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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยต่อการคงสภาพความมีชีวิตของ
เซลลเ์อ็นยึดปริทนัตข์องฟันมนุษยเ์ปรียบเทียบกบัสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอลต์และนม โดยศึกษาในฟันกรามนอ้ย
สภาพสมบูรณ์ ปลายรากปิด จ านวน 70 ซ่ี หลงัฟันถูกถอน ปล่อยฟันในสภาวะแห้งนาน 30 นาทีแลว้แช่ฟันในสารสกดั
หยาบพรอพอลิสไทย สารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอลต์และนม เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง สกดัแยกเซลลจ์ากผิวรากฟันดว้ย
เอนไซมค์อลลาจีเนสร่วมกบัทริปซิน ประเมินความมีชีวิตของเซลลเ์อ็นยึดปริทนัตด์ว้ยวิธียอ้มสีทริปแพนบลูและนับ
เซลลภ์ายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดหัวกลบัร่วมกบัฮีโมไซโตมิเตอร์ ผลการทดสอบพบวา่ สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย
ความเขม้ขน้ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถคงสภาพความมีชีวิตของเซลลเ์อ็นยึดปริทนัต์ของฟันมนุษยไ์ดใ้กลเ้คียง
กบัสารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอลต์ (p>0.05) และมากกวา่นมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.001) 

 
ABSTRACT 

 The aim of this study is to evaluate the effectiveness of Thai propolis crude extracts to preserve the viability 
of human periodontal ligament (PDL) cells comparing with Hank’s balanced salt solution (HBSS) and milk. Seventy 
human premolars with closed apices were used. The teeth were dried for 30 minutes after extraction and followed by 
a 3-hour immersion in Thai propolis crude extracts, HBSS and milk. The PDL cells were extracted from the tooth 
using collagenase and trypsin. The PDL cells viability was assessed by trypan blue exclusion. The numbers of viable 
PDL cells were counted with hemocytometer under inverted microscope. The results showed that Thai propolis crude 
extract concentration 2.5 mg/mL preserved percentage of viable PDL cells similar to HBSS (p>0.05). Thai propolis 
crude extract and HBSS demonstrated a significantly higher percentage of viable PDL cells than milk (p<0.001). 
  
 
 
 

ค าส าคญั: ฟันหลุดออกจากเบา้ฟัน เซลลเ์อน็ยดึปริทนัต ์สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย 
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บทน า 
ฟันหลุดออกจาก เบ้าฟัน  (avulsion) เป็นการ

บาดเจ็บท่ีมีความรุนแรงเพราะเกิดการท าลายเน้ือเยื่อ
ปริทนัต์จนฉีกขาด เซลล์เอ็นยึดปริทนัตท่ี์ติดมากบัผิว
รากฟันจะขาดสารอาหารมาเล้ียงท าใหเ้กิดการตายของ
เซลล์ อตัราความส าเร็จภายหลงัการปลูกฟันกลบัคืน
เบ้าฟันข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยและปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
ปริมาณและคุณภาพของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ท่ีติดมา
กับผิวรากฟัน (Andreasen and Kristerson, 1981) เม่ือ
เกิดอุบติัเหตุท่ีท าให้ฟันหลุดออกจากเบา้ฟันควรรีบน า
ฟันปลูกกลับคืนท่ีเดิมทันที  การปล่อยให้ฟันอยู่ใน
สภาวะแห้งนอกช่องปากเป็นระยะเวลานานจะท าให้
เกิดการตายของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์เพ่ิมมากข้ึน ยิ่ง
เซลล์ถูกท าลายมาก การอักเสบจะเกิดข้ึนมากและ
ท าลายผิวรากฟันเป็นบริเวณกวา้ง ส่งผลใหเ้กิดการหาย
แบบแทนท่ีเคลือบรากฟันดว้ยกระดูกหรือภาวะฟันยึด
แข็ง (ankylosis) เพ่ิมมากข้ึน ฟันท่ีถูกปล่อยให้อยู่ใน
สภาวะแห้งนอกช่องปากนานกวา่ 60 นาทีจะพบภาวะ
ฟันยึดแข็งหลงัปลูกฟันกลับคืนเบ้าฟันสูงถึงร้อยละ 
100 (Cvek et al., 1974) 

ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถน าฟันท่ีหลุดออกจาก
เบา้ฟันใส่กลบัคืนท่ีเดิมไดท้นัที การเลือกสารตวักลาง
ท่ีเหมาะสมส าหรับเก็บฟันก่อนท่ีจะได้รับการรักษา
โดยทนัตแพทยจึ์งเป็นส่ิงท่ีส าคญั สารตวักลางแช่ฟันท่ี
ดีจะตอ้งเอ้ือต่อการมีชีวิตอยูแ่ละเจริญแบ่งตวัต่อไปได้
ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ International Association of 
Dental Traumatology (IADT) (2012) แนะน าให้ เก็บ
ฟันท่ีหลุดออกจากเบา้ฟันในสารละลายแฮงคบ์าลานซ์
ซ อ ล์ ต  (Hank’s balanced salt solution, HBSS) น ม 
หรือสารตวักลางอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสม 

