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“Hydrogenation” 
ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานที่สร้างมูลค่าให้สมุนไพร

ดร.คมกริช  หาสิตะพันธุ์

กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

ปัจจบุนักระแสความนยิมการใช้สมนุไพรในบ้านเรามเีพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  เนือ่งจากประชาชนรกัและ
ใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป ็นประเทศที่ อุดมไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติมากมายและมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการหาสมุนไพรมา
ใช้ประโยชน์ รวมถึงเทคโนโลยท่ีีทันสมัยและการพฒันาในการศกึษาวจิยัสมนุไพรในปัจจบุนันอกเหนือจาก
ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสมุนไพรที่มีในอดีต ทำาให้สมุนไพรมีการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ประเภท เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริม ยาแผนโบราณ ตลอด
จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง ซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

“Hydrogenation” 
ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานที่สร้างมูลค่าให้สมุนไพร

การวจิยัและพฒันาของสมนุไพรทีม่มีาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่อดตี
จนถึงปัจจุบันนั้น	 ท�าให้เราสะดวกและง่ายต่อการหาสมุนไพรมาใช้ 
ซึ่งการพัฒนาก็จะประกอบไปด้วยหลาย	ๆ	ด้านร่วมกัน	 โดยด้านหนึ่ง 
ทีถ่อืว่าเป็นพืน้ฐานของการพฒันากค็อืด้านเคมี	การวจิยัด้านนีท้ �าให้เรา
รูถ้งึองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ทีม่อียูใ่นสมนุไพรแต่ละชนดิว่าประกอบไปด้วย
สารประกอบอะไรบ้าง	แล้วสารประกอบเหล่านัน้ตัวใดมคีณุสมบตัแิละ
การออกฤทธิท์างชวีภาพอย่างไร	ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัการพัฒนางานวจัิย
ด้านชีววิทยาเข้ามาช่วยเสริม	 เป็นต้น	 เมื่อเรารู้ถึงองค์ประกอบและ 
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสมุนไพรแล้ว	 ก็ต้องอาศัยเทคนิคทางด้าน
วิศวกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนา	 ท�าให้สมุนไพรถูกแปรรูปออกมา 
ให้เราใช้ในรูปแบบต่าง	ๆ	ตามจุดประสงค์ของการใช้นั่นเอง

ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรทางด้านเคมีนั้นมีอยู ่
มากมาย	 ส่วนส�าคัญที่จะกล่าวถึงนั้นจะเป็นเทคนิคหลัก	ๆ	ที่สามารถ
แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	ได้แก่

1.	 การสกดัและการแยกสารประกอบต่าง	ๆ 	(Extraction	and	
Isolation)	ที่มีในสมุนไพร

2.	 การสังเคราะห์สาร	(Synthesis)	เพื่อเลียนแบบและพัฒนา
ต่อยอดคุณสมบัติต่าง	ๆ	ของสารประกอบที่มีอยู่ในสมุนไพร

การสกดัและการแยกสารประกอบต่าง ๆ 
(Extraction and Isolation)

การวิจัยด้านนี้เป็นการวิจัยพ้ืนฐานส �าหรับการพัฒนาสมุนไพร	
เพื่อให้สมุนไพรแต่ละชนิดยังคงคุณสมบัติเดิมเอาไว้เพ่ือน�ามาใช ้
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	นอกจากนีก้ารสกดัและการแยกสารประกอบต่าง	ๆ	

ที่มีในสมุนไพรท�าให้เราทราบถึงองค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่มีในสมุนไพร	 
รวมถึงสารท่ีเป็นตัวออกฤทธ์ิทางชีวภาพ	 ซึ่งจะท�าให้เราสามารถ 
ต่อยอดการพัฒนาการผลิตสารส �าคัญเหล่านั้นส�าหรับการน�ามา 
ใช้ประโยชน์ให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การสังเคราะห์สาร (Synthesis)

การสังเคราะห์สารเป็นเทคนิคท่ีได ้มีการพัฒนาอีกด้าน	 
นอกเหนือจากการสกัดและแยกสารในสมุนไพร	 เนื่องจากบางครั้ง 
สารส�าคัญที่พบในสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมีปริมาณน้อยมาก	หรือ
สมนุไพรนัน้หาได้ยากกจ็ะท �าให้เราได้สารส�าคัญเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์
ได้ยาก	ท�าให้มีราคาสูง	ดังนั้นเทคนิคด้านการสังเคราะห์สารส�าคัญที่มี
โครงสร้างเหมือนสารตามธรรมชาติจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เราได้
สารส�าคัญต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ในสมุนไพรในปริมาณมากขึ้นและราคาถูกลง	
นอกจากนี้ยังสามารถผลิตสารส�าคัญชนิดใหม่	 ๆ	ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ที่สูงขึ้นโดยมีสารประกอบที่ได้จากสมุนไพรเป็นสารต้นแบบ	

