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การกาจัดอนุมูลอิสระในระบบชีววิถีของร่างกายเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งต่อการป้องกันและลดความรุนแรง
ของโรค สารพฤกษเคมีในธรรมชาติเป็นแหล่งวัตถุดิบอย่างดีที่จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ ในการกาจัดอนุมูล
อิสระเพื่อเสริมระบบการกาจัดที่มีอยู่ภายในร่างกายอย่างจากัด ได้ ระบบนาส่งจึงเป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้
การนาสารพฤกษเคมีเข้าสู่ตาแหน่งเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยาและเพียงพอ โดย
การเพิ่มความคงตัว เพิ่มชีวประสิทธิผล เพิ่มฤทธิ์ในการรักษา และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสาคัญได้
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บทนำ
สังคมในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วยภาวะการใช้ชีวิตแบบเร่ง รีบ แข่งขัน กดดัน ดิ้นรน และไขว่คว้า
นอกจากนี้ยังประกอบกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งทางดิน น้า อากาศ อาหาร มลพิษทางกลิ่น
และมลพิษทางเสียง ทาให้ประชากรมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ ทั้งเป็นโรคที่เคยมีและเป็นโรคชนิด
ใหม่ ดังนั้นองค์ความรู้ด้านการวิจัยและและการแพทย์จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัจจุบันจึงมีการศึกษาสารสาคัญทางพฤกษเคมีอย่างมากมาย โดยเฉพาะมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อต้านอนุมูล
อิสระและป้องกันโรค เนื่องจากอนุมูลอิสระเป็นทั้งปัจจัยร่วมและปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดโรคได้ทุกชนิดทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้อรัง หรือ แบบติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ กล่าวโดยสังเขปได้ว่าอนุมูลอิสระเป็น เพชฌฆาต
เงียบในการก่อให้เกิดสารชนิดใหม่ที่เป็นพิษต่อเซลล์ ความเสื่อมของเซลล์ ความผิดปกติของเซลล์ กระบวนการ
อักเสบ และการสูญเสียการทางานของระบบเดิมไปได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีว ภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระมากน้อย หรือ ดีเพียงใด สาหรับสารพฤกษเคมี แต่ยังไม่สามารถนาประโยชน์ไปใช้ได้อย่าง

สูงสุด เนื่องจากจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับรูปแบบที่เหมาะสมในการนาส่งสารสาคัญสู่เป้าหมายที่ต้องการ เพื่อลด
การสูญเสียปริมาณจากกระบวนการนาส่งและการสลายตัว
ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงเป็นการรวบรวมและนาเสนอเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกและน่าสนใจสาหรับ
การน าส่ งสารต้านอนุ มูล อิ ส ระจากสมุ น ไพร ซึ่ งเป็ น นวัตกรรมจากอดีตจนถึ งปั จจุบั น โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
สมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล
อนุมูลอิสระ1
อนุ มูล อิส ระ คือ อะตอมหรื อกลุ่ ม ของอะตอมที่ มีอิ เล็ ก ตรอนที่ ข าดคู่ ท าให้ อนุ มู ล อิ ส ระไม่เสถีย ร
เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายและรวดเร็ว อนุมูลอิสระเป็นสารที่มีช่วงครึ่งอายุสั้น โดยทั่วไปอนุมูลอิสระจะทาปฏิกิริยากับ
สารอื่นใน 2 รูปแบบ คือ โดยการดึงเอาอะตอมไฮโดรเจนมาจากสารโมเลกุลอื่นที่อยู่ข้างเคียงและโดยการเพิ่ม
โมเลกุลของออกซิเจนเข้าไป ระบบอนุมูลอิสระแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ อนุมูลอิสระกลุ่มออกซิเจน (Reactive
oxygen species, ROS ) และอนุมูลอิสระกลุ่มไนโตรเจน (Reactive nitrogen species, RNS) แหล่งกระตุ้น
การเกิดขึ้นของอนุมูลอิสระมาจากทั้งภายในและนอกร่างกาย เช่น ภายในร่างกายเกิดจากกระบวนการขนส่ง
อิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย คลอโรพลาสต์ และเอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัม จากเอนไซม์ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เช่น แซนทีนออกซิเดส กาแลคโทสออกซิเดส ส่วนจากภายนอกร่างกายมาจากการได้รับอนุภาครังสีและรังสีไว
โอเลต การได้รับ บาดเจ็บ และไฟไหม้ การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั นของสารหลายๆ ชนิด ร่วมกัน รวมไปถึง
อาหารที่มีสารที่อยู่ในรูปออกซิไดซ์ด้วย อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นมีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นกับการรักษาสมดุล
ภายในร่ างกายอย่างพอเหมาะ เช่น ไนตริกออกไซด์ ทาหน้าที่ เป็นสารสื่อประสาท สารขยายหลอดเลื อด
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ถูกสร้างโดยเอนไซม์ไนตริกออกไซด์ซินเทส ประโยชน์ของอนุมูลอิสระเมื่อมี ใน
ปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถทาลายเซลล์แบคทีเรียหรือไวรัสได้ แต่ถ้าภายในร่างกายมีอนุมูลอิสระมากเกินไป
จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบลูกโซ่และจะนาไปสู่การบาดเจ็บภายในเซลล์และการเกิดโรคต่างๆ ได้ กลไก
อย่างง่ายแสดงดังรูปที่ 1 โดยปกติร่างกายมนุษย์มีเอนไซม์ที่ใช้สลายหรือเปลี่ยนรูป อนุมูลอิสระให้เกิด ความ
สมดุลอยู่แล้ว ซึ่งเรียกว่า เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant enzymes) เช่น ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส
(SOD) คาตาเลส (CAT) กลูต้าไธโอนรีดักเทส (GSHR) และ กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GPx) แต่ในบางครั้ง
เอนไซม์เหล่ า นี้ มีไม่เพี ย งพอ จึ ง จ าเป็ น ต้ องได้รับ การเสริม จากภายนอกด้ว ยการรับประทานเข้ามาเพื่ อให้
เพียงพอ เช่น วิตามินซี วิตามินอี เบต้า-แคโรทีน ไลโคปีน สารกลุ่มฟีนอลิก เป็นต้น

