MMP4-1
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลของสารสกัดใบหมีเหม็น
Screening for Anti-inflammatory and Wound Healing Activities of Extract
from Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob. Leaves
พงศ์ปณต ร่ วมแก้ว (Phongpanot Ruamkaew)* ดร.นาฏศจี นวลแก้ว (Dr.Natsajee Nualkaew)**
ดร.ปราโมทย์ มหคุณากร (Dr.Pramote Mahakunakorn)**
บทคัดย่ อ
หมีเหม็น (Litsea glutinosa) เป็ นพืชสมุนไพรไทยที่อยูใ่ นวงศ์ Lauraceae ในตารายาสมุนไพรรายงานไว้วา่ มี
สรรพคุณเกี่ยวกับการแก้อกั เสบและเป็ นยาฝาดสมาน ในปั จจุบนั ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ชดั เจนเกี่ ยวกับการ
ออกฤทธิ์ตา้ นอักเสบและสมานแผลของหมีเหม็น ในการศึกษานี้ จึงใช้สารสกัด 80% เอทานอลจากส่วนใบของหมีเหม็น
เป็ นสารทดสอบการออกฤทธิ์ พบว่าใบหมี เหม็นมี ฤทธิ์ เพิ่ ม cell proliferation ของ human keratinocyte cell line และ
สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide ของเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7) เมื่อถูกกระตุน้ ด้วย lipopolysaccharide มีฤทธิ์
ระงับปวดที่สมั พันธ์กบั การอักเสบ ไม่มีฤทธิ์ระงับปวดที่ผา่ นระบบประสาทส่วนกลาง มีฤทธิ์ตา้ นอักเสบแบบเฉี ยบพลัน
และมีฤทธิ์ ต้านการอักเสบแบบเรื้ อรัง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหมีเหม็นเป็ นพืชที่มีศกั ภาพสู งในการที่จะนามาใช้
เป็ นสมุนไพรในการต้านอักเสบและสมานแผล
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 antiinflammatory activity. This study has shown that LG has a high potential to be used as a herb for anti-inflammation
and wound healing.
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MMP4-2
บทนา

วิธีการวิจยั
การเตรียมสารสกัด (MLE)
เก็บใบหมีเหม็นจากบ้านหม้อ ต. คูคา อ. ซา
สูง จ. ขอนแก่นเมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2555 นามาล้าง
ในน้ าสะอาดแล้วผึ่งลมให้แห้ง นามาหั่นและสับเป็ น
ชิ้นเล็กๆ แล้วนาไปอบให้แห้งในตูอ้ บ อุณหภูมิ 50°C
จนแห้งสนิ ท จากนั้นนาไปบดจนเป็ นผงในเครื่ องบด
นาไปแช่สกัดในเอธานอล 80% แล้วกรองเอาแต่น้ าที่
สกัด ได้โ ดยใช้ ก ระดาษกรองเบอร์ 1 ท าการสกั ด
จนกว่ า สารละลายนั้ นจะใส จากนั้ นน าน้ าที่ ผ่ า น
กระดาษกรองไปท าการระเหยตัวท าละลายออกไป
แล้วนาไป freeze dry จนได้ MLE ในรู ปของแข็ง เก็บ
ไว้ในภาชนะกันความชื้นและแสงที่อุณหภูมิ 4°C เพื่อ
นาไปใช้ในการทดลองต่อไป
การเพาะเลีย้ งเซลล์ (Cell culture)
เพาะเลี้ยงเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7) ใน
อาหารเลี้ ย ง RPMI-1640 ที่ มี ส่ ว นประกอบของ 10%
Fetal Bovine Serum (FBS) 100 U/mL penicillinstreptomycin และ 25 µg/mL amphotericin B จากนั้ น
นาไปเลี้ ยงใน CO2 incubator ที่ มี ป ริ มาณ CO2 อยู่ 5%
อุณหภูมิ 37°C และทาการ sub-culture ทุกๆ 3-4 วัน
เพาะเลี้ ยงเซลล์ human keratinocyte (HaCaT)
ใ น Dulbecco’s modified Eagles culture medium
(DMEM) ที่ เ ติ ม 10% FBS, 1% penicillin/
streptomycin, 1% glutamine, แ ล ะ 1% nonessential
amino acids เลี้ ยงในตู ้อ บ CO2 incubator ที่ มี 5% CO2
อุณหภูมิ 37°C และทาการ sub-culture ทุกๆ 7 วัน
การศึกษาผลของ MLE ต่ อ cell
proliferation
เพาะเลี้ยง HaCaT cell ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์
96 หลุมในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM โดยให้มีจานวน
เซลล์ 1×105 เซลล์ต่ อ หลุ ม น าไปเลี้ ยงในตู ้อ บ CO2
incubator ที่มี CO2 อยู่ 5% อุณหภูมิ 37°C เป็ นเวลา 24
ชม. แล้วเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์เป็ น complete MCDB
ที่ ไม่มี serum ที่ เติ ม MLE ให้ได้ความเข้มข้น 1.5625,

