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มีปริมาณเพียงพอ สำหรับการใช้ได้อย่างทั่วถึง     

การสังเกตเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างผลทาง  

เภสัชวิทยาและสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเป็น 

ระบบ ได้ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาเร่ือยมาเกิดเป็น 

ยาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิผลดีกว่า ปลอดภัยมากขึ้น 

อีกมากมายหลายตัว และเป็นที่มาของการแพทย์ 

แผนปจัจบุนัซึง่ใหผ้ลด ีรวดเรว็ นา่เชือ่ถอืและเปน็ที ่

ยอมรับมากกว่าการใช้สมุนไพรหรือยาจากธรรมชาติ  

จนเมือ่ยาแผนปจัจบุนัไมส่ามารถรกัษาโรคมะเรง็ให้

หายได้ และทำให้เกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์

มากมายเกินขอบเขตที่ร่างกายจะทนทานได้ ความ 

สิ้นหวังในผลการรักษา และอาการไม่พึงประสงค์ 

ที่เกิดจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

เสียชีวิต เพราะยามากกวา่จากโรคมะเรง็เองเสยีอกี    

ทำให้มนุษย์ต้องแสวงหาทางเลือกอื่น นั่นคือ การ 

หวนกลบัมาพึง่พงิธรรมชาตบิำบดัอกีครัง้หนึง่ อนันำ 

ไปสู่กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้รับ 

ความสนใจอยา่งมาก เสมอืนเปน็ทีพ่ึง่แหง่สดุทา้ยก็

ว่าได้

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพร 

และผลิตผลจากธรรมชาติได้สะสมข้อมูลคุณประโยชน์ 

และสรรพคุณของผลิตผลธรรมชาติท่ีได้รับการพิสูจน์ 

และรบัรองสรรพคณุมากขึน้ การแขง่ขนัทางการคา้ 

ในระบบทุนนิยม เป็นที่มาของการแสวงหาหนทาง 

เพ่ือประโยชน์ทางการค้า  โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม 

เป็นต้น ในตลาดจึงมีผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลาย* กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดร.ศิรินารถ วาสนะวัฒน*

 คำวา่ สมนุไพร แปลตรงๆ วา่ สิง่ของทีไ่ดจ้าก 

ป่าพนาไพร เมื่อเอ่ยถึงสมุนไพร เรามักนึกถึงการ 

ใชส้ว่นของพชื เปน็ยารกัษาโรคหรอือาการเจบ็ปว่ย

ผดิปกตขิองรา่งกายเปน็ประการสำคญั อนัเปน็ทีม่า 

ของนิยามศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2522 ว่า “สมุนไพร” หมายถึง ผลิตผลจาก 

ธรรมชาติ ได้จากพืช หรือสัตว์ และแร่ธาตุที่ใช้ 

เป็นยา หรือผสมกับสารอ่ืนตามตำรับยา เพ่ือบำบัดโรค 

บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น้ำผ้ึง  

รากดินหรือไส้เดือน เขากวางอ่อน กำมะถัน ยางน่อง 

โลต่ิน้ เปน็ตน้ เนือ่งจากในอดตีกาล มนษุยแ์ละสตัว ์

ได้เรียนรู้เป็นภูมิปัญญา นำสมุนไพรมาใช้เป็นยา   

ในการรักษา บรรเทา อาการเจ็บป่วยต่างๆ นานา 

สืบทอดต่อกันเรื่อยมา จนกระทั่งวิวัฒนาการทาง 

วิทยาศาสตร์ที่เจริญมากขึ้น มนุษย์แถบตะวันตกได้

มกีารคดิคน้ประดษิฐอ์ปุกรณ ์เครือ่งมอืทนัสมยัตา่งๆ 

ทำให้สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล

ส่ิงท่ีไม่เคยรู้ในสมัยก่อนเพ่ิมมากข้ึน การสกัดสารสำคัญ 

จากธรรมชาติ และวิจัยทดลองผลในสัตว์ทดลอง 

และในมนษุยท์ีส่ัง่สมตอ่ๆ กนัมา จนสามารถบง่ชีส้าร 

ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและทราบสูตรโครงสร้าง    

ทางเคมีของสารประกอบที่ให้ผลทางการรักษาได้ 

อย่างแม่นยำ นำไปสู่การสังเคราะห์สารดังกล่าวใน

ห้องปฏิบัติการ ทดแทนการสกัดจากธรรมชาติซึ่งมี 

ปริมาณน้อยและมีต้นทุนการผลิตสูงมาก ทำให้สามารถ 

ลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมาก ยามีราคาถูกลงและ  
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ในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง 

เครือ่งมอืแพทย ์และวตัถมุพีษิ ทัง้ทีผ่ลติในประเทศ 

และนำเข้าจากต่างประเทศ มาจำหน่ายมากมาย     

การแข่งขันทางการตลาดและเป้าหมายมุ่งหากำไร 

จนเกนิขอบเขต ขาดคณุธรรมจรยิธรรมเปน็ทีม่าของ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนให้เชื่อ อวดอ้าง 

สรรพคุณแบบครอบจักรวาล หลอกลวงผู้บริโภค  

ผ่านส่ือนานาชนิด โดยเฉพาะทางโลกออนไลน์ ซ่ึงยาก 

ท่ีจะติดตามควบคุมกำกับดูแลและปราบปรามได้ท่ัวถึง 

จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้บริโภคจะต้องขวนขวายหาความรู้ 

หาข้อมูลทำความเข้าใจหรือปรึกษาผู้รู้ เพื่อจะได้ไม่

หลงเชื่อตามการโฆษณานั้นๆ หรือถูกหลอกให้ต้อง 

เสียเงินทองมากมายซื้อหามาบริโภคโดยไม่จำเป็น

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางชนิดมีส่วนประกอบของ 

สมนุไพร หรอืผลติผลจากธรรมชาต ิทีม่คีณุลกัษณะ 

ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนที่จะจัดประเภทได้ง่ายว่า ควรจัด  

เป็นอาหาร หรือยา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

ทีค่นทัว่ไปเรยีกกนัตดิปากวา่ อาหารเสรมิ เนือ่งจาก 

เคยมีการใช้ชื่อนี้ผิดมาก่อน ต่อมาเมื่อได้แก้ไขให้ 

ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

(dietary supplement) แล้วก็ตาม ผลิตภัณฑ์เสริม 

อาหารนี้ ในภาษาอังกฤษยังมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก 

ตามวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารที่   

มีสรรพคุณเสริมการทำงานของอวัยวะในร่างกาย 

เรียกว่า functional food อาหารที่มีสรรพคุณใน 

การปอ้งกนั บรรเทาโรคหรอือาการผดิปกต ิเรยีกวา่ 

medical food หรือใช้คำที่หรูขึ้นมาหน่อยว่า    

neutraceuticals or neutriceuticals (nutrient + 

pharmaceuticals) ซึ่งได้จากการสนธิศัพท์อาหาร

และยาเข้าด้วยกัน นอกจากความก้ำกึ่งระหว่าง 

ผลิตภัณฑ์อาหารและยาแล้ว ยังมีการสนธิระหว่าง

ยากับเครื่องสำอาง อีกว่า cosmeceuticals หรือ 

cosmoceuticals ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ    

ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะ 

กรรมการอาหารและยา สามารถจัดประเภทผลิตภัณฑ์

ได้ตรงตามท่ีกฏหมายกำหนดไว้ และบริโภคผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรเหล่านี้ได้อย่างสมประโยชน์มากยิ่งขึ้น     

ขอเริ่มด้วยนิยามศัพท์แต่ละชื่อก่อน ตามด้วยข้อ   

กำหนดทางกฎหมาย และปกิณกะเกร็ดความรู้เก่ียวกับ 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 สมนุไพรทีใ่ชใ้นผลติภณัฑส์ขุภาพ มกีารผลติ 

เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่

 1. สมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ 2 ลักษณะ  

  1.1  ผงสมุนไพร (crude drug) 

  1.2  สารสกัดหยาบ (crude extract)

	 2.	 สมุนไพรที่ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป 5 

รูปแบบ

  2.1	ผลิตภัณฑ์ยา 

    	ยาแผนไทย

    	ยาสมุนไพรพัฒนา

 ยาสมุนไพรท่ีใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานตาม 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ มปีระมาณ 60 ชนดิ 

มีทั้งที่ใช้ภายในและใช้ภายนอก ที่ใช้ภายในโดย 

การรบัประทาน เพือ่รกัษาอาการของโรคตา่งๆ เชน่ 

บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร ใช้แก้ไข้ เพชรสังฆาต 

ใช้รักษาริดสีดวงทวาร เป็นต้น ที่ใช้ภายนอก เช่น 

บัวบก ว่านหางจระเข้ ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวก 

น้ำมันไพล สำหรับทาถูนวด ระงับอาการปวด 

เป็นต้น

  2.2	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น ผง 

สมุนไพร สารสกัดสมุนไพร บรรจุแคปซูล หรือ    

อัดเป็นเม็ด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม 

สมุนไพร เพื่อบำรุงสุขภาพ เช่น บุก ดูดจับไขมัน 

จากเส้นเลือด ส้มแขก ยับยั้งกระบวนการสร้าง 

ไขมันจากแป้ง 
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  2.3	 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง เช่น ขม้ินชัน 
ไพล อัญชัน ว่านหางจระเข้ มะคำดีควาย เห็ดหลินจือ 
ที่เป็นส่วนผสมในแชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลชั่น  
เปน็ตน้  ผลติภณัฑน์ำ้มนัหอมระเหย เชน่ โหระพา 
มะกรูด เปลือกส้ม เปลือกมะนาว ดอกกุหลาบ 
ดอกกล้วยไม้ ดอกปีบ ดอกมะลิ เป็นต้น
  2.4	ผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทย ์เชน่ ถงุ 
หรอืหมอน ใสเ่มลด็สมนุไพรใหค้วามรอ้น ลกูประคบ 
สมนุไพร (ไพล ตะไคร ้ขมิน้ชนั ใบมะขาม ใบหนาด 
ใบเปล้าใหญ่ ผิวมะกรูด และอื่นๆ เช่น การบูร 
เกลือ พิมเสน ใบมะกรูด ใบเตย ใบพลับพลึง 
ใบยูคาลิปตัส เป็นต้น
  2.5	ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษใช้ในการกำจัด 
ยงุ แมลง และปลวก ในบา้นเรอืน ใชใ้นการเกษตร 
เพื่อป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ได้แก่ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ 
เบือ่เมา หรอืมรีสขม เชน่ สะเดา ยาสบู ตะไครห้อม 
หางไหล หนอนตายหยาก เป็นต้น

 เนือ่งจาก ระดบัเกณฑก์ารควบคมุผลติภณัฑ์

สุขภาพแต่ละประเภทมีความเข้มข้นแตกต่างกัน    

ตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

น้ันๆ จำเป็นท่ีจะต้องจัดประเภทผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีส่วนประกอบ และลักษณะก้ำก่ึง 

โดยเฉพาะยากับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท้ังอาหาร เคร่ืองสำอาง 

เครื่องมือแพทย์ หรือวัตถุอันตรายอาจไม่ง่ายนักที่ 

จะวนิจิฉยัจดัเขา้ประเภทไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ดงันัน้ การ 

ให้นิยามศัพท์ที่ชัดเจน จึงมีความสำคัญและจำเป็น

อย่างยิ่ง สำหรับวินิจฉัยจัดประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อ 

ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริโภคได้ 

อยา่งถกูตอ้งดงัรายละเอยีด เฉพาะแตล่ะผลติภณัฑ ์

ที่ปรากฏในบทความต่างๆ ต่อไป
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 ด้วยกระแสรักษ์สุขภาพและการใช้ภูมิปัญญา 

เก่ียวกับสมุนไพรมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ทำให้ผู้บริโภค 

มีความสนใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

มากข้ึนด้วย ดังน้ันเพ่ือให้เห็นความแตกต่างในแนวคิด 

การใช้สมุนไพรเป็นอาหารตามกรอบแนวคิดของ   

กฎหมายอาหารซึง่เนน้ความปลอดภยั รวมทัง้จะเปน็ 

แนวทางใหผู้บ้รโิภค และผูป้ระกอบการใชเ้ปน็เกณฑ ์

ในการตัดสินใจที่จะใช้หรือผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ 

กรอบของกฎหมายอาหาร จึงได้นำรวบรวมข้อมูลที่  

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้สมุนไพรภายใต้    

กรอบแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหาร 

ปลอดภัย และระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายภายใต้ 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนด     

