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Background: The use of cell sheet engineering technique on periodontal ligament stem cells was developed
for periodontal treatment which transplantation of cell sheets onto periodontal defects. Currently, the novel cell
sheets have gained interest because that can be more easily fabricated and manipulated than conventional tissue
engineering methods. Objective: The meta-analysis was to quantitatively find out the effect of periodontal ligament
stem cell sheets for periodontal regeneration in animal model. Methods: PubMed database was systematically
searched for related articles, together with searching in Google scholar. They were all filtered for articles in English
or Thai from 1990 to 2019. Results: Nine articles, which are randomized controlled trials and preclinical animal
trials were accepted and extracted for meta-analysis. Data was calculated for standard mean difference (SMD) at
95% CI and random effect model was used. the results showed groups of the periodontal ligament stem cell sheet
therapy had a positive influence on the regeneration of cementum (SMD=3.041; 95% CI= 1.504 – 4.578, p=0.000)
and alveolar bone (SMD = 2.114; 95% CI 0.709 – 3.520, p = 0.003) when compared to the control groups. However,
the data was high heterogeneity (I2=82.2%, I2=82.6%). Moreover, subgroup analysis showed that the periodontal
ligament stem cell sheet groups could regenerate the alveolar bone more than the control groups that used guided
tissue regeneration therapy without stem cell sheets (SMD = 0.843; 95% CI= (-0.017) – 1.703, p=0.055), and the data
was homogeneity (I2=28.9%). Conclusion: The analysis of evidences promoted to the novel cell sheet technique for
periodontal ligament stem cell sheets benefit on periodontal regeneration, especially alveolar bone regeneration.
However, as less preclinical animal trials and possible the risk of bias problems, the further higher quality researches
and randomized controlled trials in animal models are still required to prove the effectiveness of periodontal ligament
stem cell sheets for periodontal tissue regeneration in the future.
Keywords: Periodontal treatment, Periodontal ligament stem cell sheets, Osseous defect, Meta-analysis
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: การใช้เทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์ มาท�ำให้เกิด
เป็นแผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
เป็นทางเลือกในการรักษาโรคปริทันต์ โดยท�ำการปลูกถ่ายแผ่น

