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ค าน า 

คู่มือองค์ความรู้/เทคโนโลยี นี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการเตรียม
ยาสมุนไพร ได้แก่ เภสัชกร และแพทย์แผนไทย ทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คลินิก
แพทย์แผนไทย รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้ใช้ประโยชน์ในการ
น าไปใช้เตรียมสารสกัดทองพันชั่ง โดยใช้นวัตกรรมการสกัดสารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องไมโครเวฟ ซึ่งประหยัดพลังงาน เวลาและต้นทุนในการเตรียมสาร
สกัด และน าสารสกัดที่ได้ไปเตรียมยาทิงเจอร์ทองพันชั่งและแชมพูจากสารสกัด
ทองพันชั่ง โดยในคู่มือองค์ความรู้/เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้ในการพัฒนา
สารสกัดใบทองพันชั่งเพ่ือใช้รักษาโรคผิวหนัง วิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งใน 
PEG400 สูตรต ารับยาทิงเจอร์ทองพันชั่งและวิธีการเตรียมยา สูตรต ารับแชมพูจากสาร
สกัดใบทองพันชั่งและวิธีการเตรียมแชมพู วิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร rhinacanthins ด้วย 
HPLC รวมถึงเอกสารอ้างอิงส าหรับศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมต่อไป ผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือองค์ความรู้/เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้เภสัชกร และ แพทย์แผน
ไทย รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งที่มีคุณภาพ ส าหรับใช้เตรียมยาทิงเจอร์ทองพันชั่งและ
แชมพูจากสารสกัดใบทองพันชั่ง หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดของสมุนไพรชนิดอื่นต่อไป 
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การพัฒนาสารสกัดใบทองพันชั่งเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนัง 

หนึ่งยาไทยไม่เป็นสองทองพันชั่ง   ดอกสะพรั่งสีขาวราวปักษา 
ใบมีสารส าคัญต้านเชื้อรา        มีนามว่า “ไรนาแคนธิน-ซี” 
เป็นสารกลุ่ม “แนพโธควิโนน” นะ   หากพบปะกับด่างจะให้สี 
ชมพู-แดง ตามความเข้มที่มี       กลากเกลื้อนหนีมลายไปเมื่อใช้ยา 

 
 

  
ไรนาแคนธิน-ซี (rhinacanthin-C) 
 
 

รูปที่ 1 ต้นทองพันชั่งและโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อรา 
 

ผู้วิจัยได้เริ่มท างานวิจัยสารสกัดใบทองพันชั่งเพ่ือใช้รักษาโรคผิวหนังจากการติด
เชื้อรา โดยศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคกลาก และได้แยกสาร
ออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจากใบทองพันชั่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ rhinacanthin-C, 
rhinacanthin-D และ rhinacanthin-N1 รวมถึงได้ศึกษาฤทธิ์ที่เก่ียวข้องกับการรักษา
โรคเชื้อราที่ผิวหนัง ได้แก่ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (in vitro และ in vivo)2,3 และ ต้านการ
แพ้4 ของ rhinacanthins ทั้งสามชนิด ท าให้ทราบว่าสาร rhinacanthins มีฤทธิ์ในการ
รักษาโรคเชื้อราที่ผิวหนังได้ครอบคลุมทั้งฤทธิ์ต้านเชื้อรา ต้านการอักเสบ และต้านการ
แพ้ โดยไม่ต้องพ่ึงยา steroids เหมือนในยาแผนปัจจุบันหลายต ารับที่เป็นสูตรผสมของ
ยาต้านเชื้อรากับยา steroid เช่น clotrimazole กับ betamethasone  

O

O

OH

O

O
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จากนั้นได้สร้างวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัดใบทองพันชั่ง โดยการวิเคราะห์
ปริมาณสาร rhinacanthin-C, rhinacanthin-D และ rhinacanthin-N ด้วยวธิี HPLC 
และท า method validation1 และศึกษาวิจัยวิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งให้อยู่
ในรูปสารสกัดท่ีมี rhinacanthins ปริมาณสูง (rhinacanthins-rich extract) เพราะ
การใช้สารบริสุทธิ์ rhinacanthins เป็นหนึ่งในข้อจ ากัดของการพัฒนายาจากทองพันชั่ง
ในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากสารบริสุทธิ์ rhinacanthins มีราคาแพง เพราะมีต้นทุน
การผลิตสูงมาก เนื่องจากต้องใช้วิธีการแยกสารหลายขั้นตอนและได้สารบริสุทธิ์ปริมาณ
น้อยมาก จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถคิดค้นกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งที่
มี rhinacanthins ปริมาณสูงด้วยวิธีการที่ง่ายโดยการน าสารสกัดมาแยกด้วยเรซินเพียง
ขั้นตอนเดียว ท าให้ได้สารสกัดปริมาณมาก และเรซินที่ใช้สามารถน ากลับมาใช้แยกสาร
ได้ใหม่หลายครั้ง ท าให้ผลิตสารสกัดได้ปริมาณมากและมีต้นทุนการผลิตต่ า1 โดยสาร
สกัดที่ได้มี rhinacanthins รวมไม่น้อยกว่า 70% w/w และยังได้แสดงให้เห็นว่าสาร
สกัดใบทองพันชั่งที่มี rhinacanthins ปริมาณสูงมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา1 ต้านอาการ
ปวดและการอักเสบ (in vivo)3 และ ต้านเชื้อแบคทีเรีย5 ได้เทียบเท่าสารบริสุทธิ์ 
rhinacanthin-C รวมถึงได้ศึกษาความคงตัวของสารสกัดในสภาวะต่างๆ5 ท าให้ทราบ
สภาวะและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสารสกัดก่อนน าไปใช้ผลิตยาต่อไป 