รูปที่ 1 (A) การเกิดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ และ (B) การหยุดปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระกับกำรเกิดโรค
อนุมูลอิสระที่เกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) เป็นเบื้องหลังการเกิดโรคต่างๆ ใน
ทุกระบบของร่างกายในวิถีชีวภาพ โดยมีพื้นฐานเดียวกัน คือ อนุมูลอิสระซึ่งขาดความเสถียรจากการขาด
อิเล็กตรอนจะพยายามดึงอิเล็กตรอนจากสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลิอิก
เพื่อทาให้ตัวเองเสถียร ส่งผลให้เกิดภาวะลุกลามเป็นวงกว้างจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างไม่สิ้นสุด ทา
ให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะนั้นๆ ขึ้น เป็นผลให้เกิดความผิดปกติในระบบชีววิถีและเกิด
โรคต่างๆ ตามมานั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามหากร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ความผิดปกติก็จะไม่ เกิดขึ้น
ในทางตรงกันข้ามหากระบบร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้หรือมีการซ่อมแซมที่ไม่สมบูรณ์จะนาไปสู่
ความผิดปกติต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะชราภาพ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางสมอง และ
โรคมะเร็ง เป็นต้น โรคที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 อนุมูลอิสระที่ก่อกาเนิดจากภาวะความเครียดออกซิเดชันที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ2
สำรต้ำนอนุมูลอิสระ1
สารต้านอนุ มูล อิส ระ (antioxidant compounds) หรือรีดักแทนต์ (reductants) มีคุณ สมบั ติตรง
ข้ามกันกับอนุมูลอิสระ โดยการเติมเต็มอิเล็กตรอนให้แก่อะตอมหรือโมเลกุลที่ไม่เสถียรและไม่สร้างอนุมูลอิสระ
ขึ้นมาใหม่จากการสูญเสียอิเล็กตรอนไป สารต้านอนุมูลอิสระสามารถแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเอนไซม์
และกลุ่มไม่ใช่เอนไซม์ สารต้านอนุมูลอิ สระกลุ่มเอนไซม์ในเซลล์ยูคาริโอตที่สาคัญ มี 3 ชนิด ประกอบด้วย
ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (SOD) คาตาเลส (CAT) และกลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส (GPx) โดยเอนไซม์ทั้ง 3
ชนิ ดมีห น้ าที่ห ลั กในการยับ ยั้งและกาจั ดอนุมูล อิสระกลุ่ มออกซิเจนให้ มีความเป็น พิษต่อเซลล์น้อยลงหรือ
เปลี่ยนไปเป็นสารประกอบอื่นที่ไม่มีพิษต่อเซลล์ สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มที่ไม่ใช่เอนไซม์ สามารถแยกประเภท
ออกเป็ นกลุ่มวิตามิน ที่สามารถให้ อิเล็ กตรอนกับอนุมูล อิส ระในปฏิ กิริยารีด อกซ์ได้ คือ วิตามินซี วิตามินอี
แบต้าแคโรทีน ซึ่งพบได้มากในพืชผัก ผลไม้ และกลุ่มที่ไม่ใช่วิตามิน เช่น สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่พบได้มากใน
หัวหอมแดง แอปเปิ้ล องุ่น แคโรทีนอยด์ในผัก ผลไม้สีแดง ส้ม เหลือง เขียว และสารประกอบอีกหลายกลุ่มที่
ได้จากพืช

