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รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความให้สมั ภาษณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ กับเว็บไซต์
vcharkarn.com เพือ่ ไขข้อข้องใจเกีย่ วกับสาขาวิชาเภสัชวินิจฉัยว่าคืออะไรกันแน่ มีบทบาทอย่างไรใน
ด้านเภสัชศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บางคนอาจจะไม่คนุ้ หูกบั ชื่อ สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย หรือเรียกกันว่า เภสัชเวท
(Pharmacognosy) ซึง่ เป็ นสาขาหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ ทีส่ อนและวิจยั เกีย่ วกับพืชและสมุนไพร
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ ทีน่ ํามาใช้เป็ นยารักษาโรค ศึกษาวิธวี เิ คราะห์ และจําแนกชนิด
ของพืชและสมุนไพรต่าง ๆ การจัดกลุ่มสารเคมีของพืชแต่ละชนิดทีจ่ ะนํามาใช้ประโยชน์ทางยา
การศึกษาทางเคมีของสาระสําคัญทีม่ ฤี ทธิ ์ทางยา วิธกี ารสกัดเพือ่ แยกสารดังกล่าวจากพืชสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพือ่ นํามาใช้เป็ นยารักษาโรค ตลอดจนการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ พืชสมุนไพร
เภสัชเวทเป็ นหนึ่งในศาสตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ศาสตร์หนึ่งของทางการแพทย์ และนับเป็นต้นกําเนิด
ของวิชาเภสัชศาสตร์ ในสมัยโบราณมีการใช้ยาจากธรรมชาติในการบําบัดรักษาเสียทัง้ สิน้ ก่อนการ
ปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมซึง่ นํามาสูก่ ารสังเคราะห์ยาจากสารเคมีทดแทนวิธกี ารทางธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ใน
ปจั จุบนั มีความนิยมการใช้ยาสมุนไพรมากขึน้ ทําให้เภสัชเวทเป็ นอีกศาสตร์หนึ่งทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมใน
ปจั จุบนั เป็ นอีกหนึ่งภาควิชาทีน่ ่าสนใจ ซึง่ ต้องมีการเรียนการสอนอะไรกันบ้าง วันนี้ รศ.ดร. นพมาศ
สุนทรเจริญนนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาเภสัชวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็ นผูใ้ ห้คาํ ตอบกับเรา
- การเรียนการสอน ภาควิ ชาเภสัชวิ นิจฉัย “การทีส่ มุนไพรจะดีหรือไม่ดขี น้ึ อยูก่ บั สาระสําคัญ
ในพืชเหล่านัน้ เราต้องเรียนรูเ้ รือ่ งสารออกฤทธิ ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy) ในบาง
มหาวิทยาลัยเรียกเภสัชเวท หรือเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป แต่กค็ อื ภาควิชาเดียวกัน”
- มหาวิ ทยาลัยที่ไหนบ้างเปิ ดสอน “นักศึกษาทุกคนคณะเภสัชศาสตร์จะได้เรียนรูภ้ าควิชานี้
ทัง้ นัน้ บางมหาวิทยาลัยเภสัชวินิจฉัยกับเภสัชพืชศาสตร์ อาจรวมกัน แต่มหาวิทยาลัยมหิดลยังรวมกัน
อยู”่
- จุดเด่นของภาควิ ชาเภสัชวิ นิจฉัย มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ”มีอาจารย์ทม่ี คี วามรูเ้ กีย่ วกับ
สารสําคัญในสมุนไพรหลายรูปแบบ เรือ่ งของการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ (Tissue Culture) เพือ่ ให้พชื
