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จดหมายจากสาราณียกร
สวัสดีทุกท่านครับ
กลับมาพบกันอีกครัง้ นะครับกับวิทยาสารทันตแพทยสมาคมฯ ฉบับสุดท้ายของปี 2561 เราเปิดฉบับด้วยบทความปริทศั น์เหมือนเช่นเคย
เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความปลอดภัยจากรังสีทใี่ ช้ในทางทันตกรรมซึง่ เป็นเรือ่ งราวทีท่ กุ คนให้ความสนใจในช่วงปีทผี่ า่ นมา ลองเข้าไปอ่านและทบทวน
ได้ครับ ท่านสามารถอ่านบทความออนไลน์และตอบแบบสอบถามเพื่อรับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องได้เช่นเดิมครับ ส�ำหรับบทความเรื่องอื่นก็ยัง
คงมีความหลากหลายเช่นเคย ฉบับนี้มีบทความงานด้านศัลยศาสตร์และทันตกรรมจัดฟันให้อ่านเยอะเป็นพิเศษ รวมถึงงานทางด้านชุมชนและ
ทันตกรรมบูรณะครับ ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านส�ำหรับค�ำชี้แนะและค�ำติชมที่ส่งเข้ามา เราขอน้อมรับและจะน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้วทิ ยาสารฯ ฉบับนีเ้ ป็นศูนย์กลางแหล่งความรูแ้ ละเป็นตัวแทนของการศึกษาวิจยั ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย
และเรามีนโยบายผลักดันให้วิทยาสารฯ ไปสู่ระดับสากลซึ่งทุกท่านอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในปีหน้าครับ
สวัสดีและพบกันใหม่ปี 2562 ครับ

        

ทพ.ดร. เอกมน มหาโภคา
          สาราณียกร

สำ�หรับหน้าที่เป็นสี โปรดเข้าชมได้ที่ http://www.jdat.org
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Instruction for Authors

The Journal of the Dental Association of Thailand
welcome submissions from the field of Dentistry and
related science. We published 4 issues per year in March,
June, September and December.
Categories of the Articles
1. Review Articles: an article with technical
knowledge collected from journals or
textbooks and is profoundly analyzed and
criticized.
2. Case Reports: a short report of an update case
or case series related to dental field which has
been carefully analyzed and criticized with
scientific observation.
3. Original Articles: a research report which has
never been published elsewhere and represent
new and significant contributions to the field of
Dentistry.
4. Letter to the Editor: a brief question or
comment that is useful for readers

Manuscript Submission
The Journal of the Dental Association of Thailand
only accepts online submission. The manuscript must
be submitted via http://www.jdat.org. Registration by
corresponding author is required for submission.
We accept articles written in both English and Thai.
However for Thai article, English abstract is required
whereas for English article, there is no need for Thai
abstract submission. The main manuscript should be
submitted as .doc or .docx. All figures and tables should
be submitted as separated files (1 file for each figure or
table). For figures and diagrams, the acceptable file
formats are .tif, .bmp and .jpeg with resolution at least
300 dpi. with 2 MB.
Contact Address
Editorial Staff of the Journal of the Dental Association
of Thailand
The Dental Association of Thailand
71 Ladprao 95
Wangtonglang Bangkok 10310
Email: jdat.editor@gmail.com
Telephone: 669-7007-0341
Manuscript Preparation
1. For English article, use font of Cordia New Style size
16 in a standard A4 paper (21.2 x 29.7 cm) with
2.5 cm margin on all four sides. The manuscript

should be typewritten.
2. For Thai article, use font of Cordia New Style size 16
in a standard A4 paper (21.2 x 29.7 cm) with 2.5 cm
margin on all four sides. The manuscript should be
typewritten with 1.5 line spacing. Thai article must
also provide English abstract. All references must
be in English. For the article written in Thai, please
visit the Royal Institute of Thailand (http://
www.royin.go.th) for the assigned Thai medical and
technical terms. The original English words must be
put in the parenthesis mentioned at the first time.
3. Numbers of page must be placed on the top right
corner.The length of article should be 10-12 pages
including the maximum of 5 figures, 5 tables and 40
references for original articles. (The numbers of
references are not limited for review article)
4. Measurement units such as length, height, weight,
capacity etc. should be in metric units. Temperature
should be in degree Celsius. Pressure units should
be in mmHg. The hematologic measurement and
clinical chemistry should follow International
System Units or SI.
5. Standard abbreviation must be used for abbreviation
and symbols. The abbreviation should not be
used in the title and abstract. Full words of the
abbreviation should be referred at the end of the
first abbreviation in the content except the standard
measurement units.
6. Position of the teeth may use full proper name such
as maxillary right canine or symbols according to FDI
two-digit notation and write full name in the
parenthesis after the first mention such as tooth 31
(mandibular left central incisor).
7. Every illustration including tables must be referred in all
illustrations The contents and alphabets in the illustrations
and tables must be in English. All figures and table must
be clearly illustrated with the legend. Numbers are used
in Arabic form and limited as necessary. During the
submission process, all photos and tables must be
submitted in the separate files. Once the manuscript is
accepted, an author may be requested to resubmit the
high quality photos.
Preparation of the Research Articles
1. Title Page
The first page of the article should contain the
following information
- Category of the manuscript
- Article title
- Authors’ names and affiliated institutions
- Author’s details (name, mailing address,
E-mail, telephone and FAX number)

2.Abstract
The abstract must be typed in only one paragraph.
2.Abstract
OnlyThe
English
abstract
English
article. Both
abstract
must isberequired
typed infor
only
one paragraph.
English
andabstract
Thai abstracts
are required
for Thai
article
Only
English
is required
for English
article.
Bothand
put
in
separate
pages.
The
abstract
should
contain
title,
English and Thai abstracts are required for Thai article and
objectives,
methods,
results
and conclusion
continuousput
in separate
pages. The
abstract
should contain
title,
ly withoutmethods,
headingresults
on each
Do continuousnot refer any
objectives,
andsection.
conclusion
illustrations
tables inDothe
lydocuments,
without heading
on eachor section.
notabstract.
refer anyThe
teeth mustillustrations
be written byoritstables
properinname
not by symbol.
documents,
the abstract.
The
Do
not
use
English
words
in
Thai
abstract
but
translate
teeth must be written by its proper name not by symbol.
transliterate
into Thai
words
and do
put the
Doornot
use Englishit words
in Thai
abstract
butnot
translate
wordsitininto
the Thai
parenthesis.
English
abstract
must
ororiginal
transliterate
words and
do not
put the
original
words300
in the
parenthesis.
abstract
not exceed
words.
Key wordsEnglish
(3-5 words)
aremust
written
notat exceed
Key words
words) areorder
writtenwith
the end300ofwords.
the abstract
in (3-5
alphabetical
atcomma
the end(,) of
the
abstract
in
alphabetical
order
with
in-between.
comma
in-between.
3. (,)Text
3. Text
The text of the original articles should be organized
The text
the original articles should be organized
in sections
asoffollows
in sections
as follows indicates reasons or importances of the
- Introduction:
- Introduction:
indicatesscope
reasonsoforthe
importances
of the
research, objectives,
study. Introduction
research,
of the study.
Introduction
should objectives,
review newscope
documents
in order
to show the
should
review
new
documents
in
order
to
the
correlation of the contents in the articleshow
and original
correlation
of theIt contents
in theclearly
article and
originalthe
knowledge.
must also
indicate
knowledge.
hypothesis. It must also clearly indicate the
hypothesis.
- Materials and Methods: indicate details of
- Materials
andmethods
Methods:
details
of
materials and
usedindicate
in the study
for readers
materials
and
methods
used
in
the
study
for
readers
to be able to repeat such as chemical product
tonames,
be abletypes
to repeat
such as chemical
of experimental
animals,product
details of
names,
types
of
experimental
animals,
patients including sources, sex, age etc.details
It mustofalso
patients
including
age etc. It must
indicate
name,sources,
type, sex,
specification,
and also
other
indicate
name,
type,
specification,
and
other
information of materials for each method. For a
information
of materials
for each
For a
research report
performed
in method.
human subjects,
research
performed
human
authorsreport
should
indicate inthat
the subjects,
study was
authors
should
indicate
that
the
study
wasfor
performed according to the ethical Principles
performed
accordingand
to Experiment
the ethical involving
Principleshuman
for
Medical Research
Medical
Research
and
Experiment
involving
human
subjects such as Declaration of Helsinki 2000 or has
subjects
such as Declaration
of Helsinki
2000 orofhas
been approved
by the ethic
committees
each
been
approved
by
the
ethic
committees
of each
institute.
institute.
- Results:Results
Resultsarearepresentation
presentation
discovery
- Results:
of of
thethe
discovery
of
experiments
or
researches.
It
should
of experiments or researches. It should bebe
categorizedandandrelated
relatedto tothetheobjectives
objectives
categorized
of of
thethe
articles.The
Theresults
resultscancanbebepresented
presentedin in
various
articles.
various
forms
such
as
words,
tables,
graphs
or
illustrations
forms such as words, tables, graphs or illustrations
etc.Avoid
Avoidrepeating
repeatingthethe
results
both
in tables
etc.
results
both
in tables
andand
paragraph.Emphasize
Emphasizeonly
only
important
issues.
ininparagraph.
important
issues.
Discussion:
The
topics
to
be
discussed
include
- Discussion: The topics to be discussed include
objectivesofofthethestudy,
study,advantages
advantagesandand
thetheobjectives
disadvantages
of
materials
methods.
disadvantages of materials andandmethods.
However,thetheimportant
importantpoints
pointsto tobebeespecially
especially
However,
consideredarearethethe
experimental
results
compared
considered
experimental
results
compared
directly
with
the
concerned
experimental
study.
directly with the concerned experimental study.

It should indicate the new discovery and/or
important
issues the
including
conclusion
It should
indicate
new the
discovery
and/orfrom
the study.
suggestion,
problems
important
issuesNew
including
the conclusion
fromand
experiments
should and
also be
thethreats
study.from
Newthe
suggestion,
problems
informed
in
the
discussion
and
indicate
the
threats from the experiments should also beways
to makein good
use of theand
results.
informed
the discussion
indicate the ways
Conclusion:
the brief results and the
to- make
good useindicates
of the results.
conclusionsindicates
of the analysis.
- Conclusion:
the brief results and the
- Acknowledgement:
indicates the institutes or
conclusions
of the analysis.
persons
helping
the
authors,
especially
on capital
- Acknowledgement: indicates the
institutes
or
sources
of researches
numbersonofcapital
research
persons
helping
the authors,andespecially
fundsof(if researches
any).
sources
and numbers of research
funds
(if any). include every concerned document
- References
- References
includereferred
every concerned
document
that the authors
in the articles.
Names of
thatthe
thejournals
authors referred
in
the
articles.
Names
of to
must be abbreviated according
thethe
journals
mustname
be abbreviated
according
to
journal
lists in “Index
Medicus”
thepublished
journal name
lists inor“Index
Medicus”
annually
from the
website
published
annually or from the website
http://www.nlm.nih.gov
http://www.nlm.nih.gov
Writing the References
Writing the
TheReferences
references of both Thai and English articles
The
references
Thai Reference
and Englishsystem
articlesmust
must be written onlyofinboth
English.
must
written only
in English.
system must
bebeVancouver
system,
usingReference
Arabic numbers,
making
be order
Vancouver
system,
using
Arabic
numbers, making
according
to the
texts
chronologically.
Titles of
order
to the
of
theaccording
Journals must
be texts
in Boldchronologically.
and Italics. TheTitles
publication
theyear,
Journals
in Boldareandlisted
Italics.respectively
The publication
issuemust
andbepages
without
year,
issue
and
pages
are
listed
respectively
without
volume.
volume.
Sample of references from articles in Journals
Sample ofPhantumvanit
references from
articles
in Journals T. Strong
P, Feagin
FF, Koulourides
Feagin FF,for
Koulourides
andPhantumvanit
weak acids P,sampling
fluoride T.ofStrong
enamel
andremineralized
weak acids sodium
samplingfluoride
for fluoride
of
enamel
solutions. Caries Res
remineralized
sodium fluoride solutions. Caries Res
1977;11:56-61.
1977;11:56-61.
- Institutional authors
- Institutional
authors
Council on
Dental materials and Devices.
Council
on Dental materials
and Specification
Devices.
New AmericanDental
Association
NewNo.27
AmericanDental
Association
Specification
for direct filling resins. J Am Dent Assoc
No.27
for
direct filling resins. J Am Dent Assoc
1977;94:1191-4.
1977;94:1191-4.
- No author
- No author
Cancer
in south
Africa
[editorial].
S Afr
Cancer
in south
Africa
[editorial].
S Afr
MedMed
J J
1994:84:15.
1994:84:15.
Sample
of references
books
other
monographs
Sample
of references
fromfrom
books
andand
other
monographs
Authors
being
writers
- Authors being writers
Neville
Damn
Allen
Bouquot
JE. Oral
Neville
BW,BW,
Damn
DD,DD,
Allen
CM,CM,
Bouquot
JE. Oral
maxillofacial
pathology.
Philadelphia:
andand
maxillofacial
pathology.
Philadelphia:
WB WB
Saunder;
1995.
p.
17-20
Saunder; 1995. p. 17-20
- Authors
being
both
writer
editor
- Authors
being
both
writer
andand
editor
Norman
IJ,
Redfern
SJ,
editors.
Mental
health
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health
carecare
elderly
people.
Churchill
for for
thethe
elderly
people.
NewNew
York:York:
Churchill
Livingstone;
1996.
Livingstone;
1996.
Books
with
authors
separate
chapter
- Books with authors for for
eacheach
separate
chapter

- Books with authors for each separate chapter
and
also with
haveauthors
editor for each separate chapter
-Books
Sanders
BJ,
Henderson
and also have editor HZ, Avery DR. Pit and fissure
sealants;BJ,In:Henderson
McDonald
Sanders
HZ, RE,
AveryAvery
DR. PitDR,andeditors.
fissure
th
Dentistry
for
the
child
and
adolescent.
7
ed.
sealants; In: McDonald RE, Avery DR, editors.
th
St
Louis:
Mosby;
2000.
p.
373-83.
Dentistry for the child and adolescent. 7 ed.
St- Institutional
Louis: Mosby;authors
2000. p. 373-83.
International
Organization for Standardization.
- Institutional authors
ISO/TR
11405 Dental
materials-Guidance
on
International
Organization
for Standardization.
testing
of
adhesion
to
tooth
structure.
Geneva:
ISO/TR 11405 Dental materials-Guidance on
ISO;
1994.
testing
of adhesion to tooth structure. Geneva:
Samples
of references from academic conferences
ISO; 1994.
- Conference
proceedings
Samples
of references
from academic conferences
Kimura
J,
Shibasaki
H, editors. Recent advances
- Conference proceedings
in
clinical
neurophysiology.
Proceedings
the 10th
Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent ofadvances
International
Congress ofProceedings
EMG andofClinical
in
clinical neurophysiology.
the 10th
Neuro physiology;
1995 Octof 15-19;
Japan.
International
Congress
EMG Kyoto,
and Clinical
Amsterdam:
Elsevier;
1996.
Neuro
physiology;
1995
Oct 15-19; Kyoto, Japan.
- Amsterdam:
Conference Elsevier;
paper 1996.
Hotz PR. Dental
plaque control and caries. In: Lang
- Conference
paper
PN, Attstrom
R, Loe
H, editors.
the
Hotz
PR. Dental
plaque
control Proceedings
and caries. In:ofLang
European
Work
shop
on
Mechanical
Plaque
PN, Attstrom R, Loe H, editors. Proceedings of the
Control; 1998
Switzerland.
European
WorkMay
shop9-12;
on Berne,
Mechanical
Plaque
Chicago:
Quintessence
Publishing;
1998.
p. 35-49.
Control; 1998 May 9-12; Berne, Switzerland.
- Chicago:
Documents
from scientific
or technical
Quintessence
Publishing;
1998. p.reports
35-49.
Fluoride
and
human
health.
WHO
Monograph;
- Documents from scientific or technical reports
1970. Series
Fluoride
andno.59.
human health. WHO Monograph;
1970. Series no.59.
Samples of reference from thesis
Muandmingsuk
A. The
Samples
of reference
fromadhesion
thesis of a composite resin
to etched
enamel
of
young
and
old ofteeth
[dissertation].
Muandmingsuk A. The adhesion
a composite
resin
Texas:
The
University
of
Texas,
Dental
Branch
at
Houston;
1974.
to etched enamel of young and old teeth [dissertation].
Texas: The University of Texas, Dental Branch at Houston; 1974.
Samples of reference from articles in press
Swasdison
S, Apinhasmit
W, inSiri-upatham
C,
Samples
of reference
from articles
press
Tungpisityoitn
M,
Pateepasen
R,
Suppipat
N,
et
al.
Swasdison S, Apinhasmit W, Siri-upatham C,
Chemical
sterilization
for barrier R,membranes
to
Tungpisityoitn
M, Pateepasen
Suppipat isN,toxic
et al.
human
gingival
fibroblasts.
J
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Radiation Protection in Dentistry: Fundamental Concepts and Practical Approach
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Abstract

Radiographic imaging is an important diagnostic tool in dentistry. It offers useful information and data for
proper diagnosis, treatment planning and treatment follow-up. Despite the low level of ionizing radiation used, radiation
protection is necessary as evidence still suggests possible adverse effects that might be triggered by the low level
radiation. This review will discuss the fundamental concepts of the radiation protection specifically in dentistry:
justification, optimization and dose limits. Some practical approaches will be discussed and recommended for the
benefits of the dental society and patients. With the continuous development of imaging technology such as
cone-beam computed tomography and new digital sensors launched each year, evidence based approach is highly
recommended to develop clinical guidelines and recommendations. One must always keep in mind the fundamental
radiation protection principles and the As Low as Reasonably Achievable – ALARA principle.
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Introduction
Fundamental principles of radiation protection
X-rays have been used in the medical field
since their discovery by Wilhelm Conrad Röntgen in
1895. However, the damaging effect of radiation on
human tissues and organs has been revealed in the first
half of the 20th century, eventually leading to the
concept of radiation protection. This article describes
the three main principles of basic standards of radiation
protection in dental practice. These comprise justification,

optimization and dose limits.1 The justification phase
starts with perceiving the information of the patient
complaint, history, clinical findings and prior radiographs.
After obtaining this data, dentists have to make a decision
whether further radiographic examination is needed in
order to acquire sufficient information for diagnosis,
treatment planning and treatment follow-up. Justification
of medical exposures implies that the benefits have to
outweigh the cost and possible risks. Such benefits can
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be an improved diagnostic accuracy and confidence,
and/or an improved treatment planning and outcome.
The main cost from the point of view of radiation protection
is the health detriment caused by the radiation.2 In
practice, others costs such as financial expenses and
transport may need to be taken into account.
Biological effects of ionizing radiation
The health detriment can be categorized into
deterministic effects or tissue reactions and stochastic
effects. Tissue reactions may occur either shortly after
the radiation exposure, including skin erythema or mucositis
in the oral and maxillofacial region, or months to years
after exposure, including osteoradionecrosis. However,
because these effects only occur at doses which are
several magnitudes higher than those of dental exposures.
They are not considered in the framework of dental
radiation protection.1 Stochastic effects comprise cancer
induction and heritable or genetic effects. The International
Commission on Radiological Protection (ICRP) suggested
a probability of developing a fatal cancer of approximately
1 in 20,000 per 1 mSv of effective dose.2 The broad
estimate of risk of a fatal radiation-induced malignancy
from dental and medical radiographic examinations in
a standard 30 years old patient was published in Whaites
& Drage, 2013.3 The age of the patient also affects the
tissue sensitivity to the radiation. Figure 1 shows the
multiplication factor for risk according to the age group.1,4

Figure 1 Multiplication factor for risk of radiation-induced malignancy
relative to age group based upon ICRP Publication 60.4 The
risk is negligible when the age is more then 80 years old.

Heritable or genetic effects can occur when the
DNA of the sperm or egg cells is damaged by x-rays
reaching the reproductive organs. This may result in a
congenital abnormality in the descendants. Radiation
used in dental radiography does not usually reach the
gonads or ovaries.5 Therefore, heritable effects are of
extremely limited probability to occur. Cancer induction
in the head and neck region is the main concern when
dental radiation is used.6
Guidelines and recommendations in dental radiology
Recommendations for patient selection in
dental radiographic examination have been proposed.7
The selection of the radiographic techniques and
frequency of the radiographic examination are related
to patient treatment status (e.g. first examination or
follow-up) and individual diagnostic task. Other guidelines
or selection criteria for dental radiographic examination
of particular specialties such as orthodontics, oral and
maxillofacial surgery, implantology, periodontology,
endodontics, pedodontics, have been presented in the
literature and textbooks.8-15 Two basic approaches are
used to develop such guidelines.8-16 The first is through
judgment by an expert panel and experts’ consensus.
The second is to utilize an evidence-based developing
method. Each approach has its own advantages and
disadvantages. The most important aspect is to minimize
the individual bias. Therefore, guidelines developed by
an evidence-based approach are the most appropriate
since it uses defined and objective ways to assess the quality
of the evidence and to grade the recommendations
through a systematic review of the literature. Particular
guidelines in imaging, sometimes called “referral criteria”,
“selection criteria” or “appropriateness criteria” are
thus obtained.16-18
After choosing the most appropriate radiographic
technique, every effort should be exercised to ensure
that the patient receives a radiation dose as low as
reasonably achievable or as low as diagnostically achievable,
adhering to the principle of optimization.2 This can be
achieved by setting suitable radiographic parameters in
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accordance with image quality requirements, which are
specific to the radiographic technique and the clinical
indication. Exposure settings should be adapted in order
to yield acceptable levels of sharpness, contrast and
noise. Furthermore, adjustment of exposure settings
according to patient size should always be considered.
As the interplay between image quality and radiation
dose varies according to the radiographic modality and
manufacturer, exposure protocols should be determined
on an individual basis after installation of the equipment;
involvement of a medical physicist in this process is
highly recommended. Shielding should be used when
appropriate, and if the shielded area does not overlap
with the diagnostic region of interest.
Intraoral radiography
For intraoral radiography, a kilovoltage of 60-70
kV is recommended when direct current generated by
constant potential is used and a kilovoltage of 65-70
kV is recommended when alternating current produced
by pulsating potential.1 A kilovoltage lower than 60 kV
gives absorbed dose to the skin without any benefits
for the radiographic examination. On the other hand,
little benefit is gained when kilovoltage higher than 70 kV
is used. Direct current is preferred to alternating current
since the former renders less low energy radiation resulting
in lower skin dose to the patient. When using the same
kilovoltage, the mean radiation energy produced by
direct current is higher than that by alternating current.
Rectangular collimation is recommended as the effective
dose is 3.5 to 5 times less than when using round
collimation.19 An image receptor holder with beam
alignment guide is required to avoid cone-cut when a
rectangular positioning indicating device is used. Although
care must be taken in order to assemble this equipment
correctly to avoid any undesirable retakes from such
errors. The focus-to-skin distance should be at least 20
cm to reduce the radiated area of the patient.
Image receptors should be of the fastest speed
available. For direct exposure x-ray films, films with
E-speed or faster should be used. An approximately

50 % reduction of radiation dose could be achieved
when using E-speed films instead of D-speed films.20
F-speed films need about 20-25 % less radiation exposure
than E-speed films.21-23       
Intraoral digital image receptors e.g. charge-coupled
device (CCD), complementary metal-oxide semiconductor
(CMOS) technology and photostimulable storage phosphor
plate (PSP), have several advantages compared to film
system. Digital image receptors require approximately
half the exposure time of conventional film receptors.24
Darkroom and chemical processing are not needed for
digital systems. Storage of the image information does not
need much physical space compared with film systems.
Retrieval and transmission of the radiographic images
are easy and feasible electronically. With the aid of
software, measurements are possible. The disadvantage
of intraoral digital image receptors is a tendency of
having more retakes due to several causes. First, the
rigidity of the CCD or CMOS sensors makes the positioning
of the sensor in the right location difficult. Second, the
working area on the CCD sensors is smaller than that of
conventional film. Third, it is faster to obtain the
radiographic image after exposure when using digital
receptor compared to the conventional film. Therefore,
it is easier for the clinician to make a decision of retaking
the radiographic examination.
Panoramic and cephalometric radiography
For panoramic radiography, the height of the
beam should be limited to the size of the target area,
if it is feasible. Lead aprons can be worn although not
necessary according to several published evidence.25,26
The use of thyroid collar should be avoided as it may
cause superimposition at the lower anterior region, thus
hinders the visualization of the area.
For lateral cephalograms, if possible, the area
of exposure in cephalometric radiography should be
limited by shielding the structures above the cranial
base.27
For extraoral radiography, screen-film system
with at least 400 speed should be used.21 Rare-earth

Sinpitaksakul et al., 2018 311

intensifying screen-film combination requires approximately
50 % less radiation exposure than calcium tungsten
screen-film combination.28,29 The types of rare-earth
intensifying screen should be selected to match with
the type of screen film system.21 Digital panoramic and
cephalometric radiography might not require lower radiation
exposure than a conventional screen-film system. Based
on White and Pharoah, 2014, the panoramic dose, both
conventional and digital system, ranged between 9-24 µSv.30
The radiation dose of panoramic radiograph depends
on the machines and the parameter settings. In 2009,
Gavala et al., showed that the effective dose of digital
panoramic radiography can be achieved when the lowest
parameter setting was used.31 Another study by Garcia
Silva et al., evaluated conventional and digital panoramic
radiographic machines from the same company. The
results showed that conventional panoramic radiograph
(5.2 µSv) gave more effective dose than digital panoramic
radiograph (2.7 µSv).32 Moreover, several new panoramic
radiographic machines in the market may have a fast
scan mode which might reduce the exposure time in
half and as a result might lower the radiation dose to
patients.
Cone-beam computed tomography
Effective dose from cone-beam computed
tomography (CBCT) varies according to field of view (FOV)
size, kV, mA, exposure time and machine specificity.33-35
A detailed description of every aspect of CBCT was
published in 2012 by the European Commission.17 The
guidelines were written under an evidence-based method,
best reducing individual bias among the three methods
of guideline development. However, it was noted that
evidence regarding the appropriate use of CBCT was
often inappropriate.
The most essential strategy for optimization of
CBCT scans is the reduction (i.e. collimation) of the FOV
size to the diagnostic region of interest. Not only does
this lead to a considerable reduction of the effective
dose,35 it also has two benefits in terms of image quality.
First, X-ray scatter is reduced for smaller FOVs,36 which

can result in improved overall image quality. Second,
small FOVs can be reconstructed at small voxel sizes,
which typically results in improved sharpness.37
The optimal kV for dental CBCT imaging, and
its dependence on the diagnostic task and patient
characteristics, are still somewhat unclear. It has been
demonstrated that, within the 60-90 kV range, 90 kV
produced the best image quality when the same radiation
dose was used.38 Thus, the actual optimal tube voltage
for CBCT imaging is likely to be above 90 kV. Slight or
moderate reduction of mA compared with the
manufacturer’s default settings has been found to be
possible depending on the diagnostic task.39-41
Image quality and dose reduction must be at
balance, according to the abovementioned ALARA
principle. For CBCT in particular, the operator should
take the clinical indication into account to determine
the required image quality level for individual patient
scans; the routine use of fixed exposure settings should
be avoided. When fine structures such as lamina dura
and root canal are the diagnostic targets, the mA setting
suggested by the manufacturer may be suitable for
producing sufficient image quality. When higher contrast
structures such as cortical bone, trabeculae and enamel
are to be radiographically examined, the mA could be
lowered as the increased noise will not interfere with
image interpretation. Image quality obtained by using
180o and 360o rotation has been reported to be comparable
in an in vitro study of detecting arthritic changes of
temporomandibular joints.42 An in vivo study evaluating
bone height and bone width using various protocols
used for CBCT imaging, 180° rotation was clinically
acceptable.43 The main effect on image quality of a 180°
scan is an increase in noise compared with a 360° scan,
very similar to an equivalent difference in mA. Furthermore,
the reduced scan time of a 180° protocol has the additional
benefit of reducing the probability of patient motion; however,
should temporary motion still occur, the effect may be
more severe due to the larger relative fraction of projections
that will be affected compared with a 360° scan.
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Radiation shielding
Shielding equipment such as lead apron and
thyroid shield have been used to protect different
organs of the irradiated patients.1 When a dental
radiographic examination is correctly performed, the
scattered radiation to the patient’s abdomen is negligible.44
Radiation doses to the gonads during dental radiographic
examination in the situation with and without lead apron
do not differ significantly.45,46 UK Guidance notes for dental
practitioners on the safe use of x-ray equipment state that
routine use of lead aprons during dental radiographic
procedures is not necessary.47 The American Academy
of Oral and Maxillofacial Radiology stated that the
value of using lead aprons is minimal compared to the
benefits of employing E-speed films and rectangular
collimation.48 If all the recommendations for minimizing
radiation exposure, especially fastest image receptor
and rectangular collimation, are followed, the use of lead
aprons could be optional1 or may not be necessary,7
except when required by law.
A critical organ in dental radiography, especially
in children is the thyroid gland.2 Since the frequent
scattered radiation and occasional primary x-rays expose
this radiosensitive organ in dental radiography, protective
thyroid collars should be employed whenever feasible.
Thyroid shielding and beam collimation substantially
decrease the radiation dose to the thyroid gland during
dental radiographic procedures.49,50 A 45 % reduction of
radiation exposure could be achieved when thyroid
collars are implemented during CBCT examinations.
Therefore, thyroid shielding is highly recommended,
particularly in young patients.51
Diagnostic reference levels (DRLs), the third
quartile of the distribution of doses measured in various
types of hospitals, clinics, and practices that represent
the typical practice in the country or region, have been
employed.52 Diagnostic reference levels (DRLs) are a
tool for optimization, required by the International
Atomic Energy Agency (IAEA).53 The intention of this
metric is to urge the facilities that use the radiation dose

over the DRL to reduce the doses. X-ray facilities should
compare their own dose estimates with corresponding
DRL values, and review their optimization process if
unusual deviations are found. Therefore, DRL values are
expected to change over time according to the advancement
of the image receptors and radiographic procedures.
Occupational dose
The principle of dose limits is to assure that no
radiological workers and public will receive excessive
radiation exposure. The ICRP recommends a dose limit
for occupational persons of 20 mSv of effective dose
per year which was averaged over defined periods of 5 years
with a maximum of 50 mSv in any single year.  For public
person, a limit of 1 mSv per year was recommended.2
If the patient dose is reduced, the dose to the radiological
workers and public will consequently decrease. Occupational
protection could be attained by educating the radiological
workers, using appropriate distance and shielding as
well as limiting the time spent in the vicinity of the
radiation source.
Prior to radiographic practice, personnel must
be educated regarding the principles of radiation protection,
how to implement the radiological equipment safely
and efficiently, ensuring that the patients receive a radiation
dose that is as low as reasonably achievable. Pregnant
occupational personnel should use a personal dosimeter,
irrespective of anticipated exposure levels.46,51 If worker
and public protection through maintaining of an adequate
distance to the radiation source is not feasible, barrier
and/or personal shielding should be employed; this is
particularly recommended for CBCT.17 The layout of the
radiographic room and the thickness of the barrier walls
should be determined with the input of a radiation
physicist. The barrier shielding factors that must be
taken into account include maximum kV used, anticipated
maximum workload per week (mAs per week), primary
or secondary barrier based on the orientation of the
primary beam, controlled or uncontrolled area, distance
between x-ray tube and shielded area, occupancy factor
and orientation or use factors.51
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The goals of shielding design for controlled areas and
uncontrolled areas are recommended by NCRP52 to be
(in kerma) 0.1 mGy per week and 0.02 mGy per week,
respectively. The radiographer should stand at least 2
meters away from the x-ray tube head and at an angle
of 90 to 135 degree to the primary beam.54,55 If the
distance and direction of the primary beam is properly
employed, utilization of barrier shielding is not necessary.
Handheld portable dental x-ray devices
Handheld portable dental x-ray devices are
increasingly used. Several studies have been conducted
on this kind of devices, including evaluation of their
physical performance.56-58 Utilizing these devices does
require a separate approach towards radiation protection
compared with fixed or mobile intraoral dental radiographic
devices. Because the operator must be close to the
handheld x-ray tube head during exposure, the hands
holding the tube head and the operator’s body must
be protected from the leakage radiation from the tube
head and (more importantly) the scattered radiation
from the radiated organs of the patient.56 Especially
when used frequently, lead protective gloves and lead
apron should be worn. Furthermore, an internal sufficiently
shielded tube head with a backscatter shield permanently
fixed at the end of the position-indicating device is required.
The x-ray devices should be approved by the reliable
organizations such as FDA (Food and Drug Administration)
or CE (Conformité Européenne). The approval of the
devices is not adequate for the safe use of the devices.
The devices must be utilized in the proper context.7
The operators should hold the devices at mid-torso
height and direct the position-indicating device horizontally.
The backscatter shield at the end of the position-indicating
device should be placed as close to the patient’s skin
as practicable. This device should be employed when
the fixed or semi-mobile devices is impractical to be used.
Handheld devices may be applied in forensic odontology
for identification purpose.56,59
Clinical applications
New technologies have arisen in the digital

dentistry world with higher quality of digital x-ray images
and 3D imaging, the fundamental concepts of the radiation
protection specifically in dentistry: justification, optimization
and dose limits should still be strictly practiced.
For those responsible in regulating the use of
dental x-ray, national guidelines and recommendations
should be proposed and made available to the public.
For clinicians, optimal radiation protection should be
given to all patients and also to the x-ray operators.
Before prescribing the radiographs, indications and
justifications should be thoroughly reviewed. The clinicians
should always be updated to knowledge related to the
use of x-ray for dental practice. All x-ray devices should
be chosen and purchased carefully to be suitable for
the clinicians’ specific tasks. The quality of the machines
should be checked regularly by responsible personnel.
Faster image receptors should be selected. Handheld
portable dental x-ray devices should be kept out from
the routine dental practice and should only be used
when necessary. CBCT scans are advised when 3D
information is useful to the patients. The CBCT scanning
parameters, although varied among machines available
in the market, should be adapted to fit the imaging
purposes. Less than perfect image quality should be
considered when the acquired information is enough
for proper diagnosis and treatment planning. One must
always keep in mind the fundamental radiation protection
concepts and the ALARA principle.

Conclusions

The major principles of radiation protection
consist of justification, optimization and dose limits. This
review has discussed these fundamental principles and
recommend how to bring them to the practice. The
review also gathered the available knowledge on radiation
protection as well as related knowledge on dental
radiographic techniques, thus it can be used as a guide
for all dentists.
In summary, it is recommended that dentists
shoud follow published clinical recommendations and
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guidelines for the use of radiographs and continuing
education should always be pursued. Second, it is
recommended to use the fastest image receptors available.
Third, proper protective shielding for both patients and
personnels should be applied. Fourth, handheld portable
dental x-ray devices should be used only for specific
indications. Finally, an evidence-based approach is
highly recommended to develop new updated clinical
guidelines.
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บทคัดย่อ
การให้แรงทางทันตกรรมจัดฟันจะมีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของอวัยวะรอบรากฟันซึง่ ได้แก่ เนือ้ เยือ่ ในฟัน เอ็นยึดปริทนั ต์
กระดูกเบ้าฟันและเหงือก ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับที่มองเห็นในทางคลินิกและในระดับเซลล์ อัตราการเคลื่อนของฟันก็ขึ้น
อยูก่ บั ลักษณะของแรงทีไ่ ด้รบั จากภายนอกและการเปลีย่ นแปลงทางชีววิทยาของอวัยวะรอบรากฟัน แรงทางทันตกรรมจัดฟันนัน้ จะช่วย
ปรับเปลี่ยนเอ็นยึดปริทันต์รวมถึงระบบไหลเวียนของเลือดบริเวณรอบ ๆ ฟัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในบริเวณนี้จะมีโมเลกุลของสาร
ตัวกลางที่เกี่ยวข้องหลายชนิด กล่าวคือ นิวโรทรานสมิตเตอร์ (neurotransmitter) ไซโตไคน์ (cytokines) โกรทแฟคเตอร์ (growth
factors) และ สารจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดอะราชิโดนิก (arachidonic acid) กระบวนการอักเสบในระดับโมเลกุลนั้นจะมี
การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบรากฟัน โดยเฉพาะกระดูกที่จะเกิดการสลายและการสร้างตามลักษณะการได้รับ
แรงในแต่ละบริเวณ การศึกษาที่ผ่านมามักจะมุ่งความสนใจไปที่การศึกษากลไกของเซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast) เซลล์หลอดเลือด
(endothelial cell) เซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) และเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) แต่การทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้จะบรรยาย
ถึงกลไกของระบบประสาทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอวัยวะรอบรากฟันอันเป็นผลจากแรงทางทันตกรรมจัดฟัน
ค�ำส�ำคัญ: การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน, calcitonin gene-related peptide (CGRP), Substance P (SP), การเปลี่ยนแปลงรูป
ร่างของกระดูก

Abstract
Orthodontic tooth movement is related to the remodeling of paradental structures which are dental pulp,
periodontal ligament, alveolar bone, and gingiva. The changes occur in both clinical and cellular levels. The rates
of tooth movements depended on the characteristics of external force and biological responses of paradental
organs. Orthodontic force could modify periodontal ligament structures and the circulations. In these events, there
are several molecules playing the roles such as neurotransmitter, inflammatory cytokines, growth factors, and
arachidonic acid metabolites. This inflammatory orchestration could promote the paradental microenvironment for
bone resorption and formation. The previous studies have been focused on the mechanisms of various cells such
as fibroblast, endothelial cell, osteoblast, and osteoclast. However, this literature would like to depict the neurologic
mechanisms in order to remodel the paradental structures in orthodontic tooth movement.
Keywords: Orthodontic tooth movement, Calcitonin gene-related peptide (CGRP), Substance P, (SP) Bone remodeling
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บทนำ�
การเคลื่อนฟันด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟัน กระตุ้นให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับเซลล์และเกีย่ วข้องกับสารตัวกลางที่
หลากหลาย1-3 โดยเซลล์ที่สามารถตอบสนองได้ฉับพลันทันทีหลัง
การให้แรงทางทันตกรรมคือเซลล์ประสาท4 ที่สามารถปลดปล่อย
นิวโรทรานสมิตเตอร์และนิวโรเปบไทด์5,6 ผ่านกลไกตอบสนอง
อัตโนมัติ (antidromic reflex) โดยนิวโรเปบไทด์ส�ำคัญที่ถูกปลด
ปล่อยเพือ่ ตอบสนองต่อแรงกระตุน้ ภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับในช่อง
ปากคือ Calcitonin gene-related peptide (CGRP) และ
Substance P (SP)5-9 ซึ่งการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
นี่เองทีม่ ีสว่ นเป็นตัวกลางให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของกระดูกรอบ
รากฟันโดยแรงภายนอกเช่นแรงทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งสามารถ
กระตุ้นให้เกิดการอักเสบผ่านระบบหลอดเลือดที่เรียงตัวใกล้ชิด
กับระบบประสาทมากที่สุด10,11 โดยกลไกการอักเสบของระบบ
ประสาทที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันผ่านการเปลีย่ นแปลงของระบบ
หลอดเลือดและสารน�ำ้ นีเ่ อง ทีเ่ ป็นนิยามส�ำคัญของการอักเสบของ
ระบบประสาท (neurogenic inflammation)11-13
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในส่วนของระบบประสาทส่วน
ปลายต่อการเคลือ่ นฟันด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟันนัน้ อาจกล่าว
โดยครอบคลุมได้เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การตอบสนองในระดับเซลล์บริเวณที่ได้รับแรงทาง
ทันตกรรมจัดฟัน
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนปลาย เมื่อ
ได้รับแรงทางทันตกรรมจัดฟัน
3. การตอบสนองสนองของเซลล์สร้างและสลายกระดูก
ต่อสารตัวกลางของระบบประสาทส่วนปลาย
4. ความปวดจากการได้รับแรงทางทันตกรรมจัดฟัน

1. การตอบสนองในระดับเซลล์บริเวณทีไ่ ด้รบั แรงทางทันตกรรม
จัดฟัน
การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมนั้นถูกอธิบายว่าเกี่ยวโยง
กับกระบวนการอักเสบอย่างมากผ่านการถูกกระตุน้ ของเซลล์สร้าง
เส้นใยหรือเซลล์หลอดเลือด ทีก่ ระตุน้ สารตัวกลางในกระบวนการ
อักเสบเช่น อินเตอร์ลิวคิน 1 (interleukin I, IL-1) และทูเมอร์นา
โครติกแฟกเตอร์ (Tumor necrotic factor, TNF) ซึ่งกระตุ้นให้
เกิดการหมุนเวียนของสารน�้ำภายในหลอดเลือดของบริเวณที่เกิด
การอักเสบนัน้ และส่งเสริมการกระตุน้ ให้เกิดการเคลือ่ นเข้ามายัง
บริเวณที่เกิดการอักเสบของเซลล์ลิวโคไซต์อีกด้วย1,3,14 ซึ่งสารสื่อ
กลางในกระบวนการอักเสบนีเ้ องมีผลต่อการท�ำงานของเซลล์สร้าง
กระดูก โดยเฉพาะ IL-1 ที่พบว่ามีการหลั่งเพื่อตอบสนองต่อการ
ติดเชือ้ แบคทีเรีย สารสือ่ ประสาท หรือแม้แต่การกระตุน้ ทางกล15,16
(ดังภาพรวมที่แสดงในรูปที่ 1)
แรงทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น นั้ น สามารถกระตุ ้ น ระบบ
ประสาทส่วนปลายในเนื้อเยื่อรอบรากฟันเช่นกัน ท�ำให้เกิดการก
ระตุน้ และสือ่ ไปยังระบบประสาทรับความรูส้ กึ ต่อไป17 อวัยวะรอบ
รากฟัน เป็นส่วนทีไ่ ด้รบั การปกคลุมด้วยเส้นประสาททีส่ ามารถรับ
ได้ทั้งความรู้สึกทางกลและความเจ็บปวด รวมถึงระบบประสาท
อัตโนมัติที่มีผลในการควบคุมระบบหลอดเลือดในบริเวณนี้เช่น
กัน18–20 แม้จะดูเหมือนมีการอธิบายถึงผลของแรงทางทันตกรรม
จัดฟันต่อทั้งเอ็นยึดรากฟัน หรือแม้แต่ผลต่อเนื้อเยื่อใน (Pulp)
อย่างไรก็ตามความเข้าใจในเรื่องนี้ยังมีค่อนข้างจ�ำกัด ในช่วงเวลา
ประมาณ 30 ปีทผี่ า่ นมีการพยายามพูดถึงการตอบสนองของระบบ
ประสาทอยู่บา้ ง แต่ยงั คงจ�ำกัดเฉพาะเรือ่ งความเจ็บปวดจากแรง
ทางทันตกรรม
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จัดฟัน เช่น Blechman ได้เสนอการจัดฟันแบบปราศจากความ
เจ็บปวดด้วยกลไกของแม่เหล็ก (Magnetic force interaction)
ซึ่งผลการลดความเจ็บปวดดังกล่าว อาจเป็นผลจากปัจจัยอื่น
ประกอบด้วย โดยการวิจยั ต่อเนือ่ งของงานทีเ่ กีย่ วของกับแม่เหล็ก
ก็ไม่ปรากฏว่ามีการน�ำมาศึกษาต่อ21,22 ประกอบกับการพบเส้น
ประสาทประเภทบรรจุโปรตีน (peptidergic nerve fibers)23 ทัง้
ภายในตัวฟันและอวัยวะรอบรากฟันในระหว่างที่ถูกกระตุ้นด้วย
แรงทางทันตกรรมจัดฟัน ในปี 2006 จึงเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
เช่น การศึกษาของ Norevall และคณะทีอ่ ธิบายว่า นิวโรเปบไทด์
อย่าง CGRP และ SP นั้นเพิ่มขึ้นทั้งในเนื้อเยื่อรอบรากฟันและ
เนือ้ เยือ่ ใน เพือ่ ตอบสนองต่อการเคลือ่ นของฟัน24 นีก่ เ็ ป็นเบือ้ งต้น
ของการแสดงถึงการเกี่ยวข้องกันของระบบประสาทต่อการปรับ
เปลี่ยนรูปร่างของกระดูก
2. การอักเสบของระบบประสาทส่วนปลายระหว่างการเคลื่อน
ของฟัน
เนือ่ งจากระบบประสาททีป่ กคลุมการรับรูบ้ ริเวณช่องปาก
รวมถึงอวัยวะรอบรากฟันนัน้ มีเซลล์ประสาทส่วนต้นอยูใ่ นปมประสาท
ไตรเจมินลั ซึง่ ประกอบด้วยทัง้ ตัวรับทางกล (mechanoreceptor)
และตัวรับความรู้สึกเจ็บ (nociceptor) ซึ่งการถูกกระตุ้นใดๆใน
บริเวณช่องปากหรือปลายรากฟัน ก็สามารถกระตุน้ ระบบประสาท
ส่วนปลายให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกได้ ตัวรับ
ทางกล สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นในระดับต�่ำที่เป็นแรง
ประเภทแรงดึง (micro-tension) และแรงกด (micro-compression)
รอบเอ็นยึดปริทันต์13,25 แต่ในขณะที่ตัวรับจ�ำเพาะส�ำหรับความ
รูส้ กึ เจ็บ (nociceptor) สามารถรับการตอบสนองต่อการกระตุน้ ที่
เป็นแรงแบบหนัก (heavy force) หรือรับต่อการตอบสนองต่อ
เนื้อเยื่อที่ฉีกขาด หรือตอบสนองตัวกลางในกระบวนการอักเสบ
ได้32 กระบวนการอักเสบของระบบประสาทนั้นสามารถเกิดได้
อย่างฉับพลันด้วยการตอบสนองต่อแรงภายนอก จากนั้นจะเกิด
การหลัง่ ของสารสือ่ ประสาทและนิวโรเปบไทด์ ซึง่ การหลัง่ ของสาร
ตัวกลางจ�ำพวกนี้เองที่จะท�ำให้เกิดการหลั่งของโมเลกุลตัวกลาง
ในกระบวนการอักเสบจากระบบภูมิคุ้มกัน ที่อาจกล่าวได้ว่าคือ
การกระตุ้นตัวกลางในการอักเสบในระยะต่อมา27-30
ตัวรับส�ำคัญที่แสดงอยู่บนเซลล์ประสาท สามารถท�ำ
หน้าที่ได้หลากหลาย ทั้งการรับสารเคมี อุณหภูมิ หรือแรงทางกล
ทั้งแบบจ�ำเพาะและไม่จ�ำเพาะ ตัวอย่างกลุ่มตัวรับส�ำคัญซึ่งอาจ
ท� ำ หน้ า ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายกั น ไปเช่ น ตั ว รั บ กลุ ่ ม โปรตี น จี
(G-protein coupled receptor) ตัวรับแบบช่องผ่านประจุ
(voltage gated ion channels) และกลุ่มตัวรับกลุ่มทรานเสียน

รีเซบเตอร์ โพเทนเชียล (transient receptor potential, TRPs)
ซึง่ มีสมาชิกส�ำคัญในกลุม่ เช่น TRPV1 TRPA1 TRPV4 TRPM85,8,31
กลไกทีเ่ ป็นไปได้ประการหนึง่ จากการได้รบั แรงทางทันตกรรม
จัดฟัน ที่กระตุ้นผิวนอกของเซลล์ประสาทโดยตรงคือกลไกการ
เปิด-ปิดของตัวรับ TRPs จากแรงดันจากสารน�้ำภายนอกเซลล์
(extracellular fluid) แล้วเกิดภาวะเค้นลงบนผิวเซลล์ เกิดการ
บิดยืดของตัวรับประจุบนผิวเซลล์ และเมื่อเกิดการผ่านเข้าออก
ของประจุจงึ กระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของศักย์ไฟฟ้าระหว่าง
ในและนอกเซลล์ จึงยิ่งกระตุ้นให้เกิดการชักน�ำกันระหว่างตัวรับ
บนผิวเซลล์ทงั้ เพือ่ การรักษาสมดุลของเซลล์และการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก32,33
ในระหว่างการเคลื่อนของฟันนั้น มีผลอย่างยิ่งต่อการ
กระตุ้นตัวรับประจุบวกกลุ่ม TRPV1 โดยที่ตัวรับประจุนี้เป็นตัว
รับประจุบวกแบบไม่จำ� เพาะ ซึง่ รับตัวกระตุน้ ได้ทงั้ ความร้อน แรงทาง
กล สารเคมี34–36 ประกอบกับการที่ TRPV1 ก็ปรากฏอยู่บนเซลล์
กระดูกด้วย และการกระตุ้น TRPV1 บนเซลล์กระดูกก็สามารถ
ท�ำให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของปริมาณแคลเซียมในเซลล์สร้างกระดูกได้อกี
ด้วย37 ซึง่ แนวโน้มจากหลายการทดลองในระยะหลังทีก่ ล่าวว่าอาจ
จะมี TRPs อื่น ๆ อย่าง TRPV2 หรือ TRPA1 บนเซลล์ประสาทที่
อาจมีบทบาทในการสร้างเซลล์กระดูกได้
กระบวนการอักเสบนัน้ อาจเกิดร่วมกับการบังคับสัง่ การ
จากระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การหลั่ ง ของสารสื่ อ กลางใน
กระบวนการอักเสบในบริเวณทีไ่ ด้รบั สิง่ กระตุน้ ดังทีก่ ล่าวในหัวข้อ
ที่ 1 (การตอบสนองในระดับเซลล์บริเวณทีไ่ ด้รบั แรงทางทันตกรรม
จัดฟัน) หลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เซลล์กระดูกนัน้ ตอบสนอง
สารสื่อกลางของกระบวนการอักเสบ อย่างเช่น IL-1 ที่สามารถ
กระตุ้นเซลล์สลายกระดูกได้โดยตรง เนื่องจากการเคลื่อนตัวของ
เม็ดเลือดขาวลิวโคไซต์ (leukocyte) แล้วกระตุน้ เซลล์สร้างเส้นใย
เซลล์หลอดเลือด เซลล์สร้างกระดูก และเซลล์สลายกระดูก15,16,38,39
ดังรายละเอียดในรูปที่ 2
ระบบประสาทรับความรูส้ กึ ต่อการเคลือ่ นของฟันนัน้ ได้
รับการอธิบายเพิ่มเติมด้วยผลของปัจจัยต่าง ๆ เช่น NGF ตัวรับ
P2X340 ตัวรับ ASIC319 หรือแกน CCL2/CCR241 และอื่น ๆ โดย
ผลของ NGF จะท�ำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนเส้นประสาท ซึ่ง
เป็นเส้นประสาทที่บรรจุนิวโรเปบไทด์อยู่ และอีกปัจจัยคือตัวรับ
P2X3 ทีเ่ ป็นตัวรับส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับพยาธิสภาพทีท่ ำ� ให้เกิดการ
ปวดที่ผิดปกติ โดยกลไกของโมเลกุลที่เชื่อว่าเป็นโมเลกุลแกนคือ
ASIC3 ที่แสดงอยู่บนตัวรับเชิงกลระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันต
กรรม และแกน CCL2/CCR2 ก็ปรากฏว่าเป็นตัวกระตุน้ กลไกของ

320 J DENT ASSOC THAI VOL.68 NO.4 OCTOBER - DECEMBER 2018

การปวดทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบประสาทไตรเจมินลั นิวโรเปบไทด์ท่ี
บรรจุอยูใ่ นเซลล์ประสาททีต่ อบสนองต่อสารกระตุน้ ความเจ็บปวด42,43
3. การตอบสนองสนองของเซลล์สร้างและสลายกระดูก จาก
สารตัวกลางของระบบประสาทส่วนปลาย
กลไกหลักของการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
กระดูกเกิดจากการถูกกระตุ้นของเซลล์ที่บุอยู่บนกระดูก (bone
lining cells) ถูกกระตุน้ 44-46 โดยตัวรับบนเซลล์นนั้ สามารถกระตุน้
การเปลีย่ นแปลงกระดูก receptor activator of nuclear factor
kappa B-ligand (RANKL) หรือ RANK หรือ osteoprotegerin
(OPG)16,47–49 นั้นสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้น
ก�ำเนิดสลายกระดูกจากเลือดให้กลายเป็นเซลล์สลายกระดูก อาจ
กล่าวได้ว่า OPG สามารถควบคุมกลไกของเซลล์สร้างกระดูกโดย
การแย่งจับกับ RANKL/RANK
การให้แรงทางทันตกรรมจัดฟันที่เหมาะสม จะท�ำให้
หลอดเลือดรอบ ๆ กระดูกเบ้าฟันนัน้ ถูกบีบตัว และเกิดภาวะขาด
เลือด ภาวะขาดเลือดบริเวณนั้นท�ำให้เกิดภาวะที่เป็นกรด50,51 ซึ่ง
อนุภาคไฮโดรเจนจากภาวะความเป็นกรดนั้นสามารถเกาะกับ
ASIC3 และ TRPs ซึ่งส่งผลให้เกิดการอักเสบของระบบประสาท
(neurogenic inflammation)42,52,53 ซึง่ ท�ำให้เซลล์สร้างเส้นใยและ
เซลล์หลอดเลือดสามารถหลั่งไนตรัสออกไซด์ เพื่อกระตุ้นความ
สามารถซึมผ่านของหลอดเลือดได้54-56 การอักเสบของระบบ
ประสาทสามารถก่อตัวได้หลังการเกิดกระบวนการอักเสบ โดยมี
นิ ว โรเปบไทด์ ที่ ส ามารถกระตุ ้ น เซลล์ ส ร้ า งกระดู ก ที่ จ ะแสดง
RANKL และ M-CSF ซึง่ สามารถเกาะกับตัวรับ RANK และ c-Fms
บนเซลล์ในระยะก่อนเป็นเซลล์สร้างกระดูก20 ดังแสดงในรูปที่ 2
นอกจากนี้การอักเสบของระบบประสาทท�ำให้เกิดการ
หลั่ง SP ซึ่งสามารถกระตุ้นการเกาะของลิวโคไซต์ลงบนเซลล์
หลอดเลือดและท�ำให้เกิดการหลุดลอดออกมาของเซลล์ภมู คิ มุ้ กัน
เข้าสูเ่ นือ้ เยือ่ 57 ในขณะที่ CGRP นัน้ กระตุน้ ให้หลอดเลือดขยายตัว
โดยตรงด้วยการควบคุมกล้ามเนือ้ เรียบของหลอดเลือด โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านการกระตุน้ ของไนตรัสออกไซด์ นอกจากนี้ CGRP ยังสามารถ
ท�ำให้เซลล์ตั้งต้นก่อนเป็นเซลล์สลายกระดูก (pre-osteoclast)
สามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์สลายกระดูก ซึ่งมีผลในการป้องกันการ
สลายของกระดูกเบ้าฟันอีกด้วย43,53 ดังแสดงในรูปที่ 3 ทีอ่ าจกล่าว
ได้วา่ ระบบประสาทสามารถมีสว่ นช่วยการควบคุมเซลล์สร้างและ
เซลล์สลายกระดูกผ่านทางนิวโรเปบไทด์ แต่อย่างไรก็ตามกลไก
ความเกี่ยวข้องกันในด้านอื่นๆของระบบประสาทกับการปรับ
เปลี่ยนรูปร่างของกระดูกนั้นยังไม่ชัดเจน แต่ก็อาจสรุปจากการ
ทดลองที่ผ่านมาได้ว่า การเพิ่มขึ้นของ CGRP ก็สามารถกระตุ้น

