หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนาจากสมุนไพร
หลักการทั่วไป
ยาพัฒนาจากสมุนไพร จะหมายความรวมถึง
1. ยาแผนไทยประยุกต หมายถึงยาแผนไทยที่มีการพัฒนารูปแบบ สูตรตํารับ กรรมวิธีการผลิต หรือการใช ที่แตกตาง
นอกเหนือจากยาแผนไทยที่เขาตามหลักเกณฑที่รับขึ้นทะเบียนเปนตํารับยาแผนโบราณทั่วไป
2. ยาแผนเดิมประยุกต หมายถึงยาจากสมุนไพรที่เปนไปตามองคความรูดั้งเดิมนอกเหนือจากยาแผนไทย เชน ยาตาม
ศาสตรการแพทยแผนจีนที่มีการพัฒนารูปแบบ สูตรตํารับ กรรมวิธีการผลิต หรือการใชที่แตกตางนอกเหนือจากยาที่เขาตาม
หลักเกณฑที่เปนตํารับยาแผนโบราณทั่วไป
3. ยาที่เปนตํารับยาสมุนไพรเดี่ยว หมายถึงยาที่มีการประยุกตสมุนไพรเดี่ยวมาพัฒนาเปนตํารัยา
บ นอกเหนือจากที่มีการ
รับขึ้นเปนยาแผนโบราณทั่วไป
4. ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน หมายถึงยาสําเร็จรูปที่ประกอบดวยตัวยาสําคัญที่ไดจากสมุนไพรที่เปนไปตามหลัก
เกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน
ยาจากสมุนไพรที่จะรับขึ้นทะเบียนตํารับยาจะตองเปนตํารับยาที่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยกัวบสูตร สวนประกอบ กรรม
วิธีการผลิตที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนดมีความปลอดภัยและสามารถเชื่อถือในสรรพคุณตามหลักเกณฑที่เปนสากล

เอกสาร/หลักฐานการยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนาจากสมุนไพร
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาที่กรอกรายละเอียดครบถวน ตามแบบ ท.ย.1
1.2 ตัวอยางผลิตภัณฑ
1.3 ฉลากยา (แสดงรายละเอียดและขอความครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด) และเอกสารกํากับยา
1.4 สําเนาใบอนุญาต
1.4.1 นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
1.4.2 ผลิตยา

2. ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน
2.1 รายละเอียดของวัตถุดิบ
กรณีเปนพืชใหแจงชื่อวิทยาศาสตรและสวนของพืชแตละชนิดที่นํามาใชเปนสวนประกอบในสูตรตํารับ (เชน ใบ
ดอก ราก เปนตน)
กรณีเปนตัวยาจากสัตว ใหแจงชื่อวิทยาศาสตรและสวนของสัตวแตละชนิด
กรณีเปนธาตุวัตถุใหแจงชื่อทางวิทยาศาสตร และองคประกอบหลักทางเคมี
(การแจงชื่อทางวิทยาศาสตรของตัวยาจะยกเวนสําหรับกรณีตัวยาที่ไมสามารถระบุชื่อทางวิทยาศาสตรไดตาม
รายชื่อที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ)
กรณีที่ใชตัวยาที่เปนสารสกัดใหแจงตัวทําละลายในการเตรียมตัวยา และอัตราสวนระหวางสวนของตัวยาและ
สารสกัดที่ได เชน Sennae folium dry : 60% ethanol extract (8:1) เปนตน
ใช ข อ กําหนดมาตรฐานของวั ต ถุ ดิบ ทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ที่ เ ป น ตั ว ยาสําคัญและตัว ยาชวยที่เ ปน วัตถุดิบ อา งอิงตาม
monographs ของตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ หรือตํารายาอื่นที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ แตถาเปนวัตถุดิบที่ไมเปนไปตาม
monographs ของตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศใหใชมาตรฐานที่จัดทําโดยผูผลิต ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบที่เปนตัวยา
สําคัญ ตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
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a. ลั กษณะ (description) : macroscopic,microscopic และ sensory characteristics (organoleptic)
b. วิธีตรวจเอกลักษณ (identity test) : ทางกายภาพ เคมี หรือโครมาโตกราฟฟ
c. วิธีการตรวจวิเคราะหองคประกอบหลัก (main constituents) สารออกฤทธิ์ (constituents of know
therapeutic activity) หรือสารเทียบ (markers) พรอง limits แลวแตกรณี (เฉพาะกรณีจําเปน)
d. limitsของการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย หรือการปนเปอนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด (เฉพาะกรณีจําเปน)
2.2 รายละเอียดสูตรตํารับยา ใหแจงสูตรตํารับของผลิตภัณฑตอหนวยหรือน้ําหนักรอยละ แลวแตกรณี (เอกสาร
จากโรงงานผูผลิต) โดยระบุ
- วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบแตละชนิดพรอมปริมาณที่ใชในสูตรตํารับ
- แยกตัวยาที่เปนตัวยาสําคัญและสวนประกอบที่ไมใชตัวยาสําคัญในสูตรตํารับ
การแจงปริมาณตัวยาสําคัญใหแจงเปนปริมาณตอหนวย (unit dose) ของผลิตภัณฑตามความเหมาะสมโดยใช
มาตราเมตริกแสดงน้ําหนักหรือปริมาตร หรือแจงเปนรอยละในผลิตภัณฑ หรืแอจงเปนชวง (range) เทียบเทากับปริมาณสารออก
ฤทธิ์ (constituent of know therapeutic activity)หรือ สารเทียบ ( marker)
2.3 กรรมวิธีการผลิต
ใหแจงกรรมวิธีการผลิตตามขั้นตอนที่ผลิตจริง
กรรมวิธีการผลิตยาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice - GMP)
หรือตามหลักเกณฑที่กรรมการกําหนด
2.4 มาตรฐานของยาสําเร็จรูป (Specification of Finished Products)
- ลักษณะ (appearance) ของยาสําเร็จรูป
- วิธีการตรวจเอกลักษณของตัวยาสําคัญ
- วิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก (main constituents) สารออกฤทธิ์ (constituents of know therapeutic
activity) หรือ สารเทียบ (markers) พรอม limits (ถาจําเปน)
- ขอกําหนดมาตรฐานที่ขึ้นอยูกับรูปแบบ(dosage form) ของยาตามที่กําหนดในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
- limit การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย หรือการปนเปอนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
2.5 หนังสือรับรองโรงงานผูผลิตที่ออกโดยหนวยงานของภาครัฐ หรือ Notary Public (ฉบับจริง) และหนังสือตองผาน
การรับรองลายเซ็นจากสถานทูตไทยโดยแสดงรายละเอียดชื่อและที่ตั้งของผูผลิต (กรณีเปนยานําเขาฯ)

3. ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
3.1 กรณีเปนยานําเขาฯ ตองมีหนังสือรับรองการจําหนายผลิตภัณฑซึ่งออกโดยหนวยงานของภาครัฐ หรือ Notary
Public (ฉบับจริง) และหนังสือตองผานการรับรองลายเซ็นโดยสถานทูตไทยโดยแสดงรายละเอียดดังนี้
- ชื่อผลิตภัณฑ
- สูตร สวนประกอบของสารสําคัญผลิตภัณฑ
- สถานภาพของผลิตภัณฑในประเทศผูผลิต
- ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิต
3.2 ยาที่เปนตํารับยา หรือมีตัวยาที่มีประวัติการใชเปนอาหาร และยามาเปนเวลานานอาจไมตองมีขอมูลการศึกษา
ความเปนพิษ (toxicity studies) แตจะตองมีขอมูลการใชแตโบราณ (traditional information) ของตํารับยานั้น หรือตัวยาใน
ตํารับ หรือหลักฐานประวัติการใชของยาหรือตัวยาเปนระยะเวลานาน (documentation of a long period of use) (ระบุระยะ
เวลา/ประเทศที่ใช )

