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วิทยาลัยการแพทย0แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
บทคัดยFอ
การวิ จั ย นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค0 เ พื่ อตรวจสอบคุ ณภาพผงยาสมุ น ไพรในคลิ นิ กแพทย0 แผนไทย วิ ทยาลั ย
การแพทย0แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปJนวิจัยเชิงทดลอง โดยตรวจสอบเอกลักษณ0ทางกายภาพ
และเคมี ปริ มาณความชื้ น ปริ มาณสารสกั ด ด@ ว ยเอทานอลและน้ํ า ของผงยาเถาวั ล ย0 เ ปรี ย ง ขมิ้ น ชั น และ
ฟLาทะลายโจร ผลการศึกษาพบวBา ผงยาทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 4 ชื่อการค@า มีลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และ
ปริมาณความชื้นตรงตามข@อกําหนดตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข@อง ยกเว@นผงยาขมิ้นชัน
ชื่อการค@า A, B, D มีปริมาณความชื้นมากกวBาที่กําหนด ผงยาเถาวัลย0เปรียงชื่อการค@า C และผงยาฟLาทะลายโจร
ชื่อการค@า B, C, D ผBานข@อกําหนดด@านปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอล สBวนปริมาณสารสกัดด@วยน้ํามีเพียงผงยา
ขมิ้นชันชื่อการค@า A เทBานั้นที่ผBานข@อกําหนด
คําสําคัญ: การตรวจสอบคุณภาพ, ผงยาสมุนไพร
Abstract
The objective of this research was to test the quality of herbal powders of Derris
scandens (Roxb.) Benth., Curcuma longa L. and Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
in Thai Traditional Medical Clinic of Abhaibhubejhr College of Thai Traditional Medicine
Prachinburi. This research was an experimental research by physical and chemical identifications,
moisture content, ethanol and water – soluble extractive. The study indicated that herbal
powders from 4 sources have physical, chemical and moisture content in accordance with the
requirements of the Thai Herbal Pharmacopoeia (THP) and related research. Except Curcuma
longa L. powder; trade name A, B and D contained more moisture than specified. Derris
scandens (Roxb.) Benth. powder trade name C and Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex
Nees powder; trade names B, C and D passed the ethanol extract quantity requirements. For the
extract of water, only Curcuma longa L. powder, trade name A, passed the requirements.
Keywords: Quality Test, Herbal Powders
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บทนํา
ในปoจจุบันความต@องการใช@ผลิตภัณฑ0สุขภาพจากสมุนไพรเพิ่มขึ้นอยBางรวดเร็ว ทั้งในด@านการนํามาใช@
เพื่อสร@ างเสริ มสุขภาพ และด@านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคBาของสมุ นไพรสํ าหรับ ตอบสนองความต@องการใช@
ประโยชน0ที่หลากหลาย ผลการสํารวจในปr 2558 พบวBา ตลาดโลกด@านผลิตภัณฑ0สมุนไพรเสริมอาหารและ
การรักษาด@วยสมุนไพร (Herbal Supplements and Remedies) มีมูลคBาเทBากับ 115,000 ล@านเหรียญสหรัฐ
(กระทรวงสาธารณสุข และองค0กรภาครัฐ – เอกชน, 2560) และจากการกําหนดให@มียุทธศาสตร0เชิงรุก
ในการยกระดับสุขภาพและความเปJนอยูBของประชาชน โดยการสBงเสริมสุขภาพและปLองกันโรคนั้นอาจสBงผลให@
มี ค วามต@ อ งการใช@ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ0 ธ รรมชาติ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ0 สุ ข ภาพจากสมุ น ไพรเพิ่ ม มากขึ้ น อยB า งตB อ เนื่ อ ง
จึงคาดการณ0วBาภายในปr 2567 แนวโน@มของมูลคBาทางการตลาดจะมีมูลคBาสูงถึง 140,000 ล@านเหรียญสหรัฐ
(Global Industry Analysts, Inc., 2561)
การเข@าสูBสังคมผู@สูงอายุของประเทศไทย ทําให@ความชุกของโรคเรื้อรังในผู@สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นไปด@วย
รัฐบาลจึงมีนโยบายสBงเสริมการแพทย0คูBขนานระหวBางแผนปoจจุบันควบคูBไปกับการแพทย0แผนไทย สนับสนุนให@
