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2. Abstract
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3. Text
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- Introduction: indicates reasons or importances
of the research, objectives, scope of the study. Introduction
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of the contents in the article and original knowledge. It must
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- Materials and Methods: indicate details of
materials and methods used in the study for readers to be
able to repeat such as chemical product names, types of
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material samples, human participants and animal samples,
authors should indicate that the study was performed
according to the Experiment involving human or animal
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the ethic committees of each institute (*ethic number
is required).
- Results: Results are presentation of the discovery
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related to the objectives of the articles. The results can be
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illustrations etc. Avoid repeating the results both un tables
and in paragraph =. Emphasize inly important issues.
- Discussion: The topics to be discussed include
the objectives of the study, advantages and disadvantages
of materials and methods. However, the important points
to be especially considered are the experimental results
compared directly with the concerned experimental study.
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including the conclusion from the study. New suggestion
problems and informed in the discussion and indicate the
ways to make good use of the results.
- Conclusion: indicates the brief results and the
conclusion of the analysis.
- Acknowledge: indicates the institute or persons
helping the authors, especially on capital sources of
researches and numbers of research funds (if any).
- Conflicts of interest : for the transparency
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requires all authors to declare any competing commercial
interests in conjunction with the submitted work.
- Reference: include every concerned document
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lists n “Index Medicus” published annually of from the
website http://www.nlm.hih.gov
» Writing the References «
The references of both Thai and English articles
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- Authors
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- No author
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- Authors being writers
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- Books with authors for each separate chapter
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Sanders BJ, Handerson HZ, Avery DR. Pit and
fissure sealants; In: McDonald RE, Avery DR, editors.
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- Institutional authors
International Organization for Standardization.
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10th International Congress of EMG and Clinical Neuro
physiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam;
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- Conference paper
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Lang PN, Attstrom R, Loe H, editors. Proceedings of the
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Publishing; 1998. p. 25-49.
- Documents from scientific or technical reports
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1970. Series no.59.
Samples of reference from thesis
Muandmingsuk A. The adhesion of a composite
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Samples of reference from these articles are only
accepted in electronic format
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Rasperini G, Acunzo R, Limiroli E. Decision making
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- Online only article (without doi)
Abood S. Quality improvement initiative in nursing
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102(6) [cited 2002 Aug 12] Available from: http://nursingworld.
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Samples of references from patents/petty patents
- Patent
Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc.,
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Priprem A, inventor, Khon Kaen University.
Sunscreen gel and its manufacturing process. Thailand
petty patent TH1003001008. 2010 Sep 20.
» Preparation of the Review articles and Case reports «
Review articles and case reports should follow the
same format with separate pages for abstract, introduction,
discussion, conclusion, acknowledgement and references.
» The Editorial and Peer Review Process «
The submitted manuscript will be reviewed by
at least 2 qualified experts in the respective fields. In
general, this process takes around 4-8 weeks before the
author be noticed whether the submitted article is
accepted for publication, rejected, or subject to revision
before acceptance.
The author should realize the importance of
correct format manuscript, which would affect the duration
of the review process and the acceptance of the articles.
The Editorial office will not accept a submission i the
author has not supplied all parts of the manuscript as
outlined in this document.
» Copyright «
Upon acceptance, copyright of the manuscript
must be transferred to the Dental Association of Thailand.
PDF files of the articles are available at http://
www.jdat.org
The price of addition color printing is extra charged
10000 bath/article (vat included).
Note: Color printing of selected article is considered
by editorial board. (no extra charge)
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Abstract

This study aims to evaluate the effects of the addition of bioactive glasses (45S5, S53P4) and zinc oxide
fillers on the mechanical, physical, and antibacterial properties of resin composite. Resin composites incorporated
with various fillers (15wt% 45S5, 15wt% S53P4, and 1wt% ZnO) were produced. The mechanical properties (flexural
strength, flexural modulus, and fracture toughness), physical properties (water sorption, and water solubility), depth
of cure, and antibacterial property of these experimental composites were compared with a SiO2 composite and a
commercial Systemp onlay. Both 15wt% bioactive glass sample groups showed significantly lower flexural strength,
flexural modulus, and fracture toughness than the 1wt% ZnO and SiO2 groups. The incorporated 45S5 bioactive
glass composite had the highest water sorption. The Systemp onlay displayed the highest water solubility, while
the S53P4 bioactive glass group indicated a negative solubility. The depth of cure was deepest in the Systemp
onlay and the shallowest in the ZnO composite. All experimental composites did not demonstrate antibacterial
effects against Streptococcus mutans. The addition of 15wt% bioactive glasses negatively impacted the mechanical
properties, physical properties, and depth of cure of resin composite. None of the filler materials enhanced the
antibacterial properties of resin composites.
Keywords: 45S5 bioactive glass, Flexural strength, Fracture toughness, S53P4 bioactive glass, Zinc oxide
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Introduction
Visible light-cured composite is a recent development which is gaining popularity in the field of dentistry.
The goals of this innovation are to improve the mechanical,
antibacterial, and biocompatibility properties, which are
essential in various applications of dental work. Provisional
composite materials have evolved rather extensively with
advancements in their handling, controllable working time,1
addition of antimicrobial agents, and ease of placement
and removal in one piece.2
Resin composite with antibacterial properties has
been a subject of interest, with attempts to incorporate
various antibacterial agents in the material.3 One example
of such agents is triclosan which displays broad-spectrum
antimicrobial activity with a favourable safety profile.
Unfortunately, there has been some evidence suggesting
that triclosan is linked to hormonal disruption and an
increased risk of breast cancer.4
To address these concerns, researchers have
been looking into bioactive glass, which has widely been
studied and used in oral surgery as a bone replacement.
A couple of recent studies that investigated the addition
of bioactive glass in resin composite showed favourable
biocompatibility, stable mechanical properties, the ability
to inhibit bacterial growth, and the potential to promote
dentin remineralization.5,6
Besides bioactive glass, zinc oxide (ZnO) nanoparticles have also received much interest in multiple
fields of research. Materials incorporated with this metal
oxide have exhibited superior antibacterial and disinfecting
properties, which has led to them being widely used in
numerous kinds of medicines, temporary dental fillings,
and dental root canal sealants.7
For these promising reasons, it was decided
to produce experimental provisional resin composite
incorporated with bioactive glasses (45S5 and S53P4) and
ZnO nanoparticles. Hence, the purpose of this study was
to evaluate the influence of the addition of bioactive
glasses and zinc oxide in resin composite on its mechanical,
physical, and antibacterial properties, as compared to
silicate-filled composite and a commercially available
Systemp onlay material. Therefore, the null hypotheses
were no significant difference in mechanical, physical and
2

antibacterial properties among the experimental provisional
composites and commercial provisional composite.

Materials and Methods

Experimental resin composite preparation
The 45S5 bioactive glass (45% SiO2, 6% P2O5,
24.5% Na2O, 24.5% CaO) and the S53P4 bioactive glass
(53% SiO2, 4% P2O5, 23 Na2O, 20% CaO) were fabricated
by the National Metal and Materials Technology Center,
Thailand. The raw materials were mixed together according
to the specified ratio, melted in a covered Pt-10%Rh
crucible at 1450°C for two hours and then quenched in
cold water to produce frit. Fine bioactive glass powder
was produced by milling with a zirconia ball to achieve an
average particle size (D0.5) of 5.81 µm according to the
results of laser diffraction (Mastersizer 2000, Malvern
Instruments, UK).
A prepolymerized dimethacrylate was prepared
from a mixture of 98 wt% urethane dimethacrylate (UDMA)
and 2 wt% trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
(TPO). The resin monomer was placed in a polyethylene
mould (3x5x14 mm) and polymerized in a light furnace
(Lumamat 100, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)
for 60 seconds. The polymerized resin was then ball milled
in a high energy milling machine (Emax, Retsch, Haan,
Germany) and sieved to an average particle of 62.2 µm as
determined by laser diffraction (Mastersizer 2000, Malvern
Instruments, UK).
Four experimental light-curing composites were
produced, each consisting of a proportion of silicon dioxide
(SiO2) fillers (0.7µm silanized glass, Esstech, Essington, PA,
USA) to make up a total of 25 wt% of fillers as follows: 1)
15 wt% 45S5 bioactive glass (45S5), 2) 15 wt% S53P4
bioactive glass (S53P4), 3) 1 wt% ZnO nanoparticles (particle
size 40 nm), and 4) 25 wt% SiO2. The fillers were mixed
with 42 wt% of the prepolymerized dimethacrylate (UDMA).
The final resin matrix composed of UDMA and triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) in a 80:20 mixture,
TPO, a camphorquinone (CQ) photoinitiator, and ethyl
4-(dimethylamino)benzoate (EDMAB). The individual
composition of the experimental composites is shown
in Table 1.
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Table 1 Composition breakdown of the experimental resin composites and a commercially available resin (Systemp onlay) used
in this study
Compositiona
45S5
S53P4
ZnO
SiO2
Systemp onlay
BAG-45S5
BAG-S53P4
ZnO powder
SiO2
Highly dispersed SiO2, silanized
Prepolymerized dimethacrylate
UDMA
Polyester urethane dimethacrylate
TEGDMA
Ethyl triglycol methacrylate
CAS:39670-09-2
CQ
EDMAB
TPO
Catalysts, stabilizers and triclosan
Pigments

15
10
42
25.2
6.3
-

15
10
42
25.2
6.3
-

1
24
42
25.2
6.3
-

25
42
25.2
6.3
-

19.4
42.7
29.4
7.5

0.5
0.5
0.5
-

0.5
0.5
0.5
-

0.5
0.5
0.5
-

0.5
0.5
0.5
-

1.0
<0.1

Abbreviations: BAG-45S5, 45%SiO2, 6%P2O5, 24.5%Na2O, 24.5%CaO; BAG-S53P4, 53%SiO2, 4%P2O5, 23%Na2O, 20%CaO; ZnO, 40nm Zinc Oxide, CAS:
1314-13-2; SiO2, 0.7µm silanized glass filler, CAS:65997-17-3; UDMA, urethane dimethacrylate, CAS:72869-86-4; TEGDMA, triethylene glycoldimethacrylate, CAS:109-16-0; CQ, Camphorquinone, CAS:10373-78-1; EDMAB, ethyl 4-(dimethylamino)benzoate, CAS:10287-53-3; TPO, diphenyl (2,4,6trimethylbenzoyl)phosphine oxide, CAS:75980-60-8.

All monomers and photoinitiators were purchased
from Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany). The experimental
resin composite containing 25 wt% SiO2 filler as well as
a commercially available Systemp onlay composite (IvoclarVivadent, Schaan, Liechtenstein) were used as controls.
Flexural strength and flexural modulus
Ten samples were prepared for each group by
filling a bar-shaped polyethylene mould of the dimensions
2x2x25 mm with the material according to ISO 4049:2008
specifications,8 covered with a transparent celluloid strip,
compressed with a glass plate attached tightly to the
mould surface, and excess material was removed. The
specimens were light-cured for 20 seconds using a polywave
LED curing unit (Bluephase N; Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) set to high with an output of around 1100
mW/cm2, and followed by further polymerization in a
light furnace (Lumamat 100; Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) for 60 seconds. Finally, all specimens were
incubated in water at 37°C for one week, after which their

		

dimensions were verified using a digital caliper (Mitutoyo,
Tokyo, Japan).
Samples from each group were subjected to a
three-point bending test on a universal testing machine
(Model LF Plus; AMETEK Lloyd Instrument, Hampshire, UK),
with the distance between the supporting bars set at 20 mm
and a crosshead speed of 1 mm/min. The flexural strength
(FS) and flexural modulus (FM) were calculated according
to the following equations, where Fmax = ultimate force
(N), l = distance between support bars (mm), w = width of
the specimen (mm), h = height of the specimen (mm), Flin
= force in the linear part of the stress-strain curve (N)
and dlin = deflection at Flin (mm):
FM = Flinl3
FS = 3Fmaxl		
2wh2			4dlinwh3
Fracture toughness
Another set of ten samples of each material was
prepared in a similar manner to that described in the
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previous section, with different dimensions measuring
2x1.5x 16 mm. A mini-interfacial Fracture Toughness (miniiFT) notch was prepared in each sample using a 150 μm
ultra-thin diamond blade (M1DO8; Struers, Ballerup, Denmark)
at a feed speed of 0.015mm/s and a wheel speed of 1000
rpm water cooling under a stereo-microscope following
the protocol from an earlier study.9 The specimen was
transferred to the universal testing machine, with the
notch tip facing downwards in the test fixture. The miniiFT (KQvM) was carried out using a four-point bending test
setup with a crosshead speed of 0.05 mm/min.9 After
testing, all fractured specimens were evaluated by scanning
electron microscopy (SEM) and the dimensions of the mini-iFT
notch were measured (Image-Pro Plus, Media Cybernetics,
MD, USA). KQvM was then calculated according to the equations
as used in a previous study.9
Water sorption and solubility
For this section, seven samples of each group
were prepared in the 2x2x25 mm mould and polymerized in the same way as mentioned above. Instead of
immediate incubation in water, this group of samples
was first dry stored in a desiccator at 37°C for 24 hours,
and each sample was weighed until a constant mass (m1)
at an accuracy of ±0.1 mg was obtained. Next, the dried
samples were placed in distilled water at 37°C for seven
days, after which they were removed, air-dried, and weighed
to record their mass after saturation with water (m2). The
specimens were then placed in the desiccator again until
a final constant dry mass (m3) was reached.10
The volume (V) of each specimen was determined
as follows: V = length x height x width
Water sorption (WS) and water solubility (SL) in
3
μg/mm were calculated according to the equations below:
WS = m2 – m3
		
V
SL = m1 – m3
		
V
Depth of cure
The solvent dissolution technique was used for
testing the depth of cure of the composite samples. Six
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cylindrical specimens per group were prepared in a mould
of 5 mm diameter and 10 mm depth, light-cured for 20
seconds through a glass slide tightly attached on top of
the specimens, then immersed immediately in tetrahydrofuran (Ajax Finechem, Inc., Auckland, New Zealand) and
stored in the dark at 22ºC for 48 hours. After storage, the
specimen was dried and the maximum length of the remaining
material was measured using a digital caliper and divided
by two according to the ISO/DIS 4049 (2008) standard.8
Antibacterial property (Direct contact method)
The antibacterial property of the composite materials
against Streptococcus mutans, a cariogenic pathogen, were
tested at two different bacterial concentrations (1x105
CFU/ml and 1x107 CFU/ml), based on a previously reported
protocol11 with some modifications. Disc-shaped samples
of each group were prepared in a mould of 10 mm diameter
and 1 mm thickness. Both the top and bottom surfaces
were light-cured for 20 seconds using Bluephase N with
an output of around 1100 mW/cm2 and the samples were
then sterilized by ultraviolet light.
S. mutans UA159 strain was chosen and grown
in brain heart infusion (BHI) broth for 24 hours. 500 μl
of the bacterial suspension was transferred into 5 ml of
fresh BHI broth and incubated at 37°C, 5% CO2 until the
exponential phase of growth was reached (confirmed by
measuring optical density at 590nm; OD590nm=0.40).
This S. mutans suspension was diluted with BHI broth
to two concentrations of viable cells at 1x105 CFU/ml
and 1x107 CFU/ml.
Four disc samples from each group were placed
in a 24-well plate (Thermo Fisher Scientific, Jiangsu, China)
and 20 μl of the prepared bacterial suspension was added
to the surface of each specimen. The same amount of S.
mutans suspension was also placed in four blank wells
to act as the control. Besides, the disks covered with
sterilized BHI broth were included to test the sterilization.
To obtain a thin layer of bacteria on the disc
samples in order to ensure direct contact between the
bacterial cells and the tested surfaces, the suspensions
were evaporated by opening the 24-well plate and placing
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it in a laminar flow clean bench (NuAire, Inc., Plymouth, USA)
for one hour. Upon drying, 520 μl of BHI broth was added
to each well and gently mixed for ten minutes. After mixing,
20 μl of the solution from each well was transferred to
a new 24-well plate containing 480 μl of BHI broth per
well. These two 24-well plates, i.e. plates with and without
the specimens, were incubated at 37°C, 5% CO2 for 18 hours.
Lastly, the optical density at 590 nm (OD590nm) for each
well was measured using a microplate reader (BioTek
ELx800; BioTek Instruments, Inc., Vermont, US).
This entire procedure was independently performed
three times to obtain averaged data at OD590nm for each
experimental group.
Statistical analysis
All data was subjected to Shapiro-Wilk tests to
determine the normality of distribution and the Levene’s
test to assess the equality of variances. Flexural modulus,

water sorption, and depth of cure were analyzed by one-way
ANOVA and Tukey’s HSD test at a 95% confidence interval
(p<0.05), while Kruskal Wallis tests were run for the results
of water solubility, antibacterial property. These statistical
analyses were carried out using IBM SPSS for Windows,
version 18.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Measurements
of flexural strength and fracture toughness were evaluated
by Weibull distribution (with 95% confidence bounds
as calculated from R version 3.6.0 with WeibullR and
Weibulltools packages).

Results
Flexural strength, flexural modulus, and fracture toughness
The data regarding flexural strength, flexural
modulus, and fracture toughness are summarized in
Table 2.

Table 2 Flexural strength, flexural modulus and fracture toughness results
Material

Flexural strength
Characteristic
strength3

Flexural
modulus
(GPa)

1

Fracture toughness
β (m)

η2

Characteristic
strength3

β (m)

η

45S5

15.3

36.5

36.5(34.8-38.5)B

1.5 (0.1)b

5.9

1.6

1.6 (1.4-1.8)II

S53P4

12.0

35.8

35.8(33.7-38.3)B

1.5 (0.1)b

14.1

1.6

1.6 (1.5-1.7)II

ZnO

14.5

82.7

82.7(78.5-87.3)A

2.5 (0.2)a

26.2

2.5

2.5 (2.4-2.6)I

SiO2

12.4

85.6

85.6(80.6-91.2)A

2.2 (0.3)a

7.0

2.8

2.8 (2.5-3.1)I

Systemp onlay

5.9

11.7

11.7(10.3-13.3)C

0.1 (0.01)c

-

-

-

1

2

Different letters indicate statistical differences within a column (p<0.05).
1 Beta, shape, slope or modulus of Weibull parameter.
2 Eta, Characteristic life or scale of Weibull parameter.
3 95% confidence interval at Characteristic strength (=63.2% unreliability)

The results of all three tests showed similar trends,
where the measurements were significantly higher in the
SiO2 and the ZnO groups compared to both bioactive glass
composites 45S5 and S53P4, while the commercial Systemp
onlay had the lowest readings (p<0.001). However, the
mini-iFT of the Systemp onlay could not be evaluated

		

as the specimen did not break under testing. The images
from the SEM failure analysis of the representative mini-iFT
specimens are presented in Fig. 1.
Water sorption, water solubility, and depth of cure
The measurements of water sorption, water
solubility, and depth of cure are shown in Table 3.
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Figure 1 SEM surface analysis of mini-interfacial fracture toughness specimens
Table 3 Values of water sorption, water solubility and depth of cure of the tested materials
Material

Water sorption
(μg/mm3)

Water solubility
(μg/mm3)

Depth of cure
(mm)

45S5

63.2 (2.5)A

5.5 (1.7)a,b

3.0 (0.2)II,III

S53P4

56.5 (3.3)B

-10.1 (0.9)c

3.2 (0.3)II

ZnO

20.1 (1.1)C

2.1 (0.8)a,b,c

2.7 (0.2)III

SiO2

20.8 (1.5)C

0.5 (0.7)b,c

3.9 (0.3)I

Systemp onlay

20.4 (1.7)C

27.9 (2.8)a

4.4 (0.5)I

Different letters indicate statistical differences within a column (p<0.05)

The highest water sorption was seen in the 45S5
bioactive glass group (63.2±2.5 μg/mm3), which was significantly
higher than the S53P4 bioactive glass, the SiO2, the Systemp
onlay, and the ZnO composite in decreasing order, but the
latter three composites did not differ significantly between
each other.
The highest water solubility was displayed by the
Systemp onlay (27.9±2.8 μg/mm3), while the lowest was
found in the the S53P4 bioactive glass group which recorded
negative water solubility values (-10.1±0.9 μg/mm3).
Measurements of the depth of cure decreased
starting from the Systemp onlay (4.4±0.5 mm), followed
by the SiO2 (3.9±0.3 mm), the S53P4 bioactive glass (3.2±
0.3 mm), the 45S5 bioactive glass (3.0±0.2 mm), and finally
the ZnO (2.7±0.2 mm), though the differences between
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the first two groups and the last two groups were not
statistically significant.
Antibacterial properties
The concentration of bacterial cells in suspension
was assessed by measurements of optical density. Growth of
S. mutans in BHI broth after direct contact with the specimens
would produce a cloudy appearance in the medium. Hence
the absorbance value of each liquid medium at 590 nm
would indicate the bacterial turbidity around each sample.
The optical density data are presented in Table 4.
For both bacterial concentrations of 105 CFU/ml and 107
CFU/ml, although the readings in all tested groups were
lower than the control, no statistically significant difference
was observed between them (p>0.05), regardless of whether
the samples were present or not.
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Table 4 Optical density readings (at 590 nm) of composite materials after incubation with S. mutans at 105 CFU/ml and 107 CFU/ml
Material

Optical density (OD590nm)
S. mutans 105 CFU/ml.

S. mutans 107 CFU/ml.

Presence
of tested materials

Absence
of tested materials

Presence
of tested materials

Absence
of tested materials

45S5

0.25 ± 0.02 (0.25)

0.25 ± 0.03 (0.26)

0.30 ± 0.01 (0.29)

0.30 ± 0.02 (0.30)

S53P4

0.25 ± 0.01 (0.25)

0.25 ± 0.01 (0.25)

0.29 ± 0.01 (0.29)

0.30 ± 0.01 (0.30)

ZnO

0.25 ± 0.01 (0.25)

0.25 ± 0.01 (0.25)

0.29 ± 0.01 (0.30)

0.30 ± 0.01 (0.30)

SiO2

0.27 ± 0.02 (0.26)

0.26 ± 0.01 (0.26)

0.30 ± 0.02 (0.30)

0.30 ± 0.03 (0.29)

Systemp onlay

0.27 ± 0.01 (0.28)

0.27 ± 0.01 (0.27)

0.30 ± 0.01 (0.30)

0.31 ± 0.02 (0.31)

Control

0.30 ± 0.02 (0.30)

0.29 ± 0.03 (0.30)

0.31 ± 0.01 (0.31)

0.32 ± 0.003 (0.32)

mean ± SD (median)

Discussion

This study was carried out to compare the mechanical,
physical, and antibacterial properties between provisional
composites incorporated with three types of experimental
fillers (45S5, S53P4, and zinc oxide nanoparticles) with a SiO2
composite and a commercial composite Systemp Onlay.
The results showed significant differences in terms of flexural
strength, flexural modulus, water sorption, water solubility,
and depth of cure between the groups. Therefore, all null
hypotheses were rejected except for antibacterial properties.
The SiO2 and the ZnO composites showed equally
superior flexural strength, flexural modulus, and fracture
toughness than the 45S5 and the S53P4 composites, with
the Systemp onlay displaying the lowest values. (Table 2)
Flexural strength and flexural modulus do not seem to
be influenced by increasing concentrations of ZnO fillers
(particle size 20 nm) at 0-5 wt%,12 which would explain the
insignificant differences in these properties between the
SiO2 and the ZnO samples.
The addition of bioactive glass fillers appeared to
reduce the flexural strength of the composite material.
These results are in accordance with previous studies that
found a negative linear correlation between the amount of
bioactive glass fillers with the flexural strength and modulus.13, 14
Par et al reported that the flexural strength and modulus
decreased when the amount of bioactive glass fillers (particle

		

size 4-13 µm) was increased from 5 to 40 wt%.13 In contrast,
another study showed that the flexural strength and fracture
toughness were unaffected by increasing concentrations of
bioactive glass (particle size 0.04-3.0 µm) by up to 15 wt%.5
These conflicting observations could be due to the different
manufacturing process and particle size of the bioactive
glass fillers.15, 16 This study utilized a melt-quenching process
to produce bioactive glass particles of 5.81 µm in diameter.
Nevertheless, the previous studies investigated the experimental composite containing a high concentration
of SiO2,5,13 while the present study investigated a provisional
composite containing only 25 wt% of filler, including 10 wt%
of SiO2 with 15 wt% of bioactive glass. Thus, the low concentration of SiO2 filler incorporated with bioactive glasses
could lead to lower mechanical properties (flexural strength,
flexural modulus and fracture toughness).
The lowest values of flexural strength and flexural
modulus were displayed by the commercially available
Systemp onlay. Interestingly, the fracture toughness could
not be recorded as the specimen was bendable and did
not break under the test conditions. The fracture toughness
test is representative of indentation-induced cracking to
characterize the toughness of brittle materials.17
To interpret these results, the composition of
resin composites should be analyzed. Resin composites
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are made up of a diverse range of components which function
as monomers, initiators, and fillers. In general, a resin composite
with higher filler volume results in higher flexural strength
and flexural modulus values,18 the exception being for
bioactive glass fillers as previously mentioned. The filler
composition in the Systemp onlay is lower than in the other
experimental composites, at 19.4% and 25% respectively.
According to the manufacturer, the Systemp onlay
is composed of a dimethacrylate monomer (polyester
urethane dimethacrylate) and a monomethacrylate monomer
(monofunctional ethyl triglycol methacrylate) but the
experimental composites consisted of two dimethacrylate
monomers (urethane dimethacrylate and triethylene glycol
dimethacrylate) instead. Dimethacrylates differ structurally
from monomethacrylates, where the former is made up
of cross-linked molecules while the latter is a linear structure.19
These differences give the Systemp onlay its unique characteristics of being a highly flexible material.
The types and concentrations of initiators in resin
composites can also affect their mechanical properties.
The Systemp onlay is comprised of 1 wt% of initiators which
included a catalyst, a stabilizer, and triclosan. This study
chose to use 1.5 wt% of a different variety of initiators (CQ,
Lucirin TPO, and EDMAB) in the experimental composites
in order to enhance the initial polymerization process.
This increased polymerization could have contributed
further to the improved mechanical properties in the
experimental group.20
Water sorption and solubility of resin composites
refer to the uptake of water by the material and thedissolution
of the material components respectively.21 Various factors
that could affect these properties include the filler content
(type, content, concentration, particle size, nature), coupling
agent, monomer hydrophobicity and hydrophilicity, solvent
type, and polymerization mechanism.22,23
Water sorption was significantly higher in the
sample of bioactive glass composites compared to the
other groups. The results are similar to a previous study
that showed increasing water sorption with increasing
concentrations of bioactive glass fillers.24 It can be concluded
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that this could be due to the highly hydrophilic bioactive
glass fillers as compared to SiO2.24
Conversely, water solubility was significantly
higher in the Systemp onlay than in the other composites.
This could be related to the extent of polymerization as
previously discussed. A lower degree of polymerization
could lead to a greater amount of leachable monomer
components25 or to more unreacted functional groups
suspended from the network.26 For the S53P4 composite
group, a negative water solubility value was recorded.
Though this negative value suggests that the water content
was not completely removed during the dry storage period,
it cannot be concluded that no components eluted from
the material either. A plausible explanation would be that
the glass particles and ions in the composite material
participated in silica gel formation, which often occurs in
glass ionomer-based27, 28 and bioactive glass materials.29
Even though these mechanisms should theoretically
also occur in the other bioactive glass group of 45S5, a
negative water solubility value similar to that of S53P4
was not shown in 45S5. This could simply be due to the
higher solubility of the 45S5 particles,30 or that when water
was absorbed by the highly hydrophobic composite, part
of the water was bound and entrapped in the resin network.31
The parameters that can influence the depth of
cure of resin composite are chemical composition (filler
and monomer), curing intensity, and curing time.32 In the
present study, standardized monomers, curing intensity,
and curing time were used, while only the fillers varied.
The filler and monomer compositions are associated
with the opacity of the material, which consequently
affects its refractive index. A mismatched refractive index
between the filler and resin monomer would promote
light scattering at the filler-resin interface.33 The more
well-matched the refractive index between the filler and
resin monomer, the higher the translucency and light
transmittance of the composite material.34 To illustrate
this point, the material refractive indexes of the composite
material components in this study are: TEGDMA (1.461),
UDMA (1.485), silanized SiO2 (1.553), and ZnO powder
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(1.989).35 As it was found that the depth of cure was highest
in the Systemp onlay and SiO2 composite groups, this
would suggest that the components of the commercial
material are of well-matching refractive indices. The groups
with bioactive glasses displayed lower curing depths compared
to SiO2, which is in agreement with previous studies.36 The
shallowest depth of cure was seen in the ZnO composite
and this can be related to the large difference in the refractive
indices between ZnO and the resin monomer as was also
noted by other researchers.12,35,37
Regarding the antibacterial property testing
against S. mutans at 105CFU/ml and 107CFU/ml in this
study, though the optical density readings which indicate
bacterial growth were lower in the experimental composites
compared to the control, they did not reach statistical
significance. Bacterial growth was also similar in the presence
or absence of the composite samples. (Table 4) Thus, it
would seem that the addition of bioactive glasses or ZnO
fillers to the resin composite has no effect on its antibacterial
properties against S. mutans. However, many studies have
shown that ZnO has an inhibitory effect on oral bacteria.38,39
For example, Hojati et al reported that their flowable
composite samples containing 1 wt% ZnO resulted in
reduced colony-forming units of S. mutans while 4 wt%
ZnO successfully inhibited bacterial growth completely.12
The possible reasons behind the contrasting results of this
study should be explored.
Antibacterial behaviour of resin composites
depends on their degradation and ion release. Silver-doped
bioactive glass experiments suggest that composite materials
containing 2.1 wt% Ag2O (2.1wt%) exhibited antibacterial
properties due to the release of silver ions and did not
depend on changes in pH.3
The commercial Systemp onlay contains triclosan
which is intended to reduce bacterial adhesion on the
surface of the material. Again, other authors have validated
this property. Using the direct contact method, Slutzky
et al demonstrated a significant inhibitory effect of Systemp
onlay against S. mutans growth in suspension even after
ageing the material for seven days.40 It can only be deduced

		

that there were dissimilarities in the methodology regarding
the bacterial preparation and result measurement that
caused this data to not be in accordance with other studies.
In summary, the addition of bioactive glasses or
ZnO filler particles might negatively impact the mechanical
and physical properties and not have a positive improvement
on the antibacterial properties of resin composite. Therefore,
this experimental provisional composite still needs to
be improved for achieving an antibacterial property.

Conclusion

1) Resin composite incorporated with 15wt % bioactive
glasses (45S5, S53P4) had significantly reduced mechanical
properties, physical properties, and depth of cure.
2) The addition of 1 wt% ZnO in the resin composite
did not improve its mechanical and physical properties
but significantly decreased the depth of cure.
3) All experimental composites and the commercial
Systemp onlay did not display antibacterial properties
towards S. mutans.
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Abstract

The purpose of this study was to compare the remineralizing ability of resin-modified glass ionomer cement
(RMGIC) and resin-modified calcium silicate cement (RMCSC). Twenty-four permanent molars were cut at the middle
third of the occlusal surface and prepared to obtain class I cavity. The class I cavity was divided into three areas for
the microhardness test; control area, demineralized area and remineralized area. Nail varnish was coated externally,
surrounding the tooth surface and 1/3 of the cavity for the control area. The specimens were subjected to a pH-cycling
model, and nail varnish coated another 1/3 of the cavity for the demineralized area. All the specimens were divided
into two groups (n=12): RMGIC group and RMCSC group. Each cavity was filled with tested material according to the
group. All specimens were immersed in deionized water at 37°C for 30 days. All specimens were embedded in acrylic
resin and cut mesiodistally into halves. Knoop microhardness test was performed on each tested area at 20, 40, 60,
100, 150 and 200 µm from restoration margin. Three indentations were made for each level, 100 µm apart. The difference
of average knoop microhardness value on each area was calculated. The pair t-test was used to compare the depth of
remineralization of each material. The independent t-test was used to compare the remineralization effect between
two materials. The significant level was set at p<0.05. The result showed that the depth of remineralization between
two materials was not different. The change in microhardness value after remineralization of the RMCSC group was
lower than the RMGIC group. From the results of this study, RMGIC seems to be more effective in remineralization
than RMCSC.
Keywords: Demineralized dentin, Knoop microhardness, Resin-modified calcium silicate cement, Resin-modified
glass ionomer cement
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Introduction

Resin-based composite (RBC) has been used as a
popular restorative material because it can mimic natural
tooth color and adhere to tooth structure using dental

12

adhesive. Secondary caries is one of the most common
failures of RBC restoration.1-3 The setting reaction of RBC
is a polymerization reaction causing volumetric shrinkage
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of the RBC resulting in stress between restoration and
tooth cavity. If shrinkage stress overcomes bond strength,
a microgap between the cavity wall and the restoration
occurs. Cariogenic bacteria can penetrate underneath
the restoration and cause secondary caries.4 Therefore,
using a remineralizing cavity liner may be beneficial for
demineralized dentin.
Resin-modified glass ionomer cement (RMGIC)
has been used as a cavity liner for a long time. This material
can adhere to tooth structures via both a chemical bond
and micromechanical retention.5 Fluoride release is an
advantage of glass ionomer cement. It is sustainable for a
very long period.6 Fluoride ions can penetrate demineralized
tooth structure and substitute the hydroxyl group resulting
in fluorapatite which is less soluble and more caries resistant
than hydroxyapatite.7 There are several studies proving
that the hardness of demineralized dentin adjacent to
RMGIC increased.8-10
Recently, a new type of cavity liner is resin-modified
calcium silicate cement (RMCSC). This material was launched
to the market in 2011.11 Calcium silicate is a bioactive material,
which can induce apatite crystal formation and thus promote
remineralization.12 The prototype of calcium silicate cement
is mineral trioxide aggregate (MTA) which is used in endodontic
treatment.13 However, some of the drawbacks of MTA
include a long setting time, risk of tooth discoloration, and
a difficult handling characteristic.14 A later generation of
calcium silicate is BiodentineTM (Septodont, Saint Maurdes-Fossés, France) which improved to a shorter setting
time, handling and mechanical properties compared with
MTA.15 However, BiodentineTM is weak at the initial setting.
In the case of RBC as a definite restoration, the placement
of RBC must be delayed for at least two weeks in order
to wait for the maturation stage of BiodentineTM which
can resist the contraction force of RBC.16-18 To overcome
the limitations of hydraulic calcium silicate cement,
RMCSC was introduced. This material is able to release
calcium ions resulting in remineralization.19 The aim of
this study was to compare the remineralizing ability of
RMGIC and RMCSC.

		

Materials and Methods

The study protocol was approved by the Human
Research Ethics Committee of the Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University (HREC-DCU 2019-031). Twentyfour sound extracted human molars were used. They
were stored in 0.1% thymol solution for no longer than
two months before use. The teeth were inspected with a
stereo microscope (Stereo microscope SZ 61, Olympus,
Japan) at 10x magnification. The exclusion criteria were
as follows: teeth with carious lesions, restorations, crack
lines or other pathology. Each tooth was cut at the middle
third of the crown using a slow speed sectioning machine
(Isomet precision saw, Buehler, USA) under water coolant.
Class I cavity was prepared with cylindrical diamond burs
(Jota, Rüthi/SG, Switzerland) size 1 mm. The cavity was 2 mm
in depth, 6 mm in length and 4 mm in width. The dimension
of the cavity was checked with a digital vernier caliper
(Mitutoyo, Japan). After five cavities, the burs were replaced
with new ones. After cavity preparation, teeth were ultrasonicated in distilled water (Branson5210, BRANSONIC,
Germany) for five minutes. The teeth were then inspected
with a stereomicroscope (Stereo microscope SZ 61, Olympus,
Japan) at 10x magnification to check whether there was
any pulpal exposure. The specimen was excluded from
experiment if any pulpal exposure was detected.
The cavity was divided into three areas for the
microhardness test; control area, demineralized area and
remineralized area as shown in Figure 1. To protect the
external surface and surrounding wall of cavity and control
area, two layers of nail varnish (Revlon, USA) were coated
without contact to the demineralized and remineralized
areas. After the nail varnish was dry, all specimens were
immersed in 10 ml demineralizing solution (2.2 mM CaCl2,
2.2 mM NaH2PO4 and 50 mM acetic acid, pH 4.8) for 8
hours and 10 ml remineralizing solution (1.5 mM CaCl2, 0.9
mM NaH2PO4 and 0.15 mM KCL, pH 7.0) for 16 hours. This
procedure was repeated for 14 cycles at room temperature.20
Demineralizing and remineralizing solutions were prepared
by the Department of Biochemistry, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University.
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Figure 1 Diagram of the prepared cavity with three divided area

After completion of the pH cycling procedure,
all specimens were coated with two layers of nail varnish
on the demineralized area, and all specimens were randomized
into two groups (n=12): Group A, cavities were filled with
RMGIC (GC Fuji ll LC® Capsule; GC Corp., Tokyo, Japan)
and Group B, cavities were filled with RMCSC (Theracal
LC®; Bisco Inc., Schaumburg, IL, USA). The compositions of

materials were shown in Table 1. For Group A, the cavities
were treated with dentin conditioner for 10 seconds, rinsed
with water and gently air dried without desiccation. RMGIC
was manipulated according to the manufacturer’s instructions,
immediately filled the cavities and light cured for 20 seconds
using a light curing unit (Elipar TriLight, 3M ESPE, USA). Then
the restorations were coated with petroleum jelly. For
Group B, the cavities were rinsed with deionized water,
a cotton pellet gently absorbed the excess water and
material was immediately injected into the cavity by a
layering technique. Each layer did not exceed 1 mm. The
material was light cured for 20 seconds for each layer.
After the filling procedure was done, all specimens were
immersed in deionized water at 37 °C for 30 days. Deionized
water was renewed every seven days.

Table 1 Material composition21 22
Materials

Manufacturers

Compositions

GC Fuji ll LC Capsule
(RMGIC)

GC Corp.,
Tokyo, Japan

Powder: 100% Fluoro aluminosilicate
Liquid: 25% distilled water, 24% polyacrylic acid,
6% tartaric acid, 35% 2-hydroxyethyl methacrylate,
0.10% camphorquinone (by weight)

1901161

Theracal LC®
(RMCSC)

Bisco Inc.;
Schaumburg, IL, USA

44% Portland cement (type III), 7% fumed silica,
3% barium sulfate, 3% bismuth oxide, 43% resins
and initiator (by weight)

1900001041

Dentin conditioner

GC Corp.,
Tokyo, Japan

77% Distilled water, 20% polyacrylic acid, 3% aluminum
chloride hydrate

®

All specimens were embedded in acrylic resin
using a silicone mold, and sectioned mesio-distally into
halves using a slow-speed sectioning machine under water
coolant. The cut surfaces were polished with silicon carbide
paper #800, 1000 and 1200, respectively using a polishing
machine (NANO 2000, Pace Technologies, USA). Knoop
microhardness test was determined using a force load 10 g
for ten seconds on three areas: control area, demineralized
area and remineralized area as shown in Figure 2. Indentations
were performed in each specimen at 20, 40, 60, 100, 150
and 200 µm from the restoration margin. Three indentations
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Batch numbers

1812111

were made at each level, 100 µm apart, to calculate average
Knoop microhardness numbers (KHN) at each level.

Figure 2 Area of Knoop microhardness indentation
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Collected data were analyzed using the software
SPSS version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Normality
of data was examined by the Shapiro-Wilk test and the
equality of variances was tested by the Levene’s test. The
paired t-test was used to compare statistically significant
differences of average KHN at each level according to the
type of materials. To compare the remineralizing ability
between materials, the ‘differences’ of average KHN
(∆KHN) on the remineralized and demineralized areas at
each level were calculated and the independent t-test
was used. The significant level was set at p<0.05.

Results

The Shapiro-Wilk test showed data was normally
distributed (p>0.05). The results are summarized in
Tables 2 and 3. Table 2 showed that the average KHN
increased along with the increased distances. Table 3
showed that the ∆KHN [Remin-Demin] of the RMGIC
group were higher than the RMCSC group at all distances
tested. ∆KHN [Remin-Control] and ∆KHN [DeminControl] in two groups were negative at all distances
tested.

Table 2 Mean ± SD of KHN of tested materials at 6 distances from restoration margin
Distance from
restoration
margin (µm)

RMGIC

RMCSC

Control area

Demineralized
area

Remineralized
area

Control area

Demineralized
area

Remineralized
area

20

53.63 ± 5.75a

11.56 ± 3.37b

15.50 ± 3.51c

56.04 ± 7.20a

10.63 ± 2.31b

12.86 ± 2.63c

40

56.79 ± 5.14a

13.93 ± 4.50b

19.42 ± 3.88c

57.96 ± 7.00a

14.19 ± 3.01b

15.14 ± 1.87c

60

57.90 ± 6.25a

15.97 ± 4.39b

22.03 ± 4.29c

58.32 ± 6.75a

17.31 ± 3.47b

18.83 ± 3.78c

100

58.64 ± 7.05a

24.15 ± 5.02b

28.58 ± 5.02c

59.92 ± 8.63a

31.99 ± 10.46b

33.83 ± 11.77c

150

59.26 ± 6.91a

30.46 ± 4.39b

36.40 ± 4.17c

60.27 ± 7.97a

40.69 ± 10.83b

42.45 ± 11.29b

200

61.74 ± 7.08a

35.82 ± 3.87b

43.68 ± 6.38c

60.49 ± 7.94a

46.00 ± 12.20b

49.26 ± 13.83c

Within the same row, a different letter indicates statistically significant difference (p<0.05)

Table 3 Mean ± SD of ∆KHN of tested materials at 6 distances from restoration margin
Distance from
restoration
margin (µm)

Remin – Demin

Remin – Control

RMGIC

RMCSC

RMGIC

RMCSC

RMGIC

RMCSC

20

3.94 ± 2.75a

2.23 ± 1.32a

-38.14 ± 7.46a

-43.19 ± 8.06a

-42.07 ± 6.85a

-45.41 ± 8.20a

40

6.05 ± 3.82a

0.94 ± 1.49b

-36.81 ± 8.09a

-42.83 ± 7.72a

-42.86 ± 8.17a

-43.77 ± 8.37a

60

7.23 ± 5.77a

1.52 ± 1.94b

-34.86 ± 9.20a

-39.49 ± 8.20a

-42.09 ± 6.93a

-41.01 ± 8.04a

100

4.43 ± 3.41a

1.83 ± 2.80a

-30.06 ± 7.71a

-26.09 ± 12.83a

-34.49 ± 9.35a

-27.93 ± 12.44a

150

5.94 ± 4.80a

1.76 ± 3.12b

-22.85 ± 6.84a

-17.82 ± 12.32a

-28.80 ± 9.31a

-19.58 ± 12.09b

200

7.86 ± 5.74a

3.26 ± 4.13b

-18.06 ± 9.16a

-11.23 ± 13.38a

-25.92 ± 9.87a

-14.49 ± 11.75b

Within the same row, different letters indicate statistically significant differences (p<0.05)

Discussion

Various studies have used different methods to
evaluate remineralization effects. Microhardness test is
commonly used for evaluating remineralization of enamel

		

Demin - Control

and dentin. There is a correlation between mineral loss
and microhardness value; a microhardness test can detect
the mineral change in the enamel or the dentin structure.23,24
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RMGIC has succeeded in dentin remineralization
of demineralized dentin. The present study showed that
there was an increase of microhardness value on the
remineralized area compared with the demineralized
area at every distance from the restoration margin. This
finding corresponds to previous studies.9,25,26 This could
be explained by the fluoride releasing materials which
promote remineralization and inhibit demineralization.7
Fluoride is one of the components in the powder of GIC.
When polyacrylic acid from a liquid component reacts
with glass particles, ions are released. The cations (Ca2+,
Al3+ ions) form cross-linking polyacrylic salt. Fluoride ions
do not react and remain in matrix, subsequently leaching
out to the environment.27 Fluoride ions penetrate the
dentin and form fluoridated carbonate apatite, which is
less soluble than carbonate apatite.28 The RMGIC used
in this study is a restorative type which is more viscous
than the liner type. The flowable consistency of the liner
type allows for better adaptation to the cavity.29 However,
the present study intended to compare the remineralizing
effect between the two materials, the accurate powder/
liquid ratio is a more considerable issue.
RMCSC has been indicated as a light-curable MTA
19
cement. Portland cement type III is an active composition
of RMCSC. The material does not contain water; therefore
the material must be placed on moist dentin to allow
for a hydration reaction. When the material is in a moist
environment which contains phosphate ions, the hydration
reaction occurs and subsequently releases calcium ions.19,30,31
The amount of calcium ions in demineralized dentin is
less than remineralized dentin when contacted to RMCSC.32
This proved that RMCSC has a remineralizing effect. The
present study showed that the ∆KHN [Remin-Demin] was
positive at every distance from the restoration margin.
However, the ∆KHN [Remin-Demin] value of the RMCSC
group was less than the RMGIC group. This suggested
that RMGIC could remineralize the demineralized dentin
better than RMCSC. Table 2 showed that there were
statistical differences of average KHN of demineralized and
remineralized dentin in every distance of both materials
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except for the RMCSC group at 150 µm, which suggested
that the depth of remineralization of both materials was
200 µm or more. The average KHN of control and the
demineralized area were statistically significant different
at every distance of both materials. This can be assumed
that the demineralizing depth reached 200 µm. The present
study used a pH cycling model as an artificial dentin caries
induction method.20 The formula of solution and protocol
used in the present study followed Marquezan et al. The
authors proved that microhardness of artificial dentin caries
induced by a pH cycling model is close to the microhardness
of caries-affected dentin and the depth of demineralization
was 200 µm.20
Both tested materials have a remineralization
ability by ion-releasing method. The factor affecting ionreleasing of materials is the composition of two materials.
The RMGIC used in this study comprises of 2-HEMA, which
is hydrophilic resin, 35% by weight, whereas RMCSC is
composed of resin 43% by weight.33 However, TheraCal LC
is composed of 10-30 % resin matrix, which mainly consists
of polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA), and
30-50 % Portland cement which is a calcium ion releasing
component.34 The high resin matrix content of TheraCal
LC may limit the ion penetration to surrounding environment.31
According to the results shown in Table 3, both
tested materials were not able to remineralize the dentin
to the same hardness of the control area in every distance.
The present study only compared the remineralizing ability
between fluoride and calcium ion-releasing material,
however the combined effect of the two materials in
remineralization is recommended for future study.

Conclusion
Though there are limitations to this study, RMGIC
seems to be more effective in remineralization than RMCSC.
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effect of a desensitizing toothpaste, containing calcium
sodium phosphosilicate, on the microtensile bond strength of adhesive systems treated with dentine. Fifty-two
human third molars were embedded into acrylic resin, and cut to expose a flat dentin surface. The specimens were
randomly divided into two groups, 1) no brushing, and 2) brushing with Sensodyne Repair & Protect (GSK, London,
UK) for 10,000 cycles with a V-8 cross brushing machine (Sabri Dental Enterprise, Inc., USA). Subsequently, both
groups were divided into three groups for resin composite build-up using different adhesive agents: OptiBond FL®
(Kerr, Orange, CA, USA), Clearfil SE Bond® (Kuraray Medical Inc, Japan), and Single Bond Universal® (3M ESPE, USA).
All samples were subsequently sectioned to obtain microtensile test specimen, after which the sectioned sticks
in the same tooth were divided into two subgroups: 1) microtensile bond strength test, and 2) thermocycling for
10,000 cycles, followed by microtensile bond strength test. Two-way ANOVA revealed that the μTBS values of each
adhesive system was not significantly affected by brushing with desensitizing toothpaste containing calcium sodium
phosphosilicate. After brushing with desensitizing toothpaste containing calcium sodium phosphosilicate, OptiBond
FL® had the highest μTBS value. Clearfil SE bond® showed no significantly different immediate μTBS value compared
to Single Bond Universal®, but showed a significantly higher μTBS value than Single Bond Universal® after 10,000-cycle
thermocycling. In addition, 10,000-cycle thermocycling significantly decreased the μTBS value of Single Bond Universal®
after brushing. In conclusion, desensitizing toothpaste containing calcium sodium phosphosilicate had no effect on
OptiBond FL® or Clearfil SE bond®, either for immediate μTBS or after 10,000-cycle thermocycling. Meanwhile, Single
Bond universal® adhesive showed decreased μTBS after 10,000-cycle thermocycling.
Keywords: Bonding agents, Calcium sodium phosphosilicate, Desensitizing, toothpaste, Microtensile bond strength,
Thermocycling
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Introduction

Tooth hypersensitivity is characterized by short
sharp pain arising from exposed dentin in response to
stimuli that can be thermal, evaporative, tactile, osmotic or
chemical1,2. It is usually found in a tooth where underlying
dentin has been exposed.3,4 Using desensitizing toothpaste
is one of the treatments for tooth hypersensitivity. The
advantage of using desensitizing toothpastes is that they
are immediately available for treatment when compared
to agents applied by a professional.5 Their function is either
to block pulp nerve response or occlude opened dentine
tubules.6,7 To block the nerve, some products contained
potassium salts, which are thought to diffuse inside the
dentinal tubules and lower the excitability of pulpal nerve
fibers.8 Occlusive therapies for the treatment of dentinal
hypersensitivity are frequently used. It was believed that
sealing dentinal surface subsided movement of fluid inside
the tubules and reduced the sensitivity.5 Strontium salt
provided layers of deposited small particles to block
the opened dentinal tubules.9 However, several clinical
trials failed to demonstrate the superior efficacy of strontiumbased formulations containing silica over that of conventional
fluoridated toothpaste.10,11 A study reported that argininecalcium carbonate desensitizing paste provided complete
occlusion of open dentinal tubules.12 There were also in
vitro and clinical studies showing that arginine-calcium
carbonate toothpastes reduced sensitivity.6,12,13 Recently, a
component of calcium sodium phosphosilicate has been
introduced. It has been used as a component in dentifrice
to provide relief from dentine hypersensitivity. Several
studies have shown that dentifrice containing calcium
sodium phosphosilicate formed a deposit over dentine
and in the tubules. When calcium sodium phosphosilicate
was exposed to saliva, calcium and phosphate ions were
released from particles, the pH was increased to facilitate
the precipitation of calcium and phosphate from the
particles and from saliva to form a calcium phosphate layer
on tooth surfaces, or into tubules. This layers crystalized
into hydroxycarbonate apatite-like deposits, which were

		

chemically and structurally similar to minerals found in
a tooth.14,15 The study demonstrated that a deposition of
calcium sodium phosphosilicate on dentine was more
acid-resistant and showed better dentinal tubule occlusion
and retention than the application of arginine-containing
toothpaste.16 However, topical desensitizing agent had
a temporary effect on occluding the dentinal tubule. If
sensitivity persisted or the lesion became more extensive,
stronger and more adhesive materials were preferred for
longer-lasting desensitization.17 When extended to consider
restorative strategies, resin-based composite restoration
has been preferred based on its excellent esthetic properties
and good clinical performance in studies one year or more
in duration.3,18 A study showed that using dentifrice was
significantly less effective in reducing sensitivity than
sealants and the restorative treatment, either in clinical
or reported patients.3 When long-term desensitization
using toothpaste fails as the tooth surface loss becomes
extensive, definitive restoration of the hypersensitive area
using resin composite may be needed. Previous studies
showed that the use of desensitizing toothpaste resulted
in occlusion of the dentinal tubules, which might affect
the bonding performance of subsequent restoration.18,19
A study found that the microtensile bond strength of
adhesive to dentin specimens treated with arginine or
strontium acetate desensitizing toothpaste was significantly
lower than that of regular toothpaste when using a threestep etch-and-rinse and a self-etch bonding agent.19 On
the other hand, another study showed that prolonged
use of desensitizing toothpaste containing 8% arginine/
calcium carbonate, 8% strontium acetate and 5% calcium
sodium phosphosilicate did not influence the bond
strength of a self-etching adhesive system to dentin.20
Even though there have been studies concerning the
effect of desensitizing toothpaste on dental adhesives,
very few studies have focused on the effect of calcium
sodium phosphosilicate. Therefore, the objective of
this study was to evaluate the effect of desensitizing
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toothpaste containing calcium sodium phosphosilicate
on microtensile bond strengths of adhesive systems
treated to dentin.

Materials and Methods

This study was approved by the ethical committee
of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand
(approval number: HREC-DCU 2019-041).
Dentin samples were prepared from 52 permanent third molar teeth extracted with informed consent
stored in a 0.1% thymol solution at 4°c and used within
three months of extraction. Teeth were carefully inspected
using a stereomicroscope (ML 9300; Meiji Techno Co. Ltd.,
Japan) at 40X magnification to ensure that they were free
of caries, cracks or restoration. Teeth were embedded in
a self-curing resin with their occlusal surfaces exposed
parallel to a horizontal plane at 2 mm below the cementoenamel junction. Occlusal one-third of the crown was
removed perpendicular to the long axis of the tooth using
a low-speed diamond saw (Isomet 1000, Buehler, Lake
Bluff, IL, USA) under running water until the enamel was
completely removed. Each tooth was carefully inspected
using a stereomicroscope to ensure that it was free of
enamel. One percent citric acid solution was used to immerse
specimens for 20s and rinsed with distilled water for 20s
to open up dentinal tubule to mimic a dentine hypersensitivity
scenario. Then, two teeth were confirmed for the tubular
opening using a scanning electron microscope (Quanta
250, FEI, Hillsboro, OR, USA). Teeth were randomly divided
into two groups; Group A (n=24): non brush (control) and
Group B (n=26): brushed with Sensodyne Repair & Protect®.
In Group B, teeth were brushed with the dentifrice slurries,
which were prepared by diluting 2 g of the dentifrice in
15 ml of distilled water. A toothbrush with bristles of
medium hardness was applied to the dentin surface at an
inclination of about 90° under a constant loading (200 g)
using a speed of 250 cycles/min for 2 minutes with a V-8
cross brushing machine (Sabri Dental Enterprise, Inc., USA).
Teeth were brushed with the tested toothpaste twice a
day for ten days. To remove excess slurry or aqueous
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solution, teeth were rinsed using distilled water for 10s.
During the brushing procedure, teeth were immersed in
artificial saliva except for when being brushed with the
brushing machine. After the brushing procedure, two teeth
from group B were confirmed for the tubular occlusion
using a scanning electron microscope. Both groups A and B
were then divided into three groups (n=8 per group) for
resin composite build-up using different adhesive agents
as follows:
OptiBond FL® (Kerr, Orange, CA, USA): 37.5%
phosphoric acid etching gel was applied onto the prepared
dentin and allowed to react for 15s, then the specimens
were rinsed thoroughly with water and dried with foam
pellets. OptiBond FL® primer was applied with a light
scrubbing motion for 15s and gently air-dried for 5s until
there was no visible movement of liquid. OptiBond FL®
adhesive was then applied uniformly creating a thin coating
for 15s, then light cured for 20s using a LED light curing
unit (Demi Plus, Kerr Corporation, Orange, CA, USA) with
1,100 mW/cm2 intensity.
Clearfil SE Bond® (Kuraray Medical Inc, Japan) :
primer was applied with rubbing motion for 20s, then
dried with mild airflow for 10s. After that, adhesive was
applied and light cured for 20s.
Single Bond Universal® (3M ESPE, USA) adhesive
was applied to the prepared tooth with a rubbing motion
for 20s, then gently air dried for approximately 5s to
evaporate the solvent and light cured for 20s.
After bonding procedures, a silicone mold with
a 14 x 8 x 4 mm3 opening at the center was placed on
the treated dentin. Resin composite (Premise, Kerr, USA)
was built up incrementally to 4 mm in height, 2 mm for
each layer, onto the treated dentin. Each increment was
light-cured with an LED light curing unit (Demi Plus, Kerr
Corporation, Orange, CA, USA) with 1,100 mW/cm2 intensity
for 40s from the top, with a light tip held perpendicularly
and within 1 mm superior to resin composite. Light output
from the light-polymerizing unit was checked using a
radiometer (Model 100 Optilux, Kerr, Orange, CA, USA)
throughout the experiment.
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All samples were stored in water at 37°c for 24
hours, and then mounted onto a low-speed sectioning
machine (ISOMET 1000TM, Buehler, USA), which were
subsequently sectioned in order to obtain stick-shaped
microtensile specimens. Eight sticks from the middle of
the dentin portion were selected from each tooth. Every
stick was examined using a stereo microscope at 40X
to ensure its homogeneity, without bubbles or cracks,
and also to verify the exact dimension. All samples
were stored in water at 37°c for 24h. Subsequently, the
sectioned sticks in the same tooth were divided into
two subgroups: 1) microtensile bond strength test and
2) thermocycling for 10,000 cycles between 5°c and 55°c
for 30s at each temperature. All stick specimens were
attached to the test apparatus using a cyanoacrylate
adhesive (Model Repair II Blue, Dentsply-Sankin, Japan)
and subjected to microtensile bond strength testing using
a universal testing machine (EZ-S; Shimadzu Corporation,
Kyoto, Japan) at a cross-head speed of 0.5 mm/min until
the bond ruptured. The microtensile bond strength of
each specimen was calculated as the ratio of maximum
load force at the fracture and cross- sectional bonding
area, which was measured in each individual fractured
specimen. Specimens with pretest failure were calculated
as mean between 0 MPa and the lowest measured value
in the specific experimental group.21 Fracture mode analysis
of the bonded dentin surface was performed using a
stereo microscope at 40X magnification. Failure mode
were classified as follows:
• Adhesive failure: fracture occurred in the
adhesive layer, or where adhesive remained on the
dentin surface or the resin composite. (>75 % of failure
between resin/dentin interface)
• Cohesive failure:
Cohesive failure in dentin: >75 % of fracture
or failure occurred within dentin
Cohesive failure in restoration: >75 % of fracture
or failure occurred within the resin composite.

		

• Mixed failure: failure at resin/dentin interface that
included cohesive failure of the neighboring substrates.
All data of microtensile bond strength was
analyzed statistically using a two-way ANOVA, a Tukey’s
(HSD) test and a paired sample t-test, with significance set
at p<0.05. All statistical analyses were performed using
SPSS 20.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Abbreviation : FL= OptiBond FL® non brush group,
FLT= OptiBond FL® non brush group with 10,000-cycle
thermocycling, FLB= OptiBond FL® brush group, FLBT=
OptiBond FL® brush group with 10,000-cycle thermocycling,
SE= Clearfil SE Bond® non brush group, SET= Clearfil SE
Bond® non brush group with 10,000-cycle thermocycling,
SEB= Clearfil SE Bond® brush group, SEBT: Clearfil SE Bond®
brush group with 10,000-cycle thermocycling, SU= Single
Bond Universal® non brush group, SUT= Single Bond Universal®
non brush group with 10,000-cycle thermocycling, SUB=
Single Bond Universal® brush group, SUBT= Single Bond
Universal® brush group with 10,000-cycle thermocycling.

Results

The μTBS values of all experimental groups were
normally distributed (p>0.05). Mean μTBS values and
standard deviations of both the brush and the non brush
groups in each adhesive system at 24 hours and after
10,000 cycles of thermocycling are summarized in Table 1.
Two-way ANOVA revealed that μTBS values of each of the
adhesive system were not significantly affected by brushing
with desensitizing toothpaste containing calcium sodium
phosphosilicate at both 24-hour water storage (p=0.857)
and 10,000-cycle thermocycling (p=0.787). On the other
hand, after brushing with desensitizing toothpaste containing
calcium sodium phosphosilicate, some types of adhesive
had a statistically significant effect on μTBS values (p<0.001)
as shown in Table 2 and 3. According to Tukey’s (HSD) test,
OptiBond FL® brush groups (FLB,FLBT) gave significant
higher μTBS values than Clearfil SE bond® brush groups
(SEB,SEBT) (p=0.036, p<0.001) and Single Bond Universal®
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brush groups (SUB,SUBT) (p=0.011, p<0.001). Although SEB
showed no significant difference in μTBS values to SUB
group (p=0.853) (Table 4), SEBT had statistically significant
higher μTBS values than SUBT group (p=0.038) (Table 5).
In addition, when focused on the thermocycling effect,
10,000-cycle thermocycling did not significantly affect the
μTBS values in OptiBond FL® groups (p=0.06, p=0.284) and
Clearfil SE bond® groups (p=0.168 , p=0.414) in both the brush
group and the non brush group. In contrast, it significantly
affected the μTBS values in Single Bond Universal® groups
(p=0.043 , p=0.006). Failure modes are given by group in

Figure 1. Adhesive failure was noticed to be a major finding
in all testing groups. No pre-test failure was recorded for
any other adhesives tested.
SEM images of dentin at 10000x magnification were
shown in Figure 2. Picture (a) showed opened dentinal
tubule after immersion in a 1% citric acid. Picture (b) showed
dentinal tubules occluded with deposits after brushing
with desensitizing toothpaste containing calcium sodium
phosphosilicate for 10,000 cycles with V-8 cross brushing
machine. All arrows indicated dentinal tubules.

Table 1 μTBS values of brush and non brush groups in 24-hour water storage and 10,000-cycle thermocycling (means ± standard
deviations (MPa) of the different experimental groups
GROUP

24-HOUR

10,000-CYCLE THERMOCYCLING (T)

FL

33.05±5.37A,1

32.08±4.97a,1

FLB

34.58±4.36A,1

32.04±2.52a,1

SE

28.36±3.20B,1

27.69±4.75b,1

SEB

30.23±3.43B,C,1

28.94±3.96b,1

SU

26.57±3.99D,1

21.66±5.59c,2

SUB

27.39±4.63C,D,1

23.60±1.88c,2

* Similar superscripts capital letters indicate no significant differences between groups at 24-hr (left columns), similar superscript lowercase letters
indicate no significant differences between groups after 10,000-cycle thermocycling (right columns), and similar superscript numbers indicate no
significant differences between adhesive systems within each group (rows) according to Tukey’s (HSD) test (p>0.05)

Figure 1 Failure modes of three types of adhesive systems bonded to dentin at 24-hour water storage and after 10,000-cycle of
thermocycling (T)
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Figure 2 Representative SEM micrograph of dentinal tubule (a) after immerse in 1% citric acid and (b) after brushing with Sensodyne
Repair & Protect® 10,000 cycles with V-8 cross brushing machine (Sabri Dental Enterprise, Inc., USA) (b) (10000x magnification)

Discussion
This study evaluated the effect of a desensitizing
toothpaste containing calcium sodium phosphosilicate
on the microtensile bond strength of adhesive systems
treated to dentine. This desensitizing toothpaste released
sodium, calcium, and phosphate ions, which consequently
interacted with oral fluids and formed a crystalline
hydroxycarbonate apatite (HCA) layer, chemically and
structurally similar to natural tooth mineral.15 A previous
study revealed that the mineral deposits formed by calcium
sodium phosphosilicate desensitizing toothpastes were
unstable22 and not strong enough to affect the formation
of the hybrid layer resulting in no interference on bond
strength.23 This was in agreement with the present study
that showed there was no significant difference in the
microtensile bond strength of adhesive systems treated
to dentin between the groups using desensitizing toothpaste
containing calcium sodium phosphosilicate compared to
non brush group in each adhesive system. It could be
explained that phosphoric acid from the OptiBond FL®
bonding system probably dissolved the calcium phosphate
deposits covering the dentin leading to a reopening of
tubules allowing infiltration of resin monomers, favoring
the bonding.22 However, the other two adhesive systems
in this study are Clearfil SE bond® and Single Bond Universal®,
which were less acidic when compared to phosphoric acid,

		

the mineral deposits formed on the dentin surface were not
able to act as a physical barrier and compromised dentin
hybridization. In agreement with the study by Aguiar et al.,
which showed that prolonged use of a desensitizing
toothpaste with 5% calcium sodium phosphosilicate had
no influence on bond strength of a self-etching adhesive
system to dentin.20
Besides, desensitizing toothpaste containing
calcium sodium phosphosilicate had no influence on the
24-hour microtensile bond strength test results of OptiBond
FL®, Clearfil SE bond® and Single Bond Universal®. Meanwhile,
there was a significant decrease in microtensile bond
strength of Single Bond Universal® after 10,000-cycle
thermocycling in both brush and non brush groups in
this study. Due to different compositions, universal bonding
contained mixtures of hydrophilic and hydrophobic
components within the same solution which exhibited
residual solvents entrapped in the adhesive layer and
might increase the permeability of the adhesive layer
after polymerization leading to compromised long-term
performance.24 In addition, it was found that MDP chemically
bonds to hydroxyapatite resulting in the formation of MDPCa salt which contribute to better bond stabiliy.25 Although
Clearfil SE Bond® and Single Bond Universal® contain MDP
as a functional monomer, they have different concentrations.
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It has been reported that the purity of MDP and its concentration in the adhesive had an influence on the bonding
potential.26,27 A previous study reported that a higher
purity MDP is used in Clearfil SE Bond®.27 According to a
study by Yoshida et al., Clearfil SE Bond®, containing MDP
in both primer and adhesive, showed more MDP-Ca salt
formation than Single Bond Universal® because of the
higher concentration of MDP. As a previous study revealed
that the higher the concentration of MDP, the more nanolayering intensity was found.25 Moreover, Single Bond
Universal® composed of polyalkenoic-acid copolymer which
have been reported to interfere with nano-layering as
it competed to react with the same calcium ion depleted
from hydroxyapatite as 10-MDP.25,28 In addition, Nanolayering was discovered not only within the hybrid layer
but also extending into the adhesive layer in Clearfil SE
Bond®. In Single Bond Universal®, it was found particularly
near the dentinal tubule.25
Moreover, a SEM image of dentin showed dentinal
tubules occluded with deposits after brushing with desensitizing
toothpaste containing calcium sodium phosphosilicate for
10,000 cycles. However, compositional analysis was not
done to identify the nature of minerals occluded in tubules.
A previous study revealed that EDX analysis of teeth
brushed with calcium sodium phosphosilicate toothpaste
showed high amounts of calcium, phosphate and a small
amount of silica and titanium at dentine surfaces and
tubules.8,14 A study by Li et al. also reported that the
formation of calcium phosphate as well as calcium fluoride
could occur in fluoridated toothpaste. In addition, the
abrasive component in toothpastes may help to form smear
layers, which varied widely in composition, and was composed
mainly of toothpaste abrasives, on dentin after brushing.29
In this present investigation, the microtensile bond
strength test was used because the small-sized bonding
area could reduce the probability of sample internal defects
and provide a more homogenous distribution of stress
during loading, therefore, fewer cohesive failures in substrates
occured.30,31 As seen in this study, most failure modes were
observed at the adhesive interface which indicated that
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the value measured when cracked specimen represented
a more reliable microtensile strength in nature.32,33 Moreover,
thermocycling was performed at 10,000 cycles in this
study to simulate approximately one year of clinically
oral function.34 A study by Ozcan et al. found that this
method was appropriate in inducing degradation of the
composite resin restorations compared to other aging
methods. Therefore, it represented a more challenging
condition for the material tested.35 Furthermore, no pretest
failure was found. There are some limitations of this in vitro
study that could not be inferred totally to clinical situations.
Moreover, this study investigated particular brands of
toothpaste and adhesive systems, so the results of this
study might not be inferred to other products.

Conclusion
Desensitizing toothpaste containing calcium sodium
phosphosilicate had no effect on OptiBond FL® and Clearfil
SE bond® in both immediate microtensile bond strength
and after aging by 10,000-cycle thermocycling. Meanwhile,
the microtensile bond strength of Single Bond universal®
adhesive decreased after 10,000-cycle thermocycling.
From the perspective of the clinician, this present study shows
that OptiBond FL® and Clearfil SE bond® may be suitable
to use as an adhesive system to bond resin composite to
dentin in teeth brushed with calcium sodium phosphosilicate
toothpaste, however, a study concerning the long-term
performance of Single Bond universal® is warranted.
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Abstract

The aims of this study were to evaluate patients’ understanding of postoperative self-care instructions and
to compare patients’ understanding of the instructions given by undergraduate (UG) with those given by postgraduate
(PG) dental students. This was a cross-sectional descriptive study. Self-administered questionnaires were given to
patients aged >15 years-old who could read and understand Thai language, after they received postoperative selfcare instructions. Sixteen items evaluating their understanding of postoperative self-care were used. Participants
received one point for each correct answer. The IBM SPSS Statistics software was used for descriptive and inferential
statistical analysis. Two hundred and four patients participated in this study (124 and 80 received instructions from
UG and PG dental students, respectively). There were no patients in the low level of understanding (score 0–6);
while 76.6 % and 87.5 % of the patients receiving instructions from UG and PG, respectively, were at the good level
of understanding (score 12–16). The mean±SD of understanding scores were 12.74±1.74 and 13.16±1.44 in patients
receiving instructions from UG and PG, respectively, which was not significantly different when comparing between
both groups with the t-test (t=1.803, p=0.07). In conclusion, most of the patients receiving instructions from dental
students understood postoperative self-care well. There was no difference in the understanding score between the
patients receiving instructions from UG or PG dental students.
Keywords: Oral surgery, Patients’ understanding, Postoperative complication, Postoperative instruction, Postoperative
self-care
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Introduction

Postoperative bleeding, pain, swelling, and trismus
are common complications after minor oral surgical procedures,

		

such as tooth extraction, unerupted/impacted tooth removal,
and contouring osseous tissue for dentures.1 These com-
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plications impact the daily activities and the quality of life
of a patient.2,3 In addition to good surgical techniques and
experiences of the surgeon, appropriate postoperative selfcare can lower the risks and severity of these complications.4,5
For bleeding control, patients are advised to bite
the gauze roll firmly for an hour. However, prolonged or
excessive bleeding can occur if the patient talks or chews
the gauze, resulting in gauze displacement. Re-bleeding
may occur due to excessive tongue or cheek movement,
sucking the surgical wound, constant spitting of their saliva,
or forceful gargling. The appropriate use of analgesics is
recommended for pain relief. Patients often feel pain
when the effect of the anesthetic agent diminishes; the
pain intensity is usually high in the first 24 h (maximum
at 6 h) postoperatively then gradually subsides.6,7 The
frequent application of an ice pack over the cheek on
the surgical side within 48-72 h after the procedure can
also reduce postoperative pain and swelling.8,9 Moreover,
patients should resume their routine oral hygiene care as
soon as possible, but should refrain from frequent and/
or forceful gargling that might dislodge the blood clot.
Clear postoperative self-care instructions should
be given to the patients and make sure that they can
comprehend and follow the advice. However, the practitioner’s communication skills may vary based on their
experience level. A study reported that dental students
had a moderate level of communication skills.10 In addition,
less than 50 % of primary school-aged patients complied
with the post-dental filling instructions given by undergraduate
(UG) dental students.11 At the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University, patients are mainly treated by UG or postgraduate
(PG) dental students. The students are taught to give patients
appropriate postoperative self-care instructions and are
evaluated by supervisors; however, the patients’ understanding
of the postoperative self-care instructions has never been
investigated. To the best of our knowledge, there is no
report concerning the understanding of postoperative
self-care instructions following oral surgery given by
dental students.
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The main purpose of this study was to assess
the patients’ understanding of postoperative self-care
instructions. The secondary purpose was to compare
the level of understanding between patients receiving
the instructions from UG and PG dental students. The
results of this study may lead to developing effective
postoperative self-care instructions that can minimize the
risk or severity of complications, improve the patients’
quality of life, and create a positive attitude toward
dental treatment.

Materials and methods

This study was a cross-sectional, observational
study approved by the Human Research Ethics Committee
of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
(HREC-DCU 2014-30). Patients receiving treatment at the
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of
Dentistry, Chulalongkorn University from 1 June 2014 to
31 August 2014 were invited to participate. The inclusion
criteria were patients who had a tooth removed by
extraction or surgical removal, aged over 15 years-old,
could read and understand Thai language fluently. The
exclusion criteria were the patients who did not want
to participate in the study.
Data collection
After receiving the postoperative self-care instructions
from their operators (UG or PG dental students), patients
were asked to complete the questionnaire which was the
same for all participants. This self-administered Thai language
questionnaire consisted of eight items collecting the
patients’ demographic information, 16 items evaluating
the patient’s understanding of postoperative self-care
instructions, and three items of postoperative self-care
instructions acquisition. The content validity of postoperative
self-care instruction (16 items) was performed by two
experts in providing post-operative care instructions, one
is a member of the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
and the other is a member of the Department of Public
Health, College of Medicine and Public Health, Ubon
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Ratchathani University. The reliability of the questionnaire
was tested by giving it to 30 patients who had a tooth
removed at the Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University.
Cronbach’s Alpha coefficient was 0.7. The three items of
postoperative self-care instructions acquisition included
1) the experience of receiving postoperative self-care
instruction, 2) the source of postoperative self-care
instruction, and 3) the appropriate media for providing
postoperative self-care instruction. The patients could
choose more than one answer in the item 2) and 3)
of this part.
Understanding postoperative self-care instructions score
The answer choices for the 16 items evaluating
patients’ understanding were true, false, and do not know.
Patient received one point for the correct answer, the “do
not know” and incorrect answer resulted in 0 points.
The total score was 16 and was categorized into three

levels according to the Criterion Reference as: good
understanding (12–16 points), moderate understanding
(7–11 points), and poor understanding (0–6 points).12
Statistical Analysis
The independent variable was the level of the
dental students (UG or PG) who gave the postoperative
self-care instructions. The dependent variable was the
patients’ understanding score. The constant variables
were the demographic data. Appropriate descriptive and
comparative analysis was performed using SPSS® for
window version 22.0 (IBM Corp., Armonk, New York, USA).
A p-value <0.05 was considered significant.

Results
This study consisted of 204 patients, 124 treated
by UG and 80 treated by PG. The mean±SD (range) of the
patients’ age was 21.0±10.6 (15–70) and 23.6±6.9 (15–55)
years-old in the UG and PG groups, respectively (Table 1).

Table 1 Patients’ demographic data
Postoperative self-care instructions by
Data

PG students

Sex

Male
Female
Age (year)
Mean
SD
Range
Marital status
Single
Married
Widow/Divorced/Separated
Educational level
Senior high school/Vocational Certificate
Diploma/Vocational Diploma
Bachelor’s Degree
Master’s Degree
Doctor’s Degree
Other - Junior high school
- Primary school
- Dhamma Scholar Intermediate Level

UG students

N (80)

%

N (124)

%

33
47

41.2
58.8

52
72

41.9
58.1

21.0
10.6
15-70

23.6
6.9
15-55

		

78
2
0

97.5
2.5
0

109
14
1

87.9
11.3
0.8

10
3
56
8
2
1
-

12.5
3.7
70.0
10.0
2.5
1.3
-

20
6
84
10
1
2
1

16.1
4.8
67.7
8.1
0.8
1.6
0.8
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Table 1 Patients’ demographic data (cont.)
Postoperative self-care instructions by

Data

PG students

Occupation
Government/State-enterprise employee
Student
Househusband/Housewife
Freelance
Business owner
Private employee
Salary (Baht/month)
< 5,000 (150 USD)
5,000 –10,000 (150-300 USD)
10,000 –20,000 (300-600 USD)
Over 20,000 (600 USD)
Type of operation
Tooth extraction
Surgical removal of impacted tooth
Have you ever received any treatment at this clinic?
No (it is my first visit)
Yes
Number of treatment visits at this clinic
Mean
SD
Range

In each group, approximately 60 % of the patients
were female, most were students, with or studying a
Bachelor’s degree. About 86.2 % and 13.8 % of the patients
in the PG group had an impacted tooth removed and tooth
extraction, respectively and 54.8 % and 45.2 % of the
patients in the UG group had an impacted tooth removed
and tooth extraction, respectively. Approximately 40 %
of the patients had received treatment at this clinic with
an average of two treatment visits. Moreover, 61.2 % and
67.7 % of the patients in the PG and UG groups, respectively,
had received postoperative self-care instructions. The main
source of instructions was from dentists.
Patients’ understanding of postoperative self-care instructions
All 16 items evaluating the patient’s understanding
of postoperative self-care instructions are shown in Table 2.

