โครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
ชุมชนบนพื้นที่สูง มีภูมิปัญญาการนาพืชสมุนไพรท้องถิ่น มารักษาสุขภาพอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแต่มี
ศักยภาพนามาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและต่อยอดได้ แต่พืช สมุนไพรเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่มีการจด
บั น ทึ ก ศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการที่ น่ าเชื่อ ถื อ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และหาแนวทางการใช้ป ระโยชน์อ ย่ า งยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เห็นความสาคัญของภูมิปัญญาดังกล่าวจึงดาเนินงานวิจัยด้านสมุนไพรและยา
พื้นบ้านขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักจะประกอบด้วย การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
และยาพื้นบ้าน การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน ซึ่งจากผล
การดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน รวบรวมและ
ทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพื้นบ้าน จานวน 834 ชนิด โดยคัดเลือกสมุนไพร
และยาพื้นบ้านที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพด้านบารุงร่างกาย
92 ชนิ ด และขั บ สารพิ ษ 39 ชนิ ด รวม 131 ชนิ ด และพั ฒ นาแนวทางส าหรั บ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในชุ ม ชน
33 รายการ ทั้งนี้ สมุนไพรดังกล่าวยังถูกนาไปวิเคราะห์สารสาคัญและหาแนวทางการพัฒนาต่อยอด โดยคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 83 ชนิด นอกจากนี้ ยังศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้านแบบ
ดั้งเดิมของชุมชน หาแนวทางในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบอย่างง่ายและเป็นไปตามมาตรฐานให้แก่ชุมชน เผยแพร่
องค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ส มุ น ไพรและยาพื้ น บ้ า น 3 รู ป แบบ คื อ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ 1 เรื่ อ ง
จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง จัดทาโปสเตอร์ เอกสาร และหนังสือให้แก่ชุมชน 3 แห่ง รวม 146 ชนิดพืช
2. การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาบารุงกาลัง 71
ตัวอย่าง นามาลดขนาด สกัดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องด้วย Soxhlet’s apparatus สารสกัดที่ได้นามาทา
ให้ เข้มข้น ด้ว ยเครื่องระเหยชนิ ดลดความดัน ผลการสกัดพบว่า สารสกัดจากเหง้าเพาะพะโด่ (ดอกสี ขาว
หั ว กลม) ให้ ป ริ ม าณสารสกั ด สู ง สุ ด (% yield = 39.84 % w/w) รองลงมา ได้ แ ก่ สารสกั ด มะขามแป
(36.98 %) สารสกัดจากเหง้าเพาะพะโด่ (ดอกสีม่วง หัวกลม) (28.70 %) สารสกัดเปลือกเส่คอโพ (26.80 %)
สารสกัดใบส้มชื่น (22.45 %) และสารสกัดจากเถาฮ้อสะพายควายแดง 3 ใบ (22.00 %) สารสกัดทุกตัวอย่าง
นามาทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS และ DPPH จานวน 71 ตัวอย่าง ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์
ที่ดีใน 5 อันดับแรกในการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ได้แก่ สารสกัดจากเถาตึ่งเครือคา มะขาม
แป ต้นเส่ฮึยจ่า เปลือกเส่คอโพ และเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.5653,
0.5058, 0.4643 และ 0.4313 ตามลาดับ สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่
สารสกัดจากมะหลอดนก มะขามแป หัวใจเสือดา เถาตึ่งเครือคาและเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg
sample) = 0.7258, 0.7221, 0.7155, 0.6803 และ 0.6640 ตามลาดับ สารสกัด 95 % ethanol ของพืช
สมุ น ไพรที่ ใ ห้ ฤ ทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น ดี น า ไปทดสอบฤทธิ์ Acetylcholinesterase inhibitor โดยใช้
galanthamine และ physostigmine เป็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดจากตึ่งเครือคา ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยมี
% inhibition = 78.39 % รองลงมาคื อ สารสกั ด จากมะขามเครื อ เส่ ค อโพ และมะหลอดนก โดยมี
% inhibition = 46.76, 45.16, 32.82 % ตามลาดับ
จากผลการศึกษาเบื้องต้น สมุนไพรที่มีแนวโน้มที่นามาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยคัดเลือกสมุนไพร
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ สาหรับ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืช
สมุนไพรและยาพื้นบ้านนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีแนวโน้มที่นามาใช้ในการดูแลสุขภาพ
สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของ เครื่องดื่มสาเร็จรูปพร้อมดื่ม เครื่องดื่มผงสาเร็จรูป และชาสมุนไพร และ
(2) ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่ม
เข้มข้นพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้ว แต่
ปริมาณสารสาคัญที่ต้องการในแต่ละวัน
3. การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน จากผลการศึกษาสมุนไพรที่มีการใช้เพื่อขับสารพิษ 32 ตัวอย่าง พบว่า
สารสกัดจากทั้งต้นของกรดน้าให้ปริมาณสารสกัดสูงสุด (% yield = 30.06 %w/w) รองลงมา ได้แก่ สารสกัด
หัวเนระพูสีไทย (18.58 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดใบผักเชียงดา (18.29 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทั้งต้นของสะพ้านก๊น
(16.43 เปอร์เซ็นต์) และสารสกัดใบย่านาง (16.09 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทุกตัวอย่างนามาทดสอบฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่ม ได้แก่ สารสกัดจากเถาตึ่ง
เครือคา ตึ่งเครือคาใหญ่ ห่อชา และสังหยู โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.2234, 0.2092
และ 0.2044 ตามลาดับ สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่ สารสกัดจาก เถาตึ่ง
เครือคา สังหยู ตึ่งเครือคาใหญ่ และสังหยูใบเขียว โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6803, 0.6352,
0.5680 และ 0.5005 ตามลาดับ เมื่อนามาตรวจคัดกรองความเป็นพิษต่อเซลล์ ผลการศึกษาเบื้องต้นของ
สมุน ไพร 10 ตัว อย่ าง ที่ทดสอบความเป็ น พิษในเซลล์ เพาะเลี้ ยงชนิดที่เป็นเซลล์ปกติ 2 สายพันธุ์ (เซลล์
ฮาแคท (HaCat cells) และเซลล์ เ อ็ ม ดี ซี เ ค (MDCK cells) และเซลล์ เ พาะเลี้ ย งชนิ ด ที่ เ ป็ น เซลล์ ม ะเร็ ง
1 สายพันธุ์ (เซลล์เอชสี่หกศูนย์ (H460 cells)) ผลของการทดสอบ พบว่า สารสกัดแอลกอฮอล์แก้ฮากเหลือง
สารสกัดใบย่านาง และสารสกัดหญ้าตดหมาไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งสามสายพันธุ์ ในขณะที่สารสกัด
เถาและใบของรางจืดดอกแดง สารสกัดยอดิน สารสกัดหญ้าด้องปรา สารสกัดผักเชียงดา สารสกัดเปลือกและ
ต้นเส่โกโบ สารสกัดเปลือกเชอที แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ ต้องระมัดระวังในการใช้ในขนาดที่สูง
จากผลการศึกษาเบื้องต้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มขับสารพิษ ที่มีแนวโน้มที่
นามาใช้ในการดูแลสุขภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับความคงตัวของสารสาคัญ ขนาดของการให้ยา ซึ่ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้ก่อประโยชน์ทั้งในการคืนองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ และ
การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่
ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาสมุนไพรรูปแบบดั้งเดิม เช่น ยาต้ม ยามัด
ที่มีการพัฒนากระบวนการในการเตรียมและจัดทาข้อกาหนดเฉพาะ หรือ รูปแบบยาชง และ (2) ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิช ย์ จ ะใช้เทคโนโลยี ขั้น สู งในการผลิ ต ซึ่งผลิ ตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาน้า และผลิ ตภัณฑ์จาก
สารสกั ด เข้ ม ข้ น ในรู ป แบบของยาแกรนู ล ยาแคปซู ล หรื อ ยาเม็ ด แล้ ว แต่ ป ริ ม าณสารส าคั ญ ที่ ต้ อ งการ
ในแต่ละวัน

ภาพแสดงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน

