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บทคดัย่อ 

เซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกของมนุษยเ์ป็นเซลลส์ าคญัในกระบวนการหายของแผลของเน้ือเยื่อปริทนัตท่ี์ไดรั้บ
บาดเจ็บ ซ่ึงเน้ือเยื่อยึดต่อท่ีสมบูรณ์จะช่วยป้องกันการบุกรุกของจุลินทรีย์ก่อโรคสู่อวยัวะปริทันต์ การศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสารสกดัจากรกแพะ 2 ชนิด (kku5, kku6) ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อการเพ่ิมจ านวนของ
เซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย ์ณ เวลาต่างๆ โดยท าการศึกษาในห้องปฏิบติัการ ความมีชีวิตของเซลลส์ร้างเส้นใย
เหงือกของมนุษยจ์ะถูกประเมินดว้ยการใชเ้พรสโตบลู และแสดงผลเป็นร้อยละ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่สารสกดั 
kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของ
มนุษย ์ในทุกช่วงเวลาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยให้ผลต่อการเพ่ิมจ านวนของเซลลไ์ดดี้ท่ีสุด ณ เวลา 7 วนั 
ขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะสามารถน าไปพฒันาสารสกดัจากรกแพะเป็นผลิตภณัฑใ์นการช่วยการหายของแผลในช่องปากต่อไป 
 

ABSTRACT 
 Human gingival fibroblasts (HGFs) are a major component of connective tissues that important in protecting 
the periodontium from pathogenic microorganisms and plays a key role in wound healing of the periodontium .  The 
purpose of this in vitro study is to determine the effects of various concentrations of goat placenta extracts (kku5, kku6) 
on the proliferation of human gingival fibroblasts in varying periods of time.  The viability of HGFs was measured 
fluorometrically by PrestoBlue assay and expressed as a percentage relative to the cells untreated with the extracts. The 
results showed that kku5 at concentration 1 mg/ml were the most potent extract in stimulating proliferation of HGFs 
during a 7 day period (P<0.05). These findings suggest a potential development of goat placenta extract kku5 as a new 
therapeutic agent which may use to promote wound healing in the oral cavity. 
 

 

 
ค าส าคญั: รกแพะ การเพ่ิมจ านวนของเซลล ์เซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือกของมนุษย ์ 
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บทน า 
 โรคปริทนัตอ์กัเสบ (periodontitis) เป็นโรคติดเช้ือท่ีมีการท าลายเน้ือเยื่อปริทนัต ์ซ่ึงปัจจุบนัพบวา่มีแนวโนม้
สูงข้ึนตามอายท่ีุเพ่ิมข้ึน หากไม่ไดรั้บการรักษาจะส่งผลใหมี้การท าลายอวยัวะปริทนัต ์ไดแ้ก่ เหงือก (gingiva), เอ็นยดึ
ปริทนัต์ (periodontal ligament), กระดูกเบา้ฟัน (alveolar bone) และเคลือบรากฟัน (cementum) มากข้ึน ลกัษณะทาง
คลินิกท่ีพบไดแ้ก่ เหงือกจะมีสีแดงคล ้ า บวม มีเลือดไหลจากเหงือกท่ีบวม มีการสูญเสียการยึดเกาะปริทนัต์กระดูก               
ถูกท าลาย และเหงือกร่น มองเห็นตวัฟันยาวข้ึน มีหนอง และเลือดไหลบริเวณเหงือกท่ีอกัเสบ ฟันจะโยกร่วมกบัมีอาการ
เจ็บขณะเค้ียวอาหาร และน าไปสู่การสูญเสียฟันได ้
 เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย ์(human gingival fibroblast) เป็นเซลล์หลกัในเน้ือเยื่อยึดต่อ (connective 
tissue) ของอวยัวะปริทนัต์ ท าหน้าท่ีสร้างเส้นใยซ่ึงเป็นโครงสร้างของเน้ือเยื่อ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กบั
เน้ือเยือ่ปริทนัต ์ซ่ึงเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือกของมนุษยมี์บทบาทส าคญัในการคืนสภาพของการยดึเกาะของเน้ือเยือ่ยึดต่อ 
(connective tissue attachment) ของอวยัวะปริทนัตท์ าให้สามารถกลบัมาใชง้านได ้นอกจากน้ีเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือก
ของมนุษยย์งัเป็นเซลล์ส าคญัเซลล์หน่ึงในกระบวนการหายของแผล (wound healing) ของเน้ือเยื่อปริทันต์ท่ีไดรั้บ
บาดเจ็บ เพ่ือป้องกนัการบุกรุกของจุลินทรียก่์อโรคสู่อวยัวะปริทนัตไ์ดอี้กดว้ย 
 สารสกดัจากรกไดถู้กน ามาใชใ้นเร่ืองของการหายของแผล และเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอางเน่ืองจาก
สารสกัดจากรกอุดมไปด้วยสารท่ีมีประโยชน์ ได้แก่ เอนไซม์ (enzymes) กรดนิวคลิอิก (nucleic acids) วิตามิน 
(vitamins) กรดอะมิโน (amino acids) สเตียรอยด ์(steroids) กรดไขมนั (fatty acids) และแร่ธาตุ(minerals) ซ่ึงสารต่างๆ 
เหล่าน้ีสามารถช่วยในเร่ืองของการต้านสารอนุมูลอิสระ (antioxidant) ต้านการอักเสบ (anti-inflammation) ได้               
(Park et al., 2010) จึงไดมี้การน าสารสกดัจากรกมาประยุกต์ใชเ้พ่ือประโยชน์ในทางการแพทยม์ากข้ึน เช่น โรคตบั
เ ร้ือรัง (chronic liver diseases) กลุ่มอาการวัยหมดประจ าเดือน (menopause syndrome) และโรคเม็ดสีท่ีผิวหนัง           
(skin pigment diseases) (Kong et al., 2008) 
 มีการศึกษาสารสกดัจากรกแพะต่อเซลลส์ร้างกระดูก (osteoblast) พบวา่สารสกดัจากรกแพะมีประสิทธิภาพ
ในการกระตุ ้นการเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ และลดสัดส่วนการแสดงออกของจีนรีเซปเตอร์                
แอคติเวเตอร์ ของนิวเคลียร์แฟคเตอร์ แคปปา บี ไลแกนหรือแรงค์แอล (receptor activator of nuclear factor-kappa B 
ligand ; RANKL) และออสทีโอโปรติเจรินหรือโอพีจี (osteoprotegerin ; OPG) เม่ือถูกกระตุน้ดว้ยส่วนสกดัเซลล์แตก
ของเช้ือพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสได้ (เอกรัตน์ และคณะ, 2560) นอกจากน้ียงัมีการศึกษาซ่ึงพบว่า เปปไทด์จากรก
แพะมีประสิทธิภาพในการตา้นสารอนุมูลอิสระ และสามารถยบัย ั้งการท างานของเอนไซมไ์ทโรซิเนส (tyrosinase)ได ้
(Ruksounjik et al., 2016) อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีรายงานการศึกษาผลของสารสกดัจากรกแพะในการกระตุน้การเพ่ิม
จ านวนของเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือกของมนุษย ์การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากรก
แพะต่อการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย ์ซ่ึงผลของการศึกษาน้ีจะสามารถน ามาเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา หรือประยกุตใ์ชส้ารดงักล่าวในทางดา้นทนัตกรรมต่อไป    
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากรกแพะต่อการเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย ์                
ท่ีความเขม้ขน้ และระยะเวลาต่างๆ 
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วธีิการวจิยั 
การเตรียมเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์  

เก็บช้ินเน้ือเยื่อเหงือกตัวอย่างจากอาสาสมัครจ านวน 5 คน ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงมารับการรักษา                                  
ท่ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมีแผนการรักษาท่ีจะตอ้งไดรั้บการท าศลัยกรรมปริทนัตเ์พ่ือเพ่ิม
ความยาวตัวฟัน ( crown lengthening procedure)  เซลล์ส ร้าง เส้นใย เหงือกจะถูกแยกจากช้ิน เ น้ือ เยื่อ เหงือก                                    
และเพาะเล้ียง (subculture) ในอาหารเล้ียงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็ม 1 มิลลิลิตร (มล.) ซ่ึงประกอบดว้ยกลูโคส 4.5 กรัม/ลิตร                                         
และโซเดียมไบคาร์บอเนต 3.7 กรัม/ลิตร  ท่ีเติมซีรัมจากตัวอ่อนของววัร้อยละ10 เพนนิซิลิน 100 ยูนิต/มล.                                  