3

(ตัวอยางตํารายาที่ยอมรับใหใชอางอิงเปนขอมูลการใชของตัวยา หรือตํารับยาตามราย
การที่แนบทายหลักเกณฑ)
3.3 กรณียานั้นหรือสวนประกอบยานั้นมีการใชเปนยาหรืออาหาร แตนําไปพัฒนารูปแบบจากที่เคยใช เชน การสกัดที่
ไมใชการใชแตโบราณอยางนอยจะตองมีขอมูลการศึกษาความเปนพิษเฉียพบลัน (acute toxicity test) ตามแนวทางขององคการ
อนามัยโลก และ/หรือมีขอมูลการศึกษาความเปนพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (subchronic toxicity test) ความเปนพิษแบบเรื้อรัง
(chronic toxicity test) หรือตามเกณฑ ที่คณะกรรมการยากําหนด
3.4 กรณีเปนยาที่ยังไมมีขอมูลชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยจะตองมีขอมูลการศึกษาดานความปลอดภัยตามแนว
ทางขององคการอนามัยโลก และ/หรือ ตามเกณฑที่คณะกรรมการยากําหนด
ตารางที่ 1 : สรุปเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานความปลอดภัย สําหรับยาพัฒนาจากสมุนไพรแตละประเภท
รายการเอกสาร
1. หนังสือรับรองการจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งออกโดยหนวยงานของภาค
รัฐ หรือ Notary Public(ฉบับจริง) และหนังสือตองผานการรับรองลาย
เซ็นโดยสถานทูตไทย โดยแสดงรายละเอียดดังนี้
- ชื่อผลิตภัณฑ
- สูตร สวนประกอบของสารสําคัญผลิตภัณฑ
- สถานภาพของผลิตภัณฑในประเทศผูผลิต
2. รายละเอียดความปลอดภัยของตํารับยา
2.1 กรณีผลิตภัณฑมีสวนประกอบที่มีประวัติการใชเปนอาหารหรือยา
2.1.1 ประวัติการใชผลิตภัณฑระยะยาว (long term use)
(ระบุระยะเวลา/ประเทศที่ใช)
2.2 สวนประกอบนั้นใชเปนยาหรืออาหาร แตนําไปพัฒนารูปแบบจาก
ที่ เคยใช เชน การสกัดในรูปแบบที่แตกตางจากการใชดั่งเดิม
2.2.1 ผลการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน(Acute toxicity test)
2.3 สวนประกอบนั้นยังไมมีขอมูลการใชหรือบริโภคเปนยาหรือ อาหาร
ตามปกติในชีวิตประจําวัน
2.3.1 ผลการศึกษาความเปนพิษแบบกึ่งเรื้อรัง หรือแบบเรื้อรัง
(subchronic or chronic toxicity test) หรือผลการศึกษาในคน (clinical
trial) แลวแตกรณีทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเสี่ยงของแตละผลิตภัณฑ
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หมายเหตุ *

เปนขอมูลที่ตองการกรณีเปนยานําเขาฯ
* * เปนขอมูลที่ตองการกรณีเปนยาที่มีการอางอิงประวัติการใชเปนระยะเวลานาน
*** เปนขอมูลที่ตองการกรณีที่ตองใชติดตอกันนาน

