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ในปจจุบันมีผลิตภัณฑยาสมุนไพรในรูปแบบตางๆ มากมาย เชน ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคลือบ ยาน้ํา และยาครีม 
เปนตน โดยยาเม็ดเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากมีความคงตัวดีทั้งทางกายภาพและเคมี และสะดวกในการ
รับประทาน  สําหรับสูตรตํารับของยาสมุนไพรที่สามารถตอกอัดเปนเม็ดไดนั้น จําเปนตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ2 ประการ 
คือ ความสามารถในการไหลที่ดี เพื่อใหแตยาเม็ดแตละเม็ดมีขนาดรับประทานที่สม่ําเสมอ  และความสามารถตอกอัดเปนยา
เม็ดไดดีโดยทั่วไปจะใชเทคนิคการทําแกรนูลเปยก กลาวคือผสมผงสมุนไพรกับตัวยาชวยตางๆ ชนิดและปริมาณที่
เหมาะสม เตรียมเปนแกรนูลเปยกจากการใชสารยึดเกาะและตัวทําละลายที่เหมาะสม ไดแก น้ํา และหรือเอธานอล เปนตน 
โดยใชเครื่องผสมเปยกและเครื่องแรง นําไปอบแหง แรงใหขนาดเล็กสม่ําเสมอ ผสมสารหลอล่ืนชนิดตางๆ แลวนํามาตอก
ดวยเครื่องตอกยาเม็ด 

ยาเม็ดสมุนไพร คือยาสมุนไพรที่ถูกตอกใหมีรูปรางแบนกลม วงรี เหลี่ยม หรือลักษณะสวยงามอื่นๆ มีลักษณะแข็ง 
สําหรับรับประทาน สารชวยตางๆ ในตํารับยาเม็ดสมุนไพร ประกอบดวย 
1. สารยึดเกาะชวยใหผงยึดเกาะกัน นิยมใชในการเทคนิคการทําแกรนูลเปยก โดยเตรียมเปนสารละลายยึดเกาะ ไดแก พีวีพี 

(PVP: polyvinylpyrrolidone)อะเคเชีย เจลาตินปริมาณที่ใชประมาณ 2- 4% โดยน้ําหนักแหงของตํารับ โดยเตรียมใน
ความเขมขนที่เหมาะสม นอกจากนี้แปงเปยกความเขมขน 10% โดยน้ําหนัก อาจเตรียมจากแปงมันสําปะหลัง แปง
ขาวโพดโดยปริมาณน้ําหนักแหงที่ใชประมาณ 6% ของผงสมุนไพร เปนตน   ผานแรงเพื่อเตรียมแกรนูลเปยกเสร็จแลว
นําไปอบแหง และผานแรงใหแกรนูลเล็กลงและขนาดสม่ําเสมอโดยเครื่องแรงที่เหมาะสม เชน เครื่องออสซิลเลตติง
แกรนูเลเตอร(oscillating granulator)เรียกสั้นๆ วา ออสซิลเลเตอร 

2. สารชวยแตกตัว ชวยใหยาเม็ดแตกตัวไดดีในทางเดินอาหาร มีใหเลือกใช 2 แบบ แบบแรกออกฤทธิ์โดยการชุมน้ํา ราคา
คอนขางถูก ไดแก แปงชนิดตางๆ อาจใชในปริมาณ 8-10% โดยน้ําหนักของตํารับแบบที่สองออกฤทธิ์โดยการพองตัว 
ราคาคอนขางแพงไดแก ครอสคารเมลโลสโซเดียม(croscarmellose sodium) และ โซเดียมสตารชกลัยโคเลต (sodium 
starch glycolate) เปนตน แตใชในปริมาณนอยกวา คืออาจใชในปริมาณ 5% โดยน้ําหนักของตํารับ 

3.  สารชวยตอกตรง(direct compression filler) ชวยใหยาเม็ดสมุนไพรบางตํารับมีความแข็งเพิ่มขึ้นและความกรอนลดลง 
จากเดิมที่ตอกแลวไมคอยแข็ง ไดแก ไมโครคริสตอลลีนเซลลูโลส (microcrystalline cellulose)เปนตน ขอดี
นอกเหนือจากนี้คือยาเม็ดจะแตกตัวไดเร็ว เพราะการพองตัวของสารชนิดนี้ 

