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Excessive bleeding is a potentially life-threatening complication in oral surgery. The timely and
effective control of bleeding is particularly important in reducing the morbidity and mortality of the patients.
Nowadays, numerous newly developed hemostatic agents are introduced to control bleeding. The ideal hemostatic
agent should be safe, biocompatible, non-immunogenic, biodegradable, affordable, inexpensive and, mostly
importantly, effective for bleeding control. Chitosan-based hemostatic agents are derived from deacetylated chitin.
They have proven to be effective for bleeding control in both normal and coagulopathic conditions. The calcium
alginate/N-O-carboxymethylchitosan (CA/NOCC) hemostatic sponge was developed and shown to be biocompatible
with good hemostatic efficiency. However, to extend its usage for hemorrhage control in the oral cavity, the safety and
biocompatibility of the material for the oral targeted tissue must be investigated. The aim of this study was to evaluate
the cytotoxicity of CA/NOCC on primary human gingival fibroblasts (GFs). Primary human GFs, cultured in direct
contact with or in the culture-media extract of CA/NOCC were assigned to experimental groups, and compared with
the control group (GFs) in all experiments. Cell morphology was assessed by scanning electron microscopy. Cell
viability and proliferation were determined by MTT assays at day 1-3-6 of culture. Nonviable cells were tested by
Trypan blue dye exclusion test. The level of calcium ion released from the CA/NOCC into the culture medium was
measured by a QuantiChrom calcium assay kit. The results of this study revealed that GFs, cultured in direct contact
with CA/NOCC, demonstrated lowered cell density and significant ultrastructural changes of the cell membrane with
the presence of numerous fibrils and blebs. The proliferation rate of GFs cultured with the CA/NOCC specimens was
significantly lower than that of control (p<0.01). In addition, the number of nonviable cells cultured with the CA/NOCC
were higher than that of control. Moreover, the level of Ca2+ was significantly higher in the medium collected from GFs
cultured with the CA/NOCC. In conclusion, it is evident that the CA/NOCC sponge demonstrated cytotoxic effects, by
significantly impairing the cell morphology, proliferative ability and viability of human GFs. Additionally, the high level
of Ca2+, released into the culture medium, could be the potential cause of the observed cytotoxic effects. Therefore,
modifications in the preparation of the CA/NOCC sponge would be warranted for the material to be clinically
applicable to various oral tissue.

Keyword : calcium alginate, calcium ion, carboxymethylchitosan, cell morphology, cell proliferation
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
กลไกการห้ ามเลื อดถื อเป็ น กระบวนการที่ ส าคัญ ในการร่ างกายมนุษ ย์ เนื่ องจากช่ว ย
ป้อ งกัน ไม่ให้ ร่า งกายสูญ เสี ย เลื อ ดจากการบาดเจ็ บ ต่าง ๆ ทัน ตแพทย์ ผ้ ูท างานหัต ถการทาง
ศัลยกรรมควรมีความรู้และเข้ าใจในกลไกดังกล่าว ซึ่งประกอบด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
ก คือ การหดตัว
ของหลอดเลือด (Vasoconstriction) การเกาะกลุ่มของเกร็ ดเลือด (Platelet plug) และการสร้ าง
ลิ่มเลือด (Blood clot formation) โดยทัง้ 3 ขันตอนจะท
้
างานอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบตังแต่
้ หลอด
เลือดได้ รับบาดเจ็บจนกระทัง่ เกิดการหยุดของเลือด และเกิดลิ่มเลือดที่มีความแข็งแรงสามารถคง
สภาพบาดแผลไม่ให้ เกิดเลือดออกได้ อีก แต่อย่างไรก็ตามการเกิดภาวะเลือดออกมากขณะทา
หัตถการสามารถเกิดได้ ทงในผู
ั ้ ้ ป่วยที่มีสภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรงและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ในการแข็ งตัวของเลื อด ซึ่ง ปั ญ หาดัง กล่าวหากไม่ได้ รับ การแก้ ไขอย่างทันท่วงที จะก่อ ให้ เกิ ด
อันตรายถึงชีวิตได้ ดังนันทั
้ นตแพทย์ควรตระหนักและให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าวเสมอเมื่อ ให้
การรักษาผู้ป่วยทางด้ านศัลยกรรม(1)
ในปั จจุบนั ความรู้ ทางการแพทย์ได้ ถูกพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ ว มีการค้ นคิดสารห้ ามเลือด
เฉพาะที่ขึ ้นมามากมายและมีคณ
ุ สมบัติตา่ ง ๆ ที่ดี เช่น มีความปลอดภัยในการใช้ งาน เข้ ากันได้ กบั
เนื อ้ เยื่ อ (Biocompatibility) ไม่มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่อ เนื อ้ เยื่ อ (Non-toxicity) ไม่ก่อให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริย า
ต่ อ ต้ า น สิ่ ง แ ป ล ก ป ล อ ม จ า ก ร่ า งก าย (Foreign body reaction) ส าม ารถ ส ล า ย ตั ว ได้
(Biodegradability) สามารถใช้ งานได้ ง่าย ราคาไม่แพงและที่สาคัญสามารถห้ ามเลือดได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ(2-4)
สารห้ ามเลือดเฉพาะที่มีความสาคัญในงานศัลยกรรมช่องปาก เนื่องจากในบางกรณี การ
ห้ ามเลือดจากบาดแผลไม่สามารถหยุดเลือดได้ ด้วยวิธีการกด (Direct pressure) ซึ่งเป็ นวิธีการ
ห้ ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ สารห้ ามเลือดเฉพาะที่จะทาหน้ าที่ควบคุมการไหลของเลือดโดยการ
กระตุ้นและเร่ งให้ เกิดการสร้ างลิ่มเลือดตามธรรมชาติ ผ่านปฏิกิริยาระหว่างสารห้ ามเลือดและ
องค์ ป ระกอบภายในเลื อ ด Gelatin sponge (เช่ น Gelfoam®, Spongostan®) และ Oxidized
regenerated cellulose (เช่น Surgicel®) เป็ นสารห้ ามเลือดเฉพาะที่ที่ถกู นามาใช้ บอ่ ยในการห้ าม
เลื อดทางศัล ยกรรมช่องปาก สารห้ ามเลื อดดังกล่าวสามารถห้ ามเลื อดได้ ดี เมื่ อผู้ป่วยมี สภาพ
ร่างกายเข็งแรง ไม่มีความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด (Intact coagulation cascade)
หรื อไม่ได้ รับยาต้ านเกล็ดเลือดและยาต้ านการแข็งตัวของเลือด (Antiplatelet and Anticoagulant
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drugs) นอกจากนี ้สารทังสองชนิ
้
ดยังมีประสิทธิภาพการห้ ามเลือดในบริเวณที่มีเลือดออกมาก แต่
เนื่องจากสารห้ ามเลือดทังสองชนิ
้
ดมีความสามารถในการดูดซึม เลือดในปริ มาณมาก ทาให้ วสั ดุ
อาจไปกดโครงสร้ างสาคัญ เช่น เส้ นประสาท หลอดเลือด รวมถึงเนื ้อเยื่อรอบบาดแผล และส่งผล
ต่อการหายของแผลได้ (2, 3, 5) นอกจากประสิทธิภาพที่ดีในการห้ ามเลือดแล้ ว สารห้ ามเลือดและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการย่ อ ยสลายสารห้ ามเลื อ ด (Metabolic breakdown products) ควรมี ค วาม
ปลอดภัยในการใช้ งานและไม่ส่งผลขัดขวางต่อการหายของแผล มีการศึกษาพบว่าสารห้ ามเลือด
เฉพาะที่ จาก Gelatin sponge และ Oxidized regenerated cellulose ทาให้ การหายของแผลช้ า
ลง(6) (Delayed wound healing) เกิดปฏิกิริยาต่อต้ านสิ่งแปลกปลอม (7) (Foreign body reaction)
เกิดอาการปวดแผลมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ ใส่วสั ดุห้ามเลือด(8) และเกิดการหายของแผลที่เป็ น
กระดูกช้ ากว่าปกติ(9, 10) จึงทาให้ มีการคิดค้ นสารห้ ามเลือดชนิดใหม่ออกมา เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้น และไม่สง่ ผลขัดขวางต่อการหายของแผลทังเนื
้ ้อเยื่ออ่อนและในกระดูก
สารห้ ามเลือดจากไคโตซาน (Chitosan) เป็ นสารที่เตรี ยมจากไคติน (Chitin) ที่ดึงหมู่อะ
เซทิลออก (Deacetylation) ถูกผลิตและวางจาหน่ายในท้ องตลาดหลากหลายชื่อ เช่น Hemcon
dental dressing (HDD®), Celox® และ ChitoFlex® เป็ นต้ น(11) สารดังกล่าวมีกลไกการห้ ามเลือด
คือ ก่อให้ เกิดการหดตัวของหลอดเลือด (Vasoconstriction) และการที่วสั ดุมีคณ
ุ สมบัติเป็ นประจุ
บวก ทาให้ สามารถดึงดูดประจุลบที่ผิวเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Erythrocyte) ทาให้ เกิดลิ่ม
เลือดที่ข้นหนืดและยึดติดแน่นบริ เวณบาดแผล นอกจากนี ้ยังทาหน้ าที่เป็ นโครงร่างเพื่อให้ เกิดการ
ยึดเกาะของเซลล์เม็ดเลือดแดงด้ วย(3, 12) จากกลไกการห้ ามเลือดดังกล่าว ทาให้ วสั ดุห้ามเลือดจาก
ไคโตซานไม่ มี ก ารท างานร่ ว มกั บ กลไกการห้ ามเลื อ ดทุ ติ ย ภู มิ (Secondary hemostasis) ที่
ประกอบด้ วยปั จจัยการแข็ งตัวของเลือดต่าง ๆ ใน Intrinsic และ Extrinsic pathway(13) ทาให้ สาร
ห้ ามเลือดจากไคโตซานสามารถห้ ามเลือดได้ อย่างมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการ
แข็งตัวของเลือด เช่น ผู้ป่วยที่ทานยาต้ านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant drugs)(14, 15) หรื อ
ทานยาต้ านเกล็ ดเลือด (Antiplatelet drugs)(16) นอกจากนี ย้ ังมี คุณ สมบัติการส่งเสริ ม การสร้ าง
กระดู ก ใหม่ ข องสารห้ ามเลื อ ดจากไคโตซาน (Osteoconduction) โดยการกระตุ้ นเซลล์
(Osteoprogenitor cell) ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นเซลล์สร้ างกระดูกได้ (17, 18) แต่เนื่องจากสาร
ห้ ามเลือดดังกล่าวต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ จึงทาให้ มีราคาที่คอ่ นข้ างสูง และต้ องใช้ เวลาในการ
จัดหาวัสดุที่นาน อีกทังสารไคโตซานยั
้
งไม่สามารถละลายในน ้า และสารละลายที่มีคา่ ความเป็ น
กรด-ด่างเป็ นกลาง (Neutral pH)(19, 20) จึงเป็ นข้ อจากัดในพัฒนาและต่อยอดวัสดุเพื่อนาไปใช้ งาน
ดั ง นั น้ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ (National Metal and Materials Technology

3
Center :MTEC) จึงได้ คิดค้ นและพัฒนาสารห้ ามเลือดเฉพาะที่ จากอนุพนั ธ์ ไคโตซานชนิดใหม่ขึ ้น
เพื่ อน าเอาคุณ สมบัติของสารไคโตซานมาใช้ ประโยชน์ ลดข้ อจ ากัดของสารไคโตซาน ช่วยลด
ค่าใช้ จา่ ย และทาให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถเข้ าถึงการรักษาที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น
Calcium alginate/N-O-carboxymethylchitosan (CA/NOCC) เป็ นสารห้ ามเลื อ ดจาก
อนุพันธ์ ไคโตซาน ที่ถูกคิดค้ นและพัฒ นาขึน้ โดยศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สารดังกล่าวมีคุณ สมบัติที่สามารถละลายนา้ ได้ ดีและมีประจุลบจากหมู่คาร์ บอกซิล (Carboxyl
functional group) ซึ่ ง ค ล้ าย กั บ ป ระจุ ล บ บ น พื ้น ผิ วข อ งซั บ เอ น โด ที เลี ย ม ค อ ล ล าเจ น
(Subendothelial collagen) ที่ผนังของหลอดเลือด คุณสมบัติดงั กล่าวช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการห้ าม
เลือด คือ กระตุ้นการทางานของปั จจัยการแข็งตัวของเลือด (Clotting factor) และการกระตุ้นการ
ทางานของเกล็ดเลือดให้ สามารถยึดเกาะบริ เวณพืน้ ผิวของซับเอนโดทีเลียมคอลลาเจนได้ อย่าง
รวดเร็ ว (21) จากคุณ สมบัติ ดัง กล่ า วท าให้ วัส ดุ CA/NOCC ก่ อ ให้ เกิ ด การห้ า มเลื อ ดจากทัง้ ขัน้
Primary hemostasis และ Secondary hemostasis ส่ง ผลให้ วัส ดุส ามารถห้ ามเลื อ ดได้ อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั ง้ ในผู้ ป่ วยที่ มี ค วามแข็ ง แรงและมี ค วามผิ ด ปกติ ด้ านการแข็ ง ตัว ของเลื อ ด
นอกจากนี ว้ สั ดุ CA/NOCC ยังได้ ผ่านการทดสอบต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการห้ ามเลือด
และความปลอดภัยในการใช้ งาน ทัง้ ในระดับ ห้ องปฏิ บัติการ สัต ว์ทดลอง และการทดสอบใน
มนุษย์ พบว่า วัสดุ CA/NOCC สามารถก่อให้ เกิดการแข็งตัวของเลือดได้ เร็ ว และมีประสิทธิ ภาพ
กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม สามารถกระตุ้ นการยึ ด เกาะและการท างานของเกล็ ด เลื อ ดได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทังในการทดสอบทางห้
้
องปฏิบตั กิ ารและสัตว์ทดลอง (22-24) มีความเข้ ากันได้ ดแี ละไม่
มี ความเป็ น พิ ษ ต่อ เซลล์ ไลน์ ไฟโบรบลาสท์ L 929 และเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ จ ากผิ วหนัง มนุษ ย์
(Normal human dermal fibroblasts)(25) สามารถห้ ามเลือดได้ อย่างมีประสิทธิภาพในการผ่าตัดที่
ผิวหนังมนุษย์ (26) ไม่ก่อให้ เกิดการระคายเคือง (Irritation) และภาวะภูมิ ไวเกิ นต่อผิวหนังมนุษย์
(Hypersensitivity) (27, 28) สามารถสลายตัวได้ ในร่ างกายมนุษย์ภายในระยะเวลา 3 เดือน และไม่
ก่อให้ เกิดปฏิกิริยาการอักเสบหรื อการต่อต้ านสิ่งแปลกปลอม (27) และจากการทดสอบความเป็ น
พิ ษ ต่อ เซลล์ ส ร้ างกระดูก (Primary human alveolar osteoblasts) ที่ คัด แยกมาจากชิ น้ กระดูก
ขากรรไกรในมนุษย์ พบว่า วัสดุ CA/NOCC ไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์สร้ างกระดูก โดยเซลล์สร้ าง
กระดูกที่ทดสอบร่วมกับวัสดุ CA/NOCC มีสณ
ั ฐานวิทยาใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม นอกจากนี ้เซลล์
ยังมีชีวิตและมีความสามารถในการเพิ่มจานวนเซลล์ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (29) แต่อย่างไรก็
ตามการพัฒนาวัสดุห้ามเลือดดังกล่าวให้ สามารถนามาใช้ งานห้ ามเลือดในช่องปาก การทดสอบ
ความเข้ ากันได้ (Biocompatibility) และความเป็ นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity) ในช่องปากเป็ นสิ่งที่
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ต้ องได้ รั บ การประเมิ น ซึ่ ง เซลล์ ไ ฟ โบรบลาสท์ เ นื อ้ เยื่ อ เหงื อ ก (Primary human gingival
fibroblasts) คือเซลล์ชนิดหนึ่งในช่องปาก หากวัสดุห้ามเลือดดังกล่าวมีความเข้ ากันได้ และไม่มี
ความเป็ นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก จะทาให้ สามารถนาวัสดุห้ามเลือดดังกล่าวมา
ใช้ ห้ามเลือดในช่องปากได้ ตอ่ ไปในอนาคต

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
เพื่ อประเมิ น ความเป็ นพิ ษและความเข้ ากันได้ ต่อเซลล์ ของวัสดุห้ามเลื อดจากอนุพัน ธ์
ไคโตซานในเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก (Primary human gingival fibroblasts)

ความสาคัญของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาวัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์ ไคโตซาน (CA/NOCC) ให้ สามารถใช้ งานด้ านการ
ห้ ามเลื อดในช่องปาก การประเมินและทดสอบความเป็ นพิษและความเข้ ากันได้ ต่อเซลล์ที่เป็ น
องค์ประกอบภายในช่องปากจึงมีความสาคัญ เซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก ถือเป็ นหนึ่งใน
องค์ประกอบเซลล์ ในช่องปาก หากวัสดุห้ามเลื อดดังกล่าวสามารถเข้ ากับเซลล์ ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือกได้ ดีและไม่มีความเป็ นพิษ ทังในด้
้ านของสัณฐานวิทยาของเซลล์ ความมีชีวิตและ
ความสามารถในการเพิ่มจานวนเซลล์ และการตายของเซลล์ จะทาให้ สามารถพัฒ นาวัสดุห้าม
เลือดจากอนุพนั ธ์ไคโตซานมาใช้ ประโยชน์ในงานศัลยกรรมช่องปากได้ ตอ่ ไป

ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย
เซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก (Primary human gingival fibroblasts)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในงานวิจัย
เซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก (Primary human gingival fibroblasts) ที่เพาะเลี ้ยง
ในจานเลี ้ยงเซลล์
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ มีดงั นี ้
1.1 วัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์ไคโตซาน (CA/NOCC)
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่
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2.1 สัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
2.2 ความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
2.3 การตายของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
2.4 ระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
สมมติฐานงานวิจัย
วัส ดุห้ า มเลื อ ดจากอนุพัน ธ์ ไคโตซาน (CA/NOCC) ไม่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่อ เซลล์ ไ ฟโบร
บลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ ก (Primary human gingival fibroblast) โดยเซลล์ ไ ฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ
เหงือกสามารถมีสณ
ั ฐานวิทยา ความชีวิตและความสามารถในการเพิ่มจานวนเซลล์ และการตาย
ของเซลล์อยูใ่ นระดับปกติเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. กระบวนการห้ ามเลือด (Hemostasis)
2. สารห้ ามเลือดเฉพาะที่ (Local hemostatic agents)
3. สารไคตินและไคโตซาน (Chitin and Chitosan)
4. สารแอลจิเนต (Alginate)
5. วั ส ดุ ห้ า ม เ ลื อ ด จ า ก อ นุ พั น ธ์ ไ ค โ ต ซ า น (Calcium alginate/N-Ocarboxymethylchitosan; CA/NOCC)
6. หน้ าที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก (Functions of gingival fibroblast)
7. สัณฐานวิทยาของเซลล์ตาย