พรอพอลิสเป็นสารเหนียวคลา้ยยางไม ้มีสีเหลือง
อ่อนจนถึงน ้ าตาลเขม้ ผึ้ งงานจะท าหน้าท่ีเก็บรวบรวม
ยางไมห้รือของเหลวจากพืชชนิดต่าง ๆ แลว้น ามาผสม
กับ เอน ไซม์ ในน ้ าล ายของผึ้ ง  (Burdock, 1998 ) 
พรอพอลิส ประกอบดว้ย เรซินร้อยละ 50 ไขผึ้งร้อยละ 
30 น ้ ามันหอมระเหยร้อยละ 10 ละอองเกสรดอกไม้

ร้อยละ 5 และสารอ่ืน ๆ ร้อยละ 5 (Bankova et al., 
1995) พรอพอลิสมีองคป์ระกอบทางเคมีหลกัคือ ฟลา
โวนอยด์ (flavonoids) ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ยบัย ั้ง
การอกัเสบ มีฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย ตา้นเช้ือรา และ
ตา้นไวรัส นอกจากน้ียงัพบสารกลุ่มอ่ืน เช่น กรดฟีนอ
ลิก (phenolic acid) เอสเทอร์ (ester) ฟีนอลิกแอลดีไฮด ์
(phenolic aldehyde) และคีโตน (ketone) องคป์ระกอบ
เหล่าน้ีจะแตกต่างกนัตามชนิดของพืชในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึง
มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีแตกต่างกัน 
(Burdock, 1998) 

พรอพอลิสท่ีเก็บจากประเทศต่าง ๆ เช่น บราซิล 
อินเดียและจีน ถูกน ามาศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและ
พฒันาเป็นวสัดุทางทนัตกรรมหลายชนิด พรอพอลิสท่ี
เก็บจากประเทศไทยมีองค์ประกอบทางเคมีหลกัคือ 
ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟี น อ ลิ ก 
(Athikomkulchai et al., 2 0 1 3 )  ส า ร ส กั ด ห ย า บ
พรอพอลิสไทยมีฤทธ์ิย ับย ั้ งเช้ือแบคทีเรียสเตร็ป
โตค็อคคสัมิวแทนส์ (Streptococcus mutans) เช้ือแลค
โตบาซิลสัคาเซไอ (Lactobacillus casei) (Namsirikul, 
20 1 4 ) แ ล ะ เช้ื อ ส แตป ไฟ โ รค็ อ ค คัส ออ เรี ย ส 
(Staphylococcus aureus) (Siripatrawan, 2 013 ) ส าร
สกัดหยาบพรอพอลิสไทยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์
เน้ือเยื่อในของฟันมนุษยแ์ละสามารถกระตุน้การเพ่ิม
จ านวนเซลล์ได้ (Chaipanha, 2013) นอกจากน้ี ผล
การศึกษาเม่ือใช้ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยปิดทับ
เน้ือเยื่อในโดยตรง (direct pulp capping) ในฟันมนุษย์
ท่ีเล้ียงในห้องปฏิบัติการ พบว่าลกัษณะการหายของ
แผลไม่แตกต่างจากการใชแ้คลเซียมไฮดรอกไซด์ปิด
ทบัเน้ือเยือ่ในโดยตรง (Rungcharassaeng, 2015) 

สารสกดัพรอพอลิสถูกน ามาทดสอบเพื่อเป็นสาร
ตวักลางแช่ฟันคร้ังแรกโดย Martin and Pileggi (2004) 
และพบวา่สารสกดัพรอพอลิสสามารถคงสภาพความมี
ชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ได้มากกว่านม น ้ าเกลือ
และสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ozan et al. 
(2007), Casaroto et al. (2010) แ ล ะ  Saxena et al. 
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(2011) การศึกษาเหล่าน้ีแสดงให้ เห็นว่า สารสกัด
พรอพอลิสมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการพฒันาเพื่อ
เป็นสารตวักลางแช่ฟัน ปัจจุบนัการศึกษาผลของสาร
สกดัพรอพอลิสเม่ือใชเ้ป็นสารตวักลางแช่ฟันมกัเป็น
สารสกดัพรอพอลิสท่ีมีแหล่งก าเนิดในประเทศอ่ืน ๆ 
เช่น บราซิล ตุรกีและอินเดีย แต่ยงัไม่มีการศึกษาผล
ของสารสกดัพรอพอลิสท่ีเก็บไดใ้นประเทศไทย การ
วิจัยค ร้ัง น้ี ต้องการศึกษาผลของสารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทยเม่ือใช้เป็นสารตัวกลางแช่ฟัน โดย
ประเมินผลจากจ านวนของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ท่ี มี
ชีวิตอยูซ่ึ่งมีผลต่อกระบวนการหายภายหลงัจากน าฟัน
ปลูกกลบัคืนเบา้ฟัน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อเปรียบเทียบจ านวนของเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์
มีชีวติอยูห่ลงัจากน าฟันมนุษยท่ี์หลุดออกจากเบา้ฟันมา
แช่ในสารตวักลางแช่ฟันต่างชนิดกนั ไดแ้ก่ สารสกัด
หยาบพรอพอลิสไทย สารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอล์ต
และนม 
 
