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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษต่ อร่างกาย
จานวน 5 ชนิด คือ ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) ในยา
แผนโบราณของไทย โดยใช้เทคนิค ICP-OES 2. เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 3
ชนิด คือ Staphylococcus aureus Salmonella spp. และ Clostridium spp. ในยาแผนโบราณ
ของไทย 3. เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ใช้อากาศในยาแผนโบราณของไทย
ทาการเก็บตัวอย่างยาแผนโบราณของไทยทั้งหมดจานวน 27 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
ยาแผนโบราณของไทยชนิดน้า โบราณของไทยชนิดผง และยาแผนโบราณของไทยชนิดเม็ด
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายจานวน 5 ชนิด
คือ ทองแดง สังกะสี สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว โดยใช้เทคนิค ICP-OES ในยาแผนโบราณของไทย
ชนิดน้า และชนิดเม็ด ปรากฏว่าไม่พบโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายจานวน 5 ชนิด แต่ในยาแผน
โบราณของไทยชนิดผง พบโลหะหนักทองแดงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0-8.1222 mg/kg โลหะหนักสังกะสี
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0-14.711 mg/kg โลหะหนักสารหนูเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0-4.900 mg/kg โลหะหนัก
แคดเมียมและตะกั่วเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0-0.300 mg/kg ผลของการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ทั้ง 3 ชนิด คือ Staphylococcus aureus, Salmonella spp. และ Clostridium spp. ในยาแผน
โบราณของไทย พบว่า ในยาแผนโบราณของไทยทั้งชนิดน้า ชนิดผง และชนิดเม็ด ไม่พบการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทั้ง 3 ชนิด และผลของการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่
ใช้อากาศ ในยาแผนโบราณของไทยชนิดน้าและชนิดเม็ด ตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ทั้งหมด แต่ในยาแผนโบราณของไทยชนิดผง ตรวจสอบพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทั้งหมดคือ 05.1*102 cfu/g จากผลการทดลองนาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและตารามาตรฐานยาแผนไทย พบว่าใน
ตัวอย่างยาแผนโบราณนั้นมีปริมาณโลหะหนักและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ไม่เกินปริมาณสูงสุดที่
ยอมให้ปนเปื้อนได้ในอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคขององค์การอนามัยโลก การศึกษาได้แสดง
ให้เห็นว่ายาแผนโบราณที่ทาการศึกษามีโลหะและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ตกค้างแต่ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับต่า การควบคุมปริมาณโลหะหนักและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จึงเป็นการประกันคุณภาพของ
ยาแผนโบราณของไทยที่สาคัญประการหนึ่ง
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The purpose of this research was to study 1 . Determination of Heavy Metals
that is toxic to the body, the five types of copper (Cu) , zinc (Zn) , arsenic (As) ,
cadmium (Cd) and lead (Pb) in in thai traditional drugs using Inductively Coupled
Plasma–Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 2. Detection of microbials
Contamination three species of Staphylococcus aureus Salmonella spp. and
Clostridium spp. in thai traditional drugs and 3. Detection of contamination total
aerobic microbial in thai traditional drugs. The samples of thai traditional drugs 27
samples are divided into three types : liquids, powders and tablets.
The results that determination of heavy metals that are toxic to the body,
the five type of copper, zinc, arsenic, cadmium and lead using ICP-OES in thai
traditional drugs type liquids and tablets that detection of heavy metals that are
toxic to the body and determination of heavy metal in thai traditional drugs type
powder the amount of copper was in the range of 0-8.1222 mg/kg, the amount of
zinc was in the range of 0-14.711 mg/kg, the amount of arsenic was in the range of
0-4.900 mg/kg, the amount of cadmium and lead was in the range of 0-300 mg/kg
and resulted in the detection of microbial contamination in all three species is
Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Clostridium spp. in liquids, powders
and tablets of thai traditional drugs no contamination of Microbials that cause
disease and Undetectable detection of contamination total aerobic microbial in thai
traditional drugs type liquid and tablets. But in powder of thai traditional drugs
detect of contamination total aerobic microbial was in 0-5.1*102 cfu/g and results to
compare with the standard of food contaminated with the Ministry of Health and
World Health Organization standards and standard medical texts. The detected
heavy metals in thai tradition drugs have the contamination value under the
optimization scale for consumable under WHO. It show that some heavy metals
were retained in thai tradition drugs. Control of toxic heavy metals in thai tradition
drugs is one of the vital indications for quality assurance.
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