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บทคัดย่อ

ในการทดสอบวัสดุทางทันตกรรมบูรณะเพื่อให้ ได้
ข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ ต้องอาศัยเครื่องมือที่ให้ความ
แม่ น ย� ำ และมี ค วามเหมาะสมตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การทดสอบ ในปัจจุบันพบว่าเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง ความเรียบ รวมถึงข้อมูล
ของสารประกอบบริเวณพื้นผิวของทันตวัสดุมีการพัฒนา
ไปมาก ท�ำให้สามารถทดสอบลักษณะต่างๆ ของวัตถุได้
หลากหลายกว่าในอดีต ผูท้ ำ� การทดลองควรมีความเข้าใจใน
คุณสมบัติ วิธกี ารใช้งาน ทราบถึงข้อดี ข้อเสียของเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ทดสอบและข้อจ�ำกัดของเครือ่ งมือ จึงจะสามารถเลือก

Abstract
In dental material research, precise and
reliable investigating machines are indispensable. Morphological analysing tools have been
developed to be able to detect variety of delicate
details, for example smoothness and shape of
tiny materials. This development has helped
research personal to be able to attain much more
information than in the past. As a consequence,
researchers are required to understand capabilities,
indications, advantages and disadvantages of the
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ใช้เครื่องมือเพื่อทดสอบคุณสมบัติของทันตวัสดุและฟันได้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้

instruments to achieve the objective of research.

ค�ำส�ำคัญ: การตรวจสอบพื้นผิว เครื่องมือตรวจสอบ วัสดุ
ทันตกรรมบูรณะ สมบัติทางกายภาพ

Keywords: Morphological analysis, testing
machine, dental restorative materials, physical
properties

บทน�ำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีในงานทันตกรรมได้มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว เกิดการพัฒนาการผลิตทันตวัสดุให้มีประสิทธิภาพทางคลินิก และมีทันตวัสดุถูกคิดค้นออกมาใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การวิจัยทดสอบวัสดุมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ดังนั้นการทดลองและทดสอบวัสดุจึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องเลือกใช้เครื่องมือในการทดลองที่มีความแม่นย�ำ มีความ
สามารถและประสิทธิภาพตอบสนองกับวัสดุที่ถูกคิดค้นใหม่
และค�ำถามงานวิจัยได้
การทดสอบคุณสมบัติของทันตวัสดุแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่คือ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและการทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพคือคุณสมบัติของสาร
ที่สังเกตได้จากภายนอก ลักษณะทางกายภาพสามารถถูก
ทดสอบได้ โดยใช้การทดสอบแรงเฉือน การทดสอบแรงดึง
การทดสอบความแข็งผิวรวมถึงการศึกษาพื้นผิวและรูปร่าง
ของวัสดุเป็นต้น สมบัติทางเคมีจะมีความเกี่ยวข้องกับการ
มีปฏิสัมพันธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็คตรอนของวัสดุ
เช่น คุณสมบัตใิ นการน�ำไฟฟ้า คุณสมบัตกิ ารเป็นแม่เหล็ก(1,2)
การตรวจสอบพื้นผิวและรูปร่างของวัสดุทางทันตกรรม
เป็นการทดสอบหนึ่งที่สามารถบอกคุณสมบัติของวัสดุเหล่า
นั้นได้ เช่น การตรวจสอบความขรุขระของพื้นผิว ความหนา
ของชัน้ สารยึดติด และลักษณะของเรซินแทก (resin tag)(3,4)
การทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอ
ข้ อ มู ล ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพ ในส่วนของลักษณะพื้นผิวหรือรูปร่างของวัสดุและ
อุปกรณ์ทางทันตกรรมบูรณะในแง่ของหลักการท�ำงาน การ
ใช้งาน รวมถึงข้อดีและข้อจ�ำกัด

การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุทางทันตกรรม
ในการตรวจสอบพื้นผิวและรูปร่างของทันตวัสดุนั้นต้อง
อาศัยภาพที่มีความละเอียดสูง แต่ความสามารถในการมอง
เห็นของตามนุษย์มีจ�ำกัด ท�ำให้การตรวจสอบพื้นผิวและรูป
ร่างของวัสดุตอ้ งอาศัยเครือ่ งมือทีม่ คี วามละเอียดซับซ้อนมาก
ขึ้น อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาเพื่อตรวจสอบลักษณะพื้นผิวและรูป
ร่างมีดังนี้
1. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (optical microscope)
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน (electron microscope)

3. กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (atomic force microscope)

4. ออพติคัลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี

(Optical cohe-

rence tomography)

การเลือกใช้อปุ กรณ์เหล่านีใ้ นการท�ำการทดสอบวัสดุทาง
ทันตกรรม ควรมีการเลือกให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ขั้น
ต้นในการทดสอบเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่พอเพียง และต้องมีการ
วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมของอุปรณ์ต่างๆ
ร่วมด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
กล้องจุลทรรศน์ชนิดนีใ้ ช้หลักการท�ำงานของแสงในช่วง
ความยาวคลื่นที่ตามนุษย์มองเห็นได้และเลนส์ ในการขยาย
ภาพซึ่งกล้องจุลทรรศน์แต่ละชนิดมีลกั ษณะของแหล่งก�ำเนิด
แสงและเลนส์ที่ต่างกัน(5)
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1. กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน

(compound micro-

scope)

กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน (รูปที่ 1) ประกอบด้วยเลนส์
ใกล้วัตถุและเลนส์ ใกล้ตา วัตถุจะถูกวางบนระนาบโฟกัส
(focal plane) และมีแหล่งก�ำเนิดแสงอยู่ด้านล่างเมื่อแสง
ผ่านวัตถุและถูกขยายภาพด้วยเลนส์ ใกล้วตั ถุจะเกิดการสร้าง
ภาพจริงหัวกลับที่มีขนาดเท่าวัตถุ ต�ำแหน่งของภาพจริงจะ
ตกที่หน้าเลนส์ ใกล้ตา ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์
เป็นภาพเสมือนทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าวัตถุ ดังนัน้ แสงจะผ่านวัตถุ

รูปที่ 1
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และใช้หลักการสะท้อนแสงของวัตถุท�ำให้ ได้ภาพเสมือนที่มี
ขนาดใหญ่ และมีลักษณะหัวกลับมีการกลับด้านซ้ายด้านขวา
รูปที่ 2)
กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้มีจุดเด่นที่สามารถใช้งานได้ง่าย
รวมถึงการเตรียมชิ้นตัวอย่างไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตามภาพ
ที่เห็นจะเป็นภาพ 2 มิติหัวกลับท�ำให้ขาดรายละเอียดของ
ความตื้นลึก นอกจากนี้ยังมีแสงนอกโฟกัสรบกวน รวมถึง
เกิดปรากฏการณ์การเลีย้ วเบนของคลืน่ (diffraction effect)
ท�ำให้ภาพทีไ่ ด้ไม่คมชัด และไม่สามารถขยายภาพได้เกิน 1500
เท่า
ปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของคลื่นจะเกิดขึ้นเมื่อใช้
กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงตรวจสอบวัตถุที่ไม่สัมผัสกัน และ
มีร ะยะห่างน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวแสง คื อ 0.2
ไมโครเมตร เมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วภาพที่เกิดจาก
แสงที่สะท้อนออกมาท�ำให้ดูเหมือนว่าจุด 2 จุดนี้มีการสัมผัส
กันท�ำให้ภาพไม่ชดั เจนและจ�ำกัดก�ำลังขยายของกล้องในกลุม่
นี้ (รูปที่ 3)

แสดงภาพกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน

Figure 1 Compound microscope
(Modified from www.barska.com[URL of homepage on the internet]. Pomona: Barska. Available from: HYPERLINK “http://
www.barska.com/Microscopes-Monocular_Compound_Microscope_40x_100x_400x_w.html”http://www.barska.com/Microscopes-Monocular_Compound_Microscope_40x_100x_400x_w.
html(6))

รูปที่ 3

แสดงการเกิดปรากฎการณ์การเลี้ยวเบนของคลื่น

Figure 3 Diffraction effect
(Modified from cnx.org[URL of homepage on the internet].
Houston.: Rice University; 1999-2017 Available from: HYPERLINK “http://cnx.org/contents/9ANhisjh@5/Limits-of-Resolution-The-Rayle” http://cnx.org/contents/9ANhisjh@5/Limits-of-Resolution-The-Rayle(7))

รูปที่ 2

แสดงหลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดเชิงซ้อน

Figure 2 Principle of compound microscope
(Modified from Shaw PJ. Chapter 1 Introduction to optical microscope for plant cell biology. Plant Cell Biology A Practical
Approach. Oxford: Oxford university press; 2001: 1-33(5))

กล้องจุลทรรศน์ชนิดนีม้ กี ำ� ลังขยายทีจ่ ำ� กัด จึงสามารถใช้
ในการตรวจเซลล์ ในลักษณะของภาพวงกว้าง โดยไม่สามารถ
ดูองค์ประกอบภายในเซลล์เพิ่มเติมได้ และสามารถใช้ ในการ
ตรวจสอบพื้นผิวที่ถูกทดสอบในลักษณะกด (indentation
test) หรือการตรวจสอบความแข็งผิวของวัสดุ (hardness
test) อย่างหยาบ นอกจากนีย
้ งั ใช้ตรวจสอบการรัว่ ซึมของรอย
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รูปที่ 4

แสดงตัวอย่างภาพที่พบจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดเชิงซ้อน
เพื่อใช้ดูรอยร้าวของฟัน

Figure 4 Crack line observed in compound microscope
(From The Center For Special Dentistry[internet].Newyork.
Available from: HYPERLINK “http://www.nycdentist.com/
dental-photos/1523/Photos-Photomicrographs-dental-histology-pictures-SEM-microscope”http://www.nycdentist.com/dental-photos/1523/Photos-Photomicrographs-dental-histologypictures-SEM-microscope with permission(8)) (Copyright 2016
NYCdentist.com)
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รูปที่ 5

แสดงภาพของกล้องจุลทรรศน์ชนิดเสตอริโอ

รูปที่ 6

แสดงหลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดเสตอริโอ

Figure 5 Stereo microscope

ต่อและบริเวณขอบของพื้นผิวในระดับเบื้องต้น หรือสามารถ
ตรวจดูรอยร้าวรอยแตกบริเวณพื้นผิวของวัสดุได้(8) (รูปที่ 4)
2. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสเตอริโอ

(stereo mi-

croscope)

เนื่องจากข้อจ�ำกัดของกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน ที่ไม่
สามารถตรวจสอบความตื้นลึกรวมถึงลักษณะแบบ 3 มิติ
ได้ จึงได้มีการพัฒนาหลักการของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสงสเตอริโอขึ้น (รูปที่ 5) โดยหลักการของกล้องจุลทรรศน์
ชนิดนี้คือ ใช้แหล่งก�ำเนิดแสงที่อยู่เหนือต่อชิ้นตัวอย่างและ
ใช้หลักการสะท้อนของแสงจากวัตถุ จากนั้นจะมีเลนส์ ใกล้
ตา 2 ชิ้นที่รับภาพในมุมที่ต่างกัน ในการขยายภาพโดยการ
ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้สามารถมองด้วยตา 2 ข้างท�ำให้
สามารถตรวจชิ้นตัวอย่างได้โดยไม่ต้องท�ำให้มีความบางมาก
นัก โดยกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้มีก�ำลังขยายไม่เกิน 100 เท่า
และให้ภาพที่เป็นภาพเสมือนหัวตั้งไม่กลับซ้ายขวา สามารถ
มองความตื้นลึกของพื้นผิวรวมถึงการมองแบบ 3 มิติได้
เนื่องจากการมี 2 เส้นทางเดินแสง รวมถึงมีเลนส์วัตถุและ
เลนส์ ใกล้ตา 2 ชิ้นที่ท�ำมุมต่างกัน ท�ำให้สามารถมองเห็นมุม
ที่ต่างกันในตาซ้ายและตาขวาของผู้ ใช้(9)(รูปที่ 6)
พบว่ากล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ยังคงมีข้อจ�ำกัดเดียวกับ
กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน คือมีก�ำลังขยายภาพได้เพียง 100
เท่า ยังมีปญ
ั หาของแสงนอกโฟกัสและการเกิดปรากฏการการ

Figure 6 Principle of stereo microscope
(Modified from Rosas H. chapter 6 Perception and Reality in
Stereo Vision: Technological Applications Advances in Stereo
Vision, Rijeka: Intech; 2011.(10))

