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บทนํา
ความสํ าคัญ และทีม่ าของปัญหาทีท่ าํ การวิจัย
โรคฟั นผุและโรคปริ ทนั ต์อกั เสบเกิดจากคราบจุลินทรี ย ์ ซึ่ งประกอบด้วยจุลินทรี ยจ์ าํ นวนมากที่จบั
กลุ่มกันและยึดเกาะที่บริ เวณฟัน ขอบเหงือกและใต้เหงือก ซึ่ งเรี ยกว่าไบโอฟิ ล์ม (biofilm) จุลินทรี ยเ์ หล่านี้
ยึดเกาะกับผิวเคลือบฟั นและเคลือบรากฟั นโดยมีสารโพลีเมอร์ ของนํ้าตาลกลูโคสเป็ นตัวช่วยให้เกิดการจับ
กลุ่มของจุลินทรี ย ์ และทําให้กลุ่มจุลินทรี ยเ์ หล่านี้ยึดเกาะกับผิวเคลือบฟันและเคลือบรากฟั น โรคฟันผุและ
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบเป็ นโรคที่ตอ้ งได้รับการรักษา เพราะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและมีผลกระทบต่อการบด
เคี้ยว ซึ่งมีผลต่อสุ ขภาพโดยรวมของบุคคลนั้น แม้วา่ โรคฟันผุและโรคปริ ทนั ต์อกั เสบจะสามารถป้ องกันได้
ด้วยการทําความสะอาดช่องปากอย่างสมํ่าเสมอและถูกวิธี แต่โรคฟั นผุและโรคปริ ทนั ต์อกั เสบยังเป็ นปั ญหา
ที่สําคัญยิ่งทางทันตสาธารณสุ ขของไทย จากรายงานผลการสํารวจสภาวะทันตสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2549-50 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขพบว่า ประชากรร้อยละ 96 มีฟันผุ และร้อยละ 84 มี
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบ โดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบทที่ห่างไกล ในการรักษาอนามัยช่องปากและป้ องกัน
การเกิดคราบจุลินทรี ย ์ ในสมัยโบราณมีวธิ ี ทาํ ความสะอาดฟันโดยใช้กิ่งไม้บางชนิดมาสี ฟัน [1] เช่น กิ่งข่อย
ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ประชาชนที่อยู่ในถิ่ นทุรกันดารและห่ างไกลความเจริ ญบางพื้นที่ยงั คงทําความสะอาดฟั น
โดยการใช้กิ่งข่อยสี ฟัน
ข่อยเป็ นพืชสมุนไพรในตระกูล Moraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Streblus asper Lour หรื อ Streblus
lactescens Blanco หรื อ Carius Lactescens Blanco ข่อยเป็ นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่างเช่น ใน
อินเดียใช้น้ าํ ต้มจากเปลือกข่อยเป็ นยาแก้ไข้ รักษาโรคบิด ท้องร่ วง ไซนัส แก้พิษ และฆ่าเชื้ อโรคที่บาดแผล
[2] ยางจากต้นข่อยสามารถฆ่าเชื้อได้ รากใช้เป็ นยาแก้บิด ใช้พอกบริ เวณที่เกิดฝี และใช้แก้พิษงู [3] นํ้าต้มจาก
เปลื อกใช้ท าํ ความสะอาดบาดแผล รั ก ษาโรคผิวหนัง แก้พ ยาธิ ผิวหนัง ยางจากต้น ข่ อยใช้เป็ นยาระงับ
ประสาทและแก้ปวดบวม เมล็ดเป็ นยาอายุวฒั นะ แก้ทอ้ งร่ วง ริ ดสี ดวง เลือดกําเดา นํ้าสกัดจากข่อย ใช้เป็ นยา
ฆ่าเชื้อและช่วยกระตุน้ การหดตัวของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเกิดมะเร็ งอีกด้วย [4]
ในภาคเหนื อของไทยใช้ใบข่อยอบไฟให้เหลืองกรอบ ชงนํ้าต่างใบชา เพื่อใช้เป็ นยาระบายท้อง ขับ
ปั สสาวะ แก้ไตพิการ และเป็ นยาบํารุ งหัวใจ สําหรับประโยชน์ของข่อยต่อช่องปากที่มีรายงาน เช่น ใน
อินเดียใช้กิ่งข่อยอ่อนทุบให้นิ่มใช้เป็ นไม้สีฟัน ทําให้ฟันแน่นทน ในประเทศอื่นๆใช้น้ าํ ต้มจากเปลือกข่อย
ต้มกับเกลือ เป็ นยาอมแก้เหงือกอักเสบ ในประเทศไทยพบว่ามีการใช้กิ่งข่อยสี ฟัน ใช้น้ าํ ยางจากต้นข่อยผสม
เกลือใส่ ฟันหรื อถูบริ เวณที่ปวดฟัน เหงือกบวม จะแก้อาการเจ็บปวดได้ [5,6]
ข่อยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยไ์ ด้ดี โดยสามารถฆ่าจุลินทรี ยใ์ นช่องปากและทางเดินอาหาร
ได้ [7] จึงนํามาใช้เป็ นยาแก้บิดและท้องร่ วง สําหรับแบคทีเรี ยต่างๆ ที่ยบั ยั้งการเจริ ญได้เท่าที่มีรายงานคือ
ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยที่ทาํ ให้เกิดบิด (Shigella dysenteriae) ไทฟอยด์ (Samonella typhi) [8]
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ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยส่ วนใหญ่ในคลองรากฟันและเชื้ อก่อโรคปริ ทนั ต์ [9,10] มีฤทธิ์ ฆ่า
เชื้อกลุ่ม Streptococci โดยเฉพาะ Streptococcus mutans ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยที่มีบทบาทสําคัญในการทําให้เกิด
แผ่นคราบจุลินทรี ยแ์ ละโรคฟั นผุ [7,11-14] นอกจากนี้ สารสกัดข่อยยังไม่มีฤทธิ์ ก่อกลายพันธุ์ ไม่พบพิษ
เฉียบพลันเมื่อทดสอบในหนูถีบจักรที่ได้รับสารสกัดจากใบข่อยทางปากหรื อฉี ดเข้าช่องท้อง ในปริ มาณ 50
และ 500 มิลลิ กรัมต่อนํ้าหนักตัวหนึ่ งกิ โลกรัม ไม่มีพิษกึ่งเฉี ยบพลันในหนูขาวเมื่อให้สารสกัดจากใบข่อย
ทางปากในปริ มาณ 50 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม วันละครั้งทุกวันเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ [15]
รายงานของนักวิจยั ไทยหลายกลุ่มได้พิสูจน์ความสามารถของสารสกัดข่อยในการยับยั้งการเจริ ญ
ของเชื้อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) ทั้งในหลอดทดลอง [7,11,12] และการทดสอบ
ในช่องปาก [11,14] สุ วิมล ทวีชยั ศุภพงษ์ และคณะ [11] ได้รายงานผลการใช้น้ าํ บ้วนปากผสมสารสกัดจาก
ใบข่อยในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่ งพบว่าสามารถลดปริ มาณเชื้อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในช่องปาก
ได้ โดยไม่ทาํ ให้ปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยโ์ ดยรวมในช่องปากเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
แคลเซี ยม ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และความจุบพั เฟอร์ ของนํ้าลาย นอกจากนี้ ยงั พบว่าการบ้วนปากด้วยสาร
สกัดจากใบข่อยเช้า-เย็นโดยไม่แปรงฟันเป็ นเวลา 4 วันติดต่อกัน สามารถลดการอักเสบของเหงือกได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการบ้วนปากด้วยนํ้ากลัน่ [16]
สุ วิมล ทวีชยั ศุภพงษ์ และคณะได้ทาํ การศึกษาต่อเนื่องในอาสาสมัครที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบโดย
ใช้สารละลายของสารสกัดจากใบข่อยฉี ดล้างในร่ องลึกปริ ทนั ต์ภายหลังการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั น ก็
พบว่าสามารถลดการอักเสบของเหงือก และลดเชื้ อก่อโรคปริ ทนั ต์ได้ [17] กลุ่มผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาสารสกัด
จากใบข่อยเป็ นเจลสําหรับใส่ ในร่ องลึกปริ ทนั ต์ (อนุสิทธิ บตั รเลขที่ 2141, พ.ศ. 2548) และทําการทดสอบใน
อาสาสมัครพบว่ามีความปลอดภัยทางคลินิก สามารถลดการอักเสบของเหงือกและสามารถลดเชื้ อพอร์ ไฟโร
โมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis) ซึ่ งเป็ นเชื้ อก่อโรคปริ ทนั ต์ได้ [18] เมื่อศึกษากลไกการออก
ฤทธิ์ พบว่าสารสกัดจากใบข่อยมีฤทธิ์ ในการต้านการอักเสบและสามารถยับยั้งการแสดงออกของยีนไซโค
ลออกซี จีเนส-2 (COX-2) และ อินเตอร์ ลิวคิน-1 เบต้า (IL-1β) ในเซลล์โมโนไซต์ (monocyte) ได้ [19]
นอกจากนี้ ย งั พบว่า สารสกัดจากใบข่อยมี คุ ณสมบัติใ นการลดการยึดเกาะของเชื้ อแคนดิ ดา อัล บิ แคนส์
(Candida albicans) ต่อเซลล์เยื่อบุผิวกระพุง้ แก้มและฟั นปลอมชนิ ดอะคริ ลิก (denture acrylic) ได้ดว้ ย
[20,21]
แม้จะมีรายงานการศึกษาที่พบว่าสารสกัดจากใบข่อยสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตหรื อทําลายเชื้ อ
แบคทีเรี ยที่ก่อโรคฟั นผุและโรคปริ ทนั ต์ได้ แต่การศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสาร
สกัดจากใบข่อยต่อเชื้ อที่อยูใ่ นรู ป planktonic cells ไม่ใช่เชื้อที่อยูใ่ นรู ปแบบไบโอฟิ ล์ม เนื่ องจากมีรายงาน
การศึกษามากมายที่บ่งชี้ วา่ เชื้ อแบคทีเรี ยที่สามารถสร้างไบโอฟิ ล์มและเจริ ญเติบโตอยูภ่ ายในไบโอฟิ ล์มมี
ความต้านทานต่อ antibodies, antibiotics และ antibacterial agents ต่างๆได้ดีกว่าแบคทีเรี ยชนิดเดียวกันที่อยู่
เป็ น planktonic cells [22,23] ดังนั้นหากสามารถยับยั้งหรื อลดการสร้างไบโอฟิ ล์มได้ จะสามารถลดการเกิด
โรคฟันผุและโรคปริ ทนั ต์อกั เสบหรื อทําให้การดําเนินโรคช้าลง โครงการวิจยั ที่เสนอนี้ เป็ นการวิจยั ต่อเนื่อง
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เพื่อขยายการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งหรื อลดการสร้างไบโอฟิ ล์มของเชื้ อ
ก่อโรคในช่ องปาก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนาสมุนไพรข่อยเป็ นผลิ ตภัณฑ์ในด้านการรักษา
สุ ขภาพช่องปากในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งหรื อลดการสร้างไบโอฟิ ล์มของเชื้ อก่อโรคใน
ช่องปาก

