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Abstract
Objectives: To compare the effect of different irrigating solutions on dental 
pulp stem cells (DPSCs) attachment on dentine and cell survival. 

Materials and methods: Thirty-nine extracted single-rooted mature 
permanent human premolars were sectioned at cementoenamel junction  
and the roots were then sectioned longitudinally. Root canal dentine from 
middle part of the roots were prepared equally in size 3.5x3.5x1 mm. 
Seventy- eight specimens were devided into 6 groups and soaked in 
each of the following solutions, Group 1: 17% Ethylene diamine tetraacetic 
acid (EDTA), Group 2: 10% Citric acid (CA), Group 3: 0.9% Normal saline 
solution (NSS), Group 4: 5.25% Sodium hypochlorite (Na0Cl), Group5: 25% 
Tetracycline solusion (TCN), Group 6: No treatment (control group). The 
DPSCs were seeded on dentine specimens and were cultured for 7 days. 
Amount of viable DPSCs attachment were assessed using tetrazolium 
salt-based colorimetric (MTT) assay and cells morphology were observed 
using scanning electron microscopy (SEM). 

Results: The optical density and percentage of viable DPSCs were ranged 
from groups with high to low values: EDTA, CA, NSS, control group, Na0Cl 
and TCN. The results were significantly different between groups (P<0.05), 
except Na0Cl was not significant difference from TCN (P>0.05). Groups of 
EDTA and CA had the best smear layer removal properties, and showed 
best promotion for DPSCs attachment on root canal dentine. Morphology 
of the attached DPSCs in all groups appeared in flattened-spindle shaped 
cells except the TCN group which cells were round. 

Conclusions: From this study, 17% EDTA, 10% CA, and 0.9% NSS can 
promote higher DPSCs attachment on root canal dentine and cells survival. 
While 5.25% Na0Cl and 25% TCN were too toxic and affected on DPSCs 
survival. 
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วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดต่างๆต่อการยึดเกาะและความมี

ชีวิตของสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: ใช้ฟันกรามน้อยรากเดียวปลายรากปิดของมนุษย์ที่ถูก

ถอนจำนวน 39 ซี่ ตัดฟันที่รอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน นำรากฟันมาตัดตามยาว

จนแยกเป็นสองส่วน แล้วตัดเอาเนื้อฟันบริเวณส่วนกลางของรากฟัน โดยตัดให้มีกว้าง

ยาวหนา 3.5x3.5x1 มิลลิเมตร ชิ้นตัวอย่างจำนวน 78 ชิ้นถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม และ

นำไปแช่ ในน้ำยาต่างชนิดกัน เป็นเวลา 1 นาที กลุ่มที่ 1: อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17, กลุ่มที่ 

2: กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10, กลุ่มที่ 3: น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9, กลุ่มที่ 4: โซเดียม

ไฮโปคลอไรท์เข้มข้นร้อยละ 5.25, กลุ่มที่ 5: เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 

25, กลุ่มที่ 6 กลุ่มควบคุม: ไม่แช่ ในน้ำยาใดๆ เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน

บนชิ้นตัวอย่างเนื้อฟันที่ผ่านขั้นตอนการแช่ ในน้ำยาชนิดต่างๆ เป็นเวลา 7 วัน วัดปริมาณ

ของเซลล์มีชีวิตที่ยึดติดบนชิ้นตัวอย่างโดยใช้การวิเคราะห์เอ็มทีที และตรวจดูรูปร่างของ

เซลล์ที่ยึดเกาะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด  

ผลการศึกษา: ค่าการดูดกลืนแสงและความมีชีวิตของเซลล์เรียงลำดับกลุ่มจากมากไป

น้อยดังนี้ อีดีทีเอ กรดซิตริก น้ำเกลือ กลุ่มควบคุม โซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเตตรา

ซัยคลิน และในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ยกเว้นกลุ่ม

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ ไม่แตกต่างจากกลุ่มเตตราซัยคลินอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) อีดี

ทีเอและกรดซิตริกสามารถกำจัดชั้นสเมียร์ ได้ดีกว่าและช่วยให้เซลล์ยึดเกาะได้ดีกว่ากลุ่ม

อื่นๆ ทุกกลุ่มพบรูปร่างของเซลล์ที่ยึดเกาะเป็นเซลล์รูปร่างแบนทรงกระสวย ยกเว้นกลุ่ม

เตตราไซคลินที่เป็นเซลล์รูปกลม 

บทสรุป: จากการศึกษานี้ อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10 และ

น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9 ช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันมีการยึดเกาะบน

เนื้อฟันของคลองรากฟันและคงความมีชีวิตได้มากขึ้น ในขณะที่ โซเดียมไฮโปคลอไรท์

เข้มข้นร้อยละ 5.25 และเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 25 มีความเป็นพิษ

สูงและมีผลทำให้การยึดเกาะและความมีชีวิตของเซลล์ลดลง 

รหัสคำ: น้ำยาล้างคลองรากฟัน, สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน, การยึดเกาะของเซลล์, 

ความมีชีวิตของเซลล์, รูปร่างของเซลล์, วิธีเอ็มทีที 
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บทนำ 
 การรักษาคลองรากฟันแท้ที่ โพรงประสาทฟัน