ในขณะเดียวกันได้ท าวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานวัตถุดิบทองพันชั่ง โดยสร้าง 
monograph ของวัตถุดิบใบทองพันชั่ง และศึกษาผลของฤดูการที่มีต่อการเก็บสะสม 
rhinacanthins ในส่วนใบ ล าต้น และรากของทองพันชั่ง ท าให้ทราบถึงส่วนของ
ทองพันชั่งและฤดูกาลการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ในการเตรียมวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ผลิต
ยา รวมถึงได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบทองพันชั่งในแต่ละครั้งมีความแปรปรวน
ของปริมาณ rhinacanthins ซึ่งเป็นตัวยาส าคัญท่ีออกฤทธิ์ในการรักษาโรค ุ6 นอกจากนี้ 
ยังได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
โดยสร้างระบบรากเพาะเลี้ยงของทองพันชั่งที่สามารถสร้าง rhinacanthin-C ได7้ เพ่ือ
เป็นแหล่งของวัตถุดิบสมุนไพรทองพันชั่งที่มีคุณภาพไว้ใช้ในอนาคต 
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ต่อมาได้พัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดจากใบทองพันชั่ง และ ต ารับยาทิงเจอร์
ทองพันชั่ง ให้ได้ต ารับยาที่มีการควบคุมคุณภาพเชิงปริมาณสารส าคัญ และลดการ
ระคายเคืองจากปริมาณแอลกอฮอล์ในยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ที่ระบุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ โดยใช้วิธีการสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการ
สกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green extraction) และใช้ glycerin (ซึ่งมักใช้เป็นตัวท า
ละลายร่วมหรือสารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังในต ารับยาน้ าใช้ภายนอก) เป็นตัวท า
ละลายร่วมในการสกัด rhinacanthins ท าให้ได้นวัตกรรมการเตรียมสารสกัดใบ
ทองพันชั่งและสูตรต ารับยาน้ าใช้ทาเฉพาะที่ และได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร8 จากนั้นได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของสิทธิบัตรดังกล่าวให้แก่โรงงานเภสัชกรรมทหาร และนวัตกรรม
นี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง9 และรางวัลพิเศษ10 จากการประกวดนวัตกรรมในงาน 27th 
International & Innovation Exhibition (ITEX 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย ด้วย  

 

 

 

 

 

 

และต่อมาได้พัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งใน PEG400 โดยการสกัด
สารด้วยเครื่องไมโครเวฟ และใช้ polyethylene glycol 400 (PEG400) เป็นตัวท า
ละลายในการสกัดสาร รวมถึงได้พัฒนาสูตรต ารับยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง และ แชมพูสาร
สกัดใบทองพันชั่ง เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงพยาบาลและผู้ประกอบการโดยไม่
ติดเรื่องสิทธิบัตรฉบับเดิม 
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วิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งใน PEG400 

1. ชั่งผงใบทองพันชั่ง 100 กรัม ใส่ใน beaker ขนาด 1 ลิตร เติม polyethylene 
glycol 400 (PEG400) 500 มิลลิลิตร จากนั้นคนให้เข้ากัน  

2. น า beaker ในข้อ 1 วางในเครื่องไมโครเวฟ (สกัดครั้งละ 3 beakers) ให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่สมมาตรกัน ใช้เครื่องไมโครเวฟที่มีก าลังไฟฟ้า 800-900 วัตต์ เปิดให้
เครื่องท างานนาน 4-5 นาที ควบคุมอุณหภูมิในการสกัดให้อยู่ในช่วง 70-80˚C  

3. น าสารสกัดท่ีได้มากรองผ่านกระดาษกรองหยาบ จะได้สารสกัดใบทองพันชั่งใน 
PEG400 และน าไปวิเคราะห์ปริมาณ rhinacanthin-C ด้วย HPLC ต่อไป 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 วิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งใน PEG400 
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สูตรต ารับยาทิงเจอร์ทองพันช่ังและวิธีการเตรียมยา 