กระบวนการห้ ามเลือด (Hemostasis)
กระบวนการห้ ามเลือดเป็ นการทางานร่วมกันของหลอดเลือด เกล็ดเลือด (Platelet) และ
ปั จจัยการแข็งตัวของเลือด (Coagulation factors) เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดออกจากร่างกาย
จนเป็ นอันตรายต่อชีวิต โดยขันตอนการแข็
้
งตัวของเลือดจะเกิดเป็ นลาดับดังนี(30,
้ 31)
1.กลไกการห้ ามเลือดปฐมภูมิ (Primary hemostasis)
เกิดขึ ้นทันทีหลังจากหลอดเลือดได้ รับบาดเจ็บในช่วงเวลาเป็ นวินาทีหรื อนาที โดยหลอด
เลื อดจะหดตัวโดยอัตโนมัติ (Vasoconstriction) ผ่านการทางานของกล้ ามเนื อ้ เรี ยบรอบหลอด
เลือด ทาให้ เลือดที่ ไหลผ่านบริ เวณนัน้ น้ อยลง และเนื่ องจากการบาดเจ็บของหลอดเลือดทาให้
โครงสร้ างของหลอดเลือดซึ่งประกอบด้ วยเซลล์เอนโดทีเลียม (Endothelial cell) และชันใต้
้ เซลล์
เอนโดที เ ลี ย ม (Subendothelial layer) เปิ ดออก ท าให้ เกล็ ด เลื อ ดเริ่ ม เข้ ามายึ ด เกาะบริ เวณ
ดังกล่าว นาไปสู่การกระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเป็ น Platelet plug ทาหน้ าที่อดุ กันบริ
้ เวณ
(30)
ที่ฉีกขาด เป็ นการห้ ามเลือดระยะแรก ซึ่งกลไลการเกิด Platelet plug ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1. Platelet adhesion เป็ นขัน้ ตอนที่เกล็ดเลือดจะเข้ ามายึดเกาะกับชันใต้
้ เซลล์
เอนโดทีเลียมที่เปิ ดออกจากการได้ รับบาดเจ็บ โดยมี von Willebrand factor (vWF) เป็ นตัวเชื่อม
ระหว่างชันใต้
้ เซลล์เอนโดทีเลียมกับตัวรับ (Glycoprotein receptor) บนผิวของเกล็ดเลือด
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2. Platelet activation เป็ นขันตอนที
้
่เกล็ดเลือดจะถูกกระตุ้นจากเกล็ดเลือดปกติ
ให้ อยู่ในรู ปที่ถูกกระตุ้นให้ ทาหน้ าที่ห้ามเลือด โดนขันตอนนี
้
จ้ ะเกิดหลังจากเกล็ดเลือดมีการยึด
เกาะกับชันใต้
้ เซลล์เอนโดทีเลียมและเกิดการส่งผ่านสัญญาณภายในเกล็ดเลือดและระหว่างเกล็ด
เลื อด ส่ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของเกล็ด เลื อ ดจากรู ปจานกลมเป็ น เซลล์ ที่ มี ขายื่ น
ออกมา เรี ยกว่า Pseudopod เกิดเป็ นเซลล์ที่มีพื ้นที่ผิวมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการเกาะกลุ่มกันดีขึ ้น
แ ล ะ เกิ ด ก ารห ลั่ ง ส าร เช่ น fibrinogen, fibronectin แ ล ะ vWF เกิ ด ก ารสั ง เค ราะ ห์ ส า ร
Thromboxane A2 (TXA2) ซึ่ ง สารกลุ่ ม นี จ้ ะท าให้ เกิ ด การเกาะกลุ่ ม ของเกล็ ด เลื อ ด (Platelet
aggregation)
3. Platelet aggregation เป็ นขันตอนที
้
่ fibrinogen และ vWF ทาหน้ าที่เชื่อมโยง
เกล็ ด เลื อ ดเข้ ามาด้ ว ยกัน ท าให้ เกิ ด การเกาะกลุ่ม กัน ของเกล็ ด เลื อ ดเป็ น Platelet plug มาอุด
บริเวณที่ได้ รับบาดเจ็บ
2.กลไกการห้ ามเลือดทุตยิ ภูมิ (Secondary hemostasis)
เกิดในช่วงเวลาเป็ นนาทีถึงชัว่ โมงหลังได้ รับการบาดเจ็บ การสร้ างลิ่มเลือดหรื อ Fibrin เกิด
จากการท างานของปั จ จั ย การแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด (Coagulation factor) ท าให้ ได้ Fibrin ที่ จ ะ
ตกตะกอนลงมาร่ วมกับเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็ นลิ่ ม เลือด (Blood clot หรื อ Fibrin clot) ที่มีความ
แข็งแรงและสามารถห้ ามเลือดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุม่ (30) คือ
1. กลุ่ม ที่ทาหน้ าที่ เป็ นเอนไซม์ ได้ แก่ factor II, VII, IX, X, XI, XII, prekallikrein
และ XIII
2. กลุ่ ม ที่ ท าหน้ าที่ เป็ น Cofactor ได้ แก่ factor III, Ca2+, V, VIII และ high
molecular weight kininogen (HMWK)
3. กลุม่ ที่ทาหน้ าที่เป็ นสารตังต้
้ น ได้ แก่ factor I
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ภาพประกอบ 2 แสดงปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
ที่มา: ชัชวาลย์ ศรี สวัสดิ์ (2555). การห้ ามเลือด (HEMOSTASIS): ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดจะถูกสร้ างในรู ป inactive ซึ่งไม่สามารถทางานได้ ทันที ต้ อง
ได้ รับ การกระตุ้นการสร้ างลิ่ ม เลื อดก่อ น ปั จ จัยการแข็ งตัวของเลื อ ดเหล่านี จ้ ะเกิ ด Proteolytic
cleavage ภายในโมเลกุล ทาให้ อยู่ในรูปของ active ที่มีฤทธิ์เป็ น protease ซึ่งจะไปกระตุ้นปั จจัย
การแข็งตัวของเลือดตัวอื่นๆต่อไป นอกจากนี ้ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดบางชนิด เช่น factor III, V,
และ VIII จะท าหน้ า ที่ เป็ น cofactor ส าหรั บ factor VII, X และ IX ตามล าดับ ท าให้ protease
activity ของปั จจัยการแข็งตัวของเลือด factor VII, X และ IX เพิ่มมากขึ ้น ท้ ายที่สดุ ของการกระตุ้น
ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดจะทาให้ เกิด proteolytic cleavage ของ factor I หรื อ fibrinogen เกิด
เป็ น fibrin และลิ่มเลือดตามลาดับ
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3. กลไกการห้ ามเลือดตติยภูมิ (Tertiary hemostasis)
เกิดในช่วงเวลาเป็ นชัว่ โมงถึงเป็ นวัน จะมีการหดตัวของลิ่มเลือด (Clot retraction) และดึง
ขอบแผลเข้ ามาหากัน การหดตัวของลิ่ม เลื อดนี เ้ กิดจาก contractile protein ในเกล็ดเลือดและ
fibrin ที่เชื่อมเกล็ดเลือดติดต่อกัน โดยมีปัจจัยการแข็งตัวของเลือดมาเกี่ยวข้ อง คือ thrombin จะ
กระตุ้น factor XIII ให้ active และ factor XIII จะเชื่องโยง fibrin ในลิ่มเลือด ทาให้ ลิ่มเลือดมีความ
แข็งแรงยิ่งขึ ้น และ factor XIII ยังเชื่อมกับ antiplasmin เข้ ากับลิ่มเลือด ทาให้ ลิ่มเลือดทนทานต่อ
กระบวนการสลายลิ่มเลือด (Fibrinolysis)

สารห้ ามเลือดเฉพาะที่ (Local hemostatic agents)
สารห้ ามเลือดเฉพาะที่ (Local hemostatic agents)(12, 30)
สารห้ ามเลือดเฉพาะที่ คือ สารที่ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการหยุดของเลือด ในการทางานทาง
ศัลยกรรมช่องปาก ส่วนใหญ่จะเกิดการทาลายหลอดเลือดและไม่สามารถเกิดการหยุดของเลือด
เองได้ ตามธรรมชาติ การใช้ สารห้ ามเลือดเฉพาะที่จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญและควรทราบถึงคุณสมบั ติ
วิธีการใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยจากภาวะเลือดออกมาก โดยสารห้ ามเลือดเฉพาะที่
สามาถแบ่ง กลุ่ม ได้ 2 ประเภท คื อ สารห้ ามเลื อ ดเฉพาะที่ แบบแพสซี ฟ (Passive hemostatic
agents) และสารห้ ามเลือดเฉพาะที่แบบแอคทีฟ (Active hemostatic agents)(32)
1. สารห้ ามเลือดเฉพาะที่แบบแพสซีฟ (Passive hemostatic agents)
สารห้ ามเลือดแบบแพสซีฟจะทาหน้ าที่เป็ นโครงร่ างเพื่อให้ เกล็ดเลือดเข้ ามายึดเกาะ
และสนับสนุนให้ เกิดกลไกการแข็งตัวของเลือดอย่างแข็งแรงต่อ ไป โดยกลไกการทางานของสาร
ห้ ามเลื อดชนิ ดนี จ้ ะมี ลัก ษณะเป็ นโครงร่ างทางกายภาพแบบ Lattice-like matrix ให้ เลื อดและ
เกล็ดเลือดมายึดเกาะ และจะช่วยส่งเสริ มการทางานของ extrinsic clotting pathway เพื่อให้ เกิด
ลิ่มเลือด แต่เนื่องจากประสิทธิภาพการห้ ามเลือดของสารห้ ามเลือดชนิดดังกล่าวจะดี ต้ องอาศัย
การทางานของ fibrin ทาให้ สารห้ ามเลือดชนิดนี ้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่ไม่มีความผิดปกติในกลไก
การแข็งตัวของเลือด (Intact coagulation cascade) นอกจากนี ้สารห้ ามเลือดชนิด นีย้ งั ยึดติดกับ
เนื ้อเยื่อที่เปี ยกได้ ไม่ดี อาจส่งผลต่อการห้ ามเลือดในบริเวณที่ยงั มีเลือดออกอยู่ (Active bleeding)
และมีความสามารถในการดูดซับเลือดได้ มาก อาจก่อให้ เกิดการกดเบียดอวัยวะสาคัญได้ เช่น กด
เส้ นประสาท หลอดเลือด เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งควรใช้ สารห้ ามเลือดดังกล่าวให้ น้อยที่สุด และควรนา
สารดังกล่าวออกหากสามารถหยุดเลือดได้ ดีแล้ ว แต่อย่างไรก็ตามสารห้ ามเลือดชนิดดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพการห้ ามเลือดในปริ มาณมากได้ ดี สามารถจัดหาได้ ง่าย ใช้ งานง่าย และมีราคาถูก
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ทาให้ สารห้ ามเลือดชนิดนี ้ถูกเลือกใช้ เป็ นลาดับแรกๆ ตัวอย่างสารห้ ามเลือดชนิดนี ้ที่นิยมใช้ ในทาง
ทันตกรรม เช่น Surgicel®, Gelfoam® เป็ นต้ น

ตาราง 1 แสดงสารห้ ามเลือดเฉพาะที่แบบแพสซีฟ (Passive hemostatic agents)
ชนิดสารห้ ามเลือด
1.Microfibrillar collagen; Avitene®
2. Absorbable collagen; Helistat®

องค์ ประกอบ
Collagen-base products: ผลิตภัณฑ์จาก
ผิววัว
Collagen-base products: ผลิตภัณฑ์จาก
เอ็นวัว

3.Oxidized regenerated cellulose
(Surgicel®)

Cellulose-base product

4.ActCel® และ Gelitacel®

Cellulose-base product

5. Gelfoam® และ Surgifoam®

Gelatin-based products; ผลิตภัณฑ์จากผิว
หมู

6. Polysaccharide hemospheres

Potato starch

7. Bone hemostats (Bone wax)

ขี ้ผึ ้ง (Beewax), พาราฟิ น (paraffin) และสาร
ที่ทาให้ น่มุ (softening agents)

กลไกการออกฤทธิ์
-โครงร่ างให้ เกล็ดเลือดมายึดเกาะและกระตุ้นการ
ทางานของเกล็ดเลือด ก่อให้ เกิด Platelet plug
-อุดกันเชิ
้ งกลในบริเวณที่ได้ รับบาดเจ็บ, ส่งเสริ ม
การเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด (Platelet
aggregation) และทาหน้ าที่เป็ นโครงร่ างเพื่อให้ ลมิ่
เลือดแข็งแรง
-โครงร่ างทางกายภาพกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างลิม่
เลือดและการกดทางกลของสารห้ ามเลือด
(mechanical pressure)
-ฤทธิ์เป็ นกรด อาจทาให้ เกิดปฏิกิริยาอักเสบและ
การตายของเนื ้อเยื่อโดยรอบ
-กระตุ้นการเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือดและโครงร่ าง
ของวัสดุช่วยส่งเสริ มให้ ลมิ่ เลือดมีความแข็งแรง
-โครงสร้ างให้ เกล็ดเลือดเข้ ายึดเกาะและก่อให้ เกิด
การสร้ างเส้ นใยไฟบริ น
-สามารถดูดซึมของเหลวได้ มากถึง 40 ของน ้าหนัก
ทาให้ วสั ดุกดเนื ้อเยื่อโดยรอบและส่งผลต่อการห้ าม
เลือดได้
-รุ พรุ นในก้ อนทรงกลมที่มีคณ
ุ สมบัตชิ อบน ้า
(Hydrophilic) จะดึงดูดของเหลวบริเวณแผลให้
แห้ ง ก่อให้ เกิดการรวมกลุม่ กันของเซลล์เม็ดเลือด
แดงและเกล็ดเลือด ส่งผลให้ เกิดการห้ ามเลือด
-สามารถสลายโดย Tissue amylases ภายในเวลา
48 ชัว่ โมง
-ควรใช้ อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
-อุดกันบริ
้ เวณที่เกิดเลือดออก จากคุณสมบัตทิ ี่
ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้
-ไม่สามารถสลายตัวได้ ส่งผลขัดขวางต่อการหาย
ของแผลในกระดูก เกิดการสร้ างเนื ้อเยื่อ
granulation และอาจทาให้ เกิดการติดเชื ้อได้
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คุณสมบัติของสารห้ ามเลือดแบบแพสซีฟขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการกระตุ้นการทางาน
ของเกล็ดเลือดโดยมีโครงร่างทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริ มให้ ลิ่มเลือดมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ ้น แต่
จะไม่มีกลไกการทางานที่เกี่ยวข้ องกับ intrinsic coagulation factor ทาให้ ผ้ ปู ่ วยที่มีความผิดปกติ
ในการแข็งตัวของเลื อด (Coagulation cascade) ไม่สามารถใช้ ส ารห้ ามเลื อดชนิด นี ไ้ ด้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สารห้ ามเลือดเฉพาะที่แบบเอกทีฟ (Active hemostatic agents)
สารห้ ามเลื อ ดเฉพาะที่ แ บบเอกที ฟ จะเข้ า ไปท างานที่ ก ลไกการแข็ ง ตัว ของเลื อ ด
(coagulation cascade) โดยตรง เพื่ อ เหนี่ ย วน าให้ เกิ ด ลิ่ ม เลื อ ดมาอุด บริ เวณที่ ไ ด้ รับ บาดเจ็ บ
สารห้ ามเลือดชนิดนี ้สามารถใช้ ร่วมกับสารห้ ามเลือดแบบแพสซีฟ (passive hemostatic agents)
เพื่ อ ให้ เกิ ดการห้ ามเลื อ ดอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตัวอย่างสารห้ ามเลื อดชนิ ด นี ้ ได้ แก่ Thrombin
ซึง่ เป็ นทางเลือกที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยที่ได้ รับยาต้ านการแข็งตัวของเลือดหรื อยาต้ านเกล็ดเลือด
เนื่องจากสารห้ ามเลือดดังกล่าวมีประสิทธิภาพการห้ ามเลือด(32)
ตาราง 2 แสดงสารห้ ามเลือดเฉพาะที่แบบเอกทีฟ (Active hemostatic agents)
ชนิดสารห้ ามเลือด
1. Thrombin
2.Flowable hemostatic agent;
FloSeal®

องค์ ประกอบ
ผลิตภัณฑ์พลาสมาจากวัวหรื อมนุษย์
(Bovine, Human plasma)
ผลิตภัณฑ์จาก Bovine-derived gelatin
granules และ Human-derived thrombin
รวมกัน

3.Fibrin sealant (Tisseel®)

Thrombin และ Fibrinogen รวมกัน

4.สารห้ ามเลือดจากไคโตซาน
(Chitosan)

ไคติน (Chitin) ที่ดงึ หมู่อะเซทิลออก

กลไกการออกฤทธิ์
-เป็ นเอนไซม์ในการตัด fibrinogen ให้ เป็ น fibrin
และก่อให้ เกิดการสร้ างลิม่ เลือดขึ ้น (fibrin clot)
- gelatin granules จะบวมขึ ้นและก่อให้ เกิดการ
แนบสนิทของบาดแผล และส่วนของทรอมบินจะไป
กระตุ้นการทางานของ Coagulation cascade เกิด
การเปลี่ยน fibrinogen เป็ น fibrin ทาให้ ลมิ่ เลือดมี
ความแข็งแรง
- Thrombin จะกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างลิม่ เลือดขึ ้น
(fibrin clot) จาก fibrinogen
-ก่อให้ เกิดการหดตัวของหลอดเลือด
(Vasoconstriction)
-ดึงดูดเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Erythrocyte)
ทาให้ เกิดลิม่ เลือดที่ข้นหนืดและยึดติดแน่นบริ เวณ
บาดแผล
-เป็ นโครงร่ างยึดเกาะของเซลล์เม็ดเลือดแดง
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สารไคตินและไคโตซาน (Chitin and Chitosan)
ไคติน (Chitin) เป็ นสารโพลิแซ็ กคาไรด์ (Polysaccharide) จากธรรมชาติที่มี อยู่จ านวน
มาก สารชนิดดังกล่าวสามารถพบได้ ในโครงร่างของสัตว์จาพวกอาร์ โธพอด (Arthropods) เช่น กุ้ง
ปู ปลาหมึก เปลือกของแมลง และผนังเซลล์ของเชื ้อรา (Fungi) และยีส (Yeast) ไคตินไม่สามารถ
ละลายในน ้าและตัวทาละลายที่ใช้ ทวั่ ไป จึงเป็ นข้ อจากัดในการนาสารดังกล่าวมาใช้ งาน ไคโตซาน
(Chitosan) สามารถละลายในสารที่ เป็ นกรดได้ ถูกพัฒ นาจากไคตินโดยการดึงหมู่อะซิทิลออก
(Deacetylation) จากสายโพลิเมอร์ ภายใต้ สภาวะที่เป็ นด่างแก่หรื อการใช้ เอนไซม์ในการย่อยสลาย
โดยสารทัง้ 2 มีโครงสร้ างโมเลกุลดังแสดงในภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสร้ างโมเลกุลของไคตินและไคโตซาน
ที่มา: Jayakumar R, Menon D, Manzoor K, Nair SV, Tamura H. Biomedical
applications of chitin and chitosan based nanomaterials—A short review. Carbohydrate
Polymers. 2010;82(2):227-32.
ไคโตซาน มี คุณ สมบัติที่ ดีหลายประการ คื อ ไม่มี ความเป็ น พิษ สามารถเข้ ากั น ได้ ทาง
ชีวภาพ สามารถสลายได้ ตามธรรมชาติ มีฤทธิ์ ต้านเชื ้อแบคทีเรี ย ส่งเสริ มการหายของแผล และ
สามารถห้ ามเลือดได้ ดี จึงได้ ถกู พัฒนาและคิดค้ นเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์หลากหลาย
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ด้ าน เช่น ด้ านวิศวกรรมเนื ้อเยื่อ (Tissue engineering) มีการพัฒนาไคโตซานเพื่อเป็ นโครงเลี ้ยง
เซลล์ (Scaffolds) แผ่น เนื อ้ เยื่ อ (Membrane) และไฮโดรเจล (Hydrogel) ให้ เซลล์ ส ร้ างกระดูก
สามารถอาศัยอยู่ได้ และสร้ างเนื ้อเยื่อกระดูกขึ ้นมาใหม่ในบริ เวณที่ต้องการปลูกกระดูก ด้ านการนา
ยาเข้ าสู่ร่างกาย (Drug delivery) เนื่องจากไคโตซานสามารถเชื่อมต่อ (Conjugating agent) กับ
สารโมเลกุลเล็กได้ ดีและสามารถควบคุมการปล่อยยาได้ จึงมีการศึกษานายาหลายชนิดมาพัฒนา
ร่ วมกับไคโตซาน เพื่ อนาเข้ าสู่ร่างกายให้ เฉพาะและเจาะจงตาแหน่งมากขึน้ ด้ านวัสดุปิดแผล
(Wound dressing) ด้ วยคุณสมบัติการส่งเสริ มการหายของแผล ให้ ความชุ่มชื ้น และการต้ านเชื ้อ
แบคทีเรี ยของไคโตซาน(33) จึงได้ มีการพัฒนาไคโตซานเป็ นวัสดุปิดแผล นอกจากนี ้ไคโตซานยังถูก
นามาใช้ ประโยชน์เป็ นสารห้ ามเลือดเฉพาะที่ (Local hemostatic agent) ด้ วยกลไกการห้ ามเลือด
ของไคโตซานที่ มี ความจาเพาะ คือ ก่อให้ เกิ ดลิ่ม เลื อดที่ ข้นหนื ดของเม็ ดเลื อดแดงและเกิ ดการ
กระตุ้นการทางานของเกล็ดเลือด ซึ่งกลไกดังกล่าวไม่เกี่ยวข้ องกับการทางานของระบบการแข็งตัว
ของเลือด (Coagulation cascade) จึงทาให้ สารห้ ามเลือดจากไคโตซานสามารถการห้ ามเลือดได้
ดีถึงแม้ ผ้ ปู ่ วยจะมีสภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ(34)
วัสดุห้ามเลือดจากไคโตซานถูกนามาใช้ งานอย่างยาวนาน ปัจจุบนั มีวสั ดุห้ามเลือดจากไค
โตซานที่ถกู ผลิตและจาหน่ายในท้ องตลาดจากหลากหลายบริ ษัท จากการศึกษาในปั จจุบนั เชื่อว่า
การห้ ามเลื อ ดของไคโตซานประกอบด้ ว ย 3 กลไก คื อ การดูด ซับ พลาสมาโปรตี น (Plasma
proteins) การเกาะกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Erythrocytes coagulation) และการกระตุ้นการ
ทางานของเกล็ดเลือด โดยเมื่อวัสดุห้ามเลือดไคโตซานสัมผัสที่บาดแผล วัสดุจะดูดซับเลือดทาให้
เกิดการรวมตัวกันของพลาสมาโปรตีน (Plasma protein) เช่น ไฟโบรเนกติน (Fibronectin) เซลล์
เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด เพื่อช่วยห้ ามเลือดบริ เวณดังกล่าว ทังนี
้ ค้ ุณสมบัติการดูดซับเลือด
ของไคโตซานขึน้ อยู่กับ ปั จ จัยเรื่ องนา้ หนักโมเลกุล (Molecular weight) และปริ ม าณการดึงหมู่
อะซิ ทิลออก (Degree of deacetylation) จากสายโพลิเมอร์ ไคโตซาน โดยไคโตซานที่ มี ปริ ม าณ
การดึงหมู่อะซิ ทิ ล ออก (Degree of deacetylation) มากจะทาให้ มี คุณ สมบัติก ารดูดซับ เลื อดที่
สูง ขึน้ กลไกต่อ มาคื อ ไคโตซานก่ อ ให้ เกิ ด การเกาะกลุ่ม กัน ของเซลล์ เม็ ด เลื อดแดง เนื่ อ งจาก
ไคโตซานมีหมู่เอมีน (Amine group) ที่ให้ ประจุบวก เมื่อสัมผัสกับเยื่อหุ้มเซลล์เม็ด เลือดแดงที่มี
ประจุลบ จึงทาให้ เซลล์เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกัน (Hemagglutination) ทาให้ เลือดบริ เวณนันข้
้ น
หนืดขึ ้น อีกทังเส้
้ นใยโพลิเมอร์ ของไคโตซานยังส่งผลให้ เกิดการยึดติดกันของเม็ดเลือดแดง ทาเกิด
ลักษณะคล้ ายลิ่มเลือด (Artificial clot) มาอุดบริ เวณบาดแผล(35) มีการศึกษาพบว่าไคโตซานที่ มี
มวลโมเลกุลต่า จะส่งผลให้ เซลล์เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มกัน ได้ ดีมากขึ ้น เนื่องจากปริ มาณประจุ
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บวกที่ เหมาะสมของไคโตซาน (36) และกลไกสุด ท้ าย คื อ การกระตุ้น เกล็ ด เลื อ ดให้ ม ายึ ด เกาะ
(Platelet adhesion) บริ เ วณ ที่ เ ป็ นบาดแผล และท าหน้ าที่ ก ระตุ้ นเกล็ ด เลื อ ดอื่ น (Platelet
activation) ให้ มารวมตัวกัน (Platelet aggregation) ซึ่งการกระตุ้นเกล็ดเลือดให้ มารวมตัวกัน จะ
เกิดได้ จากทัง้ 2 กลไก คือ การดูดซึมพลาสมาโปรตีน (Plasma proteins) ของไคโตซาน และการ
กระตุ้นเกล็ดเลือดให้ แสดงไกลโคโปรตีน (Glycoprotein IIb/IIIa) ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเกล็ดเลือดมาก
ขึ ้น(34, 37) โดยกลไกการห้ ามเลือดทัง้ 3 กลไกของวัสดุห้ามเลือดไคโตซานได้ แสดงในภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 แสดงกลไกการห้ ามเลือดของวัสดุห้ามเลือดไคโตซาน
ที่มา: ดัดแปลงจาก Pogorielov MV, Sikora VZ. Chitosan as a hemostatic agent:
current state. European Journal of Medicine. 2015;2(1):24-33.

จากคุณ สมบัติ ต่า ง ๆ ของไคโตซานที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น เช่น ความเข้ า กัน ได้ ทางชี ว ภาพ
ประสิทธิภาพในการห้ ามเลือด และเป็ นสารจากธรรมชาติที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทาให้ ปัจจุบนั ได้ มี
หลายบริษัทได้ ทาการผลิตวัสดุห้ามเลือดไคโตซานออกมาจาหน่ายในท้ องตลาด ซึง่ มีองค์ประกอบ
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และคุณ สมบัติแ ตกต่างกัน ออกไป ทัง้ นี ท้ างคณะผู้วิจัย จึ ง ขอยกตัวอย่า งวัส ดุห้ า มเลื อ ดจาก
ไคโตซาน ดังภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 5 แสดงตัวอย่างวัสดุห้ามเลือดจากไคโตซานที่มีวางจาหน่ายในท้ องตลาด
ที่มา: ดัดแปลงจาก Mercy H, Halim A, Hussein A. Chitosan-derivatives as
hemostatic agents: Their role in tissue regeneration. Regenerative Research.
2012;1(1):38-46.

แอลจิเนต (Alginate)
แ อ ล จิ เน ต เป็ น ส า ร ชี ว ภ า พ (Biomaterial) มี คุ ณ ส ม บั ติ เข้ า กั น ไ ด้ กั บ เซ ล ล์
(Biocompatibility) มี ความเป็ นพิษต่า สามารถสลายได้ เองตามธรรมชาติมี ราคาที่ ต่า และเมื่ อ
สัมผัสนา้ จะมี ลกั ษณะเป็ นเจล (Gelation) ที่ มีโครงสร้ างคล้ ายแมทริ กซ์นอกเซลล์ (Extracellular
matrix) จึ ง เป็ นวัส ดุที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นงานวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว การแพทย์
(Biomedical science) และวิ ศ วกรรมเนื อ้ เยื่ อ (Tissue engineering) ในหลากหลายด้ า น เช่ น
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วัส ดุปิดแผล (Wound dressing) การนายาเข้ าสู่ร่างกาย (Drug delivery) และการสร้ างเนือ้ เยื่ อ
ใหม่ (Tissue regeneration)
แอลจิเนตเป็ นสารโพลิแซ็กคาไรด์สายยาวที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งสกัด โดยใช้ สารละลายที่
มี ฤ ทธิ์ เป็ น ด่าง จากสาหร่ ายทะเลสี น า้ ตาลหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่ง สารเคมี ส่วนใหญ่ ที่ ใช้ คื อ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) สารสกัดที่ได้ จะถูกผสมกับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรื อ แคลเซียม
คลอไรด์ (CaCl2) เพื่อให้ แอลจิเนตตกตะกอน เกิดเป็ นเส้ นใยแอลจิเนต แอลจิเนตที่ได้ จะถูกนาไป
ผ่ า นกรรมวิ ธี เพื่ อ ให้ ส ารเกิ ด ความบริ สุ ท ธิ์ ก่ อ นน าไปใช้ ง านในรู ป โซเดี ย มแอลจิ เนต (Sodium
alginate) หรื อแคลเซียมแอลจิเนต (Calcium alginate) สายโพลิเมอร์ ของแอลจิเนตจะมีประจุลบ
ประกอบด้ วยโมโนเมอร์ 2 ส่ ว น คื อ L-guluronate (G) และ D-mannuronate (M) และเมื่ อ
พิจารณาด้ านโคโพลิ เมอร์ (Copolymer) ของแอลจิเนต จะมี การจัดเรี ยงตัว (Block) 3 แบบ คือ
GG block ซึ่ ง ประกอบด้ วย L-guluronate (G) MM block ประกอบด้ วย D-mannuronate (M)
และ MG block ซึง่ ประกอบด้ วย D-mannuronate (M) และ L-guluronate (G) ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงโมเลกุลของโมโนเมอร์ L-guluronate (G) และ D-mannuronate (M)
ในสารแอลจิเนต
ที่มา: Qin Y. Alginate fibres: an overview of the production processes and
applications in wound management. Polymer international. 2008;57(2):171-80.
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จากการที่แอลจิเนตสามารถสกัดได้ จากสาหร่ ายทะเลสีน ้าตาลหลากหลายสายพันธุ์และ
เป็ นสารโพลิเมอร์ ที่ประกอบด้ วยโมโนเมอร์ 2 ส่วน ทาให้ คณ
ุ สมบัติทางชีวภาพและทางกายภาพ
ของแอลจิเนตขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ฤดูในการเก็บเกี่ยวสาหร่าย(38) สัดส่วนระหว่างโมโนเมอร์
ทัง้ 2 ชนิดในสายโพลิเมอร์ (M/G ratio) โดยสาหร่ายทะเลต่างสายพันธุ์ จะมีสดั ส่วนระหว่างโมโน
เมอร์ ทัง้ 2 ชนิ ดที่ แตกต่างกัน ล าดับการจัดเรี ยงโมโนเมอร์ การกระจายตัวของโมโนเมอร์ และ
น ้าหนักโมเลกุลของแอลจิเนต หากแอลจิเนตมีน ้าหนักโมเลกุลที่มากขึ ้น จะช่วยส่งเสริ มให้ แอลจิ
เนตมีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลที่ดีขึ ้น เช่น เส้ นใยของแอลจิเนตมีความแข็งแรงขึ ้น เป็ นต้ น(39)
จากคุณ สมบัติ ก ารเป็ นโพลิ เมอร์ ที่ มี ค วามชอบน า้ ของแอลจิ เนต ท าให้ แ อลจิ เนตถูก
นามาใช้ ประโยชน์เป็ นวัสดุปิดแผล ด้ วยหลักการที่แอลจิเนตสามารถกักเก็บความชื ้นได้ ดี จึงทาให้
แผลที่ถูกปิ ดด้ วยแอลจิเนตมีความชุ่มชืน้ และจากคุณสมบัติดงั กล่าวยังช่วยดูดซับสารคัดหลั่ง
(Exudate) จากบาดแผลไม่ให้ มีปริ มาณมากจนเกินไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริ มให้ เซลล์
เยื่อบุ (Epithelial cell) สามารถเจริ ญเข้ ามาที่แผลและช่วยทาให้ แผลสมานได้ เร็ วขึน้ นอกจากนี ้
วัสดุปิดแผลจากแคลเซียมแอลจิเนตยังมีคณ
ุ สมบัติในการห้ ามเลือด โดยการทางานของแคลเซียม
ไอออน (Calcium ion) ในวัสดุปิดแผลที่ถูกแลกเปลี่ยนกับโซเดี ยมไอออน (Sodium ion) จากสาร
คัดหลั่งหรื อเลื อดที่ บริ เวณบาดแผล โดยแคลเซียมไอออนจะส่งเสริ ม การทางานของระบบการ
แข็งตัวของเลือด (Coagulation cascade) เนื่องจากแคลเซียมไอออนเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของ
ปั จจัยการแข็งตัวของเลือดที่ 4 (Factor IV) และยังทาหน้ าที่ช่วยกระตุ้นปั จจัยการแข็งตัวของเลือด
ที่ 7 9 และ 10 (Factor VII, IX, X) อีกทังยั
้ งช่วยกระตุ้นเกล็ดเลือดให้ หลัง่ สารสื่อกลาง เพื่อกระตุ้น
การแข็งตัวของเลือดด้ วย (40-42) ดังนัน้ แคลเซียมแอลจิเนตจึงเป็ นสารที่ มีคุณสมบัติทงั ้ ในด้ านการ
ห้ ามเลือดและการสมานแผลไปพร้ อมกัน
ปั จจุบนั มีการนาแคลเซียมแอลจิเนตมาใช้ ประโยชน์ในการห้ ามเลือดและการสมานแผล
มากขึ ้น และได้ มีการผลิตและนามาจาหน่ายในท้ องตลาดในหลากหลายผลิตภัณฑ์ (43) ทังนี
้ ้แต่ละ
ผลิตภัณฑ์ตา่ งมีองค์ประกอบทางเคมี ของแอลจิเนตที่ตา่ งกัน ทาให้ คณ
ุ สมบัติของวัสดุปิดแผลอาจ
ต่ า งกั น ออกไป ทั ง้ นี ก้ ารน าวัส ดุ ดัง กล่ า วมาใช้ งาน จึ ง จ าเป็ นต้ องทราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ส่วนประกอบภายในสาร เพื่อที่ได้ ใช้ ประโยชน์จากวัสดุและสามารถจัดการกับผลข้ างเคียงจากการ
ใช้ งานวัสดุได้ จากตาราง 4 แสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ปิดแผลที่มีสว่ นประกอบจากแอลจิเนต
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ตาราง 3 แสดงตัวอย่างวัสดุปิดแผล (wound dressing) จากแอลจิเนตที่มีวางจาหน่ายใน
ท้ องตลาด
ผลิตภัณฑ์
Algisite M
Algosterile
AlgiDERM
CarraSorb H
Curasorb
Kaltostat
Kalginate
Kaltogel
Comfeel Seasorb
Sorbsan
Sorbalgon
Tegagen

ผู้ผลิต
Smith and Nephew medical
Johnson and Johnson
Bard
Carrington
Kendall
Convatac
DeRoyal
Convatac
Coloplast
Maersk medical
Hartmann
3M Healthcare

เนื่องจากไคโตซานและแคลเซียมแอลจิเนตมีคณ
ุ สมบัตแิ ละกลไกการห้ ามเลือดที่ดี ทาให้ มี
การศึกษาเพื่อผสมสารทัง้ 2 ชนิดเข้ าด้ วยกัน เพื่อพัฒนาวัสดุห้ามเลือดชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ในการห้ ามเลือดมากขึ ้น เช่น มีการพัฒนาวัสดุห้ามเลือดในรูปแบบของฟองน ้าที่มีส่วนผสมของ
ไคโตซาน แคลเซียมแอลจิเนตและสารสกัดจากพืช Bletilla striata พบว่า วัสดุห้ามเลือดชนิดใหม่
นีส้ ามารถส่งเสริ มการหยุดของเลือดได้ ดีในห้ องปฏิบตั ิการ และมีคุณสมบัติเข้ ากับเซลล์ได้ ดี (44)
(Biocompatibility) นอกจากนีไ้ ด้ มีการพัฒนาวัสดุห้ามเลือดในรู ปแบบไฮโดรเจล (Hydrogel) ที่มี
ส่วนประกอบของไคโตซานที่ผ่านปฏิ กิริยา Photocrosslink กับแคลเซียมแอลจิเนต พบว่า วัสดุ
ห้ ามเลื อดดังกล่าวสามารถลดอัตราการตายของสัตว์ ทดลองที่ มี การสูญ เสี ยเลื อดมากได้ และ
สามารถสลายตัวได้ เองตามธรรมชาติ(45)
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วัสดุห้ามเลือดจากอนุพันธ์ ไคโตซาน (Calcium alginate/N-O-carboxymethylchitosan;
CA/NOCC)
Calcium alginate/N-O-carboxymethylchitosan (CA/NOCC) เป็ นวัส ดุห้ ามเลื อ ดจาก
อนุพนั ธ์ ไคโตซาน ที่ถูกคิดค้ นและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สาร
ดัง กล่ า วมี คุณ สมบัติ ที่ ส ามารถละลายน า้ ได้ ดี แ ละมี ป ระจุล บจากหมู่ค าร์ บ อกซิ ล (Carboxyl
functional group) ซึ่ ง ค ล้ าย กั บ ป ระจุ ล บ บ น พื ้น ผิ วข อ งซั บ เอ น โด ที เลี ย ม ค อ ล ล าเจ น
(subendothelial collagen) ที่ผนังของหลอดเลือด คุณสมบัติดงั กล่าวช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการห้ าม
เลื อ ด คื อ กระตุ้ นการท างานของ clotting factor เช่ น clotting factor XII ผ่ า นกระบวนการ
contact activation ทาให้ เริ่ มการทางานของระบบ coagulation cascade ส่งผลให้ เกิดการสร้ าง
ไฟบริ น (Fibrin) ได้ รวดเร็ วขึ ้น นอกจากนี ้ยังเกิดการกระตุ้นการทางานของเกล็ดเลือด โดยประจุลบ
บนสารห้ ามเลื อ ด CA/NOCC ท าให้ พลาสมาโปรตี น (Plasma protein) เช่ น ไฟบริ โ นเจน
(Fibrinogen) และไฟโบรเนคติน (Fibronectin) ยึดเกาะกับพื ้นผิวของซับเอนโดทีเลียมคอลลาเจน
ได้ เร็ วขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการกระตุ้นเกล็ดเลือดให้ สามารถยึดเกาะบริ เวณพื ้นผิวของซับเอนโดทีเลียม
คอลลาเจนได้ อย่างรวดเร็วและส่งเสริมให้ เกิดการสร้ าง Thrombus ในขันตอนต่
้
อไป(21)
จากคุณสมบัติการห้ ามเลือดที่ดีของของวัสดุ CA/NOCC ที่ก่อให้ เกิดการห้ ามเลือดจากทัง้
การกระตุ้น การท างานของเกล็ ด เลื อ ดและการท างานของกลไกการห้ า มเลื อ ด (Coagulation
cascade) ถื อได้ ว่าสารห้ ามเลื อดชนิ ด ดัง กล่าวมี คุณ สมบัติในการห้ ามเลื อดทัง้ ในขัน้ primary
hemostasis และ secondary hemostasis จึงส่งผลให้ เกิดการห้ ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ปั ญ หาการสูญ เสียเลือดทัง้ ระหว่างและหลังการทาหัตถการ ทาให้ เกิดผลการรักษาที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้วัสดุ CA/NOCC ยังได้ ผ่านการทดสอบอื่นๆ ที่บง่ บอกถึงประสิทธิภาพในการห้ าม
เลื อ ดและความปลอดภั ย ในการใช้ งาน เช่ น การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการห้ ามเลื อดใน
ห้ องปฏิ บัติการ พบว่า วัส ดุ CA/NOCC สามารถก่อให้ เกิ ดการแข็งตัวของเลื อดได้ เร็ วกว่ากลุ่ม
ควบคุม และสามารถกระตุ้นการยึดเกาะและทางานของเกล็ดเลือดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (22, 23)
และในระดับสัตว์ทดลอง พบว่า วัสดุ CA/NOCC สามารถหยุดเลือดจากการผ่าตัดหางหนู Wistar
ได้ รวดเร็ วกว่ากลุ่มทดสอบอื่น ส่งผลให้ ปริ มาณการสูญเสียเลือดน้ อยกว่ากลุ่มทดสอบอื่น(22) การ
ทดสอบความเข้ ากันได้ กับเซลล์ไลน์ ไฟโบรบลาสท์ L-929 และเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ จากผิวหนัง
มนุษย์ (Normal human dermal fibroblasts) ในวัสดุ CA/NOCC หลายสัดส่วน และการทดสอบ
การสลายตัวของวัสดุในห้ องปฏิบตั ิการ พบว่า วัสดุ CA/NOCC ในสัดส่วนต่าง ๆ มีความเข้ ากันได้
กับเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ L-929(24, 25) และเซลล์ไฟโบรบลาสท์จากผิวหนังมนุษย์ (25) โดยเซลล์ทงั ้
2 ชนิด มีสณ
ั ฐานวิทยา ความมีชีวิตและความสามารถในการเพิ่มจานวนเซลล์ได้ ตามปกติ และ
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การสลายตัวของวัสดุ CA/NOCC ในห้ องปฏิบตั ิการ พบว่า วัสดุ CA/NOCC สามารถสลายตัวได้
ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ (Phosphate buffered saline; PBS) และสารละลาย PBS
ที่มี ส่วนผสมของ 1 mg/ml Lysozyme และยังพบว่าหากวัสดุ CA/NOCC มี สัดส่วนของ NOCC
มากจะท าให้ วั ส ดุ ส ลายตั ว ได้ เร็ ว ขึ น้ (25) นอกจากนี ว้ ั ส ดุ CA/NOCC ยั ง ผ่ า นการทดสอบ
ประสิทธิภ าพในการห้ ามเลื อดในมนุษย์ พบว่า วัสดุ CA/NOCC สามารถห้ ามเลือดในบริ เวณที่
ได้ รับการผ่าตัดเพื่อรักษาผิวหนังชนิด Split-thickness skin graft ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (26) การ
ทดสอบความระคายเคือง (Irritation) และภาวะภูมิ ไวเกิน (Hypersensitivity) ต่อผิวหนังมนุษ ย์
ของวัสดุ CA/NOCC ทัง้ 2 ชนิด คือ ชนิดที่ใช้ ภายในร่ างกายและชนิดใช้ ภายนอกร่างกาย พบว่า
วัสดุ CA/NOCC ทัง้ 2 ชนิด ไม่ก่อให้ เกิดการระคายเคืองและภาวะภูมิไวเกินต่อผิวหนังมนุษย์ จาก
การทดสอบทังหมด
้
72 ชัว่ โมง(27, 28) และการทดสอบความสามารถในการสลายตัวอย่างสมบรู ณ์
พบว่า วัส ดุ CA/NOCC ชนิดที่ ใช้ ภ ายในร่ างกาย สามารถสลายตัวได้ ในร่ างกายมนุษ ย์ ภ ายใน
ระยะเวลา 3 เดือน และจากการศึกษาชิ ้นเนื ้อทางจุลพยาธิวิทยา พบว่า เนือ้ เยื่อบริ เวณที่ฝังวัสดุ
CA/NOCC ไม่ พ บการตกค้ างของวัส ดุ และไม่ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการอัก เสบหรื อ การต่ อ ต้ านสิ่ ง
แปลกปลอม (27, 46) จากการศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นว่าวัสดุ CA/NOCC มีประสิทธิภาพใน
การห้ ามเลือดและมีความปลอดภัยในการใช้ งาน สามารถนามาใช้ ห้ามเลือดในมนุษย์ได้
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาความเป็ นพิษของวัสดุ CA/NOCC ต่อเซลล์ในช่องปากมนุษย์ ใน
ปี 2020 Pheawphala และคณะ (29) ได้ ทาการศึกษาความเป็ นพิษของวัสดุ CA/NOCC ต่อเซลล์
สร้ างกระดูกจากขากรรไกรมนุษย์ (Primary human alveolar osteoblasts: hAOBs) พบว่า วัสดุ
CA/NOCC ไม่ มี ค วามเป็ น พิ ษ ต่อ เซลล์ ส ร้ างกระดูก จากมนุษ ย์ โดยสัณ ฐานวิ ท ยาของเซลล์ ที่
ทดสอบร่ ว มกั บ วัส ดุห้ ามเลื อ ด มี ลัก ษณะไม่ เปลี่ ย นแปลงไปจากกลุ่ ม ควบคุม ดัง แสดงใน
ภาพประกอบ 7 และ 8 อีกทัง้ เซลล์สร้ างกระดูกยังสามารถมีชีวิต และเพิ่มจานวนเซลล์ได้ ไม่ต่าง
จากกลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าวัสดุห้ามเลือดดังกล่าวมีความเข้ ากันได้ กับเซลล์สร้ างกระดูก
จากมนุษย์
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ภาพประกอบ 7 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์สร้ างกระดูกจากขากรรไกรมนุษย์บน
กระจกกันใส
้ (Cover slip) ในกลุม่ ควบคุม (hAOBs) และกลุม่ ทดสอบที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุห้ามเลือด
CA/NOCC (hAOBs+CA/NOCC) (ลูกศรสีแดง แสดงโครงร่างของเซลล์ (Lamellipodia) ที่ยื่นมา
เกาะกระจกกันใส)
้
ที่มา: Phaewphala K, Kosorn W, Janvikul W, Kitrueangphatchara K, Sricholpech
M. Biocompatibility of a Chitosan-derived Hemostatic Agent with Human Alveolar
Osteoblasts. M Dent J. 2020;40(3):277-88.
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ภาพประกอบ 8 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์สร้ างกระดูกจากขากรรไกรมนุษย์บนผิว
วัสดุห้ามเลือด CA/NOCC (ลูกศรสีฟ้า แสดงโครงร่างขนาดเล็กที่ยื่นออกจากเซลล์ (Filopodia)
ลูกศรสีแดง แสดงไฟบริลขนาดเล็ก (Fibrils) บนเยื่อหุ้มเซลล์)
ที่มา: Phaewphala K, Kosorn W, Janvikul W, Kitrueangphatchara K, Sricholpech
M. Biocompatibility of a Chitosan-derived Hemostatic Agent with Human Alveolar
Osteoblasts. M Dent J. 2020;40(3):277-88.
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หน้ าที่ของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือก (Functions of gingival fibroblast)

ภาพประกอบ 9 หน้ าที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
(Functions of gingival fibroblast)
ที่มา: Chiquet M.(2015) Multiple functions of gingival and mucoperiosteal
fibroblasts in oral wound healing and repair. Periodontology 2000. P. 21.
หน้ าที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก (Functions of gingival fibroblast)(47)
เซลล์ ไฟโบรบลาสท์ (fibroblasts) เป็ น เซลล์ ที่ มี ต้ น กาเนิ ดมาจากเนื อ้ เยื่ อชัน้ มี เซนไคม์
(Mesenchyme) และท าหน้ าที่ ส ร้ างสารองค์ป ระกอบภายนอกเซลล์ (Extracellular matrix) ใน
เนื อ้ เยื่อเกี่ ยวพัน (Connective tissue) ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ ในกระบวนการหายและซ่อมแซมของ
แผล ปั จจุบันพบว่าเซลล์ไฟโบรบลาสท์ที่มาจากเนือ้ เยื่อแตกต่างกัน จะมี คุณ สมบัติของเซลล์ ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งในที่นีจ้ ะกล่าวเฉพาะหน้ าที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกใน
ช่องปากของมนุษย์ (Human gingival fibroblast: HGF) เท่านัน้
เซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อ เหงือกในช่องปากของมนุ ษย์ (Human gingival fibroblast:
HGF) มีความพิเศษต่างจากเซลล์ไฟโบรบลาสท์อื่น ๆ ในร่ างกาย คือ เป็ นเซลล์ที่มีต้นกาเนิดมา
จากเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ เอกโตมี เ ซนไคม์ (Ectomesenchyme) ที่ พัฒ นามาจากนิ ว รั ล เครสต์ (Neural
crest) ต่างจากเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ อื่ น ๆ ในร่ างกายที่ มี ต้ น ก าเนิ ด มาจากเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ มี โซเดิร์ม
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(Mesoderm) นอกจากนี เ้ ซลล์ ไ ฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ กยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ มิ ว โคซั ล
เอพิ ธี เลี ยม (Mucosal epithelium) ที่ มี ก ารพัฒ นามาจากเนื่ อ เยื่ อชัน้ ใน (Endodermal) ต่างกับ
เซลล์ไฟโบรบลาสท์จากผิวหนังที่มีความสัมพันธ์ กับเอพิเ ดอร์ มิส (Epidermis) ที่มีการพัฒ นามา
จากเนื ้อเยื่อชันนอก
้
(Ectodermal)
หน้ าที่หลักและมีความสาคัญของเซลล์ไฟโบรบลาสท์ในกระบวนการหายของแผล คือ การ
ผลิตสารองค์ประกอบภายนอกเซลล์ (Extracellular matrix) เพื่อการซ่อมแซมเนื ้อเยื่อที่ได้ รับความ
เสียหาย อย่างไรก็ตามในภาวะปกติของเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน เซลล์ไฟโบรบลาสท์จะทาหน้ าที่เสมือน
เซลล์ ที่ น อนหลั บ (Sleeper cells) มี ก ารแบ่ ง ตั ว และสั ง เคราะห์ ส ารที่ ช้ า (low mitotic and
biosynthetic activity) ซึ่ ง เซลล์ ไ ฟ โบรบ ลาสท์ จะผลิ ต สารองค์ ป ระกอบภ ายนอกเซลล์
(Extracellular matrix) ใหม่นนจะต้
ั้
องได้ รับการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายนอก นันคื
้ อ การกระตุ้น
จากเกล็ดเลือดซึ่งถูกกระตุ้นให้ ออกมาจากการเกิดบาดแผล ผ่านการทางานของโกรทแฟคเตอร์
(Growth factors) ช นิ ด ต่ า ง ๆ เ ช่ น platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB),
transforming growth factor- (TGF-β), insulin-like growth factor-I (IGF-I), epidermal
growth factor (EGF), basic fibroblast growth factors (bFGF) ผ่ า นสารตัว กลาง (Mediators)
ชนิดต่างๆ เช่น lysophosphatidic acid, protease like urokinase-type plasminogen activator
และผ่านไซโคไคน์ (Cytokine) เช่น platelet factor-4 เป็ นต้ น โดยสารองค์ประกอบภายนอกเซลล์
(Extracellular matrix) ส่วนใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นในกระบวนการหายของบาดแผลช่วงแรก คือ เส้ นใย
คอลลาเจน ชนิ ด ที่ 3 (Collagen type III) และเส้ น ใยคอลลาเจนชนิ ด อื่ น ๆ รวมทัง้ สารจ าพวก
fibronectin, tenascin-C ซึ่งมี ส่ว นช่วยในการยึดติดของเซลล์ ต่างๆ และการเคลื่ อนที่ ของเซลล์
(Cell adhesion and cell migration) และสารจ าพวก hyaluronic acid และ proteoglycans ที่ มี
ส่ ว นช่ ว ยเรื่ อ งการกั ก เก็ บ น า้ ในเนื อ้ เยื่ อ และเมื่ อ กระบวนการหายของแผลด าเนิ น ไปเซลล์
ไฟโบรบลาสท์จะทาหน้ าที่ปรับเปลี่ยนรู ปร่ าง (Remodeling) ของสารองค์ประกอบภายนอกเซลล์
(Extracellular matrix) ให้ มีความแน่นและคงทนมากยิ่งขึ ้น มีการสร้ างหลอดเลือดที่น้อยลง และ
ส่วนประกอบของสารองค์ประกอบภายนอกเซลล์ (Extracellular matrix) จะถูกปรับเปลี่ยนให้ มี
เส้ นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 (Collagen type I) เป็ นส่วนใหญ่ และตามด้ วยเส้ นใยคอลลาเจน ชนิด
ที่ 5 (Collagen type V) และจะพบเส้ นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 3 (Collagen type III) น้ อยลง
เซลล์ไฟโบรบลาสท์ยงั ทาหน้ าที่เสมือนยาม (Sentinel cells) ค่อยดูแลความเรี ยบร้ อยและ
สมดุลของเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน อีกทังยั
้ ง เป็ นเซลล์กลุ่มแรกๆ ที่ตอบสนองต่อการบาดเจ็บและการติด
เชื ้อของเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน โดยหลังจากที่เนื ้อเยื่อเกี่ยวพันได้ รับบาดเจ็บและมีการทาลายของหลอด
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เลือด เกล็ดเลือดจะเข้ ามาทาหน้ าที่ห้ามเลือดและปล่อยสารต่างๆ คือ โกรทแฟคเตอร์ (Growth
factors) และไซโตไคน์ (Cytokines) สารดังกล่าวจะทาหน้ าที่ ก ระตุ้น เซลล์ ภูมิ ค้ ุม กัน (Immune
cells) และเซลล์ไฟโบรบลาสท์ให้ ทางานโดยตรง โดยเซลล์ไฟโบรบลาสท์ที่ถูกกระตุ้นจะหลัง่ สาร
ไซโตไคน์ (Cytokines) เพิ่ม เติม คือ Interleukin-6 (IL-6) และ Interleukin-8 (IL-8) เพื่ อเรี ยกเซลล์
Neutrophils เข้ ามาบริ เวณแผล และในกรณี ที่ มี ก ารติด เชื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากแบคที เรี ยและสาร
จ าพวก Lipopolysaccharide (LPS) ที่ ไ ด้ จ ากผนัง ของเซลล์ ข องแบคที เรี ย (Cell wall) จะเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ เซลล์ไฟโบรบลาสท์ หลั่งสารไซโตไคน์ (Cytokines) คือ IL-6 และ IL-8 เช่นเดียวกัน
การสื่ อสารที่ ซับซ้ อนระหว่างเซลล์ไฟโบรบลาสท์ และเซลล์ ภูมิ ค้ ุม กัน (Immune cells) จะทาให้
สามารถควบคุมกระบวนการอักเสบและส่งเสริ มให้ เกิดกระบวนการหายของแผลในเนือ้ เยื่อได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่ผ่านกระบวนการสัม ผัสกันโดยตรง
(Direct cell to cell contacts) โดยผ่าน CD40 ที่ ผิ วของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ กับ CD40-L บนผิ ว
ของเซลล์ภมู ิค้ มุ กัน
นอกจากนี ้เซลล์ไฟโบรบลาสท์ยงั ทาหน้ าที่ในกระบวนการการหายของแผล ในขันตอนการ
้
หดตัวของบาดแผล ทาให้ ขอบแผลมีขนาดเล็กลง โดยเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ จะเปลี่ยนรู ปร่ างและ
หน้ าที่เป็ นเซลล์ไมโอไฟโบรบลาสท์ (Myofibroblasts) ซึ่งจะมีแขนรอบเซลล์สาหรับหดตัว ยื่นออก
จากตัวเซลล์ และมีการเพิ่มของสาร -smooth muscle actin ภายในเซลล์ โดยกระบวนการนี ้จะ
ถู ก ก ร ะ ตุ้ น โ ด ย ส า ร mediators เ ช่ น lysophosphatidic acid แ ล ะ thrombin ซึ่ ง
lysophosphatidic acid จะทาหน้ าที่ไปกระตุ้น actin ให้ มารวมตัวกันภายในเซลล์และเกิดการหด
ตัว ส่งผลให้ ขอบแผลเริ่ มกระบวนการหดตัว และ thrombin จะส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของเซลล์
ไฟโบรบลาสท์และกระตุ้นให้ เกิดการหดตัวของเส้ นใยคอลลาเจน (Collagen lattices) นอกจากนี ้
ยังมีโกรทแฟคเตอร์ (Growth factors) อีกหลายชนิดที่หลัง่ โดยเซลล์ไฟโบรบลาสท์และทาหน้ าที่
ควบคุมกระบวนการดังกล่าว เช่น platelet-derived growth factor, transforming growth factor, insulin-like growth factor-I และ insulin-like growth factor-II
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สัณฐานวิทยาของเซลล์ ตาย
การตายของเซลล์ (Cell death) คือ การเสื่อมสภาพของเซลล์ที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพ
ปกติ ไ ด้ ประกอบด้ ว ย 2 รู ป แบบ (48) คื อ การตายของเซลล์ อ ย่ า งเป็ นระบบ (Apoptosis) คื อ
กระบวนการตายของเซลล์ที่ถูกควบคุมโดยพันธุกรรมของเซลล์ (Programmed cell death) เป็ น
การตายตามสภาวะการทางานปกติของร่างกาย (Physiologic functions) เพื่อรักษาสมดุลภายใน
ร่างกาย (Homeostatic functions) และการตายของเซลล์โดยทัว่ ไป (Necrosis) ซึ่งเกิดจากพยาธิ
วิทยาของเซลล์ (Pathologic form) เช่น เกิดจากกระบวนการต่อต้ านสิ่งแปลกปลอม หรื อการที่
เซลล์ได้ รับอันตรายจากสารพิษ สิ่งกระตุ้นและสภาวะต่าง ๆ จานวนมากสามารถก่อให้ เกิดการ
ตายของเซลล์ได้ แต่ชนิดของเซลล์ที่ต่างกันจะตอบสนองต่อการตายของสิ่งกระตุ้นหรื อสภาวะที่
ต่างกัน เช่น สาร Corticosteroids จะส่งผลให้ เกิดการตายของเซลล์ Thymocytes แต่เซลล์อื่น ๆ
จะไม่ได้ รับผลกระทบจากสารนี (49)
้ ณ ที่ นี่จ ะเป็ นการศึกษาสัณ ฐานวิทยาของเซลล์ ตายภายใต้
กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง (Light microscope) และกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope: SEM) เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะเซลล์ ตายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ 2 รูปแบบ(48, 50)
การตายของเซลล์ อ ย่างเป็ น ระบบ (Apoptosis) เกิ ดจากการควบคุม ของสารพัน ธุ กรม
(Genetically controlled process) ฮอร์ โมน (Hormones) หรื อโกรทแฟคเตอร์ (Growth factors)
ที่ส่งสัญ ญาณไปสู่เซลล์ เมื่อเซลล์เริ่ มเข้ าสู่กระบวนการตาย (Apoptosis) ลักษณะแรกที่พบการ
เปลี่ยนแปลง คือ การรวมตัวของโครมาติน (Condensation of chromatin) ซึ่งมีรูปร่างพระจันทร์
ครึ่งเสี ้ยว (Crescent) มีสีเข้ ม และอยูท่ ี่ขอบของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ดังแสดงในภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไลน์ HL-60 (Human leukemia cell) ภายใต้ กล้ อง
จุลทรรศน์แบบใช้ แสง (light microscope) เมื่อได้ รับสารเคมีและพบการตายเซลล์ทงแบบ
ั้
apoptosis และ necrosis (A: apoptosis, N: necrosis)
ที่มา: Samali A, Gorman AM, Cotter TG. Apoptosis-the story so far. Experientia.
1996;52(10):933-41.

เซลล์ มีการหดตัว (Shrinkage) ซึ่งเกิ ดขึน้ แทบทันที หลังจากที่ นิวเคลี ยสของเซลล์มี การ
เปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากความผิ ด ปกติ ข องระบบขนส่ ง ไอออนที่ เ ยื่ อ หุ้ มเซลล์ (Na+-K+-Clcotransporter system) ทาให้ ของเหลวภายในเซลล์ออกนอกเซลล์ จากการหดตัวของเซลล์ทาให้
เซลล์ที่อยู่ใกล้ กนั ไม่สมั ผัสกัน เซลล์มีขนาดเล็กลง แต่มีลกั ษณะอัดแน่นมากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงที่
เยื่ อหุ้ม เซลล์ ไม่พ บไมโครวิล ไล (Microvilli) และพบการบวมออกของเยื่ อ หุ้ม เซลล์ (Blebbing)
เซลล์ที่หดตัวจะเริ่ มมีการบิดตัวและมีการกระจุกตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ (Pinch) เพื่อปิ ดรูเยื่อหุ้มเซลล์
ที่แตกออก ดังภาพประกอบ 11
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ภาพประกอบ 11 ก แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์กล้ ามเนื ้อเรี ยบจากหลอดเลือดเอออร์ ตามนุษย์
(Human arotic smooth muscle cell) ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope: SEM) พบลักษณะการบวมออกของเยื่อหุ้มเซลล์ (Blebing)
ข แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์หนู rat-1/myc-ER ภายใต้ กล้ อง SEM พบ
ลักษณะการบวมของของเยื่อหุ้มเซลล์ (Blebing)

ที่มา ก: Allen RT, Hunter WJ, Agrawal DK. Morphological and biochemical
characterization and analysis of apoptosis. Journal of Pharmacological and
Toxicological Methods. 1997;37(4):215-28.
ที่มา ข: Formigli L, Papucci L, Tani A, Schiavone N, Tempestini A, Orlandini G,
et al. Aponecrosis: morphological and biochemical exploration of a syncretic process of
cell death sharing apoptosis and necrosis. Journal of cellular physiology.
2000;182(1):41-9.