ตายและปลายรากยังไม่ปิดมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

โดยทั่วไปมีการรักษาอยู่สามวิธีคือ การใช้แคลเซียม  

ไฮดรอกไซด์เพื่อเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิด (calcium 

hydroxide apexification) การใช้เอ็มทีเอเพื่อปิดปลาย

ราก (MTA apexification) และกระบวนการทำให้เกิด

เส้นเลือดใหม่ (revascularization) การใช้

แคลเซียมไฮดรอกไซด์และเอ็มทีเอสามารถเหนี่ยวนำ

ให้ เกิดเนื้อ เยื่อแข็งมาปิดบริ เวณปลายรากได้ 1-2 

อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีนี้ยังไม่สามารถทำให้ผนัง

รากฟันหนาขึ้นได้ โดยฟันที่สร้างยังไม่สมบูรณ์นั้นจะมี

ผนังคลองรากฟันที่บาง ทำให้ฟันแตกหักได้ง่ายเมื่อรับ

แรงบดเคี้ยว3-4 ปัจจุบันการรักษารากฟันแบบรีเจนเนอ

เรทีฟ (Regenerative Endodontic Procedures) 

กำลังได้รับความสนใจ5-8 มีการศึกษามากมายที่แสดง

ให้เห็นการสร้างต่อของรากฟันจนสมบูรณ์ ทั้งในส่วน

ของความยาวรากฟันและความหนาของผนังคลอง

รากฟัน ซึ่งทำให้อัตราการคงอยู่ของฟันสูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์และเอ็มที

เอ2 หลักการของการรักษารากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ

อาศัยหลักของวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ซึ่งประกอบไปด้วย

โครงคำ้ยนั (scaffold) ปจัจยัการเจรญิเตบิโต (growth 

factors) และเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells)9-11  

 สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน (dental pulp 

stem cells, DPSCs) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ ได้มาจาก

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน มีความสามารถในการแบ่ง

ตัวแล้วยังคงความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดอยู่ (self-  

renewal) และสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์จำเพาะ

หลายชนิด (multilineage differentiation)12 มีการ

ศึกษาพบว่าสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันสามารถ

เปลีย่นแปลงไปเปน็เซลลอ์อ่นสรา้งเนือ้ฟนั (odontoblast) 

และเซลล์อ่อนสร้างกระดูก (osteoblast) ได้ และมี

คุณสมบัติกระตุ้นให้เกิดการสร้างของเนื้อเยื่อโพรง

ประสาทฟันร่วมกับเนื้อฟันและกระดูกได้13-17 นอกจาก

นี้ยังพบว่ามีการสร้างของเนื้อเยื่ออ่อนที่ลักษณะคล้าย

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันเมื่อใช้สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อใน

โพรงฟันร่วมกับโครงค้ำยัน18-22 มีการศึกษาการใช้

น้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อสเต็มเซลล์

เนื้อเยื่อในโพรงฟันในการเปลี่ยนแปลงไปเซลล์อ่อน

สร้างเนื้อฟัน ความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิดและการ

ยึดติดอยู่ของเซลล์ ดังนั้นการเลือกใช้น้ำยาล้างคลอง

รากที่เหมาะสม จึงมีประโยชน์ต่อกระบวนการรักษา

รากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ23-24  

 นำ้ยาโซเดยีมไฮโปคลอไรท ์(Sodium hypochlorite, 

NaOCl) เป็นน้ำยาล้างคลองรากที่ ได้รับความนิยม มี

ความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 1 ไปจนถึงร้อยละ 5.2525 มี

คุณสมบัติในการละลายเนื้อเยื่อและสามารถฆ่าเชื้อได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อเช่น

กัน นอกจากนี้ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ยังไม่สามารถ

กำจัดชั้นเสมียร์ (smear layer) การคงค้างอยู่ของ

น้ำยาที่มีความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อและชั้นสเมียร์ อาจมี

ผลเสียต่อการรักษารากฟันแบบรี เจนเนอเรทีฟ 

Trevino และคณะ23 พบว่า น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์

ทำให้ความมีชีวิตของเซลล์ การเคลื่อนที่ของเซลล์ การ

ยึดเกาะ และการเจริญเติบโตของเซลล์ลดต่ำลง และ

ยังพบการละลาย (resorption lacunae) ที่บริเวณ

สัมผัสของเซลล์และผิวเนื้อฟัน ที่เกิดจากเซลล์ออสติโอ

คลาสต์ (osteoclast)24   

 สารคีเลต (chelating agents) จำพวกกรด

เอทิลีนไดเอมีนเตตราอะซิตริกหรืออีดีทีเอ (ethylene 

diamine tetraacetic acid, EDTA) และ กรดซิตริก   

(citric acid, CA) มีคุณสมบัติในการดึงแคลเซียมจาก

ผลึกอนินทรีย์แคลเซียมฟอสเฟต ทำให้เกิดการสูญเสีย

ของแร่ธาตุ (demineralization) ของชั้นผิวบนสุดของ

เนื้อฟัน ผิวของเนื้อฟันจึงสะอาดและเผยให้เห็นท่อเนื้อ

ฟัน26 สารเหล่านี้มีคุณสมบัติ ไม่ เป็นพิษต่อเซลล์ 

สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี (biocompatible) นิยมนำ

มาใช้เป็นสารในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและ

ความงาม27 Ring และคณะ28 พบว่า น้ำยาล้างคลอง

รากที่มีคุณสมบัติเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี จะส่งเสริมการ

เกาะของสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน อีดีที เอ   
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(EDTA) มีผลดีต่อความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิด

บริเวณปลายรากฟัน (stem cells from the apical 

papilla, SCAP) และส่งเสริมการยึดติดของเซลล์ต่อ

ผนังคลองรากฟันเมื่อเปรียบเทียบกับโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์และคลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) การละลายของ

