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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยต่อการคงสภาพความมีชีวิตของ
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของฟันมนุษย์เปรี ยบเทียบกับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและนม โดยศึกษาในฟั นกรามน้อย
สภาพสมบูรณ์ ปลายรากปิ ด จานวน 70 ซี่ หลังฟันถูกถอน ปล่อยฟันในสภาวะแห้งนาน 30 นาทีแล้วแช่ฟันในสารสกัด
หยาบพรอพอลิสไทย สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและนม เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง สกัดแยกเซลล์จากผิวรากฟันด้วย
เอนไซม์คอลลาจีเนสร่ วมกับทริ ปซิ น ประเมินความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ดว้ ยวิธี ยอ้ มสี ทริ ปแพนบลูและนับ
เซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิ ดหัวกลับร่ วมกับฮีโมไซโตมิเตอร์ ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทย
ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของฟันมนุษย์ได้ใกล้เคียง
กับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต (p>0.05) และมากกว่านมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (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).
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ร้ อ ยละ 5 และสารอื่ น ๆ ร้ อ ยละ 5 (Bankova et al.,
1995) พรอพอลิสมีองค์ประกอบทางเคมีหลักคือ ฟลา
โวนอยด์ (flavonoids) ซึ่งมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ยับยั้ง
การอักเสบ มี ฤทธิ์ ต้านเชื้ อแบคที เรี ย ต้านเชื้ อรา และ
ต้านไวรัส นอกจากนี้ ยงั พบสารกลุ่มอื่น เช่น กรดฟี นอ
ลิก (phenolic acid) เอสเทอร์ (ester) ฟี นอลิกแอลดีไฮด์
(phenolic aldehyde) และคีโตน (ketone) องค์ประกอบ
เหล่านี้จะแตกต่างกันตามชนิดของพืชในแต่ละพื้นที่ซ่ ึง
มี ล ัก ษณะภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศที่ แ ตกต่ า งกัน
(Burdock, 1998)
พรอพอลิ สที่ เก็บจากประเทศต่าง ๆ เช่น บราซิ ล
อินเดี ยและจีน ถูกนามาศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาและ
พัฒนาเป็ นวัสดุทางทันตกรรมหลายชนิ ด พรอพอลิสที่
เก็บ จากประเทศไทยมี องค์ป ระกอบทางเคมี ห ลักคื อ
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
พรอพอลิ ส ไทยมี ฤ ทธิ์ ยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เรี ยสเตร็ ป
โตค็อคคัสมิ วแทนส์ (Streptococcus mutans) เชื้ อแลค
โตบาซิ ลสั คาเซไอ (Lactobacillus casei) (Namsirikul,
20 1 4 ) แ ล ะ เชื้ อ ส แ ต ป ไฟ โ ร ค็ อ ค คั ส อ อ เรี ย ส
(Staphylococcus aureus) (Siripatrawan, 2 013 ) ส าร
สกัดหยาบพรอพอลิสไทยไม่มีความเป็ นพิษ ต่อเซลล์
เนื้ อเยื่อในของฟั นมนุ ษย์และสามารถกระตุ น้ การเพิ่ม
จ านวนเซลล์ ไ ด้ (Chaipanha, 2013) นอกจากนี้ ผล
การศึ ก ษาเมื่ อ ใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ พ รอพอลิ ส ไทยปิ ดทั บ
เนื้ อเยื่อในโดยตรง (direct pulp capping) ในฟันมนุษย์
ที่ เลี้ ยงในห้องปฏิ บัติการ พบว่าลักษณะการหายของ
แผลไม่แตกต่างจากการใช้แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ปิด
ทับเนื้อเยือ่ ในโดยตรง (Rungcharassaeng, 2015)
สารสกัดพรอพอลิสถูกนามาทดสอบเพื่อเป็ นสาร
ตัวกลางแช่ฟันครั้งแรกโดย Martin and Pileggi (2004)
และพบว่าสารสกัดพรอพอลิสสามารถคงสภาพความมี
ชี วิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทันต์ได้มากกว่านม น้ าเกลื อ
และสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ozan et al.
(2007), Casaroto et al. (2010) แ ล ะ Saxena et al.