เลี้ยวเบนของคลื่น นอกจากนี้การตรวจสอบวัตถุที่มีความมืด
หรือสามารถกระเจิงแสงได้มากจะท�ำให้ภาพสะท้อนออกมาผิด
ปกติส่งผลต่อความคมชัด
การใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้มักใช้ ในการตรวจ
สอบเบื้องต้นส�ำหรับพื้นผิวต่างๆ เช่นพื้นผิวที่ถูกทดสอบด้วย
การกด การทดสอบความแข็งผิวของวัสดุ ตรวจสอบการรั่ว
ซึมของรอยต่อ รวมถึงบริเวณขอบของวัสดุหลังการทดสอบ
วัสดุทางทันตกรรมเช่น การทดสอบลักษณะความล้มเหลวของ
รอยต่อวัสดุรวมถึงรอยแตกและรอยร้าวบริเวนพื้นผิวของชิ้น
ตัวอย่าง(3)โดยการทดลองของ Zhang และคณะในปี 2015 ได้
ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดเสตอริโอท�ำการตรวจสอบลักษณะการ
แตกหักของรอยต่อเรซินคอมโพสิท (resin composite) กับ
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เนือ้ ฟันรวมถึงตรวจสอบรอยแตกระหว่างเนือ้ ฟันในการท�ำการ ใช้แสงโพลาไรซ์ (รูปที่ 7)
ทดสอบการต้านต่อการแตกหักของฟันที่ได้รับการบูรณะด้วย
หลักการของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้คือการใช้แสงโพ(11)
เดือยฟันส�ำเร็จรูปชนิดไฟเบอร์ (fiber post)
ลาไรซ์เป็นแหล่งก�ำเนิด โดยใช้แผ่นกรองกรองแสงปกติซึ่งมี
แนวคลื่นในทุกทิศทางให้เหลือเพียงทิศทางที่เราก�ำหนด จาก
3. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงโพลาไรซ์ (polarising นัน้ จะมีแผ่นกรองตัวที่ 2 เรียกว่าอะนาไลเซอร์ (analyzer) ซึง่
Microscope)
หากวางตัง้ ฉากกับตัวที่ 1 จะท�ำให้แสงทีผ่ า่ นมาไม่สามารถผ่าน
ออกไปได้อกี ดังนัน้ แสงทีส่ ะท้อนจากชิน้ ตัวอย่างจะถูกบันทึก
ไว้ ในตัวอะนาไลเซอร์ (รูปที่ 8)
เนื่ อ งจากคลื่ น แสงที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์ชนิดนี้จะถูกก�ำหนดด้วยตัวกรอง ภาพที่เกิดขึ้นจึง
เป็นภาพที่มีความเปรียบต่างของภาพ (contrast) ที่ดีท�ำให้
สามารถตรวจสอบองค์ประกอบที่ต้องการของชิ้นตัวอย่างได้
ละเอียดขึ้น(14)
อย่างไรก็ตามพบว่าการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
รูปที่ 7 แสดงภาพกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์
ชนิดนีม้ ขี อ้ จ�ำกัดคือชิน้ ตัวอย่างต้องมีคณ
ุ สมบัตไิ บรีฟรินเจนซ์
Figure 7 Polarising microscope
(birefringence specimen) ซึง่ เป็นวัตถุทส
ี่ ามารถหักเหแสง
(Modified from www.meijitechno.com[URL of homepage on the
internet].Saitama: Meiji Techno Co., Ltd. Available from: HYได้สองทิศทางเนื่องจากมีผลึก มีค่าดัชนีหักเห 2 ค่าเนื่องจาก
PERLINK “http://meijitechno.com/meiji_old/ml9700.htm”http://
meijitechno.com/meiji_old/ml9700.htm(12))
แสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เท่ากันในแต่ละทิศทาง ท�ำให้
เมื่อใช้แสงปกติส่องผ่านวัตถุเหล่านี้แสงที่ออกมาจะเป็นแสง
โพลาไรซ์ ตัวอย่างของวัตถุเหล่านี้ ได้แก่ เคลือบฟัน แร่
แคลไซท์ (calcite) นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ำกัดเช่นเดียวกับ
กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงชนิดอื่นคือ เกิดปรากฏการณ์การ
เลี้ยวเบนของคลื่น สามารถขยายภาพได้ 1500 เท่า และยัง
คงมีแสงนอกโฟกัสที่มีผลต่อความคมชัดของภาพ
เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้มีความสามารถในการ
กรองและตรวจสอบการหักเหแสง จึงสามารถใช้ ในการตรวจ
สอบค่า ไบรีฟรินเจนซ์ของชั้นเคลือบฟัน รวมทั้งการตรวจ
สอบฟันผุที่มีการหักเหแสงที่เปลี่ยนไปจากองค์ประกอบของ
รูปที่ 8 แสดงหลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์
ฟันธรรมดา (รูปที่ 9) การดูเนื้อเยื่อคอลลาเจนที่ต้องการแยก
Figure 8 Principle of polarising microscope
(Modified from www.olympusmicro.com [URL of homepage on
จากองค์ประกอบอื่นให้เห็นอย่างชัดเจนและศึกษาลักษณะ
the internet]. New York: Olympus America Inc. Availble from:
HYPERLINK“http://www.olympusmicro.com/primer/lightandความล้มเหลวระหว่างวัสดุ หลังการทดสอบทางกายภาพ(15)
color/birefringence.html”http://www.olympusmicro.com/primer/
lightandcolor/birefringence.html(13))
จากการศึกษาของ Medeiros และคณะในปี 2012 พบว่าค่า
ไบรีฟรินเจนซ์ของชัน้ เคลือบฟันจะเปลีย่ นไปเมือ่ ชัน้ เคลือบฟัน
เนื่ อ งจากกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ช นิ ด สเตอริ โ อไม่ ส ามารถ นั้นมีการสูญเสียแร่ธาตุ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด
จ�ำแนกองค์ประกอบของทันตวัสดุได้ ในการทดลองทีต่ อ้ งการ โพลาไรซ์ ในการตรวจสอบฟันผุในงานวิจัยต้องมีการเตรียม
ความละเอียดที่มากขึ้น เช่น เมื่อต้องการตรวจสอบชั้นของ ชิ้นตัวอย่างที่ถูกต้องก่อนตรวจสอบโดยใช้การจุ่มชิ้นตัวอย่าง
เคลือบฟันที่มีการสูญเสียแร่ธาตุ ท�ำให้ต้องมีการพัฒนา ลงในสารละลายที่มีค่าดัชนีหักเห (refractive index) ต่างๆ
(16)
กล้องจุลทรรศน์ที่มีศักยภาพที่ดีขึ้นคือกล้องจุลทรรศน์แบบ เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนน�ำชิ้นตัวอย่างไปทดสอบ
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แสดงตัวอย่างภาพฟันผุที่พบจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์

Figure 9 Dental caries observed in polarising microscope
(from Jensen ME. An Update on Demineralization/Remineralization. Crest® Oral-B® at dentalcare.com Continuing Education
Course. [Monograph on the Internet]; 2010. [cited 2010 Jun 24].
Available from: “http://www.dentalcare.co.uk/media/en_GB/
education/ce73/ce73.pdf”http://www.dentalcare.co.uk/media/
en_GB/education/ce73/ce73.pdf with permission(17))

4. กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ ใน
การสแกน (confocal laser scanning microscope)
เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์แบบแสงชนิดอื่นๆ ยังไม่
สามารถป้องกันแสงนอกโฟกัส จึงได้มีการพัฒนากล้อง
จุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ ในการสแกนขึ้น
(รูปที่ 10) โดยอาศัยหลักการท�ำงานของเลเซอร์เป็นการให้
แสงที่เป็นแบบจุดและมีรูรับแสงที่มีขนาดเล็กมากสามารถ
ก�ำจัดแสงนอกโฟกัส (รูปที่ 11) ส่งผลให้มีความคมชัดของ
ภาพมากขึ้นกว่ากล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกระนาบโฟกัสทีเ่ ฉพาะเจาะจงได้เนือ่ งจากมีลำ� แสง
ขนาดเล็ก ท�ำให้เวลาสแกนภาพจะสามารถตรวจสอบความลึก
ของพื้นผิวรวมถึงสร้างภาพ 3 มิติได้

รูปที่ 11 แสดงหลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล
ชนิดที่ใช้เลเซอร์ ในการสแกน

Figure 11 Principle of confocal laser scanning microscope
(Modified from www.olympusmicro.com [URL of homepage on
the internet]. New York: Olympus America Inc. Availble from:
HYPERLINK”http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/
confocal/confocalintro.html”http://www.olympusmicro.com/
primer/techniques/confocal/confocalintro.html(19))

ในการทดสอบที่ต้องการเลือกชั้นของพื้นผิวหรือภาพ 3
มิติ สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ได้เนื่องจากคุณสมบัติ
ของแหล่งก�ำเนิดแสงที่มีขนาดเล็กและภาพที่ได้จะมีความคม
ชัดกว่ากล้องจุลทรรศน์ ใช้แสงชนิดอื่นๆ เนื่องจากไม่มีแสง
นอกโฟกัส นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ในสิ่งมีชีวิตได้เนื่องจาก
ไม่ต้องมีการตัดชิ้นตัวอย่างให้ได้ความบาง(20)
ข้อจ�ำกัดที่พบจากการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้คือ
การที่แสงเลเซอร์วิ่งเป็นทางตรงท�ำให้บางพื้นผิวที่อยู่ใต้ส่วน
คอดไม่ได้รับแสงท�ำให้ภาพที่ได้มีความผิดพลาด (รูปที่ 12)
รวมถึงการใช้งานที่ยากและราคาแพง ไม่สามารถลดข้อจ�ำกัด
ทีเ่ กิดจากปรากฏการณ์การเลีย้ วเบนของคลืน่ และก�ำลังขยาย
ไม่เกิน 1500 เท่า(21)
เนื่องจากความสามารถในการระบุความลึกและการ
เลือกระนาบโฟกัสได้ ท�ำให้มีการใช้งานการตรวจวัดความ
หนาของสารยึดติดและการเกิดชั้นไฮบริด (hybrid layer)
รูปที่ 10 แสดงภาพของกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้ โดยมีการศึกษาของ Bitter และคณะในปี 2014 ได้ท�ำการ
เลเซอร์ ในการสแกน
ศึกษาความหนาชั้นไฮบริดที่เกิดขึ้นระหว่างเนื้อฟันกับสารยึด
Figure 10 Confocal laser scanning microscope
ติด 2 ชนิดในการยึดเดือยฟันส�ำเร็จรูป 4 ชนิด(4) รวมถึง
(Modified from www.nikoninstruments.com.[Internet] Melville: Nikon Instruments Inc. Available from: HYPERLINK
สามารถใช้ ในการตรวจการอุดฝังท่อเนื้อฟันของยาสีฟัน เช่น
“https://www.nikoninstruments.com/Products/Confocal-Microscopes”https://www.nikoninstruments.com/Products/Conในการศึกษาของ Lavender และคณะในปี 2010(21)
focal-Microscopes(18))
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รูปที่ 12-1