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
1. พยาธิกาํ เนิดของโรคปริทนั ต์ อกั เสบและจุลชีพทีเ่ กีย่ วข้ อง
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบเป็ นสภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ที่รองรับฟั น ซึ่ งเชื่ อว่ามีสาเหตุมา
จากเชื้อแบคทีเรี ยที่อยูใ่ นคราบจุลินทรี ยท์ ี่สะสมอยูท่ ี่ผิวฟันเป็ นเวลานาน ในปี ค.ศ. 1976 มีผเู ้ สนอว่าโรคปริ
ทันต์มีสาเหตุมาจากเชื้ อแบคทีเรี ยที่ไม่จาํ เพาะเจาะจง (non specific plaque hypothesis) ซึ่ งนําเสนอโดย
Walter Loesche [24] กล่าวว่าโรคปริ ทนั ต์มีสาเหตุจากสารพิษซึ่ งสร้างจากเชื้ อจุลชี พทุกชนิ ดที่อยูใ่ นคราบ
จุลินทรี ย ์ ขณะเดี ยวกันก็มีการศึกษาและยืนยันว่าโรคปริ ทนั ต์มีสาเหตุจากเชื้ อแบคทีเรี ยที่จาํ เพาะ (specific
hypothesis) ซึ่ งอาจเป็ นเชื้อแบคทีเรี ยตัวใดตัวหนึ่ง หรื อกลุ่มของเชื้ อที่จาํ เพาะก็ได้ ดังนั้นจึงมีการค้นคว้าเพื่อ
ศึกษาว่าเชื้ อแบคทีเรี ยตัวใดหรื อกลุ่มเชื้ อใดที่เป็ นสาเหตุที่แท้จริ งของโรคปริ ทนั ต์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้า
ช่วยในการศึกษาค้นคว้า เช่น วิธีทางจุลชี ววิทยา (microbiology) ชี วเคมี (biochemistry) ตลอดจนวิธีการทาง
ระบบภูมิคุม้ กันวิทยา (immunology)
การศึกษาในปั จจุบนั พบว่ามีเชื้อแบคทีเรี ยมากกว่า 500 ชนิด ที่มีความสามารถเกาะกลุ่ม (colonize)
ในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงื อก [25] การจําแนกลักษณะของเชื้ อแบคทีเรี ยแต่ละกลุ่มนั้นสามารถจําแนกจาก
ปริ มาณของเชื้ อที่ตรวจพบและชนิ ดของเชื้ อต่าง ๆ ที่อาศัยอยูร่ วมกัน Socransky ได้จาํ แนกเชื้ อแบคทีเรี ย
ออกเป็ นกลุ่ มสี ต่าง ๆ ด้วยวิธีการตรวจแยกสารดี เอ็นเอ (DNA –hybridization) และพบว่ากลุ่ มสี แดงที่
ประกอบไปด้วยเชื้ อ พอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส แทเนอเรลลา ฟอไซเทนซิ สและเชื้ อ ทริ ปโพนีมา เดนติ
โคลา (Treponema denticola) เป็ นกลุ่มที่น่าสนใจ เนื่องจากประกอบไปด้วยเชื้ อแบคทีเรี ยที่สัมพันธ์กบั การมี
เลือดออกของเหงือก ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ที่สาํ คัญทางคลินิกเมื่อมีการทําลายของอวัยวะปริ ทนั ต์เกิดขึ้น [26]
การตัดสิ นว่าเชื้ อแบคทีเรี ยใดเป็ นเชื้ อก่อโรคปริ ทนั ต์น้ นั ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดย
Scransky และ Haffajee [26] ได้อธิ บายถึ งเชื้ อแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคปริ ทนั ต์น้ ันจะต้องมี
คุ ณลักษณะที่มีค วามสัมพันธ์ต่อตําแหน่ งที่เกิ ดโรค โดยพบมากในตําแหน่ งนั้นและพบเชื้ อแบคทีเรี ยได้
ก่ อนที่ จะเกิ ดการดําเนิ นของโรค เชื้ อก่ อโรคสามารถกระตุ ้นระบบภูมิ คุ้ม กันของร่ า งกาย เมื่ อกํา จัดเชื้ อ
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ดังกล่าวแล้วทําให้หายจากโรคปริ ทนั ต์ เมื่อทดลองในสัตว์ทดลองต้องแสดงให้เห็นความสามารถในการ
เหนี่ยวนําให้เกิดโรคปริ ทนั ต์อกั เสบและสามารถทําลายเนื้อเยื่อได้
ในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่าเชื้ อแบคทีเรี ยที่สัมพันธ์กบั โรคปริ ทนั ต์อกั เสบประกอบด้วยเชื้ อแอก
กริ เกทิแบกเทอร์ แอคทิโนมัยชิ เทมโคมิแทนส์ และเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เนื่องจากเชื้ อทั้งสองมี
ความสําคัญในการเกิดโรคปริ ทนั ต์อกั เสบแบบเรื้ อรังและแบบรุ นแรง โดยที่เชื้อ พอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
มี ส่ ว นที่ เ ป็ นอัน ตรายและทํา ให้ เ กิ ด โรคปริ ท ัน ต์อ ัก เสบได้ ได้แ ก่ ส่ ว นคาร์ โ บไฮเดรตของผนัง เซลล์
(carbohydrate capsule) ซึ่ งสามารถป้ องกันขบวนการออบโซไนเซชัน่ (opsonization) ในระบบคอมพลีเมนท์
(complement) ทําให้สามารถต่อต้านการกลืนกินของเซลล์ (phagocytosis) และการฆ่าโดยเซลล์นิวโทรฟิ ลล์
ได้และยังมีไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide) ที่ไม่เป็ นพิษแต่สามารถยับยั้งขบวนการเคโมแทซี ส
(chemotaxis) นอกจากนั้นมีเมมเบรน เวสซิ คลั (membrane vesicle) ไว้สําหรับเก็บเอ็นไซม์โปรติเอส
(protease) ซึ่ งเอนไซม์น้ ีทาํ ให้มีการลดระดับของอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) คอมพลีเมนท์และเส้น
ใยคอลลาเจนส่ วนอันตรายที่เกิดจากเชื้ อ แอกกริ เกทิแบกเทอร์ แอคทิโนมัยชิเทมโคมิแทนส์ คือ ลิวโคทอก
ซิ น (leucotoxin) ซึ่ งเป็ นไซโทไลซิ น (cytolysins) ชนิดหนึ่ ง ทอกซิ นนี้ จะเข้าไปรบกวนทั้งระบบภูมิคุม้ กัน
แบบไม่จาํ เพาะ (nonspecific immune response) และระบบภูมิคุม้ กันแบบจําเพาะของร่ างกาย (specific
immune response) ทําให้เซลล์บวมและมีการรั่วซึ ม และยังมีไลโพโพลีแซคคาไรด์ ซึ่ งทําให้เกิดการละลาย
ตัวของกระดูกเบ้าฟันและขัดขวางการทํางานของเซลล์นิวโทรฟิ ลล์ได้ [27]
2. ไบโอฟิ ล์ม (Biofilm)
ไบโอฟิ ล์ม ประกอบด้วยโคโลนี ขนาดเล็ก (microcolonies) จํานวนมากของแบคทีเรี ยประมาณ 1520 % โดยปริ มาตร และโคโลนี ขนาดเล็กในไบโอฟิ ล์มมีการรวมตัวกันของแบคทีเรี ยหลายสายพันธุ์ ซึ่ ง
กระจายอยู่ในโครงสร้ างของไบโอฟิ ล์ม (matrix) หรื อ ไกลโคแคลลิกซ์ (glycocalyx) ซึ่ งมี 75-80% โดย
ปริ มาตรของไบโอฟิ ล์ม และภายในไบโอฟิ ล์มมีช่องว่าง (water channel) ระหว่าง โคโลนีขนาดเล็ก ซึ่ งเป็ น
ทางผ่านของสารอาหารหรื อสารอื่น ๆ เป็ นระบบไหลเวียน เพื่อที่สารอาหารจะแพร่ กระจายจากช่องว่างไปที่
โคโลนี นอกจากนี้ ยงั พบว่าลักษณะของไบโอฟิ ล์มมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งรู ปแบบเหล่านี้ ถูกกําหนดโดย
แรงเฉื อน (shear force) ของการไหลผ่านของของเหลวในไบโอฟิ ล์ม เช่นหากมีแรงเฉื อนตํ่า (low shear
force) ทําให้ไบโอฟิ ล์ม มีลกั ษณะแท่งและบานเป็ นดอกเห็ด ส่ วนแรงเฉือนมาก (high shear force) ทําให้ไบ
โอฟิ ล์ม มีลกั ษณะยืน่ ยาว [28]
โรคปริ ทนั ต์เป็ นโรคติดเชื้ อมีสาเหตุ จากเชื้ อจุ ลชี พ (micro-organism) ที่อยู่ในคราบจุลินทรี ยซ์ ่ ึ ง
เกาะกลุ่ม (colonize) บนผิวฟันหรื อใต้ขอบเหงือก คราบจุลินทรี ยป์ ระกอบด้วยจุลชี พ 70% อีก 30% เป็ นสาร
ไกลโคโปรตีนของนํ้าลายหรื อนํ้าเหลืองเหงือก เซลล์ตายของเยื่อบุผิว ชีวพิษคายออก (exotoxin) ของเชื้ อจุล
ชี พและเม็ดเลือดขาว เชื้ อจุลชี พเหนื อเหงือกจะยึดกับเคลือบฟัน (enamel) และเยื่อบุผิวช่องปาก ส่ วนจุลชี พ
ใต้เหงือกจะยึดกับเคลือบรากฟั นและเยื่อบุผิวร่ องลึกปริ ทนั ต์ หรื อลอยตัวอยูใ่ นนํ้าเหลืองเหงือก นอกจากนี้
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จุลชี พใต้เหงือกอาจแทรกซึ มเข้าในเหงือก เอ็นยึดปริ ทนั ต์ (periodontal ligament) และท่อเนื้ อฟัน (dentinal
tubule) ได้
จากการศึ กษาทางจุลชี ววิทยาของคราบจุลินทรี ย ์ จุ ลชี พกลุ่มแรกที่พบเป็ นชนิ ดสเตร็ ปโตคอกคัส
แซงกิ ส (Streptococcus sanguis) สเตร็ ปโตคอกคัสไมทิส (Streptococcus mitis) และแอกทิโนไมซิ ส
(Actinomyces ) หลังจากนั้น 1-2 วันจะพบจุลชีพใช้ออกซิเจน (aerobe) และจุลชีพไม่ใช้ออกซิ เจน (anaerobe)
ชนิ ดรู ปกลม (coccus) ติดสี แกรมลบ และรู ปแท่ง (rod) ติดสี แกรมบวกและแกรมลบ มากกว่าจุลชี พรู ปกลม
ติดสี แกรมบวก ต่อมาในวันที่ 2 - 4 พบจุลชี พรู ปเส้น (filament) และจุลชี พรู ปกระสวย (fusiform) และติดสี
แกรมลบมากกว่าแกรมบวก แต่จุลชี พรู ปกลมลดลง เมื่อถึงวันที่ 5-10 พบจุลชี พรู ปเกลียว (spiral) เพิ่มขึ้น
และจุลชีพไม่ใช้ออกซิ เจนเป็ นส่ วนใหญ่ ปั จจุบนั ได้เรี ยกจุลชีพที่อยูร่ วมกันในคราบจุลินทรี ยว์ า่ ไบโอฟิ ล์ม
3. การใช้ สมุนไพรในการรักษาโรคในช่ องปากและโรคปริ ทนั ต์
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีสมุนไพรไทยหลายชนิ ดที่ออกฤทธิ์ ทําลายเชื้ อแบคทีเรี ยก่อโรคบาง
ชนิ ดได้ โดยได้มีผทู ้ าํ การศึกษาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของยาสี ฟันสมุนไพร ปณิ ดา อินนาจันทร์ และคณะ
[29] ศึกษาถึ งประสิ ทธิ ภาพของยาสี ฟันทัว่ ไปและยาสี ฟันสมุนไพรทั้งไทยและต่างประเทศในการยับยั้ง
เชื้อสเตร็ บโตคอกคัส มิวแทนส์ พบว่ายาสี ฟันแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อไม่
แตกต่างกัน ทํานองเดียวกัน Moran และ Addy [30] ทําการทดสอบฤทธิ์ ในการยับยั้งแบคทีเรี ยของยาสี ฟัน
บางชนิดที่ขายในท้องตลาด พบว่ายาสี ฟันเกือบทั้งหมดมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยที่ทดสอบ ยกเว้นยา
สี ฟันที่มีส่วนผสมของเอมีนฟลูออไรด์ Mullally [31] ได้ศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพของยาสี ฟันสมุนไพรในการ
ควบคุมคราบจุลินทรี ยแ์ ละเหงือกอักเสบ เปรี ยบเทียบกับยาสี ฟันทัว่ ๆ ไป พบว่ายาสี ฟันสมุนไพรกับยาสี ฟัน
ที่ผสมฟลูออไรด์มีประสิ ทธิ ภาพในการลดคราบจุลินทรี ยแ์ ละเหงือกอักเสบไม่แตกต่างกัน การที่ยาสี ฟัน
สามารถทําลายเชื้ อจุ ลินทรี ยไ์ ด้น้ นั นอกจากจะเป็ นผลมาจากส่ วนประกอบในยาสี ฟันที่มีฤทธิ์ ยับยั้งหรื อ
ทําลายเชื้อดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ความเข้มข้นของยาสี ฟันและระยะเวลาที่ยาสี ฟันสัมผัสกับเชื้อก็เป็ นปั จจัยที
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของยาสี ฟันด้วยเช่นกัน มีหลายการศึกษาที่พยายามหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของยา
สี ฟันที่จะใช้ในการแปรงฟั นและเวลาที่เหมาะสมในการแปรงฟัน เช่นการศึกษาของบุญนิตย์และเทอดพงษ์
[32] ได้ทาํ การศึกษาพบว่าองค์ประกอบของยาสี ฟันมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้ อสเตร็ ปโตคอกคัส มิว
แทนส์ โดยส่ วนประกอบที่เป็ นดีเทอร์ เจนต์ (detergent) ได้แก่โซเดียมลารี ลซัลเฟต (sodium laryl sulfate) ซึ่ ง
เป็ นโมเลกุลที่เป็ นประจุลบสามารถยึดเกาะกับโมเลกุลของโปรตีนได้ดีและเป็ นสารที่นิยมผสมในยาสี ฟัน
กันมาก และยังพบว่าการใช้ยาสี ฟัน 0.5 กรัม หรื อยาวประมาณ 1 เซนติเมตร น่ าจะเพียงพอในการลดเชื้ อ
สเตร็ ปโตคอกคัส มิวแทนส์ ในช่องปากลงได้ นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับยาสี ฟันสมุนไพรชนิดต่าง ๆ แล้ว
ยังมีรายงานที่พบว่าสมุนไพรหลายชนิ ดมีฤทธิ์ ทําลายเชื้ อแบคทีเรี ย ได้แก่ กานพลู กระเทียม กระเจี๊ยบ คูณ
ทับทิม บัวบก ผักคราดหัวแหวน พญายอ ฟ้ าทะลายโจรและมะระขี้นก นอกจากนี้ สมุนไพรบางชนิ ด เช่น ผัก
คราดหัวแหวนทั้งต้นใช้รักษาอาการปวดเหงือกและฟันได้ ส่ วนพญายอมีการใช้แอลกอฮอล์สกัดสารจากใบ
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พบว่ามีฤทธิ์ ลดการอักเสบ สารสกัดด้วยนํ้ามีฤทธิ์ ตา้ นไวรัสที่ทาํ ให้เกิดโรคเริ มที่อวัยวะเพศและริ มฝี ปาก ใบ
ของฟ้ าทะลายโจรใช้ลดการอักเสบ เพิ่มการหลัง่ นํ้าลาย
4. สมุนไพรข่ อย
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปด้านพฤกษศาสตร์ และเภสัชวิทยา
ข่อยเป็ นพืชในวงศ์ Moraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Streblus asper Lour หรื อ Streblus lactescens
Blanco หรื อ Carius lactescens Blanco [8] ชื่ออื่น ๆ ที่รู้จกั ได้แก่ Bra-Inka, Bernikka, Koi, Rudi Schwri,
Serut, Shakotaka ชื่อพื้นเมืองคือ ส้มพอ (เลย), สะนาย (เขมร), ตองบะแน่ (กะเหรี่ ยง) ข่อยเป็ นไม้ยืนต้นที่มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ มีลาํ ต้นสู ง 5 - 15 เมตร ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปไข่ รู ปวงรี กว้าง 2-4 เซนติเมตร ผิวใบ
สาก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่คนละต้น ช่อดอกตัวผูเ้ ป็ นช่ อกลม ก้านสั้น ช่ อดอกตัวเมียออกเป็ น
กระจุก ก้านดอกค่อนข้างยาว มี 2 – 4 ช่อ มีสีเหลืองแกมเขียวหรื อเกือบขาว ผลสดเป็ นรู ปไข่ เมื่อสุ กสี
เหลื อง ผลยาว 8 – 10 มิลลิ เมตร เปลื อกของผลจะอ่อนนุ่ม เมล็ดลักษณะคล้ายพริ กไทยสี ขาวยาว 5 – 6
มิ ล ลิ เมตร ข่ อยพบได้ท วั่ ๆ ไป ตามพื้ นที่ ราบ พบตามป่ าเบญจพรรณ เจริ ญได้ดีตามริ ม แม่ น้ าํ ลํา คลอง
ตลอดจนที่ลุ่มและชื้ นแฉะ ทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศได้ดี แต่การเจริ ญช้ากว่าพืชอื่น ๆ ข่อยเป็ นพืชที่มีถิ่น
กําเนิดตั้งแต่อินเดีย ประทศจีนตอนใต้ ตะวันออกของหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย พม่า ไทย ข่อยมีการปลูก
แพร่ หลายในประเทศไทย นิยมมาปลูกเป็ นไม้ประดับหรื อสร้างเป็ นรั้วบ้านมากกว่าประโยชน์ดา้ นสมุนไพร
ข่อยเป็ นพืชที่นาํ มาใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรหลายประเทศด้วยกัน เช่นในอินเดียใช้น้ าํ ต้มจาก
เปลือกข่อยเป็ นยาแก้ไข้ โรคบิด และท้องร่ วง รักษาไซนัส และแก้พิษ ยางจากต้นข่อยสามารถฆ่าเชื้ อได้
รากใช้เป็ นยาแก้บิดและใช้พอกบริ เวณที่เกิดฝี ชาวฮินดูใช้กิ่งข่อยสี ฟันทําให้ฟันทนทานและใช้ฆ่าแมลง
ส่ วนในประเทศอื่น ๆ ได้นาํ ใบข่อยไปใช้ทาํ ความสะอาดเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ นํ้าต้มจากเปลือกใช้ทาํ
ความสะอาดแผลและรักษาโรคผิวหนัง ยางจากต้นข่อยใช้แก้ปวดประสาทหรื อเป็ นยาระงับประสาทและแก้
ปวดบวม เมล็ดใช้แก้ทอ้ งร่ วง ริ ดสี ดวง และเลือดกําเดา รากใช้แก้ลมบ้าหมู นํ้าสกัดจากข่อยใช้เป็ นยาฆ่า
เชื้ อและช่วยกระตุน้ การหดตัวของกล้ามเนื้ อ นอกจากนี้ ยงั มีคุณสมบัติยบั ยั้งการเกิดมะเร็ งอีกด้วย สําหรับ
ในประเทศไทยนั้นได้มีการใช้ประโยชน์จากข่อยกันมาก เช่น ในแถบจังหวัดเชียงใหม่ ใช้แก่นข่อยหัน่ เป็ น
ฝอยเล็ก ๆ มวนเป็ นบุหรี่ สูบแก้ริดสี ดวงจมูก ในภาคเหนือใช้ใบข่อยอบไฟให้เหลืองกรอบ ชงนํ้าต่างใบชา
เพื่อใช้เป็ นยาระบายท้องอ่อน ๆ ขับปั สสาวะ แก้ไตพิการและเป็ นยาบํารุ งหัวใจ เมล็ดรับประทานเป็ นยา
อายุวฒั นะ บํารุ งธาตุ เจริ ญอาหาร แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้ อและขับลม เปลือกต้นข่อยแก้พิษในกระดูกและเส้น
เอ็น แก้โรคฟัน โรคผิวหนังและริ ดสี ดวงทวาร เนื้ อต้นข่อยแก้ริดสี ดวงจมูก รากต้นข่อยช่วยรักษาบาดแผล
ให้แห้ง นอกจากนี้ยงั นําเปลือกต้นข่อยใช้ทาํ กระดาษเรี ยกว่าสมุดข่อย กระดาษและสมุดนี้ เก็บไว้ได้นานถึง
100 ปี โดยแมลงไม่กดั กิน เพราะเปลื อกข่อยมีฤทธิ์ เบื่อเมาจึงฆ่าแมลงได้ นอกจากนี้ น้ าํ ยางต้นข่อยผสม
เกลือใส่ ที่ฟันหรื อถูบริ เวณที่ปวดฟันหรื อเหงือกบวมจะแก้อาการเจ็บปวดนี้ได้ [5,6]
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4.2 สารเคมีที่สาํ คัญในข่อย
สารเคมีที่สําคัญที่พบในข่อยจะแตกต่างกันไปตามวิธีการสกัด [7] วิธีที่ใช้ในการสกัดสารเท่าที่มี
รายงาน ได้แก่ การสกัดด้วยไดเอธิ ลอีเธอร์ และโครมาโตกราฟี สําหรับสารเคมีต่าง ๆ ที่ได้ มีดงั นี้
1. แอสเปอร์ โรไซด์ มีสูตรโมเลกุล C 31 H 48 O 9 มีชื่อทางเคมีวา่ 3 – digitoxigenin – 2, 3 – di – O
– methyl – D – glycopyranoside
2. สเตรบโบลไซด์ มีสูตรโมเลกุล C 31 H 46 O 10 มีชื่อทางเคมีวา่ 3 – strophanthidin – 2, 3 – di – O
– methyl – D – fucopyranoside)
3. คามาโลไซด์ มีสูตรโมเลกุล C 31 H 48 O 9
4. อินโดรไซด์ มีสูตรโมเลกุล C 31 H 46 O 10
5. ลัคค์โนไซด์ มีสูตรโมเลกุล C 31 H 46 O 10
นอกจากนี้ยงั มีสารที่ยงั วิเคราะห์ไม่ได้อีกหลายชนิด ซึ่ งมีสูตรโมเลกุลเป็ น C 31 H 48 O 10 , C 31 H 46 O 10
ข่อยนอกจากจะมีประโยชน์ดงั กล่าวมาแล้วยังอาจทําให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน จากการเตรี ยมสาร
สกัดจากข่อยแล้วฉี ดเข้าเส้นเลือดของแมวจะมี LD 50 เท่ากับ 10.5 มิลลิกรัม ต่อนํ้าหนักแมว 1 กิโลกรัม
ถ้าหากนําสารอัลฟาและเบต้า – อันแซททูเรเตตแลคโตน ที่ได้จากการสกัดด้วยคลอโรฟอร์ ม ฉี ดเข้าหนู จะ
มี LD 50 เท่ า กับ 4.8 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อนํ้า หนัก ตัว 1 กิ โลกรั ม โดยสารนี้ จ ะมี ผ ลต่ อกล้า มเนื้ อ เรี ย บและ
กล้ามเนื้อหัวใจ ตลอดจนมีผลต่อระดับความดันโลหิ ต หนูจะมีอาการชักกระตุกก่อนตาย [8]
4.3 ประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อเชื้อจุลชีพ
ข่อยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลชีพได้ดี โดยสามารถฆ่าจุลชีพในช่องปากและทางเดินอาหารได้จึง
นํามาใช้เป็ นยาแก้บิดและท้องร่ วง [33] สําหรับเชื้ อแบคทีเรี ยที่สารสกัดจากใบข่อยสามารถยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตได้ดีเท่าที่มีรายงาน ได้แก่ เชื้ อแบคทีเรี ยที่ทาํ ให้เกิดโรคบิด (Shigella dysenteriae) และ
ไทฟอยด์ (Salmonella typhi) [7]
เทอดพงษ์ ตรี รัตน์ และ บุญนิ ตย์ ทวีบูรณ์ [32] พบว่าสารสกัดจากใบข่อยใน 100 % เอธานอล
สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อในกลุ่มสเตร็ ปโตคอกคัส ได้แก่ เชื้อ S. mutans และ S. salivarius
จากการศึกษาผลของการใช้ยาสี ฟันที่ ผสมสารสกัดจากใบข่อยในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อ S.
mutans ในนํ้าลาย โดยสมเกียรติ เหลืองไพริ นทร์ & สุ รัตน์ ลีนะศิริมากุล [14] พบว่าเมื่อใช้ยาสี ฟันที่ผสม
สารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้นร้อยละ 0.1 และ 0.2 โดยนํ้าหนัก ในการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง สามารถ
ลดจํานวนเชื้อได้อย่างมีนยั สําคัญภายในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ตามลําดับ และจํานวนเชื้ อจะเพิ่มขึ้นเมื่อหยุดใช้
ยาสี ฟันผสมสารสกัดจากใบข่อย สุ วิมล ทวีชยั ศุภพงษ์ และคณะ [11] ได้ทดสอบผลการใช้น้ าํ ยาบ้วนปาก
ผสมสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าการบ้วนปากด้วยนํ้ายาบ้วนปากผสม
สารสกัดจากใบข่อยสามารถลดเชื้ อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ในช่องปากได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการบ้วนปากด้วยนํ้ากลัน่ โดยไม่ทาํ ให้ปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยโ์ ดยรวมในช่องปากเปลี่ยนแปลง
และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณแคลเซี ยม ค่าความเป็ นกรด-ด่างและความจุบพั เฟอร์ ของนํ้าลาย อีก
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ทั้ง การศึ ก ษาในลํา ดับ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2002 [10] ศึ ก ษาผลของสารสกัด จากใบข่ อ ยต่ อ การยับ ยั้ง การ
เจริ ญเติบโตและทําลายเชื้อจุลชีพที่เจริ ญในสภาวะไร้ออกซิเจน 5 ชนิดในห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ เชื้อพอร์ ไฟ
โรโมแนส จิงจิวาลิ ส, พรี โวเทลลา อินเตอร์ มีเดีย, แอกติโนมัยซิ ส นาสลันดิอยั (Actinomyces naeslundii),
แอกกริ เกติ แ บคเตอร์ แอกติ โ นมั ย ซิ เทมคอมิ แ ทนส์ และเป็ ปโตสเตร็ ปโตคอคคั ส ไมครอส
(Peptostreptococcus micros) โดยการแพร่ ของสารสกัดผ่านกระดาษกรอง ผลการศึกษาพบว่า การใช้สาร
สกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 250 และ 500 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ ต้านต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ
แบคทีเรี ย ทั้ง 5 ชนิ ด จากผลการทดลองแสดงค่าความเข้มข้นตํ่าสุ ดในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อพอร์ ไฟโร
โมแนส จิงจิวาลิ ส แอกกริ เกติแบกเทอร์ แอกติโนมัยซิ เทมคอมิแทนส์, เป็ ปโตสเตร็ ปโตคอคคัส ไมครอส,
พรี โวเทลลา อินเตอร์ มีเดีย และแอกติโนมัยซิ ส นาสลันดิอยั คือ 3.91, 7.81, 15.62, 31.25 และ 125 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ และความเข้มข้นตํ่าสุ ดที่สามารถทําลายเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส แอกกริ เกติ
แบคเตอร์ แอกติ โนมัยซิ เทมคอมิแทนส์ และเป็ ปโตสเตร็ ปโตคอคคัส ไมครอส คื อ 31.25, 15.62, 62.5
มิลลิ กรั มต่อมิ ลลิ ลิตรตามลําดับ แต่ไม่สามารถทําลายเชื้ อพรี โวเทลลา อินเตอร์ มีเดี ย และแอกติโนมัยซิ ส
นาสลันดิอยั
4.4 ตํารับเจลผสมสารสกัดจากใบข่อย ความปลอดภัยทางคลินิกและผลทางคลินิก
จากการศึกษาของอัญชนา ลุนพรม [34] ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาตํารับเจลผสมสารสกัด
จากใบข่อยเพื่อนํามาใช้ร่วมกับการรักษาโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ และการทดสอบความปลอดภัยทางคลินิกใน
อาสาสมัครที่ไ ม่เป็ นโรคปริ ท นั ต์อกั เสบ ผลการศึก ษาพบว่าความเข้มข้นของสารสกัดข่ อยที่น้อยที่สุดที่
สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อแอกกริ เกติแบกเทอร์ แอกติโนมัยซิ เทมคอมิแทนส์ (MIC) มีค่าเท่ากับ 7.81
มิลลิ กรัมต่อมิลลิ ลิตร และความเข้มข้นของสารสกัดข่อยที่น้อยที่สุดที่สามารถทําลายเชื้ อแอกกริ เกติแบก
เทอร์ แอกติโนมัยซิ เทมคอมิแทนส์ (MBC) มีค่าเท่ากับ 15.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และผลการทดสอบความ
ปลอดภัย ในการใช้ท างคลิ นิก ในกลุ่ ม อาสาสมัค รสุ ขภาพดี จาํ นวน 40 คน โดยได้ท าํ การทดสอบการ
เกิดปฏิกิริยาของเจลผสมสารสกัดจากใบข่อยกับผิวหนัง (skin irritation test) พบว่าค่าความแดงของผิวหนัง
บริ เวณที่ทดสอบเปรี ยบเทียบกับผิวหนังปกติพบความแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และไม่พบความ
ผิดปกติ หรื ออาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ เกิ ดขึ้นกับอาสาสมัคร นอกจากนี้ เมื่อทดสอบความปลอดภัยทาง
คลินิกโดยการใส่ เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้นร้อยละ 24 ลงในร่ องเหงือกของอาสาสมัครที่ไม่
เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบและมีสุขภาพแข็งแรงภายในช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษายืนยันว่า ไม่พบอาการ
ข้างเคียงหรื ออาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ ในผูป้ ่ วย ระดับการเจ็บเหงือกและระดับการเสี ยวฟันมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่ อย ๆ จึงสรุ ปได้วา่ เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยมีความปลอดภัยทางคลินิก
จากการศึกษาของอรวรรณ อภินทนาพงศ์ [18] ซึ่ งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางคลินิก
ผลทางคลินิกและทางจุลชีววิทยาของการใช้เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยใส่ ลงในร่ องลึกปริ ทนั ต์ร่วมกับการ
ขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟันในผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรัง ผลการศึกษาพบว่าไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ
ในอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม และค่าความลึกของร่ องลึกปริ ทนั ต์ ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริ ทนั ต์ ร้อยละการมี
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เลือดออกของเหงือก มีค่าลดลงอย่างมีนยั สําคัญในสัปดาห์ที่ 6 และ 12 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสัปดาห์ที่ 0 ใน
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม และกลุ่มที่ขูดหิ นนํ้าลายเกลารากฟั นร่ วมกับการใช้เจลผสมสารสกัดจากใบข่อย
สามารถลดเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสได้อย่างมีนยั สําคัญที่สัปดาห์ที่ 6 และ 12 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ที่ขดู หิ นนํ้าลายและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว

ระเบียบวิธีการวิจยั และอุปกรณ์ การวิจยั
1. อุปกรณ์ การวิจัย
1. เครื่ องเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรม (Applied Biosystem 7500 Fast Instrument, PE Applied
bisystem, USA)
2. เครื่ องปั่นเหวีย่ ง (centrifuge) (Hermle Z200A, Hermle Labortechnik, Germany)
3. Vortex mixer (vortex-genie 2TM, Scientific industrial, USA)
4. เครื่ องวัดความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter)
5. เครื่ องเสี ยงความถี่สูง (Ultrasonic disintegrator) (MSE Ltd., London, UK)
6. เครื่ อง shaker (Shaker 25, Compact Rocker, National Labnet Company, USA)
7. หลอดทดลอง (test tube) และชั้นวางหลอดทดลอง
8. ปิ เปตอัตโนมัติขนาดเล็ก (semiautomatic micropipette) และ plastic tip
9. ตูอ้ บ ( Incubator)
10. เครื่ องวัดการดูดกลืนแสง
11. ตะเกียงแอลกอฮอล์ (alcohol lamp)
12. หม้อนึ่งความดันไอ (autoclave)
13. เครื่ องชัง่ สาร
14. เครื่ องแก้ว ได้แก่ บีกเกอร์ (beaker) ขวดรู ปชมพู่ (flask) กระบอกตวง (cylinder)
15. ตูด้ ูดอากาศ (hood)
16. เครื่ องกรองจุลินทรี ย ์
17. นาฬิกาจับเวลา
18. ชุ ด ตรวจประกอบด้ว ย กระจกส่ อ งปาก (mouth mirror) ที่ คี บ สํ า ลี (cotton plier) และ
เอ็กซพลอเรอร์ EXD 5 (Hu –friedy , Chicago, Illinois, USA)
19. เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ (periodontal probe) ชนิด PCPUNC 15 (Hu- friedy, Chicago, Illinois,
USA)
20. กระดาษรู ปกรวย (paper point) และสําลีที่ปราศจากเชื้อ
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เคมีภัณฑ์
1. Ringer solution
2. Thioglycolate medium
3. Trypticase-soy broth
4. Instagene mixer (BIO_RAD®)
5. ชุดพีซีอาร์ (applied biosystemTM, USA)
6. TaqMan® Gene Expression Assays
7. Tween 80
8. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer)
9. Ethyl alcohol
7

2. ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
ได้นํา เสนอโครงร่ า งวิจยั เพื่ อขอรั บ การพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสร้างไบโอฟิ ล์มของเชื้อก่อโรคในช่องปากในการศึกษานี้ จะใช้รูปแบบของไบโอฟิ ล์มใต้เหงือก
ในหลอดทดลอง (in vitro subgingival biofilm model) ตามวิธีที่รายงานโดย Sedlacek และคณะ [35] ซึ่ งนํา
คราบจุลินทรี ยแ์ ละนํ้าลายจากอาสาสมัครมาสร้างไบโอฟิ ล์มในหลอดทดลอง
2.1 การคัดเลือกอาสาสมัคร (subjects)
อาสาสมัครในการศึกษานี้ เป็ นผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบที่เข้ามารักษาในคลินิกภาควิชา
ปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 5 คน
ข้ อกําหนดในการคัดเลือกของอาสาสมัคร (inclusion criteria)
1. ผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรังของภาควิชา ปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีฟันที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ ตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร อย่างน้อย 4 ซี่ ยกเว้นฟันกรามแท้ซี่ที่สาม
3. มีสุขภาพดีไม่มีโรคทางระบบ
4. มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-60 ปี
5. มีความเต็มใจในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั
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ข้ อกําหนดในการคัดเลือกออกของอาสาสมัคร(Exclusion criteria)
1. มีโรคทางระบบ
2. ได้รับยาปฏิชีวนะหรื อยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด์ (NASID) เพื่อการรักษา
อื่นๆ ในช่วงเวลา 3 เดือน ที่ผา่ นมา
3. สู บบุหรี่
4. อยูใ่ นภาวะตั้งครรภ์หรื อให้นมบุตร
5. ได้รับนํ้ายาบ้วนปากที่เป็ น antiseptic ในช่วง 3 เดือน ที่ผา่ นมา
6. ได้รับการใส่ ยาหรื อสารใด ๆ ลงไปในร่ องเหงือกในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
7. มีประวัติแพ้สารสกัดจากใบข่อยและนํ้ามันตะไคร้
8. ใส่ เครื่ องมือจัดฟันหรื อฟันปลอม
อาสาสมัครได้รับการตรวจช่องปากโดยผูว้ ิจยั คนเดียวตลอดการศึกษา อาสาสมัครที่ถูกคัดเลือกจะ
ถูกเก็บตัวอย่างคราบจุลินทรี ยแ์ ละนํ้าลาย ตามวิธีซ่ ึ งจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 2.3 และ 2.4 หลังจากเก็บคราบ
จุลินทรี ย ์ และนํ้าลายแล้ว อาสาสมัครได้รับการแนะนําวิธีดูแลอนามัยช่องปาก จากนั้นอาสาสมัครได้รับการ
ขูดหิ น นํ้าลายทั้งปาก
2.2 การวัดค่ าทางคลินิก
อาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับการอธิ บายจากผูว้ จิ ยั ให้ทราบถึงรายละเอียดของงานวิจยั พร้อมทั้ง
ลงชื่อแสดงความยินยอมก่อนการเข้าร่ วมวิจยั จากนั้นผูว้ จิ ยั จะทําการตรวจช่องปากเพื่อวัดค่าทางคลินิกดังนี้
2.2.1 ความลึกร่ องลึกปริทนั ต์ (probing depth, PD)
วัดโดยการใช้เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ชนิ ด PCPUNC 15 ของบริ ษทั Hu-Fridy (Chicago,
USA) เป็ นค่าจากขอบเหงือกถึงจุดลึกสุ ดของร่ องลึกปริ ทนั ต์เป็ นมิลลิเมตร โดยวัด 6 ตําแหน่งในฟันแต่ละซี่
คือ ด้านใกล้กลางใกล้แก้ม (mesio – buccal) ด้านกึ่งกลางใกล้แก้ม (mid-buccal) ด้านไกลกลางใกล้แก้ม
(disto-buccal) ด้านใกล้กลางใกล้ลิ้น (mesio – lingual) ด้านกึ่งกลางใกล้ลิ้น (mid-lingual) ด้านไกลกลาง
ใกล้ลิ้น (disto-lingual) วัดเฉพาะฟันที่ทาํ การเก็บคราบจุลินทรี ย ์
2.2.2 การสู ญเสี ยการยึดเกาะของอวัยวะปริทนั ต์ (clinical attachment loss, CAL)
วัดโดยใช้เครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ วัดจากรอยต่อของเคลือบรากฟันถึงจุดลึกสุ ดของร่ องลึกปริ
ทันต์ ทั้ง 6 ตําแหน่งในฟันแต่ละซี่ ที่ทาํ การเก็บคราบจุลินทรี ย ์
2.3 การเก็บตัวอย่ างคราบจุลินทรี ย์จากอาสาสมัคร
เก็บคราบจุลินทรี ยจ์ ากอาสาสมัคร โดยสอดกระดาษรู ปกรวย (paper point) 1 อันที่ปราศจากเชื้อ ลง
ในร่ องเหงือก แล้วลากในแนวขนานกับผิวฟัน จากนั้นนําออกมาใส่ ใน thioglycolate medium ที่มีปริ มาตร 1
มิลลิลิตร นําไปทําให้คราบจุลินทรี ยก์ ระจายตัวออกโดยผ่านเครื่ องเสี ยงความถี่สูง (sonically dispersed) 30
วินาที ก่อนนําไปใช้ในการทดลองต่อไป
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2.4 การเก็บนํา้ ลาย
เก็บนํ้าลายแบบไม่กระตุน้ (unstimulated saliva) โดยให้อาสาสมัครกลั้วปากด้วยนํ้าก่อน จากนั้น
เก็บนํ้าลายทุกๆ 1 นาทีในบีกเกอร์ ที่ปลอดเชื้ อจนได้ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นํานํ้าลายไปเจือจาง (1:10) ด้วย
Ringer solution ที่มี 0.05% cysteine จากนั้นนําไปปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่ 2,000xg, 4oC เป็ นเวลา 10 นาที
นําส่ วนที่เป็ นนํ้าใส (supernatant) ไปผ่านเครื่ องกรองขนาด 0.2 ไมครอนเพื่อให้ปลอดเชื้อ
2.5 การตรวจหาปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ และพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในคราบ
จุลนิ ทรีย์โดยวิธีปฏิกริ ิ ยาลูกโซ่ พอลิเมอเรส (polymerase Chain Reaction, PCR)
นําคราบจุลินทรี ยส์ ่ วนหนึ่ งจากที่เตรี ยมไว้ในข้อ 2.3 มาแยกสกัดดีเอ็นเอแล้วตรวจหาปริ มาณเชื้ อ
สเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ และพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ตามวิธีที่รายงานโดย Hata และคณะในปี
2006 [36] Ashimoto และคณะในปี 1996 [37]
วิธีการ
(1) นําคราบจุลินทรี ยส์ ่ วนหนึ่งจากที่เตรี ยมไว้ในข้อ 2.3 มาใส่ ในไมโครเซ็นติฟิว ทิวบ์
(2) ปั่ นเหวีย่ งไมโครเซ็นติฟิว ทิวบ์ ด้วยความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที
(3) นํานํ้าส่ วนบนทิ้งไป โดยไม่กระทบกระเทือนตะกอน (pellet) ด้านล่าง แล้วเติม อินสตาจีน
มิกเซอร์ (Instagene mixer) ลงไป 120 ไมโครลิตร จากนั้นนําไปอุ่นที่ 56 oC เป็ นเวลา 15-30
นาที
(4) นําไปเขย่าเป็ นเวลา 10 วินาที และต้มที่อุณหภูมิ 100 oC เป็ นเวลา 8 นาที
(5) นําไปเขย่าเป็ นเวลา 10 วินาที แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงด้วยความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 23 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนํามาเป็ น ดีเอ็นเอ ต้นแบบในปฏิกิริยาพีซีอาร์
(6) เตรี ยมสารที่ใช้ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตชุ ดพีซีอาร์
(7) เลือกคู่ไพร์ เมอร์ (primer pair) ดังแสดงในตารางที่ 1 เลือกอุณหภูมิและจํานวนรอบตามวิธีที่
รายงานโดย Hata และคณะในปี 2006 [36] Ashimoto และคณะในปี 1996 [37] ใช้ดีเอ็นเอ
ต้นแบบ 5 ไมโครลิตร โดยใช้วงจรเริ่ มต้น (initial cycle) อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา
2 นาที ตามด้วยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ 36 รอบ ซึ่ งประกอบด้วย 1) 94 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 30 วินาที 2) อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 นาที 3) 72องศาเซลเซี ยส 2 นาที
และใช้อุณหภูมิสุดท้ายที่ 72 องศาเซลเซียส 10 นาที
(8) นําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการพีซีอาร์ มาวิเคราะห์ในอะกาโรสเจล อิเล็คโตรโฟลิซิสร้ อยละ
1.5
7

7

7

7

7
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ตารางที่ 1 แสดงคู่ไพร์ เมอร์ และลําดับเบสของเชื้อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ และพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิ
วาลิส
Bacteria

Sequence of primer (5΄-3΄)

Amplicon size (bp)

S. mutans

5’-AGCCATGCGCAATCAACAGGTT-3’
5’-CGCAACGCGAACATCTTGATCAG-3’

415

P.gingivalis

5’-CCTACGTGTACGGACAGAGCTATA-3’
5’-AGGATCGCTCAGCGTAGCATT-3’

71

2.6 การเตรียมสารสกัดจากใบข่ อย
เตรี ยมสารสกัดใบข่อยตามวิธีที่รายงานโดยสุ วิมล ทวีชยั ศุภพงษ์และคณะ [11] โดยการนําใบข่อย
แห้งบดให้ละเอียด และแช่ใน 50% เอธานอลเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ กวนส่ วนผสมนี้เป็ นระยะ แยกส่ วนใสออก
โดยการกรองและการปั่ นเหวี่ย ง กํา จัดเอธานอลในส่ วนที่ เป็ นสารละลายโดยการระเหยในเครื่ อง rotar
evaporator และระเหิ ดแห้งโดยเครื่ อง lyophilizer
เตรี ยมสารละลายจากสารสกัดจากใบข่อย โดยการละลายสารสกัดข่อยในนํ้ากลัน่ นําสารละลายที่
ได้ผ่านเครื่ องเสี ยงความถี่ สูงเป็ นเวลา 15 นาทีเพื่อให้การละลายสมบูรณ์ ข้ ึ น จากนั้นนําไปปั่ นเหวี่ยงที่
ความเร็ ว 5,400 rpm. ที่อุณหภูมิ 4oC เป็ นเวลา 20 นาที นําสารละลายที่ได้ผา่ นเครื่ องกรองขนาด 0.2 ไมครอน
เพื่อให้ปลอดเชื้อ เก็บสารละลายนี้ในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ 10 oC
2.7 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบข่ อยต่ อการยับยั้งการสร้ างไบโอฟิ ล์มของเชื้อก่อโรคในช่ องปาก
การทดสอบจะทําตามวิธีที่รายงานโดย Walker และคณะ [38] โดยจะมีการปรับวิธีการมาศึกษาใน
96-well flat-bottomed microtitre plate การเตรี ยม microtitre plate ทําตามวิธีที่รายงานโดย Rukayadi และ
คณะ [39] คือนํา 10% ของนํ้าลายที่เตรี ยมไว้ในข้อ 2.4 มาใส่ ใน 96-well flat-bottomed microtitre plate ใน
ปริ มาตรหลุมละ 200 ไมโครลิตร นําไปเขย่าเบาๆที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง เมื่อครบกําหนดเวลา ดูด
นํ้าลายที่เหลือในแต่ละหลุมออก ทิ้ง plate ไว้คา้ งคืนเพื่อให้แห้ง (air-dried)
นํา microtitre plate ที่เตรี ยมไว้มาทําการทดสอบผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิ ล์ม โดยทําการทดสอบ 2 model
Model 1
นําสารสกัดจากใบข่อย ที่มีความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาทําการเจือจางด้วยอาหารเลี้ยง
เชื้อชนิ ดเหลว (trypticase-soy broth) ให้มีความเข้มข้นลดลงทีละสองเท่า (two fold serial dilution) ใน
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microtitre plate โดยให้มีปริ มาตรในแต่ละหลุม = 150 ไมโครลิตร หลุมที่เป็ นหลุมควบคุม ใส่ เฉพาะอาหาร
เลี้ ยงเชื้ อ แล้วเติมคราบจุลินทรี ยท์ ี่เตรี ยมไว้ในข้อ 2.3 ลงไปในปริ มาตรหลุมละ 50 ไมโครลิ ตร นําไป
เพาะเลี้ยงใน anaerobic chamber ที่อุณหภูมิ 37 oC เป็ นเวลา 2, 4 และ 8 วัน โดยเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อทุก 2
วัน
หมายเหตุ ใช้ microtitre plate 2 ชุดในแต่ละวัน
Model 2
นําสารสกัดจากใบข่อย ที่มีความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาทําการเจือจางด้วยอาหารเลี้ยง
เชื้อชนิ ดเหลว (trypticase-soy broth) ให้มีความเข้มข้นลดลงทีละสองเท่า (two fold serial dilution) ใน
microtitre plate โดยให้มีปริ มาตรในแต่ละหลุม = 150 ไมโครลิตร หลุมที่เป็ นหลุมควบคุม ใส่ เฉพาะอาหาร
เลี้ ยงเชื้ อ แล้วเติมคราบจุลินทรี ยท์ ี่เตรี ยมไว้ในข้อ 2.3 ลงไปในปริ มาตรหลุมละ 50 ไมโครลิ ตร นําไป
เพาะเลี้ยงใน anaerobic chamber ที่อุณหภูมิ 37 oC เป็ นเวลา 2, 4 และ 8 วัน โดยทุก 2 วัน จะเปลี่ยนอาหาร
เลี้ยงเชื้อที่มีสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้นต่างๆดังเช่นที่เตรี ยมในวันแรก
หมายเหตุ ใช้ microtitre plate 2 ชุดในแต่ละวัน
เมื่อครบเวลา 2, 4 และ 8 วัน ของการทดสอบทั้งสองแบบ นํา microtitre plate ทั้ง 2 ชุด มาทําการ
หาปริ มาณของไบโอฟิ ล์มยกเว้นแถว D 1-12 และ H 1-12 โดยดูดสารละลายในแต่ละหลุ มออก แล้วล้างแต่ละ
หลุมด้วย 50 mM PBS (pH 7.2) ที่ปราศจากเชื้อ (sterile) ในปริ มาตรหลุมละ 200 ไมโครลิตร โดยล้างหลุม
ละ 2 ครั้งเพื่อกําจัดเชื้ อที่ไม่เกาะกับ plate จากนั้นทิ้ง plate จากนั้นใส่ 1% (v/v) crystal violet ลงไปใน
ปริ มาตรหลุมละ 150 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ 15 นาที เมื่อครบเวลา 15 นาที ล้างสี ส่วนเกินออก จากนั้นเติม 33%
glacial acetic acid ปริ มาตรหลุมละ 150 ไมโครลิตร และนําไปเข้าเครื่ องเขย่า plate (MICROMIXER Mx2,
FINE PCR®, Korea) เป็ นเวลา 45 นาที แล้วนําสารละลายในแต่ละหลุมจํานวน 100 ไมโครลิ ตร ไปใส่ ใน
plate ใหม่ วัด optical density (OD) ในแต่ละหลุ มที่ 595 นาโนเมตรด้วยเครื่ อง microplate reader
(Varioskan Flash, Thermo Fisher Scientific Inc., USA)
ทําการทดสอบซํ้า 3 ครั้ง แล้วนําค่า OD 595 ที่ได้จากการทดสอบมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของการ
ยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์ม (%inhibition) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1- (OD ของกลุ่มทดลอง / OD ของกลุ่มควบคุม) x
100 และนํามาหาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อยที่สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มได้ร้อยละ 50
(IC 50 ) และ 80 (IC 80 )
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2.8 การศึ กษาผลของสารสกัดจากใบข่ อยต่ อปริ มาณเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และแบคทีเรี ย
ทั้งหมดทีอ่ ยู่ในไบโอฟิ ล์ มโดยวิธีเรียล ไทม์ พีซีอาร์ (real-time PCR)
ในวันที่ 2, 4 และ 8 ของการทดสอบทั้งสองแบบ นํา microtitre plate อีก 1 ชุดที่เหลือ มาตรวจหา
ปริ มาณเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และแบคทีเรี ยทั้งหมดที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์มโดยวิธีเรี ยล ไทม์ พีซีอาร์
ตามวิธีที่รายงานโดย Morillo และคณะในปี 2004 [40] และ Mangala และคณะในปี 2002 [41]
วิธีการ
(1) นําคราบจุลินทรี ยม์ าใส่ ในไมโครเซ็นติฟิว ทิวบ์ ที่ใส่ น้ าํ กลัน่ ปราศจากเชื้อ 100 ไมโครลิตร
(2) เขย่าด้วยเครื่ อง vortex (Daigger & company, Illinois, USA) 1 นาที
(3) นําไปทําให้ไบโอฟิ ลม์กระจายตัวออกโดยผ่านเครื่ องเสี ยงความถี่สูง (Ultrasonic
disintegrator)(MSE Ltd., London, UK) 60 วินาที และผ่านเครื่ องแยกสารโดยใช้คลื่นความถี่
(soniprep 150, MSE, UK) 30 วินาที ก่อนนําไปใช้ในการทดลองต่อไป
(4) ปั่นเหวีย่ งไมโครเซ็นติฟิว ทิวบ์ ด้วยความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที
(5) นํานํ้าส่ วนบนทิ้งไป โดยไม่กระทบกระเทือนตะกอน (pellet) ด้านล่าง แล้วเติม อินสตาจีน
7