พืชสมุนไพรหลายชนิ ดเป็ นแหล่งของยาแผน
ปั จจุบนั ที่สาคัญ เนื่ องจากพืชสมุนไพรนั้นมีสารสาคัญ
หลายชนิ ด ที่ ใ ห้ ฤ ทธิ์ ที่ ห ลากหลายโดยเฉพาะพื ช
สมุ น ไพรที่ มี ส ารประกอบจ าพวก alkaloids หรื อ
flavonoids ซึ่ งมี ฤ ทธิ์ ที่ ห ลากหลายรวมทั้ งการต้า น
อักเสบและสมานแผล ในปั จจุบนั การใช้พืชสมุนไพร
เป็ นยารั ก ษาโรคนั้น เป็ นที่ นิ ย มมากขึ้ น เนื่ อ งจากพื ช
สมุนไพรนั้นมีราคาถูกกว่ายาแผนปั จจุบนั และบางชนิด
ให้ ผ ลการรั ก ษาที่ ดี ก ว่ า ยาแผนปั จจุ บั น และยัง มี
ผลข้างเคียงต่า แต่ยงั มีพืชสมุนไพรหลายชนิ ดที่ยงั ขาด
การศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ายื น ยัน ผลการรั ก ษา
หมีเหม็น (Litsea glutinosa) เป็ นพืชยืนต้นที่ พบได้ทว่ั
ประเทศ มีการนามาใช้เป็ นสมุนไพรรักษาอาการต่างๆ
ในตารั บยาไทยโบราณและต่างประเทศอาทิ เช่ น ต้น
และยางเป็ นยาฝาดสมานแก้บิด ท้องเสี ย ใบมีเยื่อเมือก
มากใช้เป็ นยาฝาดสมาน และแก้อ าการอักเสบ การ
ระคายเคืองของผิวหนัง เป็ นต้น (Pradeepa et al., 2013;
Bhowmick et al., 2014) ในปั จจุ บัน ยังมี ห ลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ชดั เจนเกี่ ยวกับการออกฤทธิ์ ต้านอักเสบ
และสมานแผลของหมี เหม็ น ค่ อ นข้า งน้ อ ย ดัง นั้ น
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นที่ จะทาการศึ กษาถึ ง
ฤทธิ์ ต้านอักเสบและฤทธิ์ สมานแผลทั้งในสัตว์ทดลอง
และระดับเซลล์โดยใช้สารสกัด 80% เอธานอลของใบ
หมี เหม็น (MLE) เป็ นสารทดสอบเพื่ อ ยืน ยัน ถึ งฤทธิ์
ต้านอักเสบและสมานแผลของ MLE เพื่ อ เป็ นข้อมู ล
สนับสนุนและส่ งเสริ มการนาไปใช้ในงานสาธารณสุ ข
มู ล ฐาน เพื่ อ พัฒ นาเป็ นยาแก้ป วด ต้า นอัก เสบและ
สมานแผลที่ มี ผ ลข้า งเคี ย งน้ อ ย และเป็ นแนวทาง
สาหรับทาการศึ กษาต่อยอดเกี่ ยวกับผลของ MLE ต่อ
การอักเสบและสมานแผลต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ต้านอัก เสบและสมานแผล
ของสารสกัดจากใบหมีเหม็น (MLE)

- 752 -

MMP4-3
3.125, 6.25, 12.5 และ 25 µg/mL ตามล าดับ โดยการ
ทดลองนี้ จะใช้ 10 % FBS เป็ นสารมาตรฐาน น าไป
เลี้ ยงเซลล์ในตูอ้ บ CO2 incubator เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
หลั ง จากนั้ นล้ า งเซลล์ ด้ ว ย phosphate buffer saline
(PBS) แล้วเปลี่ ยนเป็ นอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสาร MTT
(0.5 mg/mL) น าไปบ่ ม ในตู ้ อ บ CO2 incubator เป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมง จากนั้นเปลี่ยนถ่ายอาหารเลี้ยงเซลล์ออก
แล้ ว เติ ม 50 µL DMSO เพื่ อ ละลายผลึ ก formazan
นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 550 นาโน
เมตร โดยใช้เครื่ อง microplate reader คานวณค่ า cell
proliferation ของเซลล์ที่ได้รับ MLE ในรู ปของ % of
control เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้รั บ เฉพาะ
vehicle (0.5 % DMSO) โดยให้กลุ่มควบคุ ม มี ค่า cell
viability เท่ากับ 100%
การศึกษาความเป็ นพิษของ MLE ต่ อเซลล์
เพาะเลีย้ งมาโครฟาจ (RAW 264.7) ด้ วยวิธี MTT
assay (Jantaratnotai et al., 2006)
เพาะเลี้ ยงเซลล์ ม าโครฟาจ (RAW 264.7)
ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ 96 หลุม โดยให้มีปริ มาณเซลล์
เท่ากับ 1×105 เซลล์ต่อหลุม ในอาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI
1640 จากนั้นนาไปเลี้ยงใน CO2 incubator ที่มีปริ มาณ
CO2 อยู่ 5% อุ ณ หภู มิ 37°C หลังจากครบ 24 ชั่วโมง
เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิ ดเดิ มออก และเปลี่ยนเป็ น
อาหารเลี้ยงเซลล์ที่ มี MLE ละลายอยู่ในความเข้มข้น
ต่ า ง ๆ กั น ( 12.5, 25, 50, 100 แ ล ะ 200 µg/mL
ตามล าดับ ) ส่ ว นกลุ่ ม ควบคุ ม ได้รั บ เฉพาะ vehicle
(0.5% DMSO) ที่ ใ ช้เป็ นตัว ท าละลาย MLE จากนั้ น
นาไปเลี้ยงใน CO2 incubator ที่มี CO2 อยู่ 5% อุณหภูมิ
37°C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นตรวจสอบความ
มี ชี วิ ต ของเซลล์ (cell viability) ด้ ว ยวิ ธี MTT assay
โดยดู ดอาหารเลี้ ยงเซลล์ออกจากจานเพาะเลี้ ยง แล้ว
เปลี่ยนเป็ นอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสาร MTT (0.5 mg/mL)
ละลายอยู่ จากนั้น น าไปบ่ ม ใน CO2 incubator เป็ น
เวลา 30 นาที แล้วเปลี่ยนถ่ายอาหารเลี้ยงเซลล์ออกจาก
จานเพาะเลี้ยง จากนั้นเติม DMSO ปริ มาณ 200 µL ต่อ
หลุม เพื่อละลายผลึก formazan นาสารละลายไปวัดค่า

การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 550 nm โดยใช้
เครื่ อง microplate reader คานวณค่า cell viability ของ
เซลล์ที่ได้รับ MLE เปรี ยบเที ยบกับกลุ่มควบคุ ม โดย
แสดงค่า cell viability ในรู ปของ % of control โดยให้
กลุ่ ม ที่ ได้รั บ เฉพาะ vehicle มี ค่ า cell viability เท่ ากับ
100%
การศึ ก ษาผลของ MLE ต่ อ การยั บ ยั้ ง การ
สร้ าง Nitric oxide (NO) ภายในเซลล์ เพาะเลีย้ งมาโคร
ฟ า จ ( RAW 264.7) ที่ ถู ก ก ร ะ ตุ้ น ด้ ว ย ส า ร
lipopolysaccharide (LPS)
นาเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7) มาเลี้ยงใน
ถาดเพาะเลี้ ยงเซลล์ 96 หลุ ม ที่ มี อ าหารเลี้ ยงเซลล์
RPMI 1640 โดยให้มีปริ มาณเซลล์เท่ากับ 1×105 เซลล์
ต่ อ หลุ ม เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง ใน CO2 incubator ที่ มี
CO2 5% และอุณหภูมิ 37°C จากนั้นเปลี่ยนอาหารเลี้ยง
เซลล์ชนิดเดิมออก และเปลี่ยนเป็ นอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี
MLE ละลายอยู่ในความเข้ม ข้น ต่ างๆ กัน (12.5, 25,
50, 100 และ 200 µg/mL ตามลาดับ) ส่ วนกลุ่มควบคุม
ได้รับเฉพาะสาร DMSO (0.5% v/v) ในการทดลองนี้
จะใช้สาร L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME)
ที่ ความเข้มข้น 2 µM เป็ นสารมาตรฐาน โดยในแต่
ละหลุมจะเติมสาร LPS ให้ได้ความเข้มข้นสุ ดท้ายใน
อาหารเลี้ ย งเซลล์เท่ ากับ 100 ng/mL เพื่ อ กระตุ ้น การ
สร้าง NO จากเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase
(iNOS) จากนั้นนาไปเลี้ยงใน CO2 incubator เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง และทาการตรวจวัดปริ มาณของ NO ที่สร้าง
ขึ้ นจากเซลล์ ม าโครฟาจ ในรู ป ของ nitrite โดยน า
อาหารเลี้ ยงเซลล์ ม าท าปฏิ กิ ริ ยากั บ Griess reagent
จากนั้น น าไปวัด ค่ าการดู ดกลื น แสงที่ ความยาวคลื่ น
550 น าโน เม ต ร โด ยใช้ เ ค รื่ อ ง microplate reader
เปรี ยบเทียบค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มที่ ได้รับ MLE
ที่ความเข้มข้นต่างๆ กันกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะ
vehicle (0.5% DMSO) โดยคานวณค่าที่ ได้ในรู ป % of
control โดยให้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม มี ป ริ มาณ nitrite เป็ น
100%
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MMP4-4
จึงนาค่า % inhibition ของหนู กลุ่มที่ ได้รับสารสกัดมา
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
การศึ ก ษาการลดการปวดโดยวิธี tail flick
test (ปณต ตั้งสุจริ ต และคณะ, 2549)
เป็ นการทดสอบฤทธิ์ ระงับปวดที่ ผ่านระบบ
ประสาทส่วนกลาง โดยใช้ความร้อนเป็ นตัวกระตุน้ ให้
เกิ ดความเจ็บปวด การทาการทดลองใช้วิธีเอาหางหนู
จุ่มลงในน้ าอุณหภูมิ 50oC และจับเวลาที่ หนู ทนความ
ร้อนโดยไม่สะบัดหางหนี โดยหนูท้ งั หมดจะได้รับการ
บันทึ ก response time ก่ อนให้ยา และ หลังให้ยา แบ่ ง
หนู mice ออกเป็ น 5 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 6 ตัวแล้ว pretreat
ด้ว ยสารที่ จ ะใช้ท ดสอบ กลุ่ ม ที่ 1 และ 2 จะได้รั บ
vehicle (15% Tween 20) ป้ อ น ท างป าก และส าร
มาต รฐาน tramadol (50 mg/kg ) ฉี ดเข้ า ช่ องท้ อ ง
ตามลาดับ กลุ่มที่ 3-5 จะได้รับ MLE ความเข้มข้น 250,
500, 1,000 mg/kg ป้ อ นทางปาก หลังจากได้รั บ สาร
ทดสอบเป็ นเวลา 60 นาที จึงจับเวลาที่ หนู สามารถทน
น้ าอุ่นที่หางได้ก่อนที่จะเกิด reflex สะบัดหางออก แล้ว
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลัน
โ ด ย วิ ธี Croton oil induced ear edema in mice
(Gomig et al., 2008)
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการอักเสบที่ ใบหู หนู
โดยการทา croton oil ซึ่ งเป็ นสารที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
อักเสบแล้วเปรี ยบเทียบขนาดความหนาของใบหูหนู ที่
เวล า 3 ชั่ ว โม งห ลั ง จ าก ท า croton oil ห นู mice
แบ่ ง เป็ น 5 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 6 ตัว กลุ่ ม ที่ 1 เป็ นกลุ่ ม
ควบคุ ม ได้รั บ เฉพาะ DMSO 15 µL ทาใบหู ซ้ายด้าน
นอก กลุ่ ม ที่ 2 ได้รั บ สารมาตรฐาน prednisolone 10
µg ที่ ล ะลายใน DMSO 15 µL ทาใบหู ซ้ ายด้านนอก
กลุ่ ม ที่ 3-5 จะได้ รั บ MLE ละลายใน DMSO ความ
เข้มข้น 250, 500, 1,000 µg/ear (15 µL) ทาที่ ใบหู ซ้าย
ด้านนอก แล้ว เหนี่ ย วน าการอัก เสบ โดยใช้ 75 µg
croton oil ใน DMSO 15 µL ทาที่ หู ด้านในข้างซ้าย 3
ชัว่ โมงถัดมาวัดความหนาของใบหู หนู โดยใช้ digital
vernier caliper แล้ว เปรี ย บเที ยบค่ าเฉลี่ ย ขนาดของหู

