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ประสิทธิภาพของพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ
ในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเวลาที่พลาสมาเจ็ตความ
ดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำสามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพของ
เอ็ น เทอโรคอกคั ส ฟี ค าลิ ส บนแผ่ น เนื้ อ ฟั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
วัสดุอปุ กรณ์และวิธกี าร: น�ำฟันกรามมนุษย์มาตัดเป็น
แผ่นจนได้ขนาด 5x5x1 มิลลิเมตร จ�ำนวน 90 แผ่น ท�ำให้
ปราศจากเชื้อ จากนั้นบ่มเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
ลงบนแผ่นเนื้อฟันให้เกิดแผ่นชีวภาพอายุ 7 วัน แบ่งชิ้น
ตัวอย่างออกเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง 5 กลุม่ กลุม่
ทดลองที่ 1 ถึง 4 ทดสอบโดยใช้พลาสมาเจ็ตความดัน

Corresponding Author:

อาณัติ เดวี
อาจารย์, ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Abstract
Objective: To study the time duration in which
atmospheric pressure cold plasma is efficient in the
elimination of Enterococcus faecalis biofilms on
dentin slices.
Materials and methods: 90 slices of 5x5x1
mm human molar’s dentin were prepared and
sterilized. The slices were incubated with E. faecalis
to form 7-day-old biofilms. Specimens were
divided into controls and five experimental
groups. Groups 1-4 were subjected to atmospheric
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บรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำร่วมกับฮีเลียมร้อยละ 98 และ
ออกซิเจนร้อยละ 2 ที่ระยะเวลา 30 วินาที 1 นาที 2 นาที
และ 5 นาทีตามล�ำดับ กลุ่มทดลองที่ 5 ทดสอบโดยใช้
น�้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 5 ประเมิน
การก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสด้วยวิธี
การย้อมด้วยชุดย้อมเซลล์มชี วี ติ ชนิดไลฟ์เดดแบคไลต์ และ
ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้เลเซอร์
ในการสแกน วัดอัตราส่วนความมีชีวิตของเชื้อ และท�ำการ
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของแผ่นชีวภาพที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องกราด วิเคราะห์ผล
โดยใช้สถิตกิ ารจ�ำแนกความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบ
เทียบเชิงซ้อนชนิดทูกีย์ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึกษา: อัตราส่วนเซลล์ตายในกลุ่มทดลองที่ 1
ถึง 4 มีค่าเท่ากับ 0.65, 0.61, 0.63 และ 0.78 ตามล�ำดับ
โดยที่กลุ่มทดลองที่ 4 สามารถก�ำจัดเชื้อได้มากกว่ากลุ่ม
ทดลองที่ 1 ถึง 3 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่
ยังคงก�ำจัดเชือ้ ได้นอ้ ยกว่ากลุม่ ทดลองที่ 5 อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ชนิดส่องกราด แสดงให้เห็นการหลุดของแผ่นชีวภาพของ
เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสและพบเชื้อบางส่วนถูกท�ำลาย
สรุป: พลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิ
ต�่ำสามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสบนแผ่นเนื้อฟันได้ โดยกลุ่มทดสอบเป็นเวลา 5 นาที
มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามไม่มีกลุ่มทดลองใด
สามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์

58

CM Dent J Vol. 41 No. 1 January-April 2020

pressure cold plasma jet with 98% helium gas and
2% oxygen gas for 30 seconds, 1 minute, 2 minutes,
and 5 minutes respectively. Group 5 was subjected
to 5% sodium hypochlorite. The elimination of E.
faecalis biofilm was determined by LIVE/DEAD®
BacLight™ cell staining under Confocal Laser
Scanning Microscope (CLSM). The proportion
of viable bacterial cells were calculated. Changes
in biofilm structure were studied under Scanning Electron Microscope (SEM). Results were
statistically analyzed using One-way ANOVA and
Tukey’s multiple comparison test at a confidence
level of 95%.
Results: Dead cell proportion in experimental
group 1-4 were 0.65, 0.61, 0.63 and 0.78 respectively. Group 4 showed significantly more elimination of biofilm than group 1-3 (p < 0.05). However,
group 4 still demonstrated significantly less biofilm
elimination than group 5 (p < 0.05). Image from
SEM showed the disruption of E. faecalis biofilm
and deformation of some bacteria.
Conclusion: Atmospheric pressure cold plasma jet was able to eliminate E. faecalis biofilms
on dentin slices. The most effective time duration
was 5 minutes. However, none of the experimental
groups showed complete biofilm removal.

ค�ำส�ำคัญ: พลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ
แผ่นชีวภาพ เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส

บทน�ำ

จุลชีพเป็นปัจจัยส�ำคัญก่อให้เกิดการติดเชื้อและการ
อักเสบภายในคลองรากฟันรวมถึงเนื้อเยื่อบริเวณรอบปลาย
รากฟั น (1,2) การหลงเหลือ ของจุลชีพที่ยัง มีชีวิต ในระบบ
คลองรากภายหลังการรักษาคลองรากฟันเป็นปัจจัยที่ก่อให้
เกิดความล้มเหลวในภายหลัง(3) เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
(Enterococcus faecalis; E. faecalis) เป็นแบคทีเรียแกรม

Keywords: atmospheric pressure cold plasma jet,
biofilms, Enterococcus faecalis

บวกทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์พบในคลองรากฟันทีร่ กั ษาล้มเหลวร้อยละ
24 ถึง 77 เนื่องจากความสามารถในการด�ำรงชีพในสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและมีความสามารถในการสร้างและ
อาศัยอยู่ในรูปแบบของแผ่นชีวภาพ(4) ส่งผลให้เชื้อมีความ
คงทนยิง่ ขึน้ จากการมีเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ (extracellular
polymeric substance) ห่อหุม
้ และมีการสือ่ สารภายในกลุม่
(5)
จุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
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โซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite;
NaOCl) เป็นน�้ำยาล้างคลองรากฟันที่นิยมใช้เป็นมาตรฐาน
ในขั้นตอนการก�ำจัดเชื้อ เนื่องจากมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่ดี รวมถึงมี
ความสามารถในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพเมื่อใช้ความเข้มข้นที่
สูง โดยมีรายงานความสามารถในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพโดย
โซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น สู ง ร้ อ ยละ 6 มี
ประสิทธิภาพมากกว่าความเข้มข้นต�ำ่ (6) อย่างไรก็ตามโซเดียมไฮโปคลอไรต์ มีขอ้ ด้อยหลายประการ ได้แก่ มีกลิน่ ฉุน มีฤทธิ์
จ�ำกัดในการฆ่าเชื้อบางชนิด เช่น เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
และแคนดิดาอัลบิแคนส์ (Candida albicans; C. albicans)
เป็นต้น นอกจากนี้ก่อให้เกิดการกัดกร่อนและมีความเป็น
พิษสูงต่อเนื้อเยื่อโดยพบความรุนแรงแปรผันกับความเข้ม
ข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรต์(7,8) ดังนั้นจึงมีความพยายาม
ในการหาวิธีการทดแทนการใช้ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ อาทิ
การใช้เลเซอร์หลากหลายชนิด เช่น เลเซอร์ชนิดนีโอดีเมียมแย็ก (Neodymium: YAG laser) เลเซอร์ชนิดเออร์เบียมแย็ก (Erbium: YAG laser)(9) และเลเซอร์ไดโอด (diode
(10)
laser)
ซึ่งมีข้อด้อยคือล�ำแสงมีลักษณะเป็นเส้นตรงอาจ
ไม่สอดคล้องกับลักษณะของคลองรากฟัน อีกทั้งอุปกรณ์
มีราคาสูงและการศึกษาพบว่าเลเซอร์มีประสิทธิภาพในการ
ก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียไม่เทียบเท่าการใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์
จึงน�ำมาใช้เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมในการกระตุน้ น�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีโฟโตไดนามิก
(photodynamic Therapy; PDT) ซึง่ เป็นการใช้แสงกระตุน
้
สารไวแสง (photosensitizer) ก่อให้เกิดอนุพันธ์ออกซิเจน
ที่ว่องไว ใช้ ในการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย อย่างไรก็ตามยังคง
พบว่าประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียด้อยกว่าการใช้
โซเดียมไฮโปคลอไรต์(9,11)
พลาสมา (plasma) เป็นสสารชนิดที่ 4 ได้รบั การพัฒนา
และเริ่มนิยมน�ำมาใช้ ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม
พลาสมามีหลากหลายประเภทตามปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น
แหล่งพลังงาน อุณหภูมิ แก๊สที่น�ำมาผสม อาทิ ฮีเลียม
ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน และลักษณะของหัว เช่น
เจ็ต (jet) พลูม (plume) ดินสอ (pencil) เข็ม (needle)
เป็นต้น(12,13) มีรายงานถึงความสามารถในการฆ่าเชื้อของ
พลาสมาที่ความดันบรรยากาศ โดยอาศัยกลไกการแตกตัว
ของแก๊สเมื่อได้รับพลังงานจากกระแสไฟฟ้า เกิดอิเล็กตรอน
(electron) ประจุไฟฟ้า (ion) และอนุมล
ู อิสระ (free radical)
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ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อได้(14-16) ข้อดีของพลาสมา
คือ มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีความร้อน ไม่มีผลท�ำลาย
เนื้อเยื่อ ปลอดภัยต่อผู้ ใช้งาน ใช้พลังงานน้อย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสามารถฆ่าเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสได้
ทั้งในรูปแบบจุลชีพอิสระและแผ่นชีวภาพ(17-19)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แต่ละการศึกษามีการ
ทดสอบการฆ่าเชือ้ ด้วยพลาสมาเจ็ตทีร่ ะยะเวลาแตกต่างกันไป
ตั้งแต่ 1 ถึง 15 นาที(17,19-22) มีรายงานการศึกษาการก�ำจัด
แผ่นชีวภาพของเชื้อในรากฟันที่ถูกถอนโดยการฉายพลาสมา
ที่เวลา 1 นาที มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพของ
เชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสใกล้เคียงกับการล้างด้วยน�้ำยา
คลอเฮกซิดีนกลูโคเนต (chlorhexidine gluconate) ความ
เข้มข้นร้อยละ 2 ร่วมกับการใช้เครื่องอัลตราโซนิกเป็นเวลา
30 วินาที(22) นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว่าพลาสมาที่เวลา
15 นาที มีความสามารถในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเชื้อ
เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสในรากฟันถอนมากกว่า 5 และ 10
นาที(21) โดยการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าเมื่อใช้พลาสมาที่เวลา
นานขึ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำจัดเชื้อ อย่างไรก็ตามการ
เพิ่มเวลาที่มากขึ้นอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในทาง
คลินกิ (20,21,23,24) ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ ต้องการศึกษาช่วงเวลา
ที่เหมาะสมที่พลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ
สามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
บนแผ่นเนื้อฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมแผ่นเนื้อฟัน
งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์
จากคณะกรรมการพิทักษ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารเลขที่ 3/2562 และผ่านการรับรองการอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนิน
การวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ จากคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงานชุดที่ 5 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Approval No. CMUIBC0562003)
การศึกษานี้ใช้ฟันกรามมนุษย์จ�ำนวน 90 ซี่ น�ำมา
ตัดบริเวณรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน (cementoenamel junction) ด้วยหัวกรอเร็วชนิดไดมอนด์ดิสก์
(diamond disc: 3M, St. Paul, MN, USA) จากนั้นตัด
ฟันส่วนตัวฟันจนได้แผ่นเนื้อฟัน (dentin slice) ที่มีลักษณะ
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หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5x5 มิลลิเมตร หนา 1
มิลลิเมตร ด้วยเครื่องตัดฟัน (IsoMet® 1000: Buehler,
Lake Bluff, IL, USA) ขัดแต่งผิวแผ่นฟันให้เรียบโดย
ใช้กระดาษทรายน�้ำที่มีความหยาบเบอร์ 800 และ 1000
ตามล�ำดับ ท�ำแผ่นเนื้อฟันให้ปราศจากเชื้อด้วยการแช่น�้ำยา
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้นร้อยละ 5 (RCI labscan
Limited, Pathumthani, Thailand) ตามด้วยการแช่น�้ำยา
เอทิลนี ไดเอมีนเททระอะซิตกิ (ethylenediaminetetraacetic
acid: Smear ClearTM, Kerr, Orange, GA, USA)

