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ต่อการเกิดแผลในช่องปาก
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กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กรุณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อในการใช้สถานที่และเครื่องมือในการทําวิจัย
ขอขอบคุณ คุณสุปรีดี สังฆรักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกต่างๆในการทําวิจัย จนทําให้การดําเนินการวิจัยสามารถสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ศิริมา มหัทธนาดุลย์
กรกฏาคม 2560
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาตํ า รั บ เจลทาเฉพาะที่ ใ นช่ องปากของสารสกั ด ผลยอด้ ว ยน้ํ า ที่ ค วบคุ ม
มาตรฐาน phenolic compounds และสาร scopoletin โดยใช้ phytosome technology และประเมิน
ประสิทธิภาพของตํารับเจลยอในการกระตุ้นการหายของแผลในเซลล์ human gingival fibroblast cell line นอก
กาย (in vitro study) และในการรักษาภาวะเหงือกอักเสบที่ถูกชักนําด้วยการแปะแผ่นกระดาษกรองชุ่มด้วย acetic
acid ไว้ที่บริเวณเหงือกของกระต่ายเป็นเวลา 60 วินาที ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลมาตรฐานในการศึกษาการหายของแผลใน
เนือ้ เยื่อช่องปาก (in vivo study) เพื่อเป็นข้อมูลการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชในการนําเจลยอ
ทาเฉพาะที่ไปใช้ในทางคลินิกสําหรับรักษาโรคเหงือกอักเสบ
ขั้นตอนในการวิจัยทําโดยใช้ผลยอห่ามโตเต็มที่ที่ถูกเตรียมโดยการสกัดด้วยน้ําและทําให้เป็นผงแห้งโดยวิธีแช่
เยือกแข็ง (lyophilization) สารสกัดผลยอแห้งที่ได้มีปริมาณสาร phenolic compounds 29.79+0.33 มิลลิกรัม
เมื่อคํานวณในรูปของ gallic acid equivalence (GAE)/ผงแห้งของสารสกัดผลยอด้วยน้ํา 1 กรัม มีปริมาณสาร
scopoletin 0.645 มิลลิกรัมต่อผงแห้งของสารสกัดผลยอด้วยน้ํา 1 กรัม เจลทาเฉพาะที่ของสารสกัดผลยอด้วยน้ํา
ความเข้มข้น 10% w/w เตรียมโดยใช้สารก่อเจล poloxamer 407 ความเข้มข้น25% ตํารับเจลยอ phytosome ที่มี
สารสกัดผลยอด้วยน้ํา 10% (10NP) ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพเป็นเนื้อเจลนิ่ม เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น สีเหลือง
เปอร์เซ็นต์การคงอยู่ของสาร
น้ําตาลและมีความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมีดีหลังจากทดสอบในสภาวะเร่ง
scopoletin เท่ากับ 90.85 ± 0.81 การปลดปล่อยสาร scopoletin จากเจล phytosome 10 NP ต่ํากว่าเมื่อใช้สาร
สกัดผลยอรูปผงแห้ง ผลการทํา scratch wound healing assay พบว่า สูตรตํารับเจลยอ phytosome ที่มีสารสกัด
ผลยอด้วยน้ําในปริมาณ 10% (10NP) ในความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์กระตุ้นอัตราการแบ่งตัวและ
เคลื่อนที่ของเซลล์ gingival fibroblast ทีส่ ่งผลให้เกิดการเร่งการหายของแผลได้สูงกว่าสารสกัดผลยอด้วยน้ําหรือสาร
scopoletin เมื่อเปรียบเทียบในความเข้มข้นเท่าเทียมกันได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และตํารับเจลยอ
phytosome 10NP สามารถเร่งการแบ่งตัวและเคลื่อนที่ของเซลล์ gingival fibroblast ในระยะแรกได้สูงกว่าตํารับ
เจลยอที่มีสารสกัดผลยอด้วยน้ํา (10N) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
การศึกษาผลรักษาเหงือกอักเสบในกระต่ายแสดงให้เห็นว่า ตํารับเจลยอ phytosome 10NP ให้ประสิทธิภาพใน
การเร่งการหายของแผลและลดระดับความรุนแรงในการเกิดภาวะเหงือกอักเสบได้เร็วกว่า เจล chlorhexidine ซึ่งเป็น
ยามาตรฐานในการรักษาโรคเหงือกอักเสบที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ ต้านจุลชีพ และป้องกันคราบจุลินทรีย์ และน้ํายาบ้วน
ปาก benzydamine (Difflam®) ซึ่งเป็นยามาตรฐานในการรักษาโรคแผลในช่องปากที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดปวด
และต้ า นจุ ล ชี พ ได้ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) จึ ง มี ศั ก ยภาพในการนํ า ไปใช้ รั ก ษาโรคเหงื อ กอั ก เสบได้
เช่นเดีย วกับ น้ํา ยาบ้วนปากหรือเจล chlorhexidine
และโรคแผลในช่องปากได้เ ช่น เดียวกับน้ํายาบ้ว นปาก
benzydamide นอกจากนี้สูตรตํารับเจลยอ phytosome 10NP ยังมีประสิทธิภาพในการเร่งการหายของแผลเท่า
เทียมกับยาเพสต์ป้ายแผลในปาก triamcinolone acetonide ซึ่งเป็นยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตียรอยด์ โดยสามารถ
รักษาแผลเหงือกอักเสบให้หายได้ในกระต่าย 3 ตัวต่อกลุ่ม โดยมีกระต่ายเพียง 1 ตัวในแต่ละกลุ่มที่ยังมีแผลในขนาดที่
เล็กมากน้อยกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร จึงมีศักยภาพสูงในการนําไปใช้รักษาแผลในช่องปากที่เกิดจากความผิดปกติใน
ระบบภูมิคุ้มกัน ตํารับเจลทาเฉพาะที่สารสกัดผลยอด้วยน้ํา สําหรับรักษาโรคเหงือกอักเสบ ควรมีปริมาณ phenolic
compound อย่างน้อย 300 มิลลิกรัม เมื่อคํานวณในรูปของ gallic acid และมีปริมาณสาร scopoletin อย่างน้อย
9.50 มิลลิกรัม ต่อน้ําหนักเจล 100 กรัม
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ABATRACT
The aim of this study was to develop a topical gel containing an aqueous Morinda citrifolia
fruit extract (AFE) with the standardized total phenolic compounds and scopoletin (SCO) contents
and to evaluate its efficacy in accelerating wound healing in human gingival fibroblast cell line (in
vitro study) and in healing gingivitis induced by topical application of the acetic acid-soaked paper
pressing onto the labial gingival tissue of the rabbits for 60 s method (in vivo animal model of tissue
wound healing study) to provide a pharmacological basis for its clinical use as a topical gel in
healing gingivitis.
The study procedure involved the extraction of the mature unripe M. citrifolia fruit prepared
by aqueous extraction and freeze-drying process. The AFE was dark brown powder with total
phenolic content of 29.79+0.33 mg gallic acid equivalents (GAE)/g of the dried AFE powder and SCO
content of 0.645 mg/g of the dried AFE powder. The gel containing AFE was prepared using 25%
poloxamer 407 as gelling agents and concentrations of 10% AFE. The physical properties of gel
phytosome containing AFE 10% (10NP) was a smooth, homogeneous, no phase separation and
deep yellow semisolid gel with the good physical and chemical stability after storage under heatingcooling accelerated stability test. The percentage remaining of SCO content was 90.85 ± 0.81. The
SCO contents released from the phytosome 10NP gel was lower than that from AFE. The result
obtained from the scratch wound healing assay was shown that the topical phytosome 10NP gel, at
the concentration of 100 µg/mL, significantly promoted the higher proliferation and migration rate
of gingival fibroblast cells leading to an enhancement of the wound healing than AFE or SCO when
compared at the same concentration (p<0.05). The phytosome 10NP gel also significantly promoted
the higher proliferation and migration rate of gingival fibroblast cells at the early wound healing
phase than that of topical gel containing AFE 10% (10N) (p<0.05).
The in vivo anti-gingivitis study in rabbits demonstrated that the topical phytosome 10NP gel
significantly exerted a more rapid ulcer healing and a greater decrease gingivitis severity than those
of chlorhexidine gel (a standard agent for gingivitis with anti-inflammatory, antimicrobial and antiplaque activities) and benzydamine mouthwash (a standard agent for oral mucosal ulceration with
anti-inflammatory, analgesic and antimicrobial agent. Consequently, the phytosome 10NP gel had a
potential to be a candidate of chlorhexidine gel/mouthwash or benzydamine mouthwash for the
topical treatment of gingivitis or ulcerative oral mucosal damage. Furthermore, the phytosome 10NP
gel possessed a comparable ulcer healing capacity to that of a triamcinolone acetonide oral paste
(a standard corticosteroidal anti-inflammatory agent) with the complete wound healing found in 3
rabbits and a very small ulcer less than 1 mm2 found in one rabbit in each treated group. Thus, the
phytosome 10NP gel seemed to have a high potential in management of immune mediated oral
ulcer. The AFE topical gel preparation for gingivitis treatment should contain at least 300 mg gallic
acid equivalents (GAE)/g dried AFE of phenolic compound and 9.50 mg of SCO per 100 g of the gel.