30

UG students

N (80)

%

N (124)

%

3
53
2
10
9
3

3.8
66.2
2.5
12.5
11.3
3.7

13
77
4
14
9
7

10.5
62.1
3.2
11.3
7.3
5.6

24
16
25
15

30.0
20.0
31.2
18.8

42
21
47
14

33.9
16.9
37.9
11.3

11
69

13.8
86.2

56
68

45.2
54.8

47
33

58.8
41.2

72
52

58.1
41.9

2
0.5
2-5

2
1.1
2-8

The mean±SD (range) of the understanding scores were
13.16±1.44 (8–16) and 12.74±1.74 (7–16) in the PG and
UG groups, respectively. The scores were not significantly
different between the groups when comparison analysis
was performed with the t-test (t=1.803, p=0.07). The PG
group had 87.5 %, 12.5 %, and 0 % in good (score 12-16),
moderate (score 7-11), and poor understanding levels
(score 0-6), respectively. The UG group had 76.6 %, 23.4 %,
and 0 % in good, moderate, and poor understanding levels,
respectively. No patient in both groups was in the poor
understanding level.
Considering each item of understanding, more
than 90 % of the patients gave the correct answers to
most of the statements (Table 2).
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Table 2 The number of patients who gave the correct answers for each item of 16 items evaluating the patient’s understanding of
postoperative self-care instructions
Postoperative self-care instructions by
Items

PG students

UG students

N (80)

%

N (124)

%

1. While biting the gauze, I can widely open my mouth while talking .

76

95.0

114

91.9

2. I should bite the gauze firmly for 1-2 h until the bleeding stops.

79

98.8

120

96.8

3. After removing the gauze pack if bleeding continues, I should bite
the gauze for another 30 min.

77

96.3

108

87.0

4. I can lick or touch the wound.

78

97.5

118

95.2

5. Immediately after surgery, I can talk (if necessary) but keep biting
the gauze securely over the wound.

55

68.8

71

57.3

6. I can spit or rinse my mouth on the surgical day.

67

83.7

95

76.6

7. I can vigorously rinse my mouth with antiseptic mouthwash after surgery.

78

97.5

121

97.6

8. An ice pack on the cheek of the surgical side for 2 days after the surgery
can prevent massive swelling.

63

78.8

76

61.3

9. Keeping ice cubes in my mouth can help stop bleeding.

62

77.5

90

72.6

10. I can smoke and drink alcoholic beverages after surgery.

77

96.3

120

96.8

11. The painkiller should be taken with no need to wait until feeling the pain.

34

42.5

71

57.3

12. After surgery, a liquid or soft diet with optimal temperature should be fine.

76

95.0

117

94.4

13. Gentle rinsing the mouth with salt water is appropriate for cleaning
the wound.

65

81.3

112

90.3

14. I should refrain from brushing my teeth on the surgery day.

24

30.0

32

25.8

15. I should refrain from biting the lip if the numbness does not go away.

70

87.5

99

79.8

16. I should see the operator if the bleeding persists.

72

90.0

116

93.5

However, only 30 % and 25.8 % of the patients
in the PG and UG groups, respectively, gave the correct
answer to the statement “I should refrain from brushing
my teeth on the surgery day”. Moreover, only 42.5 %
and 57.3 % of the patients in the PG and UG groups,
respectively, responded correctly to the statement
“The painkiller should be taken with no need to wait
until feeling pain”. In addition, 68.8 % and 57.3 % of the
patients in the PG and UG groups, respectively, correctly
answered the statement “Immediately after surgery, I
can talk (if necessary) but keep biting the gauze securely
over the wound”.

		

Postoperative self-care instructions acquisition
The patients who had received the postoperative
self-care instruction before participating in this study were
67.7 % and 61.2 % in the PG and UG group, respectively.
The most common source of postoperative self-care
instruction was dentists (62.1 % and 51.2 % in PG and
UG group, respectively), followed by radio (11.3 %) and
television (10.5 %) in the PG group, and from study class
(21.3 %) and magazine/brochure (20.0 %) in the UG group.
Over 90 % of the patients in each group suggested
that the appropriate source of postoperative self-care
instructions should be verbal advice from dentists (Table 3).
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Table 3 Suggestion of the appropriate source of postoperative self-care instructions
Postoperative self-care instructions by

Items

PG students
N (80)

%

N (124)

%

Dentists’ verbal advice

75

93.8

119

96.0

Written Brochure

40

50.0

62

50.0

Video in the waiting room

13

16.3

20

16.1

Board in the waiting room

16

20.0

13

10.5

Others

6

7.5

5

4.0

- Internet

5

1

- Nurse

1

4

Half of the patients also suggested a written
brochure as a good source for obtaining postoperative
self-care instructions.

Discussion

This was a routine to research based study, where
the research questions were based on problems encountered
in routine treatment.13 Although the patients received
postoperative self-care instructions from the operators,
it was found that most patients frequently spit out their
saliva, did not bite the gauze firmly, talked while not biting
the gauze, and refrained from tooth brushing. These findings
raised the question of how well the patients understood
the postoperative self-care instructions. The results from
this study revealed that most of the patients understood
them well. A previous study reported that 80–90 % of
patients complied with postoperative self-care instructions
following impacted mandibular third molar removal,
except for quitting smoking.14 However, it was beyond
the scope of our study to investigate patients’ adherence
to postoperative self-care instructions.
The dentists’ knowledge and experience may
influence their communication skills, which impacts patients’
understanding. Students who had received communication
training had better communication skills compared with
untrained students.15 However, no difference was found
in the level of understanding between patients who received
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UG students

postoperative self-care instruction from UG or PG dental
students. Two possible explanations might be 1) both
student groups learned to give the patient instructions based
on the same principle from clinic supervisors since the
beginning of their training; moreover, every patient received
the same written postoperative self-care instructions or
2) there was an inadequate sample size to detect the
difference. The power analysis was done by G*Power
program and resulted in 75.18 %. Since there was a limited
time frame for this study which was only one semester
(three months), only 204 patients met the inclusion criteria.
In addition, there are less PG students than UG students
which resulted in fewer patients in the PG group compared
to the UG group.
Although the majority of the patients understood
most of the questions, some of them still misunderstood
the instructions about taking analgesics, proper gauze
biting, and oral hygiene care. The stress from surgery
may interfere with a patient’s ability to concentrate on
the instructions. Language difficulty or low health literacy
may also impede appropriate communication. Blinder
et al.16, reported that 60 % of patients remembered the
instructions given in both written and verbal forms, 36 %
remembered written-only instructions, and 4 % remembered
verbal-only instructions. In contrast, Alvira-González
and Gay-Escoda14 found that the style of instruction
presentation (verbal, written, or giving additional information)
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had no impact on patients’ adherence to postoperative
self-care instructions. Gheisari et al.17 reported that patients
who received verbal instructions reported more intense
pain and less satisfaction than those who received both
verbal and written instructions.
More than 90 % of the participants suggested
that the dentist’s verbal advice was the best source of
postoperative instruction and half also suggested written
instructions. Verbal face-to-face communication provided
the patients with an opportunity to clarify any information
that they did not understand and to ask additional questions.
Importantly, the written instructions should be provided
in simple, non-technical language. Pictographs can help
patients remember and recall the instructions. Patients
had a mean correct recall of 85 % with pictographs and
14 % without.18 Interestingly, a study found that audiovisual
information generated higher levels of anxiety and fear
compared with conventional face-to-face verbal information
in patients undergoing dental implant treatment.19
The findings from this study suggest that after
receiving postoperative instructions, the patients’ understanding should be verified and corrected before discharge.
A checklist of important information should be developed.
Alternative information sources, including pictographs,
cartoons, and audiovisual materials should be provided
and be easily accessible by electronic media, automatic
telephone response, or mobile application.
The limitation of this study was that the
communication skills of the dental students and the
stress and anxiety of the patients were not able to be
assessed. Moreover, the limited time frame of this study
resulted in a small sample size to detect the different
understanding level between the patients receiving
postoperative self-care instruction from UG and PG.

Conclusion

Most of the patients receiving instructions from
dental students understood the postoperative self-care
well. There was no difference in the understanding score
between patients receiving the instruction from under-

		

graduate or postgraduate dental students. However, there
were some misunderstandings that required correction.
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บทคัดย่อ
การศึึกษาระดัับหลัังปริิญญาของทัันตแพทย์์อาจก่่อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเครีียดมากและเครีียดต่่อเนื่่อ� งยาวนานจนกระทั่่�งเกิิดภาวะ
เหนื่่�อยล้้า ส่่งผลให้้หมดกำำ�ลัังใจหรืือซึึมเศร้้าจนไม่่สามารถเรีียนจบได้้ ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีรายงานถึึงระดัับความเครีียดหรืือเหนื่่�อยล้้าของ
ทัันตแพทย์์ไทยที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในระดัับหลัังปริิญญา งานวิิจััยนี้้�จึึงจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อศึึกษาระดัับความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้ารวมทั้้�งปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องของทัันตแพทย์์ที่่�กำ�ำ ลัังศึึกษาต่่อในระดัับหลัังปริิญญา โดยเชิิญให้้นิสิิ ติ ทัันตแพทย์์หลัังปริิญญาที่่�กำำ�ลัังศึกึ ษาในคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในช่่วงเดืือนมกราคม-ตุุลาคม 2562 ร่่วมตอบแบบสอบถามทางออนไลน์์ ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณา
การทดสอบไคสแควร์์ และการวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกหลายตััวแปร ผลการศึึกษาพบว่่ามีผู้้�ี ตอบแบบสอบถาม 166 คน จากจำำ�นวน
นิิสิิตระดัับหลัังปริิญญาทั้้�งสิ้้�น 243 คน (อััตราตอบกลัับร้้อยละ 68) อายุุเฉลี่่�ย 29 ปีี ร้้อยละ 74 เป็็นผู้้�หญิิง ร้้อยละ 24.7 มีีความเครีียด
และเหนื่่�อยล้้าระดัับปานกลางถึึงรุุนแรง ผู้้�ชายมีีความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าไม่่แตกต่่างกัับผู้้�หญิิง นิิสิิตในหลัักสููตรที่่�เน้้นงานคลิินิิกมีีระดัับ
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าไม่่แตกต่่างกัับหลัักสููตรที่่�เน้้นงานวิิจัยั จำำ�นวนชั่่�วโมงในการทำำ�งานต่่อสััปดาห์์และภาระงานที่่�ทำำ�ไม่่มีผี ลต่่อระดัับ
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า นิิสิติ ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกับั เพื่่อ� นร่่วมงาน และมีีงานอดิิเรกยามว่่างมีีระดัับความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าน้อ้ ยกว่่า
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (P=0.033 และ 0.042 ตามลำำ�ดัับ) นิิสิติ ที่่�จบการศึึกษาระดัับทัันตแพทยศาสตรบััณฑิติ จากสถาบัันอื่่�นนอกเหนืือ
จากจุุฬาฯ และนิิสิติ ที่่�ไม่่ได้้รับั เงิินเดืือนประจำำ� มีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่า 2.6 และ 4.0 เท่่า ตามลำำ�ดัับ สรุุปได้้ว่า่
จำำ�นวนหนึ่่�งในสี่่�ของนิิสิิตทัันตแพทย์์ระดัับหลัังปริิญญามีีความเครีียดและมีีภาวะเหนื่่�อยล้้าปานกลางถึึงรุุนแรง ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อ
ความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้าคืือ การมีีรายได้้ประจำำ� ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีกัี บั เพื่่�อนร่่วมงาน การมีีงานอดิิเรก และสถาบัันที่่�จบการศึึกษาใน
ระดัับทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิต
คำำ�สำำ�คััญ: ความเครีียด, ภาวะเหนื่่�อยล้้า, นิิสิิตทัันตแพทย์์หลัังปริิญญา, หลัักสููตรทัันตแพทยศาสตร์์หลัังปริิญญา
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Abstract
Studying in postgraduate dental program may cause students excessive and prolonged stress and may
result in burnout or emotional exhaustion. The exhausted postgraduate dental students (PG) may feel dispirited
or depressed and cannot fulfil their studies. However, the level of stress and burnout in Thai PG has never been
reported. Therefore, this study was performed to investigate the level and associated factors of stress and burnout
of PG. The self-reported questionnaire created on google platform was sent to PG who were studying in the Faculty
of Dentistry, Chulalongkorn University (FDCU) during January - October 2019. Descriptive study, Chi-square test,
and multiple logistic regression were used for statistical analysis. One hundred and sixty-six questionnaires were
returned from total 243 PG (68 % response rate). The average age of respondents was 29 years, 74 % were females,
24.7 % reported moderate and severe stress and burnout. The level of stress was not significantly different when
comparing between men and women, also clinical-based course and research-based course. Work hour per week
and workload did not affect the stress and burnout level. PG who had good and very good relationship with their
colleagues and hobbies had significantly less stress and burnout (P=0.033 and 0.042, respectively). PG who graduated
their Doctor of Dental Surgery degree from other universities, not FDCU and who had no monthly salary granted
tended to possess stress and burnout 2.6 and 4.0 times, respectively. In conclusion, one-fourth of PG were in
moderate to severe stress and burnout. Factors associated with stress and burnout were salary, relationship with
colleagues, hobbies, and the graduated universities.
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บทนำ�
ความเครีียดจากการทำำ�งาน หมายถึึงภาวะที่่�ได้้รับั แรงกดดััน
หรืือมีีสิ่่�งคุุกคามทางจิิตใจอัันเป็็นผลมาจากการทำำ�งาน ซึ่่�งกระตุ้้�น
ให้้เกิิดปฏิิกิริิ ยา
ิ และส่่งผลต่่อการทำำ�งานของร่่างกายและจิิตใจ โดย
อาจมีีสาเหตุุมาจากปััจจััยด้า้ นบุุคคลอัันได้้แก่่ อายุุ เพศ สถานภาพสมรส
ฐานะทางเศรษฐกิิจ ศาสนา บุุคลิิกภาพ เหตุุการณ์์ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดความเครีียด
และปััจจััยการทำำ�งาน ได้้แก่่ อายุุงาน ความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ร่ว่ มงาน ความ
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สััมพัันธ์์กับั ผู้้�บัังคัับบััญชา สภาพแวดล้้อมภายในที่่�ทำำ�งาน ผลตอบแทน
และสวััสดิิการ ผลกระทบจากภาวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าจะเกิิดผล
ในระดัับบุุคคล เริ่่�มตั้้�งแต่่อารมณ์์เสีีย ขัับข้้องใจ โกรธ ไม่่พอใจกัับ
สิ่่�งที่่�ตััวเองมีีปัญ
ั หาสุุขภาพ เคลื่่อ� นไหวช้้าลง ป่่วย เป็็นไข้้ ปวดศีีรษะ
นอนไม่่หลัับ เริ่่�มเหนื่่อ� ยและเพลีีย เป็็นต้้น จนถึึงขั้้น� อาจมีีการใช้้สารเสพติิด
เครื่อ�่ งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ สููบบุุหรี่่� ดื่่ม� กาแฟมากขึ้้น� มีีการต้้องพึ่่ง� ยานอนหลัับ
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ในระดัับงาน จะส่่งผลในด้้านความพึึงพอใจในงานลดลง ความผููกพััน
กัับองค์์กรลดลง1
การศึึกษาในหลัักสููตรทัันตแพทยศาสตร์์ระดัับหลัังปริิญญา
มีีเป้้าหมายให้้ผู้้�เรีียนมีีทั้้ง� ความรู้้�ทางทฤษฎีีและมีีความเชี่่�ยวชาญใน
การรัักษาผู้้�ป่่วย โดยเนื้้อ� หาการเรีียนจะมีีความเข้้มข้้นทั้้ง� การบรรยาย
จากคณาจารย์์ การหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยตนเองและนำำ�เสนอความรู้้�
เช่่น การสััมมนา การอ่่านบทวิิทยาการที่่�ทัันสมััยและน่่าเชื่่อ� ถืือจาก
วารสารหรืือสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การประชุุมวิิชาการ การเตรีียมนำำ�เสนอ
กรณีีผู้้�ป่ว่ ย การฝึึกปฏิิบัติั ใิ ห้้การรัักษาผู้้�ป่่วยในคลิินิกิ ตลอดจนการ
ทำำ�งานวิิจัยั บางหลัักสููตรจะต้้องมีีการหมุุนเวีียนไปฝึึกปฏิิบัติั งิ านใน
สถาบัันร่่วมอื่่�น ๆ เป็็นระยะ ๆ ผู้้�เรีียนต้้องมีีความขยัันและใช้้เวลา
ส่่วนใหญ่่ในการหาความรู้้�ทั้้ง� ภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิซึ่่�งมีีความ
ยากและลึึกซึ้้�งมากขึ้้�นกว่่าการเรีียนในระดัับปริิญญาตรีี เพื่่�อให้้มีี
ความรู้้�และความชำำ�นาญในสาขาวิิชานั้้�น ๆ ผู้้�เรีียนอาจรู้้�สึึกเครีียด
เมื่่อ� ผลการศึึกษาไม่่เป็็นไปตามที่่�ตนเองหรืืออาจารย์์คาดหวััง ประกอบ
กัับการต้้องเปลี่่�ยนวิิถีกี ารดำำ�เนิินชีีวิติ ขาดเวลาพัักผ่่อน เวลาส่่วนตััว
ที่่�ลดลง หรืือไม่่มีเี วลาให้้คนรอบข้้างและครอบครััว ทำำ�ให้้เกิิดความเครีียด
วิิตกกัังวล หากมีีความเครีียดมากเกิินไปอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน
อาจนำำ�มาซึ่่�งภาวะเหนื่่�อยล้้าหรืือหมดไฟ (burnout) ซึึมเศร้้า
(depression) หรืือคิิดฆ่่าตัวั ตาย2,3 บางรายอาจไม่่สามารถเรีียนต่่อ
ได้้จนจบหลัักสููตรซึ่่�งส่่งผลเสีียทั้้�งต่่อตนเองและสถาบัันต้้นสัังกััด
นอกจากนี้้�ยัังมีีรายงานว่่าแพทย์์ประจำำ�บ้้านที่่�มีีภาวะเหนื่่�อยล้้ามีี
รายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ของการรัักษาที่่�ผิิดพลาดหรืือไม่่เหมาะสมมากกว่่า
แพทย์์ประจำำ�บ้้านที่่�ไม่่มีีภาวะเหนื่่�อยล้้า4,5
ภาวะความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าสามารถส่่งผลเสีียอย่่าง
รุุนแรงและเป็็นอุุปสรรคต่่อการเรีียนและการรัักษาผู้้�ป่่วย จึึงควรมีี
การศึึกษาภาวะเครีียดและเหนื่่�อยล้้าในนัักศึึกษาทัันตแพทย์์
จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า นัักศึึกษาทัันตแพทย์์มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่นชั้้�นปีีที่่� 4-6 มีีความเครีียดอยู่่�ในเกณฑ์์สููงถึึงร้้อยละ 46
โดยปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อความเครีียดคืือการถููกเลี้้ย� งดููแบบควบคุุม และ
เกรดเฉลี่่�ย6 การศึึกษาในนัักศึกึ ษาทัันตแพทย์์ระดัับหลัังปริิญญา
ในมหาวิิทยาลััยเอเธนส์์ ประเทศกรีีก จำำ�นวน 99 คน พบว่่ามีภี าวะ
เหนื่่อ� ยล้้าสูงู ถึึงร้้อยละ 40 โดยผู้้�ที่่�ศึึกษาในหลัักสููตรที่่�เน้้นทางคลิินิกิ
มีีระดัับความเครีียดมากกว่่าหลัักสููตรที่่�ไม่่เน้้นคลิินิกิ และหลัักสููตร
ปริิญญาเอก และไม่่พบความแตกต่่างระหว่่างเพศชายและหญิิง7
การศึึกษาในทัันตแพทย์์หลัังปริิญญาในอิินเดีีย 82 คนพบว่่า สิ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้เครีียดมากที่่�สุุด 3 ลำำ�ดัับคืือ การสอบและการถููกประเมิิน ขาด
เวลาพัักผ่่อน ความรู้้�สึึกว่่างานไม่่มั่่�นคงในอนาคต8 แต่่ยังั ไม่่มีกี ารศึึกษา

		

ถึึงระดัับความเครีียดในนัักศึึกษาทัันตแพทย์์ระดัับหลัังปริิญญาใน
ประเทศไทย
คณะผู้้�วิิจััยจึึงได้้ทำ�ำ การวิิจััยนี้้ขึ้้� น� โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ�
ศึึกษาระดัับความเครีียดและภาวะเหนื่่อ� ยล้้า ในนัักศึึกษาทัันตแพทย์์
ระดัับหลัังปริิญญาในประเทศไทย รวมทั้้�งปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะ
เครีียดและเหนื่่�อยล้้า โดยข้้อมููลที่่�ได้้อาจเป็็นประโยชน์์ในการจััด
การเรีียนการสอนเพื่่อ� ให้้ผู้้�เรีียนมีีความเครีียดไม่่มากจนเกิินไปและ
ป้้องกัันการเกิิดภาวะเหนื่่อ� ยล้้า ส่่งผลให้้มีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีีในระหว่่าง
ที่่�ศึึกษา และลดโอกาสเกิิดข้้อผิิดพลาดในการให้้การรัักษาผู้้�ป่่วย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
	รููปแบบงานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็นงานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็นการศึกึ ษาภาคตััดขวาง
แบบสัังเกตการณ์์ (cross section, observational study)
กลุ่่�มตััวอย่่าง
	นิิสิิตทัันตแพทย์์ระดัับหลัังปริิญญาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ใน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในปีีการศึกึ ษา
2561 มีีจำำ�นวน 243 คน เมื่่�อคำำ�นวณและกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยสููตร
N = Z2α/2P(1-P)/d2 และ n’ = n/[1 +(n-1)/N] โดย Zα/2 = 1.96,
P = 0.177, d = 0.05, N = 243, n’ = Finite sample size พบว่่า
ต้้องใช้้จำำ�นวนตััวอย่่างอย่่างน้้อย 160 คน
การเก็็บข้้อมููล
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููล คืือ แบบสอบถามที่่�ส่่งทาง
ออนไลน์์ให้้นิสิิ ติ ทัันตแพทย์์ระดัับหลัังปริิญญาของคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาฯ ช่่วงเดืือนมกราคม-ตุุลาคม 2562 โดยให้้ตอบด้้วยความสมััครใจ
และข้้อมููลไม่่สามารถระบุุถึึงตััวผู้้�ตอบได้้ ชุุดคำำ�ถามประกอบไปด้้วย
ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบ (demographic data) 8 ข้้อ สภาวะของงาน
(job circumstance) 6 ข้้อ สภาวะส่่วนบุุคคล (personal circumstances)
4 ข้้อ แบบสอบถามวััดความเครีียดและความเหนื่่อ� ยล้้าจากการทำำ�งาน
20 ข้้อ ซึ่่ง� สร้้างขึ้้น� โดยศาสตราจารย์์แพทย์์หญิิงนัันทิิกา ทวิิชาชาติิ
และใช้้ในงานวิิจัยั เรื่อ�่ ง “Prevalence of Occupational Stress and
Burnout and the related factor among Cabin Attendant
of Thai Airways International Public Company Limited”1
ได้้ผ่า่ นการทดสอบความเที่่�ยงตรง (content validity) และทดสอบ
ค่่าความเชื่่�อมั่่�น (reliability) แล้้ว โดยค่่า Cronbach’s Alpha
Coefficient เท่่ากัับ 0.83858 และมีีเกณฑ์์ในการให้้คะแนนตาม
ความถี่่�คืือ คะแนน 0 - ไม่่เคยเลย, คะแนน 1 - นาน ๆ ครั้้ง� (1-2 ครั้้ง� /
เดืือน), คะแนน 2 - บางครั้้ง� (3-4 ครั้้ง� /เดืือน), คะแนน 3 - บ่่อย ๆ ครั้้ง�
(2-3 ครั้้ง� /สััปดาห์์) และคะแนน 4 - เป็็นประจำำ�สม่ำำ�� เสมอเกืือบทุุกวััน
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(≥4 ครั้้ง� /สััปดาห์์) จากนั้้�นนำำ�คะแนนทุุกข้้อมารวมกััน และทำำ�การ
จำำ�แนกเป็็นกลุ่่�มต่่อไปดัังนี้้� คะแนน 0-25 จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�สามารถ
จััดการความเครีียดได้้ (can cope stress), คะแนน 26-40 จััดอยู่่�
ในกลุ่่�มที่่�มีีภาวะเหนื่่�อยล้้าเล็็กน้้อย (mild burnout), คะแนน
41-55 จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีภาวะเหนื่่�อยล้้าปานกลาง (moderate
burnout), คะแนน 56-80 จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีภาวะเหนื่่อ� ยล้้ารุนุ แรง
(severe burnout)
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
ใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนาเพื่่�ออธิิบายลัักษณะทั่่�วไปของกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง ได้้แก่่ ความถี่่�คิดิ เป็็นร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
และสถิิติเิ ชิิงอนุุมาน ได้้แก่่ การทดสอบไคสแควร์์ (Chi-square test)
ในการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยต่า่ ง ๆ กัับระดัับความเครีียด
และเหนื่่�อยล้้า ใช้้การวิิเคราะห์์การถดถอยโลจิิสติิกหลายตััวแปร
(Multiple Logistic Regression) เพื่่อ� ทำำ�นายปััจจััยต่า่ ง ๆ ที่่�มีีผลต่่อ
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า โดยกำำ�หนดให้้ค่า่ ความสััมพัันธ์์ที่่�มีรี ะดัับ
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ P-value < 0.05 โดยใช้้คอมพิิวเตอร์์โปรแกรม
สำำ�เร็็จรููป SPSS ในการคำำ�นวณ

ข้้อพิิจารณาด้้านจริิยธรรม
งานวิิจััยนี้้�ได้้รัับการรัับรองจากคณะกรรมการพิิจารณา
จริิยธรรมการศึึกษาวิิจััยในมนุุษย์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย หมายเลขโครงการ HREC-DCU 2018-101

ผลการวิจัย
ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง
	นิิสิติ ทัันตแพทย์์หลัังปริิญญาตอบแบบสอบถาม 166 คน
คิิดเป็็นอััตราตอบกลัับร้้อยละ 68 เป็็นเพศหญิิง 123 คน (ร้้อยละ 74)
อายุุเฉลี่่�ย 29 ปีี (ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 2.1) ร้้อยละ 80.8 มีีอายุุ
ระหว่่าง 25-30 ปีี ร้้อยละ 92.2 เป็็นโสด ร้้อยละ 93.3 มีีสุุขภาพ
ร่่างกายแข็็งแรงดีี ร้้อยละ 60.8 จบการศึึกษาระดัับทัันตแพทยศาสตรบััณฑิติ จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ร้้อยละ 44 ศึึกษาในหลัักสููตร
ที่่�เน้้นการทำำ�งานด้้านการวิิจัยั และร้้อยละ 56 ศึึกษาในหลัักสููตร
ที่่�เน้้นการทำำ�งานด้้านคลิินิิก โดยมีีสััดส่่วนนิิสิิตที่่�กำำ�ลัังศึึกษาใน
ชั้้น� ปีีที่่� 1, 2, 3 และ 4 เท่่ากับั ร้้อยละ 25.9, 32.5, 36.1 และ 5.4 ตาม
ลำำ�ดัับ (ตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม (จำำ�นวน 166 คน)
Table 1 Demographic data of respondent (N=166)
Demographic Characteristics

Number (Total = 166)

Percentage

43
123

25.9
74.1

134
32

80.8
19.2

153
13

92.2
7.8

Sex
Male
Female
Age (years)
25-30
> 30
Marital Status
Single
Married
Systemic disease
No
Yes
Institution of DDS graduation
Chulalongkorn university
Others
- Mahidol University
- Thammasart University
- Srinakharinwirot University

155
11

93.4
6.6

101
65
13
8
6

60.8
39.2
7.8
4.8
3.6

- Rangsit University
- Naresuan University

2
10

1.2
6.0
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ตารางที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม (จำำ�นวน 166 คน) (ต่่อ)
Table 1 Demographic data of respondent (N=166) (cont.)
Demographic Characteristics
- Rangsit University
- Naresuan University
- Khon Kaen University
- Prince of Songkla University
- Chiangmai University
- Others
Specialty
Oral and Maxillofacial surgery
Prosthodontics
Orthodontics
Periodontics
Pedodontics
Operative dentistry
Endodontic
Implant and esthetic
Biomaterial
Geriatric
Oral and Maxillofacial radiology

Number (Total = 166)
2
10
9
4
9
4

Percentage
1.2
6.0
5.4
2.4
5.4
2.4

40
23
23
17
14
9
15
7
1
11
2

24.1
13.9
13.9
10.2
8.4
5.4
9.0
4.2
0.6
6.6
1.2

Oral Medicine

1

0.6

Oral and Maxillofacial pathology

1

0.6

Oral Biology

2

1.2

73

44

- Master Degree

65

39.2

- Doctor of Philosophy

8

4.8

93

56

- Graduate Diploma of Clinical science

7

4.2

- Higher Graduate Diploma of Clinical science

28

16.9

- Residency Training

58

34.9

First

43

25.9

Second

54

32.5

Third

60

36.1

Fourth

9

5.4

Study Program
Research based

Clinical based

Year of Study
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ความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้าจำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไปของ
ผู้้�ตอบแบบสอบถาม
จากผู้้�ตอบแบบสอบถามทั้้�งหมด 166 คน พบผู้้�ที่่�มีภี าวะ
เหนื่่อ� ยล้้าในระดัับปานกลางถึึงรุุนแรง 41 คน (ร้้อยละ 24.7) เป็็นชาย
12 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 27.9 ของผู้้�ตอบแบบสอบถามเพศชาย
เป็็นหญิิง 29 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 23.6 ผู้้�ตอบแบบสอบถามเพศหญิิง
ซึ่่�งไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ นิิสิิตกลุ่่�มอายุุ 25 ถึึง 30 ปีี มีี
สััดส่่วนของผู้้�ที่่�มีคี วามเครีียดและเหนื่่�อยล้้ามากกว่่านิสิิ ติ กลุ่่�มอายุุ
มากกว่่า 30 ปีี (ร้้อยละ 26.1 และ 18.8 ตามลำำ�ดัับ) แต่่ไม่่แตกต่่างกััน

อย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญ นิิสิติ ในหลัักสููตรที่่�เน้้นทัักษะทางคลิินิกิ มีีสัดั ส่่วน
ของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่�อยล้้าใกล้้เคีียงกัับหลัักสููตรเน้้นวิิจัยั
(ร้้อยละ 23.8 และ 26.1 ตามลำำ�ดัับ) เมื่่อ� วิิเคราะห์์ด้ว้ ยการถดถอย
โลจิิสติิกหลายตััวแปร พบว่่านิิสิิตที่่�จบทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิต
จากสถาบัันอื่่�นมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�มีีภาวะเครีียดและ
เหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่ากว่่านิสิิ ติ ที่่�จบจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยอย่่าง
มีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ 2.6 เท่่า (P=0.008) นิิสิติ ที่่�มีีไม่่มีเี งิินเดืือนประจำำ�
มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่า
นิิสิติ ที่่�มีเี งิินเดืือนอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ 4 เท่่า (P=0.001) (ตารางที่่� 2)

ตารางที่่� 2 ระดัับความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าจำำ�แนกตามข้้อมููลทั่่�วไป
Table 2 Stress and burnout level classified by demographic data
can cope stress and moderate to severe
N (%)
mild burnout N (%)
burnout N (%)
Total=166
Total=125
Total=41

Pa

Pb

Odds ratio

0.718

0.235

1.178

0.522

0.510

1.449

0.101

0.008*

2.601

0.869

0.556

1.297

0.09

0.001*

4.027

Sex
Male

43 (25.9)

31 (72.1)

12 (27.9)

123 (74.1)

94 (76.4)

29 (23.6)

25-30

134 (80.8)

99 (73.9)

35 (26.1)

>30c

32 (19.2)

26 (81.2)

6 (18.8)

Chulalongkorn Universityc

101 (60.8)

81 (80.2)

20 (19.8)

Others

65 (39.2)

44 (67.7)

21 (32.3)

Research-based

65 (39.1)

48 (73.8)

17 (26.2)

Clinical-basedc

101 (60.9)

77 (76.2)

24 (23.8)

Monthly salaryc

128 (77.1)

103 (80.5)

25 (19.5)

Others

38 (22.9)

22 (57.9)

16 (42.1)

Female

c

Age (years)

DDS Graduation

Program type

Source of income

*significance at P < 0.05
a
Chi-square test
b
Multiple logistic regression
c
Reference in Multiple logistic regression

ความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้าจำำ�แนกตามตามสภาวะของงาน
	นิิสิติ ร้้อยละ 51.8 ไม่่มีีอิสิ ระหรืือมีีอิสิ ระในการตััดสิินใจ
ในการทำำ�งานปานกลาง โดยมีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�มีีภาวะเครีียดและ
เหนื่่�อยล้้ามากกว่่านิิสิิตที่่�มีีอิิสระในการตััดสิินใจค่่อนข้้างมากหรืือ
มากอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญ นิิสิติ ร้้อยละ 91.5 ไม่่มีเี วลาส่่วนตััวถึึงมีีเวลา

40

ปานกลาง นิิสิติ กลุ่่�มนี้้�มีสัี ดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า
ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มที่่�มีเี วลาส่่วนตััวมาก นิิสิติ ร้้อยละ 12 ทำำ�งานมากกว่่า
80 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ซึ่ง�่ มีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า
มากกว่่านิสิิ ติ ที่่�ทำำ�งานไม่่เกิิน 80 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญ
นิิสิติ ร้้อยละ 97.5 รู้้�สึึกว่่าภาระงานที่่�ทำำ�หนัักเกิินไปแต่่สัดั ส่่วนของ
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ผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าไม่่แตกต่่างจากนิิสิติ ที่่�รู้้�สึึกว่่าปริิมาณ
งานเหมาะสม นิิสิิตร้้อยละ 3.6 มีีเวลานอนไม่่เกิิน 4 ชั่่�วโมงต่่อคืืน
แต่่มีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�มีีภาวะเครีียดและเหนื่่�อยล้้าไม่่ต่่างกัับนิิสิิตที่่�

นอนหลัับมากกว่่า 4 ชั่่�วโมง นิิสิติ ร้้อยละ 3.1 เคยถููกวิิจารณ์์ต่อ่ หน้้า
ผู้้�อื่น�่ และรู้้�สึึกอัับอาย โดยมีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า
ไม่่ต่่างกัับนิิสิิตที่่�ไม่่เคยถููกวิิจารณ์์ต่่อหน้้าผู้้�อื่่�น (ตารางที่่� 3)

ตารางที่่� 3 ระดัับความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าของผู้้�ตอบแบบสอบถามจำำ�แนกตามสภาวะของงาน
Table 3 Stress and burnout level classified by job circumstances

Level of freedom to make decision
no – moderate
high - very highc
Amount of liesure time
no – moderatec
more - most
Workhour per week
≤ 80 hourc
> 80 hour
Workloads perception
Overloadc
Appropriate
Sleep hour per day
≤ 4 hour
> 4 hourc
Blamed and shamed event
Neverc
Ever

Chi-square test
Multiple logistic regression
c
Reference in Multiple logistic regression
a

N (%)
Total=166

can cope stress and
mild burnout
N (%) Total=125

moderate to
severe burnout
N (%) Total=41

Pa

Pb

Odds
ratio

86 (51.8)
80 (48.2)

61 (70.9)
64 (80)

25 (29.1)
16 (20)

0.240

0.256

1.661

152 (91.5)
14 (8.5)

115 (75.7)
10 (71.4)

37 (24.3)
4 (28.6)

0.470

0.885

1.135

146 (88.0)
20 (12.0)

112 (76.7)
13 (65)

34 (23.3)
7 (35)

0.192

0.365

1.707

162 (97.5)
4 (2.5)

122 (75.3)
3 (75)

40 (24.7)
1 (25)

0.682

0.695

1.711

6 (3.6)
160 (96.4)

3 (50)
122 (76.3)

3 (50)
38 (23.7)

0.161

0.293

2.881

161 (96.9)
5 (3.1)

123 (76.4)
2 (40)

38 (23.6)
3 (60)

0.097

0.123

5.072

b

ความชุุกของภาวะความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าตามสภาวะส่่วนบุุคคล
	นิิสิิตร้้อยละ 3.6 มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงาน
และมีีสััดส่่วนของผู้้�ที่่�มีีภาวะเครีียดและเหนื่่�อยล้้ามากกว่่านิิสิิต
ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(P=0.033) นิิสิิตร้้อยละ 11.4 ไม่่มีีผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาในเรื่่�องส่่วนตััว
พบว่่าในกลุ่่�มนี้้มี� สัี ดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่า
นิิสิิตที่่�มีีผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ นิิสิิตร้้อยละ 53.7 พบ

		

เหตุุการณ์์ที่่�ทำ�ำ ให้้มีคี วามเครีียดในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่า่ นมา เช่่น สมาชิิก
ในครอบครััวหรืือคนรัักเสีียชีวิี ติ การเลิิกราหรืือหย่่าร้า้ ง การเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ
หรืือเจ็็บป่่วยทางกาย ปััญหาทางด้้านการเงิิน เป็็นต้้น นิิสิิตกลุ่่�มนี้้�
มีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่านิิสิติ ที่่�ไม่่พบ
เหตุุการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เครีียดอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ นิิสิิตร้้อยละ 5.4 ไม่่มีี
งานอดิิเรกทำำ�ยามว่่างและมีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีภี าวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า
มากกว่่าผู้้�ที่่�มีงี านอดิิเรกอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (P=0.042) (ตารางที่่� 4)

Khan-ngern et al., 2022
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ตารางที่่� 4 ระดัับความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าจำำ�แนกตามสภาวะส่่วนบุุคคล
Table 4 Stress and Burnout level classified by personal circumstances
can cope stress
N (%)
and mild burnout
Total=166
N (%) Total=125
Relationship with colleagues
bad – neutral
6 (3.6)
2 (33.3)
c
good - very good
160 (96.4)
123 (76.8)
Personal consultant
No
19 (11.4)
13 (68.4)
c
Yes
147 (88.6)
112 (76.2)
Stressful life event in the past 3 months
Nonec
77 (46.3)
61 (79.2)
Yes
89 (53.7)
64 (71.9)
Hobbies
No
9 (5.4)
4 (44.4)
c
Yes
157 (94.6)
121 (77.1)

*significance at P < 0.05
a
Chi-square test
b
Multiple logistic regression
c
Reference in Multiple logistic regression

moderate to
severe burnout
N (%) Total=41

Pa

Pb

Odds
ratio

4 (66.7)
37 (23.2)

0.033* 0.104

5.291

6 (31.6)
35 (23.8)

0.572

0.568

1.455

16 (20.8)
25 (28.1)

0.363

0.577

1.274

5 (55.6)
36 (22.9)

0.042* 0.131

4.761

บทวิจารณ์
การศึึกษานี้้�สำำ�รวจความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้า
ของนิิสิิตทัันตแพทย์์หลัังปริิญญาในจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พบว่่านิิสิิตร้้อยละ 24.7 มีีความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้าระดัับ
ปานกลางถึึงรุุนแรง ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อความเครีียดและความเหนื่่อ� ยล้้า
พบว่่า นิิสิิตที่่�จบการศึึกษาระดัับทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิตจาก
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มีีระดัับความเครีียดและความเหนื่่อ� ยล้้า
แตกต่่างจากนิิสิติ ที่่�จบการศึึกษาจากสถาบัันอื่่น� การมีีรายได้้ที่่�แน่่นอน
ในระหว่่างที่่�ศึึกษา ความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนร่่วมงาน และการมีีงาน
อดิิเรกยามว่่าง ข้้อจำำ�กััดของการศึกึ ษานี้้� คืือ การวััดผล ณ ช่่วงเวลาใด
เวลาหนึ่่ง� อาจทำำ�ให้้ไม่่สามารถสะท้้อนอารมณ์์ความรู้้�สึึกของผู้้�ตอบ
ได้้อย่่างแท้้จริิง เนื่่อ� งจากภาระงานในการเรีียนแต่่ละช่่วงเวลาอาจ
มากน้้อยไม่่เท่่ากััน รวมถึึงอาจมีีปััจจััยอื่่�นที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
เครีียดและเหนื่่�อยล้้าแต่่ไม่่ได้้อยู่่�ในตััวเลืือกหรืือชุุดคำำ�ถามที่่�ใช้้ใน
การศึึกษานี้้�
	อััตราการเกิิดความเครีียดและภาวะเหนื่่อ� ยล้้าในการศึกึ ษานี้้�
ต่ำำ�� กว่่าการศึึกษาของ Divaris และคณะ7,11 ที่่�พบว่่านักั ศึกึ ษาทัันตแพทย์์หลััง
ปริิญญามีีความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าถึึงร้้อยละ 40 ในการศึกึ ษานี้้�
พบว่่าเพศชายและเพศหญิิงมีีความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าไม่่แตกต่่างกััน
สอดคล้้องกัับการศึึกษาในนัักศึึกษาทัันตแพทย์์หลัังปริิญญาใน
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ประเทศกรีีก7 แต่่แตกต่่างจากการศึึกษาในนัักศึึกษาทัันตแพทย์์หลััง
ปริิญญาในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ที่่�พบว่่าเพศหญิิงมีีความเครีียด
มากกว่่าเพศชาย11 นอกจากนี้้มี� กี ารศึึกษาในทัันตแพทย์์พบว่่าเพศชาย
มีีภาวะเหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่าเพศหญิิง12,13 ทั้้�งสองเพศมีีวิธีิ กี ารจััดการ
กัับความเครีียดแตกต่่างกััน และบุุคลิิกภาพที่่�แตกต่่างกัันก็็ส่่งผล
ให้้มีีการจััดการความเครีียดและเหนื่่�อยล้้าได้้แตกต่่างกัันด้้วย14,15
สถาบัันที่่�จบการศึกึ ษาในระดัับปริิญญาตรีีมีผี ลต่่อระดัับ
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า นิิสิติ ที่่�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีจาก
สถาบัันอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาฯ มีีแนวโน้้มที่่�จะมีี
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าสูงู กว่่านิสิิ ติ ที่่�จบจากจุุฬาฯ 2.6 เท่่า อาจ
เนื่่อ� งด้้วยจากมีีความคุ้้�นเคยกัับสถานที่่�เรีียน ระบบการเรีียนการสอน
คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� รวมถึึงเพื่่อ� นนิิสิติ ด้้วยกััน ส่่งผลให้้ไม่่ต้อ้ งปรัับตััว
ต่่อสภาพแวดล้้อมและสัังคมใหม่่มากจนเกิินไป สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของ Ayers และคณะ14 และ IsHak และคณะ16 ที่่�พบว่่าสถาบััน
การศึึกษา วััฒนธรรม สภาพแวดล้้อม และอาจารย์์มีผี ลต่่อการเกิิด
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า ผลการศึึกษานี้้�ชี้้แ� นะว่่าสถาบัันการศึกึ ษา
ควรจััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้นิสิิ ติ สามารถปรัับตััวและมีีความคุ้้�นเคย
กัับวััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้ง� ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาวะเหนื่่อ� ยล้้า
และวิิธีกี ารรัับมืือกัับสภาวะเครีียดเรื้้อ� รััง อย่่างไรก็็ตามการศึึกษานี้้�
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ไม่่ได้้เก็็บข้้อมููลภููมิิลำำ�เนาของนิิสิิต หรืือที่่�อยู่่�อาศััยในช่่วงก่่อนเข้้า
มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อความคุ้้�นเคยกัับสิ่่�งแวดล้้อมในจุุฬาฯ
หรืือบริิบทการใช้้ชีีวิิตในกรุุงเทพก็็เป็็นได้้
การศึึกษานี้้�พบว่่าความสััมพัันธ์์ที่่�ดีกัี บั เพื่่อ� นร่่วมงานมีีผล
ต่่อความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาของ Cohen
และ Wills17 และ Jacobs และ Dodd18 ที่่�พบว่่าการมีีความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีและการได้้รับั การสนัับสนุุนทางสัังคมทั้้�งจากครอบครััว และเพื่่อ� น
ร่่วมงานช่่วยลดความเครีียดจากการทำำ�งานลงได้้เป็็นอย่่างดีี และทำำ�ให้้
มีีความสุุขในการเรีียนและการทำำ�งานอีีกด้้วย ผลการศึึกษานี้้�ชี้้แ� นะ
ว่่าหากสถาบัันการศึึกษาได้้จัดั กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้นิสิิ ติ มีีสัมั พัันธภาพ
ที่่�ดีีต่อ่ กััน รวมถึึงมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีกัี บั ผู้้�ร่ว่ มงานในระดัับอื่่น� ๆ ด้้วย
อาจช่่วยป้้องกัันการเกิิดความเหนื่่�อยล้้าของนิิสิิตได้้
Divaris และคณะ7 รายงานว่่านัักศึึกษาทัันตแพทย์์หลััง
ปริิญญาในหลัักสููตรที่่�เน้้นงานคลิินิกิ มีีความเครีียดมากกว่่าหลัักสููตร
ที่่�ไม่่เน้้นคลิินิกิ Tzischinsky และคณะ19 และ Deahl และ Turner20
รายงานว่่าการรัักษาผู้้�ป่่วยเป็็นภาระงานที่่�หนัักและส่่งเสริิมให้้เกิิดภาวะ
เหนื่่อ� ยล้้า ในงานวิิจัยนี้้
ั พ� บว่่านิสิิ ติ หลัังปริิญญาที่่�ศึกึ ษาในหลัักสููตร
ที่่�เน้้นงานคลิินิกิ มีีความเครีียดไม่่แตกต่่างกัับหลัักสููตรที่่�เน้้นงานวิิจัยั
ซึ่่ง� อาจเป็็นผลจากการที่่�ผู้้�เข้้าร่ว่ มงานวิิจัยนี้้
ั ที่่�� ศึกึ ษาในหลัักสููตรที่่�เน้้น
งานวิิจัยั ไม่่ได้้มีภี าระการเรีียนเพีียงแค่่ศึกึ ษาค้้นคว้้าการทำำ�วิิจัยั แต่่
เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยัังต้้องมีีการปฏิิบัติั ิงานรัักษาผู้้�ป่่วยด้้วย ทำำ�ให้้
ผลที่่�ได้้จากงานวิิจัยนี้้
ั ไ� ม่่สามารถบอกความแตกต่่างระหว่่างหลัักสููตร
ที่่�เน้้นงานวิิจััยอย่่างเดีียวกัับหลัักสููตรที่่�เน้้นงานคลิินิิกได้้
	ผลการศึกึ ษานี้้�พบว่่านิสิิ ติ ที่่�นอนน้้อยกว่่า 4 ชั่่�วโมงต่่อคืืน
มีีระดัับความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าไม่่แตกต่่างกัับนิิสิติ ที่่�มีีเวลานอนหลัับ
มากกว่่า 4 ชั่่�วโมงต่่อคืืน แตกต่่างจากการศึกึ ษาของ Zohar และคณะ21
และ Baldwin และ Daugherty22 ที่่�พบว่่าการนอนหลัับพัักผ่่อนไม่่
เพีียงพอจะส่่งผลต่่อการทำำ�งาน การเรีียนรู้้� และสุุขภาพร่่างกาย มีีความ
เสี่่�ยงที่่�จะให้้การรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�ผิิดพลาดตามมาได้้ ในการศึกึ ษานี้้� ยัังพบว่่า
นิิสิติ ร้้อยละ 97.5 รู้้�สึึกว่่าภาระงานที่่�มีีอยู่่�หนัักจนเกิินไป และร้้อยละ 12
ใช้้เวลาในการทำำ�งานมากกว่่า 80 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ ซึ่่ง� Accreditation
Council for Graduate Medical Education ได้้แนะนำำ�ว่่าชั่่�วโมง
การทำำ�งานของแพทย์์และแพทย์์ประจำำ�บ้้านไม่่ควรเกิิน 80 ชั่่�วโมงต่่อ
สััปดาห์์23 โดยภาวะเหนื่่อ� ยล้้าในการทำำ�งานของแพทย์์ใช้้ทุนุ และแพทย์์
ประจำำ�บ้้านลดลงจากร้้อยละ 69.2 เหลืือเพีียงร้้อยละ 38.5 หลัังจาก
การจำำ�กััดชั่่�วโมงการทำำ�งานไม่่เกิิน 80 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์24
	ปััญหาทางด้้านการเงิินเป็็นสาเหตุุหนึ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความ
เครีียดของนิิสิติ หลัังปริิญญา25 การศึึกษานี้้�พบว่่านิสิิ ติ หลัังปริิญญา
ที่่�ไม่่ได้้รับั เงิินเดืือนประจำำ�มีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดความเหนื่่อ� ยล้้ามากกว่่า
นิิสิิตที่่�ได้้รัับเงิินเดืือน 4 เท่่า ดัังนั้้�นการจััดหาความช่่วยเหลืือทาง
การเงิินอาจช่่วยลดภาวะเหนื่่อ� ยล้้าแก่่ผู้้�ที่่�มีปัี ญ
ั หาด้้านค่่าใช้้จ่่ายได้้
		

	ทัันตแพทย์์เป็็นอาชีีพที่่�มีีแนวโน้้มที่่�จะเหนื่่�อยล้้า
มีีความวิิตกกัังวล และซึึมเศร้้าได้้ทั้้�งจากธรรมชาติิของการทำำ�งาน
และลัักษณะบุุคลิิกภาพของอาชีีพที่่�ต้อ้ งการให้้งานออกมาสมบููรณ์์
แบบ การศึกึ ษานี้้�พบว่่าการมีีงานอดิิเรกทำำ�ในยามว่่างช่่วยลดความ
เครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าได้้ Rada และ Leong25 ได้้แนะนำำ�วิิธีผ่ี อ่ นคลาย
ความเหนื่่�อยล้้าจากการทำำ�งาน เช่่น การออกกำำ�ลัังกายเบา ๆ
การดููหนััง การออกไปเล่่นกีีฬากัับผู้้�อื่่น� การตั้้ง� เป้้าหมายที่่�ทำำ�ได้้จริิง
การแบ่่งงานใหญ่่ ๆ ออกเป็็นงานเล็็ก ๆ หลาย ๆ งาน การเข้้าร่่วม
กิิจกรรมที่่�ต้้องมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ร่ว่ มกัับผู้้�อื่�น่ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�การได้้
ทำำ�ตััวให้้เป็็นต้้นแบบ (role model) สามารถช่่วยลดการเกิิด
ความเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า เนื่่อ� งจากการได้้ช่ว่ ยเหลืือผู้้�อื่น�่ เป็็นการ
เพิ่่�มความรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าในตััวเอง และลดเวลาการอยู่่�คนเดีียว26
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากงานวิิจััยนี้้� คืือ ได้้ทราบอััตราการ
เกิิดความเครีียดและภาวะเหนื่่�อยล้้าในนิิสิิตทัันตแพทย์์ระดัับ
หลัังปริิญญา รวมทั้้�งปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลทำำ�ให้้เกิิดภาวะนี้้� หากสถาบัันการ
ศึึกษา และอาจารย์์ผู้้�สอนการมีีแนวทางในการช่่วยเหลืือ และสนัับสนุุน
อย่่างเหมาะสม อาจช่่วยลดระดัับความเครีียดและลดการเกิิด
ภาวะเหนื่่อ� ยล้้า เพิ่่�มความสุุขรวมถึึงคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีีของทัันตแพทย์์
ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาในระดัับหลัังปริิญญา ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการ
เรีียนรู้้� และลดข้้อผิิดพลาดในการรัักษาผู้้�ป่่วยข้้อแนะนำำ�ในการศึึกษา
ต่่อไปคืือ อาจทำำ�การศึกึ ษาเปรีียบเทีียบในช่่วงเวลาที่่�หลากหลาย
มากขึ้้น� มีีชุดุ คำำ�ถามปลายเปิิดเพื่่�อช่่วยประเมิินปััจจััยที่่�เป็็นสาเหตุุ
หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับภาวะเครีียดและเหนื่่�อยล้้าของนิิสิิต/นัักศึึกษาทัันตแพทย์์หลัังปริิญญาอย่่างครอบคลุุมกว่่านี้้� รวมถึึงควรทำำ�การ
สำำ�รวจในสถาบัันอื่่�น ๆ ด้้วย

บทสรุป
การศึึกษานี้้�พบว่่านิิสิิตทัันตแพทย์์ระดัับหลัังปริิญญา
จำำ�นวนหนึ่่ง� ในสี่่�มีีภาวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้าในระดัับปานกลางถึึงสููง
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิดภาวะเครีียดและเหนื่่อ� ยล้้า ได้้แก่่ การมีี
งานอดิิเรกยามว่่าง สััมพัันธภาพกัับเพื่่�อนร่่วมงาน สถาบัันที่่�จบ
การศึึกษาในระดัับทัันตแพทยศาสตรบััณฑิติ การมีีเงิินเดืือนประจำำ�
ในระหว่่างศึึกษา
แหล่่งสนัับสนุุนทุุนวิิจัยั : ราชวิิทยาลััยทันั ตแพทย์์แห่่งประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

1. Chiaoroongroj K, Thavichachart N. Prevalence of Ocupational
Stress and Burnout and the related factor among Cabin Attendant
of Thai Airways International Public Company Limited. Chulalongkorn
University Thesis; 2005.

Khan-ngern et al., 2022

43

2. Ripp J, Fallar R, Babyatsky M, David R, Reich L, Korenstein
D. Prevalence of resident burnout at the start of training.
Teach Learn Med 2010;22(3):172-5.
3. Thomas NK. Resident burnout. J Am Med Assoc 2004;
292(23):2880-9.
4. Prins J, Hoekstra-Weebers J, Gazendam-Donofrio S, Dillingh
G, Bakker A, Huisman M et al. Burnout and engagement
among resident doctors in the Netherlands: a national study.
J Med Educ 2014;44(3):236-47.
5. Shanafelt T, Bradley K, Wipf J, Back A. Burnout and
Self-Reported Patient care in an Internal Medicine Residency
program. J Ann Intern Med 2002;136(5):358-67.
6. Weraarchakul W, Weraarchakul W. Factors related to stress
in the 4th - 6th year dental students at the Faculty of Dentistry
Khon Kaen University. North-Eastern Thai J Neuroscience
2014;13(3):11-20.
7. Divaris K, Polychronopoulou A, Taoufik K, Katsaros C, Eliades
T. Stress and burnout in postgraduate dental education. Eur
J Dent Educ 2012;16(1):35-42.
8. Shetty A, Amrith S, Hegde M, Narasimhan D. Stress and
Burnout assessment among Postgraduate dental students.
NUJHS 2015;5(1):31-6.
9. Campos J, Jordani P, Zucoloto M, Bonafe F, Maroco J. Burnout
syndrome among dental students. Rev Bras Epidemiol 2012;
5(1):155-65.
10. Chiaoriingroj K, Thavichachart N. Prevalence of Ocupational
Stress and Burnout and the related factor among Cabin Attendant
of Thai Airways International Public Company Limited. Chulalongkorn University Thesis; 2005.
11. Divaris K, Caroline L, Polychronopoulou A, Eliades T,
Katsaros C. Stress and Burnout among Swiss dental residents.
Schweiz Monatsschr Zahnmed 2012;122(7-8):610-5.
12. Brake H, Bloemendal E, Hoogstraten J. Gender differences
in burnout among Dutch dentist. Comm Dent Oral Epidemiol
2012;31(5):321-7.
13. Singh P, Aulak S, Mangat S, Aulak M. Systematic review: factors
contributing to burnout in dentistry. J Occup Med 2016;66(1):27-31.

44

14. Ayers K, Thomson W, Newton J, Rich A. Job stressors of
New Zealand dentists and their coping strategies. J of Occup
Med 2008;58(4):275-81.
15. Dahan H., Christophe B. A typology of dental students
according to their experience of stress: a qualitative study.
J Dent Educ 2010;74(2):95-103.
16. Ishak W, Lederer S, Mandili C, Nikravesh R, Seligman L,
Vasa M et al. Burnout during residency training: a literature
review. J Grad Med Educ 2009;1(2):236-42.
17. Cohen S, Wills T. Stress, Social support, and the buffering
hypothesis. J Psych Bullet 1985;98(2):310-57.
18. Jacobs S, Dodd D. Student Burnout as a function of
personality, Social support, and workload. J coll student
dev 2003;44(3):291-303.
19. Tzischinsky O, Zohar D, Epstein R, Chillag N, Lavie P. Daily
and yearly burnout syndrome in Israeli shift work residents.
J Human Ergol(Tokyo) 2001;30(1-2):357-62.
20. Deahl M, Turner T. General psychiatry in no-man’s land.
Br J of psychiatry 1997;171:6-8.
21. Zohar D, Tzischinsky O, Epstein R, Lavie P. The effect of
sleep loss on medical residents’ emotional reactions to work
events: a cognitive-energy model. Sleep 2005;28(1):47-54.
22. Baldwin D, Daugherty S. Sleep Deprivation and Fatigue in
Residency Training: Results of a National Survey of First- and
Second-Year Residents. Sleep 2004;27(2):217-23.
23. Antiel R, Thompson S, Reed D, James K, Tilburt J, Bannon M,
et al. ACGME Duty-Hour Recommendations-A National Survey
of Residency Program Directors. N Engl J of Med 2010;
363(8):e12
24. Martini S, Arfken C, Balon R. Comparison of burnout of
among medical residents before and after the implementation
of work hours limit. J Acad Psychiatry 2006;30(4):352-5.
25. Rada R, Leong C. Stress, Burnout, Anxiety and depression
among Dentists. J Am Dent Assoc 2004;135(6):788-94.
26. Rutter H, Herzberg J, Paice E. Stress in doctors and dentist
who teach. J Med Educ 2002:36(6):543-9.

J DENT ASSOC THAI VOL.72 NO.1 January - March 2022

CE quiz: 3 credits

บทวิทยาการ

ผลของกระบวนการขััดและกระบวนการเคลืือบผิิวต่อ่ ความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุกลุ่่�มไฮบริิด
เรซิิน-เซรามิิกที่่ขึ้้�� นรููปด้้วยวิิธีีแคดแคม ก่่อนและหลัังกระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟััน
Effect of Surface Polishing and Glazing Procedures on Surface Roughness of
Hybrid Resin-ceramic CAD/CAM Materials Before and After Tooth Brushing
Simulation
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลของกระบวนการขััดและกระบวนการเคลืือบผิิวต่่อความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุ
ประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกที่่�ขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีแี คดแคมสองชนิิดได้้แก่่ วีีต้า้ อีีนามิิก และเซราสมาร์์ท ทั้้�งก่่อนและหลัังการจำำ�ลองการแปรงฟััน
โดยใช้้กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 40 ชิ้้�น แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�มกลุ่่�มละ 10 ชิ้้�นตััวอย่่าง โดยกลุ่่�มที่่� 1 และกลุ่่�มที่่� 3 คืือวีีต้้า อีีนามิิกและเซราสมาร์์ท
ที่่�ขััดด้้วยชุุดหััวขััดลััสเตอร์์สำำ�หรัับโพลีีเซรามิิก กลุ่่�มที่่� 2 และกลุ่่�มที่่� 4 คืือวีีต้้า อีีนามิิกที่่�ทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงวีีต้้าอีีนามิิกเกลซ
และเซราสมาร์์ทที่่�ทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง ออพทิิเกลซ โดยนำำ�วััสดุุทุุกชิ้้�นไปขััดด้้วยกระดาษทรายเบอร์์ 600, 800 และ 1200 และ
นำำ�ไปวััดค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยเริ่่�มต้้นครั้้�งที่่� 1 ด้้วยเครื่่�องโปรไฟโลมิิเตอร์์ชนิิดสััมผััส จากนั้้�นนำำ�ไปผ่่านกระบวนการเตรีียมพื้้�นผิิว
ตามกลุ่่�มที่่�กำำ�หนด ด้้วยการขััดด้้วยหััวขััด หรืือทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงตามที่่�บริิษััทผู้้�ผลิิตแนะนำำ� จากนั้้�นนำำ�ไปวััดค่่าความหยาบ
พื้้�นผิิวเฉลี่่�ยครั้้�งที่่� 2 แล้้วจึึงนำำ�วััสดุุทุุกกลุ่่�มไปผ่่านการแปรงฟัันร่่วมกัับยาสีีฟัันด้้วยเครื่่�องจำำ�ลองการแปรงฟัันเป็็นจำำ�นวน 20,000 รอบ
และนำำ�ไปวััดค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยครั้้�งที่่� 3 ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนสองทาง ตามด้้วยการ
เปรีียบเทีียบเชิิงพหุุคููณชนิิดทููคีีย์์ กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญที่่�ร้้อยละ 95 จากผลการศึึกษาพบว่่าทุุกกลุ่่�มมีีค่่าเฉลี่่�ยความหยาบพื้้�นผิิวเริ่่�มต้้น
ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ และเมื่่อ� นำำ�ไปผ่่านกระบวนการเตรีียมพื้้�นผิิว พบว่่าวัสั ดุุทั้้ง� สองชนิิดที่่�ทำำ�การขััดด้้วยหััวขััดให้้ค่่าความหยาบ
พื้้�นผิิวเฉลี่่�ยที่่�ไม่่แตกต่่างกััน แต่่กลุ่่�มวััสดุุที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวให้้ค่่าเฉลี่่�ยที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยพบว่่ากลุ่่�มเซราสมาร์์ทที่่�ทำำ�การ
เคลืือบผิิว ให้้ค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยมากที่่�สุุด และเมื่่�อนำำ�ไปผ่่านกระบวนการแปรงฟัันแล้้ววััดค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยครั้้ง� ที่่� 3 พบว่่า
ทุุกกลุ่่�มมีีค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยกลุ่่�มเซราสมาร์์ทที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวมีีค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยมากที่่�สุุด
จากผลการศึึกษาสรุุปได้้ว่า่ กระบวนการขััดและเคลืือบผิิวในวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกส์์ที่่�ขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีแี คดแคมนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพ
ที่่�ใกล้้เคีียงกัันเมื่่อ� วััดผลทัันทีี แต่่ภายหลัังผ่่านการจำำ�ลองการใช้้งานในช่่องปากโดยการแปรงฟััน สำำ�หรัับวััสดุุวีต้ี า้ อีีนามิิกนั้้น� ทั้้ง� สองกระบวนการ
ให้้ผลที่่�ไม่่แตกต่่างกััน แต่่สำ�ำ หรัับวััสดุุในกลุ่่�มเซราสมาร์์ทพบว่่าการขััดด้้วยหััวขััดนั้้�นให้้ประสิิทธิิภาพต่่อความเรีียบของผิิวชิ้้น� งานที่่�ดีีกว่่าการ
เคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง
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Abstract

The aim of this study was to compare the effect of polishing and glazing procedure on surface roughness of
hybrid resin-ceramic CAD/CAM materials before and after tooth brushing simulation. 40 tested specimens (n = 20 per
material) were prepared of CAD/CAM blocks from Polymer infiltrated ceramic network or PICN (Vita Enamic) and
resin nanoceramics (CeraSmart). All specimens were randomly divided into 4 groups (10 specimens each). Group
1 (VM) and 3 (CM): Vita Enamic and CeraSmart were polished with hybrid resin-ceramic polishing kit. Group 2 (VG)
and 4 (CG): Vita Enamic and CeraSmart were glazed with light-cured glazing materials. All specimens were polished
with silicon carbide paper 600, 800 and 1200 grits. Group VM and CM then were polished with hybrid resin-ceramic
polishing kit (Poly-ceramic, Meisinger, USA) and Group VG and CG were glazed with light-cured glazing material (Vita
Enamic glaze and Optiglaze, respectively). After that, all specimens were brushed 20,000 cycles with tooth brushing
machine (v8-cross brushing machine, Sabri Dental enterprise, Inc. Illinois, USA). The average surface roughness (Ra)
was obtained from contact type profilometer after surface polishing with SiC paper (Ra1), after surface treatment
(Ra2) and after 20,000 cycles of brushing simulation (Ra3). Data were analyzed using two-way repeated measures
ANOVA and Tukey HSD test with the level of significance at p<0.05. The mean Ra1 of all groups showed no significant
difference. After surface treatment, the mean Ra2 of polished groups were not significantly different, whereas glazed
groups were significantly different. The mean Ra2 of CG was the highest. After 20,000 brushing cycles, the mean Ra3
of all groups increased in the order CG, VM and VG, CM, respectively. From the result of this study, the polishing and
glazing procedures were effective similarly when the surface roughness were measured immediately. After tooth
brushing simulation, for Vita Enamic, both polishing and glazing procedures were not different. However, polishing
of CeraSmart yields superior effectiveness compared to glazing procedure with light-cured glazing materials
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บทนำ�
ในปััจจุุบันั ความต้้องการทางด้้านทัันตกรรมความสวยงาม
ได้้เพิ่่�มสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้มีวัี สั ดุุทางทัันตกรรมที่่�มีีความสวยงามคล้้ายคลึึงฟััน
ธรรมชาติิถูกู ผลิิตออกมามากขึ้้น� ตามมา รวมไปถึึงวิิธีกี ารขึ้้น� รููปวััสดุุ
ที่่�ทำำ�ได้้ง่าย
่ รวดเร็็ว และมีีความแม่่นยำำ�สููงขึ้้น� ได้้แก่่ การขึ้้น� รููปด้้วย
ระบบออกแบบและผลิิตชิ้้�นงานด้้วยคอมพิิวเตอร์์ หรืือ แคดแคม
(Computer-aided design and computer-aided manufacturing
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or CAD/CAM) โดยหนึ่่ง� ในวััสดุุที่่�นิยิ มนำำ�มาขึ้้�นรููปด้้วยวิิธีแี คดแคมนั้้น�
ได้้แก่่ วััสดุุในกลุ่่�มกลาสเซรามิิกส์์ (Glass ceramics)1 ตััวอย่่างของ
บล็็อคกลาสเซรามิิกส์์แบบดั้้ง� เดิิม (Conventional glass ceramics)
เช่่น วััสดุุในกลุ่่�มลิิเทีียมไดซิิลิเิ กต (Lithium disilicate) นั้้�นเป็็นวััสดุุ
ที่่�มีีความสวยงามรวมทั้้ง� ความแข็็งแรงที่่�สูงู สามารถใช้้งานได้้ทั้้ง� ฟัันหน้้า
และฟัันหลััง โดยมีีหลายการศึกึ ษาที่่�รายงานถึึงคุุณสมบััติทิ างกายภาพ
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และทางกลที่่�ดีีของวััสดุุ อาทิิเช่่น มีีความต้้านทานต่่อการแตกหัักสููง
(High fracture resistance) และมีีอัตั ราการสึึกของวััสดุุต่ำ��ำ (Low
material wear)2 แต่่ก็็มีีหลายการศึึกษาที่่�รายงานถึึงข้้อจำำ�กััด
ของวััสดุุเซรามิิกส์์ในกลุ่่�มนี้้� อัันเนื่่�องมาจากคุุณสมบััติิของวััสดุุที่่�มีี
ความเปราะทำำ�ให้้เกิิดการแตกหััก หรืือ การทำำ�ให้้ฟันั คู่่�สบสึึกได้้สูงู
ข้้อด้้อยของวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�ยัังได้้แก่่กรณีีที่่�ต้้องกลึึงขอบชิ้้�นงานที่่�มีี
ความบางมาก อาจทำำ�ให้้เกิิดการแตกบิ่่�นตามขอบได้้ง่่าย อัันเนื่่�อง
มาจากความเปราะของตััววััสดุุ และการสิ้้น� เปลืืองของหััวกลึึงอัันเนื่่อ� ง
มาจากความแข็็งของตััววััสดุุอีกี ทั้้�งวััสดุุในกลุ่่�มนี้้ภ� ายหลัังการขััดแต่่ง
แล้้วอาจจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การเคลืือบผิิว (Firing Glaze) อีีกครั้้�งก่่อน
ยึึดชิ้้น� งานในช่่องปาก เพื่่อ� ให้้ได้้ความเรีียบเงาและความสวยงามที่่�
เหมาะสม จึึงอาจต้้องอาศััยระยะเวลาการทำำ�งานในคลิินิกิ ที่่�มากกว่่า
1 ครั้้ง� อีีกทั้้�งหากเกิิดความความเสีียหายภายหลัังการยึึดชิ้้น� งานใน
ช่่องปากการแก้้ไขซ่่อมแซมชิ้้�นงานก็็ยัังมีีขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยาก3
	จึึงมีีความพยายามในการพััฒนาวััสดุุชนิิดใหม่่เพื่่อ� ลดข้้อด้้อย
บางประการของวััสดุุในกลุ่่�มกลาสเซรามิิกส์์โดยการนำำ�คุุณสมบััติที่่�ดี
ิ ี
ของโพลิิเมอร์์มาช่่วยเสริิมคุุณสมบััติขิ องวััสดุุ โดยอาจเรีียกวััสดุุใน
กลุ่่�มนี้้ว่� า่ ไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิก “Hybrid resin-ceramic CAD/CAM
materials”2 ตััวอย่่างของวััสดุุในกลุ่่�มนี้้ไ� ด้้แก่่ วััสดุุชนิิดโครงข่่ายเซรามิิก
อััดแทรกด้้วยโพลิิเมอร์์ หรืือพีีไอซีีเอ็็น (Polymer-infiltrated ceramic
network; PICN) และเรซิิน นาโนเซรามิิกส์์ (Resin nanoceramics)
โดยพบว่่าวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�มีีคุุณสมบััติิความยืืดหยุ่่�น (Modulus of
elasticity) ที่่�ใกล้้เคีียงกัับเนื้้อ� ฟัันธรรมชาติิ มีีความสวยงามที่่�เหมาะสม
สามารถกลึึงชิ้้น� งานได้้รวดเร็็ว และทำำ�การเตรีียมผิิวชิ้้น� งานก่่อนยึึดได้้
โดยการขััด หรืือ เคลืือบผิิวโดยวััสดุุเรซิิน (Resin coating) ทำำ�ให้้สามารถ
ขึ้้น� รููปชิ้้น� งานและเตรีียมพื้้�นผิิวให้้เหมาะสมก่่อนยึึดในครั้้ง� เดีียวได้้
โดยการขััดหรืือเคลืือบผิิว และยัังสามารถซ่่อมแซมหรืือขััดแต่่งใน
ช่่องปากได้้ง่าย
่ เมื่่อ� เกิิดความเสีียหายจากการใช้้งาน แต่่วัสั ดุุในกลุ่่�มนี้้�
ก็็มีด้ี อ้ ย อาทิิเช่่น อััตราการสึึกของวััสดุุที่่�มาก ความเงางามและความ
คงทนของสีีที่่�ด้้อยกว่่าวััสดุุในกลุ่่�มกลาสเซรามิิกส์์4
โดยวััสดุุประเภทนี้้อ� าจแบ่่งออกเป็็นสองชนิิดตามโครงสร้้าง
ของวััสดุุได้้แก่่ วััสดุุชนิิดโครงข่่ายเซรามิิกอััดแทรกด้้วยโพลิิเมอร์์ หรืือ
พีีไอซีีเอ็็น (Polymer-infiltrated ceramic network; PICN) ตััวอย่่าง
ผลิิตภััณฑ์ไ์ ด้้แก่่ Vita Enamic (Vita Zahnfabrik H. Rauter, Bad
Sackingen, Germany) เป็็นวััสดุุที่่�ถูกู ผลิิตขึ้้น� ใหม่่โดยเป็็นการรวมกััน
ของคุุณสมบััติขิ องทั้้ง� เรซิิน คอมโพสิิตและเซรามิิก วััสดุุในกลุ่่�มนี้้ป� ระกอบ
ไปด้้วยโครงข่่ายสองชนิิด คืือโครงข่่ายของเซรามิิกชนิิดเฟลสปาร์์
(Feldspar ceramic network) ประมาณร้้อยละ 86 โดยน้ำำ��หนััก
และโครงข่่ายที่่�เป็็นโพลิิเมอร์์ (Polymeric network) ประมาณร้้อยละ
14 โดยน้ำำ�� หนััก5 และวััสดุุอีกี ประเภทหนึ่่�งคืือ เรซิินนาโนเซรามิิกส์์