ชั้นสเมียร์ทำให้เกิดการเผยของเส้นใยคอลลาเจนใน

ส่วนที่เป็นอินทรีย์สาร และสามารถยึดเกาะกับหน่วย

รับอินทิกรินได้ (integrin receptors)29-31 นอกจากนี้อีดี

ทีเอยังมีส่วนในการปลดปล่อยปัจจัยเจริญเติบโต   

(growth factors) ที่ฝังอยู่ ในส่วนอินทรีย์สารออกมา 

ได้แก่ ทีจีเอฟ-เบต้าวัน (transforming growth factor-

β1, TGF- β1)29-31 บีเอ็มพีทู (bone morphogenic 

protein 2, BMP2)32 และปัจจัยส่งเสริมการสร้าง

หลอดเลือด (angiogenic factors) เช่น พีดีจีเอฟ   

(platelet-derived growth factor, PDGF) วีอีจีเอฟ   

(vascular endothelial growth factor, VEGF) และ 

เอฟจีเอฟ2 (fibroblast growth factor 2, FGF2)33-34 

 กรดซิตริกและเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์   

(tetracycline-HCL, TCN) ถูกนำมาใช้ ในการปรับ

สภาพพื้นผิวรากฟันเพื่อช่วยให้เกิดการยึดเกาะของ

อวัยวะปริทันต์35-36 สารเหล่านี้จะดึงแร่ธาตุจากฟัน ซึ่ง

ช่วยกำจัดชั้นสเมียร์และเอ็นโดท๊อกซิน (endotoxin) 

ทำให้เกิดการเผยของท่อเนื้อฟันและคอลลาเจนที่ผิว

เนื้อฟัน เกิดเซลล์คีโมแท๊กซิส (chemotaxis) และมีการ

ยึดติดของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ที่

สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเกิดการสร้างของผิวรากฟัน   

(cementum)36-38 Schwartz และคณะ39 พบว่าการ

เตรียมผิวเนื้อฟันด้วยเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ มี

ผลทำให้เซลล์ออสติโอบลาสต์ (osteoblasts) เจริญ

เติบโตและเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการสร้าง

เอนไซมอ์ลัคาไลนฟ์อสฟาเตส (alkaline phosphatase) 

และการสร้างสารสื่อกลางชนิดออโตคริน (autocrine 

mediators) เช่น PGE2 และ TGF-β1 ผิวเนื้อฟันที่ถูก

เตรียมด้วยสารเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ จะมีไฟ

โบรเนคติน (fibronectin) และหน่วยจับไกลโคโปรตีน

ในสารองค์ประกอบนอกเซลล์ (extra cellular matrix 

glycoprotein binding) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้

เกิดการยึดติดของเนื้อเยื่ออ่อนและการเจริญเติบโต

ของไฟโบรบลาสต์ (fibroblast)40-41 นอกจากนี้เตตรา

ซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ยังมีคุณสมบัติการคงอยู่   

(substantivity properties) บนพื้นผิวเนื้อฟัน สามารถ

ดูดซึมและปลดปล่อยสารออกมาเมื่อเวลาผ่านไป  

 การศึกษานี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและ

ประเมินผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดต่างๆ ที่มี

ผลต่อการยึดเกาะบนเนื้อฟันและความมีชีวิตของสเต็ม

เซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟัน 

 

วัสดุและวิธีการทดลอง 
 1. การเตรียมตัวอย่างเนื้อฟัน ใช้ฟันกรามน้อย

รากเดียวปลายรากปิดของมนุษย์ที่ถูกถอนเพื่อการจัด

ฟัน โดยไม่สามารถระบุเพศ อายุและเชื้อชาติจำนวน 

39 ซี่ ที่มีขนาดและความยาวใกล้เคียงกัน เก็บฟันใน

สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ซาไลน์หรือพีบี เอส   

(phosphate buffered saline, PBS) และฟันจะต้อง

ไม่เคยผ่านการแช่ ในสารละลายที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆ มา

ก่อน และไม่เคยผ่านการรักษาคลองรากฟัน ฟันที่นำ

มาทดลองจะถูกกำจัดเนื้อเยื่ออ่อนที่ติดรากฟันด้วยใบ

มีด เช็ดด้วยไอโอดีนและเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 70 

จากนั้นล้างด้วยสารละลายพีบีเอส 5 ครั้ง แล้วตัดฟัน

ทีร่อยตอ่เคลอืบฟนัและเคลอืบรากฟนั (cementoenamel 

junction) ด้วยเครื่องไมโครคัตติ้งอินสทรูเมนต์ (Micro 

Cutting Instrument: Accutom-50, Struers, 

Compenhagen, Denmark) นำรากฟันมาตัดตามยาว

จนแยกเป็นสองส่วน เตรียมชิ้นเนื้อฟันโดยตัดฟัน

บริเวณส่วนกลางของรากฟันให้มีกว้างยาวหนา 3.5x

3.5x1 มิลลิเมตร ตัดลบมุมขวาล่างเพื่อช่วยในการระบุ

ด้านที่เป็นผนังคลองรากฟัน นำชิ้นฟันไปฆ่าเชื้อด้วย  

การอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

15 นาที  

 2. การแช่ ชิ้ นตั วอย่ าง ในน้ ำยาชนิดต่ างๆ 

หลังจากการเตรียมชิ้นเนื้อฟันได้ทั้งหมด 78 ชิ้น แบ่ง

ออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 13 ชิ้น แต่ละกลุ่มนำไปแช่ ใน
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น้ำยาล้างต่างกัน เป็นเวลา 1 นาที ดังนี้  

 กลุ่มที่ 1: กรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10  

 กลุ่มที่ 2: เตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้น

ร้อยละ 25 

 กลุ่มที่ 3: อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 

 กลุ่มที่ 4: โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้นร้อยละ 

5.25 

 กลุ่มที่ 5: น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9 

 กลุ่มที่ 6 (กลุ่มควบคุม): ไม่แช่ ในน้ำยาใดๆ 

 หลังจากแช่น้ำยาครบ 1 นาที นำชิ้นตัวอย่างทุก

กลุ่มไปแช่ ในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นร้อยละ 0.9 เป็น

เวลาอีก 1 นาที จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างในแต่ละกลุ่มๆละ 

2 ชิ้น มาดูพื้นผิวคลองรากฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron 

microscope, SEM)  

 3. การเลี้ยงสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันใน

อาหารที่ประกอบด้วยดีเอ็มอีเอ็ม (low glucose 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium, DMEM; 

Invitrogen Carlsbad, CA) ที่ผสมกับเอฟบีเอส (10% 

Fetal bovine serum, FBS; Invitrogen Carlsbad, 

CA) และ 100U/มิลลิลิตร ของเพนนิซิลลิน/สเตรปโต

มัยซิน (pennicillin/streptomycin) ภายใต้ตู้บ่มที่มี

อุณหภูมิ 37ºC และ 5% คาร์บอนไดออกไซด์ โดย

เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ ใหม่ทุกๆ 2 วัน  

 4. การศึกษาความมีชีวิต รูปร่างและการยึด

เกาะของสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันบนเนื้อฟัน 

 เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันพาส

เซจ (passage) ที่ 7-10 จำนวน 5.0 x 104 เซลล์ บนชิ้น

ตัวอย่างเนื้อฟันที่ผ่านการแช่ ในน้ำยาชนิดต่างๆ แล้ว 

ในเพลทเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 96 หลุม (96-well tissue 

culture plates) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ ภายใต้ตู้บ่มที่มี

อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส และ 5% คารบ์อนไดออกไซด์

เป็นเวลา 7 วัน โดยเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ทุกๆ 2 วัน 

หลังจากนั้นนำเซลล์ต้นกำเนิดที่เลี้ยงบนชิ้นตัวอย่าง

เนื้อฟันในแต่ละกลุ่มไปศึกษาความมีชีวิตของเซลล์ โดย

ใช้วิธีเอ็มทีที (tetrazolium salt-based colorimetric, 

MTT assay) และศึกษารูปร่างและการยึดเกาะของ

เซลล์บนเนื้อฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด  

 การวิเคราะห์เอ็มทีที (MTT assay) ล้างเซลล์

ต้นกำเนิดที่เพาะเลี้ยงบนชิ้นตัวอย่างเนื้อฟันในแต่ละ

กลุ่มด้วยสารละลายฟอสเฟทบั้ฟเฟอร์ (Phosphate-  

buffered saline) ที่ ไมม่แีคลเซยีมและแมคนเีซยีมออิอน 

(DPBS) หลงัจากนัน้เตมิ 100 ไมโครลติรของสารละลาย

เอ็มทีที [MTT, 3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-

diphenyltetrazolium bromide] ที่มีความเข้มข้น

เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จนปรากฏตะกอนสีม่วงขึ้น 

ดูดสารละลายในภาชนะเลี้ยงเซลล์ออกให้หมดและเติม 

100 ไมโครลิตรของดีเอ็มเอสโอ (DMSO, 

dimethylsulfoxide) บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 

ชั่วโมง นำสารละลายสีม่วงที่เกิดขึ้นไปวัดค่าการดูด

กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ค่าการดูด

กลืนแสงที่ ได้จะนำมาคำนวณเป็นร้อยละของเซลล์ที่มี

ชีวิต 

 การศึกษารูปร่างและการยึดเกาะของเซลล์บน

ชิ้นเนื้อฟัน หลังจากการแช่ด้วยน้ำยาต่างๆ ก่อนการ

เพาะเลี้ยงเซลล์ นำชิ้นตัวอย่างจากทั้ง 6 กลุ่มๆ ละ 2 

ชิ้น มาตรวจดูพื้นผิวเนื้อฟันของคลองรากฟันทันทีด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และตรวจ

อีกครั้งทุกกลุ่มๆละ 2 ชิ้นจากหลังการเพาะเลี้ยงสเต็ม

เซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันเป็นเวลา 7 วัน 

 การเตรียมชิ้นตัวอย่างสำหรับการส่องดูด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยแช่ชิ้น

ตัวอย่างในสารละลายฟอร์มาลีนร้อยละ 10 ที่อุณหภูมิ 

18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างด้วยพี

บีเอส ใส่สารละลายออสเมียมเททรอกไซด์ (osmium 

tetroxide) ทิ้งไว้อีก 2 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยพีบีเอสอีก

ครั้ง ดึงน้ำออกจากชิ้นตัวอย่างเพื่อทำให้แห้ง โดยใส่

สารละลายแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 50, 60, 

70, 85, 95, 99.99 ตามลำดับ หลังจากนั้นนำชิ้น

ตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยใช้เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต 
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(Critical point dryer, CPD) (Quorum Technologies 

Ltd., UK) เป็นเวลา 10 นาที เคลือบชิ้นตัวอย่างด้วย

ทองที่ความหนา 20-30 นาโนเมตร นำชิ้นตัวอย่างมา

ส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสูญ

ญากาศต่ำพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ (SEM: JSM-

6610LV) (JEOL Ltd., Tokyo, Japan) เพื่อดูลักษณะ

พื้นผิวของคลองรากฟัน และดูลักษณะของเซลล์และ

การยึดติดบนผิวเนื้อฟัน  

 

ผลการทดลอง 
 ค่าดูดกลืนแสงจากกระบวนการวิเคราะห์เอ็มที

ทีจากกลุ่มต่างๆ นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ ทดสอบการ

กระจายตัวโดยใช้ Shapiro-Wilk พบการกระจายตัว

แบบปกติ (normal distribution) และเมื่อทดสอบ

ความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s test พบว่าในแต่ละ

กลุ่มมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน จึงทดสอบทาง

สถิติเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Kruskal Wallis 

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มทดลองเรียงลำดับ

กลุ่มจากมากไปน้อย เป็นดังนี้ กลุ่มอีดีทีเอมีค่าการดูด

กลืนแสงมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มกรดซิตริก กลุ่ม

น้ำเกลือ กลุ่มควบคุม กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และ

กลุ่มเตตราไซคลินตามลำดับ โดยกลุ่มอีดีทีเอมีค่าการ

ดูดกลืนแสงมากกว่าทุกกลุ่มการทดลองอย่างมีนัย

สำคัญ (P<0.05) กลุ่มกรดซิตริกมีค่าการดูดกลืนแสง

มากกว่ากลุ่มน้ำเกลือ กลุ่มควบคุม กลุ่มโซเดียมไฮโป

คลอไรท์และกลุ่มเตตราไซคลินอย่างมีนัยสำคัญ (P<

0.05) กลุ่มน้ำเกลือมีค่าการดูดกลืนแสงมากกว่ากลุ่ม

ควบคุม กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และกลุ่มเตตราไซ

คลินอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กลุ่มควบคุมมีค่าการ

ดูดกลืนแสงมากกว่ากลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และ

กลุ่มเตตราไซคลินอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ส่วน

กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และกลุ่มเตตราไซคลินมีค่า

การดูดกลืนแสงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P=

0.546) (ตารางที่ 1) (ภาพที่ 1) 

 ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์ คำนวณมาจากค่า

การดูดกลืนแสงจากกระบวนการวิเคราะห์เอ็มทีที โดย

ให้ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มควมคุมที่ ไม่ ได้แช่ ใน

น้ำยาใดๆ มีค่าร้อยละความมีชีวิตของเซลล์เป็น 100 

ได้ผลค่าความมีชีวิตของเซลล์ของกลุ่มทดลองเรียง

ลำดับจากมากไปน้อย เป็นอีดีทีเอ กรดซิตริก น้ำเกลือ 

กลุ่มควบคุม โซเดียมไฮโปคลอไรท์ และเตตราไซคลิน   

(ตารางที่ 1) 

 จากการตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบสอ่งกราด พบลกัษณะของเซลล ์(cell phenotypes) 

ที่ยึดติดบนชิ้นตัวอย่างที่แช่ ในน้ำยากลุ่มต่างๆ เป็น

เวลา 7 วัน ดังนี้ 

  1. กลุ่มกรดซิตริก ลักษณะเซลล์แบน (flattened 

cell) รูปทรงเรียวคล้ายกระสวย (spindle shape) 

หรือมีรูปร่างที่ ไม่แน่นอน (irregular shape) มีการยื่น

ของไซโทพลาซึม (cytoplasm) ของเซลล์ออกไปยึดกับ

พื้นผิวคลองรากฟัน ผิวของเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่ม (blebs) 

Table 1 Means and standard deviations of optical density and percentage of cells viability of 

experimental groups.
Solutions  Specimens Mean OD ± SD % cell viability

10% CA  9 0.66789 ± 0.103925b 312.75

25% TCN 9 0.05111 ± .020558e 23.93

17% EDTA  9 1.14967 ± .264423a 507.13

5.25% Na0Cl  9 0.05711 ± .020697e 26.74

0.9% NSS  9 0.39144 ± .114015c 183.30

Control: no treatment 9 0.21356 ± .073612d 100
Different letters in same column are statistically significantly different; p=0.5
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ขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ (รูปที่ 2) 

 ในกลุ่มกรดซิตริก เซลล์ที่ยึดเกาะบนผิวคลอง

รากฟันมีความหนาแน่นมาก ไม่สามารถนับจำนวนได้

แน่นอน ส่วนผิวคลองรากฟันที่ ไม่มีการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

จะเผยเห็นท่อเนื้อฟันชัดเจนและไม่พบการยึดเกาะของ

เซลล์ (รูปที่ 3, 4 และ 5) 

 2. กลุ่มเตตราไซคลิน พบเซลล์รูปทรงกลม   

(round cell) ผวิเซลลม์ลีกัษณะขรขุระไมเ่รยีบ (รปูที ่6) 

 ลักษณะพื้นผิวคลองรากฟันกลุ่มเตตราไซคลินที่

เพาะเลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง ท่อเนื้อฟันบริเวณพื้นผิว

ผนังคลองรากเผยให้เห็นไม่สมบูรณ์ เซลล์ที่ยึดบนผิว

คลองรากฟันไม่หนาแน่น สามารถนับจำนวนเซลล์ ได้

ทั้งหมด 4 เซลล์ ส่วนกลุ่มที่ ไม่ ได้เพาะเลี้ยงเซลล์บนชิ้น

ตัวอย่าง ไม่พบเซลล์บนผิวคลองรากฟัน (รูปที่ 7, 8) 

Fig. 1 Means and standard deviations of optical density of experimental groups. 