7

มิกเซอร์ (Instagene mixer; BIO_RAD®) ลงไป 120 ไมโครลิตร จากนั้นนําไปอุ่นที่ 56 oC
7

7

เป็ นเวลา 15-30 นาที
(6) นําไปเขย่าเป็ นเวลา 10 วินาที และต้มที่อุณหภูมิ 100 oC เป็ นเวลา 8 นาที
(7) นําไปเขย่าเป็ นเวลา 10 วินาที แล้วนําไปปั่ นเหวี่ยงด้วยความเร็ ว 10,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 23 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะนํามาเป็ น ดีเอ็นเอ ต้นแบบในปฏิกิริยาพีซีอาร์
(8) เตรี ยมสารที่ใช้ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ตามคําแนะนําของผูผ้ ลิตชุ ดพีซีอาร์ (applied biosystemTM )
เลือกคู่ไพร์ เมอร์ (primer pair) ดังแสดงในตารางที่ 2 เลือกอุณหภูมิและจํานวนรอบตามวิธีที่รายงาน
โดย Morillo และคณะในปี 2004 [40] และ Mangala และคณะในปี 2002 [41] ทํา เรี ยล ไทม์ พีซีอาร์ โดยใช้
taqman probe ในการวัดปริ มาณผลผลิต พีซีอาร์ โดยทําการผสมดีเอ็นแม่แบบ 2 ไมโครลิตร, taqman probe
5 ไมโครลิตร, TaqMan® Gene Expression Assays 0.5 ไมโครลิตร และ RNase-free water 2.5 ไมโครลิตร
ตามคําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต นําเข้าเครื่ องเทอร์ โมไซเคลอ (Applied Biosystem 7500 Fast Instrument ,PE
Applied bisystem,USA) โดยเลือกโปรแกรมเทอร์ โมไซคลิง (thermocycling program) โดยใช้วงจรเริ่ มต้น
(initial cycle) อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 10 นาที ตามด้วยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ 40 รอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 95 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 15 วินาที และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 นาที ทําการ
อ่านค่าที่ได้และบันทึกผล
7
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ตารางที่ 2 แสดงคู่ไพร์ เมอร์ และลําดับเบสของเชื้อ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และแบคทีเรี ยโดยรวม
Bacteria

P. gingivalis

Total bacteria

Sequence of primer (5΄-3΄)

5’-CCTACGTGTACGGACAGAGCTATA-3’
5’-AGGATCGCTCAGCGTAGCATT-3’
FAM 5’-TCGCCCGGGAAGAACTTGTCTTCA-3’ NFQ
5’-TCCTACGGGAGGCAGCAGT-3’
5’-GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT-3’
FAM 5’-CGTATTACCGCGGCTGCTGGCAC-3’ TAMRA

Amplico
n size
(bp)
71

466

2.9 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยใช้โปรแกรม GraphPad Prism version
5.4 ในการวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการ
ยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงื อกในหลอดทดลอง รวมทั้งผลต่อการลดเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
และแบคทีเรี ยทั้งหมดที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์ม โดยกําหนดค่าระดับนัยสําคัญ (α) เท่ากับ 0.05 ใช้สถิติ KruskalWallis test ร่ วมกับ Dunn's Multiple Comparison Test เนื่องจากข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ
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ผลการวิจยั
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของอาสาสมัคร
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการตรวจคัดเลือกผูป้ ่ วยเพื่อเข้าร่ วมการศึกษาจํานวน 5 คน อาสาสมัครทุกคนมี
ร่ องลึกปริ ทนั ต์ต้งั แต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไปอย่างน้อย 4 ซี่ ยกเว้นฟันกรามแท้ซี่ที่สาม อาสาสมัครมีสุขภาพดีไม่
มีโรคทางระบบ ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครแสดงในตารางที่ 3 นอกจากนี้เมื่อทําการตรวจหาเชื้อพอร์ไฟ
โรโมแนส จิงจิวาลิส และสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกที่เก็บจากอาสาสมัคร ด้วย
วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสตามวิธีของ Ashimoto และคณะในปี 1996 [37] พบว่าอาสาสมัครทุกคนมีเชื้อ
พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส แต่ไม่พบเชื้อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์
ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งหมด (N=5)
อาสาสมัคร

เพศ

อายุ

ค่ าเฉลีย่ ร่ องลึกปริทนั ต์ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

คนที่ 1

หญิง

37

4±0

คนที่ 2

หญิง

35

5±0

คนที่ 3

หญิง

45

4.3±0.6

คนที่ 4

หญิง

35

4±0

คนที่ 5

หญิง

40

4.3±0.6

2. ประสิ ทธิภาพของสารสกัดจากใบข่ อยต่ อการยับยั้งการสร้ างไบโอฟิ ล์ มใต้ เหงือกจากคราบจุลินทรีย์ของ
อาสาสมัคร
ประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการสร้ า งไบโอฟิ ล์ม จากคราบจุ ลินทรี ย ์ของ
อาสาสมัครทั้งหมด (N=5) แสดงดัง รู ปที่ 1 หากพิจารณาผลการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มโดยดูจากค่า มัธย
ฐาน พบว่า ในวันที่ 2 สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 10 - 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถยับยั้ง
การสร้างไบโอฟิ ล์มได้มากกว่าร้อยละ 50 ในวันที่ 4 และ 8 ในกลุ่มที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อทุก 2 วัน โดยไม่
ใส่ สารสกัดจากใบข่อย (model 1) พบว่าสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 40 - 90 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มได้มากกว่าร้อยละ 50 ส่ วนในวันที่ 4 และ 8 ในกลุ่มที่เปลี่ยน
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อาหารเลี้ยงเชื้ อพร้อมใส่ สารสกัดจากใบข่อยทุก 2 วัน (model 2) พบว่าสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น
ตั้งแต่ 10 - 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มได้มากกว่าร้อยละ 50

รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อย (SAE) ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์ม
ใต้เหงือกในหลอดทดลอง (N=5) เส้นกึ่งกลางของ box plot แสดงค่ามัธยฐาน ขอบล่างและขอบบนของ box
คือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 ของข้อมูล
จากรู ปที่ 1 จะเห็นได้วา่ สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้ง
การสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทุกราย ไม่วา่ จะทดสอบใน model ใดก็ตาม แต่หากใช้
ความเข้มข้นตํ่ากว่า 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิ ลิตร สารสกัดจากใบข่อยจะไม่สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์ม
จากคราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทุกราย นอกจากนี้ ยงั อาจกระตุน้ ให้เกิ ดการสร้างไบโอฟิ ล์มเพิ่มขึ้นจาก
คราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครบางรายด้วย
จากการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มระหว่าง
ความเข้มข้นต่าง ๆ ของสารสกัดจากใบข่อยในวันที่ 2 วันที่ 4 ในกลุ่มที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อทุก 2 วัน โดย
ไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย (model 1) วันที่ 4 ในกลุ่มที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อพร้อมใส่ สารสกัดจากใบข่อย
ทุก 2 วัน (model 2) วันที่ 8 ในกลุ่มที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อทุก 2 วัน โดยไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย (model
1) และวันที่ 8 ในกลุ่มที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อพร้อมใส่ สารสกัดจากใบข่อยทุก 2 วัน (model 2) พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเฉพาะบางความเข้มข้นดังแสดงในตารางที่ 4-8
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เมื่ อ นํา สารสกัด จากใบข่ อ ยแต่ ล ะความเข้ม ข้น มาทํา การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มในแต่ละ model พบว่าสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 0.5
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มในวันที่ 2 แตกต่างจากวันที่ 4 model
1 และวันที่ 4 model 1 แตกต่างจากวันที่ 8 model 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่ วน model อื่นๆ
ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 9
สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการสร้างไบ
โอฟิ ล์มในวันที่ 2 แตกต่างจากวันที่ 4 model 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 10
สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
การสร้างไบโอฟิ ล์มในวันที่ 2 แตกต่างจากวันที่ 4 model 1 และวันที่ 8 model 1 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P
< 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 11-12
สารสกัดจากใบข่อยที่ค วามเข้มข้น 30 มิ ลลิ กรั มต่อมิลลิ ลิตร มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิ ล์มในวันที่ 2 แตกต่างจากวันที่ 4 model 1 และวันที่ 8 model 1 แตกต่างจาก model 2 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 13
สารสกัดจากใบข่อยที่ค วามเข้มข้น 40 มิ ลลิ กรั มต่อมิลลิ ลิตร มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิ ล์มในวันที่ 2 แตกต่างจากวันที่ 8 model 1 และวันที่ 8 model 1 แตกต่างจาก model 2 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 14
สารสกัดจากใบข่อยที่ค วามเข้มข้น 60 มิ ลลิ กรั มต่อมิลลิ ลิตร มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิ ล์มในวันที่ 2 แตกต่างจากวันที่ 8 model 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 15
เมื่อใช้สารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
การสร้างไบโอฟิ ล์มในทุก model ได้แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 16
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อย (SAE) ระหว่างความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ในวันที่ 2
Concentration of SAE
0.5 vs 5 mg/ml
0.5 vs 10 mg/ml
0.5 vs 20 mg/ml
0.5 vs 30 mg/ml
0.5 vs 40 mg/ml
0.5 vs 60 mg/ml
0.5 vs 90 mg/ml
5 vs 10 mg/ml
5 vs 20 mg/ml
5 vs 30 mg/ml
5 vs 40 mg/ml
5 vs 60 mg/ml
5 vs 90 mg/ml
10 vs 20 mg/ml
10 vs 30 mg/ml
10 vs 40 mg/ml
10 vs 60 mg/ml
10 vs 90 mg/ml
20 vs 30 mg/ml
20 vs 40 mg/ml
20 vs 60 mg/ml
20 vs 90 mg/ml
30 vs 40 mg/ml
30 vs 60 mg/ml
30 vs 90 mg/ml
40 vs 60 mg/ml
40 vs 90 mg/ml
60 vs 90 mg/ml
ns = not significant difference

Difference in rank sum
-12.3
-41.4
-52.4
-56.1
-93.3
-120.6
-145.0
-29.1
-40.1
-43.8
-81.0
-108.3
-132.7
-11.0
-14.7
-51.9
-79.2
-103.6
-3.7
-40.9
-68.1
-92.6
-37.2
-64.4
-88.9
-27.3
-51.7
-24.4

P-value
ns
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
<0.05
<0.05
ns
<0.05
ns
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ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยระหว่างความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ อง
อาสาสมัครทั้ง 5 คน ในวันที่ 4 ในกรณี ที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้ อทุก 2 วัน โดยไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย
(model 1)
Concentration of SAE
0.5 vs 5 mg/ml
0.5 vs 10 mg/ml
0.5 vs 20 mg/ml
0.5 vs 30 mg/ml
0.5 vs 40 mg/ml
0.5 vs 60 mg/ml
0.5 vs 90 mg/ml
5 vs 10 mg/ml
5 vs 20 mg/ml
5 vs 30 mg/ml
5 vs 40 mg/ml
5 vs 60 mg/ml
5 vs 90 mg/ml
10 vs 20 mg/ml
10 vs 30 mg/ml
10 vs 40 mg/ml
10 vs 60 mg/ml
10 vs 90 mg/ml
20 vs 30 mg/ml
20 vs 40 mg/ml
20 vs 60 mg/ml
20 vs 90 mg/ml
30 vs 40 mg/ml
30 vs 60 mg/ml
30 vs 90 mg/ml
40 vs 60 mg/ml
40 vs 90 mg/ml
60 vs 90 mg/ml
ns = not significant difference