ซึ่่ง� มีีเรซิิน โพลีีเมอร์์ที่่�มีคี วามหนาแน่่นสููงและ มีีวัสั ดุุอัดั แทรกขนาด
นาโนประเภทเซรามิิก (Ceramic filler nanoparticles) กระจายตััว
อยู่่�อย่่างเป็็นระเบีียบ ร้้อยละ 60-80 โดยน้ำำ�� หนััก โดยวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�
จะผ่่านกระบวนการบ่่มตััวภายใต้้อุณ
ุ หภููมิแิ ละความดัันสููง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
วััสดุุมีคุี ณ
ุ สมบััติเิ ชิิงกลที่่�สููงขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์ข์ องวััสดุุในกลุ่่�มนี้้ไ� ด้้แก่่ Lava ultimate (3M ESPE,
St.Paul, MN, USA), Shofu block HC (Shofu, Kyoto, Japan),
CeraSmart (GC corporation, Tokyo, Japan) เป็็นต้้น6
โดยทางบริิษัทั ผู้้�ผลิิตนั้้�นพััฒนาวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�ขึ้้น� มาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์ดังั นี้้�คืือ เพื่่อ� ให้้ได้้วัสั ดุุที่่�มีค่ี า่ ความยืืดหยุ่่�นใกล้้เคีียงกัับ
เนื้้�อฟัันธรรมชาติิมากขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับกลาสเซรามิิกส์์ในกลุ่่�มดั้้ง� เดิิม
เพื่่อ� พััฒนาวััสดุุให้้ขึ้้น� รููปและปรัับแต่่งได้้ง่ายขึ้้
่ น� เมื่่อ� เทีียบกัับวััสดุุในกลุ่่�ม
เซรามิิกส์์ที่่�มีส่ี ว่ นประกอบหลัักเป็็นแก้้ว เช่่น วััสดุุในกลุ่่�มลิิเธีียมไดซิิลิเิ กต
หรืือกลุ่่�มเซรามิิกส์์ที่่�เป็็นผลึึก (Polycrystalline ceramics) และเพื่่อ�
ให้้สามารถซ่่อมแซมได้้ง่ายด้
่ ว้ ยวััสดุุในกลุ่่�มเรซิิน คอมโพสิิต7 จึึงทำำ�ให้้
วััสดุุในกลุ่่�มนี้้�มีคุี ณ
ุ สมบััติที่่�ิ ใกล้้เคีียงโครงสร้้างฟัันธรรมชาติิมากขึ้้น�
โดยออกแบบให้้ใช้้กับั กระบวนการขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีแี คดแคมเท่่านั้้น� โดย
วััสดุุในกลุ่่�มนี้้�ถููกออกแบบให้้ทำำ�พื้้�นผิิวชิ้้�นงานให้้เรีียบเงาได้้โดย
กระบวนการขััด หรืือ เคลืือบผิิวด้้วยวััสดุุชนิิดฉายแสง จึึงทำำ�ให้้มีคี วาม
รวดเร็็วในการออกแบบและผลิิตชิ้้น� งานออกมาและสามารถทำำ�การ
รัักษาให้้กัับผู้้�ป่่วยโดยใช้้เวลานััดเพีียงครั้้�งเดีียว
โดยวััสดุุบูรู ณะเมื่่อ� ผ่่านการใช้้งานในช่่องปาก มัักจะมีีลักั ษณะ
พื้้น� ผิิวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้จากหลายปััจจััย โดยการแปรงฟัันเป็็นปััจจััย
หนึ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้พื้้น� ผิิววััสดุุมีคี วามหยาบเพิ่่�มมากขึ้้น� 8 พื้้�นผิิวที่่�ขรุุขระอาจ
ทำำ�ให้้วัสั ดุุเกิิดการติิดสีีที่่�เพิ่่�มขึ้้น� และเกิิดการสะสมของคราบจุุลินิ ทรีีย์์
ส่่งผลความสวยงามลดลง และอาจทำำ�ให้้ให้้เกิิดเหงืือกอัักเสบหรืือ
ฟัันผุุตามมา นอกจากนี้้ผิ� วิ วััสดุุที่่�หยาบขึ้้น� อาจทำำ�ให้้ทั้้ง� ฟัันคู่่�สบหรืือ
วััสดุุบูรู ณะมีีอัตั ราการสึึกที่่�มากขึ้้น� 9 ดัังนั้้�นกระบวนการทำำ�ให้้พื้้น� ผิิว
ชิ้้น� งานมีีความเรีียบเงาจึึงเป็็นขั้้น� ตอนสำำ�คััญที่่�จะส่่งผลต่่ออายุุการ
ใช้้งานของวััสดุุบูรู ณะ โดยภายหลัังการขึ้้น� รููปและทำำ�การกรอแต่่งแก้้ไข
ชิ้้น� งานจนพร้้อมที่่�จะยึึดชิ้้น� งานแล้้ว ในวััสดุุประเภทเซรามิิกส์์ชนิิด
ดั้้ง� เดิิมนั้้�น นิิยมนำำ�ไปผ่่านกระบวนการเคลืือบผิิวโดยการเผา ซึ่่ง� จะ
ทำำ�ให้้ได้้ผิิววััสดุุที่่�มีีความเรีียบและมัันเงาสวยงาม แต่่วััสดุุในกลุ่่�ม
ไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกนั้้�น ถููกออกแบบมาให้้ใช้้กระบวนการขััดหรืือ
การทาสารเคลืือบผิิววััสดุุชนิิดฉายแสง (Light-cured coating
material) เนื่่�องจากวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�มีีองค์์ประกอบของวััฏภาคของ
เรซิิน ซึ่่ง� ไม่่สามารถเคลืือบผิิวโดยการเผาได้้ โดยมีีหลายการศึึกษา
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าพบว่่าการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉาย
แสงนั้้�นให้้ประสิิทธิิภาพที่่�ดีี ทำำ�ให้้มีีความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุต่ำำ��
ต้้านทานต่่อการติิดสีีได้้ดี10,11
ี แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีีการศึกึ ษาที่่�ให้้ผล
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ขััดแย้้ง โดยพบว่่าการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงนั้้�น
ทำำ�ให้้วัสั ดุุมีคี วามหยาบพื้้�นผิิวสููงกว่่า และทำำ�ให้้เคลืือบฟัันของฟััน
คู่่�สบสึึกไปมากกว่่าผิิววััสดุุที่่�ผ่่านกระบวนการขััด12,13
จากข้้อมููลดัังกล่่าวทำำ�ให้้พบว่่าผลของการศึึกษาของ
กระบวนการขััดหรืือเคลืือบต่่อความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุกลุ่่�มนี้้นั้้� น�
ยัังไม่่เป็็นที่่�แน่่ชัดั โดยเฉพาะผลในระยะยาว จึึงเป็็นที่่�มาของการศึกึ ษานี้้�
ที่่�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบผลของกระบวนการขััดและกระบวนการ
เคลืือบผิิวต่่อความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิก
ที่่�ขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีแี คดแคม ก่่อนและหลัังการจำำ�ลองการแปรงฟััน โดยมีี
สมมติิฐานสองข้้อได้้แก่่ (1) กระบวนการขััดและกระบวนการเคลืือบผิิว
ส่่งผลต่่อความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิก
ที่่�ขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีแี คดแคมไม่่แตกต่่างกััน และ (2) กระบวนการจำำ�ลอง
การแปรงฟัันส่่งผลต่่อความหยาบพื้้�นผิิวภายหลัังผ่่านกระบวนการขััด
และกระบวนการเคลืือบผิิวของวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิก
ที่่�ขึ้้�นรููปด้้วยวิิธีีแคดแคมไม่่แตกต่่างกััน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำ�เนินการวิจัย
การเตรีียมชิ้้�นงาน
	ทำำ�การเตรีียมชิ้้น� งานจากบลอคไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกสำำ�เร็็จรููป
ขนาด 14 (12 X 14 X 18 ลููกบาศก์์มิลิ ลิิเมตร) จำำ�นวน 2 ชนิิด ได้้แก่่
วััสดุุ Vita Enamic และ CeraSmart ด้้วยเครื่่�องตััดความเร็็วต่ำำ��
(Isomet 1000 precision saw, Buehler, IL, USA) ภายใต้้น้ำำ��
หล่่อเลี้้ย� งให้้ได้้ชิ้้น� งานรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมที่่�มีีขนาดหน้้าตัดั 4 X 4 ตาราง
มิิลลิิเมตร ความสููง 5 มิิลลิิเมตร โดยแบ่่งออกเป็็นชิ้้น� งานจาก Vita
Enamic 20 ชิ้้น� และ GC CeraSmart 20 ชิ้้น� รวมเป็็นทั้้ง� หมด 40 ชิ้้น�

จากนั้้น� ยึึดชิ้้น� งานทุุกชิ้้น� กัับอะคริิลิคิ เรซิินใสสำำ�หรัับทำำ�ฐานยึึดชิ้้น� งาน
(Clear acrylic resin, Germany) โดยวางให้้พื้้น� ผิิวที่่�จะทำำ�การทดสอบ
ลอยเหนืืออะคริิลิคิ ขััดผิิวชิ้้น� งานทุุกชิ้้น� บนด้้านหน้้าตัดั 4 x 4 ตาราง
มิิลลิิเมตรที่่�จะทำำ�การวิิจัยด้
ั ว้ ยกระดาษทรายความหยาบ 600, 800
และ 1200 กริิด ภายใต้้น้ำำ��หล่่อเลี้้�ยงเป็็นเวลา 30 วิินาทีี ต่่อความ
หยาบและจะเปลี่่�ยนกระดาษทรายทุุก 5 ชิ้้น� งาน เพื่่อ� ควบคุุมความ
หยาบพื้้�นผิิวเริ่่�มต้้น (Baseline surface roughness) จากนั้้�นนำำ�
ชิ้้น� งานไปทำำ�ความสะอาดด้้วยเครื่่อ� งอััลตราโซนิิกส์์ร่ว่ มกัับน้ำำ�� กลั่่�น
เป็็นเวลา 10 นาทีี ทำำ�การเป่่าให้้แห้้งด้้วยหััวเป่่าลมและน้ำำ�� แบบสาม
ทาง (Triple syringe)11 วััดความหนาของชิ้้น� งานทุุกชิ้้น� ด้้วยเครื่่อ� ง
วััดขนาดแบบดิิจิิตอล (Digital Vernier Caliper, Mitutoyo,
Japan) ให้้ทุกุ กลุ่่�มมีีความหนาของชิ้้น� งานที่่�เท่่ากันั โดยกำำ�หนดให้้
มีีความคลาดเคลื่่�อนไม่่เกิิน 0.05 มิิลลิิเมตร
จากนั้้น� แบ่่งชิ้้น� งานจากวััสดุุทั้้ง� สองชนิิดออกเป็็นกลุ่่�มย่่อย
จำำ�นวน 2 กลุ่่�ม โดยใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย (Simple random
sampling) ในแต่่ละกลุ่่�มจะมีีชิ้้น� งานจำำ�นวนกลุ่่�มละ 10 ชิ้้น� โดยกลุ่่�มที่่�
1 และ 2 เป็็นชิ้้�นงานจากวััสดุุ Vita Enamic และกลุ่่�มที่่� 3 และ 4
เป็็นชิ้้�นงานจากวััสดุุ CeraSmart โดยกลุ่่�มที่่� 1 และ 3 จะทำำ�การ
เตรีียมพื้้�นผิิวชิ้้น� งานด้้วยกระบวนการขััด (M) และกลุ่่�มที่่� 2 และ 4
ทำำ�การเตรีียมผิิวชิ้้น� งานด้้วยการทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง (G)
จากนั้้�นนำำ�ชิ้้น� งานมาวััดความหยาบพื้้�นผิิวเริ่่�มต้้นครั้้ง� ที่่� 1 (Ra1) ด้้วย
เครื่อ�่ งวััดความหยาบผิิวชนิิดสััมผััส (Talyscan 150, Taylor Hobson,
Leicester, England) ก่่อนจะทำำ�การเตรีียมพื้้�นผิิวใด ๆ และบัันทึึก
ข้้อมููลของความหยาบพื้้�นผิิวแยกตามชนิิดวััสดุุ

ตารางที่่� 1 ชื่่�อทางการค้้า บริิษััทผู้้�ผลิิต และส่่วนประกอบของวััสดุุที่่�ใช้้ในการทดลอง26
Table 1 Trade names, manufactures and compositions of experimental materials
Material types

Manufacturer

Composition

Vita Enamic

Vita Zahnfabrik H. Rauter, Bad
Sackingen, Germany
GC comparation,
Tokyo, Japan
Vita Zahnfabrik H. Rauter, Bad
Sackingen, Germany
GC Corparation,
Tokyo, Japan
Meisinger,
Nuess, Germany

Monomer: UDMA, TEGDMA
Filler: Feldspar ceramic enriched with aluminum oxide (81% by weight)
Monomer: Bis-MEPP, UDMA, DMA
Filler: Silica (20nm), Barium glass (300nm) (71% by weight)
MMA, acrylic resin,
PETTA, Photo-initiator
PMMA, MMA,
Photo-inhibitor, Silica filler
Diamond impregnated into soft binder

CeraSmart
Vita Enamic Glaze
Optiglaze
LUSTER for
Poly Ceramic

PMMA; Polymethyl methacrylate; MMA: Methyl methacrylate; Bis-GMA: Bisphenol-A-glycidyl methacrylate; UDMA: Urethane dimethacrylate; Bis-EMA:
bisphenol A ethoxylate dimethacrylate; TEGDMA: Triethylene glycol dimethacrylate; Bis-MEPP: 2,2-Bis (4-methacryloxypolyethoxyphenyl) propane;
DMA: Dimethacrylate. (Muhlemann et al, 2018)
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การเตรีียมชิ้้�นงานกลุ่่�มขััดผิิววัสั ดุุ สำำ�หรัับกลุ่่�มที่่� 1 (VM) และ 3 (CM)
	นำำ�ชิ้้�นงานกลุ่่�มที่่� 1 และ 3 มาขััดด้้วยชุุดขััดสำำ�หรัับโพลีี
เซรามิิกส์์ (LUSTER® for poly-ceramic; Meisinger, Nuess,
Germany) ซึ่่ง� เป็็นหััวขััดที่่�ประกอบไปด้้วย 2 ขั้้น� ตอน คืือการขััดเรีียบ
(Pre-polishing) และการขััดเงา (High gloss polishing) โดยเลืือก
หััวขััดรููปทรงถ้้วย กระบวนการทั้้ง� หมดจะทำำ�โดยผู้้�วิิจัยั เพีียงคนเดีียว
ที่่�ผ่า่ นการฝึึกฝนจนมีีความชำำ�นาญในการขััด และใช้้ด้า้ มหััวกรอช้้า
ชิ้้น� เดีียวกัันในทุุก ๆ ชิ้้น� งาน โดยในขั้้น� ตอนการขััดได้้ทำ�ำ การควบคุุม
จำำ�นวนครั้้ง� ของการกรอลากหััวขััดโดยมีีระยะทางในการขััดไปกลัับที่่�
เท่่ากันั ในแต่่ละครั้้ง� โดยกระบวนการขััดจะขััดไปในทิิศทางเดีียว เป็็น
จำำ�นวน 20 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 1 วิินาทีี โดยทำำ�การขััดที่่�ความเร็็ว 10,000
รอบต่่อนาทีี และมีีการเปลี่่�ยนหััวกรอทุุก ๆ 10 ชิ้้น� งาน เพื่่อ� ควบคุุม
คุุณภาพของหััวกรอ11,14
ภายหลัังกระบวนการขััด ชิ้้น� งานจะถููกนำำ�ไปทำำ�ความสะอาด
ด้้วยเครื่่อ� งอััลตราโซนิิกส์์ร่ว่ มกัับน้ำำ�� กลั่่�นเป็็นเวลา 3 นาทีี และเป่่าให้้
แห้้งด้้วยหััวเป่่าลมและน้ำำ�� แบบสามทาง และนำำ�งานจำำ�นวน 10 ชิ้้น�
ในแต่่ละกลุ่่�ม มาวััดความหยาบพื้้�นผิิว ด้้วยเครื่อ�่ งวััดความหยาบพื้้�นผิิว
โดยยึึดชิ้้น� งานกัับอะคริิลิคิ เรซิิน เพื่่อ� ทำำ�การวััดความหยาบพื้้�นผิิวของ
ชิ้้น� งานหลัังการขััด บัันทึึกค่่าเฉลี่่�ยความหยาบพื้้�นผิิวที่่�ได้้เพื่่อ� นำำ�มา
ใช้้วิเิ คราะห์์ผลทางสถิิติต่ิ อ่ ไป จากนั้้น� เก็็บชิ้้น� งานไว้้ในน้ำำ�� ที่่�ไม่่มีปี ระจุุ
อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 7 วััน และนำำ�ชิ้้�นงาน 2 ชิ้้�น
จากแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่อ� เป็็นตััวแทนในการนำำ�ไปวิิเคราะห์์ลักั ษณะพื้้�นผิิว
เชิิงคุุณภาพด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนชนิิดส่่องกราด
การเตรีียมชิ้้�นงานกลุ่่�มทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง กลุ่่�มที่่� 2 (VG)
และ 4 (CG)
	ทำำ�การเตรีียมพื้้�นผิิวชิ้้น� งานวััสดุุแต่่ละชนิิดตามคำำ�แนะนำำ�
ของบริิษัทั โดยวััสดุุ Vita Enamic จะทำำ�การทาผิิวชิ้้น� งานด้้วยกรด
ไฮโดรฟลููออริิก (Ultradent Porcelain Etch, Ultradent, USA)
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 5 เป็็นเวลา 60 วิินาทีี จากนั้้น� ล้้างด้้วยน้ำำ�� เป็็นเวลา
15 วิินาทีี และทำำ�ความสะอาดด้้วยเครื่อ�่ งอััลตราโซนิิกส์์ร่ว่ มกัับน้ำำ�� กลั่่�น
เป็็นเวลา 5 นาทีี เป่่าให้้แห้้งเป็็นเวลา 20 วิินาทีี ทาสารคู่่�ควบไซเลน
(Ultradent Silane, Ultradent, USA) เป็็นเวลา 30 วิินาทีี และ
เป่่าให้้แห้้ง จากนั้้�นทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง (Vita Enamic
Glaze, VITA Zahnfabrik) ไปบนพื้้�นผิิวชิ้้น� งานเป็็นชั้้น� บาง ๆ โดยใช้้
พู่่�กัันขนาดเล็็กจุ่่�มสารเคลืือบผิิวในหลุุมที่่�หยดไว้้ และทาบนพื้้�นผิิว
1 ครั้้ง� โดยไม่่ต้อ้ งเป่่า ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษัทั ผู้้�ผลิิต และฉายแสง
ด้้วยเครื่อ�่ งฉายแสงชนิิดแอลอีีดีี (Bluephase N, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein, Australia) เป็็นเวลา 40 วิินาทีี ร่่วมกัับ
การใช้้สารกลีีเซอรีีนเจล (Glycerin gel) เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดชั้้�น

ออกซิิเจนอิินฮิิบิิท (Oxygen inhibited layer) และทำำ�ให้้การบ่่ม
ตััวของสารเคลืือบผิิวอย่่างสมบููรณ์์ และตรวจสอบความหนาของ
ชิ้้น� งานหลัังการทาสารเคลืือบผิิวด้้วยเครื่่�องวััดขนาดแบบละเอีียด
(Micrometer, Mitutoyo, Japan) โดยกำำ�หนดให้้มีคี วามคลาดเคลื่่อ� น
ไม่่เกิิน 0.05 มิิลลิิเมตร11,12,15
	สำำ�หรัับชิ้้�นงานวััสดุุ CeraSmart ทำำ�การพ่่นทรายที่่�ผิิว
ชิ้้น� งานด้้วยอนุุภาคอลููมินัิ มั ออกไซด์์ (ขนาดอนุุภาคเฉลี่่�ย 50 ไมโคร
เมตร) โดยใช้้เครื่่�องพ่่นทราย (Blast Master, Thailand) ที่่�แรงดััน
2.5 บาร์์ ระยะห่่างจากผิิวชิ้้น� งานประมาณ 10 มิิลลิิเมตร เป็็นเวลา
10 วิินาทีี จากนั้้น� ล้้างด้้วยน้ำำ�� ด้้วยเครื่่อ� งเป่่าลมและน้ำำ�� แบบสามทาง
และทำำ�ความสะอาดด้้วยอััลตราโซนิิกส์์ร่ว่ มกัับน้ำำ�� กลั่่�นเป็็นเวลา 5 นาทีี
และเป่่าให้้แห้้งเป็็นเวลา 20 วิินาทีี ภายหลัังการพ่่นทราย ทาสาร
คู่่�ควบไซเลน (Ultradent Silane, Ultradent, USA) เป็็นเวลา 30 วิินาทีี
และเป่่าให้้แห้้ง จากนั้้�นทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง (Optiglaze,
GC Corporation, Tokyo, Japan) ไปบนพื้้�นผิิวชิ้้น� งานเป็็นชั้้น� บาง ๆ
โดยใช้้พู่่�กันั ขนาดเล็็กจุ่่�มสารเคลืือบผิิวในหลุุมที่่�หยดไว้้ และทาบนพื้้น� ผิิว
1 ครั้้ง� โดยไม่่ต้อ้ งเป่่า ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษัทั ผู้้�ผลิิต และฉายแสง
ด้้วยเครื่่�องฉายแสงชนิิดแอลอีีดีี เป็็นเวลา 40 วิินาทีี ร่่วมกัับการใช้้
สารกลีีเซอรีีนเจล เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดชั้้�นออกซิิเจนอิินฮิิบิิท และ
ทำำ�ให้้การบ่่มตััวของสารเคลืือบผิิวอย่่างสมบููรณ์์ และตรวจสอบ
ความหนาของชิ้้น� งานหลัังการทาสารเคลืือบผิิวด้้วยเครื่่อ� งวััดขนาด
แบบละเอีียด (Micrometer, Mitutoyo, Japan) โดยกำำ�หนดให้้มีี
ความคลาดเคลื่่�อนไม่่เกิิน 0.05 มิิลลิิเมตร11,15
จากนั้้น� นำำ�ชิ้้น� งานไปวััดความหยาบพื้้�นผิิวและบัันทึึกค่่าที่่�
ได้้เป็็นค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยครั้้ง� ที่่� 2 (Ra2) จากนั้้�นเก็็บชิ้้น� งาน
ไว้้ในน้ำำ��ที่่�ไม่่มีีประจุุ อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 7 วััน
และนำำ�ชิ้้�นงาน 2 ชิ้้�นจากแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นตััวแทนในการนำำ�ไป
วิิเคราะห์์ลักั ษณะพื้้�นผิิวเชิิงคุุณภาพด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์อิเิ ล็็กตรอน
ชนิิดส่่องกราด
กระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟัันด้้วยเครื่่�องแปรงฟัันอััตโนมััติิ
	นำำ�ชิ้้น� งานทุุกชิ้้น� ในทุุกกลุ่่�ม มายึึดกัับเครื่อ�่ งแปรงฟัันอััตโนมััติิ
(V-8 Cross Brushing Machine, SABRI Dental Enterprises,
Villa Park IL, USA) โดยกำำ�หนดระดัับแรงกดหััวแปรง 200 กรััม
จำำ�นวนรอบไป-กลัับ 20,000 รอบ ซึ่่ง� เทีียบเท่่ากับั การแปรงฟัันเป็็น
ระยะเวลา 2 ปีี16 โดยใช้้แปรงที่่�มีีขนแปรงแบบหน้้าตัดั ตรง (Butler
Gum 311, Butler Company, Chicago, IL, USA) โดยตััดและ
เจาะรููที่่�ด้า้ มแปรงให้้มีขี นาดพอดีีสำ�ำ หรัับยึึดกัับเครื่่อ� งแปรง ในการ
แปรงแต่่ละครั้้ง� จะใช้้ยาสีฟัี นั ปริิมาณ 25 กรััม (Colgate cavity protection, Colgate-Palmolive, Chonburi, Thailand) ในกระบอก
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พลาสติิกที่่�ให้้มากัับเครื่่อ� งแปรงฟััน ผสมน้ำำ�� ปราศจากประจุุปริิมาณ
50 มิิลลิิลิติ ร และนำำ�กระบอกไปครอบที่่�บริิเวณชิ้้�นงานที่่�ยึึดไว้้และ
แปรงของชิ้้น� งานนั้้�น ๆ โดยน้ำำ�� ผสมยาสีีฟันั จะถููกเปลี่่�ยน ๆ ทุุกการ
แปรงฟััน 10,000 รอบ17 เมื่่อ� ครบ 20,000 รอบนำำ�ชิ้้น� งานไปทำำ�ความ
สะอาดด้้วยน้ำำ�� กลั่่�นในเครื่่อ� งอััลตราโซนิิกส์์เป็็นเวลา 3 นาทีี และเป่่า
ให้้แห้้งด้้วยหััวเป่่าลมและน้ำำ�� แบบสามทาง จากนั้้�นนำำ�ชิ้้น� ไปวััดความ
หยาบพื้้น� ผิิวด้้วยเครื่อ�่ งโปรไฟโลมิิเตอร์์และบัันทึึกค่่าความหยาบพื้้น� ผิิว
เฉลี่่�ยหลัังกระบวนการแปรงฟััน โดยบัันทึึกเป็็นค่่าเฉลี่่�ยความหยาบ
พื้้�นผิิวครั้้�งที่่� 3 (Ra3) และนำำ�ชิ้้�นงาน 2 ชิ้้�นจากแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็น
ตััวแทนในการนำำ�ไปวิิเคราะห์์ลักั ษณะพื้้�นผิิวเชิิงคุุณภาพด้้วยกล้้อง
จุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนชนิิดส่่องกราด
การวััดความหยาบพื้้�นผิิวของชิ้้�นงาน
	วััดด้้วยเครื่อ�่ งโปรฟิิโลมิิเตอร์์แบบสััมผััส โดยกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง
เริ่่�มต้้นของการวิิเคราะห์์ลักั ษณะพื้้�นผิิวในแกน X และ Y โดยเลื่่อ� น
เข็็มลากไปยัังตำำ�แหน่่งที่่�จะวััดให้้เครื่่�องอ่่านค่่าตำำ�แหน่่งเป็็นพิิกััด
(X,Y) แล้้วบัันทึึกค่่าไว้้เพื่่อ� ใช้้ในการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งการวััดครั้้ง� ต่่อไป
จากนั้้น� บัันทึึกข้้อมููลลงในเครื่อ�่ งวััดความหยาบพื้้�นผิิวโดยเลืือกกำำ�หนด
พื้้�นของการวััดเป็็น 2X2 ตารางมิิลลิิเมตร โดยกำำ�หนดให้้ปลายเข็็ม
ลากเคลื่่อ� นที่่�ไปบนพื้้�นผิิวชิ้้น� งานด้้วยความเร็็วคงที่่� 500 ไมโครเมตร
ต่่อวิินาทีี กำำ�หนดความยาวตามแกน X เป็็น 2 มิิลลิิเมตร ความยาว
ตามแกน Y เป็็น 2 มิิลลิิเมตร กำำ�หนดค่่าระยะห่่างในแนวแกน X เป็็น
5 ไมโครเมตรและแนวแกน Y เป็็น 500 ไมโครเมตร ทำำ�การสแกน
พื้้�นผิิวจะได้้ตำ�ำ แหน่่งเส้้นเพื่่อ� ใช้้เป็็นตััวแทนความหยาบพื้้น� ผิิวเฉลี่่�ยเชิิง
เส้้นของชิ้้น� งานจำำ�นวน 5 เส้้น คำำ�นวณค่่าเฉลี่่�ยของเส้้นความหยาบ

พื้้�นผิิวเชิิงเส้้นทั้้�ง 5 เส้้นที่่�วััดได้้ ซึ่่�งค่่าเฉลี่่�ยนี้้�จะเป็็นตััวแทนความ
หยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยเชิิงเส้้น (Mean) ของชิ้้�นงานนั้้�น ๆ โดยใช้้ค่าตั
่ ัด
14
(Standard cut off) ที่่� 0.8 มิิลลิิเมตร
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
ทดสอบการแจกแจงข้้อมููลด้้วยการทดสอบสถิิติชิ าพิิโรวิิลค์์ (Shapiro-wilk test) เปรีียบเทีียบข้้อมููลค่่าเฉลี่่�ยความหยาบผิิว
ของวััสดุุชนิิดเดีียวกัันที่่�มีีการเตรีียมพื้้�นผิิวต่่างกััน ระหว่่างกลุ่่�มที่่�
ขััดผิิวด้้วยหััวขััด และกลุ่่�มที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวด้้วยสถิิติกิ ารวิิเคราะห์์
ความแปรปรวนทางเดีียว (One-way ANOVA) และการเปรีียบเทีียบ
เชิิงพหุุคููณชนิิดทููคีีย์์ (Tukey post-hoc multiple comparison
test) ที่่�ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 และเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยความหยาบผิิว
ของวััสดุุทั้้ง� สองชนิิดด้้วยสถิิติกิ ารวิิเคราะห์์ความแปรปรวนสองทาง
(Two-way ANOVA) และการเปรีียบเทีียบเชิิงพหุุคููณชนิิดทููคีีย์์
ที่่�ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 โดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป (SPSS for window
version 22.0) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ

ผลการศึกษา
เมื่่�อพิิจารณาแยกผลของปััจจััยแตกต่่างชนิิดวััสดุุบูรู ณะ
ต่่อค่่าเฉลี่่�ยความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุ จากตารางที่่� 2 พบว่่าค่า่ ความ
หยาบผิิวเริ่่�มต้้นของวััสดุุที่่�ผ่า่ นกระบวนการขััดผิิวด้้วยกระดาษทราย
ความหยาบ 600, 800 และ 1200 ในกลุ่่�มวััสดุุ VM และ VG มีีค่า่ ไม่่
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05) เช่่นเดีียวกัันกัับในกลุ่่�ม
CM และ CG ที่่�มีีค่า่ ไม่่กันั อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05) และ
พบว่่าทุกุ กลุ่่�มมีีค่า่ ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05)

ตารางที่่� 2 แสดงค่่าเฉลี่่�ยและความคลาดเคลื่่�อนความหยาบพื้�น้ ผิิวของวััสดุุแต่่ละกลุ่่�ม (ไมโครเมตร)
Table 2 Mean of surface roughness numbers and standard deviation (µm)
Group

Ra1

Ra2

Ra3

1 Vita Enamic – Manual polishing (VM)

0.0258+0.002Aa

0.0265+0.002ABa

0.0864+0.018ABb

2 Vita Enamic – Glazing (VG)

0.0283+0.003Aa

0.0255+0.001Aa

0.0803+0.01Ab

3 CeraSmart – Manual polishing (CM)

0.0287+0.006Aa

0.0278+0.001BCa

0.0752+0.006Ab

4 CeraSmart – Glazing (CG)

0.0269+0.004Aa

0.0292+0.002Ca

0.0944+0.008Bb

Group with the same uppercase letter in each column are not statistically different (p>0.05)
Group with the same lowercase letter in each row are not statistically different (p>0.05)

เมื่่อ� พิิจารณาแยกตามปััจจััยเรื่่อ� งชนิิดของวััสดุุ เมื่่อ� นำำ�ไป
ผ่่านกระบวนการเตรีียมผิิวด้้วยการขััดด้้วยหััวขััด หรืือการเคลืือบผิิว
ด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง ในวััสดุุ Vita Enamic พบว่่ากลุ่่�ม
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VM มีีค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวไม่่แตกต่่างกัับกลุ่่�ม VG อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
(p<0.05) และในกลุ่่�ม CeraSmart พบว่่ากลุ่่�ม CM มีีค่า่ ความหยาบ
พื้้�นผิิวไม่่แตกต่่างกัับกลุ่่�ม CG อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ (p<0.05) และหาก
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พิิจารณาแยกตามปััจจััยการเตรีียมพื้้น� ผิิว พบว่่ากลุ่่�มที่่�ทำำ�การเตรีียมผิิว
ด้้วยวิิธีเี ดีียวกััน การเตรีียมผิิวด้้วยการขััดด้้วยหััวขััดพบว่่าทั้้ง� วััสดุุชนิิด
Vita Enamic และ CeraSmart มีีค่า่ ความหยาบพื้้น� ผิิวไม่่แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ แต่่การเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิด
ฉายแสงให้้ค่าที่่�
่ แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ โดย VG มีีค่า่
ความหยาบพื้้�นผิิว 0.0255+0.001 ไมโครเมตร ในขณะที่่�กลุ่่�ม CG
มีีค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเท่่ากัับ 0.029+0.002 ไมโครเมตร
จากรููปที่่� 1 พบว่่าเมื่่อ� นำำ�ชิ้้น� งานทั้้ง� หมดไปผ่่านกระบวนการ
จำำ�ลองการแปรงฟัันจำำ�นวน 20,000 รอบ พบว่่าทุกุ กลุ่่�มมีีค่า่ ความ
หยาบพื้้�นผิิวเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติเิ มื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับก่่อน
การแปรงฟััน และเมื่่�อพิิจารณาแยกตามชนิิดวััสดุุพบว่่า วััสดุุ Vita
Enamic กลุ่่�ม VM และ VG มีีค่า่ ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทาง

สถิิติิ (p>0.05) ส่่วนวััสดุุในกลุ่่�ม CeraSmart กลุ่่�ม CM และ CG มีี
ค่่าแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) โดยพบว่่ากลุ่่�ม
CM มีีค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเท่่ากัับ 0.0752+0.006 ไมโครเมตร
ในขณะที่่�กลุ่่�ม CG มีีค่่าเท่่ากัับ 0.0944+0.008 ไมโครเมตร และ
เมื่่อ� พิิจารณาแยกตามกระบวนการเตรีียมพื้้�นผิิว ในวััสดุุที่่�ผ่่านการ
เตรีียมพื้้�นผิิวด้้วยกระบวนการขััดด้้วยหััวขััดพบว่่า VM และ CM มีี
ค่่าไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05) ส่่วนในกลุ่่�ม
ที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวด้้วยวััสดุุเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง VG และ CG พบว่่า
มีีค่า่ แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) โดยพบว่่ากลุ่่�ม
VG มีีค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเท่่ากัับ 0.0803+0.01 ไมโครเมตร
ส่่วนในกลุ่่�ม CG มีีค่่าเท่่ากัับ 0.0944+0.008 ไมโครเมตร ซึ่่�งมีีค่่า
มากที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มอื่่�น ๆ

รููปที่่� 1

แสดงกราฟค่่าเฉลี่่�ยความหยาบพื้�น้ ผิิวของแต่่ละกลุ่่�ม โดย Ra1 คืือค่่าความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุเมื่่�อนำำ�ไปผ่่านการขััดด้้วยกระดาษทรายจนถึึงเบอร์์
1200 Ra2 คืือค่่าความหยาบพื้้น� ผิิวของวััสดุุเมื่่อ� นำำ�ไปผ่่านการขััดด้้วยหััวขััดหรืือการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง และ Ra3 คืือค่่าความ
หยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุเมื่่�อนำำ�ไปผ่่านกระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟัันจำำ�นวน 20,000 รอบ
Figure 1 Mean surface roughness of each group; Ra1 = Surface roughness after Silicon carbide paper 1200 grits; Ra2 = Surface 		
roughness after surface treatment (Polishing or glazing); Ra3 = Surface roughness after toothbrushing simulation 20,000 cycles

จากรููปที่่� 2 แสดงภาพ SEM ของวััสดุุ จะพบว่่าวัสั ดุุในกลุ่่�ม
ที่่�ขััดด้้วยหััวขััด VM และ CM เมื่่อ� ผ่่านการจำำ�ลองแปรงฟััน พบลัักษณะ
พื้้�นผิิวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปน้้อยกว่่าภาพที่่�ได้้จากกลุ่่�มที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิว

วััสดุุด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง กลุ่่�ม VG และ CG ซึ่่�งจะพบ
มีีรูพรุ
ู นุ และพบลัักษณะการหลุุดออกของสารเคลืือบผิิวบางส่่วน ดััง
แสดงบริิเวณลููกศรสีีขาว

Tontinikorn and Niyatiwatchanchai, 2022

51

VM

VM

VG

VG

CM

CM

CG
รููปที่่� 2 ภาพ SEM แสดงลัักษณะพื้้�นผิิวของวััสดุุทั้้�งAสองกลุ่่�มที่่�กำำ�ลัังขยาย 500 เท่่า โดยแถว A แสดงพื้้�นBผิิวของวััสดุุก่่อนทำำ�การแปรงฟััน และ B แสดงพื้้�นผิิว
	ของวััสดุุภายหลัังผ่่านการจำำ�ลองการแปรงฟััน 20,000 รอบ VM=Vita Enamic Manual polishing, VG=Vita Enamic Glazing, CM=CeraSmart
Manual polishing, CG=CeraSmart Glazing ลููกศรสีีขาวแสดงถึึงลัักษณะของพื้้�นผิิวชั้้�นเคลืือบผิิวที่่�มีีการหลุุดออกไป และรููพรุุนในชั้้�นเคลืือบผิิว
Figure 2 SEM image of Vita Enamic (VM and VG) and CeraSmart (CM and CG) specimens (Original magnification x500); Column A and
B shows material surfaces before and after 20,000 cycles of tooth brushing simulation respectively. White arrows indicate
pores and partial loss of glazing layer which is more evident in CG compared to VG
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บทวิจารณ์
จากผลการศึึกษานี้้�พบว่่าภายหลัังนำำ�ชิ้้�นงานไปตััดให้้ได้้
ขนาดที่่�ต้้องการแล้้วเตรีียมพื้้�นผิิวด้้วยการขััดด้้วยกระดาษทรายเบอร์์
600, 800 และ 1200 เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความหยาบพื้้�นผิิวของ
แต่่ละกลุ่่�มให้้มีีความใกล้้เคีียงกััน พบว่่าค่่าเฉลี่่�ยของความหยาบ
พื้้�นผิิวของชิ้้�นงานในแต่่ละกลุ่่�มให้้ค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเริ่่�มต้้นที่่�
ใกล้้เคีียงกััน โดยการวิิเคราะห์์ทางสถิิติพิ บว่่าไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ (p>0.05) และเมื่่�อนำำ�ไปผ่่านกระบวนการเตรีียมพื้้�นผิิว
ที่่�แตกต่่างกััน ด้้วยการขััดด้้วยหััวขััด (LUSTER® for poly ceramic;
Meisinger, 3M ESPE) และการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิด
ฉายแสง (Vita Enamic Glazing และ Optiglaze) แล้้วนำำ�ไปวััด
ค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ย เมื่่อ� พิิจารณาในวััสดุุชนิิดเดีียวกัันพบว่่า
ค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยของกลุ่่�มที่่�ขััดด้้วยหััวขััดและเคลืือบผิิวด้้วย
สารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง มีีค่า่ ไม่่แตกต่่างกััน ทำำ�ให้้ยอมรัับสมมติิฐาน
ข้้อแรกที่่�ว่่า กระบวนการขััดและกระบวนการเคลืือบผิิวส่่งผลต่่อ
ความหยาบพื้้น� ผิิวของวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกที่่�ขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีี
แคดแคมไม่่แตกต่่างกััน และอาจบ่่งชี้้ไ� ด้้ว่า่ เมื่่อ� วััดผลหลัังเตรีียมพื้้น� ผิิว
ทัันทีี การทำำ�ให้้ผิวิ วััสดุุเรีียบด้้วยการขััดด้้วยหััวขััดหรืือเคลืือบผิิวด้้วย
สารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงนั้้�นให้้ผลที่่�ไม่่แตกต่่างกััน
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� นำำ�ชิ้้น� งานทั้้�งหมดไปผ่่านกระบวนการ
จำำ�ลองการแปรงฟัันเป็็นจำำ�นวน 20,000 รอบ เพื่่อ� จำำ�ลองการใช้้งาน
ในช่่องปากเป็็นเวลา 2 ปีี16 ทุุกกลุ่่�มการศึึกษามีีค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิว
เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับก่่อนแปรงฟัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ (p<0.05)
ซึ่่ง� ผลที่่�ได้้สอดคล้้องไปกัับการศึกึ ษาอื่่น� ๆ ที่่�บ่่งชี้้ว่� า่ การแปรงฟัันนั้้น�
ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของพื้้�นผิิวของวััสดุุ ทำำ�ให้้มีีความหยาบ
พื้้�นผิิวเพิ่่�มขึ้้น� 17-19 และเมื่่อ� พิิจารณาผลการศึกึ ษาแยกตามวััสดุุ พบว่่า
กลุ่่�ม Vita Enamic ทั้้�งกลุ่่�มที่่�ขััดด้้วยหััวขััดและเคลืือบผิิวด้้วยสาร
เคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง มีีค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้น� แต่่ไม่่มีี
ความแตกต่่างกัันระหว่่างสองกระบวนการอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ (p>0.05)
ในขณะที่่�วััสดุุ CeraSmart กลุ่่�มที่่�ทำำ�การขััดและเคลืือบผิิวด้้วยสาร
เคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงพบว่่ามีคี วามหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้น� อย่่าง
มีีนัยสำ
ั �ำ คััญ (p<0.05) โดยกลุ่่�มที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิว
ชนิิดฉายแสงมีีค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยมากที่่�สุุดเมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�ม
อื่่น� ๆ (0.0944+0.008 ไมโครเมตร) ทำำ�ให้้ปฏิิเสธสมมติิฐานข้้อสอง
โดยสมมติิฐานได้้แก่่กระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟัันจะส่่งผล
ต่่อความหยาบพื้้�นผิิวภายหลัังผ่่านกระบวนการขััดและเคลืือบผิิว
ของวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกส์์ที่่�ขึ้้�นรููปด้้วยวิิธีีแคดแคม
ไม่่แตกต่่างกััน
โดยหััวขััดที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้�เป็็นหััวขััดที่่�ออกแบบมาให้้
ใช้้ได้้กับั วััสดุุที่่�เป็็นไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิก ที่่�มีีลักั ษณะเป็็นหััวขััดยางฝััง
ผงกากเพชรที่่�สามารถขััดส่่วนของเซรามิิกให้้เรีียบเงาได้้โดยที่่�ไม่่ทำ�ำ

ลายส่่วนของโพลิิเมอร์์แมทริิกซ์์ของวััสดุุ ซึ่่ง� เพชรนั้้�นมีีความแข็็งผิิว
สููง (10 โมส์์) ทำำ�ให้้สามารถขััดผิิววััสดุุที่่�มีคี วามแข็็งผิิวต่ำำ�� กว่่านั้้น� ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ14 โดยในกระบวนการวิิจััยได้้ทำำ�การควบคุุม
การทดสอบโดยใช้้ผู้้�วิจัิ ยั เพีียงคนเดีียวที่่�มีีการฝึึกฝนจนเชี่่�ยวชาญ และ
มีีการทำำ�การศึึกษานำำ�ร่่อง โดยทำำ�การควบคุุมการลากหััวกรอไป-กลัับ
เป็็นระยะทางที่่�เท่่ากันั และใช้้แรงกดในการขััดใกล้้เคีียงกัันมากที่่�สุุด
เป็็นจำำ�นวน 20 ครั้้ง� และเมื่่�อทดสอบการกระจายของข้้อมููลพบว่่า
มีีความแปรปรวนต่ำำ�� ทำำ�ให้้การควบคุุมมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือและยอมรัับได้้
เมื่่อ� พิิจารณาตามกระบวนการเตรีียมผิิวด้้วยหััวขััด พบว่่าเมื่่อ� วััดผล
หลัังขััดทัันทีี วััสดุุในกลุ่่�ม Vita Enamic และ CeraSmart มีีค่่า
ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยไม่่แตกต่่างกัันเมื่่�อใช้้หััวขััดชนิิดเดีียวกััน
และกระบวนการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงนั้้�นถููก
นำำ�มาใช้้ เนื่่อ� งจากวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิก ชนิิดขึ้้น� รููปด้้วย
วิิธีีแคดแคมนั้้�นมีีโพลิิเมอร์์เป็็นองค์์ประกอบ แตกต่่างจากวััสดุุใน
กลุ่่�มกลาสเซรามิิกส์์ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเคลืือบผิิวด้้วยการเผาได้้10
เมื่่�อพิิจารณาตามกระบวนการเตรีียมผิิวด้้วยการเคลืือบผิิวตามที่่�
บริิษัทั ผู้้�ผลิิตแนะนำำ� พบว่่าวัสั ดุุทั้้ง� สองชนิิดมีีค่่าความหยาบพื้้�นผิิว
เฉลี่่�ยที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยพบว่่ากลุ่่�ม CeraSmart
นั้้น� ให้้ค่า่ ความหยาบผิิวที่่�มากกว่่า Vita Enamic แต่่หากเปรีียบเทีียบ
ภายในวััสดุุชนิิดเดีียวกัันจะพบว่่า ทั้้ง� กระบวนการขััดและเคลืือบผิิวนั้้น�
ให้้ผลที่่�ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ โดยสอดคล้้องไปกัับการศึึกษา
ของ Sagsoz และคณะในปีี 2016 ที่่�ทำำ�การเปรีียบเทีียบผลของการ
เตรีียมผิิวด้้วยการขััดและการเคลืือบผิิวที่่�มีีต่อ่ การต้้านทานการติิด
สีีของวััสดุุในกลุ่่�มต่่าง ๆ พบว่่าวัสั ดุุในกลุ่่�ม CeraSmart นั้้�นเมื่่�อทำำ�
การเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสงจะต้้านทานต่่อการ
ติิดสีีต่ำำ��กว่่าพื้้�นผิิวที่่�ได้้จากการขััด เนื่่�องจากให้้ความหยาบพื้้�นผิิว
ที่่�สููงกว่่าการขััด ซึ่่�งแตกต่่างกัับกลุ่่�ม Vita Enamic ที่่�ไม่่พบความ
แตกต่่างของผลระหว่่างกลุ่่�มที่่�ทำำ�การขััดและการเคลืือบผิิว โดยผู้้�
วิิจัยั ได้้เสนอแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการกีีดขวางที่่�เกิิดจากโมเลกุุล (Steric
hindrance) ซึ่่ง� หมายถึึงแรงที่่�เกิิดจากการผลัักกัันระหว่่างอะตอม
ของออกซิิเจนภายในสารเคลืือบผิิวและภายในองค์์ประกอบที่่�เป็็น
organic matrix ของวััสดุุ CeraSmart ซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อรููปร่่างของ
โมเลกุุลและส่่งผลต่่อแรงในการยึึดติิด ต่่างจากในกลุ่่�ม Vita Enamic
ที่่�เกิิดการยึึดอยู่่�ระหว่่างสารเคลืือบผิิวกัับวััสดุุด้ว้ ยแรงสองขั้้ว� (dipoledipole force) ทำำ�ให้้เกิิดแรงยึึดที่่�สููงกว่่า10 นอกจากนั้้น� ยัังมีีการศึึกษา
ที่่�พบว่่าพื้้น� ผิิวของวััสดุุที่่�ผ่่านการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิด
ฉายแสงนั้้�น หากมองโดยรวมจะมีีพื้้น� ผิิวที่่�เรีียบ แต่่เมื่่อ� วััดค่่าความ
หยาบพื้้�นผิิวแบบสามมิิติิกลัับพบลัักษณะที่่�ขรุุขระเป็็นคลื่่�นด้้วย
เล็็กน้้อย ซึ่่�งอาจเป็็นผลจากกระบวนการเตรีียมผิิวก่่อนด้้วยการ
พ่่นอนุุภาคอลููมิินััมออกไซด์์ทำำ�ให้้เกิิดลัักษณะบกพร่่องของพื้้�นผิิว
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เกิิดหลุุมร่่องเล็็ก ๆ บนพื้้�นผิิวก่่อนการทาสารเคลืือบผิิว หรืืออาจเกิิด
จากการที่่�สารเคลืือบผิิวในกลุ่่�ม Optiglaze นั้้�นมีีองค์์ประกอบที่่�
เป็็นอนุุภาคอััดแทรกชนิิดซิิลิกิ าอยู่่�ด้้วย เพื่่อ� เพิ่่�มความแข็็งแรงให้้ชั้้น�
เคลืือบผิิว แต่่เนื่่อ� งจากมีีความหนืืดเพิ่่�มขึ้้น� อาจทำำ�ให้้ไม่่สามารถแผ่่
กระจายตััวได้้ดีีบนพื้้�นผิิวของวััสดุุ15
	ปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อลัักษณะพื้้�นผิิวของวััสดุุบููรณะใน
ช่่องปาก คืือการแปรงฟััน โดยการทำำ�ความสะอาดด้้วยการแปรงฟััน
ช่่วยในการกำำ�จััดคราบจุุลินิ ทรีีย์บ์ นผิิวฟััน อย่่างไรก็็ตามกระบวนการ
ขััดสีีจากการแปรงฟัันอาจส่่งผลเสีียต่อ่ พื้้น� ผิิววััสดุุบูรู ณะ โดยทำำ�ให้้พื้้น� ผิิว
วััสดุุมีคี วามหยาบพื้้�นผิิวเพิ่่�มขึ้้น� ส่่งผลให้้มีกี ารติิดสีีเพิ่่�มขึ้้น� 18-21 ส่่งเสริิม
การเกาะของคราบจุุลิินทรีีย์์เพิ่่�มมากขึ้้�น22,23 อาจส่่งผลให้้เกิิดการ
อัักเสบของอวััยวะปริิทันั ต์์ หรืือฟัันผุุใต้้ต่อ่ วััสดุุบูรู ณะตามมาได้้ การ
ศึกึ ษานี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาผลของการแปรงฟัันที่่�มีีต่อ่ ค่่าความ
หยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกที่่�ผ่า่ นกระบวน
การเตรีียมพื้้�นผิิวที่่�แตกต่่างกััน โดยพบว่่าเมื่่�อทำำ�การเตรีียมพื้้�นผิิว
ด้้วยวิิธีกี ารขััดด้้วยหััวขััดและนำำ�ไปผ่่านกระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟััน
วััสดุุกลุ่่�ม Vita Enamic ให้้ค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยที่่�ไม่่แตกต่่าง
จากวััสดุุกลุ่่�ม CeraSmart อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ อาจกล่่าวได้้ว่าวั
่ สั ดุุทั้้ง�
สองมีีการต้้านทานต่่อการสึึก (Wear resistance) ใกล้้เคีียงกััน โดย
มีีการศึึกษาที่่�พบว่่าค่า่ ความแข็็งผิิวของวััสดุุ รวมทั้้�งคุุณสมบััติเิ ชิิงกล
และเชิิงกายภาพอื่่น� ๆ ไม่่ได้้ขึ้้น� อยู่่�กัับปริิมาณของวััสดุุอัดั แทรกเพีียง
อย่่างเดีียว แต่่ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับการเรีียงตััวของอนุุภาควััสดุุอััดแทรก
ขนาดของอนุุภาควััสดุุอัดั แทรก และชนิิดของเรซิินเมทริิกซ์์อีกี ด้้วย21,24
โดยวััสดุุ Vita Enamic มีีองค์์ประกอบหลัักเป็็นโครงข่่ายเฟลสปาร์์
เซรามิิกที่่�มีีความแข็็งแรง อยู่่�ถึึงร้้อยละ 86 ซึ่่ง� มากกว่่าปริิมาณของ
วััสดุุอััดแทรกในวััสดุุ CeraSmart ที่่�มีีองค์์ประกอบหลัักเป็็นผลึึก
ชนิิดแก้้วซิิลิิกาและแบเรีียมขนาดเล็็กระดัับนาโนเมตร อยู่่�ร้้อยละ
71 แต่่อย่่างไรก็็ตามจากภาพ SEM ของวััสดุุ CeraSmart จะพบการ
เรีียงตััวของอนุุภาคขนาดเล็็กที่่�อััดแน่่น และกระจายตััวอยู่่�อย่่างเป็็น
ระเบีียบ โดยไม่่พบการจัับตััวกัันเป็็นกลุ่่�มก้้อนของวััสดุุอััดแทรก
(aggregated filler particle) ซึ่่ง� อาจเป็็นเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้วัสั ดุุมีกี าร
ต้้านทานต่่อการสึึกใกล้้เคีียงกัับวััสดุุ Vita Enamic17 อย่่างไรก็็ตามมีี
การศึึกษาก่่อนหน้้าที่่�พบว่่าเมื่่อ� ทำำ�การจำำ�ลองการแปรงฟัันเป็็นจำำ�นวน
20,000 รอบ พบว่่าวัสั ดุุ CeraSmart ให้้ค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวที่่�สููงกว่่า
Vita Enamic21 ซึ่่ง� ไม่่สอดคล้้องกัับผลการศึกึ ษานี้้� โดยสาเหตุุที่่�ทั้้ง� สอง
การศึึกษาให้้ผลที่่�ขััดแย้้งกัันอาจเนื่่�องจากแรงที่่�ใช้้ในการแปรงนั้้�น
แตกต่่างกััน โดยการศึึกษาก่่อนหน้้าใช้้แรงในการแปรงที่่�มากกว่่าคืือ
3.4 นิิวตััน ในขณะที่่�การศึึกษาปััจจุุบันั ใช้้แรงในการแปรง 2.5 นิิวตััน
ตามมาตรฐานการวััดการสึึกของวััสดุุ (ISO on wear testing)25 จึึง
อาจต้้องมีีการศึกึ ษาต่่อยอดเกี่่�ยวกัับน้ำำ�� หนัักของแรงที่่�ใช้้ในการแปรงฟััน
ที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อค่่าความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุที่่�ได้้
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ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิด
ฉายแสง เมื่่อ� นำำ�ไปผ่่านการแปรงฟัันพบว่่ามีค่ี า่ เฉลี่่�ยความหยาบพื้้�นผิิว
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน ซึ่่�งกลุ่่�ม CeraSmart นั้้�นให้้ค่่าเฉลี่่�ยความหยาบ
พื้้�นผิิวสููงกว่่า Vita Enamic อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ โดยสารเคลืือบผิิวชนิิด
ฉายแสงทั้้�งสองชนิิดนั้้�นมีีองค์์ประกอบ ที่่�คล้้ายคลึึงกัันดัังแสดงใน
ตารางที่่� 1 แต่่มีคำี �ำ แนะนำำ�ในการเตรีียมพื้้�นผิิวเพื่่อ� ให้้เกิิดการยึึดติิด
ของสารเคลืือบผิิวที่่�แตกต่่างกััน การศึกึ ษานี้้�จึึงเตรีียมผิิววััสดุุ Vita
Enamic ด้้วยกรดไฮโดรฟลููออริิก ทาสารไซเลน และทาสารเคลืือบผิิว
ด้้วยการฉายแสง (Vita Enamic Glazing) ส่่วนวััสดุุ CeraSmart นั้้น�
ทำำ�การเตรีียมพื้้�นผิิวก่่อนด้้วยการพ่่นอนุุภาคอลููมินัิ มั ออกไซด์์ขนาด
อนุุภาค 50 ไมครอน ทาสารไซเลน และทาสารเคลืือบผิิวด้้วยการฉายแสง
(Optiglaze) ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษัทั ซึ่่ง� การเตรีียมผิิวที่่�แตกต่่างกัันนี้้�
อาจส่่งผลต่่อความคงทนของสารเคลืือบผิิวดัังผลการศึกึ ษาที่่�ได้้ เพราะ
เมื่่อ� นำำ�ไปผ่่านการจำำ�ลองการแปรงฟััน จะเกิิดการหลุุดออกของชั้้น�
เคลืือบผิิวนี้้� ทำำ�ให้้เกิิดการเผยผึ่่ง� ของพื้้น� ผิิววััสดุุที่่�อยู่่�ด้า้ นใต้้ โดยทั้้�งสอง
วััสดุุนั้้น� มีีการเตรีียมพื้้�นผิิวก่่อนการทาสารเคลืือบผิิวที่่�แตกต่่างกััน
โดยจากการศึึกษาของ Muhlemann และคณะในปีี 2019
ที่่�ทำำ�การศึกึ ษาค่่าความหยาบพื้้�นผิิวที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของวััสดุุในกลุ่่�ม
ไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกที่่�ผ่า่ นการขััดหรืือเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิว
ชนิิดฉายแสงแล้้วนำำ�ไปเร่่งอายุุการใช้้งานด้้วยการจำำ�ลองการแปรงฟััน
เมื่่อ� เวลาผ่่านไปจากปีีที่่� 0 ถึึง 5 พบว่่ากลุ่่�มที่่�ขััดด้้วยหััวขััดมีีค่า่ ความ
หยาบพื้้�นผิิวที่่�ต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิว และโดยกลุ่่�มวััสดุุ
Vita Enamic มีีความหยาบพื้้�นผิิวที่่�ค่่อย ๆ เพิ่่�มมากขึ้้น� จนพบการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญในปีีที่่� 5 แต่่วัสั ดุุ CeraSmart นั้้น� พบว่่า
ในปีีที่่� 2 มีีค่า่ ความหยาบพื้้น� ผิิวที่่�ลดลง จากนั้้น� กลัับมีีความหยาบพื้้น� ผิิว
เพิ่่�มมากขึ้้�นในปีีที่่� 5 และไม่่มีีความแตกต่่างจากตอนก่่อนเริ่่�ม
กระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟััน และจากภาพ SEM พบว่่าวัสั ดุุในกลุ่่�ม
Vita Enamic และ CeraSmart ที่่�ทำำ�การเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิว
ชนิิดฉายแสงเมื่่อ� เวลาผ่่านไป จะพบลัักษณะที่่�มีีการหายไปบางส่่วน
ของชั้้�นเคลืือบผิิวอย่่างชััดเจนเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับก่่อนการจำำ�ลอง
การแปรงฟััน ซึ่่ง� จะเผยให้้เห็็นถึึงชั้้น� ของผิิววััสดุุที่่�ผ่า่ นการเตรีียมพื้้น� ผิิว
ด้้วยกรดไฮโดรฟลููออริิกและการพ่่นทรายอลููมินัิ มั ออกไซด์์ตามลำำ�ดัับ
และเมื่่อ� พิิจารณาค่่าความหยาบพื้้น� ผิิวพบว่่าเมื่่อ� ผ่่านการแปรงฟััน วััสดุุ
Vita Enamic มีีค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิวที่่�ต่ำ��ำ กว่่าวัสั ดุุ CeraSmart อาจ
เกิิดจากการเตรีียมพื้้�นผิิวด้้วยวิิธีที่่�ี แตกต่่างกััน ทำำ�ให้้มีสี ภาพพื้้�นผิิว
ที่่�แตกต่่างกััน26 เนื่่อ� งจากการกััดด้้วยกรดไฮโดรฟลููออริิกนั้้น� ให้้พื้้น� ผิิว
ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างละเอีียดกว่่า (Fine structural change)
แต่่การพ่่นด้้วยอลููมินัิ มั ออกไซด์์จะก่่อให้้เกิิดให้้รูปู แบบการกััดพื้้�นผิิว
ที่่�ขรุุขระ เกิิดหลุุมร่่องขนาดใหญ่่ และไม่่เป็็นระเบีียบมากกว่่า27 นอก
จากนี้้�การเตรีียมพื้้�นผิิวที่่�ต่่างกัันอาจส่่งผลต่่อแรงยึึดติิดของสาร
เคลืือบผิิวกัับพื้้�นผิิววััสดุุด้า้ นใต้้ได้้ โดยมีีการศึกึ ษาที่่�ทำำ�การศึกึ ษาการ
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เตรีียมพื้้�นผิิววััสดุุในกลุ่่�มพีีไอซีีเอ็็น และเรซิิน เซรามิิกส์์ที่่�ขึ้้น� รููปด้้วย
วิิธีแี คดแคมด้้วยวิิธีกี ารต่่าง ๆ เทีียบกัับวิิธีกี ารที่่�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตแนะนำำ�
แล้้วนำำ�ไปยึึดติิดกัับเรซิินซีีเมนต์์ ภายหลัังนำำ�ไปแช่่ในน้ำำ�� เป็็นเวลา 6 เดืือน
พบว่่าวัสั ดุุในกลุ่่�มพีีไอซีีเอ็็น เช่่น Vita Enamic ให้้แรงยึึดติิดแบบเฉืือน
(Shear bond strength) ที่่�สููงกว่่าวัสั ดุุในกลุ่่�มเรซิิน นาโนเซรามิิกส์์
เช่่น CeraSmart28 ซึ่่�งเป็็นวิิธีเี ดีียวกัันกัับการเตรีียมพื้้�นผิิววััสดุุที่่�ใช้้
ในการศึึกษานี้้� สอดคล้้องไปกัับลัักษณะพื้้�นผิิววััสดุุของภาพ SEM
ที่่�ได้้จากการศึึกษานี้้� จากภาพจะพบว่่าวััสดุุที่่�ผ่่านการขััดด้้วยหััว
ขััดนั้้�นจะไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงของพื้้�นผิิวมากเท่่ากัับกลุ่่�มที่่�ผ่่าน
การเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง ที่่�จะพบลัักษณะของ
พื้้�นผิิวที่่�เรีียบในตอนก่่อนแปรงฟััน แต่่เมื่่�อภายหลัังนำำ�ไปผ่่าน
กระบวนการแปรงฟัันแล้้วพบลัักษณะที่่�มีกี ารหลุุดออกของชั้้น� เคลืือบผิิว
และบางบริิเวณที่่�มีีรูพรุ
ู นุ โดยเฉพาะวััสดุุในกลุ่่�ม CeraSmart ที่่�จะ
พบลัักษณะที่่�เด่่นชััดกว่่าวััสดุุในกลุ่่�ม Vita Enamic ดัังแสดงด้้วย
ลููกศรสีีขาวในรููปที่่� 2
	ค่่าความหยาบพื้้น� ผิิวของวััสดุุ (Surface roughness) นั้้น� มััก
ถููกวััดออกมาในลัักษณะสองมิิติเิ ป็็นค่่า Ra โดยใช้้เครื่อ�่ งโปรฟิิโลเมเตอร์์
(Profilometer) ซึ่่ง� เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้อธิิบายความหยาบ
พื้้�นผิิวของวััสดุุเชิิงปริิมาณ (Quantitatively) ในทางทัันตกรรม โดย
เป็็นตััวแปรที่่�สำำ�คััญที่่�ใช้้ตรวจสอบค่่าความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุใน
ห้้องปฏิิบััติกิ ารโดยขึ้้�นอยู่่�กัับความลึึกของรอยขีีดข่่วนที่่�ปรากฏบน
ผิิวของวััสดุุ แต่่อย่่างไรก็็ตามค่่าความหยาบพื้้�นผิิวนี้้ไ� ม่่สามารถอธิิบาย
ลัักษณะของพื้้�นผิิวที่่�ทำำ�การวิิเคราะห์์ได้้ จากการศึึกษาของ Kamonkhantikul และคณะในปีี 2016 แนะนำำ�ว่่าในการประเมิินลัักษณะ
ทางพื้้�นผิิวควรจะต้้องใช้้การวิิเคราะห์์ทั้้ง� เชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ
ในการศึึกษานั้้�นจึึงใช้้การวิิเคราะห์์โดยเครื่อ�่ งโปรฟิิโลมิิเตอร์์แบบสััมผััส
ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ลัักษณะของพื้้�นผิิวโดยใช้้ภาพที่่�ได้้จากกล้้อง
จุุลทรรศน์์อิเิ ล็็กตรอนชนิิดส่่องกราด (Scanning electron microscope;
SEM) โดยลำำ�แสงอิิเล็็กตรอนจะส่่องกราดไปบนผิิวของวััตถุุ ทำำ�ให้้ได้้
ภาพซึ่่ง� มีีลักั ษณะ เป็็นภาพ 3 มิิติ17ิ Whitehead และคณะในปีี 1995
ได้้ทำ�ำ การศึกึ ษาเปรีียบเทีียบการใช้้เครื่่อ� งโปรฟิิโลมิิเตอร์์ชนิิดสััมผััส
(contact stylus tracing) กัับการสะท้้อนกลัับของแสงเลเซอร์์ (Laser
reflectivity) ในการวััดความหยาบพื้้�นผิิวเซรามิิกในกลุ่่�มไดคอร์์ที่่�
ผ่่านการขััดด้้วยวิิธีต่ี า่ ง ๆ กััน พบว่่าการวััดด้้วยการสะท้้อนกลัับของ
แสงเลเซอร์์เป็็นวิิธีที่่�ี ควรหลีีกเลี่่�ยงในการนำำ�มาวััดเซรามิิกที่่�ผ่า่ นการ
ขััดแต่่ง เนื่่�องจากความมัันเงาของพื้้�นผิิวอาจส่่งผลกระทบต่่อการ
สะท้้อนของแสงเลเซอร์์ได้้ วิิธีที่่�ี เหมาะสมคืือการใช้้เครื่่�องโปรฟิิโล
มิิเตอร์์ชนิิดสััมผััส29
	ถึึงแม้้ว่าค่
่ า่ ความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยของวััสดุุหลัังผ่่านการ
จำำ�ลองการแปรงฟัันในการศึกึ ษานี้้�ที่่�เทีียบเท่่าเวลาการใช้้งานในช่่องปาก
ประมาณ 2 ปีี จะมีีค่า่ เพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่มีีค่่าต่ำำ��กว่่า 0.2 ไมโครเมตร

ซึ่่ง� เป็็นค่่าเฉลี่่�ยขั้้�นต่ำำ�� ที่่�จะไม่่เกิิดการเกาะของคราบจุุลินิ ทรีีย์์30 และ
นอกจากนี้้ยั� งั มีีค่าต่ำ
่ ��ำ กว่่า 0.64 ไมโครเมตร ซึ่่ง� เป็็นค่่าความหยาบพื้้น� ผิิว
เฉลี่่�ยของเคลืือบฟัันที่่�มีกี ารสััมผััสกััน31 และต่ำำ�� กว่่า 0.25-0.5 ไมโครเมตร
ซึ่่ง� เป็็นค่่าความหยาบพื้้�นผิิวเฉลี่่�ยที่่�ลิ้้�นมนุุษย์์จะสามารถรัับรู้้�ได้้32 แต่่
อย่่างไรก็็ตามแนวโน้้มจากผลการศึึกษานี้้�พบว่่าค่า่ ความหยาบพื้้�นผิิว
เฉลี่่�ยจะเพิ่่�มมากขึ้้น� จึึงควรมีีการศึึกษาในระยะยาวมากขึ้้น� จากแนวโน้้ม
ของความหยาบผิิวที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ภายหลัังการแปรงฟััน หากมีีการบููรณะฟััน
ด้้วยวััสดุุในกลุ่่�มนี้้ทั� นั ตแพทย์์จึึงควรมีีการตรวจสอบสภาพวััสดุุบูรู ณะ
เป็็นประจำำ�และทำำ�การขััดให้้เรีียบเงาใหม่่เป็็นระยะเพื่่อ� ลดความหยาบ
ผิิวของวััสดุุที่่�อาจเกิิดจากการใช้้งาน
อย่่างไรก็็ตามการศึกึ ษานี้้�ยังั มีีข้อ้ จำำ�กััดเนื่่อ� งจากเป็็นการ
ศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการ จึึงไม่่อาจจำำ�ลองสภาวะจริิงในทางคลิินิิก
ที่่�อาจส่่งผลต่่อความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุได้้ อาทิิเช่่น การขััดสีีจาก
การใช้้งานอื่่น� ๆ เช่่น การบดเคี้้ย� ว สภาวะในช่่องปากที่่�มีีความเป็็นกรด
มีีการเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิ รวมไปถึึงการศึกึ ษานี้้�ได้้ใช้้หัวั กรอใน
การขััดแต่่งเพีียง 1 ระบบ ซึ่่ง� อาจจะไม่่สามารถเป็็นตััวแทนของหััวกรอใน
การขััดแต่่งทั้้ง� หมดที่่�มีีอยู่่�ในท้้องตลาดได้้ ในอนาคตจึึงควรมีีการศึกึ ษา
ต่่อยอด เช่่น การเพิ่่�มระบบหััวกรอในการขััดแต่่ง การจำำ�ลองสภาวะ
การใช้้งานในช่่องปากเพิ่่�มเติิม รวมไปถึึงการใช้้งานจริิงทางคลิินิกิ ต่่อไป

บทสรุป

ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษาเชิิงทดลองในห้้องปฏิิบััติิ
การนี้้พ� บว่่า กระบวนการขััดและเคลืือบผิิวในวััสดุุประเภทไฮบริิดเรซิินเซรามิิกส์์ที่่�ขึ้้น� รููปด้้วยวิิธีแี คดแคมนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพที่่�ใกล้้เคีียงกััน
เมื่่อ� วััดผลทัันทีี แต่่ภายหลัังผ่่านการจำำ�ลองการใช้้งานในช่่องปากโดย
การแปรงฟััน สำำ�หรัับวััสดุุ Vita Enamic นั้้น� ทั้้ง� สองกระบวนการให้้ผล
ที่่�ไม่่แตกต่่างกััน แต่่สำ�ำ หรัับวััสดุุในกลุ่่�ม CeraSmart พบว่่าการขััดด้้วย
หััวขััดนั้้�นให้้ประสิิทธิิภาพที่่�ดีีกว่่าการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิว
ชนิิดฉายแสง
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Abstract

The aim of this study was to compare the frictional resistance in posterior units, which are influenced by
canine angulation, with different wire sizes. Stainless steel (SS) arch wires, 0.016” x 0.016” and 0.016” x 0.022”, were
ligated to posterior units consisting of different numbers of posterior 0.018-inch slot bracket and tube. The test
assembly was fixed to a universal testing machine with 50-N load cell. To simulate the situation that a canine was
distalized and tipped when using sliding mechanics, the wires were angled (0°, 5°, 10°, 15°) at the distance 12.5 mm
from the mesial wing of premolar bracket and drawn through the units at a cross-head speed of 10 mm/min over
2 mm at room temperature. The maximum frictional resistance was measured. Frictional resistance in a posterior
unit increased with the increasing angulation and wire size. Among the different angulations, wire sizes, and posterior
unit combinations, a 15° angle 0.016” x 0.022” SS wire in a one-bracket + one-tube unit had the greatest frictional
resistance. Frictional resistance in the 15° and 10° angle groups were significantly greater when compared to the 0°
and 5° angle groups for nearly all bracket-wire combinations. The 0.016” x 0.022” SS wires demonstrated significantly
greater frictional resistance than 0.016” x 0.016” SS wires in a one bracket + one tube unit with all wire angles.
Frictional resistance of the posterior unit increased when the wire angle and the wire size increased. These results
implied that increased canine angulation during the canine retraction phase increases frictional resistance of the
posterior unit clinically.
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Introduction

Orthodontic tooth movement during space
closure can be achieved through sliding mechanics, which
involves either the brackets sliding along an archwire or the
archwire moving through brackets and tubes. The sectional

		

retraction technique for upper and lower canines is similar
to segmented arch mechanics, in which the canine is
retracted to the first premolar extraction site by elastic
and moved along a guided sectional archwire. The resistance
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to sliding, called the “frictional resistance” can occur
during tooth movement. Kusy and Whitley1 categorized
frictional resistance into three components: (1) classical
friction; (2) binding; and (3) notching. The frictional
resistance is known to be a major problem in sliding
mechanics during space closure in orthodontic treatment
in both sectional and continuous archwire.1-4 The clinical
side effects that could occur during the canine retraction
phase are distal canine tipping and rotate into a premolar
extraction site (Fig. 1).5,6

efficiency of an appliance system, determine in part the
effectiveness of tooth movement and anchorage control,
and eliminate undesirable side effects. Most studies
investigated frictional resistance by using a single tipped
canine bracket with different angles as a representation
of a tipping canine. No studies have investigated frictional
resistance in posterior teeth units when a canine bracket
is tipped at different angles and the information of this
situation is unknown. Thus, the aim of this study was
to determine the frictional resistance in posterior units
during canine retraction under different degrees of distally
tipped canine, different wire dimensions, and different
numbers of posterior bracket and tube.

Materials and methods

Figure 1 Distal canine tipping is a side effect of canine retraction
with sliding mechanics

Shpack et al.7 reported that during canine
retraction, the amount of distal canine tipping was 6.1°
in a tipping mechanics group and - 0.8° in a bodily mechanics
group. As Ziegler et al.8 have found, distal tipping of the
canine occurred with 0.2° - 4.9° per millimeter of movement
during canine retraction using sliding mechanics. The frictional
resistance has been shown to increase proportionally,
as the amount of canine tipping increased.5
Unpredictable and excessive frictional resistance
is undesirable in orthodontic treatment, as it leads to
unwanted tooth movement and considerably less efficient
due to friction and binding. Orthodontists, therefore, would
generally apply an additional force to compensate for
such reduction in efficiency. However, lighter force is more
preferable in orthodontic tooth movement since it is more
comfortable for the patients and less compromising to
the anchorage unit.9
It is important to understand and be able to
control frictional resistance in posterior units during the
use of orthodontic appliances. It can help improve the
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The sample size was determined based on the
findings of a previous study10 by using G*Power 3.1.9.2
(Universitåt Düsseldorf, Germany) with the alpha significance
level of 0.05 and a beta of 0.20. The sample size calculated
for each group was six templates.
This study used the upper left standard edgewise
stainless-steel premolar bracket and upper first molar
tube with a slot 0.018” x 0.025” (ORMCO, Glendora, CA),
which represented a posterior unit. A custom-made model
(Fig. 2) was used to test 0.016” x 0.022” and 0.016” x 0.016”
straight stainless steel (SS) wires (ORMCO).

Figure 2 The custom-made model with inner acrylic template

The custom-made model consisted of two rollers;
the first, a fixed roller, acted as the distal wing of a canine
bracket; the second, an adjustable roller, represented
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the mesial wing of a canine bracket. In order to simulate
interbracket distance of the posterior buccal segment,
the distance between the first roller and the premolar
bracket was 14 mm, and the molar tube was 9 mm away
from the premolar bracket (center to center). The 0.018”
x 0.025” SS wire with a guiding bracket and tube was
used to align the premolar bracket and the molar tube
on the inner acrylic template (Fig. 3) in order to control
the buccolingual and occluso gingival dimension of all
brackets and tubes.

Figure 3 To control the buccolingual and occluso gingival alignment
of all brackets and tubes, the premolar bracket and
molar tube were aligned with a guiding bracket, tube,
and 0.018” x 0.025” SS straight wire on the acrylic template

Light-cured adhesive (Transbond®XT, 3M Unitek,
Monrovia, CA) was used to fix the bracket and tube on an
acrylic template. Ninety-six acrylic templates were divided
into 16 groups by degrees of wire bend (0°, 5°, 10°, 15°),
wire sizes (0.016” x 0.022”; 0.016” x 0.016”), and the
number of brackets and tubes (one premolar bracket + one
molar tube unit, or only one premolar bracket unit). The
wires were cut into 60-mm lengths and tied to the bracket
by elastomeric ligatures. The acrylic template was attached
to the custom-made model, the model placed in the
testing holder and fixed to the universal testing machine
(Shimadzu, AG-10TA Autograph, Kyoto, Japan) with 50 N
load cell. The wire was positioned at the center of the
bracket-tube slots and the rollers, drawn through the
units at a cross-head speed of 10 mm/min for 2 mm at
room temperature and no swing during the pull. To measure
frictional resistance, the wire-bracket combinations were

		

tested at four different angles (0°, 5°, 10°, 15°), and each
measurement was carried out six times (Fig. 4A). Static
friction was measured to calculate the mean frictional
resistance in gram-force. Each wire, bracket and tube were
used only once to avoid abrasion after testing and to rule
out possible wear effects or errors from repeated use.
The frictional resistance of the roller was
measured by pulling a straight wire through the device
without the posterior unit (Fig. 4B), and the measured
frictional resistance was deducted from the results with
the posterior unit in order to obtain the frictional resistance
of the posterior unit alone. To determine the roller resistance,
the wire was gripped at the 12.5 mm length from the center
of the first roller, where the mesial wing of the premolar
bracket would be, with the testing holder of a universal
testing machine and aligned in the same direction as the
bracket slot. This was repeated using both wire sizes at
all four angles.

Figure 4 A, a wire was tested with different angles in the testing
machine. B, frictional resistance of the roller was measured
at different angles

Statistical analysis
The means and standard deviations of the
frictional resistance in each experimental group were
calculated and analyzed with SPSS statistical software
version 22 (IBM Inc., Chicago, IL,). Normal distribution of
the data was confirmed using the Kolmogorov-Smirnov test.
The differences in wire sizes and the number of brackets
and tubes were compared by using the independent
t-test. One-way analysis of variance and Tukey’s post hoc
honestly significant difference (HSD) test were used to
compare within wire angle groups. The level of statistical
significance was set at p < 0.05.
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Results
The effect of angulation
Results indicated that the means and standard
deviations of frictional resistance increased as angulation

increased in all bracket-wire combinations (Table 1 and
Fig. 5).

Table 1 Comparison of statistical analysis of static frictional resistance (gram) for each wire-bracket combination and wire angle
wire size
0°
5°
10°
15°
pvalue
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
a
a
a
b
1 bracket 0.016" x 0.016" 142.7
3.8
150.2
2.2
156.9
3.8
184.3
4.3
.000*
c
c
d
d
0.016" x 0.022" 141.4
4.0
6.5
9.0
10.9
.000*
152.6
184.0
185.3
1 bracket 0.016" x 0.016"
+1 tube 0.016" x 0.022"
Roller

0.016" x 0.016"
0.016" x 0.022"

138.4e
169.1j

2.0
6.1

147.2e
172.5j

4.5
8.6

186.3f
200.2k

3.9
10.6

213.8i
224.2l

3.0
6.9

0.68
0.86

0.57
0.65

3.18
3.01

0.57
0.53

3.64
4.83

0.72
0.97

6.39
8.74

1.91
2.28

.000*
.000*

For each row, values with the same superscript letter are not significantly different, One-way ANOVA test, *Significantly (p < 0.05)
a,b
for 0.016”x0.016” SS wire in a one-bracket unit, c,d for 0.016”x0.022” SS wire in a one-bracket unit
e,f,i
for 0.016”x0.016” SS wire in a one-bracket + one-tube unit, j,k,l for 0.016”x0.022” SS wire in a one-bracket + one-tube unit

Figure 5 The means value of frictional resistance; 0.016” x 0.016”
SS with a one-bracket unit, 0.016” x 0.016” SS with a
one-bracket + tube unit, 0.016” x 0.022” SS with a onebracket unit, and 0.016” x 0.022” SS with a one-bracket
+ one-tube unit

The average frictional resistance of 0.016” x
0.022” SS wires with one-bracket + one-tube unit at
the 0°, 5°, 10°, 15° angles were 169.1±6.1, 172.5±8.6,
200.2±10.6, 224.2±6.8 grams, respectively. Tukey’s HSD test
(Table 1) indicated frictional resistances in the 10° angle
groups were significantly higher frictional resistance when
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compared with the 0° and 5° angle groups for all bracketwire combinations, except for 0.016” x 0.016” SS wires
with the single bracket unit. At a 10° angle, the frictional
resistance of 0.016” x 0.016” SS wires with the one-bracket
+ one-tube unit, 0.016” x 0.022” SS wires with the onebracket + one-tube unit, 0.016” x 0.016” SS wires with
the single bracket unit, 0.016” x 0.022” SS wires with the
single bracket unit were 186.3±3.9, 200.2±10.6, 156.9±3.8,
184.0±9.0 grams, respectively. Nevertheless, no significant
difference was found between frictional resistance in the
5° angle groups compared to the 0° angle groups in all
bracket-wire combinations. Lastly, statistically significant
differences were found when comparing frictional resistance
of the 15° angle groups to the 0°, 5°, and 10° angle groups,
except for 0.016” x 0.022” SS wires with the single bracket
unit at a 10° angle.
The effect of wire size
The frictional resistance of 0.016” x 0.022” SS
wires was significantly greater than 0.016” x 0.016” SS wires
in every bracket-tube combination and angle, except for
a single bracket unit at 0°, 5°, and 15° angles (Table 2).
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Table 2 Comparison of statistical analysis of static frictional resistance (grams) for each wire size
1 bracket
Angulation

1 bracket + 1 tube

0.016" x 0.016" SS 0.016" x 0.022" SS

p-value

0.016" x 0.016" SS 0.016" x 0.022" SS

p-value

0°

142.7

141.4

.754

138.4

169.1

.000*

5°

150.2

152.6

.498

147.2

172.5

.001*

10°

156.9

184.0

.000*

186.3

200.2

.038*

15°

184.3

185.3

.875

213.8

224.2

.029*

Frictional force data are presented as mean. Independent t-test, *Significantly (p < 0.05)

The effect of the number of brackets-tubes
The frictional resistance of one-bracket + one-tube
units were significantly greater than in the single bracket

units for all wire sizes and angles, except for the 0.016”
x 0.016” SS wires at 0° and 5° angles (Table 3).

