี ทิง้ ไว้ให้แข็งแล้วน�ำไปอบเพาะในตูอ้ บเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
30-35 °C นาน 24-28 ชั่วโมง ในกรณีที่เชื้อไม่ขึ้น อบเพาะต่อจนได้เวลาโดยรวมครบ 5 วัน
5. น� ำ จานเลี้ ย งเชื้ อ มาตรวจดู แ ละนั บ จ� ำ นวนจุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นจานเลี้ ย งเชื้ อ ที่ มี ค วามเจื อ จางที่ เ หมาะสม
แล้วค�ำนวณหาปริมาณจุลินทรีย์รวมที่มีในตัวอย่าง 1 กรัม
6. เลือกโคโลนีที่แตกต่างมาตรวจชนิดของเชื้อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะ เพื่อให้ทราบว่ามีชนิดและปริมาณของ
เชื้อตามเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนดหรือไม่
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• การปนเปื้อนด้วยสารพิษตกค้าง
สารพิษตกค้างที่ควรตรวจหาการปนเปื้อนในสมุนไพรที่ส�ำคัญมี 4 ประเภท ได้แก่
1. สารประกอบ choline เช่น DDT, dieldrin, heptaclor เป็นต้น
2. สารประกอบ phosphate เช่น parathion, malathion, dimethoate เป็นต้น
3. สารประกอบ carbamate เช่น carbaryl, methomyl เป็นต้น
4. สารประเภท pyrethroid เช่น cypermethrin, permethrin เป็นต้น
หลักการวิเคราะห์
โดยสังเขปมีดังนี้
1. สกัดสมุนไพรด้วยตัวท�ำละลายที่เหมาะสม เช่น acetone, acetonitrile, methanol เป็นต้น
2. น�ำสารสกัดทีไ่ ด้ไปท�ำให้บริสทุ ธ์ โดยผ่านลงใน column ของ florisil หรือ alumina หรือ charcoal-celite
3. ตรวจหาชนิดและปริมาณของสารพิษตกค้าง โดยวิธี Gas Chromatography (GC) หรือ High
Performance Liquid Chromatography (HPLC)
หลักการท�ำงานของชุดทดสอบ GT  คือ cholinesterase inhibition technique โดยถ้าตัวอย่างที่
ตรวจวิเคราะห์มียาฆ่าแมลง / สารพิษตกค้างอยู่ สารพิษจะไปยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ cholinesterase (GT-1)
ท�ำให้เอนไซม์ไม่สามารถไฮโดรไลซ์ (hydrolyze) acetylcholine (GT-2) ได้ โดยปริมาณของ acetylcholine (GT-2)
ที่เหลืออยู่จะเป็นตัวก�ำหนดความเข้มของสีในชุดตรวจฯ ยิ่งถ้าตัวอย่างที่น�ำมาวิเคราะห์มีค่าความเป็นพิษสูง เอนไซม์
cholinesterase จะถูกยับยัง้ การท�ำงานมากขึน้ ท�ำให้ acetylcholine เหลืออยูใ่ นปริมาณมากขึน้ สีทไี่ ด้จากการทดสอบ
จะเข้มมากตาม
• ประเมินผล : โดยเปรียบเทียบสีที่ปรากฏ  
ตัวอย่างสีอ่อนกว่า หรือเท่ากับควบคุม  
= ไม่พบสารพิษตกค้าง              
ตัวอย่างสีเข้มกว่าควบคุม แต่ยังอ่อนกว่าตัดสิน   = พบสารพิษตกค้างในระดับที่ปลอดภัย
ตัวอย่างสีเท่ากับ หรือสีเข้มกว่าตัดสิน
= พบสารพิษตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย
• Detection limit 0.05 mg/kg (as trichlofon)
• กลุ่มสารที่สามารถตรวจสอบความเป็นพิษได้
- กลุ่ม organophosphate
- กลุ่ม carbamate
- กลุ่ม cholinesterase inhibitors
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ภาพที่ 24 ชุดทดสอบหาการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง (GT)
เครื่อง Atomic absorption spectrophotometry
• การปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนัก
ในสมุนไพร 1 กิโลกรัม มีข้อก�ำหนด ดังนี้
- สารหนู
ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม
- แคดเมียม ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม                                                 

หลักการวิเคราะห์ โดยสังเขปมีดังนี้
1. เตรียมตัวอย่าง โดยย่อยสลายตัวอย่างด้วย nitric acid
2. ตรวจหาปริมาณของสารหนูและโลหะหนัก โดยวิธี atomic absorption spectrophotometry
• การตรวจหาเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรโดยใช้วิธี Thin-Layer Chromatography
เครื่องมือและอุปกรณ์
TLC tank
Silica gel GF254plate
1. Silica gel GF254 plate ขนาด 3x7 เซนติเมตร
2. TLC tank
3. ขวดพ่นยา
4. Hot plate
5. ตู้พ่น
6. UV cabinet และ lamp
เครื่องเป่าแห้ง
Capillary
7. เครื่องเป่าแห้ง
8. ชุดกรอง (ประกอบด้วยกรวยกรอง ขาตั้ง ขวด)
9. ปากคีบ
10. Measuring pipette 2 มิลลิลิตร, 5 มิลลิลิตร
11. Capillary 5 ไมโครลิตร
UV cabinet และ lamp
12. กระดาษกรอง
13. กรรไกรหรือมีด
14. ป้ายฉลาก
15. กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์
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สารเคมี
น�้ำยาสกัด : 80 % alcohol
ระบบน�ำพา สารมาตรฐานเปรียบเทียบ และตัวตรวจสอบ
วิธีท�ำ
1. ชัง่ ตัวอย่างสมุนไพร 500 มิลลิกรัม (กรณีทเี่ ป็นผงแห้ง) หรือ 2 กรัม (กรณีทเี่ ป็นตัวอย่างสด) หมักใน 80 %
ethanol 10  มิลลิลติ ร แล้วค่อยน�ำไปตัง้ บนหม้ออังไอน�ำ 
้ (คนเป็นครัง้ คราว)  ประมาณ 15 นาที หรือน�ำไป sonicate
ในเครือ่ ง sonicator นาน 15 นาที จากนัน้ น�ำมากรองโดยใช้สำ� ลี                                                                                                                                                       
2. น�ำสารสกัดแอลกอฮอล์ทไ่ี ด้ (5 µL) มา streak ที่ TLC plate (3x7 เซนติเมตร) โดยก�ำหนดต�ำแหน่งทีจ่ ะ
streak ให้อยูห่ า่ งจากปลายล่างของ plate 1 เซนติเมตร จากขอบด้านซ้ายมือและขวามือด้านละ 0.7 เซนติเมตร

แถบที่ 1 = สารสกัดของตัวอย่างสมุนไพร
แถบที่ 2 = สารมาตรฐานเปรียบเทียบ

1 ซม.

1

2

ที่มา : การควบคุมคุณภาพสมุนไพรโดยใช้วิธี Thin Layer Chromatography

3. เตรียม TLC tank ซึง่ จะมีกระดาษกรองวางแนบติดผนังด้านใดด้านหนึง่ แล้วใส่ระบบตัวน�ำพาสารทีเ่ หมาะสม
ปริมาณ 5-10 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที ให้ tank อิ่มตัวด้วยระบบตัวน�ำพาสาร น�ำ  TLC plate ที่ได้
streak สารแล้วใส่ลงใน TLC tank เมื่อระบบตัวน�ำพาสารเคลื่อนที่ไปถึงจุดที่ห่างจากปลายบนประมาณ 0.5 เซนติเมตร
ให้เอา plate ออก แล้วใช้เครื่องเป่า เป่าให้แห้งเพื่อขจัด solvent ท�ำ TLC chromatogram ซ�้ำอีก 2 แผ่น
4. น�ำ TLC chromatogram แผ่นที่ 1 ไปส่องดูภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต ทั้งคลื่นสั้น (254 นาโนเมตร) และ
คลื่นยาว (366 นาโนเมตร) บันทึก chromatogram ที่ได้ โดยใช้วิธีถ่ายรูป หรือจะใช้ดินสอลากตาม spot ที่ได้ แล้วลอก
ลงในกระดาษพร้อมทั้งระบายสีตามที่เห็นจริง และหาค่า Rf value ของแต่ละแถบ
5. น�ำ TLC chromatogram แผ่นที่ 2 พ่นด้วยน�้ำยาพ่นที่เหมาะสมกับสมุนไพรแต่ละชนิด แต่ถ้าเป็นสมุนไพร
ทีไ่ ม่มขี อ้ มูลของสารส�ำคัญ หรือข้อมูลของ TLC chromatogram ควรใช้นำ�้ ยาพ่นหลายๆ ชนิดเพือ่ ทีจ่ ะได้ขอ้ มูลสมุนไพร
นั้นมากที่สุด เช่น อาจใช้น�้ำยา Dragendorff’s spray reagent หาสารกลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids), น�้ำยา
phosphomolypdic acid หาสารกลุม่ ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) หรือน�ำ้ ยา anisaldehyde / H2SO4 หาสารกลุม่
terpenoids เป็นต้น หลังจากนัน้ บันทึกผล chromatogram โดยใช้วธิ ถี า่ ยรูป หรือใช้กระดาษลอกลายพร้อมทัง้ ค�ำนวณ
ค่า Rf value ของแต่ละแถบที่ให้ผลบวกกับน�้ำยาพ่นแต่ละชนิด
6. น�ำข้อมูล TLC chromatogram ทั้งข้อ 4 และ5 มาประมวลเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้ทราบว่าสารใน
chromatogram แต่ละแถบมีคา่ Rf value เท่าไร และมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร ภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตช่วงคลืน่ สัน้ และ
ช่วงคลื่นยาว พร้อมทั้งมีคุณลักษณะอย่างไร เมื่อพ่นด้วยน�้ำยาพ่นชนิดต่างๆ
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สารมาตรฐานเคอร์คูมิน
(curcumin)