การเตรียมสัตว์ ทดลอง
ผู ้วิ จั ย ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ท าการทดลองใน
สัต ว์ท ดลองได้จ ากคณะกรรมการจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการเลี้ ยงและการใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เลขที่ การอนุ มตั ิ
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ใช้ ห นู mice ICR อ ายุ 4 สั ป ด าห์ เพ ศ ผู ้
น้ าหนัก 20-30 กรัม ซื้ อจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่ งชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล สถานที่ เลี้ ยงเป็ นห้ อ งเลี้ ยง
สัตว์ทดลองคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
การควบคุมอุณหภูมิ ที่ 25°C และควบคุมความสว่างมื ด 12/12 ชั่วโมงในแต่ละวัน เปิ ดไฟจาก 6.00 น. ถึ ง
18.00 น. ที่ระดับความชื้น 70% ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
เพื่อการถ่ายเทของอากาศ กรงที่เลี้ยงจะปูรองด้วยขี้กบ
หนา 1 นิ้ ว เพื่ อใช้ดูดซับสิ่ งปฏิ กูล พักสัตว์ทดลองไว้
ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ ให้น้ าและอาหารให้ไว้กิน
ตลอดเวลา เมื่อจะทาการทดลองสัตว์ทดลองจะถูกงด
น้ าและอาหาร 1 คืน ก่อนที่จะทาการทดลอง เพื่อลดผล
รบกวนการทดลองจากอาหารให้นอ้ ยที่สุด
การศึกษาฤทธิ์ลดปวดโดยวิธี Acetic acidinduced writhing test (Panthong et al., 2007)
เป็ นการทดสอบฤทธิ์ ระงับปวดที่สัมพันธ์กบั
การอัก เสบ (inflammatory analgesia) โดยจะท าการ
สังเกตอาการที่หนูมีการบิดตัว เอาท้องถูแนบไปกับพื้น
และเหยี ย ดขาหลัง ออก เรี ยกว่ า writhing response
โดยท าการแบ่ ง หนู อ อกเป็ น 5 กลุ่ ม ๆ ละ 6 ตัว แล้ว
pretreat ด้วยสารที่ จ ะทดสอบโดยการป้ อ นทางปาก
โดยกลุ่มที่ 1 จะได้รับ vehicle (15% Tween 20) กลุ่มที่
2 ได้รับสารมาตรฐาน aspirin (300 mg/kg) กลุ่มที่ 3-5
จะได้รับ MLE ในขนาด 250, 500 และ 1,000 mg/kg
ตามลาดับ หลังจากนั้น 1 ชัว่ โมง ทาการกระตุน้ ให้หนู
ปวดโดยการฉี ด 0.7 % acetic acid (ปริ ม าณ 0.1 mL
ต่อ 10 กรัมน้ าหนักตัว) เข้าที่ ช่องท้องหนู แล้วบันทึ ก
จ าน วน ของ writhing response ที่ เกิ ดขึ้ น ห ลั ง จาก
ช่ วงเวลา 5 น าที แรก เป็ น เวลา 30 น าที ท าการ
คานวณหาค่าเฉลี่ยของจานวน writhing response แล้ว
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หนู ที่บวมขึ้น ของกลุ่มที่ ได้รับสารสกัดเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุม
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเรื้อรังโดย
วิธี Cotton pellet-induced granuloma in mice
(Panthong et al., 2007)
เป็ นการทดสอบฤทธิ์ ต้านการอัก เสบแบบ
เรื้ อรังโดยผ่าตัดฝังก้อนสาลีเข้าไปใต้ผิวหนังหนู การที่
น้ าหนั ก ของก้ อ นส าลี เพิ่ ม ขึ้ นจะเป็ นตัว วัด ถึ ง การ
อัก เสบแบบเรื้ อรั ง แบ่ ง หนู mice เพศผู ้ ออกเป็ น 5
กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 6 ตั ว จากนั้ นสลบหนู ด้ ว ยการฉี ด
pentobarbital sodium (50 mg/kg) เข้ า ท างช่ อ งท้ อ ง
และผ่าตัดเพื่ อเอาก้อนส าลี ที่ ผ่านการ sterile น้ าหนัก
10±1 มิลลิกรัม ขนาด 0.5 cm ใส่ เข้าไปใต้ผิวหนังของ
หนู โดยใช้ sterile technique หลังจากนั้นกลุ่มที่ 1 และ
2 จ ะ ไ ด้ รั บ vehicle (15% Tween 20) แ ล ะ ส า ร
มาต รฐาน prednisolone (5 mg/kg) ป้ อ น ท างป าก
ตามล าดับ กลุ่ ม ที่ 3-5 ป้ อ น MLE ความเข้ม ข้น 250,
500, 1,000 mg/kg โดยให้วนั ละครั้งทุกวันเป็ นเวลา 7
วัน จากนั้นผ่าตัดเอาก้อนสาลีออกมาแล้วทาให้แห้งที่
อุณหภูมิ 60°C หรื อจนน้ าหนักคงที่ เพื่อที่จะดูน้ าหนัก
แห้ง เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของน้ าหนักก้อนสาลีของหนู
กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ MLE
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
ระหว่างกลุ่มควบคุ มกับ กลุ่มทดลองที่ ได้รับ MLE ที่
ความเข้มข้นต่างๆ กันโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบ
ค ว าม แ ต ก ต่ างร ะ ห ว่ า ง คู่ โ ด ย วิ ธี Duncan’s test
กาหนดค่า p < 0.05 จึงจะถือว่ามีนยั สาคัญทางสถิติ