สำรพฤกษเคมี
สารพฤกษเคมีเป็ น คาที่เกิดจากการผสมคา 2 คา คือ “พฤกษ” แปลว่า พื ช และ “เคมี ” แปลว่า
สารเคมี ดังนั้นสารพฤกษเคมีจึงเป็นสารเคมีที่ได้มาจากพืช โดยส่วนใหญ่มักเป็นสารทุติยภูมิที่พืชสร้างขึ้นมา
เพื่อป้องกันตัวเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้ในธรรมชาติ แหล่งของสารต้าน
อนุมูลอิสระที่เป็นสารพฤกษเคมีส่วนใหญ่มาจากพืช ผัก ผลไม้ โดยสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระเป็นสารที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ จึงจาเป็นต้องรับ จากช่องทางภายนอก เช่น
การรับประทานพืช ผัก ผลไม้ที่มีสารเหล่านี้เข้ามาเท่านั้น ซึ่งสามารถจาแนกออกได้อีกหลายกลุ่ม แต่ที่นิยม
และมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่สูง ได้แก่ สารกลุ่มแคโรที นอยด์ สารกลุ่มฟีนอลิก และสาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์
สารกลุ่มแคโรทีนอยด์ 1 ไม่พบการสร้างในสัตว์แต่พบมากในพืช โดยมีลักษณะเป็นสารสีเหลือง ส้ม
หรือแดง มีบทบาทสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช การเจริญเติบโต และป้องกันพืชจากการถูก
ทาลายโดยแสง โดยมีโครงสร้างประกอบด้วยสายไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่สลับพันธะเดี่ยว อาจจะต่อกับวง
แหวนที่มีหมู่ไฮดรอกซีหรือไม่ก็ได้ ปัจจุบันค้นพบประมาณ 600 ชนิด แต่มีเพียงประมาณ 40 ชนิดเท่านั้นที่พบ
ในพืชที่เป็นอาหารมนุษย์ สารกลุ่มแคโรทีนอยด์พบมากในผักใบเขียว พืชหรือผลไม้ที่มีสีเหลือง
สารกลุ่มฟีนอลิก หรือ สารกลุ่มฟีนอล3,4 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในอาหาร ในธรรมชาติพบ
มากกว่า 8,000 ชนิด เป็นสารทุติยภูมิที่สร้างขึ้นโดยพืชเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต มีคุณสมบัติละลายน้า
ได้ดี โดยมีโครงสร้างประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซีเกาะอยู่กับวงแหวนเบนซีน สามารถจาแนกชนิดของสารกลุ่ม
ฟีนอลิกโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มกรดฟีนอลิก กลุ่มฟลาโวนอยด์ กลุ่มสติเบน กลุ่มคูมาริน และกลุ่ม
แทนนิน ดังแสดงในรูปที่ 3 สารกลุ่มฟีนอลิกพบมากในธัญพืช พืชผัก ผลไม้ เครื่องเทศ
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นกลุ่มย่อยในสารกลุ่มฟีนอลิก1 ซึง่ เป็นสารที่มสี ีในพืช มีคุณสมบัติละลายน้าได้
ดี โดยมีโครงสร้างเป็นไดเฟนนิลโพรเพน (C6-C3-C6) ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นวงอะโรมาติก ความสามารถในการ
ต้านอนุ มูลอิสระของสารกลุ่มนี้ขึ้นกับการปลดปล่อยไฮโดรเจนอะตอมจากกลุ่มไฮดร็ อกซิลบนโครงสร้างวง
แหวนให้กับอนุมูลอิสระ ซึ่งสารในกลุ่มนี้มีความหลากหลายของโครงสร้างอย่างมาก ทาให้สารแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการให้อิเล็กตรอนต่างกันตามโครงสร้างของสารนั้น ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ เช่น ฟลาโวน พบ
มากในคึ่ น ช่ าย ธัญ พื ช เปลื อกผลไม้ป ระเภทส้ ม ฟลาโวโนน พบมากในมะเขือ เทศ สะระแหน่ และผลไม้
ประเภทส้ม ไอโซฟลาโวน พบมากในพืชจาพวกถั่วโดยเฉพาะถั่วเหลือง มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน
จึงจัดเป็นสารประเภท “ไฟโตเอสโตรเจน” แอนโธไซยานิน พบมากที่สุดในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ สารชนิดนี้เป็น
สารเม็ดสี อาจมีสีชมพู แดง น้าเงิน หรือม่วงก็ได้

