บทความวิชาการเพื่อการศึกษาต�อเนื่องทางเภสัชศาสตร�

การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�
Curcumin สารสําคัญในขมิน
้ ชัน
และการนําสารมาตรฐานไปใช�ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ�

รหัส : 3002-1-000-006-12-2563 จำนวนหนวยกิต : 2.0 หนวยกิต
ผูแตง : ภญ.ปติกาญจน กาญจนาพฤกษ และ ภญ.ปณรส แชมชมดาว
ผูรับผิดชอบบทความ : ปติกาญจน กาญจนาพฤกษ อีเมล : pitikan.k@dmsc.mail.go.th
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูอานมีความเขาใจถึงความสำคัญของสารมาตรฐานที่ใชในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรขมิ้นชัน
2. เพื่อใหผูอานมีความรูในการผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรขมิ้นชัน
บทนำ

ในปจจุบันสมุนไพรไดรับความสนใจในการเลือกใชเปนยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑเสริมอาหารมาก
ขึ้น ประเทศไทยซึ่งมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลายชนิดจึงเหมาะที่จะนำไปพัฒนาเพิ่มคุณคา และนำเขาสู
กระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ นอกจากนี้รัฐบาลยังสงเสริมการใชยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปจจุบัน
และสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรเพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ
สารมาตรฐานสมุนไพรจึงมีความสำคัญอยางยิ่งในการควบคุมคุณภาพของสารสำคัญในพืชสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วิธีวิเคราะหเพื่อหาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร รวมทั้งการตรวจเอกลักษณเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพรสวนใหญตองใชสารมาตรฐานเปนตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นสารมาตรฐานจึงมีความสำคัญ
และมีผลโดยตรงตอผลการวิเคราะห สารมาตรฐานสมุนไพรเปนสารสำคัญที่มีความบริสุทธิ์สูงอาจไดจากการ
สังเคราะหหรือจากการสกัดแยกจากสมุนไพรนั้นๆ แลวนำมาทำใหมีความบริสุทธิ์สูง ผานการทดสอบและเขา
ขบวนการผลิต
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เนื้อเรื่อง
ขมิ้นชัน เปนไมลมลุก อายุหลายป สูง 30-90 เซนติเมตร เหงาใตดินรูปไขมีแขนงรูปทรงกระบอกแตก
ออกดานขาง 2 ดานตรงกันขาม เนื้อในเหงาสีเหลืองสม มีกลิ่นเฉพาะ ใบเดี่ยว แทงออกมาเหงาเรียงเปนวง
ซอนทับกันรูปใบหอก กวาง 12-15 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร ดอก ชอ แทงออกจากเหงา แทรกขึ้นมา
ระหวางกานใบ รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองออน ใบประดับสีเขียวออนหรือสีนวล บานครั้งละ 3-4 ดอก
ผลรูปกลมมี 3 พู สวนที่นำมาใชประโยชนมากที่สุดคือ เหงาแกสด และแหง
ขมิ้นชัน มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Curcuma longa L. อยูในวงศ (family) Zingiberaceae สกุล
(genus) Curcuma มีชื่อพองคือ C. domestica Valeton และ Ammonum curcuma Jacq เปนพืชที่ปลูก
ไดทั่วไปในประเทศที่มีภูมิอากาศรอน (tropical) หรือคอนขางรอน (subtropical) แหลงผลิตที่สำคัญ ไดแก
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ จีน ไตหวัน เปรู และอินโดนีเชีย เปนสมุนไพรที่ใชกันอยางแพรหลายมา
เปนเวลานาน มีการนำมาใชประโยชนอยางหลากหลาย ทั้งเปนอาหาร ใชผสมในเครื่องสำอาง และใชรักษาโรค
ตางๆ มีสรรพคุณทางยาใชรักษาอาการแนน จุกเสียดเนื่องจากอาหารไมยอย ขับลม แกโรคผิวหนัง แกทองรวง
สมานแผล โดยมีสารประกอบทางเคมีที่สำคัญอยู 2 กลุมคือ น้ำมันระเหยงาย (essential oil) มีสีเหลืองออน
และสารอีกกลุมที่พบมากจากเหงาของขมิ้นชัน คือ สารเคอรคูมินอยด (curcuminoids) เปนสารสีเหลืองสม
ประกอบดวยสารสำคัญ 3 ชนิด ไดแก Curcumin พบมากที่สุด (76%) รองลงมาคือ Desmethoxycurcumin
