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บทที ่3 
 

วธีิการวจัิย 
 

 การศึกษาน้ีประกอบดว้ยการศึกษาสองส่วน คือ การศึกษาในคลินิกและในหอ้งปฏิบติัการ โดย
เร่ิมจากการเก็บตวัอยา่งจากอาสาสมคัรกลุ่มต่างๆ จากนั้นจึงน าตวัอยา่งน ้าเหลืองเหงือกไปศึกษาการ
ปรากฏของโมเลกุล ADAM 8 และตรวจวดัปริมาณดว้ยวิธีการทางชีวเคมีต่อไป ดงัภาพ 15 
 

 
 

ภาพ 15 ล าดบัวธีิการวจิยั

คดัเลือกกลุ่มประชากร

คดัเลือกบริเวณท่ีท าการศึกษา

เก็บตวัอยา่งดว้ย periopaper strip

ตรวจวดั ADAM8 

Western blot ELISA
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3.1 คัดเลอืกกลุ่มประชากร 
คดัเลือกกลุ่มประชากรจากผูท่ี้มารับการตรวจรักษาโรคปริทนัต ์ ในคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อายมุากกวา่ 18 ปีไม่จ  ากดัเพศ โดยการศึกษาน้ีผา่นการอนุมติัใหท้  าการศึกษา
วจิยัในมนุษยจ์ากคณะกรรมการพิทกัษสิ์ทธ์ิฯ ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เลขท่ี 1 0 / 2 5 5 4 โดยอาสาสมคัรทุกคนใหค้วามยินยอมโดยการลงลายมือช่ือในเอกสาร แบ่ง
อาสาสมคัรออกเป็น 4  กลุ่ม ตามเกณฑก์ารวินิจฉยัโรคของ T h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  o f 
Periodontology (AAP) 1999  คือ กลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดี กลุ่มท่ีเป็นโรคเหงือกอกัเสบ กลุ่มท่ีเป็น
โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว และกลุ่มท่ีเป็นโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง กลุ่มละ 10 คน รวมมี
ผูเ้ขา้ร่วมในการศึกษาทั้งส้ิน 4 0  คน ซ่ึงไดรั้บการตรวจและวนิิจฉยัโรคจากทนัตแพทยผ์ูมี้
ประสบการณ์ดา้นปริทนัตม์าไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี จ  านวน 2 คน โดยใหก้ารวนิิจฉยัโรคท่ีสอดคลอ้งกนั 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มประชากรดงัน้ี  
3.1.1 กลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดี มีลกัษณะดงัน้ี 

- เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  
- ลกัษณะทางคลินิก เหงือกมีสีชมพู ขอบเหงือกมีลกัษณะบาง เหงือกระหว่าง

ซอกฟันมีลกัษณะเป็นยอดแหลม 
- ไม่มีเลือดออกภายหลงัหย ัง่ร่องเหงือกดว้ยเคร่ืองมือปริทนัต ์
- ไม่มีการท าลายระดบัการยดึเกาะของอวยัวะปริทนัต ์

3.1.2 โรคเหงือกอกัเสบ มีลกัษณะดงัน้ี  
- เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  
- ขอบเหงือกมีลกัษณะอกัเสบบวมน ้าและมีสีแดง กดน่ิม 
-  มี เลือดออกภายหลังการหยั่งร่องเหงือกด้วยเคร่ืองมือตรวจปริทันต ์

(bleeding on probing)  
- ไม่มีการท าลายระดบัการยดึเกาะของอวยัวะปริทนัต ์
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3.1.3 โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว มีลกัษณะดงัน้ี 
- เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
- มกัพบในผูป่้วยอายนุอ้ย  
- มีการอกัเสบของเหงือกร่วมกบัมีการท าลายระดบัการยึดเกาะของอวยัวะ  

ปริทนัตอ์ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะในฟันกรามแทซ่ี้แรก และฟันหนา้ 
- ระดบัของการท าลายอวยัวะปริทนัต์หรือความรุนแรงของโรคไม่สัมพนัธ์

