
46 Comparison of Dent-Teeth Saver, Milk, Water, NSS and HBSS on viability of PDL cells
Siriporn Timpawat, Suwanna Korsuwannawong, Ratchaporn Srichan 

Siriporn Timpawat1, Suwanna Korsuwannawong2, Ratchaporn Srichan3 

1 D.D.S., MS.c (Endodontics), Diplomate Thai Board (Endo) Department of Operative and Endodontics, Faculty of Dentistry,  
 Mahidol University. 6 Yothi St., Phayathai Bangkok 10400, Thailand. 
2 B.Sc., M.Ed. (Research and Statistics) Research office, Faculty of Dentistry, Mahidol University. 6 Yothi St., Phayathai Bangkok 10400, 

Thailand. 
3 B.A. Research office, Faculty of Dentistry, Mahidol University 6 Yothi St., Phayathai Bangkok 10400, Thailand. 

Comparison of dent-teeth saver, milk, water, NSS and HBSS  
on viability of PDL cells 

Correspondence author: 
Suwanna Korsuwannawong 
Research office 
Faculty of Dentistry, Mahidol University 
6 Yothi Rd., Rajthevi, Bangkok 10400  
Thailand. 
Tel: 02-200-7520 
Fax: 02-200-7698 
E-mail: Suwanna.aut@mahidol.ac.th 
Research grant: Mahidol University Fund  
(government budget)  
Received: 7 August 2012 
Accepted: 7 October 2012 

Abstract 
Introduction: The choice of storage medium for preserving traumatically 
avulsed teeth is important for the success of future replantation. This is 
essential in order to quickly repopulate the denuded root surface by 
periodontal ligament cells and prevent osteoclasts from attaching to this area. 

Objective: The objectives of this study were to evaluate the effectiveness of 
four different media: Dent-Teeth Saver, milk, water, Normal Saline (NSS) and 
Hank Balanced Salt Solution (HBSS), to preserve cultured periodontal ligament 
fibroblasts (PDL) in the extra-alveolar period of 40 and 90 min.  

Materials and Methods: The fourth passage of PDL were used and the 2×104 

cells of PDL in 10%FBS of DMEM were seeded in 96 well-plate, then 
incubated under standard cell culture conditions (in 37°C, 100% humidity, 5% 
CO

2
, 95 % air). After incubation for 24 hrs. the storage media were applied. 

Each storage medium was tested 3 times at 2 different times: 40 min and 90 
min. and at room temperature (37 °C) and 4°C. The MTT assay was used to 
determine cell viability.  

Results: Result of percentage of cell viability were as follow: Dent-Teeth 
Saver at Room Temperature and 4°C for 40 min were 109.77±1.04% and 117.5
±3.35%, respectively and at 90 min were 103.27±1.05% and 112.57±1.03%. 
Milk at room temperature and 4°C for 40 min were 103.35±1.26 % and 116.56
±2.23% and at 90 min were 99.70±1.05% and 107.14±1.80%. Water at 37°C  
(Room Temperature) and 4°C for 40 min were 70.11±1.160% and 83.12±1.60% 
and at 90 min were 76.19±3.05% and 80.85±2.191%. NSS at Room 
Temperature and 4°C for 40 min were 101.95±1.760% and 104.68±1.40% and 
at 90 min were 98.21±1.83% and 108.57 ±1.78% respectively.  

Conclusions: The result showed that the storage medium of Dent-Teeth 
Saver could presense PDL similar HBSS and better than milk, water or NSS (p<
0.05). The Dent-Teeth Saver which produced by the Faculty of Dentistry 
Mahidol University with a rich preservation of minerals can be used as a 
storage medium for avulsed teeth at Room Temperature for 40 min and 90 
min.  

Keywords: Avulsed teeth, Dent-Teeth Saver, HBSS, MTT, PDL cells, Storage 
medium 
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บทคัดยอ 
บทนำ: การเลือกชนิดของน้ำยาแชฟนที่เกิดอุบัติเหตุหลุดออกจากเบาฟน เพื่อทำใหเซลลของ
เอ็นยึดปริทันตคงสภาพเดิมอยูได เปนสิ่งสำคัญที่ทำใหเกิดผลสำเร็จในการนำฟนกลับเขาสู
เบาฟน เนื่องจากทำใหเซลลเอ็นยึดปริทันตคงสภาพเดิม หรือฟนคืนสูสภาพเดิมไดเร็วที่สุด 
และปองกันไมใหเซลลละลายรากฟน 

วัตถุประสงค: การศึกษานี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาแชฟน 4 ชนิด คือน้ำยาแชฟน
เดนท (Dent-teeth- saver) น้ำนม น้ำ น้ำเกลือ โดยใชน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลทเปนกลุม
ควบคุม เพื่อรักษาสภาพของเซลลเอ็นยึดปริทันตเมื่อแชนาน 40 และ 90 นาที ที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา: ใชเซลลเอ็นยึดปริทันต ที่เพาะเลี้ยงจนไดเซลลปฐมภูมิรุนที่ 4 
จำนวนเซลล 2×104 เซลล นำมาเพาะเลี้ยง ในอาหารเลี้ยงเซลลที่มีฟทัลโบวายซีรั่มรอยละ 10 
และนำมาเพาะเลี้ยงตอที่ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 ภายใตบรรยากาศ
ของคารบอนดไดออกไซดรอยละ 5 และอากาศรอยละ 95 หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 24 
ชั่วโมง จึงนำเซลลมาทดสอบ 3 ครั้ง แตละครั้งทดสอบที่ 40 และ 90 นาที ที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียส การวัดความมีชีวิตของเซลลใชวิธี เอ็มทีที 

ผลการทดลอง: ที่สภาวะอุณหภูมิหองที่ 37 องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียส เมื่อ
ทดสอบที่ 40 นาที น้ำยาแชฟนเดนท ใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 109.77±
1.04 และ 117.50 ±3.35 น้ำนมใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 103.35±1.26 
และ 116.56±2.23 น้ำใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 70.11±1.16 และ 83.12±
1.60 น้ำเกลือใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 101.95±1.76 และ 104.65±1.40 
และเมื่อทดสอบที่ 90 นาที น้ำยาแชฟนเดนท ใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 
103.27±1.05 และ 112.57 ±1.03 น้ำนมใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 99.70±
1.05 และ 107.14±1.80 น้ำใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 76.19±3.05 และ 
80.85±2.19 น้ำเกลือใหคารอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 98.21±1.83 และ 108.57±
1.78  

บทสรุป: การทดลองครั้งนี้พบวาน้ำยาแชฟนเดนท มีคาเฉลี่ยรอยละของเซลลที่มีชีวิตมากกวา 
น้ำและน้ำเกลืออยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) และใหประสิทธิภาพดีกวาแฮงคสบาลาสซอลท 
ดังนั้นน้ำยาแชฟนเดนทที่ผลิตโดยคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเกลือแรสูง
เปนน้ำยาที่สามารถนำมาใชแชฟนที่หลุดจากเบาฟนไดเปนอยางดี โดยที่แชในอุณหภูมิหอง  
(37 องศาเซลเซียส) ไดนาน 40 และ 90 นาที  
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บทนำ 
 การที่ฟนหลุดจากเบาฟนถือวาเปนอันตราย

รายแรงที่เกิดขึ้นกับเซลลผิวรากฟน แมวาการเกิด

อุบัติเหตุฟนหลุดจากเบาฟนเกิดขึ้นเพียง 1-16% ของฟน

ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด แตจำเปนที่ควรชวยใหเซลลที่อยู