Difference in rank sum
-3.9
-15.7
-29.2
-38.2
-54.6
-47.4
-60
-11.8
-25.3
-34.3
-50.7
-43.5
-56.06
-13.5
-22.5
-38.9
-31.7
-44.3
-9.0
-25.4
-18.2
-30.8
-16.4
-9.1
-21.7
7.2
-5.4
-12.6

P-value
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยระหว่างความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ อง
อาสาสมัครทั้ง 5 คน ในวันที่ 4 ในกรณี ที่เปลี่ยนอาหารเลี้ ยงเชื้ อพร้ อมใส่ สารสกัดจากใบข่อยทุก 2 วัน
(model 2)
Concentration of SAE
0.5 vs 5 mg/ml
0.5 vs 10 mg/ml
0.5 vs 20 mg/ml
0.5 vs 30 mg/ml
0.5 vs 40 mg/ml
0.5 vs 60 mg/ml
0.5 vs 90 mg/ml
5 vs 10 mg/ml
5 vs 20 mg/ml
5 vs 30 mg/ml
5 vs 40 mg/ml
5 vs 60 mg/ml
5 vs 90 mg/ml
10 vs 20 mg/ml
10 vs 30 mg/ml
10 vs 40 mg/ml
10 vs 60 mg/ml
10 vs 90 mg/ml
20 vs 30 mg/ml
20 vs 40 mg/ml
20 vs 60 mg/ml
20 vs 90 mg/ml
30 vs 40 mg/ml
30 vs 60 mg/ml
30 vs 90 mg/ml
40 vs 60 mg/ml
40 vs 90 mg/ml
60 vs 90 mg/ml
ns = not significant difference

Difference in rank sum
-5.8
-12.8
-11.4
-17.5
-42.2
-47.7
-56.9
-7.0
-5.6
-11.7
-36.3
-41.9
-51.1
1.4
-4.7
-29.3
-34.9
-44.1
-6.1
-30.8
-36.3
-45.5
-24.7
-30.2
-39.4
-5.5
-14.7
-9.2

p-value
ns
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
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ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยระหว่างความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ อง
อาสาสมัครทั้ง 5 คน ในวันที่ 8 ในกรณี ที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อทุก 2 วัน โดยไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย
(model 1)
Concentration of SAE
5 vs 10 mg/ml
5 vs 20 mg/ml
5 vs 30 mg/ml
5 vs 40 mg/ml
5 vs 60 mg/ml
5 vs 90 mg/ml
10 vs 20 mg/ml
10 vs 30 mg/ml
10 vs 40 mg/ml
10 vs 60 mg/ml
10 vs 90 mg/ml
20 vs 30 mg/ml
20 vs 40 mg/ml
20 vs 60 mg/ml
20 vs 90 mg/ml
30 vs 40 mg/ml
30 vs 60 mg/ml
30 vs 90 mg/ml
40 vs 60 mg/ml
40 vs 90 mg/ml
60 vs 90 mg/ml
ns = not significant difference

Difference in rank sum
-5.381
-6.967
-14.67
-26.22
-37.08
-45.51
-1.586
-9.286
-20.84
-31.70
-40.13
-7.700
-19.26
-30.12
-38.55
-11.56
-22.42
-30.85
-10.86
-19.29
-8.429

P-value
ns
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
ns
<0.05
<0.05
ns
ns
<0.05
ns
ns
ns
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ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยระหว่างความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ อง
อาสาสมัครทั้ง 5 คน ในวันที่ 8 ในกรณี ที่เปลี่ยนอาหารเลี้ ยงเชื้ อพร้ อมใส่ สารสกัดจากใบข่อยทุก 2 วัน
(model 2)
Concentration of SAE
0.5 vs 5 mg/ml
0.5 vs 10 mg/ml
0.5 vs 20 mg/ml
0.5 vs 30 mg/ml
0.5 vs 40 mg/ml
0.5 l vs 60 mg/ml
0.5 vs 90 mg/ml
5 vs 10 mg/ml
5 vs 20 mg/ml
5 vs 30 mg/ml
5 vs 40 mg/ml
5 vs 60 mg/ml
5 vs 90 mg/ml
10 vs 20 mg/ml
10 vs 30 mg/ml
10 vs 40 mg/ml
10 vs 60 mg/ml
10 vs 90 mg/ml
20 vs 30 mg/ml
20 vs 40 mg/ml
20 vs 60 mg/ml
20 vs 90 mg/ml
30 vs 40 mg/ml
30 vs 60 mg/ml
30 vs 90 mg/ml
40 vs 60 mg/ml
40 vs 90 mg/ml
60 vs 90 mg/ml
ns = not significant difference

Difference in rank sum
-7.8
-19.0
-27.6
-36.7
-46.6
-25.7
-43.7
-11.2
-19.7
-28.9
-38.8
-17.8
-35.9
-8.6
-17.7
-27.6
-6.7
-24.7
-9.2
-19.1
1.9
-16.2
-9.9
11.1
-7.0
20.9
2.9
-18.1

P-value
ns
ns
ns
ns
<0.05
ns
<0.05
ns
ns
ns
<0.05
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4d model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference

Difference in rank sum
19.4
2.0
10.9
0.7
-17.3
-8.5
-18.7
8.8
-1.3
-10.2

P-value
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
<0.05
ns
ns
ns

ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference

Difference in rank sum
17.58
0.8485
9.182
1.848
-16.73
-8.400
-15.73
8.333
1.000
-7.333

P-value
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference

Difference in rank sum
26.8
8.2
21.9
9.6
-18.7
-5.0
-17.2
13.7
1.4
-12.3

P-value
<0.05
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference

Difference in rank sum
22.7
14.8
26.0
7.0
-7.9
3.3
-15.7
11.2
-7.9
-19.0

P-value
<0.05
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference

Difference in rank sum
10.8
11.2
23.2
-2.9
0.4
12.4
-13.7
12.0
-14.1
-26.1

P-value
ns
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
<0.05

ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference

Difference in rank sum
3.8
1.3
24.0
-3.2
-2.5
20.2
-7.0
22.7
-4.6
-27.2

P-value
ns
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns
<0.05
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ตารางที่ 15 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference,

Difference in rank sum
18.9
12.9
16.4
26.8
-6.0
-2.5
7.9
3.5
13.9
10.4

P-value
ns
ns
ns
<0.05
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์สถิติโดยใช้ Dunn's Multiple Comparison Test เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบ
จุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้ง 5 คน ระหว่าง model ต่าง ๆ
Model
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 4 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่8 model 1
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 4 model 1 vs วันที่ 8 model 1
วันที่ 4 model 2 vs วันที่ 8 model 2
วันที่ 8 model 1 vs วันที่ 8 model 2
ns = not significant difference,

Difference in rank sum
13.7
-2.0
-0.4
13.5
-15.7
-14.2
-0.3
1.6
15.5
13.9

P-value
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

29
จากการคํานวณหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อยที่สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้
เหงือกในหลอดทดลองได้ร้อยละ 50 พบว่า ในวันที่ 2, 4 model 1, 4 model 2, 8 model 1, และ 8 model 2
สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 8.4, 30.3, 33.4, 34.3 และ 31.9 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิ ล์มได้ร้อยละ 50 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อยที่สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอด
ทดลองได้ร้อยละ 50 ในแต่ละ model (n=5)
วันที่
IC 50 (mg/ml)
95% Confidence
Intervals