 เปนขอมูลที่ตองการกรณีเปนยาที่มีการพัฒนาแตกตางจากที่เคยมีการใชหรือไมมีขอมูลดัง้ เดิมในการใช
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4. ขอมูลเกี่ยวกับคุณประโยชนหรือสรรพคุณ
ขอมูลเกี่ยวกับคุณประโยชนของตํารับยาที่ยอมรับใหใชอางอิงอาจแบงเปน
1. ขอมูลการใชดั้งเดิม (evidence of traditional use)
2. ขอมูลทางวิทยาศาสตร (scientific evidence)
4.1 ขอมูลการใชดั้งเดิม (evidence of traditional use) จะตองเปนขอมูลที่มีหลักฐานการใชสืบตอกันมานานโดย
อาจมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศหรือตํารายาที่ คณะกรรมการยอมรับ
ขอมูลการใชดั้งเดิม (evidence of traditional use) รวมถึงขอมูลตามองคความรูการแพทยแผนไทย การแพทยแผนจีน
(traditional chinese medicine) การแพทยอายุรเวท (ayuravedic medicine) และ องคความรูดั้งเดิมของสมุนไพรทางตะวันตก (
traditional western herbal medicine)
การยอมรับขอบงใชตามขอมูลการใชดั้งเดิม (evidence of traditional use) จะพิจารณาในลักษณะองครวม ( holistic
principle) ตามหลักการ ทฤษฎีของการแพทยดั่งเดิมนั้นๆ
- ตํารับยาที่มีการปรับปรุง (modified) ไปจากตํารับยาดั้งเดิม (classic formulation) จะตองเปนไปตามทฤษฎี วิธี
การใช และการเตรียมยาบนพื้นฐานขององคความรูดั้งเดิมนั้นๆ
- ตํารับยาที่มีสวนประกอบของตัวยาจากศาสตรองคความรูที่แตกตางกัน เชนตัวยาแผนไทยและยาแผนจีนจะตองมี
หลักฐานที่ยืนยันถึงสรรพคุณของตัวยาแตละตัว และไมขัดแยงกัน
- ตํารับยาที่ประกอบดวยตัวยาบางตัวที่มีขอมูลการใชดั้งเดิมแตบางตัวยามีขอมูลทางวิทยาศาสตรอาจสามารถยอมรับให
รวมกันไดแตขอมูลทางวิทยาศาสตรของตัวยาจะตองสอดคลองขอมูลการใชดั้งเดิม
- ตํารับยาที่มีการประยุกตเปลี่ยนแปลงไปจากองคความรูดั้งเดิมจะตองยืนยันดวยขอมูลทางวิทยาศาสตร
4.2 ขอมูลทางวิทยาศาสตร
ขอมูลทางวิทยาศาสตร ที่ใชอางอิงนั้นมีระดับความนาเชื่อถือแตกตางกัน ซึ่งระดับความนาเชื่อ ของขอมูลทาง
วิทยาศาสตรเปนนาเชื่อถือสูง และระดับทั่วไป ตามตารางที่ 2
ตารางที2่ : ระดับความนาเชื่อถือ ของขอมูลทางวิทยาศาสตร (Levels of Scientific Evidence)
ระดับ
นาเชื่อถือ
ระดับสูง

นาเชื่อถือ
ระดับทั่วไป

ชนิดของขอมูลทางวิทยาศาสตร
ไดแกขอมูลที่ไดจากทบทวนอยางเปนระบบของการทดลองแบบrandomized controlled trials ที่เกี่ยวของ ทั้ง
หมด (evidence obtained from a systematic review of all relevant randomized controlled trials) หรือขอมูล
ที่ไดจากการทดลองอยางนอย1 แหง ที่เปน properly designed randomized controlled (preferably multicenter) double blind trial โดยทั่วไปควรเปนขอมูลจากการทดลองสองแหงที่ไมเกี่ยวของกัน(two independent
trials ) แตบางครั้งการทดลองที่ใหญและดีเพียงแหงเดียว( one large well-conducted trial ) ก็เพียงพอ หรือขอ
มูลที่ไดจาก well designed controlled trials without randomization หรือ ขอมูลที่เปนwell designed analytical
studies ที่ไดจาก center หรือ research group มากกวาหนึ่งแหง รวมทั้งการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เปนแบบ
cohort and case-control studies. หรือ ขอมูลที่ไดจากmultiple time series with or without intervention รวมทั้ง
population and ecological studies.
ไดแก ขอมูลที่เปน descriptive studies หรือรายงานของ expert committees ที่เกี่ยวของ รวมทั้งตํารายาที่
เปนที่ยอมรับเชน Pharmacopoeias หรือ monographs หรือตําราอางอิง (texts) ตางๆ
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ระดับของการแสดงสรรพคุณ
การยอมรับการแสดงสรรพคุณ ของตํารับยาโดยอางอิงขอมูลทางวิทยาศาสตรแตละระดับ จะขึ้นอยูกับสรรพคุณ
ที่จะใช แบงเปน 3 ระดับ โดยพิจารณาจําแนกจากความอันตรายของโรคหรืออาการเจ็บปวย และผลกระทบตอผูบริโภค
ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับและประเภทของการแสดงสรรพคุณที่ตองการสนับสนุนจากขอมูลทางวิทยาศาสตร
ระดับของการแสดง
สรรพคุณ

