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บทคัดย่อ:

โรคปริทันต์เป็นโรคที่มีการอักเสบของเหงือกและกระดูกที่ค้ำ�จุนฟัน อาการเริ่มต้นของโรคพบอาการบวม
แดงของเหงือกและมีเลือดออกง่าย เรียกว่า โรคเหงือกอักเสบ หากไม่ได้รบั การรักษาก็จะพัฒนาไปเป็นโรคปริทนั ต์
อักเสบ โดยเหงือกแยกห่างออกจากฟัน เกิดการสูญเสียกระดูกเบ้ารากฟัน และทำ�ให้ฟันหลุดได้ สาเหตุของโรค
เกิดจากการสะสมของสารพิษทีส่ ร้างจากเชือ้ แบคทีเรียบริเวณเหงือกและฟัน ทำ�ให้เกิดการอักเสบขึน้ วิธกี ารรักษา
โรคปริทันต์อักเสบ ได้แก่ การขูดหินน้ำ�ลาย การเกลารากฟัน การทำ�ศัลยปริทันต์ควบคู่กับการรักษาด้วยยา
ปฏิชีวนะและยาต้านการอักเสบชนิดรับประทาน อย่างไรก็ตามยาที่ใช้รักษาโรคปริทันต์อักเสบมักพบอาการ
ข้างเคียง เช่น ทำ�ให้การรับรสเปลี่ยนไป เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เกิดคราบสีน้ำ�ตาลที่ฟัน เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการรักษา การเลือกใช้สารสกัดจากสมุนไพรจึงเป็นที่น่าสนใจ ปัจจุบันได้มีการรายงานฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ของสารสกั ด สมุ นไพรหลายชนิดในเซลล์ทดลอง นอกจากนี้ ฤ ทธิ์ ดั ง กล่ า วยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ ทดลองใช้
สมุนไพรในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ เมื่อไม่นานมานี้ยังมีรายงานฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบ
จากสารบริสุทธิ์จากสมุนไพรและฤทธิ์ยับยั้งการสร้างออสติโอคลาสจากสารสกัดสมุนไพรอีกด้วย ดังนั้นสารสกัด
จากสมุนไพรมีศักยภาพที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้ร่วมกับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
คำ�สำ�คัญ: ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ต้านอักเสบ, ปริทันต์อักเสบ, สารสกัดสมุนไพร
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Abstract:

Periodontal diseases are inflammation of gums and bones surrounding and supporting teeth. In
the early state, the gums can become red and swollen, and easily bleed. This state is called gingivitis.
If left untreated, gingivitis can develop into periodontitis, in which the gums pull away from the teeth,
bones can be lost, and the teeth may loosen or eventually fall out. Periodontitis is caused by toxins
produced by bacteria in plaque contributing to inflammation. The treatments of periodontitis include
scaling, root planning, and periodontal surgery. Antibiotics and anti-inflammatory drugs are applied
together with those treatments. However, drug-related problems are frequently observed, such as altering
taste perception, gastric ulcer, and brown stains on the teeth. The use of herbal extracts is of interest,
presenting a new option for the treatment of periodontitis. Currently, anti-inflammatory activity of herbal
extracts has been reported in periodontal cell cultures. In addition, it was effectively observed in animal
model and human studies when using herbal extracts. Moreover, antibacterial against periodontal pathogens
from naturally-derived pure compound and inhibitory effects of osteoclastogenesis from herbal extracts
have also been recently reported. In summary, the herbal extracts have the potential to be developed as
an adjunctive treatment for periodontitis.
Keywords: antibacterial, anti-inflammatory, herbal extract, periodontitis

บทนำ�

โรคปริทนั ต์ (periodontal disease) เป็นโรคทีพ่ บ
ได้บอ่ ยในประชากรโลก นับเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญทางทันตสาธารณสุข โดยพบว่ามากกว่า 2 ใน 3 ของประชากร
ทั้งหมดเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis)1 ซึ่งเป็น
โรคที่มีอาการอักเสบของเหงือกและกระดูกที่ค้ำ�จุนฟัน
โดยสมาคมปริ ทั น ตวิ ท ยาแห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ในปี พ.ศ. 25422 ให้แนวทางการวินิจฉัยโรคปริทันต์
หากจำ�แนกตามสภาวะและระยะการดำ�เนินไปของโรค
จะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
1. โรคเหงือก (gingival diseases) ทัง้ ทีเ่ กิดจาก
แผ่นคราบจุลนิ ทรีย์ (dental plaque-induced gingival
diseases) และไม่ได้เกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ (nonplaque-induced gingival lesions) เป็นระยะเริม่ ต้นของ
โรค จะพบอาการบวมแดงของเหงือกและมีเลือดออกง่าย
2. โรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง (chronic perio-

dontitis) เกิดจากโรคเหงือกอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษา
ซึ่งจะทำ�ให้เหงือกแยกห่างออกจากฟันเป็นร่องลึก อาจมี
การสูญเสียกระดูกที่ค้ำ�จุนฟันและทำ�ให้ฟันหลุดได้  
3. โรคปริทนั ต์อกั เสบลุกลาม (aggressive periodontitis) มีการทำ�ลายของกระดูกและเอ็นยึดปริทันต์
(periodontal ligament) ทำ�ให้ฟันหลุดได้
สาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์เกิดจากการสะสม
ของสารพิษที่สร้างจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ชนิดที่
ไม่ต้องการออกซิเจน (anaerobic gram-negative
bacteria) ในการเติบโต เช่น พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
(Porphyromonas gingivalis) แอกกรีเกติแบคเตอร์
แอคติโนไมซีเตมโคมิแทนส์ (Aggregatibacter actinomycetemcomitans) และแทนเนอเรลลา ฟอร์สิเธีย
(Tannerella forsythia) และแบคทีเรียทีม่ รี ปู ร่างเป็นเกลียว
(spirochete) เช่น ทรีโพนีมา เด็นทิโคลา (Treponema
denticola) เป็นต้น3-6
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เนื่องจากโรคปริทันต์อักเสบมีสาเหตุมาจากการ
สะสมของเชื้อก่อโรค ดังนั้นการรักษาควรมุ่งเน้นที่การ
กำ�จัดปริมาณเชื้อก่อโรคและสิ่งสะสมบริเวณร่องปริทันต์
และผิวรากฟันให้มากที่สุดเป็นอันดับแรก7 โดยทั่วไป
วิธกี ารรักษาโรคสามารถทำ�ได้ดว้ ยวิธที างกายภาพ ได้แก่
การขูดหินน้�ำ ลาย การเกลารากฟัน และการทำ�ศัลยกรรม
ปริทนั ต์  นอกจากนีก้ ารรักษาด้วยยาต้านจุลชีพจะใช้ควบคู่
ไปกั บ การรั ก ษาโดยไม่ ใ ช้ ย าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการรักษาโดยช่วยลดปริมาณเชื้อและลดภาวะเนื้อเยื่อ
อักเสบ อย่างไรก็ตามยาที่ใช้รักษาโรคปริทันต์อักเสบ
มักพบอาการข้างเคียง เช่น ทำ�ให้การรับรสเปลี่ยนไป
เกิ ด คราบสี น้ำ� ตาลที่ ฟั น เกิ ด แผลในกระเพาะอาหาร
เกิดภาวะเชื้อดื้อยา เป็นต้น8,9 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและ
เพิ่มทางเลือกในการรักษา การเลือกใช้สมุนไพรจึงเป็น
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ ซึ่ ง ปั จ จุ บั นได้ มี ผู้ ทำ � การวิ จั ย และเสนอ
แนวทางการรักษาโรคปริทันต์อักเสบด้วยการใช้สารสกัด
จากสมุนไพรหลายชนิดรวมทั้งสารบริสุทธิ์จากสมุนไพร
โดยมุ่งเน้นไปที่ฤทธิ์ต้านจุลชีพที่ทำ�ให้เกิดโรคปริทันต์
อักเสบ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง
ออสติโอคลาสต์ (osteoclast) ตัวอย่างเช่น มะหาด
(Artocarpus lakoocha)10 โสม (Panax notoginseng)11
หวงฉิน (Scutellaria baicalensis)12 และมังคุด (Garcinia
mangostana)13 เป็นต้น
ในบทความนี้ เ ป็ น การทบทวนวรรณกรรมที่ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ นำ�เสนอความก้าวหน้าการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรในการรักษา
โรคปริทันต์อักเสบ ทั้งในระดับการศึกษานอกสิ่งมีชีวิต
(หลอดทดลองและเซลล์ทดลอง) ในสัตว์ และในมนุษย์
ตามลำ �ดับ เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการวิจัยค้นหาสาร
ธรรมชาติใหม่ รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำ�มาใช้
ประโยชน์ในการรักษาโรคปริทันต์