ความเข้มข้นร้อยละ 17 จากนั้นสะเทินฤทธิ์ของโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ ด ้ ว ยการแช่ ใ นน�้ ำ ยาโซเดี ย มไทโอซั ล เฟต
(sodium thiosulfate: RCI labscan Limited, Bangkok,
Thailand) ความเข้มข้นร้อยละ 5 ในอ่างอัลตราโซนิกแล้วน�ำ

เข้าเครือ่ งปลอดเชือ้ ระบบไอน�ำ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส
ความดันไอน�้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที
การเตรียมเชื้อและแผ่นชีวภาพ
น�ำเชือ้ เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสสายพันธุเ์ อทีซซี ี 29212
(ATCC 29212) จากอาหารเหลวเลี้ ย งเชื้ อ ท� ำ การขี ด
เชื้อในจานเพาะเชื้อวุ้นบีเฮชไอ (BHI agar: HiMedia,
HiMedia Laboratories, Mumbai, India) บ่มในตูบ
้ ม่ เชือ้
(incubator: Memmert BE-200, Memmert GmbH,

ในสภาวะมีออกซิเจน อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำเชื้อจาก
วุน้ เลีย้ งเชือ้ มาบ่มในอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดเหลวบีเฮชไอ (BHI
Schwabach, Germany)

broth: HiMedia, HiMedia Laboratories, Mumbai,

ที่ผ่านการท�ำให้ปราศจากเชื้อในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส จนได้เชื้อที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.5
8
McFarland ที่มีปริมาณเชื้อ 1x10 หน่วยก่อรูปโคโลนีต่อ
มิลลิลิตร (colony forming unit per milliliter; CFU/
ml) น�ำเชื้อและอาหารเหลวปริมาตร 5 มิลลิลิตรใส่ลงใน
หลุม (well plate: Corning Incorporated, Corning,
NY, USA) ซึง่ แต่ละช่องบรรจุแผ่นเนือ
้ ฟัน บ่มในตูบ้ ม่ เชือ้ ใน
สภาวะที่มีออกซิเจน อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7
วัน โดยท�ำการเปลีย่ นอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดเหลววันเว้นวันเพือ่
ให้เกิดการสร้างแผ่นชีวภาพ ยืนยันการเกิดแผ่นชีวภาพด้วย
การน�ำแผ่นเนื้อฟันจ�ำนวน 2 แผ่นโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายมา
ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
India)
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อุ ป กรณ์ ก� ำ เนิ ด พลาสมาเจ็ ต ความดั น บรรยากาศที่
อุณหภูมิต�่ำ
ไบโอพลาสมาความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ (BIOPLASMA Cell Modulation: PhotoBioCare Co.

ผลิตโดยภาควิชาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใช้การผสมผสานระบบเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าทีม่ แี รงดันและ
ความถี่สูงเพื่อผลิตพลาสมาความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิ
ต�ำ่ หัวพลาสมาทีใ่ ช้เป็นแบบพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศ
(atmospheric pressure non-thermal plasma jet) มี
ลวดทังสเตนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ยาว
1.2 เซนติเมตร เป็นตัวน�ำไฟฟ้า (electrode) และใช้ปลอก
เข็มเอทิลลีนเททระฟลูออโรเอทิลลีน (ethylene tetrafluoro
ethylene needle: Terumo Surflo®, Tokyo, Japan) ยาว
1.7 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มิลลิเมตร ท�ำ
หน้าที่เป็นแผ่นขั้วไฟฟ้าคู่ขนาน (dielectric barrier) แก๊สที่
ใช้ ในการศึกษานี้คือ ฮีเลียม (Helium; He) ร้อยละ 98 และ
ออกซิเจน (oxygen; O2) ร้อยละ 2 (He/(2%)O2) ปรับให้
มีอัตราการไหลของแก๊ส (flow rate) 0.5 ลิตรต่อนาที เมื่อ
วัดโดยเครือ่ งวัดอัตราการไหล (flow meter: Cole-Parmer,
Vernon Hills, IL, USA) แล้วพบว่าสามารถผลิตพลาสมา
ความดันบรรยากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ ได้กำ� ลังช่วงประมาณ 0.0750.2 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร
Ltd, Nonthaburi, Thailand)

การทดสอบผลการฆ่าเชื้อของพลาสมาเจ็ตความดัน
บรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ
แบ่งแผ่นเนื้อฟันที่มีแผ่นชีวภาพของเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสออกเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอย่าง
สุ่ม ดังตารางที่ 1
น�ำแผ่นเนือ้ ฟันทีม่ แี ผ่นชีวภาพอายุ 7 วัน ล้างด้วยฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ซาไลน์ (Phosphate-buffered saline; PBS:
Merck, Darmstadt, Germany) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร
เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นน�ำไปท�ำการทดสอบตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มควบคุมลบ: แช่แผ่นเนื้อฟันในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 นาที
กลุ ่ ม ควบคุ ม : ท� ำ การฉายพลาสมาเจ็ ต ความดั น
บรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ ปรับค่าความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ และ
อัตราพัลส์ (pulse repetition rate) 100 เฮิรตซ์ ให้มีอัตรา
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนแผ่นเนื้อฟันในแต่ละกลุ่มที่ใช้ทดสอบ
Table 1

Number of dentin slices in each experimental group

กลุ่ม
ควบคุมลบ
ควบคุม
ทดลองที่ 1
ทดลองที่ 2
ทดลองที่ 3
ทดลองที่ 4
ทดลองที่ 5

วิธีการ

การทดสอบ
รายละเอียด

แช่
ปล่อยฮีเลียม/ออกซิเจน
ปิดเครื่องพลาสมาเจ็ต

ปล่อยฮีเลียม/ออกซิเจน
เปิดเครื่องพลาสมาเจ็ต

แช่

การไหลของแก๊สรวมที่ 0.5 ลิตรต่อนาที โดยให้ปลายปลอก
เข็มเอทิลลีนเททระฟลูออโรเอทิลลีนอยู่บริเวณกลางแผ่น
เนือ้ ฟัน ห่างจากแผ่นเนือ้ ฟัน 2 มิลลิเมตร เปิดแก๊สฮีเลียมร้อย
ละ 98 และออกซิเจนร้อยละ 2 โดยไม่เปิดสวิตช์เครื่องก�ำเนิด
พลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำเป็นเวลา 30
วินาที 1 นาที 2 นาทีและ 5 นาที ตามกลุ่มต่างๆ
กลุ่มทดลองที่ 1-4: ท�ำการฉายพลาสมาเจ็ตความดัน
บรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำ ปรับค่าความถี่ 10 กิโลเฮิรตซ์ และ
อัตราพัลส์ 100 เฮิรตซ์ ให้มีอัตราการไหลของแก๊สรวมที่ 0.5
ลิตรต่อนาที โดยให้ปลายปลอกเข็มเอทิลลีนเททระฟลูออโร
เอทิลลีนอยู่บริเวณกลางแผ่นเนื้อฟัน ห่างจากแผ่นเนื้อฟัน 2
มิลลิเมตร ฉายพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่อุณหภูมิ
ต�่ำร่วมกับแก๊สฮีเลียมร้อยละ 98 และออกซิเจนร้อยละ 2 เป็น
เวลา 30 วินาที 1 นาที 2 นาทีและ 5 นาที ตามกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลองที่ 5: แช่แผ่นเนื้อฟันในโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ความเข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา
5 นาที หลังจากนั้นสะเทินฤทธิ์โซเดียมไฮโปคลอไรต์ โดย
ท�ำการแช่แผ่นฟันด้วยโซเดียมไทโอซัลเฟตร้อยละ 5 ปริมาตร
5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 นาที ล้างแผ่นเนื้อฟันด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ปริมาตร 5 มิลลิลิตร

PBS

ปล่อยแก๊ส

ปล่อยแก๊ส
5% NaOCl

จ�ำนวนแผ่นเนื้อฟัน (แผ่น)
เวลา
5 นาที
30 วินาที
1 นาที
2 นาที
5 นาที
30 วินาที
1 นาที
2 นาที
5 นาที
5 นาที

CLSM

SEM

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

การประเมินผลการฆ่าเชื้อของพลาสมาเจ็ตความดัน
บรรยากาศ
การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิด
ใช้เลเซอร์ ในการสแกน (confocal laser scanning microscope: CLSM)

หลังการท�ำการทดสอบนําแผ่นเนื้อฟันย้อมด้วยชุดย้อม
เซลล์มีชีวิตชนิดไลฟ์เดดแบคไลต์ (LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit: Molecular Probes

ประกอบด้วยสารละลายซัยโทนายน์ (SYTO-9) ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลา
20 นาที ตามด้วยสารละลายโพรพิเดียมไอโอไดด์ (Propidium Iodide) ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลา
1 นาที ตามค�ำแนะน�ำของบริษัท จากนั้นล้างแผ่นฟันด้วย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ปริมาตร 5 มิลลิลิตร
น�ำแผ่นเนื้อฟันไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดใช้เลเซอร์ ในการสแกน (confocal laser scanInc., Eugene, OR, USA)

ning microscope: Nikon Digital Eclipse C1 plus,

ที่ก�ำลังขยาย 20 เท่า โดยเซลล์ที่มีชีวิต
จะแสดงสีเขียว ในขณะที่เซลล์ไม่มีชีวิตจะแสดงสีแดงหรือ
สีเหลือง บันทึกภาพโดยการสุ่ม 3 ต�ำแหน่งต่อแผ่นเนื้อฟัน 1
ชิ้น น�ำภาพที่ได้มาค�ำนวณสัดส่วนพื้นที่ของเซลล์ท่ีติดสีแดง
เทียบกับพื้นที่ของเซลล์ที่ติดสีทั้งหมดในต�ำแหน่งนั้นๆ ด้วย
โปรแกรมอิมเมจเจ (ImageJ 1.52: National Institutes
of Health, Bethesda, MD, USA) จากนั้นวิเคราะห์ความ
Tokyo, Japan)
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แตกต่างระหว่างกลุม่ การทดลองในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพของ ผลการศึกษา
เชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้
โดยใช้สถิติการจ�ำแนกความแปรปรวนทางเดียว (One-way เลเซอร์ ในการสแกน
ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกย
ี ์ (Tukey mulภายหลังการทดสอบ เมือ่ น�ำแผ่นเนือ้ ฟันทีม่ แี ผ่นชีวภาพ
tiple comparison test) ด้วยโปรแกรมเอสพีเอสเอสเวอร์ชน
ั่ ของเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสอายุ 7 วัน ย้อมสีทดสอบ
17.0 (SPSS software, SPSS Inc, Chicago, IL, USA) ความมีชีวิต พบว่ากลุ่มควบคุมในทุกกลุ่มมีการแสดงสีเขียว
ของสารละลายซัยโทนายน์โดยทัว่ แผ่นเนือ้ ฟัน (รูปที่ 1 a1-e3)
การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องกราด ในกลุ่มทดลองที่ 1 ถึง 4 เมื่อผ่านการทดสอบด้วยพลาสมา
(scanning electron microscope: SEM)
เจ็ตความดันบรรยากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ ร่วมกับฮีเลียมร้อยละ 98
นําแผ่นเนื้อฟันตรึงรูปด้วยสารละลายกลูทาราลดีไฮด์ และออกซิเจนร้อยละ 2 ที่เวลา 30 วินาที 1 นาที 2 นาที และ
(glutaraldehyde: Merck, Darmstadt, Germany) ความ 5 นาที พบว่า มีเซลล์ที่ติดสีแดงหรือเหลือง ซึ่งแสดงถึงเซลล์
เข้มข้นร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 45 นาที ล้างแผ่นฟันด้วยฟอสเฟต ไม่มีชีวิตมากขึ้นตามล�ำดับ รวมถึงมีความหนาแน่นของแผ่น
บัฟเฟอร์ซาไลน์เป็นเวลา 10 นาที ท�ำ 3 ครั้ง จากนั้นก�ำจัดน�้ำ ชีวภาพบนแผ่นเนื้อฟันลดลง (รูปที่ 2 f1-k3) ในขณะที่กลุ่ม
ด้วยเอทานอล (ethanol) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 50, 70, 85, ทดลองที่ 5 ทดสอบด้วยการแช่โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความ
95 และ 100 ตามล�ำดับ โดยใช้เวลา 10-20 นาทีในแต่ละ เข้มข้นร้อยละ 5 เป็นเวลา 5 นาที สามารถก�ำจัดเชื้อและแผ่น
ความเข้มข้น ท�ำตัวอย่างให้แห้ง (critical point drying; ชีวภาพได้ (รูปที่ 2 m1-m3)
CPD) ฉาบผิวด้วยทอง (gold sputtering) น�ำไปศึกษาความ
เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มทดลองที่ 1 ถึง 3 (ตารางที่
เปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 2) พบว่า การทดสอบที่เวลา 30 วินาที 1 นาทีและ 2 นาที
อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (JSM 6610LV; JEOL Ltd., มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเชื้อเอ็นเทอTokyo, Japan) บันทึกภาพโดยการสุ่ม 3 ต�ำแหน่งต่อ 1 โรคอกคั ส ฟี ค าลิ ส ไม่ ต ่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ตัวอย่าง ที่ก�ำลังขยาย 3,000 และ 10,000 เท่า ตามล�ำดับ (p > 0.05) แต่ทั้ง 3 กลุ่มข้างต้นก�ำจัดเชื้อได้น้อยกว่ากลุ่ม

รูปที่ 1

ภาพตัวอย่างจากกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้ ในเลเซอร์ ในการสแกนในกลุ่มควบคุมที่ก�ำลังขยาย 20 เท่า

Figure 1

Selected CLSM images from the control group with 20x magnification
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ทดลองที่ 4 ซึ่งทดสอบเป็นเวลา 5 นาทีและกลุ่มทดลอง ผลการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ที่ 5 ที่ทดสอบด้วยการแช่โซเดียมไฮโปคลอไรต์อย่างมี ชนิดส่องกราด
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตามกลุ่มทดลองที่ 4
กลุ ่ ม ควบคุ ม พบเชื้ อ มี รู ป ร่ า งสมบู ร ณ์ ป กคลุ ม อย่ า ง
มีประสิทธิภาพก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัส- หนาแน่นอยู่ในลักษณะแผ่นชีวภาพทั่วแผ่นเนื้อฟัน (รูปที่ 3
ฟีคาลิสได้นอ้ ยกว่ากลุม่ ทดลองที่ 5 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ a1,a2,g1-j2) ในกลุ่มทดลองที่ 1 ถึง 4 พบว่าความหนาแน่น
(p < 0.05)
ของเชือ้ บนแผ่นเนือ้ ฟันลดลงตามล�ำดับ (รูปที่ 3 b1-f2) โดยที่

รูปที่ 2

ภาพตัวอย่างจากกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลชนิดใช้ ในเลเซอร์ ในการสแกนในกลุ่มทดลองที่ก�ำลังขยาย 20 เท่า

Figure 2

Selected CLSM images from the experimental groups with 20x magnification

ตารางที่ 2 อัตราส่วนเซลล์ไม่มีชีวิต (ค่าเบี่ยงเบน) ในแต่ละกลุ่มการทดลอง
Table 2

Proportion of dead cells (standard deviation) in each experimental group

Experimental groups
1
2
3
4
5
a-c

Plasma jet; He/O 30 seconds
Plasma jet; He/O 1 minute
Plasma jet; He/O 2 minute
Plasma jet; He/O 5 minute
NaOCl

n

Proportion of dead cells (Standard deviation)

6
6
6
6
6

0.65 (0.12)a
0.61 (0.11)a
0.63 (0.14)a
0.78 (0.07)b
0.95 (0.04)c

Values with the different letters are statistically significant different (p < 0.05)
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ก�ำลังขยาย 10,000 เท่าพบลักษณะเซลล์มีการเปลี่ยนแปลง
เช่น การฉีกขาดของผนังเซลล์ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดย
มีความยาวเพิ่มขึ้น (รูปที่ 3 b2,c2,d2,e2) นอกจากนี้กลุ่ม
ทดลองที่ 3 และ 4 พบปริมาณเซลล์ที่ผนังเซลล์ฉีกขาดและ
แตกเป็นเศษเซลล์มากกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ในขณะที่
กลุ่มทดลองที่ 5 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ ปราศจากเชื้อบนแผ่น
เนื้อฟัน พบเชื้อเพียงในบริเวณท่อเนื้อฟันบางส่วน (รูปที่ 3
f1,f2)
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บทวิจารณ์

เอ็ น เทอโรคอกคั ส ฟี ค าลิ ส เป็ น แบคที เ รี ย แกรมบวก
สามารถ ก่อโรคหลายระบบในร่างกาย พบอุบัติการณ์สูงใน
คลองรากฟันทีล่ ม้ เหลวจากการรักษาคลองรากฟัน เนือ่ งจาก
สามารถสร้างและอาศัยอยู่ในรูปแบบแผ่นชีวภาพ ท�ำให้มี
เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ห่อหุ้มช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ ในสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ปริมาณอาหาร สภาวะการมี
ออกซิเจนจ�ำกัด ภาวะกรด–ด่างสูง หรืออุณหภูมสิ งู และมีการ

รูปที่ 3

ภาพตัวอย่างจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องกราดในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองทีก่ ำ� ลังขยาย 3,000 เท่าและ 10,000 เท่า