ให้ผู้ใดมีความประสงค์จะผลิต/นำเข้าอาหาร เพื่อ       

จำหน่ายต้องได้รับอนุญาตทั้งสถานที่ผลิต/นำเข้า 

และผลิตภัณฑ์จึงจะจำหน่ายได้ และตามพระราช  

บัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีนิยามเกี่ยวกับอาหาร

ท่ีอาจเก่ียวข้องกับสมุนไพร โดยหมายความว่า ของกิน 

หรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

 (1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนำเข้าสู่ 

ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ ไม่รวม 

ถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือยาเสพติด 

ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี

 (2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วน

ผสมในการผลติอาหาร รวมถงึวตัถเุจอืปนอาหาร ส ี

และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

 นิยามของอาหารมีขอบเขตที่กว้างมาก จาก

กฎหมายหลกัคอืพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 

ที่กำหนดนิยามอาหารแล้ว กฎหมายลำดับรองที่ใช้

กำกบัดแูลอาหารประเภทตา่งๆ โดยแยกเปน็คณุภาพ 

มาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่ม ชา 

กาแฟ และคณุภาพมาตรฐานทัว่ไป เชน่ ขอ้กำหนด 

เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร ข้อกำหนดฉลาก 

ฉลากโภชนาการ ฯลฯ กฎหมายลำดับรองนี้เรียกว่า 

“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข”

 การจดัทำประกาศกระทรวงสาธารณสขุของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ จะต้องกำหนดนิยามของอาหารน้ันๆ 

เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน รวมถึงขอบเขตในการ 

กำกับดูแล กฎหมายจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

ต่างๆ เช่น ส่วนประกอบที่ใช้ กรรมวิธีการผลิต  

คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับสารอาหาร กำหนดปริมาณ 

สารปนเปื้อน ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับชื่ออาหาร 

การแสดงคำเตือน หรือการแสดงข้อความเฉพาะ 

ในการใช้ การเก็บรักษา ณ ที่นี้จะนำนิยามของ    

ผลิตภัณฑ์บางประเภทมาเพ่ือให้เห็นขอบเขตของ 

อาหารประเภทน้ันๆ ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ เช่น 

 เครื่องดื่ม

 “เครื่องดื่ม” ของเหลวที่ดื่มได้ อาจทำได้จาก 

ผลไม้หรือพืชผักที่อยู่ในรูปของเหลวพร้อมดื่ม หรือ 

เขม้ขน้ หรอืแหง้ ซึง่มกีารกำหนดคณุภาพมาตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) 

พ.ศ. 2543* กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นางมาลี จิรวงศ์ศรี*
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	 ชาสมุนไพร

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่างๆ ของพืชที่มิได้ 

แปรสภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปบริโภคโดย 

การต้มหรือชงกับน้ำ โดยมีรายช่ือตามบัญชีท่ีประกาศ 

กำหนดไว้ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 

280) พ.ศ. 2543)

	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supple-

ment)” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่

293) พ.ศ. 2548 หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีใ่ชร้บัประทาน 

นอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่ง 

มีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูป 

แบบเมด็ แคปซลู ผง เกลด็ ของเหลวหรอืลกัษณะอืน่ 

ซ่ึงมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) 

สำหรับผู้บริโภคท่ีคาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริม 

สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหาร 

กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และฉลากต้องได้รับ 

อนญุาตกอ่นนำไปใช ้ซึง่สารอาหารหรอืสารอืน่ทีเ่ปน็ 

องค์ประกอบในที่นี้หมายถึง

 (1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ 

และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์

 (2) สารเขม้ขน้ สารเมตาโบไลท ์สว่นประกอบ 

หรือสารสกัดของสารใน (1)

 (3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) 

หรือ (2)

 (4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย 

อย่างของสารใน (1) (2) หรือ (3)

 สารอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรม- 

การอาหารและยาประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการอาหาร

 นอกจากตวัอยา่งของคำนยิามของผลติภณัฑ์

ท่ีกำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว สมุนไพรอ่ืนๆ ท่ีจะนำมา 

ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ต้องเข้าเง่ือนไขหรือหลักเกณฑ์ 

ที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคดังนี้

 1. สมุนไพรท่ีมีประวัติการใช้เป็นอาหาร หรือ 

ใช้เป็นท้ังอาหารและยามาต้ังแต่ด้ังเดิม สามารถใช้เป็น 

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อาหารได้ 

 2. สมนุไพรทีเ่ปน็สว่นประกอบของอาหารมี

ประวัติการใช้เป็นอาหาร หรือใช้เป็นทั้งอาหารและ

ยาแต่นำไปพัฒนารูปแบบจากที่เคยใช้มาแต่ดั้งเดิม 

ให้ยื่นหลักฐานแสดงประวัติการใช้วัตถุดิบรูปแบบ 

ดั้งเดิมเป็นอาหาร และผลการศึกษาความเป็นพิษ 

เฉียบพลัน (acute toxicity) ของผลิตภัณฑ์อาหาร

 3. สมุนไพรท่ีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

อาหารไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหาร ให้ยื่นผลการ 

ศึกษาความเป็นพิษเร้ือรัง (chronic toxicity) ในสัตว์ 

ทดลอง

	 จากหลกัเกณฑข์า้งตน้ตวัอยา่งสมนุไพรทีไ่ม่

มีประวัติการใช้เป็นอาหาร	 เช่น	 เปลือกมังคุด					

(Garcinia mangostana)	ใบกฤษณา	(Aquilaria 

agallocha) กวาวเครือขาว	 (Pueraria mirifica) 

กวาวเครือแดง	(Mucuna collettii)	ใบอินทนิลน้ำ	

(Lagerstroemia speciosa)	ฟ้าทะลายโจร	(An-

drographis paniculata)	 ใบไมยราบ	 (Mimosa 

pudica L) ใบหูกวาง	(Terminalia catappa L.) 

หากพิจารณาจากเกณฑ์ข้อแรก	 ผู้บริโภคทั่วไป					

สามารถตอบได้ว่าไม่มีการใช้เป็นอาหาร	หากเมื่อ

สืบค้นจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านสมุนไพร	ไม่พบ	

ขอ้มูลการใช้เป็นอาหาร	ดังนัน้จึงไม่เข้าขา่ยเกณฑ์

ข้อแรก	และเกณฑ์ข้อสอง แต่อย่างไรก็ดีกฎหมาย

อาหารนัน้เนน้ความปลอดภยัจงึมเีงือ่นไขอกีขอ้หนึง่

ท่ีให้โอกาสในการนำสมุนไพรพัฒนามาใช้เป็นอาหาร 

ได้ คือผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังในสัตว์ 

ทดลองในกรณทีีส่มนุไพรนัน้ๆ ไมม่ปีระวตักิารใชเ้ปน็ 

อาหาร ซ่ึงสมุนไพรดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีการศึกษา 

ความเป็นพิษเรื้อรัง
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 ตัวอย่างสมุนไพรที่ไม่มีประวัติการใช้เป็น     

อาหาร แต่มีผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังใน 

สัตว์ทดลอง และรายงานการศึกษาได้ผ่านการ 

ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่าสมุนไพรนั้นมี

ความปลอดภยัพอทีใ่ชเ้ปน็ อาหารได ้เชน่ กระชายดำ 

มชีือ่ทางพฤกษศ์าสตรว์า่ Ka-empferia parviflora 

Wall. Ex Baker ซึ่งนำเหง้า/รากมาใช้

ตัวอย่างสมุนไพรที่มีประวัติการใช้เป็นอาหาร	เช่น	

ชื่อสมุนไพร

1. ว่านกาบหอย

2. เจี่ยวกู้หล่าน/ปัญญขันธ์

3. ผักเชียงดา

4. พลูคาว/ผักคาวตอง

5. สมอไทย

6. สมอจีน

Tradescantia spathacea Stearn

Gynostemma pentaphyllum

Gymnema inodorum  Decne.

Houttuynia cordata Thunb

Terminalia chebula Retz

Canarium album (Lour.) Raeusch.

ใบ

ลำต้น/ใบ

ใบ

ใบ

ผล

ผล

ชื่อทางพฤกษ์ศาสตร์ ส่วนที่ใช้

ตัวอย่างสมุนไพรที่มีประวัติการใช้เป็นอาหารและมีการใช้อย่างแพร่หลาย	เช่น

ชื่อสมุนไพร

กระเทียม

กระชาย

กล้วยน้ำว้า

ขมิ้นชัน

ขี้เหล็ก

งา

ช้าพลู

ตะไคร้

เตยหอม

บัวบก

พริกขี้หนู

พริกไทย

มะกรูด

มะขาม

มะขามป้อม

Allium sativum

Boesenbergia rotunda

Musa sapientum

Curcuma longa

Cassia siamea

Sesamum indicum

Piper rostratum

Cymbopogon citratus

Pandanus amaryllifolius

Centella asiatica

Capsicum frutescens

Piper nigrum

Citrus hystrix

Tamaridus indica)

Phyllanthus emblica

ทั้งต้น หัว

ราก

ผล ลำต้น

ราก

ดอก

เมล็ด

ใบ

ลำต้น

ใบ

ใบ

ผล

ผล

ผล ใบ

ใบอ่อน ฝักอ่อน/แก่

ผล

ชื่อทางพฤกษ์ศาสตร์ ส่วนที่ใช้
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 	 ระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาต   

  http://newsser.fda.moph.go.th/food/

index01.php

 	 แนวทางการพิจารณาคำขออนุญาต 

ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร/ใช้ฉลากอาหาร

  http://newsser.fda.moph.go.th/food/

pre/PreMainrule.php

 	 คู่มือแนวทางการแสดงฉลากอาหาร

  http:// newsser.fda.moph.go.th/food/

pre/files/GuidefoodLabel.pdf

 	 ศึกษาคุณภาพมาตรฐานของเครื่องดื่ม  

  http://newsser.fda.moph.go.th/food/

file/Laws/Notification%20of%20Ministry%20

of%20PublicHealth/Law03P214.pdf

 	 หลักเกณฑ์และคุณภาพมาตรฐานของ 

ชาสมุนไพร

  http://newsser.fda.moph.go.th/food/

pre/files/HerbalTea.pdf และ http://newsser. 

fda.moph.go.th/food/file/Laws/Notification% 

20of%20Ministry%20of%20PublicHealth/

Law03P280.pdf

 	 คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริม 

อาหาร

  http://newsser.fda.moph.go.th/food/

file/Laws/Notification%20of%20Ministry%20

of%20PublicHealth/Law03P293.pdf

  http://newsser.fda.moph.go.th/food/

pre/files/RabeabkarnFoodsupplement(2550).

pdf หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://newsser.fda.

moph.go.th/food/ หรือ http://newsser.fda.moph. 

go.th/ossc/tha/frontend/index.php 

 จากหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อสมุนไพรใดๆ      

มคีวามปลอดภยัสามารถนำมาใชเ้ปน็อาหารได ้หาก 

ประสงค์จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อ     

จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

อาหาร ซึง่จะมขีอ้กำหนดเกีย่วกบัสถานทีผ่ลติ และ 

ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 สถานที่ผลิตจะมุ่งเน้นตั้งแต่ลักษณะสภาพ  

แวดลอ้ม ทีต่ัง้โรงงาน  ลกัษณะโครงสรา้งของโรงงาน 

การจัดแบ่งสถานที่ผลิต ระบบแสงสวา่ง ระบบการ 

ระบายอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ

สายการผลิต กระบวนการผลิต สุขลักษณะ สุขาภิบาล 

ของโรงงานโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการปนเปื้อน 

ทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ที่อาจจะเกิดจาก 

สิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต 

 ผลิตภัณฑ์จะต้องมีข้อมูล สูตรส่วนประกอบ 

ของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิต ภาชนะบรรจุ คุณภาพ

มาตรฐานของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป      

การพิจารณาจะพิจารณาจากสูตรส่วนประกอบ   

วัตถุเจือปนอาหาร และรายงานการตรวจวิเคราะห์

อาหารเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้     

อายุของผลิตภัณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง    

ต้องจัดทำฉลากอาหารให้เป็นไปตามข้อกำหนด  

กฎหมาย หากมีการกล่าวอ้างเก่ียวกับคุณประโยชน์     

คุณภาพจะต้องแสดงฉลากโภชนาการเพิ่มเติมด้วย

 ข้อมูลรายละเอียดท่ีจำเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 

ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสาร     

คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม  

ข้อกำหนด การศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปน 

อาหาร การเตรียมการจัดทำแบบฉลาก โดยได้นำ 

webpages ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซต์ของ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสาร      

ประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหารของผลิตภัณฑ์ 

เสริมอาหาร และคุณภาพมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้ 

เกิดโรค ลงวันที่ 10 มกราคม 2549.

ฐานข้อมูลสรรพคุณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ. (เข้าถึง    

เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) http://www.medplant. 

mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp.

5.

6.

พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522. ราชกจิจานเุบกษา เลม่ที ่

96 ตอนที่ 79ก ฉบับพิเศษ วันที่ 13 พฤษภาคม 2522.

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. ประกาศกระทรวง- 

สาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน 2543.

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. ประกาศกระทรวง-

สาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่องชาสมุนไพร 

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2547.

สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา. ประกาศกระทรวง-

สาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑ์ 

เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548. 

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
1.

2.

3.