บทนา
ฟั นหลุ ด ออกจากเบ้ า ฟั น (avulsion) เป็ นการ
บาดเจ็บที่ มีความรุ นแรงเพราะเกิ ดการทาลายเนื้ อเยื่อ
ปริ ทนั ต์จนฉี กขาด เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่ติดมากับผิว
รากฟันจะขาดสารอาหารมาเลี้ยงทาให้เกิดการตายของ
เซลล์ อัตราความสาเร็ จภายหลังการปลูกฟั นกลับคื น
เบ้าฟั น ขึ้ น อยู่กับ หลายปั จจัย และปั จจัยส าคัญ ได้แ ก่
ปริ มาณและคุ ณภาพของเซลล์เอ็นยึด ปริ ทันต์ที่ติดมา
กับ ผิวรากฟั น (Andreasen and Kristerson, 1981) เมื่ อ
เกิดอุบตั ิเหตุที่ทาให้ฟันหลุดออกจากเบ้าฟันควรรี บนา
ฟั น ปลู ก กลับ คื น ที่ เดิ ม ทัน ที การปล่ อ ยให้ ฟั น อยู่ใ น
สภาวะแห้งนอกช่ องปากเป็ นระยะเวลานานจะทาให้
เกิ ด การตายของเซลล์เอ็น ยึด ปริ ทัน ต์เพิ่ ม มากขึ้ น ยิ่ง
เซลล์ ถู ก ท าลายมาก การอัก เสบจะเกิ ด ขึ้ น มากและ
ทาลายผิวรากฟันเป็ นบริ เวณกว้าง ส่ งผลให้เกิดการหาย
แบบแทนที่เคลือบรากฟันด้วยกระดูกหรื อภาวะฟันยึด
แข็ง (ankylosis) เพิ่ มมากขึ้ น ฟั น ที่ ถูก ปล่อยให้อยู่ใน
สภาวะแห้งนอกช่องปากนานกว่า 60 นาทีจะพบภาวะ
ฟั น ยึดแข็งหลังปลูกฟั น กลับคื น เบ้าฟั น สู งถึ งร้ อยละ
100 (Cvek et al., 1974)
ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถนาฟันที่หลุดออกจาก
เบ้าฟันใส่ กลับคืนที่เดิมได้ทนั ที การเลือกสารตัวกลาง
ที่ เหมาะสมสาหรั บ เก็บ ฟั น ก่ อนที่ จะได้รับการรั กษา
โดยทันตแพทย์จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ สารตัวกลางแช่ฟันที่
ดีจะต้องเอื้อต่อการมีชีวิตอยูแ่ ละเจริ ญแบ่งตัวต่อไปได้
ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทันต์ International Association of
Dental Traumatology (IADT) (2012) แนะน าให้ เก็ บ
ฟันที่หลุดออกจากเบ้าฟันในสารละลายแฮงค์บาลานซ์
ซ อ ล์ ต (Hank’s balanced salt solution, HBSS) น ม
หรื อสารตัวกลางอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม
พรอพอลิสเป็ นสารเหนี ยวคล้ายยางไม้ มีสีเหลือง
อ่อนจนถึงน้ าตาลเข้ม ผึ้งงานจะทาหน้าที่เก็บรวบรวม
ยางไม้หรื อของเหลวจากพืชชนิ ดต่าง ๆ แล้วนามาผสม
กั บ เอ น ไซ ม์ ใ น น้ าลายขอ งผึ้ ง (Burdock, 1998)
พรอพอลิส ประกอบด้วย เรซินร้อยละ 50 ไขผึ้งร้อยละ
30 น้ ามัน หอมระเหยร้ อ ยละ 10 ละอองเกสรดอกไม้
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(2011) การศึ ก ษาเหล่ า นี้ แสดงให้ เห็ น ว่ า สารสกั ด
พรอพอลิ สมี คุณสมบัติที่เหมาะสมในการพัฒ นาเพื่ อ
เป็ นสารตัวกลางแช่ฟัน ปั จจุบนั การศึ กษาผลของสาร
สกัดพรอพอลิสเมื่ อใช้เป็ นสารตัวกลางแช่ฟันมักเป็ น
สารสกัดพรอพอลิสที่ มีแหล่งกาเนิ ดในประเทศอื่น ๆ
เช่ น บราซิ ล ตุรกี และอิ น เดี ย แต่ยงั ไม่ มีการศึ กษาผล
ของสารสกัดพรอพอลิสที่ เก็บได้ในประเทศไทย การ
วิ จั ย ครั้ งนี้ ต้ อ งการศึ ก ษาผลของสารสกั ด ห ยาบ
พรอพอลิ ส ไทยเมื่ อ ใช้เป็ นสารตัว กลางแช่ ฟั น โดย
ประเมิ น ผลจากจานวนของเซลล์เอ็น ยึด ปริ ทัน ต์ที่ มี
ชีวิตอยูซ่ ่ ึ งมีผลต่อกระบวนการหายภายหลังจากนาฟั น
ปลูกกลับคืนเบ้าฟัน

1.2 เขย่าส่ วนผสมข้างต้นด้วยเครื่ องเขย่าสาร
(orbital shaker incubator, MRC lab, Hagavish st.,
Israel) ความเร็ ว 200 รอบต่ อ นาที อุ ณ หภู มิ 25 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นระยะเวลา 5 วัน กรองสารสกั ด ด้ว ย
กระดาษกรองวัตแมนเบอร์ 1 และชุ ด กรวยกรองบุ ช
เนอร์ เพื่อแยกกาก ไข เศษผงและขี้ผ้ งึ ออก
1.3 นาสารสกัดที่ ได้จากการกรองในข้อ 1.2
มาแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา
48 ชั่วโมง แล้วนามากรองไขผึ้งออกด้วยกระดาษวัต
แมนเบอร์ 1 ทาซ้ าจนได้สารสกัดที่มีลกั ษณะใส
1.4 ระเหยตัวทาละลายเอทานอลในสารสกัด
ออกด้ ว ยเครื่ องกลั่ น ระเหยสารแบบหมุ น ภายใต้
สุ ญ ญ ากาศ (rotary evaporator, EYELA OIL BATH
OSB-2000, Tokyo RIKAKIKAI Co., Japan) ที่
อุ ณ ห ภู มิ 40 องศาเซลเซี ยส เก็ บ สารสกั ด หยาบ
