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บทคัดย่อ 
 
  

 
บทคัดย่อภาษาไทย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ได้แก่ 
226Ra, 228Ra, 40K และ 210Po ของสมุนไพรไทย โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพืชสมุนไพรในการประเมินความเสี่ยง
ทางรังสีหากบริโภคพืชสมุนไพรเข้าสู่ร่างกาย จ านวนทั้งหมด 99 ชนิด จากจ านวนตัวอย่าง 212 ตัวอย่าง โดยเป็น
พืชสมุนไพรที่นิยมน ามาท าเป็นยาสมุนไพรในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ว่านชักมดลูก, เมล็ดหมามุ่ย, กวาวเครือขาว, 
กวาวเครือแดง, หญ้ารีแพร์, โด่ไม่รู้ล้ม, กระชายด า, เห็ดหลินจือ, แปะก๊วย, เจียวกู่หลาน, พลูคาว, ขมิ้นชัน, ขิง, 
ดอกค าฝอย, มะรุม, บัวบก, กระเทียม และมะขามแขก เป็นต้น ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณความ
เข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี  210Po (ตัวอย่างสมุนไพรบางชนิด) ด้วยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี และพบว่ามี
ปริมาณ 210Po อยู่ในช่วง 0.32 ถึง 47.13 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม และมีค่าสูงสุดในตัวอย่างสมุนไพรใบแปะก๊วย 
ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพรทั้งหมด
โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรี และพบว่าปริมาณความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสีส าหรับ 226Ra มีค่าตั้งแต่
น้อยกว่า 0.20 ถึง 181.79 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ธาตุกัมมันตรังสี  228Ra มีค่าตั้งแต่ น้อยกว่า 0.10 ถึง 39.62 
เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม และธาตุกัมมันตรังสี 40K มีค่าอยู่ระหว่าง 4.83 ถึง 2761.33 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม โดย
พบว่าสมุนไพรเจียวกู่หลานมีความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี 226Ra และ 228Ra สูงสุด ในขณะที่สมุนไพรคาวตอง
มีความความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี 40K สูงสุด และเมื่อค านวณถึงปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี อันเนื่องมาจากการ
บริโภคพืชสมุนไพรเป็นเวลา 1 ปี พบว่าจะได้รับปริมาณรังสีเฉลี่ยจากตัวอย่างสมุนไพรส าหรับงานวิจัยนี้อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.0001-0.0290 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และพบว่าหากบริโภคสมุนไพรเจียวกู่หลานซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่ใช้
ป้องกันและรักษาโรค (โรคความดันโลหิตสูง, คลอเรสเตอรอลสูง และการเสริมสร้างการท างานของหัวใจ)  เป็น
เวลาติดต่อกัน 1 ปี จะได้รับปริมาณรังสีสูงสุด 

 
Abstract 

The aim of this study was to provide database of natural radioactivity concentration and 
their respective annual effective does due to naturally occurring radionuclides of 226Ra, 228Ra, 40K 
and 210Po in Thai medicinal herb plants. In this research we selected 99  kinds of popular Thai 
medicinal herb plants (total 212 samples) for examples: curcuma comosa Roxb., mucuna, white 
kwao krua, red kwao krua, barbed grass, prickly-leaved elephant's foot, black galingale, lingzhi 
mushroom, ginkgo biloba, jiaogulan,  plu kaow,  turmeric, ginger, safflower, moringa, gotu kola, 
garlic and alexandria senna etc. to assess the radiological risk associated with the use of these 
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medicinal plants. The activity concentration of 210Po in 40 samples was determined using Alpha 
spectrometry and all of the samples were determined the activity concentration of 226Ra, 228Ra 
and 40K using gamma-ray spectrometry. The analysis results of the radioactivity concentration 
ranged from 0.32 to 47.13 Bq/kg for 210Po, from <0.20 to 181.79 Bq/kg for 226Ra, from <0.10 to 
39.62 Bq/kg for 228Ra and from 4.83 to 2761.33 Bq/kg for 40K.  Ginkgo biloba showed the highest 
activity concentration of 210Po. Jiaogulan showed the highest activity concentration of 226Ra and 
228Ra while plu kaow showed the highest activity concentration of 40K.  The average total annual 
effective dose due to ingestion of these herb plants were found to range from 0.0001 to 0.0290 
mSv/y. The average total annual effective dose was highest in Jiaogulan that is used in 
prevention and treatment of disease (To use for high cholesterol, high blood pressure, and 
improving heart function). 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ 

 ปัจจุบันในประเทศไทยกระแสของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบ าบัด โดยการบริโภค
สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน หรือจะกล่าวได้ว่า พืชสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคน
ไทยก็คงไม่แปลก เพราะทั้งอาหารที่บริโภคก็มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร 

ค ำว่ำ  สมุนไพร  (Herb) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525  หมายถึง พืชที่ใช้ท าเป็น
เครื่องยา สมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะใน ทางสุขภาพ   อัน
หมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ส ำหรับควำมหมำยของ สมุนไพรใน พระรำชบัญญัติ
ยำ พ.ศ. 2510    ได้ระบุว่า ยำสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จาก พฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสม
ปรุงหรือแปรสภาพ  เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของรำก  ล ำต้น  ใบ  ดอก ผล ฯลฯซึ่งมิได้ผ่ำนขั้นตอนกำรแปร
รูปใดๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมัก จะถูกดัดแปลงใน รูปแบบต่างๆ  เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง  บดเป็นผง
ละเอียด  หรืออัดเป็นแท่งในกำรศึกษำนี้จะศึกษำเฉพำะพืชท่ีน ำมำใช้ท ำเป็นเครื่องยำ  

ประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพร อีกท้ังยังมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโต พืชสมนไพรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากของประเทศ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพ่ือเป็นยารักษาโรคของคนและ
สัตว์โดยอาศัยข้อมูลประกอบการใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ยาแผนโบราณเป็นยาสมุนไพรทที่ผลิตขึ้นตามองค์
ความรู้ที่ได้สืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่ในอดีต ส าหรับในปัจจุบันมีการใช้ยาสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย อย่างไร
ก็ตาม อาจมียาสมุนไพรที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ตกค้างต่าง ๆ รวมถึง โลหะ
หนัก ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ จากกระบวนการปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรนั้น ๆ ได้ 

กำรจ ำแนกผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร 

สมุนไพรที่น ามาท าเป็นยา สามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร ได้ดังนี้   
(1) ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนาการเช่น ใบหม่อน มะระข้ีนก เพกา เป็นต้น 
(2) ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี ตัวอย่างเช่น กระชาย กวาวเครือว่าน

ชักมดลูก หมามุ่ย คนทีสอ เป็นต้น  
(3)  พืชสมุนไพร Product champion ได้แก่  กวาวเครือขาว  กระชายด า  ไพล และบัวบก 
(4)  สมุนไพรต าหรับยา เช่นตรีผลา นวโกศ เป็นต้น  
(5)  สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค เช่น โรคเบาหวาน ตัวอย่างเช่น อบเชย มะรุม เป็นต้น, โรค

ความดัน ตัวอย่างเช่น พลูคาว มะขาม กาหลง เป็นต้น, ลดไขมันในเส้นเลือด ตัวอย่างเช่น 
กระเจี๊ยบแดง และค าฝอย เป็นต้น 

(6)  สมุนไพร อ่ืน ๆ เช่น โหระพา ดีปลี  
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สำรกัมมันตรังสีในสมุนไพร 

 องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ค าจ ากัดความของ ยาแผนโบราณว่า สิ่งที่ประกอบไปด้วยการรักษา 
การปฏิบัติที่ได้รับในการด ารงอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ก่อนมีการพัฒนาให้ทันสมัยในทาง การแพทย์และ
ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน (WHO 1998) และจ าเป็นที่จะต้อง ตรากฎหมายควบคุม ระดับหรือปริมาณของของ สาร
ก าจัดศัตรูพืช , โลหะหนักและสารกัมมันตภาพรังสีในสมุนไพรที่ใช้ท าเป็นยา  

ในเอกสารรายงานเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ  (INTERNATIONAL FOOD 
SAFETY AUTHORITIES NETWORK, INFOSAN) [1]  มี ก า ร า ย ง า น ว่ า พื ช ที่ ใ ช้ เป็ น อ า ห า ร ทั่ ว ไป  มี
ธาตุ 40K, 232Th และ 238U และธาตุกัมมันตรังสีลูกหลานเจือปนอยู่ ดังนั้น 
จึงสามารถที่จะพบธาตุกัมมันตรังสตามธรรมชาติเหล่านี้ในพืชที่ใช้เพ่ือการ
รักษาโรคหรือพืชสมุนไพรเช่นกัน เพราะพืชเป็นผู้ผลิตหลักในการน า
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร 

เอกสารขององค์การอนามัยโลกได้เขียนเกี่ยวกับการปนเปื้อนของ
สารกัมมันตรังสีในอาหารและสมุนไพรต่างๆ ซึ่งการปนเปื้อนนั้นส่วนใหญ่
มาจากอุบัติเหตุทางนิวคลียร์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ อุบัติเหตุ
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น  แต่ระดับของการปนปื้อนไม่มีการก าหนด
ไว้ดังปรากฎในเอกสาร “Quality control methods for medicinal 
plant materials, World Health Organization Genevaหั ว ข้ อ ที่ 
19 [2]   ได้เขียนเรื่องวิธีการควบคุมคุณภาพของวัสดุในพืชสมุนไพร ไว้ว่า “ระดับของการปนเปื้อนทางรังสีสูงสุด
ของสารกัมมันตรังสีที่มีอันตรายและมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคในปริมาณที่
มากกว่า 20 กิโลกรัมของวัสดุปลูกต่อปี ดังนั้น ความเสี่ยงต่อสุขภาพจึงอาจไม่น่าที่จะได้รับจากการรับประทาน
พืชสมุนไพร นอกจากนี้ระดับของการปนเปื้อนอาจจะลดลงในระหว่างกระบวนการผลิต ดังนั้น  ขณะนี้จึงไม่มี
การเสนอขีดจ ากัดของการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสมุนไพร”  อย่างไรก็ตามหากเราไม่ทราบค่า
กัมมันตภาพรังสีพ้ืนฐานหรือไม่มีฐานข้อมูล (baseline data) ค่ากัมมนัตภาพในสมุนไพรมาก่อนแล้วเราจะ
ทราบอย่างไรว่าสมุนไพรหรืออาหารนั้นได้รับการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุหรือจากกิจกรรมใดได้อย่างไร ดัง
ปรากฎในเอกสาร WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines with reference 
to contaminants and residues [3] ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.3  ได้มีการเขียนถึง Potentially hazardous 
contaminants and residues in herbal medicines ซึ่งเป็นการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในสมุนไพรอัน
อาจเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ซึ่งได้แนะน าให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันท าการตรวจวัดระดับกัมมันต
ภาพที่อาจปนเปื้อนในสมุนไพร 
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  ส่วนระดับปริมาณรังสีที่ ได้รับจากอาหารนั้น มีในรายงานขององค์การอนามัยโลก Derived 
intervention levels for radionuclides in food.  Guidelines for application after widespread 
radioactive contamination resulting from a major radiation accident [4] เขียนไว้ว่า ความเสี่ยง
จากการเป็นมะเร็งของแต่ละคนจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในอาหารที่แนะน าโดย ICRP (1987) 
เฉลี่ยต่ออายุและเพศประมาณ 0.02 Sv-1   

ผลและอิทธิพลของระดับปริมาณไอโซโทปรังสีในพืชสมุนไพรได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยและไม่ค่อย
ค านึงถึงผลข้างเคียงที่อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะยาสมุนไพรจากพืชหรือพืชสมุนไพรไม่ถือว่าอยู่ใน
กลุ่มของพืชที่กินได้ (Edible plants) ที่ในอดีตมีการศึกษาทางโภชนาการ แม้ว่าพืชที่กินจ านวนมากเหล่านี้ถูก
ใช้เป็นเครื่องเทศหรือผลไม้ เช่น ขิง หอม มะละกอ และมะม่วง ฯลฯ และมีสรรพคุณทางยา สารกัมมันตรังสี
ตามธรรมชาติได้ถูกบริโภคผ่านการใช้พืชสมุนไพรโดยไม่ได้มีการรับรู้หรือพิจารณาให้ส าคัญในแง่ของปริมาณที่
ได้รับ  ผลกระทบต่อสุขภาพของความเสี่ยงทางรังสีที่ได้รับจากการบริโภคพืชยาสมุนไพรจะสัมพันธ์กับปริมาณ
ของไอโซโทปรังสีที่มีอยู่ในพืชยาสมุนไพรนั่นเอง   ควำมเสี่ยงของสุขภำพในระยะยำวทำงรังสีจะเกี่ยวข้องกับ
ร่องรอยของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งของอวัยวะหลายอย่าง เช่น กระดูก ปอด เต้านมและต่อม
ไทรอยด์ มีการศึกษาพบว่า ประมาณ 10-15% ของ 210Pb และไอออนของ 214Pb และ 99% ของ 226Ra และ 
228Ra, 214Bi (กระดูก) และ 210Po (ละลายน้ า) จะเข้าสู่กระแสเลือดและ/หรือของเหลวที่ไหลเวียนที่ปอดและ
แจกจ่ายไปทั่วร่างกายและมีการแลกเปลี่ยนกับแคลเซียมในรูปของเกลือแร่ในเนื้อเยื่อกระดูก ดังนั้น จึงท าให้  
เลือด ปอด กระดูก จึงเป็นอวัยวะที่อาจส าคัญหรือที่เรียกว่า Critical organs (UNSCEAR 1988, 2000, 
Cember และ Jonson 2009) นอกจากนี้ ไอโซโทป 238U  ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็น  electron donor  (เช่น 
ออกซิเจน)  จึงพบการสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของปอดและในไขกระดูกได้ ซึ่งสามารถน าไปสู่โรคมะเร็งของเลือด 
(ลูคีเมีย)  ส่วน 232Th ซึ่งเป็นธาตุที่แผ่รังสีอัลฟาหรืออนุภาคแอลฟาจะพบสะสมในเยื่อบุของกระดูกซึ่งจะ
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น าไปสู่มะเร็งกระดูก (Cember and Joneson 2009) มีรายงานว่าความเสี่ยงอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
จากการบริโภคโพแทสเซียมเท่ากับ 0.814 ต่อเบคเคอเรล (ANL 2005) อย่างไรก็ตาม การศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าจ านวนของโพแทสเซียมในร่างกายมนุษย์จะคงที่ที่มวลกายคงที่  ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 40K  ในสาร
สกัดจากพืชและในรูปผลิตภัณฑ์ดิบจะไม่แตกต่างจากค่าที่มีอยู่ในอาหารหรือในร่างกายมนุษย์ หากบริโภค
ปริมาณของโพแทสเซียมเพ่ิมเติมผ่านการรับประทานอาหารจะส่งผลให้ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ (biological half-
life) ของโพแทสเซียมในร่างกายลดลงและไม่ท าให้ปริมาณโดสที่ได้รับจาก 40K เพ่ิมข้ึน แต่อย่างไร  

ดังนั้นในการประเมินปริมาณรังสีที่บุคคลจะได้รับจะประเมินจากธาตุกัมมันตรังสี 3 ธาตุคือ  226Ra, 
228Ra และ 40K  โดยสามารถค านวณ ได้จากสมการต่อไปนี้ 

Eave = Ip x DCFing x Ahp    

 เมื่อ     Eave    =     ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรเฉลี่ยต่อปี 
DCFing =  ค่าคงที่ส าหรับการค านวนปริมาณรังสี ส าหรับกัมมันตภาพรังสีแต่ 

ละชนิด ส าหรับ ผู้ใหญ่ (UNSCEAR 2000) 
           226Ra=4.5x10-5 mSv Bq-1 

          228Ra =2.3 x 10-4 mSv Bq-1 

              40K = 6.2 x 10-6 mSv Bq-1 

Ip =    อัตราการบริโภคของ NORM ในสมุนไพรนั้น ๆ เช่นหากต้อง 
รับประทาน 3 แคปซูล ก่อนอาหาร 3 ครั้ง (1 แคปซูล = 300 
มิลลิกรัม ) ฉะนั้ นถ้ าบริ โภคเป็น เวลา 1 ปี  ค่ า Ip = 0.3285 
กิโลกรัม/ป ี

  Ahp  =  ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในสมุนไพรที่ตรวจวัดได้ 

โดยสารกัมมันตรังสีที่มนุษย์ได้รับ 12.5% นั้นมาจากการรับประทานอาหารประเภทต่างๆ เช่น นม 
เนื้อสัตว์ ธัญพืช พืชผัก ผลไม้ น้ าและเครื่องดื่ม การที่พืชต่างๆมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาตินั้น
มีสาเหตุมาจากการที่พืชดูดซึมเอาสารอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงล าต้นและใบท าให้สารกัมมันตรังสีอยู่ในดินบาง
ชนิดที่สามารถละลายน้ าได้ดี เช่น  ธาตุโพแทสเซียมและธาตุเรเดียมถูกดูดซึมขึ้นมาสะสมที่ราก ล าต้นและใบ
ของพืชได้ และมีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนพืชสมุนไพร (herb) มีการดูดซึมเอาธาตุ
เรเดียมจากดินขึ้นมาสู่ล าต้นในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น 

ดังนั้น การจัดท าฐานข้อมูลทางรังสีและปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรส าหรับประเทศอย่าง
เป็นระบบและครบถ้วนนั้นจึงมีความส าคัญมาก เพราะสามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลในการใช้เปรียบเทียบหรือ
อ้างอิงในเรื่องการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้เมื่อมีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เกิดขึ้น 
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ในการวิจัยนี้คณะวิจัยสนใจที่จะวัด ปริมาณกัมมันตภาพของโพลเนียม-210 (210Po) ซึ่งมีค่าครึ่งชีวิต 
138.376 วัน  เนื่องจาก 210Po แผ่อนุภาคแอลฟาพลังงานสูง 5.307 MeV  จึงนับเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีความ
เป็นพิษสูงมากหากเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมากกว่า Hydrogen cyanide ถึง 250,000 เท่าเลยทีเดียวหรือ คิดเทียบ
เป็นปริมาณรังสีถึงตาย 50% (lethal dose, LD) แล้วอาจกล่าวได้ว่า ค่า LD50 ของ210Po มีค่าน้อยกว่า 1 
ไมโครกรัมส าหรับคนที่มีน้ าหนักตัว 80 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ LD50  ของไฮโดรเจนไซอะไนด์ที่มี
ค่าประมาณ 250 มิลลิกรัม ดังนั้นการวิเคราะห์หาค่า  210Po ในยาสมุนไพรจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมาก 

หมายหุต ค่า LD50 คือขนาดของสารหรือยาที่ท าให้สัตว์ทดลองตายเป็นจ านวน 50 เปอร์เซ็นต์ของ
จ านวนทีก่ าหนด 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางรังสีของพืชสมุนไพรและปริมาณรังสีที่ผู้บริโภคได้รับจากสมุนไพรที่ผลิตและ
นิยมใช้บริโภคเป็นยาหรืออาหารเสริมในประเทศ 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.3.1 เนื่องจากสมุนไพรที่น าใช้ท ายามีหลากหลายชนิด ดังนั้นระยะเวลาของการวิจัยจะแบ่งเป็น 3 

เฟสอย่ำงน้อย  4 ปี ดังนี้ 
เฟสที่ 1 ท าการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพรส าเร็จรูปที่ผลิตจากพืชสมุนไพรและมี การ

จ าหน่ายในท้องตลาดในประเทศ ระยะเวลา 1 ปี 
เฟสที่ 2 ท าการเก็บทั้งตัวอย่างสดและตัวอย่างแห้งและวิเคราะห์ตัวอย่างจากบริษัทที่มีการควบคุม

การปลูกและผลิตพืชสมุนไพร เช่น สมุนไพรอภัยภูเบศร เพ่ือจะได้ขจัดความผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากการปนเปื้อนในระหว่างขบวนการผลิตซึ่งจะด าเนินการวิจัยนี้จะด าเนินการใน
เฟสที่ 2 โดยมีระยะเวลาการด าเนินการ 2 ปี 

เฟสที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลความเข้มข้นของธาตุกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติของ
พืชสมุนไพรทั้งหมด  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

1.3.2 ในการศึกษานี้จะท าวิเคราะห์หาปริมาณ 40K, 210Po (ในบางตัวอย่าง) 226Ra, และ 228Ra ใน
ตัวอย่างสมุนไพรแห้งและเครื่องยาที่ผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาดของประเทศไทย  

1.4 ทฤษฎี สมมติฐำนและกรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

 ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ที่ส าคัญได้แก่  
ก. ก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม (Internal exposure) ซึ่งเป็นแหล่งที่

มนุษย์เราได้รับมากท่ีสุด 

ข. รังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลก ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับสี่ เกิดจากรังสีคอสมิกท าอัตร
กิริยากับชั้นบรรยากาศโลก (Cosmic rays and Cosmogenic radionuclides)      
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ค. รังสีแกมมาจากพ้ืนดิน (External exposure) ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับสามมาจากธาตุ
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกับการเกิดโลก(Primordial radionuclides) ประปนอยู่กับ
เปลือกโลก เช่น  ยูเรเนียม-238, ทอเรียม-232, และยูเรเนียม 235  รวมทั้งรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุ
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติลูกหลานที่สลายมาจากอนุกรมของธาตุทั้งสาม (Daughter in natural 
decay chains)  และจากธาตุไม่ได้มาจากการสลายตัวของอนุกรม ซึ่งมีทั้งหมด  15 ธาตุโดยธาตุที่
ส าคัญม ี2 ธาตุ คือ K-40 และ Ru-87  

ง. กัมมันตภาพรังสีจากสินค้าบริโภค (Internal exposure) ได้แก่ อาหารและน้ าดื่ม ซึ่งเป็นแหล่งที่
มนุษย์เราได้รับเป็นอันดับห้า  และสินค้าอุปโภคเช่นโทรทัศน์ นาฬิกา เครื่องเซรามิคต่างๆ 

จ. กัมมันตภาพรังสีจากวัสดุก่อสร้าง (External exposure) ได้แก่ หิน ดิน ทราย ซึ่งเป็นแหล่งที่มนุษย์
เราได้รับเป็นอันดับเจ็ดเนื่องจากอาคารบ้านเรือนประกอบขึ้น
จากวัสดุ จากธรรมชาติ ดั งนั้ น อาคารบ้ าน เรือนจึ งมี ธาตุ
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ (ยูเรเนียมทอเรียมและโปแตสเซียม) 
ปะปนอยู่เสมอ 

  คณะกรรมาธิการของสหประชาติทางด้านผลกระทบของรังสี
จ า ก อ ะ ต อ ม  (United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 2008) ได้รายงานปริมาณ
รังสียังผลต่อปีที่มนุษย์เราได้รับจากแหล่งต่างๆไว้ดังแสดงใน ตารางที่ 1.1   
โดยเฉลี่ยมนุษย์เราจะได้รับปริมาณรังสีประมาณ 2.4 mSv/yr (mSv เป็น
หน่วยทางรังสี) ค่าเฉลี่ยประจ าปีของโลกส าหรับการบริโภคอาหารที่มีสาร
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติอยู่ที่ 0.25-0.4 mSv y-1 ตารางที่ 1.2 แสดง
ปริมาณอาหารต่างๆที่ประชาชนบริโภคต่อปี  

  ในการวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลและสมการจาก UNSCEAR 2008 
เพ่ือมาท าการค านวณและการประเมินการได้รับปริมาณรังสีและดัชนี
ความเสี่ยงทางรังสี (hazardous index) จากตัวอย่างสมุนไพรโดยค่าค่า
ดัชนีความเสี่ยง ใช้อธิบายว่า บุคคลที่บริโภคสมุนไพรจะได้รับความเสี่ยง
อันตรายจากการได้รับรังสีจากอย่างไร  
 
  ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  (IAEA 2010) , 
Handbook Of Parameter Values for The Prediction of 
Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater 
Environments ได้มีผลการรายงานเรื่องการส่งผ่าน (transfer factor) 
ขึ้นสู่ส่วนต่างๆของพืช ตัวอย่างของสารกัมมันตรังสีเรเดียมได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1.3  
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ตารางที่ 1.1 ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับตามธรรมชาติ 

 

ตารางที่  2.2 Reference annual intake of air, food, and water (UNSCEAR 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  1.2 Reference annual intake of air, food, and water (UNSCEAR 2008) 
 
 

ตารางที ่1. 2 Reference annual intake of air, food, and water (UNSCEAR 2008) 
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ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างค่าปัจจัยในการส่งผ่านธาตุกัมมันตรังสีเรเดียมจากดินสู่ส่วนต่างๆของพืชใน
สภาพแวดล้อมเขตร้อน 
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1.5 กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

1.5.1 Donatella D., Maria A.M., และ Carla R., 2010 ได้น าพืชสมุนไพรหลายชนิดที่ใช้ในประเทศอิตาลีที่
ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาโรค มาวิเคราะห์หาปริมาณกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ใบ, ผลไม้, เมล็ด, ราก, ก้าน, ดอกไม้, เปลือก, เบอร์รี่ และแทลลัส ใน
การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของธาตุ 238U และ 210Po ใช้เทคนิคอัลฟาสเปคโตรมิตรี และการ
วิเคราะห์ปริมาณกัมมัตภาพรังสีของธาตุ 214Pb-Bi, 210Pb, 40K และ 137Cs ใช้เทคนิคแกมมาสเปคโตรมิ
ตรี และพบว่าในพืชสมุนไพรมีปริมาณ 238U อยู่ระหว่าง <0.1 - 7.32 Bq kg-1; 210Po อยู่ระหว่าง <0.1 
- 30.3 Bq kg-1; 214Pb-214Bi อยู่ระหว่าง <0.3 - 16.6 Bq kg-1; 210Pb อยู่ระหว่าง <3- 58.3 Bq kg-1; 
40K อยู่ระหว่าง 66.2 - 3,582.0 Bq kg-1; 137Cs อยู่ระหว่าง <0.3 - 10.7 Bq kg-1 และได้ท าการหาร้อย
ละของการสกัด 210Po จากการแช่ และการต้มยาสมุนไพรด้วย โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของการสกัด 210Po 

เท่ากับร้อยละ 20.7 7.5 

1.5.2  Oufni, L., Taj, S., Manaut, B., Eddouks (2011) ได้ศึกษาการวิจัยที่พบว่า ธาตุกัมมันตรังสีในดิน
สามารถส่งผ่านจากดินขึ้นสู่ส่วนต่างๆพืชที่ปลูกได ้ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1.8 เป็นข้อมูลผลการวิจัยที่
แสดงปริมาณความแรงรังสีของ 238U, 232Th, 226Ra, 210Pb, 40K ที่ส่งผ่านจากดินเข้าสู่ส่วนต่างๆของพืช
สมุนไพร   

 
 ตารางที่ 1.4 ปริมาณความแรงรังสีของ 238U ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร 
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  ตารางที่ 1.5 ค่า Transfer factor (TF) ของ 238U ในส่วนตา่ง ๆ ของพืชสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตารางที่ 1.6 ปริมาณความแรงรังสีของ 232Th ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร 
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 ตารางที่ 1.7 Transfer factor (TF) ของ 232Th ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2  Lordford T.L. (2013) และคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณรังสีอัลฟาและเบต้ารวม และปริมาณรังสีที่
ได้รับต่อปี ที่ได้รับเนื่องจากรังสีตามธรรมชาติในพืชสมุนไพรบางชนิดที่ใช้กันทั่วไป ในประเทศกานา ซึ่ง
ในการศึกษานี้พบว่า ค่าเฉลี่ยรังสีแอลฟาและเบต้ารวม สอดคล้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีซึ่งส่วน
ใหญ่เนื่องจากการสลายตัวของธาตุในอนุกรมยูเรเนียมและทอเรียมที่ให้รังสีแอลฟา และเบต้า โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่แตกต่างกัน 9 ชนิด โดยตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากจากศูนย์
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ปริมาณรังสีแอลฟารวมเฉลี่ยในตัวอย่างพืชสมุนไพรดิบ Multiflora 
Lippia และตัวอย่างการสกัดเอทานอลของ Alstonia boonei อยู่ในช่วง 11.73 ± 0.61 Bq Kg-1-
132.67 ±7.22 Bq Kg-1 ตามล าดับ ส าหรับปริมาณรังสีเบต้ารวมเฉลี่ยในตัวอย่ างดิบของ Cassia 
sieberiana และตัวอย่างการสกัดเอทานอล Nauclea latifolia พบว่าอยู่ในช่วง 124.34±11.28 Bq 
Kg-1 - 790.58± 13.19 Bq Kg-1 จะเห็นว่าปริมาณรังสีแอลฟาเฉลี่ยจากตัวอย่างพืชสมุนไพรมีค่าต่ ากว่า
ปริมาณรังสีเบต้าเฉลี่ยมาก ซึ่งปริมาณรังสีที่เพ่ิมข้ึนจากรูปแบบต่างๆในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เรียง
จากน้อยไปหามากกล่าวคือ ตัวอย่างดิบ <ต้มตัวอย่าง <แช่ตัวอย่าง <สกัดตัวอย่างด้วยเอทานอล ซึ่งทุก
วิธีการเตรียมตัวอย่างส าหรับเพ่ือการบริโภคยกเว้นการสกัดเอทานอล มีปริมาณรังสีอัลฟาเฉลี่ยต่อปี 
และปริมาณรังสีเบต้าที่ได้รับ อยู่ ในช่วงจ ากัดของปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีเนื่องจากรังสีตาม
ธรรมชาติในช่วง 0.2-0.8 mSv y-1และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 mSv y-1 

1.5.3  Lordford T.L., Emmanuel O.D., Cyril S. แล ะ  Alfred A.A. (2013) ได้ ศึ กษ า เกี่ ย วกั บ ระดั บ
กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพรบางชนิดที่ใช้กันทั่วไปในประเทศกานา จากศูนย์การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในการตรวจหาความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติของธาตุ 238U, 232Th และ 
40K และปริมาณรังสีที่จะได้รับต่อปีหากบริโภคยาสมุนไพรนั้น ๆ โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรีใน
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การวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า 
ความเข้มข้นเฉลี่ยของ 238U, 232Th และ 40K ในพืชสมุนไพรเท่ากับ 31.8 ± 2.8 Bq kg-1, 56.2 ± 2.3 
Bq kg-1 และ 839.8 ± 11.9 Bq kg-1 ตามล าดับ Khaya ivorensis หรือ มะฮอกกานีแอฟริกัน มี
ปริมาณความเข้มข้นของ 238U และ 232Th สูงสุด  ในขณะที่ Lippia Multiflora มีปริมาณความเข้มข้น
ของ 40K สูง และมีปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีอยู่ในช่วง 0.026 ± 0.001-0.042 ± 0.002 mSv y-1 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.035 ± 0.001 mSv y-1 ซึ่งจะเห็นว่าการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติใน
ตัวอย่างพืชสมุนไพรของประเทศกานามีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประจ าปีของโลกท่ี 0.3 mSv y-1 ส าหรับการ
บริโภคของสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ที่ระบุไว้ในรายงาน UNSCEAR 2000. 