Fig. 2 Flattened-spindle shaped cells of citric acid group at 
7 days. (3,000x) 
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Fig. 3 Cells in citric acid group abundantly attached on 
dentine surface. (1,000x) 

Fig. 5 Root canal surface that soaked in 10% citric acid 
for 1 minute. Exposed dentinal tubules could be 
clearly seen. (1,000x) 

Fig. 4 Root canal dentine surface of citric acid group. (A) Cell cultured specimen, cells 
abundantly attached on dentine surface, and could not be counted. (B) Specimen 
without cell cultured, no cell was found on dentine surface. (500x) 
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Fig. 6 Round rough surface cell was seen on root canal 
surface of tetracycline group. (3,000x) 

Fig. 8 Root canal surface that soaked in 25% 
tetracycline for 1 minute. Dentinal tubules were 
not clearly exposed. (1,000x) 

Fig. 7 Root canal dentine surface of tetracycline group. (A) Cell cultured specimen, lessen 
cells attached on dentine surface, only 4 cells were seen. (B) Specimen without cell 
cultured, no cell was found on dentine surface. (1,000x) 
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 3. กลุ่มอีดีทีเอ เซลล์ลักษณะแบน รูปร่างเรียว

คล้ายกระสวย หรือมีรูปร่างที่ ไม่แน่นอน มีการยื่นของ

ไซโทพลาซึมของเซลล์ ไปยึดกับพื้นผิวคลองรากฟัน ผิว

ของเซลล์มีตุ่มขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ (รูปที่ 9)  

 ลักษณะพื้นผิวของคลองรากฟันในกลุ่มอีดีทีเอ   

(A) กลุ่มที่เลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง พบเซลล์ยึดกับผิว

คลองรากฟันหนาแน่น ไม่สามารถนับจำนวนเซลล์ ได้   

(B) กลุ่มที่ ไม่ ได้เลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง ลักษณะของ

ผวิคลองรากฟนัขรขุระ เปน็เนือ้ฟนัแบบแคลโคสเฟยีร์ ไรท ์

(รูปที่ 10) และท่อเนื้อฟันมีการเผยให้เห็นอย่างชัดเจน 

(รูปที่ 11) 

 4. กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ลักษณะเซลล์แบน 

รูปทรงเรียวคล้ายกระสวย ไซโทพลาซึมของเซลล์ยื่น

ออกตามแนวยาวของเซลล์ ไปยึดกับพื้นผิวคลอง

รากฟัน ลักษณะผิวเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่มขนาดเล็กอยู่

โดยรอบ (รูปที่ 12) 

Fig. 9 Spindle shape cell that extended its cytoplasm to 
attach on root canal surface, cell surface was 
irregular and blebs. (3,000x) 

Fig. 10 Root canal dentine surface of EDTA group. (A) Cell cultured specimen, cells abundantly 
attached on dentine surface, and could not be counted. (B) Specimen without cell cultured, 
root canal dentine was calcospherite dentine. (1,000x) 
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 ลักษณะผิวคลองรากฟัน กลุ่มที่เลี้ยงเซลล์บนชิ้น

ตัวอย่าง มีเซลล์ที่ยึดกับพื้นผิวคลองรากฟันน้อย 

ประมาณ 2-3 เซลล์ ส่วนกลุ่มที่ ไม่ ได้เลี้ยงเซลล์บนชิ้น

ตัวอย่าง ผิวคลองรากฟันขรุขระ เป็นเนื้อฟันแบบแคล

โค สเฟียร์ ไรท์ บริเวณพื้นผิวที่ตัดชิ้นตัวอย่าง เห็นชั้น

สเมียร์คลุมปิดท่อเนื้อฟัน (รูปที่ 13, 14) 

 5. กลุ่มน้ำเกลือ เซลล์ลักษณะแบน รูปทรงเรียว

คล้ายกระสวย มีการยื่นออกของไซโทพลาซึมของเซลล์

ตามแนวยาวของเซลล์ ไปยึดกับพื้นผิวคลองรากฟัน 

ผิวของเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่มขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ (รูปที่

15)  

Fig. 11 Root canal surface that soaked in 17% EDTA for 1 
minute. Exposed dentinal tubules could be clearly 
seen. (1,000x) 

Fig. 12 Cell in sodium hypochlorite group had spindle shape 
with cytoplasm extended to attach on root canal 
surface. Cell surface was irregular and blebs.   
(3,000x) 
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Fig. 13 Root canal dentine surface of sodium hypochlorite group. (A) Cell cultured 
specimen, lessen cells attached on dentine surface, only 2-3 cells were seen.   
(B) Specimen without cell cultured, root canal surface was irregular and 
calcospherite dentine. (1,000x) 

Fig. 14 On cut dentine surface of sodium hypochlorite 
group was covered with smear layer and 
dentinal tubules could not be seen. (1,000x) 

Fig. 15 Cell in normal saline group was spindle shape 
with cytoplasm extended to attach on root 
canal surface. Cell surface was irregular and 
blebs. (2,000x) 
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 พื้นผิวของคลองรากฟันที่แช่ ในน้ำเกลือ กลุ่มที่

เลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง เซลล์ยึดกับพื้นผิวคลอง

รากฟันหนาแน่นระดับปานกลาง ไม่สามารถนับจำนวน

เซลล์ ได้ทั้งหมด ส่วนกลุ่มที่ ไม่ ได้เลี้ยงเซลล์บนชิ้น

ตัวอย่าง ผิวคลองรากฟันขรุขระ เนื้อฟันเป็นแบบแค

ลโคสเฟียร์ ไรท์ และบริเวณที่ตัดชิ้นตัวอย่าง เห็นชั้น

สเมียร์ ไม่เห็นท่อเนื้อฟัน (รูปที่ 16, 17) 

 6. กลุ่มควบคุม (ไม่ ได้แช่ ในน้ำยาใดๆ) ลักษณะ

เซลล์รูปร่างไม่แน่นอน หรือเป็นเซลล์รูปกระสวยที่มี

การยื่นออกของไซโทพลาซึมยื่นตามแนวยาวของเซลล์

ไปยึดกับพื้นผิวคลองรากฟันโดยผ่านเข้าไปในท่อเนื้อ

ฟัน ผิวของเซลล์ ไม่เรียบ มีตุ่มขนาดเล็กอยู่ โดยรอบ   

(รูปที่ 18) 