สเตรพโตมยัซิน 100 ไมโครกรัม/มล. และแอมโฟเทอริซินบี 5ไมโครกรัม/มล. จากนั้นน าจานเพาะเล้ียงเซลลไ์ปบ่มใน
ตูอ้บคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยเลือกใชเ้ฉพาะเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกท่ีเล้ียงใน
คร้ังท่ี 4-6 (passage 4th-6th) เพ่ือป้องกนัความแตกต่างท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการแยกเล้ียงแต่ละคร้ัง 
การเตรียมสารสกดัจากรกแพะ 
             น ารกแพะท่ีผ่านการย่อยสลายดว้ยเอนไซม ์มาท าให้แห้งดว้ยเคร่ืองระเหิดแห้งดว้ยความเยน็ จะไดส้ารสกดั 
kku5 และ kku6 จากนั้นน าสารสกดั kku5 และ kku6 มาละลายดว้ยอาหารเล้ียงเซลลดี์เอ็มอีเอ็ม เพ่ือให้ไดส้ารละลายท่ี
ความเขม้ขน้ 20 มิลลิกรัม(มก.)/มล. จากนั้นเขยา่ให้ละลายจนหมด แลว้ท าให้ปราศจากเช้ือโดยการกรองดว้ยกระดาษ
กรองขนาด 0.22 ไมโครเมตร เก็บใส่เอพเพนดอร์ฟ หลอดละ 150 ไมโครลิตร น าสารละลายท่ีไดเ้ก็บท่ีอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส เม่ือจะท าการทดสอบ ใหน้ าสารละลายของสารสกดั kku5 และ kku6 ท่ีความเขม้ขน้ 20 มก./มล. น ามาท า             
การเจือจางดว้ยอาหารเล้ียงเซลลดี์เอ็มอีเอ็มท่ีเติมซีรัมจากตวัอ่อนของววัร้อยละ 0.1 ให้มีความเขม้ขน้ลดลงทีละ 2 เท่า   
(two-fold serial dilutions) ในเอพเพนดอร์ฟ  
การทดสอบหาช่วงความเข้มข้นของสารสกดัจากรกแพะทีก่ระตุ้นการเพิม่จ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก 

ทดสอบหาความเขม้ขน้ของสารสกดั kku5 และ kku6 ท่ีกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก
โดยตรวจสอบความมีชีวติของเซลลด์ว้ยเพรสโตบลู โดยท าการเพาะเล้ียงเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือกจากอาสาสมคัรจ านวน 
5 คน ท่ีเล้ียงในคร้ังท่ี 4-6 ในอาหารเล้ียงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มท่ีมีซีรัมจากตวัอ่อนของลูกววั ร้อยละ 0.1 เพาะเล้ียงในถาด
เพาะเล้ียง 96 หลุม ให้มีความหนาแน่นของเซลล ์104 เซลลต์่อหลุม และเพาะเล้ียงในตูบ่้มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นในกลุ่มทดลองจะไดรั้บการเติมสารสกัดท่ีความเขม้ขน้
ระหวา่ง 0.0019-2 มก./มล. ใส่ในถาดเพาะเล้ียงปริมาณหลุมละ 100 ไมโครลิตร โดยมีเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกท่ีไม่ได้
เติมสารละลายของสารสกดัจากรกแพะ และอาหารเล้ียงเซลลท่ี์ไม่มีเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกเป็นกลุ่มควบคุม จากนั้น
น าไปเพาะเล้ียงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลา ดูดสารละลายออกจากถาดเพาะเล้ียง แลว้ลา้งด้วยฟอสเฟต
บฟัเฟอร์ซาไลน์ 3 คร้ัง จากนั้นเติมสารละลายเพรสโตบลู ท่ีท าการเจือจางดว้ยอาหารเล้ียงเซลลดี์เอ็มอีเอ็มท่ีมีซีรีมจาก
ตวัอ่อนของลูกววัร้อยละ 0.1 ให้มีความเขม้ขน้ลดลง 10 เท่า หลุมละ 50 ไมโครลิตร จากนั้นน าไปอ่านค่าความเขม้ของ
แสงฟลูออเรสเซนซ์โดยใช้เค ร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  ไมโครเพลทรีดเดอร์  ท่ีความยาวคล่ืนกระตุ ้น                           
(excitation wavelength) 560 นาโนเมตร และความยาวคล่ืนคายพลังงาน (emission wavelength) 590 นาโนเมตร                    
ซ่ึงสารสกดัทั้งสองชนิดท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ จะถูกทดสอบซ ้ า 3 คร้ัง และค านวณหาค่าเฉล่ียร้อยละการอยูร่อดของเซลล์
สร้างเสน้ใยเหงือก  