รูปแบบของการแสดงสรรพคุณ

การแสดงสรรพคุ ณ ที่ ต อ งการ - การแสดงสรรพคุณที่เปนการรักษา บําบัดปองกันโรคหรืออาการเจ็บปวยแบบเฉียบพลันหรือ
ขอมูลสนับสนุน
โรครายแรง เชน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง
ระดับนาเชื่อถือสูง
- การแสดงสรรพคุณที่เปนการสรางเสริมสุขภาพ (Health enhancement.)
- ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือความผิดปกติของรางกาย
- การแสดงสรรพคุณที่เปนการชวยในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังโดยมีการระบุ
ชื่อโรค เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
การแสดงสรรพคุ ณ ที่ ต อ งการ - การแสดงสรรพคุณที่เปนการสงเสริมสุขภาพทั่วไป (Health maintenance)
ขอมูลสนับสนุนระดับทั่วไป
- การแสดงสรรพคุณที่เปนการบรรเทาอาการทั่วไป โดยไมไดระบุโรค เชนบรรเทาอาการไข
ไอ คัดจมูก ผื่นคัน.
อางอิงจาก
1. General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine: WHO/EDM/TRM/2000.1
2.Guidelines for Levels and Kinds of Evidence to Support Claims for Therapeutic Goods (Draft) : Australia Therapeutic Good
Administration, April, 2000

ตํารายาหรือเอกสารวิชาการที่ใชเอกสารอางอิง
เพื่อประกอบการพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนาจากสมุนไพร
ยาพัฒนาจากสมุนไพร จะตองเปนยาที่พัฒนาจากองคความรูเดิมหรือจากงานคนควาวิจัยที่นาเชื่อถือ โดยสูตตํรารับจะ
ตองไมมีสารออกฤทธิ์ที่เปนสารเคมีหรือเปนตัวยาแผนปจจุบันผสมอยู ทั้งนี้การใชเอกสารอางอิงจากตํายาแผนป
รา
จจุบัน ใชเฉพาะ
สําหรับสารที่ไดมาจากการสกัดจากสมุนไพร หรือสารเคมีที่เปนinactive ingredient หรือสารชวยปรุงแตงในตํารับยาเทานั้น
1. ตํารายาที่รัฐมนตรีฯ ประกาศ
1.1 ตํารายาแผนปจจุบัน
1.1.1 ตํารายาของประเทศไทย เลมที่ 1 และภาค 2 (Thai Pharmacopoeia Volume I Part 1, Part 2) ซึ่งจัดพิมพโดย
กระทรวงสาธารณสุขและฉบับเพิ่มเติม
1.1.2 ตําราอินเตอรแนชนาลฟารมาโคเปย ฉบับพิมพ แกไข ครั้งที่ 3 และฉบับเพิ่มเติม (Thiard Edition of the
International Pharmacopoeia and Supplements)
1.1.3 ตําราฟารมาโคเปยของสหรัฐอเมริกา ฉบับแกไข ครั้งที่ 22 (ค.ศ. 1990) และฉบับเพิ่มเติม
ตําราแนชนาลพอรมูลารี่ ฉบับที่ 17 (ค.ศ. 1990) และฉบับเพิ่มเติม (The United States Pharmacopoiea
Twenty Second Revision 1990 and Supplements , The National Formulary, Seventeenth Edition(1990)
and Supplements)
1.1.4 ตําราฟารมาโคเปยของสหรัฐอเมริกา ฉบับแกไข ครั้งที่ 23 (ค.ศ. 1995) และฉบับเพิ่มเติม
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1.1.5