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง
และเซลล์ทดลอง

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร
ในหลอดทดลองและในเซลล์ ท ดลองได้ รั บ ความสนใจ
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เพิม่ ขึน้ อย่างมาก เนือ่ งจากเป็นการทดสอบเบือ้ งต้น เพือ่
ค้นหาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นยา ประกอบกับปัจจุบนั มีชนิดของเซลล์
ทดลองหลากหลายชนิดให้เลือกใช้ขนึ้ กับฤทธิท์ างชีวภาพ
ที่ต้องการศึกษา สำ�หรับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สมุนไพรในการรักษาโรคปริทันต์ ได้มีงานวิจัยที่นำ�เซลล์
ทดลองมาใช้ในการหาฤทธิ์ชีวภาพโดยเฉพาะฤทธิ์ต้าน
การอักเสบของเซลล์ในช่องปาก ซึ่งเป็นกระบวนการ
สำ�คัญที่พบในโรคปริทันต์ นอกจากนี้การตรวจสอบฤทธิ์
ต้านจุลชีพที่ก่อโรคปริทันต์จากสารธรรมชาติและฤทธิ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ควรคำ�นึงถึง
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์ทดลอง
การศึกษาฤทธิต์ า้ นการอักเสบโดยใช้เซลล์ทดลอง
สำ�หรับโรคปริทนั ต์นนั้ เซลล์ทนี่ ยิ มนำ�มาทดสอบนอกจาก
เซลล์แมคโครฟาจ (macrophage) ซึง่ เป็นโมเดลของเซลล์
ที่ใช้ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้ว เซลล์ที่พบภายใน
ช่องปากบริเวณที่เกิดโรคปริทันต์ก็เป็นเซลล์เป้าหมาย
ในการทดสอบเช่นกัน เนือ้ เยือ่ ในส่วนรอบๆ ฟัน และเนือ้ เยือ่
ปริทันต์ (periodontium) เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วย
เอ็นยึดปริทันต์ เนื้อเยื่ออ่อนของเหงือก (gingival soft
tissue) เคลือบรากฟัน (cementum) และกระดูกเบ้าฟัน
(alveolar bone)14 เอ็นยึดปริทันต์เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
(connective tissue) ที่เชื่อมระหว่างรากฟันและกระดูก
เบ้าฟัน เนื้อเยื่อนี้เป็นเนื้อเยื่อที่ยากต่อการฟื้นฟูหากเกิด
การอักเสบรุนแรง เช่นที่พบในโรคปริทันต์ การฟื้นฟู
เนื้ อ เยื่ อ นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม จำ � นวนของเซลล์ ข อง
เนื้ อ เยื่ อ เอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ ได้ แ ก่ เซลล์ ไ ฟโบรบลาสต์
(fibroblasts) เซลล์ออสติโอบลาสต์ (osteoblasts) และ
เซลล์เคลือบรากฟัน (cementoblasts) ซึ่งพบว่าเซลล์
เหล่ า นี้ มี ศั ก ยภาพสู งในการเพิ่ ม จำ � นวน 15 ทั้ ง นี้ เ ซลล์
ไฟโบรบลาสต์ เป็นเซลล์ที่มีจำ�นวนมากภายในเนื้อเยื่อ
และเชือ่ ว่าทำ�หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะธำ�รงดุล (homeostasis) และการฟื้นฟูเนื้อเยื่อเอ็นยึดปริทันต์16 ดังนั้น
เซลล์ชนิดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะถูกนำ�มาใช้ในการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยทั่วไปเซลล์ที่นำ �มา
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ใช้นี้เป็นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของเอ็นยึดปริทันต์ที่แยก
มาจากมนุษย์ (human periodontal ligament fibroblast
cell; hPDL cell)
สารสกัดสมุนไพรและสารบริสุทธิ์จากสมุนไพร
มีศักยภาพในการต้านการอักเสบในช่องปากโดยใช้เซลล์
ทดลอง การศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดจากบิวทานอล
ของโสมสามารถทำ�ให้เกิดการเพิ่มจำ�นวนของเซลล์ของ
เอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ และลดการแสดงออกของยี น ที่ ส ร้ า ง
เอนไซม์เมทริกเมทาลโลโปรติเนส-2 (matrix metalloproteinase-2; MPP-2) ซึง่ เป็นเอนไซม์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
การย่อยสลายคอลลาเจนในกระดูกเบ้าฟันได้ อีกทั้งยัง
สามารถยับยั้งการสร้างเซลล์แท็ร์บที่มีหลายนิวเคลียส
(tartrate resistant acid phosphatase positive multinucleated cell; TRAP(+) multinucleated cell) รวมถึง
การยั บ ยั้ ง กระบวนการอั ก เสบของเซลล์ แ มคโครฟาจ
อาร์เอดับเบิ้ลยู 264.7 (RAW 264.7) ที่ถูกกระตุ้นด้วย
ไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide; LPS) โดยไป
ยับยั้งกระบวนการกระตุ้นการอักเสบผ่านทางสัญญาณ
เจเอ็นเค (c-Jun N-terminal kinase; JNK) และอีอาร์เค
(extracellular signal-regulated kinase; ERK) และ
ยับยั้งการทำ�ลายไอแคปปาบีอัลฟา (IKBa) สารสกัด
บิวทานอลของโสมยังลดการแสดงออกของยีนเอ็มเอ็มพี-9
(matrix metalloproteinase-9; MMP-9) และไอนอส
(inducible nitric oxide synthase; iNOS) ซึง่ มีบทบาท
สำ�คัญในกระบวนการเกิดการอักเสบในเซลล์ได้ด้วย12
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของสารสกัดจากแห่โกวเช่า
(Prunella vulgaris) ปริมาณ 5, 10 และ 25 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และกรดโรสมารินิค (rosmarinic acid)
ขนาด 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในการยับยั้งการอักเสบ
ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ในเหงือกของมนุษย์ที่เหนี่ยวนำ�
ให้เกิดการอักเสบด้วยด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ พบว่า
สารสกัดจากแห่โกวเช่า และกรดโรสมารินิค สามารถ
ยับยั้งการแสดงออกของไซโตไคน์ที่กระตุ้นให้เกิดการ
อักเสบ (pro-inflammatory cytokines) ได้แก่ อินเตอร์
ลิวคิน-1เบต้า (interleukin-1b; IL-1b) อินเตอร์
ลิวคิน-6 (interleukin-6; IL-6) และทีเอ็นเอฟอัลฟา