หมีเหม็นนั้น สามารถเพิ่ม cell proliferation ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยมีฤทธิ์แรงกว่า 10% FBS ในทุก
ความเข้ม ข้น ของ MLE โดยที่ ค วามเข้ม ข้น 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 % ตามลาดับ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ผลของสารสกัด ใบหมี เหม็ น ความเข้ม ข้น
ต่ าง ๆ แ ล ะ 10 % FBS ต่ อ ก าร เพิ่ ม cell
proliferation ข อ ง human keratinocyte cell
(HaCaT) ข้อมูลแสดงในรู ป mean ± SD (n =
8) * p < 0.05 เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
การศึ กษาความเป็ นพิษของ MLE ต่ อเซลล์
เพาะเลี้ ย งมาโครฟาจ (RAW 264.7) ด้ วยวิ ธี MTT
assay
เป็ นการศึ ก ษาความเป็ นพิ ษ ของ MLE ต่ อ
เซลล์ RAW 264.7 ก่ อ นที่ จ ะท าการทดสอบเซลล์
RAW 264.7 เพื่อหาความเข้มข้นของสารสกัดที่ จะไม่
ทาให้เกิ ด ความเป็ นพิ ษ ต่ อเซลล์ เพื่ อน าไปใช้ในการ
ทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้าง NO ต่อไป
ผลการศึ ก ษาพบว่ า MLE ที่ ขนาดความ
เข้มข้นของสารสกัด 12.5, 25, 50, 100 และ 200 µg/ml
ไม่มีความป็ นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW
264.7) โ ด ย มี cell viability 114.15 %, 122.52 %,
137.65 %, 162.15 % และ 203.77 % เมื่ อเปรี ยบเที ยบ
กับกลุ่มควบคุมตามลาดับ และยังมีแนวโน้มของ cell

ผลการวิจยั
การศึกษา cell proliferation
ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที่ได้รับ 10 % FBS
(positive control) สามารถกระตุ ้น proliferation ของ
human keratinocyte cell ได้ 221.67 % ซึ่ งแตกต่างจาก
กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ สารสกั ด
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viability ที่ สู งขึ้ น แปรไปตามขนาดของความเข้ม ข้น
ของ MLE (ภาพที่ 2) ดังนั้นจึงเลือกความเข้มข้นเหล่านี้
มาใช้ในการศึกษาฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้าง NO

ภาพที่ 3 ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นที่ความเข้มข้น
ต่างๆ ต่อการยับยั้งการสร้าง NO จากเซลล์มา
โครฟาจ (RAW 264.7) ข้อมูลแสดงในรู ป
mean ± SD ( n = 8) * p < 0.05 เปรี ยบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม

ภาพที่ 2 ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นที่ ความเข้มข้น
ต่างๆ ต่อ cell viability ของเซลล์มาโครฟาจ
(RAW 264.7) ข้ อ มู ล แสดงในรู ป mean ±
SD (n = 8) * p < 0.05 เปรี ยบเที ย บกับ กลุ่ ม
ควบคุม

การศึกษาฤทธิ์ลดปวดโดยวิธี writhing test
ผลการศึ ก ษาพบว่ายา aspirin (300 mg/kg)
ที่ใช้เป็ นสารมาตรฐาน เนื่องจากเป็ นยาที่มีฤทธิ์ ลดปวด
ผ่านทางระบบประสาทรอบนอก สามารถลดจานวน
ครั้งการเกิ ด writhing response ได้อย่างมีนยั สาคัญเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับเฉพาะ vehicle (15
% Tween 20) โดยสามารถยับ ยั้งการเกิ ดได้ 96.39 %
ในกลุ่มทดลองพบว่า MLE ขนาด 250, 500 และ 1,000
mg/kg สามารถยับ ยั้ง การเกิ ด writhing response ได้
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม
ควบคุม โดยยับยั้งได้ 36.39 %, 42.17 % และ 46.99 %
ตามล าดับ โดยแปรผัน ตามความเข้ม ข้น ของ MLE
อย่างมี นัย ส าคัญ (p<0.05) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม
ควบคุม ดังแสดงในภาพที่ 4