ใช@สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ทําให@ประชาชนสามารถเข@าถึงผลิตภัณฑ0สุขภาพจากสมุนไพรได@งBายขึ้น
นอกจากนี้การพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีและการศึกษาวิจัยที่เพิ่มสูงขึ้น ทําให@ความนิยมในการใช@
สมุนไพรขยายอัตรามากขึ้นอยBางตBอเนื่อง (กระทรวงสาธารณสุข และองค0กรภาครัฐ – เอกชน, 2560)
จึงทําให@ผลิตภัณฑ0จากสมุนไพรถูกผลิตและสBงออกไปยังท@องตลาดอยBางมากมาย พบวBาผลิตภัณฑ0บางสBวน
เทBานั้นที่เปJนไปตามข@อกําหนดคุณภาพและได@รับอนุญาตจากหนBวยงานของรัฐ หรือแม@แตBผลิตภัณฑ0ที่ได@รับ
อนุญาตแล@วนั้น ก็ไมBมีการควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่นํามาผลิตหรือไมBมีการควบคุมการผลิตที่ดีอยBางสม่ําเสมอ
ตามแผนแมBบทแหBงชาติ วBาด@วยการพัฒนาสมุนไพรฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใต@ยุทธศาสตร0 ที่ 2
การพัฒนาอุตสาหกรรมการตลาดสมุนไพรให@มีคุณภาพระดับสากล ในมาตรการที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม
สมุนไพรไทย และมาตรการที่ 2 การวิจัยสมุนไพรไทย มีวัตถุประสงค0เพื่อมุBงสูBการสนับสนุนให@เกิดการผลิต
สมุนไพรที่ได@มาตรฐาน มีคุณภาพ และสร@างมูลคBาเพิ่มให@แกBผลิตภัณฑ0สมุนไพร และทําให@ประเทศไทยเปJน
ประเทศที่สBงออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ0สมุนไพรชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน ภายในปr 2564
(กระทรวงสาธารณสุข และองค0กรภาครัฐ – เอกชน, 2560) ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรเปJนสิ่งที่มี
ความจําเปJนอยBางยิ่ง เพื่อให@ได@ผลิตภัณฑ0สมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสม่ําเสมอ ผู@บริโภคได@รับสมุนไพรที่
มีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย (ปยพร, 2558)
คลินิกแพทย0แผนไทย วิทยาลัยการแพทย0แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มเปดดําเนินการ
เมื่ อประมาณปr 2552 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค0 เ พื่ อให@ บ ริ การสุ ขภาพด@ ว ยภู มิปo ญ ญาและการแพทย0 แผนไทยแกB
ประชาชนทั่ ว ไป ตลอดจนนั กศึ กษาและบุ คลากร ทํ าให@ ผู@ ม ารั บ บริ การได@ รั บ การรั กษาที่ ได@ มาตรฐานและ
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เปJ น แหลB ง ฝ~ ก ประสบการณ0 ใ นการรั ก ษาผู@ ป• ว ยของนั ก ศึ ก ษาแพทย0 แ ผนไทยประยุ ก ต0 แ ละ
คณาจารย0 ทั้งยังเปJนแหลBงศึกษาดูงานด@านการแพทย0แผนไทยให@แกBหนBวยงาน องค0กรและบุคคลภายนอกที่
สนใจ การให@บริการจะแบBงออกเปJน 3 ประเภท ดังนี้
1. ตรวจและวางแผนการรักษาด@วยหลักการของการแพทย0แผนไทย
2. จBายยาสมุนไพร
3. ทําหัตถการทางการแพทย0แผนไทย เชBน การนวดไทย การนวดน้ํามัน การกักน้ํามัน การเผายา การ
ยBางยา การรมยา การสุมยา การพอกยา การนึ่งยาหน@าท@อง การทับหม@อเกลือ การประคบ การอยูBไฟ ฯลฯ
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ปo จ จุ บั น พบวB า มี ผู@ ป• ว ยที่ ม ารั บ บริ ก ารเฉลี่ ย 350 – 400 คนตB อ เดื อ น โรคที่ พบบB อ ย ได@ แ กB
กลุBมอาการปวดกล@ามเนื้อ โรคประจําเดือนผิดปกติ และโรคผิวหนัง โดยร@อยละ 80 ของผู@รับบริการจะได@รับ
การจBายยาสมุนไพรโดยเฉพาะยาแคปซูล เชBน เถาวัลย0เปรียง ขมิ้นชัน ฟLาทะลายโจร มะขามแขก ตรีผลา
เขียวหอม ธาตุบรรจบ ธรณีสันฑฆาต เปJนต@น ซึ่งยาแคปซูลเหลBานี้มีการนําเข@าวัตถุดิบในการผลิตมาจากแหลBงอื่น
คือ ผงยาสมุนไพร และแคปซูลเปลือกแข็ ง จากนั้นนํ าผงยามาบรรจุ ลงในแคปซูลเปลือกแข็งด@ วยเครื่องบรรจุ
แคปซูลแบบมือโยก (Manual Capsule Filling Machine) ภายในวิทยาลัยฯ โดยไมBมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของผงยาที่นําเข@ามา ซึ่งการจัดซื้อผงยาสมุนไพรเข@ามาแตBละครั้งจะได@ผงยาสมุนไพรที่มีชื่อการค@าที่แตกตBางกัน
ออกไป ตามความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ@าง การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตยาสมุนไพรจึงเปJน
สิ่งที่มีความจําเปJนอยBางยิ่ง ผู@วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพตั้งแตBกระบวนการคัดเลือก
วัตถุดิบ จึงเลือกตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรที่มีข@อมูลการจBายยาให@ผู@ป•วยที่มารับบริการมากที่สุด 3 อันดับ
แรกในคลินิกการแพทย0แผนไทย ด@วยการตรวจสอบเอกลักษณ0ด@วยวิธีทางกายภาพและเคมี การหาปริมาณ
ความชื้น การหาปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลและน้ํา เพื่อให@ผู@ให@บริการมีความมั่นใจในการจBายยาสมุนไพร
ผู@รับบริการได@รับยาสมุนไพรที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย สBงผลให@ผู@รับบริการมีความมั่นใจในมาตรฐาน
และพึงพอใจในการให@บริการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรในคลินิกแพทย0แผนไทย วิทยาลัยการแพทย0แผนไทยอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ผงยาสมุนไพรที่มีข@อมูลการจBายยาให@ผู@ป•วยที่มารับบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได@แกB
เถาวัลย0เปรียง ขมิ้นชัน และฟLาทะลายโจร
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต@น คือ ผงยาสมุนไพร ได@แกB เถาวัลย0เปรียง ขมิ้นชัน และฟLาทะลายโจร ชนิดละ 4 ชื่อการค@า
ได@แกB ชื่อการค@า A, B, C และ D ซึ่งต@องได@รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของผงยาสมุนไพรทั้ง 5 ด@าน ได@แกB ด@านเอกลักษณ0ทางกายภาพ
ด@านเอกลักษณ0ทางเคมี ด@านปริมาณความชื้น ด@านปริมาณสารสกัดด@วยแอลกอฮอล0และน้ํา
3. ขอบเขตเวลา เริ่มดําเนินการตั้งแตBเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
เปJนการวิจัยเชิงทดลอง ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรที่เปJนผงยาสมุนไพร
ทั้ ง สิ้ น 3 ช นิ ด ช นิ ด ล ะ 4 ชื่ อ ก า ร ค@ า โดยก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ลั ก ษ ณ0 ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ เ ค มี
การตรวจสอบปริมาณความชื้น ปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลและน้ํา จากนั้นนําผลการตรวจสอบคุณภาพที่
ได@มาเปรียบเทียบกับข@อกําหนดตBางๆ เพื่อวิเคราะห0วBาผงยาสมุนไพรมีคุณภาพหรือไมB
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2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข@อง
2.2 คัดเลือกผงยาสมุนไพรที่จะนํามาตรวจสอบคุณภาพ โดยเลือกจากผงยาสมุนไพรที่มี
ข@อมูลการจBายยาให@ผู@ป•วยที่มารับบริการมากที่สุด 3 อันดับแรก
2.3 ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพผงยาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 4 ชื่อการค@า
2.3.1 การตรวจสอบเอกลั ก ษณทางกายภาพ เปJน การตรวจสอบลั กษณะ
ทางมหทรรศน0 (Macroscopic characters) โดยใช@การสังเกตลักษณะภายนอก สี กลิ่นและรสชาติของผงยา
สมุนไพร ลักษณะทางจุลทรรศน0 (Microscopic characters) ใช@การนําผงยาสมุนไพรมาสBองผBานกล@องจุลทรรศน0ดู
ชิ้นสBวนเนื้อเยื่อ เพื่อบBงชี้วBาเปJนสBวนของสมุนไพรที่นํามาทําเปJนยาหรือไมB และตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่อาจ
มีการปลอมปนมา
2.3.2 การตรวจสอบเอกลัก ษณทางเคมี โดยวิธีร งค
เลขผิว บาง (Thin Layer Chromatography หรือ TLC) เปJนวิธีที่คBอนข@างมีความเฉพาะเจาะจง ใช@การ
เปรียบเทียบลักษณะของโครมาโตแกรม การเปรียบเทียบคBา Relative front (Rf) ตลอดจนตําแหนBงและแถบสี
ที่ปรากฏจะชBวยยืนยันเอกลักษณ0ของสมุนไพรได@ ทําโดยชั่งผงยาสมุนไพร 1 กรัม สกัดด@วย 80% เอทานอล
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําไปสกัดด@วยเครื่อง Sonicate นาน 30 นาที จากนั้นระเหยสารสกัดที่ได@บนหม@ออังไอ
น้ํ า จนแห@ ง จากนั ้น เติม 80% เอทานอล
ปริม าตร 0.2 มิล ลิล ิต ร จะได@ต ัว อยBา งสารสกัด
นําตัวอยBางสารสกัดที่ได@ หยดบนแผBน TCL ชนิด Precoated silica gel GF254 โดยใช@ Mobile phase เปJน