พรอพอลิสไทยชนิ ดเหลวที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
ป้ อ งกัน ไม่ให้ถูกแสงด้วยการห่ อด้วยกระดาษฟอยล์
จนกว่า จะน ามาใช้ท ดสอบ และน าสารสกัด หยาบ
พรอพอลิ ส ไทยบางส่ วนไปท าให้แห้ ง (freeze dryer,
รุ่ น Alpha 2-4 LD plus, Martin Christ, Germany) ที่
อุ ณ หภู มิ -80 องศาเซลเซี ย สเพื่ อ หาความเข้ม ข้น ซึ่ ง
พบว่าสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยในรู ปกึ่งของเหลว
(semi-solid) มี ค วาม เข้ ม ข้ น 908.77 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ
มิลลิลิตรและคานวณเป็ นร้อยละของปริ มาณสารที่สกัด
ได้ (%Yield) เท่ากับร้อยละ 3.26 โดยน้ าหนัก
2. ขั้นตอนการทดลอง
พรอพอลิส เป็ นสารสกัดจากธรรมชาติ จึ งยัง
ไม่มีการกาหนดค่าความเข้มข้นมาตรฐานเพื่อเป็ นสาร
ตัวกลางแช่ฟัน การทดสอบจึงแบ่งออกเป็ นข้อ 2.1 (หา
ความเข้ม ข้น ของสารสกัด หยาบพรอพอลิ ส ไทยที่
เหมาะสมเพื่ อ เป็ นสารตั ว กลางแช่ ฟั น) และ 2.2
(เปรี ยบเที ยบกับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและ
นม) ซึ่ งใช้วิธีการทดสอบแบบเดี ยวกัน ขั้น ตอนการ
ทดสอบและสกัด แยกเซลล์จ ะท าโดยผูว้ ิจัยเพี ย งคน
เดียว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการวิจยั จะเป็ นผูน้ บั จานวน
เซลล์และบันทึ กผล โดยผูน้ ับจะไม่ทราบว่ากาลังนับ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อเปรี ยบเทียบจานวนของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่
มีชีวติ อยูห่ ลังจากนาฟันมนุษย์ที่หลุดออกจากเบ้าฟันมา
แช่ ในสารตัวกลางแช่ ฟันต่างชนิ ดกัน ได้แก่ สารสกัด
หยาบพรอพอลิสไทย สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต
และนม
วิธีการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั เชิงทดลองในห้องปฏิบตั ิการ
เกณฑ์ การเลือกตัวอย่ างทีศ่ ึกษา
ฟันกรามน้อยบนและล่างที่มีสภาพตัวฟันและราก
ฟั น สมบู ร ณ์ ปลายรากปิ ด ถู ก ถอนจากผู ้ป่ วยอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 30 ปี ที่ จาเป็ นต้องได้รับการถอนฟั นซี่
นั้น ๆ ออกเพื่อการจัดฟัน จานวน 70 ซี่
1. การเตรียมสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทย
1.1 นารั งผึ้งที่ เก็บ จากจังหวัด หนองคาย มา
ขูดแยกเฉพาะยางเหนี ยวสี น้ าตาลเข้มที่ พอกปิ ดตามรู
ของรังผึ้งซึ่ งเป็ นส่ วนของพรอพอลิสรวมไว้เป็ นก้อน
ปั่ น ก้อ นพรอพอลิส ให้เป็ นชิ้น ขนาดเล็ก และแช่ใ น
เอ ท าน อ ล ร้ อ ยละ 95 ใน อั ต ราส่ วน ส ารตั้ งต้ น
พรอพอลิส 1 กรัมต่อเอทานอล 5 มิลลิลิตร ในขวดแก้ว
ขนาด 1 ลิตร ห่อภาชนะบรรจุดว้ ยกระดาษฟอยล์
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เซลล์จากกลุ่มการทดลองใด ผูน้ ับเซลล์จะถูกทดสอบ
เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือภายในตัว (intra-examiner
reliability) ด้ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ภ ายในชั้ น
(Intraclass Correlation Coefficients, ICC)
2.1 การหาความเข้ ม ข้ น ของสารสกัด หยาบ
พรอพอลิสไทยที่สามารถคงความมีชี วิตของเซลล์ เอ็น
ยึดปริ ทันต์ ของฟั นมนุษย์ ที่ถูกถอนออกจากเบ้ าฟั นได้
สู งทีส่ ุ ด
2.1.1 น าฟั น กรามน้อ ยที่ ถู ก ถอนอย่า ง
ระมัดระวังมาขูดเนื้ อเยื่อส่ วนบนเป็ นระยะประมาณ 3
มิ ลลิ เมตรจากส่ วนคอฟั น ด้วยมี ด เบอร์ 15 เพื่ อ ก าจัด
เซลล์ เ นื้ อเยื่ อ เหงื อ กออก ล้ า งฟั น ด้ ว ยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ (Gibco®, Life Technologies
Corporation, Carlsbad, CA, USA) ความเข้มข้น 1 เท่ า
เพื่อกาจัดเลือดและเศษสิ่ งตกค้างออก
2.1.2 เก็บฟั นในภาชนะที่ มีฝาปิ ดให้อยู่
ในสภาวะแห้งต่อจนครบ 30 นาที (นับเวลาตั้งแต่ขูด
เนื้ อเยื่อ ) แบ่ งฟั น ออกเป็ นฟั น กรามน้อยบนและล่ าง
แล้วจัดเข้ากลุ่มทดลองด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมสิ่ งแวดล้อม จานวน
