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งานวิจัยสมุนไพรไทยสําหรับการรักษาโรคขอเส่ือม 

Researches of Thai Herbs for Osteoarthritis Treatment 
วารณี ประดิษฐ 1*  สิริวดี ชมเดช1  และ  กรกฎ งานวงศพาณิชย 2 

 

บทคัดยอ 

โรคขอเส่ือมจัดเปนโรคขอชนิดเรื้อรังท่ีพบมากในผูสูงอายุรวมทั้งสัตวอายุมาก การสึกกรอนอยางชา ๆ 

ของกระดูกออนผิวขอเปนอาการสําคัญท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวดแกขอตอ พยาธิกําเนิดของโรคน้ีมีความซับซอน

และเก่ียวของกับกลไกการตอบสนองตาง ๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการอักเสบ ซ่ึงเปน

กระบวนการที่เหน่ียวนําใหเกิดการเสียสมดุลของขอตอ ทําใหเกิดการผลิตเอนไซมตาง ๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการ

ยอยสารองคประกอบของเน้ือกระดูกออน การรักษาโดยการใชยาแกปวดรวมทั้งยาตานการอักเสบที่ไมใช 

สเตียรอยด เปนเพียงวิธีการหน่ึงท่ีชวยบรรเทาความเจ็บปวดซ่ึงกอใหเกิดผลขางเคียงที่ไมพึงประสงคตามมา ใน

ปจจุบัน การคนหาสารสกัดพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการตานทานการอักเสบ รวมทั้งมีคุณสมบัติปกปองกระดูก

ออนเพื่อนํามาใชรักษาโรคขอเส่ือมมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเน่ือง มีการพบวาพืชหลายชนิดที่พบไดทั่วไปในประเทศ

ไทยมีประสิทธิภาพในการบรรเทาและรักษาอาการตางๆของโรคขอเส่ือมและโรคขออ่ืนๆได บทความน้ีจึงได

รวบรวมรายงานการวิจัยท่ีแสดงประสิทธิภาพและกลไกการออกฤทธ์ิของพืชสมุนไพร 4 ชนิด ไดแก ขม้ิน ขิง พลู 

และมะรุม ในการรักษาโรคขอเส่ือม โดยเฉพาะอยางยิ่งการอักเสบและความเจ็บปวด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
2หองปฏิบัติการวิจัยกระดูกและขอในสัตว ภาควิชาชีวศาสตรทางสัตวแพทยและสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 

*Corresponding Author, E-mail: waraneep@yahoo.com 



KKU Science Journal Volume 42 Number 2290 Review290 KKU Science Journal Volume 42 Number 2 Review 

 

 

ABSTRACT 

Osteoarthritis is a chronic joint disease mostly found in elder people and animals. 

Gradual degradation of articular cartilage is the important symptom causing joint pain. 

Pathogenesis of this disease is complex and involves with many responsive mechanisms 

particularly inflammation. This mechanism can induce imbalance of joint homeostasis resulting 

in over production of enzyme that could digest extracellular matrix components of cartilage. 

Treatment of osteoarthritis using analgesic drugs including non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) is only one way to alleviate pain which brings some unwanted side effects. Nowadays, 

searching of plant extracts which has potential to resist inflammation with chondroprotective 

properties for osteoarthritis treatment has been increasing continuously. There are some 

scientific evidences showing the efficiency of some common Thai herbs for anti-arthritis. This 

article reviewed the efficacy and proposed mechanisms of some Thai herbs including turmeric, 

ginger, betel and moringa that can relieve osteoarthritis symptoms particularly inflammation and 

pain management. 

 

คําสําคัญ: ขม้ิน  ขิง  พลู  มะรุม  โรคขอเส่ือม 
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บทนํา 

โรคขอเส่ือมเปนโรคขอชนิดหน่ึงท่ีพบไดมาก

ในมนุษย และสัตวสูงอายุ เปนโรคขอชนิดเรื้อรัง ท่ีเกิด

จากการสึกกรอนของกระดูกออนผิวขอ และสงผลให

องคประกอบอ่ืน ๆ ในขอตอเกิดความผิดปกติตามไป

ดวย โดยพบวา กระบวนการอักเสบเปนกระบวนหน่ึงที่

สงผลกระทบตอโรคขอเส่ือม ทําใหผูปวยเกิดความ

เจ็บปวด และสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหว 

แมจะไมพบการอักเสบมากเทากับโรคขออักเสบรูมา

ตอยดก็ตาม แตก็พบสารกระตุนการอักเสบตาง ๆ เชน 

interleukin 1beta (IL-1), tumor necrosis factor 

alpha (TNF-), prostaglandin E 2, nitric oxide, 

chemokine และ transcription factor nuclear 

factor kappa B (NF-B) และ activator protein 1 

(AP-1) รวมทั้งเอนไซมที่เก่ียวของกับการเส่ือมสลาย

ของกระดูกออน เชน matrix metalloproteinases 

(MMPs) และ collagenase เปนตน ในปริมาณที่

มากกวาปกติ โดยการบรรเทาความเจ็บปวดและการ

อักเสบในโรคขอเส่ือมในปจจุบัน นิยมใชยาตานการ

อักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ซ่ึงสามารถขัดขวาง

การสังเคราะห prostaglandin E2 (PGE2) โดยยับยั้ง

การทํางานของเอนไซม cyclooxygenase 2 (COX-2) 

แตก็มีรายงานผลขางเคียงของยาเหลาน้ีตอกระเพาะ

อาหาร และหากรับประทานยาน้ีเปนเวลานานก็จะเพิ่ม

ความเส่ียงตอการเ กิดโรคหลอดเลือดสมอง และ

โรคหัวใจวายเฉียบพลันได (Ahmed et al., 2005) ทํา

ใหเกิดกระแสการรักษาดวยการแพทยทางเลือก เชน 

การฝงเข็ม และการใชพืชสมุนไพรมากขึ้น ดังน้ัน จึงมี

รายงานการวิจัยเพื่อแสดงกลไกการออกฤทธ์ิและ

สรรพคุณของสมุนไพรตอการตานทานการอักเสบและ
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ความเจ็บปวดที่มีการตีพิมพเผยแพรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

บทความน้ีไดรวบรวมรายงานการวิจัยท่ีสําคัญของพืช

สมุนไพรบางชนิดท่ีพบในประเทศไทย ไดแก ขม้ินชัน 

ขิง พลู และมะรุม ซ่ึงเปนสมุนไพรที่ถูกนํามาใชรักษา

โรคขอเส่ือมและโรคขออ่ืน ๆ เพื่อใหความรูเก่ียวกับ

ประโยชนของสมุนไพรไทยบางชนิดที่พบไดทั่วไป ซ่ึง

สามารถรักษาและบรรเทาอาการตาง ๆ ในโรคขอเส่ือม 

รวมทั้งชะลอการเส่ือมสลายของกระดูกออนผิวขอ ซ่ึง

จะเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาเปนยารักษาโรคขอ

เส่ือมตอไป 

 

ขมิ้นชัน (turmeric) 

ขม้ินชัน มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Curcuma 

longa L. (รูปที่ 1A) เปนพืชลมลุกในวงศ 

Zingiberaceae มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร มีเหงาอยูใตดิน เน้ือขาง

ในมีสีเหลืองเขม และมีกล่ินเฉพาะตัว สําหรับประเทศ

ไทย ขม้ินถูกนํามาใชงานหลายประเภท ท้ังใชเปน

เครื่องเทศ ยาสมุนไพร และเครื่องสําอาง โดยใชเหงา

เปนหลัก ปจจุบันพบวา เหงาของขม้ินมีสารสําคัญ

ป ร ะ เ ภ ท  curcuminoids ร อ ย ล ะ  2-5 โ ด ย

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  curcumin ห รื อ 

diferuloylmethanede-methoxycurcumin และ 

bisdemethoxycurcumin (โครงสรางแสดงดังรูปที่ 2) 

โดยพบ curcumin มากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 77 

ของ curcuminoids ทั้งหมด (Lin and Lin-Shiau, 

2009) สําหรับการผลิตขม้ินชันเปนยาแบบแคปซูล

จําหนาย ปริมาณสาร curcuminoids ในยาแคปซูล

ตองไมนอยกวารอยละ 5 โดยนํ้าหนัก (Department 

of Medical Sciences, 2004) ขม้ินชันมีสรรพคุณทาง

ยาที่หลากหลาย ไดแก ฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา 

ตานอนุมูลอิสระ บรรเทาอาการปวดทอง ทองอืด จุก

เสียดแนน ขับ นํ้าดี ชวยสมานแผล กระตุนระบบ

ภูมิคุมกัน และลดการอักเสบ 

 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะของพืช: (A) ขม้ินชัน (B) ขิง (C) พลู และ (D) มะรุม 

หมายเหตุ: รูปท่ี 1A, B, C ภาพโดย วารณี ประดิษฐ, รูปท่ี 1D ดัดแปลงจากโครงการเผยแพรขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นท่ีสูง 
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รูปท่ี 2 โครงสรางสาร curcumin: (A) curcumin ในรูป keto (B) curcumin ในรูป enol (C) 

dexamethoxycurcumin และ (D) bisdemethoxycurcumin 
 

มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีคนพบฤทธ์ิยับยั้งการ

อักเสบของขม้ินและเคอรคูมินที่สามารถควบคุมสาร

ตางๆที่ เ ก่ี ย วของ กับกระบวนการอักเสบ ได แก 

cytokine, transcription factor รวมทั้งสารกระตุน

การอักเสบอ่ืน ๆ (Anikumar, 2010; Shaffer et al., 

2011) และจากกลไกในการควบคุมและยับยั้งการ

อักเสบน้ีเอง จึงมีการนําสารสกัดขม้ินและ curcumin 

มาใชในการลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในโรคขอ โดยพบวา

นํ้าคั้นขม้ิน สารสกัดเอทานอลจากเหงาขม้ิน และสาร

สกัดเฮกเซนจากเหงาขม้ินสามารถลดการบวมของอุง

เทาหนูขาวที่ถูกเหน่ียวนําใหอักเสบดวยสารคาราจีแนน

ได ทั้งการฉีดทางชองทองและการใหทางปาก (อัญชลี

และอุไรวรรณ, 2537) นอกจากน้ีนํ้ามันหอมระเหยที่ได

จากเหงาขม้ินและใบขม้ินก็สามารถลดการอักเสบได 

(Gupta et al., 1972; Chandra et al., 1972; 

Iyengar et al., 1994) สวนเคอรคูมินยับยั้งการ

แสดงออกของยีน MMP-3 และ MMP-13 ซ่ึงเปนยีนที่

แปลรหัสเพื่อสังเคราะหเอนไซม MMP-3 และ MMP-

13 ที่สามารถยอยเน้ือกระดูกออนไดโดยการยับยั้งวิถี 

c-Jun NH2 terminal kinase (JNK), AP-1 และ NF-

B ในเซลลกระดูกออนผิวขอ (Liacini et al., 2002) 

การที่ curcumin ยับยั้ง NF-B จะชวยลดระดับการ

แสดงออกของ COX-2, MMP-9, MMP-1, MMP-3 

และ MMP-13 ซ่ีงเปนโปรตีนและเอนไซมที่เก่ียวของ

กับกระบวนการอักเสบและการเส่ือมสลายของกระดูก

ออน ทั้งในระดับ in vitro และ in vivo ที่ถูกกระตุน

ดวย TNF- หรือ IL-1 ได (Shakibaei et al., 2007; 

Moon et al., 2010) นอกจากน้ี curcumin ยังลดการ

ปลดปลอย glycosaminoglycans (Clutterbuck et 

al., 2009) และกระตุนการสรางคอลลาเจน ชนิดที่ 2 

proteoglycans, integrinsbeta 1 และยับยั้งเอนไซม 

caspase 3 และ COX-2 (Buhrmann et al., 2010) 

ซ่ึงเปนการแสดงประสิทธิภาพของ curcumin ตอการ

ตอตานการตายแบบ apoptosis และการอักเสบของ

เซลลกระดูกออน ซ่ึงถูกเหน่ียวนําดวย IL-1 และมี

รายงานวา curcumin สามารถยับยั้ง transient 

receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) ซ่ึงเปน

โปรตีนที่เก่ียวของกับการสงผานความเจ็บปวด (Yeon 

et al., 2010) นอกจากน้ี สารกระตุนการอักเสบตาง ๆ 

สามารถกระตุนการทํางานของโปรตีน TRPV1 ไดอีก

ดวย (Szallasiet al., 1999; Zygmunt et al., 1999) 

ตอมา Zahidah et al. (2012) ไดทดลองใหหนูที่ถูก

เหน่ียวนําใหเปนโรคขอดวยคอลลาเจน (collagen 

induced arthritis หรือ CIA) ผลการศึกษาพบวา หนูที่

ใหกิน curcumin เปนอาหารเสริมในขนาด 110 มก./

มล ./กก./วัน ชะลอการเกิดความผิดปกติและการ
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บาดเจ็บของขอได และ Kamarudin et al. (2012) ได

ศึกษาพบวา curcumin สามารถลดจํานวนเซลลเม็ด

เลือดขาว การแทรกของเซลล และการสึกกรอนของ

กระดูกแข็งและกระดูกออนได นอกจากน้ียังลดการเกิด

เน้ือเยื่อ pannus ซ่ึงเปนเน้ือเยื่อท่ีเกิดจากการหนาตัว

ของ synovial membrane ท่ีเกิดการอักเสบ และให

ผลการรักษาดานเน้ือเยื่อวิทยาไดเทียบเทากับการใชยา 

betamethasone อีกดวย และเม่ือให curcumin ใน

ขนาด 1,200 มก./วัน แกผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด 

จํานวน 18 คน เปนเวลา 2 สัปดาห จากน้ันจึงใหยา 

phenylbutazone ในขนาด 300 มก./วัน ตออีก 2 

สัปดาห พบวา สามารถลดความเม่ือยลา การบวมของ

ขอ และชวยเพิ่มระยะเวลาการเดินของผูปวยอีกดวย 

(Deodhar et al., 1980) ในปจจุบันประเทศไทยไดมี

การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดจากขม้ินเปรียบเทียบกับ

ยามาตรฐาน ibuprofen ในระดับคลินิกพบวา การให

สารสกัดขม้ิน ขนาด 2 กรัม/วัน แกผูปวยโรคขอเขา

เส่ือม อายุระหวาง 50-75 ป สามารถบรรเทาความ

เจ็บปวดของผูปวยและชวยฟนฟูความสามารถในการ

เคล่ือนไหว โดยที่สารสกัดขม้ินและยามาตรฐานใหผล

ไม แตกต าง กัน สรุป ได ว า  สารส กัดข ม้ินนาจะ มี

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเทากับยา 

ibuprofen ใ น ก า ร รั ก ษ า โ ร ค ข อ เ ข า เ ส่ื อ ม 

(Kuptniratsaikul et al., 2009) 

 

ขิง (ginger) 

ขิงเปนพืชลมลุก มีลําตนใตดิน ที่ เรียกวา 

“ เ ห ง า ”  เ ป น พื ช ใ น ว ง ศ เ ดี ย ว กั บ ข ม้ิ น  คื อ 

Zingiberaceae มีช่ือทางวิทยาศาสตรว า Zingiber 

officinale Roscoe ภายในเหงามีสีเหลืองนวล (รูปที่ 

1B) มีรสเผ็ดและกล่ินหอม ใชเปนเครื่องเทศ และยา

สมุนไพรประจําบาน ขิงมีสรรพคุณตาง ๆ มากมาย 

ไดแก แกทองอืด ขับลม แกไขหวัด ขับเหง่ือ แกไอ ขับ

เสมหะ และแกคล่ืนไสอาเจียน ทั้งยังชวยบรรเทาความ

เจ็บปวด และการอักเสบอีกดวย ขิงมีสารสําคัญหลาย

ชนิดซ่ึงแตกตางกันไปตามแหลงกําเนิด และลักษณะ

ของขิงวาเปนขิงสดหรือขิงแหง โดยกล่ินของขิงมาจาก

นํ้ามันหอมระเหย ซ่ึงมีอยูประมาณ รอยละ 1-3 และ

กล่ินฉุนของขิงมาจากสาร gingerol (รูปที่ 3A) และสาร 

shogaol (รูปที่ 3B) ซ่ึงเปนสารกลุม terpenoids (Ali 

et al., 2008) 

 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางของ (A) gingerol และ (B) shogaol (ดัดแปลงจาก Ali et al., 2008) 
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มีการศึกษาพบวา สารสกัดจากขิงทั้งแบบสด

และแหง สามารถยับยั้งการอักเสบของอุงเทาหนู

ทดลองได (Ojewole, 2006; Krishnaiah et al., 

2012) โดยยับยั้งการสรางสารกระตุนการอักเสบ ไดแก 

ลดการสรางสาร chemokines ในเซลลเยื่อหุมกระดูก

ออนมนุษย ทั้งระดับเอ็มอารเอ็นเอและโปรตีน (Phan 

et al., 2005) ลดระดับการแสดงออกของ inducible 

nitric oxide synthase (iNOS) และการสราง nitric 

oxide ในเซลลมาโครฟาจ ผานการยับยั้ง NF-B 

(Ippoushi et al., 2003; Aktan et al., 2006) ทั้งยัง

ขัดขวางการทํางานของเอนไซม COX-2 และการ

สังเคราะห PGE2 (Lantz et al., 2006; Breeman et 

al., 2011; Jolad et al., 2004) รวมทั้งลดระดับ IL-

1 และ TNF- อีกดวย (Levy and Simon, 2009) 

นอกจากน้ี สารสกัดจากขิงยังบรรเทาความเจ็บปวดได 

โดย gingerol สามารถยับยั้ง TRVP1 ที่ถูกกระตุนดวย

สาร capsaicin (Dedov et al., 2002) และสารสกัด

ขิงดวยเอทานอลและ [6]-gingerol ยังชวยตานทาน

ความเจ็บปวดในหนูทดลองได (Young et al., 2005; 

Ojewole, 2006) จากการศึกษาผลของขิงสดและขิงที่

ผานความรอนตอการลดความเจ็บปวดท่ีมาจากการ

ออกกําลังที่ผิดปกติของ Black et al. (2010) พบวาขิง

ทั้งสองแบบสามารถลดความเจ็บปวดไดไมตางกัน 

สําหรับนํ้ามันหอมระเหยจากขิงน้ัน พบวา สามารถ

ตานทานการอักเสบไดเชนกัน โดย Vendruscolo et 

al. (2006) ไดศึกษาฤทธ์ิของนํ้ามันหอมระเหยจากขิง

ตอการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหน่ียวนําดวยสารคารา

จีแนน พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากขิงสามารถตานทาน

การอักเสบได โดยไมทําใหเกิดการเคล่ือนที่ของเซลลลิว

โคไซตมายังบริเวณที่อักเสบ ซ่ึงแตกตางกับนํ้ามันหอม

ระเหยอ่ืนที่นํามาเปรียบเทียบ สวนการศึกษาฤทธ์ิของ

ขิงตอโรคขอน้ัน มีรายงานการนําสารสกัดขิงมาชวย

บรรเทาความเจ็บปวดในผูปวยโรคขอเส่ือม โดยพบวา 

รอยละ 63 ของผูปวยที่ไดรับสารสกัดรู สึกวาความ

เจ็บปวดที่หัวเขาลดลงในขณะยืนและเดินเปนระยะทาง 

1 ฟุต เม่ือเปรียบเทียบกับผูปวยที่ไมไดรับสารสกัด 

(Altman and Marcussen, 2001) โดยสารสกัดขิง

สามารถยับยั้งการสราง nitric oxide และ PGE2 ใน

เซลลกระดูกออนที่เปนโรคขอเส่ือมได (Shen et al., 

2003) ทั้งยังยับยั้งการบวม การสึกกรอนของกระดูก

ออน และลดระดับ IL-1, IL-2, IL-6, TNF- และ

คอลลาเจน ชนิดที่  2 ในซีรัมของหนูทดลองที่ถูก

เหน่ียวนําใหเปนโรคขอดวยคอลลาเจนได (Fouda and 

Berika, 2009) รวมทั้งชวยลดความรุนแรงของการ

เปล่ียนแปลงกระดูกใตกระดูกออนดวย (Ganabadi 

and Fakurazi, 2010) และ Khan et al. (2011) ได

ศึกษาผลของยา Arthritin ซ่ึงเปนยาที่ประกอบดวย

สมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งขิง ตอการรักษาโรคขอ

อักเสบรูมาตอยด  และพบว ายา น้ีใหผลดีกว ายา 

methotrexate 

 

พลู (betel) 

พลูเปนพืชที่พบในทุกภาคของประเทศไทย มี

ถิ่นกําเนิดมาจากมาเลเซีย มีช่ือวิทยาศาสตรวา Piper 

betle L. อยูในวงศ Piperaceae เปนไมเถาเล้ือย มีใบ

เปนใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือกลมแกมรูปไข ปลายใบเรียว

แหลม (รูปที่ 1C) มีการนํามาใชประโยชน เชน เคี้ยวกับ

หมากและพืชอ่ืน ๆ เพื่อดับกล่ินปาก นําไปใชประกอบ

พิธีกรรมตาง ๆ และใชเปนยารักษาโรค (Cheveerach 

et al., 2006) ใบพลูมีนํ้ามันหอมระเหยและสารตาง ๆ  

เชน eugenol, chavicol และ allylpyrocatechol 

เปนตน (Rathee et al., 2006) (รูปที่ 4) ซ่ึงสารตาง ๆ 

เหลาน้ี รวมทั้งสารสกัดหยาบมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือจุลินทรีย 

(Ali et al., 2010; Tirupathi et al., 2011) ตาน

อนุมูลอิสระ (Rathee et al., 2006) และตานการ

อักเสบ (Ganguly et al., 2007; Hajare et al., 2011) 
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รูปท่ี 4 โครงสรางของ (A) eugenol (B) chavicol และ (C) allylpyrocatechol 

 

ในปจจุบัน ฤทธ์ิตานการอักเสบจากใบพลูเริ่ม

ไดรับความสนใจมากขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ

นําไปพัฒนาใชในโรคตาง ๆ ได รวมทั้งโรคขอเส่ือม 

จากการศึกษาของ Ganguly et al. (2007) ซ่ึงทดสอบ

ผลของสารสกัดใบพลูดวยเอทานอลในหนูทดลองที่ถูก

กระตุนใหเกิดขออักเสบ พบวา สารสกัดสามารถลด

ระดับ nitric oxide ได โดยลดระดับการแสดงออกของ

ยีน iNOS รวมทั้งยีน interleukin-12p40 ซ่ึงแสดงวา

สารสกัดจากใบพลูสามารถลดการอักเสบที่เกิดจากการ

ตอบสนองของเซลลทีเฮลเปอร ชนิดที่ 1 (T-helper 1) 

ได นอกจากน้ี สารสกัดจากใบพลูท่ีความเขมขน 300 

มก./กก. เม่ือทดสอบในหนูสามารถยับยั้งการอักเสบ

แบบเรื้อรังไดผลดีที่ สุดเ ม่ือเปรียบเทียบกับพืชสกุล 

Piper (Vaghasiya et al., 2007) และมีรายงานวาการ

ฉีดสาร allylpyrocatechol ท่ีพบในใบพลู ขนาด 10 

มก./กก. เขาใตผิวหนังของหนูทดลองท่ีกระตุนใหเกิด

การอักเสบดวยสาร dextran สามารถยับยั้งการอักเสบ 

โดยลดระดับการแสดงออกของยีน iNOS, COX-2, IL-

12p40 และ TNF- ซ่ึงเกิดจากการปองกันการทําลาย 

kappa B inhibitor (IB) ของ allylpyrocatechol 

ทําใหการทํางานของ NF-B ถูกยับยั้ง (Sarkar et al., 

2008) นอกจากน้ี สารสกัดใบพลูดวยเอทานอลและ

นํ้ามันหอมระเหยใบพลูยังมีฤทธ์ิตอตานสารฮิสตามีนซ่ึง

เปนสารที่เก่ียวของกับการอักเสบในหนูตะเภา โดย

พบวา นํ้ามันหอมระเหยใหผลการยับยั้งฮิสตามีนได

ดีกวาสารสกัดดวยเอทานอล (Hajare et al., 2011) 

และในป 2011 Kundu et al. ไดศึกษาฤทธ์ิของ 

allylpyrocatechol ตอการตานอนุมูลอิสระในเซลลที่

ถูกแยกออกมาจากนํ้าไขขอของผูปวยโรคขออักเสบรูมา

ตอยด  โดย  allylpyrocatechol สามารถตอต าน 

superoxide และ hydroxyl radical ไดในเซลล 

นิวโทรฟล และลด nitric oxide ไดในเซลลมาโคร- 

ฟาจซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในระดับ in vitro 

allylpyrocatechol สามารถลดระดับ nitric oxide 

ได และสาร allylpyrocatechol ชวยปกปองการ

ทําลายดีเอ็นเอ และเพิ่มระดับสารตานอนุมูลอิสระ

ภ า ย ใ น เ ซ ล ล ม า โ ค ร ฟ า จ อี ก ด ว ย  แ ส ด ง ว า 

allylpyrocatechol สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระไดโดย

การลดการสรางสารอนุมูลอิสระและเพิ่มสารตานทาน

อนุมูลอิสระในเซลล (Sarkar et al., 2012) นอกจากน้ี

ยูจีนอล ซ่ึงเปนสารองคประกอบหน่ึงของใบพลู ก็ชวย

ตานการอักเสบไดในสัตวทดลองที่ถูกกระตุนใหเกิดการ

อักเสบดวยสารกระตุนการอักเสบหลายชนิด (Dohi et 

al., 1989; Lee et al., 2007) และ eugenol ยังชวย

ลดการหล่ังสาร IL-1, TNF- และ PGE2 ผานการลด

ระดับการแสดงออกของยีน IL-1, TNF- และ COX-

2 ใ น เ ซ ล ล ม า โ ค ร ฟ า จ ที่ ถู ก ก ร ะ ตุ น ด ว ย 

lipopolysaccharide (Lee et al., 2007) 

 

มะรุม (moringa) 

มะรุมเปนพืชพื้นบานที่พบไดทุกภาคใน

ประ เทศไทย มี ช่ือทาง วิทยาศาสตรว า Moringa 

oleifera Lam. เปนไมยืนตนขนาดกลางที่โตเร็ว ทน

แลง พบไดในเขตรอน (tropical region) และบริเวณ

เหนือหรือใตเขตรอน (subtropical region) ออกดอก

เปนชอสีขาวนวล ผลเปนฝกยาวคลายไมตีกลอง (รูปที่ 
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1D) ทําใหมีช่ือเรียกตาง ๆ เชน drumstick tree และ 

horse redish tree และในประเทศไทยก็มีช่ือเรียกท่ี

แตกตางกันในแตละทองถ่ิน เชน ภาคเหนือ เรียก ผัก

มะคอนกอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียก ผัก

อีฮุมหรือผักอีฮึม เปนตน ในประเทศไทย มะรุมถูก

นําไปใชประกอบอาหาร และนําไปใชประโยชนทางยา 

และจัดเปนพืชเอนกประสงคที่มีประโยชนในทุกสวน 

ทั้ง ใบ ดอก ผล (ฝก) ราก เปลือก เมล็ด รวมทั้งยาง 

เชน เปลือก ชวยขับลม ราก แกบวมและลมเขาขอ 

เมล็ด ชวยถอนพิษไข และแกขัดเบา เปนตน ทําใหมี

การนํามะรุมมารักษาคนไขข ออักเสบ อัมพฤกษ 

อัมพาต ชาตามปลายมือปลายเทา และชวยประคบให

เลือดไหลเวียนดีขึ้นอีกดวย (สุภาภรณ, 2552) การที่

มะรุมแตละสวนมีสรรพคุณทางยาที่แตกตางกัน เพราะ

แตละสวนของมะรุมมีสารออกฤทธ์ิที่แตกตางกัน 

(Anwar et al., 2007; Pandey et al., 2012) 

มีรายงานวาสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด

มะรุมมีฤทธ์ิตานการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกกระตุน

ดวยสาร Complete Freund’s Adjuvent (CFA) โดย

ลดอาการบวมของอุงเทา ลดคา arthritic indexscore 

รวมทั้งลดระดับสาร cytokine ไดแก TNF-, IL-1 

และ IL-6 ในซีรัม ทั้งยังพบการแทรกตัวของลิมโฟไซต 

การเกิดหลอดเลือดใหม และความหนาของเน้ือเยื่อหุม

ผิวขอ (synovial membrane) ในระดับต่ําถึงปาน

กลาง (Mahajan et al., 2007) นอกจากน้ีจาก

การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดแอลกอฮอลจากเมล็ดมะรุม

ตอความเจ็บปวดในหนูทดลอง พบวา สารสกัดสามารถ

บรรเทาความเจ็บปวดไดเทียบเทากับยาแอสไพริน 

(Sutar et al., 2008) และมีรายงานฤทธ์ิตานการ

อักเสบของสารสกัดเมล็ดมะรุมดวยเอทานอลและ n-

butanol ตอการอักเสบของทางเดินหายใจในหนู

ตะเภา (Mahajan and Mehta, 2008; Mahajan et 

al., 2009) สวนสารสกัดจากฝกมะรุมน้ัน มีการศึกษา

ของ Muangnoi et al. (2012) ซ่ึงรายงานผลของสาร

สกัดฝกมะรุมตอการตานการอักเสบ โดยยับยั้งการ

แสดงออกของสารกระตุนการอักเสบ ไดแก IL-6, TNF-

, iNOS และ COX-2 และมีการศึกษาผลของสาร  

4 -[ ( 2 ′-O-acetyl--L-Rhamnosyloxy)Benzyl] 

Isothiocyanate (RBITC) ที่สกัดไดจากฝกมะรุม ซ่ึง

สามารถลดระดับ COX-2 และ iNOS ได โดยการ

ขัดขวางการส ง สัญญาณของ Mitogen-activated 

protein kinase (MAPK) และ NF-B ในเซลลมาโคร

ฟาจของหนูที่ถูกกระตุนดวย  lipopolysaccharide 

(Park et al., 2011) สําหรับรากของมะรุม 

Sashidhara et al. (2009) คนพบสาร aurantiamide 

acetate ซ่ึงพบไดยาก และ 1,3-dibenzyl urea ซ่ึง

เปนสารอนุพันธของยูเรีย (รูปที่ 5) ที่มีโครงสรางคลาย

กับ TRPV1antagonist และพบวา สารทั้งสองชนิด

สามารถบรรเทาความเจ็บปวดและยับยั้ง cytokine 

TNF-, IL-2 และ IL-6 ได 
 

 
รูปท่ี 5 โครงสรางของ (A) aurantiamide acetate (B) 1,3-dibenzyl urea 

หมายเหตุ: ภาพโดย วารณี ประดิษฐ 
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ตอมาในป 2010 Georgewill et al. ไดนํา

สารสกัดเมทานอลจากรากมะรุมมาศึกษาฤทธ์ิตานการ

อักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง พบวา สารสกัดราก

มะรุมสามารถยับยั้งการอักเสบไดทั้ง 2 แบบแตมี

ประสิทธิภาพนอยกวายา  hydrocortisone และ 

indometacin นอกจากน้ียังพบฤทธ์ิตานการอักเสบใน

หนูทดลองที่ถูกเหน่ียวนําใหเกิดขออักเสบจากสารสกัด

ดอกมะรุมอีกดวย โดยลดการบวม ลดระดับ TNF- 

และ IL-1 ในซีรัม รวมทั้งชวยปองกันโรคขออักเสบ โดย

ลดการแทรกผานของเซลลลิมโฟไซต และลดการสราง

หลอดเลือดใหม (Mahajanand Mehta, 2009) ทั้งยัง

พบฤทธ์ิตานการอักเสบในสารสกัดที่ไดจากใบมะรุมอีก

ดวย (Sulaiman et al., 2008) 

 

สรุป 

บทความน้ีไดรวบรวมและแสดงศักยภาพ

ของสมุนไพรไทยที่พบไดทั่วไป 4 ชนิด คือ ขม้ิน ขิง พลู 

และมะรุม ตอการลดการอักเสบและชวยรักษาอาการ

ตาง ๆ ที่มีความเก่ียวของกับโรคขอเส่ือม โดยพบวา 

ขม้ินเปนพืชสมุนไพรท่ี มีประสิทธิภาพดีและไดรับ

การศึกษามากที่สุด และมีรายงานวิจัยของไทยที่นําขม้ิน

มาใชกับผูปวยโรคขอเส่ือมในระดับคลินิคแลว ทําให

ขม้ินควรไดรับการพัฒนาเพื่อนํามาประยุกตใชในการ

รักษาโรคขอเส่ือมตอไป สําหรับพืชสมุนไพรอ่ืนอีก 3 

ชนิดน้ัน แมจะยังมีขอมูลฤทธ์ิตอการรักษาโรคขอเส่ือม

นอย แตจากขอมูลในบทความขางตนก็ทําใหเห็นวา

สมุนไพรเหลาน้ีมีความนาสนใจตอการนํามาศึกษากับ

การรักษาโรคขอเส่ือมได และควรศึกษาฤทธ์ิการ

ปกปองกระดูกออนเพื่อผลิตเปนอาหารเสริมปองกัน

การสึกกรอนของกระดูกออน ซ่ึงควรศึกษาควบคูกับ

ความเปนพิษของการรับสมุนไพรเหลาน้ีเปนระยะ

เวลานาน นอกจากน้ีการคนหาสมุนไพรไทยชนิดอ่ืนที่

ถูกนํามาใชในการรักษาโรคกระดูกและขอในตํารับยา

แผนโบราณเพิ่มเติมก็มีความสําคัญ เน่ืองจากจะชวย

เพิ่มทางเลือกของการรักษาโรคขอเส่ือมจากสมุนไพร

ไทยใหมากขึ้นดวย 
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