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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
4.1 การคัดเลอืกประชากรที่ท าการศึกษา 

แบ่งกลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยท่ีท าการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มตามการวินิจฉยัโรคของ The American 
Academy of Periodontology (AAP) 1999 คือ กลุ่มผูมี้สุขภาพเหงือกดี กลุ่มผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ 
กลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว และกลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง กลุ่มละ 10 
คน รวมมีผูป่้วยเขา้ร่วมงานวจิยัทั้งส้ินจ านวน 40 คน เป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 22 คน อายุระหวา่ง 
18-71 ปี   กลุ่มผูมี้สุขภาพเหงือกดีจ านวน 10 คน มีอายุระหวา่ง 22-35 ปี อายุเฉล่ีย 29.20 ± 4.19 ปี  
กลุ่มผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบจ านวน 10 คน มีอายุระหวา่ง 19-71 ปี อายุเฉล่ีย 32.10 ± 18.74 ปี  กลุ่ม
ผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบกา้วร้าวจ านวน 10 คน มีอายรุะหวา่ง 18-44 ปี อายุเฉล่ีย 31.60 ± 6.74 ปี และ
กลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัต์อกัเสบชนิดเร้ือรังจ านวน 10 คน มีอายุระหวา่ง 39-61 ปี อายุเฉล่ีย 49.40 ± 
7.69 ปี (ตารางท่ี 3)  จากสถิติ T-test พบวา่อายุของกลุ่มผูมี้สุขภาพเหงือกดี กลุ่มผูป่้วยโรคเหงือก
อกัเสบ และกลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ส่วนอายุของกลุ่มผูป่้วยโรคปริทนัต์อกัเสบชนิดเร้ือรังมีความแตกต่างจากผูป่้วยกลุ่มอ่ืนอย่างมี
นยัส าคญัท่ี p < 0.05  

 
ตารางที ่3 จ านวน เพศ และอายเุฉล่ียของประชากรกลุ่มต่างๆ 

 
กลุ่มประชากรที่ศึกษา เพศ (คน) อายุเฉลีย่ (ปี) 

ชาย หญงิ 
สุขภาพเหงือกดี 5 5 29.20 ± 4.19 
โรคเหงือกอกัเสบ 4 6 32.10 ± 18.74 
โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว 3 7 31.60 ± 6.74 
โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง 6 4 49.40 ± 7.69 
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ก่อนท าการตรวจลักษณะทางคลินิก มีการปรับมาตรฐานการวดัค่าทางคลินิกภายในตัว
ผูต้รวจ (intra-examiner calibration) พบว่าค่าของร่องลึกปริทนัต์ท่ีมีความคลาดเคล่ือนภายใน 1 
มิลลิเมตร มีค่า weight kappa เท่ากบั 0.98 ส่วนค่าของระดบัการยึดเกาะของอวยัวะปริทนัต์ท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนภายใน 1 มิลลิเมตร มีค่า weight kappa เท่ากบั 0.96 
  
4.2 การตรวจ ADAM 8 ในน า้เหลอืงเหงือก 
4.2.1. ผลการตรวจโปรตีนด้วยวธีิ western blot  

จากการตรวจ ADAM 8 ในเบ้ืองตน้จากตวัอยา่งของผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว 
(Agg) และโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง (Chr) อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ีไดจ้าก
อาหารเล้ียงเซลล ์human chondrosarcoma cell line SW1353 (CM) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นตวัควบคุมท่ีให้ผล
บวก (positive control) พบวา่มีแถบของผลิตภณัฑ์ในต าแหน่ง 70 กิโลดาลตนัปรากฏข้ึนดงัแสดงใน
ภาพ 25 A (ดอกจนั)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขนาดของ ADAM 8 ท่ีอยูใ่นสารละลายท่ีพบในอาหารเล้ียง
เซลล์สลายกระดูก (osteoclast) ของมนุษยท่ี์ 70 กิโลดาลตนั (Choi และคณะ, 2001) สังเกตแถบท่ี
ขนาดต ่ากว่า 70 กิโลดาลตนั คือท่ีต ่ากว่า 30 กิโลดาลตนัและท่ี 50 กิโลดาลตนัน่าจะเป็นโปรตีน 
ADAM 8 ท่ีขนาดเล็กลงหลงัจากการถูกย่อยสลาย ส่วนแถบท่ีสูงกว่า 100 กิโลดาลตนัน่าจะเป็น    
เปปไทดส์ายตั้งตน้ (propeptide) ของ ADAM 8 (ภาพ 25 A)  

