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บทคดัย่อ 

หมีเหม็น (Litsea glutinosa) เป็นพืชสมุนไพรไทยท่ีอยูใ่นวงศ์  Lauraceae ในต ารายาสมุนไพรรายงานไวว้า่มี
สรรพคุณเก่ียวกบัการแกอ้กัเสบและเป็นยาฝาดสมาน ในปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ชดัเจนเก่ียวกบัการ
ออกฤทธ์ิตา้นอกัเสบและสมานแผลของหมีเหมน็ ในการศึกษาน้ีจึงใชส้ารสกดั 80% เอทานอลจากส่วนใบของหมีเหม็น
เป็นสารทดสอบการออกฤทธ์ิ พบว่าใบหมีเหม็นมีฤทธ์ิเพ่ิม cell proliferation ของ human keratinocyte cell line และ
สามารถยบัย ั้งการสร้าง nitric oxide ของเซลลม์าโครฟาจ (RAW 264.7) เม่ือถูกกระตุน้ดว้ย lipopolysaccharide มีฤทธ์ิ
ระงบัปวดท่ีสมัพนัธ์กบัการอกัเสบ ไม่มีฤทธ์ิระงบัปวดท่ีผา่นระบบประสาทส่วนกลาง มีฤทธ์ิตา้นอกัเสบแบบเฉียบพลนั 
และมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบแบบเร้ือรัง  จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่หมีเหม็นเป็นพืชท่ีมีศกัภาพสูงในการท่ีจะน ามาใช้
เป็นสมุนไพรในการตา้นอกัเสบและสมานแผล 

 
ABSTRACT 

Litsea glutinosa (LG) is a Thai medicinal plant in the family Lauraceae. Herbal pharmacopoeia reported 
that LG has anti-inflammatory and astringent activities. Nowadays, there is no clear scientific evidence about the 
effects of LG on anti-inflammation and wound healing. So, in this study, 80% ethanol extract from the leaves of LG 
(MLE) is used as the test substance to study. The result was found that MLE is able to increase cell proliferation of 
human keratinocyte cell line and can inhibit the formation of nitric oxide in murine macrophage cell (RAW 264.7) 
when stimulated with lipopolysaccharide. MLE has analgesia activity associated with inflammation but doesn’t have 
analgesia activity via the central nervous system. MLE has acute anti-inflammatory activity. It also has chronic anti-
inflammatory activity. This study has shown that LG has a high potential to be used as a herb for anti-inflammation 
and wound healing. 
 
 
 
 
ค าส าคญั: หมีเหมน็ ตา้นอกัเสบ สมานแผล 
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บทน า 
 พืชสมุนไพรหลายชนิดเป็นแหล่งของยาแผน
ปัจจุบนัท่ีส าคญั เน่ืองจากพืชสมุนไพรนั้นมีสารส าคญั
หลายชนิดท่ีให้ฤท ธ์ิท่ีหลากหลายโดยเฉพาะพืช
สมุนไพรท่ี มีสารประกอบจ าพวก  alkaloids หรือ 
flavonoids ซ่ึงมีฤทธ์ิท่ีหลากหลายรวมทั้ งการต้าน
อกัเสบและสมานแผล ในปัจจุบนัการใชพ้ืชสมุนไพร
เป็นยารักษาโรคนั้ นเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเน่ืองจากพืช
สมุนไพรนั้นมีราคาถูกกวา่ยาแผนปัจจุบนัและบางชนิด
ให้ผลการรักษาท่ี ดีกว่ายาแผนปัจจุบันและยัง มี
ผลขา้งเคียงต ่า แต่ยงัมีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ียงัขาด
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์มายืนยันผลการรักษา  
หมีเหม็น (Litsea glutinosa) เป็นพืชยืนตน้ท่ีพบไดท้ัว่
ประเทศ มีการน ามาใชเ้ป็นสมุนไพรรักษาอาการต่างๆ
ในต ารับยาไทยโบราณและต่างประเทศอาทิเช่น ต้น
และยางเป็นยาฝาดสมานแกบิ้ด ทอ้งเสีย ใบมีเยื่อเมือก
มากใช้เป็นยาฝาดสมาน  และแก้อาการอักเสบ การ
ระคายเคืองของผิวหนงั เป็นตน้ (Pradeepa et al., 2013; 
Bhowmick et al., 2014) ในปัจจุบันยงัมีหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ชดัเจนเก่ียวกบัการออกฤทธ์ิตา้นอกัเสบ
และสมานแผลของหมีเหม็นค่อนข้างน้อย ดังนั้ น
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีจะท าการศึกษาถึง
ฤทธ์ิตา้นอกัเสบและฤทธ์ิสมานแผลทั้งในสัตวท์ดลอง
และระดบัเซลลโ์ดยใชส้ารสกดั  80% เอธานอลของใบ
หมีเหม็น (MLE) เป็นสารทดสอบเพื่อยืนยนัถึงฤทธ์ิ
ตา้นอักเสบและสมานแผลของ MLE เพื่อเป็นข้อมูล
สนบัสนุนและส่งเสริมการน าไปใชใ้นงานสาธารณสุข
มูลฐาน  เพ่ือพัฒนาเป็นยาแก้ปวด ต้านอักเสบและ
สมานแผลท่ีมีผลข้างเคียงน้อย  และเป็นแนวทาง
ส าหรับท าการศึกษาต่อยอดเก่ียวกับผลของ MLE ต่อ
การอกัเสบและสมานแผลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาฤทธ์ิต้านอักเสบและสมานแผล
ของสารสกดัจากใบหมีเหมน็ (MLE) 

 

 