1.5.4  Fábio V. Sussa และคณะ 2013 ได้ศึกษาความเข้มข้นกัมมันตภาพในพืชสมุนไพรประเภทPeperomia 
Pellucida และในดินที่ใช้ปลูก โดยการประเมินปริมาณรังสีด้วยอัลฟาและเบต้าสเปคโตรมิตรี ของ 
238U, 232Th, 230Th, 226Ra, 228Ra และ 210Pb โดยปริมาณที่ตรวจพบมีดังนี้ 4.3 -38 Bq kg-1, 1.7-124 
Bq kg-1, 2.1-38 Bq kg-1,8.5-37 Bq kg-1, 3.2-46 Bq kg-1, 39-93 Bq kg-1, ตามล าดับ และพบว่า 
50% ของไอโซโทป Ra และเกือบ 25% ของ 210Pb ที่อยู่ในชา pellucida สามารถถูกสะกัดละลาย
ออกไปได้  

1.5.5 Elisabeta Oprea และคณะ (2014) ได้ศึกษานิวไคลด์รังสีในชาสมุนไพรบางชนิด ที่นิยมใช้ในประเทศ
โรมาเนีย ได้แก่สายพันธ์ Tilia cordata, Matricaria chamomilla, Calendula officinalis, Ocimum 
basilicaum, Achillea millefolium and Hypericum perforatum Fábio V. Sussa, Sandra R. 
Damatto, Marcos M. Alencar, Barbara P. Mazzilli โด ย ก ารป ระ เมิ น ป ริ ม าณ ด้ ว ย อั ล ฟ า
และเบต้าสเปคโตรมิตรีของ 210Po, 210Pb, Th, 238U, 137Cs และ 90S ระดับสูงสุดของกัมมันตรังสี
ธรรมชาติที่ พบคือ  210Po และ 238U ใน  Ocimum basilicum และ Achillea millefolium (8 
MBq/kg. แ ล ะ  4 0  MBq /kg ต า ม ล า ดั บ ) 2 1 0Pbพ บ ใน  Matricaria chamomilla, Achillea 
millefolium และ Hypericum perforatum (30 MBq /kg) 232Th พบใน Achillea millefolium 
และ Hypericum perforatum (60 MBq /kg)  และได้สรุปว่า ชาที่ท าจากดอก พวก Hypericum 
perforatum, Ocimum basilicum และ Achillea millefolium มีแนวโน้มที่จะสะสม210Po และ 
238U ส่วน  Achillea millefolium มีแนวโน้มที่จะสะสม 210Pb, 210Po, 232Th และ 238U มากทีสุ่ด 

1.5.6  Pourimani R.1, Noori M.2,, Madadi M., 2015 ได้ศึกษาความเข้มข้นกัมมันตภาพในพืชสมุนไพร 
(Medicinal plant) และพืชทานได้ (Edible Plant Species) จากหมูบ้าน Bagh-e-Baraftab Village 
ใน Shazand ของประเทศอิหร่าน จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ Saliva nemorsa L., Triticum aestivum 
L., Peganum harmala L., Vitis vinifera cv. Shirazi, Medicago sativa L., Gondelia 
tournefortii L., Descorainia sophia (L.) พ บ ค่ า 137Cs, 40K, 232Th แ ล ะ   226Ra มี ค่ า เท่ า กั บ  
2.27±0.45 to 7.43±0.60 in Bq/kg ตามล าดับ โดย Peganum harmala มีค่า TF สูงสุดส าหรับ 
40K เท่ากับ 3.17  
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1.5.7 Chandrashekara  K., Somashekarappa (2015) ได้ศึกษาค่าปัจจัยในการส่งผ่านธาตุกัมมันตรังสี
เรเดียมจากดินสู่ส่วนต่างๆพืชในสภาพแวดล้อมเขตร้อน ดังแสดงในตาราง    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.6  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง/เก็บข้อมูล 
การวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 เฟส ดังนี้ 
เฟสที่ 1 ท าการเก็บและวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ใน

ตัวอย่างยาสมุนไพรที่เป็นแบบส าเร็จรูปที่ผลิตจากพืชสมุนไพร(พืชสมุนไพรเดี่ ยว) ที่มี
การจ าหน่ ายตามท้องตลาดในประเทศ และได้ รับการรับรองจากส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

เฟสที่ 2 ท าการเก็บตัวอย่างสมุนไพรจากหน่วยงานหรือบริษัทที่มีการควบคุมการปลูกและผลิต
พืชสมุนไพรโดยจะเก็บทั้งตัวอย่างสดและตัวอย่างแห้ง 

เฟสที่ 3 จัดท าฐานข้อมูลทางรังสีและปริมาณรังสีที่ผู้บริโภคได้รับจากสมุนไพรที่ผลิตและนิยมใช้
บริโภคเป็นยาหรืออาหารเสริมในประเทศ 

ส ำหรับเฟสที่ 1 (ปีท่ี 1) ได้ด ำเนินกำร 
1.6.1 ประสานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานยาแผนไทยและยาสมุนไพรเพ่ือขอข้อมูล

รายชื่อบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตพืชสมุนไพรที่นิยมใช้บริโภคเป็นยาหรืออาหารเสริมในประเทศที่
ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

1.6.2 ติดต่อบริษัทท าเก็บตัวอย่างยาสมุนไพรส าเร็จรูปจากบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับจาก อย.  
1.6.3 เตรียมตัวอย่างและท าการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 40K, 226Ra,228Ra และ 210Po (ในบาง

ตัวอย่าง) 
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1.6.4 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางรังสีและปริมาณโดสที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรที่ตัวอย่างที่
ศึกษาในเฟสที่ 1  

1.6.5 จัดท ารายงานผลการวิจัยของเฟสที่ 1  

สถำนที่เก็บข้อมูล ประเทศไทย 

สถำนทีท่ ำวิจัยหลัก ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.7 ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 
 

   ระยะเวลำทั้งหมดที่เสนอขอ 4 ปี 

     เฟสที่ 1 ระยะเวลำ 2 ปี (งบประมำณ 2558) 

กิจกรรม 
ปีที่ 1 เร่ิม 15 มิถุนายน 2558 ปีท่ี 2   

1-3 4-6 7-9     10-12 13-15    16-18 19-21       22-24 

1. ประสานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา         

2. เก็บตัวอย่างยาสมุนไพรส าเร็จรูปจากบริษัทหรือ

โรงงานผู้ผลิตทีไ่ดร้ับจาก อย. 

        

3. เตรียมและวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรงัสี 40K, 210Po, 
226Ra,  และ228Ra ในตัวอย่าง 

        

4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูทางรังสีและปริมาณ

โดสทีไ่ด้รบัจากการบริโภคสมุนไพรทีต่ัวอย่างทีศ่ึกษา 

        

5. ได้ฐานข้อมลูของตัวอย่างสมุนไพรที่เก็บมาในปีท่ี 1         

6. จัดเก็บตัวอย่างสมุนไพรจากหน่วยงานหรือบริษัทท่ี

มีการ ควบคุมการปลูกและผลติ (เก็บดินและพืช

สมุนไพรสดและแห้ง) 

        

7. เตรียมและวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรงัสี 40K, , 226Ra, 
228Ra และ 210Po (ในบางตัวอย่าง) 

        

8. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูทางรังสีและปริมาณ

โดสทีไ่ด้รบัจากการบริโภคสมุนไพรทีต่ัวอย่างที่

ศึกษา 

        

9. ได้ข้อมลูพื้นหลังปรมิาณรังสีตามธรรมชาติในพืช

สมุนไพรไทยสดและแห้งท่ีมรีะบบการควบคุมและ

ผลิต 

        

10. ได้ฐานข้อมลูความเขม้ข้นของธาตุกัมมันตภาพรังสี

ของสมุนไพรไทย 
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1.8 งบประมำณ  

    เริ่มโครงการวิจัยเมื่อ 16  มิถุนายนพ.ศ. 2558 ถึง 15 มิถุยายน พ.ศ. 2561 ขอท าหนังสือขอ
ขยายเวลา ถึง 15 กันยายน 2559   

  ปีที่ 1 (2558)     ได้รับอนุมัติ จ านวน  1,500,000.- บาท 
  ปีที่ 2 (2559)   เสนอขอ จ านวน 1,200,000.- บาท 
  ปีที่ 3 (2560)   เสนอขอ จ านวน  1,200,000.- บาท 
  ปีที่ 4 (2561)    เสนอขอ จ านวน    900,000.- บาท 

1.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.9.1 เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจาก
ผู้บริโภคท้ังระดับภูมิภาคและระดับสากล ในกรณีมีการส่งออก  

1.6.2 ผลการศึกษาจะมีประโยชน์และสนับสนุนต่อการเตรียมพร้อมด้านรังสีของประเทศไทย การออก
กฎระเบียบและ นโยบายและแผนรองรับต่างๆ ของประเทศไทยและของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมี
หน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่  
- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ด้านการออกกฎระเบียบและการจัดท าแผนฉุกเฉินทางรังสี 

1.6.3 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถท าการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติรวมทั้ง
สามารถน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้ 
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บทที่ 2 การด าเนินการวิจัย การเก็บตัวอย่างสมุนไพร 
 

2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย ส าหรับ ปีท่ี 1  

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรใน  ปีที่  1  คือท ำกำรเก็บและวิเครำะห์ปริมำณควำมเข้มข้นของธำตุ
กัมมันตรังสีตำมธรรมชำติในตัวอย่ำงยำสมุนไพรแห้งที่เป็นแบบส ำเร็จรูปที่ผลิตจำกพืชสมุนไพร (พืชสมุนไพร
เดี่ยว) ที่มีกำรจ ำหน่ำยตำมท้องตลำดในประเทศและได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำเท่ำนั้น  ส่วนตัวอย่ำงสมุนไพรสดและแห้งคณะวิจัยได้วำงแผนจะเก็บในปีที่ 2 และเป็นสมุนไพรที่มีกำร
ควบคุมกำรปลูกจะได้เก็บตัวอย่ำงดินมำวิเครำะห์กำรส่งผ่ำนสำรกัมมันตรังสีขึ้นไปส่วนต่ำงๆของต้นสมุนไพร 

ทำงคณะผู้วิจัยได้เลือกเก็บตัวอย่ำงสมุนไพรที่มีจ ำหน่ำยตำมท้องตลำด และตำมร้ำนขำยยำสมุนไพร
โดยเป็นสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนยำแผนโบรำณ และหรืออำหำรเสริม กับทำง อย. โดยได้เก็บตัวอย่ำงจำกแหล่ง
ต่ำงๆ ดังนี้ มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3-7 กันยำยน 2557 และครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2-6 
กันยำยน 2558 ที่อิมแพคเมืองทองธำนี และได้สั่งจำกบริษัทยำโดยตรง นอกจำกนี้ได้ประสำนกับ ผศ.ดร.
ธำริกำ ธรรมวิ จิ ต ร และ ดร .สมพงษ์  ศรีบุ รี  จำกภำควิช ำรั งสี เทคนิ ค  คณ ะเทคนิ คกำรแพทย์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือเก็บรวบรวมตัวอย่ำงสมุนไพรจำกทำงภำคเหนือ โดยรำยละเอียดของสมุนไพร 
ทะเบียนยำ บริษัทที่ผลิต ดังแสดงใน (บทที่ 5) โดยมีตัวอย่ำงสมุนไพรที่จัดเก็บ เตรียมตัวอย่ำง และวิเครำะห์
ปริมำณธำตุกัมมันตภำพรังสีตำมธรรมชำติ  40K, 226Ra, 228Ra และ 210Po (บำงตัวอย่ำง) จ ำนวนทั้งสิ้น 212 
ตัวอย่ำง ประกอบด้วย  

 ตัวอย่ำงยำสมุนไพรที่มีทะเบียนยำจ ำนวน 93 ตัวอย่ำง 

 ตัวอย่ำงยำสมุนไพรที่ไม่มีทะเบียนยำ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 

 ตัวอย่ำงสมุนไพรบดละเอียด 74 ตัวอย่ำง 

 ตัวอย่ำงสมุนไพรตำกแห้ง 42 ตัวอย่ำง 

ตำรำงที่ 2.1 ตัวอย่ำงที่จัดทั้งหมดส ำหรับงำนวิจัยนี้ได้จัดเรียงตำมประเภทของสมุนไพร   

ประเภทของสมนุไพร

(จ านวนตัวอย่าง) 
ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร 

1. ตัวอย่ำงยำสมุนไพร:           

มีทะเบียนยำ  

(จ ำนวน 93 ตัวอย่ำง) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนำกำร จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง ได้แก่  
- ลูกยอ (3), มะระขี้นก (3), เพกำ (1), งำขี้ม้อน (1), แห้ม (1), ใบหม่อน (1)  

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต่อระบบต่ำงๆของบุรุษ/สตรี จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง ได้แก่  
- หมำมุ่ย (1),  กวำวเครือแดง (2), ว่ำนชักมดลูก (3), หญ้ำรีแพร์ (1), สบู่เลือด (1) 

 พืชสมุนไพร Product champion จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง ได้แก่   
- กวำวเครือขำว (3), บัวบก (3), กระชำยด ำ (2) 

 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษำโรค จ ำนวน 53 ตัวอย่ำงได้แก่  
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ประเภทของสมนุไพร

(จ านวนตัวอย่าง) 
ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร 

- ฟ้ำทะลำยโจร (8), อบเชย (3), กระเทียม (2), ขมิ้นชัน (8), หนวดแมว (3), หญ้ำ
ปักกิ่ง (2), ขิง (3), มะรุม (3) , เจียวกู้หลำน (3) , ดอกค ำฝอย (2), บอระเพ็ด 
(2), พริกไทยด ำ (3), เหงือกปลำหมอ (2), รำงจืด (2), เถำวัลย์เปรียง (1), ย่ำนำง 
(1), เห็ดหลินจือ (1), พลูคำว (2), ลูกใต้ใบ (2)  

 สมุนไพรอื่น ๆ จ ำนวน 14 ตัวอย่ำง ได้แก่  
- แปะก๊วย (2),เพชรสังฆำต (2), มะขำมแขก (4), อัญชัน (1), หนุมำนประสำนกำย 

(1), รำงแดง (1), กำนพลู (1), มะขำมป้อม (1), ดีบัว (1) 
2. ตัวอย่ำงยำสมุนไพร:  

ไม่มีทะเบียนยำ  
  (จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต่อระบบต่ำงๆของบุรุษ/สตรี จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง ได้แก่  
- รำกสำมสิบ (1), หญ้ำยุ่ม (1) 

 สมุนไพรอื่น ๆ จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง ได้แก่ 
- ดีบัว (1) 

3. ตัวอย่ ำงสมุ น ไพร  : 
บดละเอียด  
(จ ำนวน 74 ตัวอย่ำง) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนำกำร จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง ได้แก่  
- กระพังโหม (1), มะระขี้นก (1), รำกขัดมอน (1), ลูกยอ (1)  

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต่อระบบต่ำงๆของบุรุษ/สตรี จ ำนวน 11 ตัวอย่ำง ได้แก่,  
- ว่ำนชักมดลูก (2), รำกสำมสิบ (1), ว่ำนงำช้ำง (1), สำวน้อยตกเตียง (1), 

กวำวเครือแดง (2), โด่ไม่รู้ล้ม (1), ว่ำนชักมดลูก (1), เมล็ดหมำมุ่ย (1), มหำเมฆ 
(1) 

 พืชสมุนไพร Product champion จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง ได้แก่   
- กวำวเครือขำว (3), บัวบก (1), กระชำยด ำ (2), ไพล (1) 

 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษำโรค จ ำนวน 28 ตัวอย่ำง ได้แก่  
- ฟ้ำทะลำยโจร (2), อบเชย (1), กระเทียม (1), หญ้ำหนวดแมว (1), ชิงช่ี (1), ขิง 

(1), มะรุม (1) , กระเจี๊บแดง (2),  ว่ำนนำงค ำ (1), โลดทะนง (1),  ว่ำนทรหด 
(1), ลูกใต้ใบ (1), ขมิ้นชัน (2), เถำวัลย์เปรียง (1), รำงหญ้ำนำง (1), รำงจืด (2), 
ทองพันช่ัง (1), บอระเพ็ด (1), เหงือกปลำหมอ (1), พริกไทย (1), ผักเชียงดำ 
(1), หญ้ำปักกิ่ง (1), ดอกค ำฝอย (1), กระชำยป่ำ (1) 

 สมุนไพรอื่น ๆ จ ำนวน 25 ตัวอย่ำง ได้แก่ 
-  ขมิ้นอ้อย (1), เนื้อมะหำด (1), ฝำง (1), บุก (1), ชุมเห็ดเทศ (1), ว่ำนร่อนทอง 

(1), หัวกระทือ (1), ขมิ้นขำว (1), ใบเหม็นหมี (1), มะตูมนิ่ม (1), ปลำไหลเผือก 
(1), สมอเทศ (1), หญ้ำฮ่อมเกี่ยว (1), สะค้ำน (1), หัวแห้วหมู (2) , เพชรสังฆำต 
(1) , ว่ำนเอ็นเหลือง (1) , มะขำมป้อม (1) , ลูกผักชี (1), ชะพลู (1), พญำมือ
เหล็ก (1), หญ้ำหวำน (1) , หญ้ำนำงแดง (1), รำงแดง (1) 

4. ตั วอย่ ำ งสมุ น ไพ ร : 
ตำกแห้ง  
(จ ำนวน 42 ตัวอย่ำง) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนำกำร จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง  ได้แก่  
- แห้ม (1) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต่อระบบต่ำงๆของบุรุษ/สตรี จ ำนวน 5 ตัวอย่ำง ได้แก่ 
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ประเภทของสมนุไพร

(จ านวนตัวอย่าง) 
ผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร 

-  มหำก ำลัง (1),  โด่ไม่รู้ล้ม (2), หญ้ำรีแพร์ (1), รำกสำมสิบ (1) 

 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษำโรค จ ำนวน 23 ตัวอย่ำง ได้แก่   
- ลูกใต้ใบ (1), กระทืบยอด (1), มะขำมเครือ (1), ตองแตก (1), เอ็นยืด (2), เชียงดำ 

(1) , ดอกค ำฝอย (1), เถำวัลย์เปรียง (1), บอระเพ็ด (2), คำวตอง (1), เหงือกปลำ
หมอ (1) , เกสรบัวหลวง (1) , เจียวกู้หลำน (1), ชำอัสสัม (1) , ฟ้ำทะลำยโจร 
(1), รำงจืด (2), หัวข้ำวเย็นเหนือใต้ (2), เห็ดหลินจือแดง (1), ต ำแยแมว (1) 

 สมุนไพรอื่น ๆ จ ำนวน 13 ตัวอย่ำง ได้แก่   
- โป๊ยกั๊ก (1),  ดีปลี (1), เจ็ดช้ำงสำร (1), จ่ำว่ำน (1), หนอนตำยยำก (1), ชำแก้

ป่ำช้ำ (1), เทพทำโร (1), สมอภิเภก (1), ก ำแพงเจ็ดขั้น (1), ตำกวำงขำว (1), 
อัญชัน (1), หญ้ำหวำน (1), หญ้ำดอกขำว (1) 

 

2.2 การเตรียมตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่าง  

2.2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

ลักษณะตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง 

ตัวอย่างแคปซูล  
 

ตัวอย่ำงสมุนไพรที่มีเลขทะเบียนยำทุกตัวอย่ำงจะบรรจุอยู่ในแคปซูล 
ดังนั้นก่อนกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง ต้องน ำผงตัวอย่ำงสมุนไพรออกจำก
แคปซูล โดยกำรเตรียม 1 ตัวอย่ำงต้องใช้แคปซูลสมุนไพรประมำณ 300-
400 แคปซูล  

ตัวอย่างสมุนไพรแห้ง  
 

ตัวอย่ำงสมุนไพรแห้ง จะต้องน ำตัวอย่ำงเข้ำอบที่อุณหภูมิ 100 C เป็น
เวลำ 6-8 ชม. แล้วจึงน ำไปบดด้วยเครื่องบดสมุนไพร ก่อนบรรจุใส่ภำชนะ
บรรจุตัวอย่ำง 

ตัวอย่างสมุนไพร
บดละเอียด  

น ำตัวอย่ำงสมุนไพรเข้ำอบที่อุณหภูมิ 100 C เป็นเวลำ 6-8 ชม. ก่อน
บรรจุใส่ภำชนะบรรจุตัวอย่ำง 

 
 

2.2.2 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่าง 

ในกำรวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคทำงนิวเคลียร์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์หำปริมำณธำตุกัมมันตรังสีในตัวอย่ำง
สมุนไพร 2 เทคนิค ได้แก่ 

1. เทคนิคกำรวัดรังสีแกมมำ (Gamma Spectrometry) เพ่ือหำปริมำณธำตุกัมมันตภำพรังสี
จ ำเพำะของเรเดียม-226 (226Ra) เรเดียม-228 (228Ra) และโพแทสเซียม-40 (40K) 
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2. เทคนิคกำรวัดรังสีแอลฟำ (Alpha Spectrometry) เพ่ือหำปริมำณธำตุกัมมันตภำพจ ำเพำะ
ของโพโลเนียม-210 (210Po) 

ซ่ึงแต่ละเทคนิคมีเง่ือนไงกำรวดั ดังน้ี  

2.2.2.1 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma Spectrometry)  
       เทคนิคนี้ใช้วิเครำะห์ควำมเข้มข้นจ ำเพำะและควำมแรงรังสีจ ำเพำะของ 226Ra, 228Ra และ 40K ใน

ตัวอย่ำงสมุนไพร ตัวอย่ำงที่เตรียมจำกข้อ 2.2.1 จะถูกน ำมำบรรจุในภำชนะบรรจุตัวอย่ำงที่เป็นภำชนะ

พลำสติกใส ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 3 นิ้ว สูงประมำณ 2.5 นิ้ว เมื่อบรรจุตัวอย่ำงแล้วต้องชั่งน้ ำหนัก

ตัวอย่ำงที่บรรจุ บันทึก ปิดผนึกภำชนะบรรจุตัวอย่ำงให้สนิทด้วยซิลิโคนใส (ดังแสดงในรูปที่ 2.1) เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้อำกำศเข้ำออกได้ระหว่ำงทิ้งไว้ให้เกิดสมดุลทำงรังสี ก่อนท ำกำรวัดด้วยเทคนิคแกมมำเปคโตรมิตรี  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.1 ตัวอย่ำงสมุนไพรส ำหรับน ำไปใช้วิเครำะห์ 

 
เนื่องจำกำรวัดด้วยเทคนิคนี้เป็นกำรวัดทำงอ้อมคือวัดกัมมันตภำพจำกธำตุลูกของเรเดียม ดังนั้น

หลังกำรเตรียมตัวอย่ำงแล้วจึงต้องทิ้งระยะเวลำไว้ให้เกิดสมดุลทำงรังสีอย่ำงน้อย 28 วัน และปริมำณสำร
กัมมันตรังสีในตัวอย่ำงสมุนไพรมีปริมำณน้อยมำกจึงต้องใช้เวลำในกำรนับวัดรังสีค่อนข้ำงนำน โดยระยะเวลำ
ในขั้นตอนต่ำง ๆ แสดงในตำรำงที่ 2.1  ระบบวิเครำะห์ธำตุกัมมันตรังสีด้วยเทคนิคแกมมำสเปคโตรมิตรี   
แสดงในรูปที่ 2.2  

 
  ตำรำงที่ 2.1 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ต่อ 1 ตัวอย่ำง โดยใช้เทคนิค Gamma Spectrometry 

ชนิดของ
ตัวอย่ำง 

ระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 

กำรเตรียมตัวอย่ำง 
รอให้เกิดสภำวะสมดุล

ทำงกัมมันตรังสี 
กำรนับวัดรังสี 

ดิน 2 วัน 30 วัน 6-12 ชั่วโมง 
พืช 7-9 วัน 30 วัน 24-48 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2.2 ระบบวิเครำะห์ธำตุกัมมันตรังสีด้วยเทคนิค Gamma Spectrometer  

ระบบแกมมำสเปคโตรมิตรีส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ในงำนวิจัยนี้เป็นเครื่องแกมมำสเปกโตมิตรีของ
บริษัท Canberra และ บริษัท ORTEC โดยทั้ง 2 ระบบเป็นหัววัดรังสีไฮเปอร์เพียวเจอร์มำเนียม (HPGe) 
ส ำหรับกำรค ำนวณหำค่ำควำมแรงรังสีจ ำเพำะของ  226Ra, 228Ra และ 40K  ในตัวอย่ำง โดยค ำนวนได้จำก
สมกำรที่ 1 และ 2 ซึ่งในกำรวิเครำะห์ 226Ra, 228Ra ของตัวอย่ำงจะวิเครำะห์ได้จำกธำตุลูกของกำรสลำยตัว
ของ 226Ra คือ 214Bi ที่พลังงำน 609 keV  และ 228Ra คือ 228Ac ที่พลังงำน 911 keV และ   40K ที่พลังงำน 
1,460 keV  ดังแผนภำพกำรสลำยตัวในรูปที่ 2.3-2.4  

 
กำรค ำนวณหำค่ำควำมแรงรังสีของ 226Ra, 228Ra, 40K  ในตวัอย่ำงดังสมกำรที่ (1) 

 
  

           

เมื่อ A (sample)  =  ค่ำควำมเข้มข้นกัมมันตภำพของเรเดียมหรือโพแทสเซียม (เบ็กเคอเรล/กรัม) 
  wt(sample) = น้ ำหนักตัวอย่ำง (กรัม) 
   wt(std)    = น้ ำหนักสำรมำตรฐำน (กรัม) 

        R(sample) = อัตรำนับรังสีสุทธิ (จ ำนวนนับ/วินำท)ี ของเรเดียมหรือโพแทสเซียม 

(std)R
(sample)R

(sample)wt
(std)wt

(Std)A(sample)A  (1) 
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 A(std)  =   ค่ำควำมเข้มข้นกัมมันตภำพของสำรมำตรฐำนเรเดียมหรือโพแทสเซียม (เบ็ก
เคอเรล/กรัม) 

     C  =   ควำมเข้มข้น (ppm),  (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
     NA =   เลขอำโวกำโด,  6.02 x 1023   (อะตอม / โมล)  
     M  = มวลอะตอม (กรัม/โมล) 

        abundance factor  =  อัตรำส่วนโดยอะตอมในธรรมชำติ 
                               10-6 = conversion factor (1/ppm) , (กิโลกรัม/มิลลิกรัม)  

t1/2  = ค่ำครึ่งชีวิต  (วินำที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 รูปที่ 2.3 กำรสลำยตัวของ Uranium series              รปูที ่2.4 กำรสลำยตัวของ Thorium series 

 
2.2.2.2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรี (Alpha Spectrometry)  

ในงำนวิจัยนี้จะใช้เทคนิคแอลฟำสเปกโตรเมตรีในกำรวิเครำะห์ควำมเข้มข้นรังสีของโพโลเนียม-210 
(210Po) ซึ่งเป็นนิวไคล์ดหรือสำรกัมมันตรังสีลูกของ 210Pb ในตัวอย่ำงสมุนไพร โดยท ำกำรคัดเลือกจำก
ตัวอย่ำงบำงตัวอย่ำงที่มีปริมำณธำตุกัมมันตรังสีตำมธรรมชำติสู ง เพ่ือส่งไปวิเครำะห์ ณ งำนบริกำร
สิ่งแวดล้อม สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ เพ่ือน ำมำประเมินหำปริมำณโพโลเนียม-210 (210Po) ใน
ตัวอย่ำงสมุนไพร และเรำสำมำรถหำค่ำปริมำณตะกั่ว -210(210Pb) ได้ หำกนิวไคล์ดทั้งสองนี้มีสมดุล

---------------- (2) factorabundancexx10N 6

A

1/2
(Std) t

0.693
M
CA 
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กัมมันตรังสีแบบถำวร (Secular Equilibrium) กำรค ำนวณค่ำกัมมันตภำพรังสีของ 210Po ค ำนวณได้จำก
สูตร  

 
 
ขั้นตอนกำรเตรียมตัวย่ำงมีดังนี้  

1. ชั่งตัวอย่ำงที่อบและบดจนได้ตัวอย่ำงที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว 2-3 กรัม 
2. เติมสำรกัมมันตรังสีตัวติดตำม (Tracer) โพโลเนียม-209 (209Po) ลงในตัวอย่ำงที่ชั่งแล้ว 
3. ย่อยสกัดตัวอย่ำงด้วยกรดเข้มข้น ได้แก่ กรดไนตริก (HNO3) กรดเปอร์คลอริก (HClO4) 

และกรดไฮดรอคลอริก (HCl) 
4. ปั่นแยกชั้นตะกอนและชั้นสำรละลำยของตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรย่อยแล้วด้วยเครื่องปั่นแยก

สำร (Centrifuge) โดยเก็บชั้นสำรละลำยไว้เพ่ือน ำไปท ำกำรวิเครำะห์ในขั้นต่อไป 
5. น ำชั้นสำรละลำยที่ได้ไประเหยจนแห้ง และละลำยด้วยกรดไนตริกควำมเข้มข้น 1-2 โม

ลำร์ ปริมำตร 20-30 มิลลิลิตร 
6. เติมกรดแอสคอร์บิคลงในสำรละลำยที่ได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เหล็ก (Fe) ที่อำจมีอยู่ใน

สำรละลำยตัวอย่ำง ไปเกำะเคลือบบนแผ่นเงิน 
7. เตรียมแผ่นเงิน (Ag) ขนำด 1 x 1 เซนติเมตร หรือ 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ขัดแผ่นเงิน

ด้วยสำรขัดผิวเพ่ือก ำจัดสิ่งสกปรกจำกผิวหน้ำของแผ่นเงิน  
8. ท ำกำรเตรียมแผ่นตัวอย่ำง (Alpha-emission source/disc) ส ำหรับน ำไปวัด

กัมมันตภำพรังสีจำกโพโลเนียมที่มีอยู่ในตัวอย่ำง โดยกำรวำงหรือแขวนแผ่นเงินที่เตรียม
จำกในข้อที่ 7 ลงในสำรละลำยตัวอย่ำงที่ได้จำกข้อที่ 6  ที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส 
เป็นระยะเวลำประมำณ 4 ชั่วโมง 

9. ล้ำงแผ่นตัวอย่ำงที่ได้ด้วยอะซีโทนและน้ ำกลั่นตำมล ำดับ 
10. น ำแผ่นตัวอย่ำงที่ได้ไปวัดด้วยเครื่องแอลฟำสเปกโตรมิเตอร์ (PIPS Detector) 

 
 
 

 
 
 

 

 รูปที่ 2.5 ระบบวัดแอลฟำสเปกโตรเมตรี และ พีคของโพโลเนียม-210 

sampleweightxPoareapeak

PoareapeakPodpm
Podpm

209

210209
210 
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2.2.3 ประเมินปริมำณรังสีที่ได้รับจำกกำรบริโภคสมุนไพรที่ตัวอย่ำงท่ีศึกษำในปีที ่1  