วิเคราะห์ตวั อย่างเทียบกับสารมาตรฐาน จุ่มแผ่น TLC ในวัฏภาค
โดยการขีดสาร (streak ) บนแผ่น TLC เคลื่อนที่ (mobile phase)

ผล TLC chromatogram

ที่มา : ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย

ภาพที่ 25 การตรวจหาเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรโดยใช้วิธี TLC
การประเมินผล
การประเมินผล TLC chromatogram จะพิจารณาจากต�ำแหน่ง จ�ำนวน ขนาด และความเข้มของแถบ ซึง่ ข้อมูล
ดังกล่าวจะท�ำให้ทราบว่า
• สารสกัดของตัวอย่างสมุนไพรมีสารอย่างน้อยกี่ชนิด โดยดูจากแถบหรือจุดที่ขึ้นใน chromatogram
• มีสารใดเป็นสารประกอบหลัก (major compounds) และสารรอง (minor compounds) โดยจะเห็น
เป็นจุดหรือแถบที่เข้มที่สุด และมีสารหลักกี่ชนิด สารรองกี่ชนิด
• สารในแต่ละจุดหรือแถบน่าจะเป็นสารกลุ่มใด เช่น อัลคาลอยด์, เทอร์พีนอยด์, ไฮโดรดาร์บอนหรือสาร
ที่มี chromophore โดยดูจากจะให้ผลบวกกับน�้ำยาพ่นชนิดต่างๆ แตกต่างกัน
• ในกรณีที่เป็นสารมาตรฐานเปรียบเทียบ จะท�ำให้ทราบว่าตัวอย่างสมุนไพรนั้น มีสารเหมือนกับสาร
มาตรฐานเปรียบเทียบหรือไม่ โดยพิจารณาทั้งค่า Rf value และคุณลักษณะต่างๆ ภายใต้แสงอัลตร้า
ไวโอเลตและน�ำ้ ยาพ่น นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ทราบว่ามีสารส�ำคัญนัน้ ๆ มากน้อยเพียงใดในตัวอย่างสมุนไพร
• ในการศึกษาเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานควรจะใช้ระบบน�ำพาสารมากกว่า 1 ระบบ โดยแต่ละระบบ
ควรมีขั้วที่ต่างกัน ถ้าสารส�ำคัญในตัวอย่างสมุนไพรมีค่า Rf value และคุณลักษณะต่างๆ ที่เหมือนกัน
สารมาตรฐานทัง้ 2 หรือ 3 ระบบ จะช่วยยืนยันว่า ตัวอย่างสมุนไพรนัน้ มีสารส�ำคัญเหมือนสารมาตรฐาน
เปรียบเทียบจริง
• ผลของ TLC chromatogram ทีไ่ ด้ จะใช้เป็น fingerprint
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบตัวอย่างสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ในการเตรียมแต่ละครั้ง

ที่มา : ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย

ภาพที่ 26 ค่าประเมินผล และ TLC chromatogram ของสารสกัดขมิ้นชัน
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4. มีการตรวจสอบซ�ำ้ วัตถุดบิ ทีเ่ ก็บไว้ สมุนไพรควรมีการตรวจสอบทุก 3 เดือน และบันทึกผลไว้โดยตรวจสอบ
4.1 ลักษณะภายนอก มีเชื้อราขึ้นหรือไม่ หรือมีการเน่าเสียหรือไม่
4.2 รูป รส กลิ่น สี เปลี่ยนไปหรือไม่
4.3 ความชื้น
4.4 อื่นๆ ตามความจ�ำเป็น
5. มีการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ทุกรุ่นตามก�ำหนด
5.1 มี SOP การสุ่มที่เหมาะสมปฏิบัติตามวิธีที่ก�ำหนด
5.1.1 จ�ำนวนตัวอย่างและปริมาณที่สุ่ม
ตารางที่ 8 แสดงจ�ำนวนการสุ่มตัวอย่าง
Active Raw Material
No. Sample Container
All
19-28
6
29-100
7
101
Inactive Raw Material
Container No. Sample Container
1
All
151-280
2-8
2
281-500
9-15
3
501-1200
16-90
5
1201-3200
91-150
8
Container
1-5
6-10
11-18

No. Sample
8
9
10
No. Sample
13
20
32
50
-

ที่มา : วารสารสมาคมผู้ผลิตเครื่องยาไทย The Thai
cosmetic manufactures association Journal
Vol.4 No.1 May – August 2003.

5.1.2 ฉลากบนหีบห่อของวัสดุส�ำหรับการบรรจุ มีข้อความแสดง
5.1.2.1 ชื่อและรหัส (ถ้ามี)
5.1.2.2 สถานภาพ เช่น กักกัน, ผ่าน และ ไม่ผ่าน
5.1.2.3 เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต / ครั้งที่ตรวจสอบ
5.1.2.4 ผู้ผลิต / ผู้แทนจ�ำหน่าย
5.1.2.5 ลายมือชื่อผู้อนุมัติพร้อมวันที่
5.1.3 ปิดฉากแสดงสถานะผ่าน ทุกภาชนะบรรจุภัณฑ์
6. มีการตรวจสอบยาส�ำเร็จรูปทุกรุ่นตามที่ก�ำหนด
การควบคุมคุณภาพยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร
1. ปริมาณสารส�ำคัญ (ถ้าระบุได้)
• เป็นการระบุพกิ ดั สารส�ำคัญ เช่น ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร 1 เม็ด ก�ำหนดให้มี andrographolide 9 มิลลิกรัม
เป็นต้น
2. รูปร่างและลักษณะของยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร
• เป็นการตรวจลักษณะภายนอกของยาส�ำเร็จรูปแต่ละรูปแบบ ว่าเป็นยาชนิดใด ขนาด รูป รส กลิ่น สี
ตรงตามข้อก�ำหนดที่ก�ำหนดไว้
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3. การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมี (identification)
• เป็นการตรวจพิสูจน์สารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ ในกรณีที่ไม่ทราบสารส�ำคัญ ให้ใช้วิธีตรวจอื่นๆ ที่สามารถ
แสดงลักษณะเฉพาะของสมุนไพร เพือ่ ป้องกันการปนปลอมยาได้ โดยใช้เทคนิค TLC หรือ HPLC เป็นต้น
4. ปริมาณสารส�ำคัญหรือสารเทียบ
• วิเคราะห์หาปริมาณสารส�ำคัญทีเ่ ป็นส่วนประกอบหลัก โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์ตา่ งๆ ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง
เช่น TLC หรือ HPLC เป็นต้น หากไม่ทราบว่าสารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์เป็นสารใด ให้วิเคราะห์สารที่เป็น
สารเทียบอื่นๆ แทน
• ในกรณีทสี่ ตู รต�ำรับมีสว่ นประกอบสมุนไพรหลายชนิด ซึง่ ไม่อาจตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส�ำคัญได้
อาจท�ำการทดสอบโดยวิธี fingerprint chromatogram

			
แคปซูลฟ้าทะลายโจร
ยาขม
ที่มา : ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย

ภาพที่ 27 TLC chromatogram ของแคปซูลฟ้าทะลายโจรและต�ำรับยาขม
5. การตรวจสอบน�้ำหนักที่หายไป เมื่อท�ำให้แห้ง
• เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมปริมาณสารทีร่ ะเหยได้ โดยหาน�ำ้ หนักทีส่ ญ
ู หายไป หลังจากการอบแห้งใน
ตู้อบ ในสภาวะอุณหภูมิ และเวลาที่ก�ำหนด ในยาเม็ดกลมแบน ยาแคปซูล ยาผง เป็นต้น
6. การตรวจสอบปริมาณน�้ำ
• เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมปริมาณน�้ำในยาลูกกลอน ยาผง แกรนูล โดยวิธี Karl Fischer method
หรือ Azeotropic distillation (ดูรายละเอียดวิธีวิเคราะห์และเครื่องมือในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย)
7. การตรวจความสม�่ำเสมอของน�้ำหนัก (uniformity of weight) หรือการผันแปรของน�้ำหนักยา
• เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมยาเม็ดแผนโบราณ ยาที่ตอกอัดเม็ด ยาที่ผลิตโดยวิธีเคลือบเม็ดยา และยา
แคปซูล โดยก�ำหนดให้น�้ำหนักเฉลี่ยใน 10 หรือ 20 เม็ด แตกต่างจากน�้ำหนักเม็ดยาที่ก�ำหนด โดย
ไม่ขาดหรือไม่เกินร้อยละ 15 ส่วนยาเม็ดเคลือบให้ตรวจสอบกับยาเม็ดก่อนเคลือบ
8. การตรวจสอบขนาดของผงยา (particle size)
• เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมขนาดของผงยา เช่น ยาผง หรือยาแกรนูล โดยใช้แร่งขนาดต่างๆ
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ขนาดผงยา แคปซูลขมิ้นชัน
แร่งเบอร์ 80

ขนาดผงยา ยาชงคำ�ฝอย
แร่งเบอร์ 40

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการควบคุมขนาดผงยาโดยใช้แร่ง
9. การตรวจสอบการกระจายตัว การแตกกระจายตัวของยาเม็ดและแคปซูลจะเร็วหรือช้า ขึน้ กับคุณสมบัตทิ าง
เคมีและทางกายภาพของผงยา ความแข็ง ความหนาแน่นของผงยาในเม็ดยา และส่วนประกอบในสูตรต�ำรับ
วิธีการ
1. ใช้เครื่องวัดการกระจายตัวของยาตามมาตรฐานในต�ำรับยาของประเทศไทย
2. เติมน�้ำสะอาดในภาชนะให้อยู่ในระดับหนึ่ง ตรวจสอบความพอดี โดยให้เครื่องยกหลอดตะแกรงขึ้น
สูงสุดพักไว้ น�้ำที่ใส่ในอ่างจะต้องท่วมหลอดตะแกรงอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร และเมื่อหลอดตะแกรงถูกเลื่อนลงไป
ต�่ำสุด ส่วนก้นของหลอดตะแกรงอยู่ห่างจากก้นภาชนะอย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร
3. ปรับอุณหภูมิของน�้ำให้ได้ 37 ± 2 °C
4. ตั้งความเร็วเครื่องยกหลอดตะแกรง ที่ความถี่ 29-32 รอบ /  นาที
5. สุ่มตัวอย่างยามา 6 เม็ด ใส่ยา 1 เม็ด ลงในแต่ละหลอดตะแกรง จ�ำนวน 6 หลอด
6. ใส่แผ่นพลาสติกใสในแต่ละหลอดตะแกรง เพื่อกันไม่ให้เม็ดยาลอยออกมาจากตะแกรง
เติมเครื่อง และเฝ้าดูพร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ใช้ส�ำหรับแต่ละเม็ด จนกว่ายาแตกกระจายตัวหมดทุกเม็ด
		
		
การประเมิน
- ยาอม และยาเม็ดส�ำหรับเคี้ยวก่อนกลืน ไม่ต้องทดสอบการแตกกระจายตัว
- ยาเม็ดแผนโบราณ ก�ำหนดให้เม็ดยาแตกกระจายตัวหมดภายในเวลา 30 นาที
- ยาเม็ดเคลือบ ก�ำหนดให้เม็ดยาแตกกระจายตัวหมดภายในเวลา 1 ชั่วโมง
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ภาพที่ 29 เครื่องวัดการแตกกระจายตัว
10. การตรวจสอบน�ำ้ หนักต่อปริมาตร (weight per volume) หรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density)
• เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดในการควบคุ ม ความหนาแน่ น ของสารสกั ด ที่ เ ป็ น ของเหลวและยาต้ ม เข้ ม ข้ น
(concentrated decoction) โดยการตวงแล้วชั่งน�้ำหนักที่แน่นอน และค�ำนวณเป็นหน่วยน�้ำหนัก
ต่อปริมาตร
11. การตรวจสอบน�้ำหนัก หรือปริมาตรบรรจุที่น้อยที่สุด เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมน�้ำหนักหรือปริมาตร
บรรจุส�ำหรับยาครีมและยาน�้ำ ต้องมีไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
12. การตรวจสอบน�้ำหนักบรรจุทั้งหมด (net content)
• เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมน�ำ้ หนักบรรจุทงั้ หมดของผงยาและแกรนูลทีม่ หี ลายขนาดยาในหนึง่ ภาชนะ
บรรจุ (multiple unit dose) โดยต้องมีน�้ำหนักไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
13. ความเป็นกรด-ด่าง
• เป็นข้อก�ำหนดในการควบคุมยาน�้ำ  เพราะความเป็นกรด-ด่าง มีผลต่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของ
ตัวยาส�ำคัญ ความคงสภาพของยาน�้ำ ทั้งทางเคมีและทางจุลชีววิทยา
• ท�ำการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างโดยใช้ pH paper หรือเครื่อง pH meter
			
pH paper

เครื่อง  pH meter

ภาพที่ 30 อุปกรณ์วัดค่า pH
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14. การตรวจสอบชนิดและปริมาณของเอทานอล (ethanol content)
• เป็นข้อก�ำหนดในการตรวจสอบชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในยาน�ำ 
้ ทิงเจอร์ และสารสกัดเหลว เป็นต้น
• ชนิดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมในยาน�้ำต้องเป็นเอทานอลเท่านั้น ห้ามใช้เมทานอลโดยเด็ดขาด เพราะ
การรับประทานเมทานอล เกิดพิษ ท�ำให้ตาบอดได้
• ก�ำหนดให้มีปริมาณเอทานอล ในยาน�้ำชนิดรับประทานส�ำหรับผู้ใหญ่ไม่เกิน 15 % และส�ำหรับเด็กไม่
เกิน 5 %
• ทดสอบโดยวิธที างเคมีกายภาพ เช่น กลัน่ แล้วน�ำไปหาค่าความถ่วงจ�ำเพาะที่ 25 °C แล้วเทียบหาปริมาณ
เอทานอลจากตารางแอลกอฮอโลมิตริก (alcoholometric table) หรือ โดยใช้เทคนิค TLC
15. การตรวจสอบชนิดและปริมาณสารกันเสีย
• กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้ยาเตรียมประเภทยาน�ำ 
้ ยากวน หรือยาลูกกลอน ใช้สารกันเสียตามชนิด
และปริมาณที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
• การตรวจชนิดและปริมาณสารกันเสียสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ โดยใช้วิธี TLC หรือ HPLC เป็นต้น
ตารางที่ 9 แสดงชนิดและปริมาณสารกันเสียที่อนุญาตให้ใช้ในยาแผนโบราณ
รูปแบบยา
ยาน�้ำ
ยากวน
ยาลูกกลอน

ชนิดและปริมาณสารกันเสียที่อนุญาตให้ใช้
1. sodium benzoate หรือ benzoic acid ไม่เกิน 0.1 %
2. sodium paraben ไม่เกิน 0.1 %
3. sodium propyl paraben ไม่เกิน 0.1 %
4. sodium methyl paraben ร่วมกับ sodium propyl paraben ไม่เกิน 0.1 % และ 0.02 %
ตามลำ�ดับ
5. methyl paraben ไม่เกิน 0.1 %
6. propyl paraben ไม่เกิน 0.1 %
7. methyl paraben ร่วมกับ propyl paraben ไม่เกิน 0.1 % และ 0.02 % ตามลำ�ดับ

(ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)