วธีิการวจิยั 
การเตรียมสารสกดั (MLE) 
เก็บใบหมีเหม็นจากบา้นหมอ้ ต. คูค  า อ. ซ า

สูง จ. ขอนแก่นเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 น ามาลา้ง
ในน ้ าสะอาดแลว้ผึ่งลมให้แห้ง น ามาหั่นและสับเป็น
ช้ินเล็กๆ แลว้น าไปอบให้แห้งในตูอ้บ อุณหภูมิ 50°C 
จนแห้งสนิท จากนั้นน าไปบดจนเป็นผงในเคร่ืองบด 
น าไปแช่สกดัในเอธานอล 80%  แลว้กรองเอาแต่น ้ าท่ี
สกัดได้โดยใช้กระดาษกรองเบอร์  1 ท าการสกัด
จนกว่าสารละลายนั้ นจะใส  จากนั้ นน าน ้ าท่ีผ่าน
กระดาษกรองไปท าการระเหยตัวท าละลายออกไป 
แลว้น าไป freeze dry จนได ้MLE ในรูปของแข็ง เก็บ
ไวใ้นภาชนะกนัความช้ืนและแสงท่ีอุณหภูมิ 4°C  เพื่อ
น าไปใชใ้นการทดลองต่อไป 

การเพาะเลีย้งเซลล์ (Cell culture) 
เพาะเล้ียงเซลลม์าโครฟาจ (RAW 264.7) ใน

อาหารเล้ียง RPMI-1640 ท่ีมีส่วนประกอบของ 10% 
Fetal Bovine Serum (FBS) 100 U/mL penicillin-
streptomycin และ 25 µg/mL amphotericin B จากนั้ น
น าไปเล้ียงใน CO2 incubator ท่ีมีปริมาณ CO2 อยู่ 5% 
อุณหภูมิ 37°C และท าการ sub-culture ทุกๆ 3-4 วนั 

เพาะเล้ียงเซลล์  human keratinocyte (HaCaT) 
ใ น  Dulbecco’s modified Eagles culture medium 
(DMEM) ท่ี เ ติ ม  10% FBS, 1% penicillin/ 
streptomycin, 1% glutamine, แ ล ะ  1% nonessential 
amino acids เล้ียงในตู ้อบ CO2 incubator ท่ีมี 5% CO2 
อุณหภูมิ 37°C และท าการ sub-culture ทุกๆ 7 วนั 

การศึกษาผลของ MLE ต่อ cell 
proliferation 
 เพาะเล้ียง HaCaT cell ในจานเพาะเล้ียงเซลล ์ 
96 หลุมในอาหารเล้ียงเซลล ์DMEM  โดยให้มีจ านวน
เซลล์ 1×105 เซลล์ต่อหลุม น าไปเล้ียงในตู ้อบ CO2 
incubator ท่ีมี CO2 อยู ่5%  อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 24
ชม. แลว้เปล่ียนอาหารเล้ียงเซลลเ์ป็น complete MCDB 
ท่ีไม่มี serum ท่ีเติม MLE ให้ได้ความเขม้ขน้ 1.5625, 
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3.125, 6.25, 12.5 และ 25 µg/mL ตามล าดับ โดยการ
ทดลองน้ีจะใช้ 10 % FBS เป็นสารมาตรฐาน น าไป
เล้ียงเซลล์ในตูอ้บ CO2 incubator เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
หลังจากนั้ นล้างเซลล์ด้วย phosphate buffer saline 
(PBS) แลว้เปล่ียนเป็นอาหารเล้ียงเซลล์ท่ีมีสาร MTT 
(0.5 mg/mL) น าไปบ่มในตู ้อบ  CO2 incubator เป็น
เวลา 3 ชัว่โมง จากนั้นเปล่ียนถ่ายอาหารเล้ียงเซลลอ์อก 
แล้ว เติม  50 µL DMSO เพื่ อละลายผ ลึก  formazan 
น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 550 นาโน
เมตร โดยใช้เคร่ือง microplate reader ค านวณค่า cell 
proliferation ของเซลล์ท่ีไดรั้บ MLE  ในรูปของ % of 
control  เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีได้รับเฉพาะ 
vehicle (0.5 % DMSO)  โดยให้กลุ่มควบคุม มีค่า cell 
viability เท่ากบั 100%  

การศึกษาความเป็นพษิของ MLE ต่อเซลล์
เพาะเลีย้งมาโครฟาจ (RAW 264.7) ด้วยวธีิ MTT 
assay (Jantaratnotai et al., 2006) 

เพาะเล้ียงเซลล์มาโครฟาจ  (RAW 264.7)   
ในจานเพาะเล้ียงเซลล ์ 96 หลุม  โดยให้มีปริมาณเซลล์
เท่ากบั 1×105 เซลลต์่อหลุม ในอาหารเล้ียงเซลล ์RPMI 
1640 จากนั้นน าไปเล้ียงใน CO2  incubator ท่ีมีปริมาณ 
CO2 อยู่ 5% อุณหภูมิ 37°C หลังจากครบ 24 ชั่วโมง 
เปล่ียนอาหารเล้ียงเซลล์ชนิดเดิมออก และเปล่ียนเป็น
อาหารเล้ียงเซลล์ท่ีมี MLE ละลายอยู่ในความเขม้ขน้
ต่ า ง ๆ  กั น   ( 12.5, 25, 50, 100 แ ล ะ  200 µg/mL 
ตามล าดับ) ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับเฉพาะ vehicle 
(0.5% DMSO) ท่ีใช้เป็นตัวท าละลาย MLE จากนั้ น
น าไปเล้ียงใน  CO2 incubator ท่ีมี CO2 อยู ่5% อุณหภูมิ 
37°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นตรวจสอบความ
มีชีวิตของเซลล์ (cell viability) ด้วยวิธี  MTT assay  
โดยดูดอาหารเล้ียงเซลล์ออกจากจานเพาะเล้ียง แล้ว
เปล่ียนเป็นอาหารเล้ียงเซลลท่ี์มีสาร MTT (0.5 mg/mL) 
ละลายอยู่ จากนั้ นน าไปบ่มใน CO2  incubator  เป็น
เวลา 30 นาที แลว้เปล่ียนถ่ายอาหารเล้ียงเซลลอ์อกจาก
จานเพาะเล้ียง จากนั้นเติม DMSO ปริมาณ 200 µL ต่อ
หลุม เพื่อละลายผลึก formazan  น าสารละลายไปวดัค่า

การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน   550 nm โดยใช้
เคร่ือง microplate reader  ค  านวณค่า cell viability ของ
เซลล์ท่ีได้รับ MLE เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดย
แสดงค่า  cell viability ในรูปของ % of control โดยให้
กลุ่มท่ีได้รับเฉพาะ vehicle มีค่า cell viability เท่ากับ 
100% 

การศึกษาผลของ MLE ต่อการยับยั้งการ
สร้าง Nitric oxide (NO) ภายในเซลล์เพาะเลีย้งมาโคร
ฟ า จ (RAW 264.7)  ที่ ถู ก ก ร ะ ตุ้ น ด้ ว ย ส า ร 
lipopolysaccharide (LPS) 

น าเซลลม์าโครฟาจ (RAW 264.7) มาเล้ียงใน
ถาดเพาะเล้ียงเซลล์ 96 หลุม ท่ี มีอาหารเล้ียงเซลล ์
RPMI 1640 โดยให้มีปริมาณเซลลเ์ท่ากบั 1×105 เซลล์
ต่อหลุมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ใน CO2 incubator ท่ี มี 
CO2 5% และอุณหภูมิ 37°C จากนั้นเปล่ียนอาหารเล้ียง
เซลลช์นิดเดิมออก และเปล่ียนเป็นอาหารเล้ียงเซลลท่ี์มี 
MLE ละลายอยู่ในความเข้มข้นต่างๆ กัน  (12.5, 25, 
50, 100 และ 200 µg/mL ตามล าดบั) ส่วนกลุ่มควบคุม
ได้รับเฉพาะสาร DMSO (0.5% v/v) ในการทดลองน้ี
จะใชส้าร L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME) 
ท่ีความเขม้ขน้     2 µM เป็นสารมาตรฐาน โดยในแต่
ละหลุมจะเติมสาร LPS ให้ไดค้วามเขม้ขน้สุดทา้ยใน
อาหารเล้ียงเซลล์เท่ากับ 100 ng/mL เพื่อกระตุ ้นการ
สร้าง NO จากเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase 
(iNOS) จากนั้นน าไปเล้ียงใน CO2 incubator เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง และท าการตรวจวดัปริมาณของ NO ท่ีสร้าง
ข้ึนจากเซลล์มาโครฟาจ ในรูปของ nitrite โดยน า
อาหารเล้ียงเซลล์มาท าปฏิกิริยากับ  Griess reagent 
จากนั้ นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
550 น าโน เมต ร  โด ยใช้ เค ร่ื อ ง  microplate reader 
เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มท่ีไดรั้บ MLE 
ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ กนักบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บเฉพาะ 
vehicle (0.5% DMSO) โดยค านวณค่าท่ีไดใ้นรูป % of 
control โดยให้กลุ่มควบคุม  มีปริมาณ nitrite เป็น 
100%  
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การเตรียมสัตว์ทดลอง 
ผู ้วิจัยได้รับอนุมัติให้ท าการทดลองใน

สัตวท์ดลองได้จากคณะกรรมการจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการเล้ียงและการใช้สัตว์เพ่ื องานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขท่ีการอนุมติั 
AEKKU 52/2556  

ใช้ห นู  mice ICR อ ายุ  4 สั ป ด าห์  เพ ศ ผู ้
น ้ าหนัก 20-30 กรัม ซ้ือจากศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาน ท่ี เล้ียง เป็นห้องเล้ียง
สัตวท์ดลองคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มี
การควบคุมอุณหภูมิ ท่ี 25°C และควบคุมความสว่าง-
มืด 12/12 ชั่วโมงในแต่ละวนั เปิดไฟจาก 6.00 น. ถึง 
18.00 น. ท่ีระดบัความช้ืน 70% ติดตั้งพดัลมดูดอากาศ
เพ่ือการถ่ายเทของอากาศ กรงท่ีเล้ียงจะปูรองดว้ยข้ีกบ
หนา 1 น้ิว เพ่ือใช้ดูดซับส่ิงปฏิกูล พกัสัตวท์ดลองไว้
ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ ให้น ้ าและอาหารให้ไวกิ้น
ตลอดเวลา เม่ือจะท าการทดลองสัตวท์ดลองจะถูกงด
น ้ าและอาหาร 1 คืน ก่อนท่ีจะท าการทดลอง เพ่ือลดผล
รบกวนการทดลองจากอาหารใหน้อ้ยท่ีสุด 

การศึกษาฤทธ์ิลดปวดโดยวธีิ Acetic acid-
induced writhing test  (Panthong et al., 2007)  