Dichloromethane : Methanol ในอัตราสBวน 90 : 10 แล@วนําไปสBองภายใต@แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาว
คลื่น 254 และ 365 นาโนเมตร
2.3.3 การตรวจสอบปริมาณความชื้น โดยใช@วิธี Loss
on drying ด@วยการชั่งผงยาสมุนไพรมาอยBางละ 5 กรัม และนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปJนเวลา
5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําไปอบตBออีก 1 ชั่วโมง จนน้ําหนักของผงยาสมุนไพรคงที่ แล@วคํานวณหาร@อยละ
ปริมาณความชื้น เนื่องจากความชื้นที่มากเกินไป อาจทําให@เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรา จุลินทรีย0 และเกิด
การสลายตัวของสารสําคัญได@งBาย
2.3.4 การตรวจสอบปริ มาณสารสกั ดดS วยเอทานอล
(Ethanol – soluble extractive) โดยชั่งผงยาสมุนไพร 5 กรัม บรรจุในขวดรูปชมพูB แล@วเติมเอทานอลปริมาตร
100 มิลลิลิตร นําไปเขยBาอยBางสม่ําเสมอเปJนเวลา 6 ชั่วโมง และตั้งทิ้งไว@อีก 18 ชั่วโมง จากนั้นกรองสารสกัดที่
ได@ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใสBในถ@วยระเหย แล@วนําไประเหยแห@งบนหม@ออังไอน้ํา นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ คํานวณร@อยละของปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอล
2.3.5 การตรวจสอบปริมาณสารสกัดดSวยน้ํา (Water
– soluble extractive) โดยชั่งผงยาสมุนไพร 5 กรัม บรรจุในขวดรูปชมพูB แล@วเติม Chloroform water
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ปดฝาให@สนิท นําไปเขยBาอยBางสม่ําเสมอเปJนเวลา 6 ชั่วโมง และตั้งทิ้งไว@อีก 18 ชั่วโมง
จากนั้นกรองสารสกัดที่ได@ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นําไประเหยแห@งบนหม@ออังไอน้ําจนแห@ง นําไปอบที่อุณหภูมิ
105 องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ คํานวณร@อยละของปริมาณสารสกัดด@วยน้ํา
3. การเก็บรวบรวมข@อมูล
ผู@วิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนการตรวจสอบทั้ง 5 ด@าน จากนั้นบันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง และใช@การบันทึกภาพด@วยกล@องถBายภาพ
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4. การวิเคราะห0ข@อมูล
วิ เ คราะห0 ข@ อ มู ล โดยการหาคB า ร@ อ ยละ และคB า เฉลี่ ย นํ า ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพมา
เปรียบเทียบกับข@อกําหนดที่ได@จากตํารามาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia หรือ THP) ใน
กรณีที่ไมBมีข@อกําหนด หรือไมBสามารถปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพของตํารามาตรฐานสมุนไพรไทยได@
จะใช@เกณฑ0มาตรฐานที่ได@รับการยอมรับอื่นๆ หรือการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข@องกับการควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ผลการวิจัย
1. การตรวจสอบเอกลักษณทางกายภาพ
1.1 ลักษณะทางมหทรรศน (Macroscopic characters)
จากการสังเกตลักษณะของผงยาสมุนไพร ได@แกB ด@านลักษณะภายนอกพบวBา ผงยาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด
และทั้ ง 4 ชื่ อ การค@ า มี ผ งยาที่ ล ะเอี ย ด ด@ า นสี พ บวB า สี ข องผงยาเถาวั ล ย0 เ ปรี ย งเปJ น สี ต าลอมเหลื อ ง
ขมิ้นชันมีสีที่ใกล@เคียงกันทั้งหมด คือ สีส@มอมเหลือง และสีเหลืองอมส@ม ฟLาทะลายโจรมีสีที่ใกล@เคียงกันทั้งหมด
คื อ เขี ย วขี้ ม@ า และเขี ย วเข@ ม ด@ า นกลิ่ น พบวB า ผงยาเถาวั ล ย0 เ ปรี ย งมี ก ลิ่ น อB อ นๆ ขมิ้ น ชั น มี ก ลิ่ น ฉุ น
ฟLาทะลายโจรมีกลิ่ นเฉพาะตั ว ด@ านรสชาติ พบวB า ผงยาเถาวัลย0 เปรียงมีร สฝาด ขมิ้น ชัน มีรสเผ็ ดร@อน และ
ฟLาทะลายโจรมีรสขม
1.2 ลักษณะทางจุลทรรศน (Microscopic characters)
จากการสั งเกตลั กษณะเนื้ อเยื่ อด@ ว ยกล@ องจุ ล ทรรศน0 ของผงยาเถาวั ล ย0 เ ปรี ย งพบสB ว นของ Pitted
vessel, Xylem parenchyma, Group of fiber and calcium oxalate และ Sclereids ผงยาขมิ้นชันพบ
