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บทคัดยอ 

 โรคเบาหวานจัดเปนหนึ่งในโรคไมติดตอเรื้อรังที่เปนปญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทยมาอยางยาวนาน แตกลับพบวามากกวา 60% ของผูปวยนั้นไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลใหอยู

ในเกณฑที่เหมาะสมไดจนสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรังตางๆ ตามมา โดยเฉพาะการเกิดแผลเรื้อรังที่เทาที่เปนอีก

หนึ่งภาวะแทรกซอนที่พบไดบอย แตหากไมไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมอาจทวีรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือ

เสียชีวิตได ซึ่งในผูปวยกลุมนี้จะมีกระบวนการหายของแผลที่เปนไปอยางลาชากวาปกติ อีกทั้งมักจะพบการติดเชื้อ

แบคทีเรียที่แผลรวมดวยอยูเสมอ และในการรักษานั้นนอกจากจะใชเวลานานแลวยังมีเรื่องของภาระคาใชจายที่สูง

ดวย ดังนั้น การรักษาดวยวิธีธรรมชาติ เชน การรักษาดวยพืชสมุนไพร จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาจะเขามาชวยใน

การดูแลผูปวยกลุมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลไกที่เกี่ยวของกับกระบวนการหายของแผลนั้นคอนขาง

มีความซับซอน แบงไดเปนหลายระยะ และตองอาศัยการทำงานรวมกันของเซลลหลายชนิด การศึกษาวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาสูตรตำรับยาสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการดูแลภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวย

เบาหวาน โดยคณะผูวิจัยไดทำการคัดเลือกชนิดสมุนไพรไทยจำนวน 9 ชนิดที่เคยมีการใชเปนสวนผสมในสูตรน้ำ

สมุนไพรแชเทามาแลวกอนหนานี้ในขอมูลรายงานการศึกษาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในประเทศไทย เพื่อ

นำมาสรางเปนสูตรผสมสารสกัดสมุนไพรจำนวน 3 รูปแบบ โดยมีการกำหนดองคประกอบในสูตรผสมที่สรางขึ้นตาม

โครงสรางของยาตำรับตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยอันประกอบดวยพืชสมุนไพรที่เปนตัวยาหลัก ตัวยารอง และตัว

ยาเสริมฤทธิ์ แลวนำสูตรผสมเหลานั้นมาทดสอบประสิทธิภาพในกลไกที่เกี่ยวของกับระยะตางๆ ของกระบวนการ

สมานแผลดวยเทคนิค wound scratch assay และ RT-qPCR ในโมเดลเซลลผิวหนังมนุษยชนิดเคอราติโนไซต 

(HaCaT) ซึ่งจำลองสภาวะเบาหวานดวยน้ำตาลกลูโคสเขมขน 50 mM รวมถึงประเมินความสามารถในการตานเชื้อ

จุลชีพกอโรคที่ผิวหนังดวย ผลการทดสอบพบวาสูตรผสมรูปแบบที่ 3 ซึ่งประกอบดวยสารสกัดเหงาขมิ้นชัน เหงาไพล 

ผลหมาก ใบบัวบก ใบชุมเห็ดเทศ เหงาขิง และเมล็ดพริกไทยลอน ในอัตราสวนที่เทากันนั้นมีศักยภาพที่จะนำไป

พัฒนาเปนสูตรตำรับที่เหมาะสมในการดูแลภาวะแทรกซอนที่เทาตอไปได จากการพิจารณาโดยรวมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการสมานแผลไดดีที่สุด โดยสูตรผสมนี้สามารถกระตุนการเคลื่อนที่เขาหากันของเซลล 

ปรับเปลี่ยนการแสดงออกของเอนไซม MMP-9 และตัวยับยั้ง TIMP-1 ที่เกี่ยวของกับการสรางและสลายเมทริกซนอก

เซลล และเพิ่มการแสดงออกของปจจัยกระตุนการเจริญของหลอดเลือดชนิด VEGF และ TGF-b ได ถึงแมวาจะเปน

รองสูตรผสมรูปแบบอื่นเพียงเล็กนอยในดานการออกฤทธิ์ตานภาวะอักเสบโดยไปลดการแสดงออกของสารสื่ออักเสบ

ไดเฉพาะชนิด TNF-a และในการตานแบคทีเรียกอโรคที่ผิวหนังชนิด S. aureus ก็ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปน

กลไกเปาหมายที่สำคัญในการรักษาแผลเบาหวานที่เทาและสงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ  สมุนไพรไทย สูตรตำรับยาสมุนไพร แผลเบาหวานทีเ่ทา สมานแผล ตานอักเสบ การสรางหลอดเลือดใหม 

ตานแบคทีเรีย 

 



5 

 

Project title                 Mechanisms underlying the biological activities of Thai medicinal plant extracts 

and their formulation development for treatment of diabetic foot ulcers 

Principal investigator    Dr. Anchalee Prasansuklab 

Affiliation                    College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abstract 

 Diabetes is a non-communicable disease that has become a major public health issue in 

many countries around the world. More than 60% of diabetic patients are unable to maintain their 

blood glucose levels under control, leading to a variety of complications. Of these, diabetic foot 

ulcer (DFU) is one of the most common and devastating complications. DFU is characterized by an 

impaired wound healing process and is often associated with bacterial infection. To date, DFU 

remains a major therapeutic challenge due to the long time and high cost of treatment as well as 

the complexity of diseases. Therefore, an agent that can target multiple pathogenic mechanisms 

should have greater efficacy in DFU treatment. It is worth noting that plants are the richest source 

of compounds having a variety of biological activities. Therefore, the objective of this study was to 

create and develop an herbal formula suitable for treating DFU patients. Nine species of Thai 

medicinal herbs were selected from several previous reports of ingredients in herbal foot bath 

formulations used in Thailand's sub-district health promoting hospitals. Those herbs were included 

to make three polyherbal formulas according to the theory of Thai traditional medicine, which 

consists of the herbs as a major, a secondary, or a minor component. All formulations were then 

tested for their effects on the mechanisms involving different phases of wound healing process using 

wound scratch assay and RT-qPCR in human keratinocyte cell model (HaCaT) under high glucose (50 

mM) condition, as well as evaluated for their antibacterial activities. The results showed that the 

formula consisting of the same ratio of seven herbs; Curcuma Longa, Zingiber cassumunar, Areca 

catechu, Centella asiatica, Senna alata, Zingiber officinale, Piper nigrum, has the potential to be 

developed into an appropriate formulation for DFU treatment. This formula has demonstrated the 

greatest ability to stimulate wound healing, based on its activities to increase cell proliferation and 

migration, modify the expressions of MMP-9 and TIMP-1 for preserving balance between the 

production and degradation of extracellular matrix, and increase the expressions of VEGF and TGF-

b for promoting angiogenesis. Moreover, it was shown to possess anti-inflammatory activity against 

TNF-a and antimicrobial activity against S. aureus. All of these are considered as important 

therapeutic targets in treating DFU, and thus hitting these multiple targets at once by this herbal 

formula may result in more effective treatment.  
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