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งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษา

สมุนไพรไทย

และใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ที่มาและความสำ�คัญของงานวิจัย

จากกระแสของการแพทย์ทางเลือก ท�ำให้ยา อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มาจาก
สมุนไพรเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้ง
รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการสร้าง
งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรจะท�ำให้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ เป็นการลดความเสี่ยงของผู้บริโภค
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนใหญ่ที่วางขายทั่วไปที่มักมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง ซึ่งจะส่งผล
กระทบเชิงสาธารณประโยชน์ เชิงสังคม เป็นการเพิ่มรายได้ของประเทศจากการขยายต้นแบบที่มี
ศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อไป

วิธีการดำ�เนินงานวิจัย
วางกลยุทธ์การจัดการควบคุมและรักษาโรคโดยเน้นการใช้สารธรรมชาติและ green technology
ที่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวางงานวิจัยเป็นสองส่วนที่ด�ำเนินการแบบ
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โรคติดเชื้อเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในจ�ำนวนโรคทั้งหมด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
ในอันดับต้น ปัญหาจากแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ของยารักษาโรคติดเชื้อมีข้อจ�ำกัด อีกทั้งการระบาดของเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าการพัฒนายาใหม่
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบการศึกษาวิจัยมุ่งเป้าในการค้นหาสารใหม่ สารที่มีกลไกการออกฤทธิ์
แบบใหม่ ตลอดจนใช้วิธีการรักษาทางเลือกอื่น ๆ
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คู่ขนาน ได้แก่ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยที่เน้นการใช้
ประโยชน์โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ ใช้รูปแบบการสร้างงานร่วมกันเป็นทรงพีระมิดโดย
นักวิจัยอาวุโสถ่ายทอดและให้ค�ำปรึกษานักวิจัยรุ่นน้องตามล�ำดับประสบการณ์ และใช้หลักการสร้าง
ความร่วมมือต่างศาสตร์เพื่อสร้างงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนากระบวนการสกัดสาร เช่น การใช้ microwave extraction ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
และระยะเวลาในการสกัดสาร ท�ำให้ได้สารสกัดที่มีปริมาณสารส�ำคัญสูงขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น ศึกษา
ทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยา ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารต้าน
แบคทีเรียให้มีฤทธิ์ที่กว้างขึ้น รวมถึงศึกษาต�ำรับยาแผนไทยเชิงบูรณาการ
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ในการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารโรโดไมรโทน (rhodomyrtone) ได้ใช้
microarray ศึกษา transcriptomics ดูการตอบสนองของ gene และติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
gene ที่ส�ำคัญ และใช้เทคนิค proteomics เพื่อดูการแสดงออกของโปรตีน และการวิเคราะห์สาร
เมแทบอไลท์ (metabolomic analysis) รวมถึงการใช้ molecular docking ในการคัดกรองโปรตีน
ที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของสาร จ�ำลองแบบการจับกันระหว่างสารโรโดไมรโทนและ
โปรตีนในสภาวะภายในเซลล์แบคทีเรีย และยืนยันผลโดยใช้เทคนิคที่ทันสมัย เช่น time-lapse
microscopy, structured illumination microscopy การติดตามด้วยสารเรืองแสง Laurdan
GP: fluorescence spectroscopy and microscopy ในการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร
โรโดไมรโทน ได้ใช้ model ของ human skin organ cultures ที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วย
TNF-α และ IL-17A และศึกษา gene ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
โปรตีนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น qRT-PCR, immunohistochemistry และ ELISA

สรุปผลการวิจัย
ที ม วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ ก ร ะ ทุ
(Rhodomyrtus tomentosa) และเผยแพร่
proteomic map และ
transcriptomic map ของ
สารบริ สุ ท ธิ์ โรโดไมรโทน
ในวารสาร Plos One

ผลงานวิจัยเด่น
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ต่อมาในปี ค.ศ. 2018 ได้รายงานกลไกการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียชนิดใหม่ของสารโรโดไมรโทน
ซึ่งแตกต่างจากยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่น ๆ และได้ตีพิมพ์ใน PLoS Pathogens ศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ใน
การรักษาโรคติดเชื้อดื้อยา เช่น การใช้สารลดการดื้อยา (resistance modifying agent) เป็นสาร
เสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะท�ำให้สามารถน�ำกลับไปใช้รักษาเชื้อดื้อยาได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้
สาร connessine ที่แยกได้จากสารสกัดแก่นโมกหลวง (Holarrhena dysenterica) ได้เผยแพร่ใน
BMC Complementary and Alternative Medicine 2017 ศึกษาสารยับยั้งโมเลกุลสื่อสาร
(quorum sensing inhibitor) ในการต้านเชือ้ แบคทีเรีย การใช้นาโนเทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของสารต้านแบคทีเรีย การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ประกอบการใช้ตำ� รับยาแผนไทยในการรักษา
โรคติดเชื้อที่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยจากการใช้สารธรรมชาติและกระบวนการสกัดสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ความสนใจทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ ท�ำให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์จากหลายศาสตร์ เช่น เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ มีแพทย์
สนใจร่วมมือศึกษาต่อทางคลินิกในการใช้ประโยชน์จากสารโรโดไมรโทนรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน และมี
แพทย์สนใจท�ำวิจัยร่วมต่อยอดเทคโนโลยีการเคลือบท่อช่วยหายใจเพื่อลดไบโอฟิล์ม (biofilm) ซึ่งเป็น
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิต เกิดความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะน�ำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น ในการผลิตเวชส�ำอาง โดยบริษัท อมินตา คอสโม จ�ำกัด การทดลองใช้เป็น
สารกันเสีย และอาหารเสริมสุขภาพในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
นับเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้วัตถุดิบในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีโลก
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นอกจากนี้ ได้น�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้สารธรรมชาติในการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดเชื้อ เช่น ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเวชส�ำอาง ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (food
supplement) และสารกันเสียธรรมชาติ
(natural preservative) ใช้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อในสัตว์ โดยน�ำองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของ
สารโรโดไมรโทน (PLoS One 2018)
ไปใช้ ประโยชน์ ท างคลิ นิ ก ในการรั ก ษา
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
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ใช้นาโนเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์จากสารสกัดสมุนไพรไทย