4.
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 ผลติภณัฑส์ขุภาพทีว่างขายในทอ้งตลาด เรา 
จะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ใดจัดเป็นยาหรือไม่จะต้อง 
พิจารณาจากสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ที่ระบุบนฉลาก      
ผลิตภัณฑ์หรือกล่าวอ้างลักษณะ และนิยามศัพท์ที่ 
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑย์า ซึง่ควรทำความเขา้ใจกอ่น 
ได้แก่
 ยาสมุนไพร (นิยามตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510) 
หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือ แร่     
ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
 ผลิตภัณฑ์ยา (drug products) (นิยามตาม 
Thai GMP code) หมายถึง ยาสำเร็จรูปต่างๆ 
(เชน่ ยาเมด็ แคปซลู ยานำ้ ฯลฯ) โดยทัว่ไปมตีวัยาที ่
ออกฤทธิ์ และมีสารปรุงแต่งหรือไม่มีก็ได้
 ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ (นิยามตาม พ.ร.บ. ยา 
พ.ศ. 2510) หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้       
ในการประกอบโรคศลิปะแผนโบราณ หรอืการบำบดั 
โรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรี   
ประกาศ ยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ 
หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็น 
ยาแผนโบราณ
 ผลติภณัฑย์าแผนปจัจบุนั (นยิามตาม พ.ร.บ. 
ยา พ.ศ. 2510) หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับ     
ใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบ 
โรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์
 ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากสมุนไพร  
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปที่มีสารออกฤทธิ์ 
หรือตัวยาสำคัญ ที่ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ แต่เป็นสารที่

ได้มาจากพืช อาจมี หรือไม่มีตัวยาช่วย (pharma-

ceutical necessities) อยู่ในสูตรตำรับได้ แต่ไม่รวม 

ถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีข้อบ่งใช้/สรรพคุณ ขนาด และ 

วิธีใช้ตามความรู้ ความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา      

ซึ่งมีเอกสารอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ และจัดเป็น    

ยาแผนโบราณตามหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนตำรบั

ยาแผนโบราณ

 สารออกฤทธิ์	หรือ	ตวัยาสำคัญที่ได้จากพืช	

(active plant materials) หมายถึง ส่วนประกอบ

ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือสารสกัด 

จากพืช ได้แก่

 (1) ส่วนของพืช เช่น ราก เปลือก ดอก ใบ 

ผล เมล็ด เป็นต้น หรือ

 (2) ของเหลวข้นที่ได้จากพืชในธรรมชาติ 

(exudates) เชน่ oleoresins, gums, latex เปน็ตน้ 

หรือ

 (3) สิ่งที่เตรียมได้จาก (1) หรือ (2) ด้วย 

กรรมวิธี การบด การค้ัน การสกัด ฯลฯ เช่น สารสกัด 

ดว้ยตวัทำละลาย (extracts) นำ้มนั และกรดไขมนั 

(fatty acid), น้ำค้ัน (pressed juice) เป็นต้น ซ่ึงให้ฤทธ์ิ 

ทางเภสัชวิทยาให้ผลด้านการวินิจฉัย ระงับบรรเทา 

รักษาป้องกันโรค หรือให้ผลต่อโครงสร้าง หรือ 

การทำหน้าที่ของร่างกาย

 สารเทียบ (markers) หมายถึง สารที่เป็น 

องค์ประกอบตามธรรมชาติอยู่ในตัวยาสำคัญ และ 

ทราบโครงสรา้งทางเคม ีหรอื รปูแบบโครมาโตแกรม * กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ดร.ศิรินารถ วาสนะวัฒน*
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ซึง่สามารถระบเุอกลกัษณ ์และคำนวณหาปรมิาณได ้ 

ช่วยในการควบคุมคุณภาพของสารสำคัญ และผลิตภัณฑ์ 

ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันท่ีผลิตจากตัวยาสำคัญน้ัน

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

ได้แก่

	 1.	 ยาแผนไทยตามตำรายา ยาสมนุไพรทีใ่ช ้

ตามองคค์วามรูด้ัง้เดมิ มปีระสทิธผิลตามสรรพคณุที ่

ระบุในตำรายา หรือ เภสัชตำรับทั้งของไทยหรือ 

ต่างประเทศ และมีประสบการณ์การใช้ในมนุษย์ 

อย่างแพร่หลายมาแต่ดั้งเดิม  

	 2.	 ยาสมุนไพรพัฒนา เป็นยาสมุนไพรที่    

มีการพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิผลตามสรรพคุณ    

ที่ระบุในตำรายา หรือเภสัชตำรับทั้งของไทย และ 

ตา่งประเทศ มปีระสบการณก์ารใชใ้นมนษุย ์มขีอ้มลู 

หลักฐานยืนยันความปลอดภัยในมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 

1,000 ราย และมีระบบติดตามเพื่อเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ในผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย 

หรือติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เป็น

ระยะเวลา 2 ปี อย่างต่อเนื่อง

 การพัฒนายาสมุนไพรเพื่อขึ้นทะเบียนตำรับ

ผลิตภัณฑ์ มีการทำเป็น 4 ระดับ(1,2) ได้แก่

	 	 2.1	 ยาแผนไทยประยุกต์ หมายถึง ตำรับ 

ยาแผนไทยท่ีมีการพัฒนารูปแบบ สูตรตำรับ กรรมวิธี 

การผลิต หรือการใช้ที่แตกต่างนอกเหนือจากที่ระบุ 

ในตำรายาแผนไทย 

	 	 2.2	 ยาแผนเดิมประยุกต์ หมายถึง ตำรับ 

ยาสมุนไพรท่ีมีการพัฒนารูปแบบ สูตรตำรับ กรรมวิธี 

การผลิต หรือการใช้ที่แตกต่างไปจากองค์ความรู้ 

ดั้งเดิม  เช่น ศาสตร์การแพทย์แผนจีน หรือตำรา 

ยาแผนโบราณทั่วไป

  2.3		 ตำรับยาสมุนไพรเดี่ยว หมายถึง 

สูตรตำรับท่ีประยุกต์สมุนไพรเด่ียว มาพัฒนาให้แตกต่าง 

ไปจากหลักเกณฑ์ที่รับขึ้นเป็นยาแผนโบราณทั่วไป  

โดยอาจใช้ตัวทำละลายสกัดให้ได้สารสำคัญท่ีบริสุทธ์ิ 

หรือเข้มข้นขึ้น เป็นต้น และนำมาทำเป็นตำรับยา 

โดยมีสูตรตำรับ (product formulation) ช่องทาง 

การบริหารยา (mode of administration) สรรพคุณ 

ขนาดยา และระยะเวลาการใช้ยา (short or long 

term) ฯลฯ ทีไ่มแ่ตกตา่งจากตำรบัยา ซึง่เคยใชก้นัมา 

ในอดีต

  2.4	ยาสมุนไพรแผนปัจจุบัน หมายถึง   

สูตรตำรับที่พัฒนาจากตำรับยาที่เคยใช้กันมาใน 

อดตี โดยสามารถควบคมุการผลติ/คณุภาพของสาร 

ออกฤทธิ์สำคัญได้ทำนองเดียวกับยาแผนปัจจุบัน  

กล่าวคือ มีข้อมูลการผลิต/ควบคุมคุณภาพของสาร 

ออกฤทธิ์ มีผลการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา และ 

พิษวิทยาในสัตว์ทดลอง จนถึงการศึกษาทางคลินิก  

ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ใช้สำหรับยาแผนปัจจุบัน

ปัญหาและข้อพึงระวัง	 ในการใช้สมุนไพรใน	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดมีหลายชื่อใน 

ท้องถิ่นต่างๆ บ้างมีชื่อพ้อง หรือชื่อซ้ำ แม้จะเป็น 

พืชตระกูลเดียวกัน แต่สีต่างกัน ให้สารออกฤทธิ์ 

สำคัญแตกต่างกันมาก ส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ราก  

ใบ ดอก เปลอืก ผล เมลด็ของสมนุไพรชนดิเดยีวกนั  

มีคุณสมบัติและสารออกฤทธิ์สำคัญแตกต่างกัน  

ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั เชน่ ดอกไมช้นดิเดยีวกนั แตส่ ี

ตา่งกนั ขมิน้ชนั และขมิน้ขาว แมจ้ะชือ่ขมิน้เหมอืนกนั 

แต่ส่วนประกอบและรสชาติแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง 

การใช้สมุนไพรให้ได้ผลดี จึงต้องมีความรู้จริงที่จะ 

สามารถเลอืกใชส้มนุไพรไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  โดยเลอืกใช ้

ให้ถูกต้น ถูกเผ่าพันธ์ุ ถูกส่วน ถูกขนาด (การใช้ใน   
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ปริมาณน้อยอาจไม่เห็นผล ถ้าใช้ปริมาณมาก อาจ 

เกิดพิษ หรือผลข้างเคียงได้) และใช้ให้ถูกวิธี เช่น  

บางชนิดต้องใช้สด บางชนิดต้องสกัดด้วยเหล้าโรง 

แอลกอฮอล์ หรือ ต้มกับน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ไมใ่ชผู่ผ้ลติทัง้หมดจะมคีวามรูด้พีอ บา้งอาจคำนงึถงึ 

ผลกำไร ผลตอบแทนจนบกพร่องในด้านจริยธรรม 

และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และต่อสังคม ขณะที่

การควบคุมกำกับดูแลจากภาครัฐยังไม่สามารถทำ 

ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ จงึยงัคงพบปญัหาผลติภณัฑส์มนุไพร 

สุขภาพที่จำหน่ายทั่วไปอยู่พอสมควร จึงเป็นหน้าที่

ที่ผู้บริโภคจะต้องแสวงหาข้อมูลความรู้ในการเลือก

ใชส้มนุไพร จะไดร้ะมดัระวงัในการเลอืกซือ้เลอืกใช้

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยและคุ้มประโยชน์    

ปัญหาและข้อพึงระวังในการเลือกซื้อ และเลือกใช้ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รวบรวมได้ มีอาทิ

	 1.	 ปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยของ	

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

  (1)  ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 พบ 

ผลติภณัฑย์าทีจ่ำหนา่ยในตลาด โดยไมม่เีลขทะเบยีน 

รวม 963 ตัวอย่าง

  (2)  การปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรยี ์โลหะหนกั  

การตกคา้งของสารกำจดัศตัรพูชื หรอืฆา่แมลง การ 

ปนปลอมด้วยยาแผนปัจจุบันกลุ่มยาสเตียรอยด์           

ยาแก้ปวด NSAIDs (non-steroidal anti-inflam-

matory drugs) และยาลดความอ้วน (เช่น 

sibutramine, phentermine) เป็นต้น กรมวิทยา- 

ศาสตรก์ารแพทย ์และศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

14 แห่ง ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตรวจสอบ 

การปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรยี ์และโลหะหนกั ระหวา่งป ี

2548-2550 พบว่า ประมาณร้อยละ 25 หรือหนึ่ง

ในสีข่องผลติภณัฑท์ีจ่ำหนา่ยในตลาด มกีารปนเปือ้น 

ของเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนักเกินมาตรฐานที่ 

ยอมรับได้ ดังแสดงในตารางที่ 1

  (3)  ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2552 ร้อยละ 

48 (1,120 จาก 2,340 ตัวอย่าง) ของผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรทั้งที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพร ผงสมุนไพร 

ยาแคปซูลสมุนไพร และชาชงสมุนไพร มีการปนเป้ือน 

เช้ือจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด(3) โดยเฉพาะ 

ปี 2551 ร้อยละ 79.5 ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร    

16 ชนิด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล (CODEX)  

อาทิเช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ ไพล  

ดีปลี พริกไทยดำ สมอไทย มะขามป้อม บัวบก ขิง  

มะกรูด หญ้าหนวดแมว ปัญจขันธ์ เถาวัลย์เปรียง 

แมงลักคา และบอระเพ็ด เป็นต้น (ตารางที่ 2)

ตารางที่	1 ปริมาณการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เก็บตรวจในระหว่างปี 2548-2550  

ที่มา	:	รายงานประจำปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2551

ปีงบประมาณ

2548

2549

2550

รวม

1,074

886

895

2,855

144 

273 

234 

651 

13.4

30.8

26.1

22.8

ที่เก็บตรวจ ที่พบการปนเปื้อน	

จำนวนตัวอย่าง ร้อยละ

ที่พบการปนเปื้อน
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ตารางที่	2	การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 ชนิด  ปี 2551 จำนวน 312 ตัวอย่าง 

ที่มา	: ข่าวการประชุมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพสมุนไพร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทย”   
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วันที่ 10 ก.ค. 2553 ตีพิมพ์บน Matichon Online:   
 www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1247219245&grpid=03&catid=03

ประเภทสมุนไพร

วัตถุดิบสมุนไพร

ผงสมุนไพร

แค๊ปซูล

ชาชงสมุนไพร

13

192

91

16

9

159

69

11

70

83

78

69

จำนวนตัวอย่าง

ที่ตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ

ตารางที่	3	การปนเปื้อน และปนปลอม ในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน  

   คณะกรรมการอาหารและยา ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

ที่มา	: การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย มีนาคม 2553 

การปนเปื้อน/ปนปลอม

เชื้อจุลินทรีย์

สารหนู ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม

การปนปลอมยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาสเตียรอยด์

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาแก้ปวด

ยาแก้แพ้ ยาลดความอ้วน เป็นต้น

42 (N=145)

31 (N=169) 

253 (N=1,259)

