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รศ.ดร.บุญสง คงคาทิพย รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพย และคณะ จากหนวยปฏิบัติการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมีอินทรียสังเคราะห (NPOS) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปดเผยวา หนวย NPOS ไดทําการวิจัยสมุนไพรหลายชนิด โดยเนนที่จะไปใชเปนยาเสริมใน
การรักษาโรคตาง ๆ ที่พบไดบอยในเมืองไทยหรือในโลก ไดแก โรคมะเร็ง โรคเอดส โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
เปนตน นอกจากนัน้ สมุนไพรยังมีความสําคัญในทางดานเครื่องสําอาง น้ําหอมและสุคนธบําบัด ซึ่งทําให
สมุนไพรนั้น ๆ มีมลู คาเพิ่ม เนื่องจากมีขอมูลทางวิชาการที่เสริมทําใหใชสมุนไพรไดถูกตอง
หนวย NPOS ไดทําวิจัยเพื่อใชสมุนไพรผสมในอาหารไกแทนสารปฏิชีวนะและสามารถตอตานโรค
หวัดนิวคาสเซิลและไขหวัดนก ซึ่งปจจุบันไดมีไขหวัดนกระบาดในไกโดยเฉพาะในฤดูหนาว ซึง่ เปนโรคนีท้ ี่มี
ความนากลัวตรงที่สามารถติดตอกับมนุษยได สวนการเลีย้ งไกที่นําสารปฏิชีวนะผสมกับอาหารไกเพื่อใหไก
กินปองกันโรคและเติบโตเร็วนัน้ อาจจะทําใหติดคางในเนื้อไกและมีอันตรายตอผูบริโภคได ทางหนวย NPOS
จึงไดสังเคราะหสารธรรมชาติที่สามารถออกฤทธิ์ไดดี และพัฒนาโครงสรางใหออกฤทธิ์ดยี ิ่งขึ้น โดยทําการ
สังเคราะหสารยับยั้งเซลลมะเร็งไดถึง 60 ชนิด และสังเคราะหยาแกแพ แกอักเสบ สารยับยั้งเชื้อเอดส สาร
รักษาโรคหัวใจ ยาฮอรโมนตาง ๆ ยาคุมกําเนิด และแมกระทั่งการผลิตยาทามิฟลูที่ใชในการรักษาโรค
ไขหวัดนกในมนุษย
สาเหตุทที่ ําไมจึงตองทําวิจัยสมุนไพรตาง ๆ เนื่องจากวาสมุนไพรชนิดเดียวกัน ถาปลูกในแหลงที่
ตางกัน สิ่งแวดลอมที่ตางกัน ก็จะทําใหการผลิตสารออกฤทธิ์ฯตางกัน จึงทําใหในหลาย ๆ ครั้งที่พบวาการ
รับประทานสมุนไพรบางครั้งไดผล บางครั้งไมไดผล สารออกฤทธิ์ที่พชื สมุนไพรผลิตขึ้นและออกฤทธนั้นเปน
สารทุติยภูมิ (secondary metabolite) ซึ่งพืชจะผลิตตางกัน ขึ้นอยูกบั ปจจัยตาง ๆ ไดแก พันธุกรรม ชนิด
ของดิน ธาตุอาหารในดิน ภูมอิ ากาศ ปริมาณแสง การควบคุมศัตรูพชื เปนตน ดังนั้น จึงตองมีความ
จําเปนจะตองสกัดและแยกสารใหบริสทุ ธิ์ พรอมทั้งการทดสอบการออกฤทธิ์เพื่อใหไดสารออกฤทธิท์ ี่ใช
ควบคุมคุณภาพของสมุนไพรชนิดนั้นๆ
สมุนไพรที่หนวย NPOS ไดทําวิจัยไปแลวและทีก่ าํ ลังทําวิจัยอยู คือ บอระเพ็ด ตนสันโศก ขมิ้นชัน
ยานพาโหม ตนเบาหวาน พลู เทียนกิ่ง ฟาทะลายโจร ราชดัด แพทชูลี เสม็ดขาว และสะเดา
งานวิจยั ที่ไดทาํ สําเร็จแลว และกําลังทําอยู ไดแก
บอระเพ็ด
พบวา มีสารออกฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดยับยั้งเซลลมะเร็ง ยับยั้งเชื้อเอชไอวี 1
(โรคเอดส) เพิ่มแรงบีบตัวกลามเนื้อหัวใจ โดยไมเพิ่มอัตราการเตนหัวใจ ซึ่งมีผลดีตอหัวใจ และสามารถ
ทราบวิธที ี่วิเคราะหสารออกฤทธิเ์ หลานี้ เพื่อควบคุมคุณภาพของบอระเพ็ดในการใชเปนยาเสริมในการรักษา

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเอดส และพบวาการใชบอระเพ็ดผสมในอาหารไก ซึ่งดีกวา
การใชสารปฏิชีวนะ โดยสามารถเพิ่มภูมคิ ุมกันและคลายเครียดในไกได
ตนสันโศก พบ สารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอชไอวี 1 ถึง 5 ชนิด และสามารถทราบวิธีที่วิเคราะห
สารออกฤทธิ์เหลานี้ในการควบคุมคุณภาพของสันโศก
ตนเบาหวาน พบ สารออกฤทธิ์ที่ลดน้ําตาลในเลือดได
ซึ่งสามารถใชเปนสารสําคัญในการ
