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เชื้อราในยาดมสมุนไพร

ด้วยคุณสมบัตทิ างฟีโนทัยป์และทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ได้แก่ การทำ� Polymerase Chain Reaction (PCR) และ
Deoxyribonucleic acid (DNA) sequencing
ผลการศึกษา: ยาดมสมุนไพรจำ�นวน 45 ตัวอย่าง มี 33 ตัวอย่างทีพ่ บเชือ้ ราปนเปือ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.3 จำ�แนกเป็น
เชือ้ ราฉวยโอกาส ได้แก่ เชือ้ Aspergillus sydowii, Aspergillus aculeatus, Aspergillus calidoustus, Cladosporium
cladosporioides, Cladosporium spp., Penicillium citrinum, Bipolaris papendorfii, Clavispora lusitaniae
และ Candida orthopsilosis และเชือ้ ทีย่ งั ไม่มรี ายงานการก่อโรคในคน ได้แก่ เชือ้ Emericella variecolor, Neurospora
intermedia, Trametes polyzona และ Glomerella graminicola ลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาดมที่ตรวจพบเชื้อรา
มากทีส่ ดุ คือ ยาดมสมุนไพรตากแห้ง (ร้อยละ 100) ยาดมสมุนไพรตากแห้งผสมน้�ำ มันหอมระเหย (ร้อยละ 83.3) และ
ยาดมส้มมือ (ร้อยละ 40)
สรุป: ยาดมสมุนไพรส่วนใหญ่พบเชือ้ ราปนเปือ้ น โดยกลุม่ เชือ้ ราทีพ่ บมากทีส่ ดุ และมีโอกาสก่อโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
คือ Aspergillus spp. ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐจึงควรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมคุณภาพในการผลิตเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของผู้บริโภคจากการเกิดโรคติดเชื้อราฉวยโอกาสที่ปนเปื้อนอยู่ในยาดมสมุนไพร
คำ�สำ�คัญ: เชื้อราฉวยโอกาส, เชื้อราปนเปื้อน, ยาดมสมุนไพร

Abstract:

Objective: To determine airborne-fungi contamination in herbal inhalers, potentially causing opportunistic
fungal infection.
Material and Method: A cross-sectional study determined airborne-fungi contaminated in 45 samples
of sealed, newly-opened herbal inhalers distributed in Samutprakarn province, Thailand. Phenotypic and
genotypic characteristics of fungi isolated from the inhalers were determined by PCR and DNA sequencing.
Results: Of 45 samples, 33 were positive for contaminant fungi (73.3%). The fungi can be divided into
2 groups;opportunistic fungi and contaminant fungi. The opportunistic fungi were Aspergillus sydowii,
Aspergillus aculeatus, Aspergillus calidoustus, Cladosporium cladosporioides,Cladosporium spp., Penicillium
citrinum, Bipolaris papendorfii, Clavispora lusitaniae and Candida orthopsilosis, whereas contaminant fungi
were Emericella variecolor, Neurospora intermedia, Trametes polyzona and Glomerella graminicola. Prevalence
of the opportunistic fungi isolated from different product ingredients was 100%, 83.3% and 40%, from
products with air-dried herbs, air-dried herbs mixed with fragrant oil and finger citron, respectively.
Conclusion: Contaminant fungi have been isolated from several herbal inhaler samples. Importantly,
the most common opportunistic fungi, Aspergillus spp. were found in the studied samples. In order to
decrease the risk of unexpected fungal infection through inhaling fungal spores from herbal inhalers,
the Food and Drug Administration should investigate and qualify a production control of manufacturers.
Keywords: contaminant fungi, herbal inhaler, opportunistic fungi
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บทนำ�

ยาดมสมุ น ไพรจั ด เป็ น ยาสามั ญ ประจำ � บ้ า น
ที่ประชาชนนิยมใช้สำ�หรับสูดดมในประเทศไทย โดยมี
สรรพคุณช่วยบรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย
เป็ น หวั ด คั ด จมู ก มี ส่ ว นประกอบที่ สำ � คั ญ 2 ส่ ว น
ได้แก่ สารเคมีและสมุนไพรจากธรรมชาติ โดยสารเคมี
ประกอบด้วย การบูร เมนทอล และพิมเสน ส่วนสมุนไพร
จากธรรมชาติประกอบด้วย กานพลู กระวาน ดอกจันทน์
เทศ พริกไทยดำ� โป๊ยกั๊ก อบเชย และน้ำ�มันหอมระเหย1
ลักษณะยาดมสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์มีหลายรูปแบบ
ได้ แ ก่ สมุ นไพรตากแห้ ง บรรจุ ใ นขวดพลาสติ ก หรื อ
ขวดแก้ว สมุนไพรตากแห้งผสมน้ำ�มันหอมระเหยบรรจุ
ในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว และสมุนไพรผสมน้ำ�มัน
หอมระเหยบดละเอี ย ดห่ อ ด้ ว ยผ้ า ขาวบางบรรจุ ข วด
อลูมิเนียม หรือเรียกว่ายาดมส้มมือ
เนื่องจากการผลิตยาดมสมุนไพรส่วนใหญ่ยังเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ทำ�ให้กรรมวิธีการผลิตและ
การเก็บรักษาสมุนไพรโดยการตากแดดให้แห้งยังไม่ได้
มาตรฐานเท่าที่ควร จึงมีโอกาสที่สมุนไพรเหล่านี้จะมี
ความชื้นเกินมาตรฐานจนเหมาะกับการเจริญของเชื้อรา
บางชนิดทีป่ นเปือ้ นมาจากธรรมชาติ ได้แก่ Aspergillus,
Penicillium, Bipolaris, Curvularia, Alternaria และ
Mucor spp.2 เชือ้ ราเหล่านีส้ ามารถก่อโรคฉวยโอกาสได้
ในผู้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ลดลงโดยการสู ด ดมเอาสปอร์ เ ข้ าไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น
โพรงจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ในกลุ่มเชื้อราก่อโรค
ฉวยโอกาสทัง้ หมด พบว่าเชือ้ Aspergillus spp. ก่อให้เกิด
โรครุ น แรงและพบบ่ อยที่สุด โดยเป็นสาเหตุของโรค
Aspergillosis ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันลดลง เช่น ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยมะเร็ง ได้รับเคมีบำ�บัด ได้รับยากดภูมิต้านทาน
เมือ่ ได้รบั เชือ้ จากการสูดดมจะเกิดการติดเชือ้ หลายรูปแบบ
ได้แก่ ภูมแิ พ้สปอร์ของรา (allergic aspergillosis) โรค
ติดเชือ้ ทีป่ อด แอสเปอร์จลิ โลมา (aspergilloma) และเชือ้
บุกรุกเนื้อเยื่อของร่างกาย (invasive aspergillosis)
และเชื้ออาจจะลุกลามไปยังกระดูก สมอง เยื่อหุ้มสมอง
จนถึงเป็นสาเหตุให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ 2-4 เนือ่ งจากการศึกษา
เกี่ยวกับการปนเปื้อนเชื้อราก่อโรคฉวยโอกาสในยาดม
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สมุนไพรยังมีน้อยมาก การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อราก่อโรคฉวยโอกาส
ในยาดมสมุนไพรก่อนเปิดใช้งานทีว่ างจำ�หน่ายในจังหวัด
สมุ ท รปราการ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ นให้ ผู้ ผ ลิ ต และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณภาพของยาดม
สมุ นไพร และให้ ผู้ บ ริ โ ภคตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายที่ อ าจ
เกิดจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในยาดมสมุนไพร

วัสดุและวิธีการ

การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาหนึง่
(cross-sectional study) โดยเก็บตัวอย่างยาดมสมุนไพร
จากตลาดและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
จำ�นวน 15 ยี่ห้อๆ ละ 3 ตัวอย่าง รวม 45 ตัวอย่าง
จำ� แนกตามบรรจุ ภั ณฑ์แ ละลั กษณะของสมุนไพรเป็น
3 ลักษณะ คือ สมุนไพรตากแห้งบรรจุขวด 4 ยี่ห้อ รวม
12 ตัวอย่าง สมุนไพรตากแห้งผสมน้�ำ มันหอมระเหยบรรจุ
ขวด 6 ยี่ห้อ รวม 18 ตัวอย่าง และยาดมส้มมือ 5 ยี่ห้อ
รวม 15 ตัวอย่าง มาตรวจหาเชื้อราทางห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา โดยการเพาะเชือ้ รา และจำ�แนกชนิดของเชือ้ รา
โดยใช้คุณสมบัติทางฟีโนทัยป์และวิธีทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุล วิธกี ารโดยสังเขป ดังนี้ นำ�ตัวอย่างสมุนไพร 1 กรัม
มาซับน้ำ�มันหอมระเหยด้วยกระดาษซับปราศจากเชื้อ
ยกเว้ น ยาดมส้ ม มื อ บดให้ ล ะเอี ย ด ผสมกั บ น้ำ � กลั่ น
ปราศจากเชื้อ 10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย Vortex
mixer เป็นเวลา 15 นาที ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้น
นำ�ส่วนใสและส่วนตะกอนปริมาณ 150 ไมโครลิตร มาเพาะ
โดยวิธี spread plate บน Sabouraud dextrose agar
ที่ใส่ยา chloramphenicol จำ�นวน 2 ซ้ำ� บ่มจานอาหาร
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7-10 วัน จำ�แนกเชื้อราที่เจริญ
ขึน้ มาเบือ้ งต้นด้วยคุณสมบัตทิ างฟีโนทัยป์ คือ ดูลกั ษณะ
โคโลนีและลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ และยืนยันด้วย
วิธที างชีววิทยาระดับโมเลกุล คือ การสกัดดีเอ็นเอ (whole
genome) และเพิม่ จำ�นวนดีเอ็นเอบริเวณ internal transcribed spacer (ITS) 1 และ 2 ด้วยวิธี polymerase
chain reaction (PCR) โดยใช้ universal primers ของ
เชื้อรา ได้แก่ ITS1 primer (5’-TCCGTAGGTG
AACCTGCGG-3’) และ ITS4 primer (5’-TCCT
65
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CCGCTTATTGATATGC-3’) (รูปที่ 1) ตามวิธขี อง
White และคณะ6 จะได้ PCR product ขนาด 500-700
base pairs (รูปที่ 2) นำ� PCR product ที่ได้ไปทำ�ให้
บริสุทธิ์โดยใช้ชุด GeneJET PCR purification kit
(Thermo scientific Inc, USA) และส่งไปตรวจหาลำ�ดับ
ดีเอ็นเอ (DNA sequencing) ด้วยเครือ่ ง ABI PRISM
Sequencher จากนัน้ นำ�ลำ�ดับดีเอ็นเอทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบ

พัชรี กัมมารเจษฎากุล และคณะ

กับข้อมูลลำ�ดับดีเอ็นเอของเชื้อราที่อยู่ใน GenBank
โดยใช้โปรแกรม Blastn (http://blast.ncbi.nlm.nih.
gov/Blast.cgi?PAGE=Nucleotides) การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ จำ�นวน ร้อยละ เป็นต้น
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

รูปที่ 1 แสดงตำ�แหน่งที่จับของ ITS 1 และ ITS 4 primer ของการทำ� PCR บริเวณ ITS1-2 region5

รูปที่ 2 Agarose gel electrophoresis แสดงผล PCR product ของเชือ้ ราบริเวณ ITS 1-ITS 2 regions โดยใช้
Universal primer ของเชื้อรา คือ ITS 1 และ ITS 4 บน 1.5% Agarose gel
Lane 1, 13: 1 Kb ladder DNA marker
Lane 2: Negative control (น้ำ�กลั่น)
Lane 3: PCR product ของเชื้อราควบคุมผลบวก (positive control) ขนาดประมาณ 950 bp
Lane 4-12: PCR product ของเชื้อราปนเปื้อนที่แยกได้จากยาดมสมุนไพร ขนาด 500-700 bp
66
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ผลการศึกษา