และ Bisdesmethoxycurcumin (16.2% และ 3.8% ตามลำดับ) ปจจุบันสมุนไพรขมิ้นชันมีการนำมาแปรรูป
หรือนำมาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตางๆ มากมาย ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาของขมิ้นชันใหสูงขึ้น เปนหนึ่งใน
สมุนไพรที่ไดรับการสงเสริมใหเปนยาพัฒนาจากสมุนไพรซึ่งบรรจุอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ โดยมีการพัฒนา
รูปแบบการบริโภคทั้งชนิดผง ลูกกลอน แคปซูล และทั้งชนิดที่เปนสมุนไพรเดี่ยวและผสม ปจจุบันมีการใชยานี้
อยางแพรหลายทั้งขายตามรานขายยาและการจายยาในโรงพยาบาล
จึงทำใหบริษัทผูผลิตยาสมุนไพร
โรงพยาบาลและกลุมเกษตรกรผลิตภัณฑทองถิ่นมีการนำขมิ้นชันมาผลิตยาเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามการนำ
สมุนไพรมาเปนยาจำเปนตองมีการควบคุมคุณภาพของสมุนไพร มีการควบคุมปริมาณสารสำคัญใหคงที่ เพื่อให
มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑขมิ้นชัน ตามตำรายาของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 42 (USP42)
กำหนดใหวิเคราะหหาปริมาณของ curcuminoids ในวัตถุดิบจากเหงา (Turmeric) ผงละเอียดของเหงา
(Powdered Turmeric) สารสกัดจากเหงา (Powdered Turmeric Extract) วัตถุดิบเคอรคูมินอยด
(Curcuminoids) เม็ดยาขมิ้นชัน (Curcuminoids tablets) และแคปซูลขมิ้นชัน (Curcuminoids capsules)
โดยคำนวนปริมาณ curcuminoids ในรูปของผลรวมของปริมาณ curcumin, desmethoxycurcumin และ
bisdesmethoxycurcumin ซึ่งไดจากการวิเคราะหเทียบกับสารมาตรฐานทั้ง 3 ชนิด ดวยวิธี High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) นอกจากนี้ตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยป พ.ศ.
2563 (THP 2020) กำหนดใหวิเคราะหหาปริมาณของ curcuminoids ในวัตถุดิบขมิ้นชัน (Khamin Chan)
กำหนดใหมีปริมาณไมนอยกวา 5 %w/w, ยาแคปซูลขมิ้นชัน (Khamin Chan Capsules) กำหนดใหมีปริมาณ
ไมนอยกวา 90 % labeled amount, สารสกัดแหงขมิ้นชัน (Khamin Chan Dry Extract) และยาแคปซูลสาร
สกัดแหงขมิ้นชัน (Khamin Chan Dry Extract Capsules) กำหนดใหมีปริมาณอยูในชวง 90 - 110 %
labeled amount โดยคำนวนปริมาณ curcuminoids ในรูปของ curcumin ดวยวิธี UV spectroscopy ใช
สารมาตรฐาน Curcumin เปนสารเปรียบเทียบในการวิเคราะหหาปริมาณ curcuminoids
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จากขอกำหนดดังกลาวการควบคุมปริมาณสารสำคัญ curcumin และ curcuminoids ในผลิตภัณฑ
ขมิ้นชันจึงมีความจำเปน เนื่องจากการรับประทาน curcumin ปริมาณที่สูงมากนั้น อาจสงผลกระทบตอการ
ตายของเซลลเยื่อบุจอตาได และจากขอมูลบัญขียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 ไดมีขอหามใชยาขมิ้นชันสำหรับผู
ที่มีทอน้ำดีอุดตัน ผูปวยที่เปนโรคนิ่ว และหญิงมีครรภควรปรึกษาแพทยกอนใช ดังนั้นการผลิตสารมาตรฐาน
curcumin จึงมีความสำคัญอยางยิ่งในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑขมิ้นชัน ซึ่งสารมาตรฐาน
นี้ตองสั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูง ศูนยสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพ
ติด กรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงมีแนวคิดในการผลิตสารมาตรฐาน curcumin เพื่อนำมาใชในการควบคุม
คุณภาพขมิ้นชันเพื่อทดแทนการนำเขาสารมาตรฐานจากตางประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาวิธีการแยกสาร
curcumin จากวัตถุดิบ curcuminoids ใหมีความบริสุทธิ์สูงและมีปริมาณมากพอที่จะนำมาผลิตเปนสาร
มาตรฐาน ทำการตรวจเอกลักษณเพื่อยืนยันชนิดของสาร curcumin ที่แยกออกมาได ทดสอบความเปนเนื้อ
เดียวกัน รวมทั้งทดสอบความบริสุทธิ์ของสารเพื่อทำการกำหนดคาความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐาน curcumin