กบัปัจจยัเฉพาะท่ี  
- อาจพบการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม โดยการซักประวติัอาจพบว่ามีคนใน

ครอบครัวสูญเสียฟันหรือมีประวติัใส่ฟันเทียมเม่ืออายยุงัไม่มาก 
3.1.4 โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง มีลกัษณะดงัน้ี  

- เป็นผูท่ี้มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
- มกัพบในผูป่้วยท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่  
- มีการอกัเสบของเหงือกร่วมกบัมีการท าลายระดบัการยึดเกาะของอวยัวะ  

ปริทนัตอ์ยา่งเร้ือรัง 
- มีระดับของการท าลายอวัยวะปริทันต์สัมพันธ์กับปัจจัยเฉพาะท่ี เช่น          

หินน ้าลาย 
- มีการด าเนินโรคแบบชา้ๆ 

3.1.5  ผูป่้วยท่ีไม่น ามาศึกษา ไดแ้ก่  
- ผูป่้วยท่ีเป็นโรคเก่ียวกบัการอกัเสบและท าลายกระดูก เช่น โรคข้อเส่ือม 

โรคขอ้อกัเสบรูห์มาตอยด ์และโรคกระดูกพรุน เป็นตน้ 
- ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บยาปฏิชีวนะหรือตอ้งหยดุยาท่ีเก่ียวกบัการแขง็ตวัของเลือด

ก่อนตรวจโดยการใชเ้คร่ืองมือตรวจปริทนัต ์
- ผูป่้วยท่ีไดก้ารรักษาทางปริทนัต์หรือรักษาดว้ยยาภายใน 3 เดือนท่ีผ่านมา 

ทั้งยาสเตียรอยด ์ยาปฏิชีวนะ และยากดภูมิคุม้กนั 
- ผูป่้วยท่ีเป็นโรคทางระบบและมีภาวะท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงของโรคปริทนัต์

อกัเสบ ไดแ้ก่  โรคเบาหวานท่ีไม่ไดรั้บการควบคุมและการสูบบุหร่ี 
- ผูป่้วยท่ีเป็นสตรีมีครรภ ์
- ผูป่้วยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี 
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3.2 คัดเลอืกบริเวณทีศึ่กษา 
 ท าการคดัเลือกบริเวณท่ีศึกษาโดยอาศยัลกัษณะทางคลินิกและภาพรังสี ในผูป่้วย  4 กลุ่ม
ดงัน้ี (ตารางท่ี 2) 

3.2.1 กลุ่มผูมี้สุขภาพเหงือกดี บริเวณท่ีเก็บตวัอยา่ง 
- มีความลึกของร่องลึกปริทนัตน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 มิลลิเมตร 
- ไม่มีเลือดออกภายหลงัการหยัง่ร่องเหงือกดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทนัต ์
- ไม่มีการสูญเสียระดบัการยึดเกาะของอวยัวะปริทนัต์จากลกัษณะทางคลินิก

และภาพถ่ายรังสี  
- ท าการเก็บตวัอยา่งในผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ 10 คน คนละ 5 ต าแหน่ง รวมมี

บริเวณท่ีศึกษา 50 ต าแหน่ง 
3.2.2 กลุ่มผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ บริเวณท่ีเก็บตวัอยา่ง  

- เหงือกมีลกัษณะอกัเสบบวมแดง  
- มีความลึกของร่องลึกปริทนัตน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 มิลลิเมตร 
- มีเลือดออกภายหลงัการหยัง่ร่องเหงือกดว้ยเคร่ืองมือตรวจปริทนัต ์
- ไม่มีการสูญเสียการยึดเกาะของอวยัวะปริทนัต์จากลกัษณะทางคลินิกและ

ภาพถ่ายรังสี 
- ท าการเก็บตวัอยา่งในผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ 10 คน คนละ 5 ต าแหน่ง รวมมี

บริเวณท่ีศึกษา 50 ต าแหน่ง 
3.2.3 โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว บริเวณท่ีเก็บตวัอยา่ง คือ 