รูปที่ 3 การจาแนกกลุ่มสารเคมีพฤกษเคมีที่เป็นอาหารซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ5
กำรพัฒนำระบบนำส่งสมุนไพร
ยาสมุนไพรแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีแต่ยังมีข้อจากัด คือ ต้องใช้ตัวยาปริมาณมาก และต้องรับประทาน
บ่อยครั้ง ทาให้ความนิยมในการใช้ค่อนข้างต่า จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบนาส่งแบบใหม่ เพื่อนาส่ง
เข้าสู่ร่างกายและเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพร
ข้อดีของยาที่ได้จากสมุนไพร
1. มีความปลอดภัยสูงและมีผลข้างเคียงต่า
2. มีผลการรักษาแบบเสริมฤทธิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเมื่อใช้กับการรักษาแบบอื่น
3. มีต้นทุนต่า
4. สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายโดยไม่จาเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์
ข้อดีของระบบนาส่ง
1. เพิม่ ความสามารถในการละลาย
2. เพิ่มชีวประสิทธิผลโดยการเพิ่มการดูดซึม
3. สามารถป้องกันความเป็นพิษที่จะเกิดจากการสัมผัสสารที่บรรจุโดยตรงกับเซลล์
4. เพิ่มฤทธิ์ในการรักษาทางเภสัชวิทยา

5. เพิ่มความคงตัวให้แก่สารที่ถูกกักเก็บในระบบ
6. ป้องกันการสลายตัวของสารจากเซลล์แมคโครฟาจก์
7. สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสาคัญได้
8. สามารถปกป้องสารสาคัญจากการสลายตัวด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี
ระบบน าส่ งสารพฤกษเคมี ซึ่ งเป็ น ที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น สามารถจ าแนกได้ 6 ระบบ ได้ แ ก่ ลิ โ ปโซม
(liposomes) นีโอโซม (niosomes) ไฟโตโซม (phytosomes) ทรานสเฟอโซม (transfersomes) เอทโทโซม
(ethosomes) และเดนไดรเมอร์ (dendrimers) ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ระบบนาส่งยาที่มาจากสมุนไพร6
ลิโปโซม (liposomes) คือ อนุภาคขนาดเล็กของสารไขมันที่เรียงซ้อนกันสองชั้นสลับกับชั้นของน้า มี
ลักษณะเป็นถุงกลมๆ สารไขมันส่วนใหญ่จะเป็นไขมันประเภทฟอสโฟลิปิดในสารละลายน้า เนื่องจากลิโปโซมมี
ส่วนประกอบและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ เยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จึงถูกพัฒนามาใช้ในการนาพาสารต่างๆ
เช่ น ยา เครื่ อ งส าอาง เข้ า สู่ ร่ า งกาย ข้ อ ดี ข องลิ โ ปโซม คื อ 1) น าส่ ง สารส าคั ญ สู่ เป้ า หมายได้ ดี 2) เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการรักษา 3) เพิ่มความคงตัว 4) ลดความเป็นพิษจากการสัมผัส สารสาคัญ โดยตรง 5) ลด
ผลข้างเคียง 6) ลดการถูกขับออกจากกระบวนการเมแทบอลิซึม 7) ระบบสามารถกักเก็บสารได้ทั้งโมเลกุลเล็ก
และใหญ่ 8) ระบบสามารถกักเก็บสารสาคัญที่มีคุณสมบัติทั้งละลายในน้าได้ดีและละลายในไขมันได้ดี6,7
นีโอโซม (niosomes) มีลักษณะเป็นถุงทรงกลมขนาดเล็ก คล้ายกระเปาะที่เก็บกักสารต่างๆ ไว้ภายใน
อนุภาคเหล่านี้ มีลักษณะโครงสร้างของผนังเซลล์เป็นผนังสองชั้น ซึ่งเกิดจากการจัดเรียงตัวเองของโมเลกุลสาร
ลดแรงตึงผิ ว ที่ มี คุ ณ สมบั ติมี ขั้ว และไม่ มี ขั้ว อยู่ ในโมเลกุ ล เดี ยวกัน ท าให้ เกิ ดการจัดเรียงตั ว โดยน าส่ ว นที่ มี
คุณสมบัติเหมือนกันเข้าหากันและมีการซ้อนกันเป็นผนังอาจเรียงตัวเป็นชั้นเดียวหรืออาจ เกิดได้มากกว่าหนึ่ง

