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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผอู้ ่านมีความเข้าใจถึงความสําคัญของสารมาตรฐานทีใ่ ช้ในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร
2. เพื่อให้ผอู้ ่านมีความรูใ้ นการผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร
บทนํา
สารมาตรฐานสมุนไพรมีค วามสํ าคัญ อย่า งยิง่ ในการควบคุ มคุ ณ ภาพของสารสํ าคัญ ในพืช
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วิธวี เิ คราะห์เพื่อหาปริมาณสารสําคัญในสมุนไพร รวมทัง้ การตรวจ
เอกลักษณ์เพื่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรส่วนใหญ่ตอ้ งใช้สารมาตรฐานเป็ นตัวเปรียบเทียบ ดังนัน้ สาร
มาตรฐานจึงมีความสําคัญและมีผลโดยตรงต่อผลการวิเคราะห์ สารมาตรฐานสมุนไพรเป็ นสารสําคัญทีม่ ี
ความบริสุทธิ ์สูงอาจได้จากการสังเคราะห์หรือจากการสกัดแยกจากสมุนไพรนัน้ ๆ แล้วนํ ามาทําให้ม ี
ความบริสุทธ์สงู ผ่านการทดสอบและเข้าขบวนการผลิตเป็ นสารมาตรฐาน

ฟ้ าทะลายโจร เป็ นไม้ลม้ ลุก สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร กิง่ เป็ นใบสีเ่ หลีย่ ม ใบเลีย้ งเดีย่ วสี
เขียวเข้มเป็ นมัน มีดอกออกทีป่ ลายกิง่ และซอกใบ ดอกย่อยมีกลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก
เป็ น 2 ปาก ปากบนมี 3 กลีบ และมีเส้นสีมว่ งแดงพาดอยู่ ส่วนปากล่างมี 2 กลีบ ลักษณะของผล จะเป็ น
ฝั ก เมือ่ แก่จะเป็ นสีน้ําตาล ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทงั ้ ต้น
ฟ้ าทะลายโจร มีช่อื ทางวิทยาศาสตร์ว่า Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees เป็ นพืช
ล้มลุกฤดูเดียว ในตระกูล Acanthaceae มีถนิ่ กําเนิดจากอินเดียและศรีลงั กา พบได้ทวไปในแถบเอเชี
ั่
ย
เป็ นสมุนไพรที่ใช้กนั อย่างแพร่หลายมาเป็ นเวลานาน มีรสขม มีฤทธิ ์ลดไข้ แก้ท้องเสีย ลดอาการคอ
อักเสบ โดยมีสารสําคัญคือ กลุ่ม diterpene lactones ซึง่ ได้แก่ andrographolide, neoandrographolide,
14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide และกลุ่ม flavonoids เป็ นต้น ปั จจุบนั มีการใช้ยานี้อย่าง
กว้างขวางทัง้ เป็ นยาสามัญ ประจําบ้านและใช้ใ นโรงพยาบาล นอกจากนี้รฐั บาลยังส่งเสริมการใช้ย า
สมุนไพรเพื่อ ทดแทนยาแผนปั จ จุ บ ันตามแผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ขและส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่ างประเทศ ฟ้ าทะลายโจรเป็ นหนึ่งในสมุนไพรที่
ได้รบั การส่งเสริมให้เป็ นยาพัฒนาจากสมุนไพรซึง่ บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปั จจุบนั มีการใช้ยานี้
ชื่อเรื่อง: การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide จากฟ้ าทะลายโจร และการนําสารมาตรฐานไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
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อย่างแพร่หลายทัง้ ขายตามร้านขายยาและการจ่ายยาในโรงพยาบาล จึงทําให้บริษทั ผูผ้ ลิตยาสมุนไพร
โรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกรผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ มีการนํ าฟ้ าทะลายโจรมาผลิตยาเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
วัตถุ ดบิ จากธรรมชาติจะมีปริมาณสารสําคัญแตกต่ างกันไปตามอายุพชื ฤดูท่เี ก็บเกี่ยว การตากแห้ง