การทดสอบการเพิม่จ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก เม่ือมสีารสกดัจากรกแพะ ณ เวลาต่างๆ 

น าช่วงความเขม้ขน้จากการทดสอบหาความเขม้ขน้ของสารสกดั kku5 และ kku6 ท่ีกระตุน้การเพ่ิมจ านวน
ของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกได้ดีท่ีสุด 3 ความเขม้ขน้ มาทดสอบการเพ่ิมจ านวนของเซลล์ ท่ีเวลา 1, 3, และ 7 วนั                  
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โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการเติมสารสกัดท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ในถาดเพาะเล้ียงปริมาณหลุมละ 100 ไมโครลิตร                    
โดยมีเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกท่ีไม่ไดเ้ติมสารละลายของสารสกดั และอาหารเล้ียงเซลลท่ี์ไม่มีเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือก
เป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นน าไปเพาะเล้ียงเป็นเวลา 1, 3, และ 7 วนั เม่ือครบก าหนดเวลา เติมสารละลายเพรสโตบลู                       
ท่ีท าการเจือจางดว้ยอาหารเล้ียงเซลลดี์เอ็มอีเอ็มท่ีมีซีรีมจากตวัอ่อนของลูกววัร้อยละ 0.1 ใหมี้ความเขม้ขน้ลดลง 10 เท่า 
หลุมละ 50 ไมโครลิตร จากนั้นน าไปอ่านค่าความเขม้ของแสงฟลูออเรสเซนซ์ ซ่ึงสารสกดัทั้งสองชนิดท่ีความเขม้ขน้
ต่าง ๆ จะถูกทดสอบซ ้ า 3 คร้ัง และค านวณหาค่าเฉล่ียร้อยละการอยูร่อดของเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือก  
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 ใชโ้ปรแกรม GraphPad Prism 5 ในการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบร้อยละของความมีชีวิตของเซลลส์ร้างเสน้ใย
เหงือกเม่ือทดสอบด้วยสารสกัดจากรกแพะท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ และณ เวลาต่างๆ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธี Duncan’s test ก าหนดค่า                  
ระดบันยัส าคญั (α) เท่ากบั 0.05 

 
ผลการวจิยั 
ช่วงความเข้มข้นของสารสกดัจากรกแพะทีก่ระตุ้นการเพิม่จ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ 
 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัด kku5 และ kku6 ในการกระตุ ้นการเพ่ิมจ านวนของเซลล์                      
สร้างเส้นใยเหงือก พบวา่ kku6 ท่ีความเขม้ขน้ 0.0078 มก./มล. มีประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงือกไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงมีค่ามธัยฐานร้อยละของความมีชีวิตของเซลล์เท่ากบั 109.1 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม รองลงมา คือ kku6 ท่ีความเขม้ขน้ 0.031 มก./มล.โดยมีค่ามธัยฐานร้อยละของความมีชีวิตของเซลล์เท่ากับ 
107.7  
 ส่วนสารสกดั kku5 ความเขม้ขน้ 0.25 มก./มล. กระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกไดม้าก
ท่ีสุด โดยมีค่ามธัยฐานร้อยละความมีชีวิตของเซลลเ์ท่ากบั 95.31 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม รองลงมา คือ  kku5 ท่ี
ความเขม้ขน้ 0.0625 มก./มล.โดยมีค่ามธัยฐานร้อยละความมีชีวติของเซลลเ์ท่ากบั 94.21 (ภาพท่ี 1) และเม่ือเปรียบเทียบ
ผลการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกท่ีความเขม้ขน้ท่ีดีท่ีสุดของสารสกดั kku5 และ kku6 พบวา่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สารสกดั kku6 ความเขม้ขน้ระหวา่ง 0.0019 - 0.031 มก./มล. และสารสกดั 