ผลการตรวจเชื้ อ ราปนเปื้ อ นในยาดมสมุ นไพร
จำ�นวน 45 ตัวอย่าง พบเชื้อราปนเปื้อน 33 ตัวอย่าง
คิดเป็นความชุกของเชื้อราปนเปื้อนร้อยละ 73.3 ยาดม
สมุนไพรที่ตรวจพบเชื้อราปนเปื้อนมากที่สุดคือ ยาดม
สมุนไพรตากแห้งร้อยละ 100 (12/12) รองลงมา ได้แก่
ยาดมสมุนไพรตากแห้งผสมน้�ำ มันหอมระเหยร้อยละ 83.3
(15/18) และยาดมส้มมือร้อยละ 40.0 (6/15) จากตัวอย่าง
ปนเปื้อน 33 ตัวอย่าง พบเชื้อราทั้งราสายและยีสต์
18 ชนิด รวม 35 สายพันธุ์ เนื่องจากมี 21 ตัวอย่าง
ที่ปนเปื้อนเชื้อราตั้งแต่ 2-6 สายพันธุ์ โดยพบในยาดม
สมุนไพรตากแห้งมากที่สุด ราสายที่พบมากที่สุดคือ
กลุม่ Aspergillus ได้แก่ Aspergillus spp., A. sydowii,

A. aculeatus, A. calidoustus, Emericella (ชื่อเรียก
ในระยะสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ หรือ teleomorphic state
ของ Aspergillus) variecolor ร้อยละ 37.1 (13/35)
รองลงมา ได้แก่ Cladosporium spp. ร้อยละ 14.3 (5/35)
Trametes polyzona ร้อยละ 11.4 (4/35) Penicillium
spp. และ Neurospora spp. ชนิดละ 3 และ 2 สายพันธุ์
คิดเป็นร้อยละ 8.6 (3/35) และ 5.7 (2/35) ตามลำ�ดับ
Bipolaris papendorfii, Clavispora lusitaniae, Chaetomium
spp., Glomerella graminicola, Hypocreales spp.,
Nigrospora oryzae ชนิดละ 1 สายพันธุ์ (ร้อยละ 2.9)
และพบยีสต์ Candida orthopsilosis ร้อยละ 5.7 (2/35)
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ชนิดเชื้อราปนเปื้อนที่พบในยาดมสมุนไพร จำ�แนกโดยวิธีทางจีโนทัยป์
			

เชื้อรา
1. Aspergillus spp.
2. Aspergillus aculeatus
3. Aspergillus calidoustus
4. Aspergillus sydowii
5. Biopolaris papendorfii
6. Candida orthopsilosis
7. Chaetomium sp.
8. Cladosporium spp.
9. Cladosporium cladosporioides
10. Clavispora lusitaniae
11. Emericella variecolor
12. Glomerella graminicola
13. Hypocreales spp.
14. Neurospora spp.
15. Neurospora intermedia
16. Nigrospora oryzae
17. Penicillium spp.
18. Penicillium citrinum
19. Trametes polyzona
รวม

ยาดมสมุนไพร
ตากแห้ง

ลักษณะยาดม
ยาดมสมุนไพร
ตากแห้งผสม
น้ำ�มันหอมระเหย

ยาดม
ส้มมือ

4
1
3
2
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1

16

13

6
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จำ�นวน (ร้อยละ)
8
2
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4

(22.9)
(5.7)
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(5.7)
(2.9)
(8.6)
(5.7)
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(2.9)
(5.7)
(2.9)
(11.4)

35 (100)
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เชื้อราในยาดมสมุนไพร

วิจารณ์

ยาดมสมุนไพร เป็นยาสามัญประจำ�บ้านที่ผลิต
จากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิดรวมกัน โดยแต่ละชนิด
มีหน้าที่ออกฤทธิ์หรือปรุงแต่งกลิ่น เพื่อให้มีสรรพคุณ
ในการแก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย ความนิยม
ในการใช้ยาดมสมุนไพรมีมากขึ้นตามความนิยมในการ
หั น มาใช้ สิ่ ง ที่ ม าจากธรรมชาติ ประกอบกั บ ภาครั ฐ
ได้กำ�หนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ต่อเนือ่ งถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535-2539)7 ในการพัฒนาสมุนไพรมาใช้ในงานสาธารณสุข
มู ล ฐาน ทำ �ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต ยาดมสมุ นไพร
ในชุมชนมากขึน้ แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดทางด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ในด้านต่างๆ ของชุมชน จึงอาจทำ�ให้เกิดปัญหาหลายด้าน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สุ ข าภิ บ าลของสถานที่ ผ ลิ ต และ
สุขอนามัยของผูผ้ ลิต การเก็บรักษาวัตถุดบิ กรรมวิธกี าร
ผลิต การบรรจุหบี ห่อ การขนส่ง การมีฉลากแจ้งสรรพคุณ
และวันหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์
ผลการเพาะเชือ้ ราพบว่า ยาดมสมุนไพรตากแห้ง
พบเชื้อราปนเปื้อนทุกตัวอย่าง ในขณะที่ยาดมสมุนไพร
ตากแห้งผสมน้�ำ มันหอมระเหยและยาดมส้มมือพบเชือ้ รา
น้อยกว่า น่าจะเกิดจากสองกลุ่มหลังมีน้ำ�มันหอมระเหย
เป็นส่วนผสมเหมือนกัน และไม่สามารถซับน้ำ�มันหอม
ระเหยจากยาดมส้มมือได้ เนื่องจากสมุนไพรมีลักษณะ
บดละเอียดและติดกับผ้าขาวบาง ซึง่ สอดคล้องกับรายงาน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องน้ำ � มั น หอมระเหย
ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บโตของเชื้ อ จุ ล ชี พได้ 8,9
การจำ�แนกชนิดเชือ้ ราปนเปือ้ นจากยาดมสมุนไพร
ด้วยคุณสมบัติทางฟีโนทัยป์ คือ การดูลักษณะโคโลนี
และลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการ
วินิจฉัยเชื้อราในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไม่ต้องการ
อุปกรณ์ หรือเครือ่ งมือพิเศษทีม่ รี าคาแพง แต่มขี อ้ จำ�กัด
คือ ต้องใช้เวลานานในการเพาะเลีย้ งจนกว่าเชือ้ ราจะสร้าง
หน่วยสืบพันธุ์หรือลักษณะเด่นที่จะใช้ในการจำ�แนกเชื้อ
ในระดับจีนสั และเป็นการยากมากทีจ่ ะจำ�แนกเชือ้ ในระดับ
สปีชีส์ ที่สำ�คัญคือต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์สูงในการ
จำ�แนกเชื้อ ส่วนวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุลสามารถ
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จำ�แนกเชื้อราได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ�และได้ถึงระดับ
สปีชีส์ สามารถทำ�ได้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือกว่า
การใช้คุณสมบัติทางฟีโนทัยป์ แต่มีข้อจำ�กัดทางด้าน
เครื่องมือและค่าใช้จ่ายที่สูง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านอณูชีววิทยา ดังนั้นการเลือกใช้วิธีในการจำ�แนก
เชื้อราจึงขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการทำ�งานเป็นหลัก
เชื้อราปนเปื้อนในอากาศบางสายพันธุ์จัดอยู่ใน
กลุ่มเชื้อราก่อโรคฉวยโอกาส (opportunistic fungi)
เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดโรคติดเชื้อราได้ โดยการ
หายใจเอาโคนิเดียหรือสปอร์ของเชื้อราเข้าไปในปอด
ในคนภูมิคุ้มกันปกติจะสามารถกำ�จัดเชื้อออกไปได้ แต่
ในกลุ่ ม คนที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ งหรื อ สุ ข ภาพอ่ อ นแอ
จะเกิดการติดเชื้อที่บริเวณระบบทางเดินหายใจ และ
อาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นจนส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
นอกจากนี้ยังมีเชื้อราบางชนิดที่สามารถก่อให้เกิดโรค
ภูมิแพ้ได้ในคนปกติที่หายใจเอาโคนิเดียหรือสปอร์ของ
เชื้อราเข้าไปเป็นระยะเวลานาน ในงานวิจัยครั้งนี้พบ
เชื้อราปนเปื้อนในยาดมสมุนไพรก่อนเปิดใช้งานจำ�นวน
35 สายพันธุ์ สายพันธุท์ พี่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ Aspergillus
spp., A. sydowii, A. aculeatus และ A. calidoustus
แต่ไม่พบ A. fumigatus ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีรายงาน
การก่อโรคทีร่ นุ แรงและพบในผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ Fernandez และคณะ10 ทีท่ �ำ การตรวจหา
เชือ้ Aspergillus จากอากาศในโรงพยาบาลเด็ก พบเชือ้
Aspergillus spp. อื่นมากกว่าเชื้อ A. fumigatus เชื้อ
Aspergillus spp. เหล่านี้เดิมถือเป็น cryptic species
ที่ไม่ค่อยพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรค แต่ในปัจจุบัน
ด้ ว ยปั จ จั ย หลายด้ า น เช่ น การใช้ ย ากดภู มิ คุ้ ม กั น
การเป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทำ�ให้พบผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น
โดยเชื้อราที่มีรายงานการก่อโรคติดเชื้อแบบฉวยโอกาส
กลุ่ม Aspergillus ได้แก่ A. sydowii ก่อโรค allergic
bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) และพบ
ก่อโรคในผูป้ ว่ ยมากกว่าเชือ้ A. fumigatus11 A. aculeatus
เป็นเชือ้ ในกลุม่ Black aspergillus ก่อให้เกิดการอักเสบ
บริเวณถุงน้ำ�ตา (Dacryocystitis)12 A. calidoustus
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มีรายงานพบอุบตั กิ ารก่อโรค pulmonary aspergillosis
เพิม่ มากขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ ตัดเปลีย่ นถ่ายปอดและได้รบั ยา
amphotericin B เป็นเวลานาน13 นอกจากนี้ยังพบ
เชื้อ A. calidoustus ได้จากระบบน้ำ�ประปาในประเทศ
นอร์เวย์ ทำ�ให้เสีย่ งต่อการเกิดโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล14
ส่วนเชื้อรากลุ่มอื่นที่มีรายงานการก่อโรค ได้แก่ Cladosporium cladosporioides เป็นเชื้อราในกลุ่มสายรา
มีสนี �้ำ ตาลหรือดำ� (dematiaceous fungi) ก่อให้เกิดโรค
Rhinosinusitis15,16 และโรค Allergic brochopulmonary
mycosis (ABPM)17 Penicillium citrinum เป็นรา
สายไม่ มี สี (hyaline fungi) สามารถก่ อให้ เ กิ ดโรค
chronic sinusitis15 สามารถสร้างสารพิษชื่อ citrinin
ซึ่ ง เป็ น พิ ษ ต่ อไต (nephrotoxicity)18,19 Bipolaris
papendorfii เป็นเชื้อราในกลุ่มสายรามีสีน้ำ�ตาลหรือดำ�
(dematiaceous fungi) ก่อให้เกิดโรคกระจกตาอักเสบ
(mycotic keratitis)20 Clavispora lusitaniae (ชือ่ เรียก
ในระยะสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศของ Candida lusitaniae)
เป็นเชื้อยีสต์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสโลหิต
และมี ร ายงานการดื้ อ ยาในเชื้ อ กลุ่ ม นี้ เ พิ่ ม มากขึ้ น21,22
Candida orthopsilosis เป็นเชื้อยีสต์ในกลุ่ม Candida
parapsilosis species complex (ได้แก่ C. parapsilosis
sensu stricto, C. metapsilosis and C. orthopsilosis)23
สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้24-28
สำ�หรับเชื้อราปนเปื้อนชนิดอื่นยังไม่มีรายงาน
การติดเชือ้ ในคน แต่อาจก่อโรคในพืชได้ เช่น Emericella
variecolor พบว่าสร้างสารพิษ asteltoxin ทีส่ ามารถยับยัง้
กระบวนการ mitochondria respiration ของพืช29 แต่ยงั
ไม่มรี ายงานการก่อโรคในคน เชือ้ Neurospora intermedia
ไม่ใช่เชื้อก่อโรคทั้งในคน สัตว์ และพืช30 เชื้อ Trametes
polyzona เป็นเห็ดทีพ่ บได้ในเขตอบอุน่ ไม่ใช่เชือ้ ก่อโรค
ทั้งในคน สัตว์และพืช31 เชื้อ Glomerella graminicola
เป็นสาเหตุของโรคในพืช เช่น ข้าวโพด32,33 Chetomium
เป็นสาเหตุของโรคในพืช อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีทางด้าน
ชีววิทยาระดับโมเลกุลจะสามารถจำ�แนกเชื้อได้ถึงระดับ
สปีชีส์ แต่ด้วยข้อจำ�กัดทางด้านข้อมูลสารพันธุกรรม
ทำ�ให้การวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถระบุเชื้อบางชนิดในระดับ
สปีชีส์ได้
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การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น สำ � หรั บ
ผูบ้ ริโภคให้ตระหนักถึงพิษภัยทีอ่ าจมาจากยาดมสมุนไพร
และพิจารณาเลือกใช้ยาดมสมุนไพรที่ปลอดภัยเพื่อลด
ความเสี่ยงในการได้รับเชื้อราจากระบบทางเดินหายใจ
เริ่มตั้งแต่ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ควรปิดสนิท เพื่อป้องกัน
การระเหยของน้ำ�มันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อ
จุลชีพ อย่างไรก็ตามน้ำ�มันหอมระเหยก็มีโทษเนื่องจาก
ความเข้ ม ข้ น ของน้ำ � มั น หอมระเหยอาจทำ �ให้ เ กิ ด การ
ระคายเคือง หรือการอักเสบของโพรงจมูกและอาจเป็น
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ทำ �ให้ เ กิ ดโรคจากการติ ด เชื้ อได้ เ ช่ น กั น
ในผูท้ มี่ อี าการโพรงจมูกอักเสบ ติดเชือ้ ในโพรงจมูก หรือ
ไซนัสอักเสบควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดมสมุนไพรเพราะ
อาจจะทำ�ให้เกิดอาการป่วยเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีส้ ว่ นประกอบ
บางอย่าง เช่น เมนทอล และการบูร มีผลต่อระบบประสาท
จึงอาจก่อให้เกิดการเสพติดยาดมได้ ข้อมูลทีไ่ ด้เป็นสิง่ ที่
ทำ�ให้ผผู้ ลิตควรตระหนักถึงอันตรายทีม่ าจากกระบวนการ
ผลิตที่ไม่เหมาะสม ทำ�ให้มีการปนเปื้อนเชื้อราในยาดม
สมุนไพรก่อนเปิดใช้งาน หน่วยงานภาครัฐจึงควรเข้ามา
มีบทบาทในการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ผลิตและ
ผูบ้ ริโภค เช่น ผูผ้ ลิตต้องปฏิบตั ติ ามหลักกระบวนการผลิต
ทีด่ ี (good manufacturing practice; GMP) มีการติด
ฉลากอธิบายวิธกี ารใช้งาน วันหมดอายุ และข้อควรระวัง
ในการใช้งานให้ผู้บริโภคได้รับทราบ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคติดเชือ้ ราฉวยโอกาสทีป่ นเปือ้ นอยูใ่ นยาดม
สมุนไพร ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจในกลุ่มเสี่ยง
ที่มีโอกาสติดเชื้อราฉวยโอกาสได้ง่าย

สรุป

ยาดมสมุนไพรพบเชื้อราปนเปื้อนในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างสูง คือ ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มเชื้อราที่พบ
มากที่สุดและมีโอกาสก่อโรคติดเชื้อฉวยโอกาส คือ
Aspergillus spp. (ร้อยละ 37.1) ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐจึงควรเขา้ มามีบทบาทในการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิต เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของผู้ บริ โภคจาก
การเกิดโรคติดเชื้อราฉวยโอกาสที่ปนเปื้อนอยู่ใน
ยาดมสมุนไพร
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