Table 3 Comparison of statistical analysis of static frictional resistance (grams) for each number of a bracket-tube
0.016” x 0.016” SS

0.016” x 0.022” SS

Angulation

1 bracket

1 bracket + 1 tube

p-value

1 bracket

1 bracket + 1 tube

p-value

0°

142.7

138.4

.350

141.4

169.1

.000*

5°

150.2

147.2

.572

152.6

172.5

.001*

10°

156.9

186.3

.000*

184.0

200.2

.017*

15°

184.3

213.8

.000*

185.3

224.2

.000*

Frictional force data are presented as mean. Independent t-test, *Significantly (p < 0.05)

Discussion

The posterior unit of the canine retraction phase
consists of a premolar bracket and a molar tube. This
experiment simulated the main archwire bending caused
by the tipping of the canine bracket. The rollers represented
the canine bracket and created the preferred wire angles.
When the wire was bent, frictional resistance could be
found at the roller. In our study, frictional resistance of the
roller was less than 10 grams at each wire angle. Since the
frictionless rollers could not be constructed, the frictional
resistance of the posterior unit could not be directly
measured. Therefore, the frictional resistance obtained
from the test was subtracted from the mean frictional
resistance of the roller. To reduce the complexity of the
force system, instead of pushing the wire into the canine
bracket at the same angle every time, it was opted for
the rollers to represent a tipped canine bracket.

		

Most of the frictional resistances of the one-bracket
+ one-tube units were significantly greater than in the
single bracket units. Total frictional resistance was higher
when a first molar tube was added. According to the results,
frictional resistance in the one-bracket units had more
than 80 % of the frictional resistance in the one-bracket +
one-tube units. This implied that the nearest bracket to
the extraction space has more influence on the frictional
resistance than the more distal bracket. This finding was
in accordance with previous studies. Ireland et al.11 showed
one-bracket units have frictional resistance 62 % - 86 %
of two-brackets + one-tube units with NiTi and SS wire.
However, the value of frictional resistance from the study
could not be validly compared with our study because
of the difference in bracket slot, wire size, angulation,
and testing apparatus.
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Several studies found that larger wire sizes were
associated with increased frictional resistance.12-15 These
findings in this study, that the frictional resistance increased
with increasing wire size, from 0.016” x 0.016” to 0.016” x
0.022”, were similar to other studies.12-16 Stiffness of the
wires depends on the cross-sectional dimension in the
bending direction of rectangular wires17, and the smaller
wire size with less stiffness was associated with a lower
bracket/wire contact force for a given angulation and
resulted in a lower static frictional resistance.18 Nevertheless,
the results showed that the larger wire has insignificantly
less frictional resistance than the smaller wire, one
bracket unit, at a 0° angle. Michelberger et al.19 reported
that the coefficient of friction of SS archwires was generally
unaffected by the archwire dimension. The mean values
of the coefficient of static friction for the 0.016” SS wire
were equal to the 0.022” SS archwire surfaces tested
with SS bracket.19
The present study showed that the frictional
resistance did not increase proportionately with the angle.
The resistance increased by 4 % - 27 % when the angle
increased from 5° to 10°. Many studies12,20 evaluated
resistance to sliding with various angles and found that
greater resistance to sliding occurred with increasing angles
and when there was no clearance between wire and bracket.
In this condition, angulation was above the critical angle, and
the binding component was added to resistance to sliding.1
The results from this study showed that the
frictional resistance of the posterior unit increased when
the wire angulation increased. Profitt et al.21 suggested
that the net desired force for sliding teeth on an archwire
was 100 grams per tooth. In this study, the average frictional
resistance of 0.016” x 0.022” SS wires with a one-bracket
+ one-tube unit at 5° and 10° angles were 172.5 and 200.2
grams, respectively. Therefore, to prevent anchorage
loss, in the case of 5 to 10 degrees of canine tipping, the
optimal force for canine retraction should not exceed
300 grams. Previous studies have shown, the degrees of
the distal canine tipping occur 0.2° - 4.9° per millimeter
with sliding mechanics8 and the force of the elastomeric
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chain degrades over time, the wire became straighter,
resulting in a more canine upright.6 From the statistical
analysis, frictional resistances of most bracket-wire
combinations at a 10° angle were significantly greater than
0° and 5° angles. Therefore, in a clinical situation, if canine
angulation is not more than 10 degrees, an orthodontist
can continue to retract canines without re-leveling. In other
words, complete leveling of the arch before using sliding
mechanics is considered to be unnecessary. On the other
hand, to minimize frictional resistance, re-leveling would be
required if the canine angulation is more than 10 degrees.

Conclusions

1. The angle of the wire, as required by canine angulation,
the size of the wire, and the configuration of the posterior
unit (bracket and tube) influences frictional resistance.
2. As the wire angle increased, the frictional resistance of
the posterior unit increased. Canine uprighting is required
to reduce frictional resistance if canine angulation is more
than 10 degrees.
3. The 0° and 5° angulated archwires were not significantly
different in frictional resistance in the posterior unit.
4. The larger wire resulted in increased frictional resistance
at all angles.
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Effect of Vitamin C Solution on Microtensile Bond Strength and Fracture
Resistance of Non-vital Bleached Tooth Restored with Resin Composite
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effect of vitamin C containing sodium ascorbate prepared
solution on the dentin bond strength of a resin composite to a non-vital bleached tooth and on the fracture resistance
of a restored non-vital bleached tooth. Sixty (30 pairs, left and right) extracted sound human maxillary premolar teeth
were collected from 30 patients. All the teeth were endodontically treated and each pair was randomly assigned
into microtensile bond strength and fracture resistance tests. The teeth of each test were divided into three groups
which were 1) non-bleached tooth, 2) bleached with 35% hydrogen peroxide and immediately restored with resin
composite, and 3) bleached with 35% hydrogen peroxide, followed by an application of 10% vitamin C prepared
solution and immediately restored with a resin composite. Samples of the microtensile bond strength test were cut
to obtain stick-shaped specimens and tested with a universal testing machine. Samples of the fracture resistance
test were embedded in acrylic resin with a simulated periodontal ligament before being subjected to an axial
compression test with the universal testing machine. Results showed that the bleached tooth followed by 10%
vitamin C solution application group had the highest microtensile bond strength while the bleached group had the
significant lowest bond strength. The non-bleached group showed the highest fracture strength, and the bleached
group had the significantly least strength. There was no significant difference between the non-bleached group and
vitamin C solution application group in both microtensile bond strength and fracture strength tests. The most failure
mode for all groups was adhesive failure in the microtensile bond strength test and was favorable failure in the fracture
resistance test. The microtensile bond strength was positively correlated to the fracture resistance. In conclusion,
the use of 10 % vitamin C containing sodium ascorbate prepared solution could reverse the microtensile bond strength
and fracture strength of a non–vital bleached tooth.
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Introduction

Non-vital bleaching is a well-known procedure
to correct a discolored tooth after endodontic treatment,
and that such a bleached tooth requires adhesive restoration as soon as possible. Several studies showed that
restoring the bleached tooth immediately with a bonding
system and resin composite earned lower bond strength1,2
and fracture strength3,4 compared to that of a non-bleached
tooth. The reduction in the bond strength and fracture
strength was affected by the remnant of bleaching agents5-7
and tooth structure alteration.8,9 So, delaying the
bonding procedure for at least one to three weeks
was recommended.1,10 However, delaying the bonding
procedure in a non–vital bleached tooth may increase
the risk of tooth fracture due to the usual loses of its
structure because of the carious lesion and existing
restorations, and the loss of structural integrity during
access opening and canal preparation.11 Therefore,
appropriate and prompt restoration is highly recommended
after the completion of endodontic treatment. In a
questionable prognostic tooth that needs further followup prior to having final restoration, intermediate adhesive
restoration can strengthen the tooth better than a non–
adhesive one.12 Hence, resin composite is the material
of choice to reduce the risk of fracture because it is able
to adhere to the cavity wall allowing partial recovery of
the strength lost during access opening.
To minimize the undesired effect of the remnant
bleaching agents on the bonding quality and fracture
strength of the tooth, the use of antioxidants to neutralize
free radicals before the restoration was proposed. Many
researchers reported that the use of antioxidant agents,
sodium ascorbate, could reverse the bond strength of a
resin composite restoration without delaying the bonding
procedure.2,6,13 The sodium ascorbate application in the
non-vital bleached tooth before a resin composite restoration
also significantly gave higher fracture resistance compared
to an immediately restored non-vital bleached tooth.3,4
Pure sodium ascorbate is not a daily commercial product
and hardly used for dental purposes. However, it is a

		

component of a vitamin C tablet which is an over-the-counter
product.14,15 Regarding the statements mentioned above, this
study aimed to evaluate the effect of vitamin C containing
sodium ascorbate prepared into a solution on the bond
strength of a resin composite to a non–vital bleached tooth
and the fracture resistance of a non–vital bleached tooth
after restoring with a resin composite. In addition, the correlation
between the bond strength and fracture resistance was also
assessed if there was any significant differences between
groups for both the bond strength and the fracture resistance
tests. The research proposal was approved by the Human
Research Ethics Committee of the Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University (HREC-DCU 2020-045).

Materials and Methods
Sixty (30 pairs, left and right) extracted sound
human maxillary premolar teeth with similar width and
length, single root with two root canals, and mature apices
were collected from 30 patients, aged between 16–40 years
old, according to ISO technical specification 11405. The
teeth were extracted from each patient due to orthodontic
reasons. The teeth were free of fracture/ crack line or
carious lesions. All teeth were cleaned and stored in 1%
chloramine-T trihydrate solution for one week at room
temperature (24-26°C). Then, they were washed with
tap water and stored in distilled water at 4°C. Collected
teeth were used within six months after extraction.
The access opening was performed in all sixty
premolar teeth with a dimension of 3 mm mesial-distal
width and 4 mm buccal-lingual width. Working length was
determined by subtracting 1 mm from the root length
using a K-file. Instrumentation was carried out using a Ni-Ti
rotary instrument (ProTaperTM Next, Dentsply Sirona, USA)
from X1 to X3 at 300 rpm, 2N/cm by pecking motion.
The root canals were finally flushed with 3 ml of 17%
EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) for one minute
followed by 5 ml of 2.5% sodium hypochlorite. Root
canal obturation was done by single cone technique
using match-tapered cone X3 (ProTaperTM Next, Dentsply
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Sirona, USA) with resin-based sealer (AHTM plus, Dentsply
Sirona, USA). The gutta-percha was cut to the level of
2 mm below the cemento-enamel junction. The pulp
chamber was cleaned, dried, and temporarily filled with
a cotton pellet and zinc oxide temporary filling (Cavit G,
3M ESPE, St. Paul, MN, USA). The teeth were immersed
in distilled water at 37°C. After 24 hours, tooth access
was reopened and resin-modified glass ionomer cement
(Vitrebond, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA) was applied in
the cavity using a dycal carrier to gain the final depth of
6 mm measuring from the tip of the buccal cusp. The
radiographic image was taken to reassure the adaptability
of the resin-modified glass ionomer cement. Both left
and right maxillary premolars of each pair were randomized
and assigned into microtensile bond strength test and
fracture resistance test groups. Teeth in each test were
divided into three subgroups which were 1) non-bleached,
2) bleached and immediately bonded and restored with
resin composite and 3) bleached, followed by application
of 10% vitamin C solution, and immediately bonded and
restored with resin composite.
The samples in groups 2 and 3 were treated
with 35% hydrogen peroxide bleaching gel (Opalescence
ENDO, Ultradent Products, South Jordan, UT, USA). The
bleaching agent was filled in the cavity leaving 2 mm of
space for a cotton pellet and zinc oxide temporary filling
(Cavit G, 3M ESPE, St. Paul, MN, USA). The samples were
stored in an incubator at 37°C and 100% humidity for four
days as recommended by the manufacturer. After four
days, the bleaching agent was washed out with distilled
water for 60 seconds and the cavity was dried with oil-free
air using a triple syringe.
A ten percent concentration by weight/volume
of vitamin C solution was freshly prepared for each tooth
using two vitamin C tablets (Hicee Sweetlets 500 mg,
Bangkok, Thailand) containing ascorbic acid and sodium
ascorbate. The vitamin C tablets (1000 mg) were ground
for five minutes into fine powder using a mortar and pestle
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and dissolved in 10 ml distilled water. The pulp chamber
of samples in group 3 was applied with 10 ml of vitamin C
containing sodium ascorbate prepared solution at the
rate of 1 ml/min, using the syringe, for ten minutes. The
solution was agitated with a micro brush during the
application.16 The solution was washed out with distilled
water and dried using the triple syringe.
The prepared cavities in all teeth were etched
with 37.5% phosphoric acid for 15 seconds, washed with
a water spray for 15 seconds, and gently dried for three
seconds with the triple syringe but did not desiccate.
The primer (Optibond FL, Kerr, Orange, CA, USA) was
applied for 15 seconds with a gentle agitating motion
and air-dried to evaporate the solvent. The adhesive
(Optibond FL, Kerr, Orange, CA, USA) was applied with a
light brushing motion for 15 seconds and light-cured for
20 seconds (~1,000 mW/cm2) with a light-emitting diode
(LED) light-curing unit (Demi™ LED light-curing system, Kerr,
Orange, CA, USA). Bulk-fill resin composite (Filtek™ One
Bulk Fill Restorative capsule; 3M ESPE, St. Paul, MN, USA)
was placed into the cavity. The first layer was a 4 mm
increment and light cured for 40 seconds. A dental probe
was used to measure the depth of the increment. The
second layer was a 2 mm increment which was adapted
to occlusal margin and light cured for 40 seconds. A radio
graphic image was taken to reassure that there was no gap
at the bonded interface. The teeth were stored in 37°C
distilled water for 24 hours before the microtensile bond
strength and fracture resistance tests.
For the microtensile bond strength test, the occlusal
portion of the sample was horizontally cut at 2 mm from
the buccal cusp tip to expose the dentin. The coronal part
was vertically cut with 1 mm width in a mesial-distal
direction to the cemento-enamel junction and horizontally
cut with 1 mm thickness in a buccal-lingual direction to
obtain stick-shaped specimens. Four specimens were obtained
from two levels of the mid-dentin of each tooth. (Fig. 1)
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Figure 1 Diagrammatic presentation of specimens’ preparation for microtensile bond strength test
A) The tooth was restored with resin composite
B) The occlusal portion was horizontally cut at 2 mm from the buccal cusp tip to expose the dentin
C) The tooth with a flat occlusal surface
D) The tooth was vertically cut with 1 mm width in mesial-distal direction to the cemento-enamel junction
E) The tooth was horizontally cut with 1 mm thickness in buccal-lingual direction at mid-dentin
F) Four specimens were obtained from two levels of mid-dentin of each tooth

The size of the specimens was reassured with
the range of 1.0 ± 0.1 mm in thickness by a digital caliper.
The specimen was attached to the universal testing machine
(EZ-S, Shimadzu, Japan) with cyanoacrylate adhesive and
subjected to a tensile force at 500 N and crosshead speed
at 1 mm/min until the specimen was fractured. The bond
strength expressed in megapascal (MPa = 1 N/mm2) was
calculated using an equation as the least force breaking the
bond tension (N) divided by the cross-sectional area (mm2).
The mean bond strength of four stick-shaped specimens
derived from each tooth represented the microtensile
bond strength of that tooth. All fractured specimens were
examined by a stereomicroscope at x45 magnification (ML
9300®, MEIJI, Japan) to define the location of the bonded
failure. The bonded failure mode was modified from Turkun
and his colleague17 which was classified as adhesive failure
(>75% of failure along the dentin and resin composite
interface), cohesive failure in dentin (>75% of failure within
the dentin), cohesive failure in resin composite (>75% of
failure within the resin composite), and mixed failure
(combined at least two of the failure types from above).
For the fracture resistance test, the tooth-samples
were subjected to periodontal ligament simulation preparation

		

using a polyvinyl siloxane-based material (DMG Silagum
Light, Hamburg, Germany).18 The samples were embedded
in self-cured acrylic resin at 2 mm underneath the cementoenamel junction to simulate alveolar bone level. All specimens
were subjected to an axial compression test in a universal
testing machine (LR10K, LLOYD Instruments, England) using
a 4-mm steel sphere head positioned at the middle of
the occlusal surface in which the lingual incline of the
buccal cusp and the buccal incline of the lingual cusp
were touched. (Fig. 2)

Figure 2 Diagrammatic presentation of the load application in
the axial compression test
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The load was applied with a crosshead speed of
0.5 mm/min. A reduction of the force by 30 % of the maximum
load indicating the presence of failure so the maximum
force up to this point was recorded as the force at fracture.19
The specimen was removed from the acrylic resin mold to
assess the mode of fracture by visual inspection. The fracture
above the simulated bone level was classified as a favorable
failure while the fracture below the simulated bone level
was classified as an unfavorable failure.19
The microtensile bond strength and fracture
resistance tests were analyzed by one-way ANOVA with
Tukey post-hoc analysis. The correlation between microtensile

bond strength and fracture resistance test was determined by
Pearson’s correlation. The failure mode after the microtensile
bond strength and fracture resistance test was analyzed
using the Chi-square test. The significance was set at p<0.05.

Results

The study revealed that group 3 (bleached and
vitamin C solution application) had the highest microtensile
bond strength (55.566 ± 3.514 MPa) followed by group 1
(non-bleached) (54.949 ± 7.541 MPa), and group 2 (bleached)
(36.571± 2.609 MPa). (Table 1)

Table 1 Mean microtensile bond strength, standard deviation, standard error, maximum, and minimum values
Group
n
Mean
Standard deviation Standard error Minimum
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
7.541
2.385
41.830
Non-bleached
10
54.949a
b
Bleached
10
36.571
2.609
0.825
32.792
a
Bleached and Vitamin C
10
55.566
3.514
1.111
51.282
*Same abbreviation letter means no statistically significant difference

The microtensile bond strength of group 3 was
not significantly different from group 1 (p>0.05). The most
common failure mode was adhesive failure followed by

Maximum
(MPa)
64.927
39.747
62.361

mixed failure. (Fig. 3) There was no statistical difference
in failure mode among the groups (p>0.05).

Figure 3 The percentage of the failure mode in microtensile bond strength test

Fracture resistance results demonstrated that
group 1 (non-bleached) had the highest strength (1053.44
± 183.65 N), followed by group 3 (bleached and vitamin
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C solution application) (972.39 ± 164.39 N) while group
2 (bleached) had the significant lowest strength (616.98
± 97.07 N). (Table 2)
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Table 2 Mean fracture resistance, standard deviation, standard error, maximum, and minimum values
Group

n

Mean
(MPa)

Standard deviation Standard error
(MPa)
(MPa)

Non-bleached

10

1053.44a

183.65

Bleached

10

616.98b

Bleached and Vitamin C

10

972.39

a

*Same abbreviation letter means no statistically significant difference

The fracture strength of group 1 was not significantly
different from group 3 (p>0.05). The most common failure
mode was favorable failure. (Fig. 4) There was no statistical

Minimum
(MPa)

Maximum
(MPa)

58.08

792.77

1326.00

97.07

30.70

473.26

778.80

164.39

51.98

724.90

1175.40

difference of failure mode among the groups (p>0.05).
All the fractures occurred at the lingual cusp where the
restoration remained in the cavity. (Fig. 5)

Figure 4 The percentage of the failure mode in fracture resistance test

Figure 5 Fracture pattern; A) Favorable failure, B) Unfavorable failure

Pearson’s correlation analysis of all specimens
from all groups showed positively correlated between

		

microtensile bond strength and the fracture strength
(r=0.639, p<0.001).
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Discussion

In this study, the factors that could affect the
microtensile bond strength and fracture strength were
controlled. The width and length of selected premolar
teeth were not statistically different between groups
(p>0.05). All the access cavities were prepared with the
same dimension and those of the root canal were prepared
by the Ni-Ti rotary instrument from X1 to X3. To simulate
the occlusal force distribution of the natural teeth, all
specimens subjected to a fracture resistance test were
simulated periodontal ligament with a 0.2-0.3 mm thickness
which was approximately equal to the average thickness
of the periodontal ligament. The polyvinyl siloxane-based
material was used because its elastic modulus resembles
a human periodontal ligament.20
In terms of the bond strength test, the microtensile
bond strength test was used in this study because it provides
a more uniform stress distribution due to its smaller specimens
compared to either a tensile or a shear bond strength
test.21 All teeth were cut to obtain stick-shaped specimens
with almost the same dimensions. Four specimens were
obtained from two levels of the mid-dentin because the
bonding interface at those levels was straight in which the
applying force would be perpendicular to the bonded
interface. (Fig. 1) The mean of the bond strength from
all four specimens would represent the bond strength of
the cavity. However, the size and density of the dentinal
tubules are different in each dentin depth which affects
the bonding efficiency. The outer dentin is less sensitive
to the bonding quality than the inner dentin.22 Therefore, the
mean bond strength at superficial and deep dentin may
be different from the presented bond strength in this study.
The results of this study revealed that immediately
bonded with resin composite in a non-vital bleached tooth
significantly decreased the microtensile bond strength
to the dentin by approximately 30 % and decreased the
fracture strength by approximately 40 % compared to a
non-bleached tooth. The scanning electron microscope
illustrated that the immediately bonded the bleached
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tooth with resin composite showed a fractured hybrid
layer contained incomplete infiltrated collagen fibrils and
most of the resin tag were dislodged from the dentinal
tubules.2,6 Titley and others showed the porosities in the
resin tag of peroxide-treated etched enamel. The porosities
could occur from the gas which was a by-product of the
oxidation reaction and remained underneath the enamel
surface.7 Although the hydrogen peroxide could affect
both the enamel and dentin bonding, the impact on dentin
was more than on the enamel due to its higher organic
compound.23 These factors could be the cause of the lowest
microtensile bond strength and fracture strength found
in bleached groups. Even though the fracture resistance
of bleached teeth conducted by Bonfante and colleagues
found that internal bleaching with 37% carbamide peroxide
did not weaken the dental tissue.24 This different result to
our study could be the different amount of active hydrogen
peroxide. About 37% carbamide peroxide used in their
study was decomposed into only 11.1% hydrogen peroxide
which was lower than 35% hydrogen peroxide used in
this study.
Nevertheless, the remaining hydrogen peroxide
from the bleaching procedure in the tooth structure could
leach out continuously. To shorten the delaying time before
performing the final bonded restoration, an antioxidant
such as sodium ascorbate had been introduced.2,6,13 Since
sodium ascorbate is a component of vitamin C tablets
which is easily available from a drug store or convenient
store, a prepared vitamin C solution was used in this study.
The result of this study demonstrated that the use of 10%
vitamin C containing sodium ascorbate prepared solution
could reverse the microtensile bond strength to dentin
and improve the fracture strength of the bleached tooth.
No significant difference was found in both microtensile
bond strength and fracture strength of non-bleached and
bleached followed by the vitamin C solution application
groups (p>0.05). The result was consistent with the study
performed by Niyatiwatchanchai and Maneenut who
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evaluated the effect of vitamin C suspension on microtensile
bond strength of bleached dentin to resin composite. In
their study, the vitamin C suspension at 10% concentration
was used after internal bleaching with 35% hydrogen
peroxide followed by immediately restored with resin
composite. They found that vitamin C suspension could
recover the compromised bond strength of the bleached
dentin.25 Another in vitro study was conducted by Khoroushi
and colleagues to assess the fracture resistance of endodontically treated teeth undergoing a combination of
38% hydrogen peroxide in–office bleaching and 9.5%
hydrogen peroxide home bleaching. The 10% sodium
ascorbate hydrogel was applied in the access cavity and
on the buccal surfaces for 24 hours before a resin composite
restoration. The results also showed that the use of sodium
ascorbate significantly increased the fracture resistance.4
This reverse effect of both bond and fracture strengths
may be due to the antioxidant capacity of the vitamin C
containing sodium ascorbate which is able to quench
reactive free radicals in biological systems. The improvement
of bond and fracture strength may be explained by the
ability of this reducing agent, ascorbate, in donating two
high–energy electrons to scavenge the free radicals
resulting from the bleaching treatment and turns into
dehydroascorbate.26 Hence, the resin polymerization could
proceed without premature termination which resulted
in reversing the negative effect of the bleaching agent.
Many studies have used sodium ascorbate since
it has a neutral pH. Several studies revealed that there
was no significant differences among sodium ascorbate
above 10% concentration, so it was expected that the
concentration of sodium ascorbate at 10% was effective
in reversing the strength and neutralizing the oxidation
effect after the bleaching procedure.27,28 Kimyai and
Valizadeh also discovered that there was no significant
difference between hydrogel and solution form of sodium
ascorbate in reversing the bond strength.29 Freire and
colleagues demonstrated that there was no significant
difference in the release amount of hydrogen peroxide
between a 60-minute and a 10-minute application time.30

		

Moreover, Bulut and colleagues suggested that the continuously refreshed and agitatedly applied antioxidant
could enhance the neutralizing effect.16 Therefore, the
10% vitamin C containing sodium ascorbate prepared
solution was freshly prepared before agitatedly applied
into the pulp chamber for ten minutes at the rate of 1
ml/min for this study.
The present study was designed to simulate
the clinical situation so both the sodium hypochlorite
and EDTA had been used to irrigate the root canal. The
previous study showed that the bond strength of dental
adhesives was compromised using sodium hypochlorite
on the root and dentinal crown due to the presence of
reactive residual free – radicals in the reagent which tended
to compete with propagating vinyl free–radicals generating
light activation of dental adhesive resulting in the premature
chain termination of the propagation stage and incomplete
polymerization.6,31 Moreover, the EDTA also causes the
demineralization of the dentin, decreases the dentin
hardness, increases the dentin permeability, and removes
the inorganic component of the smear layer.32 Hence, sodium
hypochlorite may negatively affect the dentin bond strength
while the use of EDTA probably improves not only the
adaptability of the root canal sealer to the root canal
wall but also the penetration of the dental adhesive into
the dentinal tubule which possibly enhances the bond
strength and fracture strength.
Considering the failure mode, adhesive bond failure
was a desirable mode to assure the real bond strength
between two substrates. In this study, adhesive bond
failures were predominantly observed in all microtensile
bond strength test groups. There were only a few cohesive
and mixed failures. This result was due to the small surface
area at the bonding interface where the stress is uniformly
distributed when the force was perpendicular to the
interface dominantly.21 In terms of the fracture resistance
test, most of the specimens showed favorable failures
and occurred at the lingual cusp. (Fig. 5) This can be
explained by the size of the lingual cusp of the maxillary
premolar that was smaller than the buccal cusp and more
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concave at the cemento-enamel junction.33 The fracture
located at the interface of the resin composite and the
tooth structure in all the specimens which revealed
that the fracture strength in this study was the effect of
bonded restoration. However, the fracture pattern was
not significantly different among the groups (p>0.05).
Khoroushi and colleagues also found that the favorable
fracture was higher in the non-bleached group and 10%
sodium ascorbate group while the immediately bonded
after bleaching group significantly showed the highest
unfavorable fracture. All the specimens in their study were
thermocycling for 500 cycles before fracture resistance
evaluation so the study also supported our results in the
way that the non-vital bleached tooth could not withstand
the bite force in the long term if they were immediately
bonded after bleaching.4
According to the results in this study, there was
a relationship between the microtensile bond strength
and fracture resistance of a non-vital bleached tooth
restored with resin composite (r=0.639, p<0.001). This
could be implied that the higher bond strength can
strengthen the entire tooth structure so that they can
withstand the higher bite force. We could infer from the
results of this present study that 10% vitamin C containing
sodium ascorbate prepared solution could be used as an
alternative substrate instead of pure sodium ascorbate
prepared solution to treat the non–vital bleached tooth
before being immediately restored with resin composite.
The alteration in the oxidation reaction of the oxidized
substrate, vitamin C, allowed the chain transfer reaction
in the propagation stage of the free radical polymerization
to proceed without premature termination and reversed the
bond strength and fracture strength affected by hydrogen
peroxide. The appropriate and prompt restoration is highly
recommended after the tooth undergoes endodontic
treatment due to the loss of structural integrity during
access opening and root canal preparation.
In respect to the clinical relevance, normally
both vertical and lateral forces could affect the maxillary
premolar. Jordão-Basso and colleagues demonstrated
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that the non-vital bleached tooth had the lowest fracture
strength while the 10% sodium ascorbate treated tooth
significantly increased the fracture strength when the force
was applied with an angle of 135° relative to the long
axis of the root.3 However, their study was performed in
bovine incisors and there are no studies in the current
literature that evaluate the lateral force on the human
bleached maxillary premolar tooth. Therefore, further
study is required for more information.

Conclusion

Within the limitations of this study, it could be
concluded that non–vital tooth bleaching decreased
the microtensile bond strength of the dentin to resin
composite and the fracture resistance. However, the use
of 10% vitamin C containing sodium ascorbate prepared
solution immediately after bleaching could reverse both
the bond strength of resin composite to dentin and the
fracture resistance of a non–vital bleached tooth which
was not significantly different from the non-bleached tooth.
Also, the microtensile bond strength was positively correlated
to the fracture resistance of a non–vital bleached tooth.
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A Final Flush with EDTA Effectively Enhances the Disinfection of NaOCl in
Non-Instrumented Root Canals
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Abstract

The objective of this study was to compare the effectiveness of regenerative endodontic irrigation procedures
using ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to those using normal saline as final flush agents for disinfecting noninstrumented large root canals. Sterilized root samples (0.8-mm-wide apical foramen) (n=53) were prepared from
extracted human mandibular premolars and 2 samples were used as sterile controls. Fifty-one samples were infected
with Enterococcus faecalis for 21 days and randomly assigned into 3 groups (n=17 per group) with the following
irrigation procedures, respectively: no irrigation (initial), irrigation with 1.5% NaOCl and a final flush with normal saline
(N-NS), and irrigation with 1.5% NaOCl and a final flush with 17% EDTA (N-EDTA). Subsequently, the root canal walls
were shaved and processed for microbial analysis, while 2 samples from each group were split and processed for
observation using scanning electron microscopy. The number of remaining bacteria (CFUs) were determined and
analyzed using one-way ANOVA. All irrigation procedures significantly reduced bacterial numbers when compared with
the initial group (P<0.001). The N-EDTA group (5.43 CFUs/mL) had significantly fewer bacteria than the other groups
(P<0.001), with approximately 373-fold lower than the N-NS (2.02x103 CFUs/mL) group and 1.3x105-fold lower than
the initial group (7.13x105 CFUs/mL). Using a non-instrumented large root canal model, a final flush using EDTA after
1.5% NaOCl irrigation was more effective for root canal disinfection than using normal saline. Therefore, to improve the
effectiveness of root canal disinfection in regenerative endodontic procedures, EDTA should be chosen for a final
flush agent.
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Introduction

Regenerative endodontic procedures (REPs) are a
biologically based approach for immature permanent teeth
with pulpal necrosis. REPs aim to resolve clinical signs and
symptoms, regenerate pulp-like tissue in the root canal,
and allow further root development.1,2 Successful treatment
requires effective bacterial reduction to provide a suitable
environment for revascularization and periapical healing.
Root canal infections are typically characterized
by bacterial biofilms that attach to the root canal surface.3
Biofilms are communities of bacteria embedded in an
extracellular polysaccharide matrix, providing a physical
barrier against disinfecting agents.4 Other properties of biofilm
bacteria, e.g., higher resistance to antimicrobial agents,
also make root canal disinfection challenging.5 Generally,
biofilm elimination is achieved by chemo-mechanical
root canal preparation or exposure to high concentration
of NaOCl.6,7 However, the thin root canal walls and wide
apical foramen of immature teeth pose limitations to the
routine debridement protocol.1 Mechanical preparation
could weaken the root and render the root more prone
to fracture. Therefore, root canal disinfection during REPs
primarily depends on root canal irrigation and root canal
medication, with no or minimal root canal preparation.1, 8
Although exposure to a higher concentration of
NaOCl is more effective in biofilm eradication6, it should
be avoided to preserve the stem cells that are involved in
the regeneration process.9 In the first visit, the REP irrigation
procedure uses 1.5% NaOCl for 5 min to disinfect the
root canal, followed by a final flush with either normal
saline or ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to dilute
the residual NaOCl or to reverse the deleterious effect
of NaOCl on stem cells.8,9
Normal saline is an isotonic agent without antibacterial properties; however, EDTA is a chelating agent
with some antibacterial/antibiofilm effect against some
Gram-negative bacteria, including Haemophilus influenzae
and Pseudomonas aeruginosa.10,11 Although there is a
discrepancy among studies on its antibacterial and antibiofilm
effect 12,13, a final flush using EDTA may have adjunctive
roles in bacterial reduction.10,14 The objective of this study
		

was to compare the effectiveness of irrigation protocols
using EDTA to those using normal saline as a final flush agent
to reduce bacteria from non-instrumented large root canals.

Materials and Methods

Sample Preparation and Specimen Inoculation
This study was approved by the Human Research
Ethics Committee (#073/2018). Fifty-three intact mandibular
premolars with single straight root canals, extracted for
orthodontic reasons, were collected from patients <25
years old. The sample size was determined by power
analysis.7 The root samples, demonstrating wide root canal
and unprepared root canal surface of immature teeth,
were prepared according to the study by Sasanakul et al,
with modifications.7 The apical and coronal tooth portions
were removed using a precision saw (ISOMET 1000; Buehler,
Lake Bluff, IL) to generate 10-mm-long samples with a
0.8-mm apical foramen diameter. The pulp tissue was
removed with a barbed broach and H-type file (Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Switzerland) without removing the
root canal dentin. The root samples were apically sealed
with composite resin (Filtek Z350; 3M EPSE, St Paul, MN)
and externally coated with nail polish (OPI Products,
Calabasas, CA). The root canals were irrigated with irrigants
in the following order: 5 mL 2.5% NaOCl (Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand), 5 mL 17% EDTA (Endo
Clean; Mahidol university, Bangkok, Thailand), 5 mL 2.5%
NaOCl, 5 mL 10% sodium thiosulfate (Emsure, Darmstadt,
Germany) (to inactivate the bactericidal effect of NaOCl),
and 5 mL sterile distilled water. Custom silicone blocks
were constructed to secure the roots in an upright position.
The samples and silicone blocks were sterilized with
ethylene oxide gas.
Root canal infection with E. Faecalis
An isolated Enterococcus faecalis (ATCC 29212)
colony grown on BHI agar was inoculated in BHI broth
and incubated overnight at 37°C with 5% CO2. The root
samples (n=51) were individually immersed in 5 mL E.
faecalis culture (optical density=0.5, ~1.5 x 108 colonyforming units (CFUs)/mL) in brain-heart infusion (BHI) broth
Chetthavatcharapan et al., 2022

75

(Himedia, Mumbai, India), and 2 samples were immersed
in sterile BHI media as sterile controls. The samples were
incubated at 37oC in a 5% CO2 atmosphere. During the
21-day incubation period, the bacterial suspension was
90% replaced with sterile BHI every other day. The purity
of E. faecalis culture was periodically checked using Gram
staining and observing the colony-forming morphology
on BHI agar plates.
Experimental Procedures
After 21 days, the infected samples (n=51) were
rinsed with 15 mL of 1% phosphate-buffered saline (PBS)
and fixed in their custom silicone blocks. The samples
were randomly assigned into 3 groups (n=17) as follows:
Group 1: No irrigation (Initial). This group represented the
initial number of bacteria in the root canal.
In groups 2 and 3, the experimental protocols were
assigned following the AAE clinical considerations
for regenerative procedures.8
Group 2: Final flush with normal saline (N-NS). Root canals
were irrigated with 20 mL 1.5% NaOCl for 5 min,
followed by a final flush with 20 mL normal saline
for 5 min.
Group 3: Final flush with EDTA (N-EDTA). Root canals were
irrigated with 20 mL 1.5% NaOCl for 5 min, followed
by a final flush with 20 mL 17% EDTA for 5 min.
The irrigants were delivered into each root canal
using a 25-gauge side-vented needle (ProRinse; Dentsply
Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK) at 4 mL/min. The needle
tip was placed 1 mm from the samples’ apical end. After
the assigned irrigation procedures, the root canals in the
experimental groups and the sterile controls were gently
flushed with 10 mL PBS.
Microbiological Evaluation
The remaining bacteria in the root canal and inner
root dentin were collected from 2 sterile and 45 experimental
samples (n=15 per group). The root canal wall was shaved
to depth of 250 µm using a #4 Peeso-reamer (Dentsply
Maillefer, Switzerland), and 3 sterile paper points were
sequentially placed into the root canal to absorb the
remaining fluid. The dentine shavings and the paper points
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were transferred into an Eppendorf tube (Eppendorf North
America, Hauppauge, NY) containing 1 mL PBS. The contents
were sonicated for 30 sec, serially diluted, plated on BHI
agar, and incubated for 24 hours as described above. The
CFUs/mL counts representing the number of remaining
bacteria were recorded. All procedures were performed
by one operator.
SEM observation of the remaining bacteria
Two root canal samples from each experimental
group were split longitudinally into two halves and processed
for scanning electron microscopy (Quanta 250 FEG; FEI,
Hillsboro, OR) examination. Images of the residual bacteria
on the root canal wall at the upper part of the apical third
level were randomly captured at 10000x magnification.
Statistical analysis
The data was analyzed using IBM SPSS Statistics
for Windows, Version 22.0 (IBM, Armonk, NY). P<0.05 was
considered statistically significant. The numbers of remaining
bacteria were log10 transformed for statistical analysis.
The homogeneity of variances was verified using Levene’s
test. The differences in the remaining bacteria among the
3 groups were analyzed using one-way ANOVA. The GamesHowell post-hoc analysis was performed to identify
significant differences between groups. The magnitude of
bacterial reduction was calculated from the ratios of the
average numbers of remaining bacteria of the two groups.

Results

Microbiological evaluation
The flushing procedure, recommended by the
AAE clinical considerations for regenerative procedures,
was confirmed to be effective in reducing bacteria from
non-instrumented infected teeth with large root canal.
All irrigation procedures demonstrated significantly > 99%
lower numbers of remaining bacteria than the initial group
(P < 0.001). The mean numbers of remaining bacteria of
each group (Fig. 1) and the mean differences in numbers
of remaining bacteria between groups (Table 1) were
determined. Furthermore, the magnitude of bacterial
reduction was different between groups.
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Figure 1 Mean numbers of remaining bacteria (CFUs/mL) in each group, shown in log scale. Different lowercase letters indicate
signiﬁcant differences between the groups (P < 0.05). The error bars represent the standard deviation (SD) of the mean numbers
of remaining bacteria from 15 samples. All irrigation procedures significantly reduced bacteria from the initial group. The
N-EDTA group had the lowest mean number of remaining bacteria
Table 1 Mean Differences in the Number of Remaining Bacteria (Log10 Values) between Each Group, P-Value, and 95% Conﬁdence
Interval (Games-Howell Post-hoc Analysis)
Group (A)

Group (B)

Mean difference
(A-B)

P value

Initial

N-NS

3.22*

N-EDTA

5.33*

95% Confidence interval
Lower bound

Upper bound

< .001

2.41

4.03

< .001

4.98

5.7

N-NS
N-EDTA
2.11*
< .001
1.26
*, significant difference; Initial, no irrigation; N-NS, NaOCl & normal saline; N-EDTA, NaOCl & EDTA

2.96

The N-EDTA group demonstrated the lowest mean
number of remaining bacteria (5.43 CFUs/mL), which was
significantly lower than other groups (P<0.001). In the
N-EDTA group, 6 from 15 samples were bacteria-free. The
mean number of remaining bacteria in the N-NS group
was 352-fold less than the initial group, while the mean
number of remaining bacteria in the N-EDTA group was
1.3x105-fold lower than the initial group and 373-fold
lower than the N-NS group. When bacterial growth was
present, Gram staining and colony-forming morphology

		

indicated a pure E. faecalis culture. No bacteria were
detected in the sterile samples.
Biofilm Verification and Evaluation
The SEM images of the initial group illustrated
clusters and chains of bacterial biofilm on the infected
root canal walls (Fig. 2a). Few bacterial cells were observed
on the root canal walls in the N-NS group (Fig. 2b), whereas
the N-EDTA group had root canal walls with hardly any
bacteria (Fig. 2c).
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Figure 2 Representations of SEM images at 10000x magnification. (a) Chains and bacterial biofilm clusters on the infected root canal
walls of the initial group. (b) Scattered bacterial cells remained on the root canal wall of the N-NS group, after the root canal
irrigation procedures. (c) Bacterial cells were scarcely present in the N-EDTA group, after the root canal irrigation procedures

Discussion

Our study compared the effectiveness of different
regenerative endodontic irrigation procedures to reduce
bacteria in the large, non-instrumented root canals.8 The
results revealed the superiority of a final flush using 17%
EDTA for bacterial reduction compared to normal saline.
NaOCl is an effective broad-spectrum antibacterial
agent. However, its activities depend on usage parameters
such as concentration and exposure time.15 Our findings
were in agreement with the previous study showing the
limited antibacterial effect of 1.5% NaOCl irrigation in noninstrumented root canals.7 Although high concentrations
of NaOCl effectively removed the biofilm6, exposure to
these concentrations should be avoided during REPs
because of its deleterious effect on stem cells.9
Our results revealed that an EDTA final flush
significantly reduced root canal bacteria. The lowest numbers
of remaining bacteria and scarce bacteria found in SEM
images suggest the potential efficacy of the N-EDTA irrigation
procedure to reduce bacteria in large, non-instrumented
root canals. EDTA is a chelating agent16 that is widely used
in endodontic treatments for smear layer removal.17,18
Although bacteria embedded in the smear layer could be
eradicated concurrently with the smear layer removal19, it
is not the case for bacterial reduction in REPs, especially
where mechanical instrumentation is not performed, and
smear layer is not generated. It was proposed that EDTA
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exerted its antibacterial activity by attacking the Mg2+ on
bacterial cell walls and disrupting Gram-negative bacterial
cell integrity.16 Although some studies differed12,13, EDTA’s
effect on bacterial cell integrity and viability was reported
for both Gram-negative and positive bacteria.16,20
Bacteria in biofilms are shielded in the extracellular
matrix and harder to kill than their planktonic counterparts.4
Therefore, the ideal properties of effective endodontic
irrigants should not only include antibacterial effects, but
also anti-biofilm effects. The ability of EDTA to reduce biofilm
biomass was illustrated in several studies.10,14 EDTA could
loosen or release calcium or metal ions that are essential
for cell adhesion and stabilization of biofilm extracellular
polysaccharide matrix, leading to biofilm breakdown and
biofilm detachment.16,21 However, the susceptibility of
biofilm to the irrigating agents was affected by the biofilm
structure, agent type, concentration14,20, and exposure time.22
The discrepancies in the biofilm response to
EDTA among studies were also due to bacterial species23,
binding substratum, and biofilm growth condition.10
Despite the disagreement over the anti-biofilm effect of
EDTA, it is interesting that biofilm dispersal was typically
found when root canals or hydroxyapatite were used
as a substratum.14,24 These results may be because a)
E. faecalis adheres to collagen and hydroxyapatite25, b)
E. faecalis forms a distinct calcified biofilm in a calcium
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carbonate and calcium phosphate-rich microenvironment26,
and c) the strong EDTA chelating leads to the loss of
mineralization content and can cause dentine erosion.27
Therefore, EDTA’s strong chelating effect may alter the
binding substratum or biofilm structure, resulting in
biofilm dislodgement.
In this study, the root samples were prepared to
simulate the large root canals of immature teeth. The
length of root samples was standardized to 10-mm representing
2/3 of mature premolar’s root length.28 Although the
infection of necrotic immature permanent teeth is polymicrobial29, the single-species biofilm model was applied
to minimize variations possibly caused by bacterial
interaction. E. faecalis was selected as a test organism
because of its ability to form a biofilm on root canal walls,
invade dentinal tubules, and tolerate calcium hydroxide’s
antimicrobial effects.30 E. faecalis was also detected both
in primary root canal infection as well as in failed endodontic
cases.31,32 Therefore, E. faecalis was chosen as a representative
for bacteria that may escape from the endodontic procedure
and survive in the root canal system.
Although irrigating solutions could penetrate and
exert an antibacterial effect in the dentinal tubules33, some
bacteria are still able to survive and further migrate to
re-infect the root canal space.34 To evaluate the extent of
remaining bacteria that pose the possibility of interfering
with the healing process, the number of remaining bacteria was
assessed from the shaved dentine to include bacteria residing
both at the root canal wall and within the dentinal tubules.
Clinically, residual bacteria can have a critical
negative effect on the regenerative endodontic outcomes.35
Therefore, it is essential to reduce as many bacteria from
the root canal as possible. Interestingly, although 0.5-3%
NaOCl exposure did not completely render bacteria-free
root canals6, favorable REP outcomes were observed when
1.5-2.5% NaOCl was used for irrigation in non-instrumented
root canals.36 The possible contributing factors are the synergistic
effect of flush agents, medicaments, and host defense.37
Our study illustrated that using EDTA as a final
flush agent effectively reduced the bacterial biofilm in

		

non-instrumented root canals. EDTA also promotes growth
factor release38, which may induce stem cell differentiation.39
Although the in vitro results from single-species biofilm
cannot be directly extrapolated to the clinical situation
and should be interpreted cautiously, EDTA should be a
reasonable choice for a final flush and could be considered
as an adjunct for bacterial/biofilm reduction during REPs.
However, the long-standing presence of multispecies
bacterial biofilm in clinical situation can make the root
canal disinfection more challenging.40,41 Further studies
using multispecies biofilm as well as confocal laser scanning
microscopy will provide more insight into the effect of clinical
procedures for bacterial management in non-instrumented
root canals.

Conclusions

The results confirmed that the current REP disinfection
procedures significantly reduced root canal bacteria. However,
a final flush using 17% EDTA was more effective than NS
to reduce bacteria from non-instrumented large root canals.
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การยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณชิิดแถบรััดฟัันซึ่่�งยึึดด้้วยซีีเมนต์์ต่่างชนิิด
Inhibition of Enamel Demineralization at the Area Adjacent to Cemented
Bands with Different Cements
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1
1

บทคัดย่อ
การศึกึ ษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลของซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์ (ZP) ซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์ (ZPC) กลาสไอโอโน
เมอร์์ซีเี มนต์์ชนิิดดั้้ง� เดิิม (GI) เรซิินมอดิิฟายด์ก์ ลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิิดผงและน้ำำ�� (RMGI-PL) เรซิินมอดิิฟายด์ก์ ลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์
ชนิิดสองหลอด (RMGI-PP) และโพลีีแอซิิดมอดิิฟายด์์คอมโพสิิตเรซิิน (PMCR) ต่่อการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณ
ชิิดแถบรััดฟััน เป็็นการศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการโดยใช้้ฟัันกรามน้้อยแท้้ซี่่�บนของมนุุษย์์จำำ�นวน 70 ซี่่� ทำำ�การขััดผิิวเคลืือบฟัันด้้านไกล
กลางและทาน้ำำ�� ยาทาเล็็บ ยกเว้้นบริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลองขนาด 1 x 2 ตารางมิิลลิิเมตร ที่่�กึ่ง�่ กลางตััวฟัันด้้านไกลกลาง แบ่่งฟัันเป็็น 7 กลุ่่�ม
เพื่่�อยึึดด้้วย; (1) ZP (Zinc Cement Improved®), (2) ZPC (Hy-Bond Polycarboxylate Cement®), (3) GI (Hy-Bond Glasionomer
CX®), (4) RMGI-PL (GC Fuji Ortho LC®), (5) RMGI-PP (GC Fuji Ortho Band Paste Pak®), (6) PMCR (Ultra Ban-Lok®) และ (7)
กลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ได้้ยึึดแถบรััดฟััน (Control) ชิ้้น� งานตััวอย่่างจะผ่่านการจำำ�ลองภาวะอุุณหภููมิร้ิ อ้ นเย็็นในช่่องปากนาน 24 ชั่่�วโมง และสภาวะ
การสููญเสีียและคืืนกลัับแร่่ธาตุุเป็็นเวลา 21 วััน ทำำ�การรื้้�อแถบรััดฟัันและกำำ�จััดซีีเมนต์์ก่่อนทำำ�การวััดค่่าร้้อยละการสููญเสีียฟลููออเรสเซนส์์
บริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง (∆F), ค่่าร้อ้ ยละการสููญเสีียฟลูอู อเรสเซนส์์สูงู สุุดบริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง (∆Fmax), ค่่าพื้้น� ที่่�ที่่�เกิิดการสููญเสีีย
ฟลููออเรสเซนส์์ (Area) และปริิมาตรของเคลืือบฟัันที่่�สููญเสีียแร่่ธาตุุ (∆Q) ด้้วยเทคนิิควิิเคราะห์์การเรืืองแสงเชิิงปริิมาณด้้วยการใช้้แสงกระตุ้้�น
ชนิิดดิิจิิตอล จากการวิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ Kruskal-Wallis test พบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ย ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q ของซีีเมนต์์
แต่่ละกลุ่่�มอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.001) เมื่่�อหาความแตกต่่างทางสถิิติิในแต่่ละคู่่�ด้้วยสถิิติิ Pairwise comparisons ไม่่พบความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คััญทางสถิิติิของค่่าเฉลี่่�ย ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q เมื่่�อจัับคู่่�เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�ม Control:PMCR, ZP:ZPC,
ZP:GI, ZP:RMGI-PL, ZP:RMGI-PP, ZPC:GI, ZPC:RMGI-PL, ZPC:RMGI-PP, GI:RMGI-PL, GI:RMGI-PP, RMGI-PL:RMGI-PP และ RMGGI-PL:PMCR แต่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อจัับคู่่�เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�ม Control:ZP, Control:ZPC, Control:GI,
Control:RMGI-PL, Control: RMGI-PP, PMCR:ZP, PMCR:ZPC, PMCR:GI และ PMCR:RMGI-PP การศึกึ ษาในครั้้ง� นี้้พ� บว่่าฟัันซึ่่�งยึึดแถบ
รััดฟัันด้้วย ZP, ZPC, GI และ RMGI-PP ไม่่เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันบริิเวณชิิดแถบรััดฟััน ส่่วนกลุ่่�ม RMGI-PL, PMCR และกลุ่่�ม
ควบคุุมเกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันขึ้้น� โดยที่่�กลุ่่�ม RMGI-PL เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุนุ้ อ้ ยกว่่ากลุ่่�มควบคุุม แต่่กลุ่่�ม PMCR เกิิดการ
สููญเสีียแร่่ธาตุุไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุม
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การวิิเคราะห์์การเรืืองแสงเชิิงปริิมาณด้้วยการใช้้แสงกระตุ้้�นชนิิดดิิจิติ อล, การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟััน, ซีีเมนต์์ยึึดแถบรััดฟััน,

Abstract

This study aimed to compare the efficacy of zinc phosphate cement (ZP), zinc polycarboxylate cement
(ZPC), conventional glass ionomer cement (GI), resin modified glass ionomer cement-powder/liquid (RMGI-PL), resin
modified glass ionomer cement-paste/paste (RMGI-PP), and polyacid-modified composite resin (PMCR) on inhibition
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of enamel demineralization at the area adjacent to cemented band. This in vitro study was conducted on 70 human
upper premolars. The distal surfaces of the crown were smooth polished and painted with nail varnish, except a
1 x 2 mm2 window on middle of distal surface. Seventy teeth were divided into 7 groups; (1) ZP (Zinc Cement Improved®),
(2) ZPC (Hy-Bond Polycarboxylate Cement®), (3) GI (HyBond Glasionomer CX®), (4) RMGI-PL (GC Fuji Ortho LC®), (5)
RMGI-PP (GC Fuji Ortho Band Paste Pak®), (6) PMCR (Ultra Band-Lok®) and (7) control group. All specimens were
thermocycled for 24 hours, and pH cycled for 21 days. The teeth were then debanded, and decemented. The
percentage of fluorescence loss (∆F), maximum percentage of fluorescence loss (∆Fmax), lesion area (Area) and
lesion volume (∆Q) were measured by quantitative light-induced fluorescence-digital. The Kruskal-Wallis showed
statistically significant differences for ∆F, ∆Fmax, Area and ∆Q among group (p<0.001). the pairwise comparisons
showed that there were no significant difference between the groups of Control:PMCR, ZP:ZPC, ZP:GI, ZP:RMGI-PL,
ZP:RMGI-PP, ZPC:GI, ZPC:RMGI-PL, ZPC:RMGI-PP, GI:RMGI-PL, GI:RMGI-PP, RMGI-PL:RMGI-PP and RMGI-PL:PMCR in the
mean ∆F, ∆Fmax, Area and ∆Q, but the groups of Control:ZP, Control:ZPC, Control:GI, Control:RMGI-PL, Control:RMGI-PP,
PMCR: ZP, PMCR:ZPC, PMCR:GI and PMCR:RMGI-PP are statistically significant differences. This study demonstrated that
the use of ZP, ZPC, GI and RMGI-PP inhibit demineralization of enamel adjacent to cemented bands. Demineralization
occurred in RMGI-PL, PMCR and control group, however, the demineralization of RMGI-PL group was less than control
group and no difference between PMCR and control group.
Keywords: Quantitative light-induced fluorescence-digital, Enamel demineralization, Orthodontic band cement
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บทนำ�
รอยโรคขาวขุ่่�น (white lesion) เป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�พบ
ได้้ในฟัันที่่�ติิดเครื่่อ� งมืือจำำ�พวกแบร็็กเกตและแถบรััดฟััน1-3 จากการ
ศึึกษาพบว่่าการยึึดแถบรััดฟัันจะเพิ่่�มความชุุกของการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณคอฟััน และกึ่่ง� กลางฟัันด้้านข้้างแก้้มมากขึ้้น�
โดยเฉพาะในกรามแท้้ซี่่�ที่่�หนึ่่ง� 4 เนื่่อ� งจากเป็็นบริิเวณที่่�มัักทำำ�ความ
สะอาดได้้ยากและเกิิดการสะสมของคราบจุุลิินทรีีย์์ได้้ง่่าย5 การ
ป้้องกัันการสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟััน และการป้้องกัันการเกิิด
ฟัันผุุ ในผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเครื่อ�่ งมืือจััดฟััน สามารถทำำ�ได้้โดยการแนะนำำ�ให้้ใช้้
ฟลููออไรด์์เฉพาะที่่�ชนิิดต่่าง ๆ ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการยัับยั้้ง� การสููญเสีีย
แร่่ธาตุุและส่่งเสริิมการคืืนกลัับของแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟััน ร่่วมกัับ
การแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยสามารถดููแลสุุขภาพช่่องปากของตนเอง6 แต่่วิธีิ ี

		

ดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากผู้้�ป่่วย ซึ่่ง� อาจเป็็นข้้อจำำ�กััด
ในผู้้�ป่่วยเด็็กเล็็กและผู้้�ป่่วยที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ ปััจจุุบัันจึึงมีี
การพััฒนาซีีเมนต์์ยึึดแถบรััดฟัันที่่�มีีความสามารถในการปลดปล่่อย
ฟลููออไรด์์ขึ้้�นมาหลายชนิิด
	ซิิงค์์ฟอสเฟสซีีเมนต์์ และซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์
เป็็นซีีเมนต์์กลุ่่�มแรก ๆ ที่่�ถููกนำำ�มาใช้้สำ�ำ หรัับยึึดแถบรััดฟััน แต่่เนื่่อ� งจาก
ไม่่มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ ปััจจุุบันั จึึงมีีความพยายาม
ในการเพิ่่�มส่่วนประกอบที่่�ทำำ�ให้้ซีเี มนต์์ทั้้ง� สองชนิิดมีีความสามารถใน
การปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ได้้ กลาสไอโอโนเมอร์์เป็็นกลุ่่�มซีีเมนต์์ที่่�มีี
คุุณสมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ และได้้รับั การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ให้้มีคี วามเหมาะสมสำำ�หรัับการใช้้งาน ได้้แก่่ กลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์

Pianmee et al., 2022
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ชนิิดดั้้�งเดิิม (conventional glass ionomer cement) ซึ่่�งได้้รัับ
การศึึกษาว่่าสามารถปลดปล่่อยฟลููออไรด์์และลดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ของผิิวเคลืือบฟัันในฟัันที่่�ใส่่เครื่่�องมืือจััดฟัันได้้7 แต่่พบว่่ามีีการ
ยึึดเกาะที่่�ต่ำำ��กว่่าวัสั ดุุจำ�ำ พวกเรซิิน8 จึึงมีีการพััฒนาเรซิินโมดิิฟายด์์
กลาสไอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ (resin modified glass ionomer cement) ขึ้้น�
โดยการเติิมส่่วนที่่�ทำำ�ให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาการเกิิดพอลิิเมอร์์ซึ่่�งต้้อง
อาศััยแสงในการบ่่มตััวลงในกลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิิดดั้้�งเดิิม
ซีีเมนต์์จึึงมีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์เหมืือนกลาสไอโอ
โนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิิดดั้้ง� เดิิม และมีีความแข็็งแรงเหมืือนเรซิินคอมโพสิิต9
โดยเรซิินโมดิิฟายด์ก์ ลาสไอโนเมอร์์ซีเี มนต์์มีทั้้ี ง� รููปแบบของส่่วนผง
และน้ำำ�� (powder-liquid form) ซึ่่ง� ต้้องผสมตามอััตราส่่วนที่่�บริิษัทั
แนะนำำ� รููปแบบแคปซููล (capsule) และรููปแบบหลอด (paste form)
ที่่�สามารถใช้้งานได้้สะดวกขึ้้�น ลดขั้้�นตอนในการผสม และควบคุุม
อััตราส่่วนของส่่วนผสม ทำำ�ให้้ซีเี มนต์์ที่่�ได้้มีคี วามเหมาะสมต่่อการใช้้งาน10
โพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์ค์ อมโพสิิตเรซิิน (polyacid-modified
composite resin) เป็็นซีีเมนต์์อีีกกลุ่่�มที่่�มีีการนำำ�มาใช้้สำำ�หรัับยึึด
เครื่อ�่ งมืือจััดฟััน มีีส่ว่ นผสมหลัักเป็็นวััสดุุอัดั แทรกชนิิดแก้้วแคลเซีียม
ฟลููออโรอลููมิโิ นซิิลิเิ กตและโมโนเมอร์์ที่่�มีคี วามเป็็นกรด เมื่่อ� วััสดุุเกิิด
ปฏิิกิริิ ยาพ
ิ อลิิเมอไรเซชั่่�นแล้้วจะเกิิดการดููดซึึมน้ำำ�� ซึ่่ง� ทำำ�ให้้โมโนเมอร์์
แตกตััวและเกิิดปฏิิกิริิ ยา
ิ กรดด่่างกัับแก้้วแคลเซีียมฟลููออโรอลููมิโิ น
ซิิลิิเกตที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาได้้11
	ผลการศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�ผ่า่ นมาพบว่่า ซีีเมนต์์ยึึด
แถบรััดฟัันชนิิดโพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์ค์ อมโพสิิตเรซิิน และเรซิินโมดิิฟายด์์
กลาสไอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ให้้ค่า่ การยึึดติิดที่่�ดีีกว่่า ซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์
และกลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิิดดั้้ง� เดิิมอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติ12,13
ิ
และยัังพบว่่าเรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ชนิิดผงและน้ำำ�� เรซิิน
โมดิิฟายด์ก์ ลาสไอโนเมอร์์ชนิิดสองหลอด และโพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์์
คอมโพสิิตเรซิิต มีีคุณ
ุ สมบััติที่่�พึึ
ิ งประสงค์์หลายประการ เช่่นมีีความ
สามารถในการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์10,14 และมีีการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค
(microleakage) ต่ำำ�� 15 เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่่างเป็็นระบบของ Millett และคณะ (2016)16 ยัังไม่่สามารถสรุุป
ได้้ว่าซี
่ เี มนต์์ชนิิดใดเหมาะที่่�สุุดสำำ�หรัับใช้้ยึึดแถบรััดฟััน ทั้้�งในแง่่ของ
การยึึดติิดและการป้้องกัันการเกิิดฟัันผุุระหว่่างใช้้ยึึดแถบรััดฟััน การ
วิิจััยนี้้� จึึงศึึกษาถึึงคุุณสมบััติิในการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุของ
ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณชิิดแถบรััดฟัันของซีีเมนต์์ชนิิดต่่าง ๆ คืือ
ซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์ ซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์ กลาสไอโอโน
เมอร์์ชนิิดดั้้�งเดิิม เรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ชนิิดผงและน้ำำ��
เรซิินโมดิิฟายด์ก์ ลาสไอโนเมอร์์ชนิิดสองหลอด และโพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์์
คอมโพสิิตเรซิิน เพื่่อ� ประโยชน์์ในการเลืือกใช้้ประเภทซีีเมนต์์ที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับการยึึดแถบรััดฟััน โดยการทดสอบด้้วยเทคนิิควิิเคราะห์์การ
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เรืืองแสงเชิิงปริิมาณด้้วยการใช้้แสงกระตุ้้�นชนิิดดิิจิติ อล (quantitative
light-induced fluorescence-digital, QLF-D) ซึ่่�งเป็็นเทคนิิคที่่�
สามารถแสดงปริิมาณการสููญเสีียแร่่ธาตุขุ องผิิวเคลืือบฟัันได้้จากการ
เปรีียบเทีียบแสงฟลููออเรสเซนส์์ที่่�ลดลงในบริิเวณรอยโรคกัับแสง
ฟลููออเรสเซนส์์ของผิิวเคลืือบฟัันปกติิโดยรอบ อีีกทั้้�งเป็็นเทคนิิคที่่�
ทำำ�ได้้ง่่าย ไม่่ยุ่่�งยาก ไม่่ต้้องมีีการทำำ�ลายฟัันตััวอย่่างก่่อนการ
ทดสอบ17 และสามารถตรวจพบรอยโรคในระยะเริ่่�มแรกได้้ก่อ่ นการ
ตรวจด้้วยตา18

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการ ผ่่านการ
อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมในมนุุษย์์ (HREC-DCU
2018-025) และผ่่านการประเมิินความปลอดภััยทางชีีวภาพ (DENT
CU-IBC 005/2018) จากคณะกรรมการควบคุุมความปลอดภััยทาง
ชีีวภาพ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การคำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง
การศึึกษาครั้้ง� นี้้กำ� �ำ หนดค่่าความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ไม่่ยอมรัับ
ทั้้�งที่่�สมมติิฐานเป็็นจริิง (type-I error, α) เท่่ากัับ 0.05 และค่่า
ความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ยอมรัับทั้้ง� ที่่�สมมติิฐานไม่่เป็็นจริิง (type-II error,
β) เท่่ากับั 0.10 ทำำ�การคำำ�นวณค่่าขนาดอิิทธิิพล (effect size) และ
ขนาดตััวอย่่างสำำ�หรัับการเปรีียบเทีียบกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 7 กลุ่่�ม
ด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป G Power เวอร์์ชััน 3.1.9.2 โดยอ้้างอิิงผล
การศึกึ ษาของ Behnan และคณะ (2010)19 สามารถคำำ�นวณค่่า
ขนาดอิิทธิิพลได้้เท่่ากัับ 0.60 และคำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่างได้้เท่่ากัับ
8 ซี่่�ต่่อกลุ่่�ม ผู้้�วิิจัยั ได้้เพิ่่�มขนาดตััวอย่่างอีีกร้้อยละ 25 ดัังนั้้�นการ
ศึึกษานี้้�จึึงกำำ�หนดขนาดตััวอย่่างเท่่ากัับ 10 ซี่่�ต่่อกลุ่่�ม
การเตรีียมฟัันตััวอย่่าง
ใช้้ฟันั กรามน้้อยแท้้ซี่่�บนของมนุุษย์์ที่่�ถูกู ถอนด้้วยเหตุุผลใน
การรัักษาทางทัันตกรรม และแช่่ในน้ำำ�� ยาไทมอลความเข้้มข้้นร้้อยละ
0.1 ไม่่เกิิน 6 เดืือน จำำ�นวน 70 ซี่่� โดยแต่่ละซี่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
กำำ�จััดคราบสีี หิินน้ำำ�� ลาย และเนื้้�อเยื่่อ� ออกจากตััวฟััน ใช้้ผงขััดชนิิด
ปราศจากฟลููออไรด์์ขัดั ฟัันแล้้วล้้างออกด้้วยน้ำำ�� กลั่่�น และตรวจสอบ
ด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์สเตอริิโอว่่าไม่่มีีรอยร้้าว รอยผุุ วััสดุุบููรณะ
หรืือความผิิดปกติิของผิิวฟััน จากนั้้�นขััดผิิวเคลืือบฟัันที่่�บริิเวณ
กึ่่ง� กลางฟัันด้้านไกลกลางด้้วยกระดาษทรายน้ำำ�� ละเอีียด 800 กริิท
ร่่วมกัับเครื่่อ� งขััดความเร็็ว 100 รอบต่่อนาทีี เพื่่อ� ให้้ผิวิ เคลืือบฟัันได้้
ระนาบเรีียบเสมอกัันอย่่างน้้อย 3 x 4 ตารางมิิลลิิเมตร จากนั้้น� ตรวจสอบ
ว่่าไม่่มีีการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันด้้วยเครื่่�อง QLF-D
เตรีียมแถบรััดฟัันชนิิดทำำ�เอง โดยใช้้แผ่่นเหล็็กกล้้าไร้้สนิิม
โอบรอบฟัันให้้ได้้ขนาดที่่�พอดีีกับั ซี่่�ฟััน จากนั้้�นเชื่่อ� มแผ่่นเหล็็กกล้้า
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ไร้้สนิิมด้้วยเครื่อ�่ งเชื่่อ� ม ปรัับขอบล่่างของแถบรััดฟัันด้้านไกลกลางให้้
อยู่่�ที่่�ระดัับกึ่่ง� กลางของตััวฟััน ใช้้ band pusher กดแถบรััดฟัันให้้เข้้าที่่�
ปรัับขอบให้้แนบกัับตััวฟัันและมีีช่อ่ งว่่างสำำ�หรัับซีีเมนต์์อยู่่�ระหว่่าง
0.08 – 0.12 มิิลลิิเมตร ภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์สเตอริิโอ
	ทำำ�ช่่องหน้้าต่า่ งทดลองขนาด 1 x 2 ตารางมิิลลิิเมตร ให้้
ขอบบนของช่่องหน้้าต่า่ งอยู่่�ระดัับเดีียวกัับขอบล่่างของแถบรััดฟััน
จากนั้้น� ใช้้หัวั กรอเร็็วชนิิดปลายแหลมกรอที่่�ผิิวเคลืือบฟัันจำำ�นวน 4 จุุด
เพื่่อ� กำำ�หนดเป็็นจุุดอ้้างอิิงในการเลืือกพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ด้ว้ ย
เครื่่อ� ง QLF-D โดยห่่างจากขอบด้้านข้้างและขอบด้้านล่่างของช่่อง

หน้้าต่่างออกไปข้้างละ 1 มิิลลิิเมตร และห่่างจากขอบด้้านบนของ
ช่่องหน้้าต่่างขึ้้�นไป 0.5 มิิลลิิเมตร จากนั้้�นทาน้ำำ��ยาทาเล็็บสีีแดงที่่�
ผิิวเคลืือบฟัันโดยรอบช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง ยกเว้้นขอบบนของช่่อง
หน้้าต่่างให้้ทาน้ำำ�� ยาทาเล็็บสููงขึ้้น� ไปเพีียง 0.5 มิิลลิิเมตรเท่่านั้้น� ทำำ�
การวััดขนาดของช่่องหน้้าต่่างทดลองและวััดระยะของจุุดอ้้างอิิง
ด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์สเตอริิโอ จะได้้ช่อ่ งหน้้าต่า่ งทดลองขนาด 1 x 2
ตารางมิิลลิิเมตรและจุุดอ้้างอิิงจำำ�นวน 4 จุุด ดัังรููปที่่� 1 จากนั้้น� แช่่ฟันั
ตััวอย่่างในน้ำำ�� ปราศจากไอออนที่่�อุุณหภููมิห้ิ อ้ งจนกว่่าจะทำำ�การศึกึ ษา
ในขั้้�นตอนต่่อไป

รููปที่่� 1	ขั้้�นตอนการสร้้างช่่องหน้้าต่่างทดลอง และจุุดอ้้างอิิงภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์สเตอริิโอ
Figure 1 Preparation sequence of experimental window and reference points under stereomicroscope

การแบ่่งกลุ่่�มทดลอง
	กำำ�หนดหมายเลขสำำ�หรัับฟัันแต่่ละซี่่� จากนั้้น� สุ่่�มหยิิบสลาก
หมายเลขเพื่่อ� จััดฟัันตััวอย่่างเข้้าสู่่�กลุ่่�มทดลองจำำ�นวน 7 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ
10 ซี่่� และกำำ�หนดหมายเลขประจำำ�กลุ่่�ม 1 – 7 เพื่่�อสุ่่�มหยิิบสลาก
หมายเลขสำำ�หรัับยึึดด้้วยซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด ดัังนี้้�
กลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ยึึดด้้วยซีีเมนต์์และแถบรััดฟััน (Control)
ทำำ�การทาน้ำำ��ยาทาเล็็บให้้ทั่่�ว ยกเว้้นบริิเวณช่่องหน้้าต่่างทดลอง
กลุ่่�มซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์ (ZP) ยี่่�ห้้อ Zinc Cement
®
Improve ทำำ�การผสมในอััตราส่่วน ผง 1 ช้้อนตวงต่่อน้ำำ�� 3 หยด
บนแท่่นแก้้วที่่�มีีความเย็็น โดยใช้้พายพลาสติิกผสมส่่วนผงเข้้ากัับ
ส่่วนน้ำำ��ทีีละส่่วนให้้เข้้ากัันเป็็นเนื้้�อครีีมและยืืดได้้อย่่างน้้อย 1 นิ้้�ว
ภายในเวลาไม่่เกิิน 90 วิินาทีี เกลี่่�ยซีีเมนต์์บาง ๆ เข้้าด้้านในของ
แถบรััดฟัันด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้น� ใส่่ให้้เข้้าที่่�กับั ตััวฟััน กำำ�จััดซีีเมนต์์
ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์ (ZPC) ยี่่�ห้้อ Hy-Bond
Polycarboxylate Cement® ทำำ�การผสมในอััตราส่่วน ผง 1 ช้้อน
ตวงต่่อน้ำำ�� 3 หยด โดยแบ่่งส่่วนผงเป็็นสองส่่วนบนกระดาษผสม ใช้้
พายพลาสติิกผสมส่่วนแรกเข้้ากับั ส่่วนน้ำำ�� ภายใน 20 วิินาทีี ตามด้้วย
ส่่วนที่่�สอง ผสมให้้เข้้ากัันเป็็นเนื้้�อครีีมและยืืดได้้อย่่างน้้อย 1 นิ้้�ว
ภายในเวลา 60 วิินาทีีหลัังจากเริ่่�มผสม เกลี่่�ยซีีเมนต์์เข้้าด้า้ นในของ
แถบรััดฟัันด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้�นใส่่ให้้เข้้าที่่�กัับฟััน กำำ�จััดซีีเมนต์์
ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี

		

กลุ่่�มกลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดดั้้�งเดิิม (GI) ยี่่�ห้้อ
Hy-Bond Glasionomer CX® ทำำ�การผสมในอััตราส่่วนผง 1 ช้้อน
ตวงต่่อน้ำำ�� 2 หยด โดยแบ่่งส่่วนผงเป็็นสองส่่วนบนกระดาษผสม
ใช้้พายพลาสติิกผสมส่่วนแรกเข้้ากัับส่่วนน้ำำ��ภายใน 20 วิินาทีี
ตามด้้วยส่่วนที่่�สอง ผสมให้้เข้้ากันั เป็็นเนื้้อ� ครีีมและยืืดได้้อย่่างน้้อย 1 นิ้้ว�
ภายในเวลา 40 วิินาทีีหลัังจากเริ่่�มผสม เกลี่่�ยซีีเมนต์์เข้้าด้า้ นในของ
แถบรััดฟัันด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้น� ใส่่ให้้เข้้าที่่�กับั ตััวฟััน กำำ�จััดซีีเมนต์์
ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มเรซิินมอดิิฟายด์์กลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดผง
และน้ำำ�� (RMGI-PL) ยี่่�ห้้อ Fuji Ortho LC® ใช้้อัตั ราส่่วน ผง 1 ช้้อนตวง
ต่่อน้ำำ�� 3 หยด โดยแบ่่งส่่วนผงเป็็นสองส่่วนบนกระดาษผสม ใช้้พาย
พลาสติิกผสมส่่วนแรกเข้้ากับั ส่่วนน้ำำ�� ตามด้้วยส่่วนที่่�สองให้้เข้้ากันั
ภายในเวลา 45 วิินาทีี เกลี่่�ยซีีเมนต์์เข้้าด้า้ นในของแถบรััดฟัันด้้านใกล้้
เหงืือก จากนั้้�นใส่่ให้้เข้้าที่่�กัับตััวฟััน ฉายแสงด้้านบดเคี้้�ยว 1 วิินาทีี
กำำ�จััดซีีเมนต์์ส่ว่ นเกิิน แล้้วฉายแสงต่่ออีีกด้้านละ 20 วิินาทีี กลุ่่�มเรซิิน
มอดิิฟายด์ก์ ลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิิดสองหลอด (RMGI-PP) ยี่่�ห้้อ
Fuji Ortho Band Paste Pak® บีีบซีีเมนต์์จากทั้้�งสองหลอดบน
กระดาษผสม ใช้้พายพลาสติิกผสมให้้เข้้ากันั ใน 20 วิินาทีี และเกลี่่�ย
เข้้าด้้านในแถบรััดฟัันด้้านใกล้้เหงืือกก่่อนใส่่ให้้เข้้าที่่�กัับฟััน กำำ�จััด
ซีีเมนต์์ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มโพลิิแอซิิดมอดิิฟายด์ค์ อมโพสิิตเรซิิน (PMCR) ยี่่�ห้้อ
Ultra Band-Lok® ฉีีดซีีเมนต์์เข้้าด้้านในแถบรััดฟััน เกลี่่�ยซีีเมนต์์
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ให้้ทั่่�วก่่อนใส่่แถบรััดฟัันให้้เข้้าที่่�กัับฟััน กำำ�จััดซีีเมนต์์ส่่วนเกิินออก
บางส่่วนและฉายแสงด้้านบดเคี้้�ยว 1 วิินาทีี จากนั้้�นกำำ�จััดซีีเมนต์์
ส่่วนเกิินที่่�เหลืือออก วางปลายเครื่่อ� งฉายแสงที่่�รอยต่่อของฟัันและ