ตําราแนชนาลพอรมูลารี่ ฉบับที่ 18 (ค.ศ.1995) และฉบับเพิ่มเติม ( The United States Pharmacopoiea Twenty Third
Revision 1995 and Supplements , The National Formulary, Eighteenth Edition(1995) and Supplements )
1.1.6 ตําราบริติชฟารมาโคเปย ฉบับ ค.ศ. 1988 เลมที่ 1 และ เลมที่ 2 และฉบับเพิ่มเติม ( British Pharmacopoeia
1988 Volume I , Volume II and Addenda )
1.1.7 ตําราบริติชฟารมาโคเปย ฉบับ ค.ศ. 1993 เลมที่ 1 และ เลมที่ 2 และฉบับเพิ่มเติม ( British Pharmacopoeia
1993 Volume I , Volume II and Addenda )
1.1.8 ตําราบริติชฟารมาโคเปย (สัตวแพทยศาสตร) ฉบับ ค.ศ. 1988 และฉบับเพิ่มเติม ( British Pharmacopoeia
(Veterinary)1988 and Supplements )
1.1.9 ตํารายาของประเทศไทย เลมที่ 2 และภาค 1 และภาค 2 ( Thai Pharmacopoeia Volume II Part 1, Part 2 )
ซึ่งจัดพิมพโดยกระทรวงสาธารณสุขและฉบับเพิ่มเติม
1.1.10 ตํารายามาตรฐานสมุนไพร เลมที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม ( Thai Herbal Pharmacopoeia Volume I and
Supplements )
1.1.11 ตํารายามาตรฐานสมุนไพร เลมที่ 2 และฉบับเพิ่มเติม ( Thai Herbal Pharmacopoeia VolumeII and
Supplements )

1.2. ตํารายาแผนโบราณ
1.2.1 ตําราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช
1.2.2 ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง เลม 1 เลม 2
1.2.3 ตําราคัมภีรแพทยแผนโบราณของขุณโสภิตบรรณลักษณ เลม 1 เลม 2 และ เลม 3
1.2.4 ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1 เลม 2 และ เลม 3
2. ตํารายาและตําราเกี่ยวกับสมุนไพร ของไทยและตางประเทศ ดังตอไปนี้
2.1 ตํารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร
2.2 BHP (British Herbal Pharmacopoeia) 1983 และ BHP 1990
2.3 BHC (British Herbal Compendium)
2.4 Ph. Eur. (European Pharmacopoeia), 1 nd Edition
2.5 DAB 10 Deutches Arzneibuch 10
2.6 DAB 1986 Deutcher Arznei-codex, 1986 with supplement up to 3 Erganzung 1991
2.7 JP (Japanese Pharmacopoeia)
2.8 Ayuravedic Pharmacopoeia)
2.9 Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals Translated by N.G. Bisset, 2 nd Edition. ISBN 0-8493-7192-9
(CRC Press). Medpharm Scientific Publishers 1994.
2.10 De Smet P.A.G.M; Keller K., Hansel R.F., and Chandler R.F. : Adverse Effects of Herbal Drugs ISBN 3-54053100-9 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.,1992.
2.11 Newall C.A., Anderson L.A., Phillipson J.D., Herbal Medicines A Guide for Health-Care Professionals ISBN 085369-289.0 Yhe Pharmaceutical Press, London, 1996.
2.12 WHO monographs on select medicine plants Vol.1 (1999) , Vol.2 (2002), Vol.2 (2007)
2.13 Commission E. monographs
2.14 ผลการศึกษาเกี่ยวกับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรที่เชื่อถือได
2.15 ตํารายาหรือเอกสารทางวิชการอื่นที่คณะกรรมการยาเห็นชอบ