ความโดดเด่นของผลงานวิจัย
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ผลงานวิจยั เกีย่ วกับสารสกัดใบกระทุและ
สารโรโดไมรโทนได้รับการคัดเลือกให้เป็น ASNP
NATURAL PRODUCT of 2018 จาก Asian
Society of Natural Products จากการค้นพบ
ว่าสารโรโดไมรโทนมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
เป็นยาปฏิชวี นะกลุม่ ใหม่สำ� หรับรองรับการรักษา
โรคติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาในอนาคต เนื่ อ งจากมี ฤ ทธิ์
เทียบเคียงได้กบั ยาปฏิชวี นะกลุม่ glycopeptide
ที่ จ ะใช้ เ ฉพาะในกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ทาง
การแพทย์ ส� ำ หรั บ รั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา
staphylococci และสารใช้กลไกแบบใหม่ใน
การออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียซึ่งไม่เหมือนกับกลุ่ม
ยาปฏิชีวนะอื่น ๆ โดยออกฤทธิ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์
แบคทีเรีย จับกับ phospholipid head ท�ำให้
เกิดการเรียงตัวที่ผิดปกติของ lipid และการเว้า
ของเยื่อหุ้มเซลล์ท�ำให้เกิดการสะสมของเหลว
และการคั่งของโปรตีนซึ่งส่งผลต่อระบบหายใจ
และการสร้างพลังงานของเซลล์

PLoS Pathog 14(2): e1006876. https://
doi. org/10.1371/journal.ppat.1006876
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกต้นกระทุที่ได้มาตรฐาน GAP ให้กับวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสงขลา
ส�ำหรับเตรียมวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น
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พัฒนานวัตกรรม ‘สูตรองค์ประกอบไลโปโซมโรโดไมรโทนเจล’ ส�ำหรับใช้รักษาสิว และร่วมมือ
กับเอกชนในการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังพบว่าสารโรโดไมรโทนเป็นสารต้าน
การอักเสบที่มีศักยภาพสูง โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของ proinflammatory gene และ
การหลั่งของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ปัจจุบันได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อน
ภาคใต้ จังหวัดตรัง ในการใช้ ‘สูตรต�ำรับโรโดไมรโทนที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ’ ส�ำหรับรักษาผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงิน และสามารถพัฒนาต่อเป็นยาฉีดกลุม่ ชีวภาพ (biologic agents) ในอนาคต มีการประยุกต์
ใช้ประโยชน์จากสารสกัดใบกระทุ ‘สูตรองค์ประกอบน�้ำยาจุ่มเต้านมโค’ และ ‘สูตรองค์ประกอบ
ครีมป้ายเต้านมโค’ ในการป้องกันโรคเต้านม
โคนมอักเสบ (bovine mastitis) ในฟาร์ม
โคนม สังกัดสหกรณ์โคนมพัทลุง เป็นการลด
ปัญหาน�้ำนมไม่ได้คุณภาพ ‘กรรมวิธีการผลิต
อาหารปลาที่มีส่วนผสมสารสกัดจากใบกระทุ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อาหารเสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น ’ ใช้ ใ น
การป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ streptococcosis
ในปลาเศรษฐกิ จ ที่ ศู น ย์ วิ จั ย สุ ข ภาพสั ต ว์ น�้ ำ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งวางแผน
เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
สงขลา โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกต้น
กระทุที่ได้มาตรฐาน GAP ส�ำหรับภาคการผลิต

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำ�ปี 2561 >>

ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของเมธี วิ จั ย อาวุ โ ส สกว. ได้ แ ก่ การสร้ า ง ‘นั ก วิ จั ย มื อ อาชี พ ’ และ
ประชาคมวิจัยที่เข้มแข็งให้กับประเทศ ในระยะเวลา 3 ปี ได้ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่-รุ่นกลาง 16 คน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก 4 คน ระดับปริญญาเอก 14 คน ปริญญาโท 6 คน โดยคณาจารย์ได้มีต�ำแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน มีผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Web of Science จ�ำนวน 39 เรื่อง (Q 1 และ Q 2 จ�ำนวน
27 เรื่อง) และมีอนุสิทธิบัตรที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 9 รายการ รวมทั้งได้เขียนหนังสือ
‘สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์’ โดยรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยของพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในอายุรเวท เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวิจัยยาใหม่แก่นักวิจัย และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดย
ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลงานจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เป็นส่วนสำ�คัญของงานทางปัญญาความรู้ที่เป็นคุณแก่แผ่นดิน
ทำ�ให้ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านวิชาการ
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ผลงาน งานวิจัยมุ่งเป้าในการศึกษาสมุนไพรไทยและใช้เทคโนโลยีต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2561
ด้านวิชาการ

THAILAND SCIENCE RESEARCH AND INNOVATION (TSRI)

นักวิจัยมืออาชีพต้องสร้างองค์ความรู้ที่ตกผลึก
จึงจะเกิดนวัตกรรมที่มีค่าและเป็นที่ยอมรับ