Figure 3

Selected SEM images from the control and experimental groups with 3000x and 10000x magnifications
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สื่อสารภายในแผ่นชีวภาพที่เรียกว่าควอรัมเซนซิง (quorum
sensing) ท�ำให้มศ
ี กั ยภาพในการยึดเกาะกับพืน้ ผิวเพิม่ ขึน้ และ
ต้านทานต่อสารต้านจุลชีพต่างๆ(25) นอกจากนี้แผ่นชีวภาพที่
มีอายุมากขึน้ จะมีการเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพของเซลล์ มีการ
ยึดเกาะกันแน่นขึน้ ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ภายในแผ่นชีวภาพท�ำให้ต้านทานต่อการก�ำจัดด้วยน�้ำยาล้าง
คลองรากฟัน ไม่วา่ จะเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรต์หรือคลอเฮกซิดีนกลูโคเนตโดยเฉพาะที่ความเข้มข้นต�่ำ(6,26,27)
ในการใช้งานพลาสมาบรรยากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ เพือ่ ก�ำจัด
เชื้อแบคทีเรีย ปฏิกิริยาของพลาสมาจะก่อให้เกิดประจุบวก
ประจุลบ อนุมูลอิสระ อะตอมที่อยู่ในภาวะเร้า (excited
atom) และรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet radiation;
(28)
UV) โดยจากการศึกษาของ Deng และคณะ พบว่าเมือ
่ ใช้
ฮีเลียมร้อยละ 98 ร่วมกับออกซิเจนร้อยละ 2 เป็นแก๊สท�ำงาน
(working gas) จะเกิดอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว (reactive
oxygen species; ROS) อาทิ อะตอมของออกซิเจน (O)
ออกซิเจนโมเลกุลเดีย่ ว (1O2) อนุมลู ซูเปอร์ออกไซด์ (O2-) และ
โอโซน (O3) โดยฮีเลียมและออกซิเจนที่อัตราส่วนนี้สามารถ
ก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ นอกจากนีใ้ น
ภาวะทีม่ คี วามชืน้ สามารถเกิดอนุมลู ไฮดรอกซิล (OH-) และ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H2O2) ได้เช่นกัน(29) ดังนั้นในการ
ทดลองนีจ้ งึ เลือกใช้ฮเี ลียมร้อยละ 98 ร่วมกับออกซิเจนร้อยละ
2 เป็นแก๊สท�ำงาน โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
คืออนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว ซึ่งอาจเกิดอนุมูลไฮดรอกซิล
และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ร่วมด้วยเนื่องจากแผ่นเนื้อฟัน
อยูใ่ นสภาวะชืน้ จากการล้างด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์กอ่ น
ท�ำการทดสอบ
ผลการศึกษานี้พบว่าแผ่นเนื้อฟันที่มีแผ่นชีวภาพของ
เชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสอายุ 7 วัน ยังคงเหลืออยู่ในทุก
กลุ่มตัวอย่างที่มีการฉายพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศ
นอกจากนี้ยังพบมีการหลุดของแผ่นชีวภาพออกจากแผ่น
เนื้อฟัน คาดว่าเป็นผลจากอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวที่เกิด
จากพลาสมา ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเยือ่ หุม้ เซลล์ ท�ำลาย
องค์ประกอบเซลล์ ลดอัตราเมตาบอลิซึมของเซลล์ ท�ำลาย
เมทริกซ์ภายนอกเซลล์โดยอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวจะ
ท�ำลายสารพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม (extrachromosomal DNA) และพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) ซึง่ เป็น
ส่วนประกอบของเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ได้(30,31) นอกจากนี้
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ยังอาจมีผลต่อองค์ประกอบภายในควอรัมเซนซิง ไม่วา่ จะเป็น
เจลาติเนส (gelatinase) และเซรีนโปรตีเอส (serine protease)
ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญช่วยในการพัฒนาการยึดติดของแผ่นชีวภาพ
และควบคุมการแตกของเซลล์(32) นอกจากนี้อนุภาคมีประจุ
เหล่านี้เมื่อสะสมอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจะเกิดแรง
ไฟฟ้าสถิตย์ อาจน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงรูปร่างและเกิดเซลล์
แตกได้(30) ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายการศึกษาที่พบว่า
พลาสมาเจ็ตสามารถท�ำลายแผ่นชีวภาพของเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสได้เช่นเดียวกัน(17,21,33,34)
จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นพลาสมาเจ็ตความดัน
บรรยากาศที่เวลา 5 นาทีมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแผ่น
ชีวภาพของเชือ้ เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสบนแผ่นเนือ้ ฟันเหนือ
กว่าที่เวลา 30 วินาที 1 นาที และ 2 นาที ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Du และคณะ(21) และ Pei และคณะ(35) ที่มีการ
ใช้พลาสมาร่วมกับฮีเลียมและออกซิเจนในการทดสอบก�ำจัด
แผ่นชีวภาพของเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิสอายุ 7 วันบนแผ่น
กระจกปิดสไลด์ (cover slip) ประเมินผลด้วยกล้องจุลทรรศน์
คอนโฟคอลชนิดใช้เลเซอร์ ในการสแกน พบว่าที่เวลา 5 นาที
พลาสมาสามารถก�ำจัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ ต ามเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การทดสอบด้ ว ยโซเดี ย มไฮโป
คลอไรต์ พบว่าพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศทีเ่ วลา 5 นาที
มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชือ้ ด้อยกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ความเข้มข้นร้อยละ 5 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Jiang
และคณะ(17) ทีท่ ดสอบพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศทีเ่ วลา
5 นาทีบนแผ่นไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite disc)
พบว่าสามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
ที่มีอายุ 6 วันได้มากกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้น
ร้อยละ 5.25 อาจเนื่องมาจากการศึกษาดังกล่าวมีการวัดผล
การทดสอบด้วยการเพาะเชือ้ ซึง่ เชือ้ เอ็นเทอโรคอกคัสฟีคาลิส
สามารถเข้าสู่สภาวะจ�ำศีล (viable but non-culturable
cells; VBNC) เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
จุลชีพ จะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว ไม่สามารถสร้าง
โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ แต่ยังคงมีปัจจัยก่อโรคอยู่ เมื่อ
เข้าสูส่ ภาวะจ�ำศีลมีการเปลีย่ นแปลงการเผาผลาญน�ำ้ ตาลและ
คาร์โบไฮเดรต มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสัณฐาน โดยขยาย
ขนาดใหญ่ขนึ้ ไซโทพลาซึม หดตัว แต่เยือ่ หุม้ เซลล์จะยังคงอยู่
ในสภาพเดิม ท�ำให้มีรูปร่างผิดปกติ แม้ความสามารถในการ
ยึดติดลดลงและไม่สามารถเข้าไปในท่อเนื้อฟันได้ แต่ยังคง