 ส ำหรับกำรค ำนวณปริมำณรังสีที่บุคคลจะได้รับจำกกำรบริโภคสมุนไพรสำมำรถค ำนวนได้จำกสูตร
ด้ำนล่ำง 

Eave = Ip x DCFing x Ahp  ------------------------(3) 
 

 เมื่อ  

Eave   =    ปริมำณรังสีที่ได้รับจำกกำรบริโภคสมุนไพรเฉลี่ยต่อปี 
DCFing= ค่ำคงที่ส ำหรับกำรค ำนวนปริมำณรังสี ส ำหรับกัมมันตภำพรังสีแต่ละชนิด ส ำหรับ 

ผู้ใหญ่ (UNSCEAR 2000) 
   226Ra=4.5x10-5 mSv Bq-1 

   228Ra =2.3 x 10-4 mSv Bq-1 

      40K = 6.2 x 10-6 mSv Bq-1 

Ip =   อัตรำกำรบริโภคของ NORM ในสมุนไพรนั้น ๆ เช่นหำกต้องรับประทำน 3  
 แคปซูล ก่อนอำหำร 3 ครั้ง (1 แคปซูล = 300 มิลลิกรัม) ฉะนั้นถ้ำบริโภคเป็น

เวลำ 1 ปี ค่ำ Ip = 0.3285 กิโลกรัม/ปี 

  Ahp  = ปริมำณธำตุกัมมันตรังสีในสมุนไพร 
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บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีในตวัอย่างสมุนไพร 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ 

  3.1.1 การวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 226Ra 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร ด้วยเทคนิคแกม
มาสเปคโตรมิตรี 

 ได้ท าการตรวจวัดรังสีในตัวอย่างสมุนไพรทั้งหมด 212 ตัวอย่าง โดยท าการตรวจวัดรังสีด้วยกัน 2 
หน่วยงานด้วยกันคือ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพร จ านวย 64 ตัวอย่าง 
(ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน ตารางที่  3.1 ตัวอย่างที่  1-64) และภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 148 ตัวอย่าง (ผล
การวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ตัวอย่างที่ 65-212) 

ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร  
ล าดับ

ที ่
ชื่อพืชสมุนไพร 

ทะเบียน
ยา 

เวลานับวัด 
(วินาที) 

ปริมาณกัมมันตภาพ +SD (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 

1 บอระเพ็ด อ าเภอแม่เมาะ จ.ล าปาง - 10,000 <40.41 <8.01 667.34+32.29 
2 แห้ม จ.ล าปาง - 10,000 <75.95 <17.63 <60.44 
3 หัวข้าวเอ็นเหนือเอ็นใต้ จ. พะเยา - 10,000 <89.06 <21.47 170.50+39.96 
4 ดอกค าฝอย จ. พะเยา - 10,000 <40.48 <5.22 302.92+25.14 

5 ยาเอ็นยืด จ. พะเยา - 10,000 <63.13 <13.22 122.54+31.97 

6 อัญชัญ จ. พะเยา - 10,000 <98.55 <20.63 788.54+57.85 
7 เชียงดา จ. พะเยา - 10,000 <61.32 <15.93 960.73+42.29 
8 หญ้าหวาน จ. พะเยา - 10,000 <53.21 <12.42 950.39+44.64 
9 หญ้าดอกขาว จ. พะเยา - 10,000 <53.88 <14.39 900.51+45.03 
10 รางจืด จ. พะเยา - 10,000 <66.61 <14.81 894.73+42.26 

11 บอระเพ็ด อ าเภอพาน จ.เชียงราย - 10,000 <44.54 <12.07 496.13+28.65 

12 เอ็นยืด อ าเภอพาน จ.เชียงราย - 10,000 <35.23 <11.16 1054.13+62.47 

13 คาวตอง อ าเภอพาน จ.เชียงราย - 10,000 <85.98 <42.44 2761.33+156.17 

14 รางจืด อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - 10,000 <40.17 <16.67 644.19+50.20 

15 
ชาแก้ป่าช้า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

- 158,786 <17.28 5.59+1.93 962.56+13.06 

16 
เหงือกปลาหมอ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

- 261,209 <11.98 16.59+1.56 1836.60+12.06 

17 
เจียวกู่หลาน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

- 10,000 181.79+25.16 30.81+5.68 574.82+37.52 
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ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร  (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อพืชสมุนไพร 

ทะเบียน
ยา 

เวลานับวัด 
(วินาที) 

ปริมาณกัมมันตภาพ +SD (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 

18 ชาอัสสัม อ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ - 10,000 <22.01 <9.01 362.53+40.90 
19 ว่านชักมดลูก จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <38.76 <10.634 551.67+26.64 
20 ฟ้าทะลายโจร จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <39.58 11.83+4.16 655.93+31.97 
21 กวาวเครือขาว จ.เชียงใหม ่ - 10,000 130.38+18.04 22.09+4.07 412.25+26.91 
22 ไพล จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <38.26 <7.93 618.05+25.57 
23 กระชายด า จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <46.66 9.13+2.81 283.29+27.29 
24 ผักเชียงดา จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <44.85 8.95+4.48 665.41+31.97 
25 รางจืด จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <54.17 <11.02 347.80+32.56 
26 หญ้าหวาน จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <70.3 <12.90 987.58+47.57 
27 หญ้าปักกิ่ง จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <33.34 <9.35 972.36+31.08 
28 หญ้าหนวดแมว จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <52.2 <13.76 613.40+30.06 
29 รากหญ้านาง จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <48.44 <8.42 36.87+19.13 
30 พญามือเหล็ก จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <45.15 <3.09 24.17+19.83 
31 ลูกผักชี จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <52.00 <10.93 502.71+30.09 
32 สะค้าน จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <64.22 <10.42 612.30+38.90 
33 ชะพลู จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <59.12 <9.50 1052.98+44.87 
34 หญ้าฮ่อมเกียว จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <57.84 <12.39 1126.69+44.05 
35 ทองพันช่ัง จ.เชียงใหม่ - 10,000 <67.96 <14.18 891.09+41.70 
36 เพชรสังฆาต จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <47.14 8.60+3.26 266.95+19.77 
37 ได่ไม่รูล้้ม จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <47.20 28.09+4.45 536.64+29.18 
38 สมอเทศ จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <46.32 8.31+2.67 346.04+24.17 
39 แห้วหม ูจ.เชียงใหม ่ - 10,000 <47.53 <7.77 250.93+22.92 
40 กระเจี๊ยบแดง จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <44.53 <9.64 592.11+26.14 
41 ลูกใต้ใบ จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <58.70 18.18+4.54 537.01+36.45 
42 ขมิ้น จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <66.09 14.79+5.20 667.48+39.96 
43 กวาวเครือแดง จ.เชียงใหม ่ - 10,000 <41.25 <6.03 242.78+20.87 
44 ชิงซี่ สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <66.84 10.84+3.75 171.42+23.17 
45 ลูกยอบดผง สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <46.10 <8.23 779.57+35.89 

46 
ว่านขุดทองแท้/ว่านร่อนทอง สวน
ร าราญจิตต ์ - 10,000 

<51.67 <9.03 424.91+30.64 

47 หญ้านางแดง สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <61.11 <9.00 153.27+23.36 
48 ว่านทรหด สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <58.43 <13.27 1173.68+48.71 
49 ฝาง สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <80.27 10.32+4.34 64.39+26.14 
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ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร  (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อพืชสมุนไพร ทะเบียนยา 

เวลานับวัด 
(วินาที) 

ปริมาณกัมมันตภาพ +SD (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 

50 รากสามสิบ สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <76.72 10.79+3.60 502.35+39.96 
51 เมลด็หมามุ่ย สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <29.09 <7.64 393.89+34.70 
52 รากขัดบอน สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <19.367 <7.08 148.36+20.82 
53 บอระเพ็ด สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <16.09 <5.82 434.27+27.81 
54 เถาวัลย์เปรียง สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <15.42 <4.49 106.79+14.93 
55 มะหาด สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <19.48 2.46+1.09 32.75+15.11 
56 เหงือกปลาหมอ สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <16.134 <6.84 719.02+31.45 
57 ว่านงาช้าง สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <28.25 <8.19 598.64+42.76 
58 ขมิ้นขาว สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <21.29 4.70+1.88 254.50+26.03 
59 สาวน้อยตกเตียง สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <19.16 <7.08 131.44+16.92 
60 กระเจี๊ยบแดง สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <10.11 <4.80 497.16+22.92 
61 ว่านเอ็นเหลือง สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <16.19 <5.54 499.10+27.44 
62 มหาเมฆ สวนส าราญจิตต ์ - 10,000 <17.46 5.84+2.63 764.68+37.70 
63 กระพังโหม สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <16.26 <5.77 339.83+25.30 
64 กระชายด า สวนส าราญจติต ์ - 10,000 <12.87 <4.75 268.31+17.44 

65 หมามุ่ย จ.ลพบุร ี
วสช.1-16-
04/1-0012 

153,400 <0.20 <0.10 542.43+12.07 

66 ฟ้าทะลายโจร จ.สงขลา G39/37 259,200 1.49+0.57 4.55+0.61 444.19+9.46 
67 ขมิ้นชัน อุทัยประสิทธ์ิ G1/47 (ปจ) 171,330 <0.20 6.68+0.92 1117.67+21.98 
68 อบเชย อุทัยประสิทธ์ิ G495/50 172,800 <0.20 2.18+0.5140 71.28+32.12 
69 ฟ้าทะลายโจร อุทัยประสิทธ์ิ G2/47 (ปจ) 335,000 <0.20 3.49+0.73 606.72+9.86 
70 กระเทียม อุทัยประสิทธ์ิ G37/51 172,800 0.82+0.48 0.16+0.87 302.89+7.70 
71 ขมิ้นชัน วุฒิธรรมเวช G565/45 172,800 2.94+1.65 1.83+0.59 435.33+7.39 
72 หญ้าหนวดแมว วุฒธิรรมเวช G211/45 172,800 0.23+0.19 1.60+0.70 333.55+6.51 
73 ฟ้าทะลายโจร วุฒิธรรมเวช G144/45 252,000 1.20+0.73 3.90+0.79 448.92+8.04 
74 กระชายด า ดอนขุนห้วย G165/49 252,000 <0.20 4.29+0.90 302.12+7.84 
75 ขมิ้นชัน ปัญจศร ี G47/50 172,800 0.57+0.88 8.36+1.42 1068.03+24.27 
76 ขมิ้นชัน วีแคป์ G829/47 344,000 0.54+0.25 nd 986.77+21.55 
77 ขมิ้นชัน อ้วยอ้นอัน G19/41 172,800 <0.20 2.03+0.53 354.69+6.14 
78 หญ้ายุ่ม อภยัภูเบศร - 259,200 4.99+2.29 9.98+0.91 428.26+7.38 
79 ลูกยอ อภัยภเูบศร G676/45 259,200 <0.20 2.15+0.50 380.50+6.26 
80 ดีบัว อภัยภูเบศร - 172,800 2.11+1.67 1.28+0.53 192.68+4.13 
81 หญ้าปักกิ่ง อภัยภูเบศร G187/47 259,200 3.07+2.13 1.90+0.62 634.14+10.01 
 



3-4 
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Ra-226 Th-232 K-40 

82 ขมิ้นชัน อภัยภูเบศร G811/53 172,800 4.78+1.50 2.66+0.56 459.77+7.59 
83 รากสามสิบ อภัยภูเบศร - 172,800 8.30+1.64 10.36+0.86 173.23+3.86 
84 เพชรสังฆาต อภยัภูเบศร G175/46 172,800 4.94+1.60 9.15+0.80 254.02+4.89 
85 ขิง อภัยภูเบศร G365/51 172,800 1.87+0.88 3.32+1.51 1216.25+27.44 
86 มะระขี้นก อภยัภูเบศร G442/46 172,800 1.28+1.02 0.13+0.08 2248.80+48.92 
87 ใบบัวบก อภัยภูเบศร G696/45 172,800 2.12+1.67 6.16+0.76 342.73+6.41 
88 บอระเพ็ด อภยัภูเบศร G318/46 302,400 0.82+0.56 1.22+0.85 500.85+11.66 
89 เพกา อภัยภูเบศร G233/46 172,800 2.59+1.42 4.38+0.77 388.49+7.27 
90 ฟ้าทะลายโจร อภัยภูเบศร G1/54 172,800 4.46+2.43 3.92+0.85 379.34+7.39 

91 
ยาแคปซูลเถาวัลยเ์ปรียง อภัยภูเบ
ศร 

G224/46 172,800 2.05+0.92 3.91+1.54 468.22+12.67 

92 
ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ชุมชนปฐม
อโศก 

G1163/47 172,800 0.07+0.04 2.10+0.54 337.62+6.03 

93 
พริกไทยด า ธันยพรสมุนไพร  
จ.สมุทรปราการ 

G35/45 259,200 2.73+1.93 6.19+0.69 469.19+7.68 

94 
รางจืด ธันยพรสมุนไพร  
จ.สมุทรปราการ 

G232/43 259,200 <0.20 2.68+0.52 196.05+7.38 

95 ว่านชักมดลูก ธันยพรสมุนไพร G272/50 172,800 3.84+1.78 4.58+0.67 221.47+4.63 

96 
ขิง ธันยพรสมุนไพร  
จ.สมุทรปราการ 

G241/50 172,800 5.08+1.94 5.76+0.80 568.62+9.45 

97 ใบแปะก๊วย ธันยพรสมุนไพร G771/45 259,200 2.05+1.07 7.20+0.74 211.86+4.46 
98 กวาวเครือขาว ธันยพรสมุนไพร G198/45 172,800 7.87+1.42 8.37+0.72 274.52+4.99 
99 บัวบก ธัยพรสมุนไพร G673/46 259,200 2.78+1.28 9.37+0.89 541.19+8.90 

100 มะรุม ธันยพรสมุนไพร 
อย.11-1-
08646-1-

0032 
172,800 1.39+0.77 6.33+0.74 310.34+5.82 

101 ดอกค าฝอย ธันยพรสมุนไพร G366/50 259,200 0.99+0.45 3.39+0.44 143.19+2.79 
102 มะขามแขก ธันยพรสมุนไพร G290/45 259,200 <0.20 2.87+0.50 159.42+3.47 
103 ฟ้าทะลายโจร ธันยพรสมุนไพร G293/45 172,800 1.79+0.61 3.37+0.64 327.14+5.93 

104 เจียวภู่หลาน ธันยาพรสมุนไพร 
อย.11-

108646-1-
0037 

172,800 16.38+1.56 39.62+2.34 413.83+6.92 

105 เหงือกปลาหมอ ธันยพรสมุนไพร G117/45 172,800 1.82+0.98 3.00+1.54 660.93+16.68 
106 อบเชย จ านงเภสัชกรรม G8/56 172,800 1.45+0.57 2.84+0.57 108.69+2.93 
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107 ขมิ้นชัน จ านงเภสัชกรรม G18/56 172,800 <0.20 <0.10 1136.57+25.56 
108 มะรุม จ านงเภสัขกรรม G187/56 172,800 1.31+1.01 1.78+1.17 526.50+13.14 
109 ฟ้าทะลายโจร จ านงเภสัชกรรม G178/56 172,800 6.57+1.00 8.96+1.67 1064.81+24.65 
110 พริกไทยด า จ านงเภสัชกรรม G617/55 172,800 2.11+1.36 9.50+0.74 219.87+4.18 
111 ส้มแขก จ านงเภสัชกรรม G212/56 172,800 0.54+0.36 0.31+0.27 290.65+7.46 
112 กวาวเครือขาว จ านงเภสัชกรรม G580/55 172,800 1.49+0.42 5.36+1.36 937.64+21.63 
113 ลูกใต้ใบ จ านงเภสัชกรรม G530/55 172,800 1.89+0.76 3.76+1.26 395.52+10.84 
114 ควาวเครือแดง จ านงเภสัชกรรม G602/55 172,800 <0.20 5.16+0.65 379.13+6.66 
115 ลูกยอ จ านงเภสัขกรรม  G37/56 172,800 <0.20 1.18+0.41 325.34+5.54 
116 ว่านชักมดลูก จ านงเภสัชกรรม G342/56 172,800 0.47+0.24 3.23+1.55 261.78+4.85 
117 กวาวเครือแดง Thai herb บ.ภ.13341 259,200 1.21+0.54 5.43+0.97 674.84+15.32 
118 ขมิ้นชัน Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 0.87+0.44 1.81+0.51 440.15+7.24 
119 หญ้าหนวดแมว Thai herb บ.ภ.13341 172,800 <0.20 2.62+0.59 223.64+4.62 
120 กระเทียม Thai herb บ.ภ.13341 252,000 <0.20 <0.10 437.97+10.00 
121 อบเชยญวน Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 <0.20 <0.10 171.65+5.30 
122 ใบแปะก้วย Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 <0.20 2.87+1.13 336.04+9.28 
123 ขิง Thai Herb บ.ภ.13341 172,800 1.99+1.09 3.85+0.55 223.19+4.39 
124 ดอกค าฝอย Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 3.89+2.16 2.09+0.74 88.29+3.55 
125 ฟ้าทะลายโจร Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 1.68+1.06 2.68+0.52 377.11+6.29 
126 อัญชัน Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 <0.20 1.45+0.50 286.35+5.11 
127 กระชายด า Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 0.97+0.58 1.64+0.92 472.97+11.49 
128 เจียวกู่หลาน Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 9.98+1.22 24.99+1.48 376.66+5.95 
129 ลูกยอ Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 1.60+1.12 0.80+0.37 284.69+4.71 
130 แฮ่ม Thaiherb บ.ภ.13341 338,000 8.12+1.64 11.57+0.79 58.35+2.09 
131 มะระขี้นก Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 4.32+1.49 3.34+0.62 414.16+6.95 
132 บอระเพ็ด Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 5.46+1.74 5.77+0.63 266.91+4.85 
133 พริกไทยด า Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 2.62+0.51 9.10+0.80 518.30+11.81 
134 หญ้ารีแพร์ Thaiherb บ.ภ.13341 216,000 4.08+0.73 7.22+0.89 743.79+17.23 
135 รางจืด Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 1.44+0.85 <0.10 1021.05+23.55 
136 หญ้าปักกิ่ง Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 4.67+0.83 <0.10 1410.56+31.00 
137 ใบมะขามแขก Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 2.36+0.57 <0.10 365.79+9.32 
138 ว่านชักมดลูก Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 0.80+0.59 0.25+0.17 588.76+13.62 
139 ใบบัวบก Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 6.67+1.36 9.62+0.80 305.67+5.37 
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140 เพชรสังฆาต Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 2.76+1.43 6.15+0.66 301.04+5.38 
141 ดีบัว Thaiherb บ.ภ.13341 252,800 0.63+0.54 1.93+0.43 209.36+3.96 
142 เห็ดหลินจือ Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 2.94+1.48 0.76+0.48 91.34+3.63 
143 เหงือกปลาหมอ Thaiherb บ.ภ.13341 252,000 2.74+1.72 4.67+0.55 231.06+4.38 
144 ลูกใต้ใบ Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 0.43+0.29 4.73+1.00 416.72+10.57 
145 รางแดง Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 0.74+0.48 <0.10 135.49+4.73 
146 ผลส้มแขก Thaiherb บ.ภ.13341 252,800 2.81+0.49 3.99+0.73 24.42+0.68 
147 มะขามป้อม Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 0.74+0.52 2.11+0.36 173.29+3.27 
148 กานพลู Thaiherb บ.ภ.13341 252,800 <0.20 1.98+0.46 239.29+4.45 
149 บอระเพ็ด Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 1.21+0.65 6.65+1.02 567.06+13.57 
150 พลูคาว Thaiherb บ.ภ.13341 252,800 2.74+0.87 4.98+1.50 1901.34+41.08 
151 หนุมานประสานกาย Thaiherb บ.ภ.13341 252,800 <0.20 3.63+0.51 301.72+5.27 
152 สบู่เลือด Thaiherb  บ.ภ.13341 252,800 0.91+0.43 <0.10 461.14+10.59 
153 ใบมะรุม Thaiherb  บ.ภ.13342 172,800 0.34+0.14 1.28+0.52 268.35+4.96 
154 ใบหม่อน Thaiherb บ.ภ.13341 259,200 2.14+0.63 5.34+1.00 822.47+18.41 
155 กวาวเครือขาว Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 6.72+0.65 4.41+0.92 325.12+8.63 
156 ใบหญ้านาง Thaiherb บ.ภ.13341 172,800 3.01+0.85 0.84+0.57 384.39+10.72 

157 เจียวภู่หลาน ดร.นิกร ยาอินตา 
อย.50-1-
12256-1-

0001 
172,800 <0.20 3.96+0.55 298.66+5.34 

158 งาขี้ม้อน ตราเจ เอ็ม ธัญพืช 
อย.50-2-
02451-2-

0036 
86,400 1.92+0.69 <0.10 150.04+5.99 

159 หญ้าหนวดแมว ตราดอกปลีด ี G337/43 259,200 1.67+0.72 <0.10 841.35+19.09 
160 ผักคาวตอง ตราดอกปลดี ี G173/50 172,800 4.97+0.91 2.45+1.42 1297.33+29.16 
161 หญ้ารีแพร์ งานสมุนไพร 57 - 86,400 nd 2.71+1.50 406.86+10.48 
162 สมอภิเภก งานสมุนไพร 57 - 86,400 1.29+1.07 <0.10 135.24+3.52 
163 โด่ไม่รูล้้ม งานสมุนไพร 58 - 252,800 4.04+1.56 <0.10 1722.10+36.97 
164 รากสามสิบ งานสมุนไพร 58 - 259,200 4.39+1.74 2.57+0.54 237.99+4.56 
165 ต าแยแมว งานสมุนไพร 58 - 259,200 7.70+0.73 0.48+0.23 1134.17+25.01 
166 มะตูมนิม่ งานสมุนไพร 58 - 86,400 0.68+0.49 <0.10 312.41+8.36 
167 ฟ้าทะลายโจร งานสมุนไพร 58 - 86,400 2.63+1.53 8.80+2.51 232.69+4.90 
168 ก าแพงเจ็ดช้ัน งานสมุนไพร 58 - 86,400 2.99+1.03 0.21+0.13 79.91+6.24 
169 ตากวางขาว งานสมุนไพร 58 - 86,400 <0.20 2.53+0.80 48.81+3.32 
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170 เถาวัลย์เปรียง งานสมุนไพร 58 - 86,400 7.95+2.89 4.35+1.18 110.55+5.11 
171 โด่ไม่รูล้้ม งานสมุนไพร 58 - 252,000 2.44+0.53 13.56+2.01 489.66+12.46 
172 เห็ดหลินจือ สวนเกษตรเมืองงาย - 252,800 <0.20 1.56+0.76 92.80+4.12 
173 ลูกใต้ใบ สิริธรสมุนไพร - 86,400 15.35+2.07 19.95+2.71 843.53+25.05 
174 ขิง สวนส าราญจิตต ์ - 252,800 0.61+0.27 4.73+0.65 436.96+7.36 
175 หัวกระทือ สวนส าราญจิตต ์ - 172,800 3.48+1.08 2.49+1.84 892.60+21.53 
176 กวาวเครือขาว สวนส าราญจิตต ์ - 864,000 2.18+0.84 2.49+1.36 565.59+14.87 
177 มะระขี้นก สวนส าราญจติต ์ - 252,800 2.37+0.46 0.59+0.27 488.60+11.28 
178 ฟ้าทะลายโจร สวนส าราญจติต ์ - 86,400 0.60+0.41 0.81+0.55 333.11+6.30 
179 ใบมะรุม สวนส าราญจติต ์ - 86,400 2.36+0.83 <0.10 559.57+14.92 
180 อบเชย สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.41+0.65 <0.10 135.17+5.64 
181 มะขามป้อม สวนส าราญจติต ์ - 172,800 0.90+0.39 <0.10 291.22+7.22 
182 ดอกค าฝอย สวนส าราญจติต ์ - 288,000 3.77+1.23 <0.10 1501.67+33.67 
183 ปลาไหลเผือก สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 0.76+0.68 3.32+0.95 133.55+5.70 
184 บุกบด สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 0.76+0.56 1.71+0.87 402.83+10.52 
185 มะขามเครือ สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 7.59+2.45 8.10+1.31 114.53+4.91 
186 ข้าวเย็นเหนือ สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 2.97+1.16 3.74+0.64 175.91+4.12 
187 ใบหมีเหม็น สวนส าราญจติต ์ - 86,400 3.07+1.92 1.59+0.85 221.38+4.77 
188 ว่านนางค า สวนส าราญจติต ์ - 86,400 <0.20 1.12+0.56 57.52+41.59 
189 ชาเจ็ดช้างสาร สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.06+0.96 <0.10 142.17+3.44 
190 กระทืบยอด สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.35+0.91 8.15+2.76 121.01+3.78 
191 ดีปลี สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 2.20+0.98 1.16+0.51 243.88+5.00 
192 จ่าว่าน สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.97+1.40 0.18+0.14 160.87+4.39 
193 รางแดง สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.45+0.98 <0.10 28.86+1.34 
194 พริกไทย สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 2.80+0.70 2.78+1.12 58.86+1.60 
195 เทพทาโร สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 0.85+0.72 <0.10 4.83+1.45 
196 กระชายป่า สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 3.70+1.80 2.46+0.81 200.31+5.55 
197 ชุมเห็ดเทศ สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.73+1.14 1.13+0.50 97.17+3.11 
198 หนอนตายยาก สวนส าราญจติต ์ - 86,400 1.82+0.99 1.43+0.94 46.51+1.94 
199 มหาก าลัง สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 <0.20 1.33+0.65 232.81+5.57 
200 กระเทียม สวนส าราญจิตต ์ - 86,400 <0.20 5.94+1.05 213.99+5.15 
201 เกษรบัวหลวง สวนส าราญจิตต ์ - 252,000 1.51+0.73 1.06+0.94 97.59+2.14 
202 โป๊ยกั๊ก สวนส าราญจิตต ์ - 252,000 <0.20 1.01+0.62 43.74+1.06 
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ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร  (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อพืชสมุนไพร ทะเบียนยา 

เวลานับวัด 
(วินาที) 

ปริมาณกัมมันตภาพ +SD (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 

203 โลดทะนง สวนส าราญจติต ์ - 252,000 2.78+0.64 4.41+0.96 20.35+1.17 
204 แห้วหมู สวนส าราญจิตต ์ - 252,000 <0.20 1.32+0.28 47.87+1.62 
205 ตองแตก สวนส าราญจติต ์ - 172,800 3.12+1.34 7.63+0.68 204.05+4.01 
206 ขมิ้นชัน จ.นครราชสมีา - 259,200 1.28+0.89 <0.10 256.51+4.14 
207 ขมิ้นอ้อย จ.นครราชสีมา - 259,200 0.17+0.13 3.14+0.04 312.61+5.03 
208 บัวบก จ.นครราชสมีา - 259,200 0.91+0.76 5.34+0.47 332.44+5.24 
209 รางจืด จ.นครราชสมีา - 259,200 4.52+1.41 1.82+0.38 163.87+6.28 
210 ว่านชักมดลูก จ.นครราชสมีา - 345,600 0.99+0.75 1.46+0.24 167.63+2.83 
211 กวาวเครือขาว จ.นครราชสีมา - 259,200 5.93+1.04 5.56+0.44 98.21+2.11 
212 กวาวเครือแดง จ.นครราชสมีา - 259,200 0.56+0.38 2.53+30.44 233.87+4.27 

 

3.2  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรมิตรี พบว่าปริมาณความเข้มข้นของกัม
มันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K  ในตัวอย่างสมุนไพรที่จัดเก็บมาท้ังหมด 212 ตัวอย่าง พบว่า 

- ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 40K สูงสุดประมาณ 2761.33 Bq/kg ในสมุนไพรผัก
คาวตองซึ่งเป็นสมุนไพรตากแห้งที่เก็บจาก อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และพบว่ามี ปริมาณ 
40K ในตัวอย่างพืชอยู่ในช่วงประมาณ 4.83-2761.33 Bq/kg กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่จาก
การวิเคราะห์ปริมาณ 40K ในตัวอย่างสมุนไพรดังแสดงในรูปที่ 3.1  

- ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra ในสมุนไพร อยู่ในช่วงประมาณ <0.20-181.79 
Bq/kg  และมีค่าสูงสุดประมาณ 181.79 Bq/kg ในตัวอย่างเจียวกู่หลานจากสมุนไพรตากแห้ง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างทางภาคเหนือ กราฟแสดงค่าของ
สถิติความถีจ่ากการวิเคราะห์ปริมาณ 226Ra ในตัวอย่างสมุนไพรดังแสดงในรูปที่ 3.2 

- ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 228Ra ในสมุนไพรยู่ในช่วงประมาณ 0.13-39.62 Bq/kg  
และมีค่าสูงสุดประมาณ 39.62 Bq/kg ในตัวอย่างเจียวกู่หลาน เลขที่ อย.11-108646-1-0037 
จังหวัดสมุทรปราการ (ตราธันยพรสมุนไพร) กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่จากการวิเคราะห์
ปริมาณ 228Ra ในตัวอย่างสมุนไพรดังแสดงในรูปที่ 3.3 

จะเห็นว่าตัวอย่างสมุนไพรที่พบปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงเป็นสมุนไพรประเภทใช้ป้องกัน
และรักษาโรค และสมุนไพรที่มีผลต่อการโภชนาการ 
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รูปที่ 3.1 การแจกแจงความถี่ของความเข้มข้นกัมมันตภาพ 40K ในพืชสมุนไพรที่วิเคราะห์ 
ด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรี 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 การแจกแจงความถี่ของความเข้มข้นกัมมันตภาพ 226Ra ในพืชสมุนไพรที่วิเคราะห์ 
ด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรี 
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รูปที่ 3.3 การแจกแจงความถี่ของความเข้มข้นกัมมันตรังสี 228Ra ในพืชสมุนไพรที่วิเคราะห์ 
ด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรี 

 
3.1.2 การวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร โดยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี 

 ในงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรีในการวิเคราะห์ความเข้มข้นรังสีของโพโลเนียม-
210 (210Po) ในตัวอย่างสมุนไพร ตามวิธีการของ Carpenter, R., Bennett, J.T., Peterson (1981) 
โดยท าการคัดเลือกจากตัวอย่างบางตัวอย่างที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติสูง เพ่ือส่งไป
วิเคราะห์ ณ งานบริการสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  ทางคณะผู้วิจัยได้ส่งตัวอย่าง
สมุนไพรที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติสูง จ านวน 40 ตัวอย่าง ผลการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 
3.2 

 จากผลการวิเคราะห์  210Po ในตัวอย่างสมุนไพร โดยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี  พบว่ามี
ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Po อยู่ในช่วง 0.32-47.13 Bq/kg และมีค่าสูงสุด 47.13 Bq/kg 
ในตัวอย่างใบแปะก้วย (ตราธันยพรสมุนไพร) ทะเบียนยา G771/45 กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่จาก
การวิเคราะห์ปริมาณ 228Ra ในตัวอย่างสมุนไพรดังแสดงในรูปที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.2 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร โดยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี 
ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา ปริมาณกัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) 