เซลล์ต้นก�ำเนิดตรงบริเวณที่มีความวิการของอวัยวะปริทันต์เพื่อ
ให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์ใหม่ทดแทน โดยในปัจจุบัน
เทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์นั้นได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถ
ผลิตและน�ำไปใช้งานได้ง่ายกว่าวิธีวิศวกรรมเนื้อเยื่อแบบดั้งเดิม
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วัตถุประสงค์: การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้เพื่อตอบค�ำถามในเชิง
ปริมาณด้วยการวิจยั อย่างเป็นระบบว่าผลของการใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิด
จากเอ็นยึดปริทันต์ด้วยเทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์ส่งผลต่อการ
เจริญทดแทนของอวัยวะปริทันต์เพียงไร วิธีการ: สืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาดังกล่าว มาจากฐานข้อมูล PubMed อย่าง
เป็นระบบ และ สืบค้นจาก Google scholar เลือกเฉพาะบทความ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึงปี ค.ศ. 2019
ผล: บทความที่ได้รับการยอมรับมี 9 บทความที่เป็นการทดลอง
ที่มีการควบคุม ในสัตว์ทดลอง ทั้ง 9 บทความถูกน�ำมาวิเคราะห์
อภิมาน โดยรวบรวมผลลัพธ์ของปริมาณการสร้างใหม่ของเคลือบ
รากฟัน และ/หรือ การสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟันโดยพิจารณาจาก
ลักษณะทางจุลวิทยา โดยน�ำข้อมูลมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่มี
การใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิด จากนั้นน�ำมาหาค่า standard mean
difference (SMD) ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ผลการวิเคราะห์
พบว่า กลุ่มที่ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์สามารถ
สร้างเคลือบรากฟันใหม่ได้มากกว่าในกลุ่มควบคุม (SMD =3.041;
95% CI= 1.504 – 4.578, p=0.000) และสามารถสร้างกระดูก
เบ้าฟันใหม่ได้มากกว่าในกลุ่มควบคุม (SMD =2.114; 95% CI=
0.709 – 3.520, p=0.003) แต่ข้อมูลขาดความเป็นเนื้อเดียวกัน
ระดับระดับสูง (I2=82.2%, I2=82.6%) เมื่อท�ำการวิเคราะห์กลุ่ม
ย่อยเพื่อแยกระหว่างการศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมที่ท�ำการรักษาด้วย
วิธกี ารชักน�ำให้เนือ้ เยือ่ คืนสภาพ กับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้ทำ� การรักษา
ด้วยวิธีการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ พบว่ากลุ่มที่ใช้แผ่นเซลล์
ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์สามารถสร้างกระดูกเบ้าฟันใหม่ได้
มากกว่า กลุ่มควบคุมที่ท�ำการรักษาด้วยวิธีการชักน�ำให้เนื้อเยื่อ
คืนสภาพ (SMD=0.843; 95% CI= (-0.017) – 1.703, p=0.055)
ข้อมูลมีความเป็นเนื้อเดียว (I2=28.9%) สรุป: สรุปการวิเคราะห์นี้
สนับสนุนว่าการใช้เทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์มาท�ำให้เกิดเป็นแผ่น
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทนั ต์มผี ลให้เกิดการเจริญทดแทนของ
อวัยวะปริทนั ต์ โดยเฉพาะกระดูกเบ้าฟัน อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากยัง
มีการศึกษาที่มีจ�ำนวนน้อย จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างมีไม่มาก และยัง
มีอคติจากการศึกษา ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูง และเป็นการทดลองที่มีการควบคุม เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ให้
เกิดการเจริญทดแทนของอวัยวะปริทันต์อีกในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การรักษาโรคปริทันต์ แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจาก
เอ็นยึดปริทันต์ ความวิการของกระดูก การวิเคราะห์อภิมาน
บทน�ำ
โรคปริทนั ต์อกั เสบ (periodontitis) เป็นโรคภายในช่องปาก
ที่สามารถเกิดขึ้นและพบได้ทั่วไปในมนุษย์ และเป็นสาเหตุท�ำให้
เนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ เหงือก (gingiva) กระดูกเบ้าฟัน (Alveolar
bone) เคลื อ บรากฟั น (cementum) และเอ็ น ยึ ด ปริ ทั น ต์
(periodontal ligament) ถูกท�ำลาย ท�ำให้เกิดการสูญเสียระดับ
การยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ และน�ำไปสู่การสูญเสียฟันหาก
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ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม1 โดยเป้าหมายหลักในการรักษาโรค
ปริทนั ต์อกั เสบทีต่ อ้ งการคือท�ำให้เกิดการสร้างใหม่ (regeneration)
ของอวัยวะที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์
แข็งแรงสามารถใช้งานได้ปกติ ดังนั้นจึงได้มีการรักษาเพื่อมุ่งเน้น
ให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์รอบรากฟัน ซึ่งได้แก่ การ
ชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ (guided tissue regeneration; GTR)
ที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน2 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์มี
ความก้าวหน้ามากขึน้ ได้มกี ารพัฒนาการน�ำเซลล์ตน้ ก�ำเนิด (stem
cell) มาปลูกถ่ายเพือ่ การรักษาในบริเวณทีม่ รี อยโรคปริทนั ต์ ดังนัน้
การน�ำเทคนิคการใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดมารักษาให้เกิดการคืนสภาพ
เนื้อเยื่อปริทันต์ จึงได้รับความสนใจและถูกน�ำมาศึกษาค้นคว้ากัน
มากขึ้นในปัจจุบัน3 วิศวกรรมเนื้อเยื่อถือเป็นวิธีหนึ่งที่ถูกน�ำไปใช้
ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบได้อย่างเป็นผลส�ำเร็จ โดยมีการ
ศึกษาที่พบว่าเซลล์ต้นก�ำเนิดที่ได้จากอวัยวะปริทันต์นั้นสามารถ
สร้างและพัฒนาไปเป็นอวัยวะรอบรากฟันได้อย่างสมบูรณ์4-6 ใน
ช่วงแรกของการศึกษาการใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดเพื่อให้เกิดการสร้าง
เนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์ใหม่ทดแทน จะใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดร่วม
กับวัสดุโครงร่าง (scaffold-based methods) ตามหลักการ
ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่ต้องอาศัยองค์ประกอบสามอย่าง ได้แก่
เซลล์ต้นก�ำเนิด (cells based) วัสดุโครงร่าง (scaffolds) และ
โกรทแฟคเตอร์ (growth factors)7 แต่วิธีนี้จะเพาะเลี้ยงเซลล์
ต้นก�ำเนิดไว้บนวัสดุโครงร่าง (cell seeding on scaffolds) แล้ว
ปลูกถ่ายลงไปที่ต�ำแหน่งของรอยโรค ซึ่งประสิทธิภาพของการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดวิธนี จี้ ะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนของเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
และเทคนิคในการผลิตเซลล์8 มีการศึกษาในสัตว์ทดลองที่พบว่า
วิ ธีนี้ ขั้นตอนในการผลิตเซลล์นั้นได้จ�ำนวนเซลล์ที่ไ ม่ม าก ส่ง
ผลให้การท�ำงานของเซลล์ตอบสนองต่อเนื้อเยื่อสัตว์ทดลอง ได้
ยากขึ้น เนื่องจากเซลล์บางส่วนถูกท�ำลายจากเอนไซม์ ส่งผลต่อ
อัตราการอยู่รอดของเซลล์ในบริเวณที่ท�ำการปลูกถ่ายลดลง9 อีก
ทั้งอาจเกิดการตอบสนองต่อกระบวนอักเสบในบริเวณที่ปลูกถ่าย
จากการสลายตัวของวัสดุโครงร่าง (scaffolds) ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
ประสิทธิภาพของการรักษาลดลงได้10 ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคนิค
ทางวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ เพือ่ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดแบบไม่อาศัย
วัสดุโครงร่าง (scaffold – free tissue engineering approaches)
โดยการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก�ำเนิดบนจานเพาะเลี้ยงที่
เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ (temperatureresponsive culture dishes) เรียกเทคนิคนี้ว่า วิศวกรรมแผ่น
เซลล์ (Cell Sheet Engineering) ถูกน�ำเสนอครัง้ แรกโดย Yamada
และคณะใน ปี ค.ศ. 199011 วิธนี ที้ ำ� ให้ได้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นแผ่นเซลล์ โดยมีพอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิวิกฤตของ
สารละลายแบบต�่ำสุด (Lower Critical Solution Temperature
Polymer; LCST Polymer) เคลือบบนจานเพาะเลี้ยงเซลล์ การ
เก็บเซลล์ท�ำโดยการลดอุณหภูมิลง จากเดิม 37 องศาเซลเซียส
ให้เหลือประมาณ 20-32 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิลดลงจะท�ำ
ให้พอลิเมอร์เปลี่ยนวัฏภาคจากเจลเป็นของเหลวและท�ำให้แผ่น