ที่ผลิตขึ้น โดยดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตวัสดุอางอิงตามระบบคุณภาพ ISO17034
ในการผลิตสารมาตรฐาน curcumin นี้ ดำเนินการโดยแยกสาร curcumin ใหมีความบริสุทธิ์สูง จาก
วัตถุดิบ curcuminoids ที่มีสาร curcumin ความบริสุทธิ์มากกวา 65% โดยปกติการแยกองคประกอบตางๆ
ในผลิตภัณฑธรรมชาติออกจากสารอื่นๆ สามารถทำไดหลายวิธี ไดแก การแยกดวยวิธีคอลัมนโครมาโทกราฟ
(column chromatography) วิธี flash column chromatography และวิธี supercritical fluid
chromatography เปนตน ในการผลิตครั้งนี้เลือกใชวิธีคอลัมนโครมาโทกราฟ ซึ่งเปนวิธีที่งายสะดวก ประหยัด
ใชเครื่องมือและอุปกรณนอย โดยใชซิลิกาเจลเปนวัฏภาคคงที่ เลือกใชเทคนิคการใสตัวอยางชนิดของแข็ง คือ
ผสมวัตถุดิบ
curcuminoids
กับผงซิลิกาเจลในสัดสวนที่เหมาะสม
จากนั้นชะดวยตัวทำละลาย
dichloromethane ทำหนาที่เปนวัฏภาคเคลื่อนที่เพื่อทำใหเกิดการแยก โดยอาศัยหลักการแยกสารระหวาง
สองวัฏภาค สารที่มีขั้วสูงจะเกิดแรงดึงดูดจับกับวัฏภาคคงที่ทำใหถูกชะออกมาชากวาสารที่ไมมีขั้ว ในที่นี้ลำดับ
การชะออกมาจากคอลัมน คือ curcumin desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin
ตามลำดับ เลือกเก็บสารละลายที่มีเฉพาะสาร curcumin ชนิดเดียว และนำสารละลาย curcumin ที่ไดมาตก
ผลึกซ้ำเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์
นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาวิธีสำหรับการผลิตสารมาตรฐาน
desmethoxycurcumin และ bisdesmethoxycurcumin ดวยวิธี supercritical fluid chromatography
โดยใชหลักการแยกสารดวยของไหลยิ่งยวด (supercritical fluid) ทำหนาที่เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ เมื่อทำการ
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ความดันและสัดสวนของ co-solvent จะสามารถแยกสารทั้งสองชนิดใหบริสุทธิ์ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และวิธีนี้มีขอดีคือสามารถลดการใชตัวทำละลายอินทรียที่เปนอันตรายได
การใหคาความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐาน
curcumin
หลังทำการแยกและตกผลึกซ้ำจนไดสาร
curcumin ที่มีปริมาณและความบริสุทธิ์มากพอ นำไปตรวจยืนยันเอกลักษณดวยวิธี Infrared spectroscopy,
mass spectroscopy, 1H-NMR spectroscopy และ differential scanning calorimetry เมื่อตรวจยืนยัน
แลวจึงนำไปทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันของสาร curcumin ที่ผลิตขึ้น นำไปกำหนดคาความบริสุทธิ์โดยวิธี
Ultra High Performance Liquid Chromatography ซึ่งเปนวิธีที่พัฒนาขึ้นโดยศูนยสารมาตรฐานยาและวัตถุ
เสพติด แลวนำมาผลิตเปนสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร การแพทย curcumin (Curcumin DMSc
reference standard) เปนสารมาตรฐานสมุนไพรที่ผลิตและมีจำหนายที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยราคา
ถูกกวาการนำเขาสารมาตรฐานชนิดนี้จากตางประเทศประมาณ 5 เทา ผูประกอบการผลิตยาจากสมุนไพร
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สามารถนำไปใชเปนสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหวัตถุดิบเพื่อหาปริมาณสาร curcumin และใชในการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑขมิ้นชันที่มีการผลิตในประเทศ ซึ่งเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร
ไทยใหมีมาตรฐาน นอกจากนี้การวิจัยยังสามารถนำไปเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อตอยอดงานวิจัย ใชในการ
ทดสอบฤทธิ์ ทดสอบความเปนพิษและกำหนดขนาด (dose) ของสารสำคัญเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป
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