รอบ ๆผิวรากฟนคงสภาพเดิมและฟนฟูไดเร็วที่สุด ทั้งยัง

ชวยใหฟนซี่นั้นยังเจริญตอไปได ในกรณีรากฟนเปดหรือ

สรางไมสมบูรณ ซึ่งเมื่อนำกลับเขาเบาฟนแลว จะทำให

เนื้อเยื่อในไดรับอาหารจากเสนเลือดและมีความรูสึกจาก

เนื้อเยื่อเสนประสาทที่เขามาทางปลายรากฟนไดตามปกติ 

 การนำฟนกลับเขาเบาฟนในทันที เปนวิธีการทำให

เซลลเอ็นยึดปริทันต (periodontal ligament) ไมแหง

และทำใหเซลลคงสภาพดีที่สุด แตการนำฟนกลับเขาที่

เดิมในทันทีบางครั้งไมสามารถทำได ดังนั้นการทำให

เซลลผิวรากฟนอยูในสภาพสมบูรณที่สุดกอนนำฟนเขาสู

เบาฟนจึงเปนสิ่งจำเปน สิ่งที่มีผลตอเซลลผิวรากฟนคือ

ระยะเวลาที่ฟนอยูนอกปากและน้ำยาที่ใชแชฟนกอนนำ

ฟนกลับเขาสูเบาฟน 

 น้ำยาแชฟนที่หลุดจากเบาฟนที่ใหผลดีตอเซลลหุม

รากฟนมีอาทิเชน น้ำนม น้ำลาย น้ำเกลือ น้ำยาแฮงคส 

บาลาสซอลท เปนตน ที่นิยมใชเนื่องจากหยิบไดงายใกล

ตัวและมีอยูประจำบาน รานคาใกลเคียงที่เกิดอุบัติเหตุ 

แตน้ำนมสามารถเปนอาหารใหแบคทีเรียเติบโตไดงาย 

ดังนั้นจึงควรแชไวไมเกิน 3 ชั่วโมง1 ถาแชนานกวานี้ทำให

เซลลที่ผิวรากฟนไมแข็งแรงและการนำเขาเบาฟนไมไดผล

ดีเทาที่ควร 

 ตั้งแตป 19702-5 เปนตนมา มีผูสนใจที่ใชน้ำยา

เพาะเลี้ยงเซลล (culture medium) เพื่อทำใหเซลลผิว

รากฟนมีอายุยืนยาวตอไปได แตเนื่องจากเปนน้ำยาที่อยู

ในหองปฏิบัติการจึงไมมีผูนำมาใชในขณะฟนเกิดอุบัติเหตุ 

ระยะตอมาจึงนำน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท (Hanks 

Balanced Salt Solution) มาใชเปนน้ำยาแชฟน 

จนกวาสามารถนำฟนเขาเบาฟนตอไป และพยายามจัด

ใหน้ำยานี้ใชอยูในภาชนะที่ใชงาย สะดวก หยิบใชไดงาย 

ดังนั้น ในโรงพยาบาล โรงเรียน รานขายยา ในรถ

พยาบาลฉุกเฉิน ในบาน ควรจัดใหมีน้ำยานี้อยูประจำ 

นอกจากนี้ยังมีผูแนะนำใหใชน้ำยาแชอวัยวะที่ใชเปลี่ยน

ถายเชน ไต หัวใจ น้ำยานี้คือ viaspan (Belzer 

UW-CSS, DuPont Pharmaceuticals, Wilmington, 

DE, USA) แตน้ำยาชนิดนี้คอนขางแพงเกินไป การเก็บ

รักษาน้ำยายุงยาก ดังนั้น น้ำนม น้ำลาย น้ำเกลือ หรือ

น้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท (เอชบีเอสเอส) จึงนำมาใช

เปนน้ำยาแชฟนมานานระยะหนึ่งแลว จากการทดสอบ

แลวน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท เปนน้ำยาที่ใชกัน

กวางขวางในการทำใหเซลลคงสภาพเดิมไดนาน เพราะ

ไมเปนพิษตอเซลล มีอาหารเหมาะสมสำหรับเซลลอยู

หลายชนิด6-8 จึงทำใหน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท มีขอดี

กวาการใชน้ำนม1 และสามารถทำใหเซลลมีชีวิตอยูไดถึง 

24 ชั่วโมง ถาอยูนาน 48 ชั่วโมง จำนวนเซลลที่มีชีวิตคง

อยูไดครึ่งหนึ่งของเซลลทั้งหมด ขณะที่ Viaspan มี pH 

ประมาณ 7.4 และOsmolality 320 mOSM สามารถ

ทำใหเซลลมีชีวิตอยู9-10 33 เปอรเซ็นต เมื่อเก็บเซลลไว

นาน 120 ชั่วโมง อยางไรก็ตามความมีชีวิตของเซลลเมื่อ

แชในน้ำยาชนิดอื่น ๆ ยังตองศึกษาเพิ่มเติมตอไป  

 ดังนั้นงานวิจัย จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถที่เซลลไฟโบรบลาสทคงความมีชีวิตอยูได

เมื่อแชน้ำยาแชฟนเดนท น้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท 

น้ำนม น้ำ และน้ำเกลือ โดยใหน้ำยาสัมผัสกับเซลลที่

อุณหภูมิหองที่ 37 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เปนระยะเวลานาน 40 นาที และ90 นาที 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
การเตรียมเซลลเพาะเลี้ยง 

 เซลลที่ใชเปนเซลลเอ็นยึดปริทันต (periodental 

ligament หรือ PDL) ซึ่งไดจากการเพาะเลี้ยงเซลลจาก

ฟนกรามแทซี่ที่สามปลายรากปดของผูปวยอายุเฉลี่ย 21-

24 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ถูกถอนเนื่องจากฟนคุด 

ตามเอกสารใบผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

หมายเลข COE.No. MU-IRB 2009/013.1610 โดยการ
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เลี้ยงในหองปฏิบัติการภายใตตูกรองอากาศใหปราศจาก
เชื้อ นำฟนกรามแทใสในจานแกวลางดวยฟอสเฟต  
บัสเฟอรซาไรด (phosphate buffer saline 1x) เพื่อ
กำจัดเลือดและสิ่งปนเปอนอื่นๆ นำใบมีดผาตัดขูดบริเวณ
เนื้อเยื่อผิวรากฟนต่ำกวาบริเวณซีเมนตโตอีนาเมล จังชัน 
(Cementoenamel junction; CEJ)จากนั้นนำเนื้อเยื่อ
ผิวรากฟนใสน้ำยาเลี้ยงเซลลที่มีฟทรัลโบวายซีรั่มรอยละ 
10 (10% FBS of DMEM; Dubbecco’s Modified 
Eagles, Gibco, USA) ในตูอบที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ระดับกาซคารบอนไดออกไซด รอยละ 5 มี
ความชื้นสัมพัทธ 100% เพาะเลี้ยงเปนเวลา 5-7 วัน 
เปลี่ยนถายน้ำยาเลี้ยงเซลลทุก 2 วันและสังเกตเซลลภาย
ใตกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ เมื่อเซลลเริ่มเจริญเติบโต
ภายในวันที่ 7 เลี้ยงเซลลจนกระทั่งไดเซลลเรียงตัวชั้น
เดียวจึงขยายเซลลตอไปโดยการสับเคานเจอร (Sub 
culture) จนไดเซลลปฐมภูมิ (primary cell) รุนที่ 4  
(passage 4th) เพื่อนำมาใชในการทดสอบเซลลตอไป  
 
วิธีการเตรียมตัวอยาง 
 ตัวอยางที่ ใช ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตความมีชีวิตของเซลล ไดแก น้ำยาแฮงคส 
บาลาสซอลท (HBSS) น้ำ(water) น้ำเกลือ(NSS) น้ำนมยู
เอชที(Milk UHT) น้ำยาแชฟนเดนท (Dent-Teeth 
Saver) ตามตารางที่ 1 
 