16. การตรวจสอบการปนเปื้อนจากโลหะหนัก (heavy metal) ที่มีพิษ
• ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก�ำหนดให้               
ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร ต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินมาตรฐาน ดังนี้
- ตะกั่ว (Lead)
ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
- สารหนู (Arsenic)
ไม่เกิน 4 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
- แคดเมียม (Cadmium)
ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
• วิธวี เิ คราะห์ อาจใช้วธิ เี คมีโดยให้สารเคมีทที่ ำ� ปฏิกริ ยิ าเฉพาะกับโลหะหนักนัน้ ๆ แล้วมีสเี กิดขึน้ จากนัน้
จึ ง หาปริ ม าณโดยวั ด ความเข้ ม ของสี เที ย บกั บ ปริ ม าณโลหะหนั ก มาตรฐานหรื อ ใช้ วิ ธี atomic
absorption spectrophotometry
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17. การตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (microbial contamination)
• เป็นข้อก�ำหนดการปนเปือ้ นของจุลนิ ทรียใ์ นยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร ซึง่ ก�ำหนดไว้ในต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ยาสมุนไพรชนิดรับประทานที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อนรับประทาน เช่น ยาผง
ลูกกลอน ยาเม็ด ยาแคปซูล เป็นต้น
2. ยาน�้ำสมุนไพรชนิดรับประทาน
3. ยาทาภายนอกร่างกายที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร เช่น ยาครีม ยาเจล และยาน�้ำ
4. วิธีตรวจสอบ – ท�ำในห้องปฏิบัติการเฉพาะที่มีอุปกรณ์พร้อม
18. การตรวจสอบสารตกค้างจากสารก�ำจัดศัตรูพืช (pesticide residues)
• มีการก�ำหนดปริมาณสารตกค้างจากสารก�ำจัดศัตรูพืชที่ยอมให้มีได้ (ดูวิธีวิเคราะห์ได้จากต�ำรายาของ
ประเทศไทย) โดยวิธ  ี GC หรือ ใช้ชดุ ทดสอบ GT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 10 ชนิดและปริมาณสารตกค้างจากสารก�ำจัดศัตรูพืชที่ยอมให้มีได้
สารกำ�จัดศัตรูพืช

Alachlor
Aldrin and dieldrin (sum of)
Azinphos-methyl
Bromopropylate
Chlordane (sum of cis-, trans- and oxychlor)
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Cypermethrin (and isomers)
DDT (sum of p, p-DDT, o, p-DDT, p, p-DDE and p, p-TDE)
Deltamethrin
Diazinon
Dichlorvos
Dithiocarbamates (as CS2)
Endosulfan (sum of isomers and endosulfan sulfate)
Endrin
Ethion
Fenitrothion
Fonofos
Heptachlor (sum of heptachlorepoxide)
Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclohexane isomers (other than γ)
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ข้อกำ�หนด (มก. / กก.)
0.02
0.05
1.0
3.0
0.05
0.5
0.2
0.1
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
3.0
0.05
2.0
1.5
0.05
0.05
0.1
0.3
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สารกำ�จัดศัตรูพืช
Lindane (γ-hexachlorocyclohexane)
Malathion
Methidathion
Parathion
Parathion-methyl
Permethrin
Phosalone
Piperonyl butoxide
Pirimiphos-methyl
Pyrethrins (sum of)
Quintozene (sum of quintozene, pentachloroanaline and
Methyl pentachlorophenyl sulfide)

ข้อกำ�หนด (มก. / กก.)
0.6
1.0
0.2
0.5
0.2
1.0
0.1
3.0
4.0
3.0
1.0

ที่มา: ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรของประเทศไทย ฉบับเพิ่มเติม 2547

การศึกษาความคงสภาพของยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพร
ความคงสภาพของยาส�ำเร็จรูป ต้องมีการศึกษาเพื่อก�ำหนดอายุการใช้ (shelf - life) โดยการตรวจสอบเฉพาะ
หัวข้อส�ำคัญที่ชี้วัดความคงสภาพได้ เช่น ตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะภายนอก สี กลิ่น รส โดยเน้นย�้ำการตรวจสอบ
ตามข้อก�ำหนดต่างๆ ด้วย เช่น ปริมาณความชื้น การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น
• การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส�ำคัญในยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพรที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด
การวิเคราะห์ความคงสภาพของตัวยาส�ำคัญแต่ละชนิดท�ำได้ยาก จึงใช้วิธีการวิเคราะห์หา fingerprint
chromatogram  (ต้องเป็นวิธเี ดียวกันกับทีใ่ ช้ในการควบคุมคุณภาพด้วย) เพือ่ ติดตามดูการเปลีย่ นแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นของตัวยาส�ำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ในระหว่างการเก็บรักษา
• ตรวจสอบความคงสภาพของสารกันเสียและสารที่ช่วยให้ยาคงสภาพ เพื่อให้แน่ใจว่ายาส�ำเร็จรูปจาก
สมุนไพรนั้นยังมีความคงสภาพตลอดอายุการใช้
• ตัวอย่างยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพรที่ศึกษาความคงสภาพต้องอยู่ในภาชนะบรรจุแบบเดียวกับที่ใช้จริง
โดยทั่วไปจะศึกษาความคงสภาพยาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพรที่ผลิต 3 รุ่นแรก เพื่อยืนยันอายุการใช้ แต่ถ้า
มีข้อมูลการศึกษาในรุ่นทดลองมาก่อนแล้ว ที่แสดงว่ายาส�ำเร็จรูปจากสมุนไพรนั้นมีความคงสภาพได้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี การศึกษาความคงสภาพในรุ่นผลิตจริง อาจยอมให้น้อยกว่า 3 รุ่นที่ผลิตได้
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ภาคผนวก ค

ดัชนีชื่อไทย/ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์
ดัชนีชื่อไทย
ก

กระจับ
กระเจี๊ยบแดง
กระชาย
กระดอม
กระดังงา
กระดาดขาว
กระดาดแดง
กะทือ
กระเทียม
กระพังโหม
กระล�ำพัก
กระวาน

15
38
15, 18, 20, 22, 27
16, 23
16
19, 28
19, 28
21, 22, 27
18, 19, 20, 21, 22, 27
19
16, 51
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28,
51, 78
กรุงเขมา
18
กฤษณา
15, 16, 18, 27, 51
กล้วยตีบ
20
กล้วยน�้ำว้า 31
กล้วยหักมุก 31
กลอย
19, 28
กะเพรา
18, 22, 25, 26
กะเม็ง
20
กัญชาเทศ 26
กานพลู
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
26, 27, 28, 36, 51
การบูร
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 51, 52, 69
ก�ำแพงเจ็ดชั้น 22
ก�ำมะถันเหลือง 18
ก�ำยาน
16
ก�ำลังวัวเถลิง 27
กุ่มน�้ำ
27
147

กุ่มบก
เก๊กฮวย
เกลือสินเธาว์
แกแล
โกฐกระดูก
โกฐกักกรา
โกฐก้านพร้าว
โกฐเขมา
โกฐจุฬาลัมพา
โกฐชฎามังสี
โกฐเชียง
โกฐน�้ำเต้า
โกฐพุงปลา
โกฐสอ
โกฐหัวบัว

ข

ขนุน
ขมิ้นเครือ
ขมิ้นชัน

27
24
18, 21, 25, 27
22
15, 16, 18, 19, 28, 52
16, 21, 29
15, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 52
15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 51
15, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 51
15, 16, 52
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 51
16, 19, 20, 27, 28, 78
15, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 29, 52
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 51
15, 16, 19, 23, 27, 51

22
27
18, 20, 29, 31, 77, 78, 81, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 135, 138
ขมิ้นอ้อย
19, 20, 21, 25, 26, 27
ขอนดอก
15, 16, 51
ขอบชะนางขาว 21
ขอบชะนางแดง 21
ขันทองพยาบาท 28
(ดูกใส)
ข่า
18, 21, 27
ข่าต้น
15
ข้าวสาร
18
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ขิง
ขิงแห้ง
ขี้อ้าย

ค

คำ�ไทย
ครั่ง
คำ�ฝอย
โคคลาน

จ

จันทน์ขาว
จันทน์แดง
จันทน์เทศ
จำ�ปา
จิงจ้อ
เจตพังคี
เจตมูลเพลิงแดง
แจง
ดอกจันทน์
ดอกจันทน์เทศ
ลูกจันทน์
ลูกจันทน์เทศ

ช

ชะลูด
ชะเอมเทศ
ชะเอมไทย
ชันย้อย
ช้าพลู
ชุมเห็ดเทศ

ซ

ซิก

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 36
16, 17, 18, 21, 22, 27, 30, 55
18

15, 16, 27
20, 27
22, 77, 138
27, 28

ด

ดีปลี
ดีวัว
โด่ไม่รู้ล้ม
ดองดึง

ต

15, 23, 51
15, 16, 19, 23, 24, 27, 51
15, 16, 19, 23, 24, 78
15, 16
29
18
16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 30, 55
18
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26,
27, 28, 29, 51
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29, 51
78

15, 16, 27, 51
15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 62, 63, 111, 113, 114
25
20
16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 55
32

18
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ตะไคร้
ตะไคร้บ้าน
ตาลหม่อน
ตองแตก

ถ

เถาวัลย์เปรียง
เถาเอ็นอ่อน

ท

ทองพันชั่ง
ทองหลาง
ทับทิม
เท้ายายม่อม
เทียนกิ่ง
เทียนเกล็ดหอย
เทียนแกลบ
เทียนขาว

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
29, 30, 36, 55
16
28
19, 28

29
22
26
29

27, 28, 35, 50
28

28, 33
27
20
24

15, 16, 52
26
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27,
28, 29, 52
เทียนข้าวเปลือก 15, 16, 19, 21, 23, 27, 52
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27,
เทียนดำ�
28, 29, 52
16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 52
เทียนแดง
15, 16, 52
เทียนตากบ
เทียนตาตั๊กแตน 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 52
เทียนเยาวพาณี 15, 16, 17, 19, 20, 52
เทียนสัตตบุษย์ 15, 16, 17, 20, 29, 52
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น

น�้ำตาลกรวด
น�้ำตาลทรายแดง
น�้ำประสานทองสะตุ
น�้ำผึ้ง
เนื้อไม้

บ

บ๊วย
บอระเพ็ด
บัวขม
บัวจงกลนี
บัวบก
บัวเผื่อน
บัวหลวง
บุก
บุกรอ
บุนนาค
เบญกานี
เบี้ยจั่นคั่ว

ป

ปลาไหลเผือก
เปราะหอม

ผ

ผักกระโฉม
ผักชีล้อม
ผักชีลา
ผักแพวแดง
ผักเสี้ยนผี

ฝ

ฝิ่นต้น
ฝาง
ฝางเสน
แฝกหอม

พ

พญารากขาว
พริก
พริกไทย
พริกไทยด�ำ
พริกไทยล่อน
พลู

24
25
16
25, 57
77, 78, 79

พิกุล
พิมเสน
พิลังกาสา
พิษนาศน์
เพกา
เพชรสังฆาต
ไพล

24, 25
16, 18, 23
15, 51
15
33, 38, 67
15, 51
15, 16, 22, 23, 27, 30, 51
19
26
15, 16, 22, 23, 27, 51
19
24

18
36, 66, 71, 72, 150
150
26
18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 33, 36, 51, 55
15, 16, 22, 23, 27, 51
15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 51, 52
21, 26, 30
23
18, 20, 22
20
18, 21, 22, 27, 28, 29, 37, 45, 57, 77

ฟ

ฟ้าทะลายโจร 32, 77, 81, 85, 136, 137

ม

มดยอบคั่ว
มวกขาว
มวกแดง
มหาสด�ำ
มหาหิงคุ์
มะกรูด
มะกอกสุม
มะขาม
มะขามแขก
มะขามป้อม

21
16
16, 27
23
18, 19, 28, 29
15, 18, 21, 22, 29, 30, 51
24
19, 24, 25, 29, 78
32, 77
16, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 43, 61, 62, 63,
111, 113, 114, 115, 117
มะค�ำดีควายสุม 24
มะงั่ว
15, 51
มะดูก (ดูกหิน) 28
มะตูม
ดู มะตูมอ่อน
มะตูมอ่อน 28, 30
มะนาว
15, 22, 23, 51

23
15, 16, 17, 18, 20, 23, 51, 57

23
19, 21, 30
16, 17, 18, 19, 20, 26
19, 21, 28, 30
27

30
15, 16, 27, 28, 77, 161
16, 22, 23
15, 16, 18, 23, 51
149
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มะนาวดอง
มะปราง
มะระขี้นก
มะรุม
มะลิ
มะแว้งเครือ
มะแว้งต้น
มังคุด
ม้ากระทืบโรง
เมนทอล
โมกมัน

ย

ยาด�ำสะตุ
ย่านาง

ร

รงทองประสะ
ระย่อม
ราชดัด
เร่ว

ล

ล�ำพันแดง
ล�ำพันหางหมู

ว

ว่านกีบแรด
ว่านชักมดลูก
ว่านน�้ำ
ว่านร่อนทอง

ส

เสลดพังพอน
ตัวเมีย

24, 25
23
38
21
15, 16, 22, 23, 27, 52
24, 25, 26
26
34, 61
27
62, 63, 69, 111, 113, 114
19

แสมทะเล
แสมสาร

ห

หญ้าดอกขาว
หญ้าตีนนก
หญ้าปักกิ่ง
หญ้าหนวดแมว
หมากผู้
หมากเมีย
หมึกหอม
หล่อฮังก๊วย
หว้า
หวายตะค้าสุม
หัสคุณเทศ
เหงือกปลาหมอ
เหมือดคน
แห้วไทย
แห้วหมู
โหระพา

19, 28
16, 24

19, 28
18, 57
16
19, 22, 28

อ

อบเชย
อบเชยญวน
อบเชยเทศ

16
26

23
22
18, 21, 24, 27, 29, 30
23

ดู พญายอ
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39
16
39
38
23
23
24
25
18
24
26, 29
26
23
15
16, 20, 21, 30
19

15, 16, 17, 24, 45, 51, 61
16, 25
16, 17, 21, 27
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ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์
ก

กระจับ  
กระเจี๊ยบแดง  
กระชาย
กระดอม  
กระดังงา  
กระดาดขาว  
กระดาดแดง  
กะทือ  
กระเทียม
กระพังโหม  
กะเพรา  
กระล�ำพัก  
กระวาน  
กรุงเขมา  
กฤษณา  
กล้วยตีบ  
กล้วยหักมุก  
กลอย, หัว  
กะเม็ง
กัญชาเทศ  
กานพลู  
การบูร  
ก�ำแพงเจ็ดชั้น  
ก�ำมะถันเหลือง
ก�ำยาน
ก�ำลังวัวเถลิง  
กุ่มน�้ำ  
กุ่มบก  
เก็กฮวย  
เกลือ  
เกลือสะตุ  
เกลือสินเธาว์  

Trapa bicornis Osbeck
Hibiscus sabdariffa L.
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.,
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.
Allium sativum L.
Sarcostemma secanome (L.) Bennet
Ocimum tenuiflorum L.
Euphorbia antiquorum L.
Amomum testaceum L.
Cissampelos pareira L.
Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
Musa (ABB group) ‘Kluai Teeb’
Musa (ABB group) ‘Kluai Hak Muk’
Dioscorea hispida Dennst.
Eclipta prostrata (L.) L.
Leonurus sibiricus L.
Syzygium aromaticum (L.) Merr. &
L.M.Perry
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl
Salacia chinensis L.
Sulfur
Styrax benzoin Dryand.
Anaxagorea luzonensis A. Gray
Crateva religiosa G. Forst.
Crateva adansonii DC. subsp. odorata
(Buch-Ham.) Jacobs
Chrysanthemum morifolium Ramat.
Table salt
Dehydrated Table salt
Rock salt

แกแล
โกฐกระดูก  
โกฐกักกรา  

Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner
Saussurea costus (Falc.) Lipsch
Pistacia chinensis subsp. integerrima
(J. L. Stewart ex Brandis) Rech. f.
โกฐก้านพร้าว Picrorhiza kurroa Royle ex Benth.
โกฐเขมา
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.
โกฐจุฬาลัมพา   Artemisia pallens Wall. ex Bess.,
Artemisia annua L.,
Artemisia vulgaris L.
โกฐชฎามังสี   Nardostachys jatamansi (D. Don) DC
โกฐเชียง  
Angelica sinensis (Oliv.) Diels
โกฐน�้ำเต้า
Rheum officinale Baill.,
Rheum palmatum L.,
Rheum tanguticum Maxim ex Balf
โกฐพุงปลา   Terminalia chebula Retz.
โกฐสอ  
Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. &
Hook.f. ex French. & Sav.
โกฐหัวบัว
Ligusticum sinense Oliv. cv. ‘Chuanxiong’,
Ligusticum wallichii auct.non Franch.,
Ligusticum striatum DC.