ชม. ทันตสาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2563

สามารถจับกับคอลลาเจนชนิดที่ 1 (collagen type I) และเนือ้
ฟันได้(36) นอกจากนี้ภาวะความไม่สมดุลระหว่างอนุมูลอิสระ
ทีเ่ กิดจากการใช้พลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่
(30)
สามารถเหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะจ�ำศีลได้เช่นเดียวกัน
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
แสดงให้เห็นถึงเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติและมีการขยายขนาด
(รูปที่ 3 b2,c2,d2,e2 ) หลังการทดสอบพลาสมาเจ็ตความ
ดันบรรยากาศทีท่ กุ ช่วงเวลา อาจเป็นได้วา่ เอ็นเทอโรคอกคัสฟี
คาลิสเข้าสู่สภาวะจ�ำศีล อย่างไรก็ตามการใช้ชุดย้อมเซลล์
มีชีวิตชนิดไลฟ์เดดแบคไลต์ ซึ่งประกอบไปด้วยสารละลาย
ซัยโทนายน์ที่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปเกาะติดสาร
พันธุกรรมของจุลชีพและสารละลายโพรพิเดียมไอโอไดด์ที่
มีสีแดงนั้นจะไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่สมบูรณ์ได้ จึง
ติดเฉพาะสารพันธุกรรมของเซลล์ตายที่มีการฉีกขาดของ
เยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นเซลล์ที่มีชีวิตจะติดสีเขียวของสารละลาย
ซัยโทนายน์ ส่วนเซลล์ที่ตายจึงสามารถติดสีได้ทั้ง 2 สี อาจ
ท�ำให้เห็นเป็นสีส้มหรือเหลือง อย่างไรก็ตามจุลชีพที่อยู่ใน
ภาวะจ�ำศีลเยื่อหุ้มเซลล์จะไม่มีการฉีกขาดเนื่องจากยังมีชีวิต
จึงสามารถติดสีเขียวได้แม้มีรูปร่างที่ผิดปกติ ดังนั้นการ
ทดสอบโดยการใช้ชดุ ย้อมเซลล์มชี วี ติ ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์
คอนโฟคอลชนิดใช้เลเซอร์ ในการสแกนในการทดลองนี้
สามารถให้ผลการทดสอบที่เที่ยงตรงกว่าวิธีการเพาะเชื้อ
สอดคล้องกับการศึกษาในไบโอฟิล์มที่พบว่าในภาวะจ�ำศีล
การใช้การใช้ชุดย้อมเซลล์มีชีวิตสามารถทดสอบความมีชีวิต
ของจุลชีพได้แม่นย�ำว่าการเพาะเชื้อ(37,38)

บทสรุป

ภายใต้ข้อจ�ำกัดของงานวิจัยนี้ พลาสมาเจ็ตความดัน
บรรยากาศที่อุณหภูมิต�่ำสามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพของเชื้อ
เอ็ น เทอโรคอกคั ส ฟี ค าลิ ส บนแผ่ น เนื้ อ ฟั น ได้ โดยมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดที่เวลา 5 นาที อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
นี้ไม่สามารถก�ำจัดแผ่นชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ ในทางคลินิก
สามารถพัฒนาโครงสร้างของอุปกรณ์ ให้มขี นาดเหมาะสมเพือ่
น�ำไปใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการก�ำจัดเชือ้ เพิม่ เติมจากขัน้ ตอน
มาตรฐาน อย่างไรก็ตามพลาสมาเจ็ตความดันบรรยากาศที่
อุณหภูมิต�่ำมีความปลอดภัยในการใช้งานจึงอาจมีการศึกษา
ต่อไปเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเหมาะส�ำหรับเป็นอุปกรณ์
หลักในการก�ำจัดเชื้อในงานรักษาคลองรากฟัน
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การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบพระคุณ ดร.เพ็ญพิชชา
วนจันทรรักษ์ ที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินการ
ทดลอง รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
ในศูนย์วิจัย ขอขอบคุณศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานวิจัยนี้
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