เป็นการทดสอบฤทธ์ิระงบัปวดท่ีสัมพนัธ์กบั
การอักเสบ (inflammatory analgesia) โดยจะท าการ
สงัเกตอาการท่ีหนูมีการบิดตวั เอาทอ้งถูแนบไปกบัพ้ืน 
และเหยียดขาหลังออก เรียกว่า  writhing response  
โดยท าการแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว แล้ว 
pretreat ด้วยสารท่ีจะทดสอบโดยการป้อนทางปาก 
โดยกลุ่มท่ี 1 จะไดรั้บ vehicle (15% Tween 20) กลุ่มท่ี 
2 ไดรั้บสารมาตรฐาน aspirin  (300 mg/kg)  กลุ่มท่ี 3-5 
จะได้รับ MLE ในขนาด  250, 500 และ 1,000 mg/kg 
ตามล าดบั หลงัจากนั้น 1 ชัว่โมง ท าการกระตุน้ให้หนู
ปวดโดยการฉีด 0.7 % acetic acid  (ปริมาณ 0.1 mL 
ต่อ 10 กรัมน ้ าหนักตวั) เขา้ท่ีช่องทอ้งหนู  แลว้บนัทึก
จ าน วนของ writhing response ท่ี เกิด ข้ึนหลังจาก
ช่วงเวลา 5 น าที แรก  เป็ น เวลา 30 น าที  ท าก าร
ค านวณหาค่าเฉล่ียของจ านวน writhing  response แลว้

จึงน าค่า % inhibition ของหนูกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัมา
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 

การศึกษาการลดการปวดโดยวิธี tail flick 
test  (ปณต ตั้งสุจริต และคณะ, 2549)  

เป็นการทดสอบฤทธ์ิระงบัปวดท่ีผ่านระบบ
ประสาทส่วนกลาง  โดยใชค้วามร้อนเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดความเจ็บปวด การท าการทดลองใชว้ิธีเอาหางหนู
จุ่มลงในน ้ าอุณหภูมิ 50oC และจบัเวลาท่ีหนูทนความ
ร้อนโดยไม่สะบดัหางหนี โดยหนูทั้งหมดจะไดรั้บการ
บันทึก response time ก่อนให้ยา และ หลงัให้ยา แบ่ง
หนู mice ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัวแลว้ pretreat 
ด้วยสารท่ีจะใช้ทดสอบ กลุ่มท่ี  1 และ 2 จะได้รับ 
vehicle (15% Tween 20)  ป้ อนท างป าก  และส าร
มาตรฐาน  tramadol (50 mg/kg ) ฉี ด เข้า ช่ อ งท้อ ง
ตามล าดบั กลุ่มท่ี 3-5 จะไดรั้บ MLE ความเขม้ขน้ 250, 
500, 1,000 mg/kg ป้อนทางปาก  หลังจากได้รับสาร
ทดสอบเป็นเวลา 60 นาทีจึงจบัเวลาท่ีหนูสามารถทน
น ้ าอุ่นท่ีหางไดก่้อนท่ีจะเกิด reflex สะบดัหางออก แลว้
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบแบบเฉียบพลนั
โ ด ย วิ ธี  Croton oil induced ear edema in mice  
(Gomig et al., 2008)  

เป็นการกระตุน้ให้เกิดการอกัเสบท่ีใบหูหนู  
โดยการทา croton oil ซ่ึ งเป็นสารท่ี ก่อให้ เกิดการ
อกัเสบแลว้เปรียบเทียบขนาดความหนาของใบหูหนู ท่ี
เวล า  3 ชั่ ว โม งห ลังจ ากท า  croton oil  ห นู  mice 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม ละ 6 ตัว กลุ่มท่ี  1 เป็นกลุ่ม
ควบคุมได้รับเฉพาะ DMSO 15 µL ทาใบหูซ้ายด้าน
นอก  กลุ่มท่ี 2 ได้รับสารมาตรฐาน prednisolone 10 
µg ท่ีละลายใน  DMSO 15 µL ทาใบหูซ้ายด้านนอก 
กลุ่มท่ี  3-5 จะได้รับ MLE ละลายใน DMSO ความ
เขม้ขน้ 250, 500, 1,000 µg/ear (15 µL) ทาท่ีใบหูซ้าย
ด้านนอก แล้วเหน่ียวน าการอักเสบ โดยใช้ 75 µg  
croton oil ใน DMSO 15 µL ทาท่ีหูด้านในข้างซ้าย 3 
ชัว่โมงถดัมาวดัความหนาของใบหูหนู โดยใช ้digital 
vernier caliper แล้วเปรียบเทียบค่าเฉล่ียขนาดของหู
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หนูท่ีบวมข้ึนของกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม 

การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบแบบเร้ือรังโดย
วธีิ Cotton pellet-induced granuloma in mice  
(Panthong et al., 2007)  