29.0

18.3

20.1

จำนวนตัวอย่าง ร้อยละ

  (4)  ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ขึน้ทะเบียน
ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระหว่าง 
ป ีพ.ศ. 2550-2552 จำนวน 1,573 ตวัอยา่ง มกีาร
ปนเปื้อนและปนปลอม โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่ 
พบมากถึงประมาณร้อยละ 30 (ตารางที่ 3)
	 2.	 การเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยาสมนุไพรกบั
ยาอื่นที่ใช้ร่วมกัน เช่น น้ำ grape fruit น้ำทับทิม  
มผีลตอ่เอน็ไซม ์cytochrome P450 จงึอาจมผีลตอ่ 
เมตาบอลิซึมของยาที่ถูกกำจัดออกโดยเอ็นไซม์ 
ดงักลา่ว เชน่ ยา cyclosporin, calcium-channel 
blockers เป็นต้น จึงควรคำนึงถึงอาการไม่พึง-      
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาปะทะกับยาที่ใช้ 
ร่วมกันด้วย

 3.	 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้				
ยาแผนโบราณ และยา/ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรทีศ่นูย ์
เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับ
รายงานจากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ 
และผูบ้รโิภค ในชว่ง 10 ป ี(ระหวา่งป ีพ.ศ. 2543-
2552) รวม 720 ฉบบั สมนุไพรทีม่รีายงานการเกดิ 
อาการไม่พึงประสงค์มากท่ีสุด (254 ฉบับ) คือ ขม้ินชัน  
รองลงมา ไดแ้ก ่เพชรสงัฆาต (63 ฉบบั) ฟา้ทลายโจร 
(48 ฉบับ) ใบบัวบก (48 ฉบับ) และเถาวัลย์เปรียง 
(39 ฉบับ) อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานส่วนใหญ่
(ร้อยละ 94.3) เป็นอาการทางผิวหนังและระบบ 
ทางเดนิอาหารทีไ่มร่นุแรง ซึง่เกดิขึน้ในชว่งเวลาทีใ่ช้
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หรอืเกดิภายหลงัการใชผ้ลติภณัฑ ์แมว้า่จะมรีายงาน 

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพร  

ไมม่ากนกั และไมร่นุแรง แตอ่าการบางอยา่งอาจใช ้

เวลานานกว่าจะแสดงออกมา และอาจไม่ทราบ 

ปฏิกิริยาปะทะระหว่างกัน จึงควรเฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยในการใช้ด้วย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ใช้ใน 

ขนาดสูงและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

  (1)  สมนุไพรทีท่ำใหเ้กดิปฏกิริยิาการแพ ้

เช่น นมผึ้ง ฟ้าทะลายโจร 

  (2)  สมุนไพรที่ทำให้เกิดพิษต่อตับและ 

ไต เช่น ขี้เหล็ก (baracol เป็นพิษต่อเซลล์ตับ(4,5)   

Ma-Huang(6) (Ephedra sagada) สมุนไพรที่มี 

pyrrolizidine alkaloids(6) เช่น comfrey tea, kava 

(รากพริกไทย) เป็นต้น กรด aristolochic ในพืช 

Aristolochia spp. ทุกเผ่าพันธุ์ เป็นพิษต่อไต   

ทำให้เกิด nephropathy(7)

  (3)  อาการที่เกิดจากปฏิกิริยาปะทะกัน 

ระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน เช่น Ginko 

biloba รับประทานร่วมกับยา Ibuprofen หรือ 

ginseng กับ antiplatelet drug อาจทำให้เกิด    

เลือดออกภายในร่างกายรุนแรงขึ้นได้(8,9)

	 4.	 การโฆษณาอวดอ้างหรือโอ้อวดเกิน	

ความเป็นจริง ตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางวิทยุ 

เคเบิ้ลทีวี ทีวีผ่านดาวเทียม และทางอินเทอร์เนต 

รวมทั้ง การปิดประกาศตามเสาไฟฟ้า รั้วบ้าน 

สถานทีส่าธารณะ หรอื โฆษณาตอ่ผูบ้รโิภคโดยตรง  

โทรศัพท์และอื่นๆ การโอ้อวดมีต่างๆ นานา เช่น 

อวดอ้างมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย ทำให้      

สุขภาพดีแข็งแรงและแข็งแกร่งรักษาได้สารพัดโรค  

ฟื้นฟูตับ ไต รักษาเบาหวาน ความดัน โรคเก๊าท์ 

รูมาตอยด์ ต่อมลูกหมากอักเสบ บำรุงระบบเลือด 

กระตุน้การสรา้งฮอรโ์มนเพศชาย เสรมิสมรรถภาพ 

ทางเพศ รักษาโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ 

เป็นต้น(10)

บทสรุป

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตจากสมุนไพรจะจัด 

เป็นยา อาหาร เครื่องสำอาง หรือ เครื่องมือแพทย์ 

ขึน้กบัสรรพคณุ ขอ้บง่ใชท้ีร่ะบบุนฉลาก และเอกสาร 

กำกับผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ หากระบุสรรพคุณ/ข้อ 

บ่งใช้สำหรับการรักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคได้ 

จะเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยาทันทีตามนิยามศัพท์ 

ของยา การผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา นอกจาก 

ผูผ้ลติ/จำหนา่ยจะตอ้งขออนญุาตแลว้ ผลติภณัฑย์า 

ที่ผลิตขึ้นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ GMP และต้องมี 

ขอ้มลูหลกัฐานทีน่า่เชือ่ถอืได ้หรอืผลการศกึษาวจิยั 

ทางคลินิกสนับสนุนสรรพคุณที่ระบุนั้นด้วย หาก 

ข้อมูลหลักฐานไม่ครบถ้วน อาจเลือกขึ้นทะเบียน 

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทน แต่จะไม่สามารถ 

ระบุสรรพคุณ หรือข้อบ่งใช้ในการรักษา ป้องกัน 

หรือบรรเทาได้ และกระบวนการผลิตจะต้องเป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ GMP และ HACCP เพื่อให้ 

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย

 ข้อมูลผลการศึกษาติดตามความปลอดภัย    

และประสบการณ์การใช้ที่มีการรายงานมาหลายปี 

พอประมาณได้ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมีความ    

ปลอดภัยกว่าผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน แม้ว่าจะมี 

สมุนไพรบางชนิดมีรายงานว่าเกิดพิษต่อตับ ไต ก็ตาม 

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ไม่มีปัญหาเรื่อง 

การปลอมปน ปนเปือ้น การหลอกลวง หรอืการใชไ้ม ่

ถูกต้อง (ทั้งชนิด ขนาด ปริมาณ ระยะเวลา และ 

วธิใีช)้ ไมม่ปีฏกิริยิาปะทะกนัระหวา่งผลติภณัฑ ์โดย 

ที่การเก็บข้อมูลยังมีขีดจำกัดด้วยปัจจัยเกี่ยวข้อง  

มากมาย ยังคงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลความปลอดภัย 

ต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจริงผู้บริโภคควร    

ช่วยกันสังเกตอาการ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการใช้
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ผลติภณัฑส์ขุภาพประเภทตา่งๆ และรายงานขอ้มลู

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนมายังศูนย์เฝ้าระวัง 

ความปลอดภัยฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา เพื่อร่วมกันกำจัดผลิตภัณฑ์อันตรายออก 

จากตลาด และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่น    

ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยาได้ระวังและป้องกัน 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

 ในยคุโลกไรพ้รมแดนและเทคโนโลยกีา้วหนา้ 

มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบอวดอ้าง 

สรรพคณุเกนิความเปน็จรงิ เผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เนต นิตยสาร 

ขายตรง การควบคมุกำกบั ดแูลการโฆษณาหลอกลวง 

อวดอ้าง หรือ โอ้อวด ไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง 

ดงันัน้ เพือ่ความมัน่ใจในการบรโิภคทีป่ลอดภยัและ

สมประโยชน์ ผู้บริโภคจึงควรหมั่นหาความรู้ไม่ให้ 

ตกเป็นเหยื่อ หรืออย่าหลงเชื่อตามโฆษณาที่ฟังดู 

แล้วเหลือเชื่อ เช่น สามารถรักษาได้สารพัดโรค 

เป็นต้น โดยอาจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ 

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแหล่ง 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ หรือซักถามผู้รู้ และเลือก 

ซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีผ่านการรับรอง โดยข้ึนทะเบียน 

กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ่าน   

รายละเอียดบนฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ให้ 

เข้าใจและปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด
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 เคร่ืองสำอางตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสำอาง 

พ.ศ. 2535 มาตรา 4 หมายความถึง

 (1) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย  

พน่ หยอด ใส ่อบ หรอืกระทำดว้ยวธิอีืน่ใด ตอ่สว่น 

หน่ึงส่วนใดของร่างกายเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม 

หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้ง

เคร่ืองประทินผิวต่างๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองประดับ 

และเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกณ์ภายนอกร่างกาย

 (2) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสม    

ในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือ

 (3) วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฏกระทรวงให้เป็น

เครื่องสำอาง

 ดังนั้นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติตามความหมาย

ของพระราชบญัญตัเิครือ่งสำอาง ทีน่า่สนใจสำหรบั 

การนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งอยู่ในรูป 

สมุนไพรสด หรือเติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

ในรูปผงแห้งหรือสารสกัด แต่การนำสมุนไพรมา 

ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สิ่งที่สำคัญคือ การ 

ควบคมุคณุภาพวตัถดุบิ (สมนุไพร) ในขัน้ตอนตา่งๆ  

เพื่อรักษาปริมาณสารสำคัญและปราศจากการ 

ปนเปื้อนสิ่งสกปรก จุลินทรีย์ และสารเคมีต่างๆ     

ประโยชน์ของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ 

ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น

 1. ทำให้เกิดกลิ่นหอม เช่น มะลิ กุหลาบ  

กระดังงา จำปี จำปา กล้วยไม้บางชนิด ขิง ข่า  

ตะไคร้ พืชตระกูลส้ม

 2. บำรุงและทำความสะอาดผิว เช่น แตงกวา  

มะเขือเทศ กล้วยหอม ส้ม มะนาว มะขาม แอปเป้ิล  

ไพล หัวไชเท้า โสม สับปะรด มะม่วง มะเฟือง  

น้ำผึ้ง

 3. บำรุงและทำความสะอาดเส้นผม เช่น  

มะเขือเทศ ฝักและใบส้มป่อย สาหร่ายทะเล  

ว่านหางจระเข้ มะกรูด อัญชัน มะพร้าว  

 4. เปน็สยีอ้มผม เชน่ มะขามแขก เทยีนกิง่  

คูน

 วัตถุประสงค์ของการผสมสมุนไพรในผลิต- 

ภัณฑ์เครื่องสำอาง ไม่ได้แตกต่างจากการผสมสาร

เคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากสมุนไพร 

ประกอบดว้ยสารสำคญั ซึง่อาจเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึ 

กบัสารเคมทีีม่าจากการสงัเคราะห ์ความแตกตา่งที่

สำคัญระหว่างสมุนไพรและสารเคมีคือ แหล่งที่มา 

ของสมุนไพร ซึ่งมาจากธรรมชาติ ดังนั้นการใช้     

ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอางทีผ่สมสมนุไพร ไมว่า่จะเปน็ 

ผงแหง้ สารสกดั และนำ้มนัหอมระเหย จงึอาจเกดิ 

ปฏิกริยาต่อผิวหนัง ไม่แตกต่าง หรือเหมือนกับการ

ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางท่ีผสมสารเคมี กล่าวคือ

 1. อาการระคายเคอืง ผวิหนงัอกัเสบ เนือ่ง 

จากความเป็นกรดหรือด่าง

 2. อาการแพ้ทางผิวหนัง เกิดจากปฏิกริยา 

ภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเฉพาะบุคคล เช่น ผิวหนังบวม 

แดง ตุ่มพอง ผื่นคัน ซึ่งเกิดจากสารกลุ่ม phenol, 

terpine, coumarin โดยเฉพาะกลุ่ม lipophilic 

benzoquinone, napthoquinone, pyrrolizidine* กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและ  

 วัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดร.ภญ.สิรินมาส คัชมาตย์* 
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alkaloid และ sesquiterpene lactone ที่มี exo-

cyclic double bond พืชในวงศ์ต่อไปนี้จะกระตุ้น

ให้เกิดการแพ้ ได้แก่ Alliaceae, Anacardiaceae 

(Rhus spp.), Apiaceae, Asteraceae, Euphor-

biaceae, Primulaceae และ Rutaceae(1)

 3. อาการพิษจากแสง (phototoxicity) ซึ่ง 

คล้ายกับผิวหนังอักเสบ แตกต่างคือ ต้องมีแสง      

อุลตราไวโลเล็ตเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเป็นพิษ 

ร่วมกับสารเคมี

ข้อควรระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	

ผสมสมุนไพร

 หลกัการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำอางผสม

สมุนไพรเหมือนกับการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

อื่นๆ คอื ผู้บริโภคต้องอ่านฉลากอยา่งละเอียด โดย 

เฉพาะอย่างยิ่ง สารที่ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

เครือ่งสำอาง วธิใีชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งสำอาง ชือ่และ 