- ต าแหน่งท่ีเป็นโรคปริทนัต์อกัเสบท่ีมีร่องลึกปริทนัต์น้อย (shallow pocket) 
เป็นต าแหน่งท่ีมีการสูญเสียอวยัวะปริทนัต์โดยตรวจทางคลินิกและภาพรังสี 
โดยมีความลึกของร่องลึกปริทนัตน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4 มิลลิเมตร กลุ่มละ 10 
คน คนละ 5 ต าแหน่ง รวมมีบริเวณท่ีศึกษา 50 ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งท่ีเป็นโรคปริทนัตอ์กัเสบท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์าก (deep pocket) เป็น
ต าแหน่งท่ีมีการสูญเสียอวยัวะปริทนัตโ์ดยตรวจทางคลินิกและภาพรังสี โดยมี
ความลึกของร่องลึกปริทนัต์มากกวา่หรือเท่ากบั 6 มิลลิเมตร กลุ่มละ 10 คน 
คนละ 5 ต  าแหน่ง รวมมีบริเวณท่ีศึกษา 50 ต าแหน่ง 

 
 
 



23 
 

 

3.2.4 โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง บริเวณท่ีเก็บตวัอยา่ง คือ 
- ต าแหน่งท่ีเป็นโรคปริทนัต์อกัเสบท่ีมีร่องลึกปริทนัต์น้อย (shallow pocket) 

เป็นต าแหน่งท่ีมีการสูญเสียอวยัวะปริทนัต์โดยตรวจทางคลินิกและภาพรังสี 
โดยมีความลึกของร่องลึกปริทนัตน์อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4 มิลลิเมตร กลุ่มละ 10 
คน คนละ 5 ต าแหน่ง รวมมีบริเวณท่ีศึกษา 50 ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งท่ีเป็นโรคปริทนัตอ์กัเสบท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์าก (deep pocket) เป็น
ต าแหน่งท่ีมีการสูญเสียอวยัวะปริทนัตโ์ดยตรวจทางคลินิกและภาพรังสี โดยมี
ความลึกของร่องลึกปริทนัตม์ากกวา่หรือเท่ากบั  6 มิลลิเมตร กลุ่มละ 10 คน 
คนละ 5 ต  าแหน่ง รวมมีบริเวณท่ีศึกษา 50 ต าแหน่ง 
 

ตารางที ่2 จ านวนต าแหน่งท่ีเก็บตวัอยา่งน ้าเหลืองเหงือกในประชากรกลุ่มต่างๆ 
 

ต าแหน่งทีค่ัดเลอืก จ านวนต าแหน่ง 
สุขภาพเหงือกดี 50 
โรคเหงือกอกัเสบ 50 

โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว ร่องลึกปริทนัตน์อ้ย 50 
ร่องลึกปริทนัตม์าก 50 

โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง ร่องลึกปริทนัตน์อ้ย 50 
ร่องลึกปริทนัตม์าก 50 

 
3.3 การวดัลกัษณะทางคลนิิก 

ท าการวดัลกัษณะทางคลินิกด้วยอุปกรณ์ตรวจปริทนัต์ท่ีมีขีดแบ่งทุก 1 มิลลิเมตร (PCP-
UNC15 probe, Hu-Friedy, Chicago, USA) 6 ต าแหน่งรอบตวัฟัน (ดา้นใกลก้ลางทางดา้นแกม้ 
ดา้นก่ึงกลางดา้นแกม้ ดา้นไกลกลางทางดา้นแกม้ ดา้นใกลก้ลางทางดา้นล้ิน ดา้นก่ึงกลางดา้นล้ิน 
และดา้นไกลกลางทางดา้นล้ิน) ลกัษณะทางคลินิกดงักล่าว ไดแ้ก่ 

3.3.1 ระดบัเหงือกร่น (recession) วดัจากจุดอา้งอิง คือรอยต่อระหวา่งเคลือบฟันกบัเคลือบ
รากฟันถึงขอบเหงือก 

3.3.2 ร่องลึกปริทนัต ์(probing pocket depth; PPD) วดัจากขอบเหงือกถึงจุดลึกสุดของร่อง
ลึกปริทนัต ์