เป็นการทดสอบฤทธ์ิต้านการอักเสบแบบ
เร้ือรังโดยผ่าตดัฝังกอ้นส าลีเขา้ไปใตผ้ิวหนงัหนู การท่ี
น ้ าหนักของก้อนส าลีเพ่ิมข้ึนจะเป็นตัวว ัดถึงการ
อักเสบแบบเร้ือรัง  แบ่งหนู mice เพศผู ้ ออกเป็น 5 
ก ลุ่ม  ก ลุ่มละ 6 ตัว  จากนั้ นสลบหนูด้วยการฉีด 
pentobarbital sodium  (50 mg/kg) เข้าท างช่องท้อง 
และผ่าตัดเพ่ือเอาก้อนส าลีท่ีผ่านการ sterile น ้ าหนัก 
10±1 มิลลิกรัม ขนาด 0.5 cm ใส่เขา้ไปใตผ้ิวหนังของ
หนู โดยใช ้sterile technique หลงัจากนั้นกลุ่มท่ี 1 และ 
2 จ ะ ไ ด้ รั บ  vehicle (15% Tween 20) แ ล ะ ส า ร
มาตรฐาน  prednisolone (5 mg/kg)  ป้ อนท างป าก 
ตามล าดับ กลุ่มท่ี 3-5 ป้อน MLE ความเข้มข้น 250, 
500, 1,000 mg/kg โดยให้วนัละคร้ังทุกวนัเป็นเวลา  7 
วนั จากนั้นผ่าตดัเอากอ้นส าลีออกมาแลว้ท าให้แห้งท่ี
อุณหภูมิ 60°C หรือจนน ้ าหนกัคงท่ี เพ่ือท่ีจะดูน ้ าหนัก
แห้ง เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของน ้ าหนกักอ้นส าลีของหนู
กลุ่มควบคุมและกลุ่มท่ีไดรั้บ MLE  

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
เป รียบ เทียบความแตกต่ างของค่ าเฉ ล่ีย

ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองท่ีได้รับ MLE ท่ี
ความเขม้ขน้ต่างๆ กนัโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบ
ค ว าม แ ต กต่ าง ร ะห ว่ าง คู่ โ ด ย วิ ธี  Duncan’s test 
ก าหนดค่า  p < 0.05 จึงจะถือวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ผลการวจิยั 
 การศึกษา cell proliferation 
  ผลการศึกษาพบวา่ในกลุ่มท่ีไดรั้บ 10 % FBS 
(positive control) สามารถกระตุ ้น  proliferation ของ 
human keratinocyte cell ได ้221.67 % ซ่ึงแตกต่างจาก
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ  สารสกัด

หมีเหม็นนั้น สามารถเพ่ิม cell proliferation ไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยมีฤทธ์ิแรงกวา่ 10% FBS ในทุก
ความเข้มข้นของ MLE โดยท่ีความเข้มข้น  1.5625, 
3.125, 6.25, 12.5 และ 25 µg/ml สามารถกระตุ ้น cell 
proliferation  ไ ด้  248.04 %, 251.29 %, 253.26 %, 
243.77 %  และ 266.93 %  ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1  ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นความเข้มข้น
ต่ า งๆ  แ ล ะ  10 % FBS ต่ อ ก าร เพ่ิ ม  cell 
proliferation ข อ ง  human keratinocyte cell 
(HaCaT) ขอ้มูลแสดงในรูป mean ± SD (n = 
8) * p < 0.05 เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 

 
การศึกษาความเป็นพิษของ MLE ต่อเซลล์

เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ด้วยวิธี  MTT 
assay 
 เป็นการศึกษาความเป็นพิษของ MLE ต่อ
เซลล์ RAW 264.7 ก่อน ท่ีจะท าการทดสอบเซลล ์
RAW 264.7 เพ่ือหาความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีจะไม่
ท าให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง NO ต่อไป 
 ผลการศึกษาพบว่า  MLE ท่ี ขนาดความ
เขม้ขน้ของสารสกดั 12.5, 25, 50, 100 และ 200 µg/ml 
ไม่มีความป็นพิษต่อเซลลเ์พาะเล้ียงมาโครฟาจ (RAW 
264.7) โ ด ย มี  cell viability 114.15 %, 122.52 %, 
137.65 %, 162.15 % และ 203.77 %  เม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุมตามล าดบั และยงัมีแนวโน้มของ cell 
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viability ท่ีสูงข้ึนแปรไปตามขนาดของความเขม้ข้น
ของ MLE (ภาพท่ี 2) ดงันั้นจึงเลือกความเขม้ขน้เหล่าน้ี
มาใชใ้นการศึกษาฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง NO  
 

 
 

ภาพที่ 2  ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นท่ีความเขม้ขน้
ต่างๆ ต่อ cell viability ของเซลล์มาโครฟาจ 
(RAW 264.7)  ข้อมูลแสดงในรูป mean ± 
SD (n = 8) * p < 0.05 เปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม  
 
การศึกษาผลของ MLE ต่อการยับยั้งการ

สร้าง Nitric oxide (NO) 
 ผลการศึกษาพบว่าสาร L-NAME (2 µM) ท่ี
มีฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์ inducible nitric 
oxide synthase ( iNOS)  ท่ี ใ ช้ เ ป็ น ส าร ม าต ร ฐ าน 
สามารถยบัย ั้งการสร้าง NO ได้ 18.23% ซ่ึงแตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนกลุ่มท่ีได้รับ 
MLE พบวา่ท่ีขนาดความเขม้ขน้ของสารสกดั 12.5, 25, 
50, 100 และ 200 µg/ml สารสกัดหมีเหม็นสามารถ
ยบัย ั้งการสร้าง NO จากเซลลม์าโครฟาจ (RAW 264.7)  
เม่ือถูกกระตุ ้นด้วย LPS ได้อย่างมีนัยส าคัญ  โดย
สามารถยบัย ั้งได ้26.64 %, 31.30 %, 32.66 %, 37.15 % 
และ 53.93 % ตามล าดับ เม่ื อเป รียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม และยงัมีแนวโน้มของการยบัย ั้งการสร้าง NO 
ท่ีสูงข้ึนแปรไปตามขนาดของความเขม้ขน้ของ MLE 
ดงัภาพท่ี 3 

 
 

ภาพที ่3  ผลของสารสกดัใบหมีเหมน็ท่ีความเขม้ขน้
ต่างๆ ต่อการยบัย ั้งการสร้าง NO จากเซลลม์า
โครฟาจ (RAW 264.7)  ขอ้มูลแสดงในรูป 
mean ± SD ( n = 8)   * p < 0.05 เปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุม 