4. สารกลบรสกลบกลิ่น ในบางกรณี เชน ยาเม็ดแกไอประสะมะแวง ผูเขียนเคยใชเจลาติน และอะเคเชยี กลบรสขมและกลบ

กลิ่นยาสมุนไพร รวมทั้งใชเปนสารยึดเกาะสองชนิดนี้ในอัตราสวนที่เหมาะสม 

5. สารแตงรสหวานหรือสารแตงกลิ่น ชวยกลบรสกลบกลิ่นตัวยาสําคัญและสีชวยใหยาเม็ดมีสีที่จูงใจผูบริโภคสารแตงรส
หวานที่ใชไดแก ซูคารโลส เปนตน สารแตงกลิ่นอาจเปนกลิ่นผลไม และสีที่ใช จะตองไดรับการยอมรับจาก อย. วา
ปลอดภัยและไมเปนพิษปจจุบันสารแตงกลิ่นผลิตในรูปผงกลมที่งายตอการเตรียมตํารับ แตตองใสในปริมาณเล็กนอย 
เพื่อไมใหขัดขวางการไหลหรือการตอกยาเม็ด เนื่องจากมีคุณสมบัติคอนขางเหนียว 

6. สารหลอล่ืน/แทชวยใหตอกยาเม็ดไดงาย ผิวเรียบเปนมันลดแรงเสียดทานขณะตอกยาเม็ด เชน แมกนีเซียมสเตียเรตใน
ปริมาณ 0.5 - 1.0% ของตํารับ เปนชนิดหนึ่งของสารหลอล่ืน 



7. สารชวยไหล ชวยใหผงไหลดี ไดแก fumed silicon dioxide ในปริมาณ 0.25% ของตํารับ เปนตน เปนชนิดหนึ่งของสาร
หลอล่ืนเชนเดียวกัน 

8. สารกันติด ชวยใหยาเม็ดไมติดสากและแมพิมพขณะตอก ไดแก แมกนีเซียมสเตียเรต fumed silicon dioxideในปริมาณที่
กลาวมา ทาลค(talc) หรือแปงชนิดตางๆ ในปริมาณที่เหมาะสม เปนตนเปนชนิดหนึ่งของสารหลอล่ืนเชนเดียวกัน 

วิธีการที่นิยมเตรียมกันคือ เทคนิคการทําแกรนูลเปยกดังกลาว โดยใชสารชวยตางๆ ลําดับ 1–4 ผสมกับยาสมุนไพร
ใหเขากันดีในเครื่องผสมแหงที่เหมาะสม เชนเครื่องผสมรูปตัววี หรือลูกบาศก และทําแกรนูลเปยกโดยใชสารละลายยึดเกาะ
ที่เหมาะสม เพื่อทําใหเกิดมวลชื้นในเครื่องผสมเปยก เชน ซิกมาเบลดมิกเซอร ดังแสดงในรูปที่ 1 ก. ข. และค. ตามลําดับและ
สามารถผานเครื่องทําแกรนูลเปยก เชน เครื่องออสซิลเลเตอร เปนตน  เขาเครื่องอบแหงในเวลาที่กําหนดโดยอบใหเหลือ
ปริมาณความชื้นไมเกิน3.5% โดยน้ําหนัก ดังแสดงในรูปที่ 2 ก. และ ข.  และผานออสซิลเลเตอรใหไดแกรนูลขนาดเล็กและ
สม่ําเสมอ  ตอมากอนตอกยาเม็ดใหผสมแกรนูลแหงกับสารชวยลําดับ 5–8 ผสมแหงใหเขากันดีในเครื่องผสมที่เหมาะสม
เชนเครื่องผสมรูปตัววี เปนตน จึงนํามาตอกยาเม็ดดวยเครื่องตอกโรตารี่ ดังแสดงในรูปที่ 2 ค. ทําการควบคุมมาตรฐานตางๆ 
ไดแก น้ําหนักยาเม็ดที่สม่ําเสมอไมแปรปรวน มีความแข็งประมาณ 4-5 กิโลกรัม หรือมากกวา ความกรอนยาเม็ดไมเกิน 
1.0% มีความหนาสม่ําเสมอ และยาเม็ดแตกตัวในเครื่องทดสอบการแตกตัวภายในเวลาที่กําหนด(ไมเกิน 30 นาที) เปนตน 
 