1 พริกไทยด า ธันยพรสมุนไพร G35/45 3.21+0.09 

2 กวาวเครือขาว ธันยาพรสมุนไพร G198/45 11.27+0.36 

3 ใบแปะก้วย ธันยพรสมุนไพร G771/45 47.13+1.19 

4 ว่านชักมดลูก ธันยาพรสมุนไพร G272/50 7.55+0.29 

5 บัวบก ธันยพรสมุนไพร G673/46 2.20+0.07 

6 ขมิ้นชัน อุทัยประสิทธ์ิ G1/47  2.85+0.08 

7 ฟ้าทะลายโจร อุทัยประสิทธ์ิ G2/47 0.32+0.02 

8 ฟ้าทะลายโจร สงขลา G39/37 4.96+0.14 

9 ขิง อภัยภูเบศร ์ G365/51 0.32+0.02 

10 ขมิ้นชัน อภัยภูเบศร ์ G811/53 2.15+0.16 

11 เพชรสังฆาต อภยัภูเบศร ์ G175/46 2.20+0.07 

12 หญ้าปักกิ่ง อภัยภูเบศร ์ G187/47 25.75+0.67 

13 ฟ้าทะลายโจร อภัยภูเบศร ์ G1/54 0.50+0.02 

14 มะระขี้นก  อภัยภูเบศร ์ G442/46 0.55+0.06 

15 เถาวัลย์เปรียง อภัยภูเบศร ์ G224/46 6.27+0.23 

16 เพกา อภัยภูเบศร ์ G233/46 1.91+0.10 

17 ใบบัวบก Thai Herb บ.ภ.13341 15.35+0.53 

18 ดอกค าฝอย Thai Herb บ.ภ.13341 12.60+0.32 

19 หญ้ารีแพร์ Thai Herb บ.ภ.13341 14.84+0.35 

20 ดีบัว Thai Herb บ.ภ.13341 2.25+0.16 

21 เห็ดหลินจือ Thai Herb บ.ภ.13341 0.90+0.08 

22 มะขามป้อม Thai Herb บ.ภ.13341 5.68+0.16 

23 ลูกยอ Thai Herb บ.ภ.13341 1.01+0.11 

24 หญ้าปักกิ่ง Thai Herb บ.ภ.13341 16.71+0.34 

25 กระเทียม Thai Herb บ.ภ.13341 0.37+0.10 

26 ลูกไต้ใน Thai Herb บ.ภ.13341 3.52+0.13 

27 ว่านชักมดลูก Thai Herb บ.ภ.13341 0.50+0.02 

28 บอระเพ็ด Thai Herb บ.ภ.13341 17.00+0.32 

29 อบเชย  สวนส าราญจิตต ์ - 1.53+0.11 
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ตารางที่ 3.2 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร โดยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา ปริมาณกัมมันตภาพ +SD (Bq/kg) 

30 โป้วกั๊ก สวนส าราญจติต ์ - 20.88+0.53 

31 เจียวกู่หลาน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - 42.91+0.63 

32 ว่านชักมดลูก เชียงใหม ่ - 3.09+0.19 

33 รากสามสิบ อภัยภูเบศร ์ - 13.54+0.39 

34 หญ้ายุ่ม อภยัภูเบศร ์ - 11.41+0.41 

35 ว่านชักมดลูก นครราชสีมา - 1.05+0.05 

36 รางจืด นครราชสีมา - 4.57+0.12 

37 ขมิ้นชัน นครราชสีมา - 1.71+0.08 

38 ใบบัวบก นครราชสีมา - 6.40+0.17 

39 กวาวเครือแดง นครราชสีมา - 4.85+0.18 

40 กวาวเครือขาว นครราชสีมา - 16.65+0.45 

 
 
 

 
รูปที่ 3.4 การแจกแจงความถี่ของความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Po ในพืชสมุนไพรที่วิเคราะห์ 

ด้วยเทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรี 
 
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรที่ตัวอย่างท่ีศึกษาในปีที่ 1  
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คณะวิจัยได้ท าการค านวณปริมาณรังสีที่บุคคลจะได้รับจากการบริโภคสมุนไพร โดย
ค านวนได้จากสมการต่อไปนี้ 

Eave = Ip x DCFing x Ahp                  

Eave  =  ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรเฉลี่ยต่อปี 
DCFing =  ค่าคงที่ส าหรับการค านวนปริมาณรังสี ส าหรับสารกัมมันตภาพรังสีแต่ละชนิด 

ส าหรับผู้ใหญ่ (UNSCEAR 2000)ได้แก่ 
   226Ra = 4.5x10-5 mSv Bq-1,  
  228Ra = 2.3 x 10-4 mSv Bq-1    
     40K = 6.2 x 10-6 mSv Bq-1       

Ip        =  อัตราการบริโภคของ NORM ในสมุนไพรนั้น ๆ เช่นหากต้องรับประทาน 3 
แคปซูล ก่อนอาหาร 3 ครั้ง (1 แคปซูล = 300 มิลลิกรัม) ฉะนั้นถ้าบริโภคเป็น
เวลา 1 ปี ค่า Ip = 0.3285 กิโลกรัม/ปี 

Ahp       = ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในสมุนไพร 
 

ผลวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีจากการบริโภคพืชสมุนไพรจ านวน 212 ตัวอย่างที่ที่เก็บมาในปี
ที่ 1   แสดงในตาราง 3.3  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีจากการบริโภคสาร
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างพืชสมุนไพร 61% อยู่ในช่วง 0.00004 - 0.054 mSv y-1 แผนภูมิวง
แสดงปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างพืชสมุนไพรจาก
งานวิจัยนี้แสดงในรูปที่ 3.5 พบว่าพืชสมุนไพรที่มีปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคต่อปีสูงสุด (0.054 mSv 
y-1) คือ สมุนไพรตากแห้งเจียวกู่หลาน จากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสมุนไพรตากแห้ง 
และเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณ226Ra สูงกว่าพืชสมุนไพรอ่ืน 
และคณะวิจัยได้ท าการสังเคราะห์ปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีจากส่วนต่างๆของสมุนไพร พบว่า ส่วนที่ใช้ใบมา
ท าสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจรและเจียวกู่หลาน) จะมีปริมาณรังสีที่ได้รับอยู่ในช่วง  0.0146- 0.29 mSv y-1 ลอง
ลงมาคือ ส่วนที่ใช้ตั้งต้น (ลูกใต้ใบและคาวตอง) และ เหง้า (ขมิ้น) โดยจะมีปริมาณการได้รับอยู่ในช่วง   
0.01- 0.139 mSv y-1     
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รปูที่ 3.5 แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของช่วงปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีจากการบริโภคสารกัมมันตรังสี
ตามธรรมชาติในตัวอย่างพืชสมุนไพรส าหรับงานวิจัยนี้ 

 
 

 ตารางที่ 3.3 ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรที่ตัวอย่างที่ศึกษาในเฟสที่ 1  จ านวน 212 ตัวอย่าง 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
1 หมามุ่ย จ.ลพบุร ี วสช.1-16-04/1-0012 0.0049 ± 0.0000 
2 ฟ้าทะลายโจร จ.สงขลา G39/37 0.0138 ± 0.0003 
3 ขมิ้นชัน อุทัยประสิทธ์ิ  G1/47 (ปจ) 0.0253 ± 0.0006 
4 อบเชย อุทัยประสิทธ์ิ  G495/50 0.0014 ± 0.0002 
5 ฟ้าทะลายโจร อุทัยประสิทธ์ิ  G2/47 (ปจ) 0.0135 ± 0.0004 
6 กระเทียม อุทัยประสิทธ์ิ  G37/51 0.0036 ± 0.0003 
7 ขมิ้นชัน วุฒิธรรมเวช G565/45 0.0063 ± 0.0002 
8 หญ้าหนวดแมว วุฒิธรรมเวช G211/45 0.0035 ± 0.0002 
9 ฟ้าทะลายโจร วุฒิธรรมเวช G144/45 0.0085 ± 0.0003 
10 กระชายด า ดอนขุนห้วย G165/49 0.0048 ± 0.0002 
11 ขมิ้นชัน ปัญจศร ี G47/50 0.0110 ± 0.0003 
12 ขมิ้นชัน วีแคป์ G829/47 0.0092 ± 0.0002 
13 ขมิ้นชัน อ้วยอ้นอัน G19/41 0.0016 ± 0.0001 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
14 หญ้ายุ่ม อภยัภูเบศร  - 0.0064 ± 0.0001 
15 ลูกยอ อภัยภเูบศร  G676/45 0.0067 ± 0.0002 
16 ดีบัว อภัยภูเบศร  - 0.0016 ± 0.0001 
17 หญ้าปักกิ่ง อภัยภูเบศร  G187/47 0.0107 ± 0.0003 
18 ขมิ้นชัน อภัยภูเบศร  G811/53 0.0070 ± 0.0002 
19 รากสามสิบ อภัยภูเบศร - 0.0062 ± 0.0001 
20 เพชรสังฆาต อภยัภูเบศร G175/46 0.0122 ± 0.0003 
21 ขิง อภัยภูเบศร G365/51 0.0113 ± 0.0004 
22 มะระขี้นก อภยัภูเบศร G442/46 0.0210 ± 0.0004 
23 ใบบัวบก อภัยภูเบศร G696/45 0.0031 ± 0.0001 
24 บอระเพ็ด อภยัภูเบศร G318/46 0.0018 ± 0.0001 
25 เพกา อภัยภูเบศร G233/46 0.0108 ± 0.0003 
26 ฟ้าทะลายโจร อภัยภูเบศร G1/54 0.0258 ± 0.0009 
27 ยาแคปซูลเถาวัลยเ์ปรียง อภัยภูเบศร G224/46 0.0054 ± 0.0003 
28 ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ชุมชนปฐมอโศก G1163/47 0.0052 ± 0.0002 

29 
พริกไทยด า ธันยพรสมุนไพร  
จ.สมุทรปราการ 

G35/45 0.0054 ± 0.0001 

30 
รางจืด ธันยพรสมุนไพร  
จ.สมุทรปราการ 

G232/43 0.0021 ± 0.0001 

31 ว่านชักมดลูก ธันยพรสมุนไพร  G272/50 0.0030 ± 0.0001 
32 ขิง ธันยพรสมุนไพร จ.สมุทรปราการ G241/50 0.0111 ± 0.0003 
33 ใบแปะก๊วย ธันยพรสมุนไพร  G771/45 0.0048 ± 0.0001 
34 กวาวเครือขาว ธันยพรสมุนไพร G198/45 0.0012 ± 0.0000 
35 บัวบก ธัยพรสมุนไพร G673/46 0.0115 ± 0.0002 

36 มะรุม ธันยพรสมุนไพร 
อย.11-1-08646-1-

0032 
0.0060 ± 0.0002 

37 ดอกค าฝอย ธันยพรสมุนไพร G366/50 0.0021 ± 0.0001 
38 มะขามแขก ธันยพรสมุนไพร G290/45 0.0049 ± 0.0023 
39 ฟ้าทะลายโจร ธันยพรสมุนไพร G293/45 0.0062 ± 0.0002 

40 เจียวภู่หลาน ธันยาพรสมุนไพร 
อย.11-108646-1-

0037 
0.0245 ± 0.0004 

41 เหงือกปลาหมอ ธันยพรสมุนไพร G117/45 0.0045 ± 0.0003 
42 อบเชย จ านงเภสัชกรรม G8/56 0.0033 ± 0.0001 
43 ขมิ้นชัน จ านงเภสัชกรรม G18/56 0.0095 ± 0.0002 
44 มะรุม จ านงเภสัขกรรม G187/56 0.0035 ± 0.0002 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
45 ฟ้าทะลายโจร จ านงเภสัชกรรม G178/56 0.0211 ± 0.0006 
46 พริกไทยด า จ านงเภสัชกรรม G617/55 0.0038 ± 0.0001 
47 ส้มแขก จ านงเภสัชกรรม G212/56 0.0008 ± 0.0000 
48 กวาวเครือขาว จ านงเภสัชกรรม G580/55 0.0014 ± 0.0000 
49 ลูกใต้ใบ จ านงเภสัชกรรม G530/55 0.0061 ± 0.0003 
50 ควาวเครือแดง จ านงเภสัชกรรม G602/55 0.0011 ± 0.0000 
51 ว่านชักมดลูก จ านงเภสัชกรรม G342/56 0.0031 ± 0.0001 
52 ลูกยอ จ านงเภสัชกรรม G37/56 0.0023 ± 0.0002 
53 กวาวเครือแดง Thai herb บ.ภ.13341 0.0068 ± 0.0002 
54 ขมิ้นชัน Thaiherb บ.ภ.13341 0.0069 ± 0.0002 
55 หญ้าหนวดแมว Thai herb บ.ภ.13341 0.0058 ± 0.0003 
56 กระเทียม Thai herb บ.ภ.13341 0.0045 ± 0.0001 
57 อบเชยญวน Thaiherb บ.ภ.13341 0.0006 ± 0.0000 
58 ใบแปะก้วย Thaiherb บ.ภ.13341 0.0044 ± 0.0003 
59 ขิง Thai Herb บ.ภ.13341 0.0050 ± 0.0002 
60 ดอกค าฝอย Thaiherb บ.ภ.13341 0.0034 ± 0.0002 
61 ฟ้าทะลายโจร Thaiherb บ.ภ.13341 0.0077 ± 0.0002 
62 อัญชัน Thaiherb บ.ภ.13341 0.0024 ± 0.0001 
63 กระชายด า Thaiherb บ.ภ.13341 0.0047 ± 0.0002 
64 เจียวกู่หลาน Thaiherb บ.ภ.13341 0.0327 ± 0.0005 
65 ลูกยอ Thaiherb บ.ภ.13341 0.0045 ± 0.0002 
66 แฮ่ม Thaiherb บ.ภ.13341 0.0116 ± 0.0002 
67 มะระขี้นก Thaiherb บ.ภ.13341 0.0089 ± 0.0002 
68 บอระเพ็ด Thaiherb บ.ภ.13341 0.0078 ± 0.0002 
69 พริกไทยด า Thaiherb บ.ภ.13341 0.0033 ± 0.0001 
70 หญ้ารีแพร์ Thaiherb บ.ภ.13341 0.0118 ± 0.0003 
71 รางจืด Thaiherb บ.ภ.13341 0.0074 ± 0.0002 
72 หญ้าปักกิ่ง Thaiherb บ.ภ.13341 0.0073 ± 0.0001 
73 ใบมะขามแขก Thaiherb บ.ภ.13341 0.0027 ± 0.0001 
74 ว่านชักมดลูก Thaiherb บ.ภ.13341 0.0066 ± 0.0002 
75 ใบบัวบก Thaiherb บ.ภ.13341 0.0114 ± 0.0002 
76 เพชรสังฆาต Thaiherb บ.ภ.13341 0.0151 ± 0.0004 
77 ดีบัว Thaiherb บ.ภ.13341 0.0020 ± 0.0001 
78 เห็ดหลินจือ Thaiherb บ.ภ.13341 0.0007 ± 0.0000 
79 เหงือกปลาหมอ Thaiherb บ.ภ.13341 0.0030 ± 0.0001 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
80 ลูกใต้ใบ Thaiherb บ.ภ.13341 0.0065 ± 0.0003 
81 รางแดง Thaiherb บ.ภ.13341 0.0011 ± 0.0000 
82 ผลส้มแขก Thaiherb บ.ภ.13341 0.0020 ± 0.0001 
83 มะขามป้อม Thaiherb บ.ภ.13341 0.0020 ± 0.0001 
84 กานพลู Thaiherb บ.ภ.13341 0.0031 ± 0.0001 
85 บอระเพ็ด Thaiherb บ.ภ.13341 0.0046 ± 0.0001 
86 พลูคาว Thaiherb บ.ภ.13341 0.0175 ± 0.0005 
87 หนุมานประสานกาย Thaiherb บ.ภ.13341 0.0032 ± 0.0001 
88 สบู่เลือด Thaiherb  บ.ภ.13341 0.0034 ± 0.0001 
89 ใบมะรุม Thaiherb  บ.ภ.13342 0.0043 ± 0.0002 
90 ใบหม่อน Thaiherb บ.ภ.13343 0.0154 ± 0.0012 
91 กวาวเครือขาว Thaiherb บ.ภ.13344 0.0013 ± 0.0001 
92 ใบหญ้านาง Thaiherb บ.ภ.13345 0.0007 ± 0.0001 

93 
เจียวภู่หลาน ดร.นิกร ยาอินตา 
(เชียงใหม่) 

อย.50-1-12256-1-
0001 

0.0050 ± 0.0001 

94 
งาขี้ม้อน ตราเจ เอ็ม ธญัพืช 
(เชียงใหม่) 

อย.50-2-02451-2-
0036 

0.0024 ± 0.0003 

95 
หญ้าหนวดแมว ตราดอกปลีดี 
(ล าปาง) 

G337/43 0.0037 ± 0.0002 

96 ผักคาวตอง ตราดอกปลดีี (ล าปาง) G173/50 0.0073 ± 0.0007 
97 หญ้ารีแพร์ งานสมุนไพร 57 - 0.0048 ± 0.0004 
98 สมอภิเภก งานสมุนไพร 57 - 0.0007 ± 0.0002 
99 โด่ไม่รูล้้ม งานสมุนไพร 58 - 0.0086 ± 0.0078 
100 รากสามสิบ งานสมุนไพร 58 - 0.0026 ± 0.0004 
101 ต าแยแมว งานสมุนไพร 58 - 0.0035 ± 0.0001 
102 มะตูมนิม่ งานสมุนไพร 58 - 0.0023 ± 0.0002 
103 ก าแพงเจ็ดช้ัน งานสมุนไพร 58 - 0.0045 ± 0.0010 
104 ฟ้าทะลายโจร งานสมุนไพร 58 - 0.0008 ± 0.0002 
105 ตากวางขาว งานสมุนไพร 58 - 0.0011 ± 0.0003 
106 เถาวัลย์เปรียง งานสมุนไพร 58 - 0.0052 ± 0.0010 
107 โด่ไม่รูล้้ม งานสมุนไพร 58 - 0.0095 ± 0.0010 
108 เห็ดหลินจือ สวนเกษตรเมืองงาย - 0.0006 ± 0.0001 
109 ลูกใต้ใบ สิริธรสมุนไพร - 0.0255 ± 0.0076 
110 ตองแตก สวนส าราญจติต ์ - 0.0014 ± 0.0001 
111 ชิงซี่ สวนส าราญจิตต ์ - 0.0077 ± 0.0002 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
112 ลูกยอบดผง สวนส าราญจติต ์ - 0.0068 ± 0.0004 

113 
ว่านขุดทองแท้/ว่านร่อนทอง สวน
ส าราญจิตต ์

- 0.0009 ± 0.0000 

114 หญ้านางแดง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0060 ± 0.0001 
115 ว่านทรหด สวนส าราญจิตต ์ - 0.0046 ± 0.0002 
116 ฝาง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0068 ± 0.0057 
117 รากสามสิบ สวนส าราญจติต ์ - 0.0013 ± 0.0002 
118 เมลด็หมามุ่ย สวนส าราญจิตต ์ - 0.0023 ± 0.0001 
119 รากขัดบอน สวนส าราญจิตต ์ - 0.0114 ± 0.0004 
120 บอระเพ็ด สวนส าราญจติต ์ - 0.0036 ± 0.0007 
121 เถาวัลย์เปรียง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0064 ± 0.0010 
122 มะหาด สวนส าราญจติต ์ - 0.0061 ± 0.0008 
123 เหงือกปลาหมอ สวนส าราญจติต ์ - 0.0025 ± 0.0003 
124 ว่านงาช้าง สวนส าราญจติต ์ - 0.0018 ± 0.0004 
125 ขมิ้นขาว สวนส าราญจติต ์ - 0.0006 ± 0.0002 
126 สาวน้อยตกเตียง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0048 ± 0.0011 
127 กระเจี๊ยบแดง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0037 ± 0.0011 
128 ว่านเอ็นเหลือง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0016 ± 0.0002 
129 มหาเมฆ สวนส าราญจิตต ์ - 0.0009 ± 0.0002 
130 กระพังโหม สวนส าราญจติต ์ - 0.0003 ± 0.0002 
131 กระชายด า สวนส าราญจติต ์ - 0.0034 ± 0.0009 
132 ขิง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0001 ± 0.0001 
133 หัวกระทือ สวนส าราญจิตต ์ - 0.0044 ± 0.0008 
134 กวาวเครือขาว สวนส าราญจิตต ์ - 0.0010 ± 0.0003 
135 มะระขี้นก สวนส าราญจติต ์ - 0.0010 ± 0.0004 
136 ฟ้าทะลายโจร สวนส าราญจติต ์ - 0.0013 ± 0.0002 
137 ใบมะรุม สวนส าราญจติต ์ - 0.0089 ± 0.0012 
138 อบเชย สวนส าราญจติต ์ - 0.0056 ± 0.0017 
139 มะขามป้อม สวนส าราญจติต ์ - 0.0079 ± 0.0004 
140 ดอกค าฝอย สวนส าราญจติต ์ - 0.0017 ± 0.0001 
141 ปลาไหลเผือก สวนส าราญจิตต ์ - 0.0002 ± 0.0000 
142 บุกบด สวนส าราญจิตต ์ - 0.0048 ± 0.0002 
143 มะขามเครือ สวนส าราญจิตต ์ - 0.0049 ± 0.0020 
144 ข้าวเย็นเหนือ สวนส าราญจิตต ์ - 0.0062 ± 0.0015 
145 ใบหมีเหม็น สวนส าราญจติต ์ - 0.0036 ± 0.0003 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
146 ว่านนางค า สวนส าราญจติต ์ - 0.0006 ± 0.0001 
147 ชาเจ็ดช้างสาร สวนส าราญจติต ์ - 0.0029 ± 0.0002 
148 กระทืบยอด สวนส าราญจติต ์ - 0.0006 ± 0.0001 
149 เกษรบัวหลวง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0012 ± 0.0005 
150 โป๊ยกั๊ก สวนส าราญจิตต ์ - 0.0024 ± 0.0001 
151 โลดทะนง สวนส าราญจติต ์ - 0.0024 ± 0.0002 
152 แห้วหม ูสวนส าราญจิตต ์ - 0.0106 ± 0.0029 
153 ดีปลี สวนส าราญจิตต ์ - 0.0005 ± 0.0001 
154 จ่าว่าน สวนส าราญจติต ์ - 0.0023 ± 0.0001 
155 รางแดง สวนส าราญจติต ์ - 0.0027 ± 0.0001 
156 พริกไทย สวนส าราญจิตต ์ - 0.0051 ± 0.0011 
157 เทพทาโร สวนส าราญจิตต ์ - 0.0012 ± 0.0001 
158 กระชายป่า สวนส าราญจิตต ์ - 0.0016 ± 0.0001 
159 ชุมเห็ดเทศ สวนส าราญจติต ์ - 0.0013 ± 0.0005 
160 หนอนตายยาก สวนส าราญจติต ์ - 0.0011 ± 0.0005 
161 มหาก าลัง สวนส าราญจิตต ์ - 0.0023 ± 0.0004 
162 กระเทียม สวนส าราญจิตต ์ - 0.0007 ± 0.0001 

163 
บอระเพ็ด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง 

- 0.0018 ± 0.0001 

164 แห้ม จังหวัดล าปาง - 0.0000 ± 0.0000 
165 หัวข้าวเอ็นเหนือเอ็นใต้ จ. พะเยา - 0.0006 ± 0.0001 
166 ดอกค าฝอย จ. พะเยา - 0.0012 ± 0.0001 
167 ยาเอ็นยืด จ. พะเยา - 0.0083 ± 0.0022 
168 อัญชัญ จ. พะเยา - 0.0054 ± 0.0004 
169 เชียงดา จ. พะเยา - 0.0065 ± 0.0003 
170 หญ้าหวาน จ. พะเยา - 0.0004 ± 0.0000 
171 หญ้าดอกขาว จ. พะเยา - 0.0061 ± 0.0003 
172 รางจืด จ. พะเยา - 0.0049 ± 0.0002 

173 
บอระเพ็ด อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

- 0.0034 ± 0.0002 

174 เอ็นยืด อ าเภอพาน จ. เชียงราย - 0.0107 ± 0.0006 
175 คาวตอง อ าเภอพาน จ.เชียงราย - 0.0187 ± 0.0011 
176 รางจืด อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย - 0.0044 ± 0.0003 

177 
ชาแก้ป่าช้า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จ. เชียงราย 

- 0.0108 ± 0.0015 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 

178 
เหงือกปลาหมอ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

- 0.0125 ± 0.0006 

179 
เจียวกู่หลาน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

- 0.0539 ± 0.0057 

180 ชาอัสสัม อ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ - 0.0016 ± 0.0002 
181 ว่านชักมดลูก จ.เชียงใหม ่ - 0.0056 ± 0.0003 
182 ฟ้าทะลายโจร จ.เชียงใหม ่ - 0.0500 ± 0.0118 
183 กวาวเครือขาว จ.เชียงใหม ่ - 0.0079 ± 0.0008 
184 ไพล จ.เชียงใหม ่ - 0.0050 ± 0.0002 
185 กระชายด า จ.เชียงใหม ่ - 0.0079 ± 0.0019 
186 ผักเชียงดา จ.เชียงใหม ่ - 0.0068 ± 0.0020 
187 รางจืด จ.เชียงใหม ่ - 0.0024 ± 0.0002 
188 หญ้าหวาน จ.เชียงใหม ่ - 0.0004 ± 0.0000 
189 หญ้าปักกิ่ง จ.เชียงใหม ่ - 0.0044 ± 0.0001 
190 หญ้าหนวดแมว จ.เชียงใหม ่ - 0.0042 ± 0.0002 
191 รากหญ้านาง จ.เชียงใหม่ - 0.0000 ± 0.0000 
192 พญามือเหล็ก จ.เชียงใหม ่ - 0.0001 ± 0.0001 
193 ลูกผักชี จ.เชียงใหม ่ - 0.0020 ± 0.0001 
194 สะค้าน จ.เชียงใหม่ - 0.0025 ± 0.0002 
195 ชะพลู จ.เชียงใหม ่ - 0.0043 ± 0.0002 
196 หญ้าฮ่อมเกียว จ.เชียงใหม ่ - 0.0046 ± 0.0002 
197 ทองพันช่ัง จ.เชียงใหม่ - 0.0036 ± 0.0002 
198 เพชรสังฆาต จ.เชียงใหม ่ - 0.0100 ± 0.0030 
199 ได่ไม่รูล้้ม จ.เชียงใหม ่ - 0.0265 ± 0.0036 
200 สมอเทศ จ.เชียงใหม ่ - 0.0081 ± 0.0019 
201 แห้วหมู จ.เชียงใหม ่ - 0.0010 ± 0.0001 
202 กระเจี๊ยบแดง จ.เชียงใหม ่ - 0.0027 ± 0.0001 
203 ลูกใต้ใบ จ.เชียงใหม ่ - 0.0174 ± 0.0034 
204 ขมิ้น จ.เชียงใหม ่ - 0.0314 ± 0.0079 
205 กวาวเครือแดง จ.เชียงใหม ่ - 0.0011 ± 0.0001 
206 ขมิ้นชัน จ.นครราชสมีา - 0.0032 ± 0.0001 
207 ขมิ้นอ้อย จ.นครราชสีมา - 0.0073 ± 0.0001 
208 บัวบก จ.นครราชสมีา - 0.0026 ± 0.0001 
209 รางจืด จ.นครราชสมีา - 0.0031 ± 0.0001 
210 ว่านชักมดลูก จ.นครราชสมีา - 0.0014 ± 0.0000 
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ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง ทะเบียนยา 
ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภค ± SD 

(mSv/year) 
211 กวาวเครือขาว จ.นครราชสีมา - 0.0009 ± 0.0000 
212 กวาวเครือแดง จ.นครราชสมีา - 0.0010 ± 0.0000 

 

   ตารางที่ 3.4  ปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีจากการบริโภคแยกตามส่วนต่าง ๆของพืชสมุนไพร 

ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 

1 
หมามุ่ย จ.ลพบุร ี

เมลด็ 0.0042 ± 0.0002 
เมลด็หมามุ่ย สวนส าราญจิต 

2 

พริกไทยด า จ านงเภสัชกรรม 

เมลด็ 0.0040 ± 0.0003 
พริกไทยด า Thaiherb 
พริกไทย สวนส าราญจิตต ์

พริกไทยด า ธันยพรสมุนไพร จ.สมทุรปราการ 

3 ลูกผักชี จ.เชียงใหม ่ เมลด็ 0.0020 ± 0.0001 

4 

ดอกค าฝอย ธันยพรสมุนไพร 

 ดอก 0.0045 ± 0.0003 
ดอกค าฝอย Thaiherb 

ดอกค าฝอย จ. พะเยา 
ดอกค าฝอย สวนส าราญจติต ์

5 
กระเจี๊ยบแดง จ.เชียงใหม ่

ดอก 0.0025 ± 0.0000 
กระเจี๊ยบแดง สวนส าราญจิต 

6 
เห็ดหลินจือ Thaiherb 

ดอก 0.0007 ± 0.0000 
เห็ดหลินจือ สวนเกษตรเมืองงาย 

7 
อัญชัน Thaiherb 

ดอก 0.0035 ± 0.0002 
อัญชัญ จ. พะเยา 

8 ใบหม่อน Thaiherb ใบ 0.0154 ± 0.0012 

9 กระพังโหม สวนส าราญจติต ์ ใบ 0.0012 ± 0.0001 

10 

หญ้ารีแพร์ Thaiherb 

ใบ 0.0061 ± 0.0005 หญ้ายุ่ม อภยัภูเบศร 
หญ้ารีแพร์ งานสมุนไพร 58 

11 

ฟ้าทะลายโจร จ.สงขลา 

ใบ 0.0146 ± 0.0033 
ฟ้าทะลายโจร อุทัยประสิทธ์ิ 

ฟ้าทะลายโจร วุฒิธรรมเวช 
ฟ้าทะลายโจร อภัยภูเบศร 

ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ชุมชนปฐมอโศก 
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ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 
ฟ้าทะลายโจร ธันยพรสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจร จ านงเภสัชกรรม 

ฟ้าทะลายโจร Thaiherb 
ฟ้าทะลายโจร จ.เชียงใหม ่
ฟ้าทะลายโจร งานสมุนไพร 58 

ฟ้าทะลายโจร สวนส าราญจติต ์

12 

หญ้าหนวดแมว จ.เชียงใหม ่

ใบ 0.0043 ± 0.0003 
หญ้าหนวดแมว วุฒิธรรมเวช 
หญ้าหนวดแมว Thai herb 

หญ้าหนวดแมว ตราดอกปลีด ี

13 

มะรุม ธันยพรสมุนไพร 

ฝัก ใบ 0.0052 ± 0.0001 
มะรุม จ านงเภสัขกรรม 
ใบมะรุม Thaiherb 

ใบมะรุม สวนส าราญจติต ์

14 

เจียวกู่หลาน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ใบ 0.0290 ± 0.0024 
เจียวภู่หลาน ธันยาพรสมุนไพร 
เจียวกู่หลาน Thaiherb 