ข

ขนุน, แก่น   Artocarpus heterophyllus Lam.
ขมิ้นเครือ  
Arcangelisia flava (L.) Merr.
ขมิ้นชัน  
Curcuma longa L.
ขมิ้นอ้อย  
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
ขอนดอก  
Mimusops elengi L.
ขอบชะนางขาว   Pouzolzia pentandra Benn.
ขอบชะนางแดง   Pouzolzia pentandra Benn.
ขันทองพยาบาท   Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. (ดูกใส)  
ข่า  
Alpinia galanga (L.) Willd.
ข่าต้น
Cinnamomum ilicioides A. Chev.
ข้าวสาร  
Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall.
ขิง  
Zingiber officinale Roscoe
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ขิงแห้ง  
ขี้อ้าย  

ด

Zingiber mekongense Gagnep.
Terminalia nigrovenulosa Pierre

ดีปลี  
ดีวัว  
โด่ไม่รู้ล้ม  
ดองดึง, หัว  

ค

ค�ำไทย  
ครัง่   

Bixa orellana L.
Dunbaria longiracemosa Craib (พืช),
Laccifer lacca (สัตว์)
ค�ำฝอย   Carthamus tinctorius L.
โคคลาน   Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg.

ต

ตะไคร้  
ตาลหม่อน  
ตองแตก  

จ

จันทน์ขาว   Santalum album L.
จันทน์แดง   Dracaena loureiri Gagnep.
จันทน์เทศ   Myristica fragrans Houtt.
จ�ำปา
Magnolia champaca (L.) Baill. Ex Pierre
จิงจ้อ  
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy
เจตพังคี   Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.
เจตมูลเพลิง Plumbago indica L.
แจง  
Maerua siamensis (Kurz) Pax
ดอกจันทน์ Myristica fragrans Houtt.

เถาวัลย์เปรียง   Derris scandens (Roxb.) Benth.
เถาเอ็นอ่อน   Cryptolepis buchanani Roem.& Schult.

ท

ทองพันชั่ง  
ทองหลาง  
ทับทิม  
ท้าวยายม่อม  
เทียนกิ่ง  
เทียนเกล็ดหอย  
เทียนแกลบ  
เทียนขาว  
เทียนข้าวเปลือก

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
Erythrina suberosa Roxb.
Punica granatum L.
Clerodendrum petasites S. Moore
Lawsonia inermis L.
Plantago ovata Forsk.
Foeniculum vulgare Mill.
Cuminum cyminum L.
Foeniculum vulgare Mill. subsp.
vulgare var. dulce (Mill.) Thell.
เทียนด�ำ  
Nigella sativa L.
เทียนแดง  
Lepidium sativum L.
เทียนตากบ   Carum carvi L.
เทียนตาตั๊กแตน   Anethum graveolens L.
เทียนเยาวพาณี   Trachyspermum ammi (L.) Sprague
เทียนสัตตบุษย์   Pimpinella anisum L.

ชะลูด   Alyxia reinwardtii Blume
ชะเอมเทศ   Glycyrrhiza glabra L.
ชะเอมไทย Albizia myriophylla Benth.
ชันย้อย   Trigona apicalis,
Trigona fimbriata Smith,
Trigona Collina,
Trigona laeviceps
ช้าพลู   Piper sarmentosum Roxb.
ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb.

ซิก, เปลือก  

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Vernonia elliptica DC.
Baliospermum solamiferum (Burm.)
Suresh

ถ

ช

ซ

Piper retrofractum Vahl
Bos taurus
Elephantopus scaber L.
Gloriosa superba L.

Albizia lebbeck (L.) Benth.
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น

น�้ำตาลกรวด
Rock sugar
น�้ำตาลทรายแดง   Brown Sugar
น�้ำประสานทองสะตุ  Fused borax
น�้ำผึ้ง  
Honey
เนระภูสี  
Microlepia platyphylla (Don) J.Sm.
เนื้อไม้  
Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

บ

บ๊วย  
บอระเพ็ด  
บัวขม  
บัวจงกลนี  
บัวบก  
บัวเผื่อน  
บัวหลวง  
บุกรอ  
บุนนาค  
เบญกานี  
เบี้ยจั่นคั่ว  

ป

ปลาไหลเผือก  
เปราะหอม  

ผ

ผักกระโฉม  
ผักชีล้อม  
ผักชีลา  
ผักแพวแดง  
ผักเสี้ยนผี  

ฝ

ฝิ่นต้น  
ฝาง  
แฝกหอม  

พ

พญายอ

Clinacanthus nutans (Burm.f.)
Lindau
Osbeckia stellata Ham.
Capsicum frutescens L.
Piper nigrum L.
Piper betle L.
Mimusops elengi L.
Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
Ardissia ionantha K. Larsen & C.M. Hu
Artemisia indica Willd. var. heyneana Pamp.
Oroxylum indicum (L.) Kurz
Cissus quadrangularis L.
Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.

พญารากขาว  
พริก, สารสกัด  
พริกไทย  
พลู  
พิกุล  
พิมเสน  
Prunus mume Siebold & Zucc.
พิลังกาสา  
Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Thomson พิษนาศ  
Nymphaea pubescens Wild.
เพกา, เปลือก  
Nymphaea pubescens Wild.
เพชรสังฆาต  
Centella asiatica (L.) Urb.
ไพล  
Nymphaea nouchali Burm.f.
Nelumbo nucifera Gaertn.
ฟ
Amorphophallus saraburiensis Gagnep. ฟ้าทะลายโจร   Andrographis paniculata (Burm. f.)
Mesua ferrea L.
Wall. ex Nees
Quercus infectoria Oliv.
Monetaria moneta
ม
มดยอบคั่ว   Commiphora molmol Engl. ex Tschirch
มหาสด�ำ  
Leptochilus scalpturatus C. Chr.
Eurycoma longifolia Jack
มหาหิงคุ์  
Ferula assa-foetida Regel
Kaempferia galanga L.
มะกรูด  
Citrus hystrix DC.
มะกอกสุม   Spondias pinnata (L.f.) Kurz
มะขาม  
Tamarindus indica L.
Limnophila rugosa (Roxb.) Merr.
มะขามแขก   Senna alexandrina Mill.
Oenanthe javanica  (Blume) DC
มะขามป้อม   Phyllanthus emblica L.
Coriandrum sativum L.
มะค�ำดีควายสุม  Sapindus rarak DC.
Iresine herbstii Hook.
มะงั่ว  
Citrus medica L. var. medica
Cleome viscosa L.
มะดูก (ดูกหิน)   Siphonodon celastrineus Griff.
มะตูม  
Aegle marmelos (L.) Correa
มะตูมอ่อน   Aegle marmelos (L.) Correa
Jatropha multifida L.
มะนาว  
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle
Caesalpinia sappan L.
มะปราง  
Bouea macrophylla Griff.
Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small มะระขี้นก   Momordica charantia L.

153

คู่มือการผลิต

และประกันคุณภาพเภสัชตำ�รับโรงพยาบาลจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พุทธศักราช 2555

มะรุม  
มะลิ  
มะแว้งเครือ  
มะแว้งต้น
มังคุด  
ม้ากระทืบโรง  
เมนทอล  
โมกมัน, เปลือก  

ย

ยาด�ำ
ย่านาง  

ร

รงทอง  
ระย่อม  
ราชดัด  
เร่ว  

ล

ล�ำพันแดง,
ล�ำพันหางหมู  

ว

ว่านกีบแรด  
ว่านชักมดลูก  
ว่านน�้ำ  
ว่านร่อนทอง  

ห

Moringa oleifera Lam.
Jasminum sambac (L.) Aiton
Solanum trilobatum L.
Solanum sanitwongsei Craib
Garcinia mangostana L.
Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm.
Menthol
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.

หญ้าดอกขาว
หญ้าตีนนก
หญ้าปักกิ่ง  

Vernonia cinerea (L.) Less.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K.
Morton ex D.Y. Hong
หญ้าหนวดแมว   Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
หมากผู้  
Cordyline fruticosa (L.) Gopp.
หมากเมีย  
Cordyline fruticosa (L.) Gopp.
หมึกหอม  
เป็นหมึกธรรมชาติทำ� จากเขม่าไฟ (นิยมใช้ตน้ สน)
ผสมกับกาวที่ท�ำจากเขาสัตว์หรือหนังสัตว์อัด
เป็นแท่งน�ำเข้ามาจากจีน
หล่อฮังก๊วย   Siraitia grosvenorii (Swimgle) C. Jeffrey
ex A.M. Lu & Zhi Y. Zhang
หว้า  
Syzygium cumini (L.) Skeels
หวายตะค้าสุม   Calamus tiqrinus Kurz
หอมแดง  
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.
หัสคุณเทศ   Clausena excavata  Burm.f.
เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl
เหมือดคน   Knema globularia (Lam.) Warb.
แห้วไทย
Cyperus esculentus L.
แห้วหมู  
Cyperus rotundus L.
โหระพา  
Ocimum basilicum L.