(tumor necrosis factor-a; TNF-a) อีกทั้งยังลด
การแสดงออกของยีนไอนอส17 นอกจากสารสกัดจาก
สมุ น ไพรที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว สารออกซี เ รสเวอราทรอล
(oxyresveratrol) ซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากต้น
มะหาด พบว่ามีฤทธิต์ า้ นการอักเสบในเซลล์ไฟโบรบลาสต์
ของเอ็นยึดปริทันต์ที่แยกจากมนุษย์ โดยสามารถยับยั้ง
การแสดงออกของอินเตอร์ลิวคิน-6 อินเตอร์ลิวคิน-8
และอินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า10
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ฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ปริทันต์
เชื้อแบคทีเรียพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และ
แอกกรีเกติแบคเตอร์ แอคติโนไมซีเตมโคมิแทนส์ เป็นเชือ้
แบคทีเรียสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการอักเสบของเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์
การทดสอบฤทธิ์ ท างชี ว ภาพที่ มี ต่ อ เชื้ อ ก่ อโรคเหล่ า นี้
จึงมีความสำ�คัญในการรักษาโรคปริทันต์ Phoolcharoen
และคณะ10 พบว่าสารออกซีเรสเวอราทรอล สามารถยับยัง้
เชือ้ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และ แอกกรีเกติแบคเตอร์
แอคติโนไมซีเตมโคมิแทนส์ ได้ โดยเมื่อเทียบกับน้ำ�ยา
บ้วนปากคลอเฮกซิดนี (chlorhexidine) ร้อยละ 0.2 พบว่า
สารออกซีเรสเวอราทรอล มีคา่ ความเข้มข้นต่�ำ สุดของสาร
ทีย่ บั ยัง้ เชือ้ ได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่�ำ สุดของสาร
ทีฆ่ า่ เชือ้ ได้ (MBC) ทีต่ �่ำ กว่าน้�ำ ยาบ้วนปากคลอเฮกซิดนี
ร้อยละ 0.2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารออกซีเรสเวอราทรอล
มีแนวโน้มทีด่ ที จี่ ะพัฒนาใช้ในการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบ
ในอนาคตได้ 10 นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคปริทันต์ของน้ำ�มันกานพลู ซึ่งมี
องค์ประกอบหลักในน้�ำ มัน เช่น ยูจนิ อล (eugenol) และ
เบต้า-คาริโอฟิลลีน (b-caryophyllene) โดยทดสอบ
ทั้งในรูปแบบน้ำ�มันหรือสารเดี่ยวและการใช้ร่วมกับยา
ต้านจุลชีพแอมพิซิลิน (ampicillin) และเจนตาไมซิน
(gentamicin) พบว่าประสิทธิภาพของน้ำ�มันกานพลู
เทียบเท่ากับยูจินอล และสูงกว่าเบต้า-คาริโอฟิลลีน
ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคปริทันต์ และประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใช้น้ำ�มันกานพลู หรือยูจินอล ร่วมกับยาต้านจุลชีพ
แอมพิซิลิน หรือเจนตาไมซิน โดยค่า MIC และ MBC
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ลดลงถึง 16 เท่า18 จากผลการทดลองจะเห็นว่าสารสำ�คัญ
หลักในน้ำ�มันกานพลูที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียคือ
ยูจินอล แต่ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากการใช้น้ำ�มัน
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดในการยับยั้ง
เชือ้ ก่อโรคปริทนั ต์ควรใช้น�ำ้ มันกานพลูรว่ มกับยาปฏิชวี นะ
นอกจากน้ำ � มั น กานพลู มี ก ารทดสอบฤทธิ์ ต้ า นเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคปริทันต์จากน้ำ�มันระเหยอีกหลายชนิด
เช่น น้�ำ มันมานูกา (manuka oil) น้�ำ มันทีทรี (tea tree oil)