เจียวภู่หลาน ดร.นิกร ยาอินตา 

15 

เหงือกปลาหมอ ธันยพรสมุนไพร 

ใบ 0.0056 ± 0.0003 
เหงือกปลาหมอ Thaiherb 
เหงือกปลาหมอ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 
เหงือกปลาหมอ สวนส าราญจติต ์

16 

รางจืด ธันยพรสมุนไพร จ.สมุทรปราการ 

ใบ 0.0040 ± 0.0001 

รางจืด Thaiherb 
รางจืด อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

รางจืด จ. พะเยา 
รางจืด จ.นครราชสมีา 

รางจืด จ.เชียงใหม ่

17 
เชียงดา จ. พะเยา 

ใบ 0.0066 ± 0.0012 
ผักเชียงดา จ.เชียงใหม ่

18 กระทืบยอด สวนส าราญจติต ์ ใบ 0.0037 ± 0.0011 

19 ชาอัสสัม อ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ใบ 0.0016 ± 0.0002 

20 ทองพันช่ัง จ.เชียงใหม่ ใบ 0.0036 ± 0.0002 
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ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 

21 ชิงซี่ สวนส าราญจิตต ์ ใบ 0.0056 ± 0.0017 

22 
ใบแปะก๊วย ธันยพรสมุนไพร 

ใบ 0.0026 ± 0.0001 
ใบแปะก้วย Thaiherb 

23 

มะขามแขก ธันยพรสมุนไพร 

ใบ 0.0016 ± 0.0011 
ส้มแขก จ านงเภสัชกรรม 

ใบมะขามแขก Thaiherb 
ผลส้มแขก Thaiherb 

24 
รางแดง Thaiherb 

ใบ 0.0006 ± 0.0001 
รางแดง สวนส าราญจติต ์

25 
หญ้าหวาน จ.เชียงใหม ่

ใบ 0.0004 ± 0.0000 
หญ้าหวาน จ. พะเยา 

26 หนุมานประสานกาย Thaiherb ใบ 0.0020 ± 0.0001 

27 พญามือเหล็ก จ.เชียงใหม ่ ใบ 0.0001 ± 0.0001 

28 ชะพลู จ.เชียงใหม ่ ใบ 0.0043 ± 0.0002 

29 หญ้าฮ่อมเกียว จ.เชียงใหม ่ ใบ 0.0046 ± 0.0002 

30 ชุมเห็ดเทศ สวนส าราญจติต ์ ใบ 0.0010 ± 0.0003 

31 ใบหมีเหม็น สวนส าราญจติต ์ ใบ 0.0018 ± 0.0004 

32 หญ้านางแดง สวนส าราญจิตต ์ ใบ 0.0002 ± 0.0000 

33 ชาแก้ป่าช้า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ใบ 0.0108 ± 0.0015 

34 ชาเจ็ดช้างสาร สวนส าราญจติต์ ใบ 0.0048 ± 0.0011 

35 

ลูกยอ อภัยภเูบศร 

ผล 0.0047 ± 0.0001 
ลูกยอ จ านงเภสัขกรรม 

ลูกยอ Thaiherb 
ลูกยอบดผง สวนส าราญจติต ์

36 
มะระขี้นก อภยัภูเบศร 

ผล 0.0105 ± 0.0001 มะระขี้นก Thaiherb 

มะระขี้นก สวนส าราญจติต ์

37 งาขี้ม้อน ตราเจ เอ็ม ธัญพืช ผล 0.0024 ± 0.0003 

38 
มะขามป้อม Thaiherb 

ผล 0.0017 ± 0.0000 
มะขามป้อม สวนส าราญจติต ์

39 กานพลู Thaiherb ผล 0.0021 ± 0.0001 

40 สมอเทศ จ.เชียงใหม ่ ผล 0.0081 ± 0.0019 

41 มะตูมนิม่ งานสมุนไพร 58 ผล 0.0023 ± 0.0002 
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ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 

42 โป๊ยกั๊ก สวนส าราญจิตต ์ ผล 0.0011 ± 0.0005 

43 ดีปลี สวนส าราญจิตต ์ ผล 0.0016 ± 0.0002 

44 สมอภิเพก งานสมุนไพร 57 ผล 0.0007 ± 0.0002 

45 เพกา อภัยภูเบศร ฝัก 0.0062 ± 0.0003 

46 

อบเชย สวนส าราญจติต ์

เปลือกต้น 0.0017 ± 0.0001 
อบเชย อุทัยประสิทธ์ิ 
อบเชย จ านงเภสัชกรรม 

อบเชยญวน Thaiherb 

47 เทพทาโร สวนส าราญจิตต ์ เปลือก 0.0001 ± 0.0001 

48 
แฮ่ม Thaiherb 

ล าต้น 0.0019 ± 0.0002 
แห้ม จังหวัดล าปาง 

49 สาวน้อยตกเตียง  ต้น 0.0005 ± 0.0001 

50 
เถาวัลย์เปรียง อภัยภูเบศร 

เถา 0.0037 ± 0.0005 เถาวัลย์เปรียง สวนส าราญจิตต ์

เถาวัลย์เปรียง งานสมุนไพร 58 

51 มะขามเครือ สวนส าราญจิตต ์ ล าต้น 0.0061 ± 0.0008 

52 
เพชรสังฆาต อภยัภูเบศร 

เถา 0.0075 ± 0.0015 เพชรสังฆาต Thaiherb 
เพชรสังฆาต จ.เชียงใหม ่

53 สะค้าน จ.เชียงใหม่ เถา 0.0025 ± 0.0002 

54 ก าแพงเจ็ดช้ัน งานสมุนไพร 58 ต้น 0.0008 ± 0.0002 

55 

บอระเพ็ด อภยัภูเบศร 

ต้น 0.0036 ± 0.0002 
บอระเพ็ด Thaiherb 

บอระเพ็ด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
บอระเพ็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

บอระเพ็ด สวนส าราญจติต ์

56 

ว่านชักมดลูก จ านงเภสัชกรรม 

หัว 0.0032 ± 0.0001 
ว่านชักมดลูก Thaiherb 
ว่านชักมดลูก ธันยพรสมุนไพร 

ว่านชักมดลูก จ.เชียงใหม ่
ว่านชักมดลูก จ.นครราชสมีา 

57 
กวาวเครือแดง จ านงเภสัชกรรม 

หัว 0.0017 ± 0.0001 
กวาวเครือแดง Thai herb 
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ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 
กวาวเครือแดง จ.เชียงใหม ่
กวาวเครือแดง จ.นครราชสมีา 

58 สบู่เลือด Thaiherb หัว 0.0032 ± 0.0001 

59 

กวาวเครือขาว ธันยพรสมุนไพร 

หัว 0.0021 ± 0.0003 

กวาวเครือขาว จ านงเภสัชกรรม 
กวาวเครือขาว Thaiherb 

กวาวเครือขาว สวนส าราญจิตต ์
กวาวเครือขาว จ.นครราชสีมา 

กวาวเครือขาว จ.เชียงใหม ่

60 
กระเทียม อุทัยประสิทธ์ิ 

หัว 0.0057 ± 0.0006 กระเทียม Thai herb 
กระเทียม สวนส าราญจิตต ์

61 
หัวข้าวเอ็นเหนือเอ็นใต้ จ. พะเยา 

หัว 0.0015 ± 0.0001 
ข้าวเย็นเหนือ สวนส าราญจิตต ์

62 ว่านนางค า สวนส าราญจติต ์ หัว 0.0006 ± 0.0002 

63 บุกบด สวนส าราญจิตต ์ หัว 0.0064 ± 0.0010 

64 
แห้วหมู จ.เชียงใหม ่

หัว 0.0009 ± 0.0000 
แห้วหม ูสวนส าราญจิตต ์

65 มหาก าลัง สวนส าราญจิตต ์ เหง้า 0.0013 ± 0.0002 

66 ว่านงาช้าง สวนส าราญจติ เหง้า 0.0024 ± 0.0002 

67 มหาเมฆ สวนส าราญจิต เหง้า 0.0051 ± 0.0011 

68 

กระชายด า ดอนขุนห้วย 

เหง้า 0.0040 ± 0.0009 
กระชายด า Thaiherb 
กระชายด า จ.เชียงใหม ่
กระชายด า สวนส าราญจติ 

69 ไพล เหง้า 0.0050 ± 0.0002 

70 

ขมิ้นชัน อุทัยประสิทธ์ิ 

เหง้า 0.0111 ± 0.0023 

ขมิ้นชัน วุฒิธรรมเวช 

ขมิ้นชัน ปัญจศร ี
ขมิ้นชัน วีแคป์ 
ขมิ้นชัน อ้วยอ้นอัน 

ขมิ้นชัน อภัยภูเบศร 
ขมิ้นชัน จ านงเภสัชกรรม 
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ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 
ขมิ้นชัน Thaiherb 
ขมิ้น จ.เชียงใหม ่

ขมิ้นชัน จ.นครราชสมีา 

71 

ขิง อภัยภูเบศร 

เหง้า 0.0088 ± 0.0003 
ขิง ธันยพรสมุนไพร จ.สมุทรปราการ 
ขิง Thai Herb 
ขิง สวนส าราญจิตต ์

72 กระชายป่า สวนส าราญจิตต ์ เหง้า 0.0044 ± 0.0008 

73 ว่านทรหด สวนส าราญจิตต ์ เหง้า 0.0048 ± 0.0002 

74 หัวกระทือ สวนส าราญจิตต ์ เหง้า 0.0068 ± 0.0011 

75 ขมิน้อ้อย จ.นครราชสีมา เหง้า 0.0073 ± 0.0001 

76 ขมิ้นขาว สวนส าราญจติต ์ เหง้า 0.0106 ± 0.0029 

77 ว่านเอ็นเหลือง สวนส าราญจิตต ์ เหง้า 0.0027 ± 0.0001 

78 จ่าว่าน สวนส าราญจติต ์ เหง้า 0.0009 ± 0.0002 

79 ว่านขุดทองแท้/ว่านร่อนทอง สวนร าราญจิตต ์ เหง้า 0.0017 ± 0.0001 

80 รากขัดบอน สวนส าราญจิตต ์ ราก 0.0006 ± 0.0001 

81 
รากสามสิบ อภัยภูเบศร 

ราก 0.0050 ± 0.0006 รากสามสิบ งานสมุนไพร 58 
รากสามสิบ สวนส าราญจติต ์

82 
ใบหญ้านาง Thaiherb 

ราก 0.0004 ± 0.0000 
รากหญ้านาง จ.เชียงใหม่ 

83 ปลาไหลเผือก สวนส าราญจิตต ์ ราก 0.0036 ± 0.0007 

84 หนอนตายยาก สวนส าราญจติต ์  ราก 0.0010 ± 0.0004 

85 โลดทะนง สวนส าราญจติต ์ ราก 0.0023 ± 0.0004 

86 ตองแตก สวนส าราญจติต ์ ราก 0.0014 ± 0.0001 

87 
ดีบัว Thaiherb ต้นอ่อนใน

เม็ด 
0.0011 ± 0.0000 

ดีบัว อภัยภูเบศร 

88 เกษรบัวหลวง สวนส าราญจิตต ์ เกษร 0.0013 ± 0.0005 

89 ฝาง สวนส าราญจิตต ์ เนื้อไม ้ 0.0049 ± 0.0020 

90 มะหาด สวนส าราญจติต ์ แก่น 0.0012 ± 0.0005 

91 ตากวางขาว งานสมุนไพร 58 เนื้อไม ้ 0.0011 ± 0.0003 

92 
โด่ไม่รูล้้ม งานสมุนไพร 58 

ทั้งต้น 0.0149 ± 0.0016 
ได่ไม่รูล้้ม จ.เชียงใหม ่
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ล าดับ
ที ่

สมุนไพร ส่วนที่ใช ้
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปี 

(mSv/y) 
โด่ไม่รูล้้ม งานสมุนไพร 58 

93 

ใบบัวบก อภัยภูเบศร 

ทั้งต้น 0.0072 ± 0.0003 
บัวบก ธัยพรสมุนไพร 
ใบบัวบก Thaiherb 

บัวบก จ.นครราชสมีา 

94 

หญ้าปักกิ่ง อภัยภูเบศร 

ทั้งต้น 0.0075 ± 0.0006 หญ้าปักกิ่ง Thaiherb 
หญ้าปักกิ่ง จ.เชียงใหม ่

95 

ลูกใต้ใบ จ.เชียงใหม ่

ทั้งต้น 0.0139 ± 0.0068 
ลูกใต้ใบ สิริธรสมุนไพร 

ลูกใต้ใบ จ านงเภสัชกรรม 
ลูกใต้ใบ Thaiherb 

96 
พลูคาว Thaiherb 

ทั้งต้น 0.0145 ± 0.0003 ผักคาวตอง ตราดอกปลดี ี

คาวตอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

97 
เอ็นยืด จ. พะเยา 

ทั้งต้น 0.0095 ± 0.0011 
เอ็นยืด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

98 ต าแยแมว งานสมุนไพร 58 ทั้งต้น 0.0035 ± 0.0001 

99 หญ้าดอกขาว จ. พะเยา ทั้งต้น 0.0061 ± 0.0003 
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บทที่ 4 ข้อมลูพื้นหลังในยาสมุนไพรแต่ละชนิด   
 

จ ำนวนตัวอย่ำงสมุนไพรที่จัดเก็บ และเตรียมตัวอย่ำงแล้วจ ำนวนประมำณ 212 ตัวอย่ำง 
ประกอบด้วย  

 ตัวอย่ำงยำสมุนไพรที่มีทะเบียนยำจ ำนวน 93 ตัวอย่ำง 

 ตัวอย่ำงยำสมุนไพรที่ไม่มีทะเบียนยำ จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 

 ตัวอย่ำงสมุนไพรบดละเอียด 74 ตัวอย่ำง 

 ตัวอย่ำงสมุนไพรตำกแห้ง 42 ตัวอย่ำง 
 
ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชนิด 

เคร่ืองหมายการค้า 
(จังหวัด) 

ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

1 ยำเม็ดฟ้ำทะลำยโจร สงขลำ G39/37 

- กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี
กำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื้นบ้ำนและ
กำรแพทย์ทำงเลือกแห่งชำติ 
ครั้งท่ี 12 

2 หมำมุ่ยผง OTOP ลพบุรี  

วสช.1-16-04/1-
0012วิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่ม
สมุนไพร และพืช
อำหำรสภำ
ประชำชน 

3 อบเชยเทศ 

อุทัยประสิทธ์ิ (ปรำจีนบุรี) 

G495/50 
4 กระเทียม G37/51 
5 ฟ้ำทะลำยโจร G2/47 (ปจ) 
6 ขมิ้นชัน G1/47 (ปจ) 
7 มะระขี้นก 

วุฒิธรรมเวช (กำญจนบรุี) 

G374/45 
8 ฟ้ำทะลำยโจร G144/45 
9 ขมิ้นชัน G565/45 
10 หนวดแมว G211/45 
11 ยำแคปซูลเพกำ อภัยภูเบศร (ปรำจีนบรุี) G233/46  
12 ยำแคปซูล

เถำวัลย์เปรียง 
G224/46  

13 ยำแคปซูลเพชรสังฆำต G175/46  
14 ยำแคปซูลหญ้ำปักกิ่ง G187/47  

 

 
 
ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
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ล าดับ
ที ่

ชนิด 
เคร่ืองหมายการค้า 

(จังหวัด) 
ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

15 ยำแคปซูลขิง  G365/51  
18 ยำแคปซูลมะระขี้นก G442/46  
19 ยำแคปซูลบัวบก G696/45  
20 ยำแคปซูลขมิ้นชัน G811/53  

21 
ยำแคปซูลฟ้ำทะลำย

โจร 
G1/54  

22 ว่ำนชักมดลูก ธันยพรสมุนไพร 
(สมุทรปรำกำร) 

G272/50  

23 มะรุมแคปซูล 
อย.11-1-08646-

1-0032 
 

24 ยำแคปซูลมะขำมแขก G290/45  
25 ยำแคปซูลบัวบก G673/46  
26 ยำแคปซูลพริกไทยด ำ G35/45  

27 
ยำแคปซูลเหงือกปลำ
หมอ 

G117/45 
 

28 ยำแคปซูลรำงจืด G232/43  
29 ยำแคปซูลขิง G241/50  
30 ยำแคปซูลใบแปะก๊วย G771/45  

31 
ยำแคปซูลกวำวเครือ

ขำว 
 

G198/45 
 

32 ยำแคปซูลดอกค ำฝอย G366/50  

33 เจี่ยวกู้หลำนแคปซูล 
อย.11-108646-

1-0037 
 

34 
ยำแคปซูลฟ้ำทะลำย

โจร G293/45 
 

35 ยำสมุนไพรขมิ้นชัน ปัญจศรี (กรุงเทพฯ) G47/50  
36 ขมิ้นชัน อ้วยอันโอสถ (กรุงเทพฯ) G19/41  
37 ขมิ้นชัน วีแคปส์ (นครปฐม) G829/47  
38 ยำเม็ดฟ้ำทะลำยโจร ชุมชนปฐมอโศก (นครปฐม) G1163/47  
39 กวำวเครือขำว 

จ ำนงเภสัชกรรมไทย 
(กระบี่) 

G580/55  
40 ว่ำนชักมดลูก G342/56  
41 กวำวเครือแดง G602/55  
42 อบเชย G8/56  
43 มะรุม  G187/56  
44 ส้มแขก  G212/56  

 

ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
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ล าดับ
ที ่

ชนิด 
เคร่ืองหมายการค้า 

(จังหวัด) 
ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

45 ลูกยอ 

 

G37/56  
46 ลูกใต้ใบ G530/55  
47 ฟ้ำทะลำยโจร G178/56  
48 ขมิ้นชัน G18/56  
49 พริกไทยด ำ G617/55  
50 หญ้ำรีแพร์ (ฮียุ่ม) 

Thai-Herb (กรุงเทพฯ) บ.ภ.13341 

 
51 อัญชัน  
52 ผลส้มแขกล้วน  
53 สบู่เลือด  
54 กวำวเครือแดง  
55 หนุมำนประสำนกำย  
56 ขิงแก ่  
57 มะรุมใบล้วน  
58 ใบหม่อน  
59 ย่ำนำง  
60 เห็ดหลินจือ  
61 ใบแปะก้วย  
62 กระเทียม  
63 กระชำยด ำสกัด    
64 หญ้ำปักกิ่ง 

Thai-Herb (กรุงเทพฯ) บ.ภ.13341 

 
65 หญ้ำหนวดแมว  
66 เพชรสังฆำต  
67 รำงจืด  
68 ขมิ้นชันแก่  
69 พลูคำว  
70 เหงือกปลำหมอ  
71 ฟ้ำทะลำยโจร  
72 ลูกยอ  
73 กวำวเครือขำว  
74 รำงแดง  
75 กำนพลู  
76 เจียวกู่หลำน  
77 แห้ม  
78 ใบมะขำมแขก Thai-Herb (กรุงเทพฯ) บ.ภ.13341  

 

ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
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ล าดับ
ที ่

ชนิด 
เคร่ืองหมายการค้า 

(จังหวัด) 
ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

79 พริกไทยด ำ 

  

 
80 เกษรดอกค ำฝอย  
81 บัวบก  
82 มะระขี้นก  
83 ว่ำนชักมดลูก  
84 อบเชยญวน  
85 บอระเพ็ด  
86 มะขำมป้อม  
87 ลูกใต้ใบ  
88 ดีบัว  

89 กระชำยด ำ 
สมุนไพรไทยดอนขุนห้วย 
(เพชรบุรี) 

G165/49  

90 
เจียวกู่หลำน 

ตรำ ดร.นิกร ยำอินตำ 
(เชียงใหม่) 

อย.50-1-12256-
1-0001 

 

91 
งำขี้ม้อน 

ตรำเจ เอ็ม ธัญพืช 
(เชียงใหม่) 

อย.50-2-02451-
2-0036 

 

92 หญ้ำหนวดแมว 
ตรำดอกดีปลี (ล ำปำง) 

G337/43  
93 ผักคำวตอง G173/50  
94 หัวแห้วหม ู

สวนส ำรำญจติต์  
(เพชรบูรณ์) 

สมุนไพรผง จำกกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
- มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12 

95 กระเทียม 
96 ว่ำนนำงค ำ 
97 โลดทะนง 
98 มะระขี้นก 
99 อบเชย 
100 กระพังโหม 
101 ว่ำนเอ็นเหลือง 
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ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชนิด 

เคร่ืองหมายการค้า 
(จังหวัด) 

ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

102 รำกสำมสิบ 

สวนส ำรำญจติต์  
(เพชรบูรณ์) 

สมุนไพรผง จำกกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
- มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12 

103 มะขำมป้อม 
104 เถำวัลย์เปรียง 
105 เนื้อไม้มะหำด 
106 บอระเพ็ด 
107 ว่ำนงำช้ำง 
108 ฝำง 
109 ลูกยอ 
110 กระเจี๊ยบแดง 
111 บุก 
112 กวำวเครือขำว 
113 ชุมเห็น (ใบ+ต้น) 
114 เหงือกปลำหมอ 
115 หญ้ำหนวดแมว 
116 ชิงช่ี 
117 สำวน้อยตกเตียง 
118 รำกขัดมอน 
119 ฟ้ำทะลำยโจร 
120 เพ็ตสังฆำต 
121 เมลด็หมำมุ่ย 
122 มหำเมฆ 
123 ว่ำนทรหด 

124 
ว่ำนขอทองแก้/ว่ำน
ร่อนทอง 

สวนส ำรำญจติต์  
(เพชรบูรณ์) 

สมุนไพรผง จำกกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
- มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12 

125 ใบมะรุม 
126 หัวกระทือ 
127 ขมิ้นขำว 
128 ใบหมีเหม็น 
129 กระชำยด ำ 
130 มะตูมนิม่ 
131 พริกไทย 
132 กระชำยป่ำ 
133 ขิง 
134 ปลำไหลเผือก 
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ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชนิด 

เคร่ืองหมายการค้า 
(จังหวัด) 

ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

135 
ยำแคปซูลรำกสำมสิบ 

ไทยโพธ์ิเงิน - อภัยภูเบศร 
โอสถ (ปรำจีนบรุี) 

ยำแผนโบรำณ 

136 ยำแคปซูลดีบัว  
 

137 ยำแคปซูลหญ้ำยุม่ 
138 ว่ำนชักมดลูก  

ร้ำน บอมเบพำณิชย์ 
(เชียงใหม)่ 

สมุนไพรผง ร้ำนขำยส่งสมุนไพรผง 139 ฟ้ำทะลำยโจร 
140 กวำวเครือขำว  
141 ไพล  

ร้ำน บอมเบพำณิชย์ 
(เชียงใหม่) 

สมุนไพรผง ร้ำนขำยส่งสมุนไพรผง 

142 กระชำยด ำ 
143 ผักเซ่งดำ 
144 รำงจืด 
145 หญ้ำหวำน 
146 หญ้ำปักกิ่ง 
147 หญ้ำหนวดแมว 
148 ลูกใต้ใบ 

อี.เอ.อำร์ สมุนไพร 
(เชียงใหม่) 

สมุนไพรผง ร้ำนขำยส่งสมุนไพรผง 

149 ลูกผักชี 
150 ชะพลู 
151 กระเจี๊ยบ 
152 ทองพันช่ัง 
153 สมอเทศ 
154 หญ้ำฮ่อมเกี่ยว 
155 รำกย่ำนำง 
156 ขมิ้นชัน 
157 แห้วหม ู
158 สะค้ำน 
159 โด่ไม่รูล้้ม 
160 พญำมือเหล็ก 
161 เพชรสังฆำต 
162 กวำวเครือแดง 
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ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชนิด 

เคร่ืองหมายการค้า 
(จังหวัด) 

ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

163 ขมิ้นชัน (นครรำชสมีำ) สมุนไพรผง มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 11 
164 ขมิ้นอ้อย   
165 บัวบก 
166 รำงจืด 
167 ว่ำนชักมดลูก 
168 กวำวเครือขำว 
169 กวำวเครือแดง 

170 ลูกใต้ใบ (กำญจนบุรี) 
OTOP สิริธรสมุนไพร (สมุนไพรตำกแห้ง) -มหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12 

172 มหำก ำลัง 

สวนส ำรำญจติต์ 
(เพชรบูรณ์) 

จำกกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร (สมุนไพรตำก
แห้ง) 
-มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12  

173 โป๊ยกั๊ก 
174 ดีปล ี
175 เก๊กฮวย 
176 เกสรบัวหลวง 
177 เจ็ดช้ำงสำร 
178 จ่ำว่ำน 
179 โด่ไม่รูล้้ม 
180 กระทืบยอด 
181 ข้ำวเย็นเหนือ   
182 มะขำมเครือ 
183 หนอนตำยยำก

(กะเพียดช้ำง) 
184 ตองแตก ทนดี 
185 เทพทำโร 

186 เห็ดหลินจือแดง 
โครงกำรพิเศษสวนเกษตร.
(เชียงใหม่) 

-มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12 (สมุนไพรตำก
แห้ง) 

187 ฟ้ำทะลำยโจร 

(สกลนคร) 
-มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งท่ี 12 (สมุนไพรตำก
แห้ง) 

188 หญ้ำรีแพร ์
189 โด่ไม่รูล้้ม 
190 ต ำแยแมว 
191 สมอภิเภก 
192 ก ำแพง 7 ช้ัน 
193 ตำกวำงขำว 
194 เถำวัลย์เปรียง 
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ตำรำงที่ 4.1 ข้อมูลพื้นหลังในยำสมุนไพรแต่ละชนิดในงำนวิจัยนี้ (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชนิด 

เคร่ืองหมายการค้า 
(จังหวัด) 

ทะเบียนเลขที ่ หมายเหตุ 

195 บอระเพ็ด อ.พำน (เชียงรำย) 

(สมุนไพรตำกแห้ง) 

196 เอ็นยืด 
197 คำวตอง 
198 ชำอัสสัม อ.แม่แตง (เชียงใหม่) 
199 ชำแก้ป่ำช้ำ 

อ.แม่ฟ้ำหลวง (เชียงใหม่) 
200 รำงจืด 
201 เหงือกปลำหมอ 
202 เจียวกู่หลำน 
203 บอระเพ็ด อ.แม่เมำะ (ล ำปำง) 
204 แห้ม อ.แม่เมำะ (ล ำปำง) 
205 หัวข้ำวเอ็นเหนือเอ็นใต ้

(พะเยำ) 

206 ดอกค ำฝอย 
207 ยำเอ็นยืด 
208 รำงจืด 
209 อัญชัน 
210 เชียงดำ 
211 หญ้ำหวำน 
212 หญ้ำดอกขำว 
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บทท่ี 5 

ฐานข้อมูลความเข้มข้นของธาตุกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติของพืชสมุนไพรไทย 
 

 คณะผู้วิจัยได้จัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณควำมเข้มข้นกัมมันตภำพของ 226Ra 228Ra และ 40K 
ของตัวอย่ำงสมุนไพรทั้งหมดที่เก็บมำ 212 ตัวอย่ำง (แบ่งได้เป็น 99 ชนิด) ที่วิเครำะห์ด้วยเทคนิคแกม
มำสเปกโตรมิตรี และจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนปริมำณควำมเข้มข้นกัมมันตภำพของ 210Po ของตัวอย่ำง
สมุนไพรทั้งหมด 40 ตัวอย่ำง (แบ่งได้เป็น 28 ชนิด) ที่วิเครำะห์ด้วยเทคนิคแอลฟำสเปกโตรมิตรี ข้อมูล
พ้ืนฐำนปริมำณควำมเข้มข้นกัมมันตภำพของ 226Ra, 228Ra 40K และ 210Po ในตัวอย่ำงสมุนไพร และ
ปริมำณรังสีที่ได้รับต่อปีจำกกำรบริโภคส่วนต่ำง ๆ ของยำสมุนไพร ที่แบ่งตำมประเภทของกำรใช้สมุนไพร
แสดงในตำรำงที่ 5.1  
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ตำรำงที่ 5.1 ข้อมูลพื้นฐำนปริมำณควำมเข้มข้นกัมมันตภำพของ 226Ra, 228Ra 40K และ 210Po ในตัวอย่ำงสมุนไพรและปริมำณรังสีที่ได้รับต่อปีจำกกำรบริโภคส่วน
ต่ำง ๆ ของยำสมุนไพร 

 1.ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนาการ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

1 ใบหม่อน Thaiherb Mulberry (Morus alba Linn.) ใบ บ.ภ.13341 2.14+0.63 5.34+1.00 822.47+18.41 - 0.01540.0012 

2 
กระพังโหม สวน
ส ำรำญจิตต ์

Skunk-vine (Paederia 
foetida  Linn.) 

ใบ - <16.26 <5.77 339.83+25.30 - 0.00120.0001 

3 ลูกยอ อภัยภเูบศร 

Great morinda 
Indian mulberry 

(Morinda citrifolia L) 
ผล 

G676/45 <0.20 2.15+0.50 380.50+6.26 - 0.00500.0002 

4 
ลูกยอ จ ำนงเภสัข
กรรม 

G37/56 <0.20 1.18+0.41 325.34+5.54 - 
0.00250.0001 

5 ลูกยอ Thaiherb บ.ภ.13341 1.60+1.12 0.80+0.37 284.69+4.71 1.01±0.11 0.00330.0002 

6 
ลูกยอบดผง สวน
ส ำรำญจิตต ์

- <46.10 <8.23 779.57+35.89 - 
0.00790.0004 

ช่วง <0.20-1.60 <8.23-2.15 284.69-779.57 1.01±0.11 0.0025-0.0079 

ค่ำเฉลี่ย 0.40+0.28 1.03+0.19 442.53+9.29 1.01±0.11 0.00470.0001 

7 
มะระขี้นก อภยัภูเบ
ศร Bitter gourd 

(Momordica charantia L.) 
 

ผล 

G442/46 1.28+1.02 0.13+0.08 2248.80+48.92 0.55±0.06 
0.02050.0004 

8 มะระขี้นก Thaiherb บ.ภ.13341 4.32+1.49 3.34+0.62 414.16+6.95 - 0.00520.0002 

9 
มะระขี้นก สวน
ส ำรำญจิตต ์

- 2.37+0.46 0.59+0.27 488.60+11.28 - 
0.00600.0003 
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1.ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนาการ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อตวัอย่ำง 
ชื่อสำมัญ 

(ชื่อวิทยำศำสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 

ทะเบียน
ยำ 

ควำมเข้มข้นกัมมันตภำพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมำณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อปี (mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

ช่วง 1.28-4.32 0.13-3.34 
414.16-
2248.80 

0.55±0.06 
0.0052-0.0205 

ค่ำเฉลี่ย 2.66+0.62 1.35+0.23 1050.52+16.89 0.55±0.06 0.01050.0001 

10 
งำขี้ม้อน ตรำเจ เอ็ม 
ธัญพืช 

Perilla (Perilla frutescens 
(L.) Britton) 

ผล 
อย.50-2-
02451-2-

0036 
1.92+0.69 <0.10 150.04+5.99 - 0.00240.0003 

11 เพกำ อภัยภูเบศร 
Indian trumpet flower 

 (Oroxylum indicum (L.) 
Kurz) 

ฝัก G233/46 2.59+1.42 4.38+0.77 388.49+7.27 1.91±0.10 0.00620.0003 

12 แฮ่ม Thaiherb (Coscinium fenestratum 
(Goetgh.) Colebr.) 