เม่ือน าตวัอยา่งจากผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าว 6 ตวัอยา่งจากผูป่้วย 6 คน (A1-A6) 
มาศึกษาเปรียบเทียบกบัตวัอย่างท่ีไดจ้ากท่ีไดจ้ากผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบ 2 ตวัอย่างจากผูป่้วย 2 คน 
(G1 และ G2) พบวา่มีแถบความเขม้ปรากฏข้ึนในต าแหน่ง 70, 50 และต ่ากวา่ 30 กิโลดาลตนัใน
ตวัอยา่ง A1-A6 ในระดบัความเขม้ของแถบสีแตกต่างกนั ในขณะท่ีตวัอยา่ง G1 ไม่พบแถบสีเขม้และ
พบเล็กนอ้ยในตวัอยา่ง G2 (ภาพ 25 B บน)  ส่วนตวัอยา่งจากโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง (ภาพ 25 
B ล่าง) จ านวน 6 ตวัอยา่งจากผูป่้วย 6 คน (C1-C6) เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ีไดจ้ากท่ีไดจ้ากผูป่้วย
โรคเหงือกอกัเสบ 2 ตวัอยา่งจากผูป่้วย 2 คน (G3 และ G4) พบวา่ให้ผลเช่นเดียวกนั คือไม่พบแถบสี
เขม้หรือพบเพียงเล็กนอ้ยในตวัอยา่งท่ีเป็นโรคเหงือกอกัเสบ (G3 และ G4) ในขณะท่ีพบแถบสีเขม้ท่ี
แตกต่างกนัในตวัอยา่งจากผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรัง (C1-C6) 
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ภาพ 25 แถบโปรตีน ADAM 8 ท่ีถูกแยกดว้ยวธีิ western blot  
 

4.2.2. ผลการศึกษาความเข้มข้น ADAM 8 ด้วยวธีิ ELISA 
  หาค่าอตัราการคืนสภาพของสาร ADAM 8 (recovery rate) โดยใส่ recombinant human 
ADAM 8 ท่ีทราบความเขม้ขน้ใน periopaper strip แลว้น ามาหาความเขม้ขน้ ADAM 8 ดว้ยวิธี 
ELISA จากนั้นน ามาค านวณกลบัเป็นร้อยละของอตัราการคืนสภาพ ไดอ้ตัราการคืนสภาพของสาร 
ADAM 8 เท่ากบัร้อยละ 93  

จากการตรวจวดัความเขม้ขน้ ADAM 8 ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคปริทนัตก์ลุ่มต่างๆ 
จ านวน 300 ตวัอย่าง พบว่าขอ้มูลท่ีได้เป็นขอ้มูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ เน่ืองจากเม่ือน ามา
ค านวณโดยใชส้ถิติ Komologorov-Smirnov one sample test แลว้ไดค้่า p  < 0.05  จึงใชค้่ามธัยฐาน 
(median) เป็นตวับอกความเขม้ขน้ของ ADAM 8  โดยพบวา่ในกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีมีระดบัของ 
ADAM 8 เท่ากบั 2.73 นาโนกรัม/มิลลิลิตร กลุ่มโรคเหงือกอกัเสบมีค่าเท่ากบั 36.28 นาโนกรัม/
มิลลิลิตร     กลุ่มโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึกปริทนัต์น้อยมีระดบั ADAM 8 เท่ากบั 
76.90 นาโนกรัม/มิลลิลิตร  ส่วนกลุ่มท่ีมีร่องลึกปริทนัต์มากมีค่าเท่ากบั 96.33 นาโนกรัม/มิลลิลิตร  
กลุ่มโรค     ปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึกปริทนัตน์อ้ยมีค่าเท่ากบั 92.08 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 
และกลุ่มท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์ากมีค่าเท่ากบั 196.66 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 ความเขม้ขน้ ADAM 8 ของกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่ม ความเข้มข้น ADAM 8 (ng/mL) 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน 
สุขภาพเหงือกดี 0 64.90 2.73 
โรคเหงือกอกัเสบ 0 279.03 36.28 

โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิด
กา้วร้าว 

ร่องลึกปริทนัตน์อ้ย 0 409.05 76.90 
ร่องลึกปริทนัตม์าก 0 845.84 96.33 

โรคปริทนัตอ์กัเสบชนิด
เร้ือรัง 

ร่องลึกปริทนัตน์อ้ย 0 936.90 92.08 
ร่องลึกปริทนัตม์าก 0 805.24 196.66 

 
เปรียบเทียบค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8 ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูป่้วยในกลุ่ม

ต่างๆ ดว้ยการใช้สถิติแบบ Nonparametric test ร่วมกบัการใช้ Mann-Whitney U test ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 โดย 

 
เม่ือเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8 ระหวา่งกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีและโรค     
ปริทนัตช์นิดต่างๆ พบวา่ 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีและโรคเหงือก
อกัเสบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีและโรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดกา้วร้าวในร่องลึกปริทนัตน์อ้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ        
(p < 0.001) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีและโรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดกา้วร้าวในร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ        
(p < 0.001) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีและโรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดเร้ือรังในร่องลึกปริทนัตน์อ้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ           
(p < 0.001) 
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- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งกลุ่มท่ีมีสุขภาพเหงือกดีและโรคปริทนัต์
อกัเสบชนิดเร้ือรังในร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ           
(p < 0.001) ดงัแสดงในภาพ 26 
 

 