วิธีทดสอบ 
 นำเซลลจำนวน 1 x105 เซลลตอมิลลิลิตร ใสใน
ถาดเพาะเลี้ยงเซลลชนิด 96 หลุม( Costar, Corning 
Life Science, Acton, MA, USA ) หลุมละ 200 
ไมโครลิตร ไดเซลล 2 x104 เซลลตอหลุม นำถาดเพาะ
เลี้ยงเซลลอบในตูอบเพาะเลี้ยงเซลลชนิด 37 ๐ซ , 5% 
กาซคารบอนไดออกไซดและความชื้นสัมพัทธ 100% 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง ไดเซลลเติบโตมีลักษณะเปนเซลลชั้น
เดียว (monolayer) จากนั้นนำมาทำการทดลอง โดย
แบงการทดลองเปน 5 กลุม เพื่อใชทดสอบดังนี้ กลุมที่ 1 
เปนกลุมควบคุมใชน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท (HBSS) 
กลุมที่ 2 เปนน้ำ กลุมที่ 3 เปนน้ำเกลือ กลุมที่ 4 เปนน้ำ
นม และ กลุมที่ 5 เปนน้ำยาแชฟนเดนท (Dent -Teeth 
Saver) แตละกลุมเตรียมเซลลในถาดหลุมชนิด 96 หลุม 
จำนวน 4 ถาด โดย 2 ถาดแรกใชทดสอบในอุณหภูมิหอง 
ใหน้ำยาสัมผัสเซลลที่เวลา 40 นาที และ 90 นาที สวน
อีก 2 ถาด ใชทดสอบในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ให
น้ำยาสัมผัสเซลลที่เวลา 40 นาที และ 90 นาที เชนกัน 
เมื่อครบเวลานำถาดแตละอุณหภูมิและเวลา นำมาหา
จำนวนเซลลมีชีวิตที่เหลือภายหลังมีการสัมผัสน้ำยา
ทดสอบดวยวิธีการวิเคราะหดวยสารเอ็มทีที (MTT 
assay: Dimethyl thiazol diphenyl tetrazolium 
bromide)13 ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง 

 

Table 1 Type, brands and manufacturers of fi ve preservative solution used in this experiment
Type   Brand name/ Cat. No./ Lot No. Manufacturers 

 Control 
 HBSS, Hank’s Balance Salt  
 Solution 1X 
 
Distilled water 
 
 
Normal saline solution 
 
 
UHT, milk 
 
 
Dent-Teeth Saver 
 

 
GIBCOTM Cat. No. 24020 
 
 
Klean & Kare  
 
 
Klean & Kare Lot No. 491551 
 
 
Foremost UHT Low Fat Milk 
 Lot No. 04A19:40 C1 
 
MU- HBSS Lot No. 01102006 
 

 
Grand Island, New York, USA. 
 
 
A.N.B. Laboratories Co., LTD. 
 BKK Thailand. 
 
A.N.B. Laboratories Co., LTD. 
 BKK Thailand. 
 
Frieslandfoods Foremost Co., LTD. 
Thailand. 
 
Faculty of Dentistry, Mahidol  
 University, BKK Thailand. 
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การสรางกราฟมาตรฐานของเซลลไฟโบรบลาสท 

 นำเซลลเอ็นยึดปริทันตจำนวน 5x103, 1x104, 2x

104, 4x104, 6x104, 8x104และ 1x105เซลลตอหลุมใสใน

ถาดเพาะเลี้ยงชนิด 96 หลุม แลวนำเขาตูอบเพาะเลี้ยง

เซลลเปนเวลา 24 ชม. หลังจากนั้นทำการวัดจำนวนเซลล

ที่มีชีวิต โดยใชเทคนิคเอ็มทีที( MTT assay) นำขอมูลที่

ไดมาหาความสัมพันธเปนกราฟเสนตรง แสดงความ

สัมพันธของจำนวนเซลลกับคาการดูดกลืนแสงที่มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) เขาใกล 1 

 

การทดสอบดวยวิธีเอ็ม ที ที (MTT Assay) 13 

 หลังจากตัวอยางถูกทดสอบ เปนเวลา 24 ชั่วโมง

แลว นำตัวอยางในถาดหลุมชนิด 96 หลุมมาใสสารละ

ลายเอ็ม ที ที [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2, 5–

diphenyltetrazolium bromide) ที่ความเขมขน รอย

ละ 0.05 โดยใส 250 ไมโครลิตรตอหลุม นำถาดทดสอบ

มาอบในตูเพาะเลี้ยงเซลลชนิด 37 องศาเซลเซียส, กาซ

คารบอนไดออกไซดรอยละ 5 และความชื้นสัมพัทธรอย

ละ 100 เปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยหลักการของการประเมิน

พิษดวยวิธีใชสารเอ็มทีที เปนการทำปฏิกิริยากับเอ็น

ไซมซัคซีนิล ดีไฮโดรจีเนส (Succinyl dehydrogenase) 

ซึ่งอยูในไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ของเซลลที่มี

ชีวิต และทำใหสารละลายเอ็มทีทีตกตะกอนเปลี่ยนจากสี

เหลืองกลายเปนสีน้ำเงินของฟอรมาแซน (formazan) 