ที่ตั้งของผู้ผลิต กล่าวคือ

 1. สารท่ีใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เคร่ือง 

สำอาง เปน็สิง่ทีจ่ะบอกผูบ้รโิภควา่ ผลติภณัฑด์งักลา่ว 

ประกอบด้วยสารที่เคยมีอาการแพ้ ระคายเคือง    

หรือไม่ ผู้บริโภคจะได้หลีกเลี่ยงสารที่เคยมีอาการ 

แพ้ระคายเคือง

 2. วิธีใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง เป็นส่ิงสำคัญ 

ในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หากใช้ผิดวิธีอาจ 

ไม่ได้ผลและเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

 3. ชือ่และทีต่ัง้ของผูผ้ลติ ปญัหาสำคญัของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางผสมสมุนไพรคือ การปนเป้ือน 

เชื้อโรค เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้คือ สมุนไพรเป็นสิ่งที่ 

มาจากธรรมชาติ ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกผู้ผลิตที่

ผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ 

ผลิตเคร่ืองสำอาง (good manufacturing practice: 

GMP) เพ่ือเป็นการรับรองมาตรฐานการผลิตเคร่ือง 

สำอาง

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสม 

สมนุไพรอาจโฆษณาวา่ไมม่สีารเคม ี หรอืไมม่สีารเคม ี

ที่เป็นอันตราย ข้อความดังกล่าวทำให้ผู้บริโภค 

เข้าใจผิด คิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสมุนไพรเป็น 

ส่วนประกอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นความจริง 

และเป็นไปไม่ได้ ส่วนประกอบอื่นในผลิตภัณฑ์ 

เครือ่งสำอาง ลว้นเปน็สารเคม ีเชน่ กลเีซอรนี หรอื 

สบู่ใส สารทำให้เกิดฟอง สารกันเสีย เนื้อครีม สี  

หวันำ้หอม เปน็ตน้ นอกจากนี ้ผูผ้ลติอาจเตมิสารเคม ี

ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

สมุนไพร เช่น เติมสีที่ใช้ในการย้อมผม ซึ่งเป็นสาร 

เคมีที่ได้จากการสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์ย้อมผม  

ผสมสมุนไพร ตัวอย่างสีสังเคราะห์ท่ีใช้ในการย้อมผม  

ได้แก่ p-phenylenediamine (PPD) ซึ่งเป็นสีที่ 

พบการแพ้ได้มากที่สุด สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้บริโภค 

หลายคนแพ ้ PPD  และหลกีเลีย่งการใชส้ารดงักลา่ว  

จงึใชผ้ลติภณัฑย์อ้มผมผสมสมนุไพร  เพราะคดิวา่ไมม่ ี 

PPD แต่ผู้ผลิตเติม PPD โดยไม่แสดงบนฉลาก  

ทำใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิ ซือ้มาใช ้และเกดิอาการแพ ้ 

ซึ่งเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่  

28 ธันวาคม 2552(2)

 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสืบค้นความรู้ 

เกี่ยวกับสมุนไพร สามารถสืบค้นได้ที่เวปไซด์ของ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www. 

fda.moph.go.th และสาระน่ารู้ หรือกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th และ  

ศูนย์สมุนไพร

วันชัย ศรีวิบูลย์ และคนอื่นๆ. สมุนไพรธรรมชาติที่นำมา 
ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง: Phytocosmetic เล่ม 1 
พิมพ์ครั้งที่ 1 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2547: iii, 
37.
ภาพข่าว “มหันตภัยยาย้อมผม สูตรลูกยอ เฒ่า 67 หน้าบวม”  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ: ฉบับวันจันทร์ท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552.
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 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือน พบว่า 

มีการนำสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชสมุนไพรมา   

ใช้เป็นสารสำคัญหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เช่น 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดกันยุง โลช่ันทากันยุง ตะไคร้หอม 

และสเปรย์ไล่ยุงตะไคร้หอม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี 

เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้

ไล่และกำจัดแมลง จึงจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ใน 

บา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสขุ ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกำกบั 

ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย 

อาศยัอำนาจตามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 

2535 ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค 

ให้ได้รับความปลอดภัย คุ้มค่า และสมประโยชน์ใน 

การใช้ จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการกำกับดูแลเพ่ือควบคุม 

คณุภาพ ประสทิธภิาพและความปลอดภยั ใหเ้ปน็ไป 

ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอื่นๆ ที่มีวัตถุ-

ประสงค์การใช้แบบเดียวกัน บทความนี้จึงมีวัตถุ-    

ประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องทราบ      

ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำกับดูแล       

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ  

ตลอดจนข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

สมุนไพรกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	

2535	และความจำเป็นในการควบคุม

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535(1)  

เป็นกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และ     

วิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เป็นไปอย่าง     

เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล 

สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ผลิต นำเข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย     

จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีก่ฎหมาย  

กำหนด 

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ แบ่งวัตถุ- 

อันตรายออกเป็น 4 ชนิด ตามระดับความเสี่ยง    

อันตรายและความจำเป็นในการควบคุมกำกับดูแล 

ได้แก่

 	 วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เป็นวัตถุอันตราย

ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเพียงแต่แจ้ง   

ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

เป็นเกณฑ์ต่ำสุดในการควบคุมวัตถุอันตราย 

 	 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า  

ต้องดำเนินการขอข้ึนทะเบียนและแจ้งการดำเนินการ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ใน    

ครอบครองให้แจ้งดำเนินการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 	 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ผู้ผลิต ผู้นำเข้าต้อง 

ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนและต้องได้รับใบอนุญาต 

ก่อนดำเนินการ ส่วนผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง 

ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนดำเนินการ

 	 วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีความเป็นพิษ 

หรือมีความเสี่ยงอันตรายสูง ห้ามมิให้มีการผลิต 

นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง* กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมเครื่องสำอาง

 และวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน* 
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 คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีปลัด        

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ และ 

มผีูท้รงคณุวฒุสิาขาตา่งๆ และผูแ้ทนจากหนว่ยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องเป็นกรรมการ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา เปน็ตน้ จะเปน็ผูพ้จิารณาและเสนอ 

ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

ในการประกาศรายชื่อ หรือคุณสมบัติของวัตถุ-     

อันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย และกำหนดหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย เพื่อออก 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ 

วัตถุอันตราย ซ่ึงประกอบด้วยบัญชี ก. เป็นการประกาศ 

ควบคุมตามรายชื่อสารหรือกลุ่มสาร และบัญชี ข. 

เปน็การประกาศควบคมุตามวตัถปุระสงคก์ารนำไป

ใช้หรือตามคุณสมบัติของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก      

สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรที่จัดเป็นวัตถุ-    

อันตรายตามประกาศบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย เช่น

 	 citronella oil (น้ำมันตะไคร้หอม) ใน   

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่   

นำมาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม 

ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น จัดเป็นวัตถุอันตราย  

ชนิดท่ี 2 ตามประกาศบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายบัญชี 

ก. ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา(2)

 	 สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้- 

หอม เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน กำจัดแมลง 

ศตัรพูชืและสตัว ์จดัเปน็วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ตาม 

ประกาศบญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย บญัช ีข. ในความ 

รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร(2)

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก  

สมุนไพรหรือสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอื่นๆ ที่แม้ 

จะไม่ได้ระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายโดยตรง  

แต่หากมีคุณสมบัติ การนำไปใช้ประโยชน์เข้าข่ายเป็น  

วัตถุอันตราย ตามประกาศบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 

กจ็ะถกูจดัเปน็วตัถอุนัตรายเชน่เดยีวกนั เชน่ สเปรย ์

ไล่ยุงยูคาลิปตัส จัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 2 ในการ 

กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน 

หรือทางสาธารณสุข เพื่อประโยชน์แก่การระงับ 

ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลงและสัตว์อื่น ตาม

ประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย บัญชี ข.

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่สมุนไพรหรือผลิต- 

ภัณฑ์จากสมุนไพรจะถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายหรือ 

ไม่น้ัน เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติและประโยชน์ 

การใช้ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ หรืออาจส่งผล 

กระทบอืน่ๆ ไดห้ากใชผ้ดิวธิ ีผดิขนาดหรอืขาดความ 

ระมัดระวังในการใช้ เช่น การใช้เป็นสารป้องกัน    

กำจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว์ทางการเกษตร และการใช้ 

เปน็สารไลย่งุหรอืไลแ่มลงในบา้นเรอืน เปน็ตน้ การ 

ควบคมุเปน็วตัถอุนัตรายจงึไมม่ผีลกระทบตอ่การใช้

เปน็ยา อาหาร หรอืเครือ่งสำอาง ซึง่มกีฎหมายเฉพาะ 

ควบคุมอยู่แล้ว ในประกาศบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 

จึงได้ระบุเง่ือนไขการนำไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน  

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนกับการกำกับดูแล    

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

 ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ใช้คาดหวัง 

คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการกำจัด 

หรือไล่แมลงที่ก่อความรำคาญ ความเสียหาย หรือ 

เป็นพาหะนำโรค ประสิทธิภาพและคุณภาพของ    

ผลติภณัฑจ์งึมคีวามสำคญัและจำเปน็ตอ้งพจิารณา

ควบคูไ่ปกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑ ์

ทีว่างจำหนา่ยจะตอ้งผา่นการขึน้ทะเบยีน ผา่นเกณฑ ์

การทดสอบประสิทธิภาพในการไล่หรือกำจัดแมลง 

และจะต้องทำการประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดไว้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ 

วัตถุอันตรายอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้อย่างเดียวกัน 
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การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัตถุอันตรายจึง

เป็นเคร่ืองมือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น สำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา ในกรณขีองผลติภณัฑ ์

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  

สามารถกำหนดมาตรการกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 

และตรวจสอบ ตดิตาม เฝา้ระวงัคณุภาพและความ 

ปลอดภัยภายหลังออกสู่ตลาดได้

สมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ใน	

บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

 ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพรทีจ่ดัเปน็วตัถอุนัตราย

ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งได้มีการ  

ข้ึนทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ระบบงานโลจิสติกส์ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย. ตุลาคม 2553.

และเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไล่ยุงและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่แมลง  

ปจัจบุนัมปีรากฏในหลายรปูแบบ เชน่ ผลติภณัฑจ์ดุ 

กนัยงุชนดิขด แทง่ หรอืเทยีน ผลติภณัฑท์าผวิหนงั 

ไล่ยุง สเปรย์ไล่ยุง และเสื้อกันยุง เป็นต้น โดย     

พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่แมลง (insect 

repellant) และเป็นที่นิยมนำน้ำมันหอมระเหย 

สารสกัด หรือชิ้นส่วนของพืชมาใช้เป็นส่วนผสมใน

ผลติภณัฑไ์ลย่งุหรอืไลแ่มลง ไดแ้ก ่นำ้มนัตะไครห้อม 

น้ำมันยูคาลิปตัส (lemon eucalyptus oil) น้ำมัน 

ขมิ้นชัน (turmeric oil) นอกจากนี้ยังพบว่ามีการ 

ใช้ประโยชน์จากผงใบสะเดา ผงใบกระเพรา และ 

ผงใบสาบเสือ(3) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่	1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงไล่แมลงที่มีการใช้ในปัจจุบัน

สารออกฤทธิ์หรือส่วนประกอบสำคัญ
จากสมุนไพร

น้ำมันตะไคร้หอม   

(citronella oil)

น้ำมันยูคาลิปตัส

(lemon eucalyptus oil)

น้ำมันขมิ้นชัน 

(turmeric oil)

อื่นๆ ได้แก่ ผงจากเหง้าขมิ้นชัน

ผงจากใบตะไครห้อม ผงจากใบยคูาลปิตสั 

ผงจากใบสะเดา ผงจากใบสาบเสือ

	สเปรย์ฉีดพ่นทากันยุง

 โลชั่นทากันยุง 

 สายรัดข้อมือ 

 เจล/เทียน/ขดจุดกันยุง

	 สเปรย์ฉีดพ่นทากันยุง

	 ครีมทากันยุง

	 สเปรย์ฉีดพ่นทากันยุง

	 ครีมทากันยุง

	 ขดจุดกันยุง

 สเปรย์ฉีดพ่นพื้นผิว

 ขี้ผึ้งทากันยุง

 ผ้า (สำเร็จรูป)

	โลชั่นทากันยุง

	แผ่นทากันยุง

	โลชั่นทากันยุง

	แผ่นทากันยุง

รูปแบบผลิตภัณฑ์
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 สมุนไพรเหล่านี้มีการใช้ประโยชน์เพื่อไล่ยุง 

และแมลงมาอย่างแพร่หลายและเป็นเวลานาน แม้จะ 

ยังไม่มีรายงานการเกิดพิษหรือผลข้างเคียงร้ายแรง

ในมนษุยจ์ากรปูแบบ ขนาด และวธิกีารใชท้ีม่กีารใช ้

อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในสัตว์   

ทดลอง พบว่าน้ำมันตะไคร้หอมสามารถทำให้เกิด 

การระคายเคืองต่อผิวหนัง (skin irritation) และมี

ฤทธิ์อย่างอ่อนในการทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการ 

แพ้ท่ีผิวหนัง (weak dermal sensitizer)(4) การใช้ใน 

รูปแบบท่ีต้องสัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น การทาผิวหนัง  

จงึควรตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั ไมค่วรใชก้บัเดก็ทารก 

และเด็กเล็ก และควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้โดย  

ทาที่ข้อพับแขนด้านใน ถ้าไม่เกิดอาการแพ้หรือ 

ระคายเคือง จึงใช้บริเวณอื่นได้

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะไม่ได้มี    

สว่นประกอบจากสมนุไพรแตเ่พยีงอยา่งเดยีว แตม่กั 

จะอยู่ในรูปของสารสกัดจากสมุนไพรผสมกับส่วน  

ประกอบอืน่ทีเ่ปน็สารเคมสีงัเคราะห ์ เชน่ สเปรยไ์ล ่

ยุงตะไคร้หอม เป็นส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอม 

ละลายในตัวทำละลาย เช่น เอทานอล (ethanol หรอื 

ethyl alcohol) และอาจมกีารผสม สารเคมอีืน่เพือ่ 

แต่งกลิ่น หรือโลชั่นทากันยุง ตะไคร้หอม เป็นส่วน

ผสมของนำ้มนัตะไครห้อมกบัเนือ้ครมี หรอืเนือ้โลชัน่ 

ทีเ่ปน็สารเคมสีงัเคราะห ์เชน่เดยีวกบัผลติภณัฑค์รมี 

หรือโลช่ันทาผิวท่ัวไป ดังน้ัน ผู้ใช้จึงควรต้องระมัดระวัง 

ในการใช้เน่ืองจากอาจมีโอกาสเกิดการระคายเคือง 

หรือเกิดอาการแพ้จากสารเคมีที่เป็นสูตรส่วนผสม 

ในผลิตภัณฑ์

 การเลือกซื้อและข้อควรระวังในการใช้ การ    

เลอืกซือ้ผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรายทกุชนดิไมว่า่จะเปน็

ผลติภณัฑท์ีม่สีารสำคญัเปน็สารเคมสีงัเคราะหห์รอื

สารสกัดจากสมุนไพร ผู้บริโภคควรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีการแสดงฉลากครบถ้วน การแสดงฉลากต้องเป็น

ภาษาไทย และมีเคร่ืองหมายแสดงเลขทะเบียนวัตถุ 

อันตราย (วอส/ปี พ.ศ. ....) ในกรอบเครื่องหมาย 

อย.

สำหรบักรณทีีเ่ปน็วตัถอุนัตราย ชนดิที ่2 และชนดิที ่

3 หรอืแสดงเลขทีร่บัแจง้ (วอส./ป ีพ.ศ. ....) สำหรบั 

กรณีที่เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1

 ข้อความบนฉลากต้องประกอบด้วย ช่ือการค้า  

ประโยชน์ วิธีใช้ ชื่อ และอัตราส่วนสารสำคัญ    

คำเตือน วิธีเก็บรักษา วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น ปริมาณสุทธิ  

ช่ือและท่ีอยู่สถานท่ีผลิตหรือนำเข้า วัน เดือน ปีท่ีผลิต  

และเลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจะต้องอ่าน 

ฉลากให้เข้าใจ ปฏิบัติตามวิธีใช้ คำแนะนำ และคำเตือน 

ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด และใช้ให้ตรงตาม    

วัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุบนฉลาก

 สำหรับผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง และผลิตภัณฑ์    

จุดกันยุง มีข้อควระมัดระวังในการใช้โดยเฉพาะ 

ดังต่อไปนี้

 ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง  

 1. ก่อนใช้ควรทดสอบการแพ้ที่ข้อพับแขน 

ด้านใน หากทาท้ิงไว้แล้วเกิดผ่ืนแดงคันหรือสงสัยว่า 

อาจเกิดการแพ้ ควรงดใช้และให้ทำความสะอาด 

ผิวหนังบริเวณนั้น และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรส่วน    

ประกอบของสารที่สงสัยว่าอาจทำให้เกิดอาการแพ้

 2. ไม่ควรทาในบริเวณที่เป็นแผลหรือมีการ

ระคายเคืองอยู่แล้ว

 3. ควรทาเฉพาะบริเวณผิวหนังที่มีโอกาส 

สัมผัสกับยุงเท่าน้ัน ไม่ควรทาผิวหนังท่ีอยู่ใต้เส้ือผ้า

 4. ไม่ควรทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ตา 

และปาก และหากจำเป็นต้องทารอบใบหูก็ควรใช้ 

เพยีงเลก็นอ้ย หากเปน็ผลติภณัฑร์ปูแบบฉดีพน่ ควร 

ฉดีพน่ลงบนฝา่มอืกอ่นคอ่ยทาใบหนา้ ไมค่วรฉดีพน่ 

โดยตรงกับใบหน้า

สำหรับกรณีท่ีเป็นวัตถุอันตราย
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 5. ไม่ควรให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ควร 

ให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ทาให้  

 6. ใชใ้นปรมิาณเพยีงเลก็นอ้ย โดยทาบางๆ 

ก่อน ในกรณีที่จำเป็นก็อาจทาเพิ่มขึ้นได้

 7. สำหรับผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทโลชั่น 

ห้ามนำไปทาแทนโลชั่นทั่วไป ควรทาเมื่อต้องการ 

ใช้ป้องกันยุง และระวังมิให้เด็กนำไปทาเล่น

 8. หลีกเลี่ยงการหายใจรับไอ/ละอองของ 

ผลิตภัณฑ์

 9. ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงในบริเวณใกล้ 

อาหาร ภายหลังการใช้ หากจะหยิบจับอาหาร ควร 

ล้างมือเสียก่อน

 10. หากเข้าภายในอาคารแล้ว ควรทำความ

สะอาดผิวหนังบริเวณที่ทาผลิตภัณฑ์ไล่แมลง และ

ซักทำความสะอาดเส้ือผ้าท่ีสวมใส่ขณะทาผลิตภัณฑ์ 

ก่อนนำมาสวมใส่อีกครั้ง 

	 ผลิตภัณฑ์จุดกันยุง

 1. ควรใชใ้นหอ้งทีม่อีากาศถา่ยเทด ีและอยา่ 

จุดในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย หรือในที่อับไม่มี 

อากาศถ่ายเท

 2. อย่าจุดใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย ขาตั้ง และ  

สิง่รองผลติภณัฑจ์ดุกนัยงุตอ้งทำดว้ยวสัดโุลหะหรอื

วัตถุอื่นที่ไม่ติดไฟ และวางให้ห่างจากของไวไฟหรือ

ของท่ีเป็นเช้ือไฟ เม่ือเลิกใช้แล้วควรตรวจดูให้แน่ใจ 

ว่าไฟดับเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ 

 3. ล้างมือทุกคร้ังหลังการหยิบใช้หรือสัมผัส

 4. ควรเก็บผลิตภัณฑ์จุดกันยุงไว้ในที่แห้ง 

อยา่ใหถ้กูแสงแดด และใหห้า่งจากเดก็ อาหาร และ 

สัตว์เลี้ยง

 5. หากเกดิพษิจากการสดูดมใหร้บีนำผูป้ว่ย

ออกจากบริเวณที่จุดและนำไปยังบริเวณที่มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเป็นสาร

สำคัญและข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอื่นๆ ได้ที่ 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/search.

htm
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 “ยาเสพติดให้โทษ” ตามพระราชบัญญัติยา 

เสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 หมายความถงึ “สารเคม ี

หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะ

โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ 

แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะที่ 

สำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ 

มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และ 

สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอด     

ถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยา 

เสพตดิใหโ้ทษ หรอือาจใชผ้ลติเปน็ยาเสพตดิใหโ้ทษ

และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยยาทีม่ยีาเสพตดิใหโ้ทษผสมอยู”่

 พชืทีจ่ดัเปน็วตัถเุสพตดิในประเทศไทย ไดแ้ก ่

ฝิ่น กระท่อม กัญชา และเห็ดขี้ควาย ซึ่งบางชนิด

สามารถนำมาใช้รักษาโรคโดยภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

ในอดีต แต่ต่อมาเมื่อมีกฎหมายควบคุมการนำพืช 

ดังกล่าวมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นสิ่งผิด  

กฎหมาย พืชแต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

 ฝ่ิน	(opium) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Papaver 

somniferum ตระกูล Papaveraceae ชื่อนี้ตั้งโดย 

ลินเนียส บิดาแห่งพฤกษศาสตร์ มีความหมายว่า 

เหนี่ยวนำให้หลับ ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่า 

ระดับน้ำทะเลประมาณ 3000 ฟุต ข้ึนไป มีถ่ินกำเนิด

จากแถบอียิปต์เมื่อ 5000 ปีมาแล้ว(1, 2) ยางของฝิ่น 

ประกอบด้วยสารอัลคาลอยด์ประมาณ 40 ชนิด เช่น 

มอรฟ์นี โคเดอนี ทเีบอนี ปาปาเวอรนี และนอสคาปนี 

เปน็ตน้ ฝิน่มฤีทธิก์ดประสาทกลาง ทำใหร้ะงบัอาการ 

ปวดรุนแรงได้ และออกฤทธิ์กดศูนย์การไอในสมอง

ทำให้หยุดไอ แม้ว่าฝิ่นเป็นพืชที่มีประโยชน์ในการ 

บรรเทาอาการเจบ็ปว่ย แตม่ผีลขา้งเคยีงทีม่อีนัตราย 

เมื่อใช้จะให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและสามารถ 

เสพติดได้ ประเทศไทยจึงมีกฎหมายห้ามการใช้ฝิ่น

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อปีพ.ศ. 1903 ปัจจุบัน

พืชฝิ่นจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522(2, 3)

 กระท่อม (kratom) มีชื่อวิทยาศาสตร์      

ว่า Mitragyna speciosa ตระกูล Rubiaceae 

เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร เป็น  

พืชประจำถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน     

ประเทศไทยพบมากในภาคใต้และภาคกลาง(4)

 ทัง้แพทยแ์ผนไทย หมอพืน้บา้นใชใ้บกระทอ่ม 

เปน็ยาแกป้วดทอ้ง บดิ ทอ้งเสยี แกป้วดเมือ่ยรา่งกาย 

ระงับประสาท มีหลักฐานเป็นตำรายาในคัมภีร์แพทย์ 

แผนไทยโบราณ ปัจจุบันมีผู้นำใบกระท่อมมารักษา

โรคเบาหวานและอ้างว่าให้ผลการรักษาที่ดี ใช้กิน 

เพื่อช่วยให้ทำงานทน ไม่หิวง่าย ใช้บรรเทาอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สารสำคัญในพืชกระท่อม คือ 

มติราไจนนี (mitragynine) มฤีทธิก์ดประสาท (de-

pressant) ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมพืช  

กระท่อมมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 8 ตามพระราชบัญญัติ* กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.ธีรธร มโนธรรม*
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พืชกระท่อม พ.ศ. 2486 โดยมีเหตุผลระบุไว้ว่า    

“ปรากฏว่ามีประชาชนนิยมเสพกันแพร่หลายมาก  

การใช้เป็นโทษต่อร่างกายทำให้เกิดอาการมึนเมา 

ท้องอืด เบื่ออาหาร เป็นโรคหัวใจอ่อนและโรค  

ประสาทต่ืนเต้น จึงห้ามการปลูก การมีไว้ในครอบครอง 

การนำเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ของพืชกระท่อม”(4)

 ปัจจุบันกระท่อมจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ 

ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ 2522 แต่อนุญาตให้มีการขอครอบครองเพื่อ  

ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้เป็นรายๆ ไป การ 

อนุญาตโดยมีข้อบังคับกำหนดไว้ ทำให้การใช้กระท่อม 

โดยแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านลดลง ในขณะ

ที่ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยผสมกับยา 

นอนหลับ ยาแก้ไอ ใช้ในหมู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้น

 กัญชา	 (cannabis) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Cannabis sativa ตระกลู Cannabaceae เปน็พชื 

ล้มลุก ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อนในแทบทุกภูมิภาค       

ของโลก ปลูกง่ายและปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย

 ใบกัญชามีสรรพคุณ ใช้รักษาโรคหอบ หืด 

โดยนำใบสดมาหัน่เปน็ฝอย ตากแหง้ แลว้นำมาสบู 

ยอดอ่อนของกัญชานำมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่ง 

เรียกว่าทิงเจอร์แคนนาบิสอินดิคา เป็นน้ำสีเขียว 

กิน 5-10 หยด จะช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบ 

ประสาท เป็นยาสงบเส้นประสาท ทำให้นอนหลับ 

ระงับปวด แก้โรคสมองพิการ โรคบิด ปวดท้อง(5)  

ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์ 

แต่พบว่ามีการอนุญาตนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรใน 

บางรัฐของสหรัฐอเมริกาโดยให้ปลูกเพื่อใช้รักษา 

เฉพาะตนเท่านั้น มีการลงทะเบียนผู้ป่วยและต้อง 

มีบัตรประจำตัว(6)

 พืชกัญชาประกอบด้วยสารแคนนาบินอยด์ 

ประมาณ 60 ชนดิ สารสำคญัทีม่ฤีทธิต์อ่สมองและ 

ร่างกาย ทำให้อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไปคือ

เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol) 