ภาพ 26 ความเขม้ขน้ ADAM 8 ในกลุ่มสุขภาพเหงือกดีเปรียบเทียบกบัโรคปริทนัตก์ลุ่มต่างๆ  
(*** คือ p < 0.001) 

 
เม่ือเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8 ระหวา่งโรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัต์
ชนิดต่างๆ พบวา่ 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัตอ์กัเสบ
ชนิดกา้วร้าวในร่องลึกปริทนัตน์อ้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัตอ์กัเสบ
ชนิดกา้วร้าวในร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัตอ์กัเสบ
ชนิดเร้ือรังในร่องลึกปริทนัตน์อ้ยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคเหงือกอกัเสบและโรคปริทนัตอ์กัเสบ
ชนิดเร้ือรังในร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001)   
ดงัแสดงในภาพ 27 
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ภาพ 27 ความเขม้ขน้ ADAM 8 ในกลุ่มโรคเหงือกอกัเสบเปรียบเทียบกบัโรคปริทนัตก์ลุ่มต่างๆ  
(* คือ p < 0.05, ** คือ p < 0.01, *** คือ p < 0.001) 

 
เม่ือเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8 ระหวา่งโรคปริทนัตช์นิดต่างๆ พบวา่ 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึก
ปริทนัตน์อ้ยและโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์ากไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึก   
ปริทนัตน์อ้ยและโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01)  

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึก
ปริทนัตน์อ้ยและโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึกปริทนัตน์อ้ยไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึก
ปริทนัตม์ากและโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) ดงัแสดงในภาพ 28 
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ภาพ 28 ความเขม้ขน้ ADAM 8 ในผูป่้วยโรคปริทนัตช์นิดต่างๆ 
( NS คือไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ, ** คือ p < 0.01) 

 
- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึก

ปริทนัตน์อ้ยและโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึกปริทนัตม์ากมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) 

- ค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ ADAM 8  ระหวา่งโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดกา้วร้าวท่ีมีร่องลึก
ปริทนัตม์ากและโรคปริทนัตอ์กัเสบชนิดเร้ือรังท่ีมีร่องลึกปริทนัตน์อ้ยไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในภาพ 29 
 

 

ภาพ 29 ความเขม้ขน้ ADAM 8 ในผูป่้วยโรคปริทนัตช์นิดต่างๆ 
( NS คือไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ, *** คือ p < 0.001) 
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4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้น ADAM 8 กบัค่าตรวจวดัทางคลนิิก 
หาความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัการตรวจวดัทางคลินิก ไดแ้ก่ ร่องลึก  

ปริทนัต ์(PPD) และระดบัการสูญเสียการยึดเกาะของอวยัวะปริทนัต ์(CAL) ดชันีเหงือกอกัเสบ และ
ดชันีคราบจุลินทรีย ์โดยใชว้ิธี Spearman rank order correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 
0.05 โดยแบ่ง PPD ออกเป็น 4 ระดบัคือ 1-3, 4-6, 7-9 และ > 9 มิลลิเมตร ส่วน CAL แบ่งออกเป็น 4 
ระดบัเช่นกนั ไดแ้ก่ 0, 1-2, 3-4 และ > 4 มิลลิเมตร  

พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของ ADAM 8 กบัร่องลึกปริทนัตมี์ความสัมพนัธ์
เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.439 (ภาพ 30) 

 

 

ภาพ 30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัร่องลึกปริทนัต ์
เส้นประสีแดงแสดงถึงแนวโนม้ความเขม้ขน้ ADAM 8 เม่ือมีค่าร่องลึกปริทนัตเ์พิ่มมากข้ึน 

(r = 0.439, p = 0.01)  
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัระดบัการสูญเสียการยึดเกาะของอวยัวะ      
ปริทนัตมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.518 (ภาพ 31) 
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ภาพ 31 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัระดบัการสูญเสีย 
การยดึเกาะของอวยัวะปริทนัต ์ 

เส้นประสีแดงแสดงถึงแนวโนม้ความเขม้ขน้ ADAM 8 เม่ือมีระดบัการสูญเสียการยดึเกาะของอวยัวะ
ปริทนัตเ์พิ่มมากข้ึน(r = 0.518, p = 0.01)  

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัดชันีเหงือกอกัเสบ (GI score) มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.543 (ภาพ 32) 

 

 

ภาพ 32 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัดชันีเหงือกอกัเสบ 
เส้นประสีแดงแสดงถึงแนวโนม้ความเขม้ขน้ ADAM 8 เม่ือมีดชันีเหงือกอกัเสบเพิ่มมากข้ึน 

(r = 0.543, p = 0.01)  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มขน้ ADAM 8 กบัดชันีคราบจุลินทรีย์ (PI score) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.382 (ภาพ 33) 

 

ภาพ 33 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ ADAM 8 กบัดชันีคราบจุลินทรีย ์
เส้นประสีแดงแสดงถึงแนวโนม้ความเขม้ขน้ ADAM 8 เม่ือมีดชันีคราบจุลินทรียเ์พิ่มมากข้ึน 

(r = 0.382, p = 0.01)  