Starch granules, Unicellular trichomes, Reticulate vessel และ Cork ผงยาฟLาทะลายโจรพบ Layer
of fibers, Reticulately thickened vessel, Xylem tissue, Fibers, Fiber of pitted vessel, Epidermis
นอกจากนี้ยังพบ Pollen grains ในผงยาฟLาทะลายโจร ชื่อการค@า C ด@วย
จากการตรวจสอบเอกลักษณ0ทางกายภาพด@วยกล@องจุลทรรศน0ของผงยาสมุนไพร สามารถสรุปได@วB า
ผงยาเถาวัลย0เปรียงทั้ง 4 ชื่อการค@า ได@จากสBวนลําต@น ผงยาขมิ้นชันได@จากสBวนเหง@า ผงยาฟLาทะลายโจรได@จากสBวน
เหนื อ ดิ น ของฟL า ทะลายโจรทั้ ง หมด ซึ่ ง เปJ น ไปตามข@ อ กํ า หนดของตํ า รามาตรฐานสมุ น ไพรไทย
(กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0, 2559)
2. การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมี โดยวิธีรงคเลขผิวบาง (Thin Layer Chromatography หรือ TLC)
จากการตรวจสอบเอกลักษณ0ทางเคมี โดยวิธีรงคเลขผิวบาง ใช@วัฏภาคเคลื่อนที่เปJน Dichloromethane :
Methanol (90 : 10) และวัฏภาคคงที่เปJนแผBน TLC ชนิด Silica gel GF254 พบวBา ผงยาเถาวัลย0เปรียงมีแถบสาร
ทั้งหมด 7 แถบ (Rf ประมาณ 38 – 42, 45 – 47, 50 – 52, 56 – 59, 66 – 67, 72 – 74, และ 78 - 80
ตามลําดับ) เปJนสารที่ดูดกลืนแสง หรือให@ผล Quenching เมื่อตรวจสอบภายใต@แสงอัลตราไวโอเลต ความยาว
คลื่น 254 นาโนเมตร ทั้งหมด ยกเว@นแถบสารที่ 4 ที่ไมBให@ผล Quenching แถบสารที่ 1, 4, 5 และ 7 ให@ผล
เรืองแสงสีมBวงอมฟLา เมื่อตรวจสอบภายใต@แสงอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร
ผงยาขมิ้นชันมีแถบสารหลักทั้งหมด 3 แถบ (Rf ประมาณ 49 – 51, 56 – 58 และ 67 - 68) ให@ผล
Quenching ภายใต@แสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และให@ผลเรืองแสงสีเหลืองอมเขียว
แถบสารที่ 4 (Rf ประมาณ 80 - 81) ไมBให@ผลเรืองแสง เมื่อตรวจสอบภายใต@แสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น
365 นาโนเมตร คาดวBาแถบสารหลักทั้ง 3 แถบ เปJนสาร Bisdemethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin และ
Curcumin ตามลําดับ สBวนแถบสารที่ 4 นBาจะเปJนสารกลุBม Terpenoids (นพมาศ สุนทรเจริญนนท0, 2551)
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ผงยาฟLาทะลายโจร มีแถบสารทั้งหมด 2 แถบ (Rf ประมาณ 33 - 38 และ 49 - 52) ที่ให@ผล Quenching
เมื่อตรวจสอบภายใต@แสงอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และเรืองแสงสีมBวงอมฟLา เมื่อตรวจสอบ
ภายใต@ แ สงอั ล ตราไวโอเลต ความยาวคลื่ น 365 นาโนเมตร คาดวB า เปJ น สาร Andrographolide และ
Didehydroandrographolide (นพมาศ สุนทรเจริญนนท0, 2551)
3. การตรวจสอบปริมาณความชื้น (Loss on drying)
จากการการตรวจสอบปริมาณความชื้น พบวBา ผงยาเถาวัลย0เปรียง ชื่อการค@า A, B, C และ D มีคBาเฉลี่ย
ปริมาณความชื้นร@อยละ 6.00, 5.93, 5.87 และ 4.80 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ผงยาขมิ้นชัน ชื่อการค@า A, B, C และ
D เทBากับร@อยละ 10.07, 10.73, 8.93 และ 10.27 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ และผงยาฟLาทะลายโจร ชื่อการค@า A, B,
C และ D เทBากับร@อยละ 5.33, 6.40, 7.80 และ 6.73 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 – 3
จะเห็นได@วBาผงยาเถาวัลย0เปรียงและฟLาทะลายโจรทั้ง 4 ชื่อการค@า มีปริมาณความชื้นไมBเกินข@อกําหนด
ของตํารามาตรฐานสมุนไพรไทย คือไมBมากกวBาร@อยละ 7 และ 11 โดยน้ําหนัก (กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0,
2559) ผงยาขมิ้นชันชื่อการค@า C เทBานั้นที่มีปริมาณความชื้นไมBเกินข@อกําหนด คือไมBมากกวBาร@อยละ 10 โดย
น้ําหนัก ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู@วิจัยทําการตรวจสอบปริมาณความชื้นด@วยวิธี Loss on drying เนื่องจาก
ข@อจํากัดทางด@านอุปกรณ0และสารเคมี ซึ่งจะทําให@น้ํามันหอมระเหยที่อยูBในผงยาขมิ้นชันระเหยออกไปด@วย ปริมาณ
ความชื้นที่คํานวณได@จึงอาจจะมีคBามากกวBาความจริงได@