แถบรััดฟัันด้้านบดเคี้้�ยว หมุุนปลายเครื่่�องฉายแสงเป็็นวงกลมโดย
รอบด้้านบดเคี้้�ยว นาน 30 วิินาทีี

ตารางที่่� 1	ส่่วนประกอบของซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด
Table 1 Components of cements
Cement

Manufactures

Composition

Zinc Cement
Improved®

S.S. White Group, Gloucester, UK
Lot (powder): 626321
Lot (liquid): 1016211

Powder

Hy-Bond
Polycarboxylate
Cement®

Shofu Dental, Kyoto, Japan
Lot: 101701

Powder

Hy-Bond
Glasionomer CX®

Shofu Dental, Kyoto, Japan
Lot: 021702

Powder

Fuji Ortho LC®

GC Corporation, Tokyo, Japan
Lot: 1710041

Powder

Liquid

Liquid

Liquid

Liquid

Fuji Ortho Band
Paste Pak®

GC Corporation, Tokyo, Japan
Lot: 1805182

Paste A
Paste B

Ultra Band-Lok®

Reliance Ortho Prod, IL, USA
Lot: 184441

การจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่ย� นแปลงอุุณหภููมิร้ิ อ้ นเย็็น (thermocycling)
	นำำ�ฟัันตััวอย่่างผ่่านการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลง
อุุณหภููมิิร้้อนเย็็นที่่�อุุณหภููมิิ 5 องศาเซลเซีียส สลัับกัับอุุณหภููมิิ 55
องศาเซลเซีียส จำำ�นวน 1,440 รอบ รอบละ 30 วิินาทีี โดยมีีระยะ
พัักระหว่่างสลัับ 5 วิินาทีี20 ทิ้้ง� ฟัันตััวอย่่างให้้แห้้ง 30 นาทีี แล้้วทา
ด้้วยน้ำำ�� ยาทาเล็็บสีีแดงให้้ทั่่�วทั้้ง� ซี่่�ฟััน ยกเว้้นบริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง
จากนั้้น� ทิ้้ง� ฟัันตััวอย่่างให้้แห้้ง 30 นาทีี ก่่อนแช่่ลงในน้ำำ�� ปราศจากไอออน
เพื่่�อรอทำำ�การทดสอบในขั้้�นตอนต่่อไป
การจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่ย� นแปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก
(pH cycling)
	นำำ�ฟัันตััวอย่่างแช่่ในสารละลายสำำ�หรัับทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุ (demineralization solution) วัันละ 3 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 35 นาทีี
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Paste

zinc oxide, magnesium oxide, silicon dioxide
aluminum, zinc, phosphoric acid, phosphoric acid
combined with aluminum/zinc
zinc oxide (>80%), magnesium oxide
copolymer of acrylic acid and tricarboxylic acid,
deionized water, tartaric acid
fluoroalumino-silicate glass, HY agent, pigments
acrylic acid-tricarboxylate acid co-polymer solution,
tartaric acid, others
alumino-silicate glass (100%)
polyacrylic acid (20 - 22%),
2-hydroxyethyl methacrylate (35 - 40%), proprietary
ingredient (5 - 15%), 2,2,4, trimethyl hexamethylene
dicarbonate (5 - 7%), triethylene glycol
dimethacrylate (4 - 6%)
fluoroaluminosilicate glass, hydroxyethyl methacrylate,
dimethacrylate, pigment, initiator
polyacrylic acid, distilled water, silica powder,
initiator
SG-355RG4000CMP3 (30 - 50%), BisGMA (10 - 30%),
Barium monoxide (3.9 - 6.5%), 2-hydroxyethyl
methacrylate (1 - 5%), 3-(trimethoxysilyl) propyl-2methyl-2-propenoic acid (0.2 - 3.9%)

ในเวลา 7.25 – 8.00 น. 12.25 – 13.00 น. และ 17.25 – 18.00 น.
สลัับกัับการแช่่ในน้ำำ�� ลายเทีียม (artificial saliva) ที่่�ปราศจากฟลููออไรด์์
ในตู้้�เขย่่าและควบคุุมอุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นระยะเวลา 21 วััน
โดยกำำ�หนดให้้เปลี่่�ยนเป็็นน้ำำ�� ยาชุุดใหม่่ก่อ่ นเริ่่�มแช่่ในช่่วงเช้้าของทุุกวััน
และล้้างฟัันตััวอย่่างด้้วยน้ำำ�� ปราศจากไอออน ซัับให้้แห้้งด้้วยผ้้าสะอาด
ก่่อนแช่่ในน้ำำ��ยาแต่่ละชนิิด
	ส่่วนประกอบของสารละลายที่่�ใช้้ผลิติ โดยภาควิิชาชีีวเคมีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คืือ สารละลาย
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ pH 4.4 ประกอบด้้วย โซเดีียมไดไฮ
โดรเจนฟอสเฟต 2.2 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร แคลเซีียมคลอไรด์์ 2.2 มิิลลิิโมล
ต่่อลิิตร และกรดอะซิิติกิ 50 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร และน้ำำ�� ลายเทีียม pH 7
ประกอบด้้วยโซเดีียมไบคาร์์บอเนต 20 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร โซเดีียม
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ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร และแคลเซีียมคลอไรด์์
1 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร21
หลัังจำำ�ลองการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก
ทำำ�การถอดแถบรััดฟัันออก กำำ�จััดซีีเมนต์์ที่่�เหลืืออยู่่�ภายใต้้กล้้อง
จุุลทรรศน์์สเตอริิโอ และใช้้เครื่่�องมืือลอกน้ำำ��ยาทาเล็็บด้้วยความ
ระมััดระวััง จากนั้้น� แช่่ฟันั ตััวอย่่างในน้ำำ�� ปราศจากไอออนจนกว่่าจะวััด
การเปลี่่�ยนแปลงฟลููออเรสเซนส์์ด้้วยเครื่่�อง QLF-D
การวััดการเปลี่่�ยนแปลงฟลููออเรสเซนส์์ด้้วยเครื่่�อง QLF-D
เช็็ดฟัันแต่่ละซี่่�ด้้วยผ้้าก๊๊อซ ทิ้้�งให้้แห้้ง 15 นาทีี จากนั้้�น
ปิิดลำำ�ดัับที่่�และกลุ่่�มทดลอง โดยให้้บุคุ คลภายนอกที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
การวิิจัยั เป็็นผู้้�สุ่่�มหมายเลขขึ้้น� มาใหม่่เพื่่อ� ใช้้สำ�ำ หรัับการวััด และจะ
ทำำ�การเปิิดลำำ�ดัับที่่�และกลุ่่�มทดลองเดิิมเมื่่�อทำำ�การวััดเสร็็จสิ้้�น
จากนั้้�นวางฟัันตััวอย่่างบนดิินน้ำำ��มัันในกล่่องพลาสติิกที่่�มีีขอบ
กล่่องเรีียบไม่่ขรุุขระ ใช้้แผ่่นกระจกผิิวเรีียบกดฟัันตััวอย่่างให้้บริิเวณ
ช่่องหน้้าต่า่ งทดลองอยู่่�ในแนวระนาบและตั้้ง� ฉากกัับลำำ�กล้้อง จากนั้้น�
ถ่่ายภาพรอยผุุในห้้องมืืดด้้วยเครื่่�อง QLF-D โดยจััดให้้กล้้องและ
ฟัันตััวอย่่างอยู่่�ห่่างกััน 10 เซนติิเมตร กล้้องถููกตั้้�งให้้ถ่่ายภาพด้้วย

ความเร็็วชััตเตอร์์ (shutter speed) เท่่ากับั 1 ต่่อ 20 วิินาทีี ขนาด
รููเปิิดรัับแสง (aperture value) เท่่ากัับ 13.0
	วััดการเปลี่่�ยนแปลงฟลููออเรสเซนส์์บริิเวณช่่องหน้้าต่า่ ง
ทดลองด้้วยโปรแกรมวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงฟลููออเรสเซนส์์ (QA2
v1.21, Inspektor Research Systems BV, Amsterdam, The
Netherlands) โดยใช้้จุุดอ้้างอิิง 4 จุุด สำำ�หรัับลากกรอบสี่่�เหลี่่�ยม
ให้้มีผิี ิวเคลืือบฟัันปกติิล้้อมรอบช่่องหน้้าต่่างทดลอง ซึ่่�งโปรแกรม
จะพิิจารณาว่่ามีกี ารสููญเสีียแร่่ธาตุเุ กิิดขึ้้น� เมื่่�อบริิเวณช่่องหน้้าต่า่ ง
ทดลองมีีระดัับฟลููออเรสเซนส์์ลดลงมากกว่่าร้อ้ ยละ 5 เมื่่อ� เทีียบกัับ
ฟลููออเรสเซนส์์ของผิิวเคลืือบฟัันปกติิโดยรอบ17 จากนั้้�นบัันทึึกค่่า
ร้้อยละการสููญเสีียฟลูอู อเรสเซนส์์บริิเวณหน้้าต่า่ งทดลองเมื่่อ� เทีียบ
กัับผิิวฟัันปกติิโดยรอบ (∆F) ค่่าร้อ้ ยละการสููญเสีียฟลูอู อเรสเซนส์์
สููงสุุดบริิเวณหน้้าต่า่ งทดลองเมื่่อ� เทีียบกัับผิิวฟัันปกติิโดยรอบ (∆Fmax)
พื้้�นที่่�ที่่�เกิิดการสููญเสีียฟลููออเรสเซนส์์ (Area) และปริิมาตรของ
เคลืือบฟัันที่่�สููญเสีียแร่่ธาตุุ (∆Q) โดยรููปแสดงการวิิเคราะห์์การ
สููญเสีียฟลูอู อเรสเซนส์์ที่่�บริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลองของแต่่ละกลุ่่�ม
แสดงดัังรููปที่่� 2

รููปที่่� 2	รููปการวิิเคราะห์์ด้้วย QLF-D ของแต่่ละกลุ่่�มทดลอง
Figure 2 QLF-D images of each group

	กำำ�หนดให้้วัดั การเปลี่่�ยนแปลงฟลููออเรสเซนส์์ของชิ้้น� งาน
แต่่ละซี่่�จำำ�นวน 3 ครั้้�ง และใช้้ค่่าเฉลี่่�ยของค่่า ∆F, ∆Fmax , Area
และ ∆Q จากทั้้�ง 3 ครั้้ง� เป็็นตััวแทนของฟัันแต่่ละซี่่� และเพื่่อ� ป้้องกััน
ความผิิดพลาดจากความอ่่อนล้้าของผู้้�วััด กำำ�หนดให้้ผู้้�วิิจััยทำำ�การ
วิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงของฟลููออเรสเซนส์์ได้้ไม่่เกิิน 6 ชั่่�วโมง
ต่่อวััน โดยแบ่่งเป็็น 3 ช่่วง ไม่่เกิินช่่วงละ 2 ชั่่�วโมง และมีีเวลาพััก
ระหว่่างช่่วงอย่่างน้้อย 30 นาทีี
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป เอสพีีเอสเอส รุ่่�น 22.0 (SPSS
version 22.0, SPSS Inc., USA) ในการประมวลผล โดยทำำ�

		

การวิิเคราะห์์ค่่า ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q ของทั้้�ง 7 กลุ่่�มด้้วย
สถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่ การวััดแนวโน้้มเข้้าสู่่�ส่่วนกลาง (mean)
และการวััดการกระจายข้้อมููล (standard deviation) เมื่่�อทำำ�
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติิ Kolmogorov-Smirnov test พบว่่า
ข้้อมููลมีีการแจกแจงแบบไม่่ปกติิ จึึงพิิจารณาใช้้สถิิติไิ ร้้พารามิิเตอร์์
(non – parametric test) ชื่่อ� Kruskal-Wallis test เพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างของแต่่ละกลุ่่�ม ซึ่่�งพบว่่ามีีความแตกต่่างกัันของค่่า
∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q ระหว่่าง 7 กลุ่่�มทดลองอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ จากนั้้�นเปรีียบเทีียบความแตกต่่างทางสถิิติิใน
แต่่ละคู่่� โดยใช้้สถิิติิ Dunn-Bonferroni post hoc test
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	ทำำ�การทดสอบความน่่าเชื่่อ� ถืือของผู้้�ประเมิิน (intra-rater
reliability) จากการวััดค่่า ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q จำำ�นวน 3 ครั้้ง�
ด้้วยสถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้น� (intraclass correlation
coefficient: ICC) Model (3,1) และทำำ�การประเมิินความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ของการทดสอบและทดสอบซ้ำำ�� (test-retest reliability) ด้้วยการ
นำำ�ชิ้้น� งานทุุกชิ้้น� มาวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงฟลููออเรสเซนส์์ซ้ำ��ำ ห่่าง
จากการวิิเคราะห์์ครั้้ง� แรก 7 วััน จากนั้้น� นำำ�ค่่าเฉลี่่�ยของค่่า ∆F, ∆Fmax,

Area และ ∆Q จากการวิิเคราะห์์ครั้้�งที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2 มาทดสอบ
ด้้วยสถิิติิสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้�น Model (3,1)

ผลการศึกษา

การเปรีียบเทีียบความแตกต่่างทางสถิิติิของค่่า ∆F,
∆Fmax, Area และ ∆Q ระหว่่างกลุ่่�มทั้้�ง 7 กลุ่่�ม ด้้วยสถิิติิ DunnBonferroni post hoc test ได้้ผลดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบพหุุคููณของค่่า ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q (ค่่าเฉลี่่�ย ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน) ระหว่่างกลุ่่�มทดลอง
Table 2 Multiple comparisons of ∆F, ∆Fmax, Area, and ∆Q (mean ± standard deviation) between groups
Cement

n

∆F (%)
Mean ± SD

∆Fmax (%)
Mean ± SD

Area (Px2)
Mean ± SD

∆Q (%Px2)
Mean ± SD

ZP

10

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

ZPC

10

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

GI

10

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

RMGI-PP

10

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

0 ± 0A

RMGI-PL

10

-3.03 ± 4.03AB

-4.33 ± 5.92AB

138.87 ± 199.82AB

-1,117.97 ± 1,695.19AB

PMCR

10

-7.12 ± 1.80BC

-9.53 ± 3.66BC

267.03 ± 236.42BC

-2,230.77 ± 2,392.88BC

Control

10

-14.87 ± 5.12C

-25.06 ± 8.92C

695.03 ± 370.74C

-10,353.17 ± 7,764.62C

Different letters indicate statistically significant differences between groups

จากผลการศึึกษาเมื่่อ� จัับคู่่�เปรีียบเทีียบกลุ่่�ม Control กัับ
กลุ่่�ม ZP, ZPC, GI และ RMGI-PP พบว่่าแต่่ละคู่่�มีีความแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของค่่า ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q
(p<0.001) และเมื่่�อเปรีียบเทีียบกลุ่่�ม Control กัับกลุ่่�ม RMGI-PL
พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของค่่า ∆F, ∆Fmax,
Area และ ∆Q (p<0.05) นอกจากนั้้น� เมื่่อ� จัับคู่่�เปรีียบเทีียบระหว่่าง
กลุ่่�ม PMCR กัับกลุ่่�ม ZP, ZPC, GI และ RMGI-PP พบว่่าแต่่ละคู่่�
มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทางสถิิติิของค่่า ∆F, ∆Fmax,
Area และ ∆Q (p<0.05)
การทดสอบความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ประเมิิน (intra-rater
reliability) จากการวิิเคราะห์์ค่า่ ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q ด้้วย
QLF-D จำำ�นวน 3 ครั้้ง� โดยใช้้สถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้น�
(intraclass correlation coefficient: ICC) Model (3,1) มีีค่า่ เท่่ากับั
1.000, 0.999, 0.997 และ 0.999 ตามลำำ�ดัับ แสดงว่่าค่า่ ∆F, ∆Fmax,
Area และ ∆Q ที่่�วิิเคราะห์์ได้้ทั้้�ง 3 ครั้้�ง มีีความสอดคล้้องกัันใน
ระดัับดีีมาก22 และการประเมิินความน่่าเชื่่อ� ถืือของการทดสอบและ
ทดสอบซ้ำำ�� (test-retest reliability) จากค่่าเฉลี่่�ยของค่่า ∆F, ∆Fmax,
Area และ ∆Q ในการวััดครั้้�งที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2 ซึ่่�งวััดห่่างกััน 7 วััน
เมื่่อ� ทดสอบด้้วยสถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้น� Model (3,1)
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มีีค่า่ เท่่ากับั 0.999, 0.999, 0.996 และ 0.522 ตามลำำ�ดัับ กล่่าวคืือ
ค่่า ∆F, ∆Fmax และ Area ที่่�วััดได้้จากทั้้�งสองครั้้�งมีีความแน่่นอน
ในระดัับดีีมาก ส่่วนค่่า ∆Q ที่่�วััดได้้จากทั้้�งสองครั้้�งมีีความแน่่นอน
ในระดัับพอใช้้22

บทวิจารณ์
งานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็นการศึึกษาผลของซีีเมนต์์ยึึดแถบรััดฟัันชนิิด
ZP, ZPC, GI, RMGI-PL, RMGI-PP และ PMCR ต่่อการยัับยั้้�งการ
สููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ขอบแถบรััดฟััน โดยวััดค่่า ∆F, ∆Fmax, Area
และ ∆Q ด้้วยเครื่่�อง QLF-D ซึ่่�งเป็็นอีีกเทคนิิคที่่�ใช้้สำำ�หรัับวััดการ
เปลี่่�ยนแปลงแร่่ธาตุขุ องรอยผุุในระยะเริ่่�มแรก23 เทคนิิคนี้้�ได้้รับั การ
ศึกึ ษาว่่าสามารถตรวจพบรอยโรคฟัันผุุในระยะเริ่่�มแรกได้้ก่อ่ นการ
ตรวจด้้วยตา โดยไม่่ต้อ้ งทำำ�ลายชิ้้�นฟัันตััวอย่่าง18 โปรแกรมจะวิิเคราะห์์
ข้้อมููลจากภาพถ่่ายโดยทำำ�การเปรีียบเทีียบปริิมาณฟลููออเรสเซนส์์
ในบริิเวณที่่�มีีการสููญเสีียแร่่ธาตุุกัับผิิวเคลืือบฟัันปกติิโดยรอบ
และรายงานผลจำำ�นวน 4 ค่่า คืือ ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q18,24
เนื่่�องจากเทคนิิคนี้้�ต้อ้ งจััดวางพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องการทดสอบให้้ตั้้ง� ฉากกัับ
ลำำ�กล้้อง ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งเตรีียมพื้้�นที่่�ทดลองในฟัันแต่่ละซี่่�ให้้มีรี ะนาบเรีียบ
เสมอกััน ร่่วมกัับการจััดตั้้�งชิ้้�นงานให้้บริิเวณที่่�ต้้องการทดสอบตั้้�ง
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ฉากกัับลำำ�กล้้องและอยู่่�ห่่างจากตััวกล้้องเท่่ากันั ในทุุกครั้้ง� ที่่�ทำำ�การ
ทดสอบ จึึงสามารถเปรีียบเทีียบค่่า ∆F, ∆Fmax, Area และ ∆Q
ระหว่่างซี่่�ฟัันได้้อย่่างแม่่นยำำ�
การวััดระดัับการสููญเสีียแร่่ธาตุบุ ริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง
ด้้วยเครื่่อ� ง QLF-D ต้้องใช้้พื้้น� ผิิวเคลืือบฟัันที่่�ไม่่มีกี ารสููญเสีียแร่่ธาตุุ
โดยรอบเพื่่อ� ใช้้เปรีียบเทีียบความต่่างของฟลููออเรสเซนส์์ระหว่่างทั้้�ง
สองพื้้�นที่่� การทดลองนี้้�จึึงออกแบบให้้มีีผิวิ เคลืือบฟัันปกติิที่่�ถูกู ทา
ด้้วยน้ำำ�� ยาทาเล็็บอยู่่�โดยรอบช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง อีีกทั้้�งมีีการบาก
สััญลัักษณ์์เพื่่�อใช้้อ้้างอิิงขอบเขตของพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้พื้้�นที่่�
สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ถูกู จำำ�กััดอยู่่�เฉพาะในบริิเวณที่่�ต้้องการ และไม่่
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ซึ่ง�่ ถููกยึึดด้้วยซีีเมนต์์ซึ่ง�่ อาจมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ของฟลููออเรสเซนส์์ได้้ ทำำ�ให้้ค่่าที่่�ได้้เกิิดจากการเปรีียบเทีียบความ
ต่่างของฟลููออเรสเซนส์์ระหว่่างพื้้�นที่่�ช่่องหน้้าต่า่ งและผิิวเคลืือบฟััน
ปกติิโดยรอบเท่่านั้้�น
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการ มีีการ
จำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก โดย
อ้้างอิิงและดััดแปลงวิิธีีการจากการศึึกษาของ Vorhies และคณะ
(1998)21 ด้้วยการแช่่ชิ้้น� งานในน้ำำ�� ลายเทีียมที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นประกอบของ
ฟลููออไรด์์ สลัับกัับสารละลายสำำ�หรัับทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
วัันละ 3 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 35 นาทีี เป็็นเวลา 21 วััน หลัังจากจำำ�ลองสภาวะ
การสููญเสีียแร่่ธาตุุและการคืืนกลัับแร่่ธาตุุนาน 21 วััน พบว่่ากลุ่่�ม
Control ซึ่่ง� ไม่่ถูกู ยึึดด้้วยซีีเมนต์์เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟััน
ในบริิเวณช่่องหน้้าต่า่ งทดลอง คืือมีีการสููญเสีียแร่่ธาตุมุ ากกว่่าการ
คืืนกลัับแร่่ธาตุุ จึึงพิิจารณาได้้ว่่ากระบวนการจำำ�ลองสภาวะใน
ช่่องปากที่่�เลืือกใช้้ในครั้้�งนี้้�ใกล้้เคีียงกัับสภาวะช่่องปากของผู้้�ป่่วย
ที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคฟัันผุุ ดัังนั้้น� การจำำ�ลองสภาวะในช่่องปากด้้วยวิิธีี
ดัังกล่่าวรวมถึึงระยะเวลาที่่�เลืือกใช้้เป็็นเวลา 21 วััน จึึงเป็็นอีีกวิิธีที่่�ี
สามารถนำำ�มาศึกึ ษาประสิิทธิิภาพของซีีเมนต์์ยึึดแถบรััดฟัันต่่อการ
ยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุขุ องผิิวเคลืือบฟัันในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยง
สููงต่่อการเกิิดโรคฟัันผุุได้้ อย่่างไรก็็ตามการใช้้สารละลายเพื่่อ� จำำ�ลอง
สภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก ไม่่สามารถ
จำำ�ลองสภาวะในช่่องปากที่่�มีีความซัับซ้้อนได้้อย่่างสมบููรณ์์ หาก
ต้้องการผลการศึกึ ษาที่่�มีีความใกล้้เคีียงกัับสภาพในช่่องปากมากขึ้้น�
อาจพิิจารณาศึึกษาโดยจำำ�ลองการเกิิดรอยโรคฟัันผุุด้ว้ ยเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ก่่อโรคฟัันผุุ หรืือการศึึกษาในช่่องปากมนุุษย์์โดยตรง
การศึึกษาครั้้ง� นี้้เ� มื่่อ� เปรีียบเทีียบระหว่่างกลุ่่�มทดลองและ
กลุ่่�มควบคุุม พบว่่า ZP, ZPC, GI, RMGI-PL และ RMGI-PP ให้้ผล
ยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณขอบแถบรััดฟัันได้้
โดย ZP, ZPC, GI และ RMGI-PP สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ผิิวเคลืือบฟัันได้้ดีีกว่่า PMCR แต่่ไม่่พบความแตกต่่างระหว่่าง

		

RMGI-PL กัับ PMCR และระหว่่าง PMCR กัับ Control ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับผลการศึกึ ษาของ Hedge และคณะ (2014)25 และ Prabhavathi
และคณะ (2015)26 ที่่�พบว่่า ZP ชนิิดไม่่มีีฟลููออไรด์์, ZPC ชนิิดมีี
ฟลููออไรด์์, GI, RMGI-PL และ RMGI-PP ให้้ผลยัับยั้้�งการสููญเสีีย
แร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันแตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ถูกู ยึึดด้้วยซีีเมนต์์
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ แต่่ขัดั แย้้งกัับการศึึกษาของ Foley และ
คณะ (2002)20 ที่่�พบว่่าการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุของ ZP ชนิิด
ไม่่มีีฟลููออไรด์์ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ถููกยึึดด้้วยซีีเมนต์์
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบระหว่่าง PMCR และ GI การศึึกษาในครั้้ง� นี้้พ� บว่่า
PMCR ให้้ผลยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันได้้น้อ้ ยกว่่า GI
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาของ Vanmiller และคณะ (2003)27 และ
Prabhavathi และคณะ (2015)26 แต่่เมื่่อ� เปรีียบเทีียบระหว่่าง PMCR
และ RMGI-PL ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้พ� บว่่าทั้้ง� สองกลุ่่�มให้้ผลยัับยั้้ง� การ
สููญเสีียแร่่ธาตุไุ ม่่แตกต่่างกััน ซึ่่ง� ขััดแย้้งกัับการศึึกษาของ Prabhavathi
และคณะ (2015)26 ที่่�พบว่่า RMGI-PL ให้้ผลยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ได้้ดีกี ว่่า PMCR นอกจากนั้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกลุ่่�ม PMCR กัับ ZP ชนิิด
ที่่�ไม่่มีฟลู
ี อู อไรด์์ การศึึกษาในครั้้ง� นี้้�พบว่่า ZP ชนิิดที่่�ไม่่มีฟลู
ี อู อไรด์์
ยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุไุ ด้้ดีกี ว่่า PMCR ซึ่่ง� ขััดแย้้งกัับหลายการศึึกษา
ในอดีีต ได้้แก่่ Prabhavathi และคณะ (2015)26 ที่่�พบว่่า PMCR ให้้
ผลยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุดีีกว่่า ZP ชนิิดไม่่มีีฟลููออไรด์์ ส่่วนการ
ศึึกษาของ Vanmiller และคณะ (2003)27 พบว่่า PMCR ให้้ผลยัับยั้้ง�
ไม่่แตกต่่างกััน ทั้้ง� นี้้ก� ารศึึกษาที่่�ผ่า่ นมา ยัังไม่่พบการศึึกษาเปรีียบเทีียบ
ระหว่่าง PMCR กัับกลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ถููกยึึดด้้วยซีีเมนต์์มาก่่อน
การที่่�ผลการศึกึ ษาในครั้้ง� นี้้แ� ตกต่่างจากการศึกึ ษาในอดีีต
เนื่่อ� งจากการศึึกษาส่่วนใหญ่่20,25,26 เป็็นการศึึกษาผลของการยัับยั้้ง�
การสููญเสีียแร่่ธาตุุของฟััน หลัังจากยึึดด้้วยซีีเมนต์์ชนิิดต่่าง ๆ โดย
นำำ�ชิ้้�นฟัันตััวอย่่างที่่�ถููกถอดแถบรััดฟัันและซีีเมนต์์ออกหมดแล้้ว
มาแช่่ในสารละลายที่่�เป็็นกรด เพื่่�อจำำ�ลองการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิว
เคลืือบฟััน ซึ่่ง� แตกต่่างจากการศึกึ ษาในครั้้ง� นี้้ที่่�ทำ
� �ำ การศึกึ ษาที่่�บริิเวณ
ขอบแถบรััดฟัันซึ่่ง� ยึึดด้้วยซีีเมนต์์แต่่ละชนิิดโดยไม่่ได้้ถอดแถบรััดฟััน
หรืือกำำ�จััดซีีเมนต์์ออก จากนั้้น� ทำำ�การจำำ�ลองสภาวะในช่่องปาก คืือ
การจำำ�ลองสภาวะอุุณหภููมิร้ิ อ้ นเย็็น และการจำำ�ลองสภาวะความเป็็น
กรดด่่าง โดยแช่่ชิ้้�นงานในน้ำำ��ลายเทีียมที่่�ไม่่มีีส่่วนประกอบของ
ฟลููออไรด์์ สลัับกัับสารละลายที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ ผลการ
ศึกึ ษาที่่�ได้้จึึงเป็็นผลในการยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟััน
ของซีีเมนต์์ชนิิดต่่าง ๆ ขณะใช้้ยึึดแถบรััดฟััน
	ลัักษณะเฉพาะและส่่วนประกอบทางเคมีีของซีีเมนต์์
แต่่ละชนิิด มีีผลต่่อความสามารถในการยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ุ
แตกต่่างกััน คุุณสมบััติสำิ �ำ คััญประการหนึ่่ง� คืือความสามารถในการ
ปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ ซึ่่ง� เกิิดจากปฏิิกิริิ ยา
ิ ระหว่่างกรดโพลีีแอซิิดและ

Pianmee et al., 2022

89

แก้้วฟลููออโรอะลููมิโิ นซิิลิเิ กตที่่�เป็็นส่่วนประกอบของซีีเมนต์์หลาย ๆ
ชนิิด โดยในช่่วงแรกจะมีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ในความเข้้มข้้นสููง
เรีียกว่่า “burst effect” ตามด้้วยการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ความ
เข้้มข้้นต่ำำ�� ๆ ในเวลาต่่อมา28 ซึ่่ง� ฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นสููงดัังกล่่าวจะ
ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างแคลเซีียมฟลููออไรด์์บนผิิวฟัันในทัันทีี29 ทำำ�ให้้
สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันบริิเวณนั้้�นได้้ ส่่วน
หลัังจากนั้้น� แม้้ว่า่ จะมีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาในความเข้้มข้้น
ต่ำำ�� ๆ แต่่หากมีีการปลดปล่่อยออกมาอย่่างสม่ำำ��เสมอ ก็็ยัังมีีผลต่่อ
การยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุและส่่งเสริิมการคืืนกลัับแร่่ธาตุุได้้30
เมื่่อ� พิิจารณาผลการศึกึ ษาในอดีีตจะพบว่่า GI, RMGI-PL, RMGI-PP
และ PMCR สามารถปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ได้้15,18,31,32,33 แต่่เมื่่�อ
พิิจารณาจากระดัับการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ของวััสดุุแต่่ละชนิิด32
พบว่่า GI และ RMGI-PP มีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาในระดัับ
สููงใกล้้เคีียงกััน และ PMCR มีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาใน
ระดัับต่ำำ��ที่่�สุุด โดยที่่� RMGI-PL มีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมา
ในระดัับใกล้้เคีียงกัับ PMCR ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาในครั้้ง� นี้้�
ซึ่่ง� พบว่่า GI, RMGI-PP, RMGI-PL สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ผิิวเคลืือบฟัันได้้ดีีกว่่ากลุ่่�มควบคุุม และ PMCR ให้้ผลยัับยั้้�งการ
สููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันได้้ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุม
โดยที่่�ไม่่พบความแตกต่่างระหว่่าง RMGI-PL และ PMCR ซึ่่ง� การพบว่่า
PMCR ให้้ผลยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันได้้ไม่่ต่่างจา
กกลุ่่�มควบคุุมอาจเป็็นเพราะปริิมาณฟลููออไรด์์ที่่�ปลดปล่่อยออก
มาไม่่เพีียงพอที่่�จะยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณ
ขอบของแถบรััดฟัันได้้
การศึึกษาในครั้้ง� นี้้�เลืือกใช้้ ZPC ชนิิดที่่�มีีฟลูอู อไรด์์ และ
ZP ชนิิดที่่�ไม่่มีีฟลููออไรด์์สำำ�หรัับทำำ�การทดสอบ จากผลการศึึกษา
ครั้้�งนี้้�พบว่่าซีีเมนต์์ทั้้�งสองชนิิดสามารถยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�
ผิิวเคลืือบฟัันได้้ ซึ่่�งสัันนิิษฐานว่่าเป็็นผลของซิิงค์์ไอออนที่่�ละลาย
ตััวจากซีีเมนต์์ทั้้ง� สองชนิิด โดยจากการวิิเคราะห์์ผิวิ เคลืือบฟัันที่่�ติิด
กัับ ZP ด้้วยเทคนิิคอิินฟราสเปกโทรสโคปิิกของ Crisp และคณะ
(1978)34 จะพบการสร้้างผลึึก α-hopeite-like phase ที่่�หนาแน่่น
บริิเวณผิิวเคลืือบฟัันที่่�ติิดกัับ ZP มากกว่่าผิวิ เคลืือบฟัันที่่�ห่่างออกไป
ซึ่่�ง Mohammed และคณะ (2014)35 ได้้อธิิบายว่่าในภาวะที่่�เป็็น
กรดจะเกิิดการละลายตััวของผลึึกไฮดรอกซีีอะพาไทด์์ที่่�ผิวิ เคลืือบฟััน
เกิิดเป็็นแคลเซีียมไอออนและฟอสเฟตไอออน ร่่วมกัับการปลดปล่่อย
ซิิงค์์ไอออนจากผลิิตภััณฑ์ที่่�มี
์ ซิี งิ ค์์เป็็นส่่วนประกอบจากนั้้�นจะเกิิด
การจัับตััวกัันของซิิงค์์ไอออนและฟอสเฟตไอออนที่่�โครงข่่ายของผลึึก
ไฮดรอกซีีอะพาไทด์์สร้้างเป็็น α-hopeite-like phase ที่่�ผิวิ เคลืือบฟััน
ซึ่่ง� สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียฟอสเฟสออกจากผิิวเคลืือบฟัันได้้ อย่่างไร
ก็็ตามการสร้้างผลึึกดัังกล่่าวจะเกิิดเฉพาะในสภาวะความเป็็นกรดด่่าง
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ที่่�เหมาะสม มีีความเข้้มข้้นของซิิงค์์ไอออนที่่�เพีียงพอและอยู่่�ในบริิเวณ
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับซีีเมนต์์ แต่่การศึึกษาในครั้้ง� นี้้ใ� ห้้ผลการศึึกษาที่่�แตกต่่าง
จากผลการศึกึ ษาในอดีีต ซึ่่ง� พบว่่า ZP ที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นประกอบของฟลููออไรด์์
ไม่่สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันได้้เมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�ม
20
ควบคุุมที่่�ไม่่ถูกู ยึึดด้้วยซีีเมนต์์ แต่่เมื่่อ� พิิจารณาถึึงกระบวนการวิิจัยั
แล้้วพบว่่า การศึึกษาดัังกล่่าวเป็็นการนำำ�ฟัันตััวอย่่างที่่�ถอดแถบรััดฟััน
และกำำ�จััด ZP ออกหมดแล้้วมาแช่่ในสารละลายกรดแลกติิกเพีียง
อย่่างเดีียวเป็็นเวลา 4 สััปดาห์์ ซึ่่�งอาจเป็็นภาวะที่่�ไม่่เกิิดการ
ปลดปล่่อยซิิงค์์ไอออนออกมาในความเข้้มข้้นที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการ
สร้้างผลึึก α-hopeite-like phase ที่่�มีีความสามารถต้้านทานต่่อ
การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันได้้ ส่่งผลให้้การศึึกษาดัังกล่่าว
แตกต่่างจากการศึกึ ษาในครั้้�งนี้้�
	สำำ�หรัับ ZPC ที่่�เลืือกใช้้ในการศึึกษานี้้�เป็็นชนิิดที่่�มีีฟลููออไรด์์
เป็็นส่่วนประกอบ จึึงทำำ�ให้้ ZPC สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ
เคลืือบฟัันได้้ ทั้้�งจากคุุณสมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์และการ
ปลดปล่่อยซิิงค์์ไอออนดัังที่่�กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว แม้้จะยัังไม่่มีกี ารศึกึ ษา
ถึึงปริิมาณหรืือความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ที่่�ปลดปล่่อยออกมาจาก
ZPC แต่่จากผลการศึึกษาในอดีีตพบว่่าผิวิ เคลืือบฟัันที่่�ผ่า่ นการยึึดด้้วย
ZPC ชนิิดที่่�มีีฟลูอู อไรด์์สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟััน
ได้้มากกว่่ากลุ่่�มควบคุุมซึ่่�งไม่่ถููกยึึดด้้วยซีีเมนต์์ชนิิดใดมาก่่อน20
อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบัันมีีการพััฒนาซีีเมนต์์สำำ�หรัับยึึดแถบรััดฟััน
ขึ้้�นมาอีีกหลายชนิิด เช่่น ซีีเมนต์์ชนิิดที่่�มีีส่่วนผสมของซีีพีพีี ี-เอซีีพีี
หรืือซีีเมนต์์ชนิิดที่่�มีีฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� แบคทีีเรีีย เป็็นต้้น ซึ่่ง� หากมีีการศึึกษา
เพิ่่�มเติิมอาจจะเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่ง� สำำ�หรัับการเลืือกใช้้ซีเี มนต์์ยึึด
แถบรััดฟัันต่่อไป
Millet และคณะ16 แนะนำำ�ข้้อพิิจารณา 4 ประการ ในการ
เลืือกใช้้ซีเี มนต์์สำ�ำ หรัับยึึดแถบรััดฟััน คืือ ต้้องเป็็นซีีเมนต์์ที่่�ใช้้งานง่่าย
ราคาไม่่แพง ให้้การยึึดติิดที่่�ดีีแต่่ไม่่ทำ�ำ ให้้เกิิดการสููญเสีียผิวิ เคลืือบฟััน
ขณะถอดเครื่อ�่ งมืือและสามารถป้้องกัันการเกิิดฟัันผุุที่่�ผิวิ เคลืือบฟัันได้้
จากผลการศึกึ ษาในครั้้�งนี้้�พบว่่าฟัันซึ่่�งยึึดด้้วย ZP, ZPC, GI และ
RMGI-PP ไม่่เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันบริิเวณขอบของ
แถบรััดฟััน แต่่เมื่่อ� คำำ�นึึงถึึงข้้อพิิจารณาอื่่น� ๆ ข้้างต้้นแล้้ว พบว่่า แม้้
ZP และ ZPC จะมีีราคาไม่่แพง แต่่มีีอััตราการละลายตััวสููงและมีี
ความแข็็งแรงต่ำำ�� 36,37 จึึงไม่่เหมาะสำำ�หรัับใช้้ยึึดแถบรััดฟัันที่่�ต้้องการ
การยึึดติิดที่่�ดีีในระยะยาว ส่่วน GI เป็็นซีีเมนต์์ที่่�สามารถถอดแถบ
รััดฟัันออกได้้ง่าย
่ และมีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ แต่่ใน
ช่่วงแรกของการก่่อตััวต้้องหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับความชื้้น� เนื่่อ� งจาก
เป็็นช่่วงเวลาที่่�วััสดุุมีคี วามไวต่่อการดููดน้ำำ�� และสููญเสีียน้ำ��ำ อัันจะเป็็น
สาเหตุุทำำ�ให้้วััสดุุเกิิดความอ่่อนแอได้้38 ซึ่่�งระยะเวลาดัังกล่่าวอาจ
ทำำ�ได้้ยากในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ไม่่ให้้ความร่่วมมืือ อีีกทั้้�งเป็็นวััสดุุที่่�ต้้อง
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ทำำ�การตวงให้้ได้้สัดั ส่่วนและผสมให้้มีลัี กั ษณะที่่�เหมาะสมก่่อนการ
ใช้้งาน จึึงอาจเกิิดความผิิดพลาดในขั้้�นตอนการตวงและผสมได้้
สำำ�หรัับ RMGI-PP เป็็นซีีเมนต์์ชนิิดสองหลอดที่่�ใช้้งานได้้ง่่ายขึ้้�น
โดยถููกออกแบบให้้สามารถบีีบซีีเมนต์์ออกจากหลอดให้้มีีสััดส่่วน
ที่่�พอดีีต่่อการผสมให้้ได้้เนื้้�อซีีเมนต์์ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการใช้้งาน
และเนื่่�องจาก PMCR-PP ให้้การยึึดติิดที่่�ดีี39 จึึงอาจเป็็นทางเลืือก
ในกรณีีที่่�ต้อ้ งการการยึึดติิดที่่�ดีีในระยะยาว แต่่ต้อ้ งพิิจารณาถึึงค่่า
ใช้้จ่่ายด้้วยเนื่่�องจากมีีราคาค่่อนข้้างสููง
	สำำ�หรัับฟัันที่่�ยึึดด้้วย RMGI-PL แม้้จะมีีการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณขอบของแถบรััดฟัันขึ้้น� แต่่เกิิดน้้อยกว่่ากลุ่่�ม
Control แสดงว่่าซีีเมนต์์มีีความสามารถในการยัับยั้้�งการสููญเสีีย
แร่่ธาตุอุ ยู่่�บ้้าง และเมื่่อ� พิิจารณาการใช้้งาน แม้้ว่าผู้้�
่ ใช้้จะต้้องตวงและ
ทำำ�การผสมให้้ได้้ซีเี มนต์์ที่่�เหมาะสมต่่อการใช้้งาน แต่่สามารถทำำ�ให้้
แข็็งตััวได้้ทันั ทีีด้ว้ ยการใช้้แสงกระตุ้้�น ทำำ�ให้้ลดระยะเวลาในการทำำ�งานลง
ส่่วนฟัันที่่�ยึึดด้้วย PMCR จากการศึึกษาพบว่่าเกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ไม่่ต่่างไปจากกลุ่่�ม Control แต่่เมื่่�อพิิจารณาถึึงปััจจััยอื่�น่ ๆ พบว่่า
PMCR เป็็นซีีเมนต์์ชนิิดหลอดเดีียวทำำ�ให้้ใช้้งานได้้ง่าย
่ ราคาไม่่แพง
และสามารถทำำ�ให้้แข็็งตััวได้้โดยการใช้้แสงกระตุ้้�น จึึงอาจพิิจารณา
เลืือกใช้้ในกรณีีที่่�ต้อ้ งการความรวดเร็็วในการทำำ�งาน อย่่างไรก็็ตาม
การเลืือกใช้้ซีเี มนต์์สำ�ำ หรัับยึึดแถบรััดฟัันในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย นอกจาก
จะต้้องพิิจารณาจากปััจจััยดังั กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว การติิดตามการรัักษา
อย่่างสม่ำำ�� เสมอเป็็นอีีกปััจจััยที่่�จะช่่วยให้้ทันั ตแพทย์์สามารถประเมิิน
ความเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันบริิเวณขอบของแถบ
รััดฟััน และสามารถเลืือกใช้้มาตรการทางทัันตกรรมป้้องกัันได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีเครื่่อ� งมืือในช่่องปาก ควรได้้รับั การแนะ
นำำ�และฝึึกปฏิิบัติั ใิ นการทำำ�ความสะอาดในช่่องปากอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

บทสรุป
ภายใต้้ข้้อจำำ�กััดของการศึกึ ษาในครั้้�งนี้้�สรุุปได้้ว่่า ฟัันซึ่่�ง
ยึึดแถบรััดฟัันด้้วย ZP, ZPC, GI และ RMGI-PP ไม่่เกิิดการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณขอบของแถบรััดฟััน แต่่พบว่่าฟัันซึ่่�ง
ยึึดแถบรััดฟัันด้้วย RMGI-PL, PMCR และกลุ่่�ม Control เกิิดการ
สููญเสีียแร่่ธาตุที่่�ผิ
ุ วิ เคลืือบฟัันขึ้้น� โดยกลุ่่�ม RMGI- PL เกิิดการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุน้้อยกว่่ากลุ่่�ม Control ขณะที่่�กลุ่่�ม PMCR เกิิดการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุไม่่ต่่างจากกลุ่่�ม Control

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุุณบริิษัทั ไลออนส์์ ประเทศไทย จำำ�กััด ภาควิิชา
ชีีวเคมีี ศููนย์์วิจัิ ยชี
ั วี วิิทยาช่่องปาก ศููนย์์วิจัิ ยทั
ั นั ตวััสดุุศาสตร์์ ภาควิิชา
ทัันตกรรมจััดฟััน และภาควิิชาทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก คณะทัันต-

		

แพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ที่่�สนัับสนุุนวััสดุุ อุุปกรณ์์
เครื่่�องมืือในการทดสอบ และอนุุเคราะห์์สถานที่่�สำำ�หรัับการวิิจััย
และกราบขอบพระคุุณ ผศ.ทญ.ดร.อ้้อยทิิพย์์ ชาญการค้้า และ
ศ.(พิิเศษ) ทญ.ชุุติิมา ไตรรััตน์์วรกุุล ที่่�ช่่วยให้้คำำ�ปรึึกษาและชี้้�แนะ
การทำำ�วิิจัยั ในครั้้�งนี้้�

เอกสารอ้างอิง

1. Gorelick L, Geiger AM, Gwinnett AJ. Incidence of white spot formation
after bonding and banding. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1982;
81(2):93-8.
2. Mizrahi E. Enamel demineralization following orthodontic treatment.
Am J Orthod 1982;82(1):62-7.
3. Tufekci E, Dixon JS, Gunsolley JC, Lindauer SJ. Prevalence of
white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances.
Angle Orthod 2011;81(2):206-11.
4. Mizrahi E. Surface distribution of enamel opacities following orthodontic
treatment. Am J Orthod 1983;84(4):323-31.
5. Oggard B, Rolla G, Arends J, Tencate JM. Orthodontic appliance
and enamel demineralization. Part 2. Prevention and treatment
of lesion. Am J Orthod 1988;94(2):123-8.
6. Benson PE, Shah AA, Millett DT, Dyer F, Parkin N, Vine RS. Fluorides,
orthodontics and demineralization: a systematic review. J Orthod
2005;32(2):102-14.
7. Marcusson A, Norevall LI, Persson M. White spot reduction when
using glass ionomer cement for bonding in orthodontics: a longitudinal
and comparative study. Eur J Orthod 1997;19(3):233-42.
8. Valk JW, Davidson CL. The relevance of controlled fluoride release
with bonded orthodontic appliances. J Dent 1987;15(6):257-60.
9. Hamula W, Hamula DW, Brower K. Glass ionomer update. J Clin
Orthod 1993;27(8):420-5.
10. Tantbirojn D, Falsafi A, Mitra SB, Delong R, Douglas WH, Ton T.
Fluoride release and dentin caries inhibition adjacent to resinmodified glass-ionomer luting cements. Chin Dent J 2005;24(3):127-33.
11. Nicholson JW. Polyacid-modified composite resins (“compomers”)
and their use in clinical dentistry. Dent Mater 2007;23(5):615-22.
12. Millett DT, Kamahli K, McColl J. Comparative laboratory investigation
of dual-cured vs. conventional glass ionomer cements for band
cementation. Angle Orthod 1998;68(4):345-50.
13. Aggarwal M, Foley TF, Rix D. A comparison of shear-peel band
strengths of 5 orthodontic cements. Angle Orthod 2000;70(4):308-16.
14. Wheeler AW, Foley TF, Mamandras A. Comparison of fluoride
release protocols for in-vitro testing of 3 orthodontic adhesives.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002;121(3):301-9.
15. Shimazu K, Ogata K, Karibe H. Evaluation of the caries-preventive

Pianmee et al., 2022

91

effect of three orthodontic band cements in terms of fluoride release,
retentiveness, and microleakage. Dent Mater J 2013;32(3):376-80.
16. Millett DT, Glenny AM, Mattick RCR, Mandall NA. Adhesives for
fixed orthodontic bands (Review). Cochrane Database of Syst
Re. 2016(10):CD004485.
17. de Josselin de Jong E, Sundstrom F, Westerling H, Tranaeus S,
ten Bosch JJ, Angmar-Mansson B. A new method for in vivo quantification
of changes in initial enamel caries with laser fluorescence. Caries
Res 1995;29(1):2-7.
18. Pretty IA, Pender N, Edgar WM, Higham SM. The in vitro detection
of early enamel de- and re-mineralization adjacent to bonded
orthodontic cleats using quantitative light-induced fluorescence.
Eur J Orthodont 2003;25(3):217-23.
19. Behnan SM, Arruda AO, Gonzalez-Cabezas C, Sohn W, Peters
MC. In-vitro evaluation of various treatments to prevent demineralization next to orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial
Orthop 2010;138(6):712.e1-e7.
20. Foley T, Aggarwal M, Hatibovic-Kofman S. A comparison of in
vitro enamel demineralization potential of 3 orthodontic cements.
Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002;121(5):526-30.
21. Vorhies AB, Donly KJ, Staley RN, Wefel JS. Enamel demineralization adjacent to orthodontic brackets bonded with hybrid glass
ionomer cements: an in vitro study. Am J Orthod Dentofacial
Orthop 1998;114(6):668-74.
22. Koo TK, Li MY. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass
Correlation Coefficients for Reliability Research. J Chiropr Med 2016;
15(2):155-63.
23. Baysal A, Ulusoy SN, Uysal T. Evaluation of enamel demineralization
in adolescents after rapid maxillary expansion using the quantitative
light-induced fluorescence method: A single-center, randomized
controlled clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2016;
150(5):731-9.
24. Ko HY, Kang SM, Kim HE, Kwon HK, Kim BI. Validation of
quantitative light-induced fluorescence-digital (QLF-D) for the
detection of approximal caries in vitro. J Dent 2015;43(5):568-75.
25. Hegde AB, Patil T, Khandekar S, Gupta G, Nayak USK. Comparative
assessment of resistance to enamel demineralization after orthodontic
banding with three different cements- An in vitro study. Cumhuriyet
Dent J 2014;17(2):159-65.
26. Prabhavathi V, Jacob J, Kiran MS, Ramakrishnan M, Sethi E,

92

Krishnan CS. Orthodontic cements and demineralization: An in
vitro comparative scanning electron microscope study. J Int Oral
Health 2015;7(2):28-32.
27. Vanmiller EJ, Donly KJ. Enamel demineralization inhibition by
cements at orthodontic band margins. Am J Dent 2003;16(5):356-8.
28. Cacciafesta V, Sfondrini MF, Tagliani P, Klersy C. In-vitro fluoride
release rates from 9 orthodontic bonding adhesives. Am J Orthod
Dentofacial Orthop 2007;132(5):656-62.
29. Rolla G, Saxegaard E. Critical evaluation of the composition
and use of topical fluorides, with emphasis on the role of calcium
fluoride in caries inhibition. J Dent Res 1990;69(Spec Iss):780-5.
30. ten Cate JM. Current concepts on the theories of the mechanism
of action of fluoride. Acta Odontol Scand 1999;57(6):325-9.
31. Gillgrass TJ, Millett DT, Creanor SL, MacKenzie D, Bagg J, Gilmour
WH, et al. Fluoride release, microbial inhibition and microleakage
pattern of two orthodontic band cements. J Dent 1999;27(6):455-61.
32. Komori A, Kojima I. Evaluation of a new 2-paste glass ionomer
cement. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;123(6):649-52.
33. Ahn SJ, Lee SJ, Lee DY, Lim BS. Effects of different fluoride
recharging protocols on fluoride ion release from various orthodontic
adhesives. J Dent 2011;39(3):196-201.
34. Crisp S, O’Neill IK, Prosser HJ, Stuart B, Wilson AD. Infrared
spectroscopic studies on the development of crystallinity in dental
zinc phosphate cements. J Dent Res 1978;57(2):245-54.
35. Mohammed NR, Mneimne M, Hill RG, Al-Jawad M, Lynch RJ,
Anderson P. Physical chemical effects of zinc on in vitro enamel
demineralization. J Dent 2014;42(9):1096-104.
36. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Dental cements. Phillips’
science of dental materials. 12th ed. Missourri: Elsevier; 2003.
p. 307-39.
37. Hatrick CD, Eakle WS. Dental cement. Dental materials clinical
applications for dental assistants and dental hygienists. 2nd ed.
Missouri: Elsevier; 2016. p. 220-42.
38. Wilder AD, Jr., Swift EJ, Jr., May KN, Jr., Thompson JY, McDougal
RA. Effect of finishing technique on the microleakage and surface
texture of resin-modified glass ionomer restorative materials. J
Dent 2000;28(5):367-73.
39. Sfondrini MF, Cacciafesta V, Noga E, Scribante A, Klersy C. In
vitro bond strength evaluation of four orthodontic cements. J
Adhes Dent 2010;12:131-5.

J DENT ASSOC THAI VOL.72 NO.1 January - March 2022

Original Article

The Appropriate Anteroposterior Position of Maxillary Incisor in Thai Adults
Naruedol Rattanakornkul1, Vorapat Trachoo1, Janeta Chavanavesh2

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

1
2

Abstract

The aim of this study was to determine the appropriate sagittal maxillary position in Thai adults for orthognathic
surgery. The study included males and females with completed orthodontic treatment, normal profile, dental and skeletal
Class I. Two linear and four angular parameters of lateral cephalometry were measured to obtain maxillary position
and upper incisor to Nasion perpendicular (UI-Nperp) distance. The digital cephalometric analyses were performed
using Dolphin Imaging Software. Seventy-five patients met the inclusion criteria with a mean age of 23.79 ± 4.74 years.
The means of UI-Nperp were 7.3 ± 4.6 mm for males and 8.4 ± 3.6 mm for females. No significant difference was observed
in the UI-Nperp distance between the extraction and non-extraction groups. In conclusion, the UI-Nperp distance could be
a useful tool for determining proper sagittal maxillary position when performing Le Fort I osteotomy in orthognathic surgery.
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Introduction

In general, orthognathic surgeons and orthodontists
collect data from history taking, clinical examinations,
radiographic images, and model analyses for orthognathic
surgical planning.1 The proper maxillary position in sagittal,
vertical, and transverse dimensions is essential for facial
profile esthetics in double jaw surgery.2 Goals for vertical
and transverse maxillary position depend on facial evaluations
and the surgeon experiences, but the proper anteroposterior
maxillary position can be determined from cephalometric
analysis and a clinical examination.

		

There were several cephalometric analyses for
determining the appropriate sagittal position of the maxilla.
Steiner3 described the use of the angle derived from connecting
the cephalometric landmarks of SNA to determine the sagittal
position of the maxilla compared with population norms.
Ricketts4 studied measurement of Maxillary depth which
does not change with age. McNamara5 proposed the use
of the natural head position and an external reference line
(nasion-perpendicular) to measure the sagittal maxillary
position. Wolford2 recommended the use of a desired
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anteroposterior position of the upper incisor as a guide for
the proper maxillary position. However, there were some
limitations for norms of one ethnic group that cannot be
applied to others.6-12
Many cephalometric Thai norms were reported.
Suchato and Chaiwat13 studied 100 untreated orthodontic
Thai patients with Class I molar relationships in Bangkok.
This study showed the mean value of SNA and UI-NA.
Sorathesn14 studied the craniofacial norms for Thais from
100 untreated orthodontic Thai patients with good occlusion.
This article showed that the means of male and female
SNA were different from Caucasians. Ruksujarit et al.,15
conducted a study in 173 Thai children with an esthetically
acceptable facial profile in Khon Kaen province. This study
showed the means of SNA, Maxillary depth, McNamara’s
nasion perpendicular, and UI-NA that represented the
sagittal position of the maxilla. Chaiworawitkul16 studied
70 Thai Northern adults with a natural optimal occlusion,
a normal facial profile and normal soft tissue function in
2008. They reported the means of SNA and UI-NA which
were significantly different from the British.
From previous studies,13-16 the use of landmarks
in maxilla related to the cranial base or the Frankfort
horizontal plane have been published in many articles
but the use of the upper incisor position as the landmark
for determining the proper maxillary position has not been
previously reported in Thailand. The purpose of this study
was to determine the appropriate sagittal position of maxilla
in Thai adults for orthognathic surgery.

Materials and Methods

This retrospective analytical study recruited
patients who underwent orthodontic treatment at the
Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand from January 2010 to January
2020. Participants included Thai adults above 18 years old,
skeletal Class I, skeletal normal bite, Class I canine relationship
with 2-4 mm overjet and overbite, less than 2 mm of crowding,
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competent lips, normal function of lips and tongue, and
good quality of lateral cephalometric radiograph after
completing orthodontic treatment. The patients who had
a history of facial trauma, a history of craniofacial deformity or
systemic disease that affected growth and development and
a previous history of cosmetic surgery of the face were excluded.
The selected post-treatment (after debonding)
lateral cephalometric radiographs were reoriented in the
natural head position (The eye was pointed directly forward
focusing on a point on the wall at eye level) and traced
with Dolphin Imaging Software version 11.95 (Dolphin
Imaging and Management Solutions, Chatsworth, CA). All
measurements were made by one investigator. The internal
reliability of the method was analysed using the intraclass
correlation coefficient (ICC) by comparing cephalometric
measurements taken at least two weeks apart.
Six cephalometric measurements chosen to represent the maxillary position are described below: (Fig. 1).
1. SNA: the angle formed by the sella-nasion (SN) line
and a line from the nasion to point A (NA line).
2. Maxillary depth: the angle formed by the Frankfort
horizontal plane and the NA line.
3. McNamara’s nasion perpendicular (A-Nperp): The nasion
perpendicular was a vertical line drawn inferiorly from
the nasion perpendicular to the Frankfort horizontal
plane. The measurement taken was the linear distance
from point A to the nasion perpendicular.
4. Upper central incisor position to the nasion perpendicular
(UI-Nperp): The measurement taken was the linear
distance from the tip of the upper incisor to the nasion
perpendicular.
5. Upper incisor to N-A line (UI-NA): the angle formed
between the long axis of the maxillary incisor and the
N-A line.
6. Upper incisor angulation to the palatal plane (UI-PP):
the angle formed between the palatal plane and the
long axis of the maxillary incisor.
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Figure 1 Six cephalometric measurements: (a) SNA, (b) Maxillary depth, (c) McNamara’s nasion perpendicular (A-Nperp), (d) Upper
central incisor position to nasion perpendicular (UI-Nperp), (e) Upper incisor to N-A line (UI-NA), (f) Upper incisor angulation
to palatal plane (UI-PP)

The demographic data and data from the
measurements were collected and recorded in digital
format. For continuous variables, means and standard
deviations were presented. The statistical analyses were
performed using SPSS version 22.0 (SPSS, Inc., Chicago IL).
A normal distribution was tested by the Shapiro-Wilk test.

The independent t-tests were used to compare the data
between Thai male and female groups and between
extraction and non-extraction groups.
The study was approved by the Human Research
Ethics Committee of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University (HREC-DCU 2019-077).

Results
Seventy-five patients were recruited from
the Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University. Demographic data of the
participants are described in Table 1.

		

Linear and angular measurements were reported
in millimeters (mm) and degrees (o), respectively. Results
of all parameters were presented in Tables 2, 3, and 4.
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Table 1 Demographic data
Age (y)

Sex
Extraction or
Non-extraction group

Average
Minimum
Maximum
Male
Female
Extraction
Non-extraction

23.79 ± 4.74
18.15
44.97
27 (36 %)
48 (64 %)
42 (56 %)
33 (44%)

Table 2 Cephalometric parameters values in Thai
Parameter

Overall
Mean

SD

SNA ( )

84.4

2.4

Maxillary depth (o)

93.3

2.6

A-Nperp (mm)

3.2

2.6

UI-Nperp (mm)

8.2

4.0

UI-NA (o)

23.6

7.5

UI-PP ( )

114.9

7.4

o

o

Table 3 Cephalometric parameters values in Thai males and females
Parameter

Male

Female

P-value

SNA ( )

84.7 ± 2.5

84.3 ± 2.4

0.53

Maxillary depth (o)

92.7 ± 3.0

93.5 ± 2.3

0.20

A-Nperp (mm)

2.6 ± 3.0

3.3 ± 2.3

0.25

UI-Nperp (mm)

7.3 ± 4.6

8.4 ± 3.6

0.29

UI-NA ( )

25.1 ± 8.6

22.5 ± 6.6

0.15

UI-PP (o)

116.4 ± 8.2

113.7 ± 6.8

0.13

o

o

Table 4 UI-Nperp distance in extraction and non-extraction groups
UI-Nperp

Extraction

Non-extraction

P-value

Overall

8.1 ± 4.1

7.9 ± 4.0

0.89

Male

7.4 ± 4.6

7.2 ± 4.7

0.89

Female

8.4 ± 3.7

8.3 ± 3.7

0.90

Discussion

Evaluation of the sagittal maxillary position has
evolved over time. One of the earliest techniques was
developed by Steiner,3 who described the use of the angle
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derived from connecting the cephalometric landmarks
of SNA to determine the sagittal position of the maxilla
compared with population norms. The SNA is subject to
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with an esthetically pleasing profile. McNamara analysis5
determined the anteroposterior position of the upper
incisor relative to point A. This measurement should be
4 to 6 mm. Wolford2 proposed that a short vertical line
drawn 4 mm anterior to the nasion perpendicular was used
as the desired antero-posterior position of the maxillary
incisor. These studies were mainly based on a Caucasian
population. However, the cephalometric standards used
for one ethnic group might not be applicable for other
ethnic groups.
Cephalometric Thai norms were reported in many
articles but the use of UI-Nperp have not been previously
reported in Thailand. The results of this study showed
that the UI-Nperp were 7.3 ± 4.6 mm for males and 8.4 ±
3.6 mm for females. According to Chaiworawitkul et al,16
the nasion in a Thai male was located more anterior than in
a female. Therefore, the more forward position of the nasion
could influence the UI-Nperp distance to be lower in males.
Factors related to the UI-Nperp distance were
the sagittal maxillary position, the upper incisor axis and
the extraction plan of orthodontic treatment. The sagittal
maxillary position in the study was represented by the
values of SNA, Maxillary depth and A-Nperp. The parameters
of the present study were consistent with previous Thai
research.13-16 (Table 5)

variation in the length and position of the skull base,
which is commonly abnormal in patients with dentofacial
deformities.17 This limitation led to the development of
analyses using linear rather than angular measurements.
Ricketts4 studied the cephalometric analysis to determine
the facial profile particularly Maxillary depth. This value
shows the anteroposterior position of the maxilla at point
A related to the cranium that does not change with age.
McNamara5 suggested using the natural head position and
an external reference line (nasion-perpendicular, Nperp)
to measure the sagittal maxillary position (Nperp to point A).
These cephalometric analysis, however, were also unreliable
in patients with dentofacial deformities and did not correlate
well with facial esthetics.
Several authors have previously suggested the
incisor position in relation to the facial profile as a driver
for facial harmony. Schlosser et al18 demonstrated a direct
relationship between the maxillary incisor and the upper
lip positions and facial esthetics in a survey study using
digitally altered photographs. Adams et al19 found that
the maxillary incisors were positioned between the
‘‘forehead facial axis’’ (defined similarly to the FA point
of the analysis described by Andrews), and the glabella
in 91 % of the adult white males sampled. Webb et al20
also reported that a maxillary incisor position between
the forehead midpoint and the glabella was associated
Table 5 Comparison of the lateral cephalometric values for Thai
Parameter
The present study
Suchato et al13
Sorathesn14
Ruksujarit et al15
Chaiworawitkul et al16

SNA (mm)

Maxillary Depth (o)

A-Nperp (mm)

Male

84.7 ± 2.5

92.7 ± 3.0

2.6 ± 3.0

Female

84.3 ± 2.4

93.5 ± 2.3

3.3 ± 2.3

Male

84.5 ± 3.7

Female

83.9 ± 3.4

Male

83.0± 11.2

Female

85.0 ± 3.7

Male

82.4 ± 3.0

90.1 ± 2.7

0.1 ± 2.9

Female

84.9 ± 3.0

91.8 ± 2.8

1.9 ± 2.9

Male

83.8 ± 3.3

Female

83.5 ± 3.5
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A change in the upper incisor inclination may
also affect the distance from the tip of the incisor to the
nasion perpendicular. The results of the UI-NA and UI-PP
in our study were also consistent with those in previous Thai
cephalometric values.13,15,16 These findings supported the
reliability of using the UI-Nperp to represent the appropriate
sagittal maxillary position in the Thai population.
According to the extraction guideline of Profitt
21
et al, the upper incisors may move approximately 3 mm
backwards when orthodontic treatment with extraction
is planned. Therefore, it can be hypothesized that the
extraction treatment plan may affect the distance from the
upper incisor to the nasion perpendicular. However, the
present study revealed that the difference between the

extraction and the non-extraction groups was not significant.
The reason for this insignificant difference might be that
the extraction group had more protruded upper incisors
initially and they were moved back during retraction or had
severe arch-length discrepancy before treatment. Moreover,
there were also many factors affecting the orthodontic
tooth movement during the orthodontic phase.
Interestingly, the results of our study were similar
to Sutthiprapaporn et al 22 (Table 6) that reported the
esthetic lateral cephalometric values of Thai adults after
orthodontic treatment. Therefore, it may be implied that
the participants in the present study had acceptable
skeletal cephalometric values that could lead to an
esthetic facial profile.

Table 6 Comparison of the lateral cephalometric values between the study and Sutthiprapaporn et al 22
Parameter

The present study

Sutthiprapaporn et al 22

Male

Female

Male

Female

84.7 ± 2.5

84.3 ± 2.4

84.6 ± 3.8

84.6 ± 3.3

Maxillary Depth ( )

92.7 ± 3.0

93.5 ± 2.3

91.9 ± 3.1

91.3 ± 3.1

A-Nperp (mm)

2.6 ± 3.0

3.3 ± 2.3

2.1 ± 3.4

1.2 ± 3.0

o

UI-NA ( )

25.1 ± 8.6

22.5 ± 6.6

21.6 ± 6.8

21.3 ± 7.7

UI-PP (o)

116.4± 8.2

113.7 ± 6.8

114.2 ± 7.1

113.6 ± 7.6

SNA (o)
o

There were some limitations of the present study.
Firstly, our study established the cephalometric values
from skeletal Class I patients which might not be appropriate
to use as a guideline for orthognathic surgical planning in
patients with large dentofacial deformities such as clefts.
Secondly, cephalometric parameters from our study were
analysed from participants with normal occlusion and normal
skeletons that did not indicate a pleasing or attractive
profile. Thirdly, the variability of the A-Nperp and UI-Nperp
values were dependent on the Frankfort horizontal plane
angulation. However, the Frankfort horizontal plane required
the localization of the anatomic porion and orbitale in
which it was sometimes difficult to find the precise location.
Therefore, precise landmark identification needs proper
training and practice. Another limitation was that the
nasion perpendicular is usually, but not always, a reliable
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line for the orientation of the maxillary position. One exception
is the Class III malocclusion in which a short anterior cranial
base exists.23,24 Therefore, construction of an erroneous
nasion perpendicular causes an appearance in that the
maxilla is excessively anteriorly positioned.

Conclusion

The UI-Nperp could be a useful goal for determining
the sagittal maxillary position when performing Le Fort I
osteotomies. However, it must be considered together
with clinical examinations to achieve an ideal outcome.
Future studies should compare the analysis of skeletal
Class II and Class III malocclusions in Thai adults.
Funding resource: This research received no specific grant from any
funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
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Staining of Various Lipsticks on Maxillary Anterior Ceramic Veneers
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Abstract

This clinical study aimed to determine the differences in lipstick stains between ceramic veneers and natural
teeth. Types of lipsticks affecting lipstick stains on ceramic veneers and natural teeth were also investigated. A total
of 30 patients were divided into two groups: ceramic-veneer group and natural-teeth group, with 15 patients in
each group. Seven lipstick types: Gloss & Balm, Gloss & Sheer, Cream, Liquid matte, Matte & Frost, Satin, and Matte
were applied on patients’ lips. There were two methods to evaluate lipstick stain in this study: (a) visual method,
and (b) instrumental method. Six labial surfaces of the maxillary anterior teeth were evaluated for the frequency
of lipstick staining with each type of lipstick. Thus, 90 maxillary anterior teeth were examined per group. Data were
analyzed using one-way repeated measures ANOVA (α = 0.05). One-way repeated measures ANOVA revealed that
types of lipsticks had a statistically significant effect on lipstick stains (P < 0.001). Gloss & Balm lipstick left the highest
frequency of lipstick staining in both groups. Matte lipstick had the lowest frequency of lipstick staining. However,
there was no statistically significant difference between the two substrate groups concerning the lipstick staining
(P = 0.083). In conclusion, based on our findings, types of lipsticks affected lipstick stains in both groups. Regarding
substrates, there was no statistically significant difference between the two groups.
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Abstract

Nowadays, people put in much effort to look their
best, since physical appearance plays an important role
in an individual’s self-esteem.1 The desire to be attractive
is a key factor in growing demands for esthetic services,
especially in cases of reconstructing the esthetic zone. One
of the most common chief complaints of patients seeking
dental treatments is their esthetics of anterior teeth.Patients
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usually visit the dental office due to having unsatisfied
smiles and the desire to improve their appearances. Since
ceramic veneers have been proven to provide satisfactory
long-term esthetic results, they have been used as a solution
to achieve patient esthetic demands. Apart from their lower
failure rate than direct restorations, they allow mimicking of
natural tooth appearance, resulting in satisfactory esthetics.2,3
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Over the centuries, cosmetic products have been
used to enhance a person’s appearance. Lipstick is
considered an essential addition in making people feel
presentable, comfortable, and more confident. Women
perceive lipstick as an important component in their daily
makeup routine. Lipstick has gained popularity as the
trend of using lipstick seems to be increasing. It plays a
significant role in financial market. The key drivers in the
growth of the market include rising awareness for personal
grooming and appearance among young female consumers,
increasing urbanization, and changing lifestyles. There are
several categories of lipsticks available in the market
including matte, sheer, satin, powder lipstick, and others.
The trend of using lip powder, especially in matte lipstick
is gaining popularity among the women population. A
variety of lipstick shades are available such as red, nude,
brown, purple, maroon, pink, and others. The red color
category is the most popular color of lipstick estimated
to hold the highest revenue share in 2018. The consumer
group aged between 20-40 holds the largest lipstick
market share. It is due to changes in their lifestyle and
rising appearance consciousness.4,5
Under a period of observation, it was found that
lipsticks tended to stain on ceramic veneers. However,
natural teeth have also been found to have lipstick
staining. A survey in 1996 by Shiseido showed that 87 %
of the American women admitted to leave traces of lipstick
in unwanted areas.6 Some ingredients in the lipstick may
spread to the teeth. Nevertheless, it has still been unknown
whether the types of lipsticks would affect staining on
ceramic veneers. There were only the studies of Abidi et al.
and Galvão et al. which showed that lipstick with an ultrafixer stained resin composite more heavily than lipstick
with a common fixer.7,8
The aims of this present study were to compare
the differences of lipstick stains on ceramic veneers and
on natural teeth, and to investigate whether types of
lipsticks affect lipstick stains on ceramic veneers and on
natural teeth. The null hypotheses tested were: (a) the
frequency of lipstick staining among seven types of lipsticks

on maxillary anterior ceramic veneers would not differ from
that of the natural teeth, and (b) there was no difference
in the frequency of lipstick staining among seven types
of lipsticks on the maxillary anterior ceramic veneers
and the natural teeth.

Materials and methods

This study was conducted with approval of the
ethical committee of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University, Thailand (approval number: HREC-DCU 2019-022).
There were no previous studies, therefore, a pilot study
was conducted in two patients (one patient was a test group
and the other a control group). The total sample size was
30, calculated from the pilot study by using G-Power.
A total of 30 participants were enrolled in this
study. The selection criteria for the study population were
healthy subjects aged older than 18 years old. The subjects
were equally divided into two groups: the ceramic-veneer
group (CV group) and the natural-teeth group (NT group)
with 15 participants in each group. The CV group (n = 15)
included patients with at least six maxillary anterior ceramic
veneers fabricated using IPS e.max (Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) without any chipping, fracture, or
dislodgement at the Esthetics Restorative and Implant
Dentistry Clinic, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University.
The NT group (n = 15) consisted of patients with well-aligned
intact maxillary anterior teeth without labial fillings or any
macroscopic defects such as abrasion or abfraction. The
patients must present normal occlusion, normal anterior
teeth alignment with normal angulation of upper incisor
from Steiner’s cephalometric norms for Thai population
U1-NA = 22°±5.94°.9 The exclusion criteria was a history
of cleft lip and cleft palate, lip injection, lip surgery, lip
pathology or active skin lesions, history of allergy to lip
products, and conditions of dry or chapped lip. Informed
consents had been signed before the data were recorded
by single investigator.
Lipstick samples
In today’s market, several types of lipsticks serving
different functions and suiting different lip shapes can
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be generally classified into seven categories based on
their basic characteristics10,11: (1) Gloss & Balm, (2) Gloss
& Sheer, (3) Cream, (4) Liquid matte, (5) Matte & Frost, (6)
Satin, and (7) Matte. In this study, lipstick samples from
a single brand (Chanel, France), representing different
types of lipsticks with the characteristics mentioned
were collected and employed. Starting with the Gloss &
Balm, this type of lipstick, being as shiny as a gloss and
as comfortable as a balm, provided shiny and watery
look that could enhance lip dimension.10 As for the Gloss
& Sheer type, being enriched with moisturizing oils, lipsticks
under this category made the best option for dry and
chapped lips by providing a little spark on them.11 The
Cream type of lipsticks, on the other hand, was easy to
glide onto the lips, providing a smooth and long-lasting
finish with the help of an abundance of oils and butter.10
Liquid matte lipstick was a combination of the benefit
of a balm and the coverage and color payoff of a matte
lipstick.10 Matte & Frost lipstick featured concentrated
and ultra-thin pigments that delivered full coverage and
magnified shade intensity.10,11 Moreover, frost lipstick
reflected light and made exceptionally glossy impact
on lips. Satin lipstick provided full-coverage color and
satiny shine in a smooth and comfortable texture.11 Matte
lipsticks gave pure color with a smooth and even texture.10
It was contrary to sheer or gloss lipsticks which were all
about a lustrous look. High color in matte lipsticks was
brilliant at covering up pigmented and inconsistent
lips.10,11 The red shades were selected because lipstick
stains could be easily detected, and they were the most
popular shades.4,5 Seven lipstick types were applied to all
subjects. Types and compositions of seven lipsticks are
described in Table 1. Lipsticks were kept at room temperature
and out of direct sunlight in a cool and dry place to avoid
heat exposure that may decompose and break down
them over time.
Patient preparation
The patients were not allowed to use any cosmetic
products on the lips at least 10 hours beforehand. First,
dental plaque and biofilm were removed from their
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maxillary anterior teeth by using a rubber cup with finegrit polishing paste. They subsequently rinsed their mouths
with water and sipped 30 ml water to moisturize their
mouths. Next, their lips were dabbed gently with napkins
to remove residue of water from these areas. Lastly, they
were instructed to do pronunciation exercises of example
sentences which represented bilabial (/m/), and labio-dental
(/f/, /v/) sounds.
Lipstick stain evaluation criteria
There were two methods to evaluate lipstick stain in
this study:
(a) Visual method
One evaluator evaluated the lipstick staining
by using three extra-oral photographs of a posed smile.
Lipstick staining was recorded on each labial surface of
the maxillary anterior teeth. Thus, a total of 90 maxillary
anterior teeth were analyzed per group. Each maxillary
anterior tooth was given a score of 0 or 1 where 0 was
rated for the absence of a lipstick stain, and 1 for the
presence of a lipstick stain. The final score for each
patient was the sum of the scores of each individual
maxillary anterior tooth and could range from 0 to 6.
(b) Instrumental method
The spectrophotometer was used for color
measurement to collect quantitative data by using
the CIE L*a*b* (Commission International l´Eclairage)
system. The color differences of the maxillary anterior
teeth between before and after lipstick application
was calculated by the total color variation delta E (∆E)
according to the following12:
When the L* parameter represents lightness,
and a*, and b* represent green-red and blue-yellow
color components. A value of ∆E* of 3.3 is considered
as clinically noticeable.13
Vacuum-formed tray fabrication
To fabricate an individual positioning device for
spectrophotometer, thirty conventional impressions of
the entire maxillary arch were made by alginate material
(Jeltrate®; Dentsply Caulk). Study casts were fabricated
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from type III stone (Comet 3; Lafarge Prestia Co. Ltd.).
Clear soft acrylic stents (Sof-Tray®; Ultradent, inc.) for
each patient were made from the study casts. Then, the
labial tray surfaces of maxillary anterior teeth were cut
at the size of half the diameter of VITA Easyshade compact’s
tip to standardize a procedure for shade recording. The
other areas of the tray were fully scalloped to avoid any
tissue contact, as shown in figure 1.

Figure 1 Vacuum-formed tray

Lipstick application and lipstick stain measurement
methods
Extra-oral digital photographs in both frontal and
lateral views (Nikon D750 and Nikon AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2.8G) were taken in the studio at both rest and
posed smile positions at baseline. The vacuum-formed
trays were placed carefully on the maxillary arch. A digital
spectrophotometer (VITA Easyshade Compact, DEASYCS220,
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG) was used to measure
L*, a*, and b* values as baseline data. Calibration was
done according to manufacturer instruction before each
measurement. The tip of the VITA Easyshade compact
with its 6-mm diameter was positioned perpendicular to
the tooth surface and on the vacuum-formed tray to measure
at the middle third of each maxillary anterior tooth (Fig. 2).
Six labial surfaces of maxillary anterior teeth L*, a*, and b*
values were measured. Each value representation was
collected from the mean of three measured values. After
removing the tray, one layer of each lipstick type was
applied thoroughly on lips by a disposable brush applicator
in a clockwise direction starting from upper lip to lower
lip within the vermillion area, and from right to left side

of the patient in a rest position by one operator. The
applied lipstick was picked randomly and used only once
on a particular subject. A total of seven types of lipsticks
were applied on the lips. Before applying the next lipstick,
makeup remover and cotton pellets were used to clean
the lips thoroughly to prevent staining effect from previously
applied lipstick. Between each lipstick application, remnants
of the previously applied lipsticks on maxillary anterior
teeth were removed from the substrate’s surface with
fine-grit polishing paste. Then, the patients were instructed
to rinse their mouths. They were required to rest for 30
seconds, and were not allowed to speak or move their
lips while waiting. If they had any questions, they could
ask the evaluator by writing or typing. Then, the patients
pronounced /m/ sound phrase (Mali Mong Maeo Miao
Kin Mamuang Man) 10 syllables in 3 seconds, /f/, /v/ phrase
(Fueangfa Fumfai Phro Fao Fong Faep Fufong) 10 syllables
in 3 seconds, and compressed their lips for 3 seconds.
Three extra-oral photographs were taken, and the VITA
Easyshade compact was used in the same manner as
described previously to measure L*, a*, and b* values
after lipstick application (Fig. 2).

Figure 2 Lipstick stain evaluation by VITA Easyshade compact

All data were analyzed using the SPSS 22.0
program (SPSS® Inc, Chicago, IL, USA). One-way repeatedmeasures ANOVA was performed to evaluate the association
between and within subjects. Values of P ≤ 0.05 were
accepted as statistically significant.
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Gloss&Balm

Gloss&Sheer

1

2

Chanel

Chanel

Types of lipsticks Brand

Sample

Table 1 Materials used in this study

Rouge Coco
Shine

Rouge Coco
Stylo

Lip editions

138 Poppy
orange

222 Fiction

02-0560

02-0660

Bis-Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl dimer dilinoleyl dimer delinoleate, Phytosteryl
/Octyldodecyl lauroyl glutamate, Diisostearyl malate, Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate, Caphylic/Carpric triglyceride, Squalane, Isotridecyl isononanoate, Synthetic
wax, Ethylene/Proprylene Copolymer, Meadowfoam delta-lactone, Sorbitan Isosterate,
Lauryl PCA, Synthetic fluorphilogopite, Tocopheryl acetate, Parfum (Fragrance), Alumina,
PEG-8, Tocopherol, Ascobyl palmitate, Silica, Ascorbic acid, Citric acid, [+/-(May contain)
CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6), CI 15850 (Red 7 Lake), CI 15985 (Yellow 6 Lake), CI
17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow 5 Lake), CI 42090 (Blue 1 Lake), CI 45380 (Red
22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360 (Red 30 Lake), CI 75740 (Carmine), CI 77163
(Bismuth Oxychloride), CI 77491, CI 77492, CI77499 (Iron oxides), IC 77742 (Manganese
violet), CI 77891 (Titanium dioxide), Mica]

Polybutene, Octyldodecanol, Hydrogenated Coconut Oil, Diisostearyl Malate, Jojoba
Esters, Dipentaerylthrityl Tetrahydroxystearate/Tetraisostearate, Stearyl Heptanoate,
Synthetic Wax, Cera Alba (Bees Wax),Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate,
Polyethylene, Stearyl Caprylate, Ethylene/Propylene Copolymer, Synthetic Fluorphlogopite,
Disteardimonium Hectorite, Tocopheryl Acetate, Ethyhexyl Palmitate, Propylene Carbonate,
Pyrus Malus (Apple) Seed Oil, Parfum (Fragrance), Serica (Silk Powder), C20-24 Alkyl
Dimethicone, Tribehenin, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate,
Polyglycerin-3, Sorbitan Isostearate, Acacia Decurrens Flower Wax, Helianthus Annuus
(Hellianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax), Alumina, Tocopherol, Palmitoyl Tripeptide-1,
Silica, [+/- (May contain) CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6), Ci 15850 ( Red 7 Lake), CI
15985 (Yellow 6 Lake), CI 17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow 5 Lake), CI 42090 (Blue
1 Lake), CI 45380 (Red 22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360 (Red 30 Lake), CI 75470
(Carmine), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides), CI
77742 (Manganese Violet), CI 77891 (Titanium Dioxide), Mica]

Color shades Lot number Composition
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5

Matte&Frost

Liquid Matte

Cream

3

4

Types of lipsticks

Sample

Chanel

Chanel

Chanel

Brand

Rouge Allure

Rouge Allure
Ink

Rouge Coco

Lip editions

Table 1 Materials used in this study (cont.)
01-0460

99 Pirate

01-0760

152 Choquant 01-0260

462 Romy

Pentaerythrityl adipate/Caprate Caprylate/Heptandate, Hydrogenated Polyisobutene,
Octyldodecanol, Octyldodecyl Neopentanoate, Synthetic Wax, Polyglyceryl-10 Nonaisostearate, Polyglyceryl-2- Triisostearate, Hydrogenated Coconut Oil, Ethylene/Propylene
Copolymer, Disteardimonium Hectorite, Tocopheryl Acetate, Propylene Carbonate,

Hydrogenated Polyisobutene, Dimethicone, Disostearyl Malate, Polyethylene, Synthetic
Fluorphlogopite, Ethylene/propylene Copolymer, Hydrogenated Polydecene, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Dimethicone Crosspolymer, Isohexadecane, Jojoba Esters,
Disteardimonium Hectorite, Tocopheryl Acetate, Phenoxy, Ethanol, Propylene Carbonate,
PEG-8, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Talc,
Tocopherol, Potassium Alum, Parfum(fragrance), Camellia Sinensis Leaf Powder, Ascorbyl
Palmitate, Kaolin, Caesalpinia Sappan Bark Extract, Ascorbic acid, Citric acid, [+/- (May
contain CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6), Ci 15850 ( Red 7 Lake), CI 15985 (Yellow 6
Lake), CI 17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow 5 Lake), CI 42090 (Blue 1 Lake), CI 45380
(Red 22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360 (Red 30 Lake), CI 75470 (Carmine), CI
77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (Iron Oxides), CI 77742 (Manganese
Violet), CI 77891 (Titanium Dioxide), Mica]

Diisostearyl malate, Hydrogenated polydecene, C20-24 alkly dimethicone, Synthetic wax,
Octyldodecanolm VP/hexadecane copolymer, Bis-Behenyl/Isostearyl/Photosteryl dimer
dilinoleyl dimer dilinoleate, polybutene, Jojoba esters, Ethylene/Propylene copolymer,
Polymethylsilsesquioxane, Polyglycerin-3, Disteardimonium hectorite, Synthetic fluorphlogopite, Tocopheryl acetate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, propylene carbonate,
Acacia decurrens flower wax, Helianthus annuus cera seed (Helianthus annuus(sunflower)
seed wax), Alumina, PEG-8, Parfum (Fragrance), Tocopherol, Silica, Ascorbyl palmitate,
Ascorbic acid, Critric acid, [+/-(May contain) CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6), CI 15850
(Red 7 Lake), CI 15985 (Yellow 6 Lake), CI 17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow 5 Lake),
CI 42090(Blue 1 Lake), CI 45380 (Red 22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360 (Red 30
Lake), CI 75470 (Carmine), CI 77163 (Bismuth oxychloride), CI 77491,CI 77492, CI 77499
(Iron oxides), CI 77742 (Manganese violet), CI 77891 (Titanium dioxide), Mica]

Color shades Lot number Composition
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Types of lipsticks

Satin

Matte

Sample

6

7

Chanel

Chanel

Brand

Rouge Allure
Velvet

56 Rouge
Chanel

02-0860

02-0360

Color shades Lot number

Le Rouge Cray- No5 Rouge
on De Couleur

Lip editions

Table 1 Materials used in this study (cont.)

Dicaprylyl carbonate, Isononyl Isononanoate, Diisostearyl Malate, Synthetic wax,
Polymethylsilsesquioxane, Jojoba Esters, Hydrogenated Castor Oil, Ethylene/Propylene
Copolymer, Ethyhexyl Palmitate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Butyrospermum
ParkII (shea) Butter, Stearalkonium Hectorite, Tribehenin, Tocopheryl Acetate, Propylene
Carbonate,Sorbitan Isostearate, Parfum (fragrance), Dimethicone, Tocopherol, Palmitoyl
Tripeptide-1,BHT, Citric acid, [+/- (May contain CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6), Ci
15850 ( Red 7 Lake), CI 15985 (Yellow 6 Lake), CI 17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow
5 Lake), CI 42090 (Blue 1 Lake), CI 45380 (Red 22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360
(Red 30 Lake), CI 7547f0 (Carmine), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77491, CI 77492, CI
77499 (Iron Oxides), CI 77742 (Manganese Violet), CI 77891 (Titanium Dioxide), Mica]

Trimethylsiloxyphenyl Dimethicone, Isononyl Isnonanoate, Isohexadecane, Polyethylene,
Hydrogenated Polyisobutene, Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate, Octyldodecanol,
VP/Hexadecane Copolymer, Hydrogenated Styrene/ Methyl Styrene/ Indene Copolymer,
Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, BHT, [+/-(May contain) CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6),
CI 15850 (Red 7 Lake), CI 15985 (Yellow 6 Lake), CI 17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow
5 Lake), CI 42090 (Blue 1 Lake), CI 45380 (Red 22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360
(Red 30 Lake), CI 75740 (Carmine), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77491, CI 77492,
CI77499 (Iron oxides), IC 77742 (Manganese violet), CI 77891 (Titanium dioxide), Mica]

Hydrogenated Castor Oil, Parfum (Fragrance), Alumina, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet
Almond)Oil ,Hydrogenated Vegetable Oil, PEG-8, Silica, Talc, Potassium Alum, Tocopherol,
Camellia Sinensis Leaf Powder, Kaolin, Ascorbyl Palmitate, Caesalpinia Sappan Bark Extract,
Ascorbic Acid, Citric Acid, [+/- (May contain CI 12085 (Red 36), CI 15850 (Red 6), Ci 15850
( Red 7 Lake), CI 15985 (Yellow 6 Lake), CI 17200 (Red 33 Lake), CI 19140 (Yellow 5 Lake),
CI 42090 (Blue 1 Lake), CI 45380 (Red 22 Lake), CI 45410 (Red 28 Lake), CI 73360 (Red 30
Lake), CI 75470 (Carmine), CI 77163 (Bismuth Oxychloride), CI 77491, CI 77492, CI 77499
(Iron Oxides), CI 77742 (Manganese Violet), CI 77891 (Titanium Dioxide), Mica]

Composition

Results

The data were collected from 30 participants:
28 females and two males, between the ages of 23 and
69, with an average age of (± standard deviation) 33±9.4
years old. The ceramic-veneer group was categorized as
the patients receiving maxillary anterior ceramic veneers
during the period of 2015 to 2020 with an average 3.5 years
in function at the Esthetic Restorative and Implant Dentistry
Clinic, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. The

study, by visual method, found that Gloss & Balm lipstick
showed the highest frequency of lipstick staining in both
the ceramic-veneer and the natural-teeth groups, with an
average of 2.87 and 2.53 teeth per person, respectively,
whereas Matte lipstick had the lowest frequency of lipstick
staining at an average of 0.87 and 0.53 teeth per person,
respectively (Table 2).

Table 2 Mean number of frequency of lipstick staining (teeth per person) in ceramic-veneer group (n = 15) and natural-teeth group (n = 15)
Sample

Types of lipsticks

Lip editions

CV group Mean
(teeth per person)

NT group Mean
(teeth per person)

1

Gloss & Balm

Chanel Rouge Coco Stylo

2.87

2.53

2

Gloss & Sheer

Chanel Rouge Coco Shine

1.80

1.27

3

Cream

Chanel Rouge Coco

1.60

1.07

4

Liquid Matte

Chanel Rouge Allure Ink

2.33

0.93

5

Matte & Frost

Chanel Rouge Allure

1.73

1.40

6

Satin

Chanel Le Rouge Crayon De Couleur

2.07

1.00

7

Matte

Chanel Rouge Allure Velvet

0.87

0.53

The results, as shown in table 3, showed that
types of lipsticks had a statistically significant effect on
lipstick stains (P < 0.001) when a one-way repeated measures

ANOVA was performed. However, lipstick staining on the
teeth of both groups was not different in terms of statistical
significance. (P = 0.083)

Table 3 Repeated Measure ANOVA (Within-Between subjects)
Within subjects

SS

Df

MS

F

sig

Types of lipsticks

64.142

6

10.694

5.421

0.000**

Types of lipsticks X Substrates

16.124

6

2.687

1.362

0.233

Error (Substrates)

33.429

168

1.973

Between subjects

SS

Df

MS

F

sig

36.043

1

36.043

3.222

0.083

error
313.238
** P < 0.001, SS = Sum of Square, MS = Mean Square

28

11.187

Substrates

During clinical observation of lipstick stains,
locations of lipstick stains on maxillary anterior teeth of
both groups: ceramic-veneer group and natural-teeth group
randomly appeared in all anterior teeth: maxillary canines,
maxillary central incisor, and maxillary lateral incisor. KruskalWallis test was conducted to examine the differences on

location of lipstick stains. No significant difference (Chi
square = 1.00, P = 0.317, df = 1) was observed among all
maxillary anterior teeth. Middle third was the most common
area which showed lipstick stains in both groups followed
by cervical third and incisal third, respectively (Table 4).

				

Chotipanvidhayakul et al., 2022

107

Table 4 Distributions of lipstick staining
Locations
Substrate

Cervical third

Middle third

Incisal third

Total areas of lipstick staining

CV group

107

168

92

367

%

29.2

45.8

25

NT group

64

104

63

%

27.7

45

27.3

231

Figure 3 Example patterns of lipstick stains seen on ceramic-veneer group (A-C) and on natural-teeth group (D-F)

Concerning the results from spectrophotometer,
delta E (∆E) values revealed color differences before
and after lipstick application. Although a value of delta E
which was greater than 3.3 indicated perceptual color
difference, there were incidences that delta E values
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were greater than 3.3, but lipstick stain could not be
detected with naked eye. These phenomena were found
together with the decreasing of L* values. They were
recorded in three teeth from the CV group and two teeth
from the NT group on a variety of lipstick types (Table 5,6).
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Patient No.
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining

1
5.16
1
3.32
1
2.53
0
5.95
1
5.88
1
4.84
1

2
4.68
1
0.12
0
0.32
0
1.03
0
1.20
0
5.20
1

3
2.44
0
4.64
1
11.20
1
5.47
1
3.32
1
2.69
0

4
1.53
1
1.89
0
1.67
1
1.08
1
2.06
0
2.53
1

5
1.14
0
2.89
0
2.33
0
1.04
0
3.33
0
2.51
0

6
1.06
0
0.73
0
1.65
0
2.45
0
1.80
0
1.20
0

7
1.24
0
1.35
0
1.19
0
2.98
0
1.25
0
4.78
1

8
5.06
1
3.16
0
4.23
1
5.03
1
8.39
1
6.19
1

9
4.64
1
2.91
1
1.80
0
0.78
0
0.99
0
0.79
0

23

22

21

11

12

Teeth
13

Patient No.
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining
∆E
Frequency of lipstick staining

1
2.64
0
2.15
1
2.67
1
1.19
0
2.72
0
0.71
0

2
2.58
0
1.06
0
1.47
0
2.29
0
2.42
0
1.95
0

3
1.84
0
1.84
0
4.92
1
7.53
1
2.43
0
2.68
0

4
2.42
0
0.45
0
1.55
0
1.42
0
0.55
0
2.24
0

5
0.88
1
0.6
1
1.37
1
3.82
1
2.49
0
4.15
0

6
3.86
1
4.55
1
2.37
1
2.56
1
3.02
0
3.31
0

7
2.16
0
2.85
0
2.94
0
1.58
0
1.34
0
1.84
0

8
6.04
1
4.47
1
2.06
0
3.32
1
3.93
1
6.08
1

9
11.59
1
6.75
1
2.62
0
0.99
0
1.23
0
0.95
0

Table 6 Example table of delta E values (∆E) and frequency of lipstick staining of Matte & Frost lipstick of natural-teeth group

23

22

21

11

12

Teeth
13

Table 5 Example table of delta E values (∆E) and frequency of lipstick staining of Liquid matte lipstick of ceramic-veneer group

10
2.00
0
2.47
0
1.04
0
2.18
0
0.89
0
2.53
0

10
2.36
0
2.33
1
1.85
1
2.74
1
1.99
0
2.32
1

11
1.82
0
2.22
0
1.62
1
1.13
1
2.23
0
2.60
0

11
3.41
1
4.83
1
3.22
0
2.14
0
2.02
0
4.48
1

12
2.66
0
1.22
0
1.65
0
2.26
0
2.35
0
0.75
0

12
2.38
0
2.83
0
3.39
1
4.36
1
1.64
0
1.82
0

13
1.03
0
1.79
0
1.43
0
0.99
0
0.29
1
0.83
0

13
2.53
0
2.08
0
0.59
0
0.85
0
2.60
1
2.28
1

14
2.08
0
1.55
0
0.63
0
1.19
0
0.45
0
0.38
0

14
1.33
1
1.68
0
1.54
0
2.34
0
2.53
0
1.37
0

15
1.75
0
1.82
0
0.79
0
2.91
0
1.70
0
1.84
0

15
2.22
0
1.49
0
2.34
0
1.80
0
1.20
0
0.57
0

Table 5 shows example of discrepancy between
delta E values and frequency of lipstick staining in the
ceramic-veneer group. It revealed delta E value of 3.33 on
maxillary left lateral incisor (22) of patient no.5. However,
lipstick staining could not be seen with the naked eye (Fig. 4).
Apart from this, it was found that more than 50 % of lipstick
stains did appear on the cervical third and the incisal
third in both groups, yet the spectrophotometer could
only detect the stains on the middle third area (Table 4).

Discussion

Based on our findings, regarding substrates, there
was no statistically significant difference between the CV
group and the NT group (Table 3, P = 0.083). Therefore, the
first null hypothesis that lipstick stains among seven types
of lipsticks on the maxillary anterior ceramic veneers would
not differ from those of natural teeth has been accepted.
However, the types of lipsticks had a statistically significant
effect on lipstick stains in both groups (Table 3, P < 0.001).
This study rejects the second hypothesis. The highest
frequency of lipstick staining was observed in Gloss & Balm,
while the lowest frequency of lipstick staining was observed
in Matte lipstick.
Residual compositions in lipstick such as oils, about
40-50 % (by weight), and a mixture of waxes, approximately
20 %14, might leave deposit on the substrate’s surface.
The morphological change of surface decreased reflected
light, resulting in a change in brightness or L* parameter.15
The spectrophotometer allowed us to determine indistinguishable changes for human eyes. This accounts for the
situation when ∆E values were more than 3.3, but lipstick
staining did not appear on those areas (Table 5,6) (Fig. 4).

Figure 4 Example figure of undetected lipstick stain on ceramic
veneers with ∆E greater than 3.3
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Gloss & balm lipstick consists of four solvents
in its ingredients: octyldodecanol, stearyl heptanoate,
ethylhexyl palmitate, and propylene carbonate. Stearyl
Heptanoate is an interesting component since it is the only
solvent that could melt on skin between the temperature
of 23-27°C.16 It may spread to lips and teeth leaving stains.
The study also found that Matte lipstick exhibited the
least frequency of lipstick staining in both groups.
Several compositions are added with attempts to
limit transferring and to provide longer wear, for example,
a cosmetical metal salt of stearic acid, aluminum starch
octenylsuccinate, an oil, a structuring agent, etc. Compositions
which form a film after application exhibit such properties.
Besides, the use of an oil-soluble, film-forming polymer
that is compatible with the oil or wax phase also provides
long lasting color with reduced transfer properties. The
oil-soluble, film-forming polymer such as homo- and copolymers of vinylpyrrolidone (VP) and polyvinylpyrrodine
(PVP), trimethylsiloxysilicate, polymethylsilsesquioxane,
silicone acrylates, and acrylates copolymer forms a film
after application to the lips.17 Kanji et al. described that
one composition consisting of at least one polymethylsilsesquioxane film former exhibited effectiveness in
providing long-wear and water resistance.18 Matte lipstick
contains polymethylsilsesquioxane that improves adhesion
of pigments to the skin providing wash-off resistance.
Apart from adherence to skin, the oil-soluble film-forming
polymer gives a matte look to the skin. Aluminum starch
octenylsuccinate found in Matte lipstick could entrap
relatively large amounts of oil and reduce the amount of
free oil that causes migration or spreading. As previously
mentioned, Matte lipstick presented the least frequency
of lipstick staining in both the CV and the NT groups which
could be due to its compositions.
Interestingly, it has been reported that the surface energy of skin varied with increasing age.6 Because
of its variations, lipsticks could attach to skin surfaces
differently. Concerning substrates, large contact angle of
water is found on human’s enamel (70°±2°)19 compared
to IPS e.max (45.80 °±0.56°)20 This aspect might influence
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lipstick spreading on ceramic veneers to be greater than
that seen on natural teeth. Although the outcome of the
study indicated that lipstick stains of both groups showed
no statistically significant differences, the trend showed that
those receiving maxillary anterior ceramic veneers tended
to have a higher frequency of lipstick staining on their
teeth, compared to the natural teeth subjects (Table 2).
Restoring with ceramic veneers frequently involves
adjusting position, shape, color, teeth alignment, and level
to patients’ original teeth under their familiarity with perioral
muscle movement. This may cause the patients to come
across the differences when they apply lipsticks, before and
after receiving the treatment.21 Furthermore, the texture of
ceramic veneers is unlike that of natural teeth. The stronger
surface texture of ceramic veneers may catch lipstick stain
greater than the natural teeth. In general, chair-side adjustment
of ceramic veneers involves selective grinding and finishing
or polishing procedures with several polishing systems.
These procedures could lead to the removal of the surface
glaze and expose of unglazed rough ceramic surface. Ceramic
underneath glaze layer is prone to staining and discoloration
because it is much rougher than the glazed ceramic surface.22
Moreover, the major concern of glazing is that it could
deteriorate during function over time.23 Exposure times
at several salivary pH levels are likely to affect ion release
as well as surface changes.24 This might increase the possibilities
that the surfaces of the ceramic veneers would capture
more lipstick stains compared to those of the natural
teeth. According to this study, it was observed that old
ceramic veneers with certain damages to the glazed
surface were more susceptible to lipstick staining. Since
glaze plays a major role in color stability of IPS e.max
press restoration because it is stain-resistant 25, old ceramic
veneers are susceptible to staining over time due to loss
of glazed surface. It might increase the possibility of lipstick
staining on exposure of unglazed ceramic. In addition,
the inferior ability of unglazed surface to reflect the light
could be the explanation for the change of delta E values.15
The amount of reflected light is reduced because of rough
ceramic surface underneath the glazed layer. Due to the

small sample size, the correlation between the color
differences and the change in surface could not be entirely
established. To make further investigations more insightful,
a study on color changes in relation to the loss of glazed
surface is recommended.
The role of lips in expressing emotion or smiling
can also enhance an individual’s beauty. Therefore, smiling
was chosen as one of the movements in this study. Smiling
was formed by multi-muscular function, not just the lips,
but also the perioral muscles.26 When the patient is asked
to smile, the upper lip is raised by the action of the levator
labii superioris and zygomaticus major muscles27, which
could leave lipstick stains on the upper anterior teeth.
Ackermen et al. classified two types of a smile: the posed
or social smile, and the emotional smile. The social smile
was a reproducible smile, while the emotional smile varied
depending on an emotional display. Thus the social or
posed smile was focused on this study because it is
repeatable over time.28 Moreover, the muscle’s ability to
produce a smile is age-associated change. The study of
Desai et al. concluded that the muscles’ ability to create
a smile decreased with increasing age. Furthermore, there
is a decrease of 1.5 to 2 mm in maxillary incisor display
during smile with increasing age.29 Therefore, lipstick
staining patterns may also change due to aging.
Lips are parts of the pronunciation mechanisms
and facial expressions. Labiodental consonant (/f/) and
bilabial sound (/m/) were selected in this study to simulate
a speaking situation in daily life related to lips, teeth, vocal
cords, and other factors. The static position is typically
carried out following the utterance of the letter ‘m’ when
the lips are slightly parted and the teeth are out of occlusion
with the perioral muscles relatively relaxed.30 /f/ sound
is achieved by bringing a lower lip against the upper anterior
teeth. The incisal edges of the maxillary anterior teeth
should lightly contact the lower lip (vermilion border)
in the right pronunciation. This sound relates directly to
the positioning of the maxillary incisal edges. Since the
place of articulation as well as the manner of articulation
of Thai /m/ and /f/ and English /m/, /f/, and /v/ are the
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same, regardless of the English /v/ to which Thai has no
equivalent sound, differences in either Thai or English
pronunciation should not be evident.31
As previously stated, the middle third was the
most common area where lipstick stains were found in
both groups, followed by the cervical third and the incisal
third, respectively. Moreover, relationship between maxillary
anterior teeth and lower lip might influence locations of
lipstick stains. Dong et al. divided the relationship between
maxillary anterior teeth and lower lip into three categories:
slightly covered, touching, and not touching.32 It is, therefore,
possible that lower lips could transfer a lipstick stain to
the maxillary anterior teeth at the incisal third, especially
in the patients under the “slightly covered” and “touching
categories”.
There may be some possible limitations in this
study. The results from this study might not reflect totally
actual conditions. The situation of patients wearing lipstick
and doing daily activities/ routines: smiling or speaking,
was only a simulation. In this study, lipsticks were applied
only one layer by a disposable brush applicator to control
the amount of lipsticks. Therefore, this method may not
represent daily lipstick application which may differ in
method and style among individuals. The amount of
lipstick and application method varies depending on
types of lipsticks, purpose of use, or wearer’s. The lipstick
stains were evaluated in the maxillary anterior ceramic
veneers, which were fabricated from one ceramic system
(IPS e.max, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). The
pattern of lipstick stains may be different depending on
the types of ceramic materials. This study was performed
with one brand of lipstick (Chanel, France), therefore, the
results might not represent other lipstick brands in the
market. Different results might have been obtained with
different lipstick brands and other ceramic systems. Further
studies addressing these limitations are recommended,
including more lipstick brands and various types of
restorative materials or treatment options, such as dental
crowns and resin composite filling. The other suggestion
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is to study the whole process of ceramic veneers procedure: before and after veneer placement, to minimize
confounding factors; for example, muscles related to facial
expression, speaking, smiling, and the skeletal pattern.
Some possible variables might also influence the accuracy
of the test spectrophotometer. Therefore, distracting factors
should be eliminated, for example, scattered background
from adjacent teeth or condition of atmospheric light.
In addition, smaller diameter of spectrophotometer may
be used and lipstick staining could be measured in an
overlapping action to cover the entire labial surface.
Furthermore, it would be helpful to include multiple
investigators in the study.

Conclusion
Based on our findings, there is no statistically
significant difference between staining of the ceramic
veneer and the natural teeth groups (P = 0.083). Therefore,
the first null hypothesis that the lipstick stains among
seven types of lipsticks on the maxillary anterior ceramic
veneers would not differ from natural teeth has been
accepted. However, the types of lipsticks affect lipstick
stains in both groups of substrates (P < 0.001). This study
rejects the second hypothesis. The highest frequency of
lipstick staining is observed when using Gloss & Balm,
while the lowest frequency of lipstick staining is observed
in Matte lipstick.
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึกึ ษาความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุเรซิินคอม
โพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง 3 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ เททริิกเอนเซอแรมบััลค์์ฟิลิ ล์์ ฟิิลเทควัันบััลค์์ฟิลิ ล์์ และโซนิิคฟิิลล์์ทูู เปรีียบเทีียบ
กัับกลุ่่�มควบคุุมคืือวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม 1 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ ฟิิลเทคแซด350เอกซ์์ทีี และศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง 3 ตััวแปร
ทดสอบโดยเตรีียมชิ้้น� งานรููปทรงกระบอก ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 7 มิิลลิิเมตร สููง 4 มิิลลิิเมตร กลุ่่�มละ 5 ชิ้้น� งาน โดยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงจะทำำ�การฉายแสงเพีียงครั้้ง� เดีียวที่่�ความหนา 4 มิิลลิิเมตร ส่่วนวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมจะทำำ�การ
ฉายแสงทีีละชั้้�น ชั้้�นละ 2 มิิลลิิเมตร ตามที่่�บริิษััทผู้้�ผลิิตแนะนำำ� วััดความโปร่่งแสงจากค่่าทรานซ์์ลููเซนซีีพารามิิเตอร์์ วััดปริิมาณการเกิิด
พอลิิเมอร์์ด้ว้ ยเครื่่�องฟููเรีียร์ท์ รานฟอร์์มอิินฟราเรด สเปกโทรสโกปีี และวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางสถิิติด้ิ ว้ ย
การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว การเปรีียบเทีียบเชิิงพหุุคููณชนิิดทููคีีย์์ และการทดสอบสหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สััน โดยกำำ�หนดระดัับ
นััยสำ�ำ คััญที่่�ร้้อยละ 95 ผลการศึกึ ษาพบว่่า ชนิิดกลุ่่�มตััวอย่่างส่่งผลต่่อความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ของวััสดุุ อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05) โดยพบว่่าวััสดุุกลุ่่�มเททริิกเอนเซอแรมบััลค์์ฟิิลล์์ มีีความโปร่่งแสงมากที่่�สุุด (2.69 ± 0.51)
และมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์มากที่่�สุุดอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (ร้้อยละ 65.13 ± 3.97) เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์
ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงกลุ่่�มอื่่น� แต่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุมอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (ร้้อยละ 57.62 ± 2.54) วััสดุุกลุ่่�มโซนิิคฟิิลล์์ทูมีู ี
ความโปร่่งแสงน้้อยที่่�สุุดอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (1.11 ± 0.11) เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง
กลุ่่�มอื่่�น แต่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุมอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (0.92 ± 0.17) และมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์น้้อยที่่�สุุด (ร้้อยละ 47.54
± 5.14) พบว่่ามีีเพีียงกลุ่่�มเททริิกเอนเซอแรมบััลค์์ฟิิลล์์ ที่่�มีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับได้้ที่่� 4 มิิลลิิเมตร (อััตราส่่วนความแข็็งผิิว
ระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วัสั ดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุมากกว่่า 0.8) พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความ
แข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง 3 ผลิิตภััณฑ์์ (p<0.05) จากผลการศึึกษาจึึงสรุุปได้้ว่่า
วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงที่่�ทึึบแสงเพิ่่�มขึ้้�นจะมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ที่่�ต่ำำ��ลงที่่�ระดัับ 4 มิิลลิิเมตร จาก
งานวิิจััยนี้้�พบว่่ามีีเพีียงกลุ่่�มเททริิกเอนเซอแรมบััลค์์ฟิิลล์์ ที่่�มีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับได้้ที่่� 4 มิิลลิิเมตร
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป, ความโปร่่งแสง, ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์, วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีคี วามหนืืดสููง
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Abstract

The objective of this study was to evaluate the translucency, degree of conversion and microhardness of
three high viscosity bulk-fill resin composites (Tetric® N-Ceram Bulk Fill, Filtek™ One Bulk Fill and SonicFill™2) in
comparison to conventional resin composite (Filtek™ Z350XT) as the control group. The correlations between three
variables were analyzed. Five cylindrical specimens (7 mm diameter and 4 mm height) were fabricated for each material
(n=5). The high viscosity bulk-fill resin composites were polymerized at 4 mm thickness and the conventional resin
composite was polymerized at each 2 mm thickness followed the manufacturer’s recommendations. Translucency
was evaluated by translucency parameter. Degree of conversion was determined using Fourier transform infrared
spectroscopy and microhardness was measured by a Knoop microhardness tester. Data were analyzed using one-way
ANOVA, Tukey HSD test and Pearson’s correlation at confidential level of 95 %. Translucency, degree of conversion
and microhardness were significantly different among the groups (p<0.05). Tetric® N-Ceram Bulk Fill exhibited the
highest translucency (2.69 ± 0.51) and significantly highest degree of conversion (65.13 ± 3.97 %) compared to other
high viscosity bulk-fill resin composites but not significantly different from the control group (57.62 ± 2.54 %). SonicFill™2
exhibited significantly lowest translucency (1.11 ± 0.11) compared to other high viscosity bulk-fill resin composites
but not significantly different from the control group (0.92 ± 0.17) and lowest degree of conversion (47.54 ± 5.14 %).
Only Tetric® N-Ceram Bulk Fill showed acceptable depth of cure (bottom-to-top microhardness ratio>0.8) at 4 mm.
Translucency, degree of conversion and microhardness of three high viscosity bulk-fill resin composites were correlated
(p<0.05). From the results of this study, more opaque high viscosity bulk-fill resin composites demonstrated lower
degree of conversion at 4 mm depth. Tetric® N-Ceram Bulk Fill was the only bulk-fill resin composite which had
acceptable depth of cure at 4 mm.
Keywords: Knoop microhardness, Translucency, Degree of conversion, High viscosity bulk-fill resin composites
Received Date: Mar 26, 2021
doi: 10.14456/jdat.2022.13

Revised Date: Apr 26, 2021

Accepted Date: Jul 5, 2021

ติิดต่่อเกี่่�ยวกัับบทความ:
นภสร พรพิิทักั ษ์์สุขุ ภาควิิชาทัันตกรรมหััตถการ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย 34 ถ.อัังรีีดูนัู งั ต์์ แขวงวัังใหม่่ ปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศััพท์์ 02-218-8795 โทรศััพท์์มืือถืือ 089-118-4711 อีีเมล napasorn1212@gmail.com
Correspondence to :
Napasorn Pornpithaksuk, Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, 34 Henri-Dunant Road,
Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand. Tel: 02-218-8795, 089-118-4711 Email: napasorn1212@gmail.com

บทนำ�
ในปััจจุุบันั การบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุสีเี หมืือนฟัันเป็็นที่่�นิิยม
อย่่างกว้้างขวาง วััสดุุเรซิินคอมโพสิิต (resin composite) ได้้รัับ
ความนิิยมในการนำำ�มาใช้้บูรู ณะฟัันหลัังเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจากมีีสีสี วยงาม
เหมืือนฟััน สามารถเตรีียมโพรงฟัันด้้วยวิิธีที่่�ี อนุุรักั ษ์์เนื้้�อฟัันได้้เมื่่อ� มีี
การใช้้งานร่่วมกัับสารยึึดติิด (bonding agent) จะช่่วยให้้วัสั ดุุเกิิด
การยึึดติิดกัับฟัันและช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแรงให้้กัับโครงสร้้างฟััน

		

ที่่�เหลืืออยู่่�ได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีการพััฒนาส่่วนประกอบต่่าง ๆ จน
วััสดุุมีคี วามแข็็งแรงมากขึ้้น� สามารถใช้้บูรู ณะฟัันหลัังในโพรงฟัันที่่�
มีีขนาดใหญ่่ ในบริิเวณที่่�รัับแรง หรืือใช้้บูรู ณะในฟัันที่่�มีีการสููญเสีีย
ปุ่่�มฟัันได้้ โดยมีีการศึึกษาที่่�สนัับสนุุนความสำำ�เร็็จของการใช้้วััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิตในการบููรณะในโพรงฟัันชนิิดคลาส 1 และ 2 ใน
ระยะยาว1
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อย่่างไรก็็ตามการใช้้วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตบููรณะฟัันให้้
ประสบความสำำ�เร็็จนั้้น� จำำ�เป็็นต้้องอาศััยขั้้น� ตอนการทำำ�งานที่่�ซัับซ้้อน
เช่่น การป้้องกัันความชื้้น� ไม่่ให้้เข้้ามาปนเปื้้อ� นในโพรงฟัันขณะบููรณะ
การบููรณะทีีละชั้้�น (incremental technique) โดยแต่่ละชั้้�นไม่่
ควรมีีความหนาเกิิน 2 มิิลลิิเมตรเพื่่�อให้้สามารถฉายแสงได้้ทั่่�วถึึง2
และทำำ�ให้้ปฏิิกิริิ ยา
ิ การบ่่มตััวของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตหรืือปฏิิกิริิ ยา
ิ
พอลิิเมอร์์ไรเซชั่่�น (polymerization) เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างสมบููรณ์์ ซึ่่�ง
จะส่่งผลให้้คุณ
ุ สมบััติโิ ดยรวมของวััสดุุดีขึ้้ี น� นอกจากนี้้บ� างการศึกึ ษา
ยัังเชื่่�อว่่าการบููรณะทีีละชั้้�นเป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีีที่่�ช่่วยลดความเครีียดที่่�
เกิิดขึ้้�นจากการหดตััวของวััสดุุภายหลัังปฏิิกิิริิยาพอลิิเมอไรเซชั่่�น
(polymerization shrinkage stress) และลดการบิิดเบี้้�ยวของปุ่่�มฟััน
(cuspal deflection) ที่่�เกิิดขึ้้น� ภายหลัังปฏิิกิริิ ยาก่
ิ อ่ ตััวของวััสดุุได้้3,4
ซึ่่ง� ขั้้น� ตอนการบููรณะทีีละชั้้น� นั้้�นทำำ�ให้้สิ้้น� เปลืืองเวลาทั้้�งในขั้้น� ตอน
การบููรณะและการฉายแสง อีีกทั้้�งยัังเสี่่�ยงต่่อการเกิิดความผิิดพลาด
ระหว่่างการบููรณะฟัันแต่่ละชั้้น� ได้้แก่่ การเกิิดฟองอากาศ (voids)
หรืือการปนเปื้้�อน (contamination) ระหว่่างชั้้�นเรซิินคอมโพสิิต
ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อคุุณสมบััติิของวััสดุุในระยะยาวได้้
เรซิินคอมโพสิิตจึึงเป็็นวััสดุุที่่�ถููกพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่อ� ตอบสนองการใช้้งานของทัันตแพทย์์ วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิลิ ล์์ (Bulk-fill resin composite) ได้้ถูกู คิิดค้้นเพื่่อ� ให้้สามารถ
ใช้้งานได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้น� โดยสามารถบููรณะเป็็นชั้้น� เดีียวด้้วยความหนา
ที่่�มากขึ้้�นถึึง 4-5 มิิลลิิเมตร5 จึึงช่่วยประหยััดเวลาในการบููรณะ
และลดความผิิดพลาดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� ระหว่่างขั้้น� ตอนการบููรณะได้้
นอกจากนี้้�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตยัังแนะนำำ�ว่่าสามารถลดความเครีียดที่่�เกิิด
จากการหดตััวภายหลัังปฏิิกิริิ ยาพ
ิ อลิิเมอไรเซชั่่�นและการบิิดเบี้้�ยว
6
ของปุ่่�มฟัันที่่�เกิิดขึ้้�นอีีกด้้วย
การปรัับปรุุงองค์์ประกอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิิลล์์ด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััว
(depth of cure) ของวััสดุุเพิ่่�มขึ้้น� ส่่งผลให้้วัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิลิ ล์์มีคี วามโปร่่งแสง (translucency) ที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละ
ผลิิตภััณฑ์์ และมีีความโปร่่งแสงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม7,8 จึึงเป็็นข้้อจำำ�กััดในการใช้้งานในบริิเวณ
ที่่�ต้้องการความสวยงาม ปััจจุุบัันมีีการคิิดค้้นและผลิิตวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์ที่่�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตอ้้างว่่ามีคี วามโปร่่งแสงลดลง
จึึงมีีความสวยงามและโปร่่งแสงใกล้้เคีียงกัับวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ดั้้ง� เดิิม โดยที่่�ยัังมีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�มากถึึง 5 มิิลลิิเมตร
ความโปร่่งแสงของวััสดุุ เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อป
ริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ (degree of conversion) และระดัับ

ความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อคุุณสมบััติิ
ทางกายภาพ คุุณสมบััติเิ ชิิงกล คุุณสมบััติทิ างชีีวภาพ และอายุุการ
ใช้้งานของวััสดุุ9,10 โดยวััสดุุที่่�มีคี วามโปร่่งแสงมากจะเกิิดการส่่องผ่่าน
ของแสงที่่�มาก จึึงมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และระดัับความลึึก
ในการบ่่มตััวที่่�มาก11 จึึงเป็็นที่่�น่่าสนใจว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์
ฟิิลล์์ที่่�ถูกู ปรัับปรุุงให้้มีคี วามโปร่่งแสงที่่�ลดลง จะมีีปริิมาณการเกิิด
พอลิิเมอร์์ และระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�แตกต่่างไปจากวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์ตััวอื่่�น ๆ และวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ดั้้�งเดิิมหรืือไม่่
	ปััจจุุบันั มีีการศึกึ ษามากมายเกี่่�ยวกัับปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
และระดัับความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์
โดยพบว่่าวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์จะมีีปริิมาณการเกิิด
พอลิิเมอร์์และระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�หลากหลายและแตกต่่างกััน
ไปในแต่่ละผลิิตภััณฑ์12,13,14
์
มีีการศึึกษาที่่�พบว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์ มีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 71.3-86.1
โดยมีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับได้้ทางคลิินิิกที่่�ระดัับ
4 มิิลลิิเมตร15 ในขณะที่่�บางการศึึกษาพบว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิลิ ล์์ มีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์อยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 41.26-69.86
โดยบางผลิิตภััณฑ์์จะมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ที่่�ยอมรัับได้้ทาง
คลิินิกิ ที่่�ระดัับต่ำำ�� กว่่า 4 มิิลลิิเมตร16 อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และระดัับความลึึกในการ
บ่่มตััวโดยดููจากค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงที่่�บริิษััทผู้้�ผลิิตอ้้างว่่ามีีการ
ปรัับปรุุงความโปร่่งแสงให้้ใกล้้เคีียงกัับวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ดั้้ง� เดิิมยัังมีีอยู่่�จำำ�กััด จึึงเป็็นที่่�มาของการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� โดยมีีสมมติิฐาน
ของงานวิิจััย ได้้แก่่ วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีี
ความหนืืดสููง มีีความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความ
แข็็งผิิวระดัับจุุลภาค ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ และ
ไม่่พบความสััมพัันธ์์ทางสถิิติิระหว่่าง 3 ตััวแปร

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำ�เนินการวิจัย
	วััสดุุที่่�ใช้้ในการทดสอบประกอบด้้วยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงทั้้�งหมด 3 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ กลุ่่�ม
Tetric® N-Ceram Bulk Fill กลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill กลุ่่�ม
SonicFill™2 และวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม 1 ผลิิตภััณฑ์ไ์ ด้้แก่่
กลุ่่�ม Filtek™ Z350XT (แสดงในตารางที่่�1) รวมมีีชิ้้�นงานทั้้�งหมด
4 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 5 ชิ้้�นงาน (n=5)
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7132970

N962809

FiltekTM Z350XT
(3M ESPE, St Paul,
MN, USA)

A3B

A3

A3

Filtek™ One Bulk Fill NA36641
(3M ESPE, St Paul,
MN, USA)

SonicFill™ 2
(Kerr; Orange, CA,
USA)

IVA

Lot no. Shade

Tetric® N-Ceram Bulk Y02738
Fill
(Ivoclar Vivadent;
Schaan,
Liechtenstein)

Material

Filler

Nanofill Non-agglomerated/non-aggregated silica filler
(20nm), Non-agglomerated/non-aggregated
zirconia filler (4-11nm), Aggregated zirconia/silica
cluster filler (20nm silica and 4-11nm zirconia
particles)

Nanofill Zirconium oxide, silica oxide particle

Nanofill Non-agglomerated/non-aggregated silica filler
(20nm), Non-agglomerated/non-aggregated
zirconia filler (4-11nm), Aggregated zirconia/silica
cluster filler (20nm silica and 4-11nm zirconia
particles), Agglomerated ytterbium trifluoride
filler (100 nm)

Nano- Barium aluminium silicate glass (0.4 μm and
hybrid 0.7 μm), Ytterbium trifluoride (200 nm),
Spherical mixed oxide (160 nm)

Type

ตารางที่่� 1 ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ใช้้การศึึกษา
Table 1 Description of materials used in this study
Filler content
(%wt/%vol)

Bis-GMA, UDMA,
TEGDMA, and
Bis-EMA

Bis-GMA,
TEG-DMA,
Bis-EMA

AFM (dynamic
stress-relieving
monomer), AUDMA, UDMA and
1, 12dodecane-DMA

78.5/ 63.3

81.3/ unreported

76.5/58.5

Dimethacry-lates
62.5 (17%
(Bis-GMA, Bis-EMA, prepolymerized)
UDMA)
/61

Resin matrix
- 20 sec (output
≥ 500 mW/cm2)
- 10 sec (output
≥ 1000 mW/cm2)

Light curing protocol

2 mm

5 mm

- 20 sec (output
400-1000mW/cm2)
- 10 sec (output
1000-2000mW/cm2)

- 20 sec (output
≥ 650 mW/ cm2)
- 10 sec (output
≥ 1000 mW/cm2)

4 mm (Class I) - 40 sec (output
550-1000mW/cm2)
- 20 sec (output
1000-2000mW/cm2)

4 mm

Maximum
thickness

เตรีียมชิ้้น� งานโดยใช้้แม่่พิมิ พ์์แบบอะคริิลิกิ รููปทรงกระบอก
ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 7 มิิลลิิเมตร สููง 4 มิิลลิิเมตร วางลงบน
แผ่่นแก้้ว จากนั้้�นใส่่วััสดุุแต่่ละกลุ่่�มลงในแม่่พิิมพ์์ โดยจะใส่่วััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงเป็็นชั้้�นเดีียว
ให้้เต็็ม กำำ�จััดวััสดุุส่่วนเกิินออกโดยปิิดทัับด้้วยแผ่่นแก้้วความหนา
1 มิิลลิิเมตร ทำำ�การฉายแสงที่่�ด้้านบนชิ้้�นงานด้้วยเครื่่�องฉายแสง
(Light curing unit; Bluephase N®, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)
เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 10 มิิลลิิเมตร ที่่�ความเข้้มแสง 1,200 มิิลลิิวััตต์์
ต่่อตารางเซนติิเมตร เป็็นเวลา 20 วิินาทีี โดยวางให้้ปลายหน้้าตััด
เครื่่อ� งฉายแสงตั้้ง� ฉากกัับชิ้้น� งานและชิิดบนแผ่่นแก้้ว ส่่วนวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมจะใส่่วัสั ดุุทีลี ะชั้้น� ชั้้น� ละ 2 มิิลลิิเมตร โดยจะ
ทำำ�การกำำ�หนดจุุดความสููง 2 มิิลลิิเมตรไว้้ในแม่่พิิมพ์์แบบ ปิิดทัับ
ด้้านบนของแม่่พิมิ พ์์แบบด้้วยแผ่่นแก้้วความหนา 1 มิิลลิิเมตร แล้้ว
ทำำ�การฉายแสงวััสดุุทีีละชั้้�นด้้วยเครื่่�องฉายแสง ที่่�ความเข้้มแสง
1,200 มิิลลิิวัตั ต์์ต่อ่ ตารางเซนติิเมตร เป็็นเวลา 20 วิินาทีี ทำำ�การวััด
ความเข้้มแสงโดยเครื่อ�่ งวััดความเข้้มแสง (100, Optilux, Kerr, USA)
ทุุกครึ่่ง� ชั่่�วโมงระหว่่างการเตรีียมชิ้้น� งาน ดัันชิ้้น� งานออกจากแม่่แบบ
ด้้วยนิ้้�วมืือและทำำ�สััญลัักษณ์์ที่่�ด้า้ นบนของวััสดุุ จะได้้ชิ้้น� งานทั้้�งหมด
จำำ�นวน 20 ชิ้้น� งาน เก็็บในภาชนะควบคุุมความชื้้น� สำำ�หรัับเก็็บชิ้้น� งาน
(Dessicator) ในสภาวะมืืด ที่่�อุุณหภููมิิ 37 ± 1 องศาเซลเซีียส เป็็น
เวลา 24 ชั่่�วโมง ก่่อนนำำ�ไปวิิเคราะห์์ความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิด
พอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุ
การวััดความโปร่่งแสง
	วััดค่่าสีีของแต่่ละวััสดุุที่่�มีีความหนา 4 มิิลลิิเมตร
โดยอ้้างอิิงจากระบบสีี CIELAB แหล่่งกำำ�เนิิดแสงมาตรฐาน D65
บนพื้้�นหลัังขาว (L*=99.5, a*=-0.14, b*=-0.09) และดำำ� (L*=1.38,
a*=0.00, b*=0.06) ด้้วยเครื่อ�่ งวััดและเทีียบสีี (Spectrophotometer;
Ultrascan Pro, Hunter Lab, USA) ที่่�รููรัับแสง 4 มิิลลิิเมตร โดย
ก่่อนการวััดค่่าสีจี ะทำำ�การตรวจสอบความเที่่�ยงตรงของเครื่่อ� งด้้วยบ
ล็็อกมาตรฐานสีีขาวและดำำ�ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษัทั ผู้้�ผลิิต จากนั้้�น
ทำำ�การวััดค่่าสีีชิ้้�นงานละ 3 ครั้้�ง แล้้วนำำ�ค่่าเฉลี่่�ยมาคำำ�นวณหาดััช
นีีความโปร่่งแสง (Translucency parameter: TP) จากสมการ
TP = [(L*w - L*B)2 +(a*w - a*B)2 +(b*w - b*B)2 ]1/2
โดย L* ใช้้กำ�ำ หนดค่่าความสว่่าง เมื่่อ� L = 0 คืือสีีดำ�ำ L = 100
คืือสีีขาว a* ใช้้กำ�ำ หนดสีีแดง หรืือสีีเขีียว เมื่่อ� +a* คืือสีีแดง - a* คืือ
สีีเขีียว b* ใช้้กำ�ำ หนดสีีเหลืือง หรืือสีีน้ำ��ำ เงิิน เมื่่อ� + b* คืือสีีเหลืือง - b*
คืือสีีน้ำำ��เงิิน W คืือค่่าสีีของวััสดุุที่่�ได้้จากพื้้�นหลัังสีีขาว และ B คืือ
ค่่าสีีของวััสดุุที่่�ได้้จากพื้้�นหลัังสีีดำำ�17
การวััดปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
	วััดปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์บริิเวณด้้านใต้้วัสั ดุุที่่�มีคี วาม
หนา 4 มิิลลิิเมตร ด้้วยเครื่่�องฟููเรีียร์์ทรานฟอร์์มอิินฟราเรดสเปก

โตรมิิเตอร์์ (Fourier Transform Infrared Spectrometer – FTIRATR; Model Spectrum 1, Perkin Elmer USA) ในช่่วงสเปกตรััม
400-4,000 cm-1 บัันทึึก 64 สแกนที่่�ความละเอีียด 4 cm-1 ทำำ�การ
วััดค่่าสเปกตรััมของพัันธะคู่่�ของคาร์์บอนในวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
แต่่ละกลุ่่�มก่่อนและหลัังฉายแสง แล้้วนำำ�มาคำำ�นวณหาร้้อยละของ
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ (%DC) จากสมการ
%DC = 1 - cured(1638 cm-1/internal standard) × 100
uncured(1638 cm-1/internal standard)
เมื่่อ� cured คืือ ความสููงของยอดกราฟในวััสดุุหลัังฉายแสง
และ uncured คืือ ความสููงของยอดกราฟในวััสดุุก่่อนฉายแสงที่่�
ค่่าเสปกตรััม 1638 cm-1 ซึ่่ง� เป็็นเสปกตรััมของพัันธะคู่่�ของคาร์์บอน
แบบอะลิิฟาติกิ (aliphatic C=C) และ internal standard คืือความสููง
ของยอดกราฟ ที่่�ค่่าเสปกตรััม 1608 cm-1 ซึ่่�งเป็็นเสปกตรััมของ
พัันธะคู่่�ของคาร์์บอนแบบอะโรมาติิก (aromatic C=C)18,19 ส่่วน
กลุ่่�มที่่�มีีเรซิินเมทริิกซ์์ชนิิด UDMA (UDMA-based resin system)
จะใช้้ความสููงของยอดกราฟ ที่่�ค่่าเสปกตรััม 1600 cm-1 ได้้แก่่ กลุ่่�ม
Filtek™ One Bulk Fill20
การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
	วััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป บริิเวณใต้้วัสั ดุุและ
บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุ ด้้วยเครื่่�องทดสอบความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
(Micro hardness tester; FM810, FUTURE-TECH, Japan) โดย
ใช้้หัวั กดเพชรนููป (Knoop diamond) ให้้แรงคงที่่� 10 กรััม เป็็นเวลา
20 วิินาทีี12 กดลงบนวััสดุุทั้้�งบริิเวณพื้้�นผิิวและบริิเวณใต้้วััสดุุ
บริิเวณละ 3 ตำำ�แหน่่ง โดยห่่างจากขอบชิ้้น� งาน 1.75 มิิลลิิเมตร และ
มีีระยะห่่างแต่่ละตำำ�แหน่่ง 1.75 มิิลลิิเมตร ทำำ�การวััดขนาดรอยกด
ภายใต้้กำ�ำ ลัังขยาย 20 เท่่า แล้้วนำำ�มาคำำ�นวณค่่าความแข็็งผิิวระดัับ
จุุลภาคแบบนููป (KHN) จากสมการ
		
KHN = CP x (L/I2)
เมื่่อ� L คืือแรงกด หน่่วยเป็็นกิิโลกรััม (Load applied: kg) I
คืือความยาวของรอยกด หน่่วยเป็็นมิิลลิิเมตร (Indentation length: mm)
และ CP คืือค่่าคงที่่�ของพื้้�นที่่�รอยกดเท่่ากับั 14.2 จะได้้ค่า่ ความแข็็ง
ผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วัสั ดุุ ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณพื้้�นผิิว
วััสดุุ และอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อ
บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุ (bottom-to-top microhardness ratio) โดย
อััตราส่่วนควรจะมีีค่า่ ≥0.8 จึึงเป็็นที่่�ยอมรัับได้้21
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
สถิิติิชาพิิโร-วิิลค์์ (Shapiro-Wilk test) ในการทดสอบ
การแจกแจงของข้้อมููล ร่่วมกัับการทดสอบความเป็็นเอกพัันธ์์ของ
ความแปรปรวน (Homogenous of variance test) ข้้อมููลมีีการ
แจกแจงปกติิใช้้สถิิติกิ ารวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว (Oneway ANOVA) ในการวิิเคราะห์์ผลของชนิิดกลุ่่�มตััวอย่่างต่่อความ
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โปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ของวััสดุุ ตามด้้วยการเปรีียบเทีียบเชิิงพหุุคููณชนิิดทููคีีย์์ (Tukey
HSD post-hoc analysis) ทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่าง 3 ตััวแปร
ด้้วยสหสััมพัันธ์์ของเพีียร์สั์ นั (Pearson’s correlation) โดยกำำ�หนด
ระดัับนััยสำ�ำ คััญที่่�ร้้อยละ 95 ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป (SPSS for mac
version 22.0) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ

ผลการศึกษา
ทดสอบการแจกแจงของข้้อมููลพบว่่าข้อ้ มููลมีีการแจกแจง
ปกติิ ได้้ผลดัังแสดงในตารางที่่� 2 จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติกิ
ารวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียวพบว่่า ชนิิดกลุ่่�มตััวอย่่างส่่งผล
ต่่อความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับ
จุุลภาคของวััสดุุ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05) โดยเมื่่�อทำำ�
การเปรีียบเทีียบข้้อมููลระหว่่างกลุ่่�ม ได้้ผลดัังนี้้�
ความโปร่่งแสง
จากการคํํานวณหาค่่าดััชนีีความโปร่่งแสงที่่�บริิเวณ
พื้้น� ผิิวชิ้้น� งาน พบว่่ากลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีีความโปร่่งแสง
มากที่่�สุุด (2.69 ± 0.51) และกลุ่่�ม Filtek™ Z350XT มีีความโปร่่งแสง
น้้อยที่่�สุุด (0.92 ± 0.17) โดยกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill และ

กลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill (1.92 ± 0.38) มีีความโปร่่งแสงแตกต่่างกััน
อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05) แต่่มีคี วามโปร่่งแสงมากกว่่ากลุ่่�ม
SonicFill™ 2 (1.11 ± 0.11) และกลุ่่�ม Filtek™ Z350XT อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05) นอกจากนี้้�พบว่่ากลุ่่�ม SonicFill™ 2
และกลุ่่�ม Filtek™ Z350XT มีีความโปร่่งแสงแตกต่่างกัันอย่่างไม่่
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
จากการคํํานวณหาร้้อยละของปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
ที่่�ระดัับความลึึก 4 มิิลลิิเมตร พบว่่ากลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีี
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์มากที่่�สุดุ (ร้้อยละ 65.13 ± 3.97) และกลุ่่�ม
SonicFill™ 2 มีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์น้อ้ ยที่่�สุุด (ร้้อยละ 47.54 ±
5.14) โดยกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
มากกว่่ากลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill (ร้้อยละ 48.36 ± 4.80) และ
SonicFill™ 2 อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) แต่่แตกต่่างจากกลุ่่�ม
Filtek™ Z350XT (ร้้อยละ 57.62 ± 2.54) อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
(p>0.05) กลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill มีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
แตกต่่างจากกลุ่่�ม SonicFill™ 2 อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
แต่่ทั้้�งสองกลุ่่�มมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์น้้อยกว่่ากลุ่่�ม Filtek™
Z350XT อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05)

ตารางที่่� 2 แสดงค่่าความโปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์ 3 ผลิิตภััณฑ์์ และ
	วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม 1 ผลิิตภััณฑ์์
Table 2 Shows mean ± SD of translucency, degree of conversion and bottom-to-top microhardness ratio in each group
TP
%DC
B/T microhardness
®
A
A
Tetric N-Ceram Bulk Fill
2.69 ± 0.51
65.13 ± 3.97
0.81 ± 0.04 A
Filtek™ One Bulk Fill
1.92 ± 0.38 A
48.36 ± 4.80 B
0.76 ± 0.09 A,B
SonicFill™ 2
1.11 ± 0.11 B
47.54 ± 5.14 B
0.68 ± 0.07 B
FiltekTM Z350XT
0.92 ± 0.17 B
57.62 ± 2.54 A
0.87 ± 0.06 A
Group with the same letter in each column are not statistically different (p>0.05)
ตััวอัักษรที่่�เหมืือนกัันในคอลััมน์์เดีียวกัันแสดงว่่าไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
TP: Translucency parameter, %DC: %Degree of conversion, B/T: Bottom-to-top

ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
จากการวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปบริิเวณพื้้�น
ผิิววััสดุุ พบว่่ากลุ่่�ม Filtek™ Z350XT มีีความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
มากที่่�สุุด (50.65 ± 6.22) โดยแตกต่่างจากกลุ่่�ม SonicFill™ 2
(48.41 ± 3.67) อย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05) และกลุ่่�ม
Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีีความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยที่่�สุุด
(35.65 ± 4.01) โดยแตกต่่างจากกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill (40.52 ±
4.27) อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05) จากการวััดความแข็็งผิิว
ระดัับจุุลภาคแบบนููปบริิเวณใต้้วัสั ดุุ พบว่่ากลุ่่�ม Filtek™ Z350XT

		

มีีความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคมากที่่�สุุด (44.00 ± 3.32) โดยแตกต่่าง
จากวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงทุุกกลุ่่�ม
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05) และกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram
Bulk Fill มีีความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยที่่�สุุด (28.75 ± 3.35)
โดยแตกต่่างจากวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีี
ความหนืืดสููงทุุกกลุ่่�มอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05) จากการ
หาอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อบริิเวณ
พื้้�นผิิววััสดุุ พบว่่ากลุ่่�ม Filtek™ Z350XT มีีอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิว
ระดัับจุุลภาคมากที่่�สุุด (0.87 ± 0.06) และกลุ่่�ม SonicFill™ 2 มีี
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อััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยที่่�สุุด (0.68 ± 0.07) โดยมีี
อััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยกว่่ากลุ่่�ม Tetric® N-Ceram
Bulk Fill (0.81 ± 0.04) และกลุ่่�ม Filtek™ Z350XT อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
ทางสถิิติิ (p<0.05) แต่่มีอัี ตั ราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแตกต่่าง
จากกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill (0.76 ± 0.09) อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญ
®
ทางสถิิติิ (p>0.05) ส่่วนกลุ่่�ม Tetric N-Ceram Bulk Fill และ Filtek™

One Bulk Fill มีีอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแตกต่่างจากกลุ่่�ม
Filtek™ Z350XT อย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
จากการศึกึ ษานี้้�พบว่่ามีีเพีียงกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill
และกลุ่่�ม Filtek™ Z350XT ที่่�มีีอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุล
ภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.8

ตารางที่่� 3 แสดงค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปบริิเวณพื้้�นผิิว บริิเวณใต้้วััสดุุ และอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุ
	ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์ 3 ผลิิตภััณฑ์์ และวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม 1 ผลิิตภััณฑ์์
Table 3 Shows mean ± SD of microhardness in each group
KHN
Top
Bottom (4mm)
Bottom/Top
®
A
A
Tetric N-Ceram Bulk Fill
35.65 ± 4.01
28.75 ± 3.35
0.81 ± 0.04 A
Filtek™ One Bulk Fill
40.52 ± 4.27 A
30.74 ± 2.78 A
0.76 ± 0.09 A,B
SonicFill™ 2
48.41 ± 3.67 B
32.93 ± 4.61 A
0.68 ± 0.07 B
FiltekTM Z350XT
50.65 ± 6.22 B
44.00 ± 3.32 B
0.87 ± 0.06 A
Group with the same letter in each column are not statistically different (p>0.05)
ตััวอัักษรที่่�เหมืือนกัันในคอลััมน์์เดีียวกัันแสดงว่่าไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
KHN : Knoop microhardness

ตารางที่่� 4 แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง 3 ตััวแปร ของทุุกกลุ่่�ม
Table 4 Correlation between translucency, degree of conversion and bottom-to-top microhardness of every group
Translucency
Degree of conversion
B/T Microhardness
Translucency
Pearson’s R
1
0.454
-0.036
p
0.044
0.882
Degree of conversion Pearson’s R
0.454
1
0.547
p
0.044
0.013
Microhardness
Pearson’s R
-0.036
0.547
1
p
0.882
0.013
p<0.05 แสดงว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
p<0.05 Correlation is significant
B/T: Bottom-to-top

ตารางที่่� 5 แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง 3 ตััวแปร ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง
Table 5 Correlation between translucency, degree of conversion and bottom-to-top microhardness of High viscosity bulk-fill resin composites
Translucency
Degree of conversion
B/T Microhardness
Translucency
Pearson’s R
1
0.704
0.591
p
0.003
0.020
Degree of conversion Pearson’s R
0.704
1
0.707
p
0.003
0.003
Microhardness
Pearson’s R
0.591
0.707
1
p
0.020
0.003
p<0.05 แสดงว่่ามีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
p<0.05 Correlation is significant
B/T: Bottom-to-top
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จากการทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสง
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุ
ด้้วยสหสััมพัันธ์์ของเพีียร์สั์ นั พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสง
กัับปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ (p<0.05) โดยมีีค่า่ สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์สั์ นั
0.454 ซึ่่ง� อยู่่�ในช่่วง 0.3 - 0.5 จึึงจััดเป็็นความสััมพัันธ์์ระดัับต่ำำ�� และ
พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์กับั ความแข็็งผิิว
ระดัับจุุลภาคของวััสดุุ (p<0.05) โดยมีีค่่าสหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สััน
0.547 ซึ่่ง� อยู่่�ในช่่วง 0.5 - 0.7 จึึงจััดเป็็นความสััมพัันธ์์ระดัับปานกลาง
อย่่างไรก็็ตามไม่่พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสงกัับความแข็็ง
ผิิวระดัับจุุลภาคเมื่่อ� ทดสอบความสััมพัันธ์์โดยใช้้ข้อ้ มููลของทุุกวััสดุุ
(p>0.05) แต่่เมื่่อ� พิิจารณาเพีียงกลุ่่�มวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์
กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง จะพบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสงกัับ
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุ (p<0.05) โดยมีีค่า่ สหสััมพัันธ์์ของ
เพีียร์สั์ นั อยู่่�ในช่่วง 0.5 - 0.7 จึึงจััดเป็็นความสััมพัันธ์์ระดัับปานกลาง

บทวิจารณ์
	วััสดุุที่่�มีปี ริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์สูงู จะมีีคุณ
ุ สมบััติทิ าง
กายภาพ คุุณสมบััติเิ ชิิงกล คุุณสมบััติทิ างชีีวภาพ และอายุุการใช้้งาน
ของวััสดุุที่่�ยาวนานขึ้้น� 9,10 ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
ประกอบด้้วยหลายปััจจััย ทั้้ง� ปััจจััยภายใน เช่่น ความโปร่่งแสงของวััสดุุ
ชนิิด ขนาดและปริิมาณของฟิิลเลอร์์ ความหนืืดของเรซิินมอนอเมอร์์
ชนิิดและปริิมาณของสารตั้้ง� ต้้นการเกิิดปฏิิกิริิ ยาด้
ิ ว้ ยแสง (photoinitiator)
และปััจจััยภายนอก เช่่น ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการฉายแสง เป็็นต้้น การ
ปรัับปรุุงให้้วััสดุุมีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�มากขึ้้�นเพื่่�อความ
สะดวกต่่อการใช้้งาน ขึ้้�นกัับความโปร่่งแสงของวััสดุุเช่่นเดีียวกัับ
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ โดยวััสดุุที่่�มีีความโปร่่งแสงมากจะเกิิด
การส่่องผ่่านของแสงที่่�มาก จึึงมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และระดัับ
ความลึึกในการบ่่มตััวที่่�มากขึ้้�นตามมา11
จากผลการศึึกษาพบว่่า ชนิิดกลุ่่�มตััวอย่่างส่่งผลต่่อความ
โปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงอย่่างมีี
นััยสำ�ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) จึึงปฏิิเสธสมมติิฐานของงานวิิจัยที่่�ว่
ั า่
วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง มีีความ
โปร่่งแสง ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ นอกจากนี้้�ผลการศึึกษายััง
พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสงกัับปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
และปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์กับั ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุ
(p<0.05) อย่่างไรก็็ตามไม่่พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสง
กัับความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคเมื่่อ� ทดสอบความสััมพัันธ์์โดยใช้้ข้อ้ มููล
ของทุุกวััสดุุ (p>0.05) แต่่เมื่่อ� พิิจารณาเพีียงกลุ่่�มวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต

		

ชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง จะพบความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ความโปร่่งแสงกัับความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุ (p<0.05) จึึง
ปฏิิเสธสมมติิฐานที่่�ว่า่ ไม่่พบความสััมพัันธ์์ทางสถิิติริ ะหว่่าง 3 ตััวแปร
เพีียงบางส่่วน
	วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง
ที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้�ประกอบด้้วย 3 ผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ กลุ่่�ม Tetric®
N-Ceram Bulk Fill กลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill กลุ่่�ม SonicFill™2
เนื่่อ� งจากเป็็นวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง
ที่่�มีีจำ�ำ หน่่ายอยู่่�ทั้้ง� หมดในประเทศไทย ในขั้้น� ตอนการเตรีียมชิ้้น� งาน
มีีการปิิดทัับด้้านบนด้้วยแผ่่นแก้้วความหนา 1 มิิลลิิเมตรก่่อนทำำ�
การฉายแสงชิ้้น� งาน เพื่่อ� เป็็นการกำำ�จััดวััสดุุส่ว่ นเกิินออกและทำำ�ให้้
ผิิวชิ้้น� งานมีีความเรีียบโดยไม่่ต้อ้ งผ่่านกระบวนการขััดผิิว อย่่างไรก็็ตาม
ความหนาของแผ่่นแก้้วอาจส่่งผลต่่อปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุบริิเวณใต้้ชิ้้�นงานได้้
การวััดความโปร่่งแสงของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต จากค่่าดัชั นีี
ความโปร่่งแสง เป็็นการวััดแสงที่่�สะท้้อนกลัับผ่่านเนื้้อ� วััสดุุบนพื้้�นหลััง
ที่่�ต่่างกััน โดยได้้รับั ความนิิยมในหลายการศึึกษา7,22,23 จััดเป็็นวิิธีที่่�มี
ี ี
ความสอดคล้้องกัับการใช้้งานวััสดุุทางคลิินิกิ เนื่่อ� งจากความโปร่่งแสง
ของวััสดุุบููรณะที่่�เห็็นจากในช่่องปากนั้้�นเกิิดจากการสะท้้อนแสง
จากวััสดุุโดยมีีพื้้น� หลัังเป็็นตััวฟััน การวััดปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
สามารถวััดด้้วยหลายวิิธีทั้้ี ง� ทางตรงและทางอ้้อม การใช้้ฟูเู รีียร์ท์ ราน
ฟอร์์มอิินฟราเรดสเปกโตรสโคปีี จััดเป็็นวิิธีกี ารวััดปริิมาณการเกิิด
พอลิิเมอร์์โดยตรงที่่�ได้้รับั ความนิิยมในหลายการศึกึ ษา12,13,16,18,20,24
เนื่่อ� งจากมีีความแม่่นยำำ�และเชื่่อ� ถืือได้้ โดยจะใช้้เทคนิิคในการตรวจจัับ
เสปกตรััมที่่�วัสั ดุุสะท้้อนออกมา (attenuated total reflectance; ATR)
การวััดระดัับความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตสามารถ
ทำำ�ได้้หลายวิิธีี การใช้้กล้้องจุุลทรรศน์์แบบใช้้แสง (optical microscopy)
และการใช้้วิธีิ กี ารขููดตััวอย่่างวััสดุุ (scraping methods) ตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ 4049 (2009) จััดเป็็นวิิธีที่่�ี ให้้ระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�
มากเกิินกว่่าความเป็็นจริิง และการวััดปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ เป็็นวิิธีี
ที่่�มีีความไวสููงสุุดในการทดสอบระดัับความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุ25
อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาที่่�พบว่่า การวััดความแข็็งผิิวเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างบริิเวณใต้้วัสั ดุุและบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุ จะมีีความไวในการตรวจจัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงมากกว่่าในวััสดุุที่่�มีปี ริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์มาก26
การศึกึ ษานี้้�ได้้ใช้้วิธีิ กี ารวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปเปรีียบ
เทีียบระหว่่างบริิเวณใต้้วััสดุุและบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุในการทดสอบ
ระดัับความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุ เนื่่�องจากเป็็นวิิธีีได้้รัับความ
นิิยมในหลายการศึึกษา12,21,25-29 สามารถทำำ�ได้้ง่่าย ค่่าใช้้จ่่ายไม่่สููง
และให้้ค่า่ ระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�สอดคล้้องกัับการวััดปริิมาณ
การเกิิดพอลิิเมอร์์21,25 โดยความลึึกที่่�วััสดุุมีีอััตราส่่วนความแข็็ง
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ผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุมากกว่่าหรืือ
เท่่ากับั 0.8 จััดเป็็นระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับได้้ของวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิต21
จากการคํํานวณหาความโปร่่งแสงที่่�บริิเวณพื้้�นผิิวชิ้้น� งาน
พบว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง ได้้แก่่
กลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill และ Filtek™ One Bulk Fill
มีีความโปร่่งแสงมากกว่่าวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม ได้้แก่่
กลุ่่�ม Filtek™ Z350XT อย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) ซึ่่ง� ผล
ที่่�ได้้สอดคล้้องกัับหลายการศึึกษา8,13 โดยเกิิดจากการปรัับปรุุงองค์์
ประกอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์เพื่่อ� ให้้มีรี ะดัับความลึึก
ในการบ่่มตััวของวััสดุุเพิ่่�มขึ้้น� โดยการทํําให้้วัสั ดุุมีคี วามโปร่่งแสงเพิ่่�ม
ขึ้้น� ด้้วยวิิธีต่ี า่ ง ๆ กัันไปในแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ โดยกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram
Bulk Fill จะมีีวัสั ดุุอัดั แทรกชนิิดออกไซด์์ผสม (Mixed oxide) ซึ่่ง� มีีค่า่
ดััชนีีการหัักเห (refractive index) ใกล้้เคีียงกัับส่่วนเรซิินเมทริิกซ์์
ทํําให้้เกิิดการหัักเหของแสงกระตุ้้�นปฏิิกิิริิยาการบ่่มตััวลดลง
แสงจึึงส่่องผ่่านไปได้้มากขึ้้น� 30 ส่่วนกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill นั้้น�
ตามที่่�ทางบริิษัทั ผู้้�ผลิิตได้้พัฒ
ั นาให้้วัสั ดุุมีคี วามทึึบเพิ่่�มขึ้้น� ภายหลััง
การฉายแสงให้้อยู่่�ในช่่วงใกล้้เคีียงวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม
โดยการปรัับปรุุงค่่าดััชนีีการหัักเหระหว่่างส่่วนของวััสดุุอััดแทรก
และเรซิินเมทริิกซ์์ให้้ใกล้้เคีียงกัันตั้้�งแต่่ก่่อนฉายแสง เมื่่�อฉายแสง
จะทำำ�ให้้ส่ว่ นเรซิินเมทริิกซ์์หดตััวและมีีค่าดั
่ ชั นีีการหัักเหเพิ่่�มขึ้้น� จน
มากกว่่าส่่วนวััสดุุอััดแทรก ความแตกต่่างของค่่าดััชนีีการหัักเห
ภายหลัังฉายแสงทำำ�ให้้วัสั ดุุมีคี วามโปร่่งแสงลดลง อย่่างไรก็็ตามจาก
การศึึกษานี้้�พบว่่ากลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill นั้้น� มีีความโปร่่งแสง
มากว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม ได้้แก่่ กลุ่่�ม Filtek™ Z350XT
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) และมีีความโปร่่งแสงแตกต่่างจาก
กลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill อย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
โดยอาจเกิิดจากการลดปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกเพื่่อ� ให้้มีกี ารส่่องผ่่าน
ของแสงมากขึ้้�นของกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill จึึงทำำ�ให้้วััสดุุมีี
ความโปร่่งแสงเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับวััสดุุเรซิิน คอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม
ได้้แก่่ กลุ่่�ม Filtek™ Z350XT จากผลการศึึกษาพบว่่า SonicFill™ 2
มีีความโปร่่งแสงน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิิลล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงกลุ่่�มอื่่�นๆ และแตกต่่างจากวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิมอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
สอดคล้้องกัับหลายการศึกึ ษา8,13 เนื่่อ� งจากกลุ่่�ม SonicFill™ 2 มีีวัสั ดุุ
อััดแทรกรููปร่่างไม่่เป็็นระเบีียบและมีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกมากที่่�สุุด
จึึงทำำ�ให้้เกิิดการสะท้้อนของแสงมากขึ้้น� ส่่งผลให้้วัสั ดุุมีคี วามโปร่่งแสง
ลดลง31 ความโปร่่งแสงของวััสดุุยังั ขึ้้น� กัับปััจจััยอื่น�่ ๆ เช่่น ชนิิดวััสดุุ
อััดแทรก ชนิิดเรซิินเมทริิกซ์์ เป็็นต้้น จากการศึึกษาของ Azzopardi
และคณะในปีี 200933 พบว่่าวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีฟิิลเลอร์์ชนิิด

ซิิลิกิ า (silca) เป็็นส่่วนประกอบ และมีีเรซิินเมทริิกซ์์ชนิิด Bis-GMA
จะมีีความโปร่่งแสงมากกว่่ามีีเรซิินเมทริิกซ์์ชนิิด UDMA และ
TEGDMA อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ อย่่างไรก็็ตามจากการศึึกษานี้้�
พบว่่ามีีการใช้้เรซิินเมทริิกซ์์หลายตััวร่่วมกัันในแต่่ละผลิิตภััณฑ์์
ทำำ�ให้้ปัจั จััยดังั กล่่าวมีีผลน้้อยกว่่าปัจั จััยเรื่่อ� งปริิมาณและรููปร่่างของ
วััสดุุอััดแทรก
จากการคํํานวณหาร้้อยละของปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
ที่่�ระดัับความลึึก 4 มิิลลิิเมตร พบว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์
กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง ได้้แก่่ กลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีี
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์มากที่่�สุุด สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Chiaraputt และคณะในปีี 201724 และไม่่แตกต่่างจากวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม ได้้แก่่ กลุ่่�ม Filtek™ Z350XT อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
®
ทางสถิิติิ (p>0.05) เนื่่�องจากกลุ่่�ม Tetric N-Ceram Bulk Fill มีี
ความโปร่่งแสงมากที่่�สุุด โดยพบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสง
และปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตในการศึึกษานี้้�
นอกจากนี้้�วััสดุุกลุ่่�มนี้้�ยัังมีีการปรัับปรุุงองค์์ประกอบโดยเพิ่่�มสาร
ตั้้ง� ต้้นการเกิิดปฏิิกิริิ ยาบ่
ิ ม่ ตััวด้้วยแสงชนิิดใหม่่ที่่�มีคี วามไวในการดููด
กลืืนแสงในช่่วงความยาวคลื่่น� ที่่�กว้้างขึ้้น� ได้้แก่่ ไอโวเซอริิน (Ivocerin)
โดยจะช่่วยดููดกลืืนแสงที่่�ช่่วงความยาวคลื่่น� 370 ถึึง 460 นาโนเมตร33
เพิ่่�มเติิมจากแคมฟอร์์ควิิโนน (camphorquinone) ที่่�ดููดกลืืนแสง
ที่่�ช่่วงความยาวคลื่่น� 430 ถึึง 490 นาโนเมตร34 และยัังมีีประสิิทธิิภาพ
ในการดููดกลืืนแสงได้้ดีกี ว่่าแคมฟอร์์ควิิโนน35 วััสดุุจึึงมีีปฏิิกิริิ ยา
ิ การ
บ่่มตััวที่่�สมบููรณ์์ขึ้้น� ในความลึึกที่่�เพิ่่�มขึ้้น� แตกต่่างจากวััสดุุกลุ่่�มอื่่น� ๆ
ซึ่่ง� มีีสารตั้้ง� ต้้นการเกิิดปฏิิกิริิ ยาบ่
ิ ม่ ตััวด้้วยแสง ได้้แก่่ แคมฟอร์์ควิิโนน
เป็็นตััวหลัักเพีียงอย่่างเดีียว อย่่างไรก็็ตามควรเลืือกใช้้เครื่อ�่ งฉายแสง
ที่่�มีีความยาวคลื่่น� เหมาะสมกัับสารตั้้ง� ต้้นการเกิิดปฏิิกิริิ ยาด้
ิ ว้ ยแสง
โดยในการศึึกษานี้้�ได้้เลืือกใช้้เครื่อ�่ งฉายแสงชนิิดพอลิิเวฟ (polywave)
ได้้แก่่ Bluephase N® เนื่่อ� งจากมีีช่ว่ งความยาวคลื่่น� แสงที่่�ครอบคลุุม
ช่่วงความยาวคลื่่น� แสงที่่�ทั้้ง� ไอโวเซอริินและแคมฟอร์์ควิิโนนมีีความ
จำำ�เพาะ จากผลการศึึกษาพบว่่าวัสั ดุุกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill
และกลุ่่�ม SonicFill™ 2 มีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ต่ำ��ำ กว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม ได้้แก่่ กลุ่่�ม Filtek™ Z350XT อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
ทางสถิิติิ (p<0.05) อาจเกิิดจากการที่่�วัสั ดุุทั้้ง� สองกลุ่่�มมีีความโปร่่งแสง
ที่่�น้้อยกว่่าวัสั ดุุกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill จึึงทำำ�ให้้แสงส่่อง
ผ่่านไปกระตุ้้�นกระบวนการเกิิดพอลิิเมอร์์ได้้น้้อยกว่่า
เมื่่อ� พิิจารณาอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณ
ใต้้วัสั ดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุที่่�ระดัับความลึึก 4 มิิลลิิเมตรของวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง พบว่่ามีเี พีียงกลุ่่�ม
Tetric® N-Ceram Bulk Fill ที่่�มีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับ
ได้้ที่่� 4 มิิลลิิเมตร คืือมีีอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณ
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ใต้้วัสั ดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุมากกว่่าหรืือเท่่ากับั 0.8 สอดคล้้องกัับ
การศึกึ ษาของ Bucuta และคณะในปีี 20148 แต่่มีคี วามขััดแย้้งกัับ
การศึึกษาของ Garoushi และคณะในปีี 201513 ที่่�พบว่่าวััสดุุกลุ่่�ม
Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีีอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
บริิเวณใต้้วัสั ดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุน้อ้ ยกว่่า 0.8 ที่่�ระดัับ 4 มิิลลิิเมตร
โดยอาจเกิิดจากการศึึกษาข้้างต้้นมีีการเลืือกใช้้เครื่่อ� งฉายแสงชนิิด
มอนอเวฟ (monowave) ซึ่่ง� มีีความยาวคลื่่น� ไม่่เหมาะสมกัับสารตั้้ง� ต้้น
การเกิิดปฏิิกิริิ ยาด้
ิ ว้ ยแสงที่่�อยู่่�ในวััสดุุกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk
Fill จึึงทำำ�ให้้วัสั ดุุมีกี ารบ่่มตััวน้้อย และมีีค่่าอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิว
ระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วัสั ดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุน้อ้ ย อย่่างไรก็็ตาม
เมื่่อ� พิิจารณาความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุ พบว่่าวัสั ดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููงกลุ่่�ม Tetric® NCeram Bulk Fill มีีความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยที่่�สุุด และกลุ่่�ม
SonicFill™ 2 มีีความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคมากที่่�สุดุ โดยมีีค่า่ แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) เนื่่อ� งจากมีีปริิมาณร้้อยละโดย
น้ำำ�� หนัักของวััสดุุอัดั แทรกน้้อยและมากที่่�สุุดตามลำำ�ดัับ สอดคล้้องกัับ
การศึกึ ษาของ Kelic และคณะในปีี 2016 และ Krajangta และคณะใน
ปีี 201436,37 ที่่�พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างปริิมาณวััสดุุอััดแทรกและ
ค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของวััสดุุ จากผลการศึึกษาพบว่่ากลุ่่�ม
SonicFill™ 2 มีีอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วัสั ดุุ
ต่่อบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุต่ำำ��ที่่�สุุดและต่ำำ��กว่่าวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ดั้้�งเดิิมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05) ทำำ�ให้้มีีระดัับความลึึก
ในการบ่่มตััวไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับได้้ที่่� 4 มิิลลิิเมตร (อััตราส่่วนความแข็็ง
ผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุน้้อยกว่่า 0.8)
เนื่่�องจากการใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีีการสั่่�นสะเทืือนแบบโซนิิก (sonic
vibration) ทำำ�ให้้ลดความหนืืดของวััสดุุขณะใช้้งาน จึึงเกิิดความ
แนบสนิิทกัับโพรงฟัันได้้ดีใี นบริิเวณที่่�ได้้รับั การกระตุ้้�น โดยความหนืืด
ที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละส่่วนของวััสดุุอาจส่่งผลต่่อปริิมาณการเกิิด
พอลิิเมอร์์และค่่าความแข็็งผิิวของวััสดุุที่่�แตกต่่างกัันออกไป จากการ
ศึกึ ษาของ Krajangta และคณะในปีี 201437 พบว่่าวัสั ดุุกลุ่่�ม SonicFill™
ที่่�ใช้้เครื่อ�่ งมืือที่่�มีีการสั่่�นสะเทืือนแบบโซนิิก มีีรูปู แบบของความแข็็งผิิว
ที่่�คงที่่�ช่ว่ งความลึึกหนึ่่ง� แล้้วจึึงมีีความแข็็งผิิวที่่�ลดลงตามระดัับความลึึก
นอกจากนี้้� จากการศึกึ ษาของ Gonçalves และคณะในปีี 201838 พบว่่า
เมื่่อ� ได้้รับั การกระตุ้้�นด้้วยการสั่่�นสะเทืือนแบบโซนิิก ในส่่วนใต้้ของวััสดุุ
จะมีีความหนืืดเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้โมเลกุุลต่่าง ๆ เคลื่่�อนที่่�
ช้้าลงและเกิิดปฏิิริยาพ
ิ อลิิเมอร์์ไรเซชั่่�นได้้น้อ้ ยกว่่าด้า้ นบนหรืือวััสดุุ
กลุ่่�มอื่่น� ที่่�มีีความหนืืดน้้อยกว่่า ส่่งผลต่่อปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์
และค่่าความแข็็งผิิวของวััสดุุที่่�ลดลงบริิเวณใต้้วััสดุุ
การศึึกษานี้้�มีกี ารเตรีียมชิ้้น� งานวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง ให้้มีคี วามสููง 4 มิิลลิิเมตร และทำำ�การ

		

ฉายแสงที่่�ความเข้้มแสงมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1000 มิิลลิิวััตต์์ต่่อ
ตารางเซนติิเมตรเป็็นเวลา 20 วิินาทีี เนื่่อ� งจากเป็็นความเข้้มแสงและ
เวลาที่่�เหมาะสมต่่อการเกิิดปฏิิกิริิ ยาพ
ิ อลิิเมอร์์ไรเซชั่่�นในวััสดุุเรซิิน14
คอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์ ซึ่่ง� มากกว่่าที่่�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตแนะนํําในบางกลุ่่�ม
จึึงอาจส่่งผลให้้วัสั ดุุกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill มีีอัตั ราส่่วน
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วัสั ดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุมากกว่่า
หรืือเท่่ากับั 0.8 ขััดแย้้งกัับการศึึกษาของ Tarle และคณะในปีี 201412
ที่่�พบว่่าการฉายแสงด้้วยความเข้้มแสงและระยะเวลาดัังกล่่าว ที่่�ระดัับ
ความลึึก 4 มิิลลิิเมตร อาจไม่่เพีียงพอต่่อการเกิิดปฏิิกิริิ ยาพ
ิ อลิิเมอร์์
ไรเซชั่่�นในวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง
โดยจากผลการศึกึ ษานี้้�พบว่่า วััสดุุกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill และ
กลุ่่�ม SonicFill™ 2 มีีอัตั ราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้
วััสดุุต่อ่ บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุน้อ้ ยกว่่า 0.8 เมื่่อ� ทำำ�การฉายแสงที่่�ความเข้้มแสง
1200 มิิลลิิวัตั ต์์ต่อ่ ตารางเซนติิเมตรเป็็นเวลา 20 วิินาทีี เพีียงครั้้ง� เดีียว
ที่่�ระดัับความลึึก 4 มิิลลิิเมตร แตกต่่างจากวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ดั้้ง� เดิิม ที่่�มีีการเตรีียมชิ้้น� งานชั้้น� ละ 2 มิิลลิิเมตรและฉายแสงทีีละชั้้น�
ทำำ�ให้้วัสั ดุุมีปี ริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ของวััสดุุที่่�มากกว่่าแม้้มีคี วามโปร่่งแสงน้้อยที่่�สุุด จึึงไม่่พบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างความโปร่่งแสงกัับความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคเมื่่�อทดสอบ
ความสััมพัันธ์์โดยใช้้ข้้อมููลของทุุกวััสดุุ (p>0.05) แต่่เมื่่�อพิิจารณา
เพีียงกลุ่่�มวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง
จะพบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความโปร่่งแสงกัับความแข็็งผิิวระดัับ
จุุลภาคของวััสดุุ (p<0.05)
การศึกึ ษานี้้�มีข้ี อ้ จำำ�กััด ได้้แก่่ เป็็นการศึกึ ษาวิิจัยั แบบวิิเคราะห์์
และทดลองในห้้องปฏิิบัติั กิ าร จึึงไม่่สามารถจำำ�ลองสภาพการใช้้งานจริิง
ทางคลิินิกิ ได้้อย่่างสมบููรณ์์ เช่่น การควบคุุมระยะทางในการฉายแสง
ทางคลิินิกิ อาจถููกจำำ�กััดด้้วยลัักษณะทางกายวิิภาคของฟััน และอาจ
ส่่งผลต่่อปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ของวััสดุุบริิเวณใต้้ชิ้้น� งานได้้ จึึงควรมีีการศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับปริิมาณการ
เกิิดพอลิิเมอร์์ในระดัับความลึึกอื่่น� ๆ ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
บััลค์์ฟิลิ ล์์ และเทคนิิคของการฉายแสงแบบอื่่น� ๆ ในวััสดุุกลุ่่�มนี้้เ� พิ่่�มเติิม
นอกจากนี้้ยั� งั มีีปัจั จััยเรื่อ�่ งสีีที่่�ส่ง่ ผลต่่อความโปร่่งแสงของวััสดุุ39 ซึ่่ง� ใน
การศึึกษานี้้�ไม่่ได้้นำ�ำ ปััจจััยนี้้ม� าวิิเคราะห์์ จึึงควรมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับผลของสีีวัสั ดุุต่อ่ ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และระดัับความลึึก
ในการบ่่มตััวของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิิลล์์ต่่อไป
จากการศึึกษานี้้�พบว่่าความโปร่่งแสงที่่�ลดลงของวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง มีีความสััมพัันธ์์กับั
ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และระดัับความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุ
โดยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์ที่่�มีคี วามโปร่่งแสงลดลง ได้้แก่่
วััสดุุกลุ่่�ม Filtek™ One Bulk Fill และกลุ่่�ม SonicFill™ 2 จะมีี
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ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ที่่�ลดลงโดยต่ำำ��กว่่าวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดดั้้ง� เดิิมที่่� 4 มิิลลิิเมตร และมีีระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�น้้อยกว่่า
4 มิิลลิิเมตร ซึ่่ง� น้้อยกว่่าที่่�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตแนะนำำ� ดัังนั้้น� จึึงไม่่ควรพิิจารณา
ใช้้งานในโพรงฟัันที่่�มีีความลึึกมากกว่่าหรืือเท่่ากับั 4 มิิลลิิเมตร หรืือ
ควรพิิจารณาฉายแสงเพิ่่�มเติิมจากที่่�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตแนะนำำ� เพื่่อ� ให้้วัสั ดุุ
เกิิดการบ่่มตััวในระดัับที่่�เหมาะสม40 จากการศึกึ ษานี้้�พบว่่ามีเี พีียงกลุ่่�ม
Tetric® N-Ceram Bulk Fill ที่่�มีีความโปร่่งแสงมากที่่�สุุด มีีระดัับ
ความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับได้้ที่่� 4 มิิลลิิเมตร จึึงสามารถพิิจารณา
เลืือกใช้้ในโพรงฟัันที่่�มีีความลึึก 4 มิิลลิิเมตรได้้ เมื่่อ� ทำำ�การฉายแสง
ที่่�ความเข้้มแสง 1200 มิิลลิิวัตั ต์์ต่อ่ ตารางเซนติิเมตรเป็็นเวลา 20 วิินาทีี
โดยวััสดุุที่่�มีีอััตราส่่วนความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณใต้้วััสดุุต่่อ
บริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุที่่�มากนี้้� จะช่่วยลดการคงเหลืืออยู่่�ของมอนอเมอร์์
ที่่�มากเกิินไปจากการเกิิดปฏิิกิิริิยาพอลิิเมอร์์ไรเซชั่่�นที่่�ไม่่สมบููรณ์์
ซึ่่ง� สามารถส่่งผลต่่อคุุณสมบััติทิ างกายภาพ คุุณสมบััติเิ ชิิงกล คุุณสมบััติิ
ทางชีีวภาพ และอายุุการใช้้งานของวััสดุุ9,10 อย่่างไรก็็ตามเมื่่อ� พิิจารณา
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคบริิเวณพื้้�นผิิววััสดุุพบว่่าวัสั ดุุกลุ่่�มนี้้มี� คี วามแข็็ง
ผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยกว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
ทางสถิิติิ (p<0.05) ดัังนั้้น� ในการเลืือกใช้้งานบริิเวณด้้านบดเคี้้ย� ว จึึง
แนะนำำ�ให้้มีกี ารปิิดทัับวััสดุุด้า้ นบนด้้วยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม
โดยนอกจากจะเป็็นการทำำ�ให้้วัสั ดุุบูรู ณะมีีความใสที่่�ลดลงแล้้วยัังเพิ่่�ม
ความแข็็งผิิวได้้อีีกด้้วย41

บทสรุป
ภายใต้้ข้อ้ จำำ�กััดของการศึึกษาเชิิงทดลองในห้้องปฏิิบัติั กิ ารนี้้�
พบว่่า การลดความโปร่่งแสงของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์
กลุ่่�มที่่�มีีความหนืืดสููง สััมพัันธ์์กับั ปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์และระดัับ
ความลึึกในการบ่่มตััวของวััสดุุ โดยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบััลค์์ฟิลิ ล์์
ที่่�มีีความโปร่่งแสงลดลงจะมีีปริิมาณการเกิิดพอลิิเมอร์์ที่่�ต่ำ��ำ กว่่าวัสั ดุุ
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิมที่่� 4 มิิลลิิเมตร และมีีระดัับความลึึกใน
การบ่่มตััวที่่�น้้อยกว่่า 4 มิิลลิิเมตร ซึ่่ง� น้้อยกว่่าที่่�บริิษัทั ผู้้�ผลิิตแนะนำำ�
จากงานวิิจััยนี้้�พบว่่ามีีเพีียงกลุ่่�ม Tetric® N-Ceram Bulk Fill ที่่�มีี
ระดัับความลึึกในการบ่่มตััวที่่�ยอมรัับได้้ที่่� 4 มิิลลิิเมตร อย่่างไรก็็ตาม
พบว่่าวัสั ดุุกลุ่่�มนี้้มี� คี วามแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคน้้อยที่่�สุุด จึึงควรพิิจารณา
ให้้มีีการปิิดทัับวััสดุุด้้านบนด้้วยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม
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Abstract

Esthetic dental treatment can improve the appearance of a patient. However, esthetic perception of
smile discrepancies is different among evaluators. The purpose of this study was to compare esthetic perception
between dentists and laypersons by difference of asymmetrical width and length of maxillary central and lateral
incisors under 5 and 15 seconds evaluation time. Photos of women were digitally altered by Adobe Photoshop®
program to create images with symmetrical and asymmetrical tooth width or length in 0.5 mm increments. Final
images were randomly presented on a computer screen using an equal ratio to the actual tooth. Thirty-six dentists
and 36 laypersons were asked to rate the attractiveness of those smiles on a numerical rating scale within 5 and
15 seconds of evaluation time. Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed-Rank tests demonstrated that there was no
statistically significant difference between two different evaluation times. Dentists could detect 0.5 mm narrowing
of the central incisor and 1.0 mm of lateral incisor. 1.0 mm and 1.5 mm narrowing of central and lateral incisors
were required for laypersons. Both groups could distinguish all levels of asymmetrical length in the central incisor.
Laypersons were more tolerant than dentists with the asymmetrical length in the lateral incisor. Overall, dentists
were esthetically more critical than laypersons. Both asymmetrical width and length affected smile attractiveness.
Asymmetrical length was easily recognized and should be of concern.
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Introduction

Facial appearance plays a significant role in a
person’s attractiveness1 impacting an individual’s perception
of life.2 The appearance of a face is affected by many
components, including eyebrows, eyes, nose, lips, and teeth.3
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However, the eyes and a smile are the most important
features which affect human individuality.4 In recent
years, esthetic dental treatment has become popular.
Patients seek dental treatment because their teeth and
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smiles are critical factors of facial attractiveness.5 Maxillary
anterior teeth directly affect a pleasant smile.6,7 Patients
require for their teeth to be not only be better functioning
but also higher in esthetics.8 The changing of patient’s
requirements affect the consequences of dental treatment.9
Therefore, dentists must understand the esthetic objective
of patients before providing a dental treatment plan.8 In
addition, when the final outcome of treatment in the
esthetic zone could not be achieved fully, it is vital to
determine whether or not the patient would be able
to accept the less than ideal outcomes.
Dental anomalies caused by heredity and the
environment are commonly found.10,11 Abnormality in
tooth number, size, shape, and structure can cause an
unesthetic smile.12,13 Microdontia, a smaller size of tooth
than normal, is one of the most common dental anomalies
observed among patients.14,15 Truly generalized microdontia
is rare.13,16 More often, microdontia is found in the upper
anterior teeth, mostly lateral incisors, called peg-shaped
lateral incisors.13,16,17 To correct this condition, direct and
indirect restorations are used to adjust the tooth shape
and the tooth length.18 When the position of the tooth is not
proper, orthodontic treatment may be needed prior to
restoration.16 However, in terms of esthetics, an asymmetrical
width or length of the tooth may often be a result of treatment,
and some width and length asymmetries might even
be acceptable. Therefore, orthodontic treatment may be
sometimes unnecessary.
Esthetic perception of smile discrepancies is different
among general dentists, specialist dentists, and laypersons.
Several studies reported that dentists were more sensitive
in the perception of smile esthetics than laypersons.19-25
The most and the least attractive smiles were different
depending on the evaluators implying that dentists’
perspectives may differ from that of patients. As a result,
the perceptions and expectations of patients always impact
the dental treatment plan. Although symmetry with a good
ratio and proper shape of anterior teeth were essential,
laypersons could not detect some discrepancies.24 If defects
of the anterior teeth, such as asymmetrical size, are not

recognized, they may not need a correction and vice
versa. However, if any improper tooth position leads to
an unacceptable outcome, those problems should be
corrected before a restoration. A multidisciplinary orthodontic
and restorative approach could help obtain better results
for future restoration.26
Since esthetic dental treatment can improve the
appearance of a patient, dentists have to understand the
patient’s expectations from the patient’s perspective
to achieve the best outcome of esthetic dental treatment.23
From literature, esthetic preference of tooth shape, tooth
length, incisal edge level, and level of gingival margin have
been evaluated. However, the influence of asymmetrical
width and length harmony of the anterior teeth is still
unclear. Moreover, there have been no studies regarding
the influence of time of evaluation on esthetic perception
in literature. Therefore, the esthetic perception relating to
the asymmetrical width of the maxillary incisor and the
harmony of length of the maxillary incisors with the time
of evaluation was studied in the present study. The numerical
rating scale was used as a measuring method.
The objective of the present study was to compare
esthetic perception between dentists and laypersons by
the difference of asymmetrical width and length discrepancies
of maxillary central and lateral incisors under two different
times of evaluation (5 and 15 seconds). The study outcome
can be used as a guideline for planning esthetic dental
treatment because the restoration may not be performed
if the defects of anterior teeth are not spotted as an
unesthetic smile by patients. Moreover, if the results of
a dental treatment is an asymmetrical restoration, it may
be unnecessary to do a correction when it is acceptable.

Materials and Methods

This study was approved by the ethical committee
of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University,
Thailand (approval number: HREC-DCU 2020-022). Pilot
study data was used to calculate the sample size and the
reliability of a numerical rating scale (NRS). There were two
groups of evaluators: dentists and laypersons, with 36
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participants in each group. Cronbach’s alpha of NRS was
0.887. Information about the present study was given to
the participants. Volunteer evaluators were selected with
equal sex in each group. Selected dentists, who were
25 to 45 years old, must have at least one year of dental
practice experience. Laypersons with the same age range
must not have had any background experience as a
dental profession.
Photographs of two adult women were taken by
the same operator using a digital camera (D7200 DSLR, Nikon)
mounted on a tripod. The photos were processed using an
Adobe Photoshop® program (Adobe Systems Inc, San Jose,
CA, USA). They were cropped from the base of the nose
to above the chin area to remove other factors.19,21,24,25,27-29
They were retouched to adjust color, brightness, contrast,

and discolored lips and skin. Then, the selected photos
were edited to produce a mirror image (left to right side).
Maxillary right central and lateral incisors were used as
the reference width and length of the original tooth. The
images were altered to produce four levels of asymmetrical
width, including 0 mm (control), 0.5 mm narrower, 1.0 mm
narrower, 1.5 mm narrower, and 2 mm narrower of the
maxillary left central and the lateral incisor (Fig. 1). Moreover,
the images were altered to create four levels of the asymmetrical length of the maxillary left central and the lateral
incisor, 0 mm (control), 0.5 mm shorter, 1.0 mm shorter,
0.5 mm longer, and 1.0 mm longer (Fig. 2). Each image
consisted of only one condition on the maxillary left
central or lateral incisor without altering the adjacent teeth.

Figure 1 The narrowing width of maxillary left incisors in 0.5 mm increments: A, control; B, 0.5 mm, central incisor; C, 1.0 mm, central
incisor; D, 1.5 mm, central incisor; E, 2.0 mm, central incisor; F, 0.5 mm, lateral incisor; G, 1.0 mm, lateral incisor; H, 1.5 mm,
lateral incisor; I, 2.0 mm, lateral incisor
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Figure 2 The altered length of maxillary left incisors in 0.5 mm increments: A, control; B, -0.5 mm, central incisor; C, -1.0 mm, central
incisor; D, +0.5 mm, central incisor; E, +1.0 mm, central incisor; F, -0.5 mm, lateral incisor; G, -1.0 mm, lateral incisor; H, +0.5 mm,
lateral incisor; I, +1.0 mm, lateral incisor

The first adult woman’s processed photos were
presented with equal size to the actual tooth as an orientation to evaluators. The images were presented on
a computer (MacBook Air, Apple Inc.) using the Keynote
program (v9.2.1, Apple Inc.). Evaluators were given the
esthetic terms used in the present study, which included
symmetrical width and harmony of the length of the
maxillary incisors. The photos of the second adult woman
were then presented to evaluators with the same computer
screen setting, including the highest brightness of the screen,
the same distance from the participants, and in the same
environment. Only one photo was on each page of the
presentation. There were a total of eighteen altered images.
Validity of the questionnaire was tested by three
experts using an index of consistency (IOC) to ensure
that the questions met the study’s objectives. The IOC
was greater than 0.5, showing sufficient consistency. The
questionnaire consisted of eleven points - a numerical
rating scale was given to evaluators. The NRS scale
consisted of 0 to 10 for scoring the esthetic perception
of the image; with 0 indicated as “very unattractive” and

10 as “very attractive”. The presentation was divided into
two parts. The first part was the images with asymmetrical
width of the maxillary incisors. The second part was the
images with the alterations of the length of the maxillary
incisors. In each part, the images were presented in random
order with a slide transition set automatically with Keynote
tools. Evaluators were instructed to consider each image
for five seconds. Then there was another five seconds for
making a mark on the numeric scale to define its attractiveness. Between the first and second parts of the presentation,
the evaluators were allowed a break for ten minutes.
After two weeks, evaluators were recalled to repeat the
evaluation. The presentation was presented under the
same conditions and environment. For this time, the
evaluators had 15 seconds for considering each image and
five seconds for selecting a score.
All scores were collected, and data were statistically
analyzed with SPSS 22.0 software (Statistical Package for
Social Science; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The normality
assumption was tested by the Shapiro-Wilk test. The MannWhitney U test was used to compare the differences of
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scores rated by dentists and laypersons. Furthermore, to
compare differences of scores between 5 and 15 seconds
of evaluation and between each level of asymmetries of
the image, the Wilcoxon Signed-Rank test was used. The
level of significance was established at 5 %.

Results

The data were not normally distributed (P < 0.05).
Therefore, descriptive statistics were reported as median
and interquartile ranges of the scores. In the present
study, 72 participants consisted of 36 dentists (50 %) and
36 laypersons (50 %), with an equal number of males and
females in each group. The mean age for the dentists group

was 27.78 years and 31.03 years for the laypersons group.
When comparing different evaluation times, (Fig. 3 and 4),
dentists rated each image with asymmetrical width with
no statistically significant difference between 5 and 15
seconds in most situations. For laypersons, they assigned
the statistically significant difference of score between
5 and 15 seconds of evaluation time on a smile with
symmetrical (control) and slightly asymmetrical width
of maxillary incisors (central -0.5 mm narrower, lateral
-0.5 mm narrower). However, no statistically significant
difference was found between different evaluation times
on each image with the asymmetrical length of maxillary
incisors in dentists and laypersons groups.

Figure 3 Esthetic scores of images with asymmetrical width of maxillary incisors rated by dentists and laypersons in 5 and 15 seconds
of evaluation. The box represents the median ± 25 percentile values, and the vertical bar indicates the minimum and
maximum values. The Asterisk (*) represents statistically significant difference (p<0.05) between 5 and 15 seconds

Figure 4 Esthetic scores of images with asymmetrical length of maxillary incisors rated by dentists and laypersons in 5 and 15 seconds
of evaluation. The box represents the median ± 25 percentile values, and the vertical bar indicates the minimum and maximum
values. There is no statistically significant difference (p<0.05) between 5 and 15 seconds on each image with the asymmetrical
length of maxillary incisors in dentists and laypersons groups
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Comparison of the smiles with symmetrical and
asymmetrical width of maxillary incisors in both 5 and
15 seconds of evaluation time, Tables 1 and 2, dentists
rated as the most attractive smiles when maxillary incisors
were symmetrical (median 8.0 and 9.0, respectively) and
0.5 mm narrower than the width of the contralateral
lateral incisor (median 8.0 and 8.5, respectively). The
most unattractive smiles were given to the smiles with
an asymmetrical width of 2.0 mm of the central incisor
(median 2.0 and 2.0, respectively) in the dentists’ opinion.
Laypersons gave the highest score to the control image
(median 8.0), 0.5 mm narrowing of the central incisor

(median 8.0), 0.5 mm, and 1.0 mm narrowing of lateral
incisor (median 8.0) when the time of evaluation was 5
seconds. Similar results were found when the time of
evaluation was 15 seconds. Laypersons gave the highest
score to the control image (median 8.0), 0.5 mm narrowing
of the central incisor (median 9.0), and 0.5 mm narrowing
of the lateral incisor (median 9.0). According to laypersons,
the lowest scores were assigned to smiles with an
asymmetrical width of 2.0 mm of central incisor in both
5 and 15 seconds of evaluation times (median 5.0 and
4.0, respectively).

Table 1 Median and interquartile range of esthetic scores of images with asymmetrical width of maxillary incisors in 5 seconds of
evaluation time
Dentists
Laypersons
Intergroup
Variables
Intragroup
Intragroup
comparison
Median
IQR
Median
IQR
comparison*
comparison*
Control
8.0
9.0-7.0
A
8.0
9.0-7.0
A
Central -0.5 mm narrower
7.0
8.0-6.0
B, C
8.0
9.0-6.0
A
Central -1.0 mm narrower
5.0
7.0-3.2
D
7.0
8.0-6.0
B
**
Central -1.5 mm narrower
3.0
4.0-2.0
E
6.0
7.0-3.0
C
**
Central -2.0 mm narrower
2.0
4.0-0.0
F
5.0
5.0-3.0
E
**
Lateral -0.5 mm narrower
8.0
9.0-6.0
A, B
8.0
9.0-7.0
A
Lateral -1.0 mm narrower
7.0
8.0-5.0
C
8.0
9.0-7.0
A
**
Lateral -1.5 mm narrower
4.0
5.0-3.0
D
6.5
8.0-6.0
B
**
Lateral -2.0 mm narrower
3.0
4.0-2.0
E
5.5
6.7-4.0
C
**
IQR, Interquartile range
* Variables with the same letter in the same column mean no statistically significant difference (p<0.05)
** statistically significant difference between groups of evaluators (p<0.05)

Table 2 Median and interquartile range of esthetic scores of images with asymmetrical width of maxillary incisors in 15 seconds of
evaluation time
Dentists
Laypersons
Intergroup
Variables
Intragroup
Intragroup
comparison
Median
IQR
Median
IQR
comparison*
comparison*
Control
9.0
9.7-8.0
A
8.0
9.0-7.0
A
Central -0.5 mm narrower
7.0
9.0-6.0
B
9.0
9.0-8.0
A
**
Central -1.0 mm narrower
5.0
6.0-3.0
C
7.0
8.7-6.0
B
**
Central -1.5 mm narrower
3.0
4.0-1.2
D
5.5
7.0-4.0
C, D
**
Central -2.0 mm narrower
2.0
3.0-0.0
E
4.0
5.7-3.0
E
**
Lateral -0.5 mm narrower
8.5
9.0-8.0
A
9.0
9.0-7.0
A
Lateral -1.0 mm narrower
7.0
8.0-5.0
F
7.0
8.0-6.0
B
Lateral -1.5 mm narrower
4.0
6.0-3.0
C
6.0
7.0-5.0
C
**
Lateral -2.0 mm narrower
3.0
4.0-1.0
D
5.5
6.0-4.0
D
**
IQR, Interquartile range
* Variables with the same letter in the same column mean no statistically significant difference (p<0.05)
** statistically significant difference between groups of evaluators (p<0.05)
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Assessment of smiles with the symmetrical and
asymmetrical length of maxillary incisors in both 5 and
15 seconds of evaluation time according to Tables 3 and
4, dentists gave the highest score to the control image
in which length of maxillary incisor was symmetrical with
contralateral incisor (median 8.0 and 9.0, respectively).
They also gave the lowest scores to images in which the
maxillary central incisor was 1.0 mm shorter or longer
than the length of the contralateral central incisor (median

2.0 and 2.0, respectively). In laypersons’ opinion, with two
evaluation times of 5 and 15 seconds, the most attractive
smiles were assigned to the control image (median 8.0
and 9.0, respectively) and a 0.5 mm longer length of the
lateral incisor (median 8.0 and 9.0, respectively). Laypersons
ranked as the most unattractive smiles where the maxillary
central incisor was 1.0 mm shorter or longer than the
contralateral central incisor’s length in both evaluation
time differences (median 4.0 and 4.0, respectively).

Table 3 Median and interquartile range of esthetic scores of images with asymmetrical length of maxillary incisors in 5 seconds of
evaluation time
Dentists
Laypersons
Intergroup
Variables
Intragroup
Intragroup
comparison
Median
IQR
Median
IQR
comparison*
comparison*
Control
8.0
9.0-7.2
A
8.0
9.0-7.0
A
Central -0.5 mm shorter
5.0
6.0-4.0
B, C
7.0
8.0-5.0
B, C
**
Central -1.0 mm shorter
2.0
4.0-1.0
D
4.0
6.0-2.2
D
**
Central +0.5 mm longer
5.0
6.0-3.2
B
6.0
7.0-5.0
E
**
Central +1.0 mm longer
2.0
4.0-1.0
D
4.0
6.0-3.0
D
**
Lateral -0.5 mm shorter
6.0
7.0-4.0
C
7.0
8.7-6.0
B
**
Lateral -1.0 mm shorter
3.0
5.0-2.0
E
5.0
6.7-3.2
F
**
Lateral +0.5 mm longer
7.5
9.0-6.0
F
8.0
9.0-7.0
A
Lateral +1.0 mm longer
4.0
6.0-3.0
B
6.0
8.0-5.0
C, E
**
IQR, Interquartile range
* Variables with the same letter in the same column mean no statistically significant difference (p<0.05)
** statistically significant difference between groups of evaluators (p<0.05)

Table 4 Median and interquartile range of esthetic scores of images with asymmetrical length of maxillary incisors in 15 seconds of
evaluation
Dentists
Laypersons
Intergroup
Variables
Intragroup
Intragroup
comparison
Median
IQR
Median
IQR
comparison*
comparison*
Control
9.0
10.0-8.0
A
9.0
9.7-7.0
A
Central -0.5 mm shorter
5.0
7.0-3.0
B
6.5
8.0-5.0
B
**
Central -1.0 mm shorter
2.0
3.7-1.0
C
4.0
5.0-3.0
C
**
Central +0.5 mm longer
4.0
7.0-3.0
B
6.5
8.0-4.2
D
**
Central +1.0 mm longer
2.0
3.0-0
C
4.0
5.0-3.0
C
**
Lateral -0.5 mm shorter
7.0
8.0-5.0
D
7.0
8.0-5.0
D
Lateral -1.0 mm shorter
3.0
4.0-2.0
E
5.0
6.0-4.0
E
**
Lateral +0.5 mm longer
7.0
9.0-6.2
F
9.0
9.0-6.2
F
Lateral +1.0 mm longer
4.0
6.0-3.0
B
6.0
7.75-5.2
B, D
**
IQR, Interquartile range
* Variables with the same letter in the same column mean no statistically significant difference (p<0.05)
** statistically significant difference between groups of evaluators (p<0.05)
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In general, dentists and laypersons had no statistically
significant difference of perception to control when maxillary
incisors had symmetrical width and length. On the other hand,
statistically significant differences of perception between
dentists and laypersons were found in most situations when
an asymmetrical width or length occurred. The esthetic scores
rated by dentists were commonly lower than laypersons
for any alterations of width and length of maxillary incisors.
When comparing the esthetic perception of
participants between symmetrical and all levels of
asymmetrical width and length discrepancies, the
threshold level with the lowest level of noticeable
discrepancies was reported in table 5. The alteration of
0.5 mm narrowing width of unilateral central incisor and
1.0 mm narrowing width of unilateral lateral incisor were

required for dentists to detect those discrepancies. The
narrowing width of unilateral central and lateral incisor
for laypersons to distinguish from the control image was
1.0 mm and 1.5 mm, respectively. Moreover, dentists could
detect crown length discrepancies when the unilateral
central and lateral incisors were 0.5 mm longer or shorter
than the contralateral incisors. Laypersons could detect
changes in the unilateral central incisors at the same level
as dentists. However, they could detect the unilateral
lateral incisor changes when it was 1.0 longer or 0.5 mm
shorter than the contralateral lateral incisor. The overall
results showed that dentists were more rigorous than
laypersons when evaluating the asymmetrical crown
width and length of maxillary incisors.

Table 5 Threshold levels of significant difference
Dentists
Crown width
Central -0.5 mm narrower
Lateral -1.0 mm narrower
Crown length
Central +0.5 mm longer, -0.5 mm shorter
Lateral +0.5 mm longer, -0.5 mm shorter

Discussion

In the present study, participants were selected
as an equal number of males and females to exclude
factors from sex in each group, as described in a previous
study20, which found that in most situations, women provided
slightly higher ratings for discrepancies in anterior teeth.
Furthermore, as reported in the literature,19,21,30,31 there
were no statistically significant differences between the
assessment of full-face and close-up view images. Thus,
the computer-manipulated images used in this study were
only in close-up view.
From the result, no statistically significant difference
of scores for each image rated between 5 and 15 seconds
of evaluation time was found in most situations of width
discrepancies. From nine images of alterations, there was
only one image that dentists gave a statistically significantly
different score and three images in the laypersons’ group.

Laypersons
Central -1.0 mm narrower
Lateral -1.5 mm narrower
Central +0.5 mm longer, -0.5 mm shorter
Lateral +1.0 mm longer, -0.5 mm shorter

This finding showed that dentists were more precise than
laypersons in evaluating the asymmetrical width of
maxillary incisors. Nonetheless, there was no statistically
significant difference between two different evaluation
times when both dentists and laypersons rated unilateral
crown length discrepancies.
Because central incisors are the dominant teeth
in the esthetic zone,25,32,33 the asymmetrical widths of the
central incisor could be recognized by dentists at 0.5 mm
and laypersons at 1.0 mm. These thresholds were lower
than in the lateral incisor. This finding corroborates with
several studies 19,29,30 that alterations in the central incisors
were more easily detected than those in the lateral incisors.
In 2006, Kokich et al.20 reported that dentists and laypersons
could not detect asymmetrical width of the lateral incisors
until the discrepancies reached 2.0 mm. In contrast, our
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findings showed that dentists could distinguish a 1.0 mm
asymmetrical width of lateral incisor whereas laypersons
could at 1.5 mm. In addition, when laypersons had more
evaluation time, they performed better at detecting a
1.0 mm asymmetrical width of the lateral incisor. The
difference in results may be due to a different method
of image manipulation. In this study, the alterations of
the width of the maxillary incisor were produced without
changing the size of adjacent teeth, therefore those images
may be more easily detected than images in previous study.20
Asymmetrical length of the central incisors could
be noticed by all participants even if there was only a
0.5 mm difference, similar to findings in other studies.29,30
However, laypersons in this study could detect the
asymmetrical length of lateral incisor at 0.5 mm shorter,
in which a similar finding was shown for the central incisor.
This result differs from that found by Machado et al.29
and Ribeiro et al.30 They reported that asymmetrical
lengths of the lateral incisors were more acceptable than
in central incisors by a group of laypersons. Moreover,
when compared with the study by Menezes et al.19 who
investigated the influence of the vertical position of
maxillary central incisors, the results of this study confirmed
that unilateral discrepancies in the esthetic zone were
more distinguishable than bilateral discrepancies, as
stated by Kokich et al.20
The different perceptions of dentists and laypersons
in this study supported Machado et al.25,29 and Menezes
et al.19 who hypothesized that an ideal smile could clearly
be detected as an attractive smile by all groups of evaluators.
However, when those smiles had any alterations, dentists
and laypersons had different perceptions. The results of
this study showed that both groups of raters were not
statistically significantly different for the control and slightly
altered images. Dentists were more critical and generally
gave lower scores than laypersons, as previously reported
in the literature.19,21,29,30 Moreover, in this present investigation,
the results showed a significant importance of the length
of maxillary incisors, corroborating with previous results.25
Asymmetrical length in the esthetic zone tended to have
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more influence on esthetic perception than the asymmetrical
width of incisors since it was easily recognized by laypersons.
Therefore, the asymmetrical length in maxillary incisors
should be corrected by restoration or orthodontic treatment.
However, if the unilateral crown length discrepancies were
caused by the alteration of the gingival margin, a large
amount of thresholds was found until it was detected25
as a gingival margin asymmetry up to 1.5-2 mm had been
considered to be acceptable for laypersons, and no further
treatments were suggested as previously mentioned
in literature.20
From a clinical standpoint, although these results
can be used as a guideline for dentists to design treatment
for any anterior teeth discrepancies, dentists should discuss
this with their patients before making any decisions to
prevent overtreatments. Furthermore, dentists must give
patients enough time to thoroughly evaluate their esthetic
concerns, because more evaluation time showed a better
perception from laypersons. However, the images in this
study were manipulated from only two women, and only
two groups of evaluators, this information should be
cautiously used with individual patients because esthetic
perception is subjective. Further studies with larger and
diverse samples should be applied alongside this study
for better evaluation of esthetically sensitive cases.

Conclusion

Within the limitations of the present study, from
the dentists’ standpoint, the most attractive images were
symmetrical smiles, and a smile with 0.5 mm narrowing
effect of the width of the lateral incisor was acceptable.For
laypersons, the most attractive images were symmetrical
smiles, and those with an asymmetrical width of 0.5 mm
of central and 0.5, 1.0 mm of the lateral incisors could not
be differentiated. In general, dentists and laypersons had
a statistically significant difference in esthetic perception.
Dentists were more critical and gave lower scores than
laypersons. In most situations, there was no statistically
significant difference between 5 and 15 seconds of evaluation
time. However, when the unilateral crown width of a lateral
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incisor was narrowed by 1.0 mm and the unilateral crown
length of a lateral incisor was lengthened by 0.5 mm,
more evaluation time could lead to a better esthetic
perception for laypersons.
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Retention Force and Wear Characteristic of Ball and O-ring Attachment of
RetenDent Mini-implant Overdenture System
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Abstract

The purpose of this experimental study was to evaluate wear characteristics and retention force of the
RetenDent mini-implant overdenture system (Chulalongkorn product) after the insertion-removal fatigue test. One-piece
mini-implants attachment system for overdenture, Osstem MS denture® type implant (OSSTEM, Germany GmbH),
and RetenDent mini-implant were tested. All samples were subjected to repeated insertion and removal fatigue
cycles by a universal testing machine (E1000, INSTRON Instrument, England). Subjected fatigue cycles were 5500 with
1.00Hz frequency to mimic a 5-year insertion and removal three times per day. The retention force was measured
by separating the O-ring from the abutment and recorded with the universal tester (EZ-SX, SHIMADZU, Japan). The
retention force was measured six times, at baseline and the end of 1100, 2200, 3300, 4400, and 5500 cycles. These
represent each year of use. After fatiguing, the mini-implant ball abutments were examined with a stereomicroscope
(SZ61 OLYMPUS, Japan). The result showed a mean retention force of 6.65±0.24N for the RetenDent group and
6.84±0.24N for the Osstem group, which were not statistically different. The two attachment systems had no significant
effect on retention force. However, the fatigue cycles alone and the interaction between the attachment system
and fatigue cycles had significant effects on retention force. The retention of the RetenDent group was significantly
higher at baseline (10.96±1.78N) and after 1,100 cycles (8.73±1.23N) compared to the Osstem group (6.50±0.88N and
6.66±1.27N). There was no statistical difference at 2200 cycles. The retention of the Osstem group became significantly
higher after 3300, 4400, and 5500 cycles (6.86±1.07N, 7.06±0.997N, 6.997±1.02N) compared to the RetenDent group
(5.04±1.19N, 4.49±1.26N, 3.88±1.44N). In conclusion, the RetenDent and the MS denture® mini-implant attachment
system provided a similar retention force at higher than the minimum recommended for overdenture. There was no
wear on the ball abutment of both groups under the stereomicroscope after 5,500 fatigue cycles.
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Introduction

The Thai community had been steadily transitioning
to an elderly society. As reported in 2017, the Thai elderly
population was 11 million from a total of 65.5 million Thais.
This was approximately 17 % of the total population, ranking
second among all ASEAN member countries and projected
to be more than 26.6 % of the total population in 2030.1,2
A survey taken in 2017 in Thailand had shown that only
23 % of the elderly population were wearing a denture.1
This left 8.47 million elders with untreated edentulism.
Complete edentulism and tooth loss have been
correlated to a multitude of systemic comorbid conditions.
Also, patients with edentulism are at risk of reduced nutritional
intake and increased risk of obesity.3 In Thailand, the royal
complete denture project had shown positive impacts
on the quality of life of older Thai people and their oral
health.4 Prosthetic options for patients presented with
complete edentulous ridge include a conventional complete
denture, implant-supported prosthesis, and implantretained prosthesis. These options differ in terms of cost,
maintenance, denture stability and retention, and patient
satisfaction toward the denture. Interestingly, some
patients have had difficulty adapting to conventional
dentures, even with proper tissue support and good
denture quality.5,6 On the other hand, implant-retained or
implant-supported prostheses lessen the requirement
of patient’s muscular control development for denture
adaptation. Thus, positively affecting their quality of life.7-9
Implant-retained prosthesis such as implant-overdenture is
a great alternative with a relatively lower cost compared
to an implant-supported fixed denture.10 Several studies
have reported the advantages of implant-overdenture
over conventional tissue-borne complete denture. These
include better retention particularly in the edentulous
mandible, good functional ability, and less ridge resorption
rate.7,8,11 In terms of patient-based analysis, implant-overdentures
give better patient satisfaction with a predictable outcome.9,12
Furthermore, the McGill consensus in 2002 suggested that
two-implant overdenture is the first choice of treatment
for the edentulous mandible.13
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There have been uses of mini-implants to support
the overdenture as an alternative to standard diameter
implants. A mini-implant is a rigid, non-hollow implant
with less than a 3 mm diameter. The mini-implant surgical
technique is simple and quick with a high success rate
compared to standard-size implants.14,15 A meta-analysis
of randomized controlled trials had shown that miniimplants provided good patient satisfaction compared to
standard diameter implants when used for implant-retained
overdentures.16,17 Another systematic review also concluded
that mandibular mini-implant retained overdentures are
predictable regarding implant survival, marginal bone
resorption, and patient satisfaction.18,19 Mini-implants used
with overdenture can lower the total cost of the treatment
and is applicable in patients with narrower ridges. However,
the most common complication is the loss of attachment
retentive ability over time. This is due to the wear and
deformation of the ball abutment and O-ring through
the patient’s insertion-removal routine.20 Maintenance
of the attachment system such as changing the O-ring or
replacing the worn abutment will contribute to the longterm cost of the prosthesis. More importantly, abutment
wear in mini-implants will result in the need for total
fixture replacement.
Other than dental implants, titanium alloy is also
used for joint prostheses in the medical field. Titanium
alloy wear produces metal debris and ions, which causes
adjacent tissue inflammation. A class of amorphous
carbon that shares some properties of diamonds called
DLC (Diamond-Like Carbon) was introduced to modify
the surface of these prostheses. DLC coating was studied
to greatly increase titanium alloy wear resistance by up
to three folds. Furthermore, studies on DLC coating on
titanium and titanium alloy implant surfaces have shown
to be biocompatible for hard and soft tissue and did not
alter bacterial adhesion.21,22 This introduces the possibility
of DLC coating on the ball titanium alloy abutment of
the RetenDent mini-implant overdenture system to
provide exceptional wear resistance.
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The Osstem MS denture® type implant (OSSTEM,
Germany GmbH) was selected to compare to the product
(RetenDent) developed by Chulalongkorn University in
this study. Osstem mini-implant system is a Korean product
widely used in Thailand with U.S. FDA approval and the
EU CE quality certification. They are relatively affordable
and have great clinical validations and yearly clinical
publications. A study has found that the MS mini-implants
have good clinical prosthetic effects even in immediate
loading cases.23 The Osstem MS mini-implant ball abutment
has a bare machined titanium surface in contrast to the
DLC-coated RetenDent abutment.
The RetenDent mini-implant overdenture system
developed by Chulalongkorn University aims to provide
an attachment complex with good wear resistance, to be
more accessible, with a lower cost to Thais in need of
complete dentures. This experimental study’s objective
was to evaluate wear characteristics and retention force
of the RetenDent mini-implant overdenture system after
the insertion-removal fatigue test.

Material and method
One-piece mini-implants fixtures for overdenture,
MS denture® type implant (OSSTEM, Germany GmbH), and
RetenDent mini-implant for overdenture (a product of
Chulalongkorn University) were tested. The samples
were designated as the OS group (MS denture®) and the
RD group (RetenDent). Sample size calculation performed
with G*Power program version 3.1.9.7. Input data was
obtained from a similar experimental study with power
(1−β) = 0.95 and α = 0.05.24 The sample size determined
was 10 per group.
Fatigue test
All samples were subjected to repeated insertion
and removal fatigue cycles by the universal testing machine
(E1000, INSTRON Instrument, England). Matrix and O-ring
complexes were fixed to the upper member of the machine
while implant fixtures were fixed to the lower member of
the machine (Fig.1). The lower member stayed stationary

				

while the upper member of the machine moved vertically.
The fatigue frequency is 1.00Hz, for a total of 5500 cycles
to mimic five years insertion with removal three times
per day.

Figure 1 The testing apparatus (left: The sample was mounted
in the universal testing machine, right: Diagram of the
apparatus with an arrow showing the movement of
the machine)

Retention force measurement
The retention force was determined by separating
the O-ring from the abutment. The force was performed
and monitored by the universal tester (EZ-SX, SHIMADZU,
Japan), and the test speed was 50mm/min. The retention
force was measured six times, at baseline and the end of
1100, 2200, 3300, 4400, and 5500 fatigue cycles. These
were intended to represent 1, 2, 3, 4 and 5 years of denture
use, respectively.
Stereo Microscope imaging
Stereomicroscope images of the mini-implant ball
abutments and O-rings were taken before cyclic fatigue
(SZ 61 OLYMPUS, Japan). After 5500 cyclic fatigue, the
samples were examined by a stereomicroscope again.
Data analysis
The normal distribution of data collected was
checked and confirmed with the Kolmogorov-Smirnov
test. Mixed-Model Factorial ANOVA was performed to
evaluate the effect of the attachment system and cyclic
fatigue on retention force. Retention forces measured
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Results

from the two attachment groups were compared by
independent samples T-test. The comparison of retention
force within the group was done with repeated ANOVA and
followed with Bonferroni post hoc analysis. All analyses
were performed at α=0.05. Data were calculated with
the SPSS Statistics 22. The qualitative comparison was
used for the evaluation of stereomicroscope images.

Mixed-Model Factorial ANOVA result in Table 1,
showed cyclic fatigue alone and the interaction between
factors have significant effects impacting the retention
force. In contrast, the effect of the attachment systems
was insignificant. The mean retention forces of RD and
OS groups recorded are shown in Table 2.

Table 1 Mixed-Model Factorial ANOVA
Effects

Sum of Squares

df

Mean Squares

F

Sig.

Cyclic fatigue

162.480

2.256

72.026

27.828

0.000

Cyclic fatigue x Attachment system

218.127

2.256

96.694

37.359

0.000

1.118

1

1.118

0.329

0.573

Attachment system

Retention forces between the two groups at each
fatigue cycle were compared by independent samples
T-test. The RD group showed significantly higher retention
forces when compared to the OS group at baseline
(P=0.000) and 1100 cycles (P=0.002). At 2200 cycles, there

was no statistical difference between both attachment
groups (P=0.750). At 3300, 4400, and 5500 cycles, the OS
group retention force was higher than the RD group
statistically (P=0.002, 0.000, 0.000).

Table 2 Retention force for each fatigue cycle (N)
Attachment system

Retention force in newton after cycles count (N)
Baseline

1100

2200

3300

4400

5500

RD

10.96±1.78a

8.73±1.23b

6.78±1.34c

5.04±1.19cd

4.49±1.26de

3.88±1.44e

6.65±0.24

OS

6.50±0.88

6.66±1.27

6.96±1.16

6.86±1.07

7.06±0.997

6.997±1.02

6.84±0.24

a

a

a

a

a

Comparison
between groups
0.000
0.002
0.750
0.002
0.000
0.000
(P-value)
The significant difference within the same attachment system was shown as different lowercase letters. (α=0.05)

The pairwise comparison within the same attachment system is also shown in Table 2. The retention
force of the RD group when comparing the baseline to
1100 and 1100 to 2200 decreased significantly. However,
statistical significance was not found when comparing
2200 to 3300, 3300 to 4400, and 4400 to 5500 cycles.
In the OS group, the retention force was not statistically
different between all fatigue cycles.
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Mean
a

0.573

The stereomicroscope images of O-rings in Fig. 2
express material loss and changes for both groups after
5,500 cycles. The RD group exhibited surface roughness
and material loss around the internal surface of the O-rings.
In contrast, the OS group showed surface roughness and
material loss on the upper surface of the O-rings. The ball
abutment images of both groups indicated no wear in the
stereomicroscope images.
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RD (baseline)

RD (5500)

OS (baseline)

OS (5500)

RD (baseline)

RD (5500)

OS (baseline)

OS (5500)

Figure 2 Stereomicroscope images of O-ring and abutment at baseline and after 5500 fatigue cycles

Discussion

The mini-implant overdenture has proven to be
a long-term successful treatment option for edentulous
patients.25 The RetenDent product developed with
Chulalongkorn University aims to be a great alternative
with global standard, performance, and quality while being
more affordable to Thai people.
The result from mixed ANOVA shows that the
attachment systems had no statistical effect on retention
force. The mean retention force of five years of fatigue cycles

				

is 6.65±0.24N for the RD group and 6.84±0.24N for the OS
group. The required retention for implant-overdenture
has been studied with a variety of attachment types and
methods. Pigozzo et al. had considered the minimum
recommended retention force for 2-implant overdenture
is 5N-7N.26 Lehmann had considered a minimum of 5N
for overdenture stability from their study.27 However,
the retention from this study was recorded from only a
single mini-implant. A study has found that two-implant
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overdenture gives more than double the retention
force of a single implant overdenture.28 The recorded
retention force in this study is comparable to previous
studies. Leung and Preiskel measured the retention of 12
commercially available stud-type attachments. Retentive
forces varied between 3N to 15N. Most of the attachments
(8 of 12) exhibited forces between 6N to 9N. Fatigue
test was not performed.29 Besimo and Guarneri reported
initial retention force of six brands of stud attachments
were between 4.4N to 9.1N. Fatigue test was concluded
to be sufficient for implant-retained overdentures in the
long term.30 Another study from Abou-Ayash et al. found
a newly delivered attachment retention force ranged from
3.7±1.1N to 4.0±1.7N is sufficient for overdenture retention
(MDI, condent GmbH, Germany). This value fell over time
and can be re-established by an O-ring replacement.31
Patient satisfaction in overdenture cases greatly
depends on the retentive ability of the attachment system,
to stabilize the underlying denture.32 The RD group in this
test showed significantly higher retention forces compared
to the OS groups at the first two years simulated. The
RD group also had significant retention force change during
the 0-2200 cycles. A previous study showed that the ball
and O-ring attachment could lose its retention significantly
in the first 1,500 cycles, with up to 75 % retention lost
after 5,500 cycles.33 In contrast, the OS group had significantly
lower initial retention after 1100 cycles and held up better
after 3300 cycles. A study expresses the same retention
force stability for the ball and O-ring after 5,500 cycles in
some systems.34 This result coincides with the significant
interaction of cyclic fatigue and attachment system effect
calculated from the Mixed-Model Factorial ANOVA. However,
despite the RD group changes in retention force, the
significantly higher retention force at the simulated first
two-years of use would be beneficial. Recall visits to
reevaluate denture retention and O-ring replacement
should be considered since overdenture cases required
routine maintenance to achieve long-term success.35
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The difference in wear characteristics of the
attachment systems studied could be a result of variation
in abutment design, O-ring material, or dimension. The
microscope finding after 5500 fatigue cycles showed no
wear on the RD and OS abutments. There have been
reports of significant ball abutment wear in both an
in-vitro study and a clinical situation.36,37 This would be a
consequential complication for one-piece mini-implants,
as the treatment would require invasive removal surgery
and a re-implantation procedure. In the OS group the O-ring
implement has high elasticity and low hardness. This
allows the O-ring to slide in and out of the titanium ball
abutment smoothly, giving stable retention over time
without damaging the abutment. However, this resulted
in the compromise of a significantly lower initial retention.
In the case of the RD group, a diamond-like coating (DLC)
was implemented on the abutment with the aim to improve
the wear resistance properties of the abutment.38 The
O-ring of the RD group has higher hardness (80±5 Shore A)
with a smaller internal diameter, which contributed to
the significantly higher initial retention force. Nonetheless,
there was no visible wear presented in the RD abutment
after fatigue cycles. In future developments, the coated
ball abutment of the RD group would allow a more rigid
attachment such as PEEK material to be coupled, thus
providing better retention with a longer lifetime.
An additional finding in this study is regarding
the abutment O-ring and housing design. Due to the
dimensional differences of the ball abutment and O-ring
between the OS and the RD groups, the OS samples
experience O-ring dislodgement several times during
fatigue cycling (Fig. 3). The O-ring was re-inserted, and the
test continued. The housing of the RD group is larger than
the OS group (Fig. 4). This was a design decision to improve
housing retention in overdentures. A study showed that
complications leading to housing replacements were
common (26.9 %) and were very costly for their patients.35

J DENT ASSOC THAI VOL.72 NO.1 January - March 2022

also take the long-term maintenance cost, availability,
and technical difficulty into account when choosing an
overdenture system.

Conclusion

Figure 3 The O-ring dislodgement (arrow) was presented during
the test only in the OS group

The mean retention force from five years of
fatigue cycles is 6.65±0.24N for the RetenDent system
and 6.84±0.24N for the MS denture® system. They were
not statistically different, and both were higher than the
minimum recommended retention force for overdenture.
The RetenDent system showed a significantly higher retention
force at baseline and 1100 cycles than the MS denture®.
However, the MS denture® system showed a significantly
higher retention force at 3300, 4400, and 5500 cycles.
There was no wear on the ball abutment of both groups
under the stereomicroscope after 5,500 fatigue cycles.
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Abstract
This study was an in vitro pH-cycling model that aimed to study and compare the effect of grape seed
extract (GSE) and CPP-ACP on the microhardness of artificial root caries. Sixty sound human premolars extracted for
orthodontics treatment were sectioned at the cervical portion of the root and embedded in resin. Nail varnish was
coated on the root dentin surfaces except on a window of 4 mm. x 4 mm. Knoop hardness indentations were tested
for baseline (KHNb) and sixty specimens with KHNb between 60-70 were included. All specimens were stored in a
demineralization solution for 96 hours to induce artificial root caries lesions and measured initial Knoop microhardness
(KHNi). Sixty specimens were randomly divided into four groups randomly (n=15 per group) including: the deionized
water group (control group), the GSE group, the GSE + CPP-ACP group and the CPP-ACP group. The demineralized
specimens were pH-cycled, six cycles per day for eight days, then a final microhardness test (KHNf) was performed.
The means of the four indentations of KHNb, KHNi and KHNf from each specimen were analyzed. The means of
differences in microhardness values between KHNf and KHNi (∆KHN) among groups were analyzed using one-way
ANOVA, followed by the Games-Howell post-hoc test at a significance level of 0.05. The results of this study indicated
that all test groups had a significantly higher ∆KHN than the control group at (p<0.01). Both the GSE group and the
GSE + CPP-ACP group showed a significantly higher ∆KHN compared to the CPP-ACP group at (p<0.01). The GSE
group and the GSE + CPP-ACP group showed no statistically significant difference of ∆KHN (p<0.01). It was concluded
that the GSE and the GSE+CPP-ACP increased microhardness values more than the CPP-ACP. All three interventions
increased microhardness compared to the control group.
Keywords : CPP-ACP, Grape seed extract, Knoop microhardness
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Introduction

Dental caries is a major cause of oral pain, and
infection. It can be found in patients of various ages
especially in older patients due to the decrease of the
salivary flow rate which is the result of increased underlying
diseases.1-3 In addition, attachment loss and gingival recession
occur frequently in older people, which increases the risk
of bacterial adherence to root surface leading to incidences
of root caries.4 The success in treatment of root caries is
challenging, because of the difficulty in moisture control
on subgingival root surfaces. Furthermore, the bonding
effectiveness between restorative materials to root dentin
is less predictable.5 According to minimal intervention
concepts, if root caries have occurred, treatment options
depend on the progression of the lesion. The most effective
chemical agent for a non-surgical treatment of root caries
lesions is the daily use of dentifrice containing 5,000 ppm
fluoride.6 However, fluoride concentrations of regular
dentifrices of only around 1000 to 1500 ppm are widely
used.7 The prevalence of root caries has increased; therefore,
additional chemical agents have been suggested. Casein
phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP)
can inhibit demineralization, and enhance remineralization.8
CPP-ACP is composed of caseinphosphopeptide
(CPP) and amorphous calcium phosphate (ACP). Under acidic
conditions, the application of CPP-ACP on the tooth surface
increases the level of free calcium and phosphate ions,
which substantially maintains a supersaturated state, increases
buffer capacity, inhibits demineralization and enhances
remineralization. It is a remineralizing agent that can promote
dentin remineralization as well as enamel remineralization.9-11
Furthermore, CPP-ACP has beneficial microbial ecological
effects which can reduce microbial numbers, inhibit lactic
acid production from polymicrobial biofilms and reduce
adherence of bacteria to the tooth surface.12
Proanthocyanidins (PA) is a phenolic compound
composed of a hydroxyl group that induces a chemical
bond with collagen fibers. PA acts as a naturally-derived
cross-linker which increases strength and stability of a

collagen matrix.5,13 PA has positive effects on oral health
such as antimicrobial potential against cariogenic bacteria,
inhibition of demineralization and remineralization enhancement in initial caries.14,15 This phenolic compound
can be found in natural extracts. Grape seed extract (GSE)
is an over the counter nutritional supplement that is rich
in PA. GSE from MegaNatural, Polyphenolics, (Madera, CA)
was used in this study. It consisted of 97.8% PA according
to data provided by the manufacturer. The concentration of
GSE that can inhibit demineralization, and enhance remineralization is 6.5%.16 At this concentration, it is harmless to humans.17
However, the inhibitory effect of GSE on demineralization and the synergistic effect of GSE and CPP-ACP on
remineralization are still controversial. Hence, the objective
of this study was to compare the effect of GSE and CPP-ACP
on the microhardness of artificial root caries. The null
hypothesis was the effects of GSE and CPP-ACP on microhardness of artificial root dentin caries were not different.
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Materials and methods

Root dentin specimen preparations
The sample size of this study was calculated using
the G Power program version 3.1. The reference data was
referred from a previous study with an alpha of 0.05 and
an 0.8 power of test. The effect size from the calculation
was 0.72 based on the F test.15 Sixty human premolars
with completed root formation extracted for orthodontic
treatment were used. The teeth were checked under a
stereomicroscope with 10x magnification (StereomicroscopeSZ61, Olympus, Japan) in order to exclude teeth with
defects at the crown and root of the teeth such as craze
lines, crack lines, dental caries and restorations. Teeth were
cleaned with ultrasonic scaler and non-fluoridated pumice
and stored in 0.1% thymol solution no longer than one
month before being used. The protocol was approved
by The Research Ethics Review Committee for Research
Involving Human Research Participants, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University.

Root dentin blocks, 6 mm. long, were prepared
using a slow speed cutting machine (IsometTM 1000, Buehler,
IL, USA) which horizontally sectioned at the cementoenamel
junction (CEJ) and 6 mm. apical to CEJ under water irrigation.
The blocks were embedded in resin, and the buccal root
surfaces emerged 1 mm. from the resin and were polished
using 1000 grit and 2000 grit silicon carbide papers and
aluminum oxide 0.05 micron, respectively. The specimens
were cleaned with deionized water in an ultrasonic cleanser
(Ultrasonic cleanser 5210, HEIDOLPH, Germany) for 15 min.
Nail varnish (Revlon, USA) was coated on the root dentin
surface except for a window of 4 mm. x 4 mm., measured
by a digital caliper. The microhardness of root dentin blocks
were tested (FM 700e type D, FUTURE-TECH, Japan) using
the Knoop hardness indentation at a 25 g. load force for
15 s.18 For a baseline (KHNb), four indentations were
performed below the top margin of nail varnish (started
from CEJ of root) at 0.5 mm., 1.5 mm., 2.5 mm., 3.5 mm.,
respectively. Every indentation performed 1 mm. away from
the left margin of the nail varnish (Fig. 1). Sixty specimens
with KHN b between 60-70 were included in this study.
Artificial root dentin caries lesions formation
Sixty specimens were placed in a demineralization
solution (2.2 mM CaCl22H2O, 2.2 mM KH2PO2, 50 mM
acetate and KOH; pH 4.6) for 96 h. at 37 oC to create a
70–100 µm. depth of artificial root dentin caries lesions.19
Specimens were cleaned with deionized water in ultrasonic
cleanser for two mins. All specimens were measured for
initial Knoop microhardness (KHNi) using the Knoop hardness
indentation at a 25 g. load force for 15 s.18 Four indentations
were performed below the top margin of the nail varnish
(started from the CEJ of root) at 0.5 mm., 1.5 mm., 2.5 mm.,
3.5 mm., respectively. Every indentation performed 2 mm.
away from the left margin of the nail varnish (Fig. 1).
Preparation of testing solutions
Group 1 deionized water (control group), Group 2
GSE (LOT 1715601) (MegaNatural TM; Polyphenolics,
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Madera, CA, USA) ; The solution of 6.5% (w/w) GSE was
prepared by dissolving 6.5 g. of GSE in 93.5 g. of deionized
water.20,Group 3 6.5% (w/w) GSE (LOT 1715601) + CPP-ACP
(LOT 180220B) (GC Tooth Mousse TM; GC, Tokyo, Japan) ;
6.5 g. of GSE was added to CPP-ACP 93.5 g. and stirred
well by a magnetic stirrer.15, Group 4 CPP-ACP (LOT
180220B) ; The commercially available form of CPP-ACP
was used.
Method of pH cycling
The prepared specimens were randomly divided
into four groups (n=15 per group) based on the remineralization treatment. All specimens were immersed in an
acidic buffer (50 mM acetate, 2.25 mM CaCl22H2O, 1.35 mM
KH2PO4, 130 mM KCl; pH 5.0) and stored in an incubator
at 100% relative humidity 37 oC for 30 min. Then cleaned
with deionized water in an ultrasonic cleanser for two min.
All specimens were immersed in a neutral buffer (20 mM
HEPES; 2.25 mM CaCl22H2O; 1.35 mM KH2PO4; 130 mM KCl;
pH 7.0) and stored in an incubator at 100% relative humidity
at 37 oC for ten min. Then, they were cleaned with deionized
water in an ultrasonic cleanser for two min. Twenty mg.
of treatment solution was measured by using a digital
balance (HL-400, AND, Japan). Then 20 mg. of treatment
solution was applied to the prepared surface using a
paintbrush according to the allocated groups. The
specimens were stored in an incubator at 100 % relative
humidity 37 oC for ten min before cleaning with deionized
water in an ultrasonic cleanser for two min. The pH cycles
were repeated six times a day for eight days (Fig. 1). All
solutions were freshly prepared prior to use and the
specimens were kept in a neutral buffer overnight.18
The final microhardness test (KHNf) was performed
below the top margin of the nail varnish (starting from CEJ
of root) at 0.5 mm., 1.5 mm., 2.5 mm., 3.5 mm., respectively.
Every indentation was performed 3 mm. away from the left
margin of the nail varnish.
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Figure 1 Specimen preparation, pH cycling model and microhardness testing locations

Statistical Analysis

The means of four indentations of KHNb, KHNi and
KHNf from each specimen were analyzed. The differences
of means of KHNb and KHNi among groups were compared
using Kruskal-Wallis analysis followed by Dunn test. The
differences of means of KHNf among groups were analyzed
by one-way ANCOVA with a Bonferroni post-hoc test. For
each group, means and standard deviation of the differences
in microhardness values between KHNf and KHNi (∆KHN)
were calculated. The differences in means of ∆KHN among
groups and the differences in means of KHNb, KHNi and
KHNf from each group were compared using one-way
ANOVA, followed by a Games-Howell post-hoc test. Normal
distribution was analyzed by the Kolmogorov-Smirnov
test. Homogeneity of variance was tested by the Levene’s
test. A significance level of α = 0.05 was set for all statistical

tests. The statistical analysis was performed using the SPSS
program version 21.0.
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Results

The results presented in Table 1 revealed that
there were no statistically significant differences between
the means of KHNb and KHNi among four groups. The mean
of KHNf of group 1 was significantly less than the three
remaining groups. There were no statistically significant
differences between the means of KHNf of group 2 and
group 3. The mean KHNf value of group 4 was significantly
more than the three remaining groups. The results of
one-way ANOVA were presented in Table 1 indicating that
the means of the ∆KHN of all test groups (group 2-4) were
significantly higher than group 1 (p<0.01). Both groups

2 and 3 showed significantly higher means of the ∆KHN
compared to group 4 (p<0.01). There was no statistically
significant difference in the mean of the ∆KHN between
group 2 and group 3 (p<0.01). The means of KHNf of

groups 2, 3 and 4 were significantly more than the means
of KHNi. The means of KHNi and KHNf were significantly
less than the means of KHNb in every group (p<0.01).

Table 1 Means and standard deviation of KHNb, KHNi , KHNf and the ∆KHN of the root dentin from each treatment group (n=15 per group)
Groups
Group 1 (DI)

Mean KHNb (SD)

Mean KHNi (SD)

Mean KHNf (SD)

Mean ∆KHN (SD)

63.13 (1.86)Aa

11.69 (2.93)Ab

12.07 (2.28)Cb

0.37 (1.01)C

62.86 (1.79)Aa

13.42 (6.24)Ac

25.39 (5.0)Ab

11.97 (3.80)A

62.45 (1.37)Aa

10.10 (2.4)Ac

22.98 (3.41)Ab

12.88 (2.62)A

Group 2
(GSE)
Group 3
(GSE+CPP-ACP)
Group 4
10.36 (3.90)Ac
16.23 (3.01)Bb
5.88 (2.71)B
(CPP-ACP)
64.10 (2.83)Aa
Different capital letters represent statistically significant differences in each column. Different small letters represent statistically
significant differences in each row; SD : Standard deviation; DI : Deionized water; GSE : Grape Seed Extract

Discussion

Figure 2 Bar chart represents means and standard deviation of
KHNi and KHNf of group 1 DI, group 2 GSE, group 3 GSE+
CPP-ACP, group 4 CPP-ACP (n=15 per group)

Figure 3 Specimens after being treated with testing solutions
a. DI, b. GSE, c. GSE+CPP-ACP and d. CPP-ACP
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Based on the results of this study, the null hypothesis,
that the effects of GSE and CPP-ACP on microhardness of
artificial root dentin caries were not different, was rejected.
The results of this study showed that GSE increased surface
microhardness of artificial root dentin caries. The GSE used
in this study was mainly composed of PA. PA is a natural
collagen cross-linker which enhances the mechanical
properties of both sound and caries-affected dentin.13 PA
forms a hydrogen bond with amine group of collagen fibers,
which can replace water molecules and increase the modulus
of elasticity resulting in strengthening dentin collagen matrix
and improving the mechanical properties of teeth.16, 21
These findings were confirmed by the study of Xie et al.18
which used the same testing solutions, artificial root dentin
caries formation method and pH cycling method.18
The mean of ∆KHN of the CPP-ACP group was
significantly higher than the control group. The highest
mean of ∆KHN was found in the GSE+CPP-ACP group.
Although there were differences of artificial caries formation,
testing solutions preparation and pH cycling method, these
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results were in accordance with the study performed by
Khamverdi et al.20 The explanation is that CPP-ACP is a
supplemental source of calcium and phosphate, thus they
can keep oral cavity environment supersaturated with
calcium and phosphate.22 CPP contains casein peptides
and a cluster of phosphoseryl residues. Casein peptides
form a complex with calcium and phosphate and a cluster
of phosphoseryl residues can stabilize nanocluster of ACP
in supersaturated solution.23 Combining CPP-ACP and GSE
releases more amorphous calcium phosphate to remineralize
the lesions due to the calcium-binding effect of PA and
slightly acidity of PA, which decrease the pH of CPP-ACP.24
Although this study showed that both of the GSE+CPP-ACP
group and the GSE group gained surface microhardness
values, there was no significant differences between the
two groups. These results may infer that the increase
of surface microhardness values were mainly because of
GSE. Increasing the concentration of GSE and the contact
time to the demineralized root dentin surface may gain
more microhardness values.
In this study, demineralization solution (pH 4.6)
was used to simulate the caries process to generate artificial
dentin caries lesions. The pH-cycling model, employed in
this study, alternated between remineralization solution
(pH 7) and demineralization solution (pH 5). It intended
to mimic the in vivo periodic alteration of pH. A neutral
environment is periodically interrupted by an acid challenge
when sugar is metabolized. An ultrasonic cleanser with
deionized water was used to clean all specimens before
changing the solution to maintain the real pH of the
solutions. Although this was an in vitro study, pH-cycling
models are widely used for dentin caries study because
of reliability, efficiency and stability of the experiment. It
can simulate the dynamic change of pH and variations
in mineral saturation in an oral cavity that resemble the
natural caries process.25, 26
Demineralized root dentin specimens were dried
before KHNi and KHNf measurements. The demineralized
dentin matrices might have collapsed and hydrogen bonds
between collagen peptides may occur. Although hydrogen

bonds between collagen peptides can be broken down
by immersing the collapsed demineralized dentin in water
for at least 20 min., the collapsed matrices could not be
fully re-expanded.27 The collapse of demineralized dentin
collagen can reduce the remineralization efficacy of testing
solutions. So the proper storage of specimens during
the study is a concern to maintain proper demineralized
dentin matrices.
The results of this study were represented in microhardness values. The microhardness test is a well-known
method and commonly used for measuring demineralization and remineralization of dentinal caries.28 Knoop
microhardness value has a linear relationship with the
depth of artificial caries. Furthermore, the results from the
Knoop microhardness test were related to the results from
microradiograph.29,30 However, the microradiography can be
helpful for further study to confirm the results of the microhardness test and to study the characteristics of demineralized and remineralized dentin. This study measured
the surface microhardness values with different methods
from the previous studies,15,18 which measured the crosssectional microhardness values. The results of this study
were in agreement with Xie et al.,18 who reported that the
GSE group was significantly higher in microhardness values
when compared to the control group. On the contrary,
Epasinghe et al.15 revealed no significant difference
among the CPP-ACP, the PA and the control group. There
was no significant interaction between depth and treatments
in both studies.
According to the manufacturer’s recommendation,
CPP-ACP should be left undisrupted on the teeth for a
minimum of three minutes. The longer CPP-ACP remains in
the mouth, the more effective the results are. In this study,
CPP-ACP was applied to the specimens for ten min. It
may have gained more microhardness values than the
three-min. application.
The preparation method of the GSE solution in
this study was not complicated so patients can routinely
prepare it themselves. In this study, GSE solution and
GSE+CPP-ACP were applied on the root dentin for ten
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minutes. In the oral cavity, there are clearance effects
from oral salivary flow and movement of oral structures
such as the tongue, the buccal mucosa and the lips.
Because the GSE solution was in a liquid form that can be
easily washed-out. In clinical situations, tray application
may be helpful to retain the GSE solution longer in the
oral cavity. The use of GSE and GSE+CPP-ACP can stain the
teeth (Fig. 3), because the main composition of GSE is PA
that contains red, purple and green pigments.31 Stained
teeth may have a negative impact on appearance, so the
use of GSE in young patients and esthetic areas should
be a concern. The stained teeth that are caused by GSE
can be misunderstood as caries, so it is important to inform
patients about this side effect and when doing an oral
examination of these patients, it should be noted.
According to the results of this study, although
all test groups gained significantly higher microhardness
values than the control group, they were not able to gain
the microhardness values to the same level as the normal
root dentin. In Previous studies of GSE efficiency15,18,20 and
the present study were in vitro studies. So they could not
simulate the real situation of the oral environment such
as complex structures of the oral cavity and the hydrodynamics of saliva. The artificial dentin caries formation
hardly imitated the complex microbiological aspect of
natural caries formation. Further randomized control
trials in situ studies or in vivo studies are needed in order
to confirm the results of this in vitro study.