การศึ ก ษาผลของ MLE ต่ อ การยั บ ยั้ ง การ
สร้ าง Nitric oxide (NO)
ผลการศึ กษาพบว่าสาร L-NAME (2 µM) ที่
มี ฤ ทธิ์ ยับ ยั้ง การท างานของเอนไซม์ inducible nitric
oxide synthase (iNOS) ที่ ใ ช้ เป็ น ส าร ม าต ร ฐ าน
สามารถยับ ยั้งการสร้ าง NO ได้ 18.23% ซึ่ งแตกต่ า ง
จากกลุ่ ม ควบคุ ม อย่างมี นัย ส าคัญ ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ
MLE พบว่าที่ขนาดความเข้มข้นของสารสกัด 12.5, 25,
50, 100 และ 200 µg/ml สารสกัด หมี เหม็ น สามารถ
ยับยั้งการสร้าง NO จากเซลล์มาโครฟาจ (RAW 264.7)
เมื่ อ ถู ก กระตุ ้น ด้ ว ย LPS ได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ โดย
สามารถยับยั้งได้ 26.64 %, 31.30 %, 32.66 %, 37.15 %
และ 53.93 % ตามล าดั บ เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ กลุ่ ม
ควบคุม และยังมีแนวโน้มของการยับยั้งการสร้าง NO
ที่ สูงขึ้นแปรไปตามขนาดของความเข้มข้นของ MLE
ดังภาพที่ 3
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ขนาด 500 และ 1,000 µg/ear นั้น MLE สามารถลดการ
บวมของใบหู หนู ได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีความแรง
แปรตามความเข้มข้น ซึ่งสารสกัดหมีเหม็นขนาด 250,
500 และ 1,000 µg/ear สามารถยับยั้งการบวมของหู ได้
16.15 %, 21.88 % และ 25.00 % ตามล าดับ ดัง แสดง
ในภาพที่ 5

ภาพที่ 4 ผลของสารสกัดใบหมีเหม็น ที่ความเข้มข้น
ต่างๆ ต่อการยับยั้ง writhing response ในหนู
mice ที่ถูกฉี ด acetic acid เข้าภายในช่องท้อง
ข้อมูลแสดงในรู ป mean ± SD ( n = 6)
* p < 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม
การศึ ก ษาการลดการปวดโดยวิธี tail flick
test

ภาพที่ 5 ผลของสารสกัดใบหมีเหม็น ที่ ความเข้มข้น
ต่างๆ ต่อการบวมของใบหู หนู mice ที่ได้รับ
สาร croton oil เป็ นเวลา 3 ชั่ ว โมง ข้ อ มู ล
แสดงในรู ป mean ± SD (n = 6) * p < 0.05
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม

ผ ล ก าร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ย า tramadol (50
mg/kg) ที่ใช้เป็ นสารมาตรฐาน เนื่องจากเป็ นยาที่มีฤทธิ์
ลดปวดผ่านทางระบบประสาทส่วนกลาง สามารถเพิ่ม
เวลาที่หนูทนความร้อนโดยไม่สะบัดหางหนี (tail flick
latency time) ได้อย่างมี นัยส าคัญ เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ
กลุ่ ม ควบคุ ม โดยสามารถเพิ่ ม ได้ 103.43 % ในกลุ่ ม
ทดลองพบว่าที่ขนาด 250, 500 และ 1,000 mg/kg ไม่มี
ผลเพิ่ม tail flick latency time อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(ไม่ได้แสดงภาพประกอบ)
การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลัน
โดยวิธี Croton oil induced ear edema in mice
ผลการทดสองพบว่ายา prednisolone ที่ ใ ช้
เป็ นสารมาตรฐาน เนื่ อ งจากมี ฤ ทธิ์ ลดการอักเสบทั้ง
แบบเฉี ยบพลันและเรื้ อรังได้ดี สามารถลดการบวมของ
ใบหู หนู ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญเมื่ อเปรี ยบเที ยบ
กับกลุม่ ควบคุม โดยสามารถยับยั้งการบวมได้ 21.35 %
ในกลุ่มทดลองพบว่า MLE ในขนาดความเข้มข้น 250
µg/ear นั้นไม่สามารถลดการบวมของใบหู หนูได้อย่าง
มี นัย สาคัญ เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ กลุ่ ม ที่ ค วบคุ ม แต่ ที่

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเรื้อรังโดย
วิธี Cotton pellet-induced granuloma in mice
ผ ล ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว่ าย า prednisolone (5
mg/kg) ที่ ใช้เป็ นสารมาตรฐาน สามารถลดน้ าหนัก
ก้อนสาลีที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเปรี ยบเที ยบ
กับกลุ่มควบคุม โดยสามารถลดการเกิด granuloma ได้
23.57 % ในกลุ่ ม ทดลองพบว่า MLE ที่ ข นาดความ
เข้มข้น 250, 500 และ 1,000 mg/kg สามารถลดน้ าหนัก
ก้อนสาลีที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนยั สาคัญ โดยสามารถลด
การเกิ ด granuloma ได้ 12.5 %, 15.52% และ 18.38 %
ตามลาดับ ซึ่ งมีความแรงแปรไปตามความเข้มข้นของ
สารสกัด ดังภาพที่ 6