เมื่อครบเวลา 2 ชั่วโมง ดูดสารละลายเอ็มทีทีออก ลาง

เซลลดวยฟอสเฟตบัพเฟอรที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด  

รอยละ 0.9 (พีบีเอส) 200 ไมโครลิตรตอหลุม จำนวน 2 

ครั้ง ใสไดเมททิลซัลโฟไซด (ดีเอ็มเอสโอ) (Dimethyl 

sulfoxide, DMSO) จำนวน 200 ไมโครลิตร ลงในแตละ

หลุม เพื่อละลายฟอรมาแซนออกมาจากเซลลวางถาด

เพาะเลี้ยงเซลลชนิด 96 หลุมบนเครื่องเขยาสารเปนการ

ชวยเรงการละลายเปนเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลานำไป

วัดคาดูดกลืนแสง (optical density) ที่ความยาวคลื่น 

540 นาโนเมตร ดวยเครื่องไมโครไทเทอรเพลทรีดเดอร  

(Micro titer plate reader,Ceres UV 900 HDI, 

Bio-Tek Instrument Inc, Verment, USA) โดยใชดี

เอ็มเอสโอเปน แบลงค (blank) ดังนั้นคาดูดกลืนแสงจะ

แปรผันตามจำนวนฟอรมาแซนที่ละลายออกมาจากเซลล

ที่มีชีวิต  

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 นำคาดูดกลืนแสงที่วัดไดจากกลุมทดสอบ ไปหา

คารอยละของเซลลมชีวีติ (% cell viability) เปรยีบเทยีบ

กับกลุมควบคุมโดยใชสูตร 

รอยละของเซลลมีชีวิต = 

 คาดูดกลืนแสงของกลุมทดสอบ – คาดูดกลืนแสงดีเอ็มเอสโอ                  x 100คาดูดกลืนแสงของกลุมควบคุม – คาดูดกลืนแสงดีเอ็มเอสโอ   

 นำน้ำยาแชฟนเดนท มาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ

มีชีวิตของเซลลในน้ำยาตางๆ ( HBSS , milk, water 

and NSS) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส/อุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียสและระยะเวลาที่น้ำยาสัมผัสกับเซลลนาน 

40 นาทีและ90นาที ดวยสถิติ Three-way ANOVA และ 

เปรียบเทียบภายหลังการวิเคราะหสถิติดวย Tukey’s 

HSD (honestly significant difference) Post Hoc 

Tests โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอส รุน 18  

(SPSS version 18) และตั้งระดับนัยสำคัญทางสถิติของ

การวิเคราะหแสดงผลที่ p<0.05 
 

ผลการศึกษา  
 คารอยละความมีชีวิตของเซลลของน้ำยาประเภท

ตาง ๆ พบวาที่สภาวะอุณหภูมิหอง เมื่อน้ำยาประเภท

ตาง ๆ สัมผัสกับเซลลนาน 40 นาที และ 90 นาที กลุม

ควบคุม (control) คือ แฮงคสบาลาสซอลท (HBSS) มีคา

เฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลล เทากับ 100 ในขณะที่

น้ำยาแชฟนเดนท มีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลล 

เทากับ 109.77±1.041 และ 103.27±1.050 คาเฉลี่ย

รอยละความมีชีวิตของเซลลมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

น้ำยาประเภทตาง ๆ สวนน้ำ (water) พบวามีคาเฉลี่ย

รอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 70.11±1.16 และ 

76.19±3.05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลล

นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยาประเภทตาง ๆ สวน

น้ำนม ยู เอช ที มีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลล
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เทากับ 103.35±1.26 และ 99.70 ±1.05 ในขณะที่

น้ำเกลือ มีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 

101.95±1.760 และ 98.21±1.83 น้ำนม ยู เอช ที กับ 

น้ำเกลือ เมื่อสัมผัสกับเซลลนาน 40 นาที และ 90 นาที 

ใหผลไมแตกตางกัน (p>0.05) สวนน้ำยาแฮงคสบาลาส 

ซอลท (HBSS) ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<0.05) เมื่อน้ำยาสัมผัสกับเซลลนาน 40 นาที

และ90 นาที และน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท (HBSS) กับ

น้ำนม ยู เอช ที เมื่อสัมผัสกับเซลลนาน 40 นาที ใหผล

แตกตางกัน (p<0.05) (ตามตารางที่ 2) 

 ทีส่ภาวะ 4 องศาเซลเซยีส เมือ่นำ้ยาประเภทตาง ๆ 

สัมผัสกับเซลลนาน 40 นาที และ 90 นาที กลุมควบคุม  

(Control) คือ แฮงคสบาลาสซอลท มีคาเฉลี่ยรอยละ

ความมีชีวิตของเซลลเทากับ 100 ในขณะที่น้ำยาแชฟน

เดนท มีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 

117.50±3.35 และ112.57±1.03 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละ

ความมีชีวิตของเซลลมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยา

ประเภทตาง ๆ สวนน้ำ พบวามีคาเฉลี่ยรอยละความมี

ชีวิตของเซลลเทากับ 83.12±1.61 และ 80.85±2.19 ซึ่ง

พบวามีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลลนอยที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับน้ำยาประเภทตาง ๆ สวน น้ำนม ยู เอช 

ที มีคาเฉลี่ยรอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 116.56±

2.23 และ 107.14 ±1.80 ในขณะที่น้ำเกลือมีคาเฉลี่ย

รอยละความมีชีวิตของเซลลเทากับ 104.68±1.40 และ 

108.57±1.78 (ตามตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบน้ำนม 

และน้ำ คาเฉลี่ยความมีชีวิตของเซลลเมื่อแชในน้ำนม ที่

สภาวะ 4 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 40 นาที มีผล

ใกลเคียงกัน แตเมื่อระยะเวลานานถึง 90 นาทีแลว คา

เฉลี่ยของเซลลที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ยังคงมีชีวิตอยู

จำนวนมากกวาเมื่อทิ้งไวนาน 90 นาที (p < 0.05)  

 เมื่อเปรียบเทียบน้ำเกลือ และน้ำนม คาเฉลี่ย

ความมีชีวิตของเซลลเมื่อแชในน้ำเกลือ น้ำนมที่สภาวะ

อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 40 นาทีและ 

90 นาที ใหผลไมแตกตางกัน (p >0.05) และเมื่อแช 

เซลลในน้ำนมที่สภาวะ 4 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 

40 นาที ไมแตกตางกับน้ำยาแชฟนเดนท แตเมื่อเวลา

นานขึ้นเปน 90 นาที พบวา น้ำนม และน้ำยาแชฟน

เดนท ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

ดังนั้นจึงควรเลือก น้ำยาแชฟนเดนทในการเก็บรักษา

เซลล เนื่องจากเปอรเซ็นตความมีชีวิตของเซลลที่ผิว

รากฟนมากกวาเก็บในน้ำนม 

Table 2 Percentage of cell viability in different preservative mediums at  
room temperature 

ประเภทน้ำยา 
 สภาวะอุณหภูมิหอง (Room temperature) 

 37 องศาเซลเซียส 

 40 min. 90 min. 

  O.D.±S.D. O.D.±S.D. 

Control 0.400±0.004 1 

(100±1.000) 
0.383±0.004 
(100±1.000) 

Water   0.295±0.004 
(70.11±1.160) 

0.300±0.012 
(76.19±3.050) 

NSS  0.404±0.003 
(101.95±1.760) 

0.376±0.007 
(98.21±1.830) 

Milk (UHT)  0.409±0.005 1 

(103.35±1.260) 
0.379±0.004 
(99.70±1.050) 

Dent-Teeth  
Saver 

0.429±0.0039 
(109.77±1.040) 

0.394±0.004 
(103.27±1.050) 

* showed that  p<0.05 , the same number was signifi cantly different

* 

* 
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 สวนคาเฉลี่ยความมีชีวิตของเซลลเมื่อแชในน้ำยา

แฮงคสบาลาสซอลท ที่อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียสใน

เวลา 40 นาที แตกตางจากที่แชนาน 90 นาที และเชน

เดียวกับที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 40 

นาที และ 90 นาที คาเฉลี่ยของเซลลที่มีชีวิตแตกตาง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเชนกัน (p < 0.05) เซลลที่มี

ชีวิตในอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เมื่อแชในน้ำนมเปน

เวลา 40 นาทีมีจำนวนนอยกวาที่แชในน้ำยา แฮงคส 

บาลาสซอลท อยางมาก (p < 0.05) แตถาแชที่อุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที เซลลที่มีชีวิตในน้ำยา

ทั้งสองแตกตางกัน (p < 0.05) 

 สรุปผลคือ น้ำยาแชฟนเดนท สามารถแชฟนใน

สภาวะอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่เวลา 40 นาที

เหมือนน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลทและน้ำนม แตถาแช

นานถึง 90 นาที ควรใชน้ำยาแชฟนเดนท ในสภาวะ

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เนื่องจากใหคาความมีชีวิตของ

เซลลมากกวาน้ำยาประเภทอื่นๆ 
 

บทวิจารณ 
 การทดลองนี้เพื่อเปรียบเทียบน้ำยาที่ใชรักษา

สภาพเซลลผิวรากฟนที่เปนที่ยอมรับในสถาบันตาง ๆ 

หลายๆ ชนิดดวยกัน เพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชนกับการ

รักษาเซลลที่หุมผิวรากฟนเมื่อฟนนั้นไดรับอุบัติเหตุ หลุด

ออกจากเบาฟนเพื่อใหคงสภาพอยูไดนานที่สุดกอนนำ

กลับเขาสูเบาฟน โดยที่ใชเซลลเอ็นยึดปริทันตซึ่งเปน

เซลลปฐมภูมิ เพื่อใหใกลเคียงกับเซลลเอ็นยึดปริทันต ที่

ผิวรากฟนมากที่สุด การทดลองนี้ไดจัดสภาวะใหเซลลอยู

ที่อุณหภูมิของหองที่ 37 องศาเซลเซียส และที่ 4 องศา

เซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เย็นกวาบรรยากาศของหอง

ทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้จากการทดลองของ Blomlof และคณะ 1 