Fig. 16 Root canal dentine surface of normal saline group. (A) Cell cultured specimen, more cells 
attached on dentine surface, could not be counted. (B) Specimen without cell cultured, root 
canal surface was irregular and calcospherite dentine. (1,000x) 

Fig. 17 On cut dentine surface of normal saline group was 
covered with smear layer and dentinal tubules could 
not be seen. (1,000x) 
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 ลักษณะพื้นผิวคลองรากฟันของกลุ่มที่ ไม่ ได้แช่

ในน้ำยาใดๆ (รูปที่ 19) (A) กลุ่มที่เลี้ยงเซลล์บนชิ้น

ตัวอย่าง เซลล์ยึดกับพื้นผิวคลองรากฟันหนาแน่น

ระดับปานกลาง ไม่สามารถนับจำนวนเซลล์ ได้ (B) 

กลุ่มที่ ไม่ ได้เลี้ยงเซลล์บนชิ้นตัวอย่าง พื้นผิวคลอง

รากฟนัมลีกัษณะขรขุระ เนือ้ฟนัเปน็แบบแคลโคสเฟยีร-์

ไรท ์บริเวณที่ตัดชิ้นตัวอย่าง มีชั้นสเมียร์คลุมอยู่ ไม่

เห็นการเผยของท่อเนื้อฟัน (รูปที่ 20)  

 

Fig. 19 Root canal dentine surface of control group. (A) Cell cultured specimen, more cells 
attached on dentine surface, could not be counted. (B) Specimen without cell cultured, root 
canal surface was irregular and calcospherite dentine. (1,000x) 

Fig. 18 Cells in control group were irregular shape or 
spindle shape that extended cytoplasm to attach on 
root canal surface and into dentinal tubules. Cell 
surface was irregular. (3,000x) 
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บทวิจารณ์ 
 น้ำยาล้างคลองรากฟันที่ ใช้ ในการรักษาคลอง

รากฟัน หวังผลในการกำจัดเชื้อโรคควบคู่การละลาย

เนื้อเยื่อและกำจัดชั้นสเมียร์ เพื่อให้น้ำยาสามารถ

แทรกซึมเข้าไป ในท่อเนื้อฟันและบริเวณที่เครื่องมือ

ขยายคลองรากฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ 

ในการรักษารากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ น้ำยาล้าง

คลองรากฟันยังหวังผลในการปรับสภาพผิวเนื้อฟัน   

(dentine conditioning) เพื่อส่งเสริมการยึดเกาะและ

ความมีชีวิตของเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อให้เกิดเนื้อเยื่อขึ้น

มาใหม่ ได้ ผลจากการทดลองนี้พบว่า กลุ่มอีดีทีเอ กรด

ซิตริก และน้ำเกลือ ให้ค่าดูดกลืนแสงจากกระบวนการ

วิเคราะห์เอ็มทีทีที่แสดงความมีชีวิตของเซลล์ที่สูงกว่า

กลุ่มควบคุม ในขณะที่กลุ่มโซเดียมไฮโปคลอไรท์และเต

ตราไซคลินมีค่าดูดกลืนแสงและร้อยละความมีชีวิต

ของเซลล์ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าอีดีทีเอ ซิตริก

และน้ำเกลือ ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และส่งเสริม

การเจริญเติบโตของเซลล์ ผลการศึกษานี้สอดคล้อง

กับคำแนะนำของ AAE ปี 201342 และการศึกษาของ 

Ring และคณะ28 ที่แนะนำให้ล้างคลองรากฟันครั้ง

สุดท้ายด้วยอีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 และตามด้วย

น้ำเกลือ อีดีที เอจึงเหมาะในการนำมาล้างคลอง

รากฟันแบบรีเจนเนอเรทีฟ เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญ

และการยึดเกาะของสเต็มเซลล์บนผนังคลองรากฟัน 

อย่างไรก็ตาม อีดีทีเอที่นำมาใช้ ควรเป็นอีดีทีเอที่

บริสุทธิ์ที่ผสมกับน้ำกลั่นเท่านั้น ไม่ควรมีสารเคมีอื่น

เจือปน เช่น สารกันเสีย (collective agent) และ สาร

ลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ่งสารเหล่านี้อาจมีผลต่อ

การเจริญเติบโตและการยึดเกาะของเซลล์ ได้ 

 กลุ่มเตตราไซคลินมีค่าร้อยละความมีชีวิตของ

เซลล์ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาที่

ผ่านมา37,39,43  Rompen และคณะ43 นำอนุพันธ์ของเต

ตราไซคลินมาปรับสภาพผิวรากฟันในงานรักษาด้าน

ปริทันต์  พบการส่งเสริมการยึดติดและการเจริญ

เติบโตของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ ผลที่ทำให้แตกต่างอาจ

เป็นเพราะเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ที่ ใช้ ในการ

ทดลองนี้นำมาจากผงในแคปซูลยา มาละลายในน้ำ

กลั่นแล้วกรอง ซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่อาจส่ง

ผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ ได้ อีกทั้งความเข้มข้น

ของเตตราไซคลินมีการใช้ตั้งแต่ร้อยละ 5-2535,39,43   

แต่ ในการทดลองนี้ ใช้ความเข้มข้นร้อยละ 25 ซึ่งอาจ

เป็นความเข้มข้นที่สูงมากเกินไปและมีผลทำให้เซลล์

ตายและไม่เกิดการยึดเกาะได้ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ก็

เป็นน้ำยาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ ค่า  

Fig. 20 On cut dentine surface of control group was covered 
with smear layer and dentinal tubules could not be 
seen. (1,000x) 
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ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์จึงต่ำกว่ากลุ่มควบคุม 