เซลล์ถูกผลักออกมาโดยที่โปรตีนไม่ถูกท�ำลาย11, 12 มีข้อดีกว่าการ
เพาะเลี้ยงแบบเดิมที่ใช้ polystyrene dishes เนื่องจากแบบเดิม
การเก็บเซลล์จะต้องใช้เอนไซม์ส�ำหรับย่อยโปรตีน (proteolytic
enzyme) เช่น trypsin และ dispase เป็นต้น ท�ำให้โปรตีนทีย่ ดึ เกาะ
ระหว่างเซลล์ (cell-cell junction proteins) ถูกท�ำลาย มีหลายการ
ศึกษาที่มีการน�ำเทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์มาใช้ในการรักษาโรค
ปริทันต์อักเสบ โดยท�ำการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึด
ปริทันต์ในฟันสัตว์ทดลอง ผลการรักษาพบการหายของอวัยวะ
ปริทันต์ โดยเกิดการสร้างกระดูกเบ้าฟัน เคลือบรากฟัน และพบ
การแทรกตัวของเนื้อเยื่อเอ็นยึดปริทันต์ที่สร้างขึ้นใหม่เข้าไปใน
ส่วนของกระดูกเบ้าฟัน และเคลือบรากฟัน ซึ่งคล้ายกับเส้นใย
ชาร์เพย์ (Sharpey’s fibres)13-16 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการท�ำให้เกิดการเจริญทดแทนของอวัยวะปริทันต์ของเซลล์
ต้นก�ำเนิดสามชนิด ได้แก่ เซลล์เอ็นยึดปริทันต์ (periodontal
ligament cells), เซลล์มีเซนไคม์ที่ได้จากไขกระดูกบริเวณกระดูก
อุง้ เชิงกราน (Iliac bone marrow mesenchymal stromal cells)
และเซลล์เนื้อเยื่อหุ้มกระดูกเบ้าฟัน (alveolar periosteal cells)
พบว่าแผ่นเซลล์ที่ได้จากเซลล์ต้นก�ำเนิดเอ็นยึดปริทันต์นั้นสามารถ
ท�ำให้เกิดการสร้างเคลือบรากฟันใหม่ และพบการเรียงตัวของ
เอ็นยึดปริทันต์ที่สร้างขึ้นใหม่ได้มากกว่าเซลล์ต้นก�ำเนิดอื่น16
ในปัจจุบันการศึกษาเพื่อท�ำการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับ
เทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์ เพือ่ ใช้ในการรักษารอยโรคปริทนั ต์ดว้ ย
เซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ยังมีน้อยมาก อีกทั้งในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมแผ่นเซลล์เพื่อน�ำมาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และก�ำลังได้รับความ
สนใจในการศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์จากหลากหลายประเทศ
จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อต้องการศึกษาและรวบรวม
หลักฐานทางวิชาการถึงผลของการใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึด
ปริทนั ต์ดว้ ยเทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์เพือ่ ให้เกิดการเจริญทดแทน
ของอวัยวะปริทันต์
วัตถุและวิธีการ
การรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมบทความจากฐานข้อมูล PubMed ด้วยวิธีการ
สื บ ค้ น อย่ า งเป็ น ระบบ ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล (search
strategies) คือ P AND I AND O (Datalink: https://www.
shorturl.at/ay035) น�ำผลมารวมกับการสืบค้นจาก Google
scholar โดยใช้ keywords ได้แก่ Periodontal ligament
stem cell sheets and periodontal regeneration ซึ่งน�ำมา
เฉพาะบทความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990
จนถึงปี ค.ศ. 2019 และผลของการสืบค้นใช้ inclusion criteria
ในการเลือกบทความคือ
รายงานการวิจยั ในสัตว์ทดลองทีม่ รี อยโรควิการของอวัยวะ
ปริทันต์ เป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (randomized
controlled trial) โดยเป็นการศึกษาที่ใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดจาก

เอ็นยึดปริทนั ต์ดว้ ยเทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์เพือ่ การเจริญทดแทน
ของอวัยวะปริทันต์
รายงานการวิจัยที่มีการแสดงผลการเจริญทดแทนของ
อวัยวะปริทนั ต์เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากลักษณะทาง
จุลวิทยา ทัง้ ในกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม อย่างน้อย 1 ข้อมูล ดังนี้
- ระบุปริมาณการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน และ/หรือ
การสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟัน
Exclusion criteria คือ
รายงานการวิจัยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญ
ทดแทนของอวัยวะปริทันต์
รายงานการวิจัยที่ไม่ได้ท�ำการศึกษาในบริเวณที่มีความ
ผิดปกติของอวัยวะปริทันต์ หรือบริเวณที่มีรอยวิการใต้สันกระดูก
เบ้าฟัน
การทบทวนบทความ
ผู้ทบทวน (reviewer) 2 คน อ่านบทความอย่างเป็นอิสระ
ต่อกัน ตั้งแต่ขั้นตอนคัดชื่อเรื่องและเฉพาะบทความที่ผ่านเกณฑ์
ทั้ง inclusion และ exclusion criteria ที่ก�ำหนด ส�ำเนาฉบับเต็ม
ของบทความจะถูกน�ำมาประเมินตามขั้นตอนการท�ำวิจารณญาณ
(critical appraisal) ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนบทความ การดึง
ข้อมูลจากบทความ และการประเมินคุณภาพของบทความต่อไป
โดยการคัดเลือกเป็นอิสระต่อกัน หากความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งระหว่าง
ผู้ทบทวน 2 คน จะถูกแก้ไขได้โดยการอภิปรายและตกลงกันเป็น
เอกฉันท์ (รูปที่ 1)
การดึงข้อมูลจากบทความ
น�ำผลลัพธ์จากลักษณะทางจุลวิทยาทีร่ ะบุปริมาณการสร้าง
ใหม่ของเคลือบรากฟัน และการสร้างใหม่ของกระดูกรอบรากฟัน
โดยกลุม่ ทดลองเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยการใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิด
จากเอ็นยึดปริทนั ต์ดว้ ยเทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์ ส่วนกลุม่ ควบคุม
ไม่ได้รบั การรักษาโดยใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดใดๆ ข้อมูลทีร่ วบรวมจะเป็น
ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
หรือ standard error ของปริมาณการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน
(cementum regeneration) และการสร้างใหม่ของกระดูกรอบ
รากฟัน (alveolar bone regeneration)
คุณภาพของบทความ
การประเมินคุณภาพของบทความที่ได้รับการยอมรับโดย
ผู้ทบทวนทั้งสองคน อย่างเป็นอิสระต่อกัน จากนั้นผู้วิจัยประเมิน
คุณภาพของงานวิจัยตามแนวทางของ Cochrane risk of bias17
ตาม PRISMA guideline การยอมรับคุณภาพบทความใช้ฉันทามติ
ผู้ทบทวนทั้งสองคน และแสดงผลการประเมินอคติงานวิจัยเป็น
ตาราง
สถิติที่ใช้
การศึกษานี้อยู่ในรูปตัวแปรต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้ผลจาก
animal studies รายงานเป็นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของปริมาณการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน และการสร้างใหม่ของ
กระดูกรอบรากฟันของกลุม่ ทีร่ กั ษาโดยใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดจากเอ็นยึด
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ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ inclusion และ exclusion criteria
ได้รบั การยอมรับจากผูท้ บทวนเป็นเอกฉันท์จำ� นวน 9 บทความ โดย
ยอมรับบทความที่เป็น การศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งมีการทดลอง
แบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม บทความที่ถูกคัดเข้ามานั้นมีขนาดตัวอย่าง
มากที่สุดคือ 40 ตัวอย่าง และน้อยที่สุดคือ 7 ตัวอย่าง (รูปที่ 1,
Datalink: https://www.shorturl.at/pqsMW) การประเมินอคติ
งานวิจัยจากทั้ง 9 การศึกษา พบว่า ไม่มีการศึกษาใดที่ถูกประเมิน
ผลเป็น low risk of bias ของทุกค่าการประเมิน มี 5 การศึกษา
พบว่าจะมีอคติต�่ำ (low risk of bias) และไม่ชัดเจน (unclear
risk) ร่วมด้วย และอีก 4 การศึกษา พบว่ามีทั้ง อคติต�่ำ (low risk
of bias) ไม่ชัดเจน (unclear risk) และอคติสูง (high risk of bias)
ร่วมด้วย (ตารางที่ 1)
การวิเคราะห์อภิมาน จะน�ำผลของค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของปริมาณการสร้างใหม่ของเคลือบ
รากฟัน และการสร้างใหม่ของกระดูกรอบรากฟัน มาค�ำนวณโดย
ผล
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบจาก PubMed ได้ 874 หาค่า standard mean difference (SMD) ที่ช่วงความเชื่อมั่น
บทความ สืบค้นจาก Google Scholar ได้ 83 บทความ ท�ำการ 95% วิเคราะห์ตามรูปแบบ random effect model
เลือกบทความที่ซ�้ำกันออก เหลือเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 883 บทความ

