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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๓๗๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เร่ือง  กําหนดพืช  สัตว์  หรือส่วนของพืชหรือสัตว์  ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
 

 

ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า  สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช  
สัตว์  หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค  และไม่ควรนํามาใช้เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร  ดังนั้น  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร  จึงห้ามใช้พืช  สัตว์  หรือส่วนของพืช
หรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๖  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้พืช  สัตว์  หรือส่วนของพืชหรือสัตว์  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เป็นวัตถุ 
ที่ห้ามใช้ในอาหาร 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



 

 

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 

ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

1. ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals 
parts containing hormones) ก าหนดห้ามใช้ส่วน
ของสัตว์ในอาหาร 

ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals 
parts containing hormones) ที่ก าหนดห้ามใช้
ส่วนของสัตว์ในอาหาร 

ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง 
(Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) 
ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid glands) ต่อม
หมวกไต (Adrenal glands) ตับอ่อน (Pancreas) 
ต่อมไทมัส (Thymus gland) รังไข่ (Ovary) อัณฑะ 
(Testes) รก (Placenta) 

2. Abrus precatorius L. 
 
 

มะกล่ าตาหนู หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า
อินเดียนลิคอริซ (Indian Licorice) เพรเคทอรีบีน 
(Precatory bean) เจควิริตี (Jequerity) มิวชวล
เลิฟบีน (Mutual love bean) (จีน) 
กูดริมานี (Kudri mani) (ทมิฬ) กูรูกินจา (Guru 
Ginja) (เทเลก)ู 

เมล็ด (Seed) 

3. Aconitum spp. ซึ่งมีสารกลุ่มแอโคไนต์แอลคาลอยด์ 
(Aconite alkaloids) ได้แก่  
Aconitum kusnezoffri Reichb. 
Aconitum carmichaeli Debx. 

โหราเดือยไก่ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
มังก์สฮูด (Monkshood) แอโคไนต์ (Aconite) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

4. Adonis vernalis L. เฟแซนตส์อาย (Pheasant's eye) ทั้งต้น (Whole plant) 
5. Antiaris toxicaria Lesch. ยางน่อง ยางน่องต้น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืน

ว่า ต้นยูพาส (Upas tree) (เป็นภาษาชวาแปลว่า ยา
พิษใช้อาบลูกศร) ต้นบาร์กคลอท (Bark cloth 
Tree)  

น้้ายาง (Latex) น้้าเลี้ยง (Sap) 

6. Aristolochia spp. ได้แก่ ไคร้เครือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทุงใหญ่        ทั้งต้น (Whole plant) 



 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

Aristolochia ringens Vahl. 
Aristolochia durior 
Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte 

กระเช้าถุงทอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
เบิร์ทเวิร์ต (Birthwort) เพลิแคนฟลาวเออร์ 
(Pelican flower) แซงกรีรูต (Sangree root) แซง
เกรล (Sangrel) เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) 
สเนกวีด (Snakeweed)  

7. Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. เควแบรโค (Quebracho) เปลือก (Bark) 
8. Atropa belladonna L. เดดลีไนต์เชด (Deadly nightshade) ทั้งต้น (Whole plant) 
9. Azadirachta indica A.Juss. สะเดาอินเดีย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า    

นิมบา (Nimba) นีม (Neem)  
เมล็ด (Seed) 

10. Barnardia japonica (Thunb) Schult. & Schult.f. 
ชื่อพ้อง : Scilla sinensis (Lour.) Merr. 

- หัว (Bulb) 

11. Berberis spp.  ซึ่งมีสารเบอร์เบอรีน (berberine) 
ได้แก่ Berberis vulgaris L. 

รอกกีเมาเทนเกรป (Rocky mountain grape) บาร์
เบอร์รี (Barberry)  

ราก (Root) เปลือก (Bark) เหง้า (Rhizome) 

12. Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า  สุมาทรา
นา อะมาริสซิมัส (Sumatrana amarissimus) 
จาวา บรูเซีย (Java brucea) 

ผลและเมล็ดแห้ง (Dried fruit and Seed) 

13. Bufo gargarizans Cantor 
Bufo melanostictus Schneider 
Bufo vulgaris Lour. 

คางคก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
โทด (Toad) ซัมซู (Samsu) โคด็อก เคร็อก (Kodok 
kerok)  