และน้ำ�มันยูคาลิปตัส (eucalyptus oil)19
การยั บ ยั้ ง เชื้ อ ทางอ้ อ มสามารถทำ �ได้ ด้ ว ยการ
ป้ อ งกั น การเกาะติ ด ของเชื้ อ ที่ บ ริ เ วณเซลล์ เ ยื่ อ บุ ผิ ว
งานวิจัยของ Feldman และคณะ20 รายงานฤทธิ์ยับยั้ง
การเกาะติด (antiadhesion) ของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส ที่เซลล์เยื่อบุผิว (epithelial cell) และยับยั้ง
การหลั่งของสารสื่อกลางในการอักเสบ (inflammatory
mediators) จากเซลล์ แ มคโครฟาจของสารบริ สุ ท ธิ์
4-ไฮดรอคซีคอร์โดอิน (4-Hydroxycordoin) ซึง่ เป็นสาร
จากพืชที่มีโครงสร้างเป็นไอโซเพนทินิลออกซีชาลโคน
(isopentenyloxychalcone) ทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยนัก สารบริสทุ ธิ์
ดังกล่าวอาจถูกพัฒนาเป็นสารต้านการเกาะติดของเชื้อ
ก่อโรคปริทันต์ที่เซลล์เยื่อบุผิวในช่องปาก
ฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก
การดำ�เนินไปของโรคปริทนั ต์อกั เสบทีร่ นุ แรงทำ�ให้
เกิดการทำ�ลายกระดูกเบ้าฟัน โดยการเกิดกระบวนการ
สลายกระดูก การยับยั้งการสลายกระดูกของสารจาก
ธรรมชาตินา่ จะมีสว่ นช่วยในการรักษาโรคได้ Yonezawa
และคณะ21 พบว่าฮาร์มนี (Harmine) ซึง่ เป็นสารในกลุม่
เบต้าคาร์โบไลน์อัลคาลอยด์ (b-carboline alkaloids)
ที่พบได้ในสมุนไพร เช่น Peganum harmala (Syrian
Rue) และดอกของเสาวรสลิน้ งู (Passiflora incarnata)
สามารถยับยั้งการสร้างออสติโอคลาสต์ โดยการกระตุ้น
ผ่านทางนิวเคลียร์แฟกเตอร์ แคปป้าบี ลิแกนด์ (nuclear
factor-κB ligand; RANKL) ในเซลล์อาร์เอดับเบิ้ลยู
264.7 และเมื่อทำ�การเลี้ยงเซลล์ร่วมกันระหว่างเซลล์
ไขกระดูก (bone marrow cell) และเซลล์ออสติโอบลาสติก
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ยูเอเอ็มเอส-32 (osteoblastic UAMS-32) พบว่า ฮาร์มนี
ยับยั้งการสลายกระดูก (bone resorption) ด้วยการลด
การแสดงออกของยีนซี-ฟอส (c-Fos) และเอ็นแฟทซี1
(Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1;
NFATC1) ซึ่งเป็นยีนหลักในการควบคุมการสร้างเซลล์
ออสติโอคลาสต์ อย่างไรก็ตามฮาร์มีนไม่มีผลต่อโมเลกุล
ส่งสัญญาณ (signaling molecule) เช่น อีอาร์เค พี 38
ไมโตเจน-แอคติเวทเตท โปรตีนไคเนส (p38 mitogenactivated protein kinase; p38 MAPK) และไอแคปปา
บีอลั ฟา (IKBa) จึงไม่นา่ จะมีผลต่อการลดการอักเสบ แม้วา่
การศึกษาฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างออสติโอคลาสต์
และการยั บ ยั้ ง การสลายกระดู ก จะมี ค วามสำ� คั ญ แต่
ยังมีการวิจัยน้อยมากเมื่อเทียบกับฤทธิ์ต้านอักเสบและ
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
การศึ ก ษาในระดั บ เซลล์ ท ดลองของสมุ น ไพร
ทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 จะเห็นว่าสมุนไพร
หลายชนิดทีม่ แี นวโน้มในการพัฒนาเพือ่ ใช้เสริมการรักษา
โรคปริทนั ต์อกั เสบ อย่างไรก็ตามการศึกษาในระดับเซลล์
ยังเป็นการทดสอบเบือ้ งต้นเท่านัน้ ดังนัน้ เพือ่ ทำ�ให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพทีแ่ ท้จริงและความปลอดภัยของสารสกัด
เมื่ออยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิต จะต้องมีการศึกษาทางคลินิก
ในสัตว์ทดลองและมนุษย์ต่อไป