ส�าหรับการสังเคราะห์สารน้ันจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน
ด้านเคมีอินทรีย์	 (Organic	 chemistry)	 ในการวิจัย	ซึ่งสารเหล่าน้ัน
สามารถเกิดขึ้นได้จากกระบวนการต่าง	 ๆ	 ที่เรียกว่า	 ปฏิกิริยาเคมี	
(Chemical	 reaction)	 อาจจะเกิดจากการสร้างหรือแตกพันธะ 
ของสารเคมีชนิดหน่ึง	 เพื่อให้ได้สารเคมีหรือสารประกอบอีกชนิดหนึ่ง	
โดยปฏิกิริยาเคมีมีมากมายหลายชนิด	 แล้วแต่ประเภทของสารที่เรา
ต้องการสังเคราะห์ว่าจะใช้ปฏิกิริยาใดจึงจะเหมาะสม	 เพราะถ้า 
ไม่เหมาะสมหรือใช้ผิดปฏิกิริยา	สารประกอบที่เราต้องการสังเคราะห ์
ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้	หรือเกิดได้แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ
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ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานชนิดหนึ่งที่เป็นปฏิกิริยาที่ง่ายไม่ซับซ้อน	
ได้แก่	ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน	 (Hydrogenation)1	ปฏิกิริยานี้เป็นการ
เพิ่มไฮโดรเจนให้กับโมเลกุลของสาร	 ซ่ึงจะเกิดกับสารท่ีเป็นโมเลกุล 
ทีไ่ม่อิม่ตวั	คอืมพัีนธะคูห่รือพนัธะสามในโมเลกุล	โดยจ�าเป็นต้องมตีวัเร่ง
ปฏิกิริยา	 (Catalyst)	 ที่เป็นโลหะ	 เพื่อช่วยในการเกิดปฏิกิริยา	 
ซึ่งปฏิกิริยานี้แบ่งออกเป็น	3	ขั้น	ดังแสดงในรูปที่	1	ได้แก่

ข้ันที่	 1	 โมเลกุลของไฮโดรเจนจะท �าปฏิกิริยากับอะตอมของ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวท�าปฏิกิริยา	(Reactant)	ในที่นี้คือสารประกอบ
แอลคนี	(Alkene)	ซึง่มพีนัธะคูจ่ะถกูดดูซับอยูบ่นผวิของตวัเร่งปฏกิริยิา	
ด้วยพันธะไพ	(pi	bond)

ขั้นที่	 2	 ไฮโดรเจนอะตอมจะสร้างพันธะกับตัวท �าปฏิกิริยา 
ที่อะตอมคาร์บอนตัวที่	1

ขั้นที่	 3	คาร์บอนตัวที่	 2	 จะสร้างพันธะกับไฮโดรเจนอะตอม 
อกีตวัหนึง่	ได้สารประกอบอิม่ตวัทีเ่รียกว่า	สารประกอบแอลเคน	(Alkane)	
โดยจะหลุดจากพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อมา	 ซึ่งไฮโดรเจนอะตอม 
ที่เกิดขึ้นจะอยู่ด้านเดียวกันของพันธะคู	่(Syn	addition)	เสมอ

รูปที่ 1	แสดงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันของสารประกอบแอลคีน	
(Alkene)		ได้เป็นสารประกอบแอลเคน	(Alkane)

การพัฒนาสมุนไพรไทยท่ีได ้ ใช ้ เทคนิคการสังเคราะห ์
ด้วยปฏิกิรยิาไฮโดรจเีนชันเพือ่เพิม่คณุภาพและมลูค่าของสารประกอบ
ที่มีอยู่ในสมุนไพร	ยกตัวอย่าง	ได้แก	่

1.	 การสังเคราะห์สารประกอบเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์	
(Tetrahydrocurcuminoids	หรือ	THCs	ประกอบด้วยสาร	3	ชนิด	
ได้แก่	 tetrahydrocurcumin,	 tetrahydrodemethoxycurcumin	
และ	 tetrahydro-bisdemethoxycurcumin)	 จากสารประกอบ 
เคอร์คูมินอยด์	 (Curcuminoids	ประกอบด้วยสาร	 3	 ชนิด	 ได้แก	่ 
curcumin,	demethoxycurcumin	และ	bisdemethoxycurcumin)	
ที่ได้จากเหง้าขมิ้นชัน	ดังแสดงในรูปที่	2

รปูที ่2		โครงสร้างของสารประกอบเคอร์คมิูนอยด์ทีไ่ด้จากเหง้าขมิน้ชันและสารประกอบเตตระไฮโดรเคอร์คมูนิอยด์ทีไ่ด้จากกระบวนการสงัเคราะห์

2.	 การสังเคราะห์สารประกอบไดไฮโดรออกซีเรสเวราทรอล	
(Dihydrooxyresveratrol)	 จากสารประกอบออกซีเรสเวราทรอล	
(Oxyresveratrol)	 ที่สกัดและแยกได้จากแก่นมะหาด	 ดังแสดง 
ในรูปที่	3	

 