ชั้น นีโอโซมส่วนใหญ่มีขนาดอนุภาค ในช่วง 30-120 นาโนเมตร ข้อดีของนีโอโซม คือ 1) ระบบสามารถสลาย
ได้ดีในกระบวนการทางชีวภาพ ไม่ตกค้าง 2) สามารถกักเก็บสารปริมาณมากๆ ได้ในปริมาตรน้อย 3) ใช้งาน
ง่าย 4) ระบบสามารถกักเก็บสารสาคัญที่มีคุณสมบัติทั้งละลายในน้าได้ดี ละลายในไขมันได้ดี และสารที่เป็น
กึ่งกลาง 5) ควบคุมการผลิตง่าย 6) นาไปผลิตในรูปแบบเภสัชกรรมได้หลายรูปแบบ 7) มีความคงตัวและเก็บ
ง่าย6,8
ไฟโตโซม (phytosomes) คือ ถุงหุ้ มสารสาคัญ จากพืช โดยสารสาคัญ จะถูกล้อมรอบด้วยลิปิด ซึ่ง
สร้างพันธะไฮโดรเจนกับฟอสฟาทิดิลโคลีน สามารถถูกกักเก็บได้ในส่วนแกนกลางและส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วน
ของฟอสเฟต ข้อดีของไฟโตโซม คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมจากการรวมกันของฟอสโฟลิปิดเชิงซ้อน 2)
เพิ่มการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร 3) เพิ่มชีวประสิทธิผล 4) ใช้สารสาคัญในปริมาณน้อยลงเนื่องจากเพิ่ม
การน าส่ งได้มากขึ้น 5) มีความคงตัว สู ง 6) เพิ่ มการซึมผ่ านผิ วหนังได้ดีเมื่ อใช้ในทางเครื่องส าอาง 7) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการรักษาทางคลินิก 8) องค์ประกอบในระบบมีฤทธิ์ปกป้องตับ6,9
ทรานสเฟอร์โซม (transfersomes) เป็นระบบนาส่งชนิดทีน่ ิยมใช้กับการนาส่งสารสาคัญแบบเฉพาะที่
เช่น บริเวณผิวหนัง เนื่องจากมีความสามารถในการบีบตัวผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ได้กับสาร
ทั้งโมเลกุลใหญ่และเล็ก โดยความสามารถเหล่านี้มาจากองค์ประกอบของทรานสเฟอร์โซมที่ประกอบด้วย
ฟอสโฟลิปิดและสารลดแรงตึงผิวแบบสายเดี่ยวในสัดส่วนที่เหมาะสม ทาให้ระบบนาส่งชนิดนี้มีความสามารถ
ในการยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ข้อดีของทรานสเฟอร์โซม คือ 1) สามารถกักเก็บสารสาคัญที่ละลายใน
ไขมันได้ดีสูงถึงร้อยละ 90 2) เพิ่มการดูดซึมและซึมผ่านได้ดีกว่าระบบนาส่งอื่น 3) สามารถใช้ได้กับสารสาคัญ
ที่มีมวลโมเลกุลสูง 4) ระบบมีอัตราการปลดปล่อยสารสาคัญช้า 5) สามารถป้องกันการสลายตัวของสารสาคัญ
ในระบบเมแทบอลิซึมได้6,10
เอทโทโซม (ethosomes) คือ ระบบนาส่งยาเข้าสู่ผิวหนังแบบอนุภาคหรือถุงทรงกลมที่มีความอ่อน
ตัว ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามเส้นทางที่เคลื่อนที่ผ่าน ประกอบขึ้นจากสารไขมันประเภทฟอส
โฟไลปิ ด เอธานอลที่ มีความเข้มข้น สู ง และน้ า เอทโทโซมเป็ นไลโปโซมที่ มีส่ วนประกอบของเอธานอลใน
ปริมาณสูง (20-45% โดยน้าหนัก) เป็นอนุภาคที่มีลักษณะอ่อนและยืดหยุ่น เป็นระบบนาส่งสารหรื อยาผ่าน
ผิวหนังที่สามารถแทรกผ่านผิวหนังลงไปในชั้นที่ลึกได้ และอาจนาส่งถึงระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อให้ฤทธิ์ทั่ว
ร่างกาย ข้อดีของเอทโทโซม คือ 1) ระบบสารมารถนาส่งสารโมเลกุลใหญ่ได้ดี เช่น เปปไทด์ หรือ โปรตีน เป็น
ต้น 2) สามารถลดความเป็นพิษที่เกิดจากการสัมผัสสารโดยตรง 3) เป็นระบบที่นาส่งสารผ่านผิวหนังได้ดี 4)
เป็นระบบที่ใช้ประโยชน์หลากหลายในทางเภสัชกรรม ทางเครื่องสาอาง ทางสัตวบาล 5) เตรียมง่าย6,11
เดนไดรเมอร์ (dendrimers) เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโครงสร้างพอลิเมอร์ที่เหมือน ต้นไม้
โดยพันธะที่มีทั้งหมดจะต่อกิ่งก้านสาขาของโมเลกุลเป็นรัศมีออกจากจุดหรือแกน ที่เป็นศูนย์กลางในลักษณะ