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์สร้างกระดูก ด้วยการกระตุ้นให้มีการ
แสดงออกของ alkaline phosphatase และ osteocalcin ได้
โดยตรง หรือสามารถกระตุน้ โดยอ้อมผ่านการถูกกระตุน้ ของเซลล์
หลอดเลือดอีกทางหนึ่ง ในขณะที่ SP นั้นสามารถกระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์สร้างกระดูกและเซลล์สลายกระดูก
ได้ ผ่าน Runt-related transcription factor 2 (Runx2) และ
nuclear factor kappa B (NF-КB) ได้อีกด้วย โดยอาจสรุปภาพ
รวมตั้งแต่ที่เริ่มมีการได้รับแรงทางทันตกรรมจัดฟันจนถึงเกิดการ
ควบคุมเซลล์สร้างและสลายกระดูกได้58-60
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า CGRP สามารถกระตุ้น
การตอบสนองของกระบวนการสร้างกระดูก (osteoblastogenesis)
ในขณะที่สามารถยับยั้งกระบวนการสลายของกระดูก (osteoclastogenesis) ผ่านการส่งสัญญาณของ RANK RANKL และ
OPG โดยกระบวนการควบคุมการสร้างกระดูกก็สามารถเกิดขึ้น
โดยอ้อมผ่านการที่ CGRP เข้าไปควบคุมเซลล์หลอดเลือดด้วยการ
เพิ่มขึ้นของตัวอย่างอย่าง cAMP และประจุของแคลเซียมอีก
ด้วย58-60 ส่วนผลของ SP ต่อการกระตุ้นการตอบสนองของ
กระบวนการสร้างกระดูกก็พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับ CGRP
แต่การศึกษามักจะมุง่ เน้นไปทีก่ ารแสดงออกของเซลล์สร้างกระดูก
ผ่านกลไกของ Wnt/β-catenin โดยบางการทดลองเสนอว่าการ
แสดงออกของ RANKL จากผลของ SP นั้นเกิดขึ้น แต่ไม่มีผลถึง
ขั้นกระตุ้นกระบวนการต่างๆ ของเซลล์สลายกระดูก61,62
4. ความปวดจากการได้รับแรงทางทันตกรรมจัดฟัน
ความปวดจากการจัดฟัน นับเป็นความรู้สึกไม่น่าพึง
พอใจและนับเป็นปัญหาส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับการจัดฟัน63–65
โดยอัตราการเกิดความเจ็บปวดจากการจัดฟันด้วยเครื่องมือติด
แน่นนัน้ เกิดขึน้ ได้มากกว่าร้อยละ 70 ในกลุม่ ประชากรคอเคเซียน
และเกิดขึ้นร้อยละ 95 ของกลุ่มคนเอเชีย63 ความปวดนี้อาจ
กระทบต่อการใช้ชวี ติ ได้ทงั้ ในระดับน้อยหรือปานกลาง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
อายุ เพศ ประสบการณ์ต่อการปวด ค่าเริ่มต้นที่ท�ำให้ปวดของผู้
ป่วยแต่ละคนก็อาจต่างกัน (Pain threshold) หรือปัจจัยที่อาจ
ถูกควบคุมได้ด้วย การใช้เครื่องมือของทันตแพทย์จัดฟัน เช่น
ขนาดของแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน17,66 ก็นับเป็น อีกปัจจัยหนึ่งที่
มีผลต่อความปวด มีการศึกษาจ�ำนวนมากพบว่า อาการปวดจาก
การจัดฟันมักจะเกิดภายใน 4 ชั่วโมงหลังการได้รับแรงทางทันต
กรรมจัดฟัน และความปวดจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อผ่านไปแล้ว 24
ชั่วโมง และจะค่อยๆลดลงในวันที่ 5 ถึง 7 จนกลับคืนสู่สภาวะ
ปกติหลัง 4 สัปดาห์ไปแล้ว65,67,68
ในแง่พฤติกรรม การปวดฟันนั้นเป็นกลไกส�ำคัญในการ
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ปกป้องตนเองจากสิง่ อันตราย53 แต่สำ� หรับการศึกษาในระดับเซลล์
แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของระบบประสาทส่วนปลายด้วย
การหลัง่ นิวโรเปบไทด์นนั้ เป็นกลไกอัตโนมัติ ทีท่ ำ� ให้ระบบประสาท
เป็นเสมือนตัวกลางในการสื่อถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่ง
หลายการทดลองได้ชใี้ ห้เห็นถึงการท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ สารสือ่ ประสาท
และสารตัวกลาง ในระบบภูมคิ มุ้ กันของนิวโรเปบไทด์69-71 อีกทั้ง
เนื่องจากระบบประสาทมีความหลากหลายในการรับ สิ่งกระตุ้น
ภายนอก และพบได้อย่างหนาแน่นในบริเวณเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่
เกี่ยวข้องกับฟัน72 ท�ำให้น�ำมาซึ่งหลักคิดที่ว่า ระบบประสาทอาจ
ท�ำงานทีห่ ลากหลายมากกว่าการท�ำหน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ ทีอ่ าจจะส่ง
ผลในการควบคุมการเคลือ่ นของฟันในทางทันตกรรมจัดฟันได้อกี
ด้วย
ก่อนจะอธิบายถึงหน้าที่อื่นของระบบประสาทต่อการ
เคลือ่ นของฟันทางทันตกรรมจัดฟัน ขอกล่าวถึงบทบาทส�ำคัญของ
ระบบประสาท คือ การรับความรู้สึกเจ็บปวดในฟัน กล่าวคือ การ
ปวดฟันอาจแบ่งได้เป็น 3 ทฤษฎี64 คือ
1 การเหนี่ยวน�ำโดยตรงต่อเส้นประสาท
2 ทฤษฎีการเคลื่อนของของเหลวในท่อเนื้อฟัน
3 ทฤษฎีการเหนี่ยวน�ำเซลล์สร้างเนื้อฟัน
ทฤษฎีแรก คือ การเหนีย่ วน�ำโดยตรงต่อเส้นประสาทซึง่
เชือ่ ว่าเกิดจากการเหนีย่ วน�ำเส้นประสาท ทีม่ ปี ลายยืน่ เข้ามาในชัน้
เนื้อฟัน ซึ่งท�ำให้เกิดการกระตุ้นต่อไปยังเซลล์ประสาทโดยตรง
ตามรูปที่ 4A และเพราะระบบประสาทในฟันนั้นหนาแน่นมาก
โดยมีส่วนต้นมาจากปมประสาทไตรเจมินัล โดยที่ปลายประสาท
ในเนื้อเยื่อในประกอบด้วย 70-90 % ของเส้นใยซี (C fibers)74,75
ซึ่งเป็นเส้นประสาทแบบไม่มีปลอกไมอีลิน (unmyelinated
fiber) ซึ่งมีหน้าที่ส่งความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บแบบตื้อ ๆ
(dull dental pain)76 ส�ำหรับส่วนทีเ่ หลือก็จะเป็นเส้นใยเอเดลต้า
(Aδ fibers) ซึง่ เป็นเส้นประสาทแบบมีปลอกไมอีลนิ (myelinated
fiber) ซึ่งมีหน้าที่ส่งความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บแบบแหลม
และแรง (sharp dental pain)77 แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ไม่ได้
เป็นที่เชื่อถือเหมือนทฤษฎีอื่น เนื่องจากในกระบวนการสร้างของ
ระบบประสาทภายในเนื้อฟันนั้น (intratubular nerves)77 ไม่ได้
เกิดขึน้ พร้อมกับการสร้างของระบบประสาทรับความรูส้ กึ ส่วนอืน่
จึงมีความเชื่อหลายส่วนที่กล่าวว่าประสาทภายในเนื้อฟันจะท�ำ
หน้าที่ต่างจากระบบประสาทรับความรู้สึกส่วนอื่น
ทฤษฎีที่สอง คือ ทฤษฎีการเคลื่อนของสารน�้ำ  โดย

ทฤษฎีนี้น�ำเสนอขึ้นครั้งแรกโดย Brannstorm ในปี 1964 ซึ่งพูด
ถึงการเคลื่อนเข้าออกของสารน�้ำในท่อในเนื้อฟันซึ่งเชื่อมต่อกัน
ระหว่างเนือ้ ฟันและ เนือ้ เยือ่ ใน ตัวกระตุน้ ภายนอกอย่างอุณหภูมิ
สารเคมี ความเปลี่ ย นแปลงทางกลที่ ท� ำ ให้ มี ก ารเคลื่ อ นของ
ของเหลว แล้วกระตุน้ ต่อไปยังปลายประสาทภายในท่อในเนือ้ ฟัน
ดังแสดงในรูปที่ 4B
ทฤษฎีทสี่ าม คือ ทฤษฎีการเหนีย่ วน�ำเซลล์สร้างเนือ้ ฟัน
(odontoblast) ในทฤษฎีนเี้ ซลล์สร้างเนือ้ ฟันจะเป็นเหมือนหน่วย
รับความรูส้ กึ ปวด และเหนีย่ วน�ำกระแสประสาทไปยังเส้นประสาท
ผ่านช่องไซแนป (synaptic gaps) ดังแสดงในรูปที่ 4C แต่อย่างไร
ก็ตาม การจะกล่าวว่าเซลล์สร้างเนือ้ ฟันจะท�ำหน้าทีเ่ หมือนหน่วย
รับความรู้สึกปวดนั้น ก็ยังไม่มีความชัดเจน77
โดยการจ�ำแนกความเจ็บปวดในทางทันตกรรมจัดฟัน
อาจจ�ำแนกได้ตาม Burstone ในปี 1962 ทีไ่ ด้จำ� แนกการปวดจาก
ทันตกรรมจัดฟันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกแบ่งตามความ
สัมพันธ์ของแรงเคลือ่ นและระดับความปวด และกลุม่ ทีส่ องก็แบ่ง
ตามระยะเริ่มต้นของการปวด (onset time)66,78 โดยระดับความ
ปวดอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับแรก เป็นระดับต�่ำจนผู้ป่วยอาจไม่รู้สึก จนกว่า
จะมีการใช้เครื่องมืออย่างการดันหรือให้แรงโดยตรงกับฟัน
2. ระดับทีส่ อง ความปวดนีเ้ ป็นระดับอ่อนถึงกลาง อาจ
แสดงออกมาในลักษณะความไม่สบายในระหว่างการบดเคีย้ วหรือ
การเคี้ยวที่หนัก ซึ่งมักจะมีอาการปวดเป็นช่วงสัปดาห์หลังการให้
แรง ซึ่งผู้ป่วยมักจะเคี้ยวอาหารปกติได้ในระดับความปวดนี้
3. ระดับที่สาม ความปวดที่เป็นระดับที่สูงจนอาจไม่
สามารถบดเคี้ยวอาหารทั่วไปได้
กลุ ่ ม ถั ด มาก็ แ บ่ ง ตามระยะเริ่ ม ต้ น ของการปวด ซึ่ ง
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน (immediate
phase) หรือระยะหน่วง (delayed phase)

บทสรุป
เนื่องจากกระบวนการสร้างกระดูกหรือกระบวนการ
สลายกระดูกเกิดขึ้นผ่านแกน RANK/RANKL และ OPG ซึ่งมีทั้ง
นิวโรเปบไทด์และสารสื่อกลางการอักเสบ ท�ำให้เห็นถึงบทบาท
ของระบบประสาท นอกจากเพียงการรับความรู้สึก และในการ
ทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้ท�ำให้เห็นถึงบทบาทของการอักเสบใน
ระบบประสาทที่อาจช่วยอธิบายให้เห็นภาพกว้างขึ้นของการ
เคลื่อนฟันทางทันตกรรมในระดับเซลล์อีกด้วย
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รูปที่ 1

แผนภาพการตอบสนองของเซลล์ต่อแรงทางทันตกรรมจัดฟัน แสดงล�ำดับการตอบสนองของเซลล์ในบริเวณที่ได้รับแรงทางทันตกรรมจัดฟันตั้งแต่
การมีภาวะขาดออกซิเจนและเกิดแรงเค้นลงบนเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์หลอดเลือด
Figure 1 Biological response to orthodontic force. This diagram depicts the cascade of orthodontic force to the local response of
fibroblasts and endothelial cells.
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รูปที่ 2

ภาพรวมการแสดงออกของเซลล์และสารตัวกลางในกระบวนการอักเสบของเส้นประสาทสู่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระดูก แสดงภาพประกอบเมื่อฟันได้รับ
แรงทางทันตกรรมจัดฟัน เนื้อเยื่อและเส้นเลือดรอบ ๆ กระดูกเบ้าฟันจะโดนกดทับ เกิดภาวะขาดเลือดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งภาวะขาดออกซิเจนในบริเวณนั้นจะ
เกิดภาวะที่สูงขึ้นของอนุภาคไฮโดรเจน  ซึ่งสามารถจับได้โดยตรงกับ ตัวรับ ASIC3 และ TRPs ซึ่งมีผลให้เกิดการอักเสบ ในขณะที่เซลล์เกี่ยวเนื่องรอบรากฟัน
อย่างเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์หลอดเลือดก็สามารถหลัง่ ไนตรัสออกไซด์ซงึ่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการผ่านเข้าออกจากหลอดเลือดของเซลล์ภมู คิ มุ้ กันได้ และ
การมีปลายประสาทอักเสบก็ยงิ่ ส่งผลให้ภาพรวมของกระบวนการอักเสบเกิดมากขึน้ ในขณะทีน่ วิ โรเปบไทด์กก็ ระตุน้ สารสือ่ กลางในกระบวนการอักเสบเพือ่ กระตุน้
เซลล์สร้างกระดูกผ่านการแสดงออกของ RANKL และ M-CSF ที่จะเป็นตัวกลางในการจับกับ RANK และ c-Fms บนเซลล์สลายกระดูกให้มีการพัฒนาได้อย่าง
เต็มที่อีกด้วย
Figure 2 Overall picture of the cellular and molecular events during the neuronal inflammation and bone remodeling. This figure
describes the downstream effects of orthodontic tooth movement. The local tissue and vessels in dental socket are
compressed that subsequently squeeze PDL and causes the local ischemia. The acidosis accumulates hydrogen ions which directly
bind to ASIC3 and TRPs to induce inflammatory processes. The paradental connective tissue such as fibroblasts and endothelial cells
are stimulated to release nitrous oxide. Therefore, immune cells could penetrate through the injury sites; combined with the neuronal
inflammation that release neuropeptides. These neuropeptides could act as the mediators for bone remodeling processes via RANKL and
M-CSF to bind with RANK and c-Fms on the osteoclast maturation processes.
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รูปที่ 3

แผนภาพการตอบสนองของระบบประสาทส่วนปลายต่อการได้รับแรงทางทันตกรรมจัดฟัน แสดงกลไกการถูกกระตุ้นของเซลล์ประสาทผ่านกลไก
อัตโนมัติของระบบประสาทส่วนปลาย ซึ่งการตอบสนองของเซลล์จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของสารตัวกลางเช่นนิวโรเปบไทด์ CGRP และ SP ซึ่ง
สามารถควบคุมการท�ำงานของทั้งเซลล์สร้างและสลายกระดูก
Figure 3 Neuronal response to orthodontic force in peripheral levels. This diagram depicts the neurogenic inflammation that releases
neuropeptides. Then, these could regulate osteoblast and osteoclast activities.

รูปที่ 4

ทฤษฎีการเหนีย่ วน�ำความเจ็บปวดในฟันบริเวณเนือ้ ฟันและเนือ้ เยือ่ ใน แสดงภาพประกอบทฤษฎีในการอธิบายความปวดของฟัน 1. การเหนีย่ วน�ำโดยตรงต่อเส้น
ประสาท ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการเหนี่ยวน�ำของเส้นประสาท ที่มีปลายยื่นเข้ามาในชั้นเนื้อฟัน จึงท�ำให้เกิดการกระตุ้นต่อไปยังเซลล์ประสาทโดยตรงเมื่อมีสิ่งกระตุ้น
2. ทฤษฎีการเคลื่อนของของเหลวในท่อเนื้อฟัน ซึ่งอธิบายว่าการเคลื่อนเข้าออกของสารน�้ำในท่อในเนื้อฟันที่เชื่อมต่อกันระหว่างเนื้อฟันและเนื้อเยื่อใน ที่ท�ำให้มี
การเคลื่อนของของเหลว แล้วจึงกระตุ้นต่อไปยังปลายประสาทภายในท่อในเนื้อฟัน และ 3. ทฤษฎีการเหนี่ยวน�ำเซลล์สร้างเนื้อฟัน ที่อธิบายว่าเซลล์สร้างเนื้อฟัน
จะท�ำหน้าทีเ่ สมือนหน่วยรับความรูส้ กึ ปวด ทีส่ ามารถเหนีย่ วน�ำกระแสประสาทผ่านช่องไซแนปไปยังเส้นประสาทได้  แล้วเกิดการน�ำกระแสประสาทรับความรูส้ กึ
ต่อไปยังส่วนรับความรู้สึกที่สูงขึ้นไปในระบบประสาทส่วนกลาง
Figure 4 Dentin-pulp complex neural sensitization theories. This figure depicts 3 theories of dental pain inductions; (1) Neural theory describes
the direct activation of noxious stimuli onto the local neural fibers. (2) Hydrodynamic theory described by the movements of dentinal
fluid then activates the local nerve fibers. (3) Odontoblast transducer theory defines odontoblast cells as an inducer that functions
as neuronal cells to transduce the signals to the nearby neural fibers to central nervous system.
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บทคัดย่อ
นมแม่ยังคงเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับทารกแรกเกิดโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก ในนมแม่มีส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็น
ภูมคิ มุ้ กันและโปรตีนทีพ่ บว่ามีสว่ นช่วยในการขัดขวางหรือยับยัง้ การยึดติดและเกาะกลุม่ ของเชือ้ แบคทีเรียบนผิวฟัน แต่กม็ นี ำ�้ ตาลแลคโตสที่
เป็นน�ำ้ ตาลชนิดหลักในนมแม่ซงึ่ เชือ้ สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์สามารถน�ำไปย่อยสลายให้เกิดเป็นกรดในคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้ หลายงานวิจยั
ได้พยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานนมแม่กบั การเกิดโรคฟันผุ โดยการศึกษาในระยะหลังจะมุง่ เน้นการหาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมในการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุ จากผลการศึกษาที่ได้พบว่ามีความแตกต่างกันไปขึ้นกับเกณฑ์การตรวจ
โรคฟันผุ ช่วงอายุของเด็กที่ทำ� การศึกษา การแบ่งกลุม่ ของพฤติกรรมในการรับประทานนมแม่ รวมทัง้ ปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิด
โรคฟันผุทแี่ ต่ละการศึกษาน�ำมาวิเคราะห์รว่ ม จึงท�ำให้ปจั จุบนั ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปทีแ่ น่ชดั ได้ บางการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุ บางการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์นี้ ในขณะที่บางการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการรับประทาน
นมแม่กลับให้ผลช่วยในการป้องกันโรคฟันผุ ดังนั้นบทความปริทัศน์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
รับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทันตแพทย์และบุคลการทางการแพทย์อื่น ๆ ในการ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปกครองเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: นมแม่, พฤติกรรมในการรับประทานนมแม่, โรคฟันผุ

Abstract
Human breast milk is still the best nutritional source for the baby especially in the first year of life. Human
breast milk is composed of immunologic compounds and proteins that were shown to interfere and inhibit bacterial
adhesion and colonization. However, it also contains lactose, the main sugar in the human breast milk, that
Streptococcus mutans can utilize and produce acid in dental plaque. Many studies have tried to find the relationship
between breastfeeding and dental caries. In last decades, breastfeeding behaviors and dental caries have been
studied extensively. The results often varied depending on the criteria used for oral examination, ages of the children
studied, definitions of breastfeeding patterns and other confounding factors included in each studies. Some studies
found a relationship between breastfeeding and dental caries, some studies failed to find the relationship, while
some studies found the protective effects against dental caries from breastfeeding. So far, the relationship between
breastfeeding and dental caries is still inconclusive. Thus, the objective of this review article is to present the
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relationship of breastfeeding behaviors on early childhood caries which have been studied. Hopefully, this study
would be helpful for dentists or other health professionals to recommend parents to develop a good oral health
for their children.
Keywords: Breast milk, Breastfeeding behaviors, Dental caries
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บทนำ�
นมแม่จัดว่าเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับทารกโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงขวบปีแรก โดยจากผลการส�ำรวจทางระบาด
วิทยาพบว่าเด็กที่ได้รับประทานนมแม่จะมีสุขภาพแข็งแรงกว่า
ประกอบกับมีพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับ
ประทานนมแม่ นอกจากนัน้ ยังพบว่าเด็กทารกทีไ่ ด้รบั ประทานนม
แม่จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน1รวมทั้งโรคต่าง ๆ
อันได้แก่ โรคหูอักเสบชั้นกลาง โรคหอบหืด โรคที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหารและโรคผิวหนังเป็นต้น 2,3 องค์การอนามัยโลก
(World Health Organization) จึงได้แนะน�ำให้เด็กทารกแรกเกิด
รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนและ
ให้รบั ประทานร่วมกับการให้อาหารเสริมอืน่ ๆ ต่อเนือ่ งจนถึงอายุ
2 ปีเป็นอย่างน้อย4
ปัจจุบนั ยังคงเป็นทีถ่ กเถียงกันว่าการรับประทานนมแม่
ท�ำให้เกิดโรคฟันผุหรือไม่เนื่องจากในนมแม่มีส่วนประกอบที่ช่วย
ลดการยึดติด (adhesion) และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) ซึง่ พบว่า
มีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ5,6 แต่ในขณะเดียวกันก็มี
น�้ำตาลแลคโตส (lactose) ที่แบคทีเรีย (bacteria) สามารถน�ำไป
ย่อยท�ำให้เกิดกรด7และท�ำให้เกิดโรคฟันผุได้เช่นกัน8
อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากการเกิดโรคฟันผุตอ้ งอาศัยหลาย
ปัจจัยร่วมกัน ดังนั้นการศึกษาผลของการรับประทานนมแม่กับ
การเกิดโรคฟันผุในระยะหลังจึงไม่ได้เน้นที่ตัวนมแม่เพียงอย่าง

เดียวแต่จะศึกษาถึงปัจจัยหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุ โดยปัจจัยที่มี
ผูศ้ กึ ษากันอย่างกว้างขวางได้แก่ ความถีใ่ นการรับประทานนมแม่
ระยะเวลาในการรับประทานนมแม่ การรับประทานนมแม่ในช่วง
กลางคืน และการรับประทานนมจากเต้าหรือจากขวด เป็นต้น ซึง่
ผลการศึกษาที่ได้พบว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา
ดังนัน้ บทความปริทศั น์นจี้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานนมแม่กับการเกิด
โรคฟันผุ โดยเน้นปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในการรับประทานนม
แม่ดังที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งส่วนประกอบในนมแม่ที่มีผลหรือมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
ส่วนประกอบในนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุ
นมแม่ประกอบด้วยสารอาหารมากมายหลายชนิดที่
จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก โดยส่วนประกอบหลักในนม
แม่แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนทีเ่ ป็นสารอาหาร ได้แก่
ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน (vitamin) และแร่ธาตุตา่ ง ๆ
ส่วนที่สองคือ ส่วนที่เป็นภูมิคุ้มกัน ได้แก่ เม็ดเลือดขาว ไลโซไซม์
(lysozyme) แลคโตเฟอริน (lactoferrin) แอลฟา แลคตัลบูมิน
(alfa lactalbumin) เป็นต้น9 มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่านมแม่
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ เนื่ อ งจากในนมแม่ มี ส าร
ภูมิคุ้มกันที่ช่วยยับยั้งการเกาะกลุ่ม (colonization) ของเชื้อ
แบคทีเรียโดยเฉพาะเชือ้ สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ (Streptococcus

330 J DENT ASSOC THAI VOL.68 NO.4 OCTOBER - DECEMBER 2018

mutans)5 และมีโปรตีนเคซีน (casein) ทีช่ ว่ ยยับยัง้ การยึดติดของ
เชื้อแบคทีเรียบนผิวฟัน นอกจากนั้นยังมีส่วนไขมันที่ช่วยลดการ
เกาะติดของอาหารกับผิวฟันอีกด้วย6,10 อย่างไรก็ตามในนมแม่มี
น�้ำตาลแลคโตส ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักที่อยู่ในนมแม่ โดยพบ
ปริมาณร้อยละ 6.9 – 7.2 ของนมแม่ทงั้ หมด7 น�ำ้ ตาลแลคโตสเป็น
น�้ ำ ตาลโมเลกุ ล คู ่ ร ะหว่ า งกลู โ คส (glucose) กั บ กาแลคโตส
(galactose) จากการศึกษาปริมาณน�้ำตาลแลคโตสเปรียบเทียบ
ระหว่างนมมนุษย์กบั นมของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมชนิดอืน่ ๆ พบว่า
นมมนุษย์มีปริมาณน�้ำตาลแลคโตสสูงที่สุด เนื่องจากสมองของ
มนุษย์มีความต้องการในการใช้พลังงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง11
นอกจากนั้นยังพบว่าในขณะที่สารประกอบอื่น ๆ ในนมแม่มีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามระยะเวลาของการให้นมเพือ่ ปรับให้เหมาะสม
กับความต้องการของทารกในแต่ละช่วงอายุ แต่ปริมาณของ
น�้ำตาลแลคโตสจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงและค่อนข้างคงที่ใน
แม่แต่ละคนตลอดระยะเวลาการให้นมอีกด้วย12 ปริมาณน�้ำตาล
แลคโตสในนมแม่ตั้งแต่แรกคลอดจนถึงระยะ 8 เดือนของการให้
นมเฉลี่ยเท่ากับ 7.1 กรัมต่อเดซิลิตร13 โดยแม่ที่มีปริมาณน�้ำนม
มากจะมีปริมาณน�ำ้ ตาลแลคโตสสูงกว่าแม่ทมี่ ปี ริมาณน�ำ้ นมน้อยกว่า14
เมือ่ พิจารณาถึงความสามารถของน�ำ้ ตาลแลคโตสในการ
ก่อให้เกิดโรคฟันผุจะพบว่าน�ำ้ ตาลแลคโตสมีความหวานเพียงร้อยละ
15 เมื่อเปรียบเทียบกับน�้ำตาลซูโครส (sucrose)8 และมีความ
สามารถในการท�ำให้เกิดโรคฟันผุได้นอ้ ยกว่าน�ำ้ ตาลกลูโคส น�ำ้ ตาล
ฟรุคโตส (fructose) และน�ำ้ ตาลซูโครส15,16 ถึงแม้จะพบว่าน�ำ้ ตาล
แลคโตสไม่ใช่แหล่งพลังงานหลักส�ำหรับเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส
มิวแทนส์17 แต่เมือ่ ให้เชือ้ ได้มโี อกาสสัมผัสกับน�ำ้ ตาลแลคโตสหลาย ๆ
ครั้ง เชื้อก็จะสามารถปรับตัวน�ำน�้ำตาลแลคโตสมาใช้และย่อย
สลายให้กลายเป็นกรดได้เช่นกัน8 จากการศึกษาพบว่าเมือ่ ให้กลุม่
ตัวอย่างบ้วนสารละลายน�้ำตาลแลคโตสความเข้มข้นร้อยละ 10
เป็นเวลา 2 นาทีวันละ 6 ครั้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ในคราบจุลินทรีย์มีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนเริ่มการทดลอง18 เช่นเดียวกับการศึกษา
ทีท่ ำ� การเพาะเลีย้ งเชือ้ สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ในนมแม่ทงั้ หมด
15 รอบ รอบละ 11 ชั่วโมงและค�ำนวณอัตราการผลิตกรดในช่วง
ทีม่ กี ารลดลงของค่าความเป็นกรด-ด่างของเชือ้ มากทีส่ ดุ พบว่า เชือ้
สเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์สามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การผลิตกรดให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าค่าวิกฤตของเคลือบฟันได้ไว
ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญหลังจากสิน้ สุดการทดลอง19 ดังนัน้ ยิง่ ให้โอกาส
เชื้อแบคทีเรียในการสัมผัสกับน�้ำตาลแลคโตสมากเท่าใด เชื้อก็จะ
สามารถปรับตัวในการน�ำน�้ำตาลแลคโตสมาย่อยสลายให้กลาย
เป็นกรดได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบส่วน

ประกอบระหว่างนมแม่กับนมวัวจะพบว่าในนมแม่มีปริมาณ
น�้ำตาลแลคโตส มากกว่าในนมวัวถึง 2 เท่านอกจากนั้นยังมี
ปริมาณแคลเซียม (calcium) ฟอสฟอรัส (phosphorus) และ
โปรตีนที่ต�่ำกว่านมวัวอีกด้วย จากการศึกษาเปรียบเทียบความ
สามารถในการท�ำให้เกิดโรคฟันผุระหว่างนมแม่และนมวัวจึงพบ
ว่านมแม่มีความสามารถในการท�ำให้เกิดโรคฟันผุมากกว่านมวัว
รวมทั้งท�ำให้ค่าความเป็นกรดด่างต�่ำกว่าจึงท�ำให้ผิวเคลือบฟันมี
การละลายและนิ่มมากกว่านมวัว20,21
ความถี่ของการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุ
หนึ่งในปัจจัยส�ำคัญของการเกิดโรคฟันผุ คือ ความถี่ที่
ผิวฟันมีโอกาสสัมผัสกับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ยิ่งเพิ่ม
ความถีก่ จ็ ะยิง่ ท�ำให้ผวิ ฟันมีโอกาสเสียสมดุลแร่ธาตุนำ� ไปสูก่ ารสูญเสีย
แร่ธาตุและท�ำให้เกิดโรคฟันผุได้ในทีส่ ดุ 22,23 มีการศึกษาในเด็กอายุ
4 ปีทแี่ สดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของความถีใ่ นการรับประทานนม
แม่หรือการรับประทานนมแม่ได้บ่อยตามต้องการกับการเกิดโรค
ฟันผุว่าการรับประทานนมแม่มากกว่า 7 ครั้งต่อวันในช่วงขวบปี
แรกจะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุเมือ่ เปรียบเทียบกับเด็ก
ที่รับประทานนมแม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวันอย่างมีนัยส�ำคัญ24 และ
ยังพบว่าในเด็กอายุ 38 เดือนทีร่ บั ประทานนมแม่ยาวนานกว่า 24
เดือนจะมีสภาวะโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้นถ้ารับประทานนมแม่ด้วย
ความถี่มากกว่า 4 ครั้งต่อวัน โดยไม่พบว่ากลุ่มที่รับประทานนม
แม่ด้วยความถี่น้อยกว่านั้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ25
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาความถี่ในการรับประทานนม
แม่ในช่วงกลางคืนพบว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุจะเพิ่ม
มากขึน้ ตามความถีข่ องการรับประทานนมแม่ในช่วงกลางคืนไม่วา่
จะเป็นการให้นมจากเต้า ขวดนมหรือแก้วหัดดื่มก็ตาม26 โดยพบ
ว่าเด็กที่มีการรับประทานนมแม่เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 12
เดือนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการรับ
ประทานนมแม่ในตอนกลางคืนหรือรับประทานนมแม่ดว้ ยความถี่
สู ง 27 และยั ง พบว่ า ในเด็ ก ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25-30 เดื อ นที่ มี
ประวัติการรับประทานนมแม่ช่วงกลางคืนมากกว่า 2 ครั้งจะมี
สภาวะโรคฟันผุมากกว่าเด็กทีร่ บั ประทานนมแม่ชว่ งกลางคืนน้อย
กว่านั้นอย่างมีนัยส�ำคัญ23 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในเด็กที่
มีอายุน้อยกว่า 3 ปีว่าร้อยละ 66 ของเด็กที่มีฟันหน้าบนผุมักมี
ประวัติการรับประทานนมแม่ในช่วงกลางคืนมากกว่า 3 ครั้งขึ้น
ไป28 อย่างไรก็ตามมีการศึกษาทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความถี่
ในการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กอายุต�่ำกว่า 1
ปีหากไม่มีการหลับคาเต้าร่วมด้วยและยังพบว่าความถี่ในการรับ
ประทานนมแม่ในช่วงกลางวันไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคฟัน
ผุอีกด้วย23 ดังนั้นอาจสรุปจากผลการศึกษาต่าง ๆ ได้ว่ายิ่งให้ผิว
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ฟันได้มีโอกาสสัมผัสกับนมแม่ด้วยความถี่มากเท่าใดก็ยิ่งเพิ่ม
โอกาสของการเกิดโรคฟันผุมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงกลางคืนที่มีอัตราการไหลของน�้ำลายลดลง จะยิ่งเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาในการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุ
ระยะเวลาในการรับประทานนมแม่กบั การเกิดโรคฟันผุ
นับเป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ ผี ทู้ ำ� การศึกษากันอย่างกว้างขวางและยัง
คงหาข้อสรุปไม่ได้อย่างชัดเจน เนือ่ งจากการก�ำหนดระยะเวลาใน
การรับประทานนมและลักษณะพฤติกรรมการให้นมทีแ่ ตกต่างกัน
ไปในแต่ละการศึกษา โดยมีท้ังการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าระยะ
เวลาในการรับประทานนมแม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ
และการศึกษาที่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ นอกจากนั้นยังมีบางการ
ศึกษาทีพ่ บว่าการรับประทานนมแม่ในช่วงระยะเวลาหนึง่ กลับให้
ผลช่วยป้องกันการเกิดโรคฟันผุได้อีกด้วย
หลายการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ระยะเวลาในการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุว่าการรับ
ประทานนมแม่เป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดโรคฟันผุเพิ่มมาก
ขึ้น โดยพบว่าในเด็กอายุ 4 ปีที่มีประวัติการรับประทานนมแม่
ยาวนานกว่า 12 เดือนจะส่งผลให้เกิดโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้น24 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 18 เดือนถึง 3 ปี ที่
พบว่าเด็กทีร่ บั ประทานนมแม่เป็นระยะเวลานานกว่า 18 เดือนจะ
มีสภาวะโรคฟันผุมากกว่าเด็กทีเ่ ลิกรับประทานนมแม่กอ่ นหน้านัน้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต29,30
ิ และเมื่อเปรียบเทียบสภาวะโรคฟัน
ผุในเด็กอายุ 5 ปีระหว่างเด็กที่มีประวัติการรับประทานนมแม่
ตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไปและเด็กที่รับประทานนมแม่น้อยกว่า 12
เดือนพบว่ากลุม่ ทีร่ บั ประทานนมแม่เป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 24 เดือน
ขึ้นไปมีสภาวะโรคฟันผุมากกว่าเด็กที่รับประทานนมแม่น้อยกว่า
12 เดือนประมาณ 2.4 เท่า31
อย่างไรก็ตามมีการศึกษาทีพ่ บว่าการรับประทานนมแม่
กลับมีผลช่วยในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ โดยเมือ่ ศึกษาในเด็ก
ที่มีอายุระหว่าง 2-4 ปีเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เคยได้รับ
ประทานนมแม่ในช่วงขวบปีแรกกับกลุ่มที่ไม่เคยได้ รับประทาน
นมแม่เลยจะพบว่ากลุ่มที่เคยได้รับประทานนมแม่ในช่วงขวบปี
แรกจะมีโรคฟันผุนอ้ ยกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ32 และพบว่าอุบตั กิ ารณ์
และความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุจะลดลงตามระยะเวลาของ
การรับประทานนมแม่ทนี่ านขึน้ ในช่วงขวบปีแรกอีกด้วยเมือ่ ศึกษา
ในเด็กอายุ 4-5 ปี33 เช่นเดียวกับการศึกษาในเด็กอายุระหว่าง 3-4
ปีที่พบว่าเด็กที่ได้รับประทานนมแม่เป็นระยะเวลานาน 6-11
เดือนมีสภาวะโรคฟันผุนอ้ ยกว่าเด็กทีไ่ ด้รบั ประทานนมแม่นอ้ ยกว่า
6 เดือนถึงร้อยละ 5534 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ตรวจฟันเมื่อ

เด็กอายุได้ 5 และ 9 ปีที่พบว่าเด็กที่มีประวัติการรับประทานนม
แม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนจะมีสภาวะโรคฟันผุมากกว่าเด็กทีร่ บั ประทาน
นมแม่มากกว่า 6 เดือน35 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบและการวิเคราะห์อภิมานในปี 2015 สรุปว่าการรับประทาน
นมแม่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนจะช่วยลดความเสี่ยงใน
การเกิดโรคฟันผุเมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กทีไ่ ม่ได้รบั ประทานนมแม่
เลย ในขณะที่การรับประทานนมแม่เป็นระยะเวลายาวนานกว่า
12 เดือนขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุมากขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการรับประทานนมแม่ในช่วงกลางคืนหรือรับ
ประทานนมแม่ด้วยความถี่สูงร่วมด้วย2
ดังนัน้ การรับประทานนมแม่ทรี่ ะยะเวลาหนึง่ โดยเฉพาะ
ในช่วงขวบปีแรกน่าจะมีผลในการป้องกันหรือท�ำให้เกิดโรคฟันผุ
น้อยกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการทีไ่ ม่ได้รบั ประทานนมแม่เลย ทัง้ นี้
อาจเนือ่ งมาจากเด็กทีไ่ ม่ได้รบั ประทานนมแม่เลยหรือเด็กทีเ่ ลิกรับ
ประทานนมแม่ก่อนขวบปีแรกมักเปลี่ยนไปรับประทานนมจาก
ขวดแทน จึงอาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุเพิม่ มาก
ขึ้นทั้งจากการหลับคาขวดนมรวมทั้งการได้รับน�้ำตาลจากนมผง
ส�ำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่าร้อยละ
99.1 ของเด็กที่เลิกรับประทานนมแม่ก่อน 6 เดือนจะเปลี่ยนมา
รับประทานนมจากขวดแทน34 ในขณะที่ในเด็กส่วนใหญ่เมื่ออายุ
12 เดือนขึน้ ไปแล้ว ถ้าไม่ได้รบั ประทานนมแม่ มักจะเปลีย่ นมารับ
ประทานนมวัวแทนซึง่ มีปริมาณน�ำ้ ตาลแลคโตสน้อยกว่าในนมแม่
ประมาณครึ่งหนึ่ง27 ประกอบกับในกลุ่มที่รับประทานนมแม่เป็น
ระยะเวลานานมักจะมีการรับประทานนมในช่วงกลางดึก36 รวม
ทั้งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานบ่อยกว่าเด็กที่รับ
ประทานนมแม่ เ ป็ น ระยะเวลาน้ อ ยกว่ า อี ก ด้ ว ย 37,38 และเมื่อ
พิ จ ารณาถึ ง ระดั บ แร่ ธ าตุ แ ละโปรตี น ในนมแม่ ที่ มี ส ่ ว นในการ
ป้องกันโรคฟันผุได้แก่ แคลเซียม ฟอสเฟต แลคตัลบูมนิ และเคซีน
พบว่าจะมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาของการให้นมที่
นานขึน้ 39,40 ดังนัน้ จากปัจจัยต่าง ๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีจ้ งึ อาจเป็น
สาเหตุทที่ ำ� ให้กลุม่ ทีร่ บั ประทานนมแม่เป็นระยะเวลานานกว่า 12
เดือนมีสภาวะโรคฟันผุมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่รับ
ประทานนมแม่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน
การรับประทานนมแม่ช่วงกลางคืนและการหลับคาเต้ากับการ
เกิดโรคฟันผุ
การรับประทานนมแม่ในช่วงกลางคืนนับเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยหลักที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ การศึกษา
ส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานนม
แม่ในช่วงกลางคืนและการหลับคาเต้ากับการเกิดโรคฟันผุ23,24,41
โดยพบว่าในเด็กที่มีอายุระหว่าง 25-30 เดือนที่มีประวัติการรับ
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ประทานนมแม่ชว่ งกลางคืนมากกว่า 2 ครัง้ จะมีโอกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคฟันผุมากถึง 35 เท่าและถ้าใช้เวลาในการรับประทานนม
แม่ในแต่ละครั้งมากกว่า 15 นาทีจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดโรค
ฟันผุมากถึง 100 เท่า อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่พบว่าการรับ
ประทานนมแม่ในช่วงกลางวันมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคฟันผุ23
นอกจากนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และการวิเคราะห์อภิมานในปี 2015 แสดงให้เห็นว่าเด็กที่รับ
ประทานนมแม่เป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือนหากรับประทาน
นมแม่ในช่วงกลางคืนจะยิง่ ท�ำให้เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟัน
ผุมากขึ้นถึง 7 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับประทานนม
แม่ในช่วงกลางคืน27 และถ้ามีการหลับคาเต้าร่วมด้วยก็จะยิ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุมากขึ้นไปอีก โดยจากการศึกษาใน
เด็กอายุระหว่าง 3-4 ปีพบว่ายิ่งเคยมีประวัติการหลับคาเต้าหรือ
หลับคาขวดบ่อยเท่าใดก็ยิ่งมีสภาวะการเกิดโรคฟันผุมากขึ้น
เท่านัน้ 34 จากการศึกษาพบว่าการให้ลกู ดูดนมหลับคาเต้าไม่วา่ จะ
เป็นช่วงกลางคืนหรือตอนกลางวันทีน่ อนหลับเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ
ต่ า งก็ พ บว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ไ ด้ เช่ น กั น 42
นอกจากนัน้ ยังพบว่าแม่ทใี่ ห้นมจากเต้าแก่ลกู ในช่วงกลางคืนมีแนว
โน้มที่จะนอนหลับไปพร้อมกับลูกมากกว่าแม่ที่ให้นมจากขวดแก่
ทารก43 ดังนั้นจึงอาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการหลับคาเต้าและการ
ตื่นมาให้นมกลางดึกมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าร้อยละ 90 ของเด็กอายุ
น้อยกว่า 3 ปีที่มีฟันหน้าบนผุมักมีประวัติของการรับประทานนม
จากเต้าในช่วงกลางคืน28
ดังนั้นจึงอาจสรุปจากผลการศึกษาต่าง ๆ ได้ว่าการรับ
ประทานนมแม่ในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีการหลับคา
เต้าหรือคาขวดร่วมด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
มากขึน้ เนือ่ งจากในช่วงทีห่ ลับหรือในช่วงกลางคืนนัน้ เป็นช่วงทีม่ ี
การหลั่งของน�้ำลายลดลง ท�ำให้ระดับของน�้ำตาลแลคโตสคงค้าง
ในน�้ำลายระยะพักและในคราบจุลินทรีย์ค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกิด
การสูญเสียแร่ธาตุที่บริเวณผิวฟันได้ง่ายกว่าช่วงกลางวันที่มีการ
หลั่งของน�้ำลายสูงกว่า
การรับประทานนมจากเต้าและการรับประทานนมจากขวดกับ
การเกิดโรคฟันผุ
เนือ่ งจากการรับประทานนมจากเต้าและการรับประทาน
นมจากขวดนั้ น มี ลั ก ษณะที่ ค ่ อ นข้ า งแตกต่ า งกั น โดยการรั บ
ประทานนมจากเต้า หัวนมของแม่จะเข้าไปในปากค่อนข้างลึก
ท�ำให้นมแม่ถูกปล่อยออกมาที่บริเวณเพดานปากและคอโดยตรง
ในขณะที่การรับประทานนมจากขวดนั้นนมจะถูกปล่อยอยู่ที่
บริเวณฟันหน้าบน และเนื่องจากมีจุกนมอยู่ในบริเวณนั้นจึงอาจ
ท�ำให้ขัดขวางการชะล้างของน�้ำลายบริเวณฟันหน้าบน ท�ำให้มี

นมตกค้างอยูท่ บี่ ริเวณนัน้ เป็นเวลานานกว่าจึงอาจส่งผลให้เกิดโรค
ฟันผุได้งา่ ยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับประทานนมขวดในตอน
กลางคืน26,44 อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของการให้นมที่แตก
ต่างกันนี้เอง จึงได้มีหลายการศึกษาที่ได้พยายามเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคฟันผุระหว่างการรับประทานนมจาก
เต้าและการรับประทานนมจากขวด
การศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานนม
จากเต้าส่งผลให้เกิดโรคฟันผุน้อยกว่าการรับประทานนมจาก
ขวด32,45,46 โดยพบว่าในเด็กอายุ 3-5 ปีมคี า่ เฉลีย่ ฟันผุ ถอน อุด ใน
กลุ ่ มที่ รั บประทานนมขวดถึ ง 5.33±4.6 ในขณะที่ ก ลุ่มที่รับ
ประทานนมจากเต้าเป็นหลักมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุดเท่ากับ
3.27+3.545 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในเด็กอายุระหว่าง 6-70
เดือนทีพ่ บว่าเด็กทีร่ บั ประทานนมขวดมีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดโรคฟันผุ
ร้อยละ 33 ในขณะทีเ่ ด็กทีร่ บั ประทานนมจากเต้ามีอบุ ตั กิ ารณ์การ
เกิดโรคฟันผุร้อยละ 15.744 นอกจากนั้นยังมีการศึกษาในเด็กอายุ
ระหว่าง 2-6 ปีที่พบว่าเด็กที่รับประทานนมจากขวดมีสภาวะโรค
ฟันผุมากกว่าเด็กที่รับประทานนมจากเต้าแม่ล้วนหรือกลุ่มที่รับ
ประทานนมจากเต้าแม่บางส่วนร่วมกับการรับประทานนมขวดถึง
5 เท่า32 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมานในปี 2015 ได้สรุปว่าการรับประทานนมจากเต้า
ให้ผลในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุได้มากกว่าการรับประทาน
นมจากขวด47 อย่างไรก็ตามมีบางการศึกษาที่ไม่พบว่าการรับ
ประทานนมจากเต้าหรือจากขวดมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคฟันผุ48,49
และจากการศึกษาของประเทศออสเตรเลียเปรียบเทียบระยะเวลา
ต่อสัปดาห์ที่แม่ใช้ในการให้นมแก่ทารกระหว่างกลุ่มที่ให้นมแม่
ล้วนและกลุ่มที่ให้นมชนิดอื่น ๆ เมื่อทารกอายุได้ 6 เดือน พบว่า
กลุ่มที่ให้นมแม่ล้วนจะใช้เวลาในการให้นมเฉลี่ย 18 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ซงึ่ มากกว่ากลุม่ ทีใ่ ห้นมชนิดอืน่ ๆ ประมาณ 6.6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์50 ดังนั้นจึงอาจยิ่งเพิ่มความถี่ที่ผิวฟันสัมผัสกับนมมากยิ่ง
ขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคฟันผุในกลุ่มนมแม่ได้ จากการ
ศึกษาในประเทศไทยพบว่ามีแม่ถงึ ร้อยละ 81.3 ทีม่ กี ารให้นมจาก
เต้าแก่ทารกและร้อยละ 41 จะมีการเปลีย่ นจากการให้นมจากเต้า
มาเป็นให้นมจากขวดที่ช่วงอายุประมาณ 4.5±3.6 เดือน51
เมื่อพิจารณาถึงการรับประทานนมขวดในช่วงกลางคืน
จะพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุอย่างมีนัยส�ำคัญ
สมาคมทันตแพทย์ส�ำหรับเด็กแห่งสหรัฐอเมริกา (American
Association of Pediatric Dentistry) ได้ก�ำหนดให้การหลับคา
ขวดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูง52
จากการศึกษาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-70 เดือนพบว่าเด็กที่มี
ประวัตกิ ารรับประทานนมขวดในช่วงกลางคืนมีสภาวะโรคฟันผุถงึ
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ร้อยละ 55 ในขณะที่เด็กที่ไม่ได้รับประทานนมขวดในช่วงกลาง
คืนมีฟนั ผุเพียงร้อยละ 13 และยังพบว่าเด็กทีห่ ลับคาขวดร่วมด้วย
จะมีโอกาสเกิดโรคฟันผุมากกว่าถึง 4.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
เด็กที่ไม่ได้หลับคาขวด44 จากการศึกษาในประเทศไทยในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรพี บเด็กร้อยละ 86.5 ดูดนมจากขวดในช่วงกลาง
คืนและร้อยละ 71.3 มีการหลับคาขวดนม51
เมือ่ พิจารณาผลการศึกษาต่าง ๆ จะพบว่าการศึกษาส่วน
ใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารระบุ ว ่ า กลุ ่ ม ที่ รั บ ประทานนมจากขวดนั้ น รั บ
ประทานนมชนิดใดหรือมีการเติมสารเพิ่มความหวานชนิดอื่น ๆ
ร่วมด้วยหรือไม่ โดยพบร้อยละ 38.6 มีการเติมสารเพิม่ ความหวาน
ลงไปในนม51 ดังนั้นจึงอาจท�ำให้ค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุดของกลุ่ม
ที่รับประทานนมจากขวดมีค่าเกินจริงได้ นอกจากนั้นระยะเวลา
และความถี่ในการรับประทานนมโดยเฉพาะพฤติกรรมการหลับ
คาเต้าหรือคาขวดต่างก็เป็นปัจจัยส�ำคัญทีต่ อ้ งน�ำมาร่วมพิจารณา
ด้วยเช่นกัน จึงท�ำให้ในปัจจุบันจึงยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปที่
ชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์ของการรับประทานนมจากเต้าหรือ
จากขวดกับการเกิดโรคฟันผุได้

บทวิจารณ์

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแม้จะมีผทู้ ำ� การศึกษา
เรื่องพฤติกรรมในการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุอยู่
แล้วจ�ำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากแต่ละการศึกษามีการให้ค�ำจ�ำกัด
ความของโรคฟันผุ เกณฑ์ในการตรวจฟัน การแบ่งกลุ่มของ
พฤติ ก รรมในการรั บ ประทานนมรวมทั้ ง ระยะเวลาในการรั บ
ประทานนมในหลายรูปแบบ จึงท�ำให้ยากที่จะน�ำการศึกษาเหล่า
นั้นมาพิจารณา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและถึงแม้การศึกษาต่าง ๆ
ได้พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการรับประทาน
นมแม่กับการเกิดโรคฟันผุโดยแยกเป็นแต่ละประเด็นเช่น ความถี่
ในการรับประทานนมแม่ ระยะเวลาในการรับประทานนมแม่ หรือ
การหลับคาเต้าก็ตาม แต่ในความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมต่าง ๆ
เหล่านั้นล้วนมีความสัมพันธ์กันและยากที่จะแยกออกจากกันได้
อย่างชัดเจน เช่นพบว่าในกลุ่มเด็กที่มีการรับประทานนมแม่
ยาวนานกว่า 12 เดือนจะมีอตั ราการเกิดฟันผุเพิม่ มากขึน้ ถ้ามีการ
หลับคาเต้าร่วมด้วย27 หรือเด็กทีม่ กี ารรับประทานนมแม่เป็นระยะ
เวลามากกว่า 24 เดือนจะมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคฟันผุถา้ มี
การรับประทานนมแม่ดว้ ยความถีส่ งู คือ มากกว่า 4 ครัง้ ต่อวันขึน้ ไป25
เป็นต้น ดังนัน้ จึงยากทีจ่ ะพิจารณาว่าพฤติกรรมในการรับประทาน
นมลักษณะใดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิดโรคฟันผุมากทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตามกระบวนการเกิดโรคฟันผุไม่ได้เกิดจากการ

รับประทานนมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างร่วมกัน ดังนัน้ ในการศึกษาจึงต้องมีการน�ำปัจจัยอืน่ ๆ
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการเกิดโรคฟันผุเข้ามาพิจารณาให้ครบถ้วน
มากที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังมีปัจจัยส�ำคัญบาง
ปัจจัยที่หลายการศึกษาไม่ได้น�ำมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น การรับ
ประทานอาหารแข็ง ความถี่ในการรับประทานอาหารหวาน การ
มีคราบจุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อายุที่เริ่มท�ำความ
สะอาดช่องปาก เป็นต้น
จากการศึกษาในเด็กอายุ 18-48 เดือนพบว่ายิ่งเด็กมี
ประวัตกิ ารเริม่ รับประทานอาหารแข็งเร็วเท่าใดก็จะยิง่ เพิม่ โอกาส
ในการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้เพิ่มอัตราการเกิด
โรคฟันผุมากขึ้นเท่านั้น46 สมาคมทันตแพทย์ส�ำหรับเด็กแห่ง
สหรัฐอเมริกายังได้ก�ำหนดให้ความถี่ในการรับประทานอาหาร
หวานระหว่างมือ้ เป็นหนึง่ ในปัจจัยหลักทีใ่ ช้ประเมินความเสีย่ งใน
การเกิดโรคฟันผุ หากรับประทานอาหารหวานระหว่างมื้อด้วย
ความถี่ที่สูงก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากขึ้น52 จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษาส่วนใหญ่มักสัมภาษณ์ผู้
ปกครองถึงพฤติกรรมในการรับประทานนมย้อนหลังและตรวจฟัน
เมื่อเด็กอายุได้ประมาณ 3-6 ปี ซึ่งนอกจากอาจท�ำให้ได้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากเป็นข้อมูลจาก
ความทรงจ�ำที่ผ่านมานานแล้ว การตรวจฟันในช่วงอายุนี้เป็นช่วง
ทีเ่ ด็กมีการรับประทานอาหารชนิดอืน่ ๆ หลากหลายและนมไม่ใช่
อาหารหลักอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงอาหารเสริมเท่านัน้ จึงท�ำให้
ยากทีจ่ ะสรุปได้วา่ การรับประทานนมแม่เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
เกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ดังนัน้ ความถีใ่ นการรับประทานอาหาร
หวานหรือช่วงอายุที่มีการเริ่มรับประทานอาหารแข็งจึงนับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ต้องน�ำมาพิจารณาร่วมด้วยเสมอและจะดีที่สุดถ้า
สามารถท�ำการศึกษาตัง้ แต่ชว่ งทีเ่ ด็กอายุยงั น้อยหรือเป็นช่วงทีเ่ ด็ก
เพิ่งเริ่มรับประทานอาหารแข็งหรือรับประทานอาหารแข็งน้อย
ที่สุด เพื่อลดผลจากการรับประทานอาหารประเภทอื่น ๆ หรือ
อาหารหวานต่อการเกิดโรคฟันผุให้มากที่สุด
เนือ่ งจากการศึกษาส่วนใหญ่ทผี่ า่ นมาเป็นการศึกษาย้อน
หลัง จึงมักไม่มีการตรวจคราบจุลินทรีย์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ
ของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คราบจุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตา
เปล่ า นั บ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส มาคมทั น ตแพทย์ ส� ำ หรั บ เด็ ก แห่ ง
สหรัฐอเมริกาใช้ในการประเมินความเสีย่ งในการเกิดโรคฟันผุของ
ผู้ป่วยเด็กปฐมวัยเช่นกัน52 มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าคราบ
จุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค
ฟันผุอย่างมีนัยส�ำคัญ53,54 และพบว่าสามารถใช้เป็นตัวประเมิน
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ความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุได้ดีกว่าการวัดปริมาณเชื้อสเตร็ป
โตค็อกคัสมิวแทนส์ในน�้ำลาย55 จากการศึกษาในเด็กอายุระหว่าง
6-36 เดือนพบว่าเด็กที่มีคราบจุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
บนผิวฟันจะมีโรคฟันผุมากกว่าเด็กทีไ่ ม่มคี ราบจุลนิ ทรียบ์ นผิวฟัน
2.8 เท่า54 และยังพบว่าการมีคราบจุลินทรีย์ที่มองเห็นได้ด้วยตา
เปล่าโดยเฉพาะบริเวณฟันหน้าบนสามารถ ใช้เป็นตัวบ่งชีก้ ารเกิด
โรคฟันผุได้ดที สี่ ดุ ตัวหนึง่ อีกด้วย โดยพบว่าการมีคราบจุลนิ ทรียท์ ี่
บริเวณฟันหน้าบนทีช่ ว่ งอายุ 1.5 ปี มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรค
ฟันผุที่อายุ 3 ปี ถึงร้อยละ 9156 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศไทยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานนมแม่กับ
การเกิดโรคฟันผุในเด็กช่วงอายุระหว่าง 9-18 เดือน ที่พบว่าการ
มีคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันหน้าบนมากกว่าหนึ่งในสามของตัวฟัน
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กมากที่สุด
โดยพบว่าเด็กทีม่ คี ราบจุลนิ ทรียบ์ นผิวฟันหน้าบนมากกว่าหนึง่ ใน
สามของตัวฟันมีอัตราการเกิดโรคฟันผุมากกว่าถึง 59 เท่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเด็กทีม่ คี ราบจุลนิ ทรียน์ อ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของตัว
ฟัน ในขณะทีพ่ บว่าพฤติกรรมการหลับคาเต้าและการรับประทาน
นมแม่ได้บ่อยตามต้องการจะมีอัตราการเกิดโรคฟันผุเป็น 3.26
และ 2 เท่าของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้มีการหลับคาเต้าและกลุ่มที่ไม่ได้
รับประทานนมแม่ได้บ่อยตามต้องการตามล�ำดับ57
อายุทเี่ ริม่ ท�ำความสะอาดช่องปากก็มผี ลต่อการเกิดโรค
ฟันผุเช่นเดียวกัน โดยพบว่าเด็กทีเ่ ริม่ ท�ำความสะอาดช่องปากก่อน
อายุ 6 เดือนจะมีอตั ราการเกิดโรคฟันผุนอ้ ยกว่าเด็กทีเ่ ริม่ ท�ำความ
สะอาดช่องปากช้ากว่านัน้ 41,57-59 เนือ่ งจากพบว่าโรคฟันผุสามารถ
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นมาในช่องปาก โดยจากการศึกษาความ
ชุกของโรคฟันผุปฐมวัยในเด็กไทยทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 9-18 เดือน
แบบไปข้างหน้าพบความชุกของโรคฟันผุเป็นร้อยละ 2.0, 22.8
และ 68.1 ในเด็กกลุ่มอายุ 9, 12 และ 18 เดือนตามลําดับ41 ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าความชุกของการเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
แต่ละช่วงอายุ ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้ปกครอง
แปรงฟันให้ทารกตัง้ แต่ฟนั ซีแ่ รกขึน้ โดยจากการศึกษาเมือ่ ติดตาม
ผลไปเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ผู้ปกครองได้รับค�ำแนะน�ำถึง
สาเหตุของโรคฟันผุร่วมกับการฝึกปฏิบัติวิธีการแปรงฟันในเด็ก
อายุ 9-18 เดือน พบว่ากลุ่มที่ได้ฝึกปฏิบัติวิธีการแปรงฟันมีอัตรา
การเกิดโรคฟันผุต�่ำกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ60,61
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมาจะพบว่ามัก
ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงเรื่องคุณภาพการแปรงฟัน อายุที่เริ่ม
ท�ำความสะอาดช่องปากหรือระดับคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน หาก
แต่เป็นเพียงการสอบถามว่าได้มีการแปรงฟันหรือไม่วันละกี่ครั้ง

เท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะเป็นความถี่หรือวิธีที่ใช้ใน
การท� ำ ความสะอาดช่ อ งปากนั้ น ต่ า งก็ ไ ม่ ใช่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดีในการ
ประเมินคุณภาพการท�ำความสะอาดช่องปาก62 และไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กที่รับประทานนมแม่อีก
ด้วย57 ดังนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่ทันตแพทย์หรือบุคลากรที่มีส่วนใน
การดูแลเด็กเล็กต้องกระตุน้ ให้ผปู้ กครองเห็นความส�ำคัญของการ
มีคราบจุลนิ ทรียท์ ผี่ วิ ฟันต่อการเกิดโรคฟันผุ โดยเน้นให้ผปู้ กครอง
สามารถตรวจคราบจุลินทรีย์ให้แก่บุตรหลานได้ด้วยตนเอง
ปัจจุบนั นมแม่ยงั ถือเป็นสารอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับทารก
สมาคมทันตแพทย์สำ� หรับเด็กแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะน�ำให้ทารก
รับประทานนมแม่ร่วมกับการให้อาหารเสริมที่เหมาะสมตามวัย
โดยแนะน�ำเพิ่มเติมว่าการรับประทานนมจากเต้าในช่วงกลางคืน
ได้บ่อยตามต้องการหรือการรับประทานนมขวดหลายครั้งต่อคืน
ต่างก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ63 ดังนั้นถึงแม้
ปั จ จุ บั น ยั ง คงไม่ ส ามารถหาความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ ชั ด ระหว่ า ง
พฤติกรรมในการรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุได้ แต่
ปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลอย่างมากต่อการเกิดโรคฟันผุโดยไม่ขนึ้ กับว่าเด็ก
จะมีพฤติกรรมการรับประทานนมอย่างไร คือ การมีคราบจุลนิ ทรีย์
บนผิวฟัน ดังนั้นทุกครั้งที่ทันตแพทย์ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการรับ
ประทานนม จะต้องเน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการตรวจและก�ำจัด
คราบจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้วยเสมอ

บทสรุป
นมแม่จดั ว่าเป็นสารอาหารทีจ่ ำ� เป็นต่อทารกซึง่ ประกอบ
ด้วยน�ำ้ ตาลโอลิโกแซคคาไรด์ (oligosaccharides) หลายชนิดทีม่ ี
ความซับซ้อนและอาจมีความจ�ำเพาะต่อมนุษย์ แม้วา่ น�ำ้ ตาลแลค
โตสจะเป็นหนึง่ ในส่วนประกอบหลักของนมแม่และมีการศึกษาใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทีแ่ สดงให้เห็นว่าเชือ้ แบคทีเรียทีก่ อ่ ให้เกิดโรคฟันผุ
สามารถน�ำน�้ำตาลแลคโตสมาย่อยสลายให้เกิดเป็นกรดได้ แต่
อย่างไรก็ตามควรต้องมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อแสดงผล
ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนทางคลินิกว่านมแม่ท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุบนผิวฟัน
หากแต่เพียงพบความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ทีร่ บั ประทานนมแม่รว่ ม
กับการมีคราบจุลนิ ทรียบ์ นผิวฟันว่ามีสภาวะโรคฟันผุมากกว่ากลุม่
ที่ไม่มีคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันเท่านั้น โดยสรุปการเกิดโรคฟันผุ
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน การรับประทานนมแม่เพียง
อย่างเดียวไม่ได้กอ่ ให้เกิดโรคฟันผุ หากแต่ขนึ้ กับพฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก การก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ด้วยการแปรงฟัน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างสม�่ำเสมอเป็นส�ำคัญ
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Abstract
Corticotomy-assisted orthodontic treatment is an option to accelerate orthodontic tooth movement. It
also can reduce risks of root resorption, dehiscences and fenestration; increase stability after orthodontic treatment;
and expand envelope of tooth movement. In bimaxillary protrusion patients, corticotomy-assisted en-masse retraction
can improve malocclusions and prevent side effects from anterior tooth movement beyond the anatomical limit.
After a corticotomy, the decreased bone density effects the center of resistance of anterior teeth. The mechanics
for en-masse retraction and force systems should be considered for desired anterior teeth movement and control
of the posterior segment.
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Introduction

Corticotomy-assisted tooth movement
Alveolar bone remodeling is the key component
of orthodontic teeth movement. The idea to accelerate
tooth movement is to accelerate bone remodeling.
Frost found that bone remodeling increased during
wound healing.1 In 1959 Köle H introduced a corticotomy
technique that performed vertical interdental alveolar
surgery both buccally and lingually, leaving the medullary
bone intact, combined with a horizontal osteotomy cut
extending through the entire thickness of the alveolus
above the apex of the teeth. He explained rapid tooth

movement after a corticotomy as “bony block movement”.
He claimed that this technique could prevent devitalizing
of teeth, injury of the periodontium and pocket formation
due to the medullary bone remaining intact.2 Osteotomy
of the cortical layer and subsequent healing should
prevent relapse. But this technique was viewed as
unnecessarily invasive and was not widely accepted.3
In 2001, Wilcko WM et al. introduced a new
technique as the Periodontally Accelerated Osteogenic
Orthodontics (PAOO, Wilckodontics) procedure that
perform full-thickness labial and lingual alveolar flap,
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decortication over the facial and lingual surfaces of
alveolar bone with bone cuts made barely into the
medullary bone that did not injure any tooth or periodontal
ligament.4 Thicker portions of the alveolar cortex were
selectively traumatized to promote bleeding. Combined
with augmentation resorbable bone grafting created
greater alveolar bone volume, which repaired bony
dehiscences and fenestrations and also increased the
stability of the orthodontic treatment result. Wilcko MT
et al. noted that the increased rate of tooth movement
after corticotomy-assisted orthodontics was caused by the
increase of bone turnover and the decrease of regional
bone density (localized osteopenia) because osteoclasts
and osteoblasts were increased by a regional acceleratory
phenomenon (RAP) as described by Frost HM.5-7 He
found a positive relationship between the intensity of
response in the bone healing process and the amount
and severity of a corticotomy, the bone turnover rate
was increased at the injured region. RAP begins within
a few days of surgery, typically peaks at 1 to 2 months, and
may take as long as 6 months to 2 years to completely
subside. This phenomenon causes bone healing to
occur 10-50 times faster than normal bone turnover
rate. Actually orthodontic force application alone can also
stimulate RAP activity on a mild level. But orthodontic
treatment combined with a corticotomy stimulate more RAP.
Of the above information, the advantages of a
corticotomy assisted orthodontic treatment can be
concluded as follows:
- Reduced treatment time.4,6,8,9
- Decreased risk of root resorption due to reduced
treatment duration and decreased resistance of cortical bone.4,6,9
- More stability of the orthodontic outcome is
likely due to loss of tissue memory after a corticotomy
and the increase in cortical bone thickness due to bone grafting.8
- Reduced risk of dehiscence and fenestration
from augmentation grafting.2
- The limits of orthodontic tooth movement in
adult patients are expanded about two to three-fold
for central incisor movement.8,10

Nowadays, a corticotomy technique is widely
used to assist orthodontic tooth movement in various
purposes with different malocclusions such as to resolve
crowding of anterior teeth with shortened treatment
time, to accelerate canine retraction after premolar
extraction, to enhance post-orthodontic stability, to
facilitate eruption of impacted teeth, arch expansion, molar
intrusion in open bite cases, intrusion of supraerupted
teeth and manipulation of anchorage in molar distalization
and bimaxillary protrusion.11
Regarding the adverse effects of a corticotomy,
this procedure has no adverse effects on tooth vitality,
gingival lines, clinical attachment levels, probing depth
and alveolar crestal bone heights because the surgical
line is cut about 3 mm below the alveolar crest and
not beyond the cortex bone so it barely injures the tooth
or periodontal ligament.8,12-14 Likewise, root resorption
after orthodontic treatment combined with a corticotomy  
is similar to conventional orthodontic treatment.12,15
However because a corticotomy is a surgical procedure,
pain and swelling usually occur.
Corticotomy in bimaxillary protrusion patients
A patient with a bimaxillary protrusion is
characterized by protrusive and proclined upper and
lower anterior teeth which results in the protrusion of
the upper and lower lips.16 A typical orthodontic treatment
plan is extraction of the four first premolars and retraction
of the anterior segments as maximum to absolute
anchorage situation. However, a cortical plate of alveolar
bone around the incisors apex acts as a barrier of anterior
teeth retraction.17 Most patients with bimaxillary
protrusion have a thin  alveolar bone especially in their
lower incisors, anterior teeth movement more than
anatomical limit may lead to many side effects such as
bone dehiscence and fenestration, gingival recession
and root resorption.16 To expand the envelope of tooth
movement and prevent risks from this limitation, a
corticotomy in the area of anterior teeth is an option
besides anterior segmental osteotomy (Fig. 1).
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Figure 1 Corticotomy in area of anterior teeth in bimaxillary protrusion patient.

The indications of a corticotomy in bimaxillary
protrusion can be concluded as follows:
1. Patients who have a thin alveolar bone
housing of upper and/or lower anterior teeth and a
treatment plan required anterior teeth retraction more
than palatal or lingual bone thickness of the upper or
lower incisors.18 Thin alveolar bone housing exhibits a
root prominence in clinical examination. Also alveolar
bone thickness is positively correlated with keratinized
gingival thickness and width.19-20
2. Patients who have a desire to shorten orthodontic
treatment time.21-23
The rate of space closure without a corticotomy
is 0.8-1.2 mm per month.24-26 With a corticotomy, the
rate of space closure is twice as fast than conventional
treatment (1.8 mm per month in maxilla and 1.6 mm
per month in mandible) and the peak of retraction rate
is during the first two months that correlate with the
RAP phenomenon.23,27 The orthodontic treatment time
is shortened depending on the rate of tooth movement
during RAP phenomenon.
The contraindications of a corticotomy in
bimaxillary protrusion can be concluded as follows:8
1. Patients who have active periodontal diseases.
2. Patients who have uncontrolled osteoporosis
or other bone diseases.
3. Patients who have long-term use of medications
that are anti-inflammatory drugs, immunosuppressive
drugs, or steroids.

4. Patients who have long-term use of
bisphosphonates.
5. Patients who have a gummy smile from
vertical maxillary excess and desire to improve their
gummy smile.
Retraction of the anterior teeth can be mainly
performed by two techniques: two-step conventional
technique and en-masse retraction technique. In corticotomy
patients, En-masse retraction is usually chosen to retract
anterior teeth for the most benefit from RAP that typically
peaks at 1 to 2 months after the procedure.
Mechanics for corticotomy-assisted en-masse retraction
En-masse retraction can be done by various
orthodontic techniques such as frictionless mechanics
(closing loop mechanics) and sliding mechanics (Fig. 2).18
Due to the protrusion and proclination of the lips and anterior
teeth in bimaxillary protrusion patients, temporary anchorage
devices (TADs) is widely used for anchorage preparation
in en-masse retraction with sliding mechanics.21,22,28,29
The retraction force magnitude is 150 grams per side.28,29
Following a corticotomy, the activation force initiates
immediately or within two weeks after surgery is performed
depending on the patients’ acceptance and comfort.
The force was reactivated every two weeks for lengthening
the duration of the RAP effect for 4-6 months (Fig. 3).4,6
Suya H recommended a heavier orthodontic force for
earlier and faster tooth movement.30 Inversely, Lino S
et al. suggested that no initial heavy force was necessary.31
From previous studies the retraction force after corticotomy
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varied from 250 grams to 450 grams per side that could
move the teeth effectively without any adverse effects.21,23

However, the optimal force to be applied following a
corticotomy is not clear and further studies are needed.

Figure 2 En-masse retraction mechanics, sliding mechanics in upper arch and loop mechanics in lower arch.

Figure 3 The recommended protocol in corticotomy-assisted orthodontic treatment in patients with bimaxillary protrusion.
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Center of resistance of six anterior teeth (CRE) after
corticotomy
En-masse retraction is identified by the retraction of
the six anterior teeth as one group. From the biomechanical
principle, the types of orthodontic tooth movement
depend on the relationship between a line of action of
the force and the center of resistance (CRE) of the
tooth.32 Therefore, the location of the CRE of six anterior
teeth is important for treatment planning in the type of
anterior tooth movement.
The CRE of the six anterior teeth is determined
by various techniques such as laser reflection, in vivo
study, human autopsy, photoelastic, and finite element
method.33 Among them, the finite element method (FEM)
can provide powerful tools for optimizing 3-dimensional
(3D) morphology from radiographic scans and determining
stress and deflection distributions for complex anatomic
geometries such as bone.34 Lee JK and Chung KR
reported the location of the CRE of the six upper anterior
teeth after the corticotomy was changed more apically
than the six anterior teeth without a corticotomy about
0.33 mm.22 This conforms to the study of Ouejiaraphant
T et al. that found the location of the CRE of the six
upper anterior teeth after a corticotomy moved 0.2-0.4
mm apically depending on decreased bone density at
5 % to 25 % from the initial value. However, this change
was not clinically noticeable.35
Effect of corticotomy to anterior teeth movement
From the effect of corticotomy to the location
of CRE of anterior teeth, the incisors tended to move
more retroclination, more relative extrusion and the
bite deepened after en-masse retraction.18,22 This could
be an advantage for patients with severe proclination
of the upper incisors. However, to minimize these side
effects, the retraction force could apply closely to the
CRE of the six anterior teeth by using hooks.21,23 At present
there is no study to compare the inclination of the
anterior teeth after en-masse retraction between corticotomy
and without corticotomy whether there is clinically
significant difference.

From the RAP affect, the retraction rate in
corticotomy patients is increased by 2 times during the
first two months of retraction compared to the retraction
without a corticotomy, resulting in a shorter treatment
period.21-23 Also Linlawan W et al. found that corticotomyassisted en-masse retraction could retract the anterior
teeth beyond the anatomical limit.18
Corticotomy as anchorage reinforcement
From the study of Sakthi SV et al. that compared
the amount of molar mesialization after en-masse retraction
without TADs or any anchorage devices between corticotomy
and without corticotomy, they reported a maximum
anchorage situation in corticotomy group and found the
anchorage loss in corticotomy group was significantly
less than conventional group about 2 times.23 This could
be explained by the uncorticated posterior segment
has relatively increase anchorage value compared with
decreased bone density of anterior segment. At present
there is only one study that evaluate the effect of
corticotomy as anchorage reinforcement, further studies
are required.

Discussion and Conclusion

Corticotomy-assisted en-masse retraction is an
effective treatment option for treating bimaxillary protrusion
patients who have a thin alveolar bone of the anterior
teeth and/or desire reduced orthodontic treatment
time. The decreased bone density after a corticotomy
effects the location of CRE of anterior teeth, so the
mechanics for en-masse retraction and force systems
should be considered for desired anterior teeth movement.
Also decreased bone density at the anterior segment
can reinforce anchorage of posterior segment when
en-masse retraction but further studies are required.
The optimal force after a corticotomy is still controversial.
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รายงานผู้ป่วย

การใช้วธิ ดี สิ แทรคชันออสติโอเจเนสิสในการเคลือ่ นกระดูกขากรรไกรบนล่างไปพร้อมกันเพือ่
แก้ไขความไม่สมมาตรในผูป้ ว่ ยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย ด้วยการใช้อปุ กรณ์ยดื กระดูกหลายชิน้
Simultaneous Maxillo-Mandibular Unit Distraction Osteogenesis Treatment of
Facial Asymmetry for Hemifacial Microsomia Using Multiple Internal Distraction
Device
ธงชัย นันทนรานนท์1, วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล2 และ อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์3
Thongchai Nuntanaranont1, Wipapun Ritthagol2 and Anupong Suraseraneewong3
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
Department of Oral and Maxillofacial Surgery Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkla
2
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
2
Department of Preventive Dentistry Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Songkla
3
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
3
Dental department, Ranong hospital, Ranong
1
1

บทคัดย่อ
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แทรกซ้อนค่อนข้างมาก ดิสแทรคชันออสติโอเจเนสิสเป็นเทคนิคในการสร้างกระดูกใหม่ เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและมีผลข้างเคียงน้อย ได้มี
การดัดแปลงวิธกี ารดังกล่าวนีใ้ นการรักษาผูป้ ว่ ยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย เพือ่ ท�ำให้ระนาบการสบฟันและใบหน้ามีความสมมาตรใกล้เคียง
ปกติ การศึกษาฉบับนี้ได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งจากลักษณะทางคลินิกและภาพถ่าย
รังสีกะโหลกศีรษะให้การวินจิ ฉัยว่าเป็น เฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย การรักษาท�ำโดยการผ่าตัดเลอฟอร์ทวันมาตรฐานแต่ไม่ได้ทำ� การตัดผนัง
กั้นช่องจมูกและตัดกระดูกขากรรไกรบนส่วนตั้งด้านที่สูงออก ติดเครื่องมือยืดกระดูก 2 ต�ำแหน่ง ซ้ายและขวา โดยตัวหนึ่งท�ำหน้าที่ใน
การยืดกระดูก อีกตัวหนึง่ ท�ำหน้าทีด่ งึ กระดูกเข้าหากัน โดยมีผนังกัน้ ช่องจมูกเป็นจุดหมุน ในขากรรไกรล่างท�ำการผ่าตัดฮอริซอลทอลเรมัส
ออสติโอโตมีในด้านทีส่ นั้ และติดเครือ่ งมือยืดกระดูกในแนวตัง้ ส่วนอีกด้านท�ำการผ่าตัดเวอติคอลเรมัสออสติโอโตมี หลังจากนัน้ ท�ำการมัด
ฟันบนและล่างเข้าด้วยกันด้วยลวด หลังผ่าตัดท�ำการกระตุ้นเครื่องมือทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้เกิดการหมุนของระนาบสบฟันของขากรรไกร
บนและล่างไปในทิศทางที่ก�ำหนดพร้อมกับมีการสร้างกระดูกใหม่ในช่องว่างที่เกิดขึ้น จากผลดังกล่าวท�ำให้ผู้ป่วยมีระนาบสบฟันที่ดีขึ้น
และใบหน้าสมมาตรขึ้น การตรวจหลังจากการผ่าตัดพบว่าการสบฟันยังคงอยู่ในสภาวะเสถียรและไม่มีการคืนกลับของการรักษา การ
ศึกษาพบว่าการรักษาเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมียด้วยการเคลือ่ นกระดูกขากรรไกรบนล่างไปพร้อมกันด้วยเครือ่ งมือยืดกระดูกหลายชิน้ ให้ผล
การรักษาที่ดี ทั้งในเรื่องของระยะเวลาในการรักษาและประสิทธิภาพในการเคลื่อนชิ้นกระดูกขากรรไกร สามารถพยากรณ์ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของกระดูกและที่ส�ำคัญที่สุดคือสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่อาจก่อให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างกระดูกด้วยวิธีดิสแทรคชันออสติโอเจเนสิส, เฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย, เครื่องมือยืดกระดูกชนิดในปาก
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Abstract
Two cases of facial asymmetry with diagnosis of hemifacial microsomia treated by three internal distractors
to correct occlusal canting, shorten ramus and facial asymmetry were presented. The initial evaluation showed
hemifacial deficiency, occlusal and lip commissure canting. All of the clinical data showed characteristic of hemifacial
microsomia type 2 according to Pruzunsky’s classification. Three intraoral distractors were placed following a Le
Fort I osteotomy, left horizontal ramus osteotomy and right intraoral vertical ramus osteotomy. The modified
Le Fort I osteotomy was designed for the direction of distraction by clockwise rotation with anterior nasal spine as
center of rotation. Left side distractors were activated to lengthen left site segment but the right side distractor was
activated to compress right segment. Advancement of 6 mms of left ramus and 3.75 mms of left maxilla were
obtained within 2 week. In the completion distraction phase, both occlusal canting and shorten left ramus were
obtained. After the consolidation period, the distractors were removed under general anesthesia without any
complication. Furthermore the right side angle reduction and mandibular buccal osteotomy, advancement genioplasty,
left mandibular body augmentation with autogenous bone graft and nose augmentation with silicone material were
performed to improve the final esthetic. Long term post-operative follow up revealed the optimal occlusion with
significant improving in facial symmetry without any skeletal relapse detected.
Keywords: Distraction osteogenesis, Hemifacial microsomia, Intraoral distraction device
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บทนำ�
ผู ้ ป ่ ว ยเฮมิ เ ฟเชี ย ลไมโครโซเมี ย มั ก จะมี ลั ก ษณะของ
ใบหน้าทีไ่ ม่สมมาตร โดยมักจะพบใบหน้าด้านทีม่ รี อยโรคเล็กกว่า
ด้านปกติ แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่สามารถอธิบายถึงพยาธิก�ำเนิดที่
แน่ชัดได้ แต่เชื่อว่าเกิดจากการขัดขวางการเจริญของฟาริงเจียล
อาร์ชที่ 1 และ 2 (1st and 2nd pharyngeal arch) ในช่วง 6
สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ ซึ่ง Poswillo ในปี ค.ศ. 19751 ได้
ทดลองด้วยการฉีดสารก่อวิรปู (teratogen) เพือ่ ให้เกิดก้อนเลือด
ต่อหลอดเลือดแดงสเตปีเดียล (stapedial artery) และเส้นเลือดทีเ่ ลีย้ ง
ฟาริงเจียลอาร์ชที่ 2 สามารถแสดงให้เห็นว่าหนูมใี บหน้าทีผ่ ดิ ปกติจริง
แต่กย็ งั มีอกี หลายการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่าเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย
นัน้ เกิดได้จากสาเหตุอนื่ ได้หลากหลาย2–6 ภาวะนีม้ คี วามรุนแรงของ

รอยโรคตัง้ แต่ความผิดปกติเพียงเล็กน้อย จนถึงมากพอทีจ่ ะท�ำให้
เกิดความวิการของกระดูกใบหน้า ซึง่ การรักษาก็จะต้องสอดคล้อง
กับระดับความรุนแรงของรอยโรค และปัจจัยอื่นเช่น อายุ การ
เจริญเติบโตของกระดูก ความร่วมมือ ร่วมถึงปัจจัยทางเศรษฐ์
สถานะของผูป้ ว่ ยและครอบครัว ซึง่ มีตงั้ แต่การรักษาแบบไม่ผา่ ตัด
การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเพียงอย่างเดียว การผ่าตัดกระดูกขา
กรรไกรร่วมกับเสริมเนือ้ เยือ่ กระดูกปลูกถ่าย แต่เนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัด
ของการักษาด้วยวิธกี ารผ่าตัดทัว่ ไป และผลข้างเคียงจากการผ่าตัด
ท�ำให้แนวโน้มของการรักษาเน้นมาที่การใช้วธิ กี ารยืดกระดูกด้วย
วิธดี สิ แทรคชันออสติโอเจเนสิส (distraction osteogenesis) เป็นหลัก
แต่อย่างไรก็ตามทางเลือกในการรักษาก็ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะ
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สมของผู้ป่วยแต่ละราย7
กระบวนการหายของการยืดกระดูกด้วยวิธดี สิ แทรคชัน
ออสติโอเจเนสิสแตกต่างจากการหายของการแตกหักในการผ่าตัด
กระดูกขากรรไกรตามปกติโดยจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการบาด
เจ็บขนาดเล็กน้อย (microtrauma) ที่ถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลา
และกระดูกที่เกิดใหม่จะมีกระบวนการเกิดคล้ายกับการสร้าง
กระดูกชนิดอินตราเมมเบรนัส (intramembranous ossification)
ซึง่ ได้มกี ารศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีสารหลายชนิดเข้ามามีบทบาท
ทั้งสารปัจจัยการเจริญเติบโต (growth factor), ไซโตคายน์
(cytokine), สารโปรตีนเมทริกซ์นอกเซลล์ (extracellular matrix
protein) ที่ส่งผลให้เกิดการแสดงออกของ mRNA และโปรตีนที่
เหมาะสมตลอดกระบวนการ โดยจะพบว่ามีการเพิ่มทั้งการไหล
เวียนเลือดและเซลล์สร้างกระดูกจากผลการกระตุ้นที่เกิดจาก
ความตึง (tension produced stimulatory effect)8 แต่มขี อ้ เสีย
หลักคือความยากในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนของกระดูก
และการวางแผนการผ่าตัด9
การน�ำดิสแทรคชันออสติโอเจเนสิสมาประยุกต์ใช้เพิ่ม
ความยาวของกระดูกเพือ่ แก้ไขความผิดปกติในผูป้ ว่ ยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย นั้นมีการศึกษาออกมามากมาย โดยในยุคแรก
เป็นการใช้เครือ่ งมือชนิดภายนอกช่องปาก แต่ในปัจจุบนั ด้วยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทมี่ ากขึน้ ท�ำให้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในช่องปากมี
ความสามารถพอที่จะเคลื่อนชิ้นกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยจากการศึกษาของ Dinner ในปี ค.ศ. 1996 แนะน�ำ
การใช้เครื่องมือชนิดในช่องปากแทนที่แบบนอกช่องปาก ซึ่งมีผล
เสียกว่าทัง้ เรือ่ งของความสวยงาม มีโอกาสทีจ่ ะท�ำให้เกิดการบาด
เจ็บของเส้นประสาทและส่งผลต่อความร่วมมือของผู้ป่วยด้วย10
การใช้การยืดกระดูกในผู้ป่วยเฮมิเฟเชียไมโครโซเมียที่มีอายุน้อย
สามารถใช้เครื่องมือแค่เพียงตัวเดียวในการยืดกระดูกขากรรไกร
ล่าง โดยที่กระดูกขากรรไกรบนจะมีการเจริญเติบโตตามเพื่อให้
เกิดระนาบสบฟันที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Moss และ
Salentiji ในปี ค.ศ. 1969 เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจากการใช้
งาน (functional matrix of development) ทีเชือ่ ว่าการเติบโต
ของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้าได้รบั อิทธิพลจากแรงในการ
ท�ำงานของกล้ามเนือ้ และเส้นประสาทโดยรอบ11 Enlow ในปี ค.ศ.
1982 ก็สนับสนุน โดยพบว่ากระดูกขากรรไกรล่างเติบโตโดยขึ้น
กับ การพัฒนาของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวและการขึ้นของฟัน12 แต่ใน
ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรสิน้ สุดแล้ว เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการวางแผนการผ่าตัด ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม
จ�ำนวนหรือการวางต�ำแหน่งของอุปกรณ์ โดยการศึกษาของ
Monasterio ในปี ค.ศ. 1997 เป็นการศึกษาแรกที่ท�ำการเคลื่อน

ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างพร้อมกัน (simultaneous maxillamandibular distraction) เพื่อแก้ระนาบการสบฟันที่เอียง
(occlusal canting) ด้วยการท�ำผ่าตัดเลอฟอร์ทวันและในส่วน
ของขากรรไกรล่างท�ำการตัดกระดูกทึบ (corticotomy) ยกเว้น
ทางด้านลิน้ ไว้ (lingual cortex) จากนัน้ ท�ำการมัดฟันและท�ำการ
ยืดกระดูกขากรรไกร โดยผลการรักษาเป็นทีน่ า่ พอใจ13 สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Scolozzi ในปี ค.ศ. 2006 เช่นกัน14
โดยการศึกษาครั้งนี้ต้องการที่จะน�ำเสนอแนวคิดเรื่อง
ของการเลือกวิธกี ารตัดกระดูก ซึง่ เป็นตัวแปรส�ำคัญในการก�ำหนด
จุดหมุนของชิ้นกระดูกขากรรไกรบนและล่าง โดยในการศึกษานี้
เลือกให้จดุ หมุนอยูท่ แี่ ผ่นกัน้ โพรงจมูก (nasal septum)และเงีย่ ง
กระดูกจมูกส่วนหน้า (anterior nasal spine) ซึ่งมีผลต่อ
คุณสมบัติทางกลโดยรวมของการยืดกระดูก ดังแสดงในรายงานผูป้ ว่ ย
ดังต่อไปนี้

รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี ได้รับการ
วินิจฉัยสภาวะเฮมิเฟเชียไมโครโซเมียทางด้านซ้าย เคยได้รับการ
รักษาด้วยการท�ำการบูรณะซ่อมสร้างใบหูดา้ นซ้าย มาด้วยปัญหา
ใบหน้าสองข้างไม่สมมาตรกัน ได้รับการวางแผนการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรด้วยวิธดี สิ แทร
คชันออสติโอเจเนสิส โดยก่อนการผ่าตัดท�ำการจัดฟันเพือ่ เรียงฟัน
ให้ได้แนวการสบฟันทีป่ กติภายใต้ลกั ษณะของกระดูกเบ้าฟัน และ
กระดูกขากรรไกรเดิมของผูป้ ว่ ย จากการตรวจนอกช่องปากพบว่า
ใบหน้าสองข้างไม่สมมาตรกัน มีใบหน้าด้านขวาเล็กกว่าด้านซ้าย
ลักษณะใบหน้าด้านข้างอูมนูน (convex profile) แนวกึ่งกลาง
ของคางเคลือ่ นทีไ่ ปทางด้านซ้ายเทียบกับแนวกึง่ กลางใบหน้า และ
มุมปากด้านซ้ายยกสูง มุมของกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายเป็น
มุมป้านกว่าด้านขวา การตรวจในช่องปากพบว่าฟันกัดสบกันใน
ลักษณะความสัมพันธ์ฟันกรามแบบที่ 1 แนวกึ่งกลางฟันบนล่าง
เคลื่อนไปทางซ้าย 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 1)
ขัน้ ตอนการวางแผนผ่าตัดเริม่ ต้นด้วยการวิเคราะห์ความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรด้วยภาพรังสีกระดูกขากรรไกรด้าน
ตรง และด้านข้าง ร่วมกับการใช้ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ตดั ขวาง
สามมิติ การวิเคราะห์แบบจ�ำลองฟัน และแบบขึ้นรูปกะโหลก
ศีรษะสามมิติ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย วางแผนการ
รักษา และเตรียมเครื่องมือยืดกระดูกที่จะใช้ในระหว่างการผ่าตัด
จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีขากรรไกรด้านข้าง ร่วมกับลักษณะ
ทางคลินิกพบว่ามีลักษณะความสัมพันธ์กระดูกขากรรไกรแบบที่
1 (ANB: -1,3, Wits: -5,-4, SNA: 74,77, SNB: 75,74) ร่วมกับมี
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การยื่นของฟันหน้าบนล่าง (U1-NA: 15,12, L1-NB: 34,31) และ
มีคางที่เจริญเติบโตน้อยในแนวหน้าหลัง (SN vertical: -12,-12)
และจากการวิเคราะห์ตามวิธีของ Grummon’s พบว่ามีลักษณะ
ใบหน้าที่ไม่สมมาตรที่เกิดจากทั้งขากรรไกรบนและล่าง มีคางที่
เคลื่อนไปทางซ้าย มีขากรรไกรล่างส่วนท้ายฟันกราม (ramus)
ด้านซ้ายทีส่ นั้ กว่าด้านขวา มีแนวกึง่ กลางขากรรไกรบนล่างเคลือ่ น
ไปทางซ้ายและมีระนาบการสบฟันหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา
สอดคล้องกับลักษณะทางคลินกิ โดยภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ตดั
ขวางสามมิติร่วมกับการพิจารณาแบบจ�ำลองกะโหลกศีรษะ พบ
ว่าในด้านที่มีการเจริญเติบโตน้อยกว่านั้นมีลักษณะรูปร่างของข้อ
ต่อขากรรไกร เบ้าข้อต่อขากรรไกร และกระดูกโหนกแก้มที่เล็ก
กว่าด้านปกติ แต่โครงสร้างทัง้ หมดยังคงความสัมพันธ์ทดี่ ี และข้อ
ต่อขากรรไกรไม่ได้มีการผิดโครงสร้าง จึงพิจารณาวินิจฉัยผู้ป่วย
รายนี้ว่าเป็นเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย ชนิด IIA ตามจ�ำแนกของ
Kaban ดัดแปลงจาก Pruzansky
แผนการรักษาของผูป้ ว่ ยรายนีม้ เี ป้าหมายทีจ่ ะแก้ความ
ผิดปกติของใบหน้าสองข้าง โดยให้ได้ลักษณะการสบฟันที่เหมาะ

สม ไม่มีระนาบการสบฟันที่เอียง และกระดูกขากรรไกรล่างส่วน
ท้ายฟันกรามที่เล็ก จึงพิจารณาผ่าตัดกระดูกขากรรไกรด้วยวิธี
ดิสแทรคชันออสติโอเจเนสิสโดยยืดกระดูกขากรรไกรบนล่างพร้อม
กัน (simultaneous maxillo-mandibular unit distraction)
เพราะผู้ป่วยมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรสมบูรณ์แล้ว
ส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ในผู้ป่วยรายนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ยืดกระดูกต้องมีการต้านกับแรงภายนอก เช่นแรงจากกล้ามเนื้อ
และเนื้อเยื่อโดยรอบ ชิ้นกระดูกที่ต้องเคลื่อนเป็นชิ้นใหญ่ ดังนั้น
จึงออกแบบการท�ำการตัดกระดูกและการวางเครื่องมือ โดย
วางแผนให้เกิดการเคลือ่ นของกระดูกขากรรไกรบนล่างโดยมีเงีย่ ง
กระดูกจมูกส่วนหน้า (anterior nasal spine, ANS) และแผ่นกั้น
โพรงจมูก (nasal septum) เป็นจุดหมุน โดยระยะที่เคลื่อนคือ
ระยะที่ท�ำให้การสบฟันสมมาตร ซึ่งประเมินได้จากภาพถ่ายรังสี
และการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง โดยจะได้ระยะของกระดูกขา
กรรไกรล่ า งส่ ว นท้ า ยฟั น กรามที่ ค วรเปลี่ ย นแปลงไปอยู ่ ที่ 6
มิลลิเมตร ในขากรรไกรล่างด้านที่ผิดปกติ (รูปที่ 2, 3)

รูปที่ 1 แสดงใบหน้าก่อนการผ่าตัดพบว่าใบหน้าสองข้างไม่สมมาตร และมีลักษณะระนาบสบฟันที่เอียง (occlusal canting)
Figure 1 Preoperative facial asymmetry with occlusal canting

รูปที่ 2 แสดงการสบฟันก่อนการผ่าตัด มีการกัดสบฟันที่เสถียรโดยมีความสัมพันธ์ฟันกรามแบบที่ 1
Figure 2 Revealed preoperative occlusion with stable under class I relationship
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รูปที่ 3

A. ภาพถ่ายรังสีกระดูกขากรรไกรด้านข้างก่อนการผ่าตัด เส้นประแสดงขอบเขตกายวิภาคด้านซ้ายของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมีขากรรไกรบนล่างสอง
ด้านไม่อยูใ่ นระดับเดียวกัน B. ภาพถ่ายรังสีกระดูกขากรรไกรหน้าตรงก่อนการผ่าตัด เพือ่ ท�ำ Grummon’s analysis พบว่ามีใบหน้าซ้ายขวาไม่สมมาตร
Figure 3 A. Lateral cephalometric analysis, dot line represented left side of patient showed asymmetry of face B. Postero-anterior
cephalometry for Grummon’s analysis revealed severe facial asymmetry

วางแผนท�ำการตัดกระดูก โดยกระดูกขากรรไกรล่างส่วน
ท้ายฟันกรามด้านขวาท�ำเวอติคอลเรมัสออสติโอโตมีแบบในปาก
เพื่อให้เกิดการเคลื่อนของขากรรไกรล่างด้านปกติ โดยไม่กระทบ
ต่อข้อต่อขากรรไกร และด้านซ้ายทีจ่ ะท�ำการเคลือ่ นกระดูกท�ำการ
ตัดกระดูกส่วนท้ายฟันกรามในแนวระนาบ (horizontal ramus
osteotomy) ท�ำการติดอุปกรณ์ยืดกระดูกโดยให้ก้านขับเคลื่อน
อุปกรณ์ (activating rod) ยื่นทะลุผิวหนังออกมาบางส่วน ขา
กรรไกรบนท�ำการตัดกระดูกแบบเลอฟอร์ทวัน โดยด้านซ้ายจนถึง
แผ่นกั้นโพรงจมูกท�ำเพียงตัดกระดูกให้ขาดจากกัน (osteotomy
line) ส่วนด้านขวาท�ำการตัดกระดูกบางส่วนออกให้เป็นช่องว่าง
เท่ากับระยะทางทีก่ ระดูกจะเคลือ่ นทีห่ มุนขึน้ เพือ่ ไม่ให้เกิดการขัด
ขวางการเคลือ่ นที่ โดยจะท�ำการติดอุปกรณ์ยดื กระดูกทีข่ ากรรไกร
บนจ�ำนวน 2 ตัว ด้านละอัน โดยด้านซ้ายที่มีความผิดปกติจะติด
ให้กา้ นขับเคลือ่ นอุปกรณ์ยนื่ ลงมาทีโ่ พรงช่องปาก (oral vestibule)
โดยวางแผนว่าด้านนี้จะท�ำการยืดกระดูกเพื่อเพิ่มความยาว ส่วน
ด้านขวาจะท�ำการขับเคลื่อนอุปกรณ์ให้ได้ระยะห่างจากต�ำแหน่ง
ตัง้ ต้น (home position) ก่อน และวางทิศทางของก้านขับเคลือ่ น
อุปกรณ์ในลักษณะเดียวกัน โดยในด้านที่ปกตินี้จะท�ำการขับ
เคลือ่ นอุปกรณ์ในทิศทางทีส่ วนทางกันกับด้านตรงข้าม เพือ่ เคลือ่ น
ชิ้นกระดูกให้เข้าไปติดกันมากขึ้น โดยระยะการเคลื่อนของชิ้น
กระดูกขากรรไกรบนจากการที่อยู่ห่างจากจุดหมุนซึ่งก็คือบริเวณ
ของแผ่นกั้นโพรงจมูกหรือเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้าน้อยกว่า จึง
ต้องค�ำนวณเป็นสัดส่วนเทียบระยะห่างจากจุดหมุนกับระยะที่จะ
ขับเคลือ่ นอุปกรณ์ยดื กระดูกทีข่ ากรรไกรล่าง ดังสมการ Magnification
(M) = 1/(A+B/A) โดย M คือ ก�ำลังขยายทีร่ ะยะของการขับเคลือ่ น
อุปกรณ์ทขี่ ากรรไกรบน และ A คือ ระยะจากจุดหมุนมายังอุปกรณ์
ยืดกระดูกทีข่ ากรรไกรบน และ B คือ ระยะจากอุปกรณ์ยดื กระดูก

ที่ขากรรไกรบนมาที่ขากรรไกรล่างดังภาพที่ 4B ซึ่งจะได้สัดส่วน
ของการขับเคลื่อนอุปกรณ์ในขากรรไกรบนต่อขากรรไกรล่างเป็น
0.625 โดยถ้าเป็นระยะทางก็คอื ในขากรรไกรบน 3.75 มิลลิเมตร
และที่ขากรรไกรล่าง 6 มิลลิเมตร จากนั้นจ�ำลองการตัดกระดูก
และท�ำการดัดขายึด (foot plate) ของอุปกรณ์ยืดกระดูก เพื่อที่
จะน�ำไปท�ำแผ่นระบุตำ� แหน่งส�ำหรับการผ่าตัด (surgical guide) ต่อไป
การผ่าตัดเริม่ จากการท�ำเปิดเนือ้ เยือ่ เพือ่ เข้าหากระดูกขา
กรรไกรส่วนท้ายฟันกรามทัง้ สองข้าง จากนัน้ น�ำแผ่นระบุตำ� แหน่งส�ำหรับ
การผ่าตัดของขากรรไกรล่างมาว่างเทียบ ท�ำการระบุตำ� แหน่ง และ
ท�ำการลงมีดผิวหนังให้ตอ่ เนือ่ งกับเนือ้ เยือ่ ในช่องปาก เพือ่ ให้เป็นทางออก
ของก้านขับเคลือ่ นอุปกรณ์ จากนัน้ ท�ำการวางอุปกรณ์ยดื กระดูกใน
ต�ำแหน่งทีว่ างแผนไว้ หลังจากนัน้ น�ำสกรูทยี่ ดึ อุปกรณ์ออก โดยรอย
สกรูนจี้ ะเป็นตัวระบุตำ� แหน่งของอุปกรณ์ยดื กระดูกหลังจากท�ำการตัด
กระดูกให้แยกออกจากกันแล้ว จากนัน้ ด้านขวาท�ำเวอติคอลเรมัสออสติ
โอโตมีแบบในปากและด้านซ้ายท�ำการตัดกระดูกส่วนท้ายฟันกรามใน
แนวระนาบ จากนัน้ ตรวจสอบว่าชิน้ กระดูกขากรรไกรล่างสามารถขยับ
ได้อย่างอิสระ ท�ำการติดอุปกรณ์ยดื กระดูกในต�ำแหน่งเดิมทีไ่ ด้ระบุไว้
จากนัน้ ท�ำการตัดกระดูกขากรรไกรบนแบบเลอฟอร์ทวัน น�ำอุปกรณ์
ระบุตำ� แหน่งส�ำหรับการผ่าตัดทัง้ สองตัวมาติดในต�ำแหน่งทีว่ างแผนไว้
จากนัน้ ท�ำการใส่แผ่นน�ำการสบฟัน (occlusal wafer) และท�ำการมัด
ฟัน จากนัน้ ลองขับเคลือ่ นอุปกรณ์ทงั้ หมดเพือ่ ประเมินการเคลือ่ นทีข่ อง
ขากรรไกรบนล่างในลักษณะชิน้ เดียวกัน (maxillo-mandibular unit)
สุดท้ายท�ำการเย็บปิดโดยให้มกี า้ นขับเคลือ่ นอุปกรณ์โผล่ออกมาจากเยือ่
เมือกบริเวณโพรงช่องปาก
หลังระยะพัก 3 วัน นับจากการผ่าตัด เริ่มท�ำการขับ
เคลื่อนอุปกรณ์ (รูปที่ 4) ด้วยอัตราการเคลื่อนที่ 1 มิลลิเมตรต่อ
วัน ที่กระดูกขากรรไกรล่าง และ 0.5 มิลลิเมตรต่อวัน ที่กระดูก

350 J DENT ASSOC THAI VOL.68 NO.4 OCTOBER - DECEMBER 2018

ขากรรไกรบนทั้งสองข้าง โดยด้านซ้ายหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
ท�ำการยืดกระดูก ส่วนด้านขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ดึงกระดูก
เข้าหากัน ท�ำการไขเครื่องมือทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จน
ลักษณะทางคลินกิ เห็นใบหน้าทีส่ มมาตรขึน้ หลังจากนัน้ คงต�ำแหน่ง
กระดูกขากรรไกร โดยให้มีระยะที่กระดูกคงตัว (consolidation
period) เป็นเวลา 2 เดือน จากนั้นนัดผู้ป่วยมาเพื่อตรวจประเมิน
การรักษา พบว่าไม่ได้มีอาการผิดปกติและจากการตรวจร่างกาย
ไม่พบการบวมบริเวณใบหน้า แต่มีใบหน้าด้านขวาเด่นกว่าด้าน
ซ้ายโดยเฉพาะทีบ่ ริเวณมุมขากรรไกรล่าง พบว่าอุปกรณ์ยดื กระดูก
อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ท�ำการตัดลวดที่มัดฟันบนล่างให้ติดกัน
ออก ให้ผู้ป่วยเริ่มฝึกการอ้าปาก โดยยังคงอุปกรณ์ยืดกระดูกไว้

ก่อนเพือ่ ให้ทำ� หน้าทีเ่ หมือนโลหะดามกระดูก จนครบ 4 เดือน จึง
มารับการผ่าตัดเพือ่ เอาอุปกรณ์ยดื กระดูกออก โดยการติดตามการ
รักษาพบลักษณะทางคลินิกผู้ป่วยที่มีระนาบการสบฟันที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามยังมีใบหน้าทีไ่ ม่สมมาตรจากการทีม่ มุ ของขากรรไกร
ล่างที่ไม่เท่ากันทั้งสองข้าง และคางที่เล็กจึงพิจารณาท�ำตัดลดมุม
ขากรรไกรด้านขวา และตัดเลื่อนกระดูกคางมาทางด้านหน้าร่วม
กับการตัดเย็บปีกจมูกให้เล็กลง โดยท�ำในการผ่าตัดเอาอุปกรณ์ยดื
กระดูกออก หลังจากนั้นอีก 8 เดือน ท�ำการผ่าตัดกระดูกทึบด้าน
นอกด้านขวามาเป็นกระดูกปลูกเสริมทางด้านซ้าย จากการติดตามผล
ในระยะต่ อมาไม่ พ บอาการส� ำคั ญที่ แสดงถึ งปั ญหาใด และมี
ลักษณะใบหน้าสองข้างสมมาตรขึน้ ผลการรักษาเป็นทีน่ า่ พอใจ (รูปที่ 5-7)

รูปที่ 4

A. แสดงต�ำแหน่งการตัดกระดูก (เส้นประ) ต�ำแหน่งการติดอุปกรณ์ยดื กระดูก และทิศทางการขับเคลือ่ นกระดูก (ลูกศร) โดยมีแผ่นกัน้ โพรงจมูกเป็น
จุดหมุน B. แสดงการพยากรณ์ตำ� แหน่งกระดูกขากรรไกรหลังการผ่าตัดและการค�ำนวณสัดส่วนการขับเคลือ่ นอุปกรณ์ยดื กระดูกขากรรไกรบนและล่าง
Figure 4 A. showed osteotomy site (dot line), distractor placement and direction of bone movement (arrow) under nasal septum as
center of rotation. B. Reveal postoperative prediction of jaw bone and equation for evaluated ratio of maxilla and mandible
distractor activation.

รูปที่ 5

A. แสดงการตัดกระดูกส่วนท้ายฟันกรามในแนวระนาบและการติดเครื่องมือยืดกระดูกขากรรไกรที่ขากรรไกรล่างด้านที่ผิดปกติ              
B. แสดงการท�ำเวอติคอลเรมัสออสติโอโตมีแบบในปากของขากรรไกรล่างด้านที่ปกติ
C. แสดงการตัดกระดูกและการติดอุปกรณ์ยืดกระดูกที่ขากรรไกรบน
Figure 5 A. showed horizontal oblique ramus osteotomy and distractor placement at affected side.
B. intraoral vertical ramus osteotomy at normal side.
C. showed osteotomy and distractors placement in maxilla.
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รูปที่ 6

แสดงลักษณะใบหน้าผูป้ ว่ ย A. ก่อนการรักษา B. หลังการผ่าตัดเคลือ่ นกระดูกขากรรไกรบนล่างพร้อมกัน C. ทีร่ ะยะการคงตัวของกระดูก (consolidation
phase) D.หลังน�ำอุปกรณ์ยืดกระดูกหลายชิ้นแบบภายในออกร่วมกับการตัดลดมุมคางด้านขวาและผ่าตัดเลื่อนกระดูกคางมาด้านหน้า
Figure 6 Revealed patient’s clinical apparent in different phase of treatment. A. Preoperative. B. Post simultaneous maxillomandibular unit distraction. C. Post consolidation period. D. Post distractor removal with right mandibular angle reduction
and sliding genioplasty advancement.
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รูปที่ 7

ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะหน้าตรง A. ก่อนการรักษา B. หลังการผ่าตัดเคลื่อนกระดูกขากรรไกรบนล่างพร้อมกัน C. ที่ระยะการคงตัวของกระดูก
(consolidation phase) D.หลังน�ำอุปกรณ์ยดื กระดูกออกร่วมกับการตัดลดมุมคางด้านขวาและผ่าตัดเลือ่ นกระดูกคางมาด้านหน้า E. ภาพหลังการ
ผ่าตัดกระดูกทึบด้านนอกด้านขวามาเป็นกระดูกปลูกเสริมทาง
Figure 7 Postero-anterior cephalometry in different phase of treatment. A. Preoperative. B. Post simultaneous maxillo-mandibular
unit distraction. C. Post consolidation period. D. Post distractor removal with right mandibular angle reduction and sliding
genioplasty advancement. E. Post right body of mandible cortectomy as free bone graft of left body of mandible augmentation
and nose augmentation with silicone

ผู้ป่วยรายที่สอง ผู้ป่วยชายไทยอายุ 27 ปี ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย แบบ IIB และมีลักษณะ
ความไม่สมมาตรที่รุนแรงกว่าในผู้ป่วยรายแรก ผู้ป่วยรายนี้ได้รับ

การวางแผนการรักษาแบบเดียวกันคือ การจัดฟันร่วมกับการ
ผ่าตัดขากรรไกรวิธดี สิ แทรคชันออสติโอเจเนสิสโดยเคลือ่ นกระดูก
ขากรรไกรบนล่างพร้อมกันด้วยอุปกรณ์ยดื กระดูกหลายชิน้ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 แสดงใบหน้าก่อนการผ่าตัดพบว่าใบหน้าสองข้างไม่สมมาตร และมีลักษณะระนาบสบฟันที่เอียง (occlusal canting)
Figure 8 Revealed preoperative facial asymmetry with occlusal canting of the patient

ผูป้ ว่ ยรายนี้ ใช้การผ่าตัดแบบเดียวกับผูป้ ว่ ยรายแรก โดย
ในขากรรไกรบนท�ำการผ่าตัดแบบเลอฟอร์ทวัน โดยท�ำการตัด
กระดูกด้านตรงข้ามกับรอยโรคให้เป็นช่องว่างเพื่อเคลื่อนกระดูก
เข้า ส่วนด้านรอยโรคท�ำเพียงตัดกระดูกให้ขาดจากกัน ในส่วนของ

ขากรรไกรล่างด้านปกติทำ� เวอติคอลเรมัสออสติโอโตมีแบบในปาก
และตั ด กระดู ก ส่ ว นท้ า ยฟั น กรามในแนวระนาบด้ า นรอยโรค
ท�ำการติดอุปกรณ์ยืดกระดูกในลักษณะเดียวกัน (รูปที่ 9, 10)
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รูปที่ 9 แสดงการพยากรณ์ต�ำแหน่งกระดูกขากรรไกรหลังการผ่าตัดและการค�ำนวณสัดส่วนการขับเคลื่อนอุปกรณ์ยืดกระดูกขากรรไกรบนและล่าง
Figure 9 Reveal postoperative prediction of jaw bone and equation for calculating the ratio of maxilla and mandible distractor activation

รูปที่ 10 แสดงการผ่าตัด และการติดอุปกรณ์ยืดกระดูกที่กระดูกขากรรไกรบนและล่างตามแผนการรักษา
Figure 10 Revealed surgical operation and distractor placement according to the surgical planning

หลังการผ่าตัดทิ้งให้มีระยะพักเป็นเวลา 3 วัน จากนั้น
ท�ำการขับเคลื่อนอุปกรณ์ยืดกระดูกตามแผนการรักษาที่วางไว้
จากนั้นทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อให้กระดูกคงตัว (consolidation

period) ก่อนน�ำเครื่องมือยืดกระดูกออก พบว่าหลังการรักษาผู้
ป่วยมีใบหน้าที่สมมาตรระนาบการสบฟันที่ดีขึ้น (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 A. ก่อนการผ่าตัดแสดงลักษณะของระนาบสบฟันทีเ่ อียงและใบหน้าทีไ่ ม่สมมาตร B. หลังการยืดกระดูกพบว่ามีระนาบสบฟันและใบหน้าทีส่ มมาตรมากขึน้
Figure 11 A. Pre-operative facial asymmetry and occlusal canting B. post distraction process showed improved facial symmetry and
occlusal plane
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วิจารณ์
การศึกษานีเ้ ป็นการรักษาผูป้ ว่ ยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย
ด้วยการใช้วิธีดิสแทรคชันออสติโอเจเนสิส ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้จาก
ลักษณะทางคลินกิ และภาพรังสีเป็นแบบ IIA และIIB7 ซึง่ เป็นชนิด
ทีส่ ามารถรักษาด้วยการใช้การยืดกระดูกได้ ปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้การ
รักษาเป็นไปตามเป้าหมายได้คือ แผนการรักษาที่เหมาะสม จาก
การศึกษาของ Molina และคณะ ในปี ค.ศ. 1966 พบว่าในผู้ป่วย
อายุน้อยที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอยู่ การใช้อุปกรณ์ยืด
กระดูกเพียงชิน้ เดียวทีก่ ระดูกขากรรไกรล่าง สามารถท�ำให้ระนาบ
การสบฟันสามารถกลับมาเป็นปกติได้ด้วยการปรับตัวเข้าหาการ
สบฟันที่เสถียรของขากรรไกรบนได้หรือร่วมกับการจัดฟันเพียง
เล็กน้อย จากการที่มีการเติบโตของกระดูกขากรรไกรบนที่เป็น
อิ ส ระจากการขวางการเจริญ เติบ โตของขากรรไกรล่า ง และ
เนื้อเยื่ออ่อนโดยรอบ แต่ในผู้ป่วยที่มีการเจริญเติบโตของกระดูก
ขากรรไกรที่สมบูรณ์แล้วอาจมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้การจัดฟัน
ที่ยงุ่ ยากและยาวนาน การท�ำการยืดกระดูกขากรรไกรบนล่างพร้อม
กัน จึงเป็นวิธีการที่ดีและช่วยลดเวลาการรักษาในขณะที่ยังคง
สภาพการสบฟันที่ปกติไว้ได้15 โดยการศึกษาของ Ortiz ร่วมกับ
Molina และคณะ ในปี ค.ศ. 1997 โดยใช้อุปกรณ์ยืดกระดูกขา
กรรไกรล่างชนิดนอกช่องปากร่วมกับการท�ำเลอฟอร์ทวัน และการ
ตั ด กระดู ก ทึ บ ด้ า นที่ มี ร อยโรคแล้ ว ท� ำ การมั ด ฟั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ลักษณะของเป็นหน่วยเดียวกัน (maxilla-mandibular unit)
ท�ำการขับเคลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางลงล่าง โดยมีจุดหมุนคือขอบ
ของแนวตัดกระดูกขากรรไกรบนด้านตรงข้ามกับด้านทีม่ คี วามผิด
ปกติ โดยการศึกษานีน้ บั ว่าเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการท�ำการเคลือ่ น
ขากรรไกรบนและล่างพร้อมกัน ซึง่ ท�ำให้แนวทางการรักษาเฮมิเฟ
เชียลไมโครโซเมีย ในผู้ป่วยที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกขา
กรรไกรเสร็จสิ้นแล้วหรืออายุ 14 ปี ขึ้นไปเป็นในลักษณะการยืด
กระดูกขากรรไกรบนและล่างไปพร้อมกัน13 นอกจากนี้การศึกษา
ของ Takahiro ในปี ค.ศ. 2006 ที่ประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อน
กระดูกขากรรไกรบนและล่างพร้อมกันในผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่ทมี่ กี ระดูกขากรรไกรบนทีเ่ จริญเติบโตน้อยกว่าปกติ พบว่าให้
ความสัมพันธ์กระดูกขากรรไกรบนล่างทีเ่ สถียรทัง้ ระหว่างและหลัง
การท�ำการยืดกระดูกและลดการเกิดการคืนกลับของการรักษา
จากการสบฟันที่ไม่เสถียรอีกด้วย16 ในผู้ป่วยรายนี้ก็มีการเจริญ
เติบโตของกระดูกขากรรไกรทีส่ มบูรณ์แล้ว เพือ่ หลีกเลีย่ งความยุง่
ยากจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จึงได้พิจารณาเคลื่อน
กระดูกขากรรไกรบนและล่างพร้อมกัน สิง่ ทีแ่ ตกต่างของการศึกษา
ในครั้งนี้กับแนวทางแรกเริ่มของการเคลื่อนกระดูกขากรรไกรบน

ล่างพร้อมกันคือ อุปกรณ์ยืดกระดูกที่ใช้เลือกใช้เป็นแบบอุปกรณ์
ภายในช่องปาก เพื่อหวังผลในเรื่องของความสวยงาม ลดผลกระ
ทบต่อเส้นประสาท และเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วย แต่เนื่องจาก
อุปกรณ์ชนิดภายในช่องปากไม่มคี วามแข็งแรงมากและแรงในการ
เคลื่อนกระดูกก็น้อยกว่าชนิดภายนอกช่องปาก โดยเฉพาะถ้าน�ำ
มาใช้ร่วมกับการเคลื่อนกระดูกขากรรไกรบนล่างพร้อมกัน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นกายวิภาคที่มีความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อและ
เนือ้ เยือ่ อ่อนโดยรอบตลอดเวลาแล้ว ประกอบกับยังท�ำการเคลือ่ น
กระดูกสองชิน้ พร้อมกันซึง่ มีปริมาตรและมวลในการเคลือ่ นทีม่ าก
ท�ำให้อปุ กรณ์แยกกระดูกท�ำได้ยาก ในผูป้ ว่ ยรายนีจ้ งึ พิจารณาตัด
กระดูกให้แยกจากกันโดยสมบูรณ์ และเพื่อให้ได้รับอิทธิพลจาก
เนื้อเยื่อข้างเคียงน้อยที่สุดจึงพิจารณาท�ำเวอติคอลเรมัสออสติโอ
โตมีในฝัง่ ตรงข้ามร่วมด้วย ซึง่ ก็จะเป็นผลดีในการลดความอูมเด่น
ของมุมขากรรไกร ที่อาจเกิดได้จากการหมุนใบหน้าฝั่งที่ผิดปกติ
ไปในทิศทางของฝัง่ ทีป่ กติ แต่ขอ้ เสียของการใช้อปุ กรณ์ภายในช่อง
ปากก็คือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระดูกขากรรไกรจะเป็นใน
ลักษณะทิศทางเดียวเท่านั้น แต่เนื่องจากผู้ป่วยในการศึกษานี้ไม่
ได้มีลักษณะความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรที่รุนแรงในส่วน
อืน่ จะมีแค่ลกั ษณะของการยืน่ ของฟันและกระดูกเบ้าฟันบนและ
ล่าง (bimaxillary protrusion) เพียงเล็กน้อยทีส่ ามารถแก้ไขด้วย
การจัดฟันได้ การเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดภายในช่องปากจึงเหมาะ
สมในผู้ป่วยกลุ่มนี้
การใช้การยืดกระดูกในผู้ป่วยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย
นั้นจะเป็นการเพิ่มความยาวของกระดูกส่วนหลังฟันกรามด้านที่
เกิดรอยโรค ซึ่งถ้ามองทั้งกระดูกขากรรไกรบนและล่างแล้วจะ
เป็นการหมุนกระดูกขากรรไกรรอบจุดหมุนใดจุดหมุนหนึ่ง จาก
การศึกษาของ Ortiz ร่วมกับ Molina ในปี ค.ศ. 1997 ที่เป็นพื้น
ฐานของการเคลือ่ นกระดูกขากรรไกรบนและล่างพร้อมกัน13  หรือ
การศึกษาของ Scolozzi ในปี ค.ศ. 2005 ก็เช่นเดียวกันที่ใช้จุด
หมุนคือ ขอบของแนวตัดกระดูกขากรรไกรบนฝัง่ ปกติ เป็นจุดหมุน
ซึง่ ก็จะท�ำให้ความสูงของกระดูกขากรรไกรบนโดยรวมเพิม่ มากขึน้ 14
ในผู้ป่วยที่มีใบหน้าส่วนบนที่ปกติอยู่แล้ว อาจจะท�ำให้เกิดความ
ผิดปกติได้ อีกทั้งอาจจะท�ำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นกั้นโพรง
จมูกที่กดเบียดด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าปกติ แม้ว่าโดยรวมการ
เคลือ่ นกระดูกอาจจะท�ำให้มพี นื้ ทีข่ องโพรงจมูกมากขึน้ ก็ตาม โดย
จากการศึกษาของ Nakajima และคณะ ในปี ค.ศ. 2011 เป็นการ
ศึกษาแรกทีไ่ ด้เปลีย่ นจุดหมุนของการยืดกระดูกขากรรไกรบนล่าง
พร้อมกันไปอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งของขอบโพรงจมูก (piriform rim) ด้าน
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ปกติ ซึง่ ท�ำให้ลดการยืดยาวของใบหน้าได้ และจากระยะห่างจาก
จุดหมุนที่น้อยลงท�ำให้ระยะทางที่ท�ำการยืดกระดูกน้อยลงส่งผล
ให้เวลาในการรักษาเร็วขึ้นด้วย17 ในการศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้วิธี
ของ Nakajima แต่เปลี่ยนจุดหมุนให้ไปอยู่ที่บริเวณแผ่นกั้นโพรง

จมูกและเงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า โดยเชื่อว่านอกจากจะรักษา
ความสูงของใบหน้าได้ มีการลดระยะทางในการเคลือ่ นกระดูก ยัง
สามารถรักษาความสัมพันธ์ของแผ่นกัน้ โพรงจมูกกับโพรงจมูกได้ดว้ ย
(รูปที่ 12, 13)

รูปที่ 12 ลักษณะทางกลของการเคลือ่ นทีก่ ระดูกขากรรไกรบนล่างโดยใช้เครือ่ งมือยืดกระดูกสองชิน้ แสดงลักษณะการท�ำงานของคานแบบที่ 1 และแบบที่ 2
ร่วมกัน โดยพิจารณาอุปกรณ์ยืดกระดูกทางด้านซ้าย จะพบมวลในการเคลื่อนที่ทั้งหมดอยู่ตรงกลาง โดยมีจุดหมุนอยู่ที่ต�ำแหน่งอุปกรณ์ยืดกระดูก
ทางด้านขวา สอดคล้องกับลักษณะของคานแบบที่ 2 แต่ถ้าพิจารณาอุปกรณ์ยืดกระดูกทางด้านขวาจะพบว่าจุดที่เป็นมวลในการเคลื่อนที่เป็นหลัก
จะอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งอุปกรณ์ยดื กระดูกทางด้านขวา โดยมีจดุ หมุน และแรงในการเคลือ่ นอยูท่ แี่ ผ่นกัน้ โพรงจมูก และอุปกรณ์ยดื กระดูกทางด้านซ้ายตาม
ล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของคานแบบที่ 1 ซึ่งจากลักษณะดังกล่าวจะมีผลในทางกลคือมีการใช้แรงในการเคลื่อนมวลจากความสัมพันธ์ของ
โมเมนต์ตามและโมเมนต์ทวนที่เหมาะสมตามรูปแบบของคานแบบที่ 2 และท�ำให้ได้ระยะในการเคลื่อนที่เพื่อให้เกิดระดับของชิ้นกระดูกที่สมดุลกัน
น้อยลงตามลักษณะของคานแบบที่ 1
Figure 12 Mechanical characteristics of maxillo-mandibular unit movement under 2 distractors with cross direction show combination
of class 1 and 2 lever action. According to left distractor show the moving mass is in the middle and the fulcrum at the
right distractor. Corresponding to the characteristic of class 2 lever. If considering to the right distractor, it is found that the
point of mass in motion is at the position of the right distractor with the fulcrum and the effort are nasal cavity and the
left distractor, respectively. Corresponding to the characteristic of class 1 lever. Due to this mechanical characteristics, the
effort for skeletal translocation was reduced from the appropriation of clockwise moment and anticlockwise moment as
class 2 lever, and the reduction of maxilla-mandibular unit translocation distance for equilibrium as class 1 lever.

รูปที่ 13 ลักษณะทางกลของการเคลื่อนที่กระดูกขากรรไกรบนล่างโดยการเปรียบเทียบจุดหมุนถ้าต�ำแหน่งจุดหมุนอยู่ที่กึ่งกลางของชิ้นกระดูกขากรรไกรบน
ล่าง และมีการเคลื่อนกระดูกทั้งสองข้างร่วมกันจะใช้ระยะทางในการเคลื่อนชิ้นกระดูกเพื่อให้เกิดความสมมาตรน้อยกว่าการที่จุดหมุนอยู่ที่ฝั่งใดฝั่ง
หนึ่ง ดังจะเห็นจากรูปว่า A<B
Figure 13 Mechanic of maxillo-mandibular unit movement compared between fulcrum positions. If fulcrum at midline of maxilla
and mandible, facial symmetry will resulted from both side movement and made the transportation distance less than
fulcrum in each side. Revealed in figure that A<B.
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ในส่วนของการวางอุปกรณ์ยดื กระดูก ในการศึกษานีใ้ ช้
อุปกรณ์ทงั้ หมด 3 ตัว ในเรือ่ งของจ�ำนวนอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการรักษา
(รูปที่ 14) เฮมิเฟเชียลไมโครโซเมียก็มีหลายการศึกษาที่น�ำเสนอ
ในรูปแบบทีต่ า่ งกันตัง้ แต่การศึกษาของ Ortiz ร่วมกับ Molina ใน
ปี ค.ศ. 1997 ทีเ่ ลือกใช้อปุ กรณ์นอกช่องปากเพียง 1 ชิน้ ทีก่ ระดูก
ขากรรไกรล่าง13 การศึกษาของ Rachmiel ในปี ค.ศ. 200118
และSatoh ในปี ค.ศ. 200219 ที่ใช้อุปกรณ์ชนิดในช่องปาก 1 ชิ้น
ทีก่ ระดูกขากรรไกรล่าง แต่ทำ� ในผูป้ ว่ ยอายุนอ้ ย และก็มกี ารศึกษา
ของ Scolozzi ในปี ค.ศ. 2005 และ Nakajima ในปี ค.ศ. 2011
ทีเพิม่ จ�ำนวนอุปกรณ์ โดยใช้อปุ กรณ์ชนิดในช่องปากจ�ำนวน 2 ตัว
ทีก่ ระดูกขากรรไกรบนและล่าง ซึง่ เป็นวิธที เี่ หมาะกับผูป้ ว่ ยทีม่ กี าร
เจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรสมบูรณ์แล้ว14,17 ในการศึกษานี้
ถ้าพิจารณาจากความวิการของผู้ป่วยจะพบว่าความสัมพันธ์ของ
ข้อต่อขากรรไกรต่อเบ้าข้อต่อขากรรไกรค่อนข้างปกติ โดยถ้ามอง
เรื่องลักษณะทางกายวิภาคก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องยืดกระดูก
ข้อต่อขากรรไกรล่างเข้าสูเ่ บ้าข้อต่อขากรรไกร แต่จดุ ประสงค์ของ
การใช้อุปกรณ์ยืดกระดูกทั้งขากรรไกรบนและล่างในด้านที่มีรอย

โรคนัน้ พิจารณาจากในผูป้ ว่ ยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมียจะมีลกั ษณะ
ของความวิการของเนื้อเยื่ออ่อนด้วยระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะท�ำให้
การยืดกระดูกท�ำได้ยาก และจะยิ่งล�ำบากมากขึ้นถ้าน�ำมาใช้กับ
อุปกรณ์ชนิดในช่องปาก ที่ให้แรงในการเคลื่อนชิ้นกระดูกได้น้อย
โดยเฉพาะในส่วนของด้านปกติทที่ ำ� การตัดกระดูกให้เป็นช่องว่าง
ในการเคลือ่ นชิน้ กระดูกเข้าไป ซึง่ ในระหว่างระยะพักก่อนการแยก
กระดูกและช่วงที่ก�ำลังแยกระดูกออกจากกันอาจเริ่มมีการเกิด
เนือ้ เยือ่ นิม่ รอบกระดูกแตกหัก (soft callus) ซึง่ ก็จะเป็นตัวทีข่ วาง
การเคลื่อนของกระดูกฝั่งตรงข้ามให้ยากขึ้น และเนื่องจากต้องมี
การผ่ า ตั ด แบบเลอฟอร์ ท วั น บริ เวณต� ำ แหน่ ง นั้ น อยู ่ แ ล้ ว จึ ง
พิจารณาติดอุปกรณ์ยืดกระดูกร่วมด้วยในฝั่งที่ไม่มีรอยโรคและ
ปรับระยะของอุปกรณ์จากต�ำแหน่งตัง้ ต้นให้ยดื มาสูร่ ะยะทีค่ ำ� นวณ
ไว้ และท�ำการขับเคลือ่ นอุปกรณ์สวนทางเป็นการดึงกระดูกเข้าหา
กั น เพื่ อ ต้ า นกั บ เนื้ อ เยื่ อ นิ่ ม รอบกระดู ก แตกหั ก ที่ ม าแทนที ใ น
ต�ำแหน่งนัน้ ซึง่ ก็สง่ ผลให้การเคลือ่ นกระดูกมีประสิทธิภาพและใช้
ระยะเวลาในการยื ด กระดู ก ได้ ค ่ อ นข้ า งแน่ น อนไม่ ต ่ า งจากที่
วางแผนไว้

รูปที่ 14 การเพิ่มอุปกรณ์ยืดกระดูกที่บริเวณด้านที่ปกติ เป็นการช่วยกระจายแรงในการเคลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างซึ่งเป็นการลดแรงที่ใช้ในการ
เคลื่อนกระดูก ส่งผลให้อุปกรณ์สามารถท�ำงานได้โดยมีความเสถียรและลดความเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกที่มีการเคลื่อนที่
Figure 14 Adjunctive distractor at non-lesion side take a role in forced distribution that reduced the transportation force for skeletal
movement that make distractor working properly under stable condition and reduced stress in bone.

นอกจากในเรื่องของแรงในการยืดกระดูกแล้ว ทิศทาง
ในการเคลื่ อ นชิ้ น กระดู ก เป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
สวยงาม และลักษณะทางกายวิภาคที่พึงประสงค์ การมีอุปกรณ์
ยืดกระดูก 2 ชิ้น ที่ต�ำแหน่งด้านที่มีรอยโรค จะท�ำให้สามารถ
พยากรณ์การเคลื่อนที่ของกระดูกได้ดีกว่าการใช้อุปกรณ์ตัวเดียว
ร่วมกับการมัดฟัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยยืนยันด้วยว่าชิ้นกระดูก

ขากรรไกรบนล่างทั้งชิ้นเคลื่อนที่รอบจุดหมุนตามทิศทางของ
อุปกรณ์ที่วางแผนไว้ ประกอบกับการมีอุปกรณ์ที่ขากรรไกรบนที่
เชือ่ มต่อกับฐานกะโหลกศีรษะ และการขับเคลือ่ นอุปกรณ์เป็นการ
ยืดชิ้นกระดูกที่อยู่ไกลต่อแนวตัดกระดูกที่เป็นชิ้นที่อิสระ ทั้งหมด
นีช้ ว่ ยยืนยันได้วา่ จะไม่เป็นการดันข้อต่อขากรรไกรเข้าไปในเบ้าข้อ
ต่อขากรรไกร เหมือนกับกรณีที่ใช้อุปกรณ์ตัวเดียวที่กระดูกขา
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กรรไกรล่าง ทั้งนี้ในด้านที่ปกติการติดอุปกรณ์ยืดกระดูกร่วมด้วย
นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มแรงในการเคลื่อนชิ้นกระดูกแล้ว
อุปกรณ์ยังท�ำหน้าที่เหมือนเป็นตัวน�ำการเคลื่อนที่ ซึ่งจะก�ำหนด
ทิศทางที่ชัดเจนในการเคลื่อนชิ้นกระดูก ตรงข้ามกับกรณีที่ไม่ติด

อุ ป กรณ์ ที่ ด ้ า นปกติ ชิ้ น กระดู ก อาจเกิ ด การเคลื่ อ นที่ ที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ในแนวแกนตั้งได้ (yaw) ซึ่งจะท�ำให้ลักษณะใบหน้าหลัง
การรักษาดูผิดปกติมากขึ้น (รูปที่ 15)

รูปที่ 15 จ�ำนวนอุปกรณ์ทเี่ พิ่มขึ้นในด้านปกติยังเป็นการช่วยยืนยันด้วยว่าชิ้นกระดูกขากรรไกรบนล่างทั้งชิ้นเคลือ่ นที่รอบจุดหมุนอย่างเหมาะสม โดยจะเห็น
ว่าอุปกรณ์ที่ท�ำการยืดกระดูกอาจให้แรงในทิศทางที่ไม่เหมาะสมที่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งอุปกรณ์ที่ด้านปกติจะช่วยก�ำหนดทิศทางการเคลื่อนชิ้นกระดูกให้
เหมาะสมไปตามทิศทางของอุปกรณ์ ดังที่วางแผน
Figure 15 Number of distractor will confirm the transportation of skeletal under fulcrum properly. From figure revealed that distractor in
lesion side can caused inappropriate vector of transportation to opposite side, the distractor in non-lesion side will control
direction of transportation according to vector of distractor placement as surgical planning.

ในผู้ป่วยที่ท�ำการศึกษายังคงให้อุปกรณ์อยู่ที่บริเวณ
กระดูกขากรรไกรต่อในระยะที่รอกระดูกมีความคงตัวโดยท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นเหมือนโลหะดามกระดูก ยึดกระดูกไว้ให้อยูใ่ นต�ำแหน่ง
ที่เหมาะสมต่อไป โดยจากการติดตามผลการรักษามาเป็นระยะ
เวลา 1 ปี ผู้ป่วยไม่มีการคืนกลับของการรักษา ซึ่งเป็นผลดีของ
การใช้อุปกรณ์ยืดกระดูกหลายชิ้นร่วมกันในการยึดต�ำแหน่งของ
กระดูกที่ยืดไว้หลังการรักษา ซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสวยงาม
และลดโอกาสในการเกิดผลการรักษาทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือการคืนกลับ
ของการรักษาอีกด้วย

สรุป
การศึกษานีเ้ ป็นการรักษาผูป้ ว่ ยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย
ที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรที่สมบูรณ์แล้ว ด้วยการ
ผ่าตัดกระดูกขากรรไกรบนแบบเลอฟอร์ทวัน โดยด้านทีม่ รี อยโรค
ท�ำการตัดกระดูกถึงแผ่นกัน้ โพรงจมูกเพียงให้ขาดจากกัน ส่วนด้าน
ตรงข้ามท�ำการตัดกระดูกบางส่วนออกให้เป็นช่องว่างเท่ากับระยะ
ทางทีก่ ระดูกจะเคลือ่ นทีห่ มุนขึน้ ในส่วนของขากรรไกรล่างด้านที่
มีรอยโรคท�ำการตัดกระดูกส่วนท้ายฟันกรามในแนวระนาบ และ
ด้านตรงข้ามท�ำเวอติคอลเรมัสออสติโอโตมีแบบในปากเพือ่ ลดการ
บาดเจ็บต่อข้อต่อขากรรไกร และลดแรงในการเคลือ่ นกระดูก จาก

นัน้ ติดอุปกรณ์ยดื กระดูกทัง้ หมด 3 ต�ำแหน่ง แล้วท�ำการยืดกระดูก
ซึ่งได้ผลการรักษาที่ดีโดยมีระนาบการสบฟันที่เหมาะสมและไม่มี
การสบฟันทีผ่ ดิ ปกติ พร้อมทัง้ ยังท�ำให้รปู หน้าของผูป้ ว่ ยดูสมมาตร
และได้สัดส่วนอย่างที่ควรจะเป็นมากขึ้นด้วย
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Efficacy of Coconut Oil and 0.12 % Chlorhexidine Mouthrinses in Reduction
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Abstract

The objective of this study was to compare the clinical effects of coconut-oil and 0.12 % chlorhexidine
(CHX) on the reduction of plaque and gingivitis. Forty healthy undergraduate dental students were randomly allocated
into two groups of 20 participants each: control group (0.12 % CHX) and experimental group (coconut oil). All participants
were instructed to rinse their mouthdaily strictly and consistently for two weeks. Oral examination, plaque index
(PI) and gingival bleeding index (GBI) were performed at baseline and on day 14. At the end of the study, satisfaction,
adverse effects and a desire to continue mouthrinse usage were recorded by questionnaires. Thirty-five participants
completed the trial. The results revealed that there were significant reductions in PI and GBI between baseline and
day 14 in both groups (p=0.001; p<0.001). The mean percentage reductions in PI and GBI in each group were; 0.12 %
CHX (41.05 % and 33 %, respectively) and coconut oil (29.43 % and 36.35 %, respectively). There was no significant
difference in the percentage reductions in PI and GBI between the two mouthrinses. Coconut oil had significantly
higher overall satisfaction scores, greater satisfaction scores for taste and fewer side effects (p=0.03, p<0.001, p=0.003,
respectively). However, the numbers of participants who desired to continue using coconut oil were significantly
lower than those who desired to use CHX because the long rinsing duration for coconut oil was an obstacle. Coconut
oil can be considered as an alternative mouthrinse in reducing PI and GBI in participants with gingivitis because of
its fewer side effects.
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Introduction

Dental plaque is the main etiologic factor in
the development of gingivitis.1 Thus, supragingival
plaque control is the mainstay for prevention of gingivitis.2
Chemical mouthrinses are used as an adjunctive agent
for daily oral hygiene regimens, especially in patients
who are unable to consistently maintain adequate
levels of plaque control using mechanical methods
alone.3
Chlorhexidine gluconate (CHX) has been known
as an excellent chemical antimicrobial mouthrinse for
preventing dental plaque and gingival inflammation.4
To a large degree, it can inhibit plaque formation and
has a high substantivity effect.4 However, its pronounced
adverse effects are superficial staining of the teeth,
altered taste perception and a bitter, unpleasant taste.5
These affect patient compliance for daily rinsing and
the possibility of using CHX over an extended period of
time. A previous study showed that a 0.2 % CHX mouth
rinse has more side effects than those of 0.12 % CHX;
in contrast it does not seem to be more effective against
plaque and gingivitis.6 Therefore, there is a continued
search for a substance with antimicrobial properties  
which avoids the side effects of CHX.
“Oil-pulling” or “Oil-swishing” therapy is an
ancient Ayurvedic medicine that has been practiced for
centuries in India and other parts of southern Asia.7 This
technique involves swirling edible oil in the mouth for
10-20 minutes and then spitting it out.8 Edible oils used
for oil-pulling9 include sesame oil, olive oil, sunflower
oil, and coconut oil. Coconut oil is a natural product
and commercially available in   the local market of
Thailand.
It is becoming increasingly of interest for use
as an alternative mouthrinse though the price of coconut
oil is approximately twice as expensive as that of CHX
mouthrinse (0.5 baht/ml for coconut oil and 0.25 baht/ml
for CHX mouthrinse). Scientific evidence shows that coconut
oil-pulling therapy can reduce oral microorganisms.10, 11

A recent study revealed that there were no significant
differences between coconut oil and 1 % CHX gel (Hexigel) after 10 minutes of daily gum massage for three
weeks in the reduction of S. mutans count, Lactobacillus count, plaque scores, and gingival scores.9 There has
not been a study that has evaluated the satisfaction of
people using coconut oil or compared the reduction of
dental plaque and gingival bleeding between coconut
oil and CHX mouthrinses. Furthermore, the adverse
reactions of coconut oil are of interest and there are
limited studies on the topic.
Therefore, the objectives of this study were to
clinically evaluate the antiplaque and antigingivitis effects of coconut oil and also to investigate the adverse
reactions and the satisfaction of people using coconut
oil compared to a 0.12 % CHX mouthrinse.

Materials and methods

This in vivo study was designed as a randomized,
single-blind (observers) study and was approved by the
Human Experimentation Committee of the Faculty of
Dentistry, Chiang Mai University (Document No.26/2558).
Forty participants who were  2nd to 6th year undergraduate
dental students at Chiang Mai University, Thailand met
the selection criteria and were assigned to the study.
The procedures of the study and its potential risks and
benefits were fully explained to all participants. They
were instructed to report if they had adverse effects from
using the mouthrinses. Participants who had allergic
reactions or a burning sensation would have been
referred to an oral medicine specialist. Tooth staining
was subsequently resolved within 15 days by tooth
cleaning. All participants voluntarily participated in the
study and informed consent was obtained from them.
Selection criteria
Medical and dental histories were recorded for
each participant at a pre-screening visit. Inclusion criteria
were: 18–25 years of age, male or female dental students
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with mild to moderate gingivitis associated with dental
plaque12, clinical attachment level <3 mm, a minimum
of 20 natural teeth. Conversely, exclusion criteria were
as follows: participants with systemic diseases, pregnancy
or lactation, having orthodontic or prosthodontic appliances,
using  tobacco products, undergoing antibiotic therapy
three months before and during the study, using other
mouthrinses one month before and during the investigation and/or having an allergy to coconut oil, CHX or
any of the ingredients to used in the study treatment.
Procedure
At the beginning of the study, all participants
were interviewed about demographic characteristic,
medical history, dental history and oral hygiene practice.
Oral examinations, including bleeding on probing and
plaque index were performed by two experienced
dental examiners at baseline and on day 14. Each
examination was conducted by the same examiner.
Intra-examiner reliability was determined with a kappa
statistic of ≥ 0.75, which indicates satisfactory calibration.
●   Bleeding on probing (BOP) was evaluated
at the mesial, distal, buccal and lingual surfaces of all
teeth. The gingival bleeding was recorded as “presence”
or “absence” of bleeding in a period of 10 seconds
after UNC-15 periodontal probe insertion in the gingival
sulcus.13 The periodontal probe was inserted into the
gingival sulcus with a force of 25 grams.14 The gingival
bleeding index (GBI) was expressed as the percentage
of all sites examined that bleed on probing.13
●    Plaque index (PI) was assessed on the mesial,
distal, buccal and lingual surfaces of all teeth after
disclosing with an erythrosine solution.15 The amount
of plaque was assessed and scored from 0 to 3. The
criteria were; 0= No observable plaque; 1= A thin film
of plaque is detected at the gingival margin by running
an explorer across the tooth surfaces; 2= Moderate
accumulation of plaque is detected along the gingival
margin. Plaque is visible clinically; 3= Heavy plaque
accumulation is detected at the gingival margin and in
the interdental spaces. The PI was calculated by adding

the tooth scores together and dividing by the total
number of teeth examined.
Forty participants were randomly allocated to
one of the two groups according to mouthrinses:
1. Experimental group (n=20): Virgin coconut
oil (Coco Delight ®, GPO, Bangkok, Thailand) (lot:
NP580021) was used. Fifteen milliliters of coconut oil
was kept in the mouth and swished for 10 minutes every
night after tooth brushing.
2. Control group (n=20): 0.12 % CHX mouth
rinse (Manufactured by the Faculty of Dentistry, Chiang
Mai University, Chiang Mai, Thailand) was used. Fifteen
milliliters of CHX was rinsed for one minute twice a day
after meals. If CHX rinsing occurs after toothbrushing,
the volunteers should wait for at least 30 minutes.
All participants received oral hygiene instruction
by a clinician. They were also instructed to brush the
teeth twice a day using the modified Bass technique,
to consistently use the mouthrinses every day for 14
days and to avoid drinking or eating for 30 minutes after
using the oral rinses. Soft nylon toothbrushes (Colgate
slim soft, Colgate-Palmolive, Bangkok, Thailand) and
fluoridated toothpastes (Colgate Total Pro Gum Health,
Colgate-Palmolive) were given to all participants to
exclude the effects of the different toothbrushes and
the compositions of different toothpastes. On day 7,
the subjects were recalled to evaluate any adverse
reactions experienced and their compliance by measuring the residual volume and returning their mouthrinse
bottle. At two weeks of enrollment, the examinations
were repeated by the same researchers who were blind
to the type of mouthrinse being used.
The satisfaction questionnaires
The questionnaire, composed of two parts, was
evaluated and scored on day 14. It was validated and
pretested prior to data collection. The first part included
demographic characteristics, such as age, sex and
educational level. The second part included information
about adverse reactions, overall satisfaction with the
mouthrinses, taste, smell, time of rinsing, and desire to
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continue using the mouthrinses. The overall satisfaction
scores were based on VAS score in the form of a 10-cm
horizontal line on which the participants placed a mark
somewhere along the line at a point that they rated
their overall satisfaction with the mouthrinse received.
The level of satisfaction with taste, smell and duration
of rinsing were evaluated as a simple “satisfied” or
“dissatisfied”. The desire to continue using the mouth
rinses was assessed by answering with “yes (desire)” or
“no (reject)” and describing the reasons. The scope of
the study is demonstrated
in Figure 1.
Participants
(N=40)

Participants
    (N=40)
CHX group
(n=20)

  CHX group
     (n=20)

Coconut oil group
(n=20)

Coconut oil group
Oral examination, PI and GBI
         (n=20)
At baseline
On dayPl
14 and GBI
  Oral examination,
Dropouts (n=2)
Dropouts (n=3)
At baseline

Coconut oil group
   On day14
(n=17)
Dropouts (n=2)                     Dropouts (n=3)  
           CHX group
   Coconut oil group
- Oral examination, PI and
- Oral examination, PI and
     GBI (n=18)  (n=18)
           (n=17)
GBI (n=17)
CHX group
(n=18)

- Questionnaires (n=17)

- Questionnaires (n=17)

- Oral Examination, Pl and   - Questionnaires (n=17)
   GBI (n=17)   
      
Figure 1 The scope of the study

Statistical analysis

The percentage reduction of PI and GBI in the
control and experimental groups were calculated. The
findings were analysed using SPSS 17 software (SPSS
Inc., Chicago, Illinois, USA). The independent samples
t-test, Mann-Whitney U test and Chi-square test were
used to test the differences in variables between two
independent groups, such as age, sex, education, the

percentage reduction of PI, GBI, and overall satisfactions.
The paired t-test was used to test the significance of
the differences between in variables at baseline and on
day 14 in the same group. Fisher’s Exact test was used
to compare adverse reactions, the satisfaction in taste,
smell and duration of rinsing between the two mouth
rinses. A significance level of p<0.05 was set.

Results

Thirty-five of 40 participants completed the full
two weeks of the study. Two participants in the control
group left the study because of antibiotics taken during
the study period. Three participants in the coconut oil
group were excluded, as two participants discontinued
the use of the oil and one participant took antibiotics
during the study period. The demographic characteristics
of subjects in the study are presented in Table 1. There
were no statistically significant differences at baseline
between the two groups with respect to age, sex or
educational level.
There were no statistically significant differences
in PI or GBI at baseline between the two groups. The
results revealed a decrease in the PI and GBI from baseline
to day 14 in both groups. Compared with baseline, there
were statistically significant differences in PI and GBI with
the two mouthrinses (p=0.001; p<0.001, respectively) as
shown in Table 2. Table 3 presents the mean percentage
reduction in PI and GBI at two weeks. CHX produced a
PI reduction of 41.05 % and a GBI reduction of 33 %.
Coconut oil demonstrated a PI reduction of 29.43 %
and a GBI reduction of 36.35 %. There were no significant
differences in percentage reduction of PI and GBI between
the two groups (p>0.05).
One participants in the CHX group did not answer
the questionnaires. Therefore, 34 questionnaires were
completed. The overall satisfaction scores of both
groups are shown in Table 4. The mean overall satisfaction
score in the CHX and coconut oil groups were 4.92±2.14
and 6.01±1.91, respectively. The coconut oil group had
a significantly higher score than the CHX group (p=0.03).
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Satisfaction in taste, smell and duration of rinsing are
demonstrated in Table 5. The satisfaction score for taste
was significantly higher in the coconut oil group
(p=<0.001). However, there were no significant differences
in the satisfaction scores for smell or duration of rinsing
between the two groups.
The coconut oil group demonstrated significantly
fewer side effects than the 0.12 % CHX group (p=0.003),
as shown in Table 6. Ten of the 18 participants (52.82 %)
in the 0.12 % CHX group reported adverse reactions.
Furthermore, only one (5.9 %) of the 17 participants in
the coconut oil group had an adverse reaction (numbness

of tongue).
The number of participants who desired to
continue using 0.12 % CHX was significantly greater than
that for coconut oil (p=0.039). Eleven of the 18 (64.71 %)
participants desired to continue using 0.12 % CHX.
Whereas, only five of the 17 (29.41 %) participants had
any desire to continue using coconut oil. Moreover, 12
of the 17 (76.5 %) participants in the coconut oil group
preferred not to continue using the mouthrinse. The
main reason was long rinsing duration of coconut oil,
as shown in Table 7.

Table 1 Demographic characteristics of subjects in the study.
Groups

Variables

Coconut oil

18

17

22.3±1.9

22.1±1.8

0.627a

Male (%)

8 (44.4 %)

6 (35.3 %)

0.862b

Female (%)

10 (55.6 %)

11 (64.7 %)

Pre-clinic (%)

8 (44.4 %)

9 (52.9 %)

Clinic (%)

10 (55.6 %)

8(44. 4%)

N
Mean age ± SD (years)
Sex
Educational level

p-value

0.12 % CHX

a=independent samples t-test; b=Chi-square test

0.740b

Table 2 Mean (±SD) of plaque index (PI) and gingival bleeding index (GBI) at baseline and two weeks with the two mouthrinses
Groups

N

Pl

GBI

Baseline

2 weeks

p-value

Baseline

2 weeks

p-value

0.12 % CHX

18

1.05±0.36

0.64±0.34

0.001b*

33.29±9.41

23.01±10.64

<0.001b*

Coconut oil

17

1.29±0.48

0.90±0.41

0.001b*

38.19±6.84

24.44±8.98

<0.001b*

p-value

0.113a

0.262a

a=independent samples t-test; b= paired t-test; *p-value ≤ .05

Table 3  Mean (±SD) of the percentage reduction in plaque index (PI), and gingival bleeding index (GBI) with the two mouthrinses at two weeks
Groups

The percentage reduction (%)

N

PI

GBI

0.12 % CHX

18

41.05±26.37

33.00±24.13

Coconut oil

17

29.43±23.25

36.35±18.76

0.177a

0.599a

p-value
a=independent samples t-test
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Table 4 Mean (±SD) of the overall satisfaction scores of both groups
Groups

N

The overall satisfaction scores

0.12% CHX

17

4.87 ± 2.04

Coconut oil

17

6.51 ± 1.99

a=Mann-Whitney U test; *p-value ≤ .05

p-value
0.03a*

Table 5 Satisfaction in taste, smell and duration of rinsing
Level of satisfaction
Topics

Groups

N

Satisfied
n (%)

Dissatisfied
n (%)

p-value

Taste

0.12 % CHX

17

3 (17.6 %)

14 (82.4 %)

<0.001a*

Coconut oil

17

15 (88.2 %)

2 (11.8 %)

0.12 % CHX

17

16 (91.1 %)

1 (5.9 %)

Coconut oil

17

16 (91.1 %)

1 (5.9 %)

0.12 % CHX

17

14 (82.4 %)

3 (17.6 %)

Coconut oil

17

10 (58.8 %)

7 (41.2 %)

Smell
Duration of rinsing

a= Fisher’s Exact Test; *p-value ≤ .05

0.758a
0.132a

Table 6 Perception of the adverse reactions in both groups
0.12 % CHX
(n=18)

Coconut oil
(n=17)

No; n (%)

8 (44.44 %)

16 (94.7 %)

Yes; n (%)
Altered taste perception
Numbness of tongue
Mouth irritation

10 (58.82 %)
4 (22.2 %)
4 (22.2 %)
2 (11.1 %)

1 (5.9 %)
0
1 (5.9 %)
0

Adverse reactions

a= Fisher’s Exact Test; *p-value ≤ .05

p-value
0.003a*

Table 7 Reasons to continue or reject using the two mouthrinses
Groups

N

0.12%
CHX

17

Coconut oil

17

Reasons

p-value

Desire to continue (n; %)

Reject (n; %)

11 Subjects (64.71 %)
1. Feeling cleansed (9/11; 81.8 %)
2. Reducing oral malodor (3/11; 20 %)
3. Easy application (1/11; 9.1 %)

6 Subjects (35.9 %)
1. Bitter taste (6/6; 100 %)
2. Adverse reactions (4/6; 66.7 %)
3. Unpleasant smell (2/6; 33.3 %)

5 Subjects (29.41 %)
1. Feeling cleansed (4/5; 80 %)
2. Pleasant scent (3/5; 60 %)
3. Reducing oral malodor (3/5; 60 %)

12 Subjects (70.59 %)
1. Long rinsing duration (9/12; 76.5 %)
2. Oily taste (2/12; 16.7 %)
3. Adverse reaction (1/12; 11.8 %)

   0.039a*

a= Chi-Square Test; *p-value ≤ .05
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Discussion

Gingival bleeding is the easiest clinical sign of
gingival inflammation to measure, and precedes gingival
redness and swelling.16 Moreover, gingival bleeding is
related to histological inflammatory evaluations of the
gingival tissues.17 CHX mouth rinse as an adjunct to daily
tooth brushing can successfully control gingivitis.18
Previous studies have reported no remarked differences
between 0.2 % and 0.12 % CHX mouthrinses in antiplaque
and antigingivitis effectiveness.6, 19 Therefore, our study chose
0.12 % CHX mouthrinse as a control group and limited
the study period to 14 days to prevent tooth staining
associated with prolonged usage of CHX mouthrinse.
This study was conducted with dental students
who were not submitted to professional mechanical
tooth cleaning or dental prophylaxis at the beginning
of the experiment. Therefore, all participants had gingivitis
at the baseline. This population was chosen because
they have low levels of gingival inflammation and their
compliance can be easily controlled.
The results confirmed that regular and consistent
daily use of coconut oil for 14 days had a beneficial
effect in reducing existing plaque and gingivitis. No significant
difference in the mean percentage reduction of PI and
GBI was found between the 0.12 % CHX and coconut
oil groups. These findings are consistent with those of
two previous studies. Singla et al.9 showed that there
was no significant difference in the percentage reduction
of plaque scores or gingival scores between coconut
oil and 1 % CHX gel (Hexigel) after 10 minutes of daily
gingival massage for three weeks. The median percentage
reduction in plaque and gingival index scores with coconut
oil were 55.4 % and 55.3 %, respectively. These values
are greater than the findings of our study. This may
result from their study having been conducted with
participants of low socioeconomic status with poor oral
hygiene and because gingival massage has a beneficial
role in mechanical disruption of the biofilm on the teeth.
Peedikayil et al.20 evaluated plaque and gingival indices

on days 1, 7, 15 and 30 after coconut oil-pulling in 60
participants aged 16-18 years. A statistically significant
decrease in the plaque and gingival indices was noticed
from day 7 and the scores continued to decrease during
the period of study. However, CHX mouthrinse was not
compared as a control group.
The exact antimicrobial mechanism of the action
of coconut oil is still unclear. The major composition
of coconut oil is a medium chain fatty acid (MCFA).
Some MCFAs, such as lauric acid, capric acid, caprylic
acid and caprioic acid in coconut oil exhibit bacterial
inhibition.21 The body converts lauric acid to monolaurin,
which is a monoglyceride. Monolaurin has the ability to
destroy various gram-positive and gram-negative bacteria.22-24
It has been postulated that monolaurin and other
medium chain monoglycerides have the capacity to alter
bacterial walls, penetrate and disrupt cell membranes,
inhibit enzymes involved in energy production and
nutrient transfer, causing bacterial death.24 It has been
proposed as a possible mechanism of action of oil-pulling
therapy that the viscosity of the oil can inhibit bacterial
adhesion and plaque coaggregation.25 Another possible
mechanism might be the saponification or the soap-making
process that arises as a result of alkaline hydrolysis of
the oil by bicarbonates in saliva. Soaps are good cleansing
agents because they are potent emulsifiers. Emulsification
greatly enhances the surface area of the oil, in consequence
increasing its cleansing action.26
The mean overall satisfaction was significantly
higher in the coconut oil group (p=0.03). This was to be
expected because the advantages of coconut oil are
better taste and fewer side effects. The results showed
88.2 % of the participants in the coconut oil group were
satisfied with the taste and only 5.9 % of the participants in
coconut oil group had an adverse reaction. Furthermore,
there were significant differences in satisfaction with
taste and in adverse reactions between the two mouth
rinses (p=0.03; p=0.003). Even though, there was no

366 J DENT ASSOC THAI VOL.68 NO.4 OCTOBER - DECEMBER 2018

significant difference in satisfaction with the duration of
rinsing between two groups, the results showed that
41.2 % of the participants  in the coconut oil group were
dissatisfied with the duration of rinsing. Moreover, two
participants in the coconut oil group discontinued the
use of the oil because they could not constantly use
the oil for 10 minutes every day. This could indicate
that ten minutes of coconut oil-pulling was a major obstacle.
The adverse effects of coconut oil have not
previously been reported.  However, this study showed
that one participant in the coconut oil group perceived
numbness of the tongue. According to a study by Singla
et al.9, none of the participants (n=10) using coconut
oil reported any kind of discomfort, burning sensation,
taste alteration, or any other adverse effects after
performing oil gum massage therapy for two weeks, and
most of them wished to continue using it. Moreover,
Peedikayil et al.11 revealed that a few participants using
0.2 % CHX mouthrinse exhibited mild staining of teeth,
whereas no staining was observed in the participants
performing 30 days of coconut oil-pulling. The occurrence
of tooth staining in our study was recorded during the
dental examination. The data showed that the examiner’s
perception of tooth staining was not pronounced on day
14 in either coconut oil or 0.12 % CHX group.
Furthermore, none of the participants in either group
was aware of this staining. The fact that the participants
using 0.12 % CHX in our study did not exhibit tooth
staining may result from the use of a low concentration
of CHX mouthrinse and short treatment duration. The
results also showed that no one in the coconut oil group
and four participants (22.2 %) in the CHX group had
altered taste perception. One participant (5.9 %) in the
coconut oil group and four participants (22.2 %) in the
CHX group had numbness of tongue. All the participants
with altered taste perception or numbness of the tongue
reported that the symptoms were temporary and the
participants recovered within 15-30 minutes without
any treatments. The literature reveals that a zinc/parotid
protein/salivary glycoprotein complex is important to

maintain normal taste activity.27 CHX interaction with
these components may have caused the transient altered
taste perception.28 Mouth irritation was also reported in
the CHX group. Two participants (11.1 %) had a mild
burning sensation when rinsing with CHX. The oral
examination did not show desquamation, erythema,
edema or any lesions. The participants were willing to
continue using 0.12 % CHX until the end of the study.
Oil-pulling therapy has been reported to induce
lipoid pneumonia.29, 30 Two case reports have demonstrated
the aspiration of microbe-rich oil during oil pulling therapy
(especially sesame oil-pulling) and resulted in lipoid
pneumonia.29, 30 The common symptoms of exogenous
lipoid pneumonia include fever, weight loss, cough, dyspnea,
chest pain and hemoptysis. Approximately 40% of the
patients had no or only mild symptoms.31, 32 The radiographic
findings of lipoid pneumonia resemble those of many
other lung diseases. Because of the nonspecific clinical
presentation and radiographic features, the diagnosis is
often missed or delayed.31 In mild cases, spontaneous
remission often occurs after discontinuation of the
causative stimuli and symptomatic treatment.33 In severe
cases, high-concentration oxygen therapy or mechanical
ventilation is required. Therefore, the oil-pulling therapy
should be avoided for children and the elderly who
could have problems with controlling a swallowing
reflex because of the risk of lipoid pneumonia.
An interesting finding of our study was that the
number of participants who wished to continue using
0.12 % CHX was significantly greater than that for coconut
oil. This result was in contrast to the overall satisfaction
scores; higher satisfaction scores were found in the
coconut oil group. A factor that should be considered is
the possibility of the participants being psychologically
biased in favor of the treatment. The participants were
dental students who could recognize the bitter taste
of CHX. They had knowledge of, and strongly believed
in, the clinical efficacy and antimicrobial effect of a CHX
mouthrinse. Therefore, generalizing the results of this
topic is difficult.
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Although the clinical efficacies of coconut oil
are comparable to CHX mouthrinse, coconut oil has
some advantages over CHX because it is a natural product that has a pleasant taste and fewer side effects,
such as altered taste perception and tooth staining.
Therefore, coconut oil could be considered as an alternative mouth rinse in preventive therapy to maintain
oral hygiene, especially in patients who have a history
of allergy to CHX or need to avoid the side effects of a
CHX mouthrinse.

Conclusions

Under the conditions of this in vivo study, coconut
oil was as effective as 0.12 % CHX mouthrinse in reducing
PI and GBI in participants  with gingivitis. Therefore, coconut oil can be considered as an alternative mouthrinse
to 0.12 % CHX because  there are fewer side effects,
higher satisfaction and better taste. However, the long
rinsing time needed for coconut oil-pulling was an obstacle
and should be improved.
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บทวิทยาการ

ผลของการเตรี ย มผิ ว ต่ อ ความแข็ ง แรงยึ ด ดึ ง ระดั บ จุ ล ภาคของวั ส ดุ ค รอบฟั น ชั่ ว คราว
บิสเอคริลเรซินและเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเอง
Effect of Surface Treatments on Microtensile Bond Strength of Bis-acryl Resin
Provisional Restoration and Self-Curing Acrylic Resin
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษาเพือ่ ศึกษาผลของการเตรียมผิวต่อความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของวัสดุครอบฟันชัว่ คราวบิสเอคริลเรซิน
(โปรเทมส์โฟร์) และเรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเอง (ยูนฟิ าสต์เทรด) ชิน้ งานทดสอบบิสเอคริลเรซิน ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
สูง 5 มิลลิเมตร ถูกเก็บในน�ำ้ ลายเทียมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน สุม่ ชิน้ งานเพือ่ แบ่งชิน้ งานตามการเตรียมผิวเป็น 3 กลุม่
กลุม่ ละ 20 ชิน้ (1) พ่นผิวให้ขรุขระด้วยอะลูมเิ นียมออกไซด์ 50 ไมครอน (2) ทาสารยึดติดขัน้ ตอนเดียวซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วิลล์เซิลแอดฮีซฟี (3)
ไม่ท�ำการเตรียมผิว ในการทดลองชิ้นงานภายหลังการเตรียมผิวแล้วจะท�ำการยึดกับเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเองและน�ำชิ้นงานมาตัดเป็น
รูปดัมเบลล์ พื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร ทดสอบความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคโดยเครื่องทดสอบสากล น�ำค่าเฉลี่ยความแข็งแรง
ยึดดึงมาวิเคราะห์ทางสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียวและสถิตเิ ชิงซ้อนด้วยทูกยี เ์ อชเอสดี ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 ตรวจสอบการแตกหักชิน้
งานด้วยกล้องสเตอริโอไมโครสโคปและประเมินพื้นผิวชิ้นงานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแสงส่องกราด ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม
บิสเอคริลเรซินที่พ่นผิวด้วยอะลูมีเนียมออกไซด์ก่อนการยึดกับเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเองให้ค่าเฉลี่ยแรงยึดดึงสูงสุดและสูงกว่ากลุ่มที่ไม่
ท�ำการเตรียมผิวและการใช้สารยึดติดทาพื้นผิวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ไม่
ท�ำการเตรียมผิวและกลุ่มที่ทาสารยึดติดบนพื้นผิว ลักษณะการแตกหักที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการแตกหักที่เกิดขึ้นภายในส่วนบิสเอคริล
เรซินหรือเรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเอง ผลของการเตรียมผิวบิสเอคริลเรซินด้วยการพ่นผิวด้วยอะลูมเี นียมออกไซด์กอ่ นการยึดกับเรซินอะคริ
ลิกชนิดบ่มเองให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดดึงสูงที่สุดและสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ: บิสเอคริลเรซิน, เรซินอะคริลิกชนิดบ่มเอง, ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาค, ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of surface treatments on the microtensile bond strength
of bis-acryl resin provisional restoration (ProtempTM4) and self-curing acrylic resin (UnifastTMTRAD). Specimens of
cylindrical bis-acryl resin blocks 10 millimeters in diameter and 5 millimeters in height were prepared and stored
in artificial saliva at 37-degree celsius for 14 days. The specimens were randomly divided into 3 groups (n=20) according
to the types of surface treatments: (I) Sandblast with Al2O3 50 micron (2) Single bond universal adhesive (3) Untreated
group. After bis-acryl resin blocks were prepared according to their group of surface treatment, blocks were adhered
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to self-curing acrylic resin and cut into dump-bell shape 1 mm2.Each group was divided into 20 pieces. Microtensile
bond strength test was performed by using a universal testing machine. The data were statistically analysed by
using one-way ANOVA and Tukey HSD at significance level of 0.05. The fractured surfaces were examined under
stereomicroscope to classify the mode of failure and examined surface by scanning electron microscope (SEM). The
study showed that the highest microtensile bond strength was observed in sandblast group with statistically significant
differences of highest average bond strength compared to other groups.  The study revealed no statistically significant
differences between untreated group and single universal adhesive group. The modes of failure were primarily of
cohesive type for both bis-acryl resin and self-curing acrylic resin. The study concluded that surface treatment with
sandblast technique on bis-acryl resin prior adhering to self-curing acrylic resin provided the highest microtensile
bond strength, which was significantly higher than other groups.
Keywords: Bis-acryl resin, Self-curing acrylic resin, Microtensile bond strength, Single bond universal adhesive
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บทนำ�
วัตถุประสงค์ของการใส่ครอบฟันชัว่ คราว (provisional
crown) นอกจากให้ความสวยงาม ปกป้องฟันหลักจากสิ่งที่อาจ
ท�ำอันตรายต่อโพรงประสาทฟัน ป้องกันการเคลื่อนของฟันหลัก
เพือ่ ให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้อง สร้างการสบฟันทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเคีย้ ว
อาหารได้ ครอบฟันชั่วคราวยังมีหน้าที่ประเมินแผนการรักษาใน
สิ่งที่ทันตแพทย์สร้างเพื่อสร้างชิ้นงานครอบฟันจริงที่ผู้ป่วยจะใช้
งานได้อย่างราบรื่น1,2 ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องท�ำครอบฟันจ�ำนวน
หลายซี่ในช่องปากครอบฟันชั่วคราวจะถูกใส่ให้แก่ผู้ป่วยในช่วง
ระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ประเมินผลของครอบฟันชัว่ คราวทีม่ ตี อ่ สภาวะ
ปริทนั ต์ โพรงประสาทและขากรรไกร ภายหลังการประเมินครอบ
ฟันชัว่ คราวทันตแพทย์อาจมีความจ�ำเป็นต้องกรอแต่งฟันหลักเพิม่
ขึน้ หรือปรับแต่งเส้นสิน้ สุด (finishing line) เพือ่ ความแข็งแรงหรือ
ความสวยงามของครอบฟันจริง ดังนั้นครอบฟันชั่วคราวที่ดีควร
สามารถแก้ ไขเป็ น ไปตามฟั น หลั ก ที่ ถู ก แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงได้
ปัจจุบันวัสดุท�ำครอบฟันชั่วคราวกลุ่มบิสเอคริลเรซินได้รับความ
นิยมในการใช้ท�ำครอบฟันชั่วคราว เนื่องจากมีความแข็งแรง
ต้านทานการแตกหักได้เหนือกว่าวัสดุกลุม่ โพลีเมทิลเมทาไครเลต3,4