ความเข้มข้นที่สูงมีผลทำให้เซลล์ส่วนใหญ่ตายและไม่

สามารถยึดเกาะได้ ผลที่ ได้นี้สอดคล้องกับการศึกษา

ของ Trevino และคณะ23 Galler และคณะ24 และRing 

และคณะ28  

 กลุ่มที่แช่ ในน้ำเกลือพบว่า ค่าร้อยละความมี

ชีวิตของเซลล์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่

ไม่ ได้แช่ ในน้ำยาใดๆ อาจเป็นเพราะน้ำเกลือเข้มข้น

ร้อยละ 0.9 มีคุณสมบัติเป็นสารละลายไอโซโทนิก   

(isotonic solution) มีแรงดันออสโมติก (osmotic 

pressure) ใกล้เคียงกับภายในตัวเซลล์ ทำให้เซลล์ ไม่

เกิดการขยายตัวหรือหดตัว จึงไม่มีอันตรายต่อเซลล์ 

น้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9 มีส่วนประกอบของโซเดียม

อิออนและคลอไรด์อิออนอย่างละ 154 มิลลิโมลต่อ

ลิตร ซึ่งอาจช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์ ได้  

 การเพาะเลี้ยงเซลล์ทุกชนิด หลังจากการ

ทริปซิไนซ์เซชั่น (tripsinization) เซลล์มีรูปร่างกลม 

เมื่อเพาะเลี้ยงและเซลล์มีสิ่งสัมผัสหรือเกิดการยึดติด  

เซลล์จะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากกลมเป็นรีมากขึ้น และ

เซลล์จะแบนขึ้น44-45  จากการตรวจดูลักษณะและ

รูปร่างของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราดที่ 7 วัน เซลล์จากกลุ่มอีดีทีเอ กรดซิตริก 

น้ำเกลือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ และกลุ่มควบคุมมี

ลักษณะที่แบนลง แสดงว่าเซลล์สามารถยึดเกาะบน

เนื้อฟันได้ และมีการเจริญเติบโตเป็นรูปกระสวยหรือมี

รูปร่างไม่แน่นอน มีการยื่นออกของไซโทพลาซึม   

(cytoplasm) ของเซลล์แตกแขนงออกไปยึดกับพื้นผิว

คลองรากฟัน ในบางครั้งพบว่ามีส่วนของเซลล์ยื่น

เข้าไป ในท่อเนื้อฟัน มีเพียงกลุ่มเตตราไซคลินที่พบ

เซลล์รูปร่างกลม การเพาะเลี้ยงเซลล์นาน 7 วัน อาจ

จะนานเกินไปสำหรับการดูความเปลี่ยนแปลงของ

รูปร่างเซลล์ หากต้องการดูลักษณะรูปร่างของเซลล์ที่

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อาจใช้เวลาที่น้อยกว่านี้ เช่น 

1 วัน 3 วัน และ 7 วัน เป็นต้น  

 ประสิทธิภาพการกำจัดชั้นสเมียร์ กลุ่มอีดีทีเอ

และกรดซิตริก สามารถกำจัดชั้นสเมียร์ ได้สมบูรณ์ 

เกิดการเผยของท่อเนื้อฟันได้ชัดเจน รองลงมาคือกลุ่ม

เตตราไซคลิน กำจัดชั้นสเมียร์ ได้บางส่วน มีการเผย

ของท่อเนื้อฟันไม่สมบูรณ์ ส่วนกลุ่มโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ น้ำเกลือ ไม่สามารถกำจัดชั้นสเมียร์ ได้ ในการ

ทดลองนี้ กลุ่มอีดีทีเอและกรดซิตริกมีค่าดูดกลืนแสง

และร้อยละความมีชีวิตของเซลล์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จาก

การสังเกตพบว่าบริเวณที่มีชั้นสเมียร์ ความหนาแน่น

ของเซลล์จะน้อยกว่าบริเวณที่ ไม่มีชั้นสเมียร์ ชั้นสเมียร์

จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปริมาณการยึดเกาะ

ของเซลล์ แต่ ไม่ ได้มีอิทธิพลต่อรูปร่างของเซลล์  

 การเตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อฟันโดยการนำไปอบ

ไอน้ำที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 

นาที เพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนและเอ็นโด

ทอกซิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการ

ยึดเกาะของเซลล์และได้ผลการทดลองที่คลาดเคลื่อน  

เพราะยาปฏิชีวนะที่อยู่ ในอาหารเลี้ยงเซลล์มีปริมาณ

ไม่เพียงพอที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียบนชิ้นเนื้อฟันได้   

การอบไอน้ำที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้ โปรตีนและคอลลา

เจนที่ มี อยู่ ใ นท่ อ เนื้ อฟั น เกิ ดการแปรสภาพไป   

(denature of protein) แต่จากการศึกษาของ 

Al-Nazhan44 พบว่าไม่ ได้มีผลกระทบต่อการยึดติด

ของเซลล์แต่อย่างใด การทดลองนี้จึงได้นำวิธีนี้มา

ทำให้ชิ้นตัวอย่างเนื้อฟันปลอดเชื้อ 

 จากการศึกษานี้ อีดีทีเอเข้มข้นร้อยละ 17 กรด  

ซิตริกเข้มข้นร้อยละ 10 และน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 0.9 

ช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันมีการยึด

เกาะบนเนื้อฟันของคลองรากฟันและความมีชีวิตของ

เซลล์เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น

ร้อยละ 5.25 และเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์เข้มข้น

ร้อยละ 25 มีความเป็นพิษสูงและมีผลทำให้การยึด

เกาะและความมีชีวิตของเซลล์ลดลง 
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