ปริทันต์ด้วยเทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์ กับกลุ่มควบคุม การแสดง
ผลการวิเคราะห์อภิมานถูกน�ำมาค�ำนวณ pooled differential
variation ของปริมาณการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน และการ
สร้างใหม่ของกระดูกรอบรากฟัน โดยค�ำนวณ standard mean
difference (SMD) ที่ระดับความเชื่อมั่น (confidence interval)
เท่ากับร้อยละ 95 ใช้ random effects models น�ำเสนอผลการ
รวมข้อมูล (pooled estimate) ในรูปกราฟ forest plot (รูปที่ 2B
และ3B) การศึกษานีใ้ ช้คา่ Cochrane statistic (Q-statistic) และ
ค่า percentage of inconsistency index (I2) เพื่อวัดความไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน (heterogeneity) น�ำเสนอผลด้วย funnel plot (รูป
ที่ 2D และ3D) และตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์ด้วยการทดสอบ
สถิติ Begg’s test และการทดสอบสถิติ Egger’s test (รูปที่ 2E
และ3E) ซึ่งการวิเคราะห์นี้ใช้โปรแกรม STATA 11.2

รูปที่ 1 ขั้นตอนวิธีการทบทวนอย่างเป็นระบบใน Prisma flow template
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ตารางที่ 1 การประเมินอคติงานวิจัย

Author

Blinding of
Random
Blind of
Incomplete
Allocation
the
Selective
sequence
participants
outcome
Other
concealment
outcome
reporting
Year generation
and personnel
data
sources
(selection
assessment
(reporting
(selection
(performance
(detection
of bias
bias)
(detection
bias)
bias)
bias)
bias)
bias)

Vaquette et al19

2019

U

U

U

U

L

L

L

Guo et al22

2017

U

U

U

L

L

H

L

Tsumanuma et al25 2016

U

U

U

L

L

L

L

2011

U

U

U

U

H

L

L

Tsumanuma et al16 2011

U

U

U

L

L

L

L

Ding et al20

2010

L

L

U

U

H

L

L

Iwata et al15

2009

U

U

U

L

L

L

L

Flores et al14

2008

U

U

U

U

H

L

L

Akizuki et al13

2005

U

U

U

L

L

L

L

Park et al21

หมายเหตุ : L หมายถึง Low risk , H หมายถึง High risk , U หมายถึง Unclear

ผลการวิ เ คราะห์ ข องปริ ม าณการสร้ า งใหม่ ข องเคลื อ บ
รากฟัน (cementum regeneration) การแปลผลการวิเคราะห์
เมื่อดูค่า I2=82.2% และ p= 0.000 สามารถแปลผลได้ว่า การ
ศึกษา 7 การศึกษา จากทั้งหมด 9 การศึกษา ที่น�ำมารวมกันนั้นมี
ความต่างแบบปรากฏอย่างชัดเจน เมื่อดูผลรวมของขนาดอิทธิพล

(effect size) นัน่ คือ ค่า SMD มีคา่ เท่ากับ 3.041 (95% CI= 1.504
– 4.578, p=0.000) แปลผลได้วา่ กลุม่ ทีใ่ ช้แผ่นเซลล์ตน้ ก�ำเนิดจาก
เอ็นยึดปริทันต์สามารถสร้างเคลือบรากฟันใหม่ได้มากกว่าในกลุ่ม
ควบคุมแต่อาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ เนือ่ งจากข้อมูลขาดความเป็น
เนือ้ เดียวกันสูง (I2=82.2%) และมีการศึกษาทีย่ งั ไม่มากพอ (รูปที2่ A)

A) Forest plot จากค่า SMD แสดงการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน
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เมื่อท�ำ subgroup analysis เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่
ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ กับกลุ่มควบคุมที่ท�ำการ
รักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 4 การศึกษา
แปลผลการวิเคราะห์ เมื่อดูค่า I2=86.8% และ p = 0.000
สามารถแปลผลได้ว่าการศึกษาที่น�ำมารวมกันนั้นมีความต่างแบบ
ปรากฏอย่างชัดเจน และเมื่อท�ำ subgroup analysis เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มที่ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ กับกลุ่ม

ควบคุมที่ไม่ได้ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ ซึ่ง
มีทั้งหมด 3 การศึกษา แปลผลการวิเคราะห์ เมื่อดูค่า I2=79.3%
และ p = 0.008 สามารถแปลผลได้ว่าการศึกษาที่น�ำมารวมกันนั้น
มีความต่างแบบปรากฏอย่างชัดเจน และอาจจะยังไม่สามารถสรุป
ได้ เนื่องจากข้อมูลขาดความเป็นเนื้อเดียวกันสูง และการศึกษาที่
ยังไม่มากพอ (รูปที่ 2B)