นอกจากนี้วัสดุกลุ่มบิสเอคริลเรซินยังมีความสวยงามเป็นมันเงา
เป็นธรรมชาติแม้ไม่มีการขัดแต่งเพียงแค่เช็ดผิวด้วยแอลกอฮอล์
มีความเป็นฟลูออเรสเซนต์ มีสีใกล้เคียงวัสดุอุดฟันไม่มีกลิ่นเหม็น
ไม่เกิดความร้อนเมื่อเกิดพอลิเมอร์ (polymerization)1,5 มีความ
คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี6 แต่ข้อเสียของวัสดุกลุ่มนี้ คือ มี
ราคาสูงเมือ่ เทียบกับวัสดุกลุม่ เรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเอง (self-cure
acrylic resin) และซ่อมแซมได้ยาก1,7,8 โครงสร้างของวัสดุกลุม่ บิส
เอคริลเรซินคอมโพสิตจะพบว่าประกอบด้วยโครงสร้างวงแหวนอะ
โรมาติกเอสเธอร์ที่มีแขนทั้งสองข้างพร้อมสร้างสายโซ่โมเลกุลที่
เป็นร่างแห9,10 ท�ำให้วัสดุมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงต่อแรงดัด
งอ (flexural strength) ที่สูงกว่ากลุ่มเมทิลเมทาไครเลตซึ่งมีหมู่
ฟังก์ชันเพียงข้างเดียวจึงเหมาะสมกับการใส่ในช่องปากในระยะ
ยาว (long-term temporization)4,11,12 นอกจากนัน้ วัสดุกลุม่ บิส
เอคริลเรซินยังมีองค์ประกอบของซิลิกาและฟิลเลอร์ที่ประกอบ
ด้ ว ยบิ ส ฟี น อลไกลซิ ดิ ว เมทาไคเลท (bisphenolglycidyl
methacrylate; BIS-GMA) ซึ่งมีโครงสร้างลักษณะเดียวกับวัสดุ
เรซินคอมโพสิต (รูปที่ 1) ในกรณีที่ทันตแพทย์มีการกรอแก้ไขฟัน
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หลักเพิม่ เติมภายหลังจากการท�ำงานในครัง้ ก่อน (visit) ครอบฟัน
ชัว่ คราวบิสเอคริลเรซินทีใ่ ส่ให้แก่ผปู้ ว่ ยมักเกิดปัญหาหลวมไม่แนบ
สนิทกับฟันหลัก การเสริมฐานด้านในครอบฟันชั่วคราว (reline)
จะท�ำให้ครอบฟันชัว่ คราวมีความแนบสนิทกับฟันหลักมากขึน้ และ
ยังใช้งานในช่องปากได้เหมือนเดิม บริษทั ผูผ้ ลิตแนะน�ำว่าควรสร้าง
ครอบฟันชั่วคราวบิสเอคริลเรซินใหม่ทั้งซี่แทนการเสริมฐานด้าน
ในหรือการซ่อมแซมใด ๆ เมือ่ พบว่าครอบฟันชัว่ คราวบิน่ แตกหรือ
หลวม เนือ่ งจากท�ำให้ความแข็งแรงของครอบฟันชัว่ คราวลดลง13-15
วัสดุกลุม่ เรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเองหรือกลุม่ โพลีเมทิลเมทาไครเลต
เป็นวัสดุที่ใช้ในงานฟันเทียมชนิดถอดได้และการท�ำครอบฟัน
ชัว่ คราวมายาวนานเนือ่ งจากสามารถเพิม่ เติมแก้ไขได้งา่ ย1,2,16 ด้วย
คุณสมบัตภิ ายหลังการผสมของวัสดุเรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเองเมือ่
ผสมส่วนผงและโมโนเมอร์วสั ดุจะมีการเปลีย่ นแปลงสภาวะความ
หนืดทีม่ ากขึน้ จนมีสภาวะทีม่ คี วามหนืดเป็นยาง (rubbery stage)
จึงเริ่มแข็งตัว (set)17,18 จึงท�ำให้ทันตแพทย์สามารถน�ำวัสดุมาใช้
ประโยชน์ในการเสริมฐานฟันปลอมถอดได้ให้มคี วามแนบกระชับ
กับสันเหงือกที่มีการยุบตัวและช่วยเสริมฐานด้านในครอบฟัน
ชัว่ คราวให้มคี วามแนบสนิทฟันหลักเมือ่ พบครอบฟันหลวม ในการ
ใช้งานแก่ผู้ป่วยเพื่อการเสริมฐานด้วยวัสดุเรซินอะคริลิกชนิดบ่ม
เองทันตแพทย์ควรทาวาสลินบริเวณฟันหลัก ฟันข้างเคียงรวมถึง
เนื้อเยื่อรอบ ๆ ก่อนการเสริมฐานและควรขยับครอบฟันชั่วคราว
ทีม่ กี ารเสริมฐานด้านในขึน้ และลงออกจากฟันหลักซึง่ นอกจากจะ
ป้องกันการติดแน่นของครอบฟันชั่วคราวกับฟันหลักแล้วยัง
เป็นการป้องกันอันตรายแก่โพรงประสาทฟันอันเกิดจากความร้อน
ที่เกิดขึ้นขณะเกิดพอลิเมอร์16 การเสริมฐานด้านในครอบฟัน
ชั่วคราวด้วยวัสดุอื่นเช่น บิสเอคริลเรซินหรือเรซินคอมโพสิตชนิด
ไหลแผ่ (flowable composite resin) ซึ่งมีความหนืดต�่ำและไม่
คงตัวจนกระทั่งวัสดุเกิดการแข็งตัวอาจก่อให้เกิดปัญหาการติด
แน่ น กั บ ฟั น หลั ก ได้ ข ณะเสริ ม ฐานด้ า นในครอบฟั น ชั่ ว คราว
นอกจากนีก้ ารเสริมฐานซึง่ ท�ำภายใต้ครอบฟันยังอาจส่งผลต่อวัสดุ
ที่ต้องใช้แสงในการเกิดปฏิกริยาการแข็งตัว มีหลายการศึกษาพบ

ว่าวัสดุกลุม่ บิสฟีนอลไกลซิดวิ เมทาไคเลตหรือบิสจีเอ็มเอ (Bis-GMA)
โดยเฉพาะคอมโพสิตชนิดไหลแผ่เป็นวัสดุทสี่ ามารถยึดติดกับวัสดุ
บิสเอคริลได้ดี ใช้งานง่ายมีขนาดเบาและมีขนาดของปลายหัวฉีด
ที่เล็กสามารถเติมซ่อมแซมบิสเอคริลเรซินที่เกิดรูพรุนหรือขอบที่
ขาดได้สะดวก17-19 ในการศึกษาของ Shim และคณะ20 พบว่าการ
ซ่อมแซมครอบฟันชั่วคราวบิสเอคริลเรซินด้วยตัวบิสเอคริลเรซิน
ให้คา่ แรงเฉือนมากกว่าการซ่อมแซมด้วยวัสดุกลุม่ บิสจีเอ็มเอ เช่น
เรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่หรือวัสดุอดุ เรซินคอมโพสิตอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้การยึดติดในการซ่อมแซมของวัสดุที่
มีบิสจีเอ็มเอเป็นองค์ประกอบซึ่งมักพบในการซ่อมแซมผิวเรซิน
คอมโพสิ ต ที่ บิ่ น แตกในช่ อ งปาก คื อ การท� ำ ให้ พื้ น ผิ ว บริ เวณ
ซ่อมแซมมีความหยาบ เนือ่ งจากเป็นการยึดติดเชิงกลให้แก่วสั ดุที่
น�ำมาซ่อม (micro-mechanical bonding) และการใช้สารยึดติด
หรือสารแอดฮีซฟี (adhesive agent) ทาบนพืน้ ผิวทีซ่ อ่ มแซมเพือ่
ช่วยปรับสภาพพืน้ ผิวให้มคี วามสามารถในการยึดติดกับเรซินคอม
โพสิตใหม่ทจี่ ะน�ำมาซ่อมแซมได้ดขี นึ้ 21-23 ดังนัน้ หากมีวธิ กี ารเตรียม
ผิวทีส่ ามารถยึดครอบฟันชัว่ คราวบิสเอคริลเรซินกับวัสดุเรซินอะคริลกิ
ชนิดบ่มเองทีใ่ ช้เสริมฐานด้านในได้ นอกจากจะลดปริมาณของวัสดุ
ทีต่ อ้ งใช้จากการสร้างครอบฟันชัว่ คราวบิสเอคริลเรซินใหม่ทงั้ ซีซ่ งึ่
มีราคาค่อนข้างสูง การใช้ครอบฟันชั่วคราวตัวเดิมโดยการเสริม
ฐานด้านในได้จะช่วยลดเวลาการท�ำงานในคลินิกได้โดยลดเวลา
การแก้ไขการสบฟันหรือการปรับแต่รูปร่างครอบกับฟันข้างเคียง
เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างครอบฟันชั่วคราวใหม่ทั้งซี่ ในงาน
วิจัยนี้จึงต้องการศึกษาผลของการเตรียมผิวบิสเอคริลเรซินต่อ
ความแข็งแรงยึดติดกับเรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเองโดยเปรียบเทียบ
ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคภายหลังการเตรียมพืน้ ผิว 2 แบบ
คื อ บิ ส เอคริ ล เรซิ น ที่ มี ก ารเตรี ย มผิ ว ด้ ว ยการพ่ น อะลู มี เ นี ย ม
ออกไซด์และการทาสารยึดติดซิงเกิลบอนด์ยูนิเวิลล์เซิลแอดฮีซีฟ
ซึ่งเป็นแอดฮีซีฟที่มีไซเลนก่อนการยึดติดกับวัสดุวัสดุกลุ่มเรซิน
อะคริลิกชนิดบ่มเอง

รูปที่ 1 (A) สูตรโครงสร้างของวัสดุบิสเอคริลเรซิน  (B) สูตรโครงสร้างวัสดุไมโครฟิลบิสฟีนอลอะไกลซิดิวไดเมทาไคเลต
Figure 1 (A) Bis-acryl composite molecule structure (B) Microfilled-Bisphenol A-glycidyldimethacrylate; Bis-GMA
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุที่ศึกษาแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชื่อวัสดุสร้างชิ้นงานครอบฟันชั่วคราวที่ใช้ในการศึกษา
Table 1 Temporary product materials under investigation
Product
UNIFAST TRAD
(powder/monomer)
ProtempTM4
TM

Polymerization method

Main components

Manufacturer

Autopolymerized

Methylmethacrylate Resin

GC America

Autopolymerized

Bis-acryl resin

3M ESPE

MDP Phosphate monomer
Dimethacrylate resins
HEMA
VitrebondTM Copolymer
Filler
Ethanol
Initiators
Silane
Water

3M ESPE

Single Bond Universal One-step bottle
Adhesive
Light- cured

การเตรียมชิ้นตัวอย่างและการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เตรียมชิน้ งานทดสอบตามมาตรฐานความต้านทานแรง
ดึงยึดติดของวัสดุทันตกรรมและกาวยึดติด (ISO/TS 11405)24
โดยฉีดวัสดุบสิ เอคริลเรซิน (Bis-acryl resin composite; ProtempTM4,
3M ESPE, St. Paul, MN, USA) ซึง่ ประกอบด้วยส่วนเบส (base)
และตัวเร่งปฏิกริยา (catalyst) ฉีดปืนผสมบนแม่แบบอะคริลิกใส
ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และสูง 5 มิลลิเมตร
ปิดด้วยแผ่นแก้วผิวเรียบ รอวัสดุแข็งตัว ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของชิ้ น ตั ว อย่ า งและคั ด ชิ้ น งานต� ำ หนิ อ อกเพื่ อ ให้ ชิ้ น งานที่ ม า
ทดสอบไม่ มี ฟ องอากาศหรื อ หรื อ พรุ น น� ำ ชิ้ น งานมาแช่ ใ น
สารละลายน�้ำลายเทียม 14 วัน แบ่งชิ้นงานเป็น 3 กลุ่ม แสดงดัง
รูปที่ 2 คือ กลุ่ม 1 เตรียมผิวให้ขรุขระด้วยด้วยการพ่นผง
อะลูมิเนียมออกไซด์ขนาด 50 ไมครอน แรงดัน 2 บาร์ ห่างจาก
ผิวสัมผัส 1 เซนติเมตร เป็นเวลา 5 วินาที กลุ่ม 2 เตรียมผิวด้วย
การทาสารยึดติดระบบขัน้ ตอนเดียวซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วิลล์เซิลแอด
ฮีซีฟ 1 ชั้น เป่าพื้นผิวให้แห้ง ท�ำการฉายแสง 20 วินาทีและกลุ่ม
3 คือ กลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารเตรียมผิวใด ๆ จากนัน้ ผสมวัสดุเรซินอะคริลกิ
ชนิดบ่มเองยูนิฟาสต์ (UNIFASTTMTRAD, GC America, USA)
โดยใช้อัตราส่วนตามค�ำแนะน�ำของบริษัทคือ ผง 1 กรัม ต่อน�้ำ
มอนอเมอร์ 0.5 มิลลิลติ ร ผสมส่วนผงและน�ำ้ ให้เข้ากันน�ำใส่ในแม่

LOT number
1404224 (base)
1406042 (monomer)
628352 (base)
644848 (catalyst)
642536

แบบที่มีฐานด้านล่างเป็นวัสดุบิสเอคริลเรซินที่ผ่านการเตรียมผิว
และไม่เตรียมผิว เมื่อชิ้นงานแข็งตัวแล้ว ตัดชิ้นงานด้วยเครื่องตัด
ความเร็วต�่ำ (low speed cutting machine, Buehler, Illinois,
USA) ให้มีความหนา 1 มิลลิเมตร และตัดชิ้นงานเป็นรูปดัมเบล
โดยมีหน้าตัดกว้าง 1 มิลลิเมตร25 ด้วยหัวกรอเพชรความเร็วสูง

รูปที่ 2 การเตรียมชิ้นงานส�ำหรับการทดสอบความแข็งแรงยึดดึง
Figure 2 Prepared specimen for microtensile bond strength test

การทดสอบความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาค
ชิ้ น งานถู ก ยึ ด กั บ เครื่ อ งทดสอบด้ ว ยกาวยึ ด ชิ้ น งาน
(Model Repair II Blue, Dentsply-Sankin, Japan) ท�ำการ
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ทดสอบความแข็งแรงยึดดึงโดยใช้เครือ่ งทดสอบสากล (Universal
Testing Machine, EZ-S, SHIMADZU, Japan) ด้วยความเร็ว
หัววัดในการเคลือ่ นที่ (crosshead speed) 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที
จนกระทัง่ ชิน้ งานหัก บันทึกค่าแรงทีท่ ำ� ให้ชนิ้ งานหลุดออกจากกัน
ในหน่วยนิวตัน น�ำไปค�ำนวณความแข็งแรงยึดดึง (เมกกะปาสคาล)
ซึ่งเท่ากับค่าแรงดึง (นิวตัน) ต่อพื้นที่เฉลี่ยบริเวณแตกหัก (ตาราง
มิลลิเมตร)
ศึกษาลักษณะการแตกหักของชิ้นงาน
น�ำชิน้ งานทีผ่ า่ นการทดสอบความแข็งแรงยึดดึงมาตรวจ
สอบการแตกหักด้วยกล้องสเตอริโอไมโครสโคป (Stereo Microscope;
Nikon SMZ445 100X, Tokyo, Japan) เพื่อจ�ำแนกการแตกหัก
เป็น 3 แบบ คือ
  1. การแตกหักแบบเชือ่ มแน่น (cohesive failure) คือ การแตกหัก
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในส่วนบิสเอคริลเรซินโปรเทมส์โฟร์หรือเรซินอะคริลกิ
ชนิดบ่มเองยูนิฟาสต์
2. การแตกหักแบบยึดติด (adhesive failure) คือ การแตกหักที่
เกิดขึน้ บริเวณรอยต่อระหว่างส่วนบิสเอคริลเรซินโปรเทมส์โฟร์กบั
เรซินอะคริลิกชนิดบ่มเองยูนิฟาสต์
  3. การแตกหักแบบผสม (mixed failure) คือ การแตกหักที่เกิด
ขึน้ บริเวณรอยต่อของวัสดุสองชนิดและบริเวณภายในวัสดุชนิดใด
ชนิดหนึ่ง
ศึกษาพืน้ ผิวชิน้ งานด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอนแสงส่องกราด
ศึกษาพืน้ ผิวชิน้ งานโปรเทมส์โฟร์ภายหลังการเตรียมผิว
ด้วยการทาสารซิงเกิลบอนด์ยูนิเวิลล์เซิลแอดฮีซีฟ และการพ่นผิว
ด้วยผงอะลูมเิ นียมออกไซด์ เปรียบเทียบกับพืน้ ผิวโปรเทมส์โฟร์ที่

ไม่ได้เตรียมผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแสงส่องกราด
(Scanning electron microscope; Quanta 250, Eindhoven,
Netheland) ด้วยระบบการเคลือบผิวชิ้นงานด้วยทองเพื่อความ
ชัดเจนในการเห็น (modular coater system quorum model;
Q150R, Tokyo, Japan)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาค (ตารางที่ 2)
จากการวิเคราะห์สถิตชิ าร์พโิ ลวิก (Shapiro-Wilk Test)
พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงท�ำการทดสอบโดยใช้สถิติ
พาราเมตริก (Parametric) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และเปรียบเทียบพหุคูณด้วยสถิติทูกีย์เอชเอสดี (Tukey’s HSD)
เนือ่ งจากมีความแปรปรวนของข้อมูลทุกชุดเท่ากัน ผลการทดลอง
พบว่า การเตรียมผิวให้ขรุขระด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์บนผิวบิส
เอคริลเรซินให้ค่าแรงยึดดึงสูงสุด (60.66±7.12 เมกกะปาสคาล)
การเตรียมผิวด้วยสารยึดติดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วิลล์เซิลแอดฮีซฟี และ
การไม่เตรียมผิวใด ๆ ให้ค่าแรงยึดที่ต�่ำกว่า คือ 49.12±7.79 และ
51.55±5.73 เมกกะปาสคาล ตามล�ำดับ โดยพบว่ากลุ่มชิ้นงานที่
มีการเตรียมผิวให้ขรุขระด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ให้ค่าความ
แข็งแรงยึดดึงแตกต่างกับกลุม่ ทีไ่ ม่เตรียมผิว และแตกต่างกับกลุม่
ทีเ่ ตรียมผิวด้วยการทาสารยึดติดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วิลล์เซิลแอดฮีซฟี
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และพบว่ากลุม่ ทีม่ กี ารเตรียมผิวด้วยการ
ทาสารยึดติดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วิลล์เซิลแอดฮีซฟี ให้คา่ ความแข็งแรง
ยึดดึงไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมผิวใด ๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 แสดงในแผนภูมแิ ท่ง (รูปที่ 3)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาค(เมกกะปาสคาล)ของการเตรียมพืน้ ผิวทีต่ า่ งกันบนบิส เอคริวคอมโพสิต (โปรเทมส์โฟร์) เมือ่ ยึดด้วยวัสดุ
อะคริลิกชนิดบ่มตัวเอง(ยูนิฟาสต์เทรด)
Table 2 Mean microtensile bond strength (MPa) of different surface treatments on bis-acryl composite (ProtempTM4) bonding with
self-curing acrylic resin(UNIFASTTMTRAD)
Group

Surface condition on
Protemp TM4- UNIFASTTM

Mode of fracture (pieces)

n

Microtensile bond strength
(Mean±SD) (MPa)

cohesive

adhesive

mix

1

Sandblast

20

60.66 ± 7.12

12

3

5

2

Single bond universal adhesive

20

49.12 ± 7.79

9

9

2

3

No surface treatment

20

51.55 ± 5.73

7

9

4

28

21

11
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Microtensile bond strength (Protemp4-Unifast)

40
30
20
10
0

sandblast

b
51.55 ± 5.73

b

50
60.66 ± 7.12

Mean (MPa)

60

a

49.12 ± 7.79

70

bonding

no surface treament

surface treatment

รูปที่ 3 แผนภูมแิ ท่งแสดงค่าเฉลีย่ ของความแข็งแรงยึดดึงในการทดลองตัวอักษร
          ตัวพิมพ์เดียวกันแสดงถึงไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
Figure 3 Bar graph for average mean microtensile bond strength.
The same letter indicate no statistical differences.

ผลการศึกษาลักษณะการแตกหักของชิ้นงาน
จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มบิสเอคริลเรซินที่ผ่าน

การเตรียมผิวด้วยการพ่นด้วยอะลูมเี นียมออกไซด์กอ่ นการยึดด้วย
วัสดุเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเองมีลักษณะการแตกหักส่วนใหญ่เกิด
ขึ้นภายในชิ้นงาน ซึ่งเป็นการแตกหักแบบเชื่อมแน่นร้อยละ 60
(12 ชิ้นใน 20 ชิ้น) แต่พบว่ากลุ่มที่มีการเตรียมผิวด้วยการทาสาร
ยึดติดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วิลด์เซิลแอดฮีซฟี และกลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารเตรียม
ผิวใด ๆ ก่อนการยึดด้วยเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเองมีลักษณะการ
แตกหักที่เกิดขึ้นพบที่บริเวณรอยต่อและภายในชิ้นงานในจ�ำนวน
ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2)
ผลการศึกษาพืน้ ผิวชิน้ งานด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอนแสง
ส่องกราด (รูปที่ 4)
เมือ่ เปรียบเทียบพืน้ ผิวโปรเทมส์โฟร์กอ่ นการเตรียมผิวพบ
มีลักษณะผิวเรียบ (แถวบน) พื้นผิวที่ทาสารยึดติดซิงเกิลบอนด์
ยูนเิ วิลด์เซิลแอดฮีซฟี มีลกั ษณะเป็นคลืน่ ซึง่ เห็นได้ชดั เจนทีก่ ำ� ลังขยาย
5000 เท่า (แถวกลาง) และพื้นผิวที่มีการเตรียมผิวด้วยการพ่นผิว
อะลูมเิ นียมออกไซด์มลี กั ษณะพืน้ ผิวขรุขระอย่างเห็นได้ชดั เจน (แถวล่าง)

รูปที่ 4

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแสงส่องกราดบริเวณพื้นผิวโปรเทมส์โฟร์ (ก�ำลังขยาย1000, 5000 และ10,000 เท่า จากซ้ายไปขวา) แถวบน
แสดงกลุ่มไม่มีการเตรียมผิว, แถวกลางแสดงกลุ่มที่ทาผิวด้วยซิงเกิลบอนด์ยูนิเวิลเซิลล์แอดฮีซีฟ, แถวล่างแสดงพื้นผิวที่พ่นด้วยอะลูมีเนียมออกไซด์
50 ไมครอน
Figure 4 Scanning electron microscope on surface of ProtempTM4 from left to right (x1000, x5000, x10,000), (upper row; no treatment),
(middle row; apply single bond universal adhesive), (lower row; sandblasting with Al2O3 50 micron)
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บทวิจารณ์
คุณสมบัติของครอบฟันชั่วคราวไม่เพียงต้องมีความ
สวยงามและความแข็งแรงที่สร้างความมั่นใจในรอยยิ้มและท�ำให้
ผูป้ ่วยสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาก่อนได้งานครอบฟันจริง
แล้ว ครอบฟันชัว่ คราวควรสามารถเพิม่ เติมแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลง
เพื่อการซ่อมแซมส่วนที่แตกบิ่นหรือเติมรูปร่างในส่วนที่ขาดหรือ
หลวมได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงตรง
ตามคุ ณ สมบั ติ ใ นอุ ด มคติ ซึ่ ง การเลื อ กวั ส ดุ อ าจขึ้ น กั บ ปั จ จั ย ที่
ต้องการ เช่น ง่ายต่อการจัดการ (ease of manipulation) ราคาและ
ความคุม้ ค่า (cost effectiveness) ความสวยงาม (esthetic) ความแข็ง
แรง (strength) ความแนบสนิทกับฟันหลัก (marginal fit)4 ดังนัน้ หาก
ทันตแพทย์เข้าใจถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของวัสดุจะช่วย
ให้การท�ำครอบฟันชัว่ คราวผูป้ ว่ ยเป็นเรือ่ งง่ายขึน้ ลดค่าใช้จา่ ยและ
ระยะเวลาในการท�ำงานทัง้ กับตัวทันตแพทย์และผูป้ ว่ ยเอง วัสดุท�ำ
ครอบฟันชัว่ คราว สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ ตามองค์ประกอบของวัสดุ
คือ 1) กลุม่ โพลีเมทิลเมทาไครเลต (Polymethylmethacrylate;
PMMA) 2) โพลีเอทิลเมทาไครเลต (Polyrthymetha  crylate; PEMA)
3) ไมโครฟิลบิสฟีนอลอะไกลซิดิวไดเมทาไคเลต (MicrofilledBisphenol A-glycidyldimethacrylate; Bis-GMA) 4) ยูรเิ ทน
ไดเมทาไครเลต (Urethane Dimethacrylate; UDMA)1,26 โปร
เทมส์โฟร์ (ProtempTM4) เป็นวัสดุในกลุม่ บิสเอคริลเรซินที่ได้รับ
ความนิยมใช้ในปัจจุบนั มีโครงสร้างประกอบด้วยวงแหวนอะโรมา
ติกเอสเตอร์ที่มีแขนทั้งสองข้างจับกับสายโซ่โมเลกุลที่เป็นร่างแห
และมีองค์ประกอบของซิลิกาและฟิลเลอร์บิสฟีนอลอะไกลซิดิว
เมทาไคเลต ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต ได้รับ
ความนิยมในการเป็นวัสดุชั่วคราวส�ำหรับครอบฟัน สะพานฟัน
วีเนียร์และออนเลย์ สามารถเกิดพอลิเมอร์ได้โดยไม่ตอ้ งใช้แสงผลิต
ออกมาในรูปแบบปืนผสม (automix dispenser gun) การใช้งาน
จ�ำเป็นต้องต่อหัวผสม (mixing tip) เพื่อให้ส่วนเบส และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาผสมกัน ในกรณีที่มีการกรอปรับแต่งฟันหลักเพิ่มเติม
ภายหลังใส่ครอบฟันชั่วคราวไป กระบวนการเสริมฐานด้านใน
ครอบฟันชั่วคราวบนฟันหลักช่วยท�ำให้ครอบฟันชั่วคราวมีความ
แนบสนิทกับฟันหลักได้อีกครั้ง แต่ยังมีการศึกษาน้อยมากที่กล่าว
ถึงวัสดุที่เหมาะสมในการซ่อมแซมวัสดุเอคริลเรซินโดยเฉพาะใน
เรื่องการเสริมฐาน หลายการศึกษาให้ความเห็นว่าการซ่อมแซม
วัสดุทแี่ ตกหักด้วยการใช้วสั ดุทมี่ โี ครงสร้างทางเคมีทคี่ ล้ายคลึงกัน
จะให้ความแข็งแรงของการยึดติดของการซ่อมแซมบนวัสดุได้ดี
กว่าการใช้วัสดุที่มีโครงสร้างเคมีที่แตกต่างกัน โดยพบว่าการใช้
วั ส ดุ ก ลุ ่ ม เรซิ น อะคริลิก ชนิด บ่ม เองในการซ่อมแซมครอบฟั น

ชัว่ คราวบิสเอคริลเรซินให้ความแข็งแรงในการยึดติดน้อยกว่าการ
ใช้วัสดุกลุ่มเรซินคอมโพสิตเอง เนื่องจากสูตรโครงสร้างเคมีที่ไม่
คล้ายคลึงกันจึงไม่สามารถเข้าจับกันได้ (incompatibility)
ระหว่างวัสดุที่น�ำมาซ่อมแซม19,26 การศึกษาของ Hammond BD
และคณะ13 แนะน�ำให้ใช้วสั ดุเรซินคอมโพสิต ชนิดไหลแผ่ (flowable
composite resin) ในการซ่อมครอบฟันบิสเอคริลเรซิน13,17,19 ซึ่ง
มีสีให้เลือกใช้ มีความหนืดที่เหมาะสม เวลาการท�ำงานที่เพียงพอ
ใช้งานง่ายโดยใช้ปลายหัวฉีดที่มีขนาดเล็กฉีดบริเวณต�ำแหน่งที่
ต้องการซ่อมแซมโดยไม่ต้องผสมส่วนผงกับส่วนโมโนเมอร์ดงั เช่น
กลุ่มวัสดุเมทิลเมทาไครเลต ไม่สิ้นเปลืองปลายหลอดผสม เช่น
การซ่อมแซมด้วยวัสดุบสิ เอคริลเรซินเองทีต่ อ้ งใช้หลอดผสมในการ
ผสมเบสและตัวเร่งปฏิกริยา นอกจากนัน้ วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิด
ไหลแผ่ยงั ไม่มกี ลิน่ เหม็น มีการหดตัวภายหลังเกิดปฏิกริ ยิ าต�ำ 
่ และ
มีความแข็งแรงของแรงยึดดึงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามใน
การใช้วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ในการเสริมฐานด้านใน
ครอบฟันชัว่ คราวบิสเอคริลเรซินอาจไม่เหมาะสม เนือ่ งจากความ
หนืดที่ต�่ำ  ไม่คงตัวและการแข็งตัวที่ต้องใช้แสง มีเพียงการศึกษา
ของ Lee J และ Lee S10 พบว่า วัสดุกลุ่มเมทิลเมทาไครเลต
สามารถน�ำมายึดหรือซ่อมแซมกับวัสดุกลุ่มบิสเอคริลเรซินได้
โดยให้ค่าแรงยึดเฉือนไม่แตกต่างกับการยึดกันเองระหว่างวัสดุ
กลุ่มบิสเอคริลเรซิน และไม่แตกต่างกับการยึดวัสดุบิสเอคริลด้วย
วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่ซงึ่ เป็นทีม่ าให้การศึกษานีไ้ ด้ศกึ ษา
ผลของการเตรี ย มผิ ว ของวั ส ดุ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านทาง
คลินิกในแง่การเสริมฐานครอบฟันมีการยึดอยู่มากขึ้น จากองค์
ประกอบของบิสเอคริลเรซินที่มีโครงสร้างเช่นเดียวกับวัสดุอุดฟัน
เรซินคอมโพสิต การศึกษาวัสดุกลุ่มนี้จึงต้องอ้างอิงจากวัสดุกลุ่ม
วัสดุอดุ ฟันเรซินคอมโพสิต กลไกทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการยึดติดของ
วัสดุเรซินคอมโพสิตกับวัสดุที่น�ำมาซ่อมแซมหรือยึดติด มี 2
กลไกหลัก คือ การสร้างการยึดติดทางกลและการสร้างการยึดติด
ทางเคมี ซึ่งการสร้างการยึดติดเชิงกล14,17,28 ได้แก่ การท�ำผิวให้
ขรุ ข ระด้ ว ยหั ว กรอเพชร (diamond bur) การพ่ น ผิ ว ด้ ว ย
อะลูมิเนียมออกไซด์ (sandblasting) การขัดด้วยกระดาษทราย
(abrasive paper) การใช้กรดเข้มข้นสูง การสร้างการยึดทางเคมี
คือ การทาผิวบริเวณซ่อมแซมด้วยสารยึดติด (unfilled resin bonding)
ชนิดบิสจีเอ็มเอ (Bis-GMA) หรือ ทีอีจีดีเอ็มเอ (TEGDMA) จะ
ท�ำให้พื้นผิวมีความเปียก (surface wetting) ท�ำให้เกิดการยึดติด
ทางเคมีของสารที่มีความหนืดต�่ำที่ใช้ในการซ่อมแซมได้ดี19,26,29
บางการศึ ก ษาแนะน� ำ ว่ า การใช้ ไซเลนทาผิ ว บริ เวณซ่ อ มแซม

376 J DENT ASSOC THAI VOL.68 NO.4 OCTOBER - DECEMBER 2018

สามารถเพิ่ ม ความแข็ ง แรงการยึ ด ติ ด ของสารทางเคมี ไ ด้
เช่นกัน27,30,31 จากผลการทดลองพบว่าการเตรียมผิวบิสเอคริลเรซิน
ให้ขรุขระด้วยผงอะลูมเี นียมออกไซด์กอ่ นการยึดด้วยเรซินอะคริลกิ
ชนิดบ่มเองมีคา่ เฉลีย่ ความแข็งแรงยึดดึงสูงทีส่ ดุ และสูงกว่ากลุม่ ที่
ไม่เตรียมผิวและกลุม่ ทีท่ าสารยึดติดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ การ
พ่นผิวอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นการสร้างการยึดติดเชิงกลที่ส�ำคัญ
ที่ สุ ด เนื่ องจากเป็ น การเพิ่ม ความสามารถให้วัสดุที่น�ำ มาซ่ อ ม
สามารถเข้าไปในช่องว่างที่เกิดขึ้น30,31 ในการศึกษาพบการพ่นผิว
ด้วยอะลูมเิ นียมออกไซด์อาจท�ำให้คา่ แรงยึดต�ำ่ ได้หากเกิดการการ
สะสมของสิ่งสกปรกบนพื้นผิวที่ท�ำการซ่อมแซมหรืออาจเกิด
ค่าแรงยึดต�่ำจากวัสดุที่น�ำมาซ่อมแซมมีความหนืดมากเกินไป32,33
มีงานวิจัยพบว่าการพ่นผิวให้ขรุขระด้วยอะลูมีเนียมออกไซด์ร่วม
กับการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกท�ำความสะอาดพบค่าแรงยึดติดของ
การซ่อมแซมสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้หัวกรอร่วมกับ
การท�ำความสะอาดด้วยกรดหรือกลุม่ ทีใ่ ช้กรดไฮโดรฟลูออริกร่วม
กับไซเลน งานวิจัยดังกล่าวได้กล่าวว่าผลของแรงยึดส่วนใหญ่เกิด
จากผลของการเป่าผิวด้วยอะลูมเิ นียมออกไซด์ เนือ่ งจากการสร้าง
การยึดติดเชิงกลวิธอี นื่ เช่น การใช้หวั กรอร่วมกับการใช้กรดให้ผล
ค่าแรงยึดติดของการซ่อมแซมทีต่ ำ 
�่ การใช้กรดฟอสฟอริกกัดเพียง
อย่างเดียวไม่ได้ท�ำให้เกิดค่าแรงยึดในการซ่อมที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียง
การท�ำความสะอาดผิวให้สะอาด28,34,35 สอดคล้องกับการศึกษาที่
พบว่าพื้นผิวของเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยอะลูมี
เนียมออกไซด์มีความขรุขระมากกว่าการใช้กรดไฮโดรฟลูออริก
(hydrofluoric acid) หรือ การใช้อะซิดูลิกฟอสเฟตฟลูออไรด์
(aciduric phosphate fluoride) เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทร
รศน์อิเลคตรอนแสงส่องกราด28,36 และพบว่าการใช้อะลูมีเนียม
ออกไซด์ให้ความแข็งแรงของแรงยึดทีซ่ อ่ มสูงทีส่ ดุ แม้วา่ ความแข็ง
แรงของการซ่อมจะลดความแข็งแรงลงจากวัสดุตงั้ ต้นเดิมและพบ
การแตกเป็นลักษณะเชื่อมแน่น ร้อยละ 45 ถึง 7036 จากผลการ
ทดลองพบว่าการใช้สารยึดติดที่มีองค์ประกอบของไซเลนทาบน
พืน้ ผิวบิสเอคริลเรซินก่อนการยึดติดกับวัสดุเรซินอะคริลกิ ชนิดบ่ม
เองไม่ท�ำให้ค่าความแข็งแรงของยึดติดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลจาก
ไซเลนที่ไม่สามารถเชื่อมยึดกับโครงสร้างของโมเลกุลทั้งสองวัสดุ
ได้และไม่ท�ำให้สารที่ถูกยึดมีความเปียก (wettability) ด้วยข้อ
จ�ำกัดของงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเฉพาะการเตรียมผิวทีม่ แี ค่ 2 ชนิด และ
ไม่ได้มีกลุ่มการทดลองที่ศึกษาการเตรียมผิวทั้งสองชนิดร่วมกัน
ระหว่างการพ่นผิวให้ขรุขระด้วยอะลูมีเนียมออกไซด์และการทา
สารยึดติด แต่จากงานวิจัยการซ่อมแซมวัสดุเรซินคอมโพสิตที่
แตกหักทีม่ กี ารใช้สารยึดติดภายหลังการใช้อะลูมเี นียมออกไซด์พบ
ว่า การใช้สารยึดติดหรือแอดฮีซฟี โมโนเมอร์สามารถเพิม่ ความแข็ง

แรงให้แก่วสั ดุเรซินคอมโพสิตที่ซ่อมแซมได้22,24,27 โดยเฉพาะกลุ่ม
สารยึดติดทีป่ ระกอบด้วยบิสจีเอ็มเอทีม่ โี มโนเมอร์คลอโรฟอสเฟต
เอสเทอร์38-40 เนื่ อ งจากส่ ว นฟอสเฟตเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ขั้ ว มี ค วาม
สามารถเหนีย่ วน�ำตัวเติมทีเ่ ป็นสารอนินทรียไ์ ด้ (inorganic filler)
โดยการยึดกับไซเลนและไฮโดรเจน โดยจะมีการสร้างพันธะโควาเลน
ต์กบั ส่วนกลุม่ เมทาไครเลตทีไ่ ม่ยงั มีสว่ นแขนว่างอยู22่ นอกจากนีก้ าร
ใช้สารยึดติดแอดฮีซีฟยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้พื้นผิวเปียกเพิ่ม
ความสามารถในการที่สารจะถูกน�ำพาไปในช่องว่างให้มีการเกาะ
ยึดได้ (wetting)41 แต่หากว่าพื้นผิวที่ท�ำการยึดมีตัวเติมที่ท�ำ
ปฏิกริ ยิ าได้เหลืออยูน่ อ้ ย การใช้สารยึดติดทีม่ ไี ซเลนอาจไม่ได้ชว่ ย
ให้เกิดการสร้างค่าแรงยึดที่มากขึ้น มีหลายการศึกษาที่ศึกษาผล
ของการใช้ไซเลนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลของแรงยึดไซลอคเซนทีส่ ร้างขึน้
ระหว่างเรซินและตัวเติม24,42,43 แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษากล่าว
ว่ า หากเกิ ด แรงยึ ด ขึ้ น จากไซเลนจริ ง ก็ จ ะเป็ น ความแข็ ง แรงที่
อ่อนแอที่สุด และพบกว่าการใช้ไซเลนไม่ได้ทำ� ให้คา่ ความแข็งแรง
ของการซ่อมแซมวัสดุกลุม่ เรซินคอมโพสิตสูงขึน้ หรือบางครัง้ อาจพบ
ว่าน้อยลง44,45 เช่นเดียวกับบางการศึกษาพบว่าการท�ำให้ผวิ ขรุขระ
ด้วยการพ่นผิวด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์เพียงอย่างเดียวท�ำให้เกิด
ความแข็งแรงของการซ่อมแซมมากที่สุด และพบว่าการสร้างการ
ยึดทางเคมีด้วยการทาสารยึดติดและไซเลนไม่ท�ำให้ค่าความแข็ง
แรงเพิม่ ขึน้ 19,28 จากการวิเคราะห์การแตกหักพบว่า เมือ่ บิสเอคริล
เรซินมีการพ่นผิวด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ยึดกับเรซินอะคริลิกช
นิดบ่มเองพบการแตกหักส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในส่วนชิ้นงาน ใน
ขณะทีเ่ มือ่ มีการเตรียมผิวด้วยการทาสารยึดติดพบการแตกหักเกิด
ขึ้นบริเวณรอยต่อเพิ่มขึ้นเท่ากับการแตกหักภายในส่วนชิ้นงาน
และพบว่าบิสเอคริลเรซินทีไ่ ม่มกี ารเตรียมผิวใด ๆ พบการแตกหัก
เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อมากกว่าภายในส่วนชิ้นงานซึ่งบ่งชี้ว่าการ
เตรียมผิวด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์มีผลให้เกิดความแข็งแรงดึงที่
เพิ่มขึ้นซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนของการแตกหักแบบเชื่อมแน่นหรือ
การแตกหักที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษา
โครงสร้างระดับจุลภาคของพื้นผิวภายหลังการทดสอบความแข็ง
แรงยึดดึงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด พบว่าที่
ก�ำลังขยาย 10,000 เท่าพื้นผิวที่พ่นผิวด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์มี
ความขรุขระเป็นอนุภาคขนาดเล็กซ้อนทับกันซึง่ แตกต่างจากภาพ
ที่เห็นบนพื้นผิวบิสเอคริลเรซินที่ไม่มีการเตรียมผิวและพื้นผิวที่มี
การทาสารยึดติดที่พบความขรุขระแต่เป็นลักษณะอนุภาคที่มี
ขนาดใหญ่กว่าซ้อนทับกัน อนุภาคขนาดใหญ่อาจเกิดจากความ
ขรุขระของชิน้ งานบิสเอคริลเรซินเองเนือ่ งจากในการทดลองผูว้ จิ ยั
ไม่ได้ทำ� การขัดแต่งชิน้ งานแต่ใช้การปิดแผ่นแก้วใสให้ขนานกับชิน้
งานและไม่ให้เกิดฟองอากาศ การที่ไม่ขัดแต่งชิน้ งานในงานวิจยั
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เนือ่ งจากต้องการจ�ำลองลักษณะการเสริมฐาน ซึ่งบริเวณพื้นผิว
ด้ า นในไม่ มี ก ารขั ด แต่ ง การทดลองนี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การจ� ำ ลอง
ลักษณะการใช้งานของครอบฟันชั่วคราวบิสเอคริลเรซินในช่อง
ปากที่อาจพบการแก้ไขครอบฟันชั่วคราวภายหลังการติดตาม
ประเมินผลจึงท�ำการแช่ในสารละลายน�้ำลายเทียม 14 วัน ดังนั้น
คุณสมบัติของบิสเอคริลเรซินที่จ�ำลองการใช้งานอาจมีความแตก
ต่างกับบิสเอคริลเรซินที่สร้างขึ้นใหม่และต้องการซ่อมแซมด้วย
วัสดุใด ๆ ก็ตาม วัสดุบิสเอคริลเรซินที่ใหม่จะยังไม่ปนเปื้อนกับ
น�ำ้ ลาย จึงมีความแตกต่างในเรือ่ งความสามารถของพันธะทีไ่ ม่อมิ่
ตัว (unsaturated double bond) ทีล่ ดลง การลดความสามารถ
ของการละลายหรือการซึมเข้าผ่านในบิสเอคริลเรซิน11,44,46 ความ
แข็งแรงของแรงยึดระหว่างวัสดุทผี่ า่ นการใช้งานแล้วและวัสดุใหม
ที่น�ำมาซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับ พันธะของแขนคาร์บอนทีส่ ามารถท�ำ
ปฏิกริยาได้ (unreacted C=C double bonds) หรือชัน้ ผิวหน้า
ของวัสดุทปี่ ฏิกริยาโพลีเมอไรเซชันถูกยับยัง้ ด้วยออกซิเจน (oxygen-inhibited nonpolymerized resin)47 ซึ่งมักมีจ�ำนวนน้อย
ลงหลังเกิดปฏิกริยาโพลีเมอร์แล้ว ท�ำให้วัสดุใหม่ที่น�ำมาซ่อมแซม
เกิดปฏิกริ ยิ าการยึดติดทีน่ อ้ ยลงและพบว่าเมือ่ เวลาผ่านไปยิง่ ท�ำให้
วัสดุกลุม่ เรซินคอมโพสิตมีการยึดติดน้อยลงเนือ่ งจากส่วนทีม่ คี วาม
สามารถในการท�ำปฏิกริยามีน้อยลง36 เมื่อวัสดุเรซินคอมโพสิตมี
การปนเปื้อนจากน�้ำลายหรือผ่านการขัด การใช้งาน ค่าความแข็ง
แรงของเรซินคอมโพสิตใหม่จะน้อยลง 25 % ถึง 80 %33,40 จากการ
ศึกษาการซ่อมแซมวัสดุเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการใช้งานจนมีการ
แตกบิ่นและได้รับการซ่อมแซม36 พบว่าการสร้างพื้นผิวบริเวณที่
ซ่อมแซมด้วยการพ่นผิวด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์ร่วมกับสารยึด
ติ ด จะท� ำ ให้ พื้ น ผิ ว มี ความขรุขระ เกิดการสร้างการยึดติดเชิงกล
ขนาดเล็กมาก (micro- mechanical interlocking) และยังเหลือ
ส่วนของคาร์บอนที่มีแขนว่าง (residual free carbon)21,36,48 ซึ่ง
จับกับสารคู่ควบไซเลนเพื่อยึดส่วนของเรซินเมทริกซ์กับส่วนของ
สารเติมทีม่ กี ารเผยผึง่ โมโนเมอร์สามารถผ่านเข้าไปยังช่องรูพรุนที่
เกิดขึน้ ภายหลังจากการท�ำให้ขรุขระได้ จึงท�ำให้ชว่ ยเพิม่ ความแข็ง
แรงของการยึดติดของการซ่อมแซมวัสดุบนเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ น
การใช้งานแสดงว่า การท�ำผิวให้ขรุขระด้วยวิธกี ารเป่าอะลูมเิ นียม
ออกไซด์มีบทบาทส�ำคัญในการซ่อมแซมมากว่าการท�ำให้เกิดการ
ยึดทางเคมี22,24,36 ในงานวิจยั นีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งวัสดุทใี่ ช้ในการ
ศึกษา ไม่เพียงแต่วัสดุบิสเอคริลเรซินที่ใช้ในการทดสอบมีเพียง
ชนิดเดียว และมีเพียงการเตรียมพื้นผิวแค่ 2 วิธี โดยเลือกการพ่น
ผิวด้วยอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นตัวแทนการยึดติดเชิงกลซึ่งเป็น
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมงานวัสดุอุดเรซินคอมโพสิต

และการสารยึดติดที่มีไซเลนเป็นการเตรียมผิวในการยึดติดทาง
เคมี แต่ในทางคลินิกวิธสี ร้างการยึดติดในครอบชัว่ คราวบิสเอคริล
เรซินยังมีอีกหลายวิธี เช่น การใช้หัวกรอ การใช้กรดความเข้มข้น
หรือการใช้วิธีทางกลร่ ว มกั บ การใช้ ส ารยึ ด ติ ด ในงานวิ จั ย นี้
เป็ น การทดลองโดยใช้ น�้ ำ ลายเที ย มซึ่ ง สั ง เคราะห์ จ ากห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ควบคุ ม องค์ ป ระกอบในน�้ ำ ลายให้ ค งที่ ใ นทุ ก
กลุ ่ ม ทดลองและมี องค์ประกอบใกล้เคียงกับน�้ำลายจริง อีกทั้ง
การเก็บรักษาเป็นไปได้ง่ายกว่า ข้อจ�ำกัดในงานวิจัยนี้คือ ไม่
สามารถจ�ำลองแรงบดเคี้ยวที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้ครอบฟัน
ชั่วคราว และไม่ได้ใช้วิธีเทอร์โมไซคลิง (thermocycling) อย่างไร
ก็ตามผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าการสร้างการยึดติดเชิงกลด้วยการท�ำ
ผิวให้ขรุขระด้วยอะลูมีเนียมออกไซด์มีผลต่อความแข็งแรงยึดดึง
มากกว่าการใช้สารยึดติดทีม่ อี งค์ประกอบไซเลน นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าการใช้สารยึดติดไม่มีผลต่อความแข็งแรงยึดดึงที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่ทำ� การเตรียมผิวใด ๆ แม้วา่ วิธกี ารเสริมฐาน
ด้านในครอบฟันชั่วคราวบิสเอคริลเรซินเดิมจะให้ความแข็งแรง
ทางโครงสร้างน้อยกว่าการท�ำวัสดุขึ้นใหม่ทั้งซี่จากจ�ำนวนอนุมูล
อิสระที่น้อยลง (free radicals) และมีการดูดซึมของเหลวหรือ
น�ำ้ ลายในพืน้ ผิวแต่การเสริมฐานด้านในครอบฟันชัว่ คราวอาจเป็น
ทางเลือกให้กับทันตแพทย์ และผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งเป็ น การลด
ระยะเวลาจากการกรอแต่งสร้างครอบฟันชัว่ คราวใหม่ทงั้ ซีแ่ ล้ว
ยังช่วยลดความสิน้ เปลืองการใช้การใช้วสั ดุบสิ เอคริวเรซินทีม่ รี าคาสูง

บทสรุป

ผลของการเตรียมผิวบนบิสเอคริลเรซินด้วยการพ่นผิว
ให้ขรุขระด้วยอะลูมีเนียมออกไซด์ก่อนการยึดกับเรซินอะคริลิก
ชนิดบ่มเองให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดดึงสูงที่สุดและสูงกว่ากลุ่ม
อื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในการใช้งานทางคลินิกเมื่อมีความ
จ�ำเป็นต้องเสริมฐานภายในครอบฟันชั่วคราวบิสเอคริลเรซินด้วย
เรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มเองเพือ่ ให้มคี วามแนบสนิทกับฟันหลัก ควร
ก�ำจัดเอาส่วนผิวที่มีการปนเปื้อนน�้ำลายและซีเมนต์ชั่วคราวที่ติด
ค้างคงเหลือในผิวครอบฟันชั่วคราวให้สะอาดและเตรียมผิวด้าน
ในครอบชัว่ คราวด้วยวิธกี ารพ่นผิวด้วยอนุภาคอะลูมเี นียมออกไซด์
เพื่อเพิ่มแรงยึดดึงของวัสดุบิสเอคริลเรซินและเรซินอะคริลิกชนิด
บ่มเอง อย่างไรก็ตามการเสริมฐานด้วยเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเอง
ทันตแพทย์ควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยได้รับการสัมผัสโมโนเมอร์
ต่อโพรงประสาทฟันรวมถึงเนื้อเยื่อรอบข้างโดยตรงซึ่งป้องกันได้
โดยทาวาสลินปกป้องเนื้อเยื่อก่อนการเสริมฐานด้านในทุกครั้ง
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บทวิทยาการ

ประสิทธิผลของการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับของการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในคลินิกเด็กดีคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่มีทันตาภิบาลประจ�ำใน
จังหวัดพังงา: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
Effectiveness of Audit and Feedback on Oral Health Performance in Qualified
Well Child Clinic (WCC) with Full Time Dental Nurse at Sub-district Health
Promoting Hospital in Phang Nga: Randomized Controlled Trial
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับของการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
คลินิกเด็กดีคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่มีทันตาภิบาลประจ�ำ  วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม
และมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิด 2 ด้าน ศึกษาในทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จ�ำนวน 14 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
อย่างละ 7 คน เด็กพร้อมผู้ปกครองที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของทันตาภิบาล จ�ำนวน 752 คู่ เป็นกลุ่มควบคุม 372 คู่ และกลุ่มทดลอง 380
คู่ ในกลุ่มทดลองทันตาภิบาลจะได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งในภาพรวมและรายบุคคลแบบลับ จากนั้นร่วมกันวางแผน
การด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานของทันตาภิบาลในประเด็นความครอบคลุมและความถูกต้องในการประเมิน
ความเสีย่ งต่อฟันผุ โดยการตรวจสอบแฟ้มประวัติ ประเมินผลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผปู้ กครองและ
ประเมินความสะอาดของช่องปาก ที่เวลาเริ่มต้นและ 6 เดือนหลังการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่า อายุเฉลี่ยของ
เด็กที่เวลาเริ่มต้นคือ 22.4±7.8 เดือนในกลุ่มควบคุมและ 20.8±6.6 เดือนในกลุ่มทดลอง ที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากตรวจสอบและให้
ข้อมูลย้อนกลับมีเด็กคงอยูใ่ นการศึกษาจ�ำนวน 642 คน (ร้อยละ 85.4) อายุเฉลีย่ คือ 27.5±7.1 เดือนในกลุม่ ควบคุมและ 26.8±6.4 เดือน
ในกลุ่มทดลอง พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในเรื่องของความครอบคลุมและความถูก
ต้องในการประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุของทันตาภิบาล พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองและความสะอาดของช่อง
ปากเด็ก จากการศึกษาครั้งนี้สรุปผลได้ว่า การตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถเพิ่มประสิทธิผลการด�ำเนินงานของทันตาภิบาล
ที่ประจ�ำใน รพ.สต. มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก และความสะอาดช่องปาก
ค�ำส�ำคัญ: การตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ, การประเมินความเสี่ยงฟันผุ, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก, ทันตาภิบาล,
  การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
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Abstract
The main purpose was to study the effectiveness of audit and feedback on oral health performance in
qualified Well Child Clinic (WCC) with full time dental nurse at Sub-district Health Promoting Hospital. This study
was a double blind randomized controlled trial. The samples consisted of 14 dental nurses who worked at Sub-district
Health Promoting Hospital (7 in control and 7 in intervention groups). Seven hundred and fifty two children and
their guardians were included (372 pairs in control and 380 pairs in intervention groups). The intervention group
received audit and feedback both at group level and confidential individual level. The tailor-made solving problem
plan was developed after feedback. The dental nurses’ performance evaluated by chart auditing for the coverage
and the accuracy of caries risk assessment. The outcome evaluation was oral health care behavior of guardians and
oral cleanliness. Structure questionnaire interviewing among guardians was used for oral health care behavior.
Dental examination was conducted for oral cleanliness. The evaluation was implemented two times; at baseline
and 6 months after intervention. The mean ages at baseline of children among control and intervention groups
were 22.4±7.8 and 20.8±6.6 months, respectively. At 6 months after intervention, the number of existing children
were 642 (85.4 %) with mean age 27.5±7.1 months and 26.8±6.4 months among control and intervention groups,
respectively. There were statistically significance between both groups in the coverage and the accuracy of caries
risk assessment by dental nurses, oral health care behavior and oral cleanliness of guardian and their children. In
conclusion, audit and feedback improved the dental nurses’ performance, parental oral health care behavior and
children oral cleanliness.
Keywords:  Audit and feedback, Caries risk assessment, Parental oral health care behavior, Dental nurse, Randomized
    controlled trial
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บทนำ�
โรคฟันผุเป็นโรคทีพ่ บมากในเด็กปฐมวัย จากการส�ำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากของประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มสภาวะ
ปราศจากฟันผุที่สูงขึ้นในช่วง พ.ศ.2532-2537 แล้วลดลงในปี
พ.ศ. 2543-2544 จากนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงการ
ส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ปี 25551
พบว่า เด็กไทยอายุ 3 ปี มีสภาวะปราศจากฟันผุร้อยละ 48.3