 
การศึกษาฤทธ์ิลดปวดโดยวธีิ  writhing test 
 ผลการศึกษาพบว่ายา aspirin (300 mg/kg)  

ท่ีใชเ้ป็นสารมาตรฐาน เน่ืองจากเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิลดปวด
ผ่านทางระบบประสาทรอบนอก สามารถลดจ านวน
คร้ังการเกิด writhing response ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัเม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บเฉพาะ vehicle (15 
% Tween 20)  โดยสามารถยบัย ั้งการเกิดได้ 96.39 % 
ในกลุ่มทดลองพบวา่ MLE ขนาด 250, 500 และ 1,000 
mg/kg สามารถยับย ั้ งการเกิด writhing response ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม โดยยบัย ั้งได ้36.39 %, 42.17 % และ 46.99 % 
ตามล าดับ โดยแปรผันตามความเข้มข้นของ  MLE 
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4  ผลของสารสกดัใบหมีเหมน็ ท่ีความเขม้ขน้

ต่างๆ ต่อการยบัย ั้ง writhing response ในหนู 
mice ท่ีถูกฉีด acetic acid เขา้ภายในช่องทอ้ง 
ขอ้มูลแสดงในรูป mean ± SD ( n = 6)            
* p < 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 

 
การศึกษาการลดการปวดโดยวิธี tail flick 

test 
 ผ ล ก ารท ด ส อบ พ บ ว่ าย า  tramadol (50 
mg/kg) ท่ีใชเ้ป็นสารมาตรฐาน เน่ืองจากเป็นยาท่ีมีฤทธ์ิ
ลดปวดผ่านทางระบบประสาทส่วนกลาง สามารถเพ่ิม
เวลาท่ีหนูทนความร้อนโดยไม่สะบดัหางหนี (tail flick 
latency time) ได้อย่างมีนัยส าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุมโดยสามารถเพ่ิมได้ 103.43 % ในกลุ่ม
ทดลองพบวา่ท่ีขนาด 250, 500 และ 1,000 mg/kg ไม่มี
ผลเพ่ิม tail flick latency time อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(ไม่ไดแ้สดงภาพประกอบ) 

การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบแบบเฉียบพลนั
โดยวธีิ Croton oil induced ear edema in mice  

ผลการทดสองพบว่ายา  prednisolone ท่ีใช้
เป็นสารมาตรฐาน เน่ืองจากมีฤทธ์ิลดการอกัเสบทั้ ง
แบบเฉียบพลนัและเร้ือรังไดดี้ สามารถลดการบวมของ
ใบหูหนูท่ีเพ่ิมข้ึนไดอ้ย่างมีนัยส าคญัเม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุม โดยสามารถยบัย ั้งการบวมได ้21.35 % 
ในกลุ่มทดลองพบวา่ MLE ในขนาดความเขม้ขน้ 250 
µg/ear  นั้นไม่สามารถลดการบวมของใบหูหนูไดอ้ยา่ง
มีนัยส าคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีควบคุม แต่ท่ี

ขนาด 500 และ 1,000 µg/ear นั้น MLE สามารถลดการ
บวมของใบหูหนูไดอ้ย่างมีนัยส าคญั โดยมีความแรง
แปรตามความเขม้ขน้ ซ่ึงสารสกดัหมีเหม็นขนาด 250, 
500 และ 1,000 µg/ear สามารถยบัย ั้งการบวมของหูได ้
16.15 %, 21.88 % และ 25.00 % ตามล าดับ ดังแสดง
ในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5  ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นท่ีความเขม้ขน้
ต่างๆ ต่อการบวมของใบหูหนู mice ท่ีไดรั้บ
สาร croton oil เป็น เวลา 3 ชั่วโมง ข้อมูล
แสดงในรูป  mean ± SD (n = 6)  * p < 0.05 
เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 

 
การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบแบบเร้ือรังโดย

วธีิ Cotton pellet-induced granuloma in mice 
ผ ล ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว่ า ย า  prednisolone (5 

mg/kg)  ท่ีใช้เป็นสารมาตรฐาน สามารถลดน ้ าหนัก
กอ้นส าลีท่ีเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั เม่ือเปรียบเทียบ
กบักลุ่มควบคุม โดยสามารถลดการเกิด granuloma ได ้
23.57 % ในกลุ่มทดลองพบว่า MLE ท่ีขนาดความ
เขม้ขน้ 250, 500 และ 1,000 mg/kg สามารถลดน ้ าหนกั
กอ้นส าลีท่ีเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดยสามารถลด
การเกิด granuloma ได้ 12.5 %, 15.52% และ 18.38 % 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความแรงแปรไปตามความเขม้ขน้ของ
สารสกดั ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6  ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นท่ีความเขม้ขน้

ต่างๆ ต่อการเกิด tissue granulation ภายใน
เวลา 7 วนัหลังจากผ่าตัดฝังก้อนส าลีลงใต้
ผิวหนังหนู ขอ้มูลแสดงในรูป mean ± SD     
(n = 6)  * p < 0.05 เป รียบ เที ยบกับก ลุ่ม
ควบคุม  