วธีิการวจิยั 

รูปแบบการวจิยั 
การวจิยัเชิงทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
เกณฑ์การเลือกตวัอย่างทีศึ่กษา 
ฟันกรามนอ้ยบนและล่างท่ีมีสภาพตวัฟันและราก

ฟันสมบูรณ์  ปลายรากปิด ถูกถอนจากผู ้ป่วยอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 30 ปีท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการถอนฟันซ่ี
นั้น ๆ ออกเพ่ือการจดัฟัน จ านวน 70 ซ่ี 

1. การเตรียมสารสกดัหยาบพรอพอลสิไทย 
1.1 น ารังผึ้ งท่ีเก็บจากจังหวดัหนองคาย มา

ขูดแยกเฉพาะยางเหนียวสีน ้ าตาลเขม้ท่ีพอกปิดตามรู
ของรังผึ้งซ่ึงเป็นส่วนของพรอพอลิสรวมไวเ้ป็นกอ้น 
ป่ันกอ้นพรอพอลิสให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก และแช่ใน 
เอ ท าน อล ร้อ ยละ  95 ใน อัต ร าส่ วนส ารตั้ งต้น
พรอพอลิส 1 กรัมต่อเอทานอล 5 มิลลิลิตร ในขวดแกว้
ขนาด 1 ลิตร ห่อภาชนะบรรจุดว้ยกระดาษฟอยล ์

1.2 เขยา่ส่วนผสมขา้งตน้ดว้ยเคร่ืองเขยา่สาร 
(orbital shaker incubator, MRC lab, Hagavish st., 
Israel) ความเร็ว 200 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 วนั  กรองสารสกัดด้วย
กระดาษกรองวตัแมนเบอร์ 1 และชุดกรวยกรองบุช
เนอร์ เพ่ือแยกกาก ไข เศษผงและข้ีผึ้งออก 

1.3 น าสารสกดัท่ีได้จากการกรองในขอ้ 1.2 
มาแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
48 ชั่วโมง แลว้น ามากรองไขผึ้ งออกด้วยกระดาษวตั
แมนเบอร์ 1 ท าซ ้ าจนไดส้ารสกดัท่ีมีลกัษณะใส 

1.4 ระเหยตวัท าละลายเอทานอลในสารสกดั
ออกด้วยเค ร่ืองกลั่นระเหยสารแบบหมุนภายใต้
สุญญากาศ  (rotary evaporator, EYELA OIL BATH 
OSB-2000, Tokyo RIKAKIKAI Co., Japan) ท่ี
อุณห ภู มิ  40 องศาเซล เซี ยส  เก็บสารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทยชนิดเหลวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ป้องกันไม่ให้ถูกแสงด้วยการห่อด้วยกระดาษฟอยล์
จนกว่าจะน ามาใช้ทดสอบ  และน าสารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทยบางส่วนไปท าให้แห้ง (freeze dryer, 
รุ่ น  Alpha 2-4 LD plus, Martin Christ, Germany) ท่ี
อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสเพื่อหาความเข้มข้น ซ่ึง
พบวา่สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยในรูปก่ึงของเหลว 
(semi-solid) มี ค วาม เข้ม ข้น  908.77 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ
มิลลิลิตรและค านวณเป็นร้อยละของปริมาณสารท่ีสกดั
ได ้(%Yield) เท่ากบัร้อยละ 3.26 โดยน ้ าหนกั 

2. ขั้นตอนการทดลอง 
พรอพอลิสเป็นสารสกดัจากธรรมชาติ จึงยงั

ไม่มีการก าหนดค่าความเขม้ขน้มาตรฐานเพ่ือเป็นสาร
ตวักลางแช่ฟัน การทดสอบจึงแบ่งออกเป็นขอ้ 2.1 (หา
ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยท่ี
เหมาะสม เพ่ือ เป็นสารตัวกลางแช่ฟัน ) และ 2.2 
(เปรียบเทียบกับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและ
นม) ซ่ึงใช้วิธีการทดสอบแบบเดียวกัน ขั้นตอนการ
ทดสอบและสกัดแยกเซลล์จะท าโดยผูว้ิจัยเพียงคน
เดียว เจา้หน้าท่ีห้องปฏิบติัการวิจยัจะเป็นผูน้บัจ านวน
เซลล์และบันทึกผล โดยผูน้ับจะไม่ทราบว่าก าลงันับ
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เซลลจ์ากกลุ่มการทดลองใด ผูน้ับเซลลจ์ะถูกทดสอบ
เพ่ือประเมินความน่าเช่ือถือภายในตวั (intra-examiner 
reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในชั้ น 
(Intraclass Correlation Coefficients, ICC) 

2.1  การหาความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทยที่สามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็น
ยึดปริทันต์ของฟันมนุษย์ที่ถูกถอนออกจากเบ้าฟันได้
สูงทีสุ่ด 

2.1.1 น าฟันกรามน้อยท่ีถูกถอนอย่าง
ระมดัระวงัมาขูดเน้ือเยื่อส่วนบนเป็นระยะประมาณ 3 
มิลลิเมตรจากส่วนคอฟันด้วยมีดเบอร์ 15 เพ่ือก าจัด
เซลล์เน้ือ เยื่อ เห งือกออก  ล้างฟันด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ (Gibco®, Life Technologies 
Corporation, Carlsbad, CA, USA) ความเขม้ขน้ 1 เท่า 
เพ่ือก าจดัเลือดและเศษส่ิงตกคา้งออก 

2.1.2 เก็บฟันในภาชนะท่ีมีฝาปิดให้อยู่
ในสภาวะแห้งต่อจนครบ 30 นาที (นับเวลาตั้งแต่ขูด
เน้ือเยื่อ) แบ่งฟันออกเป็นฟันกรามน้อยบนและล่าง
แลว้จดัเขา้กลุ่มทดลองดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุมส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 
4 ซ่ี แช่ฟันในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์
ความเขม้ขน้ 1 เท่า ปริมาตร 1 มิลลิลิตรเป็นระยะเวลา 
3 ชัว่โมง 

กลุ่มท่ี 2 จ านวน 24 ซ่ี แบ่งออกเป็นกลุ่ม
สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้นต่าง ๆ 
(0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 และ  10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 
จ านวนกลุ่มละ 4 ซ่ี แช่ฟันในสารละลายปริมาตร 1 
มิลลิลิตรเป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มควบคุมบวก จ านวน 4 ซ่ี 
คือฟันท่ีถูกถอนออกจากเบา้ฟันแลว้น าไปทดสอบหา
ปริมาณเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์มีชีวติอยูท่นัที 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มควบคุมลบ จ านวน 4 ซ่ี คือ
ฟันท่ีถูกถอนออกจากเบา้ฟันแลว้ปล่อยใหอ้ยูใ่นสภาวะ
แห้งเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง และน าไปทดสอบหา
ปริมาณเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์มีชีวติอยู ่

2.1.3 น า ฟั น ใน ก ลุ่ มท ด ลอ ง  ก ลุ่ ม
ควบคุมบวกและกลุ่มควบคุมลบมาประเมินจ านวน
ของเซลล์เอ็นยึดป ริทันต์ ท่ี มี ชีวิตอยู่ตามวิ ธีของ 
Rajendran et al. (2011) โดยแช่ฟันลงในหลอดทดลอง
ขนาด 15 มิลลิลิตรซ่ึงบรรจุสารละลายปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ประกอบดว้ยเอนไซม์คอลลาจีเนส (Sigma-
Aldrich®, Sigma-Aldrich Co. LLC., St. Louis, USA) 
ท่ี มี ความ เข้มข้น  0.2 มิล ลิก รัมต่ อ มิล ลิ ลิตรและ
เอนไซมท์ริปซิน (Sigma-Aldrich®, Sigma-Aldrich Co. 
LLC., St. Louis, USA) ท่ีมีความเขม้ขน้ 2.4 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตรละลายในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
ซาไลน์ความเขม้ขน้ 1 เท่า เป็นระยะเวลา 10 นาที ท่ี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แลว้เติมซีรัม (Gibco®, Life 
Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA) 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตรลงในหลอดทดลองทุกหลอด 

2.1.4 ป่ันแยกเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ดว้ย
เค ร่ื อ ง ป่ั น เห วี่ ย งส าร ต ก ต ะ ก อน  (temperature 
adjustable centrifuge, รุ่ น  MPW-350R, MPW Med. 
Instruments, Warsaw, Poland) ท่ีความเร็ว 1000 รอบ
ต่อนาที เป็นระยะเวลา 5 นาที จากนั้นน าฟันออกจาก
หลอดทดลองและก าจัด ส่วน ท่ีลอยอยู่ เห นือผิ ว
สารละลายดว้ยไมโครปิเปตต ์

2.1.5 น าเซลลเ์อ็นยดึปริทนัตท่ี์ไดม้าติด
ฉลากดว้ยสียอ้มทริปแพนบลู ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.4 
(Gibco®, Life Technologies Corporation, Carlsbad, 
CA, USA) ตามวิธีของ Pant et al. (2001) ในอตัราส่วน
สียอ้มต่อความเขม้ขน้ของสารละลายเท่ากบั 1 ต่อ 1 ท้ิง
ไว ้5 นาที น าสารละลายปริมาตร 10 ไมโครลิตรมา
ตรวจนับปริมาณเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ชนิดหัวกลับ  (inverted microscope, รุ่น 
Axiovert 25, Zeiss Frankfurt, Germany) ร่ ว ม กั บ
เคร่ืองมือนบัจ านวนเซลลฮี์โมไซโตมิเตอร์ท่ีก าลงัขยาย 
10 เท่า ค  านวณจ านวนเซลล์ท่ีมีชีวิตอยู่ด้วยสมการ 
(Phelan, 2007) 
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ปริมาณเซลลท์ั้งหมดท่ีมีชีวิตอยู ่= [จ านวนของ
เซลล์ท่ีไม่ติดสี (มีชีวิตอยู่) × (ปริมาณของสารละลาย
เซลล์ + ปริมาณของสีย ้อมทริปแพนบลู) × 104] / 
(จ านวนของช่องฮีโมไซโตมิเตอร์ท่ีใช้ในการนับ × 
ปริมาณของสารละลายเซลล)์ 

ร้อยละของเซลล์ท่ี มีชีวิตอยู่ = (จ านวนของ
เซลลท่ี์ไม่ติดสี / จ านวนเซลลท่ี์นบัไดท้ั้งหมด) × 100 

2.2  การทดสอบผลของสารสกดัหยาบ
พรอพอลสิไทย สารละลายแฮงบาลานซ์ซอล์ตและนม
ต่อความมชีีวติของเซลล์เอน็ยดึปริทนัต์ของฟันมนุษย์
ทีถู่กถอนออกจากเบ้าฟันด้วยวธีิทริปแพนบลู 

2.2.1 เตรียมฟันกรามน้อยท่ีจะน ามา
ทดสอบเช่นเดียวกบัขั้นตอนขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2 แบ่ง
ฟันออกเป็นฟันกรามน้อยบนและล่างแลว้จดัเขา้กลุ่ม
ทดลองดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสารสกดัหยาบพรอพอลิส
ไทย ซ่ึงจะใช้ความเขม้ขน้ท่ีสามารถคงสภาพความมี
ชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ได้ดี ท่ีสุดจากผลการ
ทดลองข้อ 2.1 จ านวน 10 ซ่ี  แช่ฟันในสารละลาย
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสารละลายแฮงค์บาลานซ์
ซ อ ล์ ต  (Gibco®, Life Technologies Corporation, 
Carlsbad, CA, USA) จ า น ว น  10 ซ่ี  แ ช่ ฟั น ใ น
สารละลายปริมาตร 1 มิลลิลิตร  เป็นระยะเวลา 3 
ชัว่โมง 

ก ลุ่ ม ท่ี  3 ก ลุ่ ม น ม  (UHT milk, Thai-
Danish®, D.P.O. Thai-Danish Co., Ltd., Bangkok, 
Thailand) จ านวน 10 ซ่ี แช่ฟันในสารละลายปริมาตร 1 
มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มควบคุมบวก จ านวน 6 ซ่ี 
(นบัรวมผลจากการทดลองขอ้ 2.1 แลว้) 

กลุ่มท่ี  5 กลุ่มควบคุมลบ จ านวน 6 ซ่ี 
(นบัรวมผลจากการทดลองขอ้ 2.1 แลว้) 

2.2.2 น า ฟั น ใน ก ลุ่ มท ด ลอ ง  ก ลุ่ ม
ควบคุมบวกและกลุ่มควบคุมลบมาประเมินจ านวน

ของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ท่ีมีชีวิตอยู่ตามขั้นตอนข้อ 
2.1.3 ถึงขอ้ 2.1.5 ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

การวเิคราะห์ทางสถิต ิ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละของจ านวนเซลลเ์อน็ยึด

ปริทนัต์ท่ีมีชีวิตของฟันท่ีหลุดออกจากเบา้ฟันในกลุ่ม
ทดลองท่ีแช่ฟันในสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยความ
เขม้ขน้ต่าง ๆ และกลุ่มควบคุมส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระยะเวลา 
3 ชั่วโมง และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียร้อยละของจ านวน
เซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์มีชีวติของฟันท่ีหลุดออกจากเบา้
ฟัน ในก ลุ่มทดลอง ท่ี แ ช่ ฟั น ในสารสกัดห ยาบ
พรอพอลิสไทย สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและ
นม ท่ีระยะเวลา 3 ชัว่โมง ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มจึงทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
คู่โดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ Bonferroni ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for windows version 19 ทดสอบแบบ
สองทางท่ี α = 0.05 
 
ผลการวจิยั 

ความน่าเช่ือถือภายในตวัผูน้ับเซลล์มีค่าเท่ากับ 
0.990 ท่ีช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (0.893, 0.999) ซ่ึง
จดัอยูใ่นระดบัสูง (Shrout, 1998) 
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สารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)

ภาพที ่1  ร้อยละของจ านวนเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์มี 
   ชีวติหลงัปล่อยฟันในสภาวะแหง้ 30 นาที  
   แลว้แช่ฟันในสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย 
   ความเขม้ขน้ต่าง ๆ 3 ชัว่โมง กลุ่มควบคุม 
บวกและลบ 