kku5 ความเขม้ขน้ระหว่าง 0.0625 - 1 มก./มล. จึงถูกเลือกเพื่อน าไปทดสอบประสิทธิภาพ ต่อการเพ่ิมจ านวนของ              
เซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือก ณ เวลาต่างๆ ต่อไป  
 การเพิม่จ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ เม่ือมสีารสกดัจากรกแพะ ณ เวลาต่างๆ 
 เ ม่ือน าเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมาทดสอบกับสารสกัด kku6 ท่ีความเข้มข้น 0.0019, 0.078 และ 0.31                    
มก./มล. ณ เวลา 1, 3 และ 7 วนั พบวา่ท่ีระยะเวลา 1 และ 3 วนั ความเขม้ขน้ของสารสกดั kku6 ท่ีกระตุน้การเพ่ิมจ านวน
ของเซลลไ์ดดี้ท่ีสุด คือ 0.0019 มก./มล. ซ่ึงมีค่ามธัยฐานร้อยละความมีชีวติของเซลลเ์ท่ากบั 108.5 และ 114.4 ตามล าดบั
(ภาพท่ี 2 ก และ ข) และท่ีเวลา 7 วนั พบวา่ความเขม้ขน้ของสารสกดั kku6 ท่ีกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลลไ์ดดี้ท่ีสุด 
คือความเขม้ขน้ 0.31 มก./มล. ซ่ึงมีค่ามธัยฐานร้อยละความมีชีวติของเซลลเ์ท่ากบั 117 (ภาพท่ี 2 ค) 
  เ ม่ือน า เซลล์สร้าง เส้นใยเหงือกมาทดสอบกับสารสกัด  kku5 ท่ีความเข้มข้น 0.063, 0.25 และ 1                           
มก./มล. เป็นระยะเวลา 1, 3 และ 7 วนั พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล.ของสารสกดั kku5 มีประสิทธิภาพในการกระตุน้
การเพ่ิมจ านวนของเซลล์ไดม้ากกวา่ทุกความเขม้ขน้ และทุกช่วงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05)โดยมีค่ามธัยฐาน
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ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์เท่ากับ 123.3, 124.7 และ 141.2 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 ก, ข และ ค) และเม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนเซลลข์องสารสกดั kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล. ในทุกช่วงเวลา พบวา่ ณ 
เวลา 7 วนัจะกระตุน้การเพ่ิมจ านวนเซลล์ได้มากท่ีสุด โดยมากกว่า ณ เวลา 1 และ 3 วนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ         
(P< 0.05) (ภาพท่ี 3) 
 เ ม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกระตุ ้นการเพ่ิมจ านวนของเซลล์ของสารสกัด kku5 และ kku6                    
ณ เวลาต่าง ๆ พบวา่ kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล. จะกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลลไ์ดม้ากกวา่ kku6 ในทุกช่วงเวลา
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) (ภาพท่ี 2 ก, ข และ ค) 
 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์จากอาสาสมัครรวมทั้ ง 5 คน เม่ือสัมผสักับ                     
สารสกดั kku5 และ kku6 ท่ีความเขม้ขน้ 0.0019-2 มก./มล. เป็นเวลา 1 วนั  
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(ข) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
(ค) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์จากอาสาสมัครรวมทั้ ง 5 คน เม่ือสัมผสักับ                   

สารสกดั kku5 และ kku6 ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ ณ เวลา 1 (ก), 3 (ข) และ 7 วนั (ค) 
* P< 0.05  เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละความมีชีวติของเซลลท่ี์สมัผสักบัสารสกดั kku5 ความเขม้ขน้ 0.063 และ 
0.25 มก./มล.  