ล ำต้น 
บ.ภ.13341 8.12+1.64 11.57+0.79 58.35+2.09 - 0.00370.0002 

13 แห้ม จังหวัดล ำปำง - <75.95 <17.63 <60.44 - 0.00000.0000 

ช่วง 8.12-<75.95 
11.57-
<17.63 

58.35-<60.44 1.91±0.10 
0.0000-0.0037 

ค่ำเฉลี่ย 4.06+0.82 5.79+0.40 29.18+1.05 1.91±0.10 0.00190.0002 

14 
รำกขัดบอน สวน
ส ำรำญจิตต ์

Paddy’s lucerne, 
Queenland hemp 

 (Sida rhombifolia L.) 
รำก - <19.367 <7.08 148.36+20.82 - 0.00060.0001 
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2.ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยท่ี

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

15 หมำมุ่ย จ.ลพบุร ี
Mucuna (Mucuna pruriens 

(L.) DC.) 
เมลด็ 

วสช.1-16-
04/1-0012 

<0.20 <0.10 542.43+12.07 - 
0.00490.0000 

16 
เมลด็หมำมุ่ย สวน
ส ำรำญจิต 

  - <29.09 <7.64 393.89+34.70 - 
0.00360.0003 

ช่วง <0.20 <0.10 173.23-502.35 - 0.00036-0.0049 

ค่ำเฉลี่ย - - 468.16+17.48 - 0.00420.0002 

17 หญ้ำรีแพร์ Thaiherb 

(Centotheca Lappacea (L) 
Desv.) 

ใบ 

บ.ภ.13341 4.08+0.73 7.22+0.89 743.79+17.23 14.84±0.35 0.00710.0003 

18 หญ้ำยุ่ม อภยัภูเบศร - 4.99+2.29 9.98+0.91 428.26+7.38 11.41+0.41 0.00640.0005 

19 
หญ้ำรีแพร์ งำน
สมุนไพร 58 

- <0.20 2.71+1.50 406.86+10.48 - 
0.00480.0011 

ช่วง <0.20-4.99 2.71-9.98 406.86-743.79 
11.41-
14.84 0.0048-0.0071 

   
 

ค่ำเฉลี่ย 3.02+0.80 6.64+0.66 526.30+7.16 13.13+0.04 0.00610.0005 

20 
สำวน้อยตกเตียง สวน
ส ำรำญจิต 

- ต้น - <19.16 <7.08 131.44+16.92 - 0.00050.0001 

21 สบู่เลือด Thaiherb (Stephania pierrei Diels) หัว บ.ภ.13341 0.91+0.43 <0.10 461.14+10.59 - 0.00320.0001 
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2.ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

22 
ว่ำนชักมดลูก จ ำนง
เภสัชกรรม 

Curcuma comosa Roxb. 
(Curcuma zanthorrhiza 

Roxb.X 
หัว G342/56 0.47+0.24 3.23+1.55 261.78+4.85 - 

0.00140.0002 

23 
ว่ำนชักมดลูก 
Thaiherb 

  

บ.ภ.13341 0.80+0.59 0.25+0.17 588.76+13.62 0.50±0.02 
0.00610.0002 

24 
ว่ำนชักมดลูก ธันยพร
สมุนไพร 

G272/50 3.84+1.78 4.58+0.67 221.47+4.63 7.55+0.29 
0.00140.0001 

25 
ว่ำนชักมดลูก จังหวัด
เชียงใหม ่

- <38.76 <10.63 551.67+26.64 3.09±0.19 
0.00560.0003 

26 
ว่ำนชักมดลูก จ.
นครรำชสมีำ 

- 0.99+0.75 1.46+0.24 167.63+2.83 1.05+0.05 
0.00140.0002 

ช่วง 0.99-<38.76 
0.25-

<10.63 
167.63-588.76 0.05-7.55 

0.0014-0.0061 

ค่ำเฉลี่ย 1.22+0.41 1.90+0.34 358.26+6.17 3.05+0.13 0.00320.0001 

27 
กวำวเครือแดง จ ำนง
เภสัชกรรม 

(Butea superba Roxb.) หัว 
G602/55 <0.2 5.16+0.65 379.13+6.66 - 

0.00060.0000 

28 
กวำวเครือแดง Thai 
herb 

บ.ภ.13341 1.21+0.54 5.43+0.97 674.84+15.32 - 
0.00410.0002 
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2.ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

29 
กวำวเครือแดง 
จังหวัดเชียงใหม ่

  

- <41.25 <6.03 242.78+20.87 - 
0.00110.0001 

30 
กวำวเครือแดง จ.
นครรำชสมีำ 

- 0.56+0.38 2.53+30.44 233.87+4.27 4.85+0.18 
0.00100.0001 

ช่วง <0.20-1.21 2.53-5.43 233.87-674.84 4.85+0.18 0.0006-0.0041 

ค่ำเฉลี่ย 1.37+0.24 3.28+0.30 382.66+6.70 4.85+0.18 0.00170.0001 

31 
มหำก ำลัง สวน
ส ำรำญจิตต ์

Butterfly lily, Garland flower, 
Ginger lily, White ginger  

(Hedychium coronarium 
J.Koenig) 

เหง้ำ - <0.20 1.33+0.65 232.81+5.57 - 

0.00130.0002 

32 
ว่ำนงำช้ำง สวน
ส ำรำญจิต 

(Sansevieria cylindrica Bojer) เหง้ำ - <28.25 <8.19 598.64+42.76 - 0.00240.0002 

33 
มหำเมฆ สวน
ส ำรำญจิต 

(Curcuma aeruginosa Roxb.) เหง้ำ - <17.46 5.84+2.63 764.68+37.70 - 0.00510.0011 

34 
รำกสำมสิบ อภัย
ภูเบศร 

Shatavari รำก - 8.30+1.64 10.36+0.86 173.23+3.86 13.54+0.39 
0.00620.0004 
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2.ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบีย
นยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

35 
รำกสำมสิบ งำน
สมุนไพร 58 

(Asparagus racemosus 
Willd.)  

- 4.39+1.74 2.57+0.54 237.99+4.56 - 
0.00260.0004 

36 
รำกสำมสิบ สวน
ส ำรำญจิตต ์    

- <76.72 10.79+3.60 502.35+39.96 - 
0.00620.0015 

ช่วง 4.39-<76.72 2.57-10.79 173.23-502.35 13.54+0.39 0.0026-0.0062 

ค่ำเฉลี่ย 4.23+0.80 7.91+1.25 304.52+13.47 13.54+0.39 0.00500.0006 

37 
โด่ไม่รูล้้ม งำน
สมุนไพร 57 

Prickly-leaved elephant's 
foot (Elephantopus  scaber  

L.) 
ทั้งต้น 

- 4.04+1.56 <0.10 1722.10+36.97 - 
0.00860.0004 

38 
ได่ไม่รูล้้ม จังหวัด
เชยีงใหม่ 

- <47.20 28.09+4.45 536.64+29.18 - 
0.02650.0036 

39 
โด่ไม่รูล้้ม งำน
สมุนไพร 58 

- 2.44+0.53 13.56+2.01 489.66+12.46 - 
0.00950.0010 

ช่วง 2.44-<47.20 <0.10-28.09 489.66-1722.10 - 0.0052-0.0205 

ค่ำเฉลี่ย 2.16+0.55 13.88+1.63 916.13+16.24 - 0.01490.0017 
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3. พืชสมุนไพร Product champion 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) (ชื่อวิทยาศาสตร์) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

40 
กวำวเครือขำว 
ธันยพรสมุนไพร 

White Kwao Krua 
(Pueraria candollei var. 

mirifica (Airy Shaw & Suvat.) 
Niyomdham 

  
  

หัว 

G198/45 7.87+1.42 8.37+0.72 274.52+4.99 11.27+0.36 
0.00050.0000 

41 
กวำวเครือขำว 
จ ำนงเภสัชกรรม 

G580/55 1.49+0.42 5.36+1.36 937.64+21.63 - 
0.00100.0000 

42 
กวำวเครือขำว 
Thaiherb 

บ.ภ.
13341 

6.72+0.65 4.41+0.92 325.12+8.63 - 
0.00130.0001 

43 
กวำวเครือขำว 
สวนส ำรำญจติต ์

- 2.18+0.84 2.49+1.36 565.59+14.87 - 
0.00090.0001 

44 
กวำวเครือขำว จ.
นครรำชสมีำ 

- 5.93+1.04 5.56+0.44 98.21+2.11 16.65+0.45 
0.00090.0001 

45 
กวำวเครือขำว 
จังหวัดเชียงใหม ่

- 130.38+18.04 22.09+4.07 412.25+26.91 - 
0.00790.0008 

ช่วง 1.49-130.38 2.49-22.09 98.21-937.64 
11.27-
16.65 0.0005-0.0079 

ค่ำเฉลี่ย 25.76+3.03 8.05+0.78 435.56+6.50 13.96+0.06 0.00210.0003 

46 
กระชำยด ำ ดอน
ขุนห้วย 

Black Galingale 
(Kaempferia parviflora 

Wallich. ex Baker.) 
เหง้ำ G165/49 <0.20 4.29+0.90 302.12+7.84 - 0.00280.0002 
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3. พืชสมุนไพร Product champion (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) (ชื่อวิทยาศาสตร์) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

47 
กระชำยด ำ 
Thaiherb   

บ.ภ.
13341 

0.97+0.58 1.64+0.92 472.97+11.49 - 0.00370.0002 

48 
กระชำยด ำ 
จังหวัดเชียงใหม ่

  

  <46.66 9.13+2.81 283.29+27.29 - 0.00790.0019 

49 
กระชำยด ำ สวน
ส ำรำญจิตต ื   <12.87 <4.75 268.31+17.44 - 0.00160.0001 

ช่วง <0.20-<46.66 1.64-9.13 
268.31-
472.97 

- 0.0025-0.0050 
  

ค่ำเฉลี่ย 0.24+0.15 6.16+0.77 331.67+8.81 - 0.00400.0009   

50 
ไพล จังหวัด
เชียงใหม ่

Phlai, Cassumunar ginger, 
Bengal root 

(Zingiber montanum 
(J.Koenig) Link ex A.Dietr.) 

เหง้ำ - <38.26 <7.93 618.05+25.57 - 0.00500.0002 

51 
ใบบัวบก อภัยภูเบ
ศร Asiatic Pennywort, Tiger 

Herbal 
(Centella asiatica  Urban) 

 

ทั้งต้น 

G696/45 2.12+1.67 6.16+0.76 342.73+6.41 - 0.00160.0001 

52 
บัวบก ธัยพร
สมุนไพร 

G673/46 2.78+1.28 9.37+0.89 541.19+8.90 2.20±0.07 0.00610.0002 

53 
ใบบัวบก 
Thaiherb 

บ.ภ.
13341 

6.67+1.36 9.62+0.80 305.67+5.37 15.35±0.53 0.00480.0002 
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3. พืชสมุนไพร Product champion 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) 
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) 

(ชื่อวิทยำศำสตร์) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210  

54 
บัวบก จ.
นครรำชสมีำ   

- 0.91+0.76 5.34+0.47 332.44+5.24 6.40+0.17 0.00260.0002 

ช่วง 0.91-6.67 5.34-9.62 
305.67-
541.19 

2.20-15.35 0.0016-0.0048 

ค่ำเฉลี่ย 3.12+0.65 7.62+0.37 380.51+3.32 14.86+0.47 0.00380.0001 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

55 
พริกไทยด ำ ธันย
พรสมุนไพร จ.
สมุทรปรำกำร 

Black Pepper 
(Piper nigrum  L.) 

  
  

เมลด็ 

G35/45 2.73+1.93 6.19+0.69 469.19+7.68 3.21+0.09 0.00540.0005 

56 
พริกไทยด ำ จ ำนง
เภสัชกรรม 

G617/55 2.11+1.36 9.50+0.74 219.87+4.18 - 0.00380.0003 

57 
พริกไทยด ำ 
Thaiherb 

บ.ภ.
13341 

2.62+0.51 9.10+0.80 518.30+11.81 - 0.00330.0003 

58 
พริกไทย สวน
ส ำรำญจิตต ์

- 2.80+0.70 2.78+1.12 58.86+1.60 - 0.00340.0009 

ช่วง 2.11-2.80 2.78-9.50 58.86-518.30 3.21+0.09 0.0033-0.0054 

ค่ำเฉลี่ย 2.57+0.63 5.39+0.43 316.56+3.70 3.21+0.09 0.00400.0003 

59 
เห็ดหลินจือ 
Thaiherb 

Lingzhi mushroom, Reishi 
mushroom 

(Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst) 

ดอก 
ต้น 

บ.ภ.
13341 

2.94+1.48 0.76+0.48 91.34+3.63 0.90±0.08 0.00070.0002 

60 
เห็ดหลินจือ สวน
เกษตรเมืองงำย 

- <0.20 1.56+0.76 92.80+4.12 - 0.00060.0002 

ช่วง <0.20-2.94 0.76-1.56 91.34-92.80 0.90±0.08 0.0006-0.0007 

ค่ำเฉลี่ย 1.47+0.74 1.16+0.45 92.07+2.75 0.90±0.08 0.00070.0000 

61 
กระเจี๊ยบแดง 
จังหวัดเชียงใหม ่

Jamaican Sorel, Roselle 
(Hibiscus sabdariffa  L.) 

ดอก - <44.53 <9.64 592.11+26.14 - 0.00270.0001 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

62 
กระเจี๊ยบแดง 
สวนส ำรำญจติ   

- <10.11 <4.80 497.16+22.92 - 0.00230.0001 

        ช่วง <10.11 <4.80 497.16-592.11 - 0.0023-0.0027 

        ค่ำเฉลี่ย - - 544.64+17.38 - 0.00250.0000 

63 
ดอกค ำฝอย ธันย
พรสมุนไพร 

Safflower, False Saffron, 
Saffron Thistle 

(Carthamus tinctorius  L.) 

  
  

ดอก 

G366/50 0.99+0.45 3.39+0.44 143.19+2.79 - 0.00210.0002 

64 
ดอกค ำฝอย 
Thaiherb 

บ.ภ.
13341 

3.89+2.16 2.09+0.74 88.29+3.55 12.60±0.32 0.00340.0009 

65 
ดอกค ำฝอย 
จังหวัดพะเยำ 

- <40.48 <5.22 302.92+25.14 - 0.00120.0001 

66 
ดอกค ำฝอย สวน
ส ำรำญจิตต ์

- 3.77+1.23 <0.10 1501.67+33.67 - 0.01140.0004 

ช่วง 
0.99-

<40.48 
<0.10-3.39 88.29-1501.67 

12.60±0.32 
0.0012-0.0114 

ค่ำเฉลี่ย 2.16+0.63 1.37+0.22 509.02+10.57 12.60±0.32 0.00450.0003 

67 
ฟ้ำทะลำยโจร จ.
สงขลำ 

Kariyat , The Creat 
(Andrographis paniculata 
(Burm.f.) Wall.ex Nees) 

 

ใบ 
G39/37 1.49+0.57 4.55+0.61 444.19+9.46 4.96+0.14 0.01380.0010 

68 
ฟ้ำทะลำยโจร 
อุทัยประสิทธ์ิ 

G2/47 
(ปจ) 

<0.06 3.49+0.73 606.72+9.86 0.32+0.02 0.01350.0011 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

69 
ฟ้ำทะลำยโจร วุฒิ
ธรรมเวช   

G144/45 1.20+0.73 3.90+0.79 448.92+8.04 - 0.00850.0009 

70 
ฟ้ำทะลำยโจร 
อภัยภูเบศร 

  

G1/54 4.46+2.43 3.92+0.85 379.34+7.39 0.50+0.02 0.02580.0037 

71 
ยำเม็ดฟ้ำทะลำย
โจร ชุมชนปฐม
อโศก 

G1163/47 0.07+0.04 2.10+0.54 337.62+6.03 - 0.00520.0005 

72 
ฟ้ำทะลำยโจร 
ธันยพรสมุนไพร 

G293/45 1.79+0.61 3.37+0.64 327.14+5.93 - 0.00620.0006 

73 
ฟ้ำทะลำยโจร 
จ ำนงเภสัชกรรม 

G178/56 6.57+1.00 8.96+1.67 1064.81+24.65 - 0.02110.0017 

74 
ฟ้ำทะลำยโจร 
Thaiherb 

 
 

 
 

บ.ภ.
13341 

1.68+1.06 2.68+0.52 377.11+6.29 - 0.00770.0008 

75 
ฟ้ำทะลำยโจร 
จังหวัดเชียงใหม ่

- <39.58 11.83+4.16 655.93+31.97 - 0.05000.0118 

76 
ฟ้ำทะลำยโจร งำน
สมุนไพร 58 

- 2.63+1.53 8.80+2.51 232.69+4.90 - 0.00450.0010 

77 
ฟ้ำทะลำยโจร 
สวนส ำรำญจติต ์

- 0.60+0.41 0.81+0.55 333.11+6.30 - 0.00460.0007 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) 
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี (mSv/y) 
Ra-226 Th-232 K-40 Po-210  

ช่วง <0.06-6.57 0.81-11.83 232.69-1064.81 0.32-4.96 0.0045-0.0500 

ค่ำเฉลี่ย 1.86+0.73 4.95+1.15 473.42+8.85 1.93+0.22 0.01460.0033 

78 
หญ้ำหนวดแมว 
จังหวัดเชียงใหม ่

Java tea, Kidney Tea 
Plant, Cat's Whiskers 

(Orthosiphon aristatus 
(Blume) Miq.) 

  

ทั้งต้น, 
ใบ 

- <52.2 <13.76 613.40+30.06 - 0.00420.0002 

79 
หญ้ำหนวดแมว 
วุฒิธรรมเวช 

G211/45 0.23+0.19 1.60+0.70 333.55+6.51 - 0.00350.0005 

80 
หญ้ำหนวดแมว 
Thai herb 

บ.ภ.13341 <0.20 2.62+0.59 223.64+4.62 - 0.00580.0007 

81 
หญ้ำหนวดแมว 
ตรำดอกปลีด ี

G337/43 1.67+0.72 <0.10 841.35+19.09 - 0.00370.0002 

ช่วง <0.20-<52.2 <0.10-<13.76 223.64-841.35 - 0.0025-0.0050 

ค่ำเฉลี่ย 0.63+0.19 1.41+0.23 502.99+9.12 - 0.00430.0003 

82 
มะรุม ธันยพร
สมุนไพร 

Horse radish tree, 
Drumstick 

(Moringa oleifera  Lam.) 
  

  

เปลือก
ต้น ใบ, 

ฝัก 

อย.11-1-
08646-1-

0032 
1.39+0.77 6.33+0.74 310.34+5.82 - 0.00600.0005 

83 
มะรุม จ ำนงเภสัข
กรรม 

G187/56 1.31+1.01 1.78+1.17 526.50+13.14 - 0.00350.0006 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ย
ที่ได้รับต่อปี 
(mSv/y) 

Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

84 
ใบมะรุม 
Thaiherb   

บ.ภ.13341 0.34+0.14 1.28+0.52 268.35+4.96 - 0.00430.0006 

85 
ใบมะรุม สวน
ส ำรำญจิตต ์   

- 2.36+0.83 <0.10 559.57+14.92 - 0.00680.0004 

ช่วง 0.34-2.36 <0.10-6.33 268.35-559.57 - 0.0035-0.0068 

ค่ำเฉลี่ย 1.35+0.38 2.35+0.37 416.19+5.33 - 0.00520.0001 

86  
เจียวกู่หลำน
อ ำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง จ.เชียงรำย 

Jiaogulan, Gynostemma, 
Miracle grass 
(Gynostemma 

pentaphyllum (Thunb.) 
Makino) 

 

ใบ   181.79+25.16 30.81+5.68 574.82+37.52 42.91±0.63 0.05390.0057 

87 
เจียวภู่หลำน 
ธันยำพรสมุนไพร  

อย.11-
108646-1-

0037 
16.38+1.56 39.62+2.34 413.83+6.92 - 0.02450.0012 

88 
เจียวกู่หลำน 
Thaiherb 

 บ.ภ.13341 9.98+1.22 24.99+1.48 376.66+5.95 - 0.03270.0016 

89 
เจียวภู่หลำน ดร.
นิกร ยำอินตำ 

 
อย.50-1-
12256-1-

0001 
<0.20 3.96+0.55 298.66+5.34 - 0.00500.0004 

ช่วง <0.20-181.79 3.96-39.62 298.66-574.82 42.91±0.63 0.0050-0.0539 

ค่ำเฉลี่ย 52.04+6.31 24.85+1.59 415.99+9.75 42.91±0.63 0.02900.0024 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) (ชื่อวิทยาศาสตร์) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

90 
เหงือกปลำหมอ 
ธันยพรสมุนไพร 

Sea holly 
(Acanthus ebracteatus  

Vahl) 
  

  

ใบ 

G117/45 1.82+0.98 3.00+1.54 660.93+16.68 - 
0.00450.0007 

91 
เหงือกปลำหมอ 
Thaiherb 

บ.ภ.13341 2.74+1.72 4.67+0.55 231.06+4.38 - 
0.00300.0003 

92 
เหงือกปลำหมอ 
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 
จังหวัดเชียงรำย 

- <11.98 16.59+1.56 
1836.60+12.0

6 
- 

0.01250.0006 

93 
เหงือกปลำหมอ 
สวนส ำรำญจติต ์

- <16.13 <6.84 719.02+31.45 - 
0.00240.0001 

ช่วง 1.82-<16.13 3.00-16.59 
231.06-
1836.60 

 
0.0024-0.0125 

ค่ำเฉลี่ย 1.52+0.49 8.09+0.57 861.90+9.46  0.00560.0003 

94 
รำงจืด ธันยพร
สมุนไพร จ.
สมุทรปรำกำร 

(Thumbergia laurifolia   
Lindl.) 

 
 
 
 

 

ใบ 

G232/43 <0.20 2.68+0.52 196.05+7.38 - 
0.00210.0002 

95 รำงจืด Thaiherb บ.ภ.13341 1.44+0.85 <0.10 
1021.05+23.5

5 
- 

0.00740.0003 

96 
รำงจืด อ ำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง จังหวัดเชียงรำย 

- <40.17 <16.67 644.19+50.20 - 
0.00440.0003 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพ + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

97 รำงจืด จังหวัดพะเยำ 
  

- <66.61 <14.81 894.73+42.26 - 0.00490.0002 

98 รำงจืด จ.นครรำชสมีำ 

  

- 4.52+1.41 1.82+0.38 163.87+6.28 4.57+0.12 0.00310.0004 

99 รำงจืด จังหวัดเชียงใหม ่ - <54.17 <11.02 347.80+32.56 - 0.00240.0002 

ช่วง 
<0.20-
<66.61 

<0.10-
<16.67 

163.87-1021.05 
4.57+0.12 0.00400.0001 

ค่ำเฉลี่ย 25.76+3.03 8.05+0.78 435.56+6.50 4.57+0.12 0.00400.0001 

100 เชียงดำ จังหวัดพะเยำ (Gymnema inodorum 
(Lour.) Decne.) 

  
ใบ 

- <61.32 <15.93 960.73+42.29 - 0.00650.0003 

101 
ผักเชียงดำ จังหวัด
เชียงใหม ่

- <44.85 8.95+4.48 665.41+31.97 - 
0.00680.0020 

ช่วง <61.32 8.95-<15.93 665.41-960.73 - 0.0065-0.0068 

ค่ำเฉลี่ย - 4.48+2.24 813.07+26.51 - 0.00660.0012 

102 
กระทืบยอด สวนส ำรำญ
จิตต ์

(Phyllanthus pulcher  
Wall. ex Müll.Arg.) 

ใบ - 1.35+0.91 8.15+2.76 121.01+3.78 - 0.00360.0002 

103 
ชำอัสสัม อ ำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม ่

Assam Tea (Camellia 
sinensis var. assamica) 

ใบ - <22.01 <9.01 362.53+40.90 - 0.00160.0002 

104 
ทองพันช่ัง จังหวัด
เชียงใหม ่

White crane flower 
(Rhinacanthus nasutus  

(L.) Kurz) 
ใบ - <67.96 <14.18 891.09+41.70 - 0.00370.0011 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียน
ยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

105 ชิงซี่ สวนส ำรำญจิตต ์
(CAPPARIS MICRACANTHA 

DC.) 
ใบ - <66.84 10.84+3.75 171.42+23.17 - 

0.00560.0017 

106 อบเชย สวนส ำรำญจติต ์ Cinnamon Tree 
(Cinnamomum verum  

J.Presl) 
  

  

เปลือก
ต้น 

- 1.41+0.65 <0.10 135.17+5.64 1.53±0.11 0.00130.0002 

107 อบเชย อุทัยประสิทธ์ิ G495/50 <0.20 2.18+0.5140 71.28+32.12 - 0.00140.0003 

108 อบเชย จ ำนงเภสัชกรรม G8/56 1.45+0.57 2.84+0.57 108.69+2.93 - 0.00330.0005 

109 อบเชยญวน Thaiherb 
บ.ภ.

13341 
<0.20 <0.10 171.65+5.30 - 

0.00060.0000 
ช่วง <0.20-1.45 <0.10-2.84 71.28-171.65 - 0.0006-0.003   

ค่ำเฉลี่ย 0.72+0.22 1.26+0.19 121.70+8.29 - 0.00170.0002   

110 บอระเพ็ด อภยัภูเบศร 

ZTinospora crispa  (L.) 
Miers ex Hook.f.& 

Thomson) 
  
  
  

  

ต้น 

G318/46 0.82+0.56 1.22+0.85 500.85+11.66 - 0.00180.0003 

111 บอระเพ็ด Thaiherb 
บ.ภ.

13341 
5.46+1.74 5.77+0.63 266.91+4.85 17.00±0.32 

0.00780.0007 

112 
บอระเพ็ด อ ำเภอแม่เมำะ 
จังหวัดล ำปำง 

- <40.41 <8.01 667.34+32.29 - 
0.00180.0001 

113 
บอระเพ็ด อ ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย 

- <44.54 <12.07 496.13+28.65 - 
0.00340.0002 

114 
บอระเพ็ด สวนส ำรำญ
จิตต ์

- <16.09 <5.82 434.27+27.81 - 
0.00290.0002 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 
ช่วง 0.82-<44.54 1.22-<12.07 266.91-667.34 17.00±0.32 0.0018-0.0078 

ค่ำเฉลี่ย 1.57+0.37 1.75+0.21 473.10+10.58 17.00±0.32 0.00360.0002 

115 
เถำวัลย์เปรียง 
อภัยภูเบศร 

Hog creeper, Jewel vine 
(derris scandens benth.) 

  

เถำ 
รำก 

G224/46 2.05+0.92 3.91+1.54 468.22+12.67 6.27±0.23 0.00540.0010 

116 
เถำวัลย์เปรียง 
สวนส ำรำญจติต ์

- <15.42 <4.49 106.79+14.93 - 0.00060.0001 

117 
เถำวัลย์เปรียง 
งำนสมุนไพร 58 

- 7.95+2.89 4.35+1.18 110.55+5.11 - 0.00520.0010 

ช่วง 2.05-<15.42 3.91-<4.49 106.79-468.22 6.27±0.23 0.0006-0.0054 

ค่ำเฉลี่ย 3.33+1.01 2.75+0.65 228.52+6.75 6.27±0.23 0.00370.0005 

118 
มะขำมเครือ สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Roureopsis stenopetala (Griff.) 
Schellenb) 

ล ำต้นและ
ใบ 

- 7.59+2.45 8.10+1.31 114.53+4.91 - 0.00610.0008 

119 
ว่ำนนำงค ำ สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Curcuma aromatica   Salisb) หัว - <0.20 1.12+0.56 57.52+41.59 - 0.00060.0002 

 
 
 
 
 
 
 
 



5-20 
 

4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

120 
หัวข้ำวเอ็นเหนือเอ็น
ใต้ จังหวัดพะเยำ 

Smilax 
(Smilax corbularia Kunth.
และSmilax microchina T. 

koyama) 

หัว - <89.06 <21.47 170.50+39.96 - 0.00060.0001 

121 
ข้ำวเย็นเหนือ สวน
ส ำรำญจิตต ์   

- 2.97+1.16 3.74+0.64 175.91+4.12 - 0.00250.0003 

ช่วง 2.97-<89.06 3.74-<21.47 170.50-175.91 - 0.0006-0.0025 

ค่ำเฉลี่ย 1.49+0.58 1.87+0.32 173.21+20.09 - 0.00150.0001 

105 
ชิงซี่ สวนส ำรำญ
จิตต ์

(CAPPARIS MICRACANTHA 
DC.) 

ใบ - <66.84 10.84+3.75 171.42+23.17 - 0.00560.0017 

122 
กระเทียม อุทัย
ประสิทธ์ิ 

Garlic 
(Allium sativum L.) 