รูปที่ 3	โครงสร้างของสารประกอบออกซีเรสเวราทรอลท่ีได้จาก 
แก่นมะหาดและสารประกอบไดไฮโดรออกซเีรสเวราทรอลทีไ่ด้
จากกระบวนการสังเคราะห์

ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันส �าหรับสารประกอบทั้งสองชนิดนี้จะใช้
โลหะแพลเลเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและท �าปฏิกิริยาในตัวท�าละลาย
อินทรีย์	 เช่น	 แอลกอฮอล์	 หรือเอทิลอะซิเตต	 เป็นต้น	 โดยเพิ่ม 
ไฮโดรเจนให้กับโมเลกุลของสารเข้าที่พันธะคู่ของสารทั้งสองชนิดด้วย
ก๊าซไฮโดรเจน2,	 3	 ดังแสดงในรูปที่	 4	 สารที่เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะห์ทั้งสองชนิดจะมีคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไปจาก 
สารตั้งต้น	และมีผลการออกฤทธิ์ทางชีวภาพดีกว่า3,4	ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไป	 ในด้านการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ	 เช่น	 สี	พบว่าสารประกอบเตตระไฮโดร 
เคอร์คูมินอยด์และไดไฮโดรออกซีเรสเวราทรอลที่ได้จะเป็นของแข็ง 
สีขาว	ซึ่งจะง่ายต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	เพราะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ 
มีความคงตัวมากขึ้น	 สีของผลิตภัณฑ์จะไม่ซีดเม่ือเวลาผ่านไป	 
ส่วนคุณสมบัติในด้านการออกฤทธ์ิที่ดีขึ้น	พบว่าสารประกอบเตตระ 
ไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ท่ีเกิดข้ึนจะให้ผลการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	
(Antioxidant)	ที่ดีกว่าสารประกอบเคอร์คูมินอยด์4	และสารประกอบ
ไดไฮโดรออกซีเรสเวราทรอลที่เกิดขึ้นก็ให้ผลการออกฤทธิ์ยับยั้ง 
เอนไซม์ไทโรสิเนส	 (Antityrosinase	 activity)	 ได้ดีกว่าสารประกอบ
ออกซีเรสเวราทรอลประมาณ	 8	 เท่า3	 โดยสารทั้งสองชนิดน้ีได้น�ามา
พัฒนาไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส �าอาง	 สารเตตระไฮโดร 
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เคอร์คมูนิอยด์จะช่วยในเร่ืองการป้องกนัการเกดิริว้รอย	ช่วยให้ผิวคงความอ่อนเยาว์	ส่วนสารไดไฮโดรออกซเีรสเวราทรอลช่วยในเร่ืองความกระจ่าง
ของผิว	 เนื่องจากการไปยับยั้งการท �างานของเอนไซม์ไทโรสิเนสที่มีอยู ่ในกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวนั่นเอง	 ซึ่งองค์การเภสัชกรรม 
ได้พัฒนากระบวนการสงัเคราะห์สารประกอบทัง้สองชนดิน้ีเพือ่น �ามาใช้เป็นวตัถุดบิในการผลติเครือ่งส �าอางหลายประเภทภายใต้เครือ่งหมายการค้า	
“GPO	Curmin”	ทีม่จี�าหน่ายอยูใ่นปัจจบุนั	(รปูที	่5)

รูปที่ 4			ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันของสารประกอบเคอร์คูมินอยด์และสารประกอบออกซีเรสเวราทรอล

รูปที่ 5	ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางท่ีมส่ีวนประกอบของสารเตตระไฮโดรเคอร์คูมนิอยด์	และไดไฮโดรออกซเีรสเวราทรอล	ภายใต้เครือ่งหมายการค้า	
“GPO	Curmin”	ขององค์การเภสัชกรรม
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จากที่กล่าวมาข้างต้น	 สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาสมุนไพรในหลาย	 ๆ	 ชนิดสามารถท �าได้โดยอาศัยปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน	 
(Hydrogenation)	หรือปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานอื่น	ๆ	นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของวัตถุดิบที่เกิดจากสมุนไพรแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบัสมนุไพรด้วย	เนือ่งจากสมนุไพรบางชนดิสามารถปลกูได้ง่ายในประเทศ	จงึเป็นการสนบัสนุนให้เกษตรกรหันมาสนใจการปลูกสมนุไพรมากขึน้	
นอกจากนี้สมุนไพรบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์	 พบหาได้น ้อยหรือปลูกได ้ยาก	 จึงเป ็นการยากที่จะสกัดเอาสารส�าคัญท่ีมีอยู  ่
ในสมุนไพรนั้น	ๆ	ออกมาใช้ในปริมาณมาก	ๆ	 ได้	ดังนั้นการพัฒนาทางด้านการสังเคราะห์สารจึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหน่ึงที่จะช่วยให้เรา 
ได้สารส�าคญันัน้	ๆ	มาใช้ประโยชน์ในการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสมต่อไป	ซึ่งก็จะเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรที่หายากไว้ให้คงอยู่กับประเทศไทย
ได้อีกทางหนึ่ง