 
 รูปท่ี 1 ก. เครื่องผสมแหงรูปตัววี ข. เครื่องผสมแหงรูปบาศก ค. เครื่องผสมเปยกซิกมาเบลด 
 

จากประสบการณการผลิตยาเม็ดสมุนไพร ยาเม็ดสมุนไพรอาจแบงเปน 3 ประเภท ดวยกันดังนี้ 
1. ยาเม็ดสมุนไพรพัฒนาจากผงสมุนไพรของชิ้นสวนของตนพืชช่ือเดียวกัน เชน ผงฟาทะลายโจร (จากใบและกิ่ง) ผงใบ

มะขามแขก (Sennaalexandrina P. Miller.) เปนตน สารยึดเกาะที่นาใช ไดแก แปงเปยกจากแปงมันสําปะหลังหรือแปง
ขาวโพด ปริมาณที่ใชประมาณ 6% โดยน้ําหนักแหงของตํารับ เปนตน 

2. ยาเม็ดสมุนไพรจากตํารับยาสมุนไพรไทย (Thai Herb Recipe) หรือยาแผนไทย ของช้ินสวนที่แตกตางของตนพืชตางชนิด
เชน กรณีศึกษาแรกเปนยาเม็ดแกไอประสะมะแวง ซึ่งเลือกใชสวนผสมของเจลาตินและอะเคเชียในปริมาณและสัดสวน
ที่เหมาะสมเปนสารยึดเกาะและกลบรสกลบกลิ่นยาสมุนไพรไทยโดยไมใชสารชวยแตกตัว เพื่อทําใหอมยาเม็ดในปาก
ไดนานขึ้น  กรณีตัวอยางตอมาเปนยาเม็ดแกไขจันทลีลา อาจใชสารยึดเกาะที่นาใช ไดแก แปงเปยกจากแปงมัน
สําปะหลังหรือแปงขาวโพด ปริมาณที่ใชประมาณ 6% โดยน้ําหนักแหงของตํารับ เปนตน และกรณีตัวอยางสุดทายเปน
ยาเม็ดสหัศธารา ซึ่งใชบรรเทาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ จะคลายคลึงในการเลือกใช PVP K-90 เปนสารยึดเกาะ และ
เลือกใชไมโครคริสตอลลีนเซลลูโลสชวยเพิ่มความแข็ง และลดความกรอนของยาเม็ด รวมทั้งทําใหยาเม็ดแตกตัวไดเร็ว
ขึ้น เปนตน 



3.  ยาเม็ดสมุนไพรผงสกัดหยาบ (crude extract) ที่ไดจากการแปรรูปน้ําคั้นสมุนไพร ไดแก กรณีศึกษาแรกเปนผงสกัดหญา
ปกกิ่งที่ไดจากการพนแหง(spray drying) น้ําคั้นหญาปกกิ่ง ซึ่งไมจําเปนตองใชสารละลายยึดเกาะ แตผสมเปยกดวย
เอธานอลความเขมขนคอนขางสูงโดยปริมาตรในน้ํา เพื่อไมใหมวลช้ืนที่ไดไมเหนียวเกินไป เมื่อตอกยาเม็ดจะมีสารสกดั
หญาปกกิ่งราว 670 มก. ไดความแข็งประมาณ 6 กิโลกรัม ใชรับประทานเพื่อตานเซลลมะเร็ง อีกกรณีศึกษาเปนผงสกัดที่
ไดจากการอบแหงเยือกแข็ง (freeze drying) น้ําคั้นดอกกระบองเพชร จะมี PVP K-90 เปนสารยึดเกาะในปริมาณ 1% 
ของตํารับ และยาเม็ดมีสารสกัดดังกลาว 670 มก. เชนกัน กรณีหลังยาเม็ดที่ไดมีปญหาการแตกตัวในน้ําชามากแมจะใช
สารชวยแตกตัวชนิดตางๆ แลวก็ตาม   สาเหตุเปนเพราะวาสารเมือกในดอกกระบองเพชรจะตานการแตกตัวของยาเม็ด
ผูเขยีนจึงพัฒนาเปนยาผงและปรับรสหวานดวยซูคารโลสในปริมาณเล็กนอยสําหรับชงกับน้ําดื่มในลักษณะ 1 ซองตอ
แกว 

 

 
 รูปท่ี 2  ก. เครื่องออสซิลเลเตอร ข. เครื่องอบแบบถาด ค. เครื่องตอกโรตารี่ 
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