ออกฤทธิ์ต่อประสาทกลางทั้งกระตุ้น กด และ 

หลอนประสาท กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ 

ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ 2522(3)

 เห็ดขี้ควาย (psilocybe mushroom) มีชื่อ 

วิทยาศาสตร์ว่า Psilocybe cubensis เป็นเห็ดพิษ 

ไม่มีการนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพร ขึ้นอยู่ทั่วไปใน 

แทบทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะหัวร่มเห็ด 

มสีนีำ้ตาลเขม้ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 6-9 

เซ็นติเมตร ก้านสูงประมาณ 5-8 เซ็นติเมตร เมื่อ

บริโภคเข้าไปจะทำให้มีอาการเมา เคลิบเคลิ้ม ใน 

เห็ดขี้ควายมีสารออกฤทธิ์ คือ สารไซโลซีน (psilo-

cine) และไซโลไซบีน (psilocybine) ซึ่งทำให้เกิด 

อาการประสาทหลอน(7) เหด็ขีค้วายจดัเปน็ยาเสพตดิ 

ให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ให้โทษ พ.ศ 2522

 แม้ว่าประเทศไทยมีการควบคุม กัญชา กระท่อม 

ฝิน่ และเหด็ขีค้วาย โดยจดัเปน็ยาเสพตดิทัง้ 4 ชนดิ 

แต่จะเห็นว่ามี 3 ชนิด ที่สามารถใช้เป็นสมุนไพร 

รักษาโรคได้ ปัจจุบันมีการสกัดสารจากพืชฝิ่น และ 

กัญชา หรือสังเคราะห์สารท่ีมีสูตรโครงสร้างเหมือน

สารสำคัญในพืชท้ัง 2 ชนิด นำมาทำเป็นยาสำเร็จรูป 

เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แทนการใช้พืชโดยตรง 

ซ่ึงมีข้อดีคือ ใช้ได้สะดวกกว่าและควบคุมได้ง่ายกว่า 

และพบว่ามีงานวิจัยหลายงานเกี่ยวกับสารใน      

พืชกระท่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี 

ความพยายามจะนำมิตราไจนีน มาใช้ประโยชน์ใน 

ทางการแพทย์เช่นกัน
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 ถงึแมม้าตรา 26 ของพระราชบญัญตัยิาเสพตดิ 

ใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ไดก้ำหนดไวว้า่ “หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ 

จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรี

จะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เป็นรายๆ ไป” แต่ท่ีผ่านมามีเพียงพืชกระท่อมเท่าน้ัน 

ทีม่ผีูข้อผลติเพือ่ใชน้ำไปใชเ้ปน็ยาแผนไทย สำหรบัใช ้

กับผู้ป่วยของตน การที่กำหนดให้พืชที่มีประโยชน์ 

ในทางการแพทย์เป็นยาเสพติดให้โทษ และมีการ 

ควบคมุการผลติฯ ทีเ่ขม้งวด อาจมองวา่เปน็การจำกดั 

สิทธิของผู้ป่วยที่จะดูแลตนเอง แต่เมื่อคำนึงถึงผล 

ไดแ้ละผลเสยีแลว้ ปจัจบุนัการควบคมุพชืดงักลา่วไว ้

ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 
เรียนรู้เรื่องยาเสพติดชีวิตปลอดภัย. กรุงเทพ; 2547 หน้า 
23-26.  
วิโรจน์ สุ่มใหญ่. เฮโรอีน มฤตยูขาว. ลพบุรี: สำนักพิมพ์ 
home sweet home; 2542 หน้า 16-21.
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 
ข้อมูลวัตถุเสพติด. กรุงเทพ; 2547 หน้า 7-21.
สนุทร ีวทิยานารถไพศาล และคณะ. โครงการศกึษาผลกระทบ 
ตา่งๆ ในการควบคมุพชื กระทอ่มเปน็ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 
5. กองควบคุมวัตถุเสพติด; 2548.
กัญชา. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 8/9/2553) เข้าถึงได้จาก http://
www.samunpri.com/herb/?p=92. 
ธรีธร มโนธรรม. กญัชามติใิหมท่างการแพทย.์ วารสารอาหาร 
และยา; 2550 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน หน้า 
23-31.   
เห็ดขี้ควาย. (เข้าถึงเมื่อวันที่ 1/11/2553) เข้าถึงได้จาก 
http://www1.oncb.go.th/document/p1-bykind13.htm.  
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 ปจัจบุนัคำวา่ “สมนุไพร” เปน็ทีน่ยิมนำมาใช ้

ผลิตหรือประกอบเป็นส่วนผสมกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ได้เกือบทุกชนิด อาทิ ยา อาหาร เครื่องสำอาง    

และผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายวัตถุอันตรายที่ใช้ภายใน 

ครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ไล่แมลง เป็นต้น 

ทำใหอ้าจเกดิคำถามวา่ สมนุไพรสามารถนำมาผลติ 

หรอืประกอบเปน็เครือ่งมือแพทยไ์ดห้รอืไม่ กอ่นหา 

คำตอบ สิง่ทีจ่ำเปน็ตอ้งทราบลำดบัแรกคอื คำนยิาม 

ของเครื่องมือแพทย์

 คนทั่วไปมักเข้าใจคำว่า “เครื่องมือแพทย์”  

ผกูพนักบัแพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย ์จงึคดิวา่ 

ต้องเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีใน 

สถานพยาบาล ในความเป็นจริงตามคำนิยามของ 

คำว่า เครื่องมือแพทย์ ทั้งในกฎหมายสากลและ 

ประเทศไทย ความเข้าใจนี้ถูกต้องเพียงส่วนเดียว   

เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายเครื่องมือแพทย์มา

มากกว่า 2 ทศวรรษ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 

เครื่องมือแพทย์ 2 ฉบับ คือ

 1. พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2531 

(ฉบับเดิม)

 2. พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

(ฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 

2551 แต่ประกาศฯ บางฉบับของพระราชบัญญัติ 

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 สามารถมีผลบังคับใช้

ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับนี้)

 พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้มีการกำหนด

นิยามของเครื่องมือแพทย์ไว้ชัดเจน คือ

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	 พ.ศ.	 2531	

มาตรา	3(1)

 “เครื่องมือแพทย์” หมายความว่า 

 (1) เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสำหรับใช้

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะ 

หรือการบำบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันๆ

 (2) เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสำหรับใช้

ให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าท่ี 

ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

 (3) สว่นประกอบ สว่นควบ อปุกรณ ์หรอืชิน้ 

ส่วนของเคร่ืองใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม(1) 

หรือ(2)

 (4) เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นที่       

รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาว่า 

เป็นเครื่องมือแพทย์

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	 พ.ศ.	 2551	

มาตรา	4(2)

 (1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้

ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ตรวจ 

ในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุ 

อื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่ง 

อย่างใดดังต่อไปน้ี ไม่ว่าจะใช้โดยลำพัง ใช้ร่วมกันหรือ 

ใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด* กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.สุฮวง ฐิติสัตยากร* 
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  (ก)  ประกอบโรคศลิปะ ประกอบวชิาชพี 

เวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ 

ผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบ 

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพ 

บำบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตาม      

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน หรือประกอบวิชาชีพทางการ 

แพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ 

กำหนด

  (ข)  วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด 

บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์

  (ค)  วินิจฉัย ติดตาม บำบัด บรรเทา 

หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์

  (ง)  ตรวจสอบ ทดแทน แกไ้ข ดดัแปลง 

พยุง ค้ำ หรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการ   

ทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

  (จ)  ประคบัประคองหรอืชว่ยชวีติมนษุย์

หรือสัตว์

  (ฉ)  คุมกำเนิด หรือช่วยการเจริญพันธุ์

ของมนุษย์หรือสัตว์

  (ช)  ช่วยเหลือ หรือช่วยชดเชยความ     

ทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์

  (ซ)  ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจ 

จากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทาง 

การแพทย์หรือการวินิจฉัย

  (ฌ) ทำลายหรอืฆา่เชือ้สำหรบัเครือ่งมอื

แพทย์

 (2) อปุกรณ ์หรอืสว่นประกอบของเครือ่งมอื 

เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (1)

 (3) เครือ่งมอื เครือ่งใช ้เครือ่งกล ผลติภณัฑ ์

หรือวัตถุอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดว่าเป็นเคร่ืองมือ 

แพทย์

 ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของสิ่งที่กล่าว

ถึงตาม (1) ซึ่งอาจมีขึ้นในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์

ต้องไม่เกิดจากกระบวนการทางเภสัชวิทยา วิทยา 

ภมูคิุม้กนัหรอืปฏกิริยิาเผาผลาญใหเ้กดิพลงังานเปน็

หลัก พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	พ.ศ.	2551				

ได้มีการกำหนดคำนิยามให้ชัดเจนข้ึนจากพระราช-

บญัญตัเิครือ่งมอืแพทย	์พ.ศ.	2531 โดยมกีารกำหนด 

ว่าไม่มีผลทางเภสัชวิทยา หรือวิทยาภูมิคุ้มกันต่อ 

ร่างกาย

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เครื่องมือแพทย์มีหลาก- 

หลายมาก ทัง้ทีใ่ชโ้ดยบคุลากรทางการแพทย ์ผูป้ว่ย 

ใช้เองและบุคคลท่ัวไปใช้เอง ต้ังแต่ความเส่ียงต่ำจนถึง 

ความเสี่ยงสูง เช่น สำลีปราศจากเชื้อ พลาสเตอร์ 

ไมม่ยีา คอนแทคเลนส ์ชดุตรวจตา่งๆ (ชดุตรวจการ 

ตัง้ครรภ,์ ตรวจสารเสพตดิ ฯลฯ) อปุกรณป์ระคบรอ้น/

เยน็ เจลหลอ่ลืน่ ซเีมนตก์ระดกู วสัดทุางทนัตกรรม 

วัสดุฝังใน (ข้อเข่าเทียม ฯลฯ) เครื่องกระตุ้นหัวใจ           

เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องซีทีสแกน เป็นต้น

 ความหลากหลายนี้ ทำให้การผลิตเครื่องมือ

แพทย์ไม่ได้กำหนดไว้เพียงเครื่องมือ เครื่องใช้   

อย่างเดียว อาจรวมถึงวัสดุที่มาจากสารเคมีต่างๆ 

แม้แต่ชีววัตถุหรือยา ก็สามารถนำมาผลิตหรือเป็น 

ส่วนผสม องค์ประกอบร่วมกับเครื่องมือแพทย์ได้     

ทำใหก้ารวนิจิฉยัผลติภณัฑเ์ปน็เรือ่งยาก โดยเฉพาะ 

ที่เป็นผลิตภัณฑ์รวม (combination products) 

เช่น ยา-เคร่ืองมือแพทย์ หรือเคร่ืองสำอาง-เคร่ืองมือ 

แพทย์ ฯลฯ จะต้องพิจารณาจากจุดประสงค์หลัก 

ของผู้ผลิตที่ต้องการให้มีข้อบ่งใช้สำหรับเครื่องมือ 

แพทย์ จึงจะเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องไม่มีผลต่อ 

ระบบเมตาบอลิซัม หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 ดังน้ัน โอกาสท่ีจะมีนวัตกรรมสำหรับสมุนไพร 

ในองค์ประกอบของเครื่องมือแพทย์ก็เป็นไปได้ แต่

ประสบการณ์จากข้อมูลการขอนำเข้าและขอวินิจฉัย 

ผลิตภัณฑ์(3) ในปัจจุบันสมุนไพรที่จะนำมาผลิตหรือ

ประกอบเป็นเคร่ืองมือแพทย์จะมีใน 2 ลักษณะ คือ
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 1. combination products โดยบางกรณี

นำมาผสมเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมหรือความเย็น เช่น 

menthol ผสมในแผ่นลดไข้ เพื่อให้รู้สึกเย็นสบาย 

แต่วัตถุประสงค์หลักคือ ลดไข้

 2. กรณีที่มีผลวินิจฉัยผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการนำสมุนไพรต่างๆ และพืชผล 

ทีส่ามารถเกบ็ความรอ้น เชน่ ขา้ว ฯลฯ บรรจใุนถงุผา้ 

herbal bag ประกอบด้วย เม็ดข้าวกล้อง, การบูร,    

ลูกซัด, ไพร เมื่อนำไปอบให้ความร้อน อุปกรณ์นี้  

เม่ือร้อนสามารถนำมาประคบบริเวณต่างๆ ท่ีมีอาการ 

ปวดเมือ่ย จงึมขีอ้บง่ใชบ้รรเทาอาการปวด จะคลา้ย 

ถุงน้ำร้อน โดยที่ไม่ได้มีการออกฤทธิ์ของตัวยา 

สมุนไพรอย่างท่ีใช้ในลูกประคบ จึงจัดเป็นเคร่ืองมือ- 

แพทย์

 หากมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ใดท่ีมีองค์ประกอบ 

ของสมุนไพรจะเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมาย 

หรือไม่ สามารถสอบถามได้ที่กองควบคุมเครื่องมือ

แพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 0 2590 7243, 0 2590 7248

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2531 ราชกจิจานเุบกษา 
เล่มที่ 105 ตอนที่ 84ก ฉบับพิเศษ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2531 หน้า 2.
พระราชบญัญตัเิครือ่งมอืแพทย ์พ.ศ. 2551 ราชกจิจานเุบกษา 
เล่มที่ 125 ตอนที่ 43ก วันที่ 5 มีนาคม 2551 หน้า 26.
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 6/2547 (ฉบับใหม่) 21 ธันวาคม 
2547.