รูปที่ 12-2

Figure 12-1

Figure 12-2

รูปที่ 12-1
Figure 12-1

รูปที่ 12-2

Figure 12-2

แสดงลักษณะของพื้นผิวที่มีความคอดท�ำให้ภาพที่
ได้มีความผิดพลาด
Undercut area can result in picture distortion

แสดงลักษณะของพื้นผิวที่พบจากกล้อง จุลทรรศน์
ที่ไม่สามารถแสดงความคอดของวัตถุ
Microscope can not detect undercut area

กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน (electron microscope)
เนื่องจากข้อจ�ำกัดของกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงในเรื่อง
ของก�ำลังขยายและความคมชัดของภาพ จึงมีการพัฒนา
เครื่องมือให้มีก�ำลังขยายที่มากขึ้นโดยใช้ล�ำอิเล็คตรอนที่มี
ความยาวคลืน่ สัน้ กว่าแสงทีม่ องเห็นเป็นแหล่งก�ำเนิดพลังงาน
ท�ำให้ภาพทีไ่ ด้มคี วามคมชัดและได้รายละเอียดมากกว่ากล้อง
จุลทรรศน์แบบแสง รวมถึงมีการใช้เลนส์อิเล็คโตรแมกเนติก
(electromagnetic) ในการขยายภาพท�ำให้ ได้ภาพที่มีก�ำลัง
ขยายสูงขึ้น
1. กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนส่องกราด (SEM; scan-
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รูปที่ 13 แสดงภาพกล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็คตรอนส่องกราด

Figure 13 Scanning electron microscope
(Modified from www.jeol.co.jp[URL of homepage on the Internet]
Tokyo: JEOL Ltd.;1996-2017. Available from: HYPERLINK
“http://www.jeol.co.jp/en/science/sem.html”http://www.jeol.
co.jp/en/science/sem.html(22))

ผิวไทเทเนียมบนรากเทียม(25)
เนือ่ งจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนส่องกราดอาศัยล�ำ
อิเล็คตรอนในการสร้างภาพ จึงต้องมีการเตรียมชิ้นงานแบบ
พิเศษยุ่งยากและซับซ้อนกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง จึง
อธิบายเพิ่มเติมโดยสังเขปดังนี้
ในการน�ำชิ้นตัวอย่างมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนส่องกราดจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานด้วย
วิธีการพิเศษหลัก 3 ขั้นตอน คือการคงสภาพชิ้นตัวอย่าง
(fixation) การก�ำจัดน�้ำ (dehydration) การเคลือบพื้นผิว
ของชิ้นงาน (coating)

ning electron microscope)

ล� ำ อิ เ ล็ ค ตรอนจะถู ก ปล่ อ ยออกมาผ่ า นแหล่ ง ก� ำ เนิ ด
อนุภาคอิเล็คตรอน และเมื่อกระทบกับพื้นผิวของชิ้นตัวอย่าง
จะมีอิเล็คตรอนทั้งส่วนที่ผ่านทะลุออกไปและส่วนที่มีการ
สะท้อนกลับมา ซึ่งหลักการของกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
ส่องกราด (รูปที่ 13) นั้นจะใช้อิเล็คตรอนส่วนที่สะท้อนกลับ
มายังอุปกรณ์ตรวจจับ (detector) ที่อยู่ฝั่งเดียวกับเครื่อง
ก�ำเนิดอิเล็คตรอนในการสร้างภาพ (รูปที่ 14) โดยสัญญาณ
ที่เกิดจากการท�ำปฏิกิริยาระหว่างอิเล็คตรอนกับชิ้นตัวอย่าง
สามารถน� ำ มาวิเคราะห์ ให้ ได้ข้อ มูลแตกต่างแง่มุม (23,24)
กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้มีความนิยมในงานวิจัยทางทันตกรรม
มาก สามารถใช้ ในการตรวจสอบการเกิดคราบจุลินทรีย์หรือ
การรัว่ ซึมของแบคทีเรียในคลองรากฟันหรือการตรวจสอบพืน้

การคงสภาพชิ้นงาน (fixation)
วัตถุประสงค์ของการคงสภาพชิ้นตัวอย่างท�ำขึ้นเพื่อ
รักษารูปร่างและรายละเอียดของสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษาให้เหมือน
จริงทีส่ ดุ เนือ่ งจากเมือ่ มีการดึงน�ำ้ ออกจะท�ำให้เกิดการเปลีย่ น
สภาพของชิน้ ตัวอย่างจึงต้องท�ำการคงสภาพชิน้ งานให้เหมือน
สภาพก่อนการสูญเสียน�ำ้ โดยใช้สารกลูตาราลดีไฮด์ (glutaraldehyde) และออสเมียมเททรอกไซด์ (osmium tetroxide) โดยสารที่นิยมมากที่สุดคือกลูตาราลดีไฮด์
อย่างไรก็ตามล�ำดับในการเตรียมชิ้นงานในขั้นตอนคง
สภาพกับดึงน�้ำนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของชิ้นตัวอย่างและ
ข้อมูลทีต่ อ้ งการศึกษา เช่น หากต้องการศึกษาโครงสร้างของ
แมลงวันจะต้องท�ำการคงสภาพชิ้นตัวอย่างก่อนดึงน�้ำเพื่อคง
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รูปที่ 15 แสดงขั้นตอนการท�ำซีเรียลดีไฮเดรชัน
Figure 15 Serial dehydration