Aloe vera (L.) Burm.f.
Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

Garcinia hanburyi Hook.f.
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex
Kurz
Brucea javanica (L.) Merr.
Amomum villosum Lour. var
xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.
Wu & S.Chen

อ

Enhalus acoroides (L.f.) Royle

อบเชยญวน  
อบเชยเทศ  
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.
Curcuma comosa Roxb.
Acorus calamus L.
Ludisia discolor (Ker Gawl.) A. Rich.

ส

เสลดพังพอนตัวเมีย ดู พญายอ
แสมทะเล
Avicennia marina Forssk.
แสมสาร  
senna garrettiana (Craib) Irwin et
Barneby
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ภาคผนวก จ
รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและคณะท�ำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยา
จากสมุนไพร
1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ที่ปรึกษา
2. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษา
3. ผศ.ภญ.ส�ำลี ใจดี
ประธาน
4. นพ.ประพจน์  เภตรากาศ
รองประธาน
5. รศ.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์
รองประธาน
6. ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
หรือผู้แทนสถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยา หรือผู้แทน
8. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผู้แทนคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
9. ผู้อ�ำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
หรือผู้แทน
10. ศ.นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล
11. พญ.นิลเนตร  วีระสมบัติ
12. นพ.ฉัตรชัย  สวัสดิไชย
13. ภญ.ปราณี  ชวลิตธ�ำรง
14. ภญ.ยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ
15. พันโทอ้ม  แสงปัญหา
16. นายสรรค์ อัศโดดร
17. นางสาวเพ็ญศรี  สงวนทรัพย์
18. นางสาวดวงใจ ปวงสุข
19. รศ.ภก.รพีพล  ภโววาท
20. รศ.ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร
21. รศ.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์
22. ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

ภญ.สุภาภรณ์  ปิติพร
ภก.พินิต  ชินสร้อย
ภก.เรืองชัย  พิทักษ์อัศวกุล
หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผู้แทน
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.นภาภรณ์  ภูริปัญญวานิช
นางมาลา  สร้อยส�ำโรง
ภญ.วรรณนิษา  เถียรทวี
เภสัชกรที่ส�ำนักยามอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
1. นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ  
ประธาน
2. เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
3. เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
หรือผู้แทน
       
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
5. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก หรือผู้แทน
6. ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
หรือผู้แทน
                 
7. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ที่ได้รับมอบหมาย
8. นายวิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร
9. พลต�ำรวจตรี  สุทัตต์ จารุดิลก
10. นายประมวล  วีรุตมเสน
11. นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล
12. นางสาวสยมพร  ศิรินาวิน
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางวันดี  โภคะกุล
นายเกษม  ตันติผลาชีวะ
นายวิทยา  ศรีดามา
นางสาวสาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์
นายเกรียง ตั้งสง่า
นายธีรวัฒน์  เหมะจุฑา
นายเทียม อังสาชน
นายเกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ
นายวิพิน  กาญจนการุณ
นายวิทยา  กุลสมบูรณ์
นายยศ  ตีระวัฒนานนท์
นางสายชล  ศรทัตต์  
นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการกองควบคุมยา
เภสัชกรที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
28. เภสัชกรที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ภก.ธนินทร  อุดมสินานนท์
ภญ.ดลิชา  ชั่งสิริพร
ภก.พินิต  ชินสร้อย
ภก.เรืองชัย  พิทักษ์อัศวกุล
ภญ.วรรณนิษา  เถียรทวี
ภญ.นภาภรณ์  ภูริปัญญวานิช
ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว
นางสุวภรณ์  มาสุข
นางสาวเรวดี  ไตรวรรณ์

คณะกรรมการจัดท�ำข้อมูลจากสมุนไพร
เพื่อเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
1. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษา
                 
และการแพทย์ทางเลือก
2. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษา
และการแพทย์ทางเลือก
3. นพ.ประพจน์  เกตรากาศ
ประธาน
4. นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์
รองประธาน
5. ภญ.ปราณี  ชวลิตธ�ำรง
คณะท�ำงานคัดเลือกเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล
6. รศ.ดร.ชยันต์  พิเชียรสุนทร
จากสมุนไพร
7. ภก.วินิต  อัศวกิจวิรี
1. นายแพทย์วีรวัฒน์  พันธ์ครุฑ
ที่ปรึกษา
8. ภญ.นันทนา  สิทธิชัย
2. นายแพทย์ประพจน์  เภตรากาศ
ที่ปรึกษา
9. ภญ.มาลี  บรรจบ
3. รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์
ประธาน
10. รศ.ดร มยุรี  ตันติสิระ
4. ภญ.ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร                รองประธาน 11. รศ.ดร.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์
5. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12. ภญ.ดร. สุภาภรณ์  ปิติพร
หรือผู้แทน
13. ภญ.ดร.อัญชลี  จูฑะพุทธิ
6. ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว
14. นางเกษร อังศุสิงห์
7. รต.หญิงศิริพงษ์  แพทยานนท์
15. นางมาลา  สร้อยส�ำโรง
8. ภญ.ดร.อัญชลี  จูฑะพุทธิ
9. นางมาลา  สร้อยส�ำโรง
10. ภญ.วรสุดา  ยูงทอง
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คณะอนุกรรมการจัดท�ำข้อมูลยาพัฒนาจากสมุนไพร
เพื่อเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
1. ภญ.ปราณี ชวลิตธ�ำรง           
ประธาน
2. พญ.ดวงรัตน์  เชี่ยวชาญวิทย์
3. รศ.ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์
4. รศ.ดร.ธงชัย  สุขเศวต
5. รศ.ดร.สมภพ  ประธานธุรารักษณ์
6. รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินนันท์
7. ภญ.เย็นจิตร  เตชะด�ำรงสิน
8. ดร.กัลยา  อนุลักขณาปกรณ์
9. ภญ.ดร.ชฎา  พิศาลพงศ์
10. ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว
11. ภก.ธนิต  ตรีธนพันธ์
12. พญ.ศิวพร  ขุนทอง
13. ภญ.ดร.อัญชลี  จูฑะพุทธิ
14. นางพรทิพย์  เติมวิเศษ
15. นางสาวดารินี  พูลโสภา
16. ว่าที่ร้อยตรีทวิช  ศิริมุสิกะ
คณะอนุกรรมการจัดท�ำข้อมูลยาแผนไทย
เพื่อเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
1. รศ.ดร.ชยันต์  พิเชียรสุนทร    
ประธาน
2. พันโทอ้ม  แสงปัญหา
3. นายมนาวุธ  ผุดผาด
4. นายวุฒิ  วุฒิธรรมเวช
5. นายสันติสุข  โสภณศิริ
6. นางลัดดาวัลย์  ครูปัญญามาด
7. นายขวัญชัย  คงมงคล
8. นายสุวัตร  ตั้งจิตรเจริญ
9. นางสาวจิตวิไล  ประไมย์
10. นายประสพพร  พันธ์เพ็ง

11. ผู้แทนสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย
12. ผูแ้ ทนสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
13. ภญ.นิ่มนวล  เลาหสุขไพศาล
14. นางมาลา  สร้อยส�ำโรง
15. นางสาวบุษราภรณ์  ธนสีลังกูร
        
16. นางสาวกรรณิการ์  ก�ำลัง
คณะอนุกรรมการจัดท�ำข้อมูลเภสัชต�ำรับโรงพยาบาล
ของยาจากสมุนไพรเพือ่ เสนอเข้าสูบ่ ญ
ั ชียาหลักแห่งชาติ
1. นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์      
ประธาน
2. ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
3. ภญ.ก�ำไร  กฤตศิลป์
4. นางสาวอรุณรัตน์  เนื่องตีบ
5. นางสาววาสนา  สุขไพศาล
6. ภก.นุชิตพล  สิรโลกนาถ
7. ภก.ธนินทร  อุดมสินานนท์
8. ภก.พินิต  ชินสร้อย
9. ภญ.ลักขณา  สมประสงค์
10. ภก.ชัยยาสิทธิ์  วิเชียรชัย
11. ผู้แทนสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย
12. ผู้แทนสถาบันการศึกษา สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
13. นางเกษร  อังสุสิงห์
14. ภญ.ดลิชา  ชั่งศิริพร
15. นางภาณิสา  รักความสุข
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รพ.บางซ้าย
รพ.หนองโดน
รพ.เสาไห้
รพ.วิเศษชัยชาญ
รพ.วังน�้ำเย็น
รพ.แปลงยาว
รพ.บ้านนา
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รพ.อู่ทอง
รพ.ด�ำเนินสะดวก
รพ.ห้วยพลู
รพ.หลวงพ่อเปิ่น
รพ.เจ้าคุณไพบูลย์
รพ.บางสะพาน
รพ.กระทุ่มแบน
รพ.ท่าฉาง
รพ.หัวไทร
รพ.ทุ่งสง
รพ.ท่าแซะ