2
8.4

4 model 1
30.3

4 model 2
33.4

8 model 1
34.3

8 model 2
31.9

7.2 - 9.8

17.5 - 52.5

22.1 - 50.4

24.5 - 50.0

5.5 - 186.1

4. ผลของสารสกัดจากใบข่ อยต่ อปริ มาณเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้ อแบคทีเรี ยทั้งหมด ที่อยู่
ในไบโอฟิ ล์ มโดยวิธีเรียล ไทม์ พีซีอาร์ (real-time PCR)
4.1 ผลของสารสกัดจากใบข่ อยความเข้ มข้ น 90 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตรต่ อปริมาณเชื้อพอร์ ไฟโร
โมแนส จิงจิวาลิส อยู่ในไบโอฟิ ล์ มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ ใส่ สารสกัดจากใบข่ อย
จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือก
ในหลอดทดลอง (รู ปที่ 1) จะเห็นได้วา่ สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถ
ยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทุกราย จึงได้นาํ คราบจุลินทรี ยห์ ลังสัมผัสกับ
สารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมาตรวจหาปริ มาณเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวา
ลิส ในไบโอฟิ ล์ม ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อปริ มาณเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในไบโอฟิ ล์มจาก
คราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทั้งหมด (N=5) แสดงดัง รู ปที่ 2 หากพิจารณาโดยดูจากค่ามัธยฐาน พบว่า
ปริ มาณเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ลดลงในทุก model หลังสัมผัสกับสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น
90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P < 0.05)
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รูปที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าสู งสุ ดและตํ่าสุ ดของปริ มาณเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์ม
หลังจากสัมผัสกับสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในระยะเวลาต่างๆ เปรี ยบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย (N=5)
4.2 ผลของสารสกัดจากใบข่ อยความเข้ มข้ น 90 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตรต่ อปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดที่อยู่
ในไบโอฟิ ล์ มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ ใส่ สารสกัดจากใบข่ อย
ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อปริ มาณเชื้ อแบคทีเรี ยทั้งหมดในไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ อง
อาสาสมัครทั้งหมด (N=5) แสดงดัง รู ปที่ 3 หากพิจารณา โดยดูจากค่ามัธยฐาน พบว่า ปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นในวันที่ 2 แต่ในวันที่ 4 และ 8 ปริ มาณเชื้อแบคทีเรี ยทั้งหมดลดลงในทุก model หลังสัมผัส
กับสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แม้วา่ จะแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ สาร
สกัดจากใบข่อยอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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รู ปที่ 3 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าสู งสุ ดและตํ่าสุ ดของปริ มาณเชื้ อแบคทีเรี ยทั้งหมดที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์มหลังจาก
สัมผัสกับสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในระยะเวลาต่าง ๆ เปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย (N=5)
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อภิปรายผล
การศึ กษานี้ เป็ นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอดทดลอง ในอาสาสมัครที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ 5 คน โดยนําตัวอย่าง
คราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงื อกมาทําการสร้ างไบโอฟิ ล์มของเชื้ อก่อโรคในช่ องปากใน microtitre plate ตามวิธีที่
รายงานโดย Walker และ sedlacek [38] เนื่ องจากการศึกษาของ Walker และ sedlacek ในปี ค.ศ. 2007 ได้
ทําการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในห้องปฏิบตั ิการโดยนําตัวอย่างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกจากผูป้ ่ วยโรคปริ
ทันต์อกั เสบและผูป้ ่ วยที่ไม่มีประวัติเป็ นโรคปริ ทนั ต์ พบว่าไบโอฟิ ล์มที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบตั ิการ มีความ
คล้ายคลึงทางสายพันธุ์ของเชื้ อร้อยละ 69 และความคล้ายคลึงทางสัดส่ วนของเชื้ อร้อยละ 57 กับตัวอย่าง
คราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงื อกเริ่ มต้นที่ เก็บจากผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ ส่ วนไบโอฟิ ล์มที่เกิ ดขึ้นจากตัวอย่าง
คราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกของผูป้ ่ วยที่ไม่มีประวัติเป็ นโรคปริ ทนั ต์พบมีความคล้ายคลึงทางสายพันธุ์ของเชื้ อ
ร้อยละ 81 และความคล้ายคลึงทางสัดส่ วนของเชื้อร้อยละ 70 กับตัวอย่างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกเริ่ มต้น
ในการศึกษานี้ ได้เลื อกเก็บตัวอย่างจากคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกของอาสาสมัครที่เป็ นโรคปริ ทนั ต์
อักเสบที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ 4-6 มิลลิเมตร ผลจากการเก็บตัวอย่างจากคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกจากอาสาสมัคร
ที่มีร่องลึกปริ ทนั ต์ 4-6 มิลลิเมตร ทั้ง 5 คน ไม่พบว่ามีเชื้ อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เชื้อจุลชี พในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกจะใช้โปรตีนจากนํ้าเหลืองเหงือกเป็ นแหล่งพลังงานหลักทําให้มียเู รี ย
เกิดขึ้นจากการเมทาบอลิซึมส่ งผลให้สภาวะแวดล้อมบริ เวณใต้เหงือกมีสภาวะเป็ นเบส [42] ทําให้ลดการอยู่
รอดของเชื้ อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในร่ องเหงือกซึ่ งเป็ นเชื้ อที่ยอ่ ยสลายนํ้าตาลเป็ นพลังงานและชอบ
สภาวะที่เป็ นกรด [43]
การศึกษาผลของสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือก
ในหลอดทดลองในการศึกษานี้ได้ทาํ การวัดปริ มาณการสร้างไบโอฟิ ล์มโดยทําการย้อมสี ดว้ ย crystal violet
และนํามาวัดค่า OD ด้วยเครื่ อง microplate reader เนื่ องจากวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ใช้กนั ทัว่ ไปในการศึกษาเชิงกึ่ ง
ปริ มาณ (semi- quantitative) ของไบโอฟิ ล์มของแบคทีเรี ยและเชื้อรา [44,45]
ในการศึกษาผลของสารต่อการทําลายเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสและเชื้ อแบคทีเรี ยทั้งหมดที่
อยูใ่ นไบโอฟิ ล์มได้ใช้วิธีเรี ยล ไทม์ พีซีอาร์ (real-time PCR) ในการตรวจปริ มาณเชื้ อ แม้วา่ วิธีการตรวจหา
เชื้อที่ใช้โดยทัว่ ไปมีหลายวิธีได้แก่ การเพาะเชื้อ วิธีทางชีวเคมี วิธีทางอิมมูโนโลจิคลั และดีเอ็นเอ โพรบ ไฮบิ
ไดรเซชัน (DNA probe hybridization) แต่วธิ ี เหล่านี้มีขอ้ จํากัดที่ความจําเพาะ ความไว และ / หรื อค่อนข้างใช้
เวลานาน ปั จจุบนั ได้มีการนําวิธีพีซีอาร์ มาใช้ตรวจหาเชื้ อสเตร็ ปโตคอคคัส มิวแทนส์ เชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิสและเชื้ อก่อโรคอื่น ๆ ในคราบจุลินทรี ย ์ และพบว่าพีซีอาร์ เป็ นวิธีที่มีความไวและความจําเพาะสู ง
สําหรับไพรเมอร์ ที่ใช้ตรวจหาเชื้อในการศึกษานี้ได้ถูกทดสอบในการศึกษาก่อนหน้านี้ แล้วว่า สามารถตรวจ
พบเชื้อ แม้จะมีปริ มาณเชื้อตํ่าสุ ดที่วธี ี พีซีอาร์ จะสามารถตรวจพบเชื้อได้คือ 25- 100 เซลล์ [37]
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ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกใน
หลอดทดลองจากรู ปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าวันที่ 2 , วันที่ 4 และ 8 ในกลุ่มที่เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใส่ สาร
สกัดจากใบข่อยทุก 2 วัน (model 2) พบว่าสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 10 - 90 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มได้มากกว่าร้อยละ 50 ส่ วนในวันที่ 4 และ 8 ในกลุ่มที่เปลี่ยน
อาหารเลี้ยงเชื้ อทุก 2 วัน โดยไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อย (model 1) พบว่าสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น
ตั้งแต่ 40 - 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มได้มากกว่าร้อยละ 50 การที่สารสกัด
จากใบข่อยมีประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอดทดลอง อาจเนื่องจากสารสกัด
จากใบข่อยมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเจริ ญและฆ่าเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และ แอกกริ เกติ
แบคเตอร์ แอกติโนมัยซิ เทมคอมิแทนส์ ซึ่ งเป็ นเชื้ อก่อโรคปริ ทนั ต์ที่พบในไบโอฟิ ล์มใต้เหงือก [26] โดยผล
การศึกษาของ สุ วมิ ล ทวีชยั ศุภพงษ์ และคณะในปี ค.ศ. 2002 [10] พบว่าค่า MIC ของเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส และ แอกกริ เกติแบกเทอร์ แอกติโนมัยซิ เทมคอมิแทนส์ คือ 3.91 และ 7.81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ และค่า MBC ของเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และ แอกกริ เกติแบคเตอร์ แอกติโนมัยซิ เทม
คอมิแทนส์ คือ 31.25 และ 15.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ ซึ่ งจากผลการตรวจปริ มาณเชื้ อโดยวิธี
เรี ยล ไทม์ พีซีอาร์ ในการศึกษานี้ ก็ช่วยยืนยันประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากใบข่อยในการต้านเชื้ อดังกล่าว
เนื่ องจากพบว่า สารสกัดจากใบข่อยสามารถลดปริ ม าณเชื้ อพอร์ ไ ฟโรโมแนส จิ ง จิ วาลิ ส และแบคที เรี ย
โดยรวมในไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอดทดลองเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มีสารสกัดจากใบข่อย
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ของ box plot จากรู ปที่ 1 จะเห็นได้วา่ สารสกัดจากใบข่อย
ในความเข้มข้นที่ต่าํ กว่า 90 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร อาจกระตุน้ ให้เกิดการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยใ์ ต้
เหงือกของอาสาสมัครบางคนมากขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือกของอาสาสมัครแต่ละ
คน มีปริ มาณและชนิ ดของเชื้ อจุลชี พแตกต่างกัน ซึ่ งสารสกัดจากใบข่อย อาจไม่สามารถยับยั้งหรื อทําลาย
เชื้ อ จุ ล ชี พ ได้ท้ ัง หมด จึ ง ทํา ให้ เ ชื้ อ จุ ล ชี พ ที่ ส ารสกัด จากใบข่ อยไม่ ส ามารถยับ ยั้ง หรื อ ทํา ลายได้ มี ก าร
เจริ ญเติบโตขึ้น ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมของ Kaplan ในปี ค.ศ. 2001 [46] ที่
แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นที่ต่าํ กว่า MIC ของยาปฏิชีวนะสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดการสร้างไบโอฟิ ล์ม
ของแบคทีเรี ยในหลอดทดลองได้ ดังนั้นหากนําสารสกัดจากใบข่อยมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทาง
คลินิกอาจจะต้องระวังในกรณี ที่ใช้ในความเข้มข้นที่ต่าํ ซึ่ งอาจกระตุน้ ให้มีการสร้างไบโอฟิ ล์มเพิ่มขึ้นใน
ผูป้ ่ วยบางรายได้
จากการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอดทดลองของสาร
สกัดจากใบข่อยที่แสดงใน ตารางที่ 4 – 16 พบว่าความเข้มข้นที่ 90 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีประสิ ทธิ ภาพ
ยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์ม ในวันที่ 2, 4 (model 1 และ model 2) และ 8 (model 1 และ model 2) ได้แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการใส่ สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 90 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตั้งแต่เริ่ มต้นเพียงครั้งเดียวมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งไบโอฟิ ล์มคงอยูไ่ ด้จนถึงวันที่ 8 นอกจากนี้
สารสกัดจากใบข่อยยังสามารถลดปริ มาณเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสรวมทั้งแบคทีเรี ยโดยรวมในไบโอ
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ฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอดทดลองได้ ดังนั้นหากจะนําสารสกัดจากใบข่อยไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทางทันต
กรรมเพื่อนํามาใช้ร่วมกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟัน น่าจะเลือกสารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น
90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพราะในทางปฏิบตั ิจริ งจะสามารถนัดผูป้ ่ วยกลับมาใส่ สารสกัดจากใบข่อยสัปดาห์
ละครั้งได้ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาก่อนหน้านี้ ของ อรวรรณ ในปี พ.ศ. 2550 [18] และพรพรรณ ในปี
พ.ศ. 2551 [47] ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาการใช้เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยความเข้มข้นร้อยละ 20 -24 ใส่ ลงไปใน
ร่ องลึ กปริ ทนั ต์ร่วมกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นในผูป้ ่ วยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรังพบว่ามีความ
ปลอดภัยทางคลินิก ไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ ในอาสาสมัคร และการศึกษาของ อรวรรณ [18] ยังพบว่ากลุ่ม
ทดสอบที่ใส่ เจลผสมสารสกัดจากใบข่อยลงไปในร่ องลึกปริ ทนั ต์ร่วมกับการขูดหิ นนํ้าลายและเกลารากฟั นมี
การเปลี่ ยนแปลงของความลึกร่ องลึ กปริ ทนั ต์ ระดับการยึดเกาะอวัยวะปริ ทนั ต์ และการมี เลื อดออกของ
เหงือกในสัปดาห์ที่ 6 และ 12 ไปในทางที่ดีข้ ึนมากกว่าอาสาสมัครกลุ่มควบคุม แม้วา่ จะแตกต่างกันอย่างไม่
มี นัยสําคัญทางสถิ ติ นอกจากนี้ ยงั พบการลดลงของเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิง จิวาลิ สในอาสาสมัครกลุ่ ม
ทดสอบมากกว่ากลุ่มควบคุมทั้งในสัปดาห์ที่ 6 และ 12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.001)
เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อยต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกในหลอด
ทดลอง ในวันที่ 2, 4 และ 8 พบว่าที่ความเข้มข้นเดียวกัน สารที่ทดสอบมีแนวโน้มในการยับยั้งการสร้างไบ
โอฟิ ล์มได้ลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น แสดงว่าเชื้ อในไบโอฟิ ล์มมีการดื้ อต่อสารที่ใช้ทดสอบเพิ่มขึ้นเมื่อไบไอ
ฟิ ล์มมีอายุมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sedlacek และWalker ปี ค.ศ. 2007 [35] ที่แสดงให้เห็น
ว่าไบโอฟิ ล์มมีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นเมื่อไบโอฟิ ล์มเจริ ญเติบโตเต็มที่ (mature) และจะมีการดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะสู งสุ ดเมื่อไบโอฟิ ล์มอยูใ่ นสภาวะที่เจริ ญเติบโตเต็มที่และคงที่แล้ว (steady-state phase of biofilm
growth) นอกจากนี้ การที่ไบโอฟิ ล์มดื้ อต่อยาอาจเนื่ องจากยามีการแพร่ เข้าไปในไบโอฟิ ล์มช้าหรื อไม่
สมบูรณ์ สารอาหารและของเสี ยในไบโอฟิ ล์มสามารถส่ งผลต่อการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมซึ่ งอาจทําให้ยา
ไม่สามารถออกฤทธิ์ ได้เต็มที่ รวมทั้งอัตราการเจริ ญเติบโตของเชื้ อในโบโอฟิ ล์มลดลงส่ งผลให้ฤทธิ์ ของยา
ต่อเชื้อในไบโอฟิ ล์มลดลงด้วย [48]
เมื่อเปรี ยบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อยต่อการต้านเชื้ อแบคทีเรี ยที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์มใน
การศึกษานี้ กบั ความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อยต่อการต้านเชื้ อแบคทีเรี ยที่อยู่ในรู ปแบบแพลงโทนิ ก
เซลล์ ในการศึกษาก่อนหน้าพบว่าแม้ใช้ความเข้มข้นที่สูงกว่าค่า MBC ของแพลงโทนิกเซลล์ก็ยงั ไม่สามารถ
ทําลายเชื้ อที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์มได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mah และ O’Toole ในปี ค.ศ. 2001 [49] ที่
แสดงให้เห็นว่าเชื้อที่อยูใ่ นไบโอฟิ ล์มมีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะสู งกว่าเชื้ อที่อยูใ่ นรู ปแบบแพลงโทนิก
เซลล์ ประมาณ 10-1000 เท่า เนื่องจากเชื้ อแบคทีเรี ยที่อาศัยอยูใ่ นไบโอฟิ ล์มมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากแพลง
โทนิก เซลล์ และยังมีการสื่ อสารกัน โดยการหลัง่ โมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการกระตุน้ ให้เกิดการแสดงออกของ
ยีนหลายกลุ่มซึ่ งเกี่ยวข้องกับการดื้อยา
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สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบข่อยสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มใต้เหงือกใน
หลอดทดลองได้ โดยหากใช้ความเข้มข้นของสารสกัดจากใบข่อย 90 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตั้งแต่เริ่ มต้น
เพียงครั้งเดียวมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มจากคราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครทุกคนได้
มากกว่าร้อยละ 80 จนถึ งวันที่ 8 รวมทั้งยังสามารถลดปริ มาณเชื้ อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิ ส ในไบโอ
ฟิ ล์มได้แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ สารสกัดจากใบข่อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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