# P< 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละความมีชีวติของเซลลท่ี์สมัผสักบัสารสกดั kku5 ความเขม้ขน้ 1 มก./มล. 
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ภาพที ่3   เปรียบเทียบร้อยละความมีชีวติของเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือกของมนุษยจ์ากอาสาสมคัรรวมทั้ง 5 คน เม่ือสมัผสั

กบัสารสกดั kku5 ณ เวลา 1, 3, และ 7 วนั 
* P< 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละความมีชีวิตของเซลลท่ี์สัมผสักบัสารสกดั kku5 ความเขม้ขน้ 1 มก./มล.             
ณ เวลา 1 และ 3 วนั 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการทดสอบหาช่วงความเขม้ขน้ของสารสกดัจากรกแพะ kku5 และ kku6 ท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุน้
การเพ่ิมจ านวนของเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกไดดี้ท่ีสุด โดยทดสอบ 10 ความเขม้ขน้ของสารสกดัทั้งสอง พบวา่สารสกดั 
kku 6 ท่ีความเขม้ขน้ 0.0078 มก./มล. มีประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกไดดี้
ท่ีสุด แต่เม่ือน าช่วงความเขม้ขน้ท่ีดีท่ีสุดของสารสกดัทั้งสองมาทดสอบต่อ ณ เวลา 1, 3 และ 7 วนั พบวา่ ณ เวลา 1 วนั 
สารสกดั kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล. มีประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือกไดดี้
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ เซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกท่ีใชท้ดสอบมาจาก passage ท่ีต่างกนั นอกจากน้ีเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือก
ปฐมภูมิของมนุษยท่ี์ใชศึ้กษายงัมาจากอาสาสมคัรจ านวน 5 คน ท่ีมีความแตกต่างของอายุ และเพศ ซ่ึงจากรายงาน
การศึกษาก่อนหน้าน้ี พบว่าอายุ และเพศมีผลต่อการเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใย (Bartold et al., 1986; Kanda,  
Watanabe, 2005) อีกทั้งยงัพบวา่ เซลลป์ฐมภูมิจะมีการเปล่ียนแปลงเมตาบอลิซึม และหนา้ท่ีจ าเพาะของเน้ือเยือ่เม่ือเวลา
ผา่นไป (Lemons et al., 2010; Coller et al., 2006)  
  สารสกัด kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล. ยงัมีประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้าง      
เส้นใยเหงือกไดม้ากกว่าท่ีความเขม้ขน้ 0.063 และ 0.25 มก./มล. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) ณ เวลา 3 และ 7 
วนั โดยเม่ือพิจารณาท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล. (ภาพท่ี 3) จะพบวา่ประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงือกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน เม่ือสารสัมผสักบัเซลลน์านข้ึน ซ่ึง ณ เวลา 7 วนั สารสกดั kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1                       
มก./มล. มีประสิทธิภาพในการกระตุน้การเพ่ิมจ านวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกไดม้ากกว่า ณ เวลา 1 และ 3 วนั                     