24 
 

 

3.3.3 ระดบัการยึดเกาะของอวยัวะปริทนัต์ (clinical attachment level; CAL) วดัจาก
จุดอา้งอิง คือ รอยต่อระหว่างเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟันถึงจุดลึกสุดของร่องลึก  
ปริทนัต ์ 

3.3.4 ดชันีเหงือกอกัเสบ (Gingival index) แบ่งออกเป็น 0-3 ระดบั (Löe และ Silness, 
1963) โดย  

  0 หมายถึง ไม่มีการอกัเสบของเหงือก ไม่มีเลือดออกเม่ือใชอุ้ปกรณ์ตรวจปริทนัต ์
  หยัง่ร่องเหงือก 
  1 หมายถึง มีการอกัเสบของเหงือกเล็กนอ้ย มีการบวมและเปล่ียนสีของเหงือก 
  เล็กนอ้ย ไม่มีเลือดออกเม่ือใชอุ้ปกรณ์ตรวจปริทนัตห์ย ัง่ร่องเหงือก 
  2 หมายถึง มีการอกัเสบของเหงือกปานกลาง มีการบวมแดงของเหงือก มีเลือดออก 
  เม่ือใชอุ้ปกรณ์ตรวจปริทนัตห์ย ัง่ร่องเหงือก 

 3 หมายถึง มีการอกัเสบของเหงือกมาก มีการบวมแดงของเหงือก มีเลือดออกเม่ือใช้
อุปกรณ์ตรวจปริทนัตห์ย ัง่ร่องเหงือกหรือมีเลือดออกไดเ้อง  

3.3.5 ดชันีคราบจุลินทรีย ์(Plaque index) แบ่งออกเป็น 0-3 ระดบั (Silness และ Löe, 
1964) 

   0 หมายถึง ไม่มีคราบจุลินทรีย ์
1 หมายถึง มีคราบจุลินทรีย์เล็กน้อยบนผิวฟันใกล้ขอบเหงือก อาจเห็นคราบ
จุลินทรียไ์ดเ้ม่ือยอ้มดว้ยสียอ้มคราบจุลินทรียห์รือใชอุ้ปกรณ์ตรวจปริทนัตค์รูด   

   2 หมายถึง มีคราบจุลินทรียส์ะสมระดบัปานกลางในร่องเหงือกหรือผวิฟัน 
   ใกลข้อบเหงือก โดยสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

3 หมายถึง มีคราบจุลินทรียส์ะสมระดบัมากในร่องเหงือกและ/หรือผิวฟันใกลข้อบ
เหงือก  
 

3.4 การปรับมาตรฐานการตรวจทางคลนิิกของผู้ตรวจ 
การตรวจลกัษณะทางคลินิกกระท าโดยผูต้รวจคนเดียว โดยการทดสอบความเท่ียงในตวั

ของผูต้รวจ (intra-examiner calibration) จะยอมให้ค่าท่ีวดัมีความคลาดเคล่ือนภายใน 1 
มิลลิเมตรและใหค้่า weight kappa มีค่าตั้งแต่ 0.9 ข้ึนไป 
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3.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่าง 
เบ้ืองต้นตรวจลักษณะทางคลินิกเพื่อวินิจฉัยโรคและคดัเลือกต าแหน่งเพื่อเก็บตวัอย่าง 

หลงัจากนั้น 7-10 วนั ท าการเก็บตวัอย่างในน ้ าเหลืองเหงือก เร่ิมตน้จากการกนัน ้ าลายรอบ
บริเวณท่ีเก็บตัวอย่างด้วยผ้าก๊อซ จากนั้นเป่าลมเบาๆ ให้แห้ง แล้วน า periopaper strip 
(Periopaper, ProFlow, Amittyville, USA) (ภาพ 16) ท่ีตั้งค่าดว้ยเคร่ือง Periotron (Periotron 
8000™, Oralflow Inc., Plainview, NY, USA) (ภาพ 17) ให้เป็น 0 สอดลงไปในร่องเหงือกท่ี
คดัเลือก ดนัลงไปเล็กนอ้ยและทิ้งไวเ้ป็นเวลา 30 วนิาที (ภาพ 18)   