รพ.ป่าบอน
รพ.กระบี่

20
21

ชื่อโรงพยาบาล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ลำ�ดับ

161
ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
325 ถ.อุดรกิจต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

58 ม.1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
121 ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
33 ม.2 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
67 ม.4 ถ.โพธิ์พระยาท่าเรือ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
60 ม.4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
77 ม.1 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
32/7 ม.12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ต.อู่ทองอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
146 ม.4 ต.ท่านัด อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
406 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71210
94 ม.5 ต.ก�ำเนินนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
450/4 ถ.สุคนสวิท ต.ตราด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ม.1 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี 84150
16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
อ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช 80110
2 ม.2.ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

ที่ตั้ง

รายชื่อโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2554)

ภาคผนวก ฉ

(074) 611651
(075) 611226

(035) 376123
(036) 397111
(036) 391253-4
(035) 632019-20
(037) 251108-9
(038) 589052, 851830
(037) 381832
(037) 211088 ต่อ 2517
(035) 551422
(032) 241102
(034) 389217
(034) 242112
(034) 630409, 630411
(032) 691132-3
(034) 471467
(077) 389111, 389124
(075) 389000
(075) 411384
(077) 599026

โทรศัพท์

การผลิต
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คู่มือ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ลำ�ดับ

รพ.ป่าตอง (กะทู้)
รพ.ห้วยยอด
รพ.ละงู
รพ.ควนกาหลง
รพ.ท่าแพ
รพร.สมเด็จพระยุพราชยะหา
รพ.สิงหนคร
รพ.สงขลา
รพ.โคกโพธิ์
รพ.พระปกเกล้า
รพ.พนัสนิคม
รพ.พานทอง
รพ.วังจันทร์
รพ.เขาคิชฌกูฏ
รพ.โพนพิสัย
รพ.ดอนตาล
รพ.เซกา
รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
รพ.เรณูนคร
รพ.พล
รพ.นามน
รพ.กมลาไสย
รพ.สุวรรณภูมิ

ชื่อโรงพยาบาล
57 ถ.ไสน�้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
17 ม.2 ถ.เทศารัษฏา ต.เขายาวอ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
194 ม.6 ถ.สตูล-ตรัง ต.ก�ำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
90 ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
155 ม.2 ถ.สตูล-ละงู ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
138 ม.6 ถ.ยะหา-สะบ้าย้อย ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
อ.สิงหนครจ.สงขลา 90280
ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
40/2 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
68 ม.6 ถ.สุขประยูร ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20140
349 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
77 ม.3 ถ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
62 ม.18 ถ.เซกา-นาสะแบง ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร 47130
91/2 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
215 ถ.มิตรภาพ ต.ในเขตฯ อ.พล จ.ขอนแก่น 40330
อ.นามนจ.กาฬสินธุ์ 46230
111 ม.11 ถ.กมลาไสย-สารคาม ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
ม.1 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

ที่ตั้ง
(076) 340444, 342633-4
(075) 271049,233034
(074) 781224
(074) 721381
(074) 787040
(073) 291023
(074) 332055-6
(074) 447607
(073) 431313
(039) 324975-84
(038) 461333
(038) 451118
(038) 666174-5
(039) 452384-5
(042) 471204-5
(042) 689085, 689123
(042) 489099-100
(042) 779105
(042) 579235
(043) 414710-2
(043) 867056
(043) 899035
(043) 581323

โทรศัพท์

คู่มือการผลิต
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รพ.เสลภูมิ
รพ.กุดชุม
รพ.นาจะหลวย
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ห้วยทับทัน
รพ.ขุนหาญ
รพ.พนา
รพ.ประโคนชัย
รพ.สูงเนิน
รพ.ครบุรี
รพ.หนองบุนนาก

รพ.บ�ำเหน็จณรงค์
รพ.จัตุรัส
รพ.คูเมือง
รพ.กาบเชิง
รพ.สังขะ
รพ.ฝาง
รพ.ป่าซาง
รพ.เถิน
รพ.เสริมงาม
รพ.แจ้ห่ม

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ชื่อโรงพยาบาล

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ลำ�ดับ
279 ม.7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ม.14 ถ.วาริราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
128/1-8 ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
299 ม.19 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
207 ม.8 ถ.มาศนิวงศ์ ต.ขุหลุ อ.ตระการฯ จ.อุบลราชธานี 34130
66 ม.6 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
6 ม.6 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
255 ม.1 ถ.อุปชิด ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ�ำนาจเจริญ 73180
190 ม.3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
628 ม.4 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ต.แซะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  30250
198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุนนาก
จ.นครราชสีมา 30140
217 ม.21 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บ�ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
9 ม.7 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
101 ม.6 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรีมย์ 31190
ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
700 ม.1 ถ.สาธร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
30 ม.4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
อ.ป่าซาง จ.ล�ำพูน 51120
96/5 ม.7 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล�ำปาง 52160
207 ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล�ำปาง 52210
195 ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง 51120

ที่ตั้ง
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(044) 859099
(044) 851200, 851499
(044) 699030
(044) 559002
(044) 571478
(053) 451444
(053) 555258-60
(054) 291585
(054) 286117-8
(054) 271005-6

(043) 551322
(045) 789090
(045) 379098
(045) 361133
(045) 481359
(045) 699045
(045) 679026
(045) 463114-5
(044) 671357
(044) 419282
(044) 448466
(044) 448734-35

โทรศัพท์

การผลิต
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คู่มือ

ชื่อโรงพยาบาล

รพ.แม่พริก
รพ.เมืองปาน
รพ.แม่สะเรียง
รพ.แม่ลาน้อย
รพ.พญาเม็งราย
รพ.เทิง
รพ.ขุนตาล
รพ.แม่ใจ
รพร.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
รพ.สอง
รพ.ท่าวังผา
รพ.บางกระทุ่ม
รพ.พิชัย
รพ.บ้านตาก
รพร.สมเด็จพระยุพราชนครไทย
รพ.สวรรคโลก
รพ.อุตรดิตถ์
รพ.บรรพตพิสัย
รพ.ชุมแสง
รพ.เก้าเลี้ยว
รพ.หนองฉาง
รพร.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ลำ�ดับ

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

29 ม.5 อ.แม่พริก จ.ล�ำปาง 52180
374 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ล�ำปาง 52240
74 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
79 ถ.เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
156 ม.10 ถ.ต้าห้าคอย ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
260 ม.2 ถ.พิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
208 ม.12 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ยางฮอบ กิ่งอ�ำเภอขุนตาล จ.เชียงราย 57340
80 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.ศรีก้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
545หมู่ 9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
อ.สอง จ.แพร่ 54120
84 ม.1 ถ.น่าน-ทุ้งช้าง ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ถ.สันติบันเทิง อ.บางระก�ำ จ.พิษณุโลก 65110
139 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
ต.ตากออกอ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
54 ม.4 ต.ในเมือง อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย 64110
38 ถ.เจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
700 ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
150 ม.3 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
296/6 ม.1 ถ.เก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ อ.เก้าเสี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
345 ม.5 ต.หนองฉาน อ.หนองฉาน จ.อุทัยธานี 61110
359 ถ.ชมฐีระเวชเหนือ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110

ที่ตั้ง
(054) 345145
(054) 276020
(053) 621027-29
(053) 689060
(053) 799033
(053) 795259
(053) 606220
(054) 499026, 499032
(054) 613354, 613134
(054) 591815
(054) 799114
(055) 391061
(055) 421145, 456299-301
(055) 591023
(055) 389015
(055) 641592
(055) 411064
(056) 279028, 279500
(056) 282268, 282223
(056) 299140, 299134
(056) 531141
(056) 621355

โทรศัพท์

คู่มือการผลิต
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