ดังนัน้ การควบคุมปริมาณสารสําคัญของวัตถุดบิ ที่มาจากแหล่งต่างๆ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้
มันใจในคุ
่
ณภาพของวัตถุดบิ ทีจ่ ะนําไปผลิตเป็ นยาต่อไป
การควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ฟ้ าทะลายตามตํารายาของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 39 (USP39) มี
การวิเคราะห์หาปริมาณของ diterpene lactones ในวัตถุดบิ จากใบและต้น (andrographis) ผงละเอียด
ของใบและต้น (powdered andrographis) และผงสารสกัด ฟ้ าทะลายโจร (powdered andrographis
extract) โดยวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธ ี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ต้ อ งใช้ ส าร
มาตรฐาน andrographolide ในการวิเคราะห์หาปริมาณ diterpene lactones ในรูปผลรวมของปริมาณ
andrographolide, neoandrographolide, 1 4 - deoxy-1 1 , 1 2 - didehydroandrographolide แ ล ะ
andrograpanin ซึ่ง ได้จากการคํานวณเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน andrographolide นอกจากจะมี
ข้อกําหนดของปริมาณ diterpene lactones ในรูปของผลรวมของสารทัง้ 4 ชนิดดังกล่าวข้างต้น ยังมีการ
กํ า หนดปริ ม าณสาร 14-deoxy-11,1 2-didehydroandrographolide ในโมโนกราฟ powdered
andrographis extract ไว้ไม่เกิน 15% ของผลรวมของ diterpene lactones ซึ่งสามารถคํานวณได้จาก
การวิเคราะห์เทียบกับสารมาตรฐาน andrographolide เช่นกัน สารนี้จะปริมาณเพิม่ ขึน้ จากการสลายตัว
ของ andrographolide ในสภาวะที่เป็ นด่าง ซึ่งสาร 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide นี้ มี
ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีฤทธิ ์ในการขยายหลอดเลือดและลดการเต้นของหัวใจ ผูบ้ ริโภคที่
ได้รบั ฟ้ าทะลายโจรทีม่ สี ารนี้ในปริมาณมากอาจมีผลให้เกิดอาการความดันโลหิตตํ่า จึงควรระมัดระวังใน
การจ่ายยานี้ให้กบั ผู้ป่วยที่มภี าวะความดันโลหิตตํ่า นอกจากนี้สภาวะเมื่อ andrographolide ในรูปผลึก
amorphous สั ม ผั ส ค ว า ม ร้ อ น ที่ ม า ก ก ว่ า 7 0 oC จ ะ ส ล า ย ตั ว เ ป็ น 1 4 - deoxy-1 1 , 1 2 didehydroandrographolide เช่นกันดังนัน้ ขัน้ ตอนในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากฟ้ าทะลาย
โจรควรหลีกเลีย่ งสภาวะทีจ่ ะทําให้เกิดการสลายตัวนี้
จากข้อ กํ า หนดดัง กล่ า วสารมาตรฐาน andrographolide จึง มีค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ง ในการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สารมาตรฐานนี้ตอ้ งสังซื
่ อ้ จากต่างประเทศซึง่ มี
ราคาค่ อ นข้า งสูง ในแต่ ล ะปี ก รมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ซ่งึ เป็ นหน่ ว ยงานคุ้มครองผู้บริโ ภคต้ อ งใช้
งบประมาณในการซื้อ สารมาตรฐาน andrographolide เพิ่ม ขึ้น ตามปริม าณงานควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในท้องตลาดทีม่ จี าํ นวนเพิม่ มากขึน้ ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ มีแนวคิดในการผลิตสารมาตรฐาน andrographolide
เพื่อนํ ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพฟ้ าทะลายโจรเพื่อทดแทนการนํ าเข้าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ
โดยเริม่ จากการพัฒนาวิธกี ารสกัดสาร andrographolide จากใบของฟ้ าทะลายโจร แล้วนํ ามาแยกให้
บริสุทธิ ์และมีปริมาณมากพอที่จะนํ ามาผลิตเป็ นสารมาตรฐาน ทําการตรวจเอกลักษณ์เพื่อยืนยันชนิด