4 ซี่ แช่ ฟั น ในสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ ซ าไลน์
ความเข้มข้น 1 เท่า ปริ มาตร 1 มิลลิลิตรเป็ นระยะเวลา
3 ชัว่ โมง
กลุ่มที่ 2 จานวน 24 ซี่ แบ่งออกเป็ นกลุ่ม
สารสกัด หยาบพรอพอลิ ส ไทยความเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ
(0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 และ 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร)
จานวนกลุ่ ม ละ 4 ซี่ แช่ ฟั น ในสารละลายปริ ม าตร 1
มิลลิลิตรเป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม ควบคุ ม บวก จ านวน 4 ซี่
คือฟั นที่ ถูกถอนออกจากเบ้าฟั นแล้วนาไปทดสอบหา
ปริ มาณเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่มีชีวติ อยูท่ นั ที
กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุมลบ จานวน 4 ซี่ คือ
ฟันที่ถูกถอนออกจากเบ้าฟันแล้วปล่อยให้อยูใ่ นสภาวะ
แห้ ง เป็ นระยะเวลา 3 ชั่ว โมง และน าไปทดสอบหา
ปริ มาณเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่มีชีวติ อยู่

2.1.3 น าฟั น ใน ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง ก ลุ่ ม
ควบคุ ม บวกและกลุ่ ม ควบคุ ม ลบมาประเมิ น จานวน
ของเซลล์ เ อ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ ที่ มี ชี วิ ต อยู่ ต ามวิ ธี ข อง
Rajendran et al. (2011) โดยแช่ฟันลงในหลอดทดลอง
ขนาด 15 มิ ล ลิ ลิ ต รซึ่ งบรรจุ ส ารละลายปริ มาตร 1
มิลลิลิตร ประกอบด้วยเอนไซม์คอลลาจีเนส (SigmaAldrich®, Sigma-Aldrich Co. LLC., St. Louis, USA)
ที่ มี ความเข้ ม ข้ น 0.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รและ
เอนไซม์ทริ ปซิน (Sigma-Aldrich®, Sigma-Aldrich Co.
LLC., St. Louis, USA) ที่ มีความเข้มข้น 2.4 มิ ลลิ กรั ม
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รละลายในสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์
ซาไลน์ค วามเข้ม ข้น 1 เท่ า เป็ นระยะเวลา 10 นาที ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส แล้วเติมซีรัม (Gibco®, Life
Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA)
ปริ มาตร 50 ไมโครลิตรลงในหลอดทดลองทุกหลอด
2.1.4 ปั่ นแยกเซลล์เอ็นยึดปริ ทันต์ดว้ ย
เค รื่ อ ง ปั่ น เห วี่ ย ง ส าร ต ก ต ะ ก อ น (temperature
adjustable centrifuge, รุ่ น MPW-350R, MPW Med.
Instruments, Warsaw, Poland) ที่ ค วามเร็ ว 1000 รอบ
ต่อนาที เป็ นระยะเวลา 5 นาที จากนั้นนาฟั นออกจาก
หลอดทดลองและก าจั ด ส่ วนที่ ลอยอยู่ เ หนื อผิ ว
สารละลายด้วยไมโครปิ เปตต์
2.1.5 นาเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่ได้มาติด
ฉลากด้วยสี ยอ้ มทริ ปแพนบลู ความเข้มข้นร้อยละ 0.4
(Gibco®, Life Technologies Corporation, Carlsbad,
CA, USA) ตามวิธีของ Pant et al. (2001) ในอัตราส่ วน
สี ยอ้ มต่อความเข้มข้นของสารละลายเท่ากับ 1 ต่อ 1 ทิ้ง
ไว้ 5 นาที น าสารละลายปริ ม าตร 10 ไมโครลิ ต รมา
ตรวจนั บ ปริ ม าณเซลล์เอ็ น ยึ ด ปริ ทัน ต์ภ ายใต้ก ล้อ ง
จุ ล ทรรศน์ ช นิ ดหั ว กลั บ (inverted microscope, รุ่ น
Axiovert 25, Zeiss Frankfurt, Germany) ร่ ว ม กั บ
เครื่ องมือนับจานวนเซลล์ฮีโมไซโตมิเตอร์ที่กาลังขยาย
10 เท่ า ค านวณจ านวนเซลล์ที่ มี ชี วิต อยู่ด้ว ยสมการ
(Phelan, 2007)
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ของเซลล์เอ็น ยึด ปริ ทัน ต์ที่ มี ชี วิต อยู่ต ามขั้น ตอนข้อ
2.1.3 ถึงข้อ 2.1.5 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนเซลล์เอ็นยึด
ปริ ทนั ต์ที่มีชีวิตของฟั นที่ หลุดออกจากเบ้าฟั นในกลุ่ม
ทดลองที่แช่ฟันในสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความ
เข้มข้นต่าง ๆ และกลุ่มควบคุมสิ่ งแวดล้อม ที่ระยะเวลา
3 ชั่วโมง และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยร้อยละของจานวน