คริติคอลพอยท์ ไดรเออร์
วิธีก�ำจัดน�้ำอีกวิธีคือการใช้เครื่องคริติคอลพอยท์ไดรเออร์ โดยเป็นระบบการก�ำจัดน�้ำออกจากชิ้นตัวอย่างซึ่งจะ
รูปที่ 14 แสดงหลักการของกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่อง ท�ำการแทนที่น�้ำด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (liquid carกราด
bon dioxide) ที่มีจุดวิกฤติของการเปลี่ยนวัฏภาค (critical
Figure 14 Principle of scanning electron microscope
(Modified from www.ammrf.org.au [URL of homepage on the
point) ที่ 31 องศาเซลเซียส ซึง่ เมือ
่ คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
internet]. Sydney: Australian Centre for Microscopy & Microanalysis. Available from: HYPERLINK “http://www.ammrf.org.
เจอกับอุณภูมวิ กิ ฤติจะเปลีย่ นสถานะเป็นก๊าซ และระเหยออก
au/myscope/sem/practice/principles/layout.php”http://www.
ammrf.org.au/myscope/sem/practice/principles/layout.php(26))
จากชิน้ งานจนหมดท�ำให้ชนิ้ ตัวอย่างมีการหดตัวน้อยกว่า เกิด
ความเสียหายน้อยกว่าวิธซี เี รียลดีไฮเดรชันแต่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือ
สภาพให้ สมบูรณ์ที่สุด แต่หากต้องการศึกษารอยต่อระหว่าง เฉพาะ
เรซินกับเนื้อฟันสามารถท�ำการดึงน�้ำก่อนได้ เนื่องจากส่วน
การเคลือบผิวของชิ้นตัวอย่าง (coating)
เนื้อฟันได้ถูกคงสภาพไว้ด้วยเรซินแล้ว การท�ำการดึงน�้ำก่อน
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเคลือบผิวชิ้นตัวอย่างด้วยเครื่อง
จึงไม่มีผลต่อโครงสร้างของเนื้อฟัน
เคลือบสปัตเตอร์ (sputter coater module) เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการสะท้อนอิเล็คตรอน โดยที่ความหนาของสาร
การดึงน�้ำออกจากชิ้นตัวอย่าง (dehydration)
หลั ง จากที่ ท� ำ การคงสภาพชิ้ น ตั ว อย่ า งจะต้ อ งน� ำ ชิ้ น เคลือบผิวจะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะข้อมูลทีต่ อ้ งการศึกษา เช่น หาก
ตั ว อย่ า งมาก� ำ จั ด โมเลกุลน�้ำออก เนื่อ งจากโมเลกุลของ ต้องการศึกษาโครงสร้างโดยรวมจะต้องท�ำการเคลือบสารให้
น�้ำจะรบกวนการสร้างภาพท�ำให้ ได้ภาพที่ไม่ชัด ดังนั้นจึง หนากว่ากรณีที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงมี
ต้องก�ำจัดน�้ำที่ตกค้างในชิ้นงานที่ต้องการทดลอง โดยการ ความละเอียดมากกว่า
สารที่น�ำมาเคลือบผิวนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ
ดึง น�้ำ สามารถท�ำได้สองวิธีคือซีเรีย ลดีไฮเดรชัน (serial
dehydration) กับคริติคอลพอยท์ไดรเออร์ (critical point ศึกษา เช่น การวิเคราะห์ปริมาณธาตุมักจะใช้สารเคลือบผิว
ชนิดคาร์บอน แต่กรณีท่ีต้องการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
dryer)
ซึ่งต้องการภาพที่มีความคมชัดสูงมักจะใช้สารเคลือบชนิด
โลหะ นอกจากนี้ความหนาของสารเคลือบผิวมีผลต่อภาพที่
ซีเรียลดีไฮเดรชัน
เป็นวิธกี ารก�ำจัดน�ำ้ ด้วยสารเคมีเช่น แอลกอฮอล์ (alco- ออกมา เช่น การเคลือบทองที่บางเกินไปจะท�ำให้ได้ภาพที่มี
hol) หรืออะซีโตน (acetone) โดยวิธก
ี ารท�ำคือน�ำตัวอย่างแช่ รายละเอียดทีไ่ ม่ชดั เจนทัง้ ภาพเนือ่ งจากท�ำให้ความเปรียบต่าง
(25,26)
ในสารเคมีเหล่านี้ โดยเริม่ จากความเข้มข้นต�ำ่ ไปหาความเข้ม ของภาพสูงเกินไป
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนให้ความละเอียดของชิ้น
ข้นทีส่ งู ขึน้ ซึง่ วิธกี ารนีม้ กั ท�ำให้เกิดการหดตัวของชิน้ ตัวอย่าง
(27)
เนื่องจากท�ำให้เกิดพลาสโมไลซิส (plasmolysis) รวมถึง ตัวอย่างได้มากเนือ่ งจากก�ำลังขยายทีส่ งู ถึง 50-10000 เท่า
ส่วนประกอบของชิ้นตัวอย่างบางชนิดที่สามารถละลายใน และการแยกความละเอียดของภาพที่ระดับ 50-100 นาโนเมตร โดยที่ ก ารควบคุ ม ใช้ ง านง่ า ยสามารถน� ำ ข้ อ มู ล ไป
แอลกอฮอล์หรืออะซีโตน (รูปที่ 15)
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วิเคราะห์ ได้เร็วหากสร้างเป็นไฟล์ดิจิตอล อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเป็นการตรวจดูบริเวณพื้นผิวของชิ้นตัวอย่างเท่านั้น
จึงท�ำให้การใช้งานจะจ�ำกัดอยู่ที่บริเวณพื้นผิว เช่น การตรวจ
ดูชนั้ เสมียร์ (smear layer) หรือการดูรเู ปิดของท่อเนือ้ ฟัน(21)
เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ (energy dispersive spectroscopy on the SEM)

นอกจากการตรวจสอบพื้นผิวกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้
ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณธาตุเชิงสัมพัทธ์ที่แสดง
ถึงองค์ประกอบทางเคมีของชิ้นตัวอย่างได้ โดยใช้อุปกรณ์
ตรวจจับในการตรวจจับรังสีเอกซ์ (x-ray) ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะแตกต่างกันไปในธาตุต่างชนิดกัน แล้วน�ำมาวิเคราะห์
เป็นสเปกตรัมของพลังงานของธาตุแต่ละชนิดให้เป็นข้อมูลที่
แสดงถึงปริมาณสัดส่วนของธาตุพื้นฐานของชิ้นตัวอย่างนั้นๆ
โดยข้อมูลจะถูกน�ำมาวิเคราะห์และแปลผลออกมาเป็นกราฟ
ซึ่งแสดงปริมาณธาตุเชิงสัมพัทธ์ของธาตุพื้นฐานบนพื้นผิวที่
ต้องการศึกษา(29,30)
ในงานวิ จั ย ทางทั น ตกรรมที่ ต ้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ส ่ ว น
ประกอบทางเคมีของชิ้นตัวอย่าง ทั้งการวิเคราะห์ปริมาณ
หรือปริมาณเชิงสัมพัทธ์ของธาตุการใช้กล้อง จุลทรรศน์ชนิด
นี้ช่วยวิเคราะห์จะท�ำให้ ได้ผลที่รวดเร็ว แต่ยังมีข้อจ�ำกัดคือ
ไม่สามารถตรวจจับธาตุที่มีเลขอะตอมต�ำ่ กว่าธาตุโซเดียมได้
รวมถึงการซ้อนทับกันของเสปกตรัมของพลังงานที่ใกล้เคียง
กันอาจท�ำให้ค่าที่ได้ไม่ถูกต้อง(31)

รูปที่ 16 แสดงหลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนแบบ
ส่องผ่าน

Figure 16 Transmission electron microscope
(Modified from www.hk-phy.org [URL of homepage on the internet]. Hongkong: Department of Physics, The Chinese University
of Hong Kong. Availble from: HYPERLINK “http://www.hk-phy.
org/atomic_world/tem/tem02_e.html”http://www.hk-phy.org/
atomic_world/tem/tem02_e.html(32))

ซึ่ ง ลั ก ษณะของภาพนี้ ช ่ ว ยแก้ ไ ขข้ อ จ� ำ กั ด ของกล้ อ งจุ ล ทรรศน์อเิ ล็คตรอนส่องกราดทีส่ ามารถศึกษาได้เฉพาะบริเวณ
พื้นผิวของชิ้นตัวอย่างเท่านั้นโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
แบบส่องผ่านสามารถให้ก�ำลังขยายและรายละเอียดได้คล้าย
กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด แต่แตกต่าง
กันเพียงล�ำอิเล็คตรอนสามารถทะลุผา่ นชิน้ ตัวอย่างได้ ให้ราย
ละเอียดสูงที่สุดที่ประมาณ 0.1 นาโนเมตร(33)

2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่าน (TEM;transmission electron microscope)

การตรวจสอบองค์ประกอบภายในของชิน้ ตัวอย่างนัน้ ไม่
สามารถท�ำได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด
จึงมีการผลิตกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่านขึ้น
โดยกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ใช้การเตรียมตัวอย่างแบบพิเศษ
เพื่อให้ตัวอย่างบางและใช้ล�ำอนุภาคอิเล็คตรอนส่องผ่าน (รูป
ที่ 16) เมื่อล�ำอิเล็คตรอนส่องผ่านจะมีตัวรับอยู่ตรงข้ามกับ
แหล่งก�ำเนิดอิเล็คตรอนเพื่อให้เห็นองค์ประกอบภายใน ซึ่ง
รายละเอียดของภาพจะขึ้นกับความการสะท้อนและกระเจิง
ล�ำอิเล็คตรอนของชิ้นตัวอย่าง โดยต�ำแหน่งที่อิเล็คตรอนไม่
สามารถผ่านได้จะปรากฏเป็นสีด�ำ และบริเวณที่อิเล็คตรอน
ผ่านได้จะเป็นสีขาว เช่น เยื้อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ เป็นต้น

ความแตกต่างของ กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนแบบส่อง
กราดกับส่องผ่าน
หลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนแบบส่อง
กราดจะตรวจจับอิเล็คตรอนที่กระเจิงหรือสะท้อนมาจากผิว
ของชิ้นตัวอย่าง ตัวรับที่ตรวจจับอิเล็คตรอนจึงอยู่ด้านเดียว
กับแหล่งก�ำเนิดอิเล็คตรอน ซึ่งการสะท้อนนี้ท�ำให้ ได้ภาพ
ของพื้นผิวตรงข้ามกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่อง
ผ่าน ที่จะตรวจวัดอิเล็คตรอนที่ผ่านชิ้นตัวอย่างออกมาท�ำให้
แสดงลักษณะและองค์ประกอบภายในของชิน้ ตัวอย่าง อย่างไร
ก็ตามกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนทัง้ สองแบบสามารถให้กำ� ลัง
ขยายและรายละเอียดได้สูงกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบแสง
(รูปที่ 17)
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เส้นใยคอลลาเจนในการศึกษาของ Basinis และคณะในปี
2016(36)
อย่ า งไรก็ ต ามการประมวลผลภาพที่ ไ ด้ จ ากกล้ อ ง
จุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องผ่านจะเป็นลักษณะภาพ 2 มิติ
ซึ่งไม่มีข้อมูลในความลึก รวมถึงล�ำอิเล็คตรอนอาจก่อให้
เกิดความเสียหายต่อชิ้นตัวอย่างที่น�ำมาศึกษาได้ เนื่องจาก
ความร้อนและกระบวนการไอออไนเซชั่นเรดิโอไลซิส (ionization radiolysis) โดยเฉพาะตัวอย่างจ�ำพวกพอลิเมอร์
และเซรามิกส์ ข้อด้อยอีกประการคือการเตรียมชิ้นตัวอย่างมี
รูปที่ 17 แสดงหลักการท�ำงานที่แตกต่างกันของกล้องจุลทรรศน์กระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีความบางน้อยกว่า 100
อิเล็คตรอนแบบส่องผ่านกับแบบส่องกราด
นาโนเมตร และกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนแบบส่องผ่านต้อง
Figure 17 Difference between SEM and TEM
ท�ำงานในภาวะสุญญากาศท�ำให้ไม่สามารถศึกษาชิ้นตัวอย่าง
(34)
การเตรียมชิ้นตัวอย่างส�ำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็ค- ที่มีชีวิตได้
ตรอนแบบส่องผ่าน
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (atomic force microการเตรียมชิน้ ตัวอย่างจะต้องมีการตัดเตรียมชิน้ ตัวอย่าง
(sections of embedded material) ซึ่งจะมีการเตรียม scope)
ในปัจจุบันความสามารถในการขยายภาพของกล้อง
ตัวอย่างโดยการคงสภาพและดึงน�้ำออกจากตัวอย่างเหมือน
(33)
กับการเตรียมตัวอย่างส�ำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน จุลทรรศน์อิเล็คตรอนที่ 620,000 เท่านั้น พบว่าความ
แบบส่องกราด แต่ต่างกันที่จะมีการน�ำชิ้นตัวอย่างไปใส่ใน ละเอียดไม่เพียงพอในการศึกษารายละเอียดของพื้นผิวระดับ
แบบพิมพ์ที่มีอีพ็อกซีเรซินซึ่งจะแข็งตัวหลังจากทิ้งไว้ จาก นาโนเมตรได้ จึงท�ำให้มกี ารพัฒนากล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม
นั้นแท่งอิพ็อกซีที่มีชิ้นตัวอย่างฝังอยู่จะถูกน�ำมาตัดแต่งให้ได้ ซึง่ มีกำ� ลังขยายสูงขึน้ และสามารถบอกความตืน้ ลึกของพืน้ ผิว
รูปร่างเหมือนกับชิ้นตัวอย่าง เมื่อท�ำการตัดแต่งเสร็จจะต้อง ได้ โดยอาศัยหลักการของการท�ำให้เกิดภาพของผิววัสดุโดย
ท�ำให้ชิ้นตัวอย่างมีความบางชิ้นละ 50-100 นาโนเมตรเพื่อ การวัดแรงกระท�ำระหว่างผิววัสดุกับตัวตรวจวัดที่ท�ำจากเข็ม
ให้ ล�ำอิเล็คตรอนผ่านได้ เครื่องตัดจะมีใบมีดที่ใช้ตัด 2 แบบ ขนาดเล็กใช้เคลื่อนไปตามบริเวณต่างๆ ของพื้นผิววัสดุ โดย
ได้แก่ ใบมีดเพชร ที่มักใช้ตัดตัวอย่างที่ไม่แข็งมาก เช่น เนื้อ ตัวเข็มตรวจวัดจะถูกควบคุมโดยเครือ่ งสแกนพีเอโซอิเล็กทริก
ฟัน และใบมีดเลเซอร์ที่สามารถใช้ตัดตัวอย่างได้ทุกชนิดแต่ (piezoelectric scanner) ซึง่ สภาพผิวทีแ่ ตกต่างกันไปจะก่อ
ราคาค่าตัดต่อชิ้นสูงมาก จากนั้นชิ้นตัวอย่างจะถูกย้อมด้วย ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกับระดับเข็มตรวจแตกต่างกัน ตัวคาน
โลหะหนัก เช่น ยูเรเนียม ตะกัว่ ทีส่ ามารถกระเจิงอิเล็คตรอน ทีม่ เี ข็มเกาะติดจะมีการโค้งงอเกิดขึน้ ซึง่ ถูกตรวจวัดโดยตัวรับ
ได้ดแี ละช่วยปรับความเปรียบต่างของภาพทีอ่ อกมาก่อนน�ำไป ภาพ (photo detector) ท�ำให้ได้ภาพออกมาสอดคล้องกับ
สภาพพื้นผิวในแต่ละบริเวณที่เข็มวิ่งผ่าน การโค้งงอของคาน
ศึกษาต่อ(34)
จุดเด่นของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนีค้ อื ภาพทีม่ รี ายละเอียด ที่มีเข็มเกาะอยู่นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระท�ำระหว่างอะตอม ซึ่ง
และก�ำลังขยายสูงถึง 620,000 เท่า สามารถแยกสองต�ำแหน่ง จะเป็นแรงดึงดูดหรือแรงผลักขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างเข็ม
ที่ห่างจากกันได้มากกว่า 1 นาโนเมตร และสามารถให้ราย ปลายแหลม ดังนั้นภาพที่สร้างออกมาจะเป็นภาพเสมือนที่
(37)
ละเอียดภายในรวมถึงโครงสร้างผลึกของชิ้นตัวอย่างที่ศึกษา สร้างจากการขยับขึ้นลงของคาน (รูปที่ 18)