โครงสร้างที่ซ้ากัน และมีขนาดเดียวกัน เดนไดรเมอร์มีลักษณะทรงกรมสามมิติ ซึ่งมีความเสถียรสูง ลักษณะ
โครงสร้างของเดนไดรเมอร์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) แกนกลาง (2) ชั้นใน ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างที่มีกิ่ง
ก้านแผ่เป็นรัศมีโดยติดกับแกนกลาง และ (3) ชั้นนอก ซึ่งมีลักษณะของโครงสร้างกิ่งก้านที่แผ่ออกไปจากชั้น
ด้านใน ขนาด รูป ร่าง และความไวในการทาปฏิกิริยาจะขึ้นอยู่ กับจานวนชั้นและส่วนประกอบทางเคมีของ
แกนกลาง กิ่งก้านโมเลกุลชั้นใน และกลุ่มโมเลกุลพื้นผิว เดนไดรเมอร์ประกอบด้วยโครงสร้างเคมีที่ซ้ากัน ซึ่ง
สามารถสังเคราะห์ได้หลายขนาดในระดับโมกุลไปจนถึงระดับนาโน ข้อดีของเดนไดรเมอร์ คือ 1) สามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยสารสาคัญได้ ดี 2) ใช้ได้ดีกับการนาส่งสารสาคัญเข้าผิวหนังแต่ไม่เข้าสู่ระบบเลือด 3)
ระบบทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร 4) ระบบสามารถกักเก็บสารส าคัญ ได้มาก 5) ระบบสามารถปกป้ อง
สารสาคัญจากการสลายตัวด้วยกระบวนการทางเคมีได้ดี6,12
กำรใช้ระบบนำส่งสมุนไพรกับสำรพฤกษเคมี
โดยทั่วไปการได้รับสารสกัดจากพืชหรื อสารพฤกษเคมี มักอยู่ในรูปแบบของสารสกัดหยาบภายใน
แคปซูล เมื่อเข้าสู่ร่างกายสารพฤกษเคมีจะดู ดซึมได้ไม่ดีเนื่องจากมีขนาดใหญ่และไม่ทนต่อสภาพความเป็น
กรด-เบสของระบบทางเดิ น อาหารได้ จึ ง มี ก ารน าระบบน าส่ งสมุ น ไพรมาใช้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการนาส่งสารต้านอนุมูลอิสระไปสู่เป้าหมายเพื่อการออกฤทธิ์ที่ดใี นระบบชีวภาพ ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 การใช้ประโยชน์ระบบนาส่งสารสาคัญในสมุนไพร
ระบบนาส่ง
ลิโปโซม