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

A
B
C
D

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ชื่อ
การคSา

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการตรวจสอบปริมาณความชื้นของผงยาเถาวัลย0เปรียง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

คFาเฉลี่ย
ปริมาณ
ความชื้น
(รSอยละ)

30.86
45.33
35.61
89.38

30.54
45.05
35.34
89.14

6.40
5.60
5.40
4.80

31.90
43.28
31.70
94.82

31.59
42.98
31.34
94.59

6.20
6.00
7.20
4.60

30.29
40.76
41.15
100.21

30.02
40.45
40.90
99.96

5.40
6.20
5.00
5.00

6.00
5.93
5.87
4.80

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

A
B
C
D

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ชื่อ
การคSา

ครั้งที่ 3

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการตรวจสอบปริมาณความชื้นของผงยาขมิ้นชัน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

คFาเฉลี่ย
ปริมาณ
ความชื้น
(รSอยละ)

94.79

94.27

10.40

83.66

83.16

10.00

91.05

90.56

9.80

10.07

96.27

95.72

11.00

92.11

91.59

10.40

94.16

93.62

10.80

10.73

101.15 100.63

10.00

101.25 100.76

9.80

98.25

97.90

7.00

8.93

100.25

10.60

100.12

9.80

99.09

98.57

10.40

10.27

99.72

99.63
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ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ปริมาณความชื้น
(รSอยละ)

A
B
C
D

น้ําหนักหลังการอบ
(กรัม)

ชื่อ
การคSา

น้ําหนักเริ่มตSน
(กรัม)

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการตรวจสอบปริมาณความชื้นของผงยาฟLาทะลายโจร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