 
 

 
 

ภาพ 16 Periopaper strip (Periopaper) 
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 

 

 
 

ภาพ 17 เคร่ือง Periotron (Periotron 8000™) 
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 
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ภาพ 18 วธีิการเก็บตวัอยา่งน ้ าเหลืองเหงือกจากร่องลึกปริทนัต ์
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 

 
จากนั้นน า periopaper strip มาวดัค่าท่ีไดด้ว้ยเคร่ือง Periotron อีกคร้ังหน่ึงเพื่อน าค่านั้นไป

ค านวณเพื่อหาปริมาตรของน ้ าเหลืองเหงือกท่ีเก็บได ้โดยเทียบกบักราฟมาตรฐานท่ีเคยท าไวใ้น
การศึกษาก่อนหนา้น้ี (Khongkhunthian และคณะ, 2008) จากนั้นเก็บกระดาษ  periopaper strip 
ไวใ้นหลอดเก็บตวัอย่างแลว้น าไปเก็บไวใ้นอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพื่อน าไปตรวจวดั 
ADAM 8 ดว้ยวธีิ western blot และ ELISA ต่อไป  

 
3.6 การตรวจวดัค่า ADAM 8 ในน า้เหลอืงเหงือก 

ในการตรวจวดั ADAM 8 เบ้ืองตน้ดว้ยวิธี western blot ซ่ึงเป็นเทคนิคการดูการแสดงออก
ในระดบัโปรตีน โดยใช้หลกัการของ gel electrophoresis ท าการตรวจสอบโปรตีนท่ีตอ้งการ
ดว้ยแอนติบอดี (antibody) ไดท้  าตามวิธีการของ Krisanaprakornkit และคณะ (2008) โดยมี
ขั้นตอนโดยยอ่ดงัน้ี  

- เติมสารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ปริมาตร 50 ไมโครลิตรลงในหลอดทดลองและเขยา่
ดว้ยเคร่ืองวอร์เทกซ์ (vortex) เป็นเวลา 30 นาที  

- เติมบฟัเฟอร์ท่ีมี  0.2 M Tris-HCl ท่ีมีความเป็นกรด-ด่าง 6.8 และมีกลีเซลรอลร้อยละ 
25  SDS ร้อยละ 2  และโบรโมฟีนอล บลูร้อยละ 0.04  ปริมาตร 15 ไมโครลิตร ลงไป
ในหลอดทดลองท่ีมีตวัอยา่งปริมาตร 15 ไมโครลิตร จากนั้นน าไปตม้นาน 5 นาที   

- น าตวัอยา่งไปใส่ใน SDS-PAGE ท่ีมีเจลร้อยละ 10 (ภาพ 19) เพื่อแยกโปรตีนตาม
น ้ าหนกัโมเลกุลในรันนิงบฟัเฟอร์ท่ีมีความเขม้ขน้เป็น 1 เท่า (1x running buffer) ดว้ย
กระแสไฟฟ้า 100 โวลตเ์ป็นเวลา 2 ชัว่โมง (ภาพ 20) 
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ภาพ 19 การใส่ตวัอยา่งใน SDS-PAGE ท่ีมีเจลร้อยละ 10 
(แหล่งท่ีมา ดดัแปลงจาก ptglab.com) 

 

 
 

ภาพ 20 การแยกโปรตีนใน SDS-PAGE ท่ีมีเจลร้อยละ 10 ดว้ยกระแสไฟฟ้า 
(แหล่งท่ีมา ดดัแปลงจาก wigipedia.org) 

 
- จากนั้นยา้ยโปรตีนมาใส่ในแผน่ไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose membrane) (ภาพ 

21) ดว้ยกระแสไฟฟ้า 100 มิลลิแอมแปร์เป็นเวลา 12 ชัว่โมงในบลอทติงบฟัเฟอร์ท่ี
เยน็ (cold blotting buffer) โดยใชเ้คร่ือง Transblot apparatus (Bio-Rad, CA, USA)   