  
หัว 

G37/51 0.82+0.48 0.16+0.87 302.89+7.70 - 0.00360.0010 

123 
กระเทียม Thai 
herb 

บ.ภ.13341 <0.20 <0.10 437.97+10.00 0.37±0.10 0.00450.0001 

124 
กระเทียม สวน
ส ำรำญจิตต ์

- <0.20 5.94+1.05 213.99+5.15 - 0.00890.0012 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 
ช่วง <0.20-4.99 <0.10-5.94 213.99-437.97 0.37±0.10 0.0036-0.0089 

ค่ำเฉลี่ย 0.27+0.16 2.03+0.45 318.28+4.54 0.37±0.10 0.00570.0006 

125 
ขมิ้นชัน อุทัย
ประสิทธ์ิ 

Turmaric 
(Curcuma longa  L) 

  
  
  
  
  
  
  

  

เหง้ำ 

G1/47 (ปจ) <0.20 6.68+0.92 1117.67+21.98 1.71+0.08 0.02530.0014 

126 
ขมิน้ชัน วุฒิธรรม
เวช 

G565/45 2.94+1.65 1.83+0.59 435.33+7.39 - 0.00630.0008 

127 ขมิ้นชัน ปัญจศร ี G47/50 0.57+0.88 8.36+1.42 1068.03+24.27 - 0.01100.0009 

128 ขมิ้นชัน วีแคป์ G829/47 0.54+0.25 <0.10 986.77+21.55 - 0.00920.0002 

129 
ขมิ้นชัน อ้วยอ้น
อัน 

G19/41 <0.20 2.03+0.53 354.69+6.14 - 0.00160.0002 

130 
ขมิ้นชัน อภัยภูเบ
ศร 

G811/53 4.78+1.50 2.66+0.56 459.77+7.59   2.15+0.16 0.00700.0007 

131 
ขมิ้นชัน จ ำนง
เภสัชกรรม 

G18/56 <0.20 <0.10 1136.57+25.56 - 0.00950.0002 

132 
ขมิ้นชัน 
Thaiherb 

บ.ภ.13341 0.87+0.44 1.81+0.51 440.15+7.24 - 0.00690.0006 

133 
ขมิ้น จังหวัด
เชียงใหม ่

- <66.09 14.79+5.20 667.48+39.96 - 0.03140.0079 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกนัและรักษำโรค(ต่อ) 
ล ำดับ
ที่ 

ชื่อตวัอย่ำง 
ชื่อสำมัญ 

(ชื่อวิทยำศำสตร์) 
ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียนยำ 
ควำมเข้มข้นกัมมันตภำพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมำณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อปี (mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

134 
ขมิ้นชัน จ.
นครรำชสมีำ   

- 1.28+0.89 <0.10 256.51+4.14 2.85+0.08 
0.00320.0004 

ช่วง <0.20-<66.09 <0.10-14.79 256.51-1136.57 1.71-2.85 0.0016-0.0314 

ค่ำเฉลี่ย 1.10+0.64 3.82+1.47 692.30+11.45 2.24+0.05 0.01110.0023 

135 ขิง อภัยภูเบศร 

Ginger 
(Zingiber officinale  

Roscoe) 
  

  

เหง้ำ 

G365/51 1.87+0.88 3.32+1.51 1216.25+27.44 0.32+0.02 0.01130.0012 

136 
ขิง ธันยพร
สมุนไพร จ.
สมุทรปรำกำร 

G241/50 5.08+1.94 5.76+0.80 568.62+9.45 - 
0.01110.0010 

137 ขิง Thai Herb บ.ภ.13341 1.99+1.09 3.85+0.55 223.19+4.39 - 0.00500.0005 

138 
ขิง สวนส ำรำญ
จิตต ์

- 0.61+0.27 4.73+0.65 436.96+7.36 - 
0.00770.0006 

ช่วง 0.61-5.08 3.32-5.76 223.19-1216.25 0.32+0.02 0.0025-0.0050 

ค่ำเฉลี่ย 2.39+0.60 4.42+0.48 611.26+7.61 0.32+0.02 0.00880.0003 

139 
กระชำยป่ำ สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Boesenbergia sp.) 
หัว, 
เหง้ำ 

- 3.70+1.80 2.46+0.81 200.31+5.55 - 0.00440.0008 

140 
ว่ำนทรหด สวน
ส ำรำญจิตต ์

Chinese taro (Alocasia 
cucullata (Lour.) G. Don) 

เหง้ำ - <58.43 <13.27 1173.68+48.71 
- 0.00480.0002 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียน
ยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

141 
ใบหญ้ำนำง 
Thaiherb 

Bamboo grass 
ใบ 
รำก 

บ.ภ.
13341 

3.01+0.85 0.84+0.57 384.39+10.72 
- 

0.00070.0001 

142 
รำกหญ้ำนำง 
จังหวัดเชียงใหม ่

(Tiliacora triandra  
(Colebr.) Diels) 

- <48.44 <8.42 36.87+19.13 
- 

0.00000.0000 
ช่วง 3.01-<48.44 0.84-<8.42 36.87-384.39 - 0.0000-0.007 

ค่ำเฉลี่ย 1.51+0.43 0.42+0.29 210.63+10.96 - 0.00040.0000 

143 
โลดทะนง สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Trigonostemon 
reidioides (Kurz) Craib) 

รำก - 2.78+0.64 4.41+0.96 20.35+1.17 
- 0.00230.0004 

144 
เกสรบัวหลวง สวน
ส ำรำญจิตต ์

Lotus, Sacred lotus, 
Egyptian Lotus 

(Nelumbo nucifera 
Gaertn.) 

เกสร - 1.51+0.73 1.06+0.94 97.59+2.14 - 

0.00130.0005 

145 
หญ้ำปักกิ่ง อภัยภูเบ
ศร 

(Murdannia loriformis 
(Hassk.) Rao et 

Kammathy) 
ทั้งต้น 

G187/47 3.07+2.13 1.90+0.62 634.14+10.01 25.75+0.67 
0.01070.0013 

146 
หญ้ำปักกิ่ง 
Thaiherb 

บ.ภ.
13341 

4.67+0.83 <0.10 
1410.56+31.0

0 
16.71±0.34 

0.00730.0002 

147 
หญ้ำปักกิ่ง จังหวัด
เชียงใหม ่

- <33.34 <9.35 972.36+31.08 - 
0.00440.0001 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค(ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อตัวอย่าง 

ชื่อสามัญ 
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียน
ยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

ช่วง 3.07-<33.34 <0.10-<3.35 634.14-1410.56 16.71-25.75 0.0044-0.0107 

ค่ำเฉลี่ย 2.58+0.76 0.63+0.21 1005.69+15.01 21.23+0.23 0.00750.0006 

148 
ลูกใต้ใบ จังหวัด
เชียงใหม ่

Egg Woman 
(phyllanthus amarus  

Schum & Thonn.) 
  

  

ทั้งต้น - <58.70 18.18+4.54 537.01+36.45 - 
0.01740.0034 

149 
ลูกใต้ใบ สิริธร
สมุนไพร 

 

- 15.35+2.07 19.95+2.71 843.53+25.05 - 
0.02550.0151 

150 
ลูกใต้ใบ จ ำนงเภสัช
กรรม 

G530/55 1.89+0.76 3.76+1.26 395.52+10.84 - 
0.00610.0010 

151 ลูกใต้ใบ Thaiherb 
บ.ภ.

13341 
0.43+0.29 4.73+1.00 416.72+10.57 3.52±0.13 

0.00650.0008 
ช่วง 0.43-<58.70 3.76-19.95 395.52-843.53 3.52±0.13 0.0061-0.0255 

ค่ำเฉลี่ย 5.89+0.56 11.66+5.13 548.20+11.69 3.52±0.13 0.01390.0068 

152 พลูคำว Thaiherb 
(Houttuynia cordata 

Thunb.) 
  

  

ทั้งต้น 

บ.ภ.13341 2.74+0.87 4.98+1.50 1901.34+41.08 - 0.01750.0012 

153 
ผักคำวตอง ตรำ
ดอกปลีด ี

G173/50 4.97+0.91 2.45+1.42 1297.33+29.16 - 
0.00730.0007 

154 
คำวตอง อ ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย 

- <85.98 <42.44 2761.33+156.17 - 
0.01870.0011 
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4. สมุนไพรที่ใช้ป้องกนัและรักษำโรค(ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) 

ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับ
ต่อป ี(mSv/y) 

Ra-226 Th-232 K-40 Po-210  

ช่วง 0.43-<58.70 3.76-19.95 395.52-843.53 3.52±0.13 0.0061-0.0255 

เฉลี่ย 5.89+0.56 11.66+5.13 548.20+11.69 3.52±0.13 0.01390.0068 

155 เอ็นยืด จังหวัดพะเยำ 
Common Plantain 

(Plantago major L. ) 
ทั้งต้น 

- <63.13 <13.22 122.54+31.97 - 0.00830.0022 

156 
เอ็นยืด อ ำเภอพำน 
จังหวัดเชียงรำย 

- <35.23 <11.16 1054.13+62.47 - 
0.01070.0006 

ช่วง <63.13 <13.22 122.54-1054.13 - 0.0083-0.0107 

เฉลี่ย - - 588.34+35.09 - 0.00950.0011 

157 
ต ำแยแมว งำน
สมุนไพร 58 

Indian acalypha, Indian 
nettle, Indian 

copperleaf, Tree-
seeded mercury 

(Acalypha indica L) 

ทั้งต้น - 7.70+0.73 0.48+0.23 1134.17+25.01 - 0.00350.0001 

ช่วง <0.20 1.45-<20.63 286.35-788.54 - 0.0016-0.0054 

ค่ำเฉลี่ย - 0.73+0.25 487.45+29.04 - 0.00350.0002 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อตวัอย่ำง 
ชื่อสำมัญ 

(ชื่อวิทยำศำสตร์) 
ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียน
ยำ 

ควำมเข้มข้นกัมมันตภำพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมำณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อปี (mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

158 
ลูกผักชี จังหวัด
เชยีงใหม่ 

Coraninder seed 
(Coriandrum sativum) 

เมลด็ - <52.00 <10.93 502.71+30.09 - 0.00200.0001 

159 อัญชัน Thaiherb Blue Pea, Butterfly Pea 
(Clitoria ternatea L.) 

ดอก 

บ.ภ.
13341 

<0.20 1.45+0.50 286.35+5.11 - 0.00160.0001 

160 อัญชัน จังหวัดพะเยำ - <98.55 <20.63 788.54+57.85 - 0.00540.0004 

161 
มะขำมแขก ธันยพร
สมุนไพร Alexandria senna, 

Alexandrian senna 
Indian senna 

(Senna alexandrina P. 
Miller) 

  
  

ใบและ
ฝัก 

G290/45 <0.20 2.87+0.50 159.42+3.47 - 0.00270.0023 

162 
ส้มแขก จ ำนงเภสัช
กรรม 

G212/56 0.54+0.36 0.31+0.27 290.65+7.46 - 0.00070.0000 

163 
ใบมะขำมแขก 
Thaiherb 

บ.ภ.
13341 

2.36+0.57 <0.10 365.79+9.32 - 0.00220.0001 

164 ผลส้มแขก Thaiherb 
บ.ภ.

13341 
2.81+0.49 3.99+0.73 24.42+0.68 - 0.00070.0001 

ช่วง <0.20-2.81 <0.10-3.99 24.42-365.79 - 0.0007-0.0027 

ค่ำเฉลี่ย 1.43+0.24 1.79+1.55 210.07+3.11 - 0.00160.0011 

165 
ใบแปะก๊วย ธันยพร
สมุนไพร 

Ginkgo Biloba 
(Ginkgo biloba L.) 

ใบ G771/45 2.05+1.07 7.20+0.74 211.86+4.46 47.13+1.19 0.00210.0001 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อตวัอย่ำง 
ชื่อสำมัญ 

(ชื่อวิทยำศำสตร์) 
ส่วนที่
ใช้ 

ทะเบียน
ยำ 

ควำมเข้มข้นกัมมันตภำพรังสี + SD (Bq/kg) 
ปริมำณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อปี (mSv/y) 

ช่วง <0.20-2.05 2.87-7.20 211.86-336.04 47.13+1.19 0.0021-0.0030 

ค่ำเฉลี่ย 1.03+0.54 5.04+0.68 273.95+5.15 47.13+1.19 0.00260.0001 

166 ใบแปะก้วย Thaiherb 
  

บ.ภ.
13341 

<0.20 2.87+1.13 336.04+9.28 - 
0.00300.0003 

167 
หญ้ำนำงแดง สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Bauhinia strychnifolia 
Craib.) 

ใบ - <61.11 <9.00 153.27+23.36 - 0.00020.0000 

168 รำงแดง Thaiherb 
(Ventilago denticulate 

Willd.) 
ใบ 

บ.ภ.
13341 

0.74+0.48 <0.10 135.49+4.73 - 
0.00100.0000 

169 
รำงแดง สวนส ำรำญ
จิตต ์

- 1.45+0.98 <0.10 28.86+1.34 - 
0.00030.0002 

ช่วง 0.74-1.45 <0.10 28.86-135.49 - 0.0003-0.0010 

ค่ำเฉลี่ย 1.10+0.55 - 82.18+2.46 - 0.00060.0001 

170 
หญ้ำหวำน จังหวัด
เชียงใหม ่

Stevia 
(Stevia rebaudiana 

(Bertoni) Bertoni) 
ใบ 

- <70.3 <12.90 987.58+47.57 - 
0.00040.0000 

171 
หญ้ำหวำน จังหวัด
พะเยำ 

- <53.21 <12.42 950.39+44.64 - 
0.00040.0000 

ช่วง <53.21 <12.90 950.39-987.58 - 0.0004 

ค่ำเฉลี่ย - - 968.99+32.62 - 0.00040.0000 

172 
หนุมำนประสำนกำย 
Thaiherb 

(Schefflera leucantha  
R. Vig.) 

ใบ 
บ.ภ.

13341 
<0.20 3.63+0.51 301.72+5.27 - 0.00200.0001 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียน

ยา 
ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่

ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

173 
พญำมือเหล็ก 
จังหวัดเชียงใหม ่

Saintignatus Bean 
(Strychnos lucida R.Br, 

Strychnos roborans A.W.Hill) 
ใบ 

- 
  

  
<45.15 <3.09 24.17+19.83 - 0.00010.0001 

174 
ชะพลู จังหวัด
เชียงใหม ่

Wildbetal Leafbush 
(Piper sarmentosum  Roxb.) 

ใบ - <59.12 <9.50 1052.98+44.87 - 0.00430.0002 

175 
หญ้ำฮ่อมเกียว 
จังหวัดเชียงใหม ่

False Daisy, White Head, 
Yerbadetajo Herb 

(Eclipta prostrata (L.) L) 
ใบ - <57.84 <12.39 1126.69+44.05 - 0.00460.0002 

176 
ชุมเห็ดเทศ สวน
ส ำรำญจิตต ์

Ringworm Bush 
(Cassia alata ( L.) Roxb.) 

ใบ - 1.73+1.14 1.13+0.50 97.17+3.11 - 0.00100.0003 

177 
ใบหมีเหม็น สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Litsea glutinosa (Lour.) C.B. 
Rob.) 

ใบ - 3.07+1.92 1.59+0.85 221.38+4.77 - 0.00180.0004 

178 
ชำแก้ป่ำช้ำ 
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง 
จังหวัดเชียงรำย 

(Suregada multiflorum (A.Juss.) 
Baill.) 

ใบ - <17.28 5.59+1.93 962.56+13.06 - 0.01080.0015 

179 
ชำเจ็ดช้ำงสำร 
สวนส ำรำญจติต ์

(Lasianthus puberulus Craib) ใบ - 1.06+0.96 <0.10 142.17+3.44 - 0.00480.0011 

180 
โป๊ยกั๊ก สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Illicium verum Hook.f.) ผล - <0.20 1.01+0.62 43.74+1.06 20.88±0.53 0.00110.0005 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

181 
ดีปลี สวนส ำรำญ
จิตต ์

long pepper 
(Piper retrofractum  Vahl) 

ผล 
- 

  
2.20+0.98 1.16+0.51 243.88+5.00 - 

0.00160.0002 

182 
สมอภิเพก งำน
สมุนไพร 58 

Beleric myrobalan 
(Terminalia bellirica  (Gaertn.) 

Roxb.) 
ผล - 1.29+1.07 <0.10 135.24+3.52 - 

0.00070.0002 

183 
มะตูมนิม่ งำน
สมุนไพร 59 

Beal 
(Aegle marmelos (L.) Corrêa) 

ผล - 0.68+0.49 <0.10 312.41+8.36 - 0.00230.0002 

184 
มะขำมป้อม 
Thaiherb Emblic myrablan, Malacca tree 

(Phyllanthus emblica  L.) 
ผล 

บ.ภ.13341 0.74+0.52 2.11+0.36 173.29+3.27 5.68±0.16 
0.00120.0001 

185 
มะขำมป้อม สวน
ส ำรำญจิตต ์

- 0.90+0.39 <0.10 291.22+7.22 - 
0.00230.0001 

ช่วง 0.74-0.90 <0.10-2.11 
173.29-
291.22 

5.68±0.16 
0.0012-0.0023 

ค่ำเฉลี่ย 0.82+0.33 1.06+0.18 232.26+3.96 5.68±0.16 0.00170.0000 

186 
กำนพลู 
Thaiherb 

Clove Tree 
(Syzygium aromaticum (L.) Merr.& 

L.M.Perry) 
ผล บ.ภ.13341 <0.20 1.98+0.46 239.29+4.45 - 0.00210.0001 

187 
สมอเทศ จังหวัด
เชียงใหม ่

(Terminalia sp.) ผล - <46.32 8.31+2.67 346.04+24.17 - 
0.00810.0019 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อปี (mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

188 
เทพทำโร สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Cinnamomum porrectum 
(Roxb.) Kosterm.) 

เปลือก - 0.85+0.72 <0.10 4.83+1.45 - 0.00010.0001 

189 
ก ำแพงเจ็ดช้ัน 
งำนสมุนไพร 59 

(Salacia chinensis L.) ต้น - 2.99+1.03 0.21+0.13 79.91+6.24 - 0.00080.0002 

190 
สะค้ำน จังหวัด
เชียงใหม ่

(Piper ribesioides Wall, Piper 
interruptum Opiz.) 

เถำ - <64.22 <10.42 612.30+38.90 - 0.00250.0002 

191 
เพชรสังฆำต อภยั
ภูเบศร 

(Cissus quadrangularis  L.) 
  

  
เถำ 

G175/46 4.94+1.60 9.15+0.80 254.02+4.89 2.20+0.07 0.00510.0003 

192 
เพชรสังฆำต 
Thaiherb 

บ.ภ.13341 2.76+1.43 6.15+0.66 301.04+5.38 - 0.00750.0004 

193 
เพชรสังฆำต 
จังหวัดเชียงใหม ่

- <47.14 8.60+3.26 266.95+19.77 - 0.01000.0030 

ช่วง 
2.76-

<47.14 
6.15-9.15 

254.02-
301.04 

2.20+0.07 
0.0051-0.0100 

ค่ำเฉลี่ย 2.57+0.72 7.97+1.14 274.00+7.02 2.20+0.07 0.00750.0015 

194 
แห้วหมู จังหวัด
เชียงใหม ่ Nut grass, Coco grass 

(Cyperus rotundus L.) 
หัว 

- <47.53 <7.77 250.93+22.92 - 0.00100.0001 

195 
แห้วหมู สวน
ส ำรำญจิตต ์

- <0.20 1.32+0.28 47.87+1.62 - 0.00070.0001 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) 
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อป ี(mSv/y) 

Ra-226 Th-232 K-40 Po-210  
ช่วง <47.53 1.32-<7.77 47.87-250.93 - 0.0007-0.0010 

ค่ำเฉลี่ย - 0.66+0.14 149.40+11.49 - 0.00090.0000 

196 
บุกบด สวน
ส ำรำญจิตต ์

Elephant yam, Stanley's water-tub 
(Amorphophallus campanulatus  

Bl.ex Dence.(A.paeoniifolius 
(Dennst.) Nicolson) 

หัว - 0.76+0.56 1.71+0.87 402.83+10.52 - 0.00640.0010 

197 
หัวกระทือ สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Zingiber zerumbet  (L.) Smith.) เหง้ำ - 3.48+1.08 2.49+1.84 892.60+21.53 - 0.00680.0011 

198 
ขมิ้นอ้อย จ.
นครรำชสมีำ 

Zedoary, Luya-Luyahan 
(Curcuma zedoaria (Christm.) 

Roscoe) 
เหง้ำ - 0.17+0.13 3.14+0.04 312.61+5.03 - 0.00730.0001 

199 
ว่ำนขุดทองแท้/
ว่ำนร่อนทอง สวน
ร ำรำญจิตต ์

(Globba malaccensis Ridl.) เหง้ำ - <51.67 <9.03 424.91+30.64 - 0.00170.0001 

200 
ขมิ้นขำว สวน
ส ำรำญจิตต ์

Curcuma white (Curcuma 
mangga Val.&.Zijp..) 

เหง้ำ - <21.29 4.70+1.88 254.50+26.03 - 0.01060.0029 

201 
ว่ำนเอ็นเหลือง 
สวนส ำรำญจติต ์

(Curcuma aurantiaca Van Zijp.) เหง้ำ - <16.19 <5.54 499.10+27.44 - 0.00270.0001 
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่
ได้รับต่อปี (mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

202 
จ่ำว่ำน สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Curcuma sp.) เหง้ำ - 1.97+1.40 0.18+0.14 160.87+4.39 - 0.00090.0002 

203 
ตองแตก สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Baliospermum montanum  
Muell.A) 

รำก - 1.92+1.09 3.17+1.69 37.98+2.00 - 0.00220.0009 

204 
ปลำไหลเผือก 
สวนส ำรำญจติต ์

(Eurycoma longifolia  Jack) รำก - 0.76+0.68 3.32+0.95 133.55+5.70 - 0.00360.0007 

205 
หนอนตำยยำก 
สวนส ำรำญจติต ์

(Stemona tuberosa  Lour.) รำก - 1.82+0.99 1.43+0.94 46.51+1.94 - 0.00100.0004 

206 
โลดทะนง สวน
ส ำรำญจิตต ์

(Trigonostemon reidioides (Kurz) 
Craib) 

รำก - 2.78+0.64 4.41+0.96 20.35+1.17 - 0.00230.0004 

207 ดีบัว Thaiherb 

(Nelumbo nucifera Gaertn). 

ต้น
อ่อน

ในเม็ด
บัว

หลวง 

บ.ภ.13341 0.63+0.54 1.93+0.43 209.36+3.96 2.25±0.16 0.00130.0001 

208 ดีบัว อภัยภูเบศร - 2.11+1.67 1.28+0.53 192.68+4.13 - 0.00090.0001 

ช่วง 0.63-2.11 1.28-1.93 
192.68-
209.68 

2.25±0.16 
0.0009-0.0013 

ค่ำเฉลี่ย 1.37+0.88 1.61+0.34 201.02+2.86 2.25±0.16 0.00110.0000 
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บทที่ 6 สรุป วิจารณ์ และ เสนอแนะ    
 

6.1 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 การด าเนินงานวิจัยในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาคณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ ดังนี้ 

6.1.1  ประสานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา งานยาแผนไทยและยาสมุนไพรเพ่ือขอข้อมูล
รายชื่อ และที่อยู่ผู้ผลิตยาแผนโบราณที่ข้ึนทะเบียนไว้  

 ปัญหาและอุปสรรค์  ข้อมูลบริษัทผลิตยาที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบว่า
บางบริษัทก็ไม่สามารถติดต่อได้อาจเนื่องจากข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย  และบางบริษัทไม่ได้
ให้ความร่วมมือให้ข้อมูล นอกจากนี้ ยาแผนโบราณที่มีต าหรับยาเฉพาะส่วนใหญ่มีตัวยาหลายชนิด
ผสมกันอยู่และมีหลายบริษัทเป็นบริษัทที่ ผลิตยาหม่องน้ า น้ ามันนวด ยาดม ขี้ผึ้ง ยาน้ า ยาหอม 
ยาสมุนไพรจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของคณะผู้วิจัย 

6.1.2  การเก็บตัวอย่างสมุนไพร โดยท าการติดต่อบริษัท หรือโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาจาก อย. เพ่ือท า
การเก็บตัวอย่างยาสมุนไพรส าเร็จรูปจากบริษัท และจัดเก็บตัวอย่างตามร้านขายยาและตัวอย่าง
จากงานสมุนไพรที่เมืองทองธานี ปี 2558 และปี 2559 โดยขณะนี้มีตัวอย่างสมุนไพรที่จัดเก็บ และ
เตรียมตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 212 ตัวอย่าง ดังปรากฏในภาคผนวก 1 และจ ัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์
ตามการใช้ประโยชน์   นอกจากนี้ ได้จัดกลุ่มสมุนไพรตามลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรได้ 14 
กลุ่มด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.1 

รูปที่ 6.1 แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนสมุนไพรแยกตามส่วนของพืชสมุนไพรในงานวิจัยนี้ 

6.1.3  วิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra, และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ใน
ภาคผนวก ตารางที่ 6.1 ดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 6.1 ประเภทของสมุนไพร ชนิดและจ านวนตัวอย่าง และสรุปปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra, และ 40K  ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่
น ามาใช้ท ายาสมุนไพร 

ประเภทของสมนุไพร แบ่งตามผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร (จ านวนตัวอย่าง) สรุปและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra, และ 40K ใน

ตัวอย่างสมุนไพร 

1. ตั ว อ ย่ า ง ย า ส มุ น ไพ ร :          

มีทะเบียนยา 

(จ านวน 93 ตัวอย่าง) 

 ผลติภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนาการ จ านวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่  
- ลูกยอ (3), มะระขี้นก (3), เพกา (1), งาขี้ม้อน (1), แห้ม (1), ใบหม่อน 

(1)  

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี จ านวน 8 ตัวอย่าง 
ได้แก่  
- หมามุ่ย (1),  กวาวเครือแดง (2), ว่านชักมดลูก (3) , หญ้ารีแพร์ (1), 

สบู่เลือด (1) 

 พืชสมุนไพร Product champion จ านวน 8 ตัวอย่าง ได้แก่   
- กวาวเครือขาว (3), บัวบก (3), กระชายด า (2) 

 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค จ านวน 53 ตัวอย่างได้แก่  
- ฟ้าทะลายโจร (8), อบเชย (3), กระเทียม (2), ขมิ้นชัน (8), หนวดแมว 

(3), หญ้าปักกิ่ง (2), ขิง (3), มะรุม (3) , เจียวกู้หลาน (3) , ดอกค าฝอย 
(2), บอระเพ็ด (2), พริกไทยด า (3), เหงือกปลาหมอ (2), รางจืด (2), 
เถาวัลย์เปรียง (1), ย่านาง (1), เห็ดหลินจือ (1), พลูคาว (2), ลูกใต้ใบ 
(2)  

 สมุนไพรอื่น ๆ จ านวน 14 ตัวอย่าง ได้แก่  
- แปะก๊วย (2),เพชรสังฆาต (2), มะขามแขก (4), อัญชัน (1), หนุมาน

ประสานกาย (1), รางแดง (1), กานพลู (1), มะขามป้อม (1), ดีบัว (1) 

- พบความเข้มข้นของ 226Ra, 228Ra, และ 40K มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 0.20-

16.38 Bq/kg, ประมาณ 0.10-39.62 Bq/kg และประมาณ 24.42-

2248.80 Bq/kg ตามล าดับ 

- ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีของ 40K สูงสุดประมาณ 2250 

Bq/kg ในมะระขี้นก ตราอภัยภูเบศร์ เลขที่ทะเบียนยา G442/46 ซึ่งเป็น

สมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่มีผลต่อการโภชนาการ 

- ส าหรับปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีสูงสุดของ 226Ra และ 228Ra 

มีค่าประมาณ 16.38 Bq/kg และประมาณ 39.62 Bq/kg, ตามล าดับ พบ

ในตัวอย่างเจียวกู่หลานจากสมุทรปราการ ตราธันยพรสมุนไพร และเลขที่ 

อย.11-108646-1-0037 ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ป้องกัน

และรักษาโรค 

- ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ

ในตัวอย่างพืชสมุนไพรกลุ่มนี้อยู่ในช่วง 0.0003-0.0205 mSv y-1 และ

จากงานวิจัยนี้พบว่าการบริโภคมะระขี้นก อภัยภูเบศร์ หากบริโภค

ติดต่อกันภายในระยะเวลา 1 ปีจะได้รับปริมาณรังสีสูงสุด 0.0205 mSv 

y-1 
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ประเภทของสมนุไพร แบ่งตามผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร (จ านวนตัวอย่าง) ผลการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra, และ 40K ในตัวอย่าง 

2. ตัวอย่างยาสมุนไพร:  
ไม่มีทะเบียนยา  
(จ านวน 3 ตัวอย่าง) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี จ านวน 2 ตัวอย่าง 
ได้แก่  
o  รากสามสิบ (1), หญ้ายุ่ม (1) 

 สมุนไพรอื่น ๆ จ านวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ 
o  ดีบัว (1) 

- จากผลการวิเคราะห์พบว่ายาสมุนไพรในกลุ่มนี้มี ความเข้มข้นของ 226Ra, 

228Ra, และ  40K มีค่าอยู่ ในช่วงประมาณ 2.11-8.30 Bq/kg,ประมาณ 

1.28-10.36 Bq/kg และประมาณ 173.23-428.26 Bq/kg ตามล าดั 

- ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีของ 40K สูงสุดประมาณ 430 Bq/kg 

ในหญ้ายุ่ม ตราอภัยภูเบศร์ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์

ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี 

- ส าหรับปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีสูงสุดของ 226Ra และ 228Ra 

มีค่าประมาณ 8.30 Bq/kg และ ประมาณ 10.36 Bq/kg ตามล าดับ ซึ่ง

พบในตัวอย่างสมุนไพร รากสามสิบของอภัยภูเบศร์ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่

ในกลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี 

- ส าหรับปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรที่มีทะเบียนยาพบว่า

ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ

ในตัวอย่างพืชสมุนไพรกลุ่มนี้อยู่ในช่วง 0.0009-0.0030 mSv y-1 และ

จากงานวิจัยนี้พบว่าการบริโภคหญ้ายุ่ม อภัยภูเบศร์ หากบริโภคติดต่อกัน

ภายในระยะเวลา 1 ปีจะได้รับปริมาณรังสีสูงสุด 0.0030 mSv y-1 
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ประเภทของสมุนไพร แบ่งตามผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร (จ านวนตัวอย่าง) ผลการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra, และ 40K ในตัวอย่าง 
3. ตั วอ ย่ า งส มุ น ไพ ร  : 

บดละเอียด  
(จ านวน 74 ตัวอย่าง) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนาการ จ านวน 4 ตัวอย่าง ได้แก่  
- กระพังโหม (1), มะระขี้นก (1), รากขัดมอน (1), ลูกยอ (1)  

 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีฤทธ์ิต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี จ านวน 11 ตัวอย่าง 
ได้แก่,  
- ว่านชักมดลูก (2), รากสามสิบ (1), ว่านงาช้าง (1), สาวน้อยตกเตียง (1), 

กวาวเครือแดง (2), โด่ไม่รู้ล้ม (1), ว่านชักมดลูก (1), เมล็ดหมามุ่ย (1), 
มหาเมฆ (1) 

 พืชสมุนไพร Product champion จ านวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่   
- กวาวเครือขาว (3), บัวบก (1), กระชายด า (2), ไพล (1) 

 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค จ านวน 28 ตัวอย่าง ได้แก่  
- ฟ้าทะลายโจร (2), อบเชย (1), กระเทียม (1), หญ้าหนวดแมว (1), ชิงช่ี 

(1), ขิง (1), มะรุม (1) , กระเจี๊บแดง (2),  ว่านนางค า (1), โลดทะนง 
(1),  ว่านทรหด (1), ลูกใต้ใบ (1), ขมิ้นชัน (2), เถาวัลย์เปรียง (1), ราง
หญ้านาง (1), รางจืด (2), ทองพันช่ัง (1), บอระเพ็ด (1), เหงือกปลา
หมอ (1), พริกไทย (1), ผักเชียงดา (1), หญ้าปักกิ่ง (1), ดอกค าฝอย (1), 
กระชายป่า (1) 

 สมุนไพรอื่น ๆ จ านวน 25 ตัวอย่าง ได้แก่ 
- ขมิ้นอ้อย (1), เนื้อมะหาด (1), ฝาง (1), บุก (1), ชุมเห็ดเทศ (1), ว่าน

ร่อนทอง (1), หัวกระทือ (1), ขมิ้นขาว (1), ใบเหม็นหมี (1), มะตูมนิ่ม 
(1), ปลาไหลเผือก (1), สมอเทศ (1), หญ้าฮ่อมเกี่ยว (1), สะค้าน (1), 
หัวแห้วหมู (2) , เพชรสังฆาต (1) , ว่านเอ็นเหลือง (1) , มะขามป้อม (1) 
, ลูกผักชี (1), ชะพลู (1), พญามือเหล็ก (1), หญ้าหวาน (1) , หญ้านาง
แดง (1), รางแดง (1) 

- พบว่ายาสมุนไพรในกลุ่มนี้มี ความเข้มข้นของ 226Ra, 228Ra, และ 40K มีค่า

อยู่ในช่วงประมาณ 0.56-130.08 Bq/kg, ประมาณ 0.59-28.09 Bq/kg 

และประมาณ 24.17-1501.67 Bq/kg ตามล าดับ 

- ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีของ 40K สูงสุดประมาณ 1501.67 

Bq/kg ในสมุนไพรดอกค าฝอย ของสวนส าราญจิตต์ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่

ในกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค 

- ส าหรับปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีสูงสุดของ 226Ra และ 228Ra 

มีค่าประมาณ 130.08 Bq/kg และ ประมาณ 28.09 Bq/kg ตามล าดับ ซึ่ง

พบในตัวอย่างสมุนไพร กวาวเครือขาว (226Ra) จากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง

เป็ นสมุน ไพรที่ อยู่ ในกลุ่ ม  พืชสมุน ไพร Product champion และ 

โด่ไม่รู้ล้ม (228Ra) จากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่ม

สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี 

- ส าหรับปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรที่มีทะเบียนยาพบว่า

ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ

ในตัวอย่างพืชสมุนไพรกลุ่มนี้อยู่ในช่วง 0.00004-0.0277 mSv y-1 และ

จากงานวิจัยนี้พบว่าการบริโภคฟ้าทะลายโจร จากจังหวัดเชียงใหม่ หาก

บริโภคติดต่อกันภายในระยะเวลา 1 ปีจะได้รับปริมาณรังสีสูงสุด 0.0277 

mSv y-1 
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ประเภทของสมุนไพร แบ่งตามผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร (จ านวนตัวอย่าง) ผลการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra, และ 40K ในตัวอย่าง 
4.  ตัวอย่างสมุนไพร: ตากแห้ง  
    จ านวน 42 ตัวอย่าง 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีผลต่อโภชนาการ จ านวน 1 ตัวอย่าง  ได้แก่  
- แห้ม (1) 

 ผลิตภัฒฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆของบุรุษ/สตรี จ านวน 5 ตัวอย่าง 
ได้แก่ 
-  มหาก าลัง (1),  โด่ไม่รู้ล้ม (2), หญ้ารีแพร์ (1), รากสามสิบ (1) 

 สมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค จ านวน 23 ตัวอย่าง ได้แก่   
- ลูกใต้ใบ (1), กระทืบยอด (1), มะขามเครือ (1), ตองแตก (1), เอ็นยืด (2), 

เชียงดา (1) , ดอกค าฝอย (1), เถาวัลย์เปรียง (1), บอระเพ็ด (2), 
คาวตอง (1), เหงือกปลาหมอ (1) , เกสรบัวหลวง (1) , เจียวกู้หลาน 
(1), ชาอัสสัม (1) , ฟ้าทะลายโจร (1), รางจืด (2), หัวข้าวเย็นเหนือใต้ 
(2), เห็ดหลินจือแดง (1), ต าแยแมว (1) 

 สมุนไพรอื่น ๆ จ านวน 13 ตัวอย่าง ได้แก่   
-  โป๊ยกั๊ก (1),  ดีปลี (1), เจ็ดช้างสาร (1), จ่าว่าน (1), หนอนตายยาก 

(1), ชาแก้ป่าช้า (1), เทพทาโร (1), สมอภิเภก (1), ก าแพงเจ็ดขั้น (1), 
ตากวางขาว (1), อัญชัน (1), หญ้าหวาน (1), หญ้าดอกขาว (1) 

- พบว่ายาสมุนไพรในกลุ่มนี้มี ความเข้มข้นของ 226Ra, 228Ra, และ 40K มีค่า

อยู่ในช่วงประมาณ 0.85-181.79 Bq/kg,ประมาณ 0.18-30.81 Bq/kg 

และประมาณ 4.83-2761.33 Bq/kg ตามล าดับ 

- ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีของ 40K สูงสุดประมาณ 2761.33 

Bq/kg ในสมุนไพรผักคาวตอง จากอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น

สมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค 

- ส าหรับปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีสูงสุดของ 226Ra และ 228Ra 

มีค่าประมาณ 181.79 Bq/kg และประมาณ 30.81 Bq/kg ตามล าดับ ซึ่ง

พบในตัวอย่างสมุนไพรเจียวกู่หลาน จากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค 
- ส าหรับปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรที่มีทะเบียนยาพบว่า

ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ
ในตัวอย่างพืชสมุนไพรกลุ่มนี้อยู่ในช่วง 0.0001-0.0187 mSv y-1 และ
จากงานวิจัยนี้พบว่าการบริโภคสมุนไพรผักคาวตอง จากอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย หากบริโภคติดต่อกันภายในระยะเวลา 1 ปีจะได้รับ
ปริมาณรังสีสูงสุด 0.0187 mSv y-1 
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ปัญหาและอุปสรรค์   
1. เนื่องจากสมุนไพรที่ได้จดทะเบียนยาแผนโบราณ ส่วนใหญ่เป็นยาสมุนไพรที่บรรจุอยู่ใน

แคปซูล ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างนาน และได้ปริมาณไม่มาก ดังนั้น
ในการตรวจวัดเพ่ือวิเคราะห์ธาตุ40K, 226Ra, และ 228Ra ต้องใช้เวลาในการวัดค่อนข้างนาน 
ประมาณ 2-3 วัน ท าให้มีตัวอย่างที่รอตรวจวัดเป็นจ านวนมาก 

2. โครงการมีอุปสรรค์ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ตามที่วางแผนไว้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทางรังสี
ได้มีการปรับปรุงเพ่ือติดตั้งหัววัดรังสีแกมมาตัวใหม่ และมีความล้าช้าไปกว่าก าหนดเป็นเวลา 3 
เดือน ท าให้ไม่สามารถท าการตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสมุนไพรได้ตามก าหนดและได้ขอ
อนุมัติขยายเวลา 

3. เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพในตัวอย่างมีปริมาณน้อยมากจึงต้องใช้เวลาท าการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีแต่ละตัวอย่างประมาณ 24-72 ชั่วโมง  ในงานวิจัยนี้มีตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์เป็นจ านวนมาก (212 ตัวอย่าง) จึงได้แบ่งตัวอย่างในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติช่วย
ท าการวิเคราะห์ 64 ตัวอย่าง แต่ทางส านักงานปรมาณูมีจ านวนตัวอย่างอ่ืนรอการตรวจวัด
มากจึงใช้วลานับวัดเพียง 10,000 นาทีเท่านั้น ดังนั้นในการประเมินค่าปริมาณการได้รับรังสี
ต่อปีจากการบริโภคของตัวอย่างส่วนใหญ่ (ล าดับที่ 1-64) จึงใช้ค่า 0.00 ในการค านวณ 

6.1.4 ท าการเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ย (226Ra, 228Ra, และ 40K) 
ของสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 6.2 รูปที่ 6.2 และ 6.3  

พบว่าในทุกส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรในงานวิจัยนี้จะมีค่า 40K อยู่สูงสุดในทุกส่วนของ
สมุนไพรที่ใช้ท ายาสมุนไพร โดยปริมาณ 40K สูงสุดในสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากทุกส่วนมี
ค่าเฉลี่ย 932.53±17.74 Bq/kg และพบว่าในสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้มีค่า 228Ra 
สูงสุด และมีค่าประมาณ 5.10±1.97Bq/kg และพบ 226Ra สูงสุดในสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์
จากใบโดยมคี่าประมาณ 4.25±1.39 Bq/kg  

ส าหรับตัวอย่างสมุนไพรที่พบค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีต่ าสุด มีดังนี้ ในเนื้อไม้
ที่ใช้ท ายาสมุนไพรในงานวิจัยนี้มีปริมาณ 226Ra และ 40K ต่ าสุด โดยมีค่า <0.20 Bq/kg และ 
48.65±17.18 Bq/kg ตามล าดับ และพบว่าในตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้เปลือกต้นไม้ท ายา
สมุนไพรมีปริมาณ 228Ra ต่ าสุดเฉลี่ย 0.63±0.13 Bq/kg 
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ตารางที่ 6.2 ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยของ226Ra, 228Ra, และ 40K ในส่วนต่าง ๆ ของ
พืชสมุนไพรที่น ามาใช้ท ายาสมุนไพร 

ส่วนที่ใช้ของสมนุไพร 
(จ านวนตัวอย่าง) 

ปริมาณความเข้มข้นกัมมนัตภาพรังสีเฉลี่ย (Bq/Kg) สรุปและวิจารณ์ผล
วิเคราะห์ Ra-226 Ra-228 K-40 

1.เมล็ด (3) 0.86 ± 0.36 1.80 ± 0.25 435.14 ± 13.20 - 226Ra มี แนวโน้ ม
สะสมอยู่ ม าก ใน
ส่วนของใบและหัว
ที่ใช้ท ายาสมุนไพร 

-22 8Ra มี แ น ว โน้ ม
สะสมอยู่ ม าก ใน
ส่วนของฝัก และ
เนื้ อ ไม้ ที่ ใ ช้ท ายา
สมุนไพร 

-40K มีแนวโน้มสะสม
อยู่มากในส่วนของ
เหง้า และส่วนของ
ทั้งต้นที่ใช้ท ายา
สมุนไพร 

 

2.ดอก (4) 0.91 ± 0.40 0.82 ± 0.18 408.30 ± 11.14 
3.ใบ (27) 4.25 ± 1.39 3.69 ± 0.67 473.53 ± 56.57 

4.ผล (10) 1.00 ± 0.39 1.59 ± 0.80 319.60 ± 7.08 

5.ฝัก (1) 2.59 ± 1.42 4.38 ± 0.77 388.49 ± 7.27 
6.เปลือกต้น (2) 0.79 ± 0.35 0.63 ± 0.13 63.27 ± 4.84 
7.ต้น (8) 2.76 ± 0.78 3.32 ± 1.94 242.87 ± 11.97 
8.หัว (9) 3.53 ± 0.94 2.29 ± 0.28 304.32 ± 4.91 
9.เหง้า (15) 0.87 ± 0.59 2.30 ± 0.93 517.87 ± 14.94 
10.ราก (7) 1.85 ± 0.34 2.92 ± 0.48 143.99 ± 7.56 
11.ต้นอ่อนในเม็ดบัว (1) 1.37 ± 0.88 1.61 ± 0.34 201.02 ± 2.86 
12.เกสร (1) 1.51 ± 0.73 1.06 ± 0.94 97.59 ± 2.14 
13.เนื้อไม้ (3) 0.00 ± 0.00 5.10 ± 1.97 48.65 ± 17.18 

14.ทั้งต้น (8) 3.00 ± 0.30 4.59 ± 1.74 932.53 ± 17.74 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2 ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีเฉลี่ย 226Ra และ 228Ra ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในงานวิจัยนี้ 
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รูปที่ 6.3 ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีเฉลี่ย 40K ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในงานวิจัยนี้ 

6.1.6 ผลการวิเคราะห์ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 40 ตัวอย่าง โดยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิ
ตรี พบว่ามีปริมาณ 210Po อยู่ในช่วง 0.32-47.13 Bq/kg และมีค่าสูงสุด 47.13 Bq/kg ใน
ตัวอย่างใบแปะก้วย (ตราธันยพรสมุนไพร) ทะเบียนยา G771/45 ซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่ม
สมุนไพรที่ใช้ปัองกันและรักษาโรค 

 เมื่อสังเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยของ 210Po ในส่วนต่าง ๆ 
ของสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ในการท ายาสมุนไพร แบ่งได้ 12 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 6.3 และ
รูปที่ 6.4 ซึ่งพบว่าในใบของตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ท ายาสมุนไพรในงานวิจัยนี้จะมีค่า 210Po อยู่
สูงสุด และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 20.75±0.43 Bq/kg และพบว่าส าหรับงานวิจัยนี้สมุนไพรที่ใช้
เปลือกต้นไม้ท ายาสมุนไพรนั้นมีปริมาณ 210Po ต่ าสุดประมาณ 1.53±0.11 Bq/kg  ซึ่งเป็นไป
ตามผลการวิจัยของ Chandrashekara  K., Somashekarappa (2015) ที่พบค่า 210Po ซึ่ง
เป็นธาตุแม่ของ 210Pb   ในส่วนของใบมากกว่าส่วนอ่ืนเช่นกัน นอกจากนี้หากกล่าวถึงความ
เป็นพิษของโพโลเนียม-210 (210Po) แล้วปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้ (maximum) กรณีการ
บริโภค 210Po คือ 0.03 ไมโครคูรี (1110 เบคเคอเรล) หรือ 6.8 พิโคกรัม จากงานวิจัยนี้พบว่า
ปริมาณ 210Po จากสมุนไพร 40 ตัวอย่างที่วิเคราะห์ถือว่าปลอดภัยไม่เกินค่าที่ก าหนด 
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ตารางที่ 6.3 ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยของ 210Po ในส่วนต่าง ๆ ของพืช
สมุนไพรที่น ามาใช้ท ายาสมุนไพร 

ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ (จ านวนชนิด) ปริมาณความเขม้ข้นกัมมันตภาพรงัสี ± SD (Bq/kg) 

1.เมล็ด (1) 3.21 + 0.09 

2.ดอก (2) 6.75 + 0.18 

3.ใบ (6) 20.75 + 0.43 

4.ผล (4) 7.03 + 0.21 

5.ฝัก (1) 1.91 + 0.10 

6.เปลือกต้น (1) 1.53 + 0.11 

7.ต้น (3) 8.49 + 0.12 

8.หัว (4) 5.56 + 0.05 

9.เหง้า (2) 3.54 + 0.04 

10.ราก (1) 13.54 + 0.39 

11.ต้นอ่อนในเมล็ดบัว (1) 2.25 + 0.16 

12.ทั้งต้น (2) 12.37 + 0.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.4 ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีเฉลี่ย 210Po ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในงานวิจัยนี้ 
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6.1.7 ประเมินปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติจากยา
สมุนไพร 

   ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีหากบริโภคยาสมุนไพรจากงานวิจัยนี้ ซึ่งคิดจาก
ตัวอย่างสมุนไพรทั้งหมด 212 ตัวอย่างนั้น พบว่าพืชสมุนไพรที่มีปริมาณรังสีที่ได้รับจากการ
บริโภคต่อปีสูงสุดคือสมุนไพรตากแห้งเจียวกู่หลาน จากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเป็นสมุนไพรตากแห้ง และเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค เนื่องจากมีปริมาณ
226Ra สูงกว่าพืชสมุนไพรอื่น 

   ส าหรับปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติใน
ตัวอย่างพืชสมุนไพรทั้งหมดในงานวิจัยนี้ มีค่าอยู่ในช่วง 0.00004 - 0.0540 mSv y-1มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.0060 ± 0.001 mSv y-1 ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีส าหรับการบริโภคสาร
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างพืชสมุนไพรของไทยคิดเป็น 2.03 % ของค่าที่ได้รับจาก
การรับประทานอาหาร (0.3 mSv y-1) ซึ่งเป็นค่าท่ีรายงานไว้ในรายงาน UNSCEAR 2008) 

   เมื่อสังเคราะห์ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคแบ่งตามส่วนต่าง ๆ ที่ใช้
ท ายาสมุนไพร แบ่งได้ 14 กลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 6.5 และรูปที่ 6.5 ซึ่งจะเห็นว่ายาสมุนไพร
ที่ใช้ท ายาสมุนไพรทั้งต้นมีปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีสูงสุดประมาณ 0.0096  ± 0.0022 mSv y-1 
หรือเท่ากับประมาณ 3.2 % ของค่าที่ได้รับจากการรับประทานอาหาร (0.3 mSv y-1) 

ตารางที่ 6.4 ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 
โดยแบ่งตามส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ท ายาสมุนไพร 

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ (จ านวนชนิด) ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปี (mSv/y) 

1.เมล็ด (3) 0.0034 ± 0.0001 

2.ดอก (4) 0.0028 ± 0.0002 

3.ใบ (27) 0.0055 ± 0.0008 

4.ผล (10) 0.0035 ± 0.0006 

5.ฝัก (1) 0.0062 ± 0.0003 

6.เปลือกต้น (2) 0.0009 ± 0.0000 

7.ต้น (8) 0.0033 ± 0.0005 

8.หัว (9) 0.0028 ± 0.0003 

9.เหง้า (15) 0.0051 ± 0.0008 

10.ราก (7) 0.0020 ± 0.0003 

11.ต้นอ่อนในเม็ดบัว (1) 0.0011 ± 0.0000 

12.เกสร (1) 0.0013 ± 0.0005 

13.เนื้อไม้ (3) 0.0024 ± 0.0009 

14.ทั้งต้น (8) 0.0096 ± 0.0022 
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รูปที่ 6.5 ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อปีที่ได้รับจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติจากยาสมุนไพร 
โดยแบ่งตามชนิดของส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในงานวิจัยนี้ 

 
5.1.8 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดของ 226Ra, 228Ra, 40K 

และ 210Po ของงานวิจัยนี้กับผลงานวิจัยปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของพืชสมุนไพรจาก
ต่างประเทศ การเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบประมาณการเท่านั้นเนื่องจากชนิดของ
สมุนไพรที่ศึกษาวิจัยมีความต่างกันคณะวิจัยจึงท าการเปรียบเทียบ ค่าความเข้มข้น
กัมมันตภาพรังสีในส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้เนื่องจากความเข้มข้นกัม
มันตภาพที่แตกต่างกันอาจเกิดจากการมีความแตกต่างทางธรณีวิทยาและองค์ประกอบของดิน
ที่พืชสมุนไพรเหล่านี้ถูกปลูกหรือเพาะปลูกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี
ในพืชสมุนไพรที่ปลูกทั่วโลกมีค่าต่างกัน  

   ผลการเปรียบเทียบความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดของ226Ra, 228Ra และ 40K ใน
ตัวอย่างสมุนไพรในงานวิจัยนี้กับผลที่มีการรายงานในวารสารต่างประเทศพบว่า กลุ่มสมุนไพร
ประเภทบริโภคส่วนใบ(เจี๋ยวกู่หลาน) ดอก(ค าฝอย)  เมล็ด(พริกไทยด า) และ รากหรือหัว
(กวาวเครือขาว) ของงานวิจัยนี้มีค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra สูงกว่าที่พบในส่วน
ต่างๆของพืชสมุนไพรที่มีในรายงานในวารสารของต่างประเทศ ส่วนปริมาณความเข้มข้นกัม
มันตภาพของ 228Ra และ 40K มีค่าอยู่ในช่วงที่มีรายงานในต่างประเทศ (ตารางท่ี 6.5)  

   ส าหรับปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพ 210Po พบว่าสมุนไพรที่ใช้เหง้า (ขิง) และ
เปลือก (อบเชย) มีค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Po ต่ ากว่าในรายงานของต่างประเทศ
มาก (ตารางที่  6.6) อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบนี้ เป็นการเปรียบเทียบแบบอนุรักษ์
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เนื่องจากว่า ความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีที่พบในพ้ืนขึ้นกับปริมาณที่มีอยู่ในดินที่ปลูกและ
ขึ้นกับชนิดของพ้ืนที่มีการส่งผ่านสารต่าๆขึ้นมาสู่ส่วนต่างๆของต้นต่างกัน    

 
ตารางที่ 6.5 เปรียบเทียบความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดของ226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพรใน

งานวิจัยนี้กับผลที่มีการรายงานในวารสารต่างประเทศ  

Part used Common name 
Concentration (Bq/kg) 

226Ra 228Ra 40K 

Leaves [4]  Thyme 0.97 6.9 605 

 Mauve 0.23 4.0 1244 

Leaves [10] Lippia multiflora 32.2 65.6 1093.1 

Leaves [12]  Herbal tea 4.9 8 - 

Leaves [12]  Tea 1.8 4.8 523 

Leave* Gynostemma 

pentaphyllum Makino 
181.8 39.6 574.8 

Flower [4]  Caleula <0.1 4.7 1019 

 Camomile <0.1 0.9 1077 

Flower* Safflower 3.9 3.4 1501.7 

Fruits [4]  Pepper - 3.2 793 

Fruits* long pepper 2.2 1.2 243.9 

Seed [4] Cardamom - 2.1 1107 

Seeds* Black Pepper 2.8 9.5 518.3 

Barks [4] Cinnamon 0.6 16.6 240 

Stem-bark [10]   Khaya ivorensis 46.9 70.6 759.1 

Barks* Cinnamon 1.5 2.8 171.7 

Berries [4]  Juniper - 4.5 342 

Thallus [4]  Bladder wrack 7.3 2.5 1394 

 Alga Laminaria - 3.2 3582 

Roots [4]  Burdock 0.39 1.2 982 

Root [6] P. Pellucida 23.2 10 - 

Root* Shatavari 8.3 10.8 502.4 

Rootstock* Turmeric 4.8 14.8 1136.6 

Tuber* White Kwao Krua 130.38 22.09 937.64 

หมายเหตุ   *งานจากวิจยัน้ี 

                 [..] เลขของเอกสารอ้างอิงท้ายบท 
 

ตารางที ่6.4 เปรียบเทียบความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดของ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพรในงานวิจัยนี้กับ
ผลที่มีการรายงานในวารสารต่างประเทศ  

Part used Common name Concentration of 210Po (Bq/kg) 

Leaves [3] Ocimum sanctum 406 

 Centella asiatica 137 

 Calycopteris floribunda 59.9 
 Clerodendrum viscosum 254 

 Careya arborea 119 

 Justica adhatoda 46.1 

 Plectranthus amboinicus 320 

Leave* Ginkgo Biloba 47 
Rhizome [3] Curcuma longa 124 
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Rhizome* Turmeric 3 

Bark [3] Alstonia scholaris 53 

 Mesua ferea 47 

 Ziziphus rugosa 31 

Bark* Cinnamon 2 
Whole plant [3] Mimosa pudica 54 

Whole plan* Murdannia loriformis (Hassk.) 

Rao et Kammathy 26 

  หมายเหต ุ  *ผลจากงานวิจัยน้ี 

                      [..] เลขของเอกสารอ้างอิงท้ายบท 
 

6.2 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ทางคณะผู้วิจัยได้น าผลงานส่วนหนึ่งของโครงการ “ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย” ชื่อ
ภาษาอังกฤษ Natural Radioactivity Concentration in Traditional Thai Herbal Medicine ไปน าเสนอ
ในรูปแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Nuclear Science and Technology 
Conference) ในงานวิจัยสาขา Agriculture and food applications ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมเซนทาราแกรนด์      
เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 โดยรูปแบบและเนื้อหาที่น าเสนอดังแสดงในรูปที่ 
4.1 นอกจากนี้ คณะวิจัยได้ส่ง full paper เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Physics ซึ่งอยู่ในระหว่างการ 
review ซึ่งบทคัดย่อแปลเป็นภาษาไทยที่ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการและส่งตีพิมพ์ในวารสารมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

 

บทคัดย่อ 

พืชเป็นเส้นทางการล าเลียงขั้นแรกในการน าธาตุกัมมันตรังสีจากพ้ืนดินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทาง
ห่วงโซ่อาหาร  การรตรวจหาระดับและปริมาณของกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น
และส าคัญมากในด้านของความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและในการตลาด  โดยงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาปริมาณ
ความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพรและการได้รับปริมาณกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยต่อปีหาก
บริโภคธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติอันได้แก่ 226Ra, 228Ra และ 40K ในพืชสมุนไพรเข้าสู่ร่างกาย โดย
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพืชสมุนไพรที่นิยมน ามาท าเป็นยาสมุนไพรในปัจจุบันจ านวนทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ 
ขม้ินชัน, ขิง, ดอกค าฝอย, มะรุม, บัวบก, กระเทียม และมะขามแขก และได้ท าการประเมินความเสี่ยงทางรังสี
หากบริโภคพืชสมุนไพรเข้าสู่ร่างกาย ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของธาตุ
กัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra และ 40K ในสมุนไพรเหล่านี้โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรีและพบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสีส าหรับ 226Ra มีค่าตั้งแต่น้อยกว่า 0.20 ถึง 6.67 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ธาตุ
กัมมันตรังสี  228Ra มีค่าตั้งแต่ น้อยกว่า 0.10 ถึง 9.69  เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม และธาตุกัมมันตรังสี 40K มีค่า
อยู่ระหว่าง 159.42 ถึง 1,216.25 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม โดยพบว่าสมุนไพรใบบัวบกมีความเข้มข้นของธาตุ
กัมมันตรังสี 226Ra และ 228Ra สูงสุด ในขณะที่สมุนไพรขิงมีความความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี 40K สูงสุด 
และเมื่อค านวณถึงปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี อันเนื่องมาจากการบริโภคพืชสมุนไพรข้างต้นเป็นเวลา 1 ปี พบว่า
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จะได้รับปริมาณรังสีอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0008-0.0254 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และมีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีที่ได้รับ
ประมาณ 0.0060 ± 0.0001 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

 
รูปที่ 6.6 โปสเตอร์ที่ท าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
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6.3 วิจารณ์และข้อเสนอแนะ   

  ข้อเสนอและเกี่ยวกับการวิจัยฯ ในขั้นต่อไป   
1. เนื่องจากคณะวิจัยได้รับข้อคิดเห็นจากทางคณะกรรมการผู้ประเมินแบบเสนอโครงการวิจัยว่า ใน

ปีที่ 1 นี้ควรเก็บตัวอย่างของพืชสมุนไพรทั้งแบบสดและแบบแห้ง และทางคณะวิจัยได้ชี้แจ้งให้
ทราบเมื่อเริ่มด าเนินการว่าในปั้ 1 นี้จะท าการเก็บตัวอย่างยาสมุนไพรเฉพาะที่เป็นแบบส าเร็จรูป
แบบแห้ง ที่ผลิตจากพืชสมุนไพรเดี่ยวที่มีการจ าหน่ายตามท้องตลาดในประเทศและได้รับการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตัวอย่างที่
เก็บมีจ านวนมากและการตรวจวัดรังสีต้องใช้เวลานานจึงไม่สามารถท าการเก็บตัวอย่างสดมาท า
การตรวจวัดได้ในปีที่ 1 ได้  ในการตรวจวัดทางรังสีตัวอย่างที่ท าการวัดจะใช้ตัวอย่างแห้งเท่านั้น
เพราะความชื้นมีผลต่อการตรวจวัดรังสี ดังนั้น ในการศึกษาเฟสต่อไป คณะผู้วิจัยจะด าเนินการ
เก็บตัวอย่างของพืชสมุนไพรแบบสดและแบบแห้งตามที่คณะกรรมการเคยให้ข้อคิดเห็นมาและ
เพ่ือขจัดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต ตัวอย่างที่เก็บ
แบบสดต้องเป็นพืชสมุนไพร lot เดียวกับที่น าไปผลิตเป็นแบบแห้ง แต่อย่างไรก็ตาม อาจมี
ตัวอย่างที่สามารถเก็บได้ไม่ครบในรอบการวิจัย 1 ปี เพราะพืชสมุนไพรบางชนิดไม่สามารถเก็บ
เกี่ยวได้ทุกฤดูกาล และอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพแล้งจัดเช่นปีที่ผ่านมา 
ผลผลิตไม่เป็นไปตามฤดูกาล จึงอาจได้ตัวอย่างไม่ครบทั้งหมด ในเฟสการศึกษาในปีหน้า
คณะวิจัยจึงขอปรับเพิ่มเวลาท าการวิจัยจาก 1 ปีที่เคยเสนอไว้เป็น 2 ปี  

2. ในการศึกษาในปีหน้า คณะวิจัยจะการศึกษาถึงการส่งผ่านหรือเคลื่อนย้ายของสารกัมมันตรังสี
จากดินสู่พืชสมุนไพร (transfer factor) เพ่ือเป็นข้อมูลเฉพาะส าหรับสมุนไพร ทั้งนี้ในประเทศ
ไทยยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เลย และค่านี้ยังมีความส าคัญในการใช้ในการค านวณปริมาณรังสีที่
ได้รับหากมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีนั้น ๆ ในดินหรือพืชด้วย 

3. ผลผลิตจากงานวิจัยในเฟสถัดไป จะได้ฐานข้อมูลความเข้มข้นของธาตุกัมมันตภาพรังสีตาม
ธรรมชาติของพืชสมุนไพรในแต่ละขั้นตอนที่มีการควบคุมการปลูกพืชและผลิตยาสมุนไพร 

4. ได้ฐานข้อมูลของการส่งผ่าน (transfer factor) ธาตุกัมมันตรังสีจากดินขึ้นสู่ส่วนต่างๆของ
พืชสมุนไพรที่มีการควบคุมการปลูกพืชสมุนไพร 

5. การศึกษาถึงปริมาณรังสีที่คนเราได้รับจากการบริโภคสมุนไพรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น
มากในปัจจุบัน เพราะประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหันมาให้ความสนใจในการบริโภค
ยาสมุนไพรมากขึ้น และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในเรื่องการปนเปื้อนทางรังสีและนิวเคลียร์ส าหรับ
ประเทศไทยตามค าแนะน าในรายงาน  ของ WHO guidelines for assessing quality of 
herbal medicines with reference to contaminants and residues  
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5.สมุนไพรอื่น ๆ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวอย่าง 
ชื่อสามัญ 

(ชื่อวิทยาศาสตร์) 
ส่วนที่

ใช้ 
ทะเบียนยา 

ความเข้มขน้กัมมันตภาพรังสี + SD (Bq/kg) ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับ
ต่อป ี(mSv/y) Ra-226 Th-232 K-40 Po-210 

209 
ฝำง สวนส ำรำญ
จิตต ์

Sappan หรือ Sappan Tree 
(Caesalpinia sappan L.) 

เนื้อไม ้ - <80.27 10.32+4.34 64.39+26.14 - 0.00490.0020 

210 
มะหำด สวนส ำรำญ
จิตต ์

(Artocarpus lakoocha  Roxb.) แก่น - <19.48 2.46+1.09 32.75+15.11 - 0.00120.0005 

211 
ตำกวำงขำว งำน
สมุนไพร 59 

(Salacia verrucosa Wight.) เนื้อไม ้ - <0.20 2.53+0.80 48.81+3.32 - 0.00110.0003 

212 
หญ้ำดอกขำว 
จังหวัดพะเยำ 

Little ironweed, Ash-coloured 
fleabane, Ash-coloured 

ironweed, Purple fleabane, 
Purple-flowered fleabane 

(Cyanthillium cinereum (L.) 
H.Rob.) 

ทั้งต้น - <53.88 <14.39 900.51+45.03 - 0.00610.0003 
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