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ธิรดา  สุขธรรม*

_____________________________

 * นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สํานักเทคโนโลยีชุมชน

	 ทุกวันน้ีวิถีการดำาเนินชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติ

กำาลังเป็นกระแสนิยม	 ส่งผลให้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สมุนไพรต่างๆ	 นั้น	 ได้รับความนิยมตามไปด้วย	 อีกทั้ง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	 จึงมีการนำาวิทยาการ

ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 มาใช้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	

สำาหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค	 รวมถึงการพัฒนา

วิธีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและปริมาณสารสำาคัญ

ของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสมำ่าเสมอ	

และสามารถคงประสิทธิภาพได้ดี	เพื่อให้มีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค

	 การควบคุมคุณภาพของสมุนไพร	 ภายใต้ประกาศ

การรบัรองตำารบัมาตรฐานยาสมนุไพรไทย	 (Thai	Herbal

Pharmacopia:	 THP)	 สมุนไพรแต่ละชนิดต้องบอก

รายละเอียดประกอบด้วย	 การระบุชนิดของสมุนไพร	

ฉลากข้อมูลทางเภสัชวิทยา	 การบรรจุและเก็บรักษา	

การทดสอบสิ่งเจือปนและสารปนเปอน	 เช่น	 สารฆ่าศัตรู

พืชและสัตว์	เชื้อจุลินทรีย์	ก่อโรค	รวมทั้งโลหะหนัก

	 การตรวจเอกลักษณ์ของสมุนไพร	 เพื่อการตรวจ

เกี่ยวกับรายละเอียดของสมุนไพรใช้วิธีตรวจ	 2	 วิธี	

คือ	 วิธีตรวจทางเคมีที่สังเกตปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น

ระหว่างสารสำาคัญในยาสมุนไพรกับสารเคมีที่เติมลงไป	

วิธีรงคเลขผิวบาง	 (Thin	 Layer	 Chromatography,	

TLC)	 โดยใช้การเปรียบเทียบลักษณะโครมาโทแกรม	

(chromatogram)	 ของสารสำาคัญในสมุนไพรตัวอย่าง

กับสารมาตรฐาน	

	 สำาหรับสมุนไพรที่ทราบสารสำาคัญเป็นส่วน

ประกอบหลัก	 จะทำาการทดสอบหาปริมาณสารสำาคัญ

ของสมุนไพร	 แต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่ไม่ทราบสารสำาคัญเป็น

ส่วนประกอบหลักจะใช้การทดสอบหาปริมาณสารสำาคัญ

โดยรวมแทน	 เช่น	 การหาปริมาณนำ้ามันหอมระเหย	 หรือ

ปริมาณสารสกัดจากสมุนไพรโดยรวมทั้งหมด

	 ทั้งนี้สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสุขภาพ	หรือ

เครื่องสำาอาง	 หรือยา	 ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสาร

สกดัหยาบท่ีได้จากสมนุไพร	มสีารสำาคญัหลายชนดิทีม่ฤีทธิ์

ทางชีวภาพ	 ซึ่งทำาหน้าที่เสริมหรือกระตุ้นการออกฤทธิ์

ซึ่งกันและกัน	 ดังนั้นในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 จงึจำาเป็นทีต้่องมีการควบคมุคณุภาพของวตัถดุบิ

เนื่องจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้สารสกัดหยาบที่

จะใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

สูงสุด

	 ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

สมนุไพร	 ต้องการวิธีการทดสอบทีส่ามารถทดสอบสารสำาคญั

ได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งในปัจจุบันที่นิยมใช้คือ	

Chromatographic	 fingerprints	 ซ่ึงเป็นการทดสอบที่

อาศัยเทคนิคการแยกสารที่ผสมกันอยู่ให้แยกออกจากกัน

เป็นส่วนๆ	ผลของการแยกสารทีเ่รยีกว่า	 Chromatogram	

ต่อจากนั้นจึงนำาผล	Chromatogram	ของสารสกัดหยาบ

ทีไ่ด้จากสมนุไพรตวัอย่างมาเปรยีบเทยีบกบั	Chromatogram

ของสารมาตรฐาน

	 เทคนิคการทดสอบที่นิยมใช้ในการทำา	 Chroma-

tographic	fingerprints	มีดังนี้	

สรรสาระ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
ดวย chromatographic Fingerprints
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	 1.	 High	 Performance	 Thin	 Layer	 