การศึกษาฤทธิต์ าน
้ โรคปริทันต์ในสัตว์ทดลอง

สารสกั ด จากธรรมชาติ ห ลายชนิ ด มี ฤ ทธิ์ ต้ า น
การอักเสบในสัตว์ทดลอง รายงานการวิจัยของ Huang
และคณะ12 ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากน้ำ�ของสมุนไพร
หวงฉิน ซึ่งแพทย์พื้นบ้านของประเทศจีนใช้ส่วนรากของ
พืชชนิดนี้มารักษาโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ และตับ
อักเสบ เป็นต้น แต่ยังมีการศึกษาน้อยมากเกี่ยวกับฤทธิ์
ต้านโรคปริทนั ต์จงึ มีการศึกษาโดยนำ�หนูทดลองมาเหนีย่ วนำ�
ให้ เ กิ ดโรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบด้ ว ยเชื้ อ พอร์ ไ ฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส เมื่อหนูทดลองเป็นโรคปริทันต์อักเสบไปแล้ว
4 สัปดาห์ จึงเริม่ ให้สารสกัดแล้ววัดผลการตอบสนองของ
ระบบภูมคิ มุ้ กันในสัปดาห์ที่ 6, 8 และ 10 ผลการทดลอง
พบว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัด มีระดับของไอจีจี1
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สมุนไพรร่วมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในการยับยั้งการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในระดับเซลล์ทดลอง
สมุนไพร	