- 757 -

MMP4-8
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ ง NO นั้นจัดเป็ นสารสื่ อชนิ ดหนึ่ งที่
มี ค วามส าคัญ ในกระบวนการอัก เสบ เนื่ อ งจากใน
กระบวนการอัก เสบพบว่ า NO จะถู ก สร้ า งขึ้ นใน
ปริ มาณสู งมากจากการกระตุน้ การทางานของเอนไซม์
iNOS
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหมีเหม็นมี
สารเคมีกลุ่ม flavonoids ที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพหลายชนิ ด
อาทิ เช่ น naringenin, naringin, kaempferol-3 and 7glucosides, quercitin เป็ นองค์ประกอบ (Devi, Meera,
2010; Wang et al., 2010) สารกลุ่ม flavonoids เป็ นสาร
ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย รวมไปถึงฤทธิ์ลด
ปวดและต้านอักเสบโดยการยับยั้งการสร้างสารสื่ อที่มี
ความส าคัญ ในกระบวนการอักเสบ (Di Carlo et al.,
1999) จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การลด
การสร้าง NO ของสารสกัดใบหมีเหม็นส่วนหนึ่ งน่าจะ
เกิ ด จ า ก ฤ ท ธิ์ ข อ ง ส าร ก ลุ่ ม flavonoids ที่ เป็ น
องค์ป ระกอบของสารสกัด เหล่ านี้ (Mu et al., 2001;
Kanno et al., 2006; Ma et al., 2015)
ผลการทดสอบ writhing test แสดงให้เห็นว่า
สารสกัด หมี เหม็น สามารถออกฤทธิ์ ลดการปวดจาก
ระบบประสาทส่ วนปลาย (Peripheral analgesic) ซึ่ ง
การฉี ด acetic acid เข้าภายในช่องท้องหนู จะกระตุน้
ให้ เกิ ด การสลายตัว ของ phospholipid ของเนื้ อ เยื่ อ
และทาให้เกิ ดการสร้างสารสื่ อการอักเสบตามมาเช่ น
serotonin, histamine, bradykinin, substance P แ ล ะ
prostaglandins ทาให้เกิดการกระตุน้ ปลายประสาททา
ให้ รู สึ กเจ็ บ ปวดและส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาการ writhing
(Panthong et al., 2007) ซึ่ งฤทธิ์ ลดปวดของสารสกัด
หมีเหม็นส่ วนหนึ่ งน่าจะมีผลมาจากผลยับยั้งการสร้าง
สารสื่ ออักเสบเหล่านี้ ซึ่ งมีรายงานว่าสารสกัด ethanol
ของหมีเหม็นนั้นมีสารเคมีที่มีฤทธิ์ ลดปวด ต้านอักเสบ
อ า ทิ เช่ น alkaloids, flavonoids, glycosides, tannins
และ saponins ซึ่งมีรายงานว่ามีฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้างสาร
เหล่ านี้ ได้ (Pradeepa et al., 2013; Endale et al., 2013;
Arct J, Pytkowska K, 2008)

ภาพที่ 6 ผลของสารสกัดใบหมีเหม็นที่ ความเข้มข้น
ต่ างๆ ต่ อ การเกิ ด tissue granulation ภายใน
เวลา 7 วัน หลังจากผ่าตัด ฝั งก้อ นส าลี ล งใต้
ผิวหนังหนู ข้อ มู ลแสดงในรู ป mean ± SD
(n = 6) * p < 0.05 เป รี ยบ เที ยบกั บ กลุ่ ม
ควบคุม
บทวิจารณ์
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ จะใช้ 80% เอธานอล
ในการสกัด เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาก่ อ นหน้ า นี้ ของ
Nualkaew et al. (2012) พบว่า สารสกัด ชั้น น้ าของใบ
หมีเหม็นสามารถกระตุน้ cell proliferation ใน HaCaT
cell ได้อย่างมีนัยสาคัญและเห็ นผลดีที่สุดในส่ วนของ
fraction ที่ เป็ นสารกลุ่ม non-polysaccharide ดังนั้นใน
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ จึงเลือกใช้ 80% เอธานอล ในการ
สกัดเพื่อให้ได้ท้ งั สารในกลุ่ม non-polysaccharide และ
สารกลุ่ ม phenolic compounds ซึ่ งอาจเป็ นสารออก
ฤทธิ์ของใบหมีเหม็นมาทดสอบ
ผลการทดสอบ cell proliferation พบว่าสาร
สกัด ใบหมี เหม็ น สามารถเพิ่ ม cell proliferation ได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยมีฤทธิ์ แรงกว่า 10% FBS
ที่ใช้เป็ นสารมาตรฐานในทุกความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมีเหม็นที่จะนาไปใช้ใน
การสมานแผล
จากการศึ กษาพบว่าสารสกัดใบหมี เหม็น มี
ฤทธิ์ ยับยั้งการสร้ างสาร NO จากเซลล์มาโครฟาจได้
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MMP4-9
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้านอัก เสบแบบเฉี ย บพลัน
ด้วยวิธี croton oil-induced ear edema เป็ นการกระตุน้
ให้ เกิ ด การบวมที่ ใ บหู ข องหนู โดยการทา croton oil
แสดงให้ เห็ น ว่ า สารสกัด หมี เหม็ น มี ฤ ทธิ์ ต้า นการ
อักเสบแบบเฉี ยบพลัน โดยสารสกัดความเข้มข้นสูงสุ ด
ที่ใช้ (1,000 µg/ear) สามารถยับยั้งการบวมที่ ใบหู หนู
ได้ 25% ซึ่ งยับยั้งได้ดีกว่าสารมาตรฐาน prednisolone
(10 µg/ear) สาร croton oil จัดเป็ นสารก่อความระคาย
เคื อ งต่ อ ผิ ว หนัง โดยมี ส ารเคมี ในกลุ่ ม phorbal ester
เป็ นสารประกอบที่ สาคัญ พบว่าเมื่อทา croton oil ลง
บนผิวหนังจะกระตุน้ ให้เกิดปฏิ กิริยาการอักเสบแบบ
เฉี ยบพลัน บริ เวณที่ สัมผัส โดยมี อาการ vasodilation,
polymorphonuclear leukocyte infiltration ภายในเนื่ อ
เยื่อ ทาให้เกิ ดอาการบวม ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
เกิ ด ผ่านการกระตุ ้น การท างานของ protein kinase C
(PKC) ส่ งผลต่ อ เนื่ องไปกระตุ ้ น การท างานของ
เอนไซม์ phospholipase A2 เป็ นผลท าให้ เ กิ ด การ
เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง arachidonic acid ซึ่ ง ส า ร นี้ จ ะ ถู ก
เปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ cyclooxygenase ทาให้การ
สร้ างสาร leukotriene และ prostaglandin เพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้ ยงั มีรายงานวิจัยที่ พ บว่าอาการบวมที่ ใบหู
หนู จาก croton oil มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ างสาร
NO เนื่องจากพบว่าสาร L-Nω-nitroarginine (L-NN) ที่
มีฤทธิ์ เป็ น iNOS inhibitor สามารถลดการบวมที่ ใบหู
หนู ที่ ถูกเหนี่ ยวนาโดย croton oil ได้อย่างมี นัยสาคัญ
(Zuoqi et al., 2008) จากผลการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
การที่สารสกัดหมีเหม็นมีฤทธิ์ ลดการบวมที่ใบหู หนูได้
นั้นคาดว่าอาจเกิดจากฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้างสาร NO ของ
สารสกั ด ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาในเซลล์
เพาะเลี้ยงมาโครฟาจ (RAW 264.7) ที่ พบว่าสารสกัด
ใบหมี เหม็น สามารถลดการสร้ างสาร NO ได้อ ย่างมี
นัยสาคัญ
ผลจากการศึ กษาฤทธิ์ ยับยั้งการอักเสบแบบ
เรื้ อรังโดยวิธี cotton pellet-induced granuloma in mice
โดยการผ่าตัดเอาก้อนสาลีใส่ เข้าใต้ผิวหนังของหนูเพื่อ
ท าให้ เ นื้ อเยื่ อ เกิ ด การสะสมของเซลล์ ใ นระบบ