ใหผลการทดลองที่แสดงวาในอุณหภูมิที่เย็นสามารถชวย

ลดการบวมของเซลลและทำใหความคงอยูของเซลล

ยาวนานขึ้น ซึ่งเปนผลใหเมื่อนำเซลลกลับเขาสูเบาฟน

แลวเซลลที่หุมรอบๆ รากฟนมีจำนวนเซลลดีมากกวารอย

ละ 80 ทำใหการเกาะติดกับเบาฟนเปนไปอยางรวดเร็ว

และลดการละลายของผิวรากฟนในเวลาตอมา 

 น้ำยาตัวกลางแตละชนิดที่ทำใหเซลลผิวรากฟนคง

มีชีวิตอยูในสภาวะนอกปากมีคุณสมบัติที่แตกตางกันอยู
บาง ในกรณีของน้ำยาแฮงคสบาลาสซอลทนั้นเปนที่นิยม
ใชแพรหลาย เนื่องจากมีผลใหเซลลที่หุมผิวรากฟนคง
ความมีชีวิตอยูนอกปากไดนานถึง 24 ชั่วโมง 11 น้ำนม
เปนน้ำยาตัวกลางที่มีความสำคัญรองลงมา การทดลองที่

Table 3 Percentage of cell viability in different preservative mediums at 
4°C

ประเภทน้ำยา      4 องศาเซลเซียส (4 ๐ Celcius) 

 40 min. 90 min. 

 O.D.±S.D. O.D.±S.D. 

Control 0.366±0.008 

(100±2.185) 

0.389±0.020 1 

(100±5.141) 

Water  0.310±0.006 

(83.12±1.608) 

0.332±0.009 2 

(80.85±2.191) 

NSS  0.375±0.005 

(104.68±1.395) 

 0.424±0.007  

 (108.57±1.779)  

Milk (UHT)  0.417±0.008 

(116.56±2.230) 

0.416±0.007 1, 2, 3 

(107.14±1.802) 

Dent-Teeth  

Saver 

0.420±0.012 

(117.5±3.357) 

0.437±0.004 2, 3 

(112.57±1.030) 
* showed that p<0.05 , the same number was signifi cantly different

* 

* 



M Dent J Volume 34 Number 1 January-April 2014

53Comparison of Dent-Teeth Saver, Milk, Water, NSS and HBSS on viability of PDL cells
Siriporn Timpawat, Suwanna Korsuwannawong, Ratchaporn Srichan 

ผานมาใหผลสรุปวาน้ำนมสามารถทำใหเซลลผิวรากฟน
คงสภาพอยูไดดีนาน 24 ชั่วโมง 12 ทั้งนี้เพราะน้ำนมมี
วิตามิน และแรธาตุเชน กรด อะมิโน คารโบไฮเดรต ที่
จำเปนตอความมีชีวิตของเซลลรอบรากฟนอยูมาก แต
อยางไรก็ตาม น้ำนมเปนสารที่บูดเนาไดในอุณหภูมิของ
หอง หรือแมแตในสภาวะที่เย็นขนาด 4 องศาเซลเซียส 
ดังนั้นน้ำนมที่สามารถนำมาใชในการแชไดจึงตองผาน
ขบวนการความรอนเพื่อใหน้ำนมคงในสภาวะที่ไมมี
แบคทีเรีย ซึ่งขบวนการความรอนนี้อาจทำลายสารบาง
ตัวเชนเอ็นไซมที่จำเปนสำหรับการเจริญของเซลล ซึ่งจาก
การทดลองนี้เห็นไดวาที่สภาวะอุณหภูมิที่ 37 องศา
เซลเซียสและในเวลา 40 นาที คาความมีชีวิตของเซลลใน
น้ำยาแชฟนเดนท และในน้ำนมมีคาคอนขางใกลเคียงกัน 
แตในขณะที่เซลลเมื่ออยูในอุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส
และสภาวะอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสแชนานขึ้นถึง 90 
นาที พบวาความมีชีวิตของเซลลเมื่ออยูในน้ำยาแชฟน
เดนท (103.27 ± 1.05 และ 112.57±1.03) ซึ่งมีเซลลที่
มีชีวิตที่มากกวาที่แชในน้ำนม ดังนั้น จึงเห็นไดวา การแช
ในน้ำนมจึงควรเปนทางเลือกที่สอง 
 การประเมินความเปนพิษของวัสดุทันตกรรมตาม
เกณฑมาตรฐาน ISO 7405 (ISO/FDIS 7405:2008) ได
ยอมรับใหใชแบบจำลองในหองปฏิบัติการที่สามารถนำมา
ใชเปรียบเทียบกับการดำเนินการในทางคลินิกได ดังนั้น
การนำเซลลปฐมภูมิของเซลลเอ็นยึดปริทันตมาทดลองใน
ครั้งนี้ เพื่อใหใกลเคียงกับฟนธรรมชาติที่รอบ ๆ รากมี
เซลลเอ็นยึดปริทันตลอมรอบอยู เพื่อปองกันไมใหเซลล
ละลายกระดูกมาประชิดเนื้อฟน (dentin) และทำใหเกิด
การยึดติดของกระดูกรอบๆ รากฟน ซึ่งอาจเกิดการ
ละลายของรากฟนและรากฟนยึดติด (ankylosis) ตาม
มาภายหลังได แมขอเสียของเซลลปฐมภูมิคือ มีความ
คงทนนอยกวาเซลลสายพันธุ (cell line) ดังนั้นการใช
เซลลสายพันธุปฐมภูมิชนิดนี้จึงมีความไวตอการทดสอบ
มาก ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการทดสอบน้ำยาที่ใช
รักษาสภาพเซลลผิวรากฟนในครั้งนี้กวาเซลลสายพันธุ 
อื่น ๆ 
 น้ำยาที่ ใช รักษาสภาพเซลลผิวรากฟนควรมี 
Osmolarity ที่พอเหมาะสำหรับคงสภาพความมีชีวิตของ