สารสกัด/สารบริสุทธิ์

ฤทธิ์ทางชีวภาพ

มะหาด10

ออกซีเรสเวอราทรอล

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ต้านการอักเสบ

โสม11

สารสกัดบิวทานอล

เพิ่มจำ�นวนของเซลล์ของเอ็นยึดปริทันต์
ต้านการอักเสบ

แห่โกวเช่า17

สารสกัด
กรดโรสมารินิค

ต้านการอักเสบ

กานพลู18

น้ำ�มันกานพลู
ยูจินอล
เบต้า-คาริโอฟิลลิน

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

Lonchocarpus neuroscapha Benth.20

4-ไฮดรอคซีคอร์โดอิน

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ต้านการอักเสบ

เสาวรสลิ้นงู21

ฮาร์มิน

ยับยั้งการสร้างออสติโอคลาสต์
ยับยั้งการสลายกระดูก

(IgG1) ทีส่ ร้างมาจากเซลล์ทเี ฮลเปอร์2 (Th-2) เพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมแต่ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงระดับของไอจีจ2ี เอ
(IgG2a) ที่สร้างจากเซลล์ทีเฮลเปอร์1 (Th-1) แสดง
ให้เห็นว่าเซลล์ทีเฮลเปอร์2 มีการตอบสนองมากขึ้น
ดังนัน้ สมดุลระหว่างเซลล์ทเี ฮลเปอร์1 และเซลล์ทเี ฮลเปอร์2
จึงมีค่าลดลง ส่งผลให้การอักเสบลดลง ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมซึ่งเป็นโรคปริทันต์อักเสบและไม่ได้รับสารสกัด
มีระดับของไอจีจี2เอ ซึ่งสร้างมาจากเซลล์ทีเฮลเปอร์1
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้
ยังมีสมุนไพรทีน่ า่ สนใจอีก 2 ชนิด ได้แก่ Lippia sidoides
(Ls) และ Myracrodruon urundeuva (Mu) โดยน้�ำ ยา
บ้วนปากทีม่ นี �้ำ มันระเหย (essential oil) จาก Ls สามารถ
ลดปริมาณเชือ้ สเตปโตคอกคัส มิวแทน (Streptococcus
mutans) และลดการเกิดเหงือกอักเสบในมนุษย์ได้22
ส่วนสารสกัดจากเปลือกต้น Mu สามารถรักษาอาการ
เลือดออกที่เหงือก23 Botelho และคณะ24 จึงได้ทดลอง

นำ�สารสกัดจาก Ls และ Mu มาเตรียมให้อยู่ในรูปแบบ
เจลป้ายปาก (oral gel) เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เป็นโรคปริทันต์ โดยใช้
เจล Ls และ/หรือ Mu ทารอบบริเวณรอยโรคปริทันต์
วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลานาน 11 วัน ผลการทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าเมื่อใช้เจล Ls
ร่วมกับ Mu สามารถยับยั้งการสร้างทีเอ็นเอฟอัลฟาและ
อินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า ส่งผลให้ลดการอักเสบบริเวณ
เหงือกได้
การทดลองในสั ต ว์ ท ดลองพบว่ า สารสกั ด จาก
สมุนไพรสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคปริทันต์และแสดงฤทธิ์
ยับยั้งการทำ�งานของออสติโอคลาสต์ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการทำ�ลายกระดูกเบ้าฟันซึ่งเกี่ยวข้องกับพยาธิ
กำ�เนิดของโรคปริทันต์อักเสบ Toyama และคณะ25
ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคปริทันต์ในสมุนไพรจีน
จีซูเติง (Jixueteng) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Spatholobus
suberectus พบว่าสารสกัดจีซเู ติงมีฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรีย
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พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง
ออสติ โ อคลาสต์ ใ นเซลล์ ไ ขกระดู ก ของหนู ท ดลองได้
ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 0.01 และเมือ่ ให้หนูทดลองกินสารสกัด
จีซูเติง แล้วเหนี่ยวนำ�ให้เกิดการติดเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส จากนัน้ จึงวัดระยะห่างระหว่างสันกระดูกเบ้าฟัน
(alveolar bone crest) กับรอยต่อระหว่างเคลือบฟันกับ
เคลือบรากฟัน (cemento-enamel junction) เปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีการสูญเสีย
กระดูกเบ้าฟันลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.01)
สารสำ � คั ญ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของสารสกัดจีซูเติง
เป็นสารกลุม่ ฟลาโวนอยด์และสารแคททิชนิ (catechin)26
โดยมีงานวิจัยพบว่าสารแคททิชินสามารถยับยั้งการเกิด
แผ่นคราบจุลินทรีย์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อและป้องกัน
การยึดเกาะของเชือ้ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส27 ด้วย ดังนัน้
ฤทธิ์ที่พบในจีซูเติงน่าจะมาจากสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์อีกชนิด คือ ไบคาลิน (baicalin)
ซึง่ เป็นสารทีพ่ บมากในพืชสกุล Scutellaria เช่น หวงฉิน
ก็ ส ามารถป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ของกระดู ก เบ้ า ฟั นได้ 12
นอกจากนี้สารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากจีซูเติงยังสามารถ
ยับยั้งการเกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้26