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่มีชีวติ ของฟันที่หลุดออกจากเบ้า
ฟั น ใน กลุ่ ม ท ด ลองที่ แช่ ฟั น ใน สารส กั ด ห ยาบ
พรอพอลิ สไทย สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและ
นม ที่ ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มจึงทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คู่โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bonferroni ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for windows version 19 ทดสอบแบบ
สองทางที่ α = 0.05

ปริ มาณเซลล์ท้ งั หมดที่มีชีวิตอยู่ = [จานวนของ
เซลล์ที่ไม่ติดสี (มี ชีวิตอยู่) × (ปริ มาณของสารละลาย
เซลล์ + ปริ มาณของสี ย้อ มทริ ปแพนบลู ) × 104] /
(จานวนของช่ อ งฮี โ มไซโตมิ เตอร์ ที่ ใช้ในการนับ ×
ปริ มาณของสารละลายเซลล์)
ร้ อ ยละของเซลล์ที่ มี ชี วิ ต อยู่ = (จ านวนของ
เซลล์ที่ไม่ติดสี / จานวนเซลล์ที่นบั ได้ท้ งั หมด) × 100
2.2 การทดสอบผลของสารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทย สารละลายแฮงบาลานซ์ ซอล์ตและนม
ต่ อความมีชีวติ ของเซลล์ เอ็นยึดปริทนั ต์ ของฟันมนุษย์
ทีถ่ ูกถอนออกจากเบ้ าฟันด้ วยวิธีทริปแพนบลู
2.2.1 เตรี ยมฟั น กรามน้ อ ยที่ จ ะน ามา
ทดสอบเช่นเดี ยวกับขั้นตอนข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 แบ่ ง
ฟั นออกเป็ นฟั นกรามน้อยบนและล่างแล้วจัดเข้ากลุ่ม
ทดลองด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสารสกัดหยาบพรอพอลิ ส
ไทย ซึ่ งจะใช้ความเข้มข้นที่ สามารถคงสภาพความมี
ชี วิ ต ของเซลล์เอ็ น ยึ ด ปริ ทัน ต์ไ ด้ดี ที่ สุ ด จากผลการ
ทดลองข้อ 2.1 จ านวน 10 ซี่ แช่ ฟั น ในสารละลาย
ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสารละลายแฮงค์บ าลานซ์
ซ อ ล์ ต (Gibco®, Life Technologies Corporation,
Carlsbad, CA, USA) จ า น ว น 10 ซี่ แ ช่ ฟั น ใ น
สารละลายปริ มาตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นระยะเวลา 3
ชัว่ โมง
ก ลุ่ ม ที่ 3 ก ลุ่ ม น ม (UHT milk, ThaiDanish®, D.P.O. Thai-Danish Co., Ltd., Bangkok,
Thailand) จานวน 10 ซี่ แช่ฟันในสารละลายปริ มาตร 1
มิลลิลิตร เป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง
กลุ่ ม ที่ 4 กลุ่ ม ควบคุ ม บวก จ านวน 6 ซี่
(นับรวมผลจากการทดลองข้อ 2.1 แล้ว)
กลุ่ ม ที่ 5 กลุ่ ม ควบคุ ม ลบ จ านวน 6 ซี่
(นับรวมผลจากการทดลองข้อ 2.1 แล้ว)
2.2.2 น าฟั น ใน ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง ก ลุ่ ม
ควบคุ ม บวกและกลุ่ ม ควบคุ ม ลบมาประเมิ น จานวน

ผลการวิจยั
ความน่ าเชื่ อ ถื อภายในตัว ผูน้ ับ เซลล์มี ค่าเท่ ากับ
0.990 ที่ ช่วงความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (0.893, 0.999) ซึ่ ง
จัดอยูใ่ นระดับสูง (Shrout, 1998)
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ภาพที่ 1 ร้อยละของจานวนเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่มี
ชีวติ หลังปล่อยฟันในสภาวะแห้ง 30 นาที
แล้วแช่ฟันในสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทย
ความเข้มข้นต่าง ๆ 3 ชัว่ โมง กลุ่มควบคุม
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ภาพที่ 2 ร้อยละของจานวนเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่มี
ชีวติ หลังปล่อยฟันในสภาวะแห้ง 30 นาที
แล้วแช่ฟันในสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทย
ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและนม
3 ชัว่ โมง กลุ่มควบคุมบวกและลบ

ผลการทดสอบเพื่อหาความเข้มข้นของสารสกัด
หยาบพรอพอลิ ส ไทยที่ ส ามารถคงความมี ชีวิ ต ของ
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของฟั น มนุ ษย์ที่ถูกถอนออกจาก
เบ้าฟั น ได้สู ง ที่ สุ ด แสดงดัง ภาพที่ 1 พบว่า สารสกัด
หยาบพรอพอลิ ส ไทยความเข้ม ข้น 2.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
มิ ล ลิ ลิ ตรสามารถคงความมี ชีวิต ของเซลล์เอ็น ยึดปริ
ทันต์ได้สูงที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 78.61±1.74 ซึ่ งแตกต่าง
จากสารสกัดหยาบพรอพอลิ สไทยความเข้มข้นอื่น ๆ
และกลุ่ ม ควบคุ ม สิ่ ง แวดล้อ ม (ร้ อ ยละ 48.90±1.99)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) รองลงมาคือ สาร
สกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร (ร้ อ ยล ะ 68.27±1.28) ส าร ส กั ด ห ยาบ
พรอพอลิ สไทยความเข้มข้น 1 มิ ลลิ กรั มต่อมิ ลลิ ลิตร
(ร้ อ ยละ 64.59±0.99) สารสกัด หยาบพรอพอลิ ส ไทย
ความเข้ ม ข้ น 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ลลิ ลิ ต ร (ร้ อ ยละ
63.53±1.82) สารสกั ด หยาบพรอพอลิ ส ไทยความ
เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (ร้อยละ 62.58±1.17)

ดัง นั้ นการทดสอบสมมติ ฐ านการวิจัย จึ ง เลื อ ก
เตรี ยมสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น 2.5
มิ ลลิ ก รัม ต่อมิ ลลิ ลิ ตรเพื่ อเปรี ยบเที ยบกับ สารละลาย
แฮงค์บาลานซ์ซอล์ตและนม ผลการทดสอบแสดงดัง
ภาพที่ 2 พบว่า สารละลายแฮงค์บ าลานซ์ ซอล์ต และ
สารสกั ด หยาบพรอพอลิ ส ไทยความเข้ ม ข้ น 2.5
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์
เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (p>0.05) โดยสารละลายแฮงค์บ าลานซ์ ซ อล์ต
สามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้สูง
ที่ สุดเท่ ากับร้อยละ 80.14±3.34 ใกล้เคี ยงกับสารสกัด
หยาบพรอพอลิ ส ไทยความเข้ม ข้น 2.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
มิลลิลิตรซึ่ งสามารถคงความมีชีวติ ของเซลล์เอ็นยึดปริ
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ทันต์ได้ร้อยละ 78.84±3.34 ส่ วนนมสามารถคงความมี
ชีวติ ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้นอ้ ยที่สุดเท่ากับร้อยละ
71.27±2.79 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า สารละลายแฮงค์ บ าลานซ์
ซอล์ตและสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น
2.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.001)

ท้องตลาด จึ งถูกนามาใช้เป็ นสารตัวกลางแช่ฟันอย่าง
แพร่ หลาย นมสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึด
ปริ ทนั ต์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะเวลาไม่เกิ น 2
ชัว่ โมง (Lekic et al., 1998) ปั จจุบนั มีสารตัวกลางอื่นๆ
ที่ถูกนามาทดสอบและพบว่ามีแนวโน้มในการเป็ นสาร
ตัวกลางแช่ฟันที่ดี อย่างเช่น พรอพอลิส
การศึ ก ษานี้ เลื อ กพรอพอลิ ส ที่ เก็ บ จากจัง หวัด
หนองคาย สกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 มาทดสอบผล
ต่อการคงสภาพความมี ชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทัน ต์
เนื่องจาก Namsirikul (2014) ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของพรอพอลิ ส จากแหล่ งเดี ยวกัน พบว่าพรอพอลิ ส
จากจังหวัดหนองคายที่สกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 มี
องค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญ คือ ฟลาโวนอยด์ร้อยละ
10 และสารประกอบฟี นอลิก ร้อยละ 2.95 โดยน้ าหนัก
ซึ่ งท าให้ส ารสกัด หยาบพรอพอลิ ส มี คุ ณ สมบัติ ต ้าน
อนุ มู ลอิ ส ระ ต้านเชื้ อแบคที เรี ย และต้านการอักเสบ
(Burdock, 1998)
การศึ กษานี้ ใช้ฟันกรามน้อยทั้งซี่ ในการทดสอบ
เพื่อจาลองให้คล้ายกับสถานการณ์จริ งที่ ฟันหลุดออก
จากเบ้าฟันแล้วนามาเก็บในสารตัวกลางแช่ฟัน ฟันทุก
ซี่ ถูกถอนโดยทันตแพทย์คนเดี ยวกัน แรงที่ กระทาต่อ
เซลล์ เอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ ข ณะถอนฟั น จึ ง ใกล้เคี ย งกั น
ขั้นตอนการทดสอบและการสกัดแยกเซลล์จะทาโดย
ผูว้ จิ ยั เพียงคนเดียว เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการวิจยั จะเป็ น