30.72
35.63
31.67
94.78

30.44
35.33
31.46
94.45

5.60
6.00
4.20
6.60

30.32
31.89
41.15
100.21

30.05
31.56
40.39
99.88

5.40
6.60
15.20
6.60

40.72
43.27
45.32
89.41

40.44
42.94
45.12
89.06

5.60
6.00
4.00
7.00

คFาเฉลี่ย
ปริมาณ
ความชื้น
(รSอยละ)
5.33
6.40
7.80
6.73

4. การตรวจสอบปริมาณสารสกัดดSวยเอทานอล (Ethanol – soluble extractive)
จากตรวจสอบปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอล พบวBา ผงยาเถาวัลย0เปรียง ชื่อการค@า A, B, C และ D
มีคBาเฉลี่ยปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอล เทBากับ ร@อยละ 8.29, 10.20, 14.15 และ 12.38 โดยน้ําหนัก
ตามลําดับ ผงยาขมิ้นชัน ชื่อการค@า A, B, C และ D มีคBาเฉลี่ยปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลเทBากับ ร@อยละ
9.14, 7.06, 7.33 และ 7.80 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ และผงยาฟLาทะลายโจร ชื่อการค@า A, B, C และ D
มีคBาเฉลี่ยปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลเทBากับ ร@อยละ 12.77, 15.33, 14.82 และ 14.69 โดยน้ําหนัก
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
5. การตรวจสอบปริมาณสารสกัดดSวยน้ํา (Water – soluble extractive)
จากตรวจสอบปริมาณสารสกัดด@วยน้ํา พบวBา ผงยาเถาวัลย0เปรียง ชื่อการค@า A, B, C และ D
มีคBาเฉลี่ยปริมาณสารสกัดด@วยน้ําเทBากับ ร@อยละ 10.79, 9.84, 13.66 และ 10.90 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
ผงยาขมิ้นชัน ชื่อการค@า A, B, C และ D มีคBาเฉลี่ยปริมาณสารสกัดด@วยน้ําเทBากับ ร@อยละ 9.45, 8.13, 8.43
และ 7.93 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ และผงยาฟLาทะลายโจร ชื่อการค@า A, B, C และ D มีคBาเฉลี่ยปริมาณ
สารสกัดด@วยน้ําเทBากับ ร@อยละ 13.01, 14.92, 13.44 และ 13.24 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
จากการตรวจสอบปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลและน้ํา สามารถสรุปได@วBา มีเพียงผงยาเถาวัลย0เปรียง
ชื่อการค@า C ที่มีปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลเปJนไปตามข@อกําหนด คือ ไมBน@อยกวBาร@อยละ 14 โดยน้ําหนัก และ
ไมBมีผงยาเถาวัลย0เปรียงชื่อการค@าใดที่มีปริมาณสารสกัดด@วยน้ําเปJนไปตามข@อกําหนด คือ ไมBน@อยกวBาร@อยละ 14
โดยน้ําหนัก ไมBมีผงยาขมิ้นชันชื่อการค@าใดที่มีปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลเปJนไปตามข@อกําหนด คือ ไมBน@อยกวBา
ร@อยละ 10 โดยน้ําหนัก แตBชื่อการค@า A มีปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลตามข@อกําหนด คือ ไมBน@อยกวBาร@อยละ 9
โดยน้ําหนัก และผงยาฟLาทะลายโจรชื่อการค@า B, C และ D มีปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลเปJนไปตามข@อกําหนด
คือ ไมBน@อยกวBาร@อยละ 13 โดยน้ําหนัก และไมBมีชื่อการค@าใดที่มีปริมาณสารสกัดด@วยน้ําเปJนไปตามข@อกําหนด คือ
ไมBน@อยกวBาร@อยละ 18 โดยน้ําหนัก (กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0, 2559)
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการตรวจสอบปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลและน้ําของผงยาสมุนไพร
ปริมาณสารสกัดดSวยเอทานอล (รSอยละ)

ปริมาณสารสกัดดSวยน้ํา (รSอยละ)

ชื่อการคSา
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
เถาวัลยเปรียง
10.19
A
9.42
B
12.61
C
11.86
D
ขมิ้นชัน
10.21
A
4.60
B
6.49
C
6.38
D
ฟ$าทะลายโจร
12.82
A
16.27
B
13.63
C
13.09
D