ส่วนประกอบ (หน่วย) หน้าที่ในต ารับ ปริมาณ 
1. สารสกัดใบทองพันชั่ง 

(มล.)  
ตัวยาส าคัญ ปริมาตรเทียบเท่า rhinacanthin-C 

1 กรัม 
2. Thymol (กรัม)  ต้านออกซิเดชั่น 0.5 
3. Menthol (กรัม)  แต่งกลิ่น 1 
4. Ethanol (มล.)  ตัวท าละลาย 200 
5. Glycerin (มล.)  ตัวท าละลาย 200 
6. Propylene glycol 

(มล.)  
ตัวท าละลาย 100 

7. Sod. EDTA (กรัม)  ต้านออกซิเดชั่น 0.5 
8. Water (มล.)  ตัวท าละลาย 100 
9. สารแต่งกลิ่น แต่งกลิ่น qs 
10. Ethanol (มล.)  Vehicle ปรับปริมาตรให้ครบ 1,000 มล. 

 
วิธีการเตรียมยา 

1. ชั่งและตวงสารต่างๆ ตามสูตรต ารับในตาราง 
2. น าสารในข้อ 2 และ 3 ละลายใน 4  
3. น าสารในข้อ 5 และ 6 ละลายใน 1 
4. น าสารในข้อ 7 ละลายใน 8  
5. น าสารในข้อ 4 และ 8 ผสมกับ 1  
6. แต่งกลิ่น และปรับปริมาตรด้วย ethanol จนครบ 1,000 มล.  
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รูปที่ 3 การเตรียมยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง  
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สูตรต ารับแชมพูจากสารสกัดใบทองพันชั่งและวิธกีารเตรียมแชมพู 
 

ส่วนประกอบ % โดยน  าหนัก หน้าที่ในต ารับ 
1. purified Water 39.0 solvent 
2. polyquaternium-10 0.4 hair conditioning 
3. Texapon N40 (27%) 25.0 surfactant 
4. disodium laureth sulfosuccinate 

(39%) 5.0 
surfactant 

5. Dehyton K (30%) 10.0 surfactant 
6. Comperlan KD 4.0 foam boosting 
7. Cetiol HE 3.0 surfactant 
8. dimethicone PEG-7 cocoate 3.0 hair conditioning 
9. olive Oil PEG-7 Esters  1.0 hair conditioning 
10. hydrolyzed protein 1.0 hair conditioning 
11. panthenol  0.5 hair conditioning 
12. glycerin 3.0 humectant 
13. สารสกัดทองพันชั่งใน PEG400 4.0 active ingredient 
14. S&M isothiazolinone  0.08 preservative 
15. disodium EDTA 0.05 antioxidant 
16. citric Acid (to pH 6)  0.05 pH adjuster 
17. สารแต่งกลิ่น qs. perfuming 
18. สีเขียวขี้ม้า (Winner) qs colorant 

 
วิธีการเตรียมแชมพู 

1. ชั่งน้ าหนักภาชนะท่ีใช้ในการเตรียม จดบันทึกน้ าหนัก 
2. ชั่งสารต่างๆ ตามสูตรต ารับในตาราง 
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3. เติม polyquaternium-10  ในน้ า 35 กรัม คนเบาให้เข้ากัน รอสักครู่ 
polyquaternium-10 จะละลายในน้ า และได้สารละลายใสข้นหนืด 

4. เติมสารอื่นๆ ตามล าดับ (3-14)  โดยคนเบา ผสมให้เข้ากันทุกครั้งก่อนเติมสาร
ถัดไป เพ่ือลดการเกิดฟองอากาศ (เติม Texapon N40, disodium laureth 
sulfosuccinate, Dehyton K, Comperlan KD, Cetiol HE, dimethicone 
PEG-7 cocoate, olive Oil PEG-7 esters,  hydrolyzed protein, 
panthenol, glycerin, สารสกัดทองพันชั่งใน PEG400, S&M isothiazolinone 

5. เติมสารละลาย disodium EDTA และ citric acid  ซึ่งละลายในน้ า 4 กรัม  ผสม
ให้เข้ากัน 

6. เติมสารแต่งกลิ่นและสารแต่งสี  ผสมให้เข้ากัน 
7. ชั่งและปรับน้ าหนักรวมเป็น 100 กรัม ด้วยน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การเตรียมแชมพูสารสกัดใบทองพันชั่ง  
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วิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร rhinacanthins ด้วย HPLC 

 ใช้วิธี reverse phase HPLC เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ rhinacanthin-C ในสภาวะ 
HPLC ดังต่อไปนี้ TSK-gel ODS-80 Tscolumm (5 µm, 4.6 x 150 mm) ที่ 25°C ใช้ 
me-thanol และ 5% aqueous acetic acid  (80:20, v/v) เป็น mobile phase. 
Flow rate 1.0 ml/min, Injection volume 20 µL และ ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 
254 nm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 HPLC chromatograms ของสารมาตรฐาน rhinacanthins (A) และสารสกัด
ใบทองพันชั่ง (B) 

(A) 

(B) 

Rhinacanthin-D 
Rhinacanthin-C 

Rhinacanthin-N 
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