ผูน้ ับจานวนเซลล์และบันทึ กผล ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ ผูน้ ับจะ
ไม่ทราบว่าตัวอย่างที่กาลังนับเซลล์เป็ นตัวอย่างในกลุ่ม
การทดลองใด เพื่อลดอคติในการนับจานวนเซลล์ที่ติด
สี ยอ้ มและไม่ติดสี ยอ้ ม
Andreasen and HjØrting-Hansen (1966) พ บ ว่ า
ฟันที่ปลูกกลับคืนเบ้าฟันภายในระยะเวลา 30 นาทีจะมี
อัตราความส าเร็ จหลังการรั กษาสู ง การศึ กษานี้ เลื อ ก
ปล่อยให้ฟันอยู่ในสภาวะแห้ง 30 นาที ก่อนแช่ ฟันใน
สารตัวกลาง เพราะในสถานการณ์จริ งเมื่อฟันหลุดออก
จากเบ้าฟั น ฟั น มัก จะถู ก ปล่ อ ยให้ อ ยู่ในสภาวะแห้ ง
ระหว่างรอการจัดหาสารตัวกลางเพื่อแช่ฟันประมาณ
30 นาที ฟันที่ถูกปล่อยให้อยูใ่ นสภาวะแห้ง 30 นาทีจะ

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ฟั น หลุ ด ออกจากเบ้าฟั น เป็ นอุ บัติ เหตุ ที่ มี ค วาม
รุ นแรงและทาลายอวัยวะปริ ทนั ต์ที่รองรับบริ เวณราก
ฟันมากที่ สุด อัตราความสาเร็ จหลังการใส่ ฟันกลับคืน
เบ้าฟั นขึ้นอยู่กบั ปริ มาณและคุณภาพของเซลล์เอ็นยึด
ปริ ทนั ต์ที่ติดมากับรากฟัน (Andreasen and Kristerson,
1981) ซึ่ งสัมพันธ์กบั กระบวนการหายหลังการรั กษา
หากเซลล์ เอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ ที่ ติ ด มากับ ผิ ว รากฟั น ถู ก
ทาลายเพียงเล็กน้อย การซ่ อมแซมอวัยวะปริ ทนั ต์รอบ
ปลายรากฟั น จะสร้ า งเคลื อ บรากฟั น ขึ้ นใหม่ แ ละ
ป้ องกันการละลายของผิวรากฟัน เมื่อฟันหลุดออกจาก
เบ้าฟันจึงไม่ควรเก็บฟั นแบบแห้งนอกช่องปาก เพราะ
จะท าให้เซลล์เอ็น ยึดปริ ทัน ต์ถูกท าลายมาก การเก็ บ
รักษาฟั นในสารตัวกลางแช่ ฟันที่ เหมาะสมต่อการคง
สภาพความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ก่อนมาพบ
ทันตแพทย์จึงมีความสาคัญสารละลายแฮงค์บาลานซ์
ซอล์ตเป็ นสารตัวกลางที่แนะนาให้เลือกใช้เป็ นตัวแรก
ในการเก็บรักษาฟั นที่ หลุดออกจากเบ้าฟั น (Udoye et
al., 2012) เพ ราะมี คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เห ม าะส ม และมี
สารอาหารที่ จาเป็ นต่อการมี ชีวิตของเซลล์เอ็น ยึดปริ
ทันต์ส่วนที่ ติดมากับผิวรากฟั น ในประเทศไทยมีการ
ผลิ ต น้ ายารั ก ษาสภาพเซลล์ ผิ ว รากฟั น (Timpawat,
2014) ซึ่งเป็ นสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต 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
มหาวิทยาลัยมหิ ดล แต่ราคาค่อนข้างสู งและไม่มีวาง
จาหน่ ายโดยทั่วไปในท้องตลาด จึ งมี ขอ้ จากัดในการ
นามาใช้งาน นมมีคุณสมบัติและสารอาหารบางอย่าง
ซึ่ งเพียงพอต่อการคงสภาพความมีชีวิตของเซลล์เอ็น
ยึ ด ปริ ทั น ต์ ราคาไม่ แ พงและมี จ าหน่ า ยทั่ ว ไปใน
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เกิ ดการตายของเซลล์เอ็นยึดปริ ทันต์บางส่ วนแต่ยงั มี
จานวนเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่มีชีวติ เหลืออยูเ่ พียงพอต่อ
การทดสอบ การศึ กษานี้ แช่ฟันในสารตัวกลางต่าง ๆ
นาน 3 ชัว่ โมง เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ฟันถูกแช่
ในสารตัวกลางแช่ฟันก่อนผูป้ ่ วยจะพบทันตแพทย์และ
ได้รับการปลูกฟันกลับคืนเบ้าฟัน
การสกัดแยกเซลล์จากเนื้ อเยื่อปริ ทันต์รอบปลาย
รากฟันพบว่ามีเซลล์หลากหลายชนิดปะปนกัน การนับ
เซลล์จะเลือกนับเฉพาะเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์เพียงอย่าง
เดี ยว โดยนับ เซลล์ที่ มี ข นาดและรู ป ร่ างใกล้เคี ยงกับ
เซลล์เอ็น ยึด ปริ ทัน ต์ต ้น แบบที่ ไ ด้จ ากการเพาะเลี้ ย ง
เนื้ อ เยื่อ บริ เวณปลายรากฟั น และท าให้ ห ลุ ด จากถาด
เพาะเลี้ยงเซลล์ดว้ ยเอนไซม์ทริ ปซิน การประเมินความ
มีชีวติ ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ดว้ ยการย้อมสี ทริ ปแพน
บลูเป็ นวิธีที่ทาได้ง่าย ราคาไม่แพง มีความไวสู งเพราะ
วัดการสู ญเสี ยความสมบูรณ์ ของเยื่อหุ ้มเซลล์โดยตรง
แต่ การย้อมสี ท ริ ป แพนบลู ป ระเมิ น ได้เฉพาะความมี