ภูมิ คุ ้ม กัน (tissue granulation) เมื่ อ ผ่าตัดเอาก้อ นส าลี
ใส่ เข้าใต้ผิ ว หนังของหนู จ ะท าให้ เซลล์ macrophage
และสารคัดหลัง่ จากระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายเคลื่อน
เข้ามาสะสมในก้อนสาลี (Panthong et al., 2007) ซึ่ ง
การเกิด granuloma ในการอักเสบแบบเรื้ อรังนี้ มีความ
เกี่ยวข้องกับสาร cytokine หลายชนิ ด เช่น interleukin1 (IL-1) และ tumor necrotic factor (TNF-α) เป็ นต้น
สารสื่ อ ทั้ง 2 ชนิ ด มี ฤ ทธิ์ กระตุ ้น fibroblast มี ผ ลเพิ่ ม
จ านวน fibroblast กระตุ ้น การสร้ างเส้ น ใย collagen
และ ท าให้มี ลิม โฟซัยต์เคลื่ อ นที่ เข้าสู่ บ ริ เวณที่ มี การ
อักเสบมากขึ้น เป็ นผลทาให้เกิด granuloma จากผลการ
ทดลองพบว่าสารสกัดใบหมี เหม็นทุ กความเข้มข้นที่
ทดสอบสามารถลดการเกิ ด granuloma ได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ ซึ่ งฤทธิ์ ส่ วนหนึ่ งอาจจะมีผลจากฤทธิ์ ยับยั้ง
การสร้ างสารสื่ อ IL-1 หรื อ TNF-α ของ flavonoids
ในสารสกัด (Kanno et al., 2006; Endale et al., 2013)
บทสรุป
ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าหมีเหม็นเป็ นพืช
ที่มีศกั ยภาพในการยับยั้งการอักเสบและมีศกั ยภาพใน
การกระตุน้ การเจริ ญ ของเซลล์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการสมานแผล แต่กลไกการออกฤทธิ์ ยังไม่
สามารถทราบได้แน่ชดั ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไปในเรื่ ององค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์
ของสารสกัดรวมทั้งข้อมูลการศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
กลไกการยับ ยั้งการอัก เสบและสมานแผลในระดับ
โมเลกุลที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผลการยับยั้งการหลัง่ สารสื่ อ
การอัก เสบต่ างๆ การยับ ยั้งเอนไซม์ inducible nitric
oxide synthase, lipoxygenase แ ล ะ cyclooxygenase
เป็ นต้น รวมทั้งการศึ กษาเพื่อยืนยันฤทธิ์ ต้านอักเสบ
และสมานแผลในสัตว์ทดลองและในระดับเซลล์โดย
วิธี อื่ น ๆ ซึ่ งการทราบถึ ง กลไกการออกฤทธิ์ จะเป็ น
ข้อมูลสาคัญที่ยนื ยันถึงฤทธิ์ ต้านอักเสบและสมานแผล
ของหมีเหม็น ซึ่ งจะทาให้ผูท้ ี่ นาไปใช้เกิ ดความมัน่ ใจ
นอกจากนั้นยังเป็ นแนวทางที่ จะนาหมี เหม็น ไปผลิ ต
เป็ นยาสมุนไพรหรื อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร อีกทั้งจะ
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MMP4-10
เป็ นข้อมูลสนับสนุ นและส่ งเสริ มการนาหมีเหม็นไป
ใช้ในงานสาธารณสุ ขมู ล ฐาน เพื่ อ พัฒ นาเป็ นยาต้าน
อักเสบและสมานแผลที่มีผลข้างเคียงน้อยต่อไป ซึ่ งจะ
เป็ นการลดปั ญ หาทางสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน ลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ขภาพ และเป็ นการประหยัด เงิ น
งบประมาณของชาติจากการซื้อยาจากต่างประเทศ
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