โดยทัว่ ไปปลายของเข็มจะถูกสร้างจากซิลกิ อน (silicon)
ซึ่งจะท�ำให้ ได้ข้อมูลถึงความสมมาตรและการเรียงตัวของ
วัสดุได้ ดังนั้นจึงมีการใช้ ในการตรวจสอบลักษณะความล้ม แต่สามารถใช้แก้วโบโรซิลิเกตและซิลิคอนไนเตรตทดแทน
เหลวของสารยึดติดอย่างละเอียดได้ ดังเช่นในงานวิจัยของ โดยบริเวณปลายของเข็มจะถูกเคลือบไว้ด้วยสารเพื่อใช้ ใน
(35)
Hashimoto และคณะในปี 2003
รวมถึงการดูเซลล์หรือ วัตถุประสงค์ที่ต่างกันเช่น ทอง ใช้เพื่อตรวจสอบพันธะโค
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วาเลนต์ของโมเลกุลชีวะและตรวจสอบปฏิสัมพันธ์กับพื้นผิว
เพชร ใช้เพิม่ การคงทนต่อความสึก และแม่เหล็ก ใช้เพือ่ ตรวจ
สอบคุณสมบัติในการเป็นแม่เหล็กของพื้นผิว
ในการทดสอบด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ รงอะตอมจะ
สามารถศึกษาได้อย่างน้อย 3 รูปแบบที่ส�ำคัญคือ
- มีการสัมผัส (contact mode)
- ไม่มีการสัมผัส (non contact mode)
- การตรวจแบบแตะ (tapping mode)(39)
การทดสอบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมแบบมีการสัมผัส รูปที่ 18 แสดงหลักการท�ำงานของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม
18 Principle of atomic force microscope
เป็นการวัดรูปทรงของสภาพผิวชิ้นงาน (topography) Figure
(Modified from physik.uni-greifswald.de [URL of homepage on
โดยการขยับให้เข็มไถล (slide) ไปบนผิวงานซึ่งจะท�ำให้เกิด the internet].Griefswald: Universtat Griefswald. Available from:
HYPERLINK “https://physik.uni-greifswald.de/en/biophysแรงผลักขึน้ เนือ่ งจากเข็มกับผิวงานจะอยูใ่ กล้กนั ประมาณ 1-2 ics-and-soft-matter-prof-christiane-helm/methods/afm-atomic-force-microscope”https://physik.uni-greifswald.de/en/
อังสตรอม (angstrom) แรงผลักดังกล่าวนีจ้ ะเปลีย่ นแปลงไป biophysics-and-soft-matter-prof-christiane-helm/methods/
(38)
)
ตามรูปทรงของผิวงานท�ำให้มีการโค้งงอของคาน และขนาด afm-atomic-force-microscope/
ของการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องเป็นไปตามลักษณะรูปทรง
การทดสอบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมแบบแตะ
ของผิวงาน
เป็นเทคนิคที่รวมเอาลักษณะของการวัดทั้งในแบบที่มี
ข้อเสียของการทดสอบแบบมีการสัมผัสคือการลากเข็ม
ตรวจวัดเคลื่อนที่ไถลข้ามไปยังบริเวณต่างๆ บนผิวงานจะ และไม่มีการสัมผัสเข้าด้วยกัน กล่าวคือยังคงให้มีการสัมผัส
กันระหว่างเข็มกับผิวงานในระยะทีใ่ กล้กนั มากเหมือนกับกรณี
ท�ำให้เกิดต�ำหนิและความเสียหายแก่ผิวงาน(40)
ที่มีการสัมผัสเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ยังมี
การทดสอบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมแบบไม่มีการ การสั่นหรือขยับเข็มปลายแหลมให้เคลื่อนที่ขึ้นลงไปพร้อม
กับการเคลื่อนที่สแกนไปยังบริเวณผิวงาน ท�ำให้ ไม่เกิดการ
สัมผัส
(40)
เนื่ อ งจากข้ อ เสี ย ของการสั ม ผั ส พื้ น ผิ ว จึ ง ได้ มี ก าร เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวหลังการทดสอบ
พัฒนาเทคนิคแบบไม่สัมผัสขึ้น โดยปลายเข็มจะถูกยกขึ้น
มาให้มีระยะห่างเหนือผิวงานสูงมากขึ้นคือประมาณ 10100 อังสตรอม จึงไม่มีปัญหาเรื่องการท�ำลายผิวของชิ้น
ตัวอย่าง โดยในกรณีนี้แรงกระท�ำระหว่างตัวคานกับพื้นผิวจะ
เป็นลักษณะแรงดึงดูดซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงของ
สภาพผิวชิ้นตัวอย่าง เช่นเดียวกันแรงดึงดูดประเภทแรงแวน
เดอร์วาลส์ (van der waals) ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายเข็มกับ
พื้นผิว ในกรณีนี้จะเป็นแรงที่อ่อนกว่าเมื่อเทียบกับแรงผลักที่
เกิดขึน้ ในกรณีทมี่ กี ารสัมผัสปกติอยูท่ ปี่ ระมาณ 10-12 นิวตัน รูปที่ 19 อธิบายการเคลื่อนผ่านหยดน�้ำของกล้อง จุลทรรศน์แรง
ดังนัน้ สัญญาณการเปลีย่ นแปลงจึงอาจจะไว (sensitive) ต่อ
อะตอมแบบไม่มกี ารสัมผัสเปรียบเทียบกับแบบมีการสัมผัส
สิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนผิวงาน เช่น หยดน�้ำที่เกาะอยู่บนผิว Figure 19 Illustrates difference between contact mode and
non-contact mode passing through water droplet
ท�ำให้ได้ภาพที่ผิดไป(39) (รูปที่ 19)
(Modified from www.eng.utah.edu[URL of homepage on the
internet]. Salt Lake City: College of Engineering, University
of Utah Availble from:HYPERLINK “http://www.eng.utah.
edu/~lzang/images/Lecture_10_AFM.pdf”http://www.eng.utah.
edu/~lzang/images/Lecture_10_AFM.pdf(41))
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เนื่องจากการเคลื่อนที่ของปลายเข็มไปตามพื้นผิววัสดุ
ท�ำให้สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดนีต้ รวจสอบความหยาบ
ของพื้นผิววัสดุได้ ในระดับที่ละเอียดกว่ากล้องจุลทรรศน์
อิเล็คตรอน รวมถึงสามารถตรวจสอบบริเวณท่อเปิดของ
เนือ้ ฟันในระดับละเอียด สามารถแยกแยะผิวของเนือ้ ฟันทีเ่ ป็น
แร่ธาตุกับอินทรียสารได้ทั้งในสภาพของเหลวและอุณหภูมิ
ที่ต่างกันได้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ภาพของผิวงานที่ใกล้
เคียงกับสภาพการใช้งานจริงตามธรรมชาติได้ ดังเช่นในงาน
วิจัยของ Sharma และคณะ ในปี 2010 ซึ่งเป็นการศึกษา
องค์ประกอบของฟันในระดับนาโนเมตร และงานวิจัยของ
Zuryati และคณะในปี 2013 ซึ่งศึกษาความขรุขระของ พื้น
ผิววัสดุเรซินคอมโพสิทหลังผ่านการฟอกสีฟัน (bleaching)
ในระดับนาโนเมตรเช่นกัน(42,43)
ถึงแม้กล้องจุลทรรศน์ชนิดนีจ้ ะสามารถตรวจชิน้ ตัวอย่าง
ขนาดเล็กได้แต่สามารถตรวจสอบความต่างระดับพื้นผิวได้
ไม่เกิน 10-20 ไมโครเมตร และพื้นที่ผิว ไม่เกิน 150x150
ไมโครเมตร รวมถึงการตรวจสอบท�ำได้ช้า(39)
ออพติคัลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี

(optical coherence

tomography)

ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
ชนิดต่างๆ จะพบว่าส่วนใหญ่ต้องเตรียมชิ้นตัวอย่างก่อน
ท� ำ ให้ ส ภาพของชิ้ น ตั ว อย่ า งเปลี่ ย นแปลงหรื อ ผิ ด รู ป ไป
จากสภาวะปกติ ท�ำให้มีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ชนิด
ออพติคอลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี โดยอาศัยการถ่ายภาพ
ตัดขวางด้วยแสงอินฟราเรดช่วงสั้น (near infrared) ซึ่ง
นอกจากความสามารถในการถ่ า ยภาพตั ด ขวางโดยไม่
ต้องท�ำลาย วัตถุตัวอย่าง (non-destructive) แล้วยังไม่
ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ ต่อเซลล์ของสิ่งมี
ชีวิต (non-invasive) ลักษณะคล้ายการท�ำอัลตร้าซาวด์
(ultrasound) แต่ใช้คลืน
่ แสงแทนคลืน่ เสียง กล้องจุลทรรศน์
ชนิดนี้สามารถให้ความละเอียดในการถ่ายภาพสูงในระดับ
ไมโครเมตรและแสดงภาพออกมาแบบปัจจุบัน อีกทั้งยัง
สามารถเรียกได้ว่าเป็นออพติคัลไบออพซี (optical biopsy)
คือการตรวจดูชิ้นเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องตัดหรือผ่านขั้นตอน
การเตรียมชิ้นตัวอย่างเหมือนวิธีทางจุลพยาธิวิทยา (histo(45,46)
pathology)
ในปัจจุบันออพติคัลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี
(รูปที่ 20) ได้ถกู พัฒนาและได้ถกู น�ำไปประยุกต์ ใช้ ในการตรวจ
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รูปที่ 20 แสดงภาพของเครื่องออพติคัลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี

Figure 20 Optical coherence tomography
(Modified from santec.com [URL on the Internet] Aichi: Santec
Corporation. Available from HYPERLINK “http://www.santec.
com/jp/wp-content/uploads/IVS-300-C-E-v1.41503.pdf”http://
www.santec.com/jp/wp-content/uploads/IVS-300-C-E-v1.41503.
pdf(44))

วินิจฉัยทางทันตกรรม โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการถ่าย
ภาพรังสีและออพติคัลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี พบว่าออพติคัล
โคฮีเรนซ์โทโมกราฟีจะให้ภาพทีม่ คี วามละเอียดมากกว่ามีการ
แสดงผลออกมาเป็นภาพแบบปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนาออกมา
เป็นภาพสามมิติด้วย(47)
หลักการท�ำงานพื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้เริ่ม
จาก แสงบรอดแบรนด์เลเซอร์ (broadband laser) จะถูก
ล�ำเลียงเข้าสูร่ ะบบการแทรกสอดของแสง (interferometer)
แล้วแสงจากแหล่งก�ำเนิดจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วน
แรกเป็นแสงอ้างอิง (reference beam) ซึ่งจะถูกสะท้อน
กลับด้วยกระจก (reference mirror) และล�ำเลียงต่อไปยัง
อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง (photodetector) แสงส่วน
ที่สองจะถูกโฟกัสด้วยเลนส์ไปยังตัวอย่างที่ต้องการถ่ายภาพ
ซึง่ เลนส์ตวั เดียวกันนีก้ จ็ ะท�ำหน้าทีใ่ นการรับสัญญาณทีส่ ะท้อน
กลับมาจากตัวอย่าง (backscattering light) ซึ่งเกิดจาก
ความไม่สม�่ำเสมอของค่าดัชนีหักเหของแสงที่ต�ำแหน่งต่างๆ
ในชิ้นตัวอย่าง (refractive index variation) แสงสะท้อน
จากตัวอย่างจะถูกแทรกสอดกับแสงอ้างอิง โดยการเลื่อน
ต�ำแหน่งของกระจกในแขนอ้างอิง (reference arm) เป็น
ระยะทางที่ต้องการวัดภาพตัดขวางของตัวอย่าง จะสร้างจาก
แอมปลิจดู ทีแ่ ตกต่างกันของการสะท้อนทีค่ วามลึกต่างๆ จาก
ผิวของตัวอย่าง(47,48,49) (รูปที่ 21)
ภาพที่ออกมาจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จะเป็นภาพ
ปัจจุบันท�ำให้ช่วยในแง่งานการรักษา เช่น สามารถใช้ ในการ
ตรวจรอยร้าวของฟัน โดยสามารถตรวจได้ถึงความลึกของ
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รูปที่ 21 แสดงหลักการท�ำงานของออพติคัลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี

Figure 21 Principle of optical coherence tomography
(Modified from Hsieh YS, Ho YC, Lee SY et al.Review Dental
Optical Coherence Tomography. Sensors 2013; 13: 8928–
8949(47))

รูปที่ 22 แสดงตัวอย่างชั้นเคลือบฟัน (ด้านขวาของภาพ) จากการ
ตรวจชิ้นตัวอย่างด้วยออพติคัลโดฮีเรนซ์โทโมกราฟี

Figure 22 Enamel observed in optical coherence tomography
(From Hsieh YS, Ho YC, Lee SY et al.Review Dental Optical
Coherence Tomography. Sensors 2013; 13: 8928–8949 with
permission(47))

รอยร้าว รอยรัว่ ของวัสดุอดุ ต�ำแหน่งทีม่ กี ารทะลุโพรงประสาท
ฟัน การเกิด การสูญเสียแร่ธาตุ (demineralize) (รูปที่ 22)
หินน�ำ้ ลายใต้เหงือก และมะเร็งในช่องปาก โดยจะพบตัวอย่าง และมาจากชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมอย่างถูกต้องและ
การใช้งานจากในงานวิจัยของ Baumgartner และคณะในปี วัดผลด้วยเครือ่ งมือที่เหมาะสมเที่ยงตรง
2000(49)
ข้อจ�ำกัดของกล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ คือการสแกนจะ เอกสารอ้างอิง
ท�ำเป็นแนวเส้นท�ำให้การจะเห็นรอยโรคทั้งหมดต้องใช้หลาย 1. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillpips’
science of dental materials. 12th ed. St. Louis:
ร้อยหรือหลายพันภาพมารวมกันจึงจะเห็นครบ รวมถึงความ
elsevier saunders; 2013: 48-68.
ลึกของการสแกนต�่ำในระยะ 3-4 มม. ถ้าท�ำการตรวจชิ้นงาน
ที่เป็นฟันเนื่องจากความสามารถในการผ่านของแสงในวัตถุ 2. Sakaguchi RL, Powers JM. Craig’s restorative
dental materials 13th ed. St.louis: Elsevier Mosby;
ต่างๆ ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานทางคลินิก(49)
2012: 17-45.
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