ชี วิตของเซลล์แต่ไม่สามารถบอกความสมบู รณ์ ห รื อ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ได้
การศึ กษานี้ พบว่า หลังปล่อยฟั นให้อยู่ในสภาวะ
แห้ง 30 นาที แล้วแช่ฟันเป็ นระยะเวลา 3 ชัว่ โมง สาร
สกัดหยาบพรอพอลิ สไทยความเข้มข้น 2.5 มิ ลลิ กรั ม
ต่อมิลลิลิตรสามารถคงความมีชีวติ ของเซลล์เอ็นยึดปริ
ทันต์ได้ดีที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารละลายแฮงค์
บาลานซ์ซอล์ตและนมพบว่าสารสกัดหยาบพรอพอลิส
ไทยความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถคง
ความมี ชีวิตของเซลล์เอ็น ยึด ปริ ทัน ต์ไม่แตกต่างจาก
สารละลายแฮงค์บาลานซ์ ซอล์ตอย่างมี นัยสาคัญ ทาง
สถิติ แต่ท้ งั สารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยความเข้มข้น
2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและสารละลายแฮงค์บาลานซ์
ซอล์ตสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
ได้สูงกว่านมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึ กษานี้
คล้ายคลึ งกับการศึ กษาของ Gopikrishna et al. (2008)
ซึ่ งทดสอบสารสกัด พรอพอลิ ส จากประเทศอิ น เดี ย
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ กษ าของ Martin and Pileggi
(2004) พบว่า สารสกัดพรอพอ ลิสจากประเทศบราซิ ล

สามารถคงความมี ชี วิต ของเซลล์เอ็ น ยึด ปริ ทัน ต์ไ ด้
มากกว่ า สารละลายแฮงค์ บ าลานซ์ ซ อล์ ต อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ผลการศึ กษาที่ แตกต่างกันอาจเกิ ด
จากความหลากหลายของปริ มาณสารส าคัญ และ
องค์ประกอบทางเคมีซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพันธุ์ไม้ที่ผ้ งึ
เก็ บ รวบรวมมาผลิ ต เป็ นพรอพอลิ ส การศึ ก ษาของ
Ozan et al. (2007) Casaroto et al. (2010) และ Saxena
et al. (2011) ทดสอบกั บ เซลล์ เอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์ ข อง
ม นุ ษ ย์ ที่ ได้ จ ากการเพ าะเลี้ ยง พ บ ว่ า ส ารส กั ด
พรอพอลิสสามารถคงความมีชีวิตของเซลล์เอ็นยึดปริ
ทันต์ได้สูงกว่าสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ตอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระยะเวลา 3, 6, 12 และ 24 ชัว่ โมง
การศึ กษาเหล่านี้ ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือเซลล์เอ็น
ยึดปริ ทนั ต์ของฟันมนุษย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง เซลล์
เหล่านี้ มีความสมบูรณ์ มากกว่าเซลล์เอ็นยึดปริ ทันต์ที่
ติ ด มากับ ผิ วรากฟั น ของฟั น กรามน้อ ยที่ ถูก ถอนแล้ว
นามาทดสอบทันที เพราะเซลล์ที่ติดมากับผิวรากฟั น
ได้รั บ บาดเจ็ บ จากแรงดึ ง ขณะถอนฟั น ดัง นั้ นการ
ตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ต่อสารตัวกลางที่
นามาทดสอบจึงแตกต่างกันด้วย
ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบ
พรอพอลิสไทยจากจังหวัดหนองคายที่ สกัดด้วยเอทา
นอลร้อยละ 95 ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สามารถคงความมีชีวติ ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของฟัน
มนุ ษย์ได้ใกล้เคียงกับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต
และสู งกว่านม ดังนั้นสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยจึง
มีแนวโน้มที่จะเป็ นสารตัวกลางแช่ฟันที่ดี การศึกษานี้
ใช้ส ารสกัด หยาบพรอพอลิ ส ไทยที่ ย งั ไม่ มี ก ารเติ ม
สารเคมี ใด ๆ เพื่ อค งคุ ณ ภาพ ของส ารสกั ด จึ ง
จาเป็ นต้องเก็บรักษาในสภาวะเย็นและปราศจากแสง
ก่อนนามาทดสอบ ทั้งนี้ ตอ้ งมีการศึ กษาเพิ่มเติมทั้งใน
ห้องปฏิ บัติการและในทางคลินิกเพื่อกาหนดค่าความ
เข้มข้นมาตรฐานที่จะใช้เป็ นสารตัวกลางแช่ฟัน รวมถึง
การเติ ม สารต่าง ๆ เพื่ อ ให้ส ารสกัดหยาบพรอพอลิ ส
ไทยสามารถเก็บ ไว้ได้นานที่ อุณหภูมิ ห้องและอยู่ใน
รู ปแบบที่ สะดวกต่อการนามาใช้งาน การศึ กษานี้ เป็ น
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