- น าแผ่นไนโตรเซลลูโลสท่ีได้ไปแช่ในน ้ านมไร้ไขมนัในสารละลายทริส บฟัเฟอร์ 
(TBS) ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 5 ท่ีมีทวีน-20 (Tween-20) ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.05 เป็น
เวลา 1 ชัว่โมง   

- แลว้ใส่แอนติบอดีตวัแรก (primary antibody) ต่อโปรเปปไทด์ โดเมนของ ADAM 8 
(Abcam, MA, USA) ทิ้งไวข้า้มคืนในบลอคกิงบฟัเฟอร์ (blocking buffer)   

- จากนั้นน ามาลา้งใน Tween-20 ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.05 ในสารละลายทริส บฟัเฟอร์ 
เป็นเวลา 10 นาที ท าซ ้ า 3 รอบ แลว้จึงน าไปท าปฏิกิริยากบัแอนติบอดีตวัท่ีสองท่ีจบั
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กบัฮอร์ส แรดดิช เปอร์ออกซิเดส (HRP-conjugated secondary antibody) ในทวีน-
สารละลายทริส บฟัเฟอร์ (Tween-TBS) เป็นเวลา 1 ชัว่โมง    

- ลา้งอีกคร้ังดว้ยทวีน -20 ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.05 ในสารละลายทริส บฟัเฟอร์ เป็น
เวลา  10 นาที  ท าซ ้ า  3 รอบ ก่อนน าไปท าปฏิ กิ ริย า เค มิ ลู มิ เนส เซนต ์
(chemiluminescent) โดยใช้ LumiGLO Reserve Chemiluminescence (KPL, 
Maryland, USA)  

- ถ่ายรูปดว้ยกลอ้ง CCD ท่ีติดอยูก่บัเคร่ือง ChemiDoc XRS (Bio-Rad, CA, USA)   
 

 
 

ภาพ 21 การยา้ยโปรตีนมาใส่ในแผน่ไนโตรเซลลูโลส 
(แหล่งท่ีมาจาก mit.edu) 

 
ส าหรับการท า ELISA คือการหาสารแอนติเจน (antigen) โดยใช้แอนติบอดี (antibody) 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนสามารถตรวจหาไดจ้ากความเขม้ของ substrate ท่ีเปล่ียนสี สามารถวดัระดบั
แอนติเจนไดจ้ากความเขม้ของสีท่ีเกิดข้ึน โดยท าตามค าแนะน าของบริษทัผูผ้ลิต (R&D Systems, 
MN, USA) โดยมีขั้นตอนโดยยอ่ดงัน้ี  

- เตรียมสารละลายแคปเจอร์ แอนติบอดี (capture antibody) โดยการละลายด้วย
สารละลายฟอสเฟตบฟัเฟอร์ ให้ไดค้วามเขม้ขน้ 2.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ใส่ลงใน
หลุมของถาด ELISA หลุมละ 100 ไมโครลิตร ปิดถาด ELISA ดว้ยแผ่นพลาสติก
เหนียว แลว้บ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

- ดูดแคปเจอร์ แอนติบอดีทิ้ง แลว้ลา้งถาด ELISA ดว้ยวอชบฟัเฟอร์ (wash buffer) หลุม
ละ 400 ไมโครลิตร ลา้งทั้งหมด 3 รอบ แลว้เช็ดถาด ELISA ใหแ้หง้ 

- เติมบลอกกิง บฟัเฟอร์ ปริมาตร 300 ไมโครลิตรเพื่อท าการป้องกนัการจบัอย่างไม่
จ  าเพาะของโปรตีนและ /หรือ แอนติบอดีเข้ากับถาด ELISA จากนั้ นบ่มไว้ท่ี
อุณหภูมิหอ้งอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
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- ดูดบลอกกิง บัฟเฟอร์ทิ้ง แล้วล้างถาด ELISA ด้วยวอชบัฟเฟอร์ หลุมละ 400 
ไมโครลิตร ลา้งทั้งหมด 3 รอบ แลว้เช็ดถาด ELISA ใหแ้หง้ 