 
บทวจิารณ์ 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะใช ้80% เอธานอล 
ในการสกัดเน่ืองจากผลการศึกษาก่อนหน้าน้ีของ 
Nualkaew et al. (2012) พบว่าสารสกัดชั้นน ้ าของใบ
หมีเหม็นสามารถกระตุน้ cell proliferation ใน HaCaT 
cell ไดอ้ย่างมีนัยส าคญัและเห็นผลดีท่ีสุดในส่วนของ 
fraction ท่ีเป็นสารกลุ่ม non-polysaccharide ดงันั้นใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงเลือกใช ้80% เอธานอล ในการ
สกดัเพ่ือใหไ้ดท้ั้งสารในกลุ่ม non-polysaccharide และ
สารกลุ่ม phenolic compounds ซ่ึงอาจเป็นสารออก
ฤทธ์ิของใบหมีเหมน็มาทดสอบ 

ผลการทดสอบ cell proliferation พบว่าสาร
สกัดใบหมีเหม็นสามารถเพ่ิม cell proliferation ได้
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติโดยมีฤทธ์ิแรงกวา่ 10% FBS 
ท่ีใชเ้ป็นสารมาตรฐานในทุกความเขม้ขน้ท่ีใชท้ดสอบ 
แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของหมีเหมน็ท่ีจะน าไปใชใ้น
การสมานแผล 
  จากการศึกษาพบว่าสารสกัดใบหมีเหม็นมี
ฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้างสาร NO จากเซลล์มาโครฟาจได ้

อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึง NO นั้นจดัเป็นสารส่ือชนิดหน่ึงท่ี
มีความส าคัญในกระบวนการอักเสบ เน่ืองจากใน
กระบวนการอักเสบพบว่า NO จะถูกสร้างข้ึนใน
ปริมาณสูงมากจากการกระตุน้การท างานของเอนไซม ์
iNOS   

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่หมีเหมน็มี
สารเคมีกลุ่ม flavonoids ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพหลายชนิด
อาทิ เช่น  naringenin, naringin, kaempferol-3 and 7 -
glucosides, quercitin เป็นองค์ประกอบ (Devi, Meera, 
2010; Wang et al., 2010) สารกลุ่ม flavonoids เป็นสาร
ท่ีมีฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาท่ีหลากหลาย รวมไปถึงฤทธ์ิลด
ปวดและตา้นอกัเสบโดยการยบัย ั้งการสร้างสารส่ือท่ีมี
ความส าคัญในกระบวนการอักเสบ  (Di Carlo et al., 
1999) จากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ การลด
การสร้าง NO ของสารสกดัใบหมีเหม็นส่วนหน่ึงน่าจะ
เกิ ด จ า ก ฤ ท ธ์ิ ข อ ง ส าร ก ลุ่ ม  flavonoids ท่ี เ ป็ น
องค์ประกอบของสารสกัดเหล่าน้ี (Mu et al., 2001; 
Kanno et al., 2006; Ma et al., 2015) 
 ผลการทดสอบ writhing test แสดงใหเ้ห็นวา่
สารสกัดหมีเหม็นสามารถออกฤทธ์ิลดการปวดจาก
ระบบประสาทส่วนปลาย  (Peripheral analgesic) ซ่ึง
การฉีด acetic acid  เขา้ภายในช่องทอ้งหนู จะกระตุน้
ให้เกิดการสลายตัวของ  phospholipid  ของเน้ือเยื่อ
และท าให้เกิดการสร้างสารส่ือการอกัเสบตามมาเช่น 
serotonin, histamine, bradykinin, substance P แ ล ะ 
prostaglandins ท าให้เกิดการกระตุน้ปลายประสาทท า
ให้ รูสึกเจ็บปวดและส่งผลให้ เกิดอาการ writhing 
(Panthong et al., 2007)  ซ่ึงฤทธ์ิลดปวดของสารสกัด
หมีเหม็นส่วนหน่ึงน่าจะมีผลมาจากผลยบัย ั้งการสร้าง
สารส่ืออกัเสบเหล่าน้ี ซ่ึงมีรายงานวา่สารสกดั ethanol 
ของหมีเหม็นนั้นมีสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิลดปวด ตา้นอกัเสบ
อ า ทิ เ ช่ น  alkaloids, flavonoids, glycosides, tannins 
และ saponins ซ่ึงมีรายงานวา่มีฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้างสาร
เหล่าน้ีได้ (Pradeepa et al., 2013; Endale et al., 2013; 
Arct J, Pytkowska K, 2008)   
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การศึกษาฤทธ์ิต้านอักเสบแบบเฉียบพลัน
ดว้ยวิธี croton oil-induced ear edema เป็นการกระตุน้
ให้เกิดการบวมท่ีใบหูของหนูโดยการทา croton oil  
แสดงให้ เห็นว่าสารสกัดหมีเหม็นมีฤทธ์ิต้านการ
อกัเสบแบบเฉียบพลนั โดยสารสกดัความเขม้ขน้สูงสุด
ท่ีใช ้(1,000 µg/ear)  สามารถยบัย ั้งการบวมท่ีใบหูหนู
ได ้25% ซ่ึงยบัย ั้งไดดี้กว่าสารมาตรฐาน prednisolone 
(10 µg/ear) สาร croton oil จดัเป็นสารก่อความระคาย
เคืองต่อผิวหนัง โดยมีสารเคมีในกลุ่ม phorbal ester 
เป็นสารประกอบท่ีส าคญั  พบว่าเม่ือทา croton oil ลง
บนผิวหนังจะกระตุน้ให้เกิดปฏิกิริยาการอกัเสบแบบ
เฉียบพลนับริเวณท่ีสัมผสั โดยมีอาการ vasodilation, 
polymorphonuclear leukocyte infiltration ภายในเน่ือ
เยื่อ ท าให้เกิดอาการบวม  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี
เกิดผ่านการกระตุ ้นการท างานของ protein kinase C 
(PKC) ส่ งผลต่อ เน่ื องไปกระตุ ้นการท างานของ
เอนไซม์  phospholipase A2 เป็นผลท าให้ เกิดการ
เ พ่ิ ม ข้ึ น ข อ ง  arachidonic acid ซ่ึ ง ส า ร น้ี จ ะ ถู ก
เปล่ียนแปลงโดยเอนไซม์ cyclooxygenase  ท าให้การ
สร้างสาร leukotriene และ prostaglandin เพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีรายงานวิจัยท่ีพบว่าอาการบวมท่ีใบหู
หนูจาก croton oil มีความเก่ียวข้องกับการสร้างสาร 
NO เน่ืองจากพบวา่สาร L-Nω-nitroarginine (L-NN) ท่ี
มีฤทธ์ิเป็น iNOS inhibitor สามารถลดการบวมท่ีใบหู
หนูท่ีถูกเหน่ียวน าโดย croton oil ได้อย่างมีนัยส าคญั 
(Zuoqi et al., 2008) จากผลการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่
การท่ีสารสกดัหมีเหมน็มีฤทธ์ิลดการบวมท่ีใบหูหนูได้
นั้นคาดวา่อาจเกิดจากฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้างสาร NO ของ
สารสกัด  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาใน เซลล์
เพาะเล้ียงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ท่ีพบว่าสารสกัด
ใบหมีเหม็นสามารถลดการสร้างสาร NO ได้อย่างมี
นยัส าคญั 

ผลจากการศึกษาฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบแบบ
เร้ือรังโดยวิธี cotton pellet-induced granuloma in mice 
โดยการผา่ตดัเอากอ้นส าลีใส่เขา้ใตผ้ิวหนงัของหนูเพ่ือ
ท าให้ เน้ื อ เยื่อ เกิดการสะสมของเซลล์ในระบบ

ภูมิคุ ้มกัน (tissue granulation) เม่ือผ่าตัดเอาก้อนส าลี
ใส่เข้าใต้ผิวหนังของหนูจะท าให้เซลล์ macrophage 
และสารคดัหลัง่จากระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายเคล่ือน
เขา้มาสะสมในก้อนส าลี (Panthong et al., 2007)  ซ่ึง
การเกิด granuloma ในการอกัเสบแบบเร้ือรังน้ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสาร cytokine หลายชนิด เช่น interleukin-
1 (IL-1) และ tumor necrotic factor (TNF-α) เป็นต้น 
สารส่ือทั้ ง 2 ชนิดมีฤทธ์ิกระตุ ้น fibroblast มีผลเพ่ิม
จ านวน fibroblast กระตุ ้นการสร้างเส้นใย collagen 
และ ท าให้มีลิมโฟซัยต์เคล่ือนท่ีเข้าสู่บริเวณท่ีมีการ
อกัเสบมากข้ึน เป็นผลท าใหเ้กิด granuloma จากผลการ
ทดลองพบว่าสารสกัดใบหมีเหม็นทุกความเขม้ขน้ท่ี
ทดสอบสามารถลดการเกิด granuloma ได้อย่างมี
นัยส าคญั ซ่ึงฤทธ์ิส่วนหน่ึงอาจจะมีผลจากฤทธ์ิยบัย ั้ง
การสร้างสารส่ือ IL-1 หรือ TNF-α ของ flavonoids 
ในสารสกดั (Kanno et al., 2006; Endale et al., 2013)   
 
บทสรุป 
 ผลการวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่หมีเหมน็เป็นพืช
ท่ีมีศกัยภาพในการยบัย ั้งการอกัเสบและมีศกัยภาพใน
การกระตุน้การเจริญของเซลล์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการสมานแผล แต่กลไกการออกฤทธ์ิยงัไม่
สามารถทราบไดแ้น่ชดั  ซ่ึงตอ้งอาศยัการศึกษาเพ่ิมเติม
ต่อไปในเร่ืององค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธ์ิ
ของสารสกัดรวมทั้ งขอ้มูลการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
กลไกการยบัย ั้งการอักเสบและสมานแผลในระดับ
โมเลกุลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผลการยบัย ั้งการหลัง่สารส่ือ
การอกัเสบต่างๆ  การยบัย ั้งเอนไซม์ inducible nitric 
oxide synthase, lipoxygenase แ ล ะ  cyclooxygenase 
เป็นตน้  รวมทั้ งการศึกษาเพ่ือยืนยนัฤทธ์ิตา้นอกัเสบ
และสมานแผลในสัตวท์ดลองและในระดบัเซลล์โดย
วิธีอ่ืนๆ  ซ่ึงการทราบถึงกลไกการออกฤทธ์ิจะเป็น
ขอ้มูลส าคญัท่ียนืยนัถึงฤทธ์ิตา้นอกัเสบและสมานแผล
ของหมีเหม็น ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้น าไปใชเ้กิดความมัน่ใจ   
นอกจากนั้นยงัเป็นแนวทางท่ีจะน าหมีเหม็นไปผลิต
เป็นยาสมุนไพรหรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อีกทั้งจะ
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เป็นขอ้มูลสนับสนุนและส่งเสริมการน าหมีเหม็นไป
ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพฒันาเป็นยาตา้น
อกัเสบและสมานแผลท่ีมีผลขา้งเคียงนอ้ยต่อไป ซ่ึงจะ
เป็นการลดปัญหาทางสุขภาพของคนในชุมชน  ลด
ค่าใช้จ่ายด้าน สุขภาพ และเป็นการประหยัด เงิน
งบประมาณของชาติจากการซ้ือยาจากต่างประเทศ 
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