
 

ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีภูมิปัญญาการน าพืชสมุนไพรท้องถิ่นมารักษาสุขภาพอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแต่มี
ศักยภาพน ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและต่อยอดได้ แต่พืชสมุนไพรเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่มีการจด
บันทึก ศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และหาแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาดังกล่าวจึงด าเนินงานวิจัยด้านสมุนไพรและยา
พ้ืนบ้านขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักจะประกอบด้วย การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพร
และยาพ้ืนบ้าน การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการวิจัยต่อยอดยาพ้ืนบ้าน ซึ่งจากผล
การด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

1. การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน  รวบรวมและ
ทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน จ านวน 834 ชนิด โดยคัดเลือกสมุนไพร
และยาพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพด้านบ ารุงร่างกาย  
92 ชนิด และขับสารพิษ 39 ชนิด รวม 131 ชนิด และพัฒนาแนวทางส าหรับสร้างมูลค่าเพ่ิมในชุมชน  
33 รายการ ทั้งนี้ สมุนไพรดังกล่าวยังถูกน าไปวิเคราะห์สารส าคัญและหาแนวทางการพัฒนาต่อยอด โดยคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 ชนิด นอกจากนี้ ยังศึกษากระบวนการผลิตยาพ้ืนบ้านแบบ
ดั้งเดิมของชุมชน หาแนวทางในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบอย่างง่ายและเป็นไปตามมาตรฐานให้แก่ชุมชน เผยแพร่
องค์ความรู้ และภูมิ ปัญญาการใช้สมุน ไพรและยา พ้ืนบ้ าน  3 รูปแบบ คือ  สื่ อวี ดีทัศน์  1 เ รื่ อง  
จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง จัดท าโปสเตอร์ เอกสาร และหนังสือให้แก่ชุมชน 3 แห่ง รวม 146 ชนิดพืช 

2. การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงก าลัง 71 
ตัวอย่าง น ามาลดขนาด สกัดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องด้วย Soxhlet’s apparatus สารสกัดที่ได้น ามาท า
ให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยชนิดลดความดัน ผลการสกัดพบว่า สารสกัดจากเหง้าเพาะพะโด่ (ดอกสีขาว  
หัวกลม) ให้ปริมาณสารสกัดสูงสุด (% yield = 39.84 % w/w) รองลงมา ได้แก่ สารสกัดมะขามแป  
(36.98 %) สารสกัดจากเหง้าเพาะพะโด่ (ดอกสีม่วง หัวกลม) (28.70 %) สารสกัดเปลือกเส่คอโพ (26.80 %) 
สารสกัดใบส้มชื่น (22.45 %) และสารสกัดจากเถาฮ้อสะพายควายแดง 3 ใบ (22.00 %) สารสกัดทุกตัวอย่าง
น ามาทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS และ DPPH จ านวน 71 ตัวอย่าง ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์
ที่ดีใน 5 อันดับแรกในการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ได้แก่ สารสกัดจากเถาตึ่งเครือค า มะขาม
แป ต้นเส่ฮึยจ่า เปลือกเส่คอโพ และเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.5653, 
0.5058, 0.4643 และ 0.4313 ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่ 
สารสกัดจากมะหลอดนก มะขามแป หัวใจเสือด า เถาตึ่งเครือค าและเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg 
sample) = 0.7258, 0.7221, 0.7155, 0.6803 และ 0.6640 ตามล าดับ สารสกัด 95 % ethanol ของพืช
สมุน ไพรที่ ให้ ฤทธิ์ ต้ านออกซิ เดชันดีน า ไปทดสอบฤทธิ์  Acetylcholinesterase inhibitor โดยใช้  
galanthamine และ physostigmine เป็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดจากตึ่งเครือค า ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยมี 
% inhibition = 78.39 % รองลงมาคือ สารสกัดจากมะขามเครือ เส่คอโพ และมะหลอดนก โดยมี 
% inhibition = 46.76, 45.16, 32.82 % ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาเบื้องต้น สมุนไพรที่มีแนวโน้มที่น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยคัดเลือกสมุนไพร
เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ส าหรับต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืช
สมุนไพรและยาพ้ืนบ้านนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีแนวโน้มที่น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ 
สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่ง

โครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน 



ผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของ เครื่องดื่มส าเร็จรูปพร้อมดื่ม เครื่องดื่มผงส าเร็จรูป และชาสมุนไพร และ  
(2) ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่ม
เข้มข้นพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้วแต่
ปริมาณสารส าคัญที่ต้องการในแต่ละวัน 

3. การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน จากผลการศึกษาสมุนไพรที่มีการใช้เพ่ือขับสารพิษ 32 ตัวอย่าง พบว่า 
สารสกัดจากทั้งต้นของกรดน้ าให้ปริมาณสารสกัดสูงสุด (% yield = 30.06 %w/w) รองลงมา ได้แก่ สารสกัด
หัวเนระพูสีไทย (18.58 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดใบผักเชียงดา (18.29 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทั้งต้นของสะพ้านก๊น 
(16.43 เปอร์เซ็นต์) และสารสกัดใบย่านาง (16.09 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทุกตัวอย่างน ามาทดสอบฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่ม ได้แก่ สารสกัดจากเถาตึ่ง
เครือค า ต่ึงเครือค าใหญ่ ห่อชา และสังหยู โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.2234, 0.2092 
และ 0.2044 ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่ สารสกัดจาก เถาตึ่ง
เครือค า สังหยู ต่ึงเครือค าใหญ่ และสังหยูใบเขียว โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6803, 0.6352, 
0.5680 และ 0.5005 ตามล าดับ เมื่อน ามาตรวจคัดกรองความเป็นพิษต่อเซลล์ ผลการศึกษาเบื้องต้นของ
สมุนไพร 10 ตัวอย่าง ที่ทดสอบความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที่เป็นเซลล์ปกติ 2 สายพันธุ์ (เซลล ์
ฮาแคท (HaCat cells) และเซลล์เอ็มดีซีเค (MDCK cells) และเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที่เป็นเซลล์มะเร็ง  
1 สายพันธุ์ (เซลล์เอชสี่หกศูนย์ (H460 cells)) ผลของการทดสอบ พบว่า สารสกัดแอลกอฮอล์แก้ฮากเหลือง 
สารสกัดใบย่านาง และสารสกัดหญ้าตดหมาไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งสามสายพันธุ์  ในขณะที่สารสกัด
เถาและใบของรางจืดดอกแดง สารสกัดยอดิน สารสกัดหญ้าด้องปรา สารสกัดผักเชียงดา สารสกัดเปลือกและ
ต้นเส่โกโบ สารสกัดเปลือกเชอที แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ ต้องระมัดระวังในการใช้ในขนาดท่ีสูง 

จากผลการศึกษาเบื้องต้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มขับสารพิษที่มีแนวโน้มที่
น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับความคงตัวของสารส าคัญ ขนาดของการให้ยา ซึ่ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น เพ่ือให้ก่อประโยชน์ทั้งในการคืนองค์ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพ และ
การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่
ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาสมุนไพรรูปแบบดั้งเดิม เช่น ยาต้ม ยามัด  
ที่มีการพัฒนากระบวนการในการเตรียมและจัดท าข้อก าหนดเฉพาะ หรือ รูปแบบยาชง และ (2) ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาน้ า และผลิตภัณฑ์จาก 
สารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้วแต่ปริมาณสารส าคัญที่ต้องการ 
ในแต่ละวัน  

  

 

 

ภาพแสดงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 
 