เซลลผิวรากฟนสำหรับ intracellular osmolarity เกิน 
450 mOsm และทิ้งใหอยูในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง 
สามารถทำใหเซลลตายได ดังนั้นการมีอิเลคโตรไลท  
(electrolyte) และ ออสโบลาลิตี้ (Osmolarity) ที่
เหมาะสมจึงเปนสิ่งจำเปน การที่น้ำ น้ำลาย น้ำเกลือ ที่
นำมาใชแชฟนที่หลุดจากเบา แลวทำใหเกิดการละลาย
ของรากฟนมากกวาเมื่อนำฟนแชในน้ำนมหรือในน้ำยา 
แฮงคสบาลาสซอลท เนื่องมาจาก ออสโบลาลิตี้  
(Osmolarity) ของน้ำ น้ำลาย น้ำเกลือ ไมเหมาะสมจึง
เกิดการสูญเสียเซลลผิวรากฟนอยางมาก Andreasen J 
O. 7,14 ทำการทดลองในฟนลิง พบวาเมื่อเปรียบเทียบการ
แชฟนในน้ำเกลือ น้ำลาย และในน้ำประปา ซึ่งน้ำประปา
มี electrolyte และ Osmolarity (28 mOsm) สวน
น้ำเกลือ และน้ำลาย มี อิเลคโตรไลท (electrolyte) 
มากกวาน้ำประปาและ ออสโบลาลิตี้(Osmolarity) อยูใน
ชวง 285 mOsm และ 110-120 mOsm ตามลำดับเมื่อ
แชในตัวกลางเหลานี้แลว ก็ยังเกิดการละลายที่ผิวรากฟน
ไดใกลเคียงกัน และเกี่ยวของกับระยะเวลาที่อยูนอกเบา
ฟนนานใกลเคียงกันดวย พบวาในระยะเวลา 30 นาทีที่
อยูนอกเบาฟน แมแชในตัวกลางทั้ง 3 ชนิด คือ น้ำเกลือ 
น้ำลาย น้ำประปา ก็สามารถเกิดการละลายของรากฟน
สูงมาก และเมื่อเกินระยะเวลา 60 นาที และยังปลอยให
รากฟนแหง หรือแมแตแชในน้ำยาทั้งสามชนิดแลว พบวา
มีการละลายของรากฟนหลังนำกลับเขาเบาฟนเกิดขึ้นได
เกือบทั้งราก 3 ดังนั้นการเลือกใชน้ำยาแชฟนเดนท จึง
เปนทางเลือกแรกที่ทันตแพทยจะเลือกใชแชน้ำยาชนิดนี้  
 น้ำยาตัวกลางที่นิยมและใหผลดีในปจจุบันนี้คือ 
น้ำนม น้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท น้ำนมที่ใชเปนน้ำยา 
แชฟนมักผานการฆาเชื้อมาแลวที่อุณหภูมิ 70-75 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 นาที และมีสวนประกอบที่เปน
โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต แคลเซียม หรือริโบฟลาวิน 
จึงทำใหเซลลคงสภาพไดดีเชนเดิม น้ำยารักษาสภาพ
เซลลผิวรากฟน เมื่อสัมผัสกับเซลลเอ็นยึดปริทันต  
(periodontal ligament: PDL) ณ อุณหภูมิหองที่ 37 
องศาเซลเซียสและที่สภาวะ 4 องศาเซลเซียส หรือที่
อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส และ -18 องศาเซลเซียส มี
ผลตอการมชีวีติของเซลลเอน็ยดึปรทินัต ดงัมกีารทดลอง 1 
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ที่พบวาฟนที่ยังเจริญไมสมบูรณของฟนสุนัข เมื่อแชที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หรือ 7 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 10 และ 120 นาที เกิดมีการละลายที่รากฟน
มากกวาเมื่อแชไวที่ 37 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพราะเซลลมี
การเผาผลาญ (metabolism) ลดลงประมาณ 5% เมื่อ
เนื้อเยื่อแชในอุณหภูมิที่เย็นลงทุก 5 องศาเซลเซียส จาก
อุณหภูมิรางกาย ซึ่งจากการทดลองนี้การแชเซลลใน
น้ำนม หรือ น้ำยาแฮงคสบาลาสซอลท แชที่ 4 องศา
เซลเซียสนาน 90 นาที แตกตางกัน ดังนั้นจึงแชในน้ำยา
แฮงคสบาลาสซอลท เนื่องจากคาเปอรเซ็นตความมีชีวิต
ของเซลลมากกวาในน้ำนม และถาจะแชที่ 37 องศา
เซลเซียส ในเวลา 40 และ 90 นาที สมควรแชในน้ำยา 
แฮงคสบาลาสซอลท เชนกันเพื่อกันการละลายของ
รากฟนในเวลาตอมา 
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