เหล่านัน้ สามารถสร้างสารได้มากขึน้ กว่าธรรมชาติทส่ี ร้างอยู่ หรือคนทีเ่ รียนเรือ่ งการสกัดสารออกมา
จากพืช และทีส่ าํ คัญต้องพิสจู น์ให้ได้ดว้ ย ว่าสารทีอ่ อกมานัน้ มีโครงสร้างเป็ นอะไร ทําให้เราค้นพบยา
ใหม่ๆ จากธรรมชาติ อีกสาขาหนึ่งเป็ นการควบคุมคุณภาพของสมุนไพร”

- จบสาขานี้ แล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร “ส่วนใหญ่หลายคนเป็ นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ก็ตอ้ งมีความรูเ้ กีย่ วกับสาขานี้ หรือครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ด้านนโยบาย ทัง้ ภาครัฐ
ภาคอุตสาหกรรม เพราะสมุนไพรไม่ได้จบทีร่ ตู้ น้ เฉยๆ ต้องรูด้ ว้ ยว่ามีคุณภาพหรือเปล่าทีเ่ ป็ นเรือ่ งใหญ่”
- คุณสมบัติในการเข้ามาเรียน “ต้องเข้ามาเป็ นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทต่ี อ้ งมีความรูย้ า
แผนปจั จุบนั คือยาสังเคราะห์ หรือยาทีม่ าจากธรรมชาติกค็ อื สมุนไพร ในอนาคตหวังว่าจะมีสาขาวิชา
สมุนไพรโดยตรง ทีจ่ ะเป็ นผูน้ ําเอาทรัพยากรธรรมชาติทบ่ี า้ นเรามีอยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์ ซึง่ จะสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ประเทศจริงๆ”
- ฝากถึงผูส้ นใจเข้าศึกษา “ประเทศไทยเป็ นประเทศกําลังพัฒนาต้องตระหนักถึง การทีเ่ ราใช้
ยากันเยอะคือการสูญเสียมูลค่าของประเทศอย่างสูง ในขณะทีเ่ รามีทรัพยากรของบ้านเรา เสียดายทีก่ ลับ
ไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ขน้ึ มาได้ เด็กๆทุกคนคิดว่า ประเทศไทยสามารถผลิตยาได้ แม้แต่ยา
ง่ายๆ จริงๆ ประเทศเราไม่สามารถผลิตยาได้เลยสักเม็ด สิง่ ทีเ่ ห็นอยูท่ ุกวันนี้ คือ การประกอบยา เรามี
แค่โรงงานซือ้ วัตถุดบิ พาราเซท จากต่างประเทศ อาจมาอินเดีย อังกฤษ ฯลฯ แล้วนํามาตอกเป็ นเม็ด
เท่านัน้ ถ้าหากเป็ นสมุนไพร เราคือผูผ้ ลิต ยาสมุนไพรเพราะวัตถุดบิ มีในประเทศเรา เพียงใช้เทคโนโลยี
จับให้อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งา่ ย ใช้สะดวก เช่น ยาเม็ด ยาผง ยาแคปซูล ทุกกระบวนการอยูใ่ นประเทศ อีก
ทัง้ ผูป้ ลูกสมุนไพร ผูเ้ ก็บผลผลิต ผูป้ ระกอบยา ก็มรี ายได้ เราต้องพึง่ ตนเองให้มากทีส่ ดุ ”
เภสัชเวทมีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในหลายแขนง โดยเป็ นศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วยความรูท้ บ่ี รู ณาการในหลากหลายวิชา เช่น ยาทีม่ าจากพืชนัน้ มีความสัมพันธ์กบั วิชา
พฤกษศาสตร์และยาทีม่ าจากสัตว์มคี วามสัมพันธ์กบั วิชาสัตววิทยา เป็ นต้น นอกจากนี้เภสัชเวทยังอาศัย
องค์ความรูท้ างอนุ กรมวิธาน, การสืบพันธุ,์ พยาธิสภาพและพันธุศาสตร์ของพืช ศาสตร์ดงั กล่าวข้างต้นมี
ความสําคัญและจําเป็ นยิง่ ต่อการพัฒนายา หากประเทศไทยไม่เห็นความสําคัญของทรัพยากรอันมีคา่
อย่างสมุนไพรไทยแล้ว อนาคตข้างหน้าเราอาจจะต้องใช้ยาสมุนไพรจากประเทศอืน่ ทัง้ ทีป่ ระเทศของ
เรานัน้ มีความสมบูรณ์ และพร้อมทีจ่ ะพัฒนาสมุนไพรไทย.
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