ในปัจจุบันมีมาตรการในการป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก
หลายมาตรการได้แก่ การประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ
กิจกรรมสอนผูป้ กครองแปรงฟันให้เด็กและการให้ฟลูออไรด์เสริม2-3
ในประเทศไทยพบว่าได้มกี ารด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าวทุก
มาตรการในทุกระดับของสถานบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
ภายใต้การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินกิ เด็กดี จาก
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การประเมินผลการจัดบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ปี 2557 พบว่า ร้อยละ
67.3 ของ รพ.สต. มีกิจกรรมการตรวจช่องปากและการประเมิน
ความเสีย่ งต่อโรคฟันผุของเด็ก ร้อยละ 63.8 มีกิจกรรมการฝึกพ่อ
แม่/ผูด้ แู ลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบตั ิ และ ร้อยละ 64.3 มีการ
ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อย่างไร
ก็ตามพบว่าสภาวะฟันผุในกลุม่ เด็กเล็กยังสูง4
จากการศึกษาสถานการณ์การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
ช่ อ งปากหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละเด็ ก ปฐมวั ย ในโรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขปี 2552 ซึ่งจัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากโดยการตรวจและให้คำ� แนะน�ำการดูแลสุขภาพช่องปาก
ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละเด็ ก ในโรงพยาบาลและพบว่ า มี ค วาม
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98 แต่ยงั ต้องปรับปรุงเรือ่ งคุณภาพของ
การด�ำเนินงาน เช่น กิจกรรมสอนผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กซึ่งมี
การฝึกทักษะจริงเพียงร้อยละ 155
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องกลวิธีการปรับปรุง
คุณภาพงานพบว่ามีหลายแนวทาง ได้แก่ การใช้แนวทางการ
ปฏิบัติอ้างอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (guideline), การศึกษา
ต่อเนื่อง (continuing education), การให้ค่าตอบแทนตามผล
งาน (pay for performance) และการตรวจสอบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (audit and feedback)
แนวทางการปฏิบตั อิ า้ งอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์เป็น
วิธีที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของงาน โดยสามารถใช้ในการ
ปรับปรุงและติดตามคุณภาพของการท�ำงาน หรือใช้ในการสือ่ สาร
เพือ่ การตัดสินใจร่วมกันระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขและ
ผู้มารับบริการ6-9 แต่ในบางการศึกษาพบว่าผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ส่วนใหญ่ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั เิ นือ่ งจากคิดว่าไม่มอี สิ ระใน
การเลือกทางเลือกในการรักษาให้กับผู้ป่วย6
การศึกษาต่อเนื่อง เป็นค�ำรวม ๆ แสดงถึงวิธีการต่าง ๆ
ในการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงาน ซึง่ มีแนวคิดคือ การ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ 10 ซึง่ ในประเทศไทยมีการก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิต
ส�ำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการหนึ่งของการศึกษา
ต่อเนื่องที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรด้าน
สุขภาพและเพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้รับบริการได้ การให้ผู้
เรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ การมีกจิ กรรมให้ปฏิบตั ริ ว่ มกัน และ
การเจาะจงถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการ จะส่ ง ผลให้ ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการท�ำงานดีกว่าการสอนแบบทางเดียว ในวงการ
ทันตกรรมพบว่ามีการศึกษาเรือ่ งของผลการศึกษาต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่
ประสิทธิผลการท�ำงานที่ค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ประเมินความรู้หลังการศึกษาต่อเนื่องและขาดการติดตามถึงผล
กระทบ (impact) ที่เกิดขึ้น10-12
การให้ค่าตอบแทนตามผลงาน เป็นระบบการสร้างแรง
จูงใจในการท�ำงาน โดยจะจ่ายเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานตามคุณภาพ
ของงานที่ปฏิบัต13ิ โดยระบบนี้จะมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก ทฤษฏี
การวางเงือ่ นไขด้วยการกระท�ำของ Skinner ทีก่ ล่าวว่า “พฤติกรรม
เป็ น ผลพวงมาจากสิ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั้ น หากสิ่ ง แวดล้ อ มมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงด้วย” แต่
จากการศึกษาของ Petersen และคณะ14 พบว่า การจ่ายค่า
ตอบแทนตามผลงานนั้น มีผลระดับน้อยถึงปานกลางต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน การน�ำค่าตอบแทนมาใช้เพือ่ เพิม่ ผลลัพธ์ทาง
ทันตกรรมในประเทศไทยได้แก่ “โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟัน
ดี” ทีไ่ ด้ดำ� เนินการในปี 2548 โดยมีวตั ถุประสงค์โครงการคือ เพือ่
เพิม่ ความครอบคลุมของการให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็ก
วัยเรียน เน้นที่การสนับสนุนให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก
เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ทุกคน การให้บริการเคลือบหลุม
ร่องฟันแก่เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพในโรงเรียน พบว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานนัน้
สามารถเพิม่ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3
รวมถึงเพิ่มการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ได้15
อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาว่าการให้คา่ ตอบแทนมีผลต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิผลการท�ำงานของผูใ้ ห้บริการในโครงการนี  ้ และ
การด�ำเนินงานต้องการงบประมาณจ�ำนวนมาก
การตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็นวิธกี ารทีท่ ำ� การ
วัดดัชนีที่เป็นตัวแทนคุณภาพของการปฏิบัติงาน แล้วน�ำเสนอ
ข้อมูลการปฏิบัติงานนั้นกับผู้ปฏิบัติโดยตรง เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพั ฒ นางาน 10 กลยุ ท ธ์ นี้ ใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในการเพิ่ ม
ประสิทธิผลของงานในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่อง
มือเดีย่ วหรือใช้รว่ มกับเครือ่ งมืออืน่ ก็ได้ เช่น หลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อมูล
ย้ อ นกลั บ มี ก ารอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ความรู ้ ห รื อ ทั ก ษะในส่ ว นด้ อ ย
เป็นต้น การตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับตัง้ อยูบ่ นแนวคิดพืน้
ฐานทีว่ า่ บุคลากรด้านสาธารณสุขมีความพร้อมทีจ่ ะปรับปรุง แก้ไข
การปฏิบัติงานเมื่อพบว่าการปฏิบัติเดิมนั้นยังไม่มีความเหมาะสม
ในทางการแพทย์มีการใช้การตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับที่
ได้ผลดีในหลายการศึกษา16-18 ส่วนทางทันตสาธารณสุขพบมีการ
ใช้การตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับยังไม่มาก ทีม่ รี ายงานได้แก่
การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ19 การเพิ่มประสิทธิผลการเคลือบหลุม
ร่องฟัน20-21 และการเพิ่มประสิทธิผลการรักษาฟันคุด22 ซึ่งได้ผลดี
แต่ยังไม่มีการน�ำวิธีการนี้มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ
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ในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์
และเด็กปฐมวัย ได้มีการจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติที่อ้างอิงตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์โดยส�ำนักทันตสาธารณสุข มีการถ่ายทอด
นโยบายและจัดประชุมชี้แจงโดยแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการ
เกิดฟันผุในเด็กให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ในการศึกษานี้จึงเลือก
กลยุทธ์การตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการ
ตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็ก 9-30 เดือนของผูป้ กครอง ในรพ.สต.ทีม่ ที นั ตาภิบาล
ประจ�ำในจังหวัดพังงาโดยวัดจากความครอบคลุมของการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ความถูกต้องของการประเมินความ
เสีย่ งต่อการเกิดฟันผุ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก และ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็ก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
แบบปกปิด 2 ด้าน (double-blinded randomized controlled
trial) กลุม่ ประชากรในการศึกษานีป้ ระกอบด้วยทันตาภิบาล เด็ก
อายุ 9-30 เดือนและผู้ปกครอง เกณฑ์คัดเข้าของทันตาภิบาลคือ
มีประวัติการท�ำงานในรพ.สต ของจังหวัดพังงามากกว่า 1 ปี และ
มีประชากรในเขตรับผิดชอบมากกว่า 2,000 คน ได้กลุ่มทันตาภิ
บาลเป้าหมายจ�ำนวน 14 คน เกณฑ์คดั เข้าของเด็กอายุ 9-30 เดือน
ประกอบด้วย อาศัยในเขตรับผิดชอบของทันตาภิบาลที่เข้าร่วม
การศึกษา มีฟันขึ้นในปากอย่างน้อย 1 ซี่ ไม่มีโรคทางระบบ ไม่มี
ความพิการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ผู้ปกครองสามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจและผู้ปกครองยินยอมที่จะเข้าร่วมงาน
วิจยั คณะท�ำงานวิจยั ได้คำ� นวณขนาดตัวอย่างเพือ่ เปรียบเทียบค่า
สัดส่วนของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน23 ได้จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 337 คนต่อกลุ่ม ภายหลังปรับเพื่อชดเชยการ
สูญหาย (loss to follow up)23 ร้อยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 375 คนต่อกลุ่ม สุ่มทันตาภิบาลเข้ากลุ่ม 2 กลุ่มคือกลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ ควบคุม โดยใช้วธิ กี ารจัดกลุม่ แบบแบ่งชัน้ (stratified
randomization) ซึ่งมีปัจจัยคือ อายุการท�ำงานที่มากกว่า 4 ปี
และจ�ำนวนประชากรที่มากกว่า 6,000 คน เป็นตัวแบ่งชั้น และ
จัดกลุม่ โดยการจับสลาก (แผนผังการศึกษาทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 1)
คณะผูว้ จิ ยั ท�ำการ การตรวจสอบการประเมินความเสีย่ ง
ต่อฟันผุในแฟ้มประวัติผู้ป่วย การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์เด็ก
(Plaque-PI) การตรวจฟันผุเด็ก ทั้งกลุ่มควบคุมและทดลอง ทัน
ตาภิบาลในกลุ่มทดลองได้รับการคืนข้อมูลย้อนกลับ ผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลที่คืนให้กับทันตาภิบาลประกอบด้วย
ผลการปฏิบัติงานในเรื่องของความครอบคลุมของการประเมิน

ความเสี่ยงต่อฟันผุในทุกหัวข้อการประเมินและความถูกต้องใน
การประเมินความเสีย่ งต่อฟันผุ สภาวะฟันผุ ค่าคะแนนระดับแผ่น
คราบจุลนิ ทรีย์ และผลการสังเกตกระบวนการท�ำงานในคลินกิ เด็ก
ดีในลักษณะภาพรวมของจังหวัด และผลการประเมินในทุกหัวข้อ
ดังกล่าวในลักษณะผลงานแยกเป็นรายบุคคลเป็นจดหมายปิดผนึก
หลังจากทีท่ นั ตาภิบาลได้รบั ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวแล้ว ได้มกี าร
ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ประชุมได้สรุป
ว่าให้มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) มาช่วยใน
การประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ และได้จัดอบรม อสม. ในกลุ่ม
ทดลอง เพือ่ ให้สามารถมาช่วยงานของทันตาภิบาลได้ ส่วนทันตาภิ
บาลในกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการคืนข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งทันตาภิ
บาลกลุ่มนี้จะด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันในคลินิกเด็กดี
เหมือนที่เคยปฏิบัติมาก่อนหน้าได้แก่ การตรวจฟันและให้ทันต
สุขศึกษาแบบเดิม จากนั้นช่วง pre intervention ท�ำการเก็บ
ข้อมูลทันตาภิบาลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ
ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์เด็ก (PlaquePI) การตรวจฟันผุเด็ก และสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงพฤติกรรมการ
ท�ำความสะอาดและการบริโภคของเด็กทั้ง 2 กลุ่ม และเก็บข้อมูล
ดังกล่าวอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน post intervention
(ยกเว้นการประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุในแฟ้มประวัติผู้ป่วย)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 4 เครื่อง
มือดังนี้ 1) แบบตรวจการบันทึกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เด็กปฐมวัย เป็นแบบบันทึกการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดฟัน
ผุตามแนวปฏิบัติของส�ำนักทันตสาธารณสุข24 ที่แบ่งปัจจัยเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับการเกิดฟันผุเป็น 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านการบริโภค
ปัจจัยด้านการแปรงฟัน และปัจจัยด้านสภาพในช่องปาก หากเด็ก
มีความเสีย่ งต่อการเกิดฟันผุในด้านใดด้านหนึง่ จะถูกจัดเป็นกลุม่
เสีย่ งสูง เช่นเสีย่ งสูงในปัจจัยด้านการบริโภค เสีย่ งสูงในปัจจัยด้าน
การแปรงฟันเป็นต้น 2) แบบตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ ใช้เกณฑ์
การตรวจที่ประยุกต์จาก Simplified Oral Hygiene Index
(Greene and Vermilion, 1960)25 เพือ่ ให้เหมาะสมในการตรวจ
ช่องปากเด็กเล็ก โดยตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ในฟันหน้าบน 4 ซี่
ที่ขึ้นอย่างน้อยครึ่งซี่ฟัน 3) แบบตรวจฟันผุ ใช้เกณฑ์การตรวจที่
ประยุกต์จาก International Caries Detection and Assessment
System (ICDAS II)26 โดยการรวมเกณฑ์ 3 (มีการท�ำลายชั้น
เคลือบฟัน) กับเกณฑ์ 4 (มีรอยผุในชัน้ เนือ้ ฟัน) ของ ICDAS II เป็น
เกณฑ์ 3 (มีการท�ำลายชั้นเคลือบฟันและมีฟันผุในชั้นเนื้อฟัน) ใน
การตรวจครั้งนี้ โดยตรวจฟันทุกซี่ที่ขึ้นอย่างน้อยครึ่งซี่ฟันและ 4)
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการ
ท�ำความสะอาดช่องปากเด็กและข้อมูลการบริโภคของเด็ก
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รูปที่ 1 แผนผังการศึกษา
Figure 1 flow of study       

การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ผู้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้
คือทันตาภิบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจ�ำนวน
3 คนทีไ่ ด้รบั การอบรมและฝึกการสัมภาษณ์ให้มมี าตรฐานเดียวกัน
การควบคุมคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ทำ� โดยการตรวจสอบความ
ตรง (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่านและปรับ
แบบสอบถามตามค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากนั้ น น� ำ ไป
ทดสอบกับผู้ปกครองจ�ำนวน 30 คนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ทดสอบความเทีย่ งด้วยวิธกี ารทดสอบซ�ำ 
้ (test-retest
reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.86 ซึ่งค่าที่ได้
อยู่ในระดับดี
ผู้ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ประกอบด้วยทันตแพทย์
จ�ำนวน 4 คน โดยได้ทำ� การปรับมาตรฐานการตรวจฟันผุตามหลัก
เกณฑ์การตรวจกับผู้เชี่ยวชาญ (standardization) จากนั้นได้มี
การปรับมาตรฐานผู้ตรวจให้มีค่าความเชื่อถือได้ระหว่างผู้ตรวจ

(inter-examiner calibration) ได้สัมประสิทธิแคปปาระหว่าง
0.86-1.00 และได้เปรียบเทียบผลการตรวจซ�้ำโดยผู้ตรวจคน
เดียวกัน (intra-examiner calibration) ได้สัมประสิทธิแคปปา
ระหว่าง 0.96-1.00 ซึง่ ค่าทีไ่ ด้อยูใ่ นระดับดีมาก ส�ำหรับการตรวจ
แผ่นตราบจุลินทรีย์เนื่องจากในการศึกษานี้ท�ำในเด็กเล็กจึงไม่มี
การย้อมสีแผ่นคราบจุลนิ ทรียแ์ ละการตรวจใช้หลอดในการขูดแผ่น
คราบจุลินทรีย์ซึ่งมีผลต่อการตรวจซ�้ำเพื่อการปรับมาตรฐาน ดัง
นั้นการตรวจแผ่นตราบจุลินทรีย์ตามหลักเกณฑ์การตรวจกับ
ผู้เชี่ยวชาญ (standardization) จึงท�ำโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
ตรวจและให้ผู้ตรวจท่านอื่นสังเกตและให้คะแนนในแบบตรวจ
หลังจากเสร็จการตรวจในแต่ละรายมีการอภิปรายและปรับผลการ
ตรวจให้ตรงกัน
การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาทางด้านจริยธรรมจาก
คณะกรรมการจริยธรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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สงขลานครินทร์ เลขที่โครงการ EC5908-30-P-HR และลง
ทะเบียนการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมกับ TCTR (Thai
Clinical Trial Registry) เลขที่ TCTR20170513003
การบันทึกข้อมูล และการส่งออกข้อมูลใช้โปรแกรม
®
Epidata version 3.1 บันทึกข้อมูล 2 ครัง้ (double entry) เพือ่
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
SPSS โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณาและสถิ ติ ไ คสแควร์ (chi-square)
วิเคราะห์แบบ per protocol คือ เด็กและผู้ปกครองที่อยู่ตลอด
การศึกษา

ผลการศึกษา
ทันตาภิบาลในการศึกษามีจำ� นวนทัง้ หมด 14 คน อยูใ่ น
กลุ่มควบคุม 7 คน กลุ่มทดลอง 7 คน ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองทันตาภิบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี อายุ
การท�ำงานน้อยกว่า 10 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรชัน้ สูง จากการตรวจสอบแฟ้มประวัติ
จ�ำนวน 679 แฟ้มในช่วงก่อนแทรกแซง (pre intervention)
(ตารางที่ 1) ความครอบคลุมและความถูกต้องของการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุก่อนการแทรกแซงพบว่าทันตาภิบาล
6 คนจาก 7 คน ทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่ได้ประเมิน
ความเสี่ยงต่อฟันผุในด้านต่าง ๆ จึงใช้ค่าฐานนิยมในการน�ำเสนอ
ข้อมูล ในขณะที่การตรวจฟันเป็นกิจกรรมที่ทันตาภิบาลในกลุ่ม
ควบคุมปฏิบัติและมีร้อยละความครอบคลุมที่ต่างกันจึงน�ำเสนอ
เป็นค่าเฉลีย่ หลังจากได้รบั มาตรการแทรกแซง (post intervention) การตรวจสอบแฟ้มประวัติจ�ำนวน 752 แฟ้ม พบว่าทันตาภิ
บาลในกลุ่มทดลองมีความครอบคลุมและความถูกต้องในการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม
เด็กทั้งหมดที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
752 คน (ตารางที่ 2) แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มควบคุม 372 คน (ร้อยละ 49.5) และ
กลุ่มทดลอง 380 คน (ร้อยละ 50.5) อายุเฉลี่ยของเด็กในกลุ่ม
ควบคุม 22.4±7.8 เดือน มากกว่าอายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มทดลอง
20.8±6.6 เดือนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ พบว่าปัจจัยเรื่องเพศ
ของเด็ก เพศของผู้ปกครอง และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง โดย
พบว่าในกลุ่มทดลองมีผู้ปกครองนับถือศาสนาอิสลาม ความ
สัมพันธ์กับเด็ก (บิดา มารดา) ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านและ
เจ้าของกิจการ เคยมีบุตรมาก่อน และอยู่ในสถานะภาพแต่งงาน
มากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนรายได้ตอ่ เดือนนัน้
น้อยกว่ากลุม่ ควบคุม และในการตรวจครัง้ ที่ 2 (post intervention)

พบว่ามีเด็กคงอยูใ่ นการวิจยั อยูท่ งั้ สิน้ จ�ำนวน 642 คน (ร้อยละ 85.4)
เป็นกลุ่มควบคุมมากกว่ากลุ่มทดลองเล็กน้อย กลุ่มควบคุมมี
จ�ำนวนเด็กคงอยู่ร้อยละ 88.2 กลุ่มทดลองร้อยละ 82.6 มีอายุ
เฉลีย่ ในกลุม่ ควบคุม 27.5±7.1เดือน ซึง่ ไม่แตกต่างกับกลุม่ ทดลอง
26.8±6.4 เดือน สาเหตุที่ท�ำให้เด็กมาตรวจ ส่วนใหญ่มาจาก
ผู้ปกครองติดงานร้อยละ 65.5 ไม่สะดวกในการเดินทางมาตรวจ
ร้อยละ 22.7 และเด็กไม่สบายในวันที่นัดตรวจร้อยละ 11.8 พบ
ว่าปัจจัยเรือ่ งเพศของเด็ก เพศของผูป้ กครอง ความสัมพันธ์กบั เด็ก
อาชีพของผู้ปกครอง ระดับการศึกษา รายได้ของผู้ปกครองต่อ
เดือนและประสบการณ์การเคยมีบตุ รนัน้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ปัจจัยเรื่อง
ของศาสนาและสถานภาพของผู้ปกครอง นั้นพบว่ามีความแตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
ผลจากการสัมภาษณ์และการตรวจอนามัยช่องปากครัง้
ที่ 1 พบว่าความถีใ่ นการท�ำความสะอาดช่องปาก การใช้แปรงสีฟนั
ระดับค่า PI และค่าเฉลีย่ PI ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ส่วนการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
การใช้ผา้ ก๊อซและปริมาณยาสีฟนั ทีเ่ หมาะสมนัน้ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในการสัมภาษณ์และการตรวจ
อนามัยช่องปากครัง้ ที่ 2 พบว่า ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดช่อง
ปาก การใช้แปรงสีฟัน การใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และปริมาณ
ยาสีฟันที่เหมาะสม ระดับค่า PI และค่าเฉลี่ย PI แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีการใช้ผ้าก๊อซ
ในการท�ำความสะอาดช่องปากเด็กน้อยมาก โดยยังมีการใช้ในกลุม่
ควบคุมร้อยละ 1.2 และร้อยละ 2.2 ในกลุ่มทดลอง (ตารางที่ 3)
ผลจากการสัมภาษณ์และการตรวจอนามัยช่องปากครัง้
ที่ 1 พบว่าพฤติกรรมเรื่อง การดูดนมแม่ การดูดนมขวดและการ
ดูดนมกล่อง พบว่าสัดส่วนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ พฤติกรรมการดูดนมแม่พบว่า
เด็กส่วนน้อยทีย่ งั ดูดนมแม่อยู่ ในกลุม่ ควบคุมร้อยละ 19.5 ในกลุม่
ทดลองร้อยละ 24.5 เด็กส่วนใหญ่ดูดนมขวดในกลุ่มควบคุมร้อย
ละ 77.7 กลุ่มทดลองร้อยละ 78.0 และเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การดูดนมกล่องในกลุ่มควบคุมร้อยละ 66.8 กลุ่มทดลองร้อยละ
72.0 พฤติกรรมการดืม่ นมจากแก้ว การดืม่ เครือ่ งดืม่ รสหวานจาก
ขวดหรือกล่อง และความถี่ในการบริโภคแป้งและน�้ำตาลนั้น มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง กล่าวคือพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ รสหวานจากขวดหรือ
กล่องนั้นเด็กทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองส่วนใหญ่บริโภค ใน
กลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 75.3 ในกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ
67.8 ส่วนความถีใ่ นการบริโภคแป้งและน�ำ้ ตาลในกลุม่ ควบคุมเด็ก
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่เหมาะสม ร้อยละ 55.8 ส่วน
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ในกลุม่ ทดลองเด็กส่วนใหญ่มกี ารบริโภคทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 52.5
ผลจากการสัมภาษณ์และการตรวจอนามัยช่องปากครัง้
ที่ 2 พบว่าพฤติกรรมการดูดนมแม่ การดูดนมขวด การดูดนมกล่อง
นัน้ มีสดั ส่วนทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างกลุม่
ควบคุมกับกลุ่มทดลอง การดูดนมแม่นั้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่มี
พฤติกรรมการดูดนมแม่ ร้อยละ 85.4 ในกลุม่ ควบคุม และร้อยละ
83.4 ในกลุม่ ทดลอง เด็กส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูดนมขวด ร้อย
ละ 78.0 ในกลุ่มควบคุม และร้อยละ 77.1 ในกลุ่มทดลอง และ
เด็กส่วนมากมีพฤติกรรมการดูดนมกล่อง ร้อยละ 71.6 ในกลุ่ม
ควบคุมและร้อยละ 78.3 ในกลุ่มทดลอง พฤติกรรมการดื่มนม
จากแก้ว การดืม่ เครือ่ งดืม่ รสหวานจากขวดหรือกล่อง และความถี่
ในการบริโภคแป้งและน�ำ้ ตาล พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พฤติกรรม
การดื่มนมจากแก้วพบว่าเด็กส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมนี้พบในกลุ่ม
ควบคุมร้อยละ 20.1 ในกลุ่มทดลองร้อยละ 30.6 การดื่มเครื่อง
ดืม่ รสหวานจากขวดหรือกล่อง พบว่าในกลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่รอ้ ย

ละ 67.4 มีพฤติกรรมนี้ส่วนในกลุ่มทดลองพบว่าเด็กส่วนน้อยที่มี
พฤติกรรมนี้ (ร้อยละ 36.3) ความถี่ในการบริโภคแป้งและน�้ำตาล
ทีเ่ หมาะสม (บริโภคแป้งและน�ำ้ ตาลน้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อวัน) ในกลุม่
ควบคุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.5 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนใน
กลุ่มทดลองเด็กส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ (ร้อยละ
36.6) (ตารางที่ 4)
ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ตารางที่ 5) ภายหลัง
การแทรกแซงพบว่าในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมมากขึน้ กว่ากลุม่ ทดลองในเรือ่ งของ ความถี่
ในการแปรงฟันที่มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน การใช้แปรงสีฟัน ระดับ
แผ่นคราบจุลินทรีย์ระดับต�่ำ  การดื่มเครื่องดื่มรสหวานจากขวด
หรือกล่อง และความถี่ในการบริโภคแป้งและน�้ำตาลที่เหมาะสม
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ในกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ก ารใช้ ย าสี ฟ ั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
มากกว่ากลุ่มทดลอง ทั้งสองกลุ่มมีการใช้ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะ
สมลดลง โดยในกลุ่มควบคุมมีการลดลงมากกว่า

ตารางที่ 1 ร้อยละของความครอบคลุมของเด็กที่ได้รับการประเมินกิจกรรมในคลินิกเด็กดีโดยทันตาภิบาล
Table 1 Percentage of coverage in children who received assessments for well child clinic activity by dental nurse
Pre intervention
control
Mode [range]
Breastfeeding
Unsweetened milk feeding
Sweetened milk feeding
Late night milk feeding
Bottle feeding
A sleep bottle feeding
Sweetened beverages added in to milk bottle-feeding
Flour/sugar consumption > 2times/day
Daily vegs/fruit consumption
Shared spoon eating
Tooth brushing by child
Tooth brushing by parents
Usage of fluoride toothpaste
PI examination
White lesion examination
Teeth examination
Enamel defect
Other tooth defect
Accuracy of caries risk assessment

Post intervention

intervention
Mode [range]

control
Mode [range]

intervention
Mode [range]

0 [0-30.4]
0 [0-77.3]
0 [0-50.0]
0 [0-80.3]
0 [0-30.4]
0 [0-81.8]
0 [0-41.2]
0 [0-100.0]
0 [0-41.2]
0 [0-81.8]
0 [0-30.4]
0 [0-83.3]
0 [0-30.4]
0 [0-83.3]
0 [0-47.1]
0 [0-83.3]
0 [0-50.0]
0 [0-0]
0 [0-47.1]
0 [0-0]
0 [0-47.1]
0 [0-1.5]
0 [0-50.0]
0 [0-81.8]
0 [0-50.0]
0 [0-0]
0 [0-50.0]
0 [0-81.3]
0 [0-50.0]
0 [0-0]
59.2* [0-100.0] 100 [46.0-100.0]
0 [0-50.0]
0 [0.0]
0 [0-50.0]
0 [0.0]
0%
0%

0 [0-37.0]
0 [0-37.0]
0 [0-37.0]
0 [0-59.6]
0 [0-59.6]
0 [0-37.0]
0 [0-37.0]
0 [0-38.6]
0 [0-40.4]
0 [0-45.6]
0 [0-43.9]
0 [0-43.9]
0 [0-64.9]
0 [0-64.9]
0 [0-50.9]
100 [0-100.0]
0 [0-49.1]
0 [0-49.1]
0%

100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 [96.1-100.0]
100 %

Chart audit 1 = pre intervention (n = 679 children, control = 329, intervention = 350)
Chart audit 2 = post intervention (n = 752 children, control = 372, intervention = 380)
* mean
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเด็กและผู้ปกครองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
Table 2  General characteristics of child and care takers among intervention and control groups
Pre intervention [n=752]

Post intervention [n=642]

control
[n=372]

Intervention
[n=380]

p-value

control
[n=328]

Intervention
[n=314]

p-value

  Male

190 [51.1]

195 [51.3]

0.947

160 [48.8]

156 [49.7]

0.819

  female

182 [49.8]

185 [48.7]

168 [51.2]

158 [50.3]

Mean age of
children (months)

22.4±7.8

20.8±6.6

0.010*

27.5±7.1

26.8±6.4

0.300

27 [7.3]

21 [5.5]

0.331

31 [9.5]

30 [9.6]

0.965

345 [92.7]

359 [94.5]

297 [90.5]

284 [90.4]

  Muslim

149 [40.1]

278 [73.2]

130 [39.6]

230 [73.2]

  Buddhist/other

223 [59.9]

102 [26.8]

198 [60.4]

84 [26.8]

  Parents

277 [74.5]

256 [67.4]

241 [73.5]

230 [68.2]

  Close relatives

95 [25.5]

124 [32.6]

87 [26.5]

100 [31.8]

  Housewife

167 [44.9]

214 [56.3]

159 [48.5]

166 [52.9]

  Employee

135 [36.3]

80 [21.1]

106 [32.3]

80 [25.4]

  Business owner

70 [18.8]

86 [22.6]

63 [19.2]

68 [21.7]

  Primary school

115 [30.9]

128 [33.7]

101 [30.8]

102 [32.5]

  Secondary school

190 [51.1]

199 [52.4]

175 [53.4]

168 [53.5]

  Bachelor degree or over

67 [18.0]

53 [13.9]

52 [15.8]

44 [14.0]

  ≤15,000 Baht

178 [47.8]

238 [62.6]

180 [54.9]

176 [56.1]

  >15,000 Baht

194 [52.2]

142 [37.4]

148 [45.1]

138 [43.9]

  Never

93 [25.0]

64 [16.8]

68 [20.7]

51 [16.2]

  Once or More

279 [75.0]

316 [83.2]

260 [79.3]

263 [83.8]

  Single/divorce

44 [11.8]

23 [6.1]

43 [13.1]

22 [7.0]

  Married

328 [88.2]

357 [93.9]

285 [86.9]

291 [93.0]

Gender of children

Gender of parents
  Male
  Female
Religion
<0.001*

<0.001*

Relationship
0.032*

0.138

Occupation
<0.001*

0.159

Education
0.293

0.775

Income / month
<0.001*

0.765

Giving childbirth exp.
0.006*

0.143

Marital status

* statistical significance p-value < 0.05

0.005*
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0.011*

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
Table 3 oral health care behavior for children at pre and post intervention among intervention and control groups
Pre intervention [n=642]

Post intervention [n=642]

control
[n=328]

intervention
[n=314]

p-value

control
[n=328]

intervention
[n=314]

p-value

  ≤1 time/day

127 [38.7]

124 [39.5]

0.841

138 [42.1]

77 [24.5]

<0.001****

  ≥2 times/day

201 [61.3]

190 [60.5]

190 [57.9]

237 [75.5]

  No

17 [5.3]

16 [5.6]

19 [5.9]

7 [2.2]

  Yes

301 [94.7]

272 [94.4]

305 [94.1]

305 [97.8]

  No

71 [22.3]

44 [15.3]

23 [7.1]

11 [3.5]

  Yes

247 [77.7]

244 [84.7]

301 [92.9]

301 [96.5]

  No

278 [87.4]

223 [77.4]

320 [98.8]

305 [97.8]

  Yes

40 [12.6]

65 [22.6]

4 [1.2]

7 [2.2]

  Inappropriate

98 [38.7]

55 [22.7]

171 [55.5]

113 [37.3]

  Appropriate

155 [61.3]

187 [77.3]

137 [44.5]

190 [62.7]

  Low

178 [57.2]

149 [53.0]

110 [35.0]

247 [81.5]

  High

133 [42.8]

132 [47.0]

204 [65.0]

56 [18.5]

1.1±0.9

1.1±0.8

1.6±0.8

0.5±0.7

Frequency of dental cleaning

Toothbrush usage*
0.910

0.021****

Fluoride toothpaste usage *
0.027****

0.045****

gauze strip*
0.001****

0.329

Amount of toothpaste**
<0.001****

<0.001****

Level of PI***

Mean of PI

0.304
0.467

<0.001****
<0.001****

* number of care takers at pre-intervention= 604 (control= 318, intervention= 288) number of care takers at post-intervention= 636 (control= 324,
intervention= 312)
** number of care takers at pre-intervention= 495 (control= 253, intervention= 242) number of care takers at pre-intervention= 611 (control= 308,
intervention= 303)
*** number of children at pre-intervention= 592 (control= 311, intervention= 281) number of children at  post-intervention= 617 (control= 314,
intervention= 303)
**** statistical significance p-value < 0.05

ตารางที่ 4 พฤติกรรมการบริโภคของเด็กก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
Table 4 Dietary behavior of children at pre and post intervention among intervention and control groups
Pre intervention [n=642]

Post intervention [n=642]

control
[n=328]

intervention
[n=314]

p-value

control
[n=328]

intervention
[n=314]

p-value

  No

264 [80.5]

237 [75.5]

0.125

280 [85.4]

262 [83.4]

0.501

  Yes

64 [19.5]

77 [24.5]

48 [14.6]

52 [16.6]

breast-feeding
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Pre intervention [n=642]

Post intervention [n=642]

control
[n=328]

intervention
[n=314]

p-value

control
[n=328]

intervention
[n=314]

p-value

  No

264 [80.5]

237 [75.5]

0.125

280 [85.4]

262 [83.4]

0.501

  Yes

64 [19.5]

77 [24.5]

48 [14.6]

52 [16.6]

  No

73 [22.3]

69 [22.0]

72 [22.0]

72 [22.9]

  Yes

255 [77.7]

245 [78.0]

256 [78.0]

242 [77.1]

  No

109 [33.2]

88 [28.0]

93 [28.4]

68 [21.7]

  Yes

219 [66.8]

226 [72.0]

235 [71.6]

246 [78.3]

107 [32.6]

200 [63.7]

221 [67.4]

114 [36.3]

195 [59.5]

115 [36.6]

133 [40.5]

199 [63.4]

bottle-feeding

bottle-feeding
0.932

0.766

UHT milk
0.153

0.050

sweetened beverage’s bottle or feeding sweetened UHT milk
  No

81 [24.7]

101 [32.2]

  Yes

247 [75.3]

213 [67.8]

0.036*

<0.001*

Frequency of sugar and food consumption
  Inappropriate

183 [55.8]

149 [47.5]

  Appropriate

145 [44.2]

165 [52.5]

* statistical significance p-value < 0.05

0.035*

<0.001*

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
Table 5 Behavior change at after intervention among intervention and control groups
control [n=328]

intervention [n=314]

Frequency of dental cleaning ≥2 times/day

-3.4

15

Toothbrush usage

-0.6

3.4

Fluoride toothpaste usage

15.2

11.8

Appropriate amount of toothpaste

-16.8

-14.6

Low level of PI

-22.2

28.5

No sweetened beverage’s bottle or feeding sweetened UHT milk

7.9

31.5

Appropriate frequency of sugar and food consumption

-3.7

10.9

บทวิจารณ์
การตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับในกลุม่ ทันตาภิบาล
มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิผลในการท�ำงานและมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและการ
ท�ำความสะอาดช่องปากเด็กโดยผู้ปกครอง

ความครอบคลุม และความถูกต้องในการประเมินความ
เสี่ยง ในการตรวจสอบแฟ้มประวัติครั้งที่ 1 นั้น ทันตาภิบาลทั้ง
กลุ่มควบคุมและทดลอง มีผลการปฏิบัติต�่ำในทุกหัวข้อของการ
ประเมิน และไม่มีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดฟันผุ หลัง
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จากท�ำมาตรการแทรกแซงพบว่า ทันตาภิบาลในกลุ่มทดลองมี
ความครอบคลุมของการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง (การบริโภค
อาหาร การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์) การตรวจสภาพ
ในช่องปาก (คราบจุลินทรีย์ รอยโรคขาวขุ่น การตรวจฟันผุ ความ
ผิดปกติของผิวเคลือบฟัน ความผิดปกติอนื่ ๆ) ประเมินความเสีย่ ง
ต่อฟันผุ และความถูกต้องของการประเมินความเสีย่ งต่อฟันผุเพิม่
มากขึน้ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในกลุม่ ควบคุม
พบว่ามีความครอบคลุมในการตรวจฟันผุเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่ง
น่าจะเป็นผลมาจาก Hawthorn effect จากการที่ผู้ท�ำวิจัยได้
เข้าไปเก็บข้อมูลหลายครัง้ อาจท�ำให้ทนั ตาภิบาลในกลุม่ ควบคุมมี
การตืน่ ตัวและตรวจฟันผุเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากการตรวจฟันผุเป็น
สิ่งที่ทันตาภิบาลปฏิบัติอยู่แล้วต่างจากการประเมินปัจจัยอื่นที่ยัง
ไม่ได้มีการด�ำเนินการใด ๆ
การตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับในการศึกษานี้ได้
ออกแบบให้ครอบคลุมตามองค์ประกอบในทางปฏิบัติของการให้
ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมโดย Elaine L.
และคณะ27 ได้แก่ ทันเวลา (timely) ให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นราย
บุคคล (individualized) ไม่เน้นการลงโทษ (non-punitive) และ
ข้อมูลที่ย้อนกลับมีความเฉพาะเจาะจง (customizability) และ
จากการทบทวนวรรณกรรมแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)
ของ Ivers N และคณะ16 ทีไ่ ด้สรุปไว้วา่ การตรวจสอบและให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับทีใ่ ห้ประสิทธิผลสูงสุดควรมีลกั ษณะดังนี้ สิง่ ทีผ่ ใู้ ห้บริการ
สาธารณสุขปฏิบตั อิ ยูน่ นั้ ยังไม่ดที สี่ ดุ ตัง้ แต่ตอนแรก ผูท้ ตี่ รวจสอบ
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับควรเป็นระดับหัวหน้างานหรือผูร้ ว่ มงาน มี
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับมากกว่า 1 ครัง้ รูปแบบการให้ขอ้ มูลทีห่ ลาก
หลาย และให้ก�ำหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการ
ศึกษานีผ้ ทู้ ตี่ รวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็นทันตแพทย์ทเี่ ป็น
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พังงา ซึง่ เป็นผูด้ แู ลการด�ำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขโดยตรง มี
การให้ข้อมูลย้อนกลับจ�ำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากมีระยะเวลารอบ
การประเมินที่ 6 เดือน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับทัง้ ทางวาจาโดยผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โดยน�ำเสนอผลการปฏิบตั งิ านและข้อมูล
สภาวะฟันผุของเด็กเล็กในภาพรวม การน�ำเสนอข้อมูลผลการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุแยกราย รพ.สต.ทางจดหมาย
ปิดผนึก หลังจากที่ทันตาภิบาลได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ได้
ประชุมเพื่อก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
มีการศึกษาทีพ่ บว่าการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงการรับรูแ้ ละทัศนคติของผูใ้ ห้บริการ20  ใน
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงทัศนคติตอ่ การปฏิบตั งิ านด้านทันตกรรม
พบว่าหลังจากให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความตระหนักต่อ

คุณภาพการบริการและน�ำข้อมูลย้อนกลับไปใช้ประโยชน์ อย่างไร
ก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ประเมินทัศนคติของผู้ให้บริการ แต่
ศึกษาประสิทธิผลของการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการด�ำเนินงานของทันตาภิบาล ซึง่ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภค และการท�ำความสะอาดช่องปากเด็กโดย
ผู้ปกครอง โดยพบว่าหลังการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ มี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของทันตาภิบาลและมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และการท�ำความสะอาดช่อง
ปากเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในกลุ่มทดลอง โดยไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศไทยทีพ่ บว่าการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด�ำเนินงานได้21,28
การตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับในการวิจัยครั้งนี้
ไม่ได้ปรับกระบวนการให้ความรูก้ ารท�ำความสะอาดช่องปากแก่ผู้
ปกครองโดยตรง แต่ให้ทนั ตาภิบาลคิดวิเคราะห์วา่ จะมีการด�ำเนิน
งานเพือ่ แก้ไขปัญหาอย่างไรตามบริบทของพืน้ ที่ ซึง่ จากการสังเกต
พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินงานในกลุม่ ทดลอง โดยให้ อสม.
มีบทบาทในการท�ำงาน เนือ่ งจากมีกำ� ลังคนไม่เพียงพอ โดย อสม.
ช่วยในการซักประวัติในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เมื่ออสม.
พบว่าเด็กมีปัจจัยเสี่ยงด้านใดจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง
จากนั้นเมื่อทันตาภิบาลพบกับผู้ปกครองและเด็ก ทันตาภิบาลย�้ำ
ถึงปัจจัยเสีย่ งและให้ความรูอ้ กี ครัง้ จากการสังเกตพบว่าการปรับ
การท�ำงานดังกล่าวท�ำให้ทันตาภิบาลมีเวลาในการแนะน�ำการ
ท�ำความสะอาดช่องปากของเด็กให้กับผู้ปกครองมากขึ้น และ
สามารถท�ำได้ครอบคลุมมากขึน้ กว่าในช่วงก่อนการแทรกแซง แต่
อย่างไรก็ตามทันตาภิบาลมีเพียงการสาธิตการท�ำความสะอาดใน
ช่องปากของเด็กให้ผปู้ กครองแต่ยงั ไม่ได้ให้ผปู้ กครองฝึกปฏิบตั จิ ริง
มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น่าสนใจคือ การใช้ปริมาณ
ยาสีฟันที่เหมาะสม ซึ่งพบว่าหลังจากการแทรกแซงทั้งสองกลุ่มมี
การใช้ปริมาณยาสีฟนั ทีเ่ หมาะสมลดลง อาจเป็นเพราะผูป้ กครอง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของฟลูออไรด์เพือ่ ป้องกันฟันผุในยาสีฟัน
จึงท�ำให้บีบยาสีฟันในปริมาณที่มาก
การศึกษานี้น�ำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงของทัน
ตาภิบาลในรูปแบบฐานนิยมเพื่อแสดงให้เห็นถึงร้อยละความ
ครอบคลุมของทันตาภิบาลในการประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ ว่า
ทันตาภิบาลส่วนใหญ่ได้มกี ารประเมินความเสีย่ งในปัจจัยดังกล่าว
หรือไม่ ส่วนในเรือ่ งของการตรวจฟันช่วง pre intervention ของ
ทันตาภิบาลกลุม่ ควบคุม นัน้ ไม่สามารถหาค่าฐานนิยมได้ เนือ่ งจาก
มีค่าร้อยละความครอบคลุมที่ต่างกันจึงไม่สามารถหาฐานนิยมได้
จึงน�ำเสนอเป็นค่าเฉลี่ยของการประเมินฟันผุแทน
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การศึกษานี้ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของส�ำนัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย26 ซึ่งใช้งานง่ายเหมาะสมกับเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. โดยแบ่งปัจจัยเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับการเกิดฟันผุเป็น 3 ด้านคือ ด้านการบริโภค ด้านการ
แปรงฟัน และด้านสภาพในช่องปาก จากปัจจัยดังกล่าวน�ำมา
วิเคราะห์จ�ำแนกเด็กออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเสี่ยงต�่ำ  และกลุ่ม
เสีย่ งสูงในด้านต่าง ๆ เช่นเสีย่ งสูงด้านการบริโภค เสีย่ งสูงด้านการ
แปรงฟันเป็นต้น โดยเกณฑ์ในการประเมินก�ำหนดว่าเด็กมีปัจจัย
เสีย่ งเพียงข้อใดข้อหนึง่ ก็จะจัดเป็นกลุม่ เสีย่ งสูงทันที ท�ำให้เด็กทุก
คนในการศึกษานี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด ซึ่งจากข้อมูลการ
ติดตามการเกิดฟันผุของเด็กในกลุ่มนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนพบว่า
เด็กมีการเกิดฟันผุ เพียง 26.2 % เท่านัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมินความเสีย่ งอืน่ ๆ เช่น American Dental Association
(ADA)29 และ American Academy of Pediatric Dentistry
(AAPD)30 มีปจั จัยทีน่ ำ� มาพิจารณาเพิม่ เติม เช่น American Dental
Association (ADA)29 ประเมินความเสีย่ ง 3 ด้านได้แก่ contributing condition, general health condition, clinical condition
และสามารถจ�ำแนกเด็กออกเป็น 3 กลุม่ คือ เสีย่ งต�ำ 
่ เสีย่ งปานกลาง
และเสีย่ งสูง พบว่าปัจจัยทีเ่ พิม่ ในการวิเคราะห์คอื สภาวะฟันผุของ
ผู้ปกครอง ความพิการทางร่างกายและจิตใจ และอัตราการไหล
ของน�้ำลาย และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ American
Academy of Pediatric Dentistry (AAPD)30 แบบประเมิน
ครอบคลุม 3 ด้านได้แก่ biological factor, protective factor,
clinical finding และจ�ำแนกเด็กเป็น 3 กลุ่ม เสี่ยงต�่ำ เสี่ยงปาน
กลาง และเสีย่ งสูง เช่นเดียวกับเกณฑ์ของ ADA พบว่าปัจจัยทีแ่ ตก
ต่างกับเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ สภาวะฟันผุของผู้ปกครอง
เศรษฐานะทางสังคม การได้รบั ฟลูออไรด์วานิช และระดับของเชือ้
กลุ่ม mutans streptococci ในน�้ำลาย   จึงควรมีการทบทวน
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กที่สามารถน�ำมา
ใช้ได้ในทางปฏิบัติ เช่น การเพิม่ ปัจจัยสภาวะช่องปากของผูป้ กครอง
ซึง่ สามารถบูรณาการข้อมูลได้จากคลินิกฝากครรภ์ และควรเพิ่ม
ระดับความเสีย่ งเป็น 3 ระดับคือ กลุม่ เสีย่ งสูง กลุม่ เสีย่ งปานกลาง
กลุม่ เสีย่ งต�ำ 
่ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั สิ ามารถแบ่งกลุม่ เด็กได้ชดั เจนมากขึน้
และจะมีผลต่อมาตรการทีเ่ ลือกใช้รวมทัง้ การวางแผนระบบบริการ
นอกจากนี้จ�ำนวนข้อในการประเมินควรน้อยลงหรือก�ำหนดช่วง
อายุในการถาม เช่นเรื่องของการกินนมมื้อดึกเมื่ออายุมากกว่า 6
เดือนหากเด็กอายุ 2 ปีแล้วก็อาจจะไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องสอบถามซ�ำ้
เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระของทันตาภิบาลทีป่ ฏิบตั งิ านมากเกินไป ข้อมูล
ดังกล่าวควรมีการเก็บอย่างต่อเนือ่ งตามช่วงอายุ การน�ำเกณฑ์การ
ประเมินความเสีย่ งต่อฟันผุมาใช้ ควรมีการติดตามผลตามประเด็น

ความเสี่ยงต่อฟันผุว่าผู้ปกครองได้มีการปรับพฤติกรรมดังกล่าว
หรือไม่

บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า ทันตาภิบาลทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ
และให้ข้อมูลย้อนกลับมีประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้านความ
ครอบคลุมของการประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ ความถูกต้องของ
การประเมินความเสีย่ งต่อฟันผุ ทีด่ กี ว่าทันตาภิบาลทีไ่ ม่ได้รบั และ
ผูป้ กครองเด็กทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของเด็ก ประสิทธิผลของการท�ำความสะอาดช่องปากเด็ก และ
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีกว่าเด็กในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณ
วิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ขอ
ขอบพระคุ ณ อาจารย์ ส าขาวิ ช าทั น ตกรรมชุ ม ชน คณะทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีใ่ ห้ความรูค้ ำ� แนะน�ำ 
และให้กำ� ลังใจในการศึกษาครัง้ นี้ และขอขอบคุณกลุม่ ทันตาภิบาล
เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการศึกษาทุกคน ที่เสียสละเวลา ให้
ความร่วมมือในการศึกษานี้
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Comparison of Space Analysis from Computer-based Digital Model and Plaster Model
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Abstract
This study intended to determine the differences of space analysis in four groups each with a different
level of crowding severity using digital models of impressions and compared with the plaster models. One hundred
and twenty upper and lower plaster models were divided into four groups according to the crowding severity: group
1, no crowding; group 2, lack of space less than 2 mm; group 3, lack of space 2–4 mm; and group 4, more than 4
mm. These models were converted to digital models by impression scanning using the 3Shape R700™ scanner.
Tooth size and segmental arch length measurement were performed on the plaster models using a digital caliper
with a scale precision of 0.01 mm and digital models using the 3Shape OrthoAnalyzer™ software. Space discrepancy
of each study model was calculated. Independent t-test and Wilcoxon rank-sum test were used to compare sum
of tooth size, segmental arch length, and space discrepancy. No statistically significant differences were found between
the plaster and digital models for sum of tooth size, segmental arch length or space discrepancy measurement in
any group of crowding. The use of digital models obtained from the 3Shape R700™ scanner appears to be acceptable
in tooth size, segmental arch length, and space discrepancy measurements.
Keywords:  Digital model, Impression scanning, Orthodontics, Space analysis
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Introduction

Digital equipment and analyzing programs have
been introduced in orthodontics. For proper orthodontic
treatment plans, digital study models combined with
different programs have become widely accepted.

Digital study models can be derived from direct scanning
of a plaster model, impression scanning, intraoral scanning,
and cone-beam computerized tomography (CBCT).1-3
These digital models and analyzing programs can provide
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all of the data which can be achieved from a plaster
study cast. Moreover, model analysis such as Bolton’s
analysis or space analysis can also be easily obtained
from these new technologies.
Digital models were introduced in 1999 by
OrthoCAD™4,5 (Cadent, Carlstadt, NJ, USA) and in 2001
by emodels®6,7 (GeoDigm, Chanhassen, MN, USA) which
generated the digital model by destructive scanning and
laser-based scanning, respectively. Moreover, CBCT and
3D model desktop scanner were also developed and
they are commonly used to create digital models.3 Due
to the advanced development of the three-dimensional
scanner and analyzing software, many studies tried to
prove whether the measurements directly from a study
model or manual method were different from the digital
method. Previous studies and systematic reviews reported
accuracy and reliability of the digital models made by
the systems acquired from plaster models or impressions.
Most of the research gave the idea that digital measurement
can be used effectively in orthodontics.1,5,8-11
Space analysis is one of the significant procedures
in orthodontic treatment planning, especially in crowding
problems. This analysis consists of measurements of
segmental arch length and sum of tooth width. An
accurate space analysis enhances proper treatment
planning on whether extraction or arch expansion can
be performed. Specifically, in moderate crowding cases,
the precise evaluation of space discrepancy is essential since
these are borderline cases for a decision of extraction
or non-extraction.
Even though there are reports regarding many
aspects of digital models, few studies have shown the
differences of space analysis between digital and manual
methods. Leifert studied space analysis measurements
made on digital models from plaster dental casts.12 A
statistically significant difference in the space analysis
on the maxillary models was found in that study. However,
it was concluded that digital models could be used for
space analysis compared with manual method. Redlich
evaluated the accuracy of space analysis on digital

models obtained from plaster casts compared with
plaster models divided into groups according to the
level of crowding severity.13 The results showed that
the measurements from digital models did not differ
from the manual measurements on plaster models
except in cases of severe crowding.13 However, no study
has evaluated the space analysis based on severity of
crowding carried out on plaster models compared with
digital models produced from impression scanning with
the 3Shape R700™ scanner (3-Shape™, Copenhagen,
Denmark). The advantage of impression scanning is the
avoidance of pouring stone to create a plaster cast. This
advantage can save cost and time. Therefore, the purpose
of this study was to evaluate the differences of space
analysis in four groups with different crowding severity
between two methods of measurement: digital models
obtained by impression scanning and plaster models.

Materials and Methods

The research protocol was approved by the
Research Ethics Committee, Faculty of Dentistry, Prince
of Songkla University (EC5904-13-P-LR).
Study design, samples, and sampling methods
This study was a cross-sectional experimental
study using the purposive sampling method. The sample
consisted of 120 maxillary and mandibular pre-treatment
plaster models derived from orthodontic patients. The
sample size was calculated from a previous study.13 A
sample size of 11 pairs of study models was required
per group to obtain a statistical power of 95 %. The
inclusion criteria of the sample were study models with
fully erupted permanent dentition from first molar to
first molar, no missing teeth, no supernumerary teeth,
no abnormal tooth morphology, no attrition or large
restoration that may affect the tooth mesio-distal width,
no voids or beads, and no fractures or cracking of plaster
models. All samples were divided equally into four
groups according to crowding severity determined by
one specialized orthodontist. Group 1 was no crowding
(with or without spacing). Group 2 was mild crowding
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(estimated space discrepancy <2 mm). Group 3 was
moderate crowding (estimated space discrepancy 2–4
mm). Group 4 was severe crowding (estimated space
discrepancy >4 mm).
Digital model production
The 120 plaster models were converted into
digital models using impression scanning by the 3Shape
R700™ scanner. Alginate impressions were taken from
each plaster model and impressions were made. Only
one brand of alginate (Alginoplast; Heraeus-Kulzer,
Hanau, Germany) was use in this study and it was mixed
strictly following the instructions of the manufacturer.
Then, all impressions were immediately scanned into
digital models with ScanItOrthoImpression™ software.
Measurements
The measurements were performed on plaster
models with a digital caliper (573-721 Absolute, Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japan) with a scale precision
of 0.01 mm. Tooth size was measured from the mesial
contact point to distal contact point parallel to the
occlusal plane which is the greatest mesio-distal width

of each tooth. Arch length was measured as segmental
arch length which was divided into four segments. Right
and left posterior segments were measured from the
mesial contact point of the first molar to the mesial
contact point of the canine, and the right and left anterior segments were measured from the mesial contact
point of the canine to the midline (Fig. 1). Digital models were analyzed using the 3Shape OrthoAnalyzer™
software to the nearest 0.01 mm for the tooth size and
segmental arch length measurement, which was similar
to the measurement made on plaster models. Tooth
size measurement from the digital model was carried
out by plotting the greatest mesio-distal width of each
tooth starting from the right second premolar to the left
second premolar, and arch length was measured as the
segmental arch length (Fig. 2). Space analysis for each
study model was calculated as the discrepancy between
the space required (sum of tooth width from right second
premolar to left second premolar) and the space available (sum of the four arch length segments).

Figure 1 Measurements of tooth size and segmental arch length made on a plaster model using digital calipers.

Figure 2 Measurements of tooth size and segmental arch length made on digital model OrthoAnalyzer™ software.
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Error of the method
All measurements on the digital and plaster
models were carried out by a single examiner trained
and standardized by a specialized orthodontist in the
use of both measuring methods. Internal reliability was
performed on 10 randomly selected digital models and 10
randomly selected plaster models on which measurements
were made separately 2 times with an interval of 2
weeks. An intraclass correlation coefficient (ICC) was
calculated to evaluate the intra-observer reliability of
measurement on the plaster and digital models and the
measurement errors were evaluated using Dahlberg’s
formula.14

Statistical Analysis

IBM SPSS Statistics version 21 (SPSS Inc., Chicago,
Illinois, USA) was used for the statistical analyses. The
Shapiro–Wilk test was used to test for normality. Means
and standard deviations of sum of tooth size, segmental
arch length, and space discrepancy for plaster and
digital models were calculated separately. Independent
t-test or Wilcoxon rank-sum test was applied to determine
whether the measurements on plaster and digital models
had equal means for sum of tooth size, segmental arch

length, and space discrepancy measurements. The
level of statistical significance was set at p<0.05.

Results

The intra-examiner reliability of tooth size and
segmental arch length measurements from repeated
measurements were analyzed. The data showed that
all measurements carried out using the two methods
were highly correlated with ICC values more than 0.90
and measurement errors less than 0.50 mm.
Most of the data measurements by these two
methods were normally distributed, except space
discrepancy in mandibular moderate crowding. All
measurements from the digital models were larger than
the measurements from the manual method. However,
a comparison of the means of the measurements from
the plaster and digital models using the independent
t-test and Wilcoxon rank-sum test showed no statistically
significant differences in the measurements for the sum
of tooth size and segmental arch length in any group
(p>0.05) (Tables 1 and 2). According to the space analysis,
it also showed that the space discrepancies were not
statistically significantly different between the plaster
and digital model measurements (Table 3).