หมายเหตุ : 1 คือ การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมที่ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ
0 คือ การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ
B) แสดงผล SMD ของการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน จาก Subgroup analysis
รูปที่ 2 ผลการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน (cementum regeneration)
ผลการวิ เ คราะห์ ข องการเกิ ด การสร้ า งใหม่ ข องกระดู ก
รอบรากฟัน (alveolar bone regeneration) การแปลผลการ
วิเคราะห์ เมื่อดูค่า I2=82.6% และ p = 0.000 สามารถแปลผลได้
ว่า การศึกษา 8 การศึกษา จากทั้งหมด 9 การศึกษา ที่น�ำมารวม
กันนั้นมีความต่างแบบปรากฏอย่างชัดเจน เมื่อดูผลรวมของขนาด
อิทธิพล (effect size) นั่นคือ ค่า SMD มีค่าเท่ากับ 2.114 (95%
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CI= 0.709 – 3.520, p = 0.003) แปลผลได้ว่า กลุ่มที่ใช้แผ่นเซลล์

ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ สามารถสร้างกระดูกรอบรากฟันใหม่
ได้มากกว่าในกลุม่ ควบคุม แต่อาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ เนือ่ งจาก
ข้อมูลขาดความเป็นเนื้อเดียวกันสูง (I2=82.6%) และมีการศึกษาที่
ยังไม่มากพอ (รูปที่ 3A)

A) Forest plot จากค่า SMD แสดงการสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟัน

หมายเหตุ : 1 คือ การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมที่ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ
0 คือ การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ
B) แสดงผล SMD ของการสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟัน จาก Subgroup analysis
รูปที่ 3 ผลการสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone regeneration)
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เมื่อท�ำ subgroup analysis เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่
ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ กับกลุ่มควบคุมที่ท�ำการ
รักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 3 การศึกษา
แปลผลการวิเคราะห์ เมื่อดูค่า I2=28.9% และ p=0.245 สามารถ
แปลผลได้ว่า การศึกษาที่น�ำมารวมกันนั้นพอรวมกันได้ เนื่องจาก
ความต่างแบบกันที่พบนั้นอาจจะไม่ส�ำคัญ เมื่อดูผลรวมของขนาด
อิทธิพล (effect size) นั่นคือ ค่า SMD มีค่าเท่ากับ 0.843 (95%
CI= (-0.017) – 1.703, p =0.055) แปลผลได้วา่ กลุม
่ ทีใ่ ช้แผ่นเซลล์
ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ สามารถสร้างกระดูกรอบรากฟันใหม่
ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืน
สภาพ แต่เมื่อท�ำ subgroup analysis เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ที่ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
ท�ำการรักษาโดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 5 การ
ศึกษา แปลผลการวิเคราะห์ เมื่อดูค่า I2=88.5% และ p = 0.000
สามารถแปลผลได้ว่า การศึกษาที่น�ำมารวมกันนั้นมีความต่างแบบ
ปรากฏอย่างชัดเจน และอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจาก
ข้อมูลขาดความเป็นเนื้อเดียวกันสูง และการศึกษาที่ยังไม่มากพอ
(รูปที่ 3B)
วิจารณ์
การศึกษาผลการหายของอวัยวะปริทนั ต์ภายหลังการรักษา
นัน้ จะต้องประกอบด้วย การสร้างเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันของเหงือก เอ็นยึด
ปริทันต์ เคลือบรากฟันขึ้นมาใหม่บนผิวรากฟันที่เคยเป็นโรค และ
เกิดการสร้างกระดูกเบ้าฟันขึน้ ใหม่18 แต่การวิเคราะห์อภิมานครัง้ นี้
เป็นการรวบรวมข้อมูลของการศึกษาทดลองในฟันสัตว์ทเี่ น้นศึกษา
การสร้างเคลือบรากฟันขึน้ ใหม่ และการสร้างกระดูกเบ้าฟันขึน้ ใหม่
ท�ำให้การวิเคราะห์อภิมานนี้ อาจไม่สามารถบอกผลการหายของ
อวัยวะปริทันต์ภายหลังการรักษาแบบสมบูรณ์ได้
เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นปริ ม าณการสร้ า งใหม่ ข องเคลื อ บ
รากฟัน (cementum regeneration) พบว่าเมื่อตรวจสอบอคติ
จากการตีพิมพ์ด้วยกราฟ funnel plot พบว่ากราฟที่ได้ไม่มีความ
สมมาตรกัน ซึ่งจะแสดงถึงภาวะที่อาจจะมีอคติจากการตีพิมพ์ แต่
เมื่อตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์ด้วยผลทางสถิติ พบว่าผลจาก
การทดสอบด้วย Begg’s test ได้ค่า p-value เท่ากับ 0.176 มีค่า
มากกว่า p = 0.05 สามารถแปลความหมายเบื้องต้นได้ว่าไม่มีหลัก
ฐานของอคติจากการตีพิมพ์ ส่วนผลจากการทดสอบด้วย Egger’s
test ได้ค่า p-value เท่ากับ 0.296 มีค่ามากกว่า p = 0.05 สามารถ
แปลความหมายเบื้องต้นได้ว่า ไม่มีหลักฐานของอิทธิพลของการ
ศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่างน้อย (small study effect) ต่อผลรวมของ
การศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพียง 7 การศึกษาถือว่ามี
จ�ำนวนน้อย ซึ่งอาจไม่มีก�ำลัง (power) ในการทดสอบทางสถิติ
ดังนั้นจึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าไม่มีหลักฐานของอคติ
จากการตีพิมพ์ (Datalink: https://www.shorturl.at/mpDLP )
เมือ่ พิจารณาในด้านปริมาณการสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟัน
(alveolar bone regeneration) โดยวิเคราะห์กลุ่มย่อย พบว่า
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กลุ่มทดลองที่ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์สามารถ
สร้างกระดูกเบ้าฟันขึ้นใหม่ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ท�ำการรักษา
โดยการชักน�ำให้เนื้อเยื่อคืนสภาพซึ่งข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์นั้น
ค่อนข้างมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (I2=28.9%) ซึ่งได้ผลลัพธ์มาจาก
การศึกษาของ Akizuki13 ในปี 2005, Iwata15 ในปี 2009 และ
Vaquette19 ในปี 2019 การตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์จากผล
การทดสอบด้วยสถิติ พบว่า ผลจากการทดสอบด้วย Begg’s test
ได้ค่า p-value เท่ากับ 0.006 มีค่าน้อยกว่า p = 0.05 สามารถ
แปลความหมายเบื้องต้นได้ว่ามีหลักฐานของอคติจากการตีพิมพ์
ส่วนผลจากการทดสอบด้วย Egger’s test ได้ค่า p-value เท่ากับ
0.007 มีค่าน้อยกว่า p = 0.05 สามารถแปลความหมายเบื้องต้น
ได้ว่า มีหลักฐานของอิทธิพลของการศึกษาที่มีกลุ่มตัวอย่างน้อย
(small study effect) ต่อผลรวมของการศึกษา (รูปที่ 3E) และ
เมื่อตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์ด้วยกราฟ funnel plot พบ
ว่ากราฟที่ได้ไม่มีความสมมาตรกัน ซึ่งจะแสดงถึงภาวะที่อาจจะมี
อคติจากการตีพมิ พ์ เมือ่ พิจารณาจากกราฟ จะพบว่ามี 3 การศึกษา
ได้แก่ การศึกษาของ Ding20 ในปี 2010, Park21 ในปี 2011 และ
Guo22 ในปี 2017 ที่อาจมีอคติจากการตีพิมพ์ และมีอิทธิพลของ
การศึ ก ษาที่ มี ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งน้ อ ยต่ อ ผลรวมของการศึ ก ษาได้
(Datalink: https://www.shorturl.at/mpDLP )
จากการศึกษาผลลัพธ์ของการรักษา ในการศึกษาของ
20
Ding ในปี 2010 กับ Park21 ในปี 2011 นัน้ พบว่าข้อมูลของผลลัพธ์
ทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน มีเพียงข้อมูลด้านการสร้างใหม่
ของกระดูกเบ้าฟัน และขาดข้อมูลการสร้างใหม่ของเคลือบรากฟัน
ภายหลังการรักษา ท�ำให้การประเมินอคติของงานวิจยั ทัง้ สองนี้ พบ
ว่ามีอคติสูง (high risk of bias) ร่วมด้วย ส่วนการศึกษาของ Guo22
ในปี 2017 นั้นกลุ่มทดลองที่ท�ำการรักษาความวิการของอวัยวะ
ปริทันต์ด้วยการใช้ Human PDL cell sheet พบว่ามีการสร้าง
กระดูกขึ้นใหม่ และการสร้างเคลือบรากฟันขึ้นใหม่ได้มากกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ คี่ า่ p-value
< 0.05 แต่ในการศึกษาไม่ได้ระบุค่า p-value ไว้อย่างชัดเจน และ
อาจมีอคติในการแปลผล ท�ำให้การประเมินอคติของงานวิจัยนี้ พบ
ว่ามีอคติสูงร่วมด้วย
นอกจากนี้ ในขบวนการซ่อมสร้างอวัยวะปริทันต์ ภาย
หลังจากที่เคลือบรากฟัน หรือกระดูกเบ้าฟันถูกท�ำลาย เรามักพบ
เคลือบรากฟันมีเซลล์ (cellular intrinsic fiber cementum)
เป็นส่วนใหญ่ และไม่มีการยึดเกาะของเส้นใยชาร์เพย์ (Sharpey’s
fiber) ดังนั้นหากต้องการให้เกิดการสร้างอวัยวะปริทันต์ขึ้นใหม่
จะต้อ งมีเ คลือ บรากฟันไร้เ ซลล์ (acellular extrinsic fiber
cementum) ที่ส่งเสริมการยึดเกาะได้ดี จากนั้นเยื่อบุหุ้มราก
เฮิรต์ วิก (Hertwig’s epithelial root sheath; HERS) จะสังเคราะห์
และปล่ อ ยโปรตี น คื อ enamel matrix มากระตุ ้ น ให้ เ ซลล์ มี
เซนไคม์รอบๆถุงหุม้ หน่อฟัน (dental follicle) เปลีย่ นแปลงรูปร่าง
ไปเป็นเซลล์สร้างเคลือบรากฟัน (cementoblast) เพือ่ สร้างเคลือบ
รากฟัน (cementogenesis)23 ดังนั้นการสร้างใหม่ของเคลือบ

รากฟันจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ หลายอย่าง โอกาสที่จะเกิด
การสร้างเคลือบรากฟันในบริเวณที่มีรอยวิการของอวัยวะปริทันต์
จึงมักเกิดขึน้ ได้ยากกว่าการสร้างกระดูกเบ้าฟัน เพราะกระดูกจะอยู่
ภายใต้สภาวะคงทีท่ มี่ กี ารสร้างและสลายกระดูก (bone modeling
and remodeling) ทดแทนกันอยู่ตลอดเวลา24
จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ พบว่าจ�ำนวนตัวอย่าง
ของแต่ละการศึกษามีน้อยกว่า 30 ตัวอย่างรวม 8 การศึกษา โดย
พบว่าการศึกษาที่มีตัวอย่างน้อยที่สุดคือ 7 ตัวอย่าง16 และมีเพียง 1
การศึกษาที่มีจ�ำนวนตัวอย่างมากที่สุด คือ 40 ตัวอย่าง14 และการ
ศึกษาทีเ่ ป็นการทดลองแบบสุม่ ทีม่ กี ลุม่ ควบคุมในสัตว์ทดลองอาจยัง
มีไม่มากพอ จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่นอนได้ ข้อจ�ำกัดเกี่ยว
กับการสืบค้นข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ บทความที่ได้มาจาก PubMed
และ Google scholar เท่านั้น การศึกษาที่เป็นการทดลองแบบสุ่ม
ยังมีน้อย โดยในการศึกษานี้มีเพียง 9 บทความที่ครบตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ใน inclusion และ exclusion criteria และยอมรับตาม
เกณฑ์เป็นเอกฉันท์จากผูท้ บทวน การศึกษาทีน่ ำ� มาวิเคราะห์มอี คติ
วิจัยอยู่ระดับหนึ่งแต่พอยอมรับได้
สรุป

การรักษาด้วยวิธกี ารชักน�ำให้เนือ้ เยือ่ คืนสภาพเพียงอย่างเดียว ส่วน
การสร้างใหม่ของเคลือบรากฟันในกลุ่มที่ใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิด
จากเอ็นยึดปริทนั ต์ ก็พบว่าสร้างได้มากกว่าแต่อาจจะยังไม่สามารถ
สรุปได้ เนื่องจากข้อมูลขาดความเป็นเนื้อเดียวกันสูง และมีการ
ศึกษาที่ยังไม่มากพอ
ข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้คือ จ�ำนวนการศึกษาและจ�ำนวน
ตัวอย่างของแต่ละการศึกษามีจ�ำนวนน้อย ดังนั้นยังต้องมีการ
ศึกษาที่มีการออกแบบให้มีจ�ำนวนตัวอย่างที่มากขึ้นและไม่มีอคติ
เนื่องจากเทคโนโลยีการใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์
ในปัจจุบันถือว่าเป็นเทคโนโลยีด้านการรักษาที่ยังใหม่และยังต้อง
มีการศึกษาพัฒนาอีก การทดลองในสัตว์ก่อนการน�ำไปใช้จริงใน
ทางคลินิกถือเป็นก้าวแรกของขั้นตอนในการพัฒนาวิธีการรักษา
และการวิเคราะห์อภิมานให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพนั้นจ�ำเป็นต้อง
มีจ�ำนวนการศึกษาที่มากกว่านี้ รวมถึงมีการออกแบบให้มีจ�ำนวน
ตัวอย่างที่มากขึ้นและมีคุณภาพสูง และในอนาคตควรจะต้องมีการ
รวบรวมผลการศึกษาทีเ่ ป็นการทดลองทีม่ กี ารควบคุมในสัตว์ทดลอง
เพื่อหาผลสรุปของการใช้แผ่นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์
เพื่อให้เกิดการเจริญทดแทนของอวัยวะปริทันต์ต่อไป

จากการรวบรวมข้อมูลเพือ่ ท�ำการวิเคราะห์อภิมานทัง้ หมด กิตติกรรมประกาศ
9 การศึกษา พบว่าการใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ด้วย
ขอขอบคุณ อ.พญ.ทพญ. กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ส�ำหรับ
เทคนิควิศวกรรมแผ่นเซลล์เพือ่ การเจริญทดแทนของอวัยวะปริทนั ต์ ค�ำแนะน�ำและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ขอบคุณสถาบันทันตกรรม
ในสัตว์ทดลองนั้น พบมีการสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟันมากกว่า ที่ช่วยสนับสนุนให้การด�ำเนินการวิจัยส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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