 
ผลการทดสอบเพ่ือหาความเขม้ขน้ของสารสกัด

หยาบพรอพอลิสไทยท่ีสามารถคงความมีชีวิตของ
เซลล์เอ็นยึดปริทนัต์ของฟันมนุษยท่ี์ถูกถอนออกจาก
เบ้าฟันได้สูงท่ีสุดแสดงดังภาพท่ี 1 พบว่าสารสกัด
หยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ
ทนัตไ์ดสู้งท่ีสุดเท่ากบั ร้อยละ 78.61±1.74 ซ่ึงแตกต่าง
จากสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้อ่ืน ๆ 
และกลุ่มควบคุมส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ 48.90±1.99) 
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.001) รองลงมาคือ สาร
สกดัหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร  ( ร้ อ ยล ะ  68.27±1.28) ส ารสกัดห ยาบ
พรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
(ร้อยละ 64.59±0.99) สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทย
ความ เข้มข้น  10 มิล ลิก รัมต่อ มิลลิ ลิตร (ร้อยละ 
63.53±1.82) สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความ
เขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (ร้อยละ 62.58±1.17) 

และสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 0.25 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (ร้อยละ 57.08±1.49) ตามล าดบั 
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ภาพที ่2  ร้อยละของจ านวนเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์มี 
   ชีวติหลงัปล่อยฟันในสภาวะแหง้ 30 นาที  
   แลว้แช่ฟันในสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทย 
   ความเขม้ขน้  2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
   สารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอลต์และนม 
   3 ชัว่โมง กลุ่มควบคุมบวกและลบ 

 
ดังนั้ นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจึงเลือก

เตรียมสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 2.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเพ่ือเปรียบเทียบกับสารละลาย
แฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและนม ผลการทดสอบแสดงดงั
ภาพท่ี 2 พบว่า สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและ
สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น  2.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์
เอ็นยึดปริทนัต์ไดไ้ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) โดยสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต
สามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทนัต์ไดสู้ง
ท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 80.14±3.34 ใกลเ้คียงกับสารสกัด
หยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรซ่ึงสามารถคงความมีชีวติของเซลลเ์อ็นยึดปริ

63.53 
±1.82 

78.61
±1.74 64.59

±0.99 

9.43
±1.2

9 

48.90
±1.99 

62.58
±1.17 

91.19
±1.73 

57.08
±1.49 

78.84
±3.34 

80.14
±2.44 71.27

±2.79 

91.80
±1.70 

9.44
±1.9

0 

68.2 
±1.28 
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ทนัตไ์ดร้้อยละ 78.84±3.34 ส่วนนมสามารถคงความมี
ชีวติของเซลลเ์อ็นยึดปริทนัตไ์ดน้อ้ยท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 
71.27±2.79 ซ่ึงน้อยกว่าสารละลายแฮงค์บาลานซ์
ซอลต์และสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 
2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ฟันหลุดออกจากเบ้าฟันเป็นอุบัติเหตุท่ี มีความ
รุนแรงและท าลายอวยัวะปริทนัตท่ี์รองรับบริเวณราก
ฟันมากท่ีสุด อตัราความส าเร็จหลงัการใส่ฟันกลบัคืน
เบา้ฟันข้ึนอยู่กบัปริมาณและคุณภาพของเซลลเ์อ็นยึด
ปริทนัตท่ี์ติดมากบัรากฟัน (Andreasen and Kristerson, 
1981) ซ่ึงสัมพนัธ์กบักระบวนการหายหลงัการรักษา 
หากเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ท่ี ติดมากับผิวรากฟันถูก
ท าลายเพียงเล็กน้อย การซ่อมแซมอวยัวะปริทนัตร์อบ
ปลายรากฟันจะสร้างเคลือบรากฟันข้ึนใหม่และ
ป้องกนัการละลายของผิวรากฟัน เม่ือฟันหลุดออกจาก
เบา้ฟันจึงไม่ควรเก็บฟันแบบแห้งนอกช่องปาก เพราะ
จะท าให้เซลล์เอ็นยึดปริทันต์ถูกท าลายมาก การเก็บ
รักษาฟันในสารตวักลางแช่ฟันท่ีเหมาะสมต่อการคง
สภาพความมีชีวิตของเซลลเ์อ็นยึดปริทนัต์ก่อนมาพบ
ทนัตแพทยจึ์งมีความส าคญัสารละลายแฮงค์บาลานซ์
ซอลต์เป็นสารตวักลางท่ีแนะน าใหเ้ลือกใชเ้ป็นตวัแรก
ในการเก็บรักษาฟันท่ีหลุดออกจากเบ้าฟัน (Udoye et 
al., 2012) เพ ราะ มี คุณ สมบั ติ ท่ี เห ม าะสมและ มี
สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ
ทนัต์ส่วนท่ีติดมากบัผิวรากฟัน ในประเทศไทยมีการ
ผลิตน ้ ายารักษาสภาพเซลล์ผิวรากฟัน  (Timpawat, 
2014) ซ่ึงเป็นสารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอลต์ ผลิตและ
จ า ห น่ า ย โ ด ย ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล แต่ราคาค่อนขา้งสูงและไม่มีวาง
จ าหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด จึงมีขอ้จ ากัดในการ
น ามาใชง้าน นมมีคุณสมบัติและสารอาหารบางอย่าง
ซ่ึงเพียงพอต่อการคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์เอ็น
ยึดปริทันต์ ราคาไม่แพงและมีจ าหน่ายทั่วไปใน