Table 1 Comparison of tooth size measurements between manual measurement from plaster model and digital measurement
from impression scanning.
Maxillary arch
Degree of
crowding

Mandibular arch

Manual
measurement
(mean±SD)

Digital
measurement
(mean±SD)

Mean
Difference
(mm)

Manual
Digital
measurement measurement
(mean±SD)
(mean±SD)

Mean
Difference
(mm)

p value

p value

None

75.00±3.47

75.30±3.53

-0.30

0.814

64.19±3.51

65.03±3.61

-0.84

0.525

Mild

75.86±2.64

76.08±2.64

-0.22

0.824

65.88±2.32

66.74±2.76

-0.85

0.369

Moderate

78.48±4.63

78.84±4.26

-0.36

0.828

66.74±2.68

66.80±3.01

-0.06

0.952

Severe
80.67±3.55
80.60±3.78
0.07
*Significance at αlevel p≤0.05; NS, Not significant, p>0.05

0.957

69.25±3.06

69.09±3.04

0.16

0.890
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Table 2 Comparison of segmental arch length measurement between manual measurement from plaster model and digital
measurement from impression scanning.
Maxillary arch
Degree of
crowding

Mandibular arch

Manual
measurement
(mean±SD)

Digital
measurement
(mean±SD)

Mean
Difference
(mm)

Manual
Digital
measurement measurement
(mean±SD)
(mean±SD)

Mean
Difference
(mm)

p value

p value

None

76.86±4.12

77.36±3.93

-0.50

0.734

66.61±3.28

67.51±3.34

-0.89

0.466

Mild

74.95±2.65

75.38±2.46

-0.44

0.644

64.69±2.19

65.63±2.40

-0.94

0.272

Moderate

75.22±4.43

75.71±4.28

-0.49

0.761

63.84±3.01

64.40±3.19

-0.55

0.629

Severe
73.58±3.24
73.71±2.89
-0.13
*Significance at αlevel p≤0.05; NS, Not significant, p>0.05

0.907

62.47±4.14

63.17±4.06

-0.70

0.645

Table 3 Comparison of space discrepancy between manual measurement from plaster model and digital measurement from
impression scanning.
Maxillary arch
Degree of
crowding

Mandibular arch

Manual
measurement
(mean±SD)

Digital
measurement
(mean±SD)

Mean
Difference
(mm)

p value

None

1.86±2.02

2.06±2.22

-0.20

0.798

2.42±2.17

Mild

-0.91±0.54

-0.70±1.22

-0.22

0.529

Moderate

-3.26±0.56

-3.13±0.65

-0.13

Severe
-7.10±2.78
-6.89±3.03
-0.20
*Significance at αlevel p≤0.05; NS, Not significant, p>0.05

Discussion

With the significant advances in technology,
computer technology is being increasingly applied in
dentistry. Nevertheless, when new equipment of digital
models are released for orthodontic diagnosis, treatment
planning or research purposes, an assessment of the
accuracy and reliability of measurement needs to be
determined.8 The objective of this study was to identify
whether space analysis from impression scanning can
replace the analysis from the traditional method. The
outcome of the study can be applied in a clinical setting
by scanning the impression taken from a patient’s mouth.
Error in the measurements in both plaster and
digital models may occur from many factors including
different points of identification, differences in the
measurement tools, and the examiner’s experience. To

Manual
Digital
measurement measurement
(mean±SD)
(mean±SD)

Mean
Difference
(mm)

p value

2.48±2.79

-0.06

0.820

-1.19±0.62

-1.10±0.76

-0.09

0.729

0.553

-2.90±0.77

-2.41±0.67

-0.50

0.074

0.848

-6.78±1.91

-5.93±2.04

-0.85

0.247

reduce measurement errors in this study, the measurements
were carried out by a single examiner to avoid interobserver
error. The examiner was trained and standardized by a
professional orthodontist to minimize the random error.
From intra-examiner reliability testing, tooth size and
segmental arch length measurements showed high
reliability and low measurement error with ICC values
more than 0.9 and measurement errors less than 0.5
mm. This study created digital models by impression
scanning with a three-dimensional scanner. Errors and
problems of digital model production may occur in
many processes, such as (1) the risk of dimensional
deformation caused by moisture absorption or moisture loss
from the impression material, (2) permanent deformation of
the impression material can occur when there are deep
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undercuts, (3) the time between taking the impression
and the time of scanning to a digital model, and (4)
impression material may not completely imprint all
proximal contact areas, especially in crowding areas.2,15
All of these factors may affect the dimensions of the
digital model and the precision of point identification.
However, this study was designed to minimize the error
by scanning the impression immediately after it was set.
All procedures were done by one investigator who
strictly followed the instructions of the manufacturers.
The results showed no statistically significant differences
of sum tooth size, segmental arch length or space
discrepancy measurement between the measurements
performed on digital models and plaster models.
Lemos et al.16 evaluated the reliability of linear
measurements performed on plaster models compared
with three-dimensional digital models obtained with a
R700 scanner, which was the same scanner model used
in the current study. No statistically significant differences
between any linear measurements obtained directly on
the plaster models versus the digital models were found
in this study. The authors concluded that the digital
models obtained from the 3Shape R700 scanner are
reliable and can be considered an alternative to cast
models for performing measurements and analysis in
orthodontic practice. This study also found no statistically
significant differences in the space analysis on either
the maxillary or mandibular models, which were in
accord with the study conducted by Lemos et al.16 The
results of this study were similar to those of Wiranto
who compared the measurements on plaster models
with digital models obtained from CBCT scanning, alginate
impression, and intraoral scanning.2
However, the results of this study were in
contrast to those reported by Leifert.12 He found a
statistically significant difference in the space analysis on
the maxillary models. The factor that possibly affected
the results was the different arch length measurement
technique. This present study used the segmental arch
technique to measure the arch length instead of the

circumferential technique. A large deviation from the
circumferential technique can happen due to individual
determination and low reproducibility.17
One of the factors that can influence identification
of landmarks and affect the accuracy and reliability of
the measurements is a significant amount of crowding.
Measurements on models with moderate to severe
crowding have limitations because it is difficult to identify
the actual contact point of the teeth, especially in rotated
or impacted teeth and also some teeth may have a
large contact area which produces large variations in
the measurements. Therefore, the access of manual
instruments can be restricted by malalignment of teeth
and tooth contact areas. However, the results of this
study showed that the space discrepancy measurement
of both plaster and digital models differed in the range
of 0.06–0.85 mm which was not different in any of the
groups based on severity of crowding. This result disagreed
with a study by Redlich et al.13 who found statistically
significant differences between the measurements obtained
from the plaster and digital models and that the differences
of space discrepancy were large (1.19–3.00 mm) in severely
crowded teeth. The results from Redlich showed significantly
less crowding using the measurements from the digital
models which consequently influenced the treatment
plan. However, the differences in space discrepancy
measured in severe crowding of teeth in the present
study were small (0.41–1.15 mm). Differences between
the 3D scanner system and the analyzing software
functions may influence the measurements. The use of
3Shape OrthoAnalyzer™ software in this study has
advantages such as the ability to magnify and rotate
the digital model to identify the landmarks of measurement
without changing their dimensions, as well as excellent
resolution obtained with this type of software. Steven10
advocated that measurements on digital models were
more valid than plaster models and reported that various
malocclusions were obstacles to placing the caliper for
measurements which affected the definite measurement
points. However, digital models allowed for identifica-
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tion of the measurement points by clicking the mouse
point on the digital model.
Thus, as long as digital models are used carefully,
it would be sensible to consider that the measurements
on a digital model are more valid than those made on
plaster models with calipers. However, the most recent
innovation is the direct creation of a digital model by
intraoral scanning of the patient’s mouth. This system
provides many advantages, especially the avoidance of
making an impression, and it is convenient. Many studies
showed that intraoral scanning has acceptable accuracy
and reliability and can be an alternative diagnostic tool
for clinical application. However, this system has some
limitations due to intraoral conditions such as patient
movement, saliva, and limited intraoral space which
result in inaccurate scanning.18-20
Many studies proved that a digital model from
either model scanning or impression scanning can be a
substitute for plaster models for all measurements and
analysis in an orthodontic diagnosis. However, the skill
of the operator in utilizing these new technologies is an
important factor.

Conclusion

The use of digital models for a clinical diagnosis
is sufficiently accurate for tooth size, segmental arch
length measurement, and space discrepancy measurement
in all groups of various degrees of tooth crowding.
Nevertheless, more investigations should be undertaken
to discover whether they are suitable for the clinical
situation and result in similar treatment outcomes.
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ช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนในโพรงฟันชนิดคลาสทู
Voids of Bulk-fill Resin Composite Restoration in Class II Cavity
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินถึงผลของวิธกี ารบูรณะวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทัง้ ก้อนทีม่ รี ปู แบบผลิตภัณฑ์
และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันในโพรงฟันชนิดคลาสทู ต่อช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะ ด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่
โดยท�ำการเตรียมโพรงฟันชนิดคลาสทูในฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งทั้งหมด 40 ซี่ แบ่งตามกลุ่มของการบูรณะเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
บูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต ชนิดบูรณะทัง้ ก้อนแบบหลอด โดยตักวัสดุใส่โพรงฟันเพียงครัง้ เดียว กลุม่ ที่ 2 บูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต
ชนิดบูรณะทั้งก้อนแบบหลอด โดยตักวัสดุใส่โพรงฟันสองครั้ง กลุ่มที่ 3 บูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต ชนิดบูรณะทั้งก้อนแบบแคปซูล
โดยฉีดวัสดุเพียงครั้งเดียว และกลุ่มที่ 4 ท�ำการบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนแบบแคปซูล โดยฉีดวัสดุเพียงครั้งเดียว
จาก SonicFill Handpiece ภายหลังบูรณะ เก็บชิ้นตัวอย่างไว้ในตู้ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชัว่ โมง จากนัน้ ประเมินร้อยละของช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดภายในโพรงฟันทีบ่ รู ณะแล้วด้วยเครือ่ งไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย One-way ANOVA ร่วมกับ Tukey Post-hoc test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละของ
ช่องว่างในกลุ่มที่ 2 ซึ่งบูรณะด้วยการตักวัสดุสองครั้ง (1.62 %) มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะที่ร้อยละของช่องว่างของกลุม่
ที่ 1 ซึง่ ตักวัสดุเพียงครัง้ เดียวหรือกลุม่ ที่ 3 และ 4 ซึง่ ฉีดวัสดุใส่โพรงฟันเพียงครัง้ เดียวไม่แตกต่างกัน (0.49 %, 0.33 % และ 0.21 % ตาม
ล�ำดับ) สรุปผลการศึกษาได้ว่า การบูรณะโพรงฟันชนิดคลาสทูด้วยเรซินคอมโพสิต ชนิดบูรณะทั้งก้อน โดยวิธีตักวัสดุใส่โพรงฟันสองครั้ง
เกิดช่องว่างในการบูรณะมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การบูรณะ, ช่องว่าง, เรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อน, ไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่, โพรงฟันชนิดคลาสทู

Abstract

The aim of this study was to evaluate voids formation in Class II cavity restored with different placement
methods of bulk-fill resin composites using micro-computed tomography (micro-CT). Standardized Class II cavities
were prepared in 40 extracted human premolars which were divided into 4 groups. Group1: one bulk placement
with syringe type; Group2: incremental placement with syringe type; Group3: one bulk placement with injection
capsule type; Group4: one bulk placement with injection SonicFill Handpiece type. Percent of voids (% Void) in
restored cavity was evaluated with micro-CT after storage in 100 % relative humidity at 37 degrees Celsius for 24
hours. Statistical analysis was done using One-way ANOVA and Tukey post hoc test at confidential level of 95 %.
Results: Percent of voids in group 2 (1.62 %) was significant higher (p = 0.05) than the other groups (0.49 %, 0.33 %
and 0.21 %, respectively). Conclusion: Incremental placement created the highest voids when restore Class II cavity
with bulk-fill resin composite.
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บทนำ�
ในปัจจุบัน วัสดุเรซินคอมโพสิตได้รับการยอมรับและ
นิยมน�ำมาใช้บูรณะทั้งหน้าและฟันหลัง เพราะมีความสวยงาม
สามารถลอกเลียนสีฟันธรรมชาติได้ดี มีความแข็งแรงเพียงพอใน
การรับแรงบดเคี้ยว และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นพิษของ
ปรอทในวัสดุอะมัลกัม1,2 อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางคลินิกของ
Ishibashi และคณะ3 พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.1) ของการ
บูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตมีช่องว่าง (voids) ขนาดใหญ่
ภายในเนื้อวัสดุ และที่รอยต่อระหว่างเนื้อฟันและวัสดุบูรณะร่วม
กับความไม่แนบสนิทตามขอบวัสดุบูรณะ
ช่องว่างระหว่างโพรงฟันและวัสดุบรู ณะเรซินคอมโพสิต
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความเค้นจากปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์
(polymerization stress) บริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุบรู ณะและ
โพรงฟัน4,5 การหดตัวจากปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization
shrinkage) ซึ่งท�ำให้ปริมาตรของวัสดุลดลง6 รวมทั้ง ลักษณะการ
ใช้งานของวัสดุ ความหนืดของวัสดุ รูปแบบการใส่วัสดุเข้าโพรง
ฟัน รวมถึงช่องว่างภายในวัสดุเองด้วยเช่นกัน7 ช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ใน
การบูรณะฟันส่งผลท�ำให้แรงยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะและโพรง
ฟันลดลง8 และอาจมีผลท�ำให้คนไข้เสียวฟันภายหลังการบูรณะ
เมื่อเคี้ยวอาหารหรือทานน�้ำเย็นได้9 หรือเกิดการเคลื่อนที่ของน�้ำ
ภายในท่อเนื้อฟันเข้ามาเติมเต็มในช่องว่างเหล่านี้และท�ำให้เกิด
การท�ำลายสารยึดติดบริเวณนั้น นอกจากนี้อาจท�ำให้คุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุบรู ณะลดลง และอาจท�ำให้วสั ดุแตกหักได้เมือ่ ใช้งาน10
ในปัจจุบนั การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดดัง้ เดิม
(conventional resin composite) ได้รับการแนะน�ำให้บูรณะ
แบบชัน้ ๆ (incremental technique) ชัน้ ละไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
เพื่อการลดความเค้นที่เกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
เนื่องจากท�ำให้สัดส่วนพื้นผิวที่ยึดติดกับโครงสร้างฟันต่อพื้นผิวที่

ไม่มกี ารยึดติดกับโครงสร้างฟันหรือ “ซีแฟกเตอร์” (Configuration
factor; C-factor) ลดลง11,12 และลดปัญหาเกี่ยวกับระดับความ
ลึกของการเกิดพอลิเมอร์13 แต่วิธีการนี้ต้องใช้เวลาในการบูรณะ
มากและมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดช่องว่างระหว่างการบูรณะแต่ละชัน้
จึงมีการพัฒนาวัสดุเรซินคอมโพสิตทีส่ ามารถบูรณะทัง้ ก้อน (bulk-fill
resin composite) เพื่อลดระยะเวลาการท�ำงานและลดความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดช่องว่างระหว่างชัน้ ของการบูรณะ โดยการใส่วสั ดุใน
โพรงฟันให้เต็มก่อนแล้วจึงฉายแสงเพื่อท�ำให้วัสดุเกิดการแข็ง
ตัว14,15
เรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทัง้ ก้อนมีหลายผลิตภัณฑ์และ
มีวธิ กี ารใช้งานแตกต่างกันไป16 วัสดุทมี่ คี วามหนืดต�ำ ่ (low viscosity)
จะอยู่บรรจุในภาชนะลักษณะหลอดฉีดขนาดเล็ก (capsule or
compute) ใช้งานโดยฉีดวัสดุเข้าโพรงฟันแล้วจึงบูรณะด้านบด
เคีย้ วด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดอืน่ ทีม่ คี วามแข็งแรงมากกว่า ในขณะ
ทีว่ สั ดุทมี่ คี วามหนืดสูง (high viscosity) อาจจะบรรจุในหลอดฉีด
เล็ก ใช้งานโดยฉีดออกจากเข้าโพรงฟันโดยตรง หรือใช้เครื่องมือ
ให้พลังงานไปสัน่ สะเทือนเพือ่ ให้วสั ดุมคี วามหนืดต�ำ่ ก่อนฉีดเข้าไป
โพรงฟัน บางผลิตภัณฑ์บรรจุในหลอด (syringe) โดยบีบออกมา
จากหลอดก่อนแล้วใช้เครือ่ งมือตักใส่เข้าในโพรงฟัน เรซินคอมโพสิต
ชนิดบูรณะทัง้ ก้อนทีม่ คี วามหนืดสูงไม่จำ� เป็นต้องบูรณะด้านบดเคีย้ ว
ต่อด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดอื่นอีก ซึ่งลักษณะและรูปแบบการใช้
งานทีแ่ ตกต่างกันอาจมีผลต่อช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ในการบูรณะฟัน7,17,18 โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในการบูรณะโพรงฟันชนิดคลาสทู (class II cavity)
ซึ่งมีต�ำแหน่งและลักษณะโพรงฟันที่ยากในการใส่วัสดุ
การศึกษาช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะมีหลายหลาย
วิธี เช่น การย้อมสีภายหลังการตัดแบ่งชิ้นงานเพื่อตรวจสอบรอย
ต่อระหว่างวัสดุบรู ณะและโพรงฟัน วิธกี ารนีใ้ ช้เวลาน้อยท�ำ แต่จะ
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ตรวจสอบได้เฉพาะบริเวณที่ถูกตัดเท่านั้น ไม่สามารถดูช่องว่างที่
เกิดขึ้นทั้งหมดได้ หรือการใช้ออพติคอลโคฮีเรนท์โทโมกราฟฟี่
(optical coherence tomographic; OCT) ซึ่งสามารถสร้าง
แผนภาพสามมิติโดยไม่ต้องตัดชิ้นตัวอย่าง แต่วิธีนี้สามารถวัด
ความแนบในโพรงฟันที่ลึกเพียง 2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น19 ในขณะ
ที่การใช้ไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่ (micro-computed
tomography) เป็นวิธกี ารศึกษาทีส่ ามารถให้แผนภาพสามมิตขิ อง
วัตถุที่เราต้องการศึกษาโดยไม่ต้องตัดชิ้นตัวอย่าง และสามารถ
วิเคราะห์ปริมาตรของช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะสามมิติ ท�ำให้มี
ความน่าเชือ่ ถือและถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ทางทันตกรรม
อย่างหลากหลาย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงผล
ของวิธีการบูรณะวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนที่มีรูป
แบบผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันในโพรงฟัน
ชนิดคลาสทู ต่อช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะ โดยมีสมมุติฐาน
ของการศึกษาคือ รูปแบบและวิธกี ารบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต
ชนิดบูรณะทัง้ ก้อนในโพรงฟันชนิดคลาสทูไม่มผี ลต่อช่องว่างทีเ่ กิด
ขึ้นในการบูรณะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วิธีการศึกษา
การเตรียมฟันตัวอย่าง
น�ำฟันกรามน้อยบนซี่ที่หนึ่งที่ถูกถอนเพื่อการจัดฟันซึ่ง
ปราศจากรอยผุ วัสดุอุด หรือรอยร้าว จ�ำนวน 40 ซี่ มาท�ำความ
สะอาดฟันและเก็บในน�ำ้ กลัน่ ผสมไทมอล ความเข้มข้นร้อยละ 0.1
ก่อนเตรียมฟันด้วยเครือ่ งขัดอัตโนมัติ โดยขัดบริเวณด้านบดเคีย้ ว
ของฟันจนถึงระดับจุดลึกสุดของหลุมร่องฟัน ให้รอยขัดขนานกับ
ด้านบดเคี้ยว จากนั้นขัดด้านประชิดด้านใดด้านหนึ่งให้เรียบและ
ตั้งฉากกับรอยขัดด้านบดเคี้ยว โดยระนาบการขัดขนานกับพื้นผิว
ฟันแนวใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้น (bucco-lingual) จุดสิ้นสุดของรอยขัด
ด้านประชิดอยู่ต�่ำกว่ารอยขัดด้านบดเคี้ยวประมาณ 4 มิลลิเมตร
ดังที่แสดงในรูปที่ 1 และ 2

รูปที่ 2 แสดงการขัดด้านประชิด
Figure 2 Polishing of proximal surface

ยึดฟันเข้ากับบล็อกเรซินใส แล้วเตรียมโพรงฟันชนิด
คลาสทูแบบ slot บนด้านประชิดทีข่ ดั เรียบไว้ดว้ ยหัวกรอกากเพชร
ทรงกระบอกชนิดกรอเร็วร่วมกับเครือ่ งกรอฟันทีค่ วบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (computerized numerical controlled specimen
former machine) ก�ำหนดจุดเริ่มต้นบริเวณกึ่งกลางด้านประชิด
โดยก�ำหนดให้โพรงฟันมีความกว้างในแนวด้านบดเคี้ยว-ด้าน
เหงือก (occluso-cervical) 4 มิลลิเมตร ความกว้างในแนวใกล้
กลาง-ไกลกลาง (mesio-distal) 1.5 มิลลิเมตร และความกว้าง
ในแนวใกล้แก้ม-ใกล้ลนิ้ (bucco-lingual) 3 มิลลิเมตร และตรวจ
สอบมิตโิ พรงฟันด้วยดิจติ อลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (digital vernier
caliper) ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4

รูปที่ 3

แสดงการใช้งานเครื่องกรอฟันที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับเตรียมโพรงฟัน
Figure 3 Using computerized numerical controlled specimen
former machine for cavity preparation

รูปที่ 4
รูปที่ 1 แสดงการขัดด้านบดเคี้ยว
Figure 1 Polishing of occlusal surface

แสดงโพรงฟันภายหลังการเตรียม และการตรวจสอบมิตโิ พรงฟัน
ด้วยดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
Figure 4 Completed cavity preparation and digital vernier caliper
measurement
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สุ่มแบ่งฟันตามวิธีบูรณะเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 ซี่ ด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย (simple randomization) ยึดแผ่นเมทริกซ์
ชนิดโลหะ (metal matrix band) กับฟันที่เตรียมโพรงฟันไว้ด้วย
เครื่องมือยึดเมทริกซ์ชนิดทัฟเฟอร์มาย (tofflemire matrix
holder) โดยให้แผ่นเมทริกซ์แนบและครอบคลุมโพรงฟันทัง้ หมด
ขอบบนของแผ่นเมทริกซ์อยู่เหนือโพรงฟันประมาณ 1 มิลลิเมตร
ทากรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37.5 ในโพรงฟันเป็นเวลา
15 วินาที แล้วล้างด้วยน�ำ้ กลัน่ เป็นเวลา 15 วินาที จนไม่มกี รดหลงเหลือ
ท�ำการเป่าลมเบา ๆ 3 วินาที โดยผนังโพรงฟันยังคงมีความชื้นอยู่
ใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์ OptiBond FL (KERR, Switzerland) ตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต โดยทาผนังโพรงฟันด้วยสารไพร์มเมอร์
(OptiBond FL Prime) และกวนเบา ๆ เป็นเวลา 15 วินาที เป่า
ลมเบา ๆ 5 วินาที ให้ได้ลกั ษณะของผนังโพรงฟันทีม่ นั เงา และทา
สารเรซินแอดฮีซฟี (OptiBond FL Adhesive) บาง ๆ ให้ทวั่ โพรงฟัน
แล้วฉายแสงด้วยเครือ่ งฉายแสง DemiTM Plus (KERR, Switzerland)
ซึ่งมีระดับความเข้มแสง 1,100-1,330 mw/mm2 เป็นเวลา 20
วินาที โดยปลายแท่งน�ำแสงวางอยู่บนขอบบนของแผ่นเมทริกซ์
และครอบคลุมโพรงฟัน แล้วท�ำการบูรณะด้วยวัสดุบุรณะ
การบูรณะฟัน
กลุ่มที่ 1 บูรณะด้วยฟิลเทค บัลค์ฟิลล์ โพสทีเรีย (Filtek Bulk
Fill Posterior) (3M E8PE,USA) แบบหลอด (syringe)
โดยตักวัสดุใส่ใน
โพรงฟันเพียงครั้งเดียว
ตักวัสดุใส่ในแบบพิมพ์ซิลิโคนขนาด 5x1.5x3 มม.
(ปริมาตรมากกว่าขนาดของโพรงฟันเล็กน้อย) ให้เต็ม แล้วเอาวัสดุ
ทั้งหมดออกจากแบบพิมพ์ไปใส่โพรงฟัน พยายามกดให้วัสดุแนบ
กับโพรงฟันด้วยเครื่องมือกด (plugger) ปลายเรียบ ตบแต่งวัสดุ
ส่วนเกินด้วยเครือ่ งมือตบแต่งคอมโพสิต และฉายแสงจากด้านบด
เคี้ยวเป็นเวลา 40 วินาที ถอดแผ่นเมทริกซ์โลหะออกแล้วท�ำการ
ฉายแสงด้านใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้นโดยวางให้เครื่องฉายแสงขนานกับ
ผนังโพรงฟันด้านนั้น ๆ ด้านละ 20 วินาที
กลุ่มที่ 2 บูรณะด้วยฟิลเทค บัลค์ฟลิ ล์ โพสทีเรีย (Filtek Bulk Fill
Posterior) แบบหลอด โดยตักวัสดุใส่ในโพรงฟันสองครัง้
ตักวัสดุใส่ในแบบพิมพ์ซิลิโคนขนาด 5x1.5x3 มม.
(ปริมาตรมากกว่าขนาดของโพรงฟันเล็กน้อย) ให้เต็ม ตักวัสดุครึง่
หนึง่ ออกจากแบบพิมพ์แล้วใส่โพรงฟันครัง้ แรกให้วสั ดุมคี วามหนา
ประมาณ 2 มิลลิเมตร พยายามกดให้วัสดุแนบกับโพรงฟันด้วย
เครื่องมือกดปลายเรียบ ตักวัสดุที่เหลือใส่ในโพรงฟันให้เต็ม จาก
นั้นตบแต่งวัสดุส่วนเกินด้วยเครื่องมือตบแต่งคอมโพสิต และฉาย

แสงจากด้านบดเคี้ยวเป็นเวลา 40 วินาที ถอดแผ่นเมทริกซ์โลหะ
ออกแล้วท�ำการฉายแสงด้านใกล้แก้ม-ใกล้ลนิ้ โดยวางให้เครือ่ งฉาย
แสงขนานกับผนังโพรงฟันด้านนั้น ๆ ด้านละ 20 วินาที
กลุ่มที่ 3 บูรณะด้วยฟิลเทค บัลค์ฟลิ ล์ โพสทีเรีย (Filtek Bulk Fill
Posterior) แบบแคปซูล (capsule) โดยฉีดวัสดุใส่ใน
โพรงฟันเพียงครั้งเดียว
ติดตัง้ แคปซูลกับทีฉ่ ดี วัสดุ วางปลายแคปซูลไว้อยูเ่ หนือ
โพรงฟันแล้วท�ำการฉีดเข้าโพรงฟันให้เต็มจนมีแรงดันกลับ ตบแต่ง
วัสดุสว่ นเกินด้วยเครือ่ งมือตบแต่งคอมโพสิต และฉายแสงจากด้าน
บดเคี้ยวเป็นเวลา 40 วินาที ถอดแผ่นเมทริกซ์โลหะออกแล้ว
ท�ำการฉายแสงด้านใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้นโดยวางให้เครื่องฉายแสง
ขนานกับผนังโพรงฟันด้านนั้น ๆ ด้านละ 20 วินาที
กลุ่มที่ 4 ท�ำการบูรณะด้วย โซนิคฟิลล์ (SonicFill) แบบแคปซูล
โดยฉีดวัสดุใส่ในโพรงฟันเพียงครั้งเดียว
ติดตั้งแคปซูลกับเครื่องมือฉีดโซนิคฟิลล์ SonicFill
Handpiece (KERR, Switzerland) วางปลายแคปซูลไว้ใกล้กับ
ผนังด้านเหงือกมากที่สุด ท�ำการฉีดวัสดุพร้อมกับเคลื่อนปลาย
แคปซูลมาทางด้านบดเคี้ยว ให้วัสดุเกินโพรงฟันเล็กน้อย ตบแต่ง
วัสดุสว่ นเกินด้วยเครือ่ งมือตบแต่งคอมโพสิต และฉายแสงจากด้าน
บดเคี้ยวเป็นเวลา 40 วินาที ถอดแผ่นเมทริกซ์โลหะออกแล้ว
ท�ำการฉายแสงด้านใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้นโดยวางให้เครื่องฉายแสง
ขนานกับผนังโพรงฟันด้านนั้น ๆ ด้านละ 20 วินาที
ภายหลังการบูรณะท�ำการเก็บชิ้นตัวอย่างไว้ในตู้ที่มี
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง
การวิเคราะช่องว่างที่เกิดขึ้นภายหลังบูรณะด้วยเครื่องไมโคร
คอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่ (micro-CT)
1. กรอตัดรากฟันใต้ตอ่ ผนังโพรงฟันด้านเหงือกประมาณ
1-2 มิลลิเมตร และกรอตัดพืน้ ผิวด้านแก้มและด้านลิน้ ของฟันห่าง
จากผนังด้านใกล้แก้มและใกล้ลิ้น ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ด้วย
หัวกรอกากเพชรทรงกระบอกชนิดกรอเร็ว เพื่อให้ชิ้นตัวอย่างมี
ขนาดเหมาะสมในการวางไว้ภายในหลอดใส่ชนิ้ ตัวอย่าง (holder)
ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
2. วางชิ้นตัวอย่างไว้ภายในหลอด ยึดไม่ให้เคลื่อนไหว
ด้วยฟองน�้ำ ติดตั้งหลอดกับเครื่องไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี่
ก�ำหนดความต่างศักย์ 70 กิโลโวลต์ กระแสไฟฟ้า 100 ไมโครแอมแปร์
ขนาดวอกเซลเท่ากับ 6 ไมโครเมตร กรองรังสีดว้ ยอลูมเิ นียมขนาด
0.5 มิลลิเมตร
3. สร้างภาพสามมิติของช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างโพรง
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ฟันและวัสดุบูรณะรวมทั้งช่องว่างภายในวัสดุบูรณะและก�ำหนด
ขอบเขตที่สนใจ (region of interest) ตั้งแต่ขอบโพรงฟันและ
ครอบคลุมวัสดุบรู ณะทัง้ หมด จากนัน้ ค�ำนวณร้อยละของปริมาตร
ช่องว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อปริมาตรของขอบเขตที่สนใจ โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ไมโครซีที (µCT-evaluation, Scanco Medical,
Bassersdorf, Switzerland)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของร้อย
ละของช่องว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม แล้วท�ำตรวจสอบ
การแจกแจงข้อมูลโดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov test
วิเคราะห์ร้อยละช่องว่างด้วยสถิติวันเวย์แอนโนวา (one-way

ANOVA) ร่วมกับ Turkey post-hoc test ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95

ผลการศึกษา
พบช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ จากการบูรณะในชิน้ ตัวอย่างทุกชิน้
โดยทีข่ อ้ มูลลอการิทมึ ของร้อยละช่องว่างมีการแจกแจงแบบปกติ
และจากภาพตัดขวางของชิ้นตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 และ
กลุ่มที่ 4 พบว่า มีช่องว่างเกิดขึ้นบริเวณผนังของโพรงฟันและ
บริเวณมุมบรรจบเท่านั้น ช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีขนาดเล็ก
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 5, 6 และ ที่ 7 ตามล�ำดับ

รูปที่ 5 ตัวอย่างภาพตัดขวางของกลุ่มที่ 1   A) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิดช่องว่างน้อยที่สุดของกลุ่ม   B) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิดร้อยละของ
          ช่องว่างใกล้ค่าเฉลี่ย   C) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิดช่องว่างมากที่สุดของกลุ่ม
Figure 5 Cross-sectional imaging of group 1. A) Cross-sectional imaging from sample with lowest %Voids in the group B) Cross-sectional
imaging from sample with average %Voids in the group C) Cross-sectional imaging from sample with highest %Voids in the group.

รูปที่ 6 ตัวอย่างภาพตัดขวางของกลุม่ ที่ 3   A) ภาพตัดขวางจากชิน้ ตัวอย่างทีเ่ กิดช่องว่างน้อยทีส่ ดุ ของกลุม่    B) ภาพตัดขวางจากชิน้ ตัวอย่างทีเ่ กิดร้อยละ
             ของช่องว่างใกล้ค่าเฉลี่ย   C) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิดช่องว่างมากที่สุดของกลุ่ม
Figure 6 Cross-sectional imaging of group 3. A) Cross-sectional imaging from sample with lowest %Voids in the group B)
Cross-sectional imaging from sample with average %Voids in the group C) Cross-sectional imaging from sample with highest %Voids
in the group.
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รูปที่ 7

ตัวอย่างภาพตัดขวางของกลุ่มที่ 4   A) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิดช่องว่างน้อยที่สุดของกลุ่ม   B) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิด
ร้อยละของช่องว่างใกล้ค่าเฉลี่ย   C) ภาพตัดขวางจากชิ้นตัวอย่างที่เกิดช่องว่างมากที่สุดของกลุ่ม
Figure 7 Cross-sectional imaging of group 4. A) Cross-sectional imaging from sample with lowest %Voids in the group B) Cross-sectional
imaging from sample with average %Voids in the group C) Cross-sectional imaging from sample with highest %Voids in the group.

ส�ำหรับภาพตัดขวางในกลุ่มที่ 2 พบว่า มีช่องว่างเกิดขึ้น จะพบช่องว่างบริเวณผนังของโพรงฟันและบริเวณมุมบรรจบหรือ
บริเวณผนังของโพรงฟัน บริเวณมุมบรรจบ และภายในวัสดุบรู ณะด้วย จุดบรรจบของด้านต่าง ๆ  โดยที่ในกลุ่มที่ 2 จะพบช่องว่างภายใน
ดังแสดงในรูปที่ 8
วัสดุบูรณะบริเวณกึ่งกลางของวัสดุร่วมด้วย ดังแสดงในรูปที่ 9
เมือ่ ประมวลภาพของช่องว่างในลักษณะ 3 มิติ โดยทัว่ ไป

รูปที่ 8

ตัวอย่างภาพตัดขวางของกลุม่ ที่ 2   A) ภาพตัดขวางจากชิน้ ตัวอย่างทีเ่ กิดช่องว่างน้อยทีส่ ดุ ของกลุม่    B) ภาพตัดขวางจากชิน้ ตัวอย่างทีเ่ กิดร้อยละของ
ช่องว่างใกล้คา่ เฉลีย่    C) ภาพตัดขวางจากชิน้ ตัวอย่างทีเ่ กิดช่องว่างมากทีส่ ดุ ของกลุม่
Figure 8 Cross-sectional imaging of group 2. A) Cross-sectional imaging from sample with lowest %Voids in the group B) Cross-sectional
imaging from sample with average %Voids in the group C) Cross-sectional imaging from sample with highest %Voids in the group.

                    กลุ่มที่ 1
                   (group 1)

  

  กลุ่มที่ 2
(group 2)

               กลุ่มที่ 3
             (group 3)

          กลุ่มที่ 4
         (group 4)

รูปที่ 9 ตัวอย่างช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ ต่าง ๆ ในลักษณะภาพ 3 มิติ
Figure 9 Three-dimensional imaging of voids for different groups.
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ค่าเฉลีย่ ของร้อยละของช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 10
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของช่ อ งว่ า งในการบู ร ณะ
ระหว่างกลุม่ ต่าง ๆ ทางสถิตพิ บว่า กลุม่ ทีบ่ รู ณะด้วยฟิลเทคบัลค์ฟิลล์
โพสที-เรียแบบหลอด โดยตักวัสดุใส่โพรงฟันสองครั้ง (กลุ่มที่ 2)
มีความเฉลี่ยของร้อยละช่องว่างในการบูรณะมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่ร้อยละช่องว่างในการบูรณะ
ของกลุม่ อืน่ ๆ อีกสามกลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีบ่ รู ณะด้วย ฟิลเทคบัลค์ฟลิ ล์
โพสทีเรียแบบหลอด โดยตักวัสดุใส่โพรงฟันเพียงครัง้ เดียว (กลุม่ ที่ 1)
กลุ่มที่บูรณะด้วย ฟิลเทคบัลค์ฟิลล์โพสทีเรียแบบแคปซูล โดยฉีด
วัสดุใส่โพรงฟันเพียงครัง้ เดียว (กลุม่ ที่ 3) และกลุม่ ทีบ่ รู ณะด้วย โซ
นิคฟิลล์ แบบแคปซูล โดยฉีดวัสดุใส่โพรงฟันเพียงครัง้ เดียว (กลุม่ ที่ 4)
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมุติฐานที่ว่า วิธีการบูรณะวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้ง
ก้อนในโพรงฟันชนิดคลาสทูไม่มผี ลต่อช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ในการบูรณะ
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่องว่างที่เกิดขึ้นใน
การบูรณะของกลุ่มต่าง ๆ อักษรตัวยกแสดงค่าแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
Table 1 Percentage and standard deviation of voids for different
groups, different superscript letters indicate significant
     กลุ่ม

ค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

       1

0.487252 (0.481677) b

       2

1.615359 (1.1136211) a

3

0.329878 (0.2375264) b

4

0.208143 (0.1971202) b

รูปที่ 10 แสดงร้อยละของช่องว่างของการบูรณะของกลุ่มต่าง ๆ
Figure 10 Percentage of voids for different groups.

บทวิจารณ์
ในการศึกษานี้ ผู้ท�ำการศึกษาได้ออกแบบโพรงฟันเป็น
แบบคลาสทู ซึง่ ยากต่อการใส่วสั ดุลงในโพรงฟัน โดยควบคุมปัจจัย
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการศึกษา เช่น รูปร่างมิติโพรงฟัน โดย
การเตรี ย มโพรงฟั น ด้ ว ยเครื่ อ งกรอฟั น ควบคุ ม ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ (CNC Specimen Former) และตรวจสอบตรวจ
สอบมิตโิ พรงฟันด้วยดิจติ อลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เพือ่ ให้ปริมาณ
ของวัสดุบูรณะใกล้เคียงกันในทุกชิ้นตัวอย่าง รวมทั้งการเลือกใช้
สารยึดติดผลิตภัณฑ์ OptiBondTM FL (Kerr, Washington, DC, USA)
ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน (Gold standard)20 เนื่องจาก
ให้คา่ แรงยึดทีด่ ที งั้ การศึกษาทางคลินกิ และในห้องปฏิบตั กิ าร สาร
ยึดติดนีม้ วี สั ดุอดั แทรกท�ำให้ชนั้ ของสารยึดติดหนา ประกอบกับมี
elastic modulus ทีต่ ำ 
�่ ท�ำให้มคี วามสามารถให้การลดความเครียด
จากปฏิกิริยาพอลิเมอร์ได้
เรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทัง้ ก้อนควรต้องเกิดพอลิเมอร์
อย่างเพียงพอในบริเวณทีล่ กึ ของโพรงฟัน การหดตัวและความเค้น
จากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์สัมพันธ์กับระดับการเกิดพอลิเม
อร์21 และอาจมีผลต่อการเกิดช่องว่างชองการบูรณะ22 โดยปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับระดับความลึกของการบ่ม ได้แก่ ความเข้มแสง
ระยะเวลาการฉายแสงและระยะห่างระหว่างวัสดุและเครื่องฉาย
แสง23,24 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการควบคุมระยะเวลาและ
ระยะทางการฉายแสงให้เท่ากันในทุกชิน้ ตัวอย่าง ใช้เครือ่ งฉายแสง
ซึ่งเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มแสงแบบช่วง ๆ (Periodic level
shifting) ความเข้มพืน้ ฐานที่ 1,100 mw/mm2 และสูงสุดที่ 1,330
mw/mm2 ท�ำการฉายแสงวัสดุเป็นระยะเวลา 40 วินาที แทนที่
ฉายแสงเพียง 20 วินาที ตามค�ำแนะน�ำจากบริษัท เนื่องจากการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า เมือ่ ฉายแสงด้วยเครือ่ งฉายแสงชนิดแอลอีดี
(light-emitting diode, LED) ที่มีความเข้มแสงประมาณ 1,000
mW/cm2 หรือมากกว่า บนเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทัง้ ก้อนเป็น
เวลา 20 วินาที คอมโพสิตที่มีความหนืดสูง เช่น SonicFill และ
Tetric EvoCeram Bulk Fill มีระดับความลึกของการบ่มตัวไม่
ถึง 4 มิลลิเมตร24-26 แต่เมื่อเพิ่มระยะเวลาการฉายแสงเป็น 40
วินาที พบว่าสามารถท�ำให้เรซินคอมโพสิตทีม่ คี วามหนืดสูงมีความ
ลึกของการบ่มตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 4 มิลลิเมตรได้23
ผลการศึกษาครั้งนี้พบช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยกลุ่มที่ 2 ซึ่งบูรณะด้วยวิธี
ตักวัสดุใส่โพรงฟันสองครัง้ เกิดช่องว่างของการบูรณะสูงทีส่ ดุ ขณะ
ทีก่ ลุม่ อืน่ ๆ ช่องว่างของการบูรณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ช่องว่างส่วนใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ในกลุม่ ที่ 2 พบว่าอยูบ่ ริเวณกึง่ กลางของ
ชิ้นตัวอย่าง (รูปที่ 8 และ 9) ผู้วิจัยคาดว่า เกิดการกักเก็บอากาศ
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ภายในวัสดุระหว่างการบูรณะชั้นแรกและชั้นที่สอง ซึ่งคล้ายคลึง
กับผลการศึกษาของ Vandewalker และคณะที่พบว่า ช่องว่าง
ภายในวัสดุของการบูรณะแบบชัน้ ๆ โดยฉายแสงในแต่ละชัน้ ด้วย
เรซินคอมโพสิตชนิดไมโครไฮบริด ฟิลเทคซี 250 (Filtek Z250,
3M ESPE) มีมากกว่าการบูรณะแบบก้อนเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ  
นอกจากนั้น วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนที่ผลิตภัณฑ์
ฟิลเทค บัลค์ฟิลล์ โพสทีเรีย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีความหนืด
ไม่สงู นัก ในการบูรณะกลุม่ ที่ 2 หลายครัง้ พบว่าวัสดุถกู ดึงออกจาก
ผนังด้านเหงือกขณะใส่วัสดุชั้นแรกเข้าสู่โพรงฟันแล้วน�ำเครื่องมือ
กดออก แต่ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวในการบูรณะกลุ่มที่ 1 และ
การบูรณะชั้นที่ 2 ของกลุ่มที่ 2 อาจเนื่องด้วยการบูรณะชั้นแรก
จ�ำเป็นต้องน�ำเครื่องมือกดออกในทิศทางตั้งฉากกับด้านบดเคี้ยว
เมื่อบูรณะมาถึงขอบด้านบดเคี้ยวของโพรงฟันสามารถน�ำเครื่อง
มือในทิศทางอื่นได้ท�ำให้วัสดุไม่ถูกดึงออกจากผนังโพรงฟันอีก
นอกจากนั้น การกดวัสดุเพื่อให้แนบกับโพรงฟันหลายๆ ครั้ง อาจ
ท�ำให้เกิดช่องว่างในเนือ้ วัสดุได้ซงึ่ การศึกษาของ Balthazard และ
คณะ27 ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบช่องว่างบริเวณแนว
บรรจบระหว่างผนังด้านต่าง ๆ (line angle) และมุมบรรจบ
(point angle) ซึ่งเป็นบริเวณที่แคบและเป็นมุมที่ยากต่อการใส่
วัสดุในแนบกับโพรงฟัน28 ดังแสดงในรูปที่ 9
โซนิคฟิลล์ ถูกแนะน�ำโดยบริษัทผู้ผลิตว่าเป็นเรซินคอม
โพสิตชนิดบูรณะแบบทั้งก้อนที่เป็นทั้งวัสดุที่ความความหนืดต�่ำ
สามารถไหลแผ่ได้และเป็นวัสดุทคี่ วามความหนืดสูงท�ำให้สามารถ
ตบแต่งให้มีรูปร่างตามต้องการได้ ท�ำให้ง่ายแก่การบูรณะ เครื่อง
มือฉีดส�ำหรับโซนิคฟิลล์ (SonicFill Handpiece) จะให้พลังงาน
สั่นสะเทือน (sonic energy) ท�ำให้วัสดุมีความหนืดลดลงระยะ
เวลาหนึง่ ซึง่ คาดว่าการไหลแผ่ได้จะช่วยเพิม่ ความแนบบริเวณผนัง
โพรงฟัน แล้วเมื่อพลังงานสั่นสะเทือนหายไปวัสดุจะหนืดขึ้น14
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้พบว่า ช่องว่างของการบูรณะของ
กลุ่มที่ 4 ซึ่งบูรณะด้วยโซนิคฟิลล์ ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มที่ 1
และ 3 อย่างมีนยั ส�ำคัญ ผลการศึกษานีม้ คี วามคล้ายคลึงและแตก
ต่างจากการศึกษาของ Chaidarun และคณะ18 ที่ท�ำการศึกษา
ช่องว่างของการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทัง้ ก้อนด้วย
เครื่องไมโครคอมพิวเตดโทโทกราฟฟี่พบว่า ในโพรงฟันขนาดเล็ก
ร้อยละพืน้ ทีช่ อ่ งว่างการบูรณะด้วยโซนิคฟิลล์ และฟิลเทค บัลค์ฟลิ ล์
โพสทีเรียแบบแคปซูลไม่แตกต่างกัน แต่การบูรณะด้วยฟิลเทค บัลค์ฟลิ ล์
โพสทีเรียแบบหลอดพบร้อยละพื้นที่ช่องว่างมากกว่ากลุ่มอื่น  
ความแตกต่างของผลการศึกษานี้ที่ไม่พบความแตกต่างของร้อย
ละช่องว่างของกลุ่มที่บูรณะด้วยฟิลเทค บัลค์ฟิลล์ โพสทีเรียแบบ
หลอดชนิดที่ตักวัสดุใส่โพรงฟันครั้งเดียวและแบบแคปซูล ผู้วิจัย

คาดว่า เนือ่ งจากการก�ำหนดปริมาตรของวัสดุดว้ ยแบบพิมพ์ซลิ โิ คน
ช่วยลดความผิดพลาดจากการตักวัสดุมากเกินไปจนท�ำให้ใส่วัสดุ
เข้าสู่โพรงฟันและกดวัสดุให้แนบได้ยาก หรือตักวัสดุน้อยเกินไป
จนต้องตักวัสดุมาใส่เพิ่ม นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว ความแตก
ต่างของผลการศึกษาอาจมาจากการศึกษานีว้ เิ คราะห์ชอ่ งว่างจาก
ภาพแบบสามมิติ ไม่ใช้การค�ำนวณพื้นที่ช่องว่างในแต่ละภาพตัด
ขวาง จึงท�ำให้ได้ผลที่สมบูรณ์มากกว่า
ในการศึ ก ษานี้ พ บช่ อ งว่ า งของการบู ร ณะในทุ ก ชิ้ น
ตัวอย่าง สอดคล้องกับการศึกษาอืน่ ๆ ทีท่ ำ� การศึกษาการเกิดช่อง
ว่างในการบูรณะที่เกิดในโพรงฟันลักษณะต่าง ๆ เช่น การศึกษา
ทางคลินิกของ Ishibashi และคณะ3 พบว่าวัสดุบูรณะเรซินคอม
โพสิตในโพรงฟันชนิดคลาสไฟฟ์ ร้อยละ 81.1 มีชอ่ งว่างเกิดขึน้ หรือ
การศึกษาในห้องปฏิบตั กิ ารของ Opdam และคณะ29 ในการบูรณะ
โพรงฟันชนิดคลาสวันด้วยลักษณะการใช้งานวัสดุ (handling characteristics) ที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มที่บูรณะเพียงชั้นเดียวด้วย
เรซินคอมโพสิตความหนืดปานกลาง เกิดช่องว่างระหว่างการ
บูรณะ 16 ซี่ใน 19 ซี่ ในขณะที่กลุ่มที่บูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต
ชนิดเหลวและความหนืดสูงเกิดช่องว่างระหว่างการบูรณะทุกซี่ ดัง
นัน้ จึงพอทีจ่ ะสรุปได้วา่ การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตมักพบ
ช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะเสมอ
ทันตแพทย์ควรเข้าใจสาเหตุและผลเสียของการเกิดช่อง
ว่ า งของการบู ร ณะโพรงฟั น ด้ ว ยเรซิ น คอมโพสิ ต รวมถึ ง รู ้ จั ก
คุณสมบัตขิ องวัสดุบรู ณะและวิธกี ารบูรณะของวัสดุแต่ละชนิด คุน้
เคยลักษณะการใช้งานของวัสดุและบูรณะฟันด้วยความระมัดระวัง
เพือ่ ให้เกิดช่องว่างการการบูรณะน้อยทีส่ ดุ โดยสาเหตุของการเกิด
ช่องว่างมีหลายอย่าง ทั้งความเค้นที่เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอร์22
รูปร่างโพรงฟัน28 ลักษณะการใช้งานวัสดุ7 รวมถึงวิธกี ารใส่วสั ดุเข้า
สู่โพรงฟัน30-32 ซึ่งช่องว่างเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ต่อวัสดุ
บูรณะ เช่น แรงยึดติดลดลง8 คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุบูรณะลด
ลง33 หรืออาจก่อให้เกิดอาการเสียวฟันภายหลังการบูรณะ9 จนส่ง
ผลให้วัสดุบูรณะฟันนั้นเกิดความล้มเหลว
การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดทั่วไป มักมีค�ำ
แนะน�ำให้บูรณะแบบชั้น ๆ เนื่องจากข้อดีหลายประการ เช่นการ
ลดความเครียดจากปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชัน การเคลือ่ นตัวเข้าหา
กันของปุ่มฟันลดลง11,12 เพิ่มความแนบกับโพรงฟันและค่าแรงยึด
ติดดีกว่าการบูรณะแบบทัง้ ก้อน8 ลดการรัว่ ซึมบริเวณขอบเขตด้าน
เหงือกของโพรงฟันชนิดคลาสทู อีกทัง้ วิธกี ารบูรณะนีท้ ำ� ให้วสั ดุใน
บริเวณที่ลึกมีปฏิกิริยาพอลิเมอร์สมบูรณ์34 อย่างไรก็ตาม วิธีการ
บูรณะเป็นชัน้ ๆ มีความเสีย่ งท�ำให้เกิดช่องว่างในการบูรณะแต่ละชัน้ 35
อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลารักษามากขึ้น ดังที่พบในการศึกษาครั้งนี้
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เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว เรซิ น คอมโพสิ ต ได้ รั บ การพั ฒ นา
คุณสมบัติให้เหมาะสมแก่การบูรณะแบบทั้งก้อน โดยมีความลึก
ของการบ่มตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 4 มม.23 ประกอบกับความเค้น
จากปฏิกิริยาพอลิเมอร์น้อยกว่าเรซินคอมโพสิตแบบทั่วไป36 ซึ่ง
อาจสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์แรงดัดที่น้อยของวัสดุเหล่านี้
เรซิ น คอมโพสิ ต ชนิ ด ชนิ ด บู ร ณะแบบทั้ ง ก้ อ นมี ส ่ ว น
ประกอบทีแ่ ตกต่างจากเรซินคอมโพสิตแบบทัว่ ไป โดยมีขนาดวัสดุ
อัดแทรกใหญ่กว่าและปริมาตรน้อยกว่า37 ดังนั้น รอยต่อระหว่าง
วัสดุอดั แทรกและเรซินเมทริกซ์จงึ น้อยลง การกระเจิงของแสงลดลง
เป็นเหตุให้แสงจากเครื่องฉายแสงสามารถทะลุผ่านวัสดุได้ลึก
ขึน้ 37,38 ค่าความแตกต่างของดัชนีการหักเหแสง (reflective index)
ระหว่างวัสดุอัดแทรกและเรซินเมทริกซ์ มีผลต่อการหักเหแสงที่
เกิดขึน้ หากค่าความแตกต่างนีม้ คี า่ น้อยท�ำให้เกิดการกระเจิงแสง
ลดลง ส่งผลให้ระดับความลึกของการบ่มตัวสูงขึน้ 39 และท�ำให้วสั ดุ
มีลกั ษณะโปร่งแสงมากขึน้ (translucency) นอกจากวัสดุอดั แทรก
แล้ว บางผลิตภัณฑ์ยังมีการปรับปรุงด้านสารตั้งต้นปฏิกิริยา เช่น
การใช้ไอโวเซอรีน (Ivocerine) ที่ปลดปล่อยอนุมูลอิสระมากกว่า
แคมฟอร์ควิโนน40,41 หรือการปรับปรุงโมโนเมอร์ให้มีน�้ำหนัก
โมเลกุลสูงขึ้นเพื่อลดความเค้น เช่น ยูดีเอ็มเอ (UDMA) ที่ถูกปรับ
เปลี่ยนโครงสร้าง (Modified UDMA) เป็นต้น
การศึกษาการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะ
ทั้งก้อนพบว่า การเคลื่อนตัวเข้าหากันของปุ่มฟันน้อยกว่าหรือ
เท่ากับเรซินคอมโพสิตทั่วไป42,43 ในขณะที่การรั่วซึมบริเวณขอบ
ของวัสดุ (marginal leakage) และความสมบูรณ์ของขอบวัสดุ
(marginal integrity) ไม่มคี วามแตกต่างจากเรซินคอมโพสิตชนิด
ทั่วไป42,44,45 การศึกษาทางคลินิกของ Hickey และคณะ46 พบ
อาการเสียวฟันของคนไข้ภายหลังการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต
ชนิดทัง้ บูรณะแบบทัง้ ก้อนไม่มคี วามแตกต่างจากบูรณะแบบชัน้ ๆ
ด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดทัว่ ไป ดังนัน้ จากผลการศึกษาทีก่ ล่าวมา
น่าจะลดความกังวลของการน�ำเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทัง้ ก้อน
มาเป็นตัวเลือกของการบูรณะทดแทนเรซินคอมโพสิตชนิดทั่วไป
โดยเฉพาะการน�ำวัสดุชนิดนี้มาบูรณะฟันโพรงฟันที่มักมีความลึก
ของโพรงฟันมากอย่างโพรงฟันคลาสทู เพือ่ การลดเวลาการรักษา
และลดความเสี่ยงในการเกิดช่องว่างของการบูรณะแบบชั้น ๆ
การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าการบูรณะโพรงฟันชนิดคลาส
ทูด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนแบบหลอด โดยการ
ตักวัสดุใส่โพรงฟันสองครัง้ พบช่องว่างสูงกว่าวิธกี ารบูรณะแบบอืน่
ทันตแพทย์ผทู้ ำ� การบูรณะควรตักวัสดุออกจากหลอดให้มปี ริมาตร
ของวัสดุใกล้เคียงกับขนาดของโพรงฟันที่จะบูรณะและใส่วัสดุลง
ในโพรงฟันเพียงครั้งเดียว และกดวัสดุด้วยเครื่องมือกดที่เหมาะ

สมที่จะท�ำให้วัสดุเข้าไปแนบกับโพรงฟันได้ดีทุกต�ำแหน่ง โดยไม่
ควรใช้จำ� นวนครัง้ ของการกดมากนักจนเกิดการกักเก็บอากาศและ
เกิดช่องว่างในเนื้อของวัสดุ หรือทันตแพทย์สามารถเลือกใส่
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลเพือ่ ลดความเสีย่ งของการเกิดช่องว่าง
ระหว่างตักวัสดุออกจากหลอด หรือการคาดคะเนปริมาตรวัสดุผดิ
พลาดจนต้องใส่วัสดุหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดของการวิจัยในห้องปฏิบัติ
การที่มีความแตกต่างจากการท�ำงานจริงในคลินิกอยู่ ทั้งรูปร่าง
โพรงฟันที่มีแบบเดียว อุณหภูมิ ความชื้น และความดันภายในท่อ
เนือ้ ฟัน ผลการศึกษานีจ้ งึ ไม่สามารถบอกถึงช่องว่างของการบูรณะ
ที่เกิดขึ้นภายใต้การท�ำงานในช่องปากได้อย่างสมบูรณ์ ควรมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมถึงช่องว่างที่เกิดขึ้นหากบูรณะแบบชั้น ๆ ด้วยเรซิน
คอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนและมีการฉายแสงในแต่ละชั้น เพื่อ
จ�ำลองการบูรณะโพรงฟันที่มีความลึกมากกว่าความลึกของการ
บ่มตัวของวัสดุ อีกทัง้ ควรศึกษาถึงผลของการเปลีย่ นของอุณหภูมิ
(thermocycling) หรือการรับแรงต่อช่องว่างที่เกิดขึ้น

บทสรุป
ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของการคึกษานีส้ รุปได้วา่ วิธกี ารบูรณะ
วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนในโพรงฟันชนิดคลาสทู มี
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Abstract

To determine the center of resistance location of six maxillary anterior teeth during en masse retraction
after combination with different corticotomy patterns. Five finite element models were constructed from CBCT.
Standard brackets were passively positioned on maxillary anterior teeth at the center in mesiodistal dimension and
3 mm vertically from the cusp tip. The power arm was set mesial to the canine bracket and the mini-implant was
placed between the upper second premolar and the first molar.  Five decorticated bone patterns were created, the
patterns started at 1 mm above the crest of the alveolar bone of the upper first premolar to central incisor areas. The
upper anterior teeth were retracted from the power arm to the mini-implant. The center of the resistance location
was determined by varying the force locations parallel to the occlusal plane until bodily movement of the upper
anterior teeth was obtained. The center of resistance in all models was located at the same 10.8 mm distance
apically from the middle of the bracket slot in the mesiodistal dimension or 13.8 mm apically from the incisal edge.
Different corticotomy patterns did not change the center of resistance location of the upper anterior teeth in en
masse retraction.
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Introduction
Speedy orthodontic treatment aids in the
preservation of periodontal tissue. To increase the rate of
tooth movement, various methods1 have been developed.
Mechanical, chemical, and surgical methods are usually

considered to achieve those goals.
Corticotomy with orthodontic movement can
accelerate tooth movement by delineated bone block,
reduced resistance of the cortical bone and increased
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bone turnover from surgical trauma can change the
bone properties which results in a localized decrease
in the bone density. Consequently, the rate of orthodontic
tooth movement can increase.2,3 The patterns for alveolar decortication varies, such as vertical cuts or dotshaped decortication or a combination of vertical cuts
and dot-shaped decortication.4 The upper incisal movement patterns in patients with corticotomy and without
corticotomy are similar but the upper incisal inclinations
after retraction were different.5
En masse retraction is the retraction of all six
anterior teeth which is usually used in orthodontic
treatment because en masse retraction does not create
unaesthetic spaces at the front of canine during retraction.
A retraction force that passes through the center of
resistance that causes pure translation of the anterior
teeth would be a benefit in reducing the treatment time
in the finishing phase.6
In order to specify the position and direction
of the force exerted, the most significant factor is to
locate the position of the center of resistance. This position
depends upon various analytical techniques, for instance,
laser reflection, human autopsy, photoelastic, and finite
element analysis.7-10
Finite element analysis is a mathematical
method that can be used to analyze structural stress
and strain and to solve biomechanical problems. This
technique has proved to be a powerful tool to study
orthodontic tooth treatment.11 Finite element analysis
is used to specify the location of the center of resistance
of teeth by analyzing teeth displacement.
Furthermore, the location of the center of
resistance relates to periodontal support.12 Corticotomy
affects the change in bone properties such as bone
density13 that may alter the position of the center of
resistance. However, the effect of corticotomy patterns
on the location of the center of resistance of the upper
anterior teeth is still unknown. The aim of this study
was to determine the position of the center of resistance

of six upper anterior teeth combined with different
corticotomy patterns.