Conclusions

Within the limitations of this study, it can be
concluded that the GSE and GSE+CPP-ACP increased
the microhardness values of artificial root dentin caries
than CPP-ACP did. However, all three interventions
increased more microhardness values of artificial root
dentin caries compared to the control group.
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บทวิทยาการ

การเปรีียบเทีียบความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม
Comparison on Edge Strength of High Strength Flowable Resin Composites,
Conventional Resin Composites, and Conventional Flowable Resin Composites
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1

บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิมทั้้ง� ก่่อนและหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ โดยเตรีียมชิ้้น� งานทรงกระบอกจำำ�นวน
120 ชิ้้�น ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 7 มิิลลิิเมตร ความหนา 2 มิิลลิิเมตร แบ่่งเป็็นเรซิินคอมโพสิิต 6 ผลิิตภััณฑ์์ ใส่่ในแบบหล่่อโดยใช้้วิิธีี
ใส่่แบบก้้อนเดีียว จากนั้้�นฉายแสงด้้วยเครื่่อ� งฉายแสงแอลอีีดีี 40 วิินาทีี ทั้้�งด้้านบนและด้้านล่่างของชิ้้น� งาน นำำ�ชิ้้น� ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์ล์ ะ 10 ชิ้้น�
ไปทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุโดยใช้้เครื่่�องทดสอบแรงดึึงแรงอััดด้้วยหััวกดทรงกลมเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 มิิลลิิเมตร
ความเร็็ว 1 มิิลลิิเมตรต่่อนาทีี ที่่�ระยะห่่างจากขอบชิ้้น� งาน 0.5 มิิลลิิเมตร นำำ�ชิ้้น� งานที่่�เหลืือไปเทอร์์โมไซคลิิงโดยแช่่ในน้ำำ�� ที่่�อุุณหภููมิิ 5 องศาเซลเซีียส สลัับกัับน้ำำ��ที่่�อุุณหภููมิิ 55 องศาเซลเซีียส อุุณหภููมิิละ 30 วิินาทีี จำำ�นวน 5000 รอบ จากนั้้�นนำำ�ไปทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบหลัังการเร่่งอายุุโดยใช้้เครื่่อ� งทดสอบแรงดึึงแรงอััด วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางสถิิติด้ิ ว้ ยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบสองทาง ตามด้้วยการ
เปรีียบเทีียบเชิิงซ้้อนชนิิดทููคีี และสถิิติกิ ารทดสอบทีีแบบอิิสระที่่�ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 ผลการศึึกษาด้้วยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบ
สองทางพบว่่าชนิิดของเรซิินคอมโพสิิต และการผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีี
นััยสำ�ำ คััญของ ค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุระหว่่างกลุ่่�มเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ กลุ่่�มจีีเนีียลโพสทีีเรีีย และกลุ่่�มเททริิกเอนโฟล
และ ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุระหว่่างกลุ่่�มเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ เอสเททิิก โฟล
กลุ่่�มจีีเนีียล ยููนิเิ วอร์์แซล อิินเจคเทเบิิล กัับกลุ่่�มฟิิลเทคแซท350เอ๊๊กซ์์ทีโี ฟลเอเบิิล แต่่กลุ่่�มเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ เอสเททิิก โฟล และกลุ่่�มจีีเนีียล
ยููนิิเวอร์์แซล อิินเจคเทเบิิล มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ หลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุพบว่่ากลุ่่�มเคลีียร์์ฟิิลเอพีีเอ๊๊กซ์์มีีค่่า
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากกว่่ากลุ่่�มอื่่น� อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ พบว่่าค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และ
กลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิมมีีค่า่ ลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ แต่่ไม่่พบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบในกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ จากผลการศึกึ ษาสามารถสรุุปได้้ว่า่ เรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดดั้้ง� เดิิมมีีค่า่ ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากที่่�สุุด โดยกระบวนการเร่่งอายุุไม่่มีผี ลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงแต่่มีีผลต่่อเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม
คำำ�สำำ�คััญ : กระบวนการเร่่งอายุุ, ความแข็็งแรงบริิเวณขอบ, เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง
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Abstracts

The aim of this study was to compare the edge strength of high strength flowable, conventional, and
conventional flowable resin composites influenced by the accelerated aging procedure. Hundred-twenty disc specimens
were prepared (7 mm x 2 mm). Six materials were placed in acrylic molds with bulk technique, light curing 40 seconds
both top and bottom of the specimens. Ten specimens from each material were selected. The edge-strength before
accelerated aging was tested using the universal testing machine with 2 mm ball-shaped indenter at a speed of 1 mm/min.
Measurements were made at 0.5 distance from the edge. The rest of specimens were subjected to thermocycling
(5000 cycles, 5 to 55+1oC, dwell time; 30 seconds). Then measured the edge-strength after accelerated aging. Two-way
ANOVA followed by Tukey post-hoc test and independent T-test at the significant level of 0.05 was used for statistical
analysis. The two-way ANOVA determined a statistically different between materials and accelerated aging. There
was no significant difference between Clearfil AP-X® (CA), G-aenial Posterior® (GP), and Tetric N Flow® (TNF) on edge
strength before aging. No statistically significant difference was found between Clearfil AP-X Esthetic Flow® (CEF),
G-aenial Universal Injectable® (GUI), and Filtek Z350XT® flowable (FZF) but there was significant difference between
CEF and GUI on edge strength before aging (p<0.001). The edge strength after aging of CA had significantly higher than
other groups (p<0.001). Edge strength was significantly decreased after aging in conventional and conventional flowable
resin composite groups but not in high strength flowable resin composite groups. From the result of this study, conventional
resin composites had highest edge strength value. Accelerated aging had no effect on edge strength value of high strength
flowable resin composites but had effect on conventional resin composites and conventional flowable resin composites.
Keywords : Accelerated aging, Edge strength, High strength flowable resin composite
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บทนำ�
	ปััจจุุบัันการบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิต
(resin composite) ได้้รับั ความนิิยมมาก เนื่่อ� งจากวััสดุุประเภทนี้้�
ให้้ความสวยงามโดยมีีสีใี กล้้เคีียงกัับฟัันธรรมชาติิ บููรณะในโพรงฟัันโดย
ใช้้สารยึึดติิดจึึงสามารถเตรีียมโพรงฟัันแบบอนุุรักั ษ์์เนื้้อ� ฟัันได้้ เสริิม
ความแข็็งแรงให้้กัับเนื้้�อฟัันที่่�เหลืืออยู่่� ซึ่่�งจากการถกเถีียงเกี่่�ยวกัับ
ผลของปรอทในวััสดุุบูรู ณะส่่งผลให้้ลดการใช้้วัสั ดุุประเภทอะมััลกััม
(amalgam) และหัันมาใช้้วััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิตมากขึ้้�น1
นอกจากนี้้�การบููรณะแบบอนุุรัักษ์์เนื้้�อฟัันของวััสดุุประเภทเรซิิน-

		

คอมโพสิิต ทำำ�ให้้คงสภาพเนื้้�อฟัันส่่วนใหญ่่ได้้ ให้้ผลสำำ�เร็็จระยะยาว
ในทางคลิินิกิ ที่่�ดีี จึึงจััดเป็็นวััสดุุบูรู ณะที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับบููรณะฟััน
หลัังโดยตรง (direct restoration)2
การแตกหัักบริิเวณขอบของวััสดุุเป็็นสาเหตุุหนึ่่ง� ที่่�ส่่งผลต่่อ
ความล้้มเหลวในการบููรณะฟััน โดยการเกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบ
จะนำำ�ไปสู่่�การรั่่�วซึึม การผุุซ้ำ��ำ และการเปลี่่�ยนสีีบริิเวณผนัังของโพรงฟััน
เนื่่อ� งจากการแตกหัักอาจอยู่่�ในบริิเวณที่่�ไม่่สามารถทำำ�ความสะอาด หรืือ
ให้้การรัักษาแบบป้้องกัันได้้ เช่่น บริิเวณด้้านประชิิดของฟััน ซึ่่ง� การ
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แตกหัักบริิเวณขอบของวััสดุุมักั จะเกิิดในตำำ�แหน่่งที่่�รัับแรงมาก โดย
เชื่่อ� ว่่าวัสั ดุุที่่�มีคี วามแข็็งแรงสููงจะสามารถป้้องกัันการแตกหัักบริิเวณ
ขอบได้้3
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� งของวััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิต
นำำ�ไปสู่่�วิธีิ กี ารใช้้งานของวััสดุุที่่�สะดวกขึ้้น� คุุณสมบััติเิ ชิิงกลดีีขึ้้น� ลด
ความเครีียดที่่�เกิิดจากการหดตััวภายหลัังปฏิิกิริิ ยา
ิ การเกิิดพอลิิเมอร์์
(polymerization shrinkage stress) และมีีความสวยงามใกล้้เคีียง
ฟัันธรรมชาติิมากขึ้้น� ซึ่่�งในปััจจุุบันั บริิษัทั ผู้้�ผลิิตหลายแห่่งได้้มีกี าร
ผลิิตวััสดุุชนิิดใหม่่คืือเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง
(high strength flowable composite) โดยอ้้างว่่าเป็็นวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ที่่�เพิ่่�มปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกมากกว่่าร้อ้ ยละ
50 โดยปริิมาตร และมีีคุุณสมบััติิเชิิงกลด้้านความแข็็งแรงโค้้งงอ
(flexural strength) มากกว่่า 150 เมกะปาสคาลซึ่่�งมีีค่า่ ใกล้้เคีียง
กัับเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมบางยี่่�ห้อ้ 4, 5 วััสดุุประเภทนี้้เ� กิิดจากการ
ปรัับปรุุงผิิวของวััสดุุอัดั แทรกทำำ�ให้้สามารถลดความหนืืดในขณะที่่�
มีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกเพิ่่�มขึ้้น� 6 ทำำ�ให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ กล้้เคีียงกัับเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และยัังสามารถใช้้ในบริิเวณที่่�รัับแรงได้้7-10
อย่่างไรก็็ตามส่่วนประกอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงในแต่่ละบริิษัทั มีีความแตกต่่างกัันทั้้�งชนิิดของ
เรซิินเมทริิกซ์์ (resin matrix) ปริิมาณ และขนาดของวััสดุุอัดั แทรก
ทำำ�ให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติแิ ตกต่่างกััน ผลการทดลองในแต่่ละการศึึกษาจึึง
มีีความหลากหลาย แต่่อย่่างไรก็็ตามคุุณสมบััติเิ ชิิงกลที่่�ได้้อาจเทีียบ
เท่่าแต่่ไม่่ได้้สูงู กว่่าเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเป็็นวััสดุุที่่�ผลิติ
ออกมาไม่่นานจึึงมีีการศึกึ ษาด้้านคุุณสมบััติขิ องวััสดุุและด้้านอายุุการ
ใช้้งานทางคลิินิกิ ไม่่ชัดั เจน จึึงควรมีีการศึกึ ษาเพิ่่�มเติิมด้้านความแข็็งแรง
บริิเวณขอบที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุประเภท
เรซิินคอมโพสิิต เพื่่อ� เพิ่่�มความรู้้�ความเข้้าใจถึึงข้้อดีีข้อ้ ด้้อยของวััสดุุ
และเลืือกใช้้ให้้เหมาะสมจึึงจะทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการใช้้งาน
สููงสุุด จึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษานี้้�โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม และศึกึ ษาผลของกระบวนการเร่่งอายุุต่่อความ
แข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุ ซึ่่ง� มีีสมมติิฐานงานวิิจัยคืื
ั อ 1.) ไม่่มีคี วาม
แตกต่่างกัันด้้านความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม 2.) กระบวนการเร่่งอายุุไม่่มีผี ล
ต่่อความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้
ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ขนาดตััวอย่่างประชากรต่่อกลุ่่�ม
	อ้้างอิิงตามการศึกึ ษาของ Baroudi และคณะในปีี 200811
ที่่�ศึกึ ษาความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุ เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้ และพบว่่ามีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในทุุกระยะห่่าง
จากขอบ โดยระยะที่่�เข้้าใกล้้ขอบวััสดุุความแข็็งแรงจะลดลง คำำ�นวณ
ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างโดยกำำ�หนดค่่าความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ไม่่ยอมรัับ
ทั้้�งที่่�สมมติิฐานเป็็นจริิง (Type I error, α) ร้้อยละ 5 และกำำ�หนดค่่า
ความคลาดเคลื่่�อนที่่�ยอมรัับทั้้�งที่่�สมมติิฐานไม่่เป็็นจริิง (Type II
error, β) ร้้อยละ 80 จากนั้้น� นำำ�มาคำำ�นวณขนาดตััวอย่่างประชากร
ต่่อกลุ่่�ม โดยเลืือกกลุ่่�มที่่�วััดที่่�ระยะ 0.5 มิิลลิิเมตร เนื่่อ� งจากจะใช้้เป็็น
ระยะในการทดสอบในงานวิิจัยั คำำ�นวณโดยใช้้โปรแกรม GPower
เวอร์์ชั่่�น 3.1 จากการศึึกษามีีค่า่ เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 10.2 ศึึกษาใน
7 กลุ่่�มการทดลอง เมื่่�อคำำ�นวณออกมาจะได้้กลุ่่�มตััวอย่่างกลุ่่�มละ
3 ชิ้้น� กำำ�หนดร้้อยละความคลาดเคลื่่อ� นของผลอีีกร้้อยละ 10 ทำำ�ให้้
ควรมีีชิ้้�นตััวอย่่างอย่่างน้้อย 4 ชิ้้�นในแต่่ละกลุ่่�มการทดลอง ดัังนั้้�น
ในการศึกึ ษานี้้�จึึงพิิจารณาเลืือกขนาดตััวอย่่างเพื่่อ� ใช้้ในการทดสอบ
10 ตััวอย่่างต่่อกลุ่่�มทดสอบ
การเตรีียมชิ้้�นตััวอย่่าง
เตรีียมชิ้้น� ตััวอย่่าง 120 ชิ้้น� โดยแบ่่งเป็็น 6 ผลิิตภััณฑ์แ์ สดง
ส่่วนประกอบดัังในตารางที่่� 1 ผลิิตภััณฑ์ล์ ะ 20 ชิ้้น� โดยจะแบ่่งเป็็น
กลุ่่�มการทดสอบก่่อนการเร่่งอายุุ 10 ชิ้้น� และหลัังการเร่่งอายุุ 10 ชิ้้น�
ใช้้แบบหล่่อชิ้้�นงานทำำ�จากอะคริิลิกิ ใสทรงกระบอกขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลาง 7 มิิลลิิเมตร และมีีความหนา 2 มิิลลิิเมตร วางบนกระจก
ปิิดสไลด์์ขนาด 22x22 มิิลลิิเมตร ใส่่วัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�จะนำำ�มา
ทดสอบจนเต็็มแบบหล่่อชิ้้น� งานเป็็นชั้้น� เดีียวเพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงการเกิิด
ช่่องว่่างระหว่่างชั้้น� ปิิดด้้านบนของแบบหล่่อชิ้้น� งานด้้วยกระจกปิิด
สไลด์์ จากนั้้น� ฉายแสงด้้วยเครื่อ�่ งฉายแสงแอลอีีดีี (Light Curing Unit,
Demi Plus, Kerr, USA) 40 วิินาทีี ทั้้ง� ด้้านบนและด้้านล่่างของชิ้้น� งาน
หลัังจากนั้้�นขััดชิ้้น� งานด้้วยเครื่่อ� งขััด (Polishing machine, NANO
2000, PACE TECHNOLOGIES, USA) โดยใช้้แผ่่นซิิลิกิ อนคาร์์ไบด์์เบอร์์
800 เพื่่�อกำำ�จััดส่่วนเกิินของวััสดุุ วััดความหนาของชิ้้�นงานซ้ำำ��ด้้วย
เครื่อ�่ งวััดขนาดแบบดิิจิติ อลให้้มีคี วามหนา 2 มิิลลิิเมตร ทำำ�ความสะอาด
ด้้วยเครื่่อ� งทำำ�ความสะอาดอััลตราโซนิิก นำำ�ไปตรวจสอบด้้วยกล้้อง
จุุลทรรศน์์สเตอริิโอ (Stereomicroscope: SZ61, OLYMPUS,
Japan) ว่่าพื้้�นผิิวชิ้้�นงานมีีลัักษณะสมบููรณ์์ ไม่่มีีรูพรุ
ู ุนขนาดใหญ่่
รอยร้้าว และการแตกหััก จากนั้้�นเก็็บชิ้้น� งานในน้ำำ�� กลั่่�น 24 ชั่่�วโมง
ที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส
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ตารางที่่� 1 แสดงส่่วนประกอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�ใช้้ในการศึึกษา
Table 1 The compositions of resin composites used in the study
Resin composites

Code

Compositions

Clearfil AP-X®
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
G-aenial Posterior®
(GC, Japan)
Clearfil AP-X Esthetic Flow®
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
G-aenial Universal Injectable®
(GC, Japan)
Tetric N Flow®
(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)
Filtek Z350 XT® flowable
(3M ESPE, USA)

CA

Bis-GMA, TEGDMA, camphorquinone, silanated barium glass,
silanated colloidal silica (3 µm)
UDMA, dimethacrylate comonomers, pre-polymer silica,
lanthanoid fluoride fluoraaluminosilicate, silica (16-17 µm)
TEGDMA, hydrophobic aromatic dimethacrylate, silanated
barium glass, silanated colloidal silica (0.18-3.5 µm)
UDMA, Bis-MEPP, TEGDMA, silicon dioxide, strontium glass,
pigments, photoinitiators (0.15 µm)
Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, barium glass, ytterbium fluoride,
silica (0.04-3 µm)
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-EMA, ytterbium trifluoride (0.1-5 µm),
silane-treated ceramic, silica, zirconium oxide (0.6-1.4 µm)

GP
CEF
GUI
TNF
FZF

Percent filler
(wt.%/vol.%)
85/70
77/65
75/59
69/50
63/39
65/46

Bis-GMA: bisphenol A glycidyl methacrylate; TEGDMA: triethylene glycol dimethacrylate; UDMA: urethane dimethacrylate; Bis-MEPP: 2,2-Bis
(4-methacryloxypolyethoxyphenyl) propane; Bis-EMA: ethoxylated bisphenol A glycol dimethacrylate

การแบ่่งกลุ่่�มตััวอย่่าง
แบ่่งกลุ่่�มการทดลองออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ตามวััสดุุที่่�นำำ�มา
ทดสอบในแต่่ละบริิษััทผู้้�ผลิิต กลุ่่�มละ 20 ชิ้้�นตััวอย่่าง
กลุ่่�มที่่� 1 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ (Clearfil
AP-X®; CA)
กลุ่่�มที่่� 2 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิมจีีเนีียลโพสทีีเรีีย (G-aenial
Posterior®; GP)
กลุ่่�มที่่� 3 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงเคลีียร์์
	ฟิิลเอพีีเอ๊๊กซ์์ เอสเททิิก โฟล (Clearfil AP-X Esthetic
Flow®; CEF)
กลุ่่�มที่่� 4 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงจีีเนีียลยููนิิ
เวอร์์แซล อิินเจคเทเบิิล (G-aenial Universal Injectable®; GUI)
กลุ่่�มที่่� 5 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้เททริิกเอนโฟล (Tetric N
Flow®; TNF)
กลุ่่�มที่่� 6 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ฟิิลเทคแซท350เอ๊๊กซ์์ทีี
โฟลเอเบิิล (Filtek Z350 XT® flowable; FZF)
โดยแต่่ละกลุ่่�มจะแบ่่งชิ้้น� ตััวอย่่างกลุ่่�มละ 10 ชิ้้น� เป็็นกลุ่่�ม
การทดลองย่่อยดัังนี้้�
กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 1 วััสดุุก่่อนผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ
กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 2 วััสดุุหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ
การจำำ�ลองกระบวนการเร่่งอายุุ
	นำำ�ชิ้้น� ตััวอย่่างกลุ่่�มที่่� 1 ถึึง 6 กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 2 ขึ้้น�
จากน้ำำ�� กลั่่�น และซัับด้้วยกระดาษซัับให้้แห้้ง จากนั้้น� นำำ�ไปผ่่านกระบวนการ
เร่่งอายุุโดยแช่่ในน้ำำ�� ที่่�อุุณหภููมิิ 5 องศาเซลเซีียส สลัับกัับน้ำำ�� ที่่�อุุณหภููมิิ

		

55 องศาเซลเซีียส อุุณหภููมิิละ 30 วิินาทีี จำำ�นวน 5000 รอบ ด้้วย
เครื่่�องเทอร์์โมไซคลิิง (Thermo Cycling Unit, สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุณ
ุ ทหารลาดกระบััง, ประเทศไทย)
การวััดความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนและหลัังการเร่่งอายุุ
	นำำ�ชิ้้�นตััวอย่่างกลุ่่�มที่่� 1 ถึึง 6 กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 1
ขึ้้น� จากน้ำำ�� กลั่่�น และซัับด้้วยกระดาษซัับให้้แห้้ง วััดระยะห่่างจากขอบ
0.5 มิิลลิิเมตร ทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุโดย
ใช้้เครื่่อ� งทดสอบแรงดึึงแรงอััด (Universal Testing Machine, รุ่่�น
EZ-S, ยี่่�ห้อ้ SHIMADZU, JAPAN) โดยนำำ�ชิ้้น� ตััวอย่่างมาวางบนแท่่นยึึด
กดด้้วยหััวกด Rockwell รููปทรงกลมเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 มิิลลิิเมตร
ความเร็็ว 1 มิิลลิิเมตรต่่อนาทีี ในแนวดิ่่�งบริิเวณตำำ�แหน่่งที่่�กำำ�หนด
บัันทึึกค่่าที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแตกหััก และทำำ�เช่่นเดีียวกัันกัับกลุ่่�มการ
ทดลองย่่อยที่่� 2 หลัังจากผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางสถิิติด้ิ ว้ ยโปรแกรมเอสพีีเอสเอส เวอร์์ชั่่�น
21 (SPSS version 21) ที่่�ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 เปรีียบเทีียบความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตกัับความแข็็งแรงบริิเวณขอบ
ทั้้�งก่่อนและหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุด้้วยการวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (two way ANOVA) และทดสอบความแตกต่่าง
ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยหลัังการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนด้้วยการเปรีียบเทีียบ
เชิิงซ้้อนชนิิดทููคีี (Post hoc Tukey’s test) จากนั้้�นเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างของความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนและหลัังกระบวนการ
เร่่งอายุุในแต่่ละกลุ่่�มด้้วยสถิิติกิ ารทดสอบทีีแบบอิิสระ (independent
T-test) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
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ผลการศึกษา
	ผลการทดลองแต่่ละกลุ่่�มมีีการกระจายของข้้อมููลแบบปกติิ
ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของความแข็็งแรงบริิเวณขอบของ
วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิต

ชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิมก่่อนและ
หลัังกระบวนการเร่่งอายุุจะแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2	ค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของทุุกกลุ่่�มการทดลอง
Table 2 Mean+SD of edge strength of all groups
Mean±SD of edge strength (N)
Before thermocycling

After thermocycling

CA

391.20±20.72Aa

370.31±14.50Ab

GP

377.56±25.33Aa

324.89±23.83Bb

CEF

302.00±25.37Ba

295.83±24.83BCa

GUI

263.37±18.35Ca

267.98±22.88CDa

TNF

381.99±21.42Aa

276.64±22.81Cb

FZF

289.78±25.72BCa

241.14±24.44Db

Different superscript uppercase letters in the same column showed significant different of mean edge strength value at p<0.05
Different superscript lowercase letters in the same row showed significant different of mean edge strength value at p<0.05

	พบว่่าก่อ่ นกระบวนการเร่่งอายุุค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบของกลุ่่�ม CA กลุ่่�ม GP และกลุ่่�ม TNF มีีค่่าเฉลี่่�ยไม่่แตกต่่างกััน
โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยบริิเวณขอบมากกว่่ากลุ่่�ม CEF กลุ่่�ม GUI และกลุ่่�ม FZF
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม
FZF ไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติกัิ บั กลุ่่�ม CEF และ
กลุ่่�ม GUI (p=0.887 และ p=0.142 ตามลำำ�ดัับ) แต่่กลุ่่�ม CEF มีีค่า่ เฉลี่่�ย
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากกว่่ากลุ่่�ม GUI อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
(p<0.001) หลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุพบว่่าค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรง
บริิเวณขอบของกลุ่่�ม CA มีีค่่ามากกว่่ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(p<0.001) ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม CEF ไม่่มีี
ความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติกัิ บั กลุ่่�ม GP กลุ่่�ม GUI และกลุ่่�ม

TNF (p=0.131, p=0.146 และ p=0.490 ตามลำำ�ดัับ) แต่่ค่า่ เฉลี่่�ย
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม GP มีีค่า่ มากกว่่ากลุ่่�ม GUI และ
กลุ่่�ม TNF อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.001) และค่่าเฉลี่่�ยความ
แข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม GUI ไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
ทางสถิิติิกัับกลุ่่�ม FZF (p=0.166)
เมื่่�อเปรีียบเทีียบอิิทธิิพลร่่วมของปััจจััย ได้้แก่่ ชนิิดของ
เรซิินคอมโพสิิต และการผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุด้ว้ ยการวิิเคราะห์์
ความแปรปรวนแบบสองทาง พบว่่าชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตและการ
ผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุด้ว้ ยวิิธีเี ทอร์์โมไซคลิิงมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
(p<0.001) ดัังนั้้�นทั้้�งชนิิดของเรซิินคอมโพสิิต และการเทอร์์โมไซ
คลิิงมีีอิทิ ธิิพลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบ ดัังแสดงในตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบสองทางระหว่่างชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตและการเทอร์์โมไซคลิิงที่่�ส่่งผลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบ
Table 3 Two-way ANOVA for resin composite materials and thermocycling on edge strength value
Source

df

Sum of Squares

Mean Square

F

P

Materials

5

219723.972

43944.794

84.945

<0.001

Thermo

1

43748.135

43748.135

84.565

<0.001

Materials*Thermo

5

39929.419

7985.884

15.437

<0.001

เมื่่อ� เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุ
ก่่อนและหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ พบว่่าค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบของกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม (กลุ่่�ม CA และกลุ่่�ม GP)
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และกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม (กลุ่่�ม TNF และ
กลุ่่�ม FZF) มีีค่า่ ลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติหิ ลัังผ่่านกระบวนการ
เร่่งอายุุ (p<0.05) ส่่วนกลุ่่�มของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่
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ได้้ความแข็็งแรงสููง (กลุ่่�ม CEF และกลุ่่�ม GUI) จะพบว่่ามีีค่่าเฉลี่่�ย
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ โดยมีีเพีียงกลุ่่�ม GUI เท่่านั้้�นที่่�มีีค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบเพิ่่�มขึ้้น� หลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ (กลุ่่�ม CEF และกลุ่่�ม GUI
มีีค่่า p=0.589 และ p=0.625 ตามลำำ�ดัับ) ดัังแสดงในรููปที่่� 1

รููปที่่� 1

กราฟแสดงค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนและหลัังเทอร์์
โมไซคลิิงของวััสดุุแต่่ละชนิิด
Figure 1 Graph shows the mean of edge strength value of each
materials before and after thermocycling

บทวิจารณ์
หนึ่่ง� ในสาเหตุุของความล้้มเหลวของการบููรณะด้้วยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตเกิิดจากการแตกหััก โดยเกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบร้้อยละ
18 และการแตกหัักเป็็นก้้อน (bulk) ร้้อยละ 712 การศึกึ ษานี้้�เป็็นการ
จำำ�ลองแรงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
โดยเปรีียบเทีียบความแข็็งแรงบริิเวณขอบระหว่่างเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิิน คอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิมทั้้�งก่่อนและหลัังการใช้้งาน ซึ่่ง�
การทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณขอบเป็็นวิิธีที่่�มี
ี มี าตรฐานสามารถบอก
13
ถึึงคุุณสมบััติขิ องวััสดุุได้้ จากการศึกึ ษานี้้�พบว่่ามีคี วามแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบในแต่่ละกลุ่่�มการ
ทดลอง จึึงปฏิิเสธสมมติิฐานที่่�ว่่าไม่่มีีความแตกต่่างกัันด้้านความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม โดยมีีค่า่ แรงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบ
ระหว่่าง 241.14±24.44 ถึึง 391.20±20.72 นิิวตััน ซึ่่�งค่่าที่่�ได้้อาจ
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละการศึกึ ษาเนื่่�องจากความแตกต่่างของวััสดุุ

		

ที่่�นำำ�มาทดสอบ ชนิิดของเครื่่อ� งทดสอบ และลัักษณะของหััวกด โดย
จากการศึึกษาของ Quinn และคณะในปีี 2014 พบว่่าลักั ษณะของ
หััวกดที่่�ใช้้ทดสอบไม่่มีผี ลต่่อการแตกหัักบริิเวณขอบ แต่่ความคมของ
หััวกดเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผล เนื่่อ� งจากหััวกดที่่�มีีความคมจะทำำ�ให้้เกิิด
แรงแบบลิ่่�ม (wedging force) ได้้มากกว่่าหัวั กดชนิิดอื่่น� 14 และการ
กดด้้วยหััวกดที่่�คมจะทำำ�ให้้วัสั ดุุเกิิดการบิิดเบี้้�ยวเพิ่่�มขึ้้น� ในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ถููกกดทำำ�ให้้ผลของแรงไม่่แปรผัันตามระยะทางที่่�เพิ่่�มขึ้้�น13
การศึึกษานี้้�ไม่่พบความสััมพัันธ์์ของค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรง
บริิเวณขอบกัับปริิมาณร้้อยละของวััสดุุอััดแทรก โดยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงกลุ่่�ม CEF และกลุ่่�ม GUI
ที่่�มีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกมากกว่่าเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบ
ดั้้ง� เดิิมกลุ่่�ม TNF และกลุ่่�ม FZF แต่่กลัับมีีค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบก่่อนกระบวนการเร่่งอายุุที่่�น้อ้ ยกว่่า สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาของ
Baroudi และคณะในปีี 2008 พบว่่าโอกาสการแตกหัักของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้จะเกิิดบริิเวณขอบของวััสดุุมากกว่่าบริิเวณ
กึ่่ง� กลางของวััสดุุ และไม่่พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบกัับร้้อยละโดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุ อััดแทรกของเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้ที่่�นำำ�มาทดสอบในทุุกระยะห่่างจากขอบวััสดุุ11
และการศึึกษาของ Balos และคณะในปีี 2013 ที่่�พบว่่าการใส่่วัสั ดุุ
อััดแทรกซิิลิิกาขนาดนาโน (nanosilica) ไม่่เพิ่่�มคุุณสมบััติิทางกล
ด้้านความแข็็งแรงโค้้งงอและความแข็็งแรงผิิว15 ซึ่่�งความต้้านทาน
การแตกหัักบริิเวณขอบมีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับความต้้านทาน
การแตกหััก (fracture toughness)16 แต่่มีคี วามสััมพัันธ์์เชิิงลบกัับ
ความแข็็ง (hardness) ของวััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิต14 และจาก
การศึกึ ษาของ Jager และคณะในปีี 2016 พบว่่ามีีหลายปััจจััยที่่�
ทำำ�ให้้เพิ่่�มความแข็็งผิิว และปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกก็็เป็็นหนึ่่ง� ในปััจจััย
หลัักนั้้�น17 จึึงอาจเป็็นเหตุุผลหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงที่่�มีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกเพิ่่�มขึ้้น� และมีีการเชื่่อ� ม
กัันแน่่นของวััสดุุอัดั แทรกกัับเมทริิกซ์์ ทำำ�ให้้วัสั ดุุมีคี วามแข็็งมากขึ้้น�
ความต้้านทานการแตกหัักบริิเวณขอบจึึงน้้อยกว่่าเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม และวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม
นอกจากนี้้�มอนอเมอร์์ที่่�สำำ�คััญต่่อการไหลแผ่่ของวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิต เช่่น ไตรเอทิิลีนี ไกลคอล ไดเมทาคริิเลท (triethylene
glycol dimethacrylate, TEGDMA) และ ยููริเิ ทน ไดเมทาคริิเลท
(urethane dimethacrylate, UDMA) อาจเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากกว่่าปริิมาณของวััสดุุอัดั แทรก โดยเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีส่ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์ ชนิิดไตรเอทิิลีนี ไกลคอล
ไดเมทาคริิเลท และยููริิเทน ไดเมทาคริิเลท จะมีีค่่าความต้้านทาน
การแตกหัักมากกว่่าเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีส่ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์
ชนิิดอีีทอกซิิเลท บิิสฟีีนอล เอ ไกลคอล ไดเมทาคริิเลท (ethoxylated
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bisphenol A glycol dimethacrylate, Bis-EMA)18 ซึ่่ง� ในการศึึกษานี้้�
กลุ่่�ม FZF เป็็นกลุ่่�มเดีียวที่่�มีส่ี ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์ชนิิดอีีทอกซิิเลท
บิิสฟีีนอล เอ ไกลคอล ไดเมทาคริิเลท และมีีผลค่่าความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบน้้อยที่่�สุุดหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ และการศึึกษาของ
Rodriguez และคณะในปีี 2019 ยัังชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่ารูปู ร่่าง ชนิิดและขนาด
ของวััสดุุอััดแทรกมีีผลต่่อคุุณสมบััติิเชิิงกล โดยวััสดุุอััดแทรกชนิิด
ซิิลิกิ านาโนคลััสเตอร์์รูปู ทรงโดนััท (doughnut-shape nanoclusters)
และวััสดุุอัดั แทรกอสััณฐานขนาดไมโคร (amorphous microparticles)
ให้้คุณ
ุ สมบััติเิ ชิิงกลใกล้้เคีียง หรืืออาจดีีกว่่าวัสั ดุุอัดั แทรกขนาดนาโน
รููปทรงกลม (spherical nanoclusters) ที่่�นิิยมใช้้ในวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ในปััจจุุบััน19 ซึ่่�งวััสดุุกลุ่่�ม CA GP CEF TNF มีีวััสดุุอััดแทรกรููปร่่าง
อสััณฐานขนาดไมโคร5,20-22 กลุ่่�ม GUI มีีวัสั ดุุอัดั แทรกรููปร่่างอสััณฐาน
ขนาดนาโน4 ส่่วนกลุ่่�ม FZF มีีวััสดุุอััดแทรกรููปทรงกลม23 จึึงอาจ
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อความแข็็งแรงบริิเวณขอบในการศึึกษานี้้�
	ผลการศึึกษานี้้�พบว่่าชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตและการผ่่าน
กระบวนการเร่่งอายุุมีอิี ทิ ธิิพลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบ นอกจากนี้้�
พบว่่ากระบวนการเร่่งอายุุส่ง่ ผลให้้ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิด ไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม
ลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ จึึงปฏิิเสธสมมติิฐานการวิิจัยที่่�ว่
ั า่ กระบวนการ
เร่่งอายุุไม่่มีผี ลต่่อความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม โดยการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิงเป็็น
กระบวนการเร่่งอายุุโดยจำำ�ลองอุุณหภููมิใิ นช่่องปากที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
จากการดื่่ม� น้ำำ�� และรัับประทานอาหาร ทำำ�ให้้วัสั ดุุที่่�นำ�ำ มาทดสอบเกิิดการ
เสื่่อ� มสลายโดยน้ำำ�� (hydrolysis) และอุุณหภููมิิ (thermal degradation)24
จากการศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับผลของการเร่่งอายุุด้ว้ ยวิิธีเี ทอร์์โมไซคลิิงต่่อ
ความแข็็งแรงโค้้งงอของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบููรณะโดยอ้้อม
ของ Kawano และคณะในปีี 2001 พบว่่าวััสดุุทุุกกลุ่่�มที่่�ใช้้ใน
การทดสอบมีีความแข็็งแรงโค้้งงอลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญหลัังการทำำ�
เทอร์์โมไซคลิิง แต่่อย่่างไรก็็ตามไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงของความ
แข็็งแรงโค้้งงอหลัังการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิงมากกว่่า 5000 รอบ25
นอกจากนี้้ก� ารศึึกษาของ Ghavami-Lahiji และคณะในปีี 2018 พบว่่า
มีีการเปลี่่�ยนแปลงของพื้้น� ผิิวเรซิินคอมโพสิิตหลัังการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิง
โดยพบการเผยผึ่่�งของวััสดุุอััดแทรกและมีีบางส่่วนหลุุดออก26 ซึ่่�ง
การดููดน้ำำ�� ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตส่่งผลต่่อคุุณสมบััติเิ ชิิงกลของวััสดุุ
เนื่่อ� งจากน้ำำ�� จะไปสลายพัันธะเคมีีระหว่่างสารเชื่่อ� ม (silane) กัับผิิว
วััสดุุอัดั แทรก ทำำ�ให้้เกิิดการแยกกัันของวััสดุุอัดั แทรกและเมทริิกซ์์
เรซิินเกิิดการอ่่อนตััว และการหลุุดออกของวััสดุุอัดั แทรก24, 27 แต่่ผล
การศึกึ ษานี้้�ไม่่พบการลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ
ของกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง อาจเนื่่อ� งมาจาก
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ความแตกต่่างด้้านองค์์ประกอบ การเชื่่อ� มกัันของวััสดุุอัดั แทรกและ
เมทริิกซ์์ที่่�มีกี ารพััฒนาให้้มีกี ารเชื่่อ� มกัันแน่่นกว่่ากลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม จากการ
ศึึกษาของ Oliveira และคณะในปีี 2010 พบว่่าวัสั ดุุที่่�มีคี วามแน่่นหนา
ของการเชื่่อ� มต่่อของสายพอลิิเมอร์์มากจะมีีการดููดน้ำำ�� น้้อยกว่่าเนื่่อ� งจาก
มีีช่อ่ งว่่างระหว่่างสายพอลิิเมอร์์ที่่�น้อ้ ยกว่่า28 ซึ่่ง� การศึกึ ษาของ Pfeifer
และคณะในปีี 2009 พบว่่าการเชื่่อ� มกัันอย่่างแน่่นหนาของสายพอลิิเมอร์์
ส่่งผลต่่อคุุณสมบััติคิ วามต้้านการแตกหัักของวััสดุุ และเกิิดการเสื่่อ� ม
สลายต่ำำ�� โดยเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีส่ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์ชนิิด
ไตรเอทิิลีนี ไกลคอล ไดเมทาคริิเลทจะเป็็นโมเลกุุลที่่�ช่่วยในการเชื่่อ� ม
สายพอลิิเมอร์์ให้้มีคี วามแน่่นหนามากที่่�สุุด รองลงมาคืือมอนอเมอร์์
ชนิิดยููริิเทน ไดเมทาคริิเลท มอนอเมอร์์ชนิิดไตรเอทิิลีีนไกลคอล
ไดเมทาคริิเลทร่่วมกัับยููริเิ ทน ไดเมทาคริิเลท และมอนอเมอร์์ชนิิด
อีีทอกซิิเลท บิิสฟีีนอล เอ ไกลคอล ไดเมทนคริิเลท ตามลำำ�ดัับ18 ซึ่่ง�
หากจััดลำำ�ดัับตามความแน่่นหนาของสายพอลิิเมอร์์จะพบว่่ากลุ่่�ม
CA และกลุ่่�ม CEF มีีความแน่่นหนาของสายพอลิิเมอร์์มากที่่�สุุด รอง
ลงมาคืือกลุ่่�ม GP กลุ่่�ม GUI และกลุ่่�ม TNF กลุ่่�มที่่�มีีความแน่่นหนา
น้้อยที่่�สุุดคืือกลุ่่�ม FZF แต่่อย่่างไรก็็ตามไม่่สามารถสรุุปความแน่่นหนา
ของสายพอลิิเมอร์์ได้้แน่่ชัดั เนื่่อ� งจากอาจมีีปัจั จััยอื่น�่ มาเกี่่�ยวข้้อง เช่่น
ร้้อยละโดยโมลของมอนอเมอร์์ในแต่่ละวััสดุุ และผลของมอนอเมอร์์
ชนิิดอื่่�นในวััสดุุ
จากผลการศึกึ ษานี้้�พบว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�นำำ�มาศึกึ ษา
สามารถทนแรงกดที่่�ตำำ�แหน่่งห่่างจากขอบวััสดุุ 0.5 มิิลลิิเมตร
ได้้ตั้้ง� แต่่ 241.14±24.44 ถึึง 391.20±20.72 นิิวตััน ซึ่่ง� มีีค่า่ มากกว่่า
แรงบดเคี้้�ยวปกติิในผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีค่า่ ระหว่่าง 70 ถึึง 150 นิิวตััน29 วััสดุุ
ที่่�นำำ�มาศึึกษาจึึงสามารถใช้้บููรณะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีแรงบดเคี้้�ยวปกติิได้้
อย่่างไรก็็ตามการศึกึ ษานี้้�ยังั มีีข้อ้ จำำ�กััดเนื่่อ� งจากเป็็นการ
ศึกึ ษาในห้้องปฏิิบัติั กิ าร จึึงไม่่สามารถจำำ�ลองสภาวะจริิงในทางคลิินิกิ
ที่่�อาจส่่งผลต่่อความแข็็งแรงของวััสดุุได้้ เช่่น ผลของสารยึึดติิด
ความลึึก และลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันของโพรงฟััน ผลที่่�ได้้จากการ
ศึกึ ษาจึึงใช้้เป็็นแนวทางขั้้น� ต้้นในการพิิจารณาเลืือกใช้้วัสั ดุุให้้เหมาะกัับ
แรงบดเคี้้ย� วในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย นอกจากนี้้�ผลการศึกึ ษาที่่�ได้้อาจไม่่
สามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับเรซิินคอมโพสิิตที่่�ไม่่ได้้นำ�ำ มาศึกึ ษาใน
ครั้้�งนี้้�ได้้ เนื่่�องจากอาจมีีองค์์ประกอบที่่�แตกต่่างกััน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกึ ษาภายใต้้ข้อ้ จำำ�กััดของการศึึกษานี้้�สามารถ
สรุุปได้้ว่า่ เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงไม่่ได้้มีคี วาม
แข็็งแรงบริิเวณขอบสููงกว่่าเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม
และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม แต่่กระบวนการเร่่งอายุุไม่่ทำ�ำ ให้้ค่า่
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ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููงเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ โดย G-aenial Universal
Injectable เป็็นกลุ่่�มเดีียวที่่�มีีความแข็็งแรงบริิเวณขอบเพิ่่�มขึ้้น� หลััง
ผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ ส่่วนเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม มีีความแข็็งแรงบริิเวณขอบลดลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ แต่่อย่่างไรก็็ตามเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมมีีค่า่ ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากที่่�สุุดทั้้�งก่่อน
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ความเป็็นพิิษของน้ำำ��มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวและตะไคร้้ที่่�ผสมในน้ำำ��ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปาก
Cytotoxicity of Melaleuca Cajuputi Powell and Cymbopogon Citratus Essential
Oil Formulated in Alcohol-free Mouthwash on Oral Fibroblast Cell
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บทคัดย่อ
งานวิิจัยนี้้
ั มี� วัี ตั ถุุประสงค์์์เ� พื่่อ� ศึึกษาความเป็็นพิิษของน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวและตะไคร้้ที่่�ผสมในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปากชนิิดเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์ ศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ าร โดยเลี้้ย� งเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์ในจาน
เพาะเลี้้�ยงชนิิด 96 หลุุม หลุุมละ 2.5 x104 เซลล์์ ในอาหารเลี้้�ยงเซลล์์ชนิิดดีีเอ็็มอีีเอ็็มไม่่มีีสีี ที่่�มีีซีีรััมจากลููกวััวในครรภ์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ
10 และยาปฏิิชีวี นะ แบ่่งน้ำำ�� ยาบ้้วนปากเป็็น 5 กลุ่่�มทดลอง ได้้แก่่ กลุ่่�มทดลองที่่� 1 น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�มีเี ฉพาะส่่วนผสม
พื้้�นฐาน กลุ่่�มทดลองที่่� 2 น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml กลุ่่�มทดลองที่่� 3 น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ��มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml กลุ่่�มทดลองที่่� 4 น้ำำ��ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ��มัันหอมระเหยตะไคร้้
4 µl/ml และเสม็็ดขาว 8 µl/ml และกลุ่่�มทดลองที่่� 5 น้ำำ�� ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้น ร้้อยละ 0.12 นำำ�น้ำำ�� ยาบ้้วนปากทั้้�ง 5 กลุ่่�ม
ทดลองเจืือจางความเข้้มข้้นลงครั้้ง� ละสองเท่่าใส่่ลงในจานเพาะเลี้้ย� ง กำำ�หนดกลุ่่�มควบคุุมบวก คืือ หลุุมที่่�ใส่่น้ำ��ำ ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความ
เข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 กลุ่่�มควบคุุมลบ คืือ หลุุมที่่�ใส่่เฉพาะอาหารเลี้้�ยงเซลล์์ดีเี อ็็มอีีเอ็็มไม่่มีสีี ี นำำ�จานเพาะเลี้้ย� งไปบ่่มในตู้้�เพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อที่่�
อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ร้อ้ ยละ 5 ความชื้้น� สััมพััทธ์์ร้อ้ ยละ 100 เป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง จากนั้้�นทดสอบความเป็็น
พิิษต่่อเซลล์์ด้ว้ ยวิิธีเี อ็็มทีีทีแี ละวิิธีแี อลดีีเอช วััดค่่าการดููดกลืืนแสงด้้วยเครื่อ�่ งอ่่านความยาวคลื่่น� และคำำ�นวณค่่าความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์ เปรีียบเทีียบ
ระดัับความเข้้มข้้นที่่�ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากทั้้�ง 5 กลุ่่�มทดลอง โดยใช้้สถิิติกิ ารวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียวตามด้้วย
การเปรีียบเทีียบพหุุคูณ
ู (multiple comparison) ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่�นร้้อยละ 95 ผลการศึกึ ษาเมื่่อ� ทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ด้ว้ ยวิิธีเี อ็็ม
ทีีทีี พบว่่า ความเข้้มข้้นมากที่่�สุุดที่่�ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ของทั้้�ง 5 กลุ่่�มทดลองอยู่่�ที่่�ระดัับความเข้้มข้้น 1:8, 1:16, 1:32, 1:32 และ 1:128
ตามลำำ�ดัับ และแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) ส่่วนการทดสอบด้้วยวิิธีแี อลดีีเอช พบว่่า ความเข้้มข้้นมากที่่�สุุดที่่�ไม่่มีคี วามเป็็น
พิิษต่่อเซลล์์อยู่่�ที่่�ระดัับความเข้้มข้้น 1:8, 1:16, 1:32, 1:32 และ 1:256 ตามลำำ�ดัับ และแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) สรุุปได้้ว่า่
น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�มีเี ฉพาะส่่วนผสมพื้้�นฐานมีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์น้อ้ ยที่่�สุุด น้ำำ�� ยาบ้้วนปาก
ปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์น้อ้ ยกว่่าน้ำ��ำ ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มััน
หอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยทั้้�งสองชนิิดมีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์เท่่ากับั น้ำำ�� ยา
บ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�ผสมน้ำำ��มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวเพีียงอย่่างเดีียว และน้ำำ��ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ
0.12 มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์มากที่่�สุุด
คำำ�สำำ�คััญ: ความเป็็นพิิษ, เซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปาก, ตะไคร้้, น้ำำ��มัันหอมระเหย, น้ำำ��ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์, เสม็็ดขาว
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Abstract

The aim of this study was to determine the cytotoxicity of Melaleuca cajuputi Powell and Cymbopogon
citratus essential oil formulated in alcohol-free mouthwash on oral fibroblast cell; human gingival fibroblast cell. In
vitro study, human gingival fibroblast cells were plated in 96-well plates with 2.5 x104 cell/well and cultured in DMEM
(no phenol red) containing 10% FBS and antibiotics. Mouthwashes were divided into 5 groups; alcohol-free mouthwash
with basic ingredients, alcohol-free mouthwash with essential oil from Cymbopogon citratus 4 µl/ml, alcohol-free mouthwash
with essential oil from Melaleuca cajuputi Powell 8 µl/ml, alcohol-free mouthwash supplemented with 4 µl/ml
Cymbopogon citratus and 8 µl/ml Melaleuca cajuputi Powell mix essential oils and 0.12% chlorhexidine mouthwash.
The concentration of all groups was prepared by two-folds dilution in 96-well plate; the positive control cultured in
0.12% chlorhexidine mouthwash and the negative control cultured in DMEM (no phenol red). Plates were incubated
for 24 hours in incubator at 37 °C, 5% CO2, 100% humidity and determined the cytotoxicity by MTT assay and LDH
assay. Cell viability was measured by optical density and ELISA Reader machine was use to read the result. One-way
ANOVA analysis follow by multiple comparison at 95 % confidence of interval to compare non-cytotoxic concentration
of 5 groups. MTT assay showed that the maximum non-cytotoxic concentration of 5 groups was at 1:8, 1:16, 1:32, 1:32
and 1:128, respectively and statistically significant differences (p<0.05). LDH assay showed the maximum non-cytotoxic
concentration was at 1:8, 1:16, 1:32, 1:32 and 1:256, respectively and statistically significant differences (p<0.05). In
conclusion, the alcohol-free mouthwash with basic ingredients was least cytotoxicity to human gingival fibroblast cell.
The alcohol-free mouthwash supplemented with 4 µl/ml Cymbopogon citratus was less cytotoxicity than alcohol-free
mouthwash with essential oil from Melaleuca cajuputi Powell 8 µl/ml. The alcohol-free mouthwash supplemented
with both mix essential oils and alcohol-free mouthwash with essential oil from Melaleuca cajuputi Powell was
non-cytotoxicity at the same concentration. 0.12% chlorhexidine mouthwash was the most cytotoxicity.
Keywords: Cytotoxicity, Oral fibroblast cell, Cymbopogon citratus, Essential oil, Alcohol-free mouthwash, Melaleuca
cajuputi Powell
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บทนำ�
	ผลิิตภััณฑ์น้ำ์ ��ำ ยาบ้้วนปากนิิยมใช้้กันั อย่่างแพร่่หลายและ
มีีหลากหลายชนิิด American Dental Association (ADA)1 แบ่่ง
ประเภทของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากเป็็น 2 ประเภท คืือ น้ำำ�� ยาบ้้วนปากชนิิดทั่่�วไป
(cosmetic mouthwash) เป็็นน้ำำ��ยาบ้้วนปากที่่�ไม่่สามารถกำำ�จััด
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เชื้้อ� แบคทีีเรีียในช่่องปาก ใช้้เพื่่อ� ควบคุุมกลิ่่�นปากชั่่�วคราวหรืือใช้้ใน
ระยะเวลาสั้้�น ๆ เท่่านั้้น� และน้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่�ใช้้รักั ษาโรคในช่่องปาก
(therapeutic mouthwash) เป็็นน้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่�มีีสารออกฤทธิ์์�
(active ingredients) ควบคุุมและลดคราบจุุลิินทรีีย์์ ลดการเกิิด
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เหงืือกอัักเสบ กลิ่่�นปากและฟัันผุุ สรรพคุุณและประสิิทธิิภาพของ
น้ำำ�� ยาบ้้วนปากแตกต่่างกัันขึ้้น� อยู่่�กับั ชนิิดและส่่วนประกอบในผลิิตภััณฑ์์
ถึึงแม้้ผลข้้างเคีียงจากการใช้้น้ำ��ำ ยาบ้้วนปากพบได้้น้อ้ ยมาก แต่่พบว่่า
มีีรายงานการเกิิดอาการแพ้้จากส่่วนผสมบางชนิิดในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากได้้2
ผลิิตภััณฑ์์น้ำ��ำ ยาบ้้วนปากที่่�นำำ�มาใช้้จึึงต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
และความเข้้ากันั ได้้กับั เนื้้อ� เยื่่อ� ในร่่างกาย (biocompatibility) ต้้อง
ได้้รัับการประเมิินความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ตามมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์ที่่�กำ
์ �ำ หนด การทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ในห้้องปฏิิบัติั กิ าร
(cytotoxicity in vitro) จึึงเป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�ใช้้ทดสอบความเข้้ากันั ได้้
ทางชีีวภาพ (biological evaluation)3 และเป็็นเครื่่อ� งบ่่งชี้้ใ� นการ
ประเมิินความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ของผลิิตภััณฑ์์ เนื่่�องจากเป็็นวิิธีกี าร
ทดสอบที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ4
ในช่่องปากพื้้�นผิิวบริิเวณตััวฟัันไม่่ใช่่เพีียงส่่วนเดีียวที่่�เกิิด
การสร้้างคราบจุุลินิ ทรีีย์์ แต่่บริิเวณเนื้้�อเยื่่�อช่่องปาก และลิ้้น� ก็็เป็็น
แหล่่งในการกัักเก็็บแบคทีีเรีียและเกิิดการสร้้างคราบจุุลินิ ทรีีย์ไ์ ด้้เช่่น
เดีียวกััน ดัังนั้้�นการใช้้น้ำ��ำ ยาบ้้วนปากเป็็นประจำำ�จึึงช่่วยเสริิมการทำำ�
ความสะอาดนอกเหนืือจากการแปรงฟััน ลดเชื้้อ� แบคทีีเรีียและคราบ
จุุลินิ ทรีีย์ใ์ นช่่องปากได้้5,6 น้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่�นิิยมใช้้ในทางทัันตกรรม
ได้้แก่่ น้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่�มีีส่ว่ นผสมของคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี (chlorhexidine)
เนื่่�องจากมีีฤทธิ์์�ในการฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีีย ลดการเกิิดเหงืือกอัักเสบ
ลดคราบจุุลินิ ทรีีย์6์ และมีีฤทธิ์์�ในการต้้านราแคนดิิดาอััลบิิแคนส์์ (C.
albicans)7 แต่่เนื่่อ� งจากมีีรสชาติิที่่�ไม่่ดีี ใช้้เป็็นระยะเวลานานทำำ�ให้้
การรัับรสเปลี่่�ยนแปลง และเกิิดการติิดสีีน้ำ��ำ ตาล (brown staining)
ที่่�ตััวฟััน เนื้้อ� เยื่่อ� ช่่องปาก และลิ้้น� 6,7 มีีรายงานการศึึกษาพบว่่า น้ำำ�� ยา
บ้้วนปากที่่�มีีส่ว่ นผสมของคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้าง
เส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์และเซลล์์เนื้้อ� เยื่่อ� บุุผิวิ (epithelial cell) ขึ้้น�
อยู่่�กับั ความเข้้มข้้นที่่�นำำ�มาใช้้2,8 จากผลข้้างเคีียงที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ต่า่ ง ๆ
เหล่่านี้้� ทำำ�ให้้มีกี ารนำำ�สมุุนไพรมาใช้้ในการรัักษาและป้้องกัันโรคที่่�
เกิิดในช่่องปากมากขึ้้น� โดยนำำ�สรรพคุุณในการเป็็นยารัักษาโรคมา
ใช้้ประโยชน์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัักษา ใช้้เป็็นส่่วนผสมใน
ผลิิตภััณฑ์ดู์ แู ลสุุขภาพช่่องปากทั้้�งในรููปแบบของยาสีีฟันั หรืือน้ำำ�� ยา
บ้้วนปาก มีีการนำำ�สมุุนไพรผสมในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากในรููปแบบของน้ำำ�� มััน
หอมระเหย (essential oil) ซึ่่ง� เป็็นสารออกฤทธิ์์�ในน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก
มีีการศึึกษาพบว่่า น้ำำ�� ยาบ้้วนปากที่่�มีีส่ว่ นผสมของน้ำำ�� มัันหอมระเหย
มีีฤทธิ์์�ในการต้้านเชื้้อ� แบคทีีเรีีย ลดการเกิิดเหงืือกอัักเสบ ลดการเกิิด
คราบจุุลินิ ทรีีย์์ และช่่วยให้้ลมหายใจสะอาด (fresh breath)6 รวม
ถึึงน้ำำ�� มัันหอมระเหยจากเสม็็ดขาวและตะไคร้้ เสม็็ดขาวเป็็นพืืชที่่�พบ
ได้้ในพื้้�นที่่�ดิินเค็็มแถวชายฝั่่�งทะเล ในประเทศไทยพบต้้นเสม็็ดขาวได้้
มากทางภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ ภาคตะวัันออก และภาคใต้้ น้ำำ�� มัันหอม
ระเหยเสม็็ดขาวมีีฤทธิ์์�ในการต้้านเชื้้อ� จุุลชีีพได้้หลายชนิิด9,10 รวมทั้้�ง
มีีฤทธิ์์�ต้้านราแคนดิิดาอััลบิิแคนส์์11 ตะไคร้้เป็็นพืืชที่่�พบได้้ทั่่�วไปใน
		

ประเทศไทย12 น้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้มีฤี ทธิ์์�ในการต้้านราแคนดิิดา
อััลบิิแคนส์์13,14 ลดการเกิิดคราบจุุลิินทรีีย์์15 มีีฤทธิ์์�ต้้านเชื้้�อจุุลชีีพ
สร้้างแผ่่นชีีวภาพ (biofilm) ที่่�สััมพัันธ์์กับั การเกิิดฟัันผุุ16 และช่่วยลด
กลิ่่�นปากได้้17 มีีการศึึกษาอิิทธิิพลของน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว
และตะไคร้้ที่่�ผสมในตำำ�รัับน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์เพื่่อ�
ต้้านราแคนดิิดาอััลบิิแคนส์์ ด้้วยวิิธีี disc diffusion และ broth
microdilution พบว่่า ตํํารัับน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ส่่วนผสมจากน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวความเข้้มข้้น 8 µl/ml และ
ตะไคร้้ความเข้้มข้้น 4 µl/ml มีีฤทธิ์์�ยับั ยั้้ง� การเจริิญเติิบโตของราแคน
ดิิดาอััลบิิแคนส์์ได้้อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติ18ิ ซึ่่ง� สามารถนำำ�ไปพััฒนา
เป็็นตำำ�รัับน้ำำ�� ยาบ้้วนปากในอนาคต ทั้้�งนี้้� ยัังไม่่พบรายงานการศึึกษา
ความเป็็นพิิษของน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวและตะไคร้้ที่่�ผสมในน้ำำ�� ยา
บ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ต่อ่ เซลล์์ในช่่องปาก ดัังนั้้น� ในการศึกึ ษา
วิิจัยนี้้
ั จึึ� งมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึกึ ษาความเป็็นพิิษของน้ำำ�� มัันหอมระเหย
เสม็็ดขาวและตะไคร้้ที่่�ผสมในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปาก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การเตรีียมเซลล์์เพาะเลี้้�ยง
เซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปากที่่�ใช้้ในการศึกึ ษาเป็็นเซลล์์สร้้างเส้้นใย
เหงืือกจากมนุุษย์์ มีีหลัักเกณฑ์์การคััดเข้้า คืือ อาสาสมััครที่่�มารัับการรัักษา ณ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 3 คน อายุุ
ระหว่่าง 18-25 ปีี ถอนฟัันด้้วยเหตุุผลทางทัันตกรรมจััดฟัันหรืือตาม
คำำ�แนะนำำ�ของทัันตแพทย์์ ฟัันแท้้ซี่่�ที่่�จะถอนเป็็นฟัันกรามซี่่�ที่่�สาม
ในขากรรไกรบนหรืือขากรรไกรล่่าง มีีสภาพสมบููรณ์์ ไม่่มีโี รคฟัันผุุ
ไม่่มีโี รคของเนื้้อ� เยื่่อ� ในฟััน และไม่่มีกี ารอัักเสบของอวััยวะปริิทันั ต์์ ได้้
เซ็็นใบยิินยอมให้้เก็็บชิ้้น� เนื้้อ� เยื่่อ� เหงืือก โดยโครงการนี้้ผ่� า่ นการรัับรอง
จากคณะกรรมการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิ์์�สวััสดิิภาพและป้้องกัันภยัันตรายของ
ผู้้�ถูกู วิิจัยั คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (เอกสารเลขที่่�
64/2562) และผ่่านการรัับรองด้้านความปลอดภััยทางชีีวภาพจาก
คณะกรรมการความปลอดภััยทางชีีวภาพระดัับส่่วนงานชุุดที่่� 5
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (Approval No. CMUIBC A-0563003)
หลัักเกณฑ์์การคััดออก คืือ อาสาสมััครที่่�มีีโรคทางระบบ รัับประทาน
ยารัักษาโรคใด ๆ เป็็นประจำำ� ฟัันซี่่�ที่่�ถอนเกิิดความซัับซ้้อนขึ้้น� ระหว่่าง
การถอนฟัันจนทำำ�ให้้ไม่่สามารถเก็็บตััวอย่่างชิ้้�นเนื้้�อเยื่่�อเหงืือกได้้
	นำำ�ฟัันตััวอย่่างมาล้้างด้้วยสารละลายพีีบีเี อส (phosphate
buffer saline; PBS) ตััดชิ้้น� เนื้้�อเยื่่อ� เหงืือกที่่�ติิดมากัับฟัันที่่�ถููกถอน
ให้้มีขี นาดประมาณ 1x1x1 มิิลลิิเมตร นำำ�ไปวางในจานเพาะเลี้้ย� ง เติิม
อาหารเลี้้ย� งเซลล์์ชนิิดดีีเอ็็มอีีเอ็็ม (Dulbecco’s modified Eagle’s
medium; DMEM) ที่่�มีีซีรัี มั จากลููกวััวในครรภ์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ
10 (fetal bovine serum ; FBS) และยาปฏิิชีวี นะเพนนิิซิลิิ นิ จีีโซเดีียม
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(Penicillin G sodium) 10,000 หน่่วยต่่อมิิลลิิลิติ ร สเตรปโตมััยซินิ
ซััลเฟต (Streptomycin sulfate) 100,000 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิติ ร
แอมโฟเทอริิซิินบีี (Amphotericin B) 25 ไมโครกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร
และแอลกลููตามีีน (L-glutamine) ความเข้้มข้้นร้้อยละ 1 บ่่มในตู้้�เพาะ
เลี้้ย� งเนื้้�อเยื่่อ� ที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ร้้อยละ 5 และความชื้้น� สััมพััทธ์์ร้อ้ ยละ 100 เปลี่่�ยนอาหารเลี้้ย� งเซลล์์
ทุุก ๆ 2 วััน จนเซลล์์เคลื่่อ� นออกจากชิ้้น� เนื้้�อเยื่่อ� เหงืือกและเจริิญเต็็ม
จานเพาะเลี้้�ยง จากนั้้�นถ่่ายเซลล์์ลงจานเพาะเลี้้�ยงอัันใหม่่และเริ่่�ม
นัับเซลล์์เป็็นรุ่่�นที่่� 1 การศึึกษานี้้�จะใช้้เซลล์์รุ่่�นที่่� 3 ถึึง 519
การเตรีียมน้ำำ��มัันหอมระเหย
	นำำ�ใบเสม็็ดขาวและตะไคร้้สด 5 กิิโลกรััม มาบดผสมกัับน้ำำ�� สะอาด
สกััดด้้วยวิิธีกี ารกลั่่�นด้้วยน้ำำ�� ในเครื่อ�่ งกลั่่�นน้ำำ�� มัันหอมระเหยขนาด 5 ลิิตร
จะได้้น้ำ��ำ มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวมีีลักั ษณะเขีียวใส และน้ำำ�� มัันหอม
ระเหยตะไคร้้มีีลักั ษณะใส เก็็บน้ำำ�� มัันหอมระเหยที่่�ได้้ในภาชนะปิิด
สนิิททึึบแสงในตู้้�เย็็น20
การเตรีียมน้ำำ��ยาบ้้วนปาก
เตรีียมส่่วนผสมพื้้�นฐานของน้ำำ��ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ ประกอบด้้วย โพรไพลีีนไกลคอล (propylene glycol)
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 12 โดยปริิมาตร สารละลายซอร์์บิทิ อลร้้อยละ 70
(70% sorbitol solution) ความเข้้มข้้นร้้อยละ 5 โดยปริิมาตร
เมนทอล (menthol) ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.4 โดยน้ำำ��หนััก (0.4
มิิลลิิกรััม/มิิลลิิลิิตร) โซเดีียมเบนโซเอต (sodium benzoate)
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 1 โดยน้ำำ��หนััก (1 มิิลลิิกรััม/มิิลลิิลิิตร)
และน้ำำ��กลั่่�น21
แบ่่งกลุ่่�มทดลองออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มทดลองที่่� 1
คืือ น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�มีเี ฉพาะส่่วนผสมพื้้�นฐาน
กลุ่่�มทดลองที่่� 2 คืือ น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มััน
หอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml กลุ่่�มทดลองที่่� 3 คืือ น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml กลุ่่�มทดลองที่่�
4 คืือ น้ำำ��ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ��มัันหอมระเหย
เสม็็ดขาว 8 µl/ml และตะไคร้้ 4 µl/ml18 และกลุ่่�มทดลองที่่� 5 คืือ
น้ำำ�� ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 ชนิิดไม่่มีสีี ี
โดยเจืือจางความเข้้มข้้นลงครั้้�งละสองเท่่า ตั้้�งแต่่ความเข้้มข้้น 1:2
ถึึง 1:512 ในหลอดเอพเพ็็นดอร์์ฟ (eppendorf) ที่่�มีีอาหารเลี้้�ยง
เซลล์์ดีีเอ็็มอีีเอ็็มไม่่มีสีี ี
การทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์
ด้้วยวิิธีีเอ็็มทีีทีี
	นำำ�เซลล์์ที่่�เตรีียมไว้้ถ่าย
่ ลงในจานเพาะเลี้้ย� งชนิิด 96 หลุุม
ที่่�มีีอาหารเลี้้ย� งเซลล์์ดีเี อ็็มอีีเอ็็มไม่่มีสีี ี หลุุมละ 200 ไมโครลิิตร และ
มีีเซลล์์จำ�ำ นวน 2.5 x104 เซลล์์/หลุุม บ่่มในตู้้�เพาะเลี้้ย� งเนื้้อ� เยื่่อ� ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ
37 องศาเซลเซีียส และก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ร้อ้ ยละ 5 เป็็นเวลา
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24 ชั่่�วโมง จากนั้้น� นำำ�จานเพาะเลี้้ย� งออกมาดููดอาหารเลี้้ย� งเซลล์์เก่่าทิ้้ง�
และเติิมน้ำำ�� ยาบ้้วนปากทั้้�ง 5 กลุ่่�มทดลอง ใส่่จานเพาะเลี้้ย� งหลุุมละ
200 ไมโครลิิตร กำำ�หนดกลุ่่�มควบคุุมลบ คืือ หลุุมที่่�ใส่่เฉพาะอาหาร
เลี้้ย� งเซลล์์ดีเี อ็็มอีีเอ็็มไม่่มีสีี ี กลุ่่�มควบคุุมบวก คืือ หลุุมที่่�ใส่่น้ำ��ำ ยาบ้้วนปาก
คลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 ชนิิดไม่่มีสีี ี เตรีียมอีีกหลุุม
ใส่่อาหารเลี้้�ยงเซลล์์ดีเี อ็็มอีีเอ็็มไม่่มีีสีี 200 ไมโครลิิตร และเติิมสาร
ละลายไทรทัันเอ็็กซ์์-100 ความเข้้มข้้นร้้อยละ 1 (1% Triton X-100)
เพื่่อ� ใช้้สำ�ำ หรัับการทดสอบความเป็็นพิิษด้้วยวิิธีแี อลดีีเอชในขั้้น� ตอน
ต่่อไป นำำ�จานเพาะเลี้้ย� งไปบ่่มในตู้้�เพาะเลี้้ย� งเนื้้�อเยื่่อ� ที่่�อุุณหภููมิิ 37
องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง เมื่่อ� ครบกำำ�หนดนำำ�จานเพาะเลี้้ย� ง
ปั่่�นเหวี่่�ยงที่่� 250 g เป็็นเวลา 10 นาทีี ดููดอาหารเลี้้�ยงเซลล์์เก่่าใส่่
จานเพาะเลี้้ย� งใหม่่ หลุุมละ 100 ไมโครลิิตร เพื่่อ� นำำ�ไปทดสอบความ
เป็็นพิิษด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช ส่่วนเซลล์์ก้้นหลุุมในจานเพาะเลี้้�ยงเดิิม
นำำ�ไปทดสอบความเป็็นพิิษด้้วยวิิธีเี อ็็มทีีทีี โดยเติิมอาหารเลี้้ย� งเซลล์์ดีี
เอ็็มอีีเอ็็มไม่่มีสีี หี ลุุมละ 150 ไมโครลิิตร และเติิมสารละลายเอ็็มทีีทีี
(3 (4,5 dimethylthiazol-2-yl) 2,5 diphenyltetrazolium bromide )
หลุุมละ 50 ไมโครลิิตร ที่่�ได้้จากการเตรีียมเตรีียมสารละลายเอ็็มทีีทีี
ความเข้้มข้้น 5 mg/ml ในสารละลายพีีบีเี อส และกรองด้้วยตััวกรอง
ปราศจากเชื้้อ� 0.22 µm นำำ�จานเพาะเลี้้ย� งบ่่มในตู้้�เพาะเลี้้ย� งเนื้้อ� เยื่่อ�
ที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 3 ชั่่�วโมง เมื่่อ� ครบกำำ�หนดนำำ�จาน
เพาะเลี้้ย� งออกมาดููดอาหารเลี้้ย� งเซลล์์เก่่า และสารละลายเอ็็มทีีทีทิ้้ี ง�
เติิมสารละลายดีีเอ็็มเอสโอ (Dimethylsulphoxide; DMSO) และ
เอทานอล (ethanol) ในอััตราส่่วน 1:1 หลุุมละ 100 ไมโครลิิตร
เก็็บในที่่�มืืดเป็็นเวลา 15 นาทีี วััดค่่าการดููดกลืืนแสงด้้วยเครื่่อ� งอ่่าน
ความยาวคลื่่น� (microplate reader TECAN Sunrise™, Switzerland )
ที่่�ความยาวคลื่่น� 540 นาโนเมตร ทำำ�การทดลองซ้ำำ�� 3 ครั้้ง� นำำ�ค่่าการดููดกลืืน
แสงที่่�ได้้มาคำำ�นวณร้้อยละความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์ (% Cell viability)
การทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์
ด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช
การศึึกษานี้้�ใช้้ชุดุ ทดสอบความเป็็นพิิษ LDH-Cytotoxicity
Assay Kit (KA0785-Abnova) ประกอบด้้วยสารคะตะลิิสต์์ (catalyst)
และสารละลายสีีย้อ้ ม (dye solution) โดยผสมสารคะตะลิิสต์์และน้ำำ�� กลั่่�น
1 มิิลลิิลิติ ร เขย่่าให้้เข้้ากันั เป็็นเวลา 10 นาทีี ส่่วนสารละลายสีีย้อ้ มนำำ�
มาละลายที่่�อุุณหภููมิิห้้อง จากนั้้�นเตรีียมผสมสารละลายรีีแอคชั่่�น
มิิกซ์์เจอร์์ (reaction mixture) สำำ�หรัับทดสอบความเป็็นพิิษให้้มีี
ปริิมาณเพีียงพอสำำ�หรัับจานเพาะเลี้้ย� งชนิิด 96 หลุุม โดยผสมระหว่่าง
สารละลายคะตะลิิสต์์ 250 ไมโครลิิตร และสารละลายสีีย้อ้ ม 11.25
มิิลลิิลิิตร เขย่่าให้้เข้้ากััน22
	นำำ�จานเพาะเลี้้ย� งที่่�มีอี าหารเลี้้ย� งเซลล์์เก่่าหลุุมละ 100 ไมโครลิิตร
เติิมสารละลายรีีแอคชั่่�นมิิกซ์์เจอร์์หลุุมละ 100 ไมโครลิิตร กำำ�หนดกลุ่่�ม
low sample และ low control คืือ หลุุมที่่�มีีเฉพาะอาหารเลี้้ย� งเซลล์์
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ดีีเอ็็มอีีเอ็็มไม่่มีสีี ี กลุ่่�ม high sample คืือ หลุุมที่่�ใส่่สารละลายไทรทััน
เอ็็กซ์์-100 ความเข้้มข้้นร้้อยละ 1 และกลุ่่�มทดสอบ คืือ น้ำำ�� ยาบ้้วนปาก
ทั้้�ง 5 กลุ่่�มทดลอง นำำ�จานเพาะเลี้้ย� งเก็็บในที่่�ไม่่มีแี สง ที่่�อุุณหภููมิห้ิ อ้ ง
เป็็นเวลา 30 นาทีี วััดค่่าการดููดกลืืนแสงด้้วยเครื่อ�่ งอ่่านความยาวคลื่่น�
ที่่�ความยาวคลื่่น� 492 นาโนเมตร ทำำ�การทดลองซ้ำำ