ยาแคปซู ลสารสกัด “ไพล” รักษาอาการภูมิแพ้ -หอบหืด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามบันทึกความร่ วมมือ (MOU) กับองค์ การเภสั ชกรรม (อภ.) เพื่อ
ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมยาสมุนไพรชนิ ดแคปซู ลที่ได้จากไพล ซึ่ งมีสรรพคุ ณรักษาอาการโรคภูมิแพ้และ
หอบหื ด โดย ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิ การบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และผูอ้ านวยการศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหื ดและโรคระบบหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ เปิ ดเผยว่า นวัตกรรมยาสมุนไพรจากไพล เกิดขึ้นจากการพบผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้และหอบหื ดในประเทศไทย
จานวนมาก แต่ยาที่มีประสิ ทธิ ภาพกลับต้องนาเข้าจากต่างประเทศในราคาแพง ทีมวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯจึง
ริ เริ่ มนาจุดเด่นของสมุนไพรไทยมาผลิต เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาในราคาถูกลงและพบว่าไพล ซึ่ งมีแหล่งปลูกใน
ไทยเพี ย งประเทศเดี ย ว มี คุ ณ สมบัติ ล ดอาการภู มิ แ พ้ไ ด้ดี จึ ง คิ ด ค้น ร่ ว มกับ นัก วิ จัย จากหลายสถาบัน และ
โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาล
วชิระ รวมระยะเวลาการพัฒนายาสมุนไพรชนิดนี้ถึง 12 ปี

“การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การเภสัชกรรมครั้งนี้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตยาสมุนไพรจากไพลให้ประสบความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น โดยองค์การเภสัชกรรมมอบทุนสนับสนุนต่อยอด
งานวิจยั จานวนมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อดาเนิ น 4 โครงการให้ครบสมบูรณ์ นาไปสู่ การผลิตตัวยาที่คิดค้นโดย
คนไทย เพือ่ คนไทย รวมถึงคนทัว่ โลก ได้ใช้ยาคุณภาพดี ราคาถูก จากสมุนไพรที่ทุกคนยอมรับ”
ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล กล่าวอีกว่า ขณะนี้งานวิจยั ยาสมุนไพรจากไพล ได้กา้ วเข้าสู่ ระยะ
ที่ 3 แล้ว โดยมีการทดลองในคนไข้กลุ่มใหญ่ประมาณ 400-500 คน เพื่อสร้างความมัน่ ใจและนาไปสู่ การขึ้น
ทะเบี ยนกับ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่ อไป ซึ่ งจากการทดสอบในเบื้ องต้นได้ผลดี มาก
สามารถลดอาการภูมิแพ้ท้ งั อาการคัดจมูก ไอจาม คันตา ผืน่ แพ้ผวิ หนัง และหอบหื ด
ด้านนายแพทย์ วิฑูรย์ ด่ านวิบูลย์ ผู้อานวยการองค์ การเภสั ชกรรม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลใน
เรื่ องการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้เป็ นพืชเศรษฐกิจ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นที่ยอมรับ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพร องค์การเภสัชกรรมจึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ ด้าน
สมุนไพร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรที่มีการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล มี ผ ลการศึ ก ษาวิ จัย ทางพรี ค ลิ นิ ก และทางคลิ นิ ก รองรั บ เพื่ อ ยื น ยัน

ประสิ ทธิ ผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถมีขอ้ มูลขึ้นทะเบียนเป็ นยาพัฒนาจากสมุนไพร
แผนปั จจุบนั อีกทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็ นที่ยอมรับของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไป
โดยองค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาและเตรี ยมความพร้อมตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีการสกัด
สารสาคัญจากสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนโรงงานผลิตยาได้การรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP
องค์การเภสัชกรรมจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาแคปซู ลสารสกัดไพลในการรักษาโรคเยื่อบุ
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคหอบหื ด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะขยายกาลังการผลิตสู่ ระดับกึ่ ง
อุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาทางคลินิก โดยองค์การเภสัชกรรม
พร้อมที่จะให้การสนับสนุ นทุนการศึกษาวิจยั ทางคลินิกแบบสหสถาบันให้กบั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ความร่ วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดผลงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็ นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปั จจุบนั และผลิตจาหน่ ายในเชิ ง
พาณิ ชย์ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของแพทย์และประชาชนทัว่ ไปในการรักษาโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
และในอนาคตจะศึกษาวิจยั ทางคลินิกเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหอบหื ดต่อไป
“การร่ วมมือทางการวิจยั และพัฒนาในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ ายมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการสร้างเครื อข่ายและ
ยกระดับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของประเทศให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีขอ้ มูลทาง
วิชาการรองรับทั้งในด้านคุณภาพ ประสิ ทธิ ผลและความปลอดภัย ซึ่ งจะสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั บุคลากรทาง
การแพทย์และผูป้ ่ วย ลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศที่มีราคาสู งและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้กบั ประเทศ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป”ผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว
ปั จจุบนั การคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้จากไพล มีการจดสิ ทธิ บตั รยาเรี ยบร้อยแล้ว นับเป็ น ยาตัว
แรกและตัวเดียวที่ใช้สมุนไพรเป็ นตัวยาหลักไม่ใช่ตวั ยาผสม โดยเชื่อว่าอีกไม่เกิน 2 ปี จะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์
และส่ งออกไปต่างประเทศในอนาคต