พิษสัตว์ (ยางคางคก) สิ่งคัดหลั่งแห้ง ทั้งตัว ไข่ 
 

14. Calotropis gigantea (L.) Dryand. 
Calotropis procera (Aiton) Dryand. 
 

รักดอกขาว รักดอกม่วง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศ
อ่ืนว่า สมอลล์คราวน์ฟลาวเออร์ (Small crown 
flower) ไจแอนต์มิลค์วีด (Giant milkweed) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

15. Cannabis sativa L. 
Cannabis indica Lam.  

กัญชา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
มาริฮัวนา (Marijuana) 

ทั้งต้น (Whole plant) 
 

16. Catharanthus roseus (L.) G.Don แพงพวยฝรั่ง หรือท่ีมีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า ทั้งต้น (Whole plant) 



 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

ชื่อพ้อง : Vinca rosea L. 
 

โรซีเพอริวิงเคิล (Rosy Periwinkle) มาดากัสการ์ 
เพอริวิงเคิล (Madagascar Periwinkle) โอลด์เมด 
(Old maid)  

17. Cerbera manghas L. ตีนเป็ดทราย เนียนหนู รักขาว หรือที่มีชื่อเรียกใน
ประเทศอ่ืนว่า ด็อกเบน (Dog bane) พิงก์-อายด์
เซอร์เบอรา (Pink eyed cerbera)  

เมล็ด (Seed) 

18. Cerbera odollam Gaertn. ตีนเป็ดน้ า ตีนเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศ
อ่ืนว่า อินเดียนซุยไซด์ทรี (Indian suicide tree)  
ซีแมงโก (Sea mango) 

เมล็ด (Seed) 

19. Chelidonium majus L. ซีแลนดีน (Celandine) เกรเตอร์ซีแลนดีน (Greater 
Celandine) นิปเพิลเวิร์ต (Nipplewort) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

20. Chondrodendron tomentosum Ruiz&Pav ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า คิวแรร์ 
(Curare) พารีรา (Pareira) พารีรา บราวา (Pareira 
brava) 

ล้าต้น (Stems) 
 

21. Cinchona spp. ได้แก่  
Cinchona pubescens Vahl 
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch 

ซินโคนา (Cinchona) เปลือก (Bark) 

22. Citrullus colocynthis (L.) Schrad. ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)  

ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)  

23. Claviceps purpurea (Fr.) Tul เออร์ก็อต (Ergot) สเกลอโรเทียม (Sclerotium) 
24. Colchicum autumnale L. มีโดว์แซฟฟรอน (Meadow saffron) เมล็ด (Seed) 
25. Conium maculatum L. เฮมล็อก (Hemlock) พอยซันเฮมล็อก ทั้งต้น (Whole plant) 
26. Croton tiglium L. สลอด มะข่าง มะตอด หมากทาง หมากยอง หัสคืน 

หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า เพอร์จิงโครตอน 
(Purging Croton) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gaertner
http://dictionary.sensagent.com/Hip%C3%B3lito_Ruiz_L%C3%B3pez/fr-fr/
http://dictionary.sensagent.com/Jos%C3%A9_Antonio_Pav%C3%B3n/fr-fr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Adolph_Schrader


 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

27. Datura spp. ซึ่งมีสารไฮออสไซยามีน 
(Hyoscyamine) แอโทรพีน (Atropine) สกอพอลา
มีน (Scopolamine) และแอโพแอโทรพีน 
(Apoatropine) ได้แก่  
Datura alba Nees. 
Datura fastuosa Linn.  
Datura metal Linn. 
Datura stramonium Linn. 

ล าโพง ล าโพงดอกขาว (ล าโพงขาว) ล าโพงกาสลัก 
(ล าโพงแดง ล าโพงด า ล าโพงม่วง) ล้าโพงฝรั่ง หรือที่
มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า จิมสันวีด (Jimson 
weed) เดวิลส์แอปเปิล (Devil’s apple) กรีนดรา
กอน (Green dragon) ซอมบีส์คิวคัมเบอร์ 
(Zombie’s cucumber) มูนวีด (Moon weed) 
ทรัมเป็ตลิลี (Trumpet lily) สติงก์วีด (Stinkweed) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

28. Delphinium staphisagria L. สเตเวเซเครอ (Stavesacre) เมล็ด (Seed) 
29. Digitalis spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดีโนไลด์

(Cardenolides) ได้แก่  
Digitalis purpurea 
Digitalis lanata 

ปลอกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า คอม
มอนด์ฟ็อกซ์โกลฟ 

ทั้งต้น (Whole plant) 

30. Drimia maritima (L.) Stearn 
ชื่อพ้อง: Urginea maritima (L.) Baker 

ซีสควิลล์ (Sea squill) เรดสควิลล ์(Red squill)  
ซีอันยัน (Sea onion) สควิลล ์(Squill) 

หัว (Bulb) 

31. Dryobalanops sumatrensis (J.F.Gmel.) 
Kosterm.  
ชื่อพ้อง: Dryobalanops aromatica C.F. Gaertn. 
Dryobalanops lanceolata Burck 

กาเปอร์ (Kapur ) บอร์เนียวแคมเฟอร์ (Borneo 
camphor) มาเลย์แคมเฟอร์ (Malay camphor)  
สุมาตราแคมเฟอร์ (Sumatra camphor) 

ทั้งต้น (Whole plant)  
 

32. Dryopteris filix-mas (L.) Schott เมลเฟิร์น (Male fern) แอสพิเดียม (Aspidium) 
เมลชิลด์เฟิร์น (Male shield fern)  

ทั้งต้น (Whole plant) 

33. Euphorbia antiquorum L. 
Euphorbia trigona Mill. 

สลัดไดป่า สลัดไดบ้าน สลัดได หรือที่มีชื่อเรียกใน
ประเทศอ่ืนว่า ไทรแองกูลาร์สเปิร์จ (Triangular 
spurge) 

ทั้งต้น (Whole plant) 
 

34. Excoecaria agallocha L. ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า ทั้งต้น (Whole plant) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott


 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

ไบลน์ดิงทรี (Blinding tree)  
35. Fritillaria spp.  ฟริทิลลารีบัลบ์ (Fritillary bulb) ชวนป๋วย หัวแห้ง (Dried bulb) 
36. Garcinia elliptica Wall. ex Wight  

Garcinia hanburyi Hook.f.  
Garcinia morella (Gaertn.) Desr  

รง รงทอง แกมโบจ (Gamboge) ทั้งต้น (Whole plant) 

37. Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil. 
Gelsemium elegans (Gardner & Chapm.) 
Benth 

มะเค็ด มะลิเหลือง มะลิป่า มะลิกินตาย หรือที่มีชื่อ
เรียกในประเทศอ่ืนว่า ปะหล่องเท (Palaung thay) 
เยลโลว์เจสซามีน (Yellow jessamine) ซัวนาตั่ว 
ฮาร์ตเบรกกราสส์ (Heartbreak grass) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

38. Gluta usitata (Wall.) Ding Hou 

ชื่อพ้อง : Melanorrhoea usitata Wall. 

รักด้า รักใหญ่ รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศ
อ่ืนว่า วานิชทรี (Vanish tree) แล็กเกอร์ทรี 

น้้ายาง (Latex) 

39. Hyoscyamus muticus L. 
Hyoscyamus niger L. 

เฮนเบน (Henbane) เฮนเบลน (Henblain) 
จัสควาอีม (Jusquaime) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

40. Jatropha multifida L. มะละกอฝรั่ง ฝิ่นต้น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืน
ว่า คอรัลบุช (Coral bush) คอรัลแพลนต์ (Coral 
plant) ฟิซิกนัต (Physic nut) กัวเตมาลารูบาร์บ 
(Guatemala rhubarb) 

ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)  
 
 
 

41. Juniperus sabina L. แซฟวิน (Savin) แซฟวีน (Savine) ทั้งต้น (Whole plant) 
42. Lantana camara L. ผกากรอง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 

เทมเบเลกัน (Tembelekan) (ทาฮีอายัม (Tahi 
ayam))  

ทั้งต้น (Whole plant) 

43. Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) 
Coville  
Larrea Mexicana Moric 

แชพาร์รัล (Chaparral) 
  

ทั้งต้น (Whole plant) 

44. Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. พระจันทร์ครึ่งซีก บัวครึ่งซีก ปั่วกี่เน้ย หรือที่มีชื่อ ทั้งต้น (Whole plant) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/J.St.-Hil.


 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

Lobelia inflata L.  
Lobelia chinensis Lour.  
Lobelia tupa L. 

เรียกในประเทศอ่ืนว่า อินเดียนโทแบกโก (Indian 
tobacco)  

45. Lytta vesicatoria Linn. แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
สแปนิชฟลาย (Spanish fly)  

ทั้งตัว (Whole body) 

46. Magnolia officinalis Rehder&E.H.Wilson ฮูโป (Houpo) ฮูโปฮัว (Houpohua) แลมป์โพสต์ 
(Lamp post) ออฟฟิซินัลแมกโนเลีย (Officinal 
magnolia) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

47. Melaleuca alternifolia [Maiden & Betche] 
Cheel 

ทีทรี (Tea tree) ใบ (Leaf) ปลายราก (Terminal branch) (น้้ามัน
ทีทรี (Tea tree oil)) 

48. Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. กระท่อม ทั้งต้น (Whole plant) 
49. Mylabris phalerata Pall. 

Mylabris cichorii Linnaeus 
ด้วงน้้ามัน ด้วงน้้ามันเสือเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกใน
ประเทศอ่ืนว่า บลิสเตอร์บีเทิล (Blister beetle)  
ไมลาบริส (Mylabris) 

ซากแห้ง (Dried body) 

50. Nerium oleander L. 
ชื่อพ้อง : Nerium indicum Mill. 

ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า โอลีแอนเดอร์ 
(Indian oleander) เอกไซล์ทรี (Exile tree) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

51. Nicotiana tabacum L. ยาสูบ ยาเส้น ยาฉุน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืน
ว่า โทแบกโก (Tobacco) 

ใบ (Leaf) 

52. Papaver spp. ประกอบด้วย 
มอร์ฟีน (Morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีน  
และโคเดอีน (Codeine) 

ฝิ่น หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า โอเปียม 
พ็อปปี (Opium poppy) 

ทั้งต้น (Whole plant) 
 

53. Pausinystalia johimbe (K.Schum.) Pierre ex 
Beille 

โยฮิมเบ (Yohimbe) เปลือก (Bark) 

54. Physostigma venenosum Balf. คาลาบาร์บีน (Calabar bean) เมล็ด (Seed) 
55. Pilocarpus microphyllus Stapf ex แจบอแรนดิ (Jaborandi) ทั้งต้น (Whole plant) 



 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

Wardleworth 
Pilocarpus jaborandi Holmes 
Pilocarpus pinnatifolius Lem. 

 

56. Piper methysticum G. Forst. คาวาคาวา (Kava kava) ทั้งต้น (Whole plant) 
57. Plumbago zeylanica L. เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 

ไวต์เลดเวิร์ต (White leadwort) 
ราก (Root) 

58. Plumbago indica L. 
 

เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
โรส-คัลเลอรด์เลดเวิร์ต 
(Rose-coloured leadwort) 

ราก (Root) เปลือกราก (Root bark) 

59. Podophyllum emodi  Wall. ex Hook.f. & 
Thomson 
Podophyllum peltatum L. 

อินเดียนเมย์แอปเปิล อเมริกันเมย์แอปเปิล 
(American mayapple) แมนเดรก (Mandrake) 

ราก (Root) ใบ (Leaf) 

60. Psilocybe cubensis (Earle) Singer เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืน
ว่า โกลด์แคปส์ (Gold caps) ชรูมส์ (Shrooms) 
แมจิกมัชรูมส์ (Magic mushrooms) เซครดิมัชรูมส์ 
(Sacred mushrooms) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

61. Punica granatum L. ทับทิม หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า 
พอมีแกรเนต (Pomegranate) 

เปลือกล้าต้น (Stem bark) เปลือกราก (Root bark) 

62. Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz  
ชื่อพ้อง : Ophioxylon serpentinum L.  
Rauvolfia vomitoria Afzel 

ระย่อม ระย่อมตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศ
อ่ืนว่า เราโวลเฟีย (Rauwolfia) อินเดียนสเนกรูต 
(Indian snakeroot) สเนกรูต (Snakeroot) 

ทั้งต้น (Whole plant) 
 
 

63. Sanguinaria canadensis L.  
 

บลัดรูต (Bloodroot) อินเดียนเพนต์ (Indian 
paint) 

ราก (Root) เหง้า (Rhizome)  

64. Schoenocaulon officinale 
(Schltdl. & Cham.) A. Gray 

ซาบาดิลลา (Sabadilla) เมล็ด (Seed) 



 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

65. Senecio aureus L. 
Senecio jacobaea L. 
Senecio bicolor Sch.Bip. 
Senecio nemorensis L. 
Senecio vulgaris L. 
Senecio longilobus Benth. 
Senecio  scandens Buch.-Ham. ex D.Don 

กลุ่มไม้ประดับพวกสร้อยทอง สุวรรณนภา  
ช่อสุวรรณ ขางย้อย ไข่ขาง 
 

ทั้งต้น (Whole plant) 

66. Sophora tomentosa L. สารพัดพิษ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า ซีโคสต์-
ลาเบอร์นัม (Sea coast- Laburnum) ซิลเวอร์บุช 
(Silver Bush) 

เมล็ด (Seed) 

67. Spigelia marilandica L. เวิร์มกราสส์ (Worm grass) พิงก์รูต (Pinkroot)  ทั้งต้น (Whole plant) 
68. Stephania tetrandra S. Moore แฟงจิ (Fang ji) เฟนแฟงจิ (Fen fang ji) แฮนแฟงจิ 

(Han fang ji) สเตฟาเนีย-รูต (Stephania-root) 
ราก (Root) 

69. Strophanthus spp. ซ่ึงมีสาร 
กลุ่มสโตรแฟนทัสแอลคาลอยด์ (Strophanthus 
alkaloids) ได้แก่ Strophanthus caudatus 
Strophanthus gratus 
Strophanthus wallichii 
Strophanthus kombe 
Strophanthus gardeniiflorus 

ยางน่องเถา บานทนหอมปีนัง แย้มปีนัง มังกรเหลือง 
มังกรแดง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า คอมบี 
(Kombe) การ์ดีเนียโอลีแอนเดอร์ (Gardenia 
oleander) ไคลม์บิงโอลีแอนเดอร์ (Climbing 
oleander)  

เมล็ด (Seed) 

70. Strychnos nux-vomica L. 
Strychnos ignatii P.J. Bergius 
Strychnos lucida R.Br. 
Strychnos roberans A.W.Hill 

โกฐกะกลิ้ง แสลงใจ ตูมกาแดง พญามือเหล็ก  
พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอ่ืนว่า  
นักซ์-โวมิกา (Nux-vomica) อิกนาเทียสบีน 
(Ignatius bean) 

ผล (Fruit) เมล็ด (Seed)  

71. Symphytum officinale L.  คอมฟรีย์ (Comfrey) ทั้งต้น (Whole plant) 



 

 

ล าดับ 
ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 

ส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

Symphytum asperum Lepech. 
Symphytum x uplandicum Nyman 
Symphytum peregrinum Ledeb. 

 
 

72. Veratrum viride Aiton 
Veratrum album L. 
Veratrum mengtzeanum O.Loes. 
Veratrum nigrum L. 
Veratrum stenophyllum Diels 
Veratrum maackii Regel 
Veratrum dahuricum (Turcz.) O.Loes. 
Veratrum grandiflorum (Maxim.ex Miq.) 
O.Loes. 
Veratrum taliense O.Loes. 

อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore) อินเดีย
นโพก (Indian poke) อินเดียนเฮลเลบอร์ (Indian 
hellebore) ฟอลส์เฮลเลบอร์ (False hellebore) 
กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (Green false hellebore) 
ไวต์เฮลเลบอร์ (White hellebore) 

ทั้งต้น (Whole plant) 

73. Vinca minor L. เลสเซอร์เพอริวิงเคิล (Lesser periwinkle) ทั้งต้น (Whole plant) 
 
 
 

 