นิวเคลียสของเซลล์จะแตกออกเป็ นชิ ้นของโครมาตินที่อดั แน่นอยู่ภายในเยื่อ หุ้มนิวเคลียส
เมื่อกระบวนการตายของเซลล์ดาเนินต่อไป การบวมของเยื่อหุ้มเซลล์ จะมีขนาดใหญ่ขึ ้น มีรูปทรง
ไข่ห รื อ กลม แยกออกมาจากตัว เซลล์ ภายในประกอบด้ วยชิ น้ ส่ว นของนิ ว เคลี ย สที่ แ ตกออก
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(Nuclear fragments) ซึ่ ง เรี ย กลัก ษณะเช่น นี ว้ ่า Apoptotic bodies ดัง ภาพประกอบ 12 ซึ่ ง ใน
ช่วงแรก Apoptotic bodies ถื อเป็ นโครงสร้ างที่ยงั ไม่เกิดการแตกออก (Intact structures) ทาให้
การย้ อมสีเซลล์ (Vital dyes) ไม่สามารถย้ อมสี Apoptotic bodies ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเยื่อหุ้ม
เซลล์ จะแตก (Membrane rupture) สี ย้อมเซลล์ ก็จะสามารถซึม ผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ได้ เหตุการณ์
ดังกล่าวที่เกิดกับ Apoptotic bodies เรี ยกว่า Secondary necrosis(50)

ภาพประกอบ 12 แสดงลักษณะของ Blebings และ Apoptotic bodies
ที่มา: https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Cell_disassembly_
during_apoptosis#cite_note-fn1-1
การตายของเซลล์ โดยทั่วไป (Necrosis) เกิ ดจากพยาธิ สภาพของเซลล์ หรื อเซลล์ ได้ รับ
อัน ตรายจากสิ่ ง กระตุ้น ภายนอก ส่ว นมากมัก เกิ ด ขึน้ พร้ อมกัน เป็ น กลุ่ม เซลล์ และจะกระตุ้น
กระบวนการอัก เสบของร่ างกาย การพร่ อ งพลัง งาน (ATP depletion) ภายในเซลล์ เป็ น ปั จ จัย
สาคัญที่ทาให้ เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา นอกจากนี ้การเพิ่มปริ มาณของแคลเซียม
ไอออน (Ca2+) ภายในของเหลวภายในเซลล์ (Cytosol) จะส่ ง ผลให้ เกิ ด การสลายตั ว ของ
ฟ อ ส ฟ อ ลิ พิ ด (Phospholipid) แ ล ะ โป รตี น โค รงส ร้ างข อ งเซ ล ล์ (Cytoskeletal protein)
นอกเหนื อ จากการท างานของเอนไซม์ ฟ อสฟ อลิ เ พ ส (Phospholipases) และโปรติ เ อส
(Proteases)(48, 50) การตายของเซลล์แบบ necrosis มีลักษณะเด่น คือ การทาลายความสมบูรณ์
ของเยื่อหุ้มเซลล์ ทาให้ เยื่อหุ้มเซลล์ขาดคุณสมบัติการเป็ นเยื่อเลือกผ่าน (Selective membrane
permeability) ทาให้ เซลล์มีลกั ษณะบวม (Swelling) ซึง่ ต่างจากการตายของเซลล์แบบ apoptosis
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ที่เซลล์มีลักษณะหดตัว หลังจากนัน้ จะเกิดการสลายตัวของออร์ แกเนลล์ ลักษณะของโครมาติ
นภายในนิวเคลียสมีการอัดแน่น ขนาดเล็ก รู ปร่างไม่เป็ นระเบียบ และมีขอบไม่ชดั เจน เมื่อเซลล์
บวมมากขึน้ เยื่อหุ้มเซลล์จะแตกออก (Cell lysis) เกิดการปลดปล่อยองค์ประกอบภายในเซลล์สู่
แมทริ กซ์นอกเซล์ (Extracellular matrix) ซึ่งองค์ประกอบของเซลล์ตายที่ถกู ปลดปล่อยออกมาจะ
ส่งผลให้ เกิดการตายของเซลล์อื่นต่อไป นอกจากนีย้ งั กระตุ้นให้ เกิดกระบวนการอักเสบที่บริ เวณ
ดังกล่าวด้ วย (Inflammatory response) จากตาราง 4 ได้ เปรี ยบเทียบลักษณะการตายของเซลล์
ทัง้ 2 รูปแบบ(50)
ตาราง 4 แสดงลักษณะต่าง ๆ ของเซลล์ในกระบวนการตายของเซลล์
การตายของเซลล์แบบapoptosis

การตายของเซลล์แบบ
necrosis
ลักษณะการเกิด
เกิดแบบกระจาย หรื อพบเป็ นเซลล์ เกิดพร้ อมกันเป็ นกลุ่ม เนื ้อเยื่อมี
เดี่ยว
การถูกทาลาย
ไซโตรพลาสซึม
หดตัว (Shrinkage) มีการสูญเสีย บวมออก (swelling) ออร์ แ กน
ของเหลวภายในเซลล์ เซลล์อดั แน่น เนลล์มีการบวมออก
นิวเคลียส
พบการอัดแน่นของโครมาติน อยูท่ ี่ โค ร ม า ติ น มี ข น า ด เล็ ก ล ง
ขอบของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ต่อมา
นิ วเค ลี ย ส มี ข อ บ ไม่ ชั ด เจ น
นิวเคลียสจะแตกออกเป็ นชิ ้นเล็ก
ต่ อ มาพ บ การสลายตั ว ของ
(fragments)
นิวเคลียส (lysed)
เยื่อหุ้มเซลล์
มีการบวมออกของเยื่อหุ้มเซลล์
พบการสลายตั ว ของเยื่ อ หุ้ ม
(blebbing)
เซ ล ล์ แ ล ะ ก า รรั่ ว อ อ ก ข อ ง
องค์ประกอบภายในเซลล์
การสลายตัวของดีเอนเอ เกิดผ่านการกระตุ้นของสาร
เกิดผ่านกระบวนการย่อยสลาย
(DNA breakdown)
พันธุกรรม (gene activation)
(degradation)
ก า ร ต อ บ ส น อ ง ข อ ง ไม่กระตุ้นกระบวนการอักเสบ
กระตุ้นกระบวนการอักเสบ
เนื ้อเยื่อ
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จากการตายของเซลล์ ทัง้ รู ปแบบของ apoptosis และ necrosis ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ เกิด
กระบวนการดังกล่าว คือ ชนิดของสิ่งกระตุ้น (Type) และความรุนแรง (Intensity) เมื่อเซลล์ได้ รับ
สิ่งกระตุ้นที่มีความรุ นแรงต่า เซลล์จะมีความสามารถในการปรับตัวเพื่ อให้ มีชีวิตรอดในสภาวะ
ใหม่ แต่หากชนิดและความรุนแรงของสิ่งกระตุ้นมีมากขึ ้น เซลล์จะเกิดกระบวนการตายโดยการ
กระตุ้นจากสารภายในเซลล์ เอง (Apoptosis) เพื่ อตอบสนองต่อสารพิษ และถ้ าสิ่งกระตุ้น นัน้ มี
ความรุ น แรงมากขึน้ อี ก หรื อ สิ่ ง กระตุ้น นัน้ มี ก ารท าลายเซลล์ อ ย่างรุ น แรงฉับ พลัน เซลล์ จ ะไม่
สามารถปรับตัวได้ ทนั ในการหลัง่ สารสัง่ ให้ เซลล์ตนเองตาย ทาให้ เกิดการตายของเซลล์แบบที่เซลล์
ไม่สามารถควบคุมได้ เรี ยกว่าการตายแบบ necrosis(48) ดังแสดงในประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 แสดงปัจจัยเรื่ องความรุนแรงของสารพิษที่มีผลต่อการตายของเซลล์
ที่มา: Samali A, Gorman AM, Cotter TG. Apoptosis-the story so far. Experientia.
1996;52(10):933-41.
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การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์เมื่อได้ รับสารพิษ (Morphological
cell changes due to chemical toxicity)(51) โดยทัว่ ไปเซลล์ไฟโบบลาสท์จะมีลกั ษณะแบนยาว มี
การแผ่เป็ นรูปสี่เหลี่ยมหรื อสามเหลี่ยมอยูท่ ี่พื ้นจานเลี ้ยงเซลล์(52) ดังแสดงในประกอบ 14

ภาพประกอบ 14 ภาพ SEM ก แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ (HF 19: human
fetal lung fibroblast) ข แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์จากเอ็นยึดปริทนั ต์มนุษย์
(Human PDL fibroblast) ที่ถกู เลี ้ยงภายใต้ สภาวะปกติ
ที่มา ก: Al-Nazhan S, Spangberg L. Morphological cell changes due to chemical
toxicity of a dental material: An electron microscopic study on human periodontal
ligament fibroblasts and L929 cells. Journal of Endodontics. 1990;16(3):129-34.
ที่มา ข: Hunter A, Archer CW, Walker PS, Blunn GW. Attachment and
proliferation of osteoblasts and fibroblasts on biomaterials for orthopaedic use.
Biomaterials. 1995;16(4):287-95.

แต่เมื่อเซลล์ได้ รับสารพิษ ลักษณะรูปร่างของเซลล์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง
ต่อสภาวะที่เปลี่ยนไป โดยลัก ษณะที่พบได้ บอ่ ย คือ เซลล์มีการหดตัวเป็ นทรงกลมหรื อรี มีการยื่น
โครงร่างที่สนลง
ั ้ มีการแยกตัว (Cell detachment) ออกจากพื ้นจานเลี ้ยงเซลล์ ทาให้ โครงร่างเซลล์
ไม่มีการสัมผัสกันกับเซลล์ข้างเคียง และเมื่อเซลล์ได้ รับสารพิษที่นานขึ ้นหรื อสารพิษมีความเข้ มข้ น
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มากขึ ้น เยื่อหุ้มเซลล์จะมีการบวมออก (Blebbing) ซึ่งเป็ นลักษณะการกาจัดสารพิษออกจากเซลล์
ดังแสดงในภาพประกอบ 15 และหากเซลล์ยงั คงอยู่ในสารพิษและไม่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สภาวะใหม่ได้ จะส่งผลให้ เซลล์ตายในที่สดุ

ภาพประกอบ 15 ก ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ L-929 เมื่อได้ รับ
สารพิษ เซลล์ยงั คงรูปทรงกระสวย แต่พบการบวมออกของเยื่อหุ้มเซลล์(Blebbing)
ข ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ L-929 เมื่อได้ รับสารพิษ เซลล์มี
ลักษณะหดกลมและมีการบวมออกของเยื่อหุ้มเซลล์(Blebbing)
ที่มา: Al-Nazhan S, Spangberg L. Morphological cell changes due to chemical
toxicity of a dental material: An electron microscopic study on human periodontal
ligament fibroblasts and L929 cells. Journal of Endodontics. 1990;16(3):129-34.
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินงานตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. ขันตอนการทดลอง
้
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
เซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกที่ผ่านการคัดแยกมาจากเนื ้อเยื่อเหงือก จากผู้ที่ให้ ความ
ยินยอมตนและเก็บไว้ ในคลังเก็บเซลล์ ซึ่งได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม สาหรับ
พิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC-154/2562X
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
เลือกเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกโดยการสุ่ม 3-5 เซลล์ไลน์ (Cell line) เลือกเซลล์ที่
เพาะเลี ้ยงได้ ในรุ่นที่ 3-8
ขัน้ ตอนการทดลอง
1. การเตรี ยมวัสดุห้ามเลือดจากอนุพันธ์ ไคโตซาน (CA/NOCC)
วัส ดุ ห้ ามเลื อ ดจากอนุ พั น ธ์ ไ คโตซาน (CA/NOCC) ได้ รั บ การอนุ เคราะห์ จ ากศู น ย์
เทคโนโลยี โลหะและวัส ดุแห่ง ชาติ (National metal and materials technology center: MTEC)
ซึ่งมี วิธีการเตรี ยม ดัง นี ้ เทสารละลายคาร์ บอกซี เมธิ ลไคโตซานร้ อยละ 2.5 (นา้ หนัก/ปริ ม าตร)
(2.5% N, O-CarboxymethylChitosan: NOCC) ป ริ ม าณ 0.5 กรั ม และโซ เดี ย มแอลจิ เ น ต
(Sodium Alginate: SA) ปริ มาณ 2.0 กรัม ในน ้า 100 มิลลิลิตร จากนัน้ นาสารละลายที่ผสมแล้ ว
เทลงแบบหล่อ (Mold) และน าสารละลายไปแช่แ ข็ง และท าให้ แห้ ง ด้ วยเครื่ อ งฟรี ซ ดรายเออร์
(Freeze dryer) จะได้ วสั ดุมี ลักษณะเป็ นแผ่นคล้ ายฟองนา้ จากนัน้ นาวัสดุมาแช่ในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride 10% wt.) เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากการแช่วสั ดุในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ ตัววัสดุจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion) ระหว่างโซเดียมไอออน (Na+) ใน
โซเดียมแอลจิเนต กับแคลเซียมไอออน (Ca2+) ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ เกิดเป็ นวัสดุที่มี
องค์ ประกอบของแคลเซี ยมแอลจิ เนตและคาร์ บ อกซี เมธิ ล ไคโตซานในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดย
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น ้าหนัก (80/20: CA/NOCC) จากนันท
้ าความสะอาดวัสดุด้วยน ้าสะอาดและทาให้ แห้ งอีกครัง้ ด้ วย
เครื่ อ งฟรี ซ ดรายเออร์ น าวัส ดุ ที่ ไ ด้ มาตัด เป็ นชิ น้ ตามการใช้ งาน คื อ ตัด เป็ นวงกลมขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร และ10 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร และนาวัสดุไปอบฆ่าเชือ้ โดย
วิธีการอบแก๊ สเอธิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) และนาไปใช้ งาน