การศึกษาฤทธิ์ต้านโรคปริทันต์ในมนุษย์

ยาหรือเภสัชภัณฑ์ที่ผ่านการศึกษาและได้ผลดี
ในระดับเซลล์ทดลองและสัตว์ทดลองแล้วจำ�เป็นต้องมี
การศึกษาในมนุษย์ เพื่อให้ทราบขนาดยาและรูปแบบ
การนำ�ส่งยาที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษาทางเภสัช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์สมุนไพรและสารธรรมชาติ
หลายชนิดได้ถูกทำ�การวิจัยในเซลล์ทดลองและในสัตว์
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรักษามาเป็นอย่างดี แต่
ยังขาดข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและ
มีขอ้ จำ�กัดหลายประการ ข้อมูลการศึกษาจึงยังมีไม่มากนัก
ตั ว อย่ า งสมุ น ไพรที่ มี ก ารศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นการ
อักเสบของโรคปริทันต์ในมนุษย์แล้ว เช่น สารสกัดจาก
เปลือกมังคุด (Garcinia mangostana) สารสกัดจากสะเดา
(Azadirachta indica) สารสกัดจากทับทิม (Punica
granatum) และคาโมไมล์ (Matricaria recutita)
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Rassameemasmaung และคณะ13 รายงานการใช้เจล
สารสกัดจากเปลือกมังคุดร่วมกับการขูดหินน้ำ�ลายและ
การเกลารากฟันในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รัง (chronic periodontitis) พบว่า
ผลการรักษามีคา่ ตัวแปรทางคลินกิ (clinical parameter)
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นฐาน โดยการวัดความลึกของร่อง
ปริทนั ต์ (probing pocket depth; PPD) การตรวจภาวะ
เลือดออก (bleeding on probing; BOP) และค่าระดับ
การอักเสบของเหงือก (gingival index; GI) มีคา่ ลดลง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) ภายหลังจากการรักษา
3 เดือน นอกจากนี้ร้อยละโดยเฉลี่ยของของการพบเชื้อ
ก่อโรคปริทันต์ที่สะสมอยู่ใต้เหงือกก็มีค่าลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) ภายหลังจากการรักษาที่ 1
และ 3 เดือน การใช้สารสกัดจากสะเดาล้างร่องเหงือก
ร่ ว มกั บ การรั ก ษาด้ ว ยการขู ด หิ น น้ำ� ลายและการเกลา
รากฟันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น
โรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำ�คัญ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการรักษาด้วยการ
ขูดหินน้ำ�ลายและการเกลารากฟันเท่านั้น28 การวิจัยของ
Batista และคณะ29 ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้น้ำ�ยา
บ้วนปากจากสารสกัดทับทิมและคาโมไมล์ในการลดภาวะ
เลือดออกบริเวณเหงือก (gingival bleeding) เปรียบเทียบ
กั บ การใช้ น้ำ � ยาบ้ ว นปากคลอเฮกซิ ดี น ร้ อ ยละ 0.12
ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์ พบว่าการใช้น�้ำ ยาบ้วนปาก
จากสารสกัดทับทิมและคาโมไมล์มีประสิทธิภาพในการ
ต้านเชือ้ ก่อโรคปริทนั ต์และมีฤทธิต์ า้ นการอักเสบเทียบเท่า
กับการใช้น้ำ�ยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนร้อยละ 0.12

สรุป

จากการรวบรวมข้อมูลการวิจัยดังกล่าวพบว่า
สมุนไพรหลายชนิดทัง้ สารสกัดและสารบริสุทธิม์ ฤี ทธิ์
ทางชีวภาพที่เกยี่ วข้องกับการรักษาโรคปริทันต์อกั เสบ
ได้แก่ ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ยับยั้งการทำ�งานของ
ออสติโอคลาสต์ ทั้งในระดับเซลล์ทดลอง ในสัตว์
ทดลอง รวมทัง้ ในมนุษย์ การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
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สมุนไพรร่วมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

โครงสร้างทางเคมีของสารสำ�คญ
ั รูปแบบเภสัชภัณฑ์
และระบบการนำ�ส่งยาที่เหมาะสมสำ�หรับการรักษา
โรคปริทันต์ เช่น รูปแบบเจล น้ำ�ยาบ้วนปาก หรือ
ยาสีฟัน เป็นต้น จะช่วยเพิ่มทางเลือกเพื่อการรักษา
โรคปริทั น ต์ อั ก เสบและเพิ่ ม มู ลค่ าให้ กั บ สมุ นไพร
อย่างไรก็ตามสำ�หรับโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง
ยังจำ�เป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย และ
แม้ ว่ า สมุ นไพรหลายชนิดจะมี ศั ก ยภาพในการใช้
เป็ นทางเลื อ กใหม่ สำ � หรั บ การรั ก ษาโรคปริทั น ต์
ในอนาคต การดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกับการพบ
ทันตแพทย์เป็นประจำ�ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
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