สารสาคัญ
Curcumin
γ-oryzanol

พืชสมุนไพร
เหง้าขมิ้นชัน
-

Phenolic compounds ดอกกระเจีย๊ บแดง

วัตถุประสงค์การใช้
เพิ่มค่าการละลาย13
เพื่อเตรียมตารับเครื่องสาอาง14
เพิ่มการซึมผ่านผิวหนัง และลดการการระคาย
เคืองผิวหนัง15

นีโอโซม

Phenolic compounds เปลือกเมล็ดมะขาม

เพื่อเตรียมตารับเครื่องสาอาง16

และผลสมอไทย
Caffeic acid,

กากกาแฟคั่ว

ตารับชะลอความแก่17

ใบชา
เมล็ดองุ่น
ผลบิลเบอร์รี่

ตารับโภชนเภสัชภัณฑ์ต้านอนุมลู อิสระ18
ตารับโภชนเภสัชภัณฑ์ต้านอนุมลู อิสระ18
นาส่งสารต้านอนุมลู อิสระ เพิ่มความแข็งแรง
ของหลอดเลือด18

chlorogenic acid
ไฟโตโซม

Epigallocatechin
Procyanidins
anthocyanosides

ทรานส์เฟอโซม

เอทโทโซม

Epigallocatechin-3gallate (EGCG)
flavonoids

ใบชาเขียว

ครีมต้านอนุมูลอิสระ19

เปลือกแอปเปิล้

เจลต้านอนุมูลอิสระ20

Curcuminoids

เหง้าขมิ้นชัน

ครีมลดเลือนริ้วรอย21

Ammonium

ชะเอมเทศ

นาส่งสารต้านอนุมลู อิสระและต้านการอักเสบ6

glycyrrhizinate

เดนไดรเมอร์

Apigenin

-

เพิ่มการซึมสารต้านอนุมลู อิสระผ่านผิวหนัง22

Quercetin

-

ตารับแผ่นแปะนาส่งสารผ่านผิวหนัง23

Curcumin, genistein,

-

นาส่งสารสาคัญสูเ่ ป้าหมาย24

-

นาส่งสารต้านอนุมลู อิสระผ่านผิวหนัง25

resveratrol
Silibinin, EGCG

บทสรุป
สมุนไพรเป็นแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติซึ่งมีหน้าที่สร้างและกักเก็บสารพฤกษเคมีที่สาคัญที่มนุษย์สามารถ
นาสารเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ทางยาได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งอาหารและยารักษาโรค ธรรมชาติได้สร้างสรรค์
มาให้มนุษย์อย่างเพียงพอแล้ว เว้นแต่ความรู้ความเข้าใจบวกกับความก้า วหน้าของเทคโนโลยียังไม่สามารถนา
ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดเท่านั้น ปัจจุบันองค์ความรู้และศักยภาพของเทคโนโลยีการสกัด
สารพฤกษเคมีได้ก้าวหน้าไปมาก อีกทั้งยังคู่ขนานไปกับความสามารถในการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณด้ว ย ดังนั้ น บั น ไดสองขั้น ที่ผ่ านมาจึงน าไปสู่ วิวัฒ นาการการพัฒ นาระบบน าส่ งสารพฤกษเคมี ไปสู่
เป้ า หมายในระบบชี ว วิ ถี ไ ด้ องค์ ค วามรู้ 6 รู ป แบบของระบบน าส่ ง สารพฤกษเคมี ในทางเภสั ช กรรม
ประกอบด้วย ลิโปโซม นีโอโซม ไฟโตโซม ทรานสเฟอโซม เอทโทโซม และเดนไดรเมอร์ เป็นหลักการพื้นฐานที่
จะพัฒนาสารสาคัญให้มีเสถียรภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ต่อการนาไปใช้ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
โรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระของสารพฤกษเคมีในการกาจัดสาเหตุเชิงลึกในการ
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