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) จากการศึกษาของ Creeper, Ivanovski (2012) และ Lima et al. (2015) ท่ีไดศึ้กษา
เก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวนของเซลลส์ร้างเสน้ใยเหงือก ณ เวลาต่างๆ ไดอ้ธิบายไวว้า่การท่ีเซลลมี์การเพ่ิมจ านวนนอ้ยใน 1 
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วนัแรกนั้น มาจากเซลลย์งัไม่ไดมี้การปรับตวักบัสภาวะแวดลอ้มใหม่ ท าใหไ้ม่เห็นผลจากสารสกดัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่เม่ือ
เวลาผ่านไป เซลล์มีการปรับตวั จะสามารถเห็นผลของสารสกดัไดอ้ย่างเต็มท่ี ในการศึกษาน้ีพบว่าท่ี 7 วนั มีการเพ่ิม
จ านวนของเซลลม์ากท่ีสุด ซ่ึงคลา้ยกบัผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ผลจากการศึกษาน้ีพบว่า สารสกัดจากรกแพะมีประสิทธิภาพในการกระตุ ้นการเ พ่ิมจ านวนของ                               
เซลล์สร้างเส้นใยเหงือก ซ่ึงอาจเป็นผลจากการท่ีรกประกอบไปด้วยสารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของเซลล์              
เช่น เปบไทด์ชีวภาพ กรดนิวคลีอิก กรออะมิโน วิตามิน ฮอร์โมน เอนไซม์ โกรทแฟคเตอร์ และแร่ธาตุต่างๆ                      
(Biswas et al., 2001; Pan et al., 2017) มีการศึกษาสารสกดัจากรกแพะพบว่ามีสารโกท พาเซนตา อิมมูโนเรกูลาทอรี 
แฟคเตอร์ ซ่ึงมีผลกระตุ ้นการเพ่ิมการแบ่งตัวของเซลล์ โดยเพ่ิมจ านวนลิมโฟไซด์  เนทเชอรัล คิลเลอร์ เซลล์                 
และมาโครฟาจ และยงัท าใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการกลืนกินของมาโครฟาจในหนูท่ีถูกกดภูมิคุม้กนั (Hua et al., 2009) 
นอกจากน้ีจากการศึกษาของชนินเนตร และคณะ (2559) พบวา่สารสกดัจากรกแพะ kku5 มีประสิทธิภาพในการกระตุน้
การเพ่ิมจ านวน และการเปล่ียนแปลงของเซลลส์ร้างกระดูกของมนุษยไ์ดด้ว้ย  เน่ืองจากโรคปริทนัตอ์กัเสบ เป็นโรคท่ีมี
การสูญเสียอวยัวะปริทนัต ์ไดแ้ก่ เหงือก เอน็ยดึปริทนัต ์และกระดูกเบา้ฟัน ดงันั้นสารสกดัจากรกแพะ       จึงน่าจะเป็น
ตวัเลือกในการน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์นการกระตุน้การหายของแผลของอวยัวะปริทนัตท์ั้งส่วนท่ีเป็นกระดูกเบา้
ฟัน และเน้ือเยือ่ยดึต่อได ้

สรุปผลการศึกษาพบว่า สารสกดัจากรกแพะ kku5 ท่ีความเขม้ขน้ 1 มก./มล. มีประสิทธิภาพในการกระตุน้
การเพ่ิมจ านวนของเซลลส์ร้างเส้นใยเหงือกไดดี้ท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ควรมีการศึกษาผล และกลไกของสารสกดัจากรก
แพะต่อกระบวนการพฒันาของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษยเ์พ่ิมเติม รวมทั้งศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลในการพฒันาสารสกดัจากรกแพะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคปริทนัตต์่อไป  
 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย และกลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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