ควบคุมคุณภาพของตนเบาหวานได
ยานพาโหม พบวา มีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโรคเริม และเชื้อโรคเอดส และทราบวิธี
วิเคราะหสารออกฤทธิเ์ พื่อควบคุมคุณภาพในการใชรักษาโรคเริม
ฟาทะลายโจร พบวา สามารถใชผสมในอาหารไกแทนสารปฏิชีวนะ สามารถเพิ่มภูมคิ ุมกันในไก
ไดดี
พลู
พบวา ใบพลู มีสารออกฤทธิ์ที่ยบั ยั้งเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียไดดี จึงเหมาะสมใน
การนําไปใชผสมในเครื่องสําอาง ทางหนวย NPOS ไดนําสารสกัดพลูที่ไดวิเคราะหสารออกฤทธิเ์ พื่อควบคุม
ใหไดมาตรฐานมาทําเปนสบู NPOS ที่สามารถใชในการปองกันและรักษาสิวไดดี (ซึ่งมีจําหนายในราคาถูก)
ขมิ้นชัน
พบวา มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งเชื้อราและ
แบคทีเรียบางชนิด จับแสง UV ได ยับยั้งเอนไซมโทโรซิเนส ซึ่งเปนเอนไซมที่สรางเม็ดสี สารสกัดขมิ้นชัน
จึงมีความเหมาะสมในการนํามาทําสบู หนวย NPOS ของเราไดทําสบู NPOS ที่มีสารสกัดขมิ้นชันอยู ทําให
สบูมคี ุณภาพในการปองกันรักษาผิวใหผองและขาวขึ้น โดยมีจําหนายในราคาถูก
นอกจากนั้น หนวย NPOS ของเรา ยังไดมีการพัฒนาการสกัดสารเคอคูมินอยดใหมีปริมาณสูงจาก
ขมิ้นชัน เพื่อจะไดนําไปสูอุตสาหกรรมได และการเปลี่ยนสารเคอรคูมนิ อยดเปนสารเตตระไฮโดรเคอรคูมิ
นอยด (ทีเอชซี, THCs) ซึ่งเปนสารที่ออกฤทธิ์ตาง ๆ ดังที่ไดกลาวไวดีกวา และเนื่องจากมีสีขาว จึงทําใหมี
ความเหมาะสมในการผสมในเครื่องสําอางโดยเฉพาะ ครีมทาหนา ซึ่งเรียกกันวา ครีมหนาเดง หนวย
NPOS ของเราไดผลิตครีม NPOS ซึ่งมีสวนของสารออกฤทธิ์นี้ โดยครีมนีจ้ ะทําใหลดริ้วรอยผิวผองและขาว
ขึ้น และออนกวาวัย โดยไมมอี าการแพ ซึ่งมีจําหนายในราคาถูกเกินคุมคา
แพทชูลี
หนวยวิจยั NPOS ไดรวมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทําการสกัดแพทชูลี
ในแบบตาง ๆ ที่ไดทั้งน้ํามันแพทชูลี และสารสกัดแพทชูลี ซึ่งใชเปนสุคนธบําบัดไดดี และยังนําไปทําเปน
สวนผสมในสบูชนิดตาง ๆ และธูปหอม และธูปไลยุงได โดยพบสารหลักซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ที่สามารถใช
วิเคราะห เพื่อควบคุมคุณภาพของแพทชูลีได
เทียนกิ่ง
พบสารออกฤทธิ์ทที่ ําใหติดสีผม และกระตุน เซลลผม ทําใหผมไมรวง ซึ่ง
สามารถนําไปเปนสวนผสมของแชมพูสระผม ยายอมผม เปนตน
หนวย NPOS ไดสังเคราะหสารตานมะเร็ง ไดนําสารตนแบบมาจากทองพันชั่ง โดยพบวารากและ
ใบทองพันชั่งมีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งไดหลายชนิด สารที่สังเคราะหขึ้นเปนสารใหมถึง 50 ชนิด
ซึ่งอาจจะพัฒนาไปเปนยารักษาโรคมะเร็งได ถามีทุนสนับสนุน

ไดทําการสังเคราะหสารตานเอดสหลายชนิด และยังสังเคราะหยาแกแพ แกอักเสบ ยาคุมกําเนิด
ยาฮอรโมน สารตานมะเร็ง โดยเริ่มจากน้ําทิ้งปานศรนารายณ
ขณะเดียวกัน กําลังทําการสังเคราะหทามิฟลูที่ใชรักษาโรคไขหวัดนกโดยเริ่มตนจากน้ําตาล และ
กําลังสังเคราะหสารที่ใชรักษาโรคหัวใจ โดยมีสารตนแบบจากบอระเพ็ด
หนวย NPOS ไดมกี ารตีพมิ พผลงานวิจยั และดําเนินการจดสิทธิบัตรทั้งหมด 12 ฉบับ
หนวย NPOS ไดทํางานรวมกับสถาบันตาง ๆ ดังนี้ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ คณะเกษตร คณะสัตว
แพทย คณะประมง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายสมุนไพร สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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