ทอ้งตลาด จึงถูกน ามาใชเ้ป็นสารตวักลางแช่ฟันอย่าง
แพร่หลาย นมสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึด
ปริทนัต์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาไม่เกิน 2 
ชัว่โมง (Lekic et al., 1998) ปัจจุบนัมีสารตวักลางอ่ืนๆ 
ท่ีถูกน ามาทดสอบและพบวา่มีแนวโนม้ในการเป็นสาร
ตวักลางแช่ฟันท่ีดี อยา่งเช่น พรอพอลิส 

การศึกษาน้ีเลือกพรอพอลิสท่ีเก็บจากจังหวัด
หนองคาย สกดัดว้ยเอทานอลร้อยละ 95 มาทดสอบผล
ต่อการคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต ์
เน่ืองจาก Namsirikul (2014) ศึกษาฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา
ของพรอพอลิสจากแหล่งเดียวกัน พบว่าพรอพอลิส 
จากจงัหวดัหนองคายท่ีสกดัดว้ยเอทานอลร้อยละ 95 มี
องคป์ระกอบทางเคมีท่ีส าคญั คือ ฟลาโวนอยด์ร้อยละ 
10 และสารประกอบฟีนอลิก ร้อยละ 2.95 โดยน ้ าหนกั 
ซ่ึงท าให้สารสกัดหยาบพรอพอลิสมีคุณสมบัติต้าน
อนุมูลอิสระ ตา้นเช้ือแบคทีเรีย และตา้นการอักเสบ 
(Burdock, 1998) 

การศึกษาน้ีใชฟั้นกรามน้อยทั้ งซ่ีในการทดสอบ
เพ่ือจ าลองให้คลา้ยกบัสถานการณ์จริงท่ีฟันหลุดออก
จากเบา้ฟันแลว้น ามาเก็บในสารตวักลางแช่ฟัน ฟันทุก
ซ่ีถูกถอนโดยทนัตแพทยค์นเดียวกนั แรงท่ีกระท าต่อ
เซลล์เอ็นยึดปริทันต์ขณะถอนฟันจึงใกล้เคียงกัน 
ขั้นตอนการทดสอบและการสกดัแยกเซลล์จะท าโดย
ผูว้จิยัเพียงคนเดียว เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการวจิยัจะเป็น
ผูน้ับจ านวนเซลล์และบนัทึกผล ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ผูน้ับจะ
ไม่ทราบวา่ตวัอยา่งท่ีก าลงันบัเซลลเ์ป็นตวัอยา่งในกลุ่ม
การทดลองใด เพื่อลดอคติในการนบัจ านวนเซลลท่ี์ติด
สียอ้มและไม่ติดสียอ้ม 

Andreasen and HjØrting-Hansen (1966) พ บ ว่ า
ฟันท่ีปลูกกลบัคืนเบา้ฟันภายในระยะเวลา 30 นาทีจะมี
อตัราความส าเร็จหลงัการรักษาสูง การศึกษาน้ีเลือก
ปล่อยให้ฟันอยู่ในสภาวะแห้ง 30 นาทีก่อนแช่ฟันใน
สารตวักลาง เพราะในสถานการณ์จริงเม่ือฟันหลุดออก
จากเบ้าฟัน ฟันมักจะถูกปล่อยให้อยู่ในสภาวะแห้ง
ระหว่างรอการจดัหาสารตวักลางเพ่ือแช่ฟันประมาณ 
30 นาที ฟันท่ีถูกปล่อยให้อยูใ่นสภาวะแห้ง 30 นาทีจะ
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เกิดการตายของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์บางส่วนแต่ยงัมี
จ านวนเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตท่ี์มีชีวติเหลืออยูเ่พียงพอต่อ
การทดสอบ การศึกษาน้ีแช่ฟันในสารตวักลางต่าง ๆ 
นาน 3 ชัว่โมง เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ีฟันถูกแช่
ในสารตวักลางแช่ฟันก่อนผูป่้วยจะพบทนัตแพทยแ์ละ
ไดรั้บการปลูกฟันกลบัคืนเบา้ฟัน 

การสกดัแยกเซลล์จากเน้ือเยื่อปริทันต์รอบปลาย
รากฟันพบวา่มีเซลลห์ลากหลายชนิดปะปนกนั การนบั
เซลลจ์ะเลือกนบัเฉพาะเซลลเ์อ็นยดึปริทนัตเ์พียงอยา่ง
เดียว โดยนับเซลล์ท่ีมีขนาดและรูปร่างใกลเ้คียงกับ
เซลล์เอ็นยึดปริทันต์ต้นแบบท่ีได้จากการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อบริเวณปลายรากฟันและท าให้หลุดจากถาด
เพาะเล้ียงเซลลด์ว้ยเอนไซมท์ริปซิน การประเมินความ
มีชีวติของเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตด์ว้ยการยอ้มสีทริปแพน 
บลูเป็นวิธีท่ีท าไดง่้าย ราคาไม่แพง มีความไวสูงเพราะ
วดัการสูญเสียความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรง 
แต่การยอ้มสีทริปแพนบลูประเมินได้เฉพาะความมี
ชีวิตของเซลล์แต่ไม่สามารถบอกความสมบูรณ์หรือ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลไ์ด ้

การศึกษาน้ีพบว่า หลงัปล่อยฟันให้อยู่ในสภาวะ
แห้ง 30 นาทีแลว้แช่ฟันเป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง สาร
สกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 2.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตรสามารถคงความมีชีวติของเซลลเ์อ็นยดึปริ
ทนัตไ์ดดี้ท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบกบัสารละลายแฮงค์
บาลานซ์ซอลต์และนมพบวา่สารสกดัหยาบพรอพอลิส
ไทยความเขม้ขน้ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถคง
ความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ไม่แตกต่างจาก
สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ แต่ทั้งสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยความเขม้ขน้ 
2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและสารละลายแฮงคบ์าลานซ์
ซอล์ตสามารถคงความมีชีวิตของเซลลเ์อ็นยึดปริทนัต์
ไดสู้งกว่านมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษาน้ี
คลา้ยคลึงกับการศึกษาของ Gopikrishna et al. (2008) 
ซ่ึงทดสอบสารสกัดพรอพอลิสจากประเทศอินเดีย 
อย่างไรก็ต าม  การศึกษ าของ  Martin and Pileggi 
(2004) พบวา่ สารสกดัพรอพอ ลิสจากประเทศบราซิล

สามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ได้
มากกว่าสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษาท่ีแตกต่างกนัอาจเกิด
จากความหลากหลายของปริมาณสารส าคัญและ
องคป์ระกอบทางเคมีซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของพนัธ์ุไมท่ี้ผึ้ง
เก็บรวบรวมมาผลิตเป็นพรอพอลิส การศึกษาของ 
Ozan et al. (2007) Casaroto et al. (2010) และ Saxena   
et al. (2011) ทดสอบกับ เซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของ
ม นุ ษ ย์ ท่ี ได้จ ากก าร เพ าะ เล้ี ย ง  พบ ว่ าส ารสกัด
พรอพอลิสสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ
ทนัต์ไดสู้งกวา่สารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอลต์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระยะเวลา 3, 6, 12 และ 24 ชัว่โมง 
การศึกษาเหล่าน้ีทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างคือเซลล์เอ็น
ยึดปริทนัตข์องฟันมนุษยท่ี์ไดจ้ากการเพาะเล้ียง เซลล์
เหล่าน้ีมีความสมบูรณ์มากกว่าเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ท่ี
ติดมากับผิวรากฟันของฟันกรามน้อยท่ีถูกถอนแล้ว
น ามาทดสอบทันที เพราะเซลล์ท่ีติดมากบัผิวรากฟัน
ได้รับบาดเจ็บจากแรงดึงขณะถอนฟัน ดังนั้ นการ
ตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริทนัต์ต่อสารตวักลางท่ี
น ามาทดสอบจึงแตกต่างกนัดว้ย 

ผลจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่ สารสกดัหยาบ
พรอพอลิสไทยจากจงัหวดัหนองคายท่ีสกดัด้วยเอทา
นอลร้อยละ 95 ความเขม้ขน้ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สามารถคงความมีชีวติของเซลลเ์อน็ยดึปริทนัตข์องฟัน
มนุษยไ์ดใ้กลเ้คียงกบัสารละลายแฮงคบ์าลานซ์ซอล์ต
และสูงกวา่นม ดงันั้นสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยจึง
มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นสารตวักลางแช่ฟันท่ีดี การศึกษาน้ี
ใช้สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยท่ียงัไม่มีการเติม
สาร เค มี ใด  ๆ  เพ่ื อค งคุณ ภาพของส ารสกัด  จึ ง
จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาในสภาวะเยน็และปราศจากแสง
ก่อนน ามาทดสอบ ทั้งน้ีตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและในทางคลินิกเพ่ือก าหนดค่าความ
เขม้ขน้มาตรฐานท่ีจะใชเ้ป็นสารตวักลางแช่ฟัน รวมถึง
การเติมสารต่าง ๆ เพ่ือให้สารสกัดหยาบพรอพอลิส
ไทยสามารถเก็บไวไ้ด้นานท่ีอุณหภูมิห้องและอยู่ใน
รูปแบบท่ีสะดวกต่อการน ามาใชง้าน การศึกษาน้ีเป็น
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การศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับฤทธ์ิของสารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทยจึงยงัไม่สามารถประเมินตน้ทุนการ
ผลิตน ้ ายาแช่ฟันจากสารสกดัหยาบพรอพอลิสไทยได ้
 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ขอขอบคุณ นายพิบูรณ์ เหงา้ณี ผูน้บัเซลลแ์ละช่วย
เก็บขอ้มูลงานวจิยั 
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