ภาพประกอบ 16 แสดงวัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์ไคโตซาน (CA/NOCC) ขนาด 6 และ
10 มิลลิเมตร
2. การเพาะเลีย้ งเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือก
ทาการเก็บเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกจากเนื ้อเยื่อเหงือก (Gingival tissue) บริเวณ
ฟั นกรามแท้ ซี่ที่ 3 ที่ปราศจากฟั นผุ การอักเสบและการติดเชือ้ ซึ่งได้ รับการผ่าตัดนาฟั นออก ใน
ผู้ ป่ วยที่ มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ มี โ รคประจ าตั ว ที่ ค ลิ นิ ก ศั ล ยกรรมช่ อ งปาก ชั น้ 4 คณ ะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภายใต้ ความยินยอมของผู้ ป่ วย โดยเนือ้ เยื่ อ
เหงือกจะถูกตัดออกมาจากเหงือกที่อยู่บริ เวณคอฟั นและเหงือกส่วนเกินหลังจากทาการเย็บปิ ด
แผล จากนัน้ นาเนือ้ เยื่อเหงือกที่ได้ มาล้ างด้ วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ (Phosphate
buffered saline; PBS) จานวน 2 ครัง้ แล้ วนามาเลี ย้ งในอาหารเลี ย้ งเซลล์ ดีเ อ็ม อี เอ็ม (DMEM;
Dulbecco Modified Eagle’s Medium high glucose) ที่ มี ฟี ทั ล โบวายซี รั ม ร้ อยละ 10 (10%
Fetal Bovine Serum; FBS), กลูตามีน 2 มิลลิโมลาร์ ( 2 mM L-Glutamine), เพนนิซิลลิน 100IU
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร (100 IU Penicillin), สเตร็ ป โตมั ย ซิ น 100 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร (100µg/ml
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Streptomycin) และแอมโฟเทอริ ซิ น บี 5 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร (5 µg/ml Amphotericin B)
ภายใต้ ต้ อู บที่มีความชืน้ และก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 5 (5% CO2) ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส การขยายจานวนเซลล์จะทาโดยการถ่ายเซลล์ (Subculture) ที่เจริ ญเต็มจานเลี ้ยงเซลล์สู่
จานเลี ้ยงเซลล์ใหม่ในอัตราส่วน 1:5 โดยใช้ เอนไซม์ทริ ปซิน-อีดีทีเอร้ อยละ 0.25 (0.25% TrypsinEDTA)
3. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือกด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM)
การศึก ษาสัณ ฐานวิท ยาของเซลล์ ไ ฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ กด้ วยกล้ อ งจุล ทรรศน์
อิ เล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) หลัง จากที่ ไ ด้ เลี ย้ งเซลล์
ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อเหงื อกเพี ยงอย่างเดียวและร่ วมกับวัสดุห้ามเลื อดจากอนุพันธ์ ไคโตซาน
(CA/NOCC) โดยตรง (GF+CN) โดยกลุ่ม ควบคุม (Control) คือกลุ่ม ที่ เลีย้ งเซลล์ ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือกกับอาหารเลี ้ยงเซลล์เพียงอย่างเดียว และทาการทดสอบใน 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 3
และ 7 โดยมี ขัน้ ตอนโดยย่อ ดัง นี ้ แยกเซลล์ ไ ฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ กออกจากกัน โดยใช้
เอนไซม์ ท ริ ปซิ น -อี ดีทีเอ ร้ อยละ 0.25 (0.25% Trypsin-EDTA) วางกระจกกัน้ ใส (Cover slip) ที่
ผ่านการฆ่าเชื ้อแล้ ว ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร ลงในหลุมที่จะหว่านเซลล์ไฟโบรบลาสท์
เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ ก ในกลุ่ ม การทดสอบ GF+CN ให้ วางวัส ดุท ดสอบขนาดเส้ น ผ่ า ศูน ย์ ก ลาง 10
มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ลงบนกระจกกัน้ ใสในจานเลี ้ยงเซลล์ก่อนการหว่านเซลล์ลงในจาน
เลี ้ยงเซลล์ จากนันนั
้ บจานวนเซลล์ และหว่านลงในจานเลี ้ยงเซลล์แบบ 24 หลุม โดยแต่ละหลุมจะ
มี จ านวนเซลล์ เ ท่ า กั บ 6x104 เซลล์ ในอาหารเลี ย้ งเซลล์ DMEM/10% FBS ปริ ม าณ 1,000
ไมโครลิตร ทาการทดสอบ 2 ชุดการทดสอบ ตามระยะเวลาที่นาเซลล์มาศึกษาสัณฐานวิทยา คือ
ศึกษาสัณ ฐานวิทยาเซลล์ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่อเหงื อกที่ ผ่านการเลี ย้ งร่ วมกับ วัสดุ CA/NOCC
โดยตรง ในวั น ที่ 3 และวั น ที่ 7 จากนั น้ น าจานเลี ย้ งเซลล์ เข้ าตู้ อบที่ มี ค วามชื น้ และก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 5 (5% CO2) ที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในชุดการทดสอบวันที่ 7
ทาการเลี ้ยงและเปลี่ยนอาหารเลี ้ยงเซลล์ จานวน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เมื่อครบกาหนดวันทดสอบ นา
เซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อเหงื อ กมาล้ างด้ วยฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ ซ าไลน์ (Phosphate buffered
saline; PBS) จานวน 2 ครัง้ จากนันท
้ าการคงสภาพ (Primary fixation) เซลล์ที่อยู่บนแผ่นกระจก
กั น้ ใสด้ วยกลู ต ารั ล ดี ไ ฮด์ ใ นน า้ กลั่น ร้ อยละ 2.5 (2.5% Glutaraldehyde) แช่ ไ ว้ 4 ชั่ ว โมง ณ
อุณหภูมิห้อง หลังจากนันล้
้ างด้ วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละ 5 นาที ตามด้ วย
การทาให้ ชิ ้นงานเกิดการคายน ้า (Dehydration) ด้ วยเอทานอล (Gradient ethanol) ที่ค่อย ๆ เพิ่ม
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ความเข้ ม ข้ นจากร้ อยละ 25, 50, 75 และ 100 ปริ ม าณ 500 ไมโครลิ ต ร ขัน้ ตอนละ 10 นาที
ต า ม ล า ดั บ จ า ก นั ้น ท า ใ ห้ ตั ว อ ย่ า ง แ ห้ ง ด้ ว ย ส า ร เค มี เฮ ก ซ ะ เม ธิ ล ได ไซ ล า เซ น
(Hexamethyldisilazane: HDMS) โดยเติ ม สารเคมี นี ใ้ ห้ พ อท่ ว มชิ น้ ตัว อย่ า ง แช่ ไ ว้ ในตู้ดูด ควัน
(Fume hood) ที่ อุณ หภูมิ ห้อง จนชิน้ ตัวอย่างแห้ งสนิท แล้ วนาไปเคลื อบทองด้ วยเครื่ องเคลื อบ
อัตโนมัติ (Auto fine coater) จากนันน
้ าชิ ้นตัวอย่างไปส่องภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) ถ่ายรูปและนามาวิเคราะห์ลกั ษณะของเซลล์
ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกและวัสดุ CA/NOCC ตามระยะเวลาที่ทาการทดสอบ
4. การทดสอบความมีชีวิตของเซลล์ และอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ ไฟโบร
บลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือก
การทดสอบความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อ
เหงือก หลังจากที่ได้ เลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียงอย่างเดียวและร่วมกับวัสดุห้าม
เลื อ ดจากอนุพัน ธ์ ไ คโตซาน (CA/NOCC) ทัง้ 2 สภาวะ คื อ การเลี ย้ งเซลล์ แ บบสัม ผัส กับ วัส ดุ
CA/NOCCโดยตรง (GF+CN) และเลี ย้ งกับ สารสกัด (Extract) จากวัส ดุ CA/NOCC ในอาหาร
เลี ย้ งเซลล์ (GF+CNE) โดยกลุ่ม ควบคุม (Control) คื อ กลุ่ม ที่ เลี ย้ งเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ
เหงือกกับอาหารเลี ้ยงเซลล์เพียงอย่างเดียว การเตรี ยมสารสกัด (Extract) จากวัสดุ CA/NOCC ใน
อาหารเลี ย้ งเซลล์ จะเตรี ยมในอัตราส่วน อาหารเลี ย้ งเซลล์ (Culture medium) 1 มิ ลลิลิต ร ต่อ
วัส ดุ CA/NOCC ขนาด 6 มิ ล ลิ เมตร จ านวน 1 ชิ น้ แล้ ว น าไปแช่ในตู้อ บที่ มี ค วามชื น้ และก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ร้ อยละ 5 (5% CO2) ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยมีขนตอนการทดสอบมี
ั้
ดังนี ้ แยกเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกออกจากกันโดยใช้ เอนไซม์ทริปซิน -อีดีทีเอ ร้ อยละ 0.25
(0.25% Trypsin-EDTA) ในกลุ่มการทดสอบ GF+CN ให้ วางวัสดุทดสอบขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
6 มิ ล ลิ เมตร หนา 1 มิ ล ลิ เมตร ลงในจานเลี ย้ งเซลล์ ก่ อ นการหว่านเซลล์ ล งในจานเลี ย้ งเซลล์
จากนันนั
้ บจานวนเซลล์ และหว่านลงในจานเลี ้ยงเซลล์แบบ 24 หลุม โดยแต่ละหลุมจะมีจานวน
เซลล์เท่ากับ 2x104 เซลล์ ในอาหารเลีย้ งเซลล์ DMEM/10% FBS ปริ มาณ 1,000 ไมโครลิตร ทา
การทดลองซ ้าแต่ละกลุ่มการทดสอบจานวน 2 หลุม และทาการทดสอบ 3 ชุดการทดสอบ ตาม
ระยะเวลาที่นาเซลล์มาทดสอบความมีชีวิตและการเพิ่มจานวนเซลล์ คือ ทดสอบความมีชีวิตและ
การเพิ่มจานวนเซลล์วนั ที่ 1, 3 และวันที่ 6 จากนันน
้ าจานเลี ้ยงเซลล์เข้ าตู้อบที่มีความชื ้นและก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ร้ อยละ 5 (5% CO2) ที่ อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง
เพื่อให้ เซลล์ยึดติดกับจานเลี ้ยงเซลล์ ในวันต่อมาให้ เปลี่ยนอาหารเลี ้ยงเซลล์ในกลุ่มการทดสอบ
GF+CNE ด้ วยสารสกัด (Extract) ที่สกัดจากวัสดุ CA/NOCC ปริ มาณ 1,000 ไมโครลิตร ทาการ
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วัดความมี ชีวิตของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่อเหงื อกด้ วยการทดสอบเอ็ม ที ที (MTT assay; [3(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5 Diphenyltetrazoliumbromide]) โด ย ล ะ ล า ย ผ ง เอ็ ม ที ที ใ น
ฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ ซ าไลน์ (Phosphate buffered saline; PBS) ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
มิลลิลิตร แล้ วนาสารละลายเอ็มทีทีผสมกับอาหารเลีย้ งเซลล์ดีเอ็มอีเอ็ม (DMEM) ที่ไม่มีซีรัม ใน
อัตราส่วน 10:100 ไมโครลิตร นาไปเติมลงในหลุมจานเลี ้ยงเซลล์ หลุมละ 550 ไมโครลิตร จากนัน้
นาเข้ าตู้อบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 120 นาที หลังจากนันดู
้ ดสารละลายดังกล่าว
ออกจากหลุมเลีย้ งเซลล์ เติมสาร Dimethyl sulfoxide (DMSO) ลงไปในหลุมเลีย้ งเซลล์ หลุมละ
500 ไมโครลิตร ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ ภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที บนเครื่ องเขย่าสารละลาย (Rocking motion)
เพื่อละลายผลึกฟอร์ มาซาน (Formazan) แล้ วนาไปวัดปริ มาณการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
550 นาโนเมตร เพื่ อประเมิ น ความมี ชี วิ ต ของเซลล์ โดยใช้ เครื่ องไมโครเพ ลทรี ดเดอร์
(Asys UVM340 Microplate reader) และนาผลการทดสอบมาคานวณอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์
และนามาคานวณเป็ นร้ อยละโดยเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม (% Control) และทาการทดสอบ
ความมีชีวิตและการเพิ่มจานวนเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อเหงือกในวัน ทดสอบที่ 3 และ 6 ด้ วย
การทดสอบเอ็มทีที (MTT assay) เช่นเดียวกัน (53)
5. การทดสอบการตายของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือกด้ วยวิธีการย้ อมติด
สีทริปแพนบลู (Trypan blue exclusion dye)
การทดสอบการตายของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ กโดยวิธี ก ารย้ อ มติด สี ท ริ ป
แพนบลู (Trypan blue exclusion dye) หลังจากที่ได้ เลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียง
อย่างเดียวและร่ วมกับวัสดุห้ามเลื อดจากอนุพันธ์ ไคโตซาน (CA/NOCC) ทัง้ 2 สภาวะ คือ การ
เลี ย้ งเซลล์แบบสัม ผัสกับวัส ดุ CA/NOCC โดยตรง (GF+CN) และเลี ย้ งกับสารสกัด (Extract) ที่
สกัดจากวัสดุ CA/NOCC ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ (GF+CNE) โดยกลุ่มควบคุม (Control) คือ กลุ่มที่
เลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกกับอาหารเลี ้ยงเซลล์เพียงอย่างเดียว การเตรี ยมสารสกัด
(Extract) จากวัส ดุ CA/NOCC ในอาหารเลี ย้ งเซลล์ ท าในอัต ราส่ว นเช่น เดี ย วกับ การทดสอบ
ข้ างต้ น โดยมีขนตอนโดยย่
ั้
อ ดังนี ้ ทาการแยกเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกออกจากกันโดยใช้
เอนไซม์ทริปซิน-อีดีทีเอ ร้ อยละ 0.25 (0.25% Trypsin-EDTA) ในกลุ่มการทดสอบ GF+CN ให้ วาง
วัสดุทดสอบขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ลงในจานเลีย้ งเซลล์ก่อนการ
หว่านเซลล์ลงในจานเลี ้ยงเซลล์ จากนัน้ นับจานวนเซลล์และหว่านลงในจานเลีย้ งเซลล์แบบ 24
หลุม โดยแต่ละหลุมมีจานวนเซลล์ 2x104 เซลล์ ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM/10% FBS ปริ มาตร
1,000 ไมโครลิตร หลังจากนันน
้ าจานเลี ้ยงเซลล์ เข้ าตู้อบที่มีความชื ้นและก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
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ร้ อยละ 5 (5% CO2) ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ เซลล์ยึดติดกับจาน
เลี ย้ งเซลล์ ในวันต่อมาให้ เปลี่ ยนอาหารเลีย้ งเซลล์ ในกลุ่ม การทดสอบ GF+CNE ด้ วยสารสกัด
(Extract) ที่สกัดจากวัสดุ CA/NOCC ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ ปริ มาณ 1,000 ไมโครลิตร ทาการเลี ้ยง
เซลล์และเปลี่ยนอาหารเลี ้ยงเซลล์ 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ทงกลุ
ั ้ ม่ ควบคุมและกลุ่มทดสอบ หลังจากเลี ้ยง
เซลล์เป็ นระยะเวลา 14 วัน ให้ ทดสอบการตายของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อเหงือกโดยวิธีการ
ย้ อมติดสีทริปแพนบลู ดังนี ้ ในกลุ่มการทดสอบ GF+CN ให้ นาวัสดุ CA/NOCC ออกทิ ้ง จากนันให้
้
ทาการแยกเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อเหงือกออกจากกันโดยใช้ เอนไซม์ทริ ปซิน -อีดีทีเอ ร้ อยละ
0.25 (0.25% Trypsin-EDTA) ปริ มาณ 200 ไมโครลิตร หลังจากเซลล์หลุดออกจากพื ้นจานเลี ้ยง
เซลล์ ให้ เติมอาหารเลี ้ยงเซลล์ DMEM/10% FBS ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร ผสมอาหารเลี ้ยงเซลล์
ให้ เข้ ากันแล้ วดูดสารละลายเซลล์ใส่หลอดเก็บ (Eppendorf) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นาเซลล์ไปปั่ น
เหวี่ ยงด้ วยเครื่ องปั่ น เหวี่ ยง (Microcentrifuge) ที่ อุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส 5000 รอบต่อนาที
เป็ น เวลา 2 นาที จากนัน้ ดูด อาหารเลี ย้ งเซลล์ ส่ว นบนออกโดยไม่ก ระทบกระเทื อ นเซลล์ ที่ อ ยู่
ส่วนล่าง ปริมาณ 200 ไมโครลิตร ผสมสารละลายเซลล์ที่เหลือให้ เข้ ากัน จากนันท
้ าการย้ อมสีทริ ป
แพนบลู โดยการดูดสารละลายที่ มี เซลล์ ปริ ม าณ 50 ไมโครลิตรและสารสี ท ริ ปแพนบลู (0.4%
Trypan blue exclusion dye) ปริ ม าณ 50 ไมโครลิ ต ร ผสมให้ เข้ า กั น และรอเป็ นเวลา 3 นาที
จากนั น้ ดู ด สารละลายเซลล์ ที่ ผ่ า นการย้ อมติ ด สี มานั บ เซลล์ ผ่ า นเครื่ อง มื อนั บ เซลล์
(Hemocytometer) โดยนับเซลล์จาก 4 ช่องที่มมุ ของเครื่ องมือนับเซลล์ ทาการบันทึกจานวนเซลล์
ทังหมดและจ
้
านวนเซลล์ที่ย้อมติดสีฟ้าเข้ ม ของแต่ละกลุ่มการทดสอบ โดยเซลล์ที่ย้อมติดสีฟ้าเข้ ม
หมายถึงเซลล์ตาย และนามาคานวณเป็ นร้ อยละของเซลล์ที่ติดสีฟ้าเข้ ม (% Blue cell) ของแต่ละ
กลุม่ หลังจากนันน
้ าค่าดังกล่าวมาคานวณเป็ นร้ อยละเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุม (% Control)
6.การศึกษาระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลีย้ งเซลล์ ไฟโบร
บลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือก (Calcium Ion concentration measurement)
การศึกษาระดับความเข้ ม ข้ น ของแคลเซี ยมไอออนในอาหารเลี ย้ งเซลล์ ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือก (Culture medium) หลังจากที่ได้ เลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียงอย่าง
เดียวและร่วมกับวัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์ไคโตซาน (CA/NOCC) โดยตรง (GF+CN) นอกจากนี ้
ได้ การศึกษาระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในสารสกัดจากวัสดุ CA/NOCC ในอาหาร
เลี ้ยงเซลล์ โดยปราศจากการเลี ้ยงเซลล์ (CNE) โดยทาการเก็บอาหารเลี ย้ งเซลล์ในวันที่ 1, 3 และ
6 หลังการเลี ้ยงเซลล์ เพื่อนาไปทดสอบระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน โดยมีขนตอนโดย
ั้
ย่อ ดังนี ้ แยกเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกออกจากกันโดยใช้ เอนไซม์ทริ ปซิน -อีดีทีเอ ร้ อยละ
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0.25 (0.25% Trypsin-EDTA) วางวัสดุ CA/NOCC ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลาง 6 มิ ลลิเมตร หนา 1
มิลลิเมตรลงในจานเลี ้ยงเซลล์ก่อนการหว่านเซลล์ ในกลุ่มทดสอบ GF+CN ส่วนในกลุ่มทดสอบ
CNE ให้ วางวัสดุ CA/NOCC ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตรลงในจานเลี ้ยง
เซลล์เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องหว่านเซลล์ จากนันนั
้ บจานวนเซลล์ และหว่านลงในจานเลี ้ยงเซลล์
แบบ 24 หลุ ม โดยแต่ ล ะหลุ ม จะมี จ านวนเซลล์ เท่ า กั บ 2x104 เซลล์ ในอาหารเลี ย้ งเซลล์
DMEM/10% FBS ปริ มาณ 1,000 ไมโครลิตร หลังจากนันน
้ าจานเลี ้ยงเซลล์เข้ าตู้อบที่มีความชืน้
และก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ร้ อยละ 5 (5% CO2) ที่ อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น เวลา 24
ชัว่ โมง เพื่อให้ เซลล์ยึดติดกับจานเลี ้ยงเซลล์ ทาการเก็บอาหารเลี ้ยงเซลล์ (Culture medium) ตาม
วันที่กาหนด คือ วันที่ 1, 3 และ 6 แล้ วนามาวิเคราะห์ระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนใน
อาหารเลี ย้ งเซลล์ ผ่ า นชุด ทดสอบระดับ ความเข้ มข้ นของแคลเซี ย มไอออน (QuantiChrom
Calcium assay kit) โดยนาอาหารเลี ้ยงเซลล์ปริ มาณ 5 ไมโครลิตร ของแต่ละการทดสอบหยดลง
จานเลี ้ยงเซลล์แบบ 96 หลุม และเติมสารทาปฏิกิริยาในชุดทดสอบปริ มาณ 200 ไมโครลิตร เขย่า
เบา ๆ ให้ เข้ ากัน รอเป็ นเวลา 3 นาที ที่อณ
ุ หภูมิห้อง แล้ วนาไปวัดปริ มาณการดูดกลืนแสงที่ค วาม
ยาวคลื่ น 612 นาโนเมตร เพื่ อ ประเมิ น ระดับ ความเข้ มข้ น ของแคลเซี ย มไอออน โดยเครื่ อ ง
ไมโครเพลทรี ดเดอร์ (Asys UVM340 Microplate reader) และทาการทดสอบระดับความเข้ มข้ น
ของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์ในวันทดสอบที่ 3 และ 6 เช่นเดียวกัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประเมินและวิเคราะห์สณ
ั ฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก จากการส่อง
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM)
2. ประเมิ นความมี ชี วิตและอัตราการเพิ่ม จานวนเซลล์ของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ
เหงื อ ก จากปริ ม าณการดูด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 550 นาโนเมตร ในการทดสอบเอ็ ม ที ที
(MTT assay)
3. ประเมิ น การตายของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อก จากการย้ อ มสี ด้ วยสี ท ริ ป
แพนบลู (Trypan Blue dye exclusion test)
4.ประเมินระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน จากปริ มาณการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่ น 612 นาโนเมตร จากการทดสอบผ่านชุดวัดระดับ ความเข้ ม ข้ นของแคลเซี ยมไอออน
(Calcium assay kit)
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สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ทางสถิ ติโดยใช้ โปรแกรม GraphPad Prism 8.4.0 ในระบบปฏิ บัติการวินโดว์
(Windows) ทาการทดสอบการแจกแจงปกติ (Normality test) โดยใช้ Shapiro-Wilk Test และใช้
One-way ANOVA วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% โดยทาการทดลองซ ้าอย่างน้ อย 5 ครัง้ เพื่อแสดงถึงความสามารถในการทาซ ้า
(Reproducibility) และความถูกต้ องในการแปลผลการทดลอง
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
จากการวิจยั เพื่อทดสอบความเป็ นพิษและความเข้ ากันได้ ของวัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์
ไคโตซานในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยนา้ หนัก (80/20: CA/NOCC) ต่อเซลล์ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อ
เหงื อ ก ( Human gingival fibroblast) ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การทดสอบวัส ดุห้ า มเลื อ ดจากอนุพัน ธ์
ไคโตซานต่อเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกตามระเบียบ วิธีการและขันตอน
้
เพื่อให้ งานวิจยั นี ้
บรรลุกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

สัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
ความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
การตายของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกโดยวิธีการย้ อมติดสีทริปแพนบลู
ระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน

สัณฐานวิทยาของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือก (Cell morphology)
การศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก หลังจากการทดสอบด้ วย
การเลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียงอย่างเดียวและร่วมกับวัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์
ไคโตซาน (CA/NOCC) โดยตรง ในระยะเวลาการทดสอบ 2 ช่วงเวลา คือ วันทดสอบที่ 3 และวันที่
7 ด้ วยวิธีการส่องกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope:
SEM) พบว่า วัสดุ CA/NOCC มีลกั ษณะเป็ นรูพรุนขนาดเล็ก คล้ ายฟองน ้า โดยขนาดของรู พรุนมี
ขนาดประมาณ 100-200 ไมโครเมตร และเมื่อวันทดสอบผ่านไป ลักษณะของวัสดุห้ามเลือดใน
การทดสอบวันที่ 7 จะมีขนาดรูพรุนที่เล็กลง เนื่องจากโครงสร้ างของรูพรุน มีการยุบตัวลงแสดงให้
เห็นถึงการย่อยสลายของวัสดุเมื่อเวลาผ่านไป ดังแสดงในภาพประกอบ 17
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ภาพประกอบ 17 ภาพ SEM แสดงลักษณะของวัสดุห้ามเลือด CA/NOCC ในการทดสอบวันที่ 3
(รูป ก-ค) และวันที่ 7 (รูป ง-ฉ) ที่กาลังขยาย X100, X250, X500 ตามลาดับ

ในการทดสอบการเลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียงอย่างเดียวและร่วมกับวัสดุ
CA/NOCC โดยตรง พ บว่ า ในวั น ที่ 3 ของการทดสอบ กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ มี การเลี ย้ งเซลล์
ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อเหงือกเพียงอย่างเดียว เซลล์มีรูปทรงกระสวย (Fusiform cell) ผิวเรี ยบ มี
การยื่นโครงร่ าง (lamellipodia) ออกมาเพื่อยึดติดผิวกระจก ส่วนวันที่ 7 ของการทดสอบ เซลล์มี
ความหนาแน่นมากขึ ้น และเซลล์ยงั คงมีรูปทรงกระสวย (Fusiform cell) มีผิวเรี ยบ และมีการยื่น
โครงร่าง (lamellipodia) ออกมาเพื่อยึดติดผิวกระจกเช่นเดิม ดังแสดงในภาพประกอบ 18
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ภาพประกอบ 18 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในกลุม่
ควบคุมบนกระจกกันใส
้ (Cover slip) ในการทดสอบวันที่ 3 (รูป ก-ค) และวันที่ 7 (รูป ง-ฉ) ที่
กาลังขยาย X500, X1000, X5000 ตามลาดับ

ส่วนเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุ CA/NOCC โดยตรง พบว่า ใน
วันที่ 3 ของการทดสอบ เซลล์มี การยึดติดที่ ผิวกระจกรอบ ๆ วัสดุม ากกว่าอยู่ในรู พ รุ นของวัสดุ
เซลล์มีความหนาแน่นน้ อยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม เซลล์มีรูปทรงกระสวยและมีการยื่น
โครงร่างออกมานอกตัวเซลล์เพื่อยึดติดผิวกระจก ที่ผิวเซลล์มีลกั ษณะขรุขระไม่เรี ยบ และที่เยื่อหุ้ม
เซลล์ มี ก ารบวมหรื อ เป็ นตุ่ม ขนาดเล็ ก (Blebs) ส่ ว นในวัน ที่ 7 ของการทดสอบ พบว่ า เซลล์
ส่วนมากยังคงยึดติดที่ผิวกระจกรอบ ๆ ตัววัสดุมากกว่าอยูใ่ นรูพรุนของวัสดุ เซลล์มีความหนาแน่น
มากขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับวันที่ 3 ของการทดสอบ แต่มีความหนาแน่นน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม เซลล์มีรูปทรงกระสวยและมีการยื่นโครงร่างออกมานอกตัวเซลล์ ที่ผิวเซลล์มีลกั ษณะ
ขรุ ขระไม่เรี ยบ และที่เยื่อหุ้มเซลล์มี การบวมเป็ นตุ่ม (Blebs) มากขึน้ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับวันที่ 3
ของการทดสอบ ดังแสดงในภาพประกอบ 19
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ภาพประกอบ 19 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในกลุม่
ทดสอบที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุห้ามเลือด CA/NOCC บริเวณกระจกกันใส
้ (cover slip) รอบวัสดุ ใน
การทดสอบวันที่ 3 (รูป ก-ค) และวันที่ 7 (รูป ง-ฉ) ที่กาลังขยาย X500, X1000, X5000 ตามลาดับ

ในการทดสอบการเลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกร่วมกับวัสดุ CA/NOCC โดยตรง
พบว่า ในวันที่ 3 ของการทดสอบ เซลล์ที่อยู่บนผิวของวัสดุจะมีจานวนน้ อย มักพบเป็ นเซลล์เดี่ยว
ไม่อยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ เซลล์มีรูปร่างเป็ นทรงกลมหรื อทรงรี มีการยื่นโครงร่างขนาดเล็ก (Filopodia)
ออกมานอกตัวเซลล์ ที่ ผิ วเซลล์ มี ลักษณะขรุ ขระไม่เรี ยบ และที่ เยื่ อหุ้ม เซลล์ มี การบวมเป็ นตุ่ม
ออกมา (blebings) ในวันที่ 7 ของการทดสอบ เซลล์ที่อยูบ่ นผิวของวัสดุ จะมี จานวนน้ อยลง มักอยู่
เป็ นเซลล์เดี่ยว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นทรงกลมหรื อทรงรี มีการยื่นโครงร่ างขนาดเล็ก (Fibrils) ออกมา
นอกตัวเซลล์ ที่ผิวเซลล์มีลกั ษณะขรุขระไม่เรี ยบ และที่เยื่อหุ้มเซลล์มีการบวมเป็ นตุม่ ออกมามาก
ขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับวันที่ 3 ของการทดสอบ ดังแสดงในภาพประกอบ 20

46

ภาพประกอบ 20 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในกลุม่
ทดสอบที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุห้ามเลือดจากอนุพนั ธ์ไคโตซาน บริเวณผิววัสดุ ในการทดสอบวันที่ 3
(รูป ก-ค) และวันที่ 7 (รูป ง-ฉ) ที่กาลังขยาย X500, X1000, X5000 ตามลาดับ

ความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ ของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือก (Cell
Viability and Cell Proliferation)
การทดสอบความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อ
เหงือก ด้ วยวิธีการทดสอบเอ็มทีที (MTT assay) จากการเลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อเหงือ ก
เพี ย งอย่า งเดี ย วและร่ ว มกับ วัส ดุ CA/NOCC ในวัน ทดสอบวัน ที่ 1, 3 และ 6 จากการทดสอบ
ทัง้ หมด 5 ชุด พบว่า กลุ่ม ควบคุม (Control) และกลุ่ม ทดสอบที่ มี ก ารเลี ย้ งเซลล์ ร่ วมกับ วัส ดุ
CA/NOCC ทัง้ 2 สภาวะ คือ 1) กลุ่ม ทดสอบที่มี การเลีย้ งเซลล์ร่วมกับการวางวัสดุ CA/NOCC
โดยตรง (GF+CN) และ 2) กลุม่ ทดสอบที่มีการเลี ้ยงเซลล์ร่วมกับสารสกัดจากวัสดุ CA/NOCC ใน
อาหารเลี ้ยงเซลล์ (GF+CNE) พบว่าเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกมีชีวิตและมีความสามารถ
ในการเพิ่มจานวนเซลล์เมื่อเวลาผ่านไป โดยในกลุ่มควบคุม เซลล์จะมีความสามารถในการเพิ่ม
จานวนมากที่สดุ ส่วนในกลุ่มทดสอบทัง้ 2 กลุ่ม พบว่า เซลล์มีความมีชีวิตและมีความสามารถใน
การเพิ่มจานวน (proliferative ability) ใกล้ เคียงกัน แต่ความมีชีวิตของเซลล์ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมในวันการทดสอบเดียวกัน โดยกราฟเส้ นแสดงความมีชีวิตของกลุ่มทดสอบทัง้ 2
กลุ่ม เริ่ ม แสดงความมีชีวิตของเซลล์ที่ น้อยกว่ากลุ่มควบคุมตังแต่
้ วันทดสอบวันที่ 3 และเห็นชัด
มากขึ ้นในวันทดสอบที่ 6 ดังภาพประกอบ 21 และอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ (proliferation rate)

47
สามารถคานวณได้ จากความชัน (slope analysis) ของค่าความมี ชีวิตของเซลล์ (cell viability)
จากการทดสอบวันที่ 1 ถึง 6 และคานวณเป็ นร้ อยละของกลุ่มควบคุม (%Control) โดยอัตราการ
เพิ่มจานวนเซลล์ ของกลุ่มทดสอบ GF+CN และ GF+CNE มีค่าร้ อยละ คือ 85 และ 79 ของกลุ่ม
ควบคุมตามลาดับ โดยค่าดังกล่าวมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P-value ของกลุ่ม
การทดสอบ GF+CN และ GF+CNE เท่ากับ 0.0006 และ <0.0001 ตามลาดับ) ดังภาพประกอบ
22

ภาพประกอบ 21 กราฟเส้ นแสดงตัวแทนจากการทดสอบความมีชีวิต (Cell viability) ของเซลล์
ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก 1 ชุดการทดสอบ พบว่าเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกมี
ความสามารถในการเพิ่มจานวนเซลล์เมื่อเวลาผ่านไป ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดสอบ ใน
วันที่ 1, 3 และ 6 (GF: gingival fibroblast, CN: CA/NOCC, CNE: CA/NOCC Extract)
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ภาพประกอบ 22 กราฟแท่งแสดงอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
(Proliferation rate) ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดสอบ จากการทดสอบทังหมด
้
5 ชุด (*** :
P-value= 0.0006, **** : P-value < 0.0001, GF: gingival fibroblast, CN: CA/NOCC, CNE:
CA/NOCC Extract)

การตายของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงือกโดยวิธีการย้ อมติดสีทริปแพนบลู (Trypan
blue dye exclusion test)
การศึก ษาการตายของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อเหงื อ ก ด้ วยวิธี ก ารย้ อมด้ วยสี ท ริ ป
แพนบลู (Trypan blue dye exclusion test) โดยเซลล์ที่ย้อมติดสีฟ้าเข้ มหลังการทดสอบ หมายถึง
เซลล์ตายหรื อเซลล์ที่กาลังจะตาย ด้ วยหลักการที่สีย้อมสามารถเข้ าสู่ภายในเซลล์ผา่ นเยื่อหุ้มเซลล์
ของเซลล์ที่ตายแล้ ว และเข้ าไปจับกับโปรตีนภายในเซลล์ ในการทดสอบนี ้ได้ ทดสอบกับการเลี ้ยง
เซลล์ ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียงอย่างเดียวและร่ วมกับวัสดุ CA/NOCC ทัง้ 2 สภาวะ คือ
การเลี ้ยงเซลล์แบบสัมผัสกับวัสดุ CA/NOCC โดยตรง (GF+CN) และเลีย้ งกับสารสกัดจากวัสดุ

49
CA/NOCC ในอาหารเลี ย้ งเซลล์ (GF+CNE) โดยทดสอบการตายของเซลล์ ในวันที่ 14 ของการ
เลี ้ยงเซลล์ ทาการทดสอบทังหมด
้
5 ชุด ผลการทดสอบพบว่า มีจานวนเซลล์ตายในทุกกลุ่มการ
ทดสอบ เมื่ อนาค่าดังกล่าวมาคานวณเป็ นร้ อยละเซลล์ ตายต่อกลุ่ม ควบคุม (%Control) พบว่า
กลุ่มทดสอบที่มีการเลี ้ยงเซลล์ร่วมกับวัสดุ CA/NOCC ทัง้ 2 สภาวะ คือ GF+CN และ GF+CNE
พบจ านวนเซลล์ ต ายโดยเฉลี่ ยสูง กว่ากลุ่ม ควบคุม ที่ ร้อยละ 134 และ 177 ตามล าดับ โดยค่า
ดังกล่าวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดังภาพประกอบ 23