- ละลายตวัอย่างออกจาก periopaper strip ดว้ยตวัละลายรีเอเจนต์ (reagent diluents) 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และเตรียมสารมาตรฐานของ recombinant human ADAM 8 
ท่ีความเขม้ขน้ 0-4,000 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร โดยท าการละลายแบบคร้ังละ 2 เท่า (2-
fold dilution) ดว้ยตวัละลายรีเอเจนต์ จากนั้นเติมสารมาตรฐาน ปริมาตร 100 
ไมโครลิตรลงในหลุม 3 แถวแรกของถาด ELISA ส่วนแถวท่ีเหลือเติมตวัอย่างใน
ปริมาตรท่ีเท่ากนั จากนั้นปิดถาด ELISA ด้วยแผ่นพลาสติกเหนียว น าไปบ่มไวท่ี้
อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

- ดูดสารตวัอยา่งและสารมาตรฐานทิ้งแลว้ลา้งถาด ELISA ดว้ยวอชบฟัเฟอร์ 
- เติมดีเทคชนั แอนติบอดี (detection antibody) ท่ีละลายดว้ยตวัละลายรีเอเจนต์ ลงใน

แต่ละหลุมของถาด ELISA หลุมละ 100 ไมโครลิตร จากนั้นปิดถาด ELISA ดว้ยแผน่
พลาสติกเหนียว บ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

- ดูดดีเทคชนั แอนติบอดี ทิ้งแลว้ลา้งถาด ELISA ดว้ยวอชบฟัเฟอร์ 
- เติมสเตรปตาวดิิน-ฮอร์ส แรดดิช เปอร์ออกซิเดส (Streptavidin-HRP) ท่ีละลายดว้ยตวั

ละลายรีเอเจนต์อตัราส่วน 1:200 ปริมาตรหลุมละ 100 ไมโครลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง
แบบไร้แสงเป็นเวลา 20 นาที 

- ดูด Streptavidin-HRP ทิ้งแลว้ลา้งถาด ELISA ดว้ยวอชบฟัเฟอร์ 
- เติมสารละลายซบัสเตรท (substrate solution) ปริมาตรหลุมละ 100 ไมโครลิตร บ่มท่ี

อุณหภูมิแบบไร้แสงเป็นเวลา 20 นาที (ภาพ 22) จะเห็นของเหลวเปล่ียนเป็นสีฟ้าใน
ต าแหน่งท่ีมี ADAM 8 
 

 
 

ภาพ 22 การตรวจวดัโปรตีนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่สารละลายเปล่ียนเป็นสีฟ้า 
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 
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- หยดุปฏิกิริยาดว้ยการเติมตวัหยดุปฏิกิริยา จะเห็นของเหลวในหลุมจากสีฟ้าเปล่ียนเป็น
สีเหลือง (ภาพ 23)  
 

 
 

ภาพ 23 การหยดุปฏิกิริยาท าใหสี้ของสารละลายเปล่ียนเป็นสีเหลือง 
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 

 
- น าไปอ่านผลดว้ย ELISA plate reader (Tecan, Männedorf, Switzerland) ท่ีความยาว

คล่ืน 450 นาโนเมตร (ภาพ 24) 
 

 
 

ภาพ 24 การอ่านผลดว้ย ELISA plate reader 
(แหล่งท่ีมา จดัท าข้ึนเอง) 

 
3.7  วเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ตรวจวดัการมี ADAM 8 เบ้ืองตน้จากการท า western blot โดยจะปรากฏเห็นเป็นแถบสีด า
บนแผน่ไนโตรเซลลูโลส จากนั้นวิเคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ท่ีวดัไดจ้ากการท า 
ELISA ระหวา่งกลุ่มผูท่ี้มีสุขภาพเหงือกดี กลุ่มผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ กลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดกา้วร้าว และกลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง ดว้ยสถิติ Non-parametric 
statistical analyses โดยใช้ Mann-Whitney U test และหาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัของ 
ADAM 8 กบัลกัษณะทางคลินิกต่างๆ ดว้ย Spearman rank order correlation ดว้ยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS v.16 