1.

2.

3.
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 นับตั้งแต่ ปี 2526 กระทรวงสาธารณสุข    

ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการ 

ใช้ยา (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ขึ้นภายใต้ความ   

รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา ทำหน้าที่พัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตาม 

และรวบรวมรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ 

ยาจากสถานพยาบาลทัว่ประเทศ เพือ่นำมาประเมนิ 

ความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ฯ และ 

เสนอมาตรการจัดการความเส่ียงท่ีค้นพบน้ัน รวมท้ัง 

สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ 

ไดใ้ชป้ระโยชน ์ซึง่ตอ่มาในป ี2540 ศนูยด์งักลา่วไดม้ ี 

การพัฒนาขยายขอบเขตการเฝ้าระวังครอบคลุม    

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงาน  

คณะกรมมการอาหารและยาทกุชนดิ ประกอบดว้ย 

อาหาร ยา วตัถเุสพตดิ เครือ่งสำอาง เครือ่งมอืแพทย ์

และวัตุอันตรายที่ใช้ในด้านสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง 

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทุกชนิด

 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์     

(adverse event: AE) จากการใช้ผลิตภัณฑ์จาก 

สมุนไพร ฉบับแรกในปี 2542 และเม่ือเดือนมิถุนายน

2553 ศูนย์ฯ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (รวมยาแผนโบราณ 

และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด) ท้ังส้ิน 857 ฉบับ

จากสถานพยาบาล 198 แห่งซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

86.9) เป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง- 

สาธารณสขุ มเีพยีงรอ้ยละ 4.5 ทีเ่ปน็สถานพยาบาล 

นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล    

รฐัสงักดัอืน่ๆ โรงพยาบาลเอกชน และรา้นยา) โดย  

โรงพยาบาลชุมชนเป็นหน่วยงานที่ส่งรายงานมาก 

ที่สุด (ร้อยละ 70) รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย์ 

และโรงพยาบาลท่ัวไปตามลำดับ (ตารางท่ี 1) รายงาน 

ที่ได้มีจำนวนที่แตกต่างกันในแต่ละปี (แผนภูมิที่ 1) 

รายงานที่รับส่วนใหญ่ได้จากโครงการพิเศษที่มีการ

ติดตามผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด 

(intensive monitoring) ซึง่ดำเนนิการโดยหนว่ยงาน 

ต่างๆ เช่น รายงานที่รับในช่วงปี 2544 ส่วนใหญ่ 

ได้จากโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยยาจาก       

สมุนไพรตามรายการในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ 

ศูนย์ฯ จัดทำขึ้น เป็นต้น

* ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภญ.วิมล สุวรรณเกษาวงษ์* 
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ตารางที่	1 จำนวนแหล่งที่รายงานและจำนวนรายงานที่ได้รับจำแนกตามสถานพยาบาล

แผนภูมิที่	1	 จำนวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำแนกตามปีที่ได้รับ   

สถานพยาบาล

1.	สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 1.1  โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัด
   กระทรวงสาธารณสุข
   	โรงพยาบาลชุมชน
   	โรงพยาบาลทั่วไป
   	โรงพยาบาลศูนย์
 1.2  โรงพยาบาลนอกสังกัด
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   	โรงพยาบาล สังกัดกรมแพทย์
 1.3  สถานีอนามัย
2.	สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 2.1  โรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
 2.2  โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
 2.3  โรงพยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัย
 2.4  โรงพยาบาล สังกัดสภากาชาด
 2.5  โรงพยาบาลเอกชน
 2.6  ร้านยา
3.	ไม่ระบุ

172

123
32
14

2
1

24
1
3
6
1

10
3
2

(86.9)

(62.1)
(16.1)        
(7.1)

 
(1.6)
(0.6)
(12.1)
(0.5)
(1.5)
(3.0)
(0.5)
(5.0)
(1.5)
(1.0)

จำนวนแหล่งที่รายงาน
(ร้อยละ)	N	=	198

จำนวนรายงาน
(ร้อยละ)	N	=	857

หมายเหตุ	: ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2553

(95.2)
 

(70.0)
(8.2)
(16.7)
 

(0.2)
(0.1)
(4.6)
(0.1)
(0.5)
(1.4)
(0.4)
(1.8)
(0.5)
(0.2)

816

600
70

143

2
1

39
1
4

12
3

15
4
2
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 รายงานท่ีได้รับจำนวน 857 ฉบับ พบเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์ฯ ท้ังส้ิน 1,728 เหตุการณ์จากผลิตภัณฑ์ 
ที่สงสัย 29 ชนิด (รายงานแต่ละฉบับมีรายการ    
ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยและรายงานเหตุการณ์ไม่พึง 
ประสงค์ฯ ได้มากกว่า 1 รายการ) ผู้ป่วยที่เกิด      
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

(ร้อยละ 71.0) อายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี (ร้อยละ 44.5) 

ไมม่ปีระวตัแิพผ้ลติภณัฑ ์(รอ้ยละ 84.3) เหตกุารณ ์

ไม่พึงประสงค์ที่พบไม่ร้ายแรง (ร้อยละ 87.8) หาย 

เป็นปกติภายหลังการหยุดใช้ยา หรือเมื่อได้รับ 

การรักษา (ร้อยละ 53.4) (ตารางที่ 2)

ข้อมูลทั่วไป จำนวน	(ร้อยละ)	N	=	857

เพศ
หญิง
ชาย
ไม่ระบุ
อายุ
ไม่เกิน 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
มากกว่า 70
ไม่ระบุ
ประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์
มี
ไม่มี
ไม่ระบุ
ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
ไม่ร้ายแรง
ร้ายแรง
ไม่ระบุ
ผล
หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม
หายโดยยังมีร่องรอยเดิม
ยังมีอาการอยู่
ไม่สามารถติดตามผลหรือไม่ระบุ

608
245

4
 
23
29
88

138
194
187
104
75
19
 

107
722
28
 

752
68
37
 

458
30

115
254

(71.0)
(28.6)
(0.5)
 
(2.7)
(3.4)
(10.3)
(16.1)
(22.7)
(21.8)
(12.1)
(8.8)
(2.2)
 
(12.5)
(84.3)
(3.3)
 
(87.8)
(8.0)
(4.3)
 
(53.4)
(3.5)
(13.4)
(29.6)

ตารางท่ี	2 แสดง เพศ อายุ ประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลของ 

   ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
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 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับ      

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ เม่ือจำแนกจำนวน 

รายงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ 

ที่ได้รับรายงานมาก เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายใน      

โครงการเฝา้ระวงัอยา่งใกลช้ดิทัง้สิน้ ไดแ้ก ่ขมิน้ชนั

ฟา้ทะลายโจร ใบบวับก เพชรสงัฆาต เถาวลัยเ์ปรยีง 

มะระขีน้ก ไพล (ใชภ้ายนอก) พญายอ (ใชภ้ายนอก) 

ชมุเหด็เทศ และสหสัธาราโดยแตล่ะชนดิ มจีำนวน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีแตกต่างกันตาม ตารางท่ี 3

ตารางที่	3 จำนวนรายงานและจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

CURCUMA LONGA LINN. (ขมิ้นชัน)

ANDROGRAPHIS PANICULATA (ฟ้าทะลายโจร)

CISSUS QUADRANGULARIS LINN (เพชรสังฆาต)

CENTELLA ASIATICA URBAN. (ใบบัวบก)

DERRIS SCANDENS BENTH (เถาวัลย์เปรียง)

ZINGIBER CASSUMUNAR ROXB.(ไพล--ใช้ภายนอก)

MOMOMNICA CHARANTIA LINN. (มะระขี้นก)

CLINACANTHUS NUTANS (พญายอ-ใช้ภายนอก)

CASSIA SIAMEA (ใบขี้เหล็ก)

CASSIA ALATA LINN. (ชุมเห็ดเทศ)

ALLIUM SATIVUM LINN. (กระเทียม)

MORINDA CITRIFOLIA LINN. (ลูกยอ)

SOLANUM TRILOBATUM L. (มะแว้ง)

ARTHROSPIRA PLATENSIS. (สไปรูไรน่า)

CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB. (ว่านชักมดลูก)

GINGKO BILOBA. (แป๊ะก๊วย)

ORTHOSIPHON ARISTATUS MIG. (หญ้าหนวดแมว)

TIONSPORA CRISPA (L.) (บอระเพ็ด)

GANODERMA LUCIDUM. (เห็ดหลินจือ)

GARCINIA EXTRACT + L-ORNITHINE + L-LYSINE L-ARGININE +  

 KELP + EMBLICA EXTRACT + VITAMIN C + VITAMIN B6  

 AND CHROMIUM

ONETHERA BIENNIS. (EVENING PRIMROSE OIL)

PUERARIA MIRAFICA (กวาวเครือขาว)

TALINUM PANICULATA (TACQ.) GAERTN. (โสม)

ZINGIBER OFFICINALE ROSE. (ขิง)

CASSIA ANGUSTIFOLIA (มะขามแขก)

CLINACANTHUS NUTANS LINDAU.

PIPER NIGRUM LINN. (พริกไทย)

ไม่ระบุชื่อ-ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

285

112

66

49

47

43

32

27

15

7

6

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

579

178

126

128

117

76

77

62

36

9

10

6

11

7

6

4

5

5

4

3

3

2

4

2

1

2

1

2

(32.4)

(12.7)

(7.5)

(5.6)

(5.3)

(4.9)

(3.6)

(3.1)

(1.7)

(0.8)

(0.7)

(0.6)

(0.6)

(0.5)

(0.5)

(0.3)

(0.3)

(0.3)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

(0.2)

(33.5)

(10.3)

(7.3)

(7.4)

(6.8)

(4.4)

(4.5)

(3.6)

(2.1)

(0.5)

(0.6)

(0.4)

(0.6)

(0.4)

(0.4)

(0.2)

(0.3)

(0.3)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.1)

(0.2)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

ชื่อสมุนไพร จำนวน	AE	(ร้อยละ)
N	=	1,728

จำนวนรายงาน	(ร้อยละ)
N	=	880
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ชื่อสมุนไพร จำนวน	AE	(ร้อยละ)
N	=	1,728

จำนวนรายงาน	(ร้อยละ)
N	=	880

ตารางที่	3 จำนวนรายงานและจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

ยาแผนโบราณสูตรตำรับ
สหัสธารา
ยาเขียว
ไม่ระบุชื่อ-ยาแผนโบราณ

 เมื่อจำแนกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตาม 

ระบบอวัยวะ พบว่าส่วนใหญ่เป็นระบบทางเดินอาหาร 

(รอ้ยละ 31.1) รองลงมาคอื ระบบผวิหนงั (รอ้ยละ 

18.8) ระบบร่างกายโดยรวม (ร้อยละ 16.0) และ 

ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย (ร้อยละ 

10.5) (แผนภูมิที่ 2) ในจำนวนนี้มีเหตุการณ์ไม่พึง 

ประสงค์ที่ควรได้รับความสนใจและระมัดระวังใน 

การติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น 

 	 การเกิด anaphylactic shock (2) 

angioedema (4)  urticaria (22)  Steven Johnson 

syndrome (1) ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

จากฟ้าทะลายโจร

 	 การเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับตับ เช่น 

hepatic function test  abnormal (10) hepatitis 

(1) jaundice (8) ภายหลงัการใชผ้ลติภณัฑส์มนุไพร 

จากใบขี้เหล็ก

 	 การเกิดผื่นผิวหนังรุนแรง เช่น Steven 

Johnson syndrome (5) toxic epidermal 

necrolysis (1) ภายหลังการใช้ยาเขียว

 	 การทำงานของไตผดิปกต ิ(2) ภายหลงัใช ้

ผลิตภัณฑ์จากน้ำลูกยอ

 โดยสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

จากผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้รับ ส่วนใหญ่เป็น   

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายในโครงการเฝ้าระวังอย่าง

แผนภูมิที่	2	 แสดงร้อยละของเหตการณ์

   ไม่พึงประสงค์จำแนกตามระบบอวัยะ

96
21
30

880

180
27
55

1,728

(10.9)
(2.4)
(3.4)
(100)

(10.4)
(1.6)
(3.2)
(100)

ใกลช้ดิ เปน็เหตกุารณท์ีไ่มร่า้ยแรง ซึง่ยงัไมม่หีลกัฐาน 

ยืนยันความสัมพันธ์อย่างชัดเจน จำเป็นต้องมีการ 

ติดตามและตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งในการนี้จำเป็น 

อย่างยิ่งที่ต้องได้รับความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในการรายงาน

àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Thai Vigibase) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.

1.
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