ภาพประกอบ 23 กราฟแท่งแสดงจานวนเซลล์ตาย ในการทดสอบวันที่ 14 ทาการคานวณ
เปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมและคานวณเป็ นร้ อยละ (%Control) ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่
ทดสอบ จากการทดสอบทังหมด
้
5 ชุด (GF: gingival fibroblast, CN: CA/NOCC, CNE:
CA/NOCC Extract)
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ระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน(Calcium Ion concentration measurement)
จากการศึกษาระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือก (Culture medium) หลังจากที่ได้ เลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกเพียงอย่าง
เดียวและร่ วมกับวัสดุ CA/NOCC โดยตรง โดยทดสอบอาหารเลีย้ งเซลล์ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ
เหงือกในวันที่ 1 3 และ 6 พบว่า ระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ย้ งเซลล์ใน
กลุ่มควบคุม มีค่า 1.66 mM ในวันที่ 1 มีคา่ 1.65 mM ในวันที่ 3 และ 1.67 mM ในวันที่ 6 ในขณะ
ที่ระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์ ในกลุ่มทดสอบที่มีการเลีย้ งเซลล์
ร่ วมกับ วัส ดุ CA/NOCC โดยตรง (GF+CN) มี ค่า 2.63 mM ในวัน ที่ 1 มี ค่า 2.93 mM ในวัน ที่ 3
และมี ค่ า 1.93 mM ในวัน ที่ 6 นอกจากนี ค้ ณะผู้ วิ จัย ยัง ได้ ท าการวัด ระดับ ความเข้ มข้ น ของ
แคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์ ที่แช่กบั วัสดุห้ามเลือด CA/NOCC โดยที่ไม่มีการเลี ้ยงเซลล์
(CNE) พบว่า มี ค่า 2.34 mM ในวันที่ 1 มี ค่า 2.42 mM ในวัน ที่ 3 และมี ค่า 1.75 mM ในวันที่ 6
จากการทดสอบจะเห็นว่าระดับ ความเข้ ม ข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลีย้ งเซลล์ ในการ
ทดสอบวันที่ 6 ของกลุม่ GF+CN และ CNE มีคา่ ลดลง เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนอาหารเลี ้ยงเซลล์
และเติมอาหารเลี ้ยงเซลล์ใหม่เข้ าไป ทาให้ ปริ มาณแคลเซียมไอออนที่วดั ได้ ในวันที่ 6 เป็ นส่วนที่
วัส ดุปลดปล่อยออกมาใหม่ ต่างจากกลุ่ม ควบคุม ที่ มี ระดับ แคลเซียมไอออนใกล้ เคียงกันทัง้ 3
ช่วงเวลาทดสอบ ถึงแม้ จะมีการเปลี่ยนอาหารเลี ้ยงเซลล์ใหม่ในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้คณะผู้วิจยั ได้ ทา
การวัดระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์ (culture medium) เพื่อเป็ นค่า
พื ้นฐาน มีคา่ 1.42 mM โดยผลการทดสอบทังหมดได้
้
แสดงในภาพประกอบ 24
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ภาพประกอบ 24 กราฟแท่งแสดงระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน (Ca2+ concentration)
ในอาหารเลี ้ยงเซลล์ ในวันทดสอบที่ 1 3 และ 6 (GF: gingival fibroblast, CN: CA/NOCC, CNE:
CA/NOCC Extract)
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บทที่ 5
อภิปรายผล สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวัสดุทางการแพทย์เพื่อนามาใช้ งานกับมนุษย์ การประเมิน
ประสิทธิภาพและการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อลดผลข้ างเคียงจาก
การใช้ งานให้ น้อยที่สดุ ความสามารถในการระบุถึงความเป็ นพิษหรื ออันตรายจากผลิตภัณฑ์ และ
ผลพลอยได้ ของผลิตภัณฑ์ (By-product) รวมถึงการประมาณการความเสี่ยงจากการใช้ ผลิตภัณฑ์
เป็ นเรื่ องที่ต้องทดสอบก่อนนามาใช้ งานในมนุษย์ (54) โดยการทดสอบความเข้ ากันได้ และความเป็ น
พิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity test) เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการพัฒนาวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
และสามารถนามาต่อยอดเพื่ อใช้ งานกับมนุษย์ได้ อย่างปลอดภัย (55) นอกจากนีก้ ารทดสอบขัน้
พื ้นฐานกับเซลล์ยงั ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒ นาวัสดุ รวมถึงการลดการใช้ สัตว์ทดลองและใช้
สัตว์ทดลองอย่างปลอดภัย(56) การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ สามารถนาเซลล์ไลน์ (Cell lines)
หรื อ เซลล์ จ ากมนุ ษ ย์ โ ดยตรง (Target primary cells) มาใช้ ในการทดสอบ เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ตอบสนองของเซลล์ต่อผลิตภัณฑ์ ทังในแง่
้
ของการเปลี่ยนแปลงการทาหน้ าที่ของเซลล์ (Cellular
functions) หรื อความชีวิตของเซลล์ (Cell viability) ในหลากหลายแง่มุม เช่น สัณฐานวิทยาของ
เซลล์ การเพิ่ม จานวนเซลล์ การยึดเกาะของเซลล์ และการตายของเซลล์ (55) ในการพัฒ นาวัสดุ
CA/NOCC ก็เช่นเดียวกัน ทางคณะผู้วิจยั ได้ ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและประสิทธิภาพการห้ า ม
เลือดทางห้ องปฏิบตั ิการ(21) และได้ ทดสอบความเข้ ากันได้ และความเป็ นพิษต่อเซลล์ พบว่า วัสดุ
ห้ ามเลือดดังกล่าวไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ไลน์ ไฟโบรบลาสท์ L-929(24) และมีประสิทธิภาพการ
ห้ า มเลื อ ดที่ ดี อี ก ทัง้ ได้ มี ก ารทดสอบในระดับ สัต ว์ ท ดลองและมนุ ษ ย์ พบว่า วัส ดุ CA/NOCC
สามารถห้ ามเลือดได้ ดี(26, 57) ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังมนุษย์ ไม่ก่อให้ เกิดการแพ้ ตอ่ ผิวหนังมนุษย์
(28)
และสามารถย่อยสลายได้ เองในร่ างกายมนุษย์ภายในระยะเวลา 3 เดือน(46) และเพื่อพัฒ นา
วัสดุ CA/NOCC ให้ สามารถใช้ งานได้ ในช่องปากได้ การทดสอบความเข้ ากันได้ และความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ที่คดั แยกมาจากเนื ้อเยื่อในช่องปากจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ทางคณะผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาความ
เข้ ากันได้ ของวัสดุ CA/NOCC กับเซลล์สร้ างกระดูกจากขากรรไกรมนุษย์ พบว่า เซลล์สร้ างกระดูก
มีความเข้ ากันได้ กบั วัสดุห้ามเลือดชนิดดังกล่าว คือ เซลล์สร้ างกระดูกมีสณ
ั ฐานวิทยาและความมี
ชีวิตที่ใกล้ เคียงกับกลุม่ ควบคุม(29) แต่ทงนี
ั ้ ้ภายในช่องปากประกอบด้ วยเซลล์หลากหลายชนิด และ
เซลล์ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่อเหงื อกถื อเป็ นหนึ่งในเซลล์ในช่องปากที่ มี โอกาสสัมผัสกับวัสดุห้าม
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เลือดดังกล่าว ดังนันการทดสอบความเป็
้
นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกจึงเป็ นขันตอน
้
หนึง่ ในการพัฒนาวัสดุห้ามเลือดชนิดนี ้ให้ สามารถนาไปใช้ ในช่องปากต่อไป
จากการศึกษาสัณฐานวิทยาเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก ที่ ได้ ทาการทดสอบร่วมกับ
วั ส ดุ CA/NOCC ภายใต้ กล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด (SEM) พบว่ า เซลล์
ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกที่ยดึ เกาะภายในผิวของวัสดุห้ามเลือด มีลกั ษณะกลมและหดตัว ไม่มี
การยื่ นโครงร่ างมายึดเกาะที่ ผิ ววัสดุ และเซลล์ มี ความหนาแน่นน้ อย มักอยู่เป็ นเซลล์ เดี่ ยว ไม่
รวมตัวกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งไม่สอดคล้ องกับผลการทดสอบก่อนหน้ านี ้ที่ศึกษาความเข้ ากันได้ ของวัสดุ
ห้ ามเลือดชนิดดังกล่าวกับเซลล์ไลน์ ไฟโบรบลาสท์ L-929 พบว่า เซลล์ไลน์ ดงั กล่าวสามารถยึด
เกาะและเพิ่มจานวนเซลล์ได้ ดีในวัสดุ CA/NOCC ที่มีการผสมสัดส่วนระหว่างแคลเซียมแอลจิเนต
และคาร์ บอกซีเมธิลไคโตซานในหลายสัดส่วน (25) ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลมาจากชนิดของเซลล์ที่แตกต่าง
กัน ทาให้ การตอบสนองของเซลล์ตอ่ วัสดุตา่ งกัน(58, 59) นอกจากนี ้เซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
ยังมีเยื่อหุ้มเซลล์ไม่เรี ยบ มีตมุ่ หรื อการบวมของเยื่อหุ้มเซลล์ (Blebs) และมีการยื่นเส้ นใยขนาดเล็ก
(Fibrils) ออกจากเซลล์ ซึ่งไม่พบลักษณะดังกล่าวในเซลล์กลุ่มควบคุม โดยการแสดงออกของตุ่ม
หรื อ การบวมของเยื่ อ หุ้ มเซลล์ สามารถบ่ง ชี ไ้ ด้ ถึ ง เซลล์ นัน้ ได้ รั บ สารพิ ษ หรื อ เซลล์ ก าลัง ตาย
(Apoptosis)(60-63) ในขณะที่การยื่นเส้ นใยขนาดเล็กของเซลล์ บ่งชี ้ถึงเซลล์กาลังกาจัดสารพิษออก
จากเซลล์(64) เมื่อพิจารณาสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในวัสดุห้ามเลือด ใน
วันที่ 3 และวันที่ 7 ของการทดสอบ พบว่า ลักษณะของเซลล์ มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้ อย คือ ที่
เยื่อหุ้มเซลล์มีการบวมเป็ นตุม่ ออกมามากขึ ้นในวันทดสอบที่ 7 ขณะที่สณ
ั ฐานของเซลล์อื่น ๆ เช่น
เซลล์ มีลักษณะกลมและหดตัว ไม่มีการยื่นโครงร่ างมายึดเกาะที่ ผิววัสดุ มีเยื่อหุ้มเซลล์ไม่เรี ยบ
ขรุขระ ยังคงมีลกั ษณะเดิม และเซลล์มีความหนาแน่นน้ อยเช่นเดิม ไม่มีการยึดเกาะของเซลล์เพิ่ม
มากขึ ้น
การศึกษาความมี ชี วิต และการเพิ่ ม จ านวนเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อ ก ที่ เลี ย้ ง
ร่วมกับวัสดุ CA/NOCC โดยใช้ วิธีทดสอบเอ็มทีที (MTT assay)(65) ซึง่ เป็ นวิธีการทดสอบความเป็ น
พิษต่อเซลล์ขนต้
ั ้ น ที่มีวิธีการเรี ยบง่าย แต่มีความไว (Sensitivity) ในการทดสอบ รวมทังสามารถ
้
ในการท าซ า้ ได้ ดี (Reproducibility)(66) โดยหลัก การของเอ็ ม ที ที คื อ ทดสอบการท างานของ
ไม โท ค อ น เด รี ย (Mitochondria) ภ าย ใน เซ ล ล์ ที่ มี ชี วิ ต ซึ่ ง จ ะมี เอ็ น ไซ ม์ ดี ไฮ โด รจิ เน ส
(Dehydrogenase) ที่ ส ามารถตัด วงแหวนเททราโซล (Tetrazole ring) ให้ ได้ ผ ลึ ก ฟอร์ ม าซาน
(Formazan)(56) ในการดูอตั ราการเพิ่มจานวนเซลล์ (Proliferation rate) สามารถคานวณได้ จากค่า
ความชัน (slope analysis) ของความมี ชีวิตของเซลล์ (Cell viability) จากการทดสอบวันที่ 1 ถึง
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วัน ที่ 6 และค านวณเป็ น ร้ อยละของกลุ่ม ควบคุม (%Control) โดยผลการศึก ษาอัต ราการเพิ่ ม
จ านวนเซลล์ ไ ฟโบรบลาสท์ เ นื อ้ เยื่ อ เหงื อ ก ที่ เลี ย้ งร่ ว มกับ วัส ดุ CA/NOCC ทัง้ 2 สภาวะ คื อ
GF+CN และ GF+CNE มีคา่ เท่ากับ 85 และ 79 ตามลาดับ ซึ่งอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ดงั กล่าว
มี ค่า ลดลงอย่ า งมี นัย ส าคัญ เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม ควบคุม โดยผลการทดสอบดัง กล่ า วมี ค วาม
สอดคล้ องกับ การทดสอบสัณ ฐานวิทยาของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ เนื อ้ เยื่ อ เหงื อก ที่ บ่งชี ว้ ่าวัส ดุ
CA/NOCC มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก
การศึกษาการตายของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก ที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุ CA/NOCC
ด้ วยการย้ อมสีท ริ ปแพนบลู ซึ่งเป็ นการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์ที่ใช้ ม าเป็ นเวลานาน (67) มี
วิธีการทดสอบค่อนข้ างแม่นยา สามารถทาได้ ง่าย รวดเร็ ว มีราคาไม่แพง (68) และสามารถแปลผล
การทดสอบได้ ชดั เจน หากสามารถควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบได้ ดี (69, 70) โดยหลักการของ
การย้ อมสีทริ ปแพนบลู คือ สีทริปแพนบลูสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ในเซลล์ที่ตายหรื อกาลังจะตาย
ได้ และเข้ าไปจับกับโปรตีนภายในเซลล์ (71) ทาให้ เซลล์ดงั กล่าวแสดงผลเป็ นเซลล์สีฟ้าเข้ มภายใต้
การส่องกล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง จากการศึกษานี ้ พบว่าในวันที่ 14 ของการทดสอบ พบเซลล์
ตายทุกกลุ่มการทดสอบ โดยกลุ่มทดสอบที่ทาการเลี ้ยงเซลล์ร่วมกับวัสดุ CA/NOCC ทัง้ 2 สภาวะ
มีจานวนเซลล์ตายโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุม่ ควบคุม แต่คา่ ดังกล่าวไม่มีความแตกต่างทางสถิติ จากผล
การทดสอบ พบว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ากว้ าง ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากเซลล์ที่นามาทดสอบ
เป็ นเซลล์ที่เพาะเลีย้ งจากเนื อ้ เยื่ อมนุษย์ ที่ต่างบุคคลกัน ทาให้ การตอบสนองของเซลล์ ต่อวัสดุ
ออกมาต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการทดสอบนี ้ มีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของ
เซลล์ ความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ที่ลดลงในเซลล์ ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือก ที่
ทดสอบร่วมกับวัสดุ CA/NOCC ซึง่ แสดงถึงผลกระทบในเชิงลบของวัสดุที่มีตอ่ เซลล์อย่างชัดเจน
จากการคิดค้ นและพัฒนาวัสดุ CA/NOCC วัสดุห้ามเลือดชนิดดังกล่าวมีองค์ประกอบทาง
เคมี 2 ส่วน คือ คาร์ บอกซีเมธิลไคโตซาน (N,O-Carboxymethylchitosan) ซึง่ เป็ นอนุพนั ธ์หนึ่งของ
สารไคโตซาน และแคลเซียมแอลจิเนต (Calcium alginate) ที่เกิดขึ ้นระหว่างขันตอนการผลิ
้
ตจาก
การแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างโซเดียมไอออนและแคลเซียมไอออน (22, 25) ของสารแอลจิเนต ซึ่ง
องค์ประกอบทางเคมีของสารทัง้ 2 ชนิดมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ดี เหมาะสมในการนามาพัฒนาเป็ นสารห้ าม
เลือดเฉพาะที่ กล่าวคือ คาร์ บอกซีเมธิลไคโตซาน มีคุณสมบัติในการเข้ ากันได้ กับเซลล์ได้ ดี ไม่มี
ความเป็ นพิษ สามารถย่อยสลายเองได้ ตามธรรมชาติ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มการหายของแผล จาก
คุ ณ สมบั ติ ก ารห้ ามเลื อ ดที่ ดี (19, 72) ในขณ ะที่ แ อลจิ เ นต คื อ สารประเภทโพลิ แ ซ็ ก คาไรด์
(Polysaccharide) ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นโมเลกุลคาร์ โบไฮเดรตสายยาวเช่นเดียวกับไคโตซาน สามารถ
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สกัดได้ จากสาหร่ายทะเลสีน ้าตาล โดยทัว่ ไปจะนามาใช้ งานในรูปแบบสารประกอบ เช่น แคลเซียม
แอลจิเนต หรื อโซเดียมแอลจิเนต(43) ที่มีคณ
ุ สมบัตหิ ้ ามเลือดได้ ดี ส่งเสริมการหายของแผล มีความ
เข้ ากันได้ ทางชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้ เอง และมี ราคาไม่แพง (41, 73) แต่จากการศึกษาของ
คณะผู้วิจยั พบว่า วัสดุห้ามเลือดนี ้มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกจากมนุษย์
ดังแสดงในการทดสอบสัณฐานวิทยา ความมีชีวิตและอัตราการเพิ่มจานวนเซลล์ และการทดสอบ
การตายของเซลล์ แต่ในขณะที่การศึกษาก่อนหน้ านี ้ พบว่า วัสดุ CA/NOCC มีความเข้ ากัน กับ
เซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ L-929 ได้ ดี และเมื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนระหว่างคาร์ บอกซีเมธิลไคโตซาน
และแคลเซียมแอลจิเนต ให้ มีความหลากหลาย พบว่าเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ดงั กล่าวสามารถ
เจริ ญ บนวัสดุได้ ดีทุกสัดส่วน และเซลล์ มี ความหนาแน่นมากขึน้ เมื่ อเพิ่ม สัดส่วนของแคลเซี ยม
แอลจิเนตในวัสดุห้ามเลือด (25) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Phaewphala และคณะ ในปี 2020 ที่
พบว่า เซลล์สร้ างกระดูกจากขากรรไกรมนุษย์ (Primary human alveolar osteoblast) มีความเข้ า
กัน ได้ ดีกับ วัส ดุ CA/NOCC โดยเซลล์ ดัง กล่าวมี สัณ ฐานวิท ยา ความมี ชี วิต และอัต ราการเพิ่ ม
จานวนเซลล์ที่ไม่แตกต่างจากกลุ่บควบคุม ทังนี
้ ้การที่ผลทดสอบออกมาต่างกัน อาจมี สาเหตุจาก
การใช้ เซลล์ตา่ งชนิดกันทาให้ การตอบสนองของเซลล์ตอ่ วัสดุออกมาต่างกัน(58, 59) อีกทังวิ
้ ธีการวิจยั
และสภาวะแวดล้ อมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันก็สามารถส่งผลต่อผลการศึกษาเช่นกัน
เพื่ อเป็ นการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุที่อ าจส่งผลให้ เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือกของวัสดุห้ามเลือด CA/NOCC มีการศึกษาก่อนหน้ านี ้ทาการทดสอบความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ของสารคาร์ บอกซีเมธิลไคโตซานและแคลเซียมแอลจิเนต พบว่า คาร์ บอกซีเมธิลไคโตซาน
ไม่มี ความเป็ น พิ ษ ต่อเซลล์ เมื่ อน ามาทดสอบกับ เซลล์ ไลน์ MCF-7 (Breast cancer cells) โดย
เซลล์ไลน์ชนิดดังกล่าวมีความมีชีวิตถึงร้ อยละ 98 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม(74) เช่นเดียวกับ
การทดสอบในเซลล์ไฟโบรบลาสท์จากผิวหนังมนุษย์ (75) เซลล์ไลน์ ไฟโบรบลาสท์หนู NIH3T3(76)
และเซลล์ ไลน์ ไมโอบลาสท์ ห นู L-6(77) พบว่าเซลล์ ดัง กล่าวมี ค วามสามารถเข้ ากั น ได้ ดี กับ สาร
คาร์ บอกซีเมธิลไคโตซาน และมีการศึกษาพบว่าสารคาร์ บอกซีเมธิลไคโตซานสามารถช่วยกระตุ้น
การเพิ่มจานวนเซลล์และการเคลื่อนที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์จากผิวหนังมนุษย์ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
เกิ ด การหายของแผลที่ ดี (78, 79) นอกจากนี ส้ ารคาร์ บ อกซี เมธิ ล ไคโตซานยัง สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ ในด้ านการน ายา (drug delivery) เข้ าสู่ร่างกายมนุษย์ มี การศึกษาของ Geisberger
และคณะ ในปี 2011(80) ได้ ศึกษาถึงประสิทธิภาพการนายาและความเข้ ากันได้ ต่อเซลล์ของสาร
คาร์ บอกซีเมธิลไคโตซาน พบว่า นอกจากสารคาร์ บอกซีเมธิลไคโตซานจะไม่มีความเป็ นพิษต่อ
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เซลล์ ไ ลน์ Hela (Human cervical cancer cell) แล้ ว ยัง สามารถช่ ว ยลดผลข้ า งเคี ย งของยาที่
นาเข้ าสูร่ ่างกายด้ วย
ในขณะเดียวกันแคลเซียมแอลจิเนตถูกนามาศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์เพื่อประเมิ น
ความปลอดภัยและศึกษาปั จจัยที่ อาจส่งผลข้ างเคียงต่อการทางานของเซลล์ จากงานวิจัยของ
Suzuki และคณะ ในปี 1998 (81, 82) ได้ ทาการศึกษาถึงผลกระทบของระดับความเข้ มข้ นแคลเซียม
ไอออนในสารสกัดวัสดุปิดแผลจากแคลเซียมแอลจิ เนต พบว่า แคลเซียมแอลจิเนตมีผลยับยังการ
้
เพิ่ ม จ านวนเซลล์ ไลน์ ไฟโบรบลาสท์ L929 โดยพบว่าหากสารสกัดจากแคลเซี ยมแอลจิ เนตใน
อาหารเลี ้ยงเซลล์มีปริ มาณของแคลเซียมไอออนมากขึ ้น จะส่งผลให้ เกิดการยับยังการเพิ
้
่มจานวน
เซลล์ มากขึน้ ดังนัน้ ทางผู้วิจัยจึงได้ พัฒ นาวัสดุปิดแผลชนิดใหม่ที่มี การปลดปล่อยระดับ ความ
เข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนที่ลดลง เพื่อเป็ นการลดผลเสียของแคลเซียมไอออนต่อการเพิ่มจานวน
ของเซลล์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Bohari Siti P.M. และคณะ ในปี 2011(83) ที่ทาการทดสอบ
ระดับความเข้ มข้ น (concentration) ของแคลเซียมแอลจิเนตต่อความมีชีวิตและการเพิ่มจานวน
เซลล์ พบว่าแคลเซียมแอลจิเนตที่ความเข้ มข้ นสูงจะก่อให้ เกิดการตายของเซลล์ ไลน์ไฟโบรบลาสท์
หนู NIH 3T3 ได้ มากกว่าแคลเซียมแอลจิเนตความเข้ มข้ นต่า นอกจากนี ้ Rosdy M. และคณะ ได้
ทาการศึกษาในปี 1990(84) โดยได้ ศึกษาความเป็ นพิษของวัสดุปิดแผลทัง้ 16 ชนิดที่มีจาหน่ายใน
ท้ องตลาด ต่อเซลล์เคอราติโนไซท์จากผิวมนุษย์ (Normal human keratinocytes) และเซลล์ไลน์
ไฟโบรบลาสท์ MRC5 (Human embryonic lung fibroblasts) พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าลโตสแต็ ท
(Kaltostat) ซึ่งมี องค์ประกอบทางเคมี เป็ นแคลเซียมแอลจิเนต มี ความเป็ นพิษ ต่อเซลล์ที่นามา
ทดสอบทัง้ 2 ชนิ ด โดยเซลล์ ที่ สัม ผัส กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค าลโตสแต็ ท เซลล์ จ ะมี สัณ ฐานวิ ท ยาที่
เปลี่ยนไป มีความหนาแน่นของเซลล์ลดลง ไม่สามารถยึดเกาะกับจานเลี ้ยงเซลล์ได้ และมีบางส่วน
ทาให้ เซลล์ ตาย เช่นเดียวกับการศึกษาในปี 2006 ของ Paddle-Ledinek JE.และคณะ(85) ได้ ทา
การทดสอบความเป็ นพิษของวัสดุปิดแผลที่มีจาหน่ายในท้ องตลาด 9 ชนิด โดยใช้ สารสกัดจาก
วัส ดุ ปิ ดแผล (extract) ในการทดสอบ ต่ อ เซลล์ เคอราติ โนไซท์ จ ากผิ ว หนั ง มนุ ษ ย์ (Human
keratinocytes) จากการศึก ษา พบว่า วัส ดุที่ น ามาทดสอบ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบเป็ น
แอลจิเนตอยู่ 3 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์แอลจิไซท์เอ็ม (Algisite M) ผลิตภัณฑ์คอนทรี ตเอช (ContreetH) และผลิตภัณฑ์ซีซอรบ (SeaSorb) โดยการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ทงั ้ 3 ชนิดมีการปลดปล่อย
แคลเซียมไอออนออกมาสู่สารสกัดในปริ มาณมาก (3.06-4.89 mmol/L) เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม (0.10 mmol/L) ซึ่งส่งผลให้ การมีชีวิตและการเพิ่มจานวนเซลล์เคอราติโนไซท์จากผิว หนัง
มนุษย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ อีกทังสั
้ ณฐานวิทยาของเซลล์ที่เลี ้ยงภายใต้ สารสกัดจาก
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วัสดุปิดแผลทัง้ 3 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสัณฐานวิทยาของเซลล์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามมี
งานวิจัยของ Doyle JW. และคณะ ในปี 1996 พบว่า แคลเซี ยมแอลจิเนตช่วยส่งเสริ ม การเพิ่ ม
จ านวนเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ จ ากผิ ว หนัง มนุษ ย์ (Human dermal fibroblast) แต่ยับ ยัง้ การเพิ่ ม
จ านวนเซลล์ เ อ็ น โดธี เลี ย ล จากห ลอดเลื อ ด (Microvascular endothelial cell) และเซลล์
เคอราติโนไซท์ (Human keratinocyte) ของมนุษย์ ในทางกลับกัน แคลเซียมแอลจิเนตยังยับยัง้
การเคลื่ อ นที่ ของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ จ ากผิ วหนัง มนุษ ย์ แต่ไม่ส่งผลต่อการเคลื่ อนที่ ของเซลล์
เคอราติไซท์ของมนุษย์ โดยผู้วิจยั ได้ อธิปรายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นว่าเป็ นผลกระทบจากแคลเซียม
ไอออน ที่เกิดจากการปลดปล่อยแคลเซียมไอออนจากแคลเซียมแอลจิเนต (86) จากการศึกษาก่อน
หน้ า ของเรา พบว่า การสลายตัวของวัส ดุ CA/NOCC ในสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ ซ าไลน์
(PBS) ได้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ (Degraded products) เป็ น สารโซเดี ย มแอลจิ เนต (Sodium alginate) ซึ่ง
เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนโซเดียมไอออนจากสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ ซ าไลน์ กับแคลเซี ยม
ไอออนจากแคลเซียมแอลจิเนต ทาให้ ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ซาไลน์ มีปริ มาณแคลเซียม
ไอออนมากขึ น้ (25) แต่ จ ากผลการทดสอบความเข้ า กั น ได้ กับ เซลล์ ที่ ไ ด้ ท าการทดสอบวัส ดุ
CA/NOCC ร่วมกับเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ L929 พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณแคลเซียมแอลจิเนตใน
วัสดุห้ามเลือด กลับ ทาให้ มีการเพิ่มจานวนของเซลล์ไลน์ไฟโบรบลาสท์ L929 มากขึ ้น(25) ซึ่งต่าง
จากการศึกษาข้ างต้ น ทังนี
้ ้อาจเกิดจากเซลล์ต่างชนิดกัน วิธีการทดสอบ รวมถึงองค์ประกอบทาง
เคมีแคลเซียมแอลจิเนตที่ตา่ งกัน ทาให้ ผลการศึกษาออกมาต่างกัน
จากการวัดระดับความเข้ มข้ นของแคลเซี ยมไอออนในอาหารเลีย้ งเซลล์ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือก พบว่า ในอาหารเลีย้ งเซลล์ในกลุ่มทดสอบที่เลี ้ยงเซลล์ร่วมกับวัสดุ CA/NOCC มี
ความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน 2.63 mM ในวันที่ 1 และ 2.93 mM ในวันที่ 3 ของการทดสอบ
โดยที่อาหารเลีย้ งเซลล์ในกลุ่มควบคุม มีความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออน 1.66 mM ในวันที่ 1
และ 1.65 mM ในวันที่ 3 ของการทดสอบ จากปริมาณของแคลเซียมไอออนในอาหารเลี ้ยงเซลล์ใน
กลุ่มทดสอบแสดงให้ เห็นว่า ภายในอาหารเลี ้ยงมีระดับแคลเซียมไอออนที่สงู เกินระดับที่ เหมาะสม
ในการเจริ ญ เติบ โตของเซลล์ ไฟโบรบลาสท์ มี รายงานของ Kulesz-Martin M.F. และคณะในปี
1984 ได้ ศกึ ษาระดับความเหมาะสมของแคลเซียมไอออน (Ca2+ concentration) ในการเจริ ญของ
เซลล์ชนิดต่าง ๆ พบว่า เซลล์ตา่ งชนิดกันมีความต้ องการความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนในการ
เจริ ญในระดับที่ต่างกัน โดยระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญ
ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์อยู่ที่ 1.4 mM(87) ปริมาณของแคลเซียมไอออนที่สงู เกินระดับที่เหมาะสมใน
การเจริ ญของเซลล์ จะส่งผลให้ เกิดการนาแคลเซียมไอออนเข้ าสู่เซลล์มากขึ ้นและมีการกระจาย
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แคลเซียมไอออนไปสู่องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ ก่อให้ เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ในด้ านต่าง ๆ
คือ ทาให้ การทางานของไมโตคอนเดรี ยบกพร่อง รบกวนการทางานของระบบโครงร่างภายในเซลล์
และก่ อ ให้ เกิ ด การสลายตัว ของเซลล์ ผ่ า นการกระตุ้น ของแคลเซี ย มไอออน (88, 89) ซึ่ ง จากผล
การศึกษาของเราพบว่า วัส ดุ CA/NOCC ส่งผลให้ ความมี ชี วิตและอัต ราการเพิ่ ม จ านวนเซลล์
ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกลดลง จากการทดสอบด้ วยวิธีเอ็มทีที ซึง่ เป็ นวิธีการทดสอบการมีชีวิต
ของเซลล์ผา่ นการทางานของไมโตคอนเดรี ย และเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกมีสณ
ั ฐานวิทยา
ที่เปลี่ยนแปลงจากปกติ คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์ที่ไม่เรี ยบ มีการบวมหรื อเป็ นตุม่ ขนาดเล็กแตกออกมา
(Blebs) และมี ก ารยื่ น โครงร่ า งขนาดเล็ ก (Fibrils) ออกมานอกตั ว เซลล์ ซึ่ ง แสดงถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการทางานของระบบโครงร่ าง (Cytoskeleton) ภายในเซลล์ ที่แสดงออกเมื่ อเซลล์
ได้ รับสารพิษ(88, 89)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความเป็ นพิษ ของวัสดุ CA/NOCC ต่อเซลล์ไฟโบรบลาสท์ เนือ้ เยื่อเหงื อก
พบว่า วัสดุ CA/NOCC มี ความเป็ นพิษต่อ เซลล์ไฟโบรบลาสท์เนือ้ เยื่อเหงือก โดยก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสัณฐานวิทยาของเซลล์ไปจากปกติ รวมทังส่
้ งผลให้ ความมีชีวิตและอัตราการเพิ่ม
จ านวนเซลล์ ล ดลงอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ และพบจ านวนเซลล์ ต ายโดยเฉลี่ ย สูง กว่ากลุ่ม
ควบคุม ทัง้ นีค้ าดว่าความเป็ นพิษของวัสดุ CA/NOCC อาจเกิดการปลดปล่อยแคลเซียมไอออน
ระดับสูงสูอ่ าหารเลี ้ยงเซลล์
ข้ อเสนอแนะ
จากการตังสมมุ
้
ติฐานเรื่ องระดับความเข้ มข้ นของแคลเซียมไอออนที่มีระดับสูง อาจเป็ น
สาเหตุทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์รวมถึงความมีชีวิตและอัตราการเพิ่ม
จานวนเซลล์ที่ลดลง ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการพัฒนาวัสดุห้ามเลือดชนิดดังกล่าวให้ มีความเข้ ากันได้ กับ
เซลล์จากเนื ้อเยื่อในช่องปาก การปรับปรุงหรื อแก้ ไของค์ประกอบทางเคมีของสารห้ ามเลื อด การ
พัฒนาสัดส่วนของสารตังต้
้ นทัง้ 2 ชนิดในวัสดุห้ามเลือด หรื อการล้ างวัสดุดงั กล่าวก่อนนาไปเลี ้ยง
ร่วมกับเซลล์ เพื่อลดปริ มาณแคลเซียมไอออนที่ปลดปล่อยออกมาในปริ มาณสูง อาจเป็ นหนึ่งใน
ปั จจัยที่ต้องพิจารณา เพื่อทาให้ วสั ดุห้ามเลือดดังกล่าวมีความเข้ ากันได้ กับเซลล์ทุ กชนิดในช่อง
ปาก และสามารถนามาใช้ ห้ามเลือดในงานศัลยกรรมช่องปากได้ ตอ่ ไปในอนาคต
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ภาคผนวก
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ภาพประกอบ 25 กราฟเส้ นแสดงการทดสอบความมีชีวิต (Cell viability) ของเซลล์ไฟโบรบลาสท์
เนื ้อเยื่อเหงือก 6 ชุดการทดสอบ ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดสอบ ในวันที่ 1, 3 และ 6 (GF:
gingival fibroblast, CN: CA/NOCC, CNE: CA/NOCC Extract)
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ภาพประกอบ 26 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในกลุม่
ควบคุมบนกระจกกันใส
้ (Cover slip) ในการทดสอบวันที่ 3 และวันที่ 7 ที่กาลังขยาย X500
X1,000 และ X5,000 ตามลาดับ

71

ภาพประกอบ 27 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในกลุม่
ทดสอบที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุห้ามเลือด CA/NOCC บริเวณกระจกรอบวัสดุ ในการทดสอบวันที่ 3
และวันที่ 7 ที่กาลังขยาย X500 X1,000 และ X5,000 ตามลาดับ
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ภาพประกอบ 28 ภาพ SEM แสดงสัณฐานวิทยาของเซลล์ไฟโบรบลาสท์เนื ้อเยื่อเหงือกในกลุม่
ทดสอบที่เลี ้ยงร่วมกับวัสดุห้ามเลือดCA/NOCC บริเวณผิววัสดุ ในการทดสอบวันที่ 3 และวันที่ 7
ที่กาลังขยาย X500 X1,000 และ X5,000 ตามลาดับ
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