คFาเฉลี่ย

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

คFาเฉลี่ย

8.72
8.27
14.51
14.22

5.98
12.91
15.35
11.05

8.29
10.20
14.15
12.38

10.89
10.14
14.91
11.07

10.99
9.64
13.76
10.14

10.49
9.74
12.30
11.50

10.79
9.84
13.66
10.90

7.24
9.22
6.99
10.88

9.98
7.37
8.50
6.14

9.14
7.06
7.33
7.80

10.08
8.45
9.63
7.57

9.27
7.91
7.37
7.83

9.01
8.03
8.28
8.40

9.45
8.13
8.43
7.93

11.45
12.90
17.24
15.83

14.04
16.83
13.58
15.14

12.77
15.33
14.82
14.69

13.58
16.61
12.85
12.21

12.95
14.91
13.05
14.40

12.52
13.23
14.43
13.09

13.01
14.92
13.44
13.24

อภิปรายผลการวิจัย
ปoจจุบันมี ผู@บริโภคมีการดู แลสุขภาพตัวเองและมี การใช@ ผลิตภัณฑ0 ที่ผลิตจากสมุนไพรมากขึ้น จึงมี
ผลิตภัณฑ0จากสมุนไพรถูกผลิตและสBงออกไปยังท@องตลาดอยBางมากมาย แตBเนื่องจากที่ผBานมาการบริหาร
จัดการสมุนไพรยังไมBเปJนระบบ ผู@ประกอบการสมุนไพรไทยยังเปJนผู@ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ซึ่งมีความสามารถในการแขBงขันน@อย ทําให@สัดสBวนของสถานประกอบการผลิตสมุนไพรที่ได@มาตรฐานการผลิต
มีน@อย เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งคุณภาพของวัตถุดิบยังไมBผBานเกณฑ0มาตรฐาน สBงผลให@ไมBสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ0จากสมุนไพรที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานได@ (ไทยรัฐฉบับพิมพ0, 2560) จะเห็นได@จากการดําเนินการ
ตรวจสอบคุ ณภาพผงยาสมุ นไพรในคลิ นิ กแพทย0 แผนไทย วิ ทยาลั ยการแพทย0 แผนไทยอภั ย ภู เบศร จั งหวั ด
ปราจีนบุรี พบวBา ผงยาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ชนิดละ 4 ชื่อการค@า ซึ่งเปJนผงยาสมุนไพรที่ผลิตจากแหลBงผลิตที่
ได@รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานั้น ยังขาดคุณภาพในบางด@านโดยเฉพาะในด@านของ
ปริมาณสารสกัดด@วยเอทานอลและน้ํา ซึ่งอาจจะสBงผลถึงประสิทธิผลในการรักษาได@
สมุนไพรแตBละชนิดประกอบด@วยองค0ประกอบทางเคมีหลากหลายชนิด แนวทางที่จะทําให@ได@วัตถุดิบ
สมุน ไพรที่มีคุณภาพ จะต@องเริ่ มตั้งแตB กระบวนการเพาะปลูกจนมาถึ งกระบวนการผลิต รวมถึ งต@ องจั ดทํ า
ข@อกํา หนดมาตรฐานวัต ถุ ดิบ สมุ น ไพรไว@ ด@ว ย (สถาบั น วิจั ยสมุ นไพร กรมวิ ทยาศาสตร0 การแพทย0 กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2559) จะเห็ นได@ วB า การตรวจสอบคุ ณภาพผงยาสมุ นไพรในครั้ งนี้ ทําให@ คาดคะเนได@ วB า ผงยา
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สมุน ไพรชื่อการค@าใดที่มีคุณภาพ สามารถนํ ามาเปJ นข@อมูลในการจั ดซื้อผงยาสมุนไพรครั้งตBอไป ให@ เกิ ด
ประโยชน0สูงสุดแกBผู@รับบริการ ใช@เปJนแนวทางเบื้องต@นในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเปJน
ยาสมุ น ไพรในคลิ นิ ก แพทย0 แ ผนไทย วิ ท ยาลั ย การแพทย0 แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ซึ่งการดําเนินงานครั้งนี้เปJนการกระตุ@นให@บุคลากรที่มีหน@าที่เกี่ยวข@องกับกระบวนการผลิตและการให@บริการ
ได@ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตยาสมุนไพร รับรู@วBาการจัดทํา
ข@อกําหนดมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร เปJนการกําหนดคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อมุBงเน@นให@ผู@บริโภคได@รับยา
สมุนไพรที่มีทั้งคุณภาพและปลอดภัย ชBวยพัฒนาการให@บริการของคลินิกแพทย0แผนไทยในด@านยาสมุนไพร
สBงผลให@ผู@รับบริการมีความมั่นใจ ไว@วางใจ และพึงพอใจในการให@บริการ
ขSอเสนอแนะ
1. เนื่องจากข@อจํากัดด@านอุปกรณ0 ทําให@บางกระบวนการของการตรวจสอบคุณภาพไมBเปJนไปตาม
ตํารามาตรฐานสมุนไพรไทย ผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได@จึงอาจจะนํามาเปรียบเทียบผลกับข@อกําหนดของ
ตํ า รามาตรฐานสมุ น ไพรไทยไมB ได@ ดั งนั้ น หากมี การดั ด แปลงวิ ธี การตรวจสอบจะต@ องหาข@ อมู ล เพิ่ มเติ มทั้ ง
ทางด@ า นวิ ธี การตรวจสอบและข@ อกํ าหนดมาตรฐานที่ นB า เชื่ อถื อ เพื่ อให@ส ามารถเปรี ย บเที ย บได@ วB า วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพรมีคุณภาพจริงหรือไมB
2. งานวิจัยนี้เปJนการตรวจสอบคุณภาพของผงยาเบื้องต@นเทBานั้น ควรตรวจสอบเพิ่มเติมในสBวนของ
แหลBงกําเนิด สิ่งแปลกปลอม ปริมาณสารกัดด@วยน้ํา ปริมาณเถ@ารวม ปริมาณเถ@าที่ไมBละลายในกรด ปริมาณที่
ไมBละลายในน้ํา การปนเปŠ‹อนโลหะหนัก การปนเปŠ‹อนจุลินทรีย0 และการปนเปŠ‹อนสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อให@
ยืนยันคุณภาพได@อยBางครบถ@วน
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