Material and Methods

Five finite element models were constructed
from a data set of maxillary full arch via cone-beam
computed tomography (CBCT) scan (3D Accuitomo, J.
Morita MFG. Corp., Kyoto, Japan). The 3D data set had
a voxel dimension of FOV 170x120. The CBCT data
provided average tooth and root length14 and normal
surrounding alveolar bone. These data can be used to
generalise the subjects.
The finite element model was developed using
ITK-Snap software15 by using data from the CBCT scan
(this study was approved by the ethics committee of
Faculty of Dentistry, University). The thickness of the
periodontal ligament was constructed to be uniform
over all of the roots at 0.25 mm.16 The maxilla and teeth
were constructed from the CBCT scan file with an average cortical bone thickness of 0.5 mm.17 Standard brackets
with a 0.022x0.028-inch slot were placed passively in all
the anterior teeth and set at the center of the buccal
surface in mesiodistal dimension. The vertical distance
from the cusp tip to the bracket slot was 3 mm. A stainless
steel segmented archwire, which was the same size
as the bracket slot, was inserted in the upper anterior teeth.
The mini-implant was set at 1 mm apical from
the alveolar crest between the second premolars and
the first molars. The power arm was bonded to the
archwire at mesial of the canine brackets and the height
of the power arm varied from 8 to 14 mm at 0.2 mm
intervals. The level of the mini-implant at 1 mm from
the alveolar crest is equal to 8 mm of the power arm
length. The power arm length and position of the mini-implant were changed together to keep the force
parallel to the occlusal plane with a 0.2 mm interval
beginning at 1 mm from the alveolar crest level of the
upper second premolar and upper first molar to apical
root position. The coefficient of friction between the
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bracket slots and archwire was set to be 0.2.18
Only half of the model was fabricated based
on the assumption that the opposite sides were exactly the
same and the prescription of symmetry boundary conditions

was made at the nodes on the symmetry plane.18-20
The material properties of the model were
assumed to be homogeneous, isotropic, linear elastic
and obtained from previous studies (Table 1).17,21-25

Table 1 Properties of materials
Material

Young’s modulus (MPa)

Poisson’s ratio

13,800

0.26

345

0.31

20,000

0.30

1

0.45

200,000

0.30

Cortical bone
Cancellous bone
Tooth
PDL
Stainless steel wire

In the finite element analysis, the upper first
premolar was removed from the model. Decorticated
bone was performed from the upper right premolar tooth
to the central incisor area. The patterns of decorticated
bone were classified into five categories (Fig. 1).4
1. Dot decortication size 1 mm diameter depth
0.5 mm every 1 mm (decorticated only cortical bone
layer) was performed from a point at 1 mm above the
crest of the alveolar bone (Model 1; Fig. 1A).
2. Dot decortication size 1 mm diameter depth
0.5 mm every 2 mm was performed from a point 1 mm
above the crest of the alveolar bone (Model 2; Fig. 1B).
3. Dot decortication size 1 mm diameter depth
0.5 mm every 3 mm was performed from a point 1 mm
above the crest of the alveolar bone (Model 3; Fig. 1C).
4. Inter-radicular cut with horizontal cut
decortication was performed from a point 1 mm above
the crest of the alveolar bone (Model 4; Fig. 1D).
5. Combination of inter-radicular cuts with
horizontal cuts and dots decortication every 1 mm was
performed from a point 1 mm above the crest of the
alveolar bone (Model 5; Fig. 1E).
The calculation of finite element models was
performed using Marc/Mentat® 2010 (MSC Software
Corp., Santa Ana, California, USA). The model was

meshed with tetrahedral elements and constructed
with elements varying from 113,341 to 118,728 and
nodes ranging from 27,500 to 28,330 (Fig. 3).
To simulate tooth movement, 150 g retraction
force was applied in the direction from the power arm
to the mini-implant. The location of force on the power arm was varied to represent the change of the power arm length and position of the mini-implant simultaneously (Fig. 2). The center of resistance was determined
by observing the type of tooth movement.
Data records and data analysis
Orthodontic movement was analyzed from the
initial movement due to the applied force. The center
of resistance of the upper anterior teeth was evaluated
before and after decortication.
The location of the center of resistance of the
upper anterior teeth following en masse retraction was
determined from the movement of the midpoints of the
apex and incisal edge of the upper anterior teeth and
analyzed on 3 planes (transverse, vertical and anteroposterior plane) from both the initial and final positions (Fig.
4) by varying the location of force on the power arm
until there was only translation. The movement of
nodes at the apical and incisal points were determined
from their initial and final positions. The least difference
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between the movement of the incisal edge and apex
indicated that there was only translation. This condition
implied the location of the center of resistance.

Results

The displacement of the upper anterior teeth
to each force direction was used to evaluate the location
of the center of resistance by measuring the differential
changes of the incisal edge and apex from the initial

and displaced position.
When the force level was applied at 10.8 mm
from the bracket slot level, the smallest difference
between the incisal edge and apex movements were
obtained as shown at the lowest point in Figure 5. The
center of resistance of the upper anterior teeth was
located at 10.8 mm from the middle of the bracket slot
level or 13.8 mm from the incisal edge of the central incisor.

Figure 1 Geometric models: (A) Dot-shaped decortication every 1 mm; (B) Dot-shaped decortication every 2 mm; (C) Dot-shaped
decortication every 3 mm; (D) Inter-radicular cuts with horizontal cuts; (E) Combination.

Figure 2 Schematic illustration of the anterior teeth retraction with
various lengths of power arm and mini-implant.

         

Figure 4 Schematic illustration of the differential changes of the incisal edge and apex.
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Figure 3  Finite element model.

Figure 5 Differential movement between the incisal edge and apex versus the force location.

After differential corticotomy approaches, the
center of resistance was in the same position obtained
from the lowest point from Figure 5. Although multiple
corticotomy patterns were used, the center of resistance
of all the models was at 10.8 mm since the smallest
difference between the incisal edge and apex movements
was observed.
This study found no alteration in the location
of the center of resistance among the models with
different corticotomy patterns.

Discussion

The present finite element study was undertaken to investigate the influence of corticotomy patterns
on the location of the center of resistance of the upper
anterior teeth. The present findings showed that the
location of the center of resistance of the upper anterior
teeth was the same in all the models with various
corticotomy patterns.
The greatest differential movement of apical
and incisal of the upper anterior teeth was seen in the
vertical cut and combination cut models (Models 5 & 6).

However, in all the models, no obvious difference in
the upper anterior teeth movement was observed.
This study found that the type of tooth movement
corresponded with the position of the retraction force
of the power arm and the position of the mini-implant.
In all five finite element models, the retraction force at
13.8 mm above the incisal edge seemed to produce
the least difference between the incisal edge and apex
movements which should be ideal pure translation.
When the distance between the force and the
incisal edge was less than 13.8 mm, lingual crown tipping
movement occurred because the line of force passed
below the center of resistance of the upper six anterior
teeth. On the other hand, lingual root torque was displayed when the force distance was greater than 13.8
mm from the incisal edge because the line of force
passed above the center of resistance of the upper six
anterior teeth.
This indicated that corticotomy performed only
in the cortical bone layer with preservation of the alveolar height did not affect the location of the center
of resistance. In the initial period, the bone properties,
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such as bone density, did not change; therefore, the
location of the center of resistance was not different in
any of the models. According to the model without any
decortication, the location of the centre of resistance of
the upper anterior teeth remained in the same position
of 13.8 mm from the incised edge 26 Similar results were
obtained by Jeong et al27 who reported that the center
of resistance of the upper anterior teeth was 13.5 mm
apical to the incisal edge of the upper central incisor in
finite element analysis. From an in vivo study by Yoshida
et al28 the center of resistance of the upper anterior
teeth was 13.7 mm apical to the incisal edge. However,
these findings contradict the in vivo study by Tamer Turk
et al29 who reported that the center of resistance of the
upper anterior teeth was situated 9 mm apical to the
lateral incisor bracket. Moreover, Pedersen et al30
reported that the center of resistance of the upper
anterior teeth was 6.5 mm apical to the central incisor
bracket slot from the human autopsy technique. However,
the various technical and measurement methods in
order to specify the location of the center of resistance
of all previous studies were undertaken without a surgical technique.
This study investigated the center of resistance
of the upper anterior teeth after corticotomy by the
finite element method. The center of resistance varies
among patients, depending on root length,31 number of
teeth,28 surrounding bone, and the properties of the
bone.32 There are other factors that could alter the
biomechanical properties affecting the movement of
teeth which were not included in this study; for example,
sizes of wire and bracket slot, play in the wire-bracket
slot, type of archwire, and the variable anatomical
parameters. Referring to a clinical situation, different
patients have different root lengths and bone properties
which could be more or less than this study’s standard
value. These could be the limitations in this study.
Also, an interpretation should be made carefully
because the non-linear and viscoelastic material of the
periodontal ligament was set to be linear and isotropic.

Furthermore, time also affected these movements. The
results are appropriate for the initial movement.
The information obtained from this study can
be useful in determining the center of resistance location
for effective upper anterior teeth movement by applying
orthodontic force with different corticotomy patterns.

Conclusion

In this study, the effects of the different corticotomy
patterns on the location of the center of resistance of
upper anterior teeth were investigated by finite element
analysis. The results indicated that corticotomy patterns
have no influence on the location of the center of
resistance of the upper anterior teeth.
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ผลของไซลิทอลวาร์นิชต่อการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ
Effect of Xylitol Varnish on Enamel Erosion In Vitro
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบสมบัตใิ นการป้องกันการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันจากการกัดกร่อนของกรดจากนาํ้
อัดลม ของไซลิทอลวาร์นิชที่ต่างกัน 2 ความเข้มข้น และฟลูออไรด์วาร์นิช เตรียมชิ้นทดสอบจากฟันกรามน้อยของมนุษย์ 25 ซี่ แบ่งครึ่ง
ฟันในแนวใกล้กลางถึงไกลกลางฟัน น�ำชิ้นเคลือบฟันด้านใกล้แก้มและใกล้ลิ้นไปขัดเพื่อให้ได้พื้นที่ทดลอง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3
มิลลิเมตร ทาน�้ำยาเคลือบเล็บบริเวณพื้นผิวที่ขัดยกเว้นบริเวณที่จะท�ำการทดสอบและแบ่งฟันแบบสุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ตามสารวาร์นิชที่
ใช้ในการทดลอง กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 กลุ่มฟลูออไรด์วาร์นิช กลุ่มที่ 3 กลุ่มไซลิทอลวาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 20 กลุ่มที่ 4
กลุ่มไซลิทอลวาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 30 และกลุ่มที่ 5 กลุ่มวาร์นิชที่ไม่มีฟลูออไรด์หรือน�้ำตาลไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ ทาวาร์นิช
ก่อนการท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุและวันที่ 5 ของการท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ แช่ชิ้นงานด้วยน�้ำอัดลมนาน 5 นาที เป็นเวลา 10
วัน น�ำมาวัดปริมาตรผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปด้วยเครื่องวัดความหยาบพื้นผิวแบบสัมผัส วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ�ำแนกทางเดียวและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แบบจับคูพ่ หุคณ
ู ชนิดทูกยี ์ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทีร่ อ้ ยละ 95 ผล
การทดลองพบว่าปริมาตรเฉลี่ย (ลูกบาศก์มิลลิเมตร) ของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปของกลุ่มควบคุม (0.0121±0.0019) และกลุ่มวาร์นิช
ที่ไม่มีฟลูออไรด์หรือน�้ำตาลไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ (0.0117±0.0015) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนกลุ่มไซลิทอลวานิช
ความเข้มข้นร้อยละ 20 (0.0084±0.0004) มีปริมาตรผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปมากกว่ากลุ่มฟลูออไรด์วานิช (0.0070±0.0007) เล็กน้อย
แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ในขณะที่กลุ่มไซลิทอลวาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 30 (0.0055±0.0005) มีปริมาตรเฉลี่ยของผิว
เคลือบฟันที่สูญเสียไปน้อยที่สุด ซึ่งแตกต่างจากทุกกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ไซลิทอล
วาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 20 ช่วยลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ไม่แตกต่างจากฟลูออไรด์วาร์นิช ในขณะที่ไซลิทอลวาร์นิชความ
เข้มข้นร้อยละ 30 ช่วยลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันจากน�้ำอัดลมได้ดีกว่าฟลูออไรด์วานิชอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ: การสูญเสียแร่ธาตุ, ฟันสึกกร่อน, ฟลูออไรด์วาร์นิช, นํ้าอัดลม, ไซลิทอลวาร์นิช

Abstract

The aim of this study was to compare the property of two different concentrations of xylitol varnish and
fluoride varnish on enamel erosion from soft drink. Enamel specimens were prepared from 25 human premolars.
The teeth were sectioned mesial-distally to obtain buccal and lingual halves. The buccal and lingual surfaces were
polished to obtain flat enamel surfaces 3 millimeters in diameter. Nail varnish was applied to the polished surface
except for the test area. The specimens were randomly divided into following treatments (n=10): Group 1 - negative
control, Group 2 - fluoride varnish, Group 3 – 20 % xylitol varnish, Group 4 – 30 % xylitol varnish and Group 5 -
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placebo varnish. The varnishes were applied to enamel surfaces before demineralization and on the fifth day of
demineralization. Then, the specimens were demineralized by immersion in soft drink for five minutes for ten days.
Enamel volume loss was measured by contact profilometer. The data were analyzed statistically using One-way
ANOVA and Tukey’s post-hoc test with the level of significance at p<0.05. The mean enamel volume losses (cubic
millimeters) were not significantly different in the negative control group (0.0121±0.0019) and the placebo varnish
group (0.0117±0.0015). The mean enamel volume loss of the 20 % xylitol varnish group (0.0084±0.0004) showed
more volume loss than the fluoride varnish group (0.0070±0.0007) with no statistically significant difference. The 30 %
xylitol varnish group showed the lowest mean enamel volume loss (0.0055±0.0005) with statistically significant
when compared to other groups. From the result of this study, 20 % xylitol varnish and fluoride varnish showed
no significantly difference in reducing enamel erosion by soft drink. Whereas, 30 % xylitol varnish showed the highest
performance among all treatment groups.
Keywords: Demineralization, Dental Erosion, Fluoride varnish, Soft drinks, Xylitol varnish
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บทนำ�
ฟั น สึ ก กร่ อ น (Dental erosion) เป็ น การสู ญ เสี ย
โครงสร้ า งฟั น ที่ มี ส าเหตุ จ ากกรดหรื อ สารเคมี โ ดยไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรีย สามารถเกิดได้ทุกบริเวณของตัวฟัน1
ปัจจุบนั พบว่าความชุกและอุบตั กิ ารณ์การเกิดฟันสึกกร่อน เพิม่ สูง
ขึน้ ในทุกกลุม่ อายุ2 ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาความนิยม
ในการบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรด เช่น เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ น�ำ้
ผลไม้ ไวน์ และน�้ำอัดลม เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 56 และยังเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี3,4
เครือ่ งดืม่ ประเภทน�ำ้ อัดลมมีสว่ นประกอบหลัก คือ กรด
คาร์บอนิก ท�ำให้มคี า่ ความเป็นกรดด่างต�ำ 
่ นอกจากนีย้ งั มีการผสม
กรดชนิดอื่น ๆ ลงไปเพื่อให้เครื่องดื่มมีรสชาติที่ดีขึ้น เช่น การเติม
กรดฟอสฟอริกและกรดซิตริก ลงในเครื่องดื่มประเภทโคคาโคลา
เป็นต้น ซึง่ กรดซิตริกมีความสามารถในการจับกับแคลเซียมไอออน
ท�ำให้การคืนกลับแร่ธาตุสผู่ วิ ฟันเกิดได้นอ้ ยลง รวมทัง้ มีการใช้สาร
กันเสีย เช่น กรดแอสคอร์บิค ส่งผลให้น�้ำอัดลมมีความเป็นกรด

มากขึ้นอีกด้วย3,4 ความเป็นกรดของน�้ำอัดลมที่วางขายในท้อง
ตลาด พบว่ามีค่าต�่ำกว่าค่าความเป็นกรดด่างวิกฤต (Critical pH)
ของผิวเคลือบฟันซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 5.5 การบริโภคน�้ำอัดลม
จึงท�ำให้เกิดการละลายของแร่ธาตุจากผิวเคลือบฟัน และเมื่อการ
สึกกร่อนลุกลามไปในชั้นเนื้อฟันจะท�ำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้น
ได้5-7
นอกจากการแนะน�ำให้ผู้ป่วยลดปริมาณและความถี่ใน
การบริโภคน�้ำอัดลมเพื่อป้องกันการเกิดฟันสึกกร่อนแล้ว การใช้
สารทีม่ คี วามสามารถในการคืนกลับแร่ธาตุสผู่ วิ ฟัน เช่น ฟลูออไรด์
ก็ชว่ ยลดการเกิดฟันสึกกร่อนจากการสัมผัสกับกรดจากน�ำ้ อัดลมได้8,9
นอกจากฟลูออไรด์แล้ว พบว่าน�้ำตาลไซลิทอลมีความ
สามารถในการคืนกลับแร่ธาตุสู่ผิวฟันได้เช่นกัน โดยไซลิทอลจะ
จับกับแคลเซียมเกิดเป็นสารประกอบที่มีความซับซ้อนกลายเป็น
ตัวน�ำแคลเซียม (calcium carrier) ในการคืนกลับแร่ธาตุและส่ง
เสริมการดูดซึมของแคลเซียมเข้าสู่ผิวฟัน10,11
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อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผสมน�้ำตาล
ไซลิทอลขึน้ อยูก่ บั ปริมาณและความถีใ่ นการบริโภคน�ำ้ ตาลไซลิทอล
ที่เหมาะสม12,13 เพราะการชะล้างอาหารในช่องปากท�ำให้การคง
อยู่ของน�้ำตาลไซลิทอลในช่องปากมีระยะเวลาสั้นและมีปริมาณ
น้อย14 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาไซลิทอลวาร์นิชขึ้น เพื่อช่วยให้
น�ำ้ ตาลไซลิทอลคงอยูใ่ นช่องปากได้นานและไม่จำ� เป็นต้องบริโภค
หลายครัง้ แต่ยงั มีผทู้ ดลองและท�ำการศึกษาเกีย่ วกับไซลิทอลวาร์
นิชในปริมาณน้อย รวมถึงยังไม่มีการทดลองในฟันธรรมชาติของ
มนุษย์
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าไซลิทอลวาร์นิชจะมีสมบัติใน
การลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนผสมของน�้ำตาลไซลิทอลชนิดอื่นหรือไม่ งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมบัติในการป้องกันการสึกกร่อน
ของผิวเคลือบฟันจากการกัดกร่อนของกรดจากน�้ำอัดลมของ
ไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน โดยมีฟลูออไรด์วาร์นชิ เป็น
กลุ่มควบคุม โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ ไซลิทอลวาร์นิชและ
ฟลูออไรด์วาร์นิช ช่วยลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันจากการ
กัดกร่อนของกรดจากน�ำ้ อัดลมได้ไม่แตกต่างกัน และความเข้มข้น
ต่าง ๆ กันของไซลิทอลวาร์นิช มีผลในการลดการสึกกร่อนของผิว
เคลือบฟันจากการกัดกร่อนของกรดจากน�้ำอัดลมไม่แตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานีใ้ ช้ฟนั กรามน้อยของมนุษย์ทถี่ กู ถอนจ�ำนวน
25 ซี่ ที่ไม่มีรอยร้าว รอยแตก รอยผุ รอยสึก ไม่มีความผิดปกติ
ของเคลือบฟันและไม่เคยผ่านการบูรณะ ท�ำการคัดเลือกโดยการ

ตรวจด้วยตาเปล่าและใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ก�ำลังขยาย
10 เท่า (Olympus SZ61, Olympus Corp, Japan) ฟันทั้งหมด
ถูกแช่ในสารละลายไทมอล ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส15 น�ำไปใช้ทดสอบในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลัง
จากถอนฟั น และได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการพิ จ ารณา
จริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(HREC-DCU 2017-067)
เมื่อท�ำความสะอาดฟันด้วยเครื่องขูดหินน�้ำลายอัลตรา
โซนิก (Cavitron Bobcat Pro 25k, Dentsply Sirona, USA)
น�ำฟันไปตัดส่วนรากออกทีบ่ ริเวณต�ำ่ กว่ารอยต่อเคลือบรากฟันกับ
เคลือบฟัน 2 มิลลิเมตร และถูกตัดแบ่งครึง่ ในแนวใกล้กลางถึงไกล
กลางบริเวณกึ่งกลางฟันด้วยเครื่องตัดความเร็วต�่ำ (ISOMET TM
1000, BUEHLER, USA) น�ำชิน้ ทดสอบไปฝังในเรซินใสให้ดา้ นใกล้
แก้มหรือใกล้ลิ้นอยู่เหนือผิวเรซินใสเล็กน้อย น�ำชิ้นทดสอบไปขัด
ด้วยเครือ่ งขัดผิววัสดุ (Minitech 233, Presi, France) โดยใช้แผ่น
ซิลิกอนคาร์ไบด์ (CarbiMet, BUEHLER, USA) เบอร์ 600 800
และ 1200 ตามล�ำดับ เพือ่ ให้ได้พนื้ ทีข่ องผิวเคลือบฟันทีเ่ รียบแบน
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. แล้วขัดด้วยผงอะลูมิเนียม
ออกไซด์ ขนาด 0.3 ไมโครเมตร (LECO corp. Sr. Joseph, USA)
เป็นเวลา 5 นาที ล้างด้วยน�้ำปราศจากประจุ ซับด้วยกระดาษซับ
และเป่าให้แห้งสนิท จากนั้นทาน�้ำยาเคลือบเล็บบนผิวเคลือบฟัน
เพื่อก�ำหนดเป็นจุดอ้างอิงของผิวเคลือบฟันปกติและเหลือพื้นที่
ของผิวเคลือบฟันเพือ่ ท�ำการทดลองขนาดประมาณ 1.5 มม. x 1.5 มม.16
(รูปที่ 1) แล้วท�ำการสุม่ ชิน้ ทดสอบเข้ากลุม่ ทดลอง 5 กลุม่ กลุม่ ละ 10
ชิน้ และเก็บชิน้ ทดสอบในน�ำ้ ลายเทียม ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส

รูปที่ 1

แสดงการเตรียมผิวเคลือบฟันเพื่อท�ำการทดลอง
(A) แสดงพื้นที่ของผิวเคลือบฟันภายหลังการขัดด้วยแผ่นซิลิกอนคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.
(B) แสดงพื้นที่ของผิวเคลือบฟันภายหลังจากทาด้วยนํ้ายาเคลือบเล็บ โดยเหลือพื้นที่ทดสอบขนาดประมาณ 1.5 มม. x 1.5 มม.
Figure 1 Showed the process of specimen preparation
(A) Flat enamel surface after polished by silicon carbide paper about 3 millimeters in diameter
(B) Flat enamel surface was covered by nail varnish except the test area about 1.5 mm x 1.5 mm
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สารทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ ฟลูออไรด์วาร์นชิ (Duraphat®,
Colgate-Palmolive, USA) วาร์นิชที่ไม่มีฟลูออไรด์หรือน�้ำตาล
ไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ (placebo varnish) และไซลิทอลวาร์
นิชความเข้มข้นร้อยละ 20 และ 30 จัดเตรียมโดยคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนประกอบ ความหนืด และค่า
ความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับฟลูออไรด์วาร์นิช (ตารางที่ 1)
กลุ่มการทดลองแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1
เป็นกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั สารทดลองใด ๆ กลุม่ ที่ 2 ได้รบั ฟลูออไรด์
วาร์นชิ กลุม่ ที่ 3 ได้รบั ไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้มข้นร้อยละ 20 กลุม่
ที่ 4 ได้รับไซลิทอลวาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 30 และกลุ่มที่ 5
ได้รบั วาร์นชิ ทีไ่ ม่มฟี ลูออไรด์หรือน�ำ้ ตาลไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ
การทาวาร์นิชท�ำก่อนการท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ
และวันที่ 5 ของการท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ โดยน�ำชิน้ ทดสอบ
ที่แช่ไว้ในน�้ำลายเทียมมาซับให้แห้ง ใช้พู่กันขนาดเล็ก (Dental
vision, USA) ทาวาร์นชิ บนชิน้ ทดสอบหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร
ทิ้งไว้ 1 นาที จากนั้นน�ำชิ้นทดสอบกลับไปแช่ในน�้ำลายเทียมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อครบ 6 ชั่วโมงใช้พู่กันขนาดเล็ก
ก�ำจัดวาร์นิชออกจากผิวชิ้นทดสอบ17
น�ำชิน้ ทดสอบทัง้ 5 กลุม่ มาแช่ดว้ ยน�ำ้ อัดลม (โค้ก, บริษทั
ไทยน�ำ้ ทิพย์ จ�ำกัด ประเทศไทย, ค่าความเป็นกรดด่าง 2.618) นาน
5 นาที น�้ำอัดลมจะเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ
เปิดขวดใหม่ทุกครั้ง4 หลังจากครบ 5 นาที น�ำชิ้นทดสอบมาล้าง
ด้ ว ยน�้ ำ ปราศจากประจุ แล้ ว น� ำ กลั บ ไปแช่ ใ นน�้ ำ ลายเที ย มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง โดยเปลีย่ นน�ำ้ ลาย
เทียมใหม่ทุกวัน การท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุด้วยการสัมผัส
กรดท�ำทั้งหมด 10 วัน และในวันที่ 5 ทาวาร์นิชในกลุ่มที่ 2-5 ซ�้ำ
อีกครั้งตามขั้นตอนข้างต้น

การวัดปริมาตรผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไป (Enamel
volume loss) ภายหลังจากครบ 10 วัน ของการท�ำให้เกิดการ
สูญเสียแร่ธาตุด้วยการสัมผัสกรด ท�ำโดยใช้เครื่องวัดความหยาบ
พื้นผิวแบบสัมผัส (Contact profilometer, Talyscan 150,
Taylor Hobson, England) ทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่ง
ส�ำรวจ 2 ไมโครเมตร ความเร็ว 1,000 ไมโครเมตรต่อวินาที และ
ใช้แรงในการกด 1 มิลลินิวตัน
น�ำชิ้นทดสอบมาก�ำจัดน�้ำยาเคลือบเล็บโดยน�ำไปแช่ใน
สารละลายอะซิโตน ความเข้มข้นร้อยละ 50 จากนั้นล้างด้วยน�้ำ
ปราศจากประจุแล้วเป่าให้แห้ง น�ำชิ้นทดสอบไปติดตั้งบนเครื่อง
ทดสอบความหยาบพื้นผิวแบบสัมผัส ท�ำการวัดโดยเคลื่อนแท่ง
ส�ำรวจ จากจุดอ้างอิงที่หนึ่งซึ่งเป็นบริเวณผิวเคลือบฟันปกติห่าง
จากบริเวณทดสอบ 0.5 มิลลิเมตร ผ่านผิวเคลือบฟันทีผ่ า่ นการทา
ด้วยวานิชชนิดต่าง ๆ ไปยังจุดอ้างอิงที่สองซึ่งเป็นบริเวณผิว
เคลือบฟันปกติอกี ด้านหนึง่ ห่างจากบริเวณทดสอบ 0.5 มิลลิเมตร
รวมระยะทาง 2.5 มิลลิเมตร ความแตกต่างของความสูงของทัง้ 2
บริเวณจะถูกน�ำมาค�ำนวณเป็นปริมาตรผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส (IBM SPSS
statistics version 22) ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิติ
โคโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) ข้อมูล
มีการกระจายตัวแบบปกติท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ
พาราเมทริกซ์ (Parametric statistics) โดยค�ำนวณค่าเฉลี่ยของ
ปริมาตรผิวเคลือบฟันทีส่ ญ
ู เสียไปของทุกกลุม่ การทดลอง จากนัน้
ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ�ำแนกทางเดียว (Analysis
of variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละ
กลุม่ ทดลองด้วยการจับคูพ่ หุคณ
ู ชนิดทูกยี ์ (Tukey’s post hoc test)
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ p<0.05

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของสารที่ใช้ในการทดลอง
Table 1 Composition of products used in this study.
Products

Compositions

Fluoride varnish
(Duraphat®, Colgate-Palmolive, USA)
20 % and 30 % Xylitol varnish
(Faculty of Pharmaceutical science, Chulalongkorn university)
Placebo varnish
(Faculty of Pharmaceutical science, Chulalongkorn university)
Artificial saliva
(Faculty of Dentistry, Chulalongkorn university)

5 % sodium fluoride, 33.1 % ethanol, natural resin (colophonium), wax,
saccharine and flavor.
20 % or 30 % xylitol, water, natural resin, 6 % xanthan gum, 1 % citric
acid and 0.5 % paraben.
water, natural resin, 6 % xanthan gum, 1 % citric acid and 0.5 % paraben.

Soft drink
(Coca cola®, Thainamthip, Thailand)

deionized water 1200 ml, sorbitol 36 g, sodium benzoate 2.4 g, sodium
carboxymethylcellulose 6 g, calcium chloride 0.2 g, potassium chloride
0.75 g, magnesium chloride 0.07 g, dipotassium hydrogen phosphate 0.965 g
and potassium dihydrogen phosphate 0.44 g.
Carbonated water, sucrose, caramel color, phosphoric acid, natural
flavors and caffeine.
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ผลการศึกษา
จากการทดลอง ปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญ
เสียไปและความลึกเฉลีย่ ของบริเวณทีม่ กี ารสูญเสียเคลือบฟันของ
กลุ่มต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 2
เมื่ อ ทดสอบการกระจายตั ว ของข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ
โคโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟพบว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มมีการกระจายตัว
แบบปกติ (p>0.05) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงใช้สถิตแิ บบพาราเมตริ
กซ์ชนิดการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ�ำแนกทางเดียว พบว่า
มีปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงต้องน�ำไปทดสอบ
ความแตกต่างด้วยการจับคู่พหุคูณชนิดทูคีย์ พบว่าปริมาตรเฉลี่ย

ของผิวเคลือบฟันทีส่ ญ
ู เสียไปของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ วาร์นชิ ทีไ่ ม่
มีฟลูออไรด์หรือน�้ำตาลไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ ไม่มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มไซลิทอลวาร์นิชความ
เข้มข้นร้อยละ 20 มีปริมาตรเฉลีย่ ของผิวเคลือบฟันทีส่ ญู เสียไปมาก
กว่าฟลูออไรด์วาร์นิชเล็กน้อยแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตเิ ช่นกัน ซึง่ ทัง้ สองกลุม่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญกับกลุม่ ควบคุมและกลุม่ วาร์นชิ ทีไ่ ม่มฟี ลูออไรด์หรือน�ำ้ ตาล
ไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ ในขณะทีก่ ลุม่ ไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้ม
ข้นร้อยละ 30 มีปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปน้อย
ที่สุดซึ่งแตกต่างจากทุกกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 2 แสดงปริมาตรเฉลีย่ ของผิวเคลือบฟันทีส่ ญ
ู เสียไป (ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร) และความลึกเฉลีย่ ของบริเวณทีม่ กี ารสูญเสียเคลือบฟัน (ไมโครเมตร) ของทุก
กลุ่มการทดลอง
Table 2 Mean±SD of enamel volume loss (cubic millimeters) and mean depth of test area (micrometers) of all groups.
Treatment groups

Mean±SD of enamel volume loss (mm3)

mean depth of test area (µm)

Control group

0.0121±0.0019a

9.738±0.253a

Fluoride varnish group

0.0070±0.0007b

6.155±0.755b

20 % Xylitol varnish group

0.0084±0.0004b

7.562±0.251b

30 % Xylitol varnish group

0.0055±0.0005c

4.787±0.250c

Placebo varnish

0.0117±0.0015a

9.675±0.258a

ตัวอักษรที่แตกต่างกัน (a, b, c) คือมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญน้อยกว่า 0.05
Different superscript letters (a, b, c) showed significant difference of mean enamel volume loss at p<0.05

ความลึกเฉลี่ยของบริเวณที่มีการสูญเสียผิวเคลือบฟัน
จะสัมพันธ์กับปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไป คือ ถ้า
มีปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปมากขึ้น ความลึก

รูปที่ 2

เฉลีย่ ของบริเวณทีม่ กี ารสูญเสียเคลือบฟันก็จะเพิม่ มากขึน้ ด้วยเช่น
กัน ดังแสดงในรูปที่ 2

แสดงภาพจ�ำลองของชิ้นทดสอบจากเครื่องวัดความหยาบผิวแบบสัมผัส (A ภาพของกลุ่มควบคุม,  B ภาพของกลุ่มฟลูออไรด์วาร์นิช, C ภาพของกลุ่มไซลิทอล

รูปที่ 2วาร์นชิ แสดงภาพจ
ทดสอบจากเครื
งวัดความหยาบผิ
(A Eภาพของกลุ
ควบคุ
ออไรด์
วาร์นนส่ิชว,นประกอบ)
C
ความเข้มข้นร้าลองของชิ
อยละ 20, D้นภาพของกลุ
ม่ ไซลิท่ออลวาร์
นชิ ความเข้มข้นวร้แบบสั
อยละ ม30ผัสและ
ภาพของกลุม่ม่ วาร์
นชิ ทีมไ่ ,ม่มBฟี ภาพของกลุ
ลูออไรด์หรือน�่มำ้ ฟลู
ตาลไซลิ
ทอลเป็
ภาพของกลุ
่มไซลิทอลวาร์
ร้อยละ 20, D ภาพของกลุ
่มไซลิทอลวาร์
ิชความเข้group,
มข้นร้Bอยละ
30 และ
E ภาพของกลุ
่มวาร์
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Figure 2 3D images of specimens after 10 days of demineralization from profilometer (A control group, B fluoride
varnish group, C 20 % xylitol varnish group, D 30 % xylitol varnish group and E placebo varnish group).
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บทวิจารณ์
ปัจจุบันแนวทางในการจัดการฟันสึกกร่อนมุ่งเน้นไปที่
การวินจิ ฉัยโรคในระยะเริม่ แรกและแนะน�ำวิธกี ารป้องกันทีเ่ หมาะ
สม นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยแล้ว การใช้สาร
ที่มีสมบัติในการคืนกลับแร่ธาตุ เช่น ฟลูออไรด์ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่
ช่วยป้องกันหรือลดการเกิดฟันสึกกร่อนได้8,9
เป็นทีท่ ราบกันว่านาํ้ ตาลไซลิทอลมีความสามารถในการ
คืนกลับแร่ธาตุสผู่ วิ ฟันได้เช่นกัน10,11 การศึกษานีจ้ งึ ท�ำการทดสอบ
ถึงประสิทธิภาพของน�้ำตาลไซลิทอลในการป้องกันการเกิดฟันสึก
กร่อน โดยเลือกรูปแบบของวาร์นชิ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทอี่ ยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการคงอยู่ของนํ้าตาลไซลิทอลใน
ช่องปากที่สั้นและมีปริมาณน้อย เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ไซลิทอลวาร์นิชยังมีค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธี
การทดสอบโดยดัดแปลงมาจากการศึกษาของ Souza และคณะ
ในปี 201017
การทดลองนี้เลือกใช้น�้ำอัดลมในการท�ำให้เกิดการสึก
กร่อนของผิวเคลือบฟัน เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีการบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้กรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักในเครื่องดื่ม ร่วมกับการผสมกรดชนิดอื่น ๆ ลงไปเพื่อให้
เครือ่ งดืม่ มีรสชาติทดี่ ขี นึ้ เช่น การเติมกรดฟอสฟอริก ท�ำให้เครือ่ ง
ดื่มมีค่าความเป็นกรดต่างต�่ำและมีประสิทธิภาพในการท�ำให้เกิด
การสึกกร่อนได้สูง3,6-7 โดยท�ำการแช่ชิ้นทดสอบในน�้ำอัดลมเป็น
เวลา 5 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ฟันสัมผัสกับกรดใน 1 วัน
ตามการค�ำนวณของ von Fraunhofer และ Rogers ในปี 20044
อย่างไรก็ตามการแช่ชนิ้ ทดสอบด้วยวิธกี ารดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมในการบริโภคน�้ำอัดลมตามจริงในชีวิต
ประจ�ำวันได้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
การทาวาร์นิชท�ำก่อนการท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ
และวันที่ 5 ของการท�ำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ เนื่องจากมีการ
ศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการลดการสึกกร่อนของฟลูออไรด์วาร์
นิชจะลดลงจนไม่ต่างกับกลุ่มควบคุมเมื่อผ่านไป 5 วัน จึงต้องมี
การทาซ�้ำอีกครั้ง โดยวาร์นิชจะถูกก�ำจัดออกจากผิวชิ้นทดสอบ
ภายหลังทาไปเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่คาดว่าวาร์นิชจะ
ถูกก�ำจัดออกจากผิวเคลือบฟันในช่องปากด้วยกระบวนการชะล้าง
ภายในช่องปาก การเคี้ยวหรือการแปรงฟันจนหมด19 นอกจากนี้
ภายหลังทาวาร์นิชและระหว่างการท�ำให้เกิดการสึกกร่อนของผิว
เคลือบฟันในแต่ละครั้ง ชิ้นทดสอบจะถูกแช่ในน�้ำลายเทียมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เพื่อเลียนแบบสภาพแวดล้อมภายใน
ช่องปาก อย่างไรก็ตามน�ำ้ ลายเทียมไม่สามารถสร้างแผ่นเพลลิเคิล

(acquire pellicle) ซึ่งมีความส�ำคัญในการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
ผิวเคลือบฟันกับแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ฟลูออไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต
ได้เช่นเดียวกับภายในช่องปาก20 จึงควรมีการศึกษาในทางคลินิก
เพิ่มเติมในอนาคต
เครื่องวัดความหยาบพื้นผิวแบบสัมผัสเป็นเครื่องมือที่
นิยมใช้ในการวัดปริมาณการสูญเสียของผิวเคลือบฟันอันเนื่องมา
จากการสึ ก กร่ อ นจากสารเคมี สามารถใช้ ใ นการประเมิ น
ประสิทธิภาพในการท�ำให้เกิดการสึกกร่อนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ในห้องปฏิบัติการได้ เนื่องจากสามารถทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว
รวมถึงมีความถูกต้องแม่นย�ำสูง โดยต้องการพื้นผิวที่มีความเรียบ
เหมาะสมในการเป็นพื้นผิวอ้างอิงส�ำหรับเปรียบเทียบกับพื้นผิว
ที่ท�ำการทดสอบ21,22 ในการทดลองนี้จึงท�ำการขัดผิวเคลือบฟัน
ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 800 และ 1200 และขัดด้วยผง
อะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาด 0.3 ไมโครเมตรในขั้นตอนสุดท้าย
นอกจากจะท�ำให้มพี นื้ ผิวทีเ่ รียบเหมาะสมแล้วยังช่วยก�ำจัดปัจจัย
เรื่องความแตกต่างของส่วนประกอบของแร่ธาตุ เช่น ฟลูออไรด์
บนผิวนอกสุด (superficial layer) ของผิวเคลือบฟันที่น�ำมา
ทดสอบได้อีกด้วย แม้ว่าการขัดผิวเคลือบฟันออกไปบางส่วนอาจ
ส่งผลต่อการยึดติดของวานิชในการทดลอง แต่ชนิ้ ทดสอบทุกกลุม่
จะถูกขัดด้วยเครือ่ งขัดผิววัสดุซงึ่ มีมาตรฐาน จึงท�ำให้ลกั ษณะของ
ผิ ว เคลื อ บฟั น ที่ ใช้ ท ดสอบในทุ ก กลุ ่ ม มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั น
นอกจากนี้เครื่องวัดความหยาบพื้นผิวแบบสัมผัสยังมีข้อเสียคือ
การใช้แท่งส�ำรวจอาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวชิน้ ทดสอบได้21,22
แต่ทุกกลุ่มการทดลองมีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนเท่า ๆ กัน จึงไม่
ท�ำให้เกิดอคติหรือความคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง
จากผลการศึกษานี้พบว่ากลุ่มไซลิทอลวาร์นิชความเข้ม
ข้นร้อยละ 30 มีปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปน้อย
ที่สุด และกลุ่มไซลิทอลวาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 20 มีปริมาตร
เฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปไม่แตกต่างจากกลุ่มฟลูออไรด์
วาร์นิชจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ที่ว่าไซลิทอลวาร์นิชและฟลู
ออไรด์วาร์นิชช่วยลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันจากการ
กัดกร่อนของกรดจากน�ำ้ อัดลมได้ไม่แตกต่างกัน และความเข้มข้น
ต่าง ๆ กันของไซลิทอลวาร์นิช มีผลในการลดการสึกกร่อนของผิว
เคลือบฟันจากการกัดกร่อนของกรดจากน�้ำอัดลมไม่แตกต่างกัน
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านีท้ พ่ี บว่า ไซลิทอลวาร์นชิ ความ
เข้มข้นร้อยละ 20 ให้ผลในการลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟัน
จากการกัดกร่อนของกรดจากน�้ำอัดลมได้ใกล้เคียงกับฟลูออไรด์
วาร์นชิ 17 และมีรายงานว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับฟลูออไรด์วาร์นิช ไซ
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ลิทอลวาร์นิชความเข้มข้นร้อยละ 20 มีประสิทธิภาพในการคืน
กลับแร่ธาตุสู่ผิวฟันไม่แตกต่างกัน23 โดยในการทดลองนี้ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่าการลดการสึกกร่อนนั้นเป็นผลจากน�้ำตาลไซลิ
ทอลจริงเนือ่ งจากกลุม่ วาร์นชิ ทีไ่ ม่มฟี ลูออไรด์หรือน�ำ้ ตาลไซลิทอล
เป็นส่วนประกอบนั้นให้ผลการทดลองที่ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุม
กลไกของน�ำ้ ตาลไซลิทอลในการลดการสึกกร่อนเกิดจาก
ความสามารถในการคงระดับปริมาณของแคลเซียมและฟอสเฟต
ไอออนในนํ้าลายและคราบจุลินทรีย์ ไซลิทอลจะท�ำหน้าที่เลียน
แบบโปรตีนในนํ้าลาย เช่น โปรตีนสแตทเธอริน (statherin) ซึ่ง
สามารถยับยั้งการตกตะกอนของเกลือแคลเซียมฟอสเฟตได้ โดย
ไซลิทอลจะสร้างสารประกอบทีม่ คี วามซับซ้อนโดยจับกับแคลเซียม
กลายเป็นตัวน�ำแคลเซียมในการเกิดการคืนกลับแร่ธาตุและส่ง
เสริมการดูดซึมของแคลเซียมเข้าสู่ผิวฟัน มีการศึกษาพบว่าการบ
ริโภคนํ้าตาลไซลิทอลสัมพันธ์กับปริมาณของแคลเซียมไอออนใน
คราบจุลินทรีย์ที่เพิมขึ้น โดยปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นร่วมกับ
ความสามารถในการคงค่ า ความเป็ น กรดด่ า งของคราบ
จุลินทรีย์ของนํ้าตาลไซลิทอลช่วยยับยั้งการสลายแร่ธาตุและช่วย
ส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุสู่ผิวฟันได้เช่นเดียวกันกับโปรตีนในนํ้า
ลาย10,11 ซึ่งคาดว่าแคลเซียมไอออนที่ท�ำให้เกิดกลไกการคืนกลับ
แร่ธาตุสู่ผิวฟันของน�้ำตาลไซลิทอลในการทดลองนี้น่าจะมาจาก
น�้ำลายเทียม อย่างไรก็ตามในการทดลองนี้ไม่ได้มีการทดสอบถึง
ปริมาณแร่ธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังเกิดการสึกกร่อน
และภายหลั ง ทาวาร์ นิ ช จึ ง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว ่ า มี ก ารเกิ ด
กระบวนการคืนกลับแร่ธาตุบนผิวของชิ้นทดสอบหรือไม่ซึ่งควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
จากผลการศึกษาพบว่าไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้มข้นร้อยละ
20 ช่วยลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันได้ไม่แตกต่างจาก
ฟลูออไรด์วาร์นิช ซึ่งน่าจะมาจากการสร้างสารประกอบระหว่าง
ไซลิทอลและแคลเซียมไอออนของไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้มข้นร้อย
ละ 20 มีปริมาณใกล้เคียงกับการสร้างสารประกอบแคลเซียมฟลู
ออไรด์ของฟลูออไรด์วาร์นิช ท�ำให้ทั้งสองกลุ่มมีแหล่งสะสมของ
แคลเซียมบนผิวฟันและสามารถท�ำให้เกิดการคืนกลับแร่ธาตุสู่ผิว
ฟันได้ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มความเข้มข้นของไซลิทอล
วาร์นิชเป็นร้อยละ 30 จึงน่าจะท�ำให้เกิดการจับกันระหว่างไซลิ
ทอลและแคลเซียมไอออนบนผิวฟันเพิ่มมากขึ้น เกิดการคืนกลับ
แร่ธาตุสผู่ วิ ฟันได้มากขึน้ ไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้มข้นร้อยละ 30 จึง
มีปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่สูญเสียไปน้อยที่สุด ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chunmuang และคณะในปี 200724
ที่ใช้สารละลายน�้ำตาลไซลิทอลความเข้มข้นร้อยละ 40 และ

สารละลายโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.05 ในการ
ป้องกันการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟัน พบว่าสารละลายไซลิทอล
ความเข้มข้นร้อยละ 40 มีการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันไม่แตก
ต่างจากกลุ่มควบคุม แม้จะมีการแช่ชิ้นทดสอบในสารละลาย 4
ครัง้ ต่อวัน นานครัง้ ละ 1 นาที ทัง้ นีน้ า่ จะมาจากรูปแบบทีแ่ ตกต่าง
กันของน�้ำตาลไซลิทอลที่ใช้ในการทดลอง โดยคาดว่ารูปแบบวาร์
นิชสามารถเพิ่มปริมาณและระยะเวลาการคงอยู่ของไซลิทอลบน
ผิวฟันได้ จึงท�ำให้ไซลิทอลวาร์นชิ ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของผิว
เคลือบฟันได้ดีกว่าแบบสารละลาย
ฟลูออไรด์วาร์นชิ เป็นฟลูออไรด์เฉพาะทีท่ ที่ นั ตแพทย์ใช้
ป้องกันการเกิดฟันผุอย่างแพร่หลายและมีการศึกษาจ�ำนวนมากที่
สนับสนุนประสิทธิภาพในการคืนกลับแร่ธาตุบนผิวฟัน ฟลูออไรด์
วาร์นิชจึงเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกแนะน�ำให้ใช้เพื่อป้องกันการ
สึกกร่อนของผิวเคลือบฟัน แต่ระยะเวลาในการป้องกันการสึก
กร่อนจะค่อย ๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกรดจากอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือกรดจากกระเพาะอาหารซึ่งมีค่าความเป็นกรดด่าง
ที่ต�่ำสามารถละลายสารประกอบแคลเซียมฟลูออไรด์บนผิวฟัน
ออกได้19 การใช้ฟลูออไรด์วาร์นิชโดยทันตแพทย์จึงอาจต้องเพิ่ม
ความเข้มข้นของฟลูออไรด์หรือเพิ่มความถี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง
ในปริมาณมาก ๆ อาจท�ำให้เกิดความเป็นพิษ (toxicity) ทั้งแบบ
เฉียบพลันหรือแบบเรื้อรัง และอาจอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ถ้าได้
รับเกิน 5 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)25,26 จึงน่าจะเป็นการ
ดีหากมีผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันการสึกกร่อนของ
เคลือบฟันได้ดเี ทียบเท่าฟลูออไรด์วาร์นชิ แต่มผี ลข้างเคียงน้อยกว่า
และประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ตอ้ งเดินทาง
มาพบทันตแพทย์ ซึ่งจากผลการทดลองนี้ พบว่าไซลิทอลวาร์นิช
ความเข้มข้นร้อยละ 30 ให้ผลในการลดการสึกกร่อนของผิว
เคลือบฟันจากการสัมผัสกรดน�้ำอัดลมได้ดีกว่าฟลูออไรด์วาร์นิช
ไซลิ ท อลวาร์ นิ ช จึ ง น่ า จะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างเลื อ กหนึ่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถน�ำไปพัฒนาเพือ่ ใช้งานในทางคลินกิ ได้ตอ่ ไป
การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารซึง่
ไม่สามารถจ�ำลองสภาวะจริงที่เกิดขึ้นในการใช้งานของสารชนิด
ต่าง ๆ ในทางคลินิกได้ทั้งหมด เช่น ส่วนประกอบของนํ้าลาย
สภาวะความเป็นกรด-ด่าง การเกิดคราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปาก การ
ชะล้างอาหารในช่องปาก เป็นต้น นอกจากนีก้ อ่ นการทดลองมีการ
ขัดผิวเคลือบฟันออกเล็กน้อยเพื่อให้ผิวบริเวณที่ท�ำการทดสอบมี
ความเรียบที่เหมาะสม ท�ำให้ไม่ได้ท�ำการทดลองในผิวชั้นนอกสุด
ของเคลือบฟันตามสภาพจริงในช่องปาก
ผลการวิจัยที่ได้จึงช่วยบ่งบอกถึงสมบัติในการป้องกัน
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การสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันของไซลิทอลวาร์นิชได้ในเบื้องต้น
เท่ า นั้ น จึ ง ควรมี ก ารทดลองต่ อ ไปในอนาคตเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ประสิทธิภาพในการใช้งานทางคลินกิ และเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซ
ลิทอลวาร์นิชในทางพาณิชย์ต่อไป

บทสรุป

จากการศึ ก ษาเชิ ง ทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า
ไซลิทอลวาร์นชิ ความเข้มข้นร้อยละ 20 และฟลูออไรด์วาร์นชิ ช่วย
ลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันจากการกัดกร่อนของกรดจาก
น�้ำอัดลมได้ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ไซลิทอลวาร์นิชความเข้มข้น
ร้อยละ 30 ช่วยลดการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันจากการกัดกร่อน
ของกรดจากน�้ำอัดลมได้ดีกว่าฟลูออไรด์วาร์นิชอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบจากปริมาตรเฉลี่ยของผิวเคลือบฟันที่
สูญเสียไป
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Radiation Protection in Dentistry: Fundamental Concepts and Practical Approach
Phonkit Sinpitaksakul1, Pisha Pittayapat1, Ruben Pauwels1,2, Soontra Panmekiate1
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of Radiology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
of Mechanical Engineering, Faculty of Medicine, KU Leuven, Leuven, Belgium

1. ทันตแพทยควรยึดหลัก ALARA ในการถายภาพรังสีใหผูปวย ALARA ในที่นี้ยอมาจากอะไร
ก. As Low As Reasonably Acceptable
ข. As Low As Reasonably Achievable
ค. As Light As Reasonably Acceptable
ง. As Light As Responsibly Achievable
2. ในการถายภาพรังสีในปาก ขอใดควรปฏิบัติ
ก. ควรปรับ kVp ในชวง 90-100
ข. หากใชระบบฟลม ควรใชฟลมชนิด D-speed
ค. ควรใช rectangular collimator เนื่องจากชวยลดปริมาณรังสีที่ผูปวยไดรับได
ง. ระบบดิจิตอล ควรใช CCD เนื่องจากบริเวณรับภาพมีขนาดใหญกวาฟลมทั่วไป
3. ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ของ CBCT ขึ้นกับปจจัยอะไรไดบาง
ก. ขนาดของ Field of view (FOV)
ข. การตั้งคารังสีของเครื่อง (kV, mA, เวลา)
ค. ความจําเพาะของเครื่องแตละชนิดและยี่หอ
ง. ถูกทุกขอ
4. ขอใดควรปฏิบัติในการใชเครื่องเอกซเรยแบบมือถือ (handheld portable dental X-ray device)
ก. ทันตแพทยควรใชเครื่องเอกซเรยชนิดนี้ในกรณีที่จําเพาะเทานั้น เชน งานนิติทันตวิทยา
ข. ผูถายไมจําเปนตองใสเสื้อตะกั่วกันรังสีเนื่องจากยืนอยูหลังเครื่อง
ค. ยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องเอกซเรยชนิดนี้
ง. หากซื้อเครื่องที่ไดรับการรับรองจาก FDA ก็ถือวาใชไดอยางปลอดภัย
5. ขอใดถูกตองตามหลัก “Fundamental principles of radiation protection”
ก. ทันตแพทยประมวลขอ มูลที่ไดจากการตรวจและซักประวัติแลวจึงตั ดสิน ใจวาผูป วยจําเปน ตองได รับ การ
ถายภาพรังสีหรือไม
ข. การตัดสินใจวาผูปวยควรไดรับการถายภาพรังสีหรือไม ขึ้นกับประโยชนที่ทันตแพทยจะไดรับ
ค. ควถายภาพรังสีปริทัศน (panoramic radiograph) ใหผูปวยทุกคนกอนที่ผูปวยจะไดรับการตรวจและซักประวัติ
ง. การเลือกใชเครื่องเอกซเรย และตัวรับภาพที่เหมาะสมไมถือเปนสวนหนึ่งของ Fundamental principles of
radiation protection
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