ของสาร andrographolide ทีแ่ ยกออกมาได้ ทดสอบความเป็ นเนื้อเดียวกัน รวมทัง้ ทดสอบความบริสุทธิ ์
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ของสารเพื่อ ทํ า การกํ า หนดค่ า ความบริสุ ท ธิข์ องสารมาตรฐาน andrographolide ที่ผ ลิต ขึ้น โดย
ดําเนินการตามขัน้ ตอนการผลิตวัสดุอา้ งอิงตามระบบคุณภาพ ISO17034
ในการผลิตสารมาตรฐาน andrographolide นี้ เป็ นการสกัดสาร andrographolide จากใบของ
ฟ้ าทะลายโจรด้วยคลอโรฟอร์ม แล้วนํ ามาแยกและทําให้บริสุทธิ ์โดยการตกผลึกซํ้าด้วยเอทานอล ใช้
หลักการเลือกตัวทําละลายให้เหมาะสมที่สามารถสกัด andrographolide ได้ในปริมาณสูงแต่ม ี สารเจือ
ปนอื่นๆ ออกมาในปริมาณน้ อย แล้วจึงนํ าสารสกัดที่ได้มาแยกให้ได้ andrographolide ที่บริสุทธิ ์ขึ้น
โดยปกติการแยก andrographolide ในสารสกัดออกจากสารอื่นๆ สามารถทําได้หลายวิธไี ด้แก่ การแยก
ด้วยวิธคี อลัมน์ โครมาโทกราฟี (column chromatography) วิธ ี flash column chromatography สําหรับ
วิธ ีท่ีพ ัฒ นาขึ้น เป็ น การแยก andrographolide และทํ า ให้ บ ริสุ ท ธิด์ ้ว ยเทคนิ ค การตกผลึก ซํ้ า โดยใช้
หลักการความแตกต่ างของค่าการละลายของสารที่ต้องการกับสารเจือปนอยู่เมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลง
อุณหภูม ิ เมื่อได้ตวั ทําละลายและสภาวะทีเ่ หมาะสมสารทีต่ ้องการจะตกผลึกออกมา วิธนี ้ีจะสามารถแยก
สารให้บริสุทธิ ์ได้อย่างรวดเร็วและได้สารที่ต้องการในปริมาณค่อนข้างสูง เป็ นวิธที ่สี ะดวก ขัน้ ตอนไม่
ยุง่ ยากซับซ้อน แต่สามารถแยกสาร andrographolide ในฟ้ าทะลายโจรออกจากสาร diterpene lactones
ชนิดอื่นได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ
เมื่อทําการสกัดแยกและตกผลึกซํ้าจนได้สาร andrographolide ที่มปี ริมาณและความบริสุทธิ ์
มากพอ นํ าไปตรวจยืนยันเอกลักษณ์และความบริสุทธิ ์ด้วยวิธ ี IR spectroscopy, mass spectroscopy,
1H-NMR spectroscopy และ differential scanning calorimetry เมื่อ ตรวจยืน ยัน แล้ว จึง นํ าไปทดสอบ
ความเป็ นเนื้อเดียวกันของสาร andrographolide ทีผ่ ลิตขึน้ นํ าไปกําหนดค่าความบริสุทธิ ์โดยวิธ ี UPLC
ซึ่ง เป็ น วิธ ีท่ีพ ัฒ นาขึ้น โดยศู น ย์ส ารมาตรฐานยาและวัต ถุ เ สพติด แล้ว นํ า มาผลิต เป็ น สารมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ andrographolide (Andrographolide DMSc reference standard) เป็ นสาร
มาตรฐานจากสมุนไพรชนิดแรกทีผ่ ลิตและมีจาํ หน่ ายทีก่ รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยราคาถูกกว่าการ
นํ าเข้าสารมาตรฐานชนิดนี้จากต่างประเทศประมาณ 5 เท่า ผู้ประกอบการผลิตยาพัฒนาจากสมุนไพร
สามารถนํ าไปใช้เป็ นสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์วตั ถุดบิ เพื่อหาปริมาณสาร andrographolide
และใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่มกี ารผลิตในประเทศซึ่งเป็ นการส่งเสริมการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทีไ่ ด้มาตรฐานไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้การวิจยั ยังสามารถนํ าไปเป็ น
ตัวเปรียบเทียบเพื่อต่ อ ยอดงานวิจยั ใช้ในการทดสอบฤทธิ ์ ทดสอบความเป็ นพิษและกํ าหนดขนาด
(dose) ของสารสําคัญเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
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