Chromatography	 (HPTLC)	 เป็นเทคนิคท่ีมีการพัฒนา 

เครือ่งมอืจาก	TLC	 เพือ่ให้ระบบการวเิคราะห์มคีวามเทีย่ง 

ในการวิเคราะห์ซำ้า	 (reproduciblility)	 แต่การวิเคราะห์ 

ก็ยังไม่สามารถแยกสารสำาคัญออกจากกันได้อย่างชัดเจน	 

จึงทำาให้มีข้อจำากัดในการนำาเทคนิคนี้มาใช้งาน

	 2.	 Gas	 Chromatography	 (GC)	 เป็นเทคนิค 

ที่ใช้วิเคราะห์สารในสภาวะแก๊ส	 จึงสามารถใช้ได้เฉพาะ 

กับสมุนไพรที่มีสารสำาคัญที่สามารถระเหย	 (volatile	 

compounds)	ได้เท่านั้น

	 3.	 High	Performance	Liquid	Chromatography 

(HPLC)	 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์	 สารในสภาวะ 

ของเหลว	และได้รบัความนยิมอย่างยิง่สำาหรบัการทดสอบ 

สมุนไพร	 เนื่องจากสารสำาคัญในสมุนไพรส่วนใหญ่มีมวล 

โมเลกุลขนาดใหญ่	 จึงสามารถแยกออกจากกันได้ใน 

สภาวะของเหลว	 ข้อดีของเทคนิคนี้คือมีคอลัมน์ที่ใช้ 

ในการแยกสารสำาคัญในสมุนไพร	 และมีเคร่ืองตรวจหา 

(detector)	ทีห่ลากหลาย	สามารถพฒันาวธิกีารวเิคราะห์ 

ได้ง่าย	 อีกทั้งยังมีความเฉพาะเจาะจง	 (selectivity)และ 

มีความเที่ยงในการวิเคราะห์ซำ้าสูง	

	 ตัวอย่างของการศึกษา	 chromatographic	 

fingerprints	 ในสมุนไพรไทย	 โดยนายอนุศักดิ์และคณะ	 

(2550)	ได้ทำาการศกึษา	chromatographic	fingerprints	 

ของสารสกัดชั้นเอทานอลของหัวข้าวเย็น	 (Dioscorea	 

membranacea	Pierre)	ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ใช้เป็น 

ส่วนประกอบในยาแผนโบราณ	มีสรรพคุณในการรักษา 

โรคนำ้าเหลืองเสีย	 โรคผิวหนัง	 กามโรค	 โรคเรื้อน	 และ 

โรคมะเรง็ในระบบต่างๆ	 รวมถงึมรีายงานการวจัิยเกีย่วกบั 

ฤทธ์ิยับยั้งเซลล์มะเร็งและเอดส์อีกด้วย	 คณะผู้วิจัยได้ 

ทำาการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์	 โดยใช้เทคนิค	 HPLC	ที่มี 

เครื่องตรวจหา	ชนิด	photodiode	array	สารมาตรฐาน 

ที่ใช้ไนการวิเคราะห์	มี	3	ชนิด	ได้แก่	dioscorealide	A	 

และ	 dioscorealide	 B	 ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที ่

ความยาวคล่ืน	 270	 นาโนเมตร	 และ	 dioscoreanone	 

ตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น	245	นาโนเมตร

	 การใช้	 chromatographic	 fingerprints	 ในการ 

ทดสอบสมุนไพรนั้น	 มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการควบคุม 

คุณภาพของสมุนไพรและการตรวจเอกลักษณ์ของ 

วัตถุดิบสมุนไพร	 เนื่องจากเป็นวิธีทดสอบเชิงปริมาณท่ี 

สามารถวิเคราะห์สารหลายชนิดได้ในครั้งเดียวกัน	 อีกทั้ง 

 ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของสารมาตรฐานที่ใช้ในการบ่งชี้ใน	chromatographic	fingerprints:	

	 	 (1)	dioscorealide	A;		(2)	dioscorealide	B;		(3)	dioscoreanone
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มีความถูกต้อง	 (accuracy)	 มีความแม่นยำา	 (precision)	

มีสภาพไว	(sensitivity)	และมคีวามเทีย่งในการวิเคราะห์ซำา้

นอกจากนัน้ยงันำาไปใช้ในการวจิยัเกีย่วกบักลไกการออกฤทธ์ิ

ของสารสำาคัญในสมุนไพร	 การหาช่วงเวลาที่เหมาะสม

ในการเก็บเกี่ยว	พื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก	วิธีการ

สกัดและการเก็บรักษาที่ดีได้อีกด้วย

	 ก รมวิ ท ย าศ าสตร ์ บ ริ ก า ร ไ ด ้ มี ก า รนำ า	

chromatographic	fingerprints	มาใช้ในการศึกษาวิจัย

ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้จากสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้ง

เช้ือแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างโดยเทคนิค

เอนแคปซูเลชัน	 (encapsulation)	 โดยมีเป้าหมาย

ดำาเนินการในปีงบประมาณ	 2557-2558	 ซึ่งจะทำาการ

พัฒนาการวิธีการวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ใน

การยับย้ังเช้ือแบคทีเรียและลดสารฆ่าแมลงตกค้างด้วย

เทคนิค	 HPLC	 และนำา	 chromatographic	 fingerprints	

มาใชใ้นการศกึษาวิธีการเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพรโดย

การเอนแคปซูเลชัน	 และการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ล้างผักผลไม้

 ภาพที่ 2 chromatographic	fingerprints	ของสารมาตรฐานและสารสกัดชั้นเอทานอลของหัวข้าวเย็น

	 	 (ซ้าย)	dioscoreanone	ที่ความยาวคลื่น	245	นาโนเมตร

	 	 (ขวา)	dioscorealide	A	และ	dioscorealide	B	ที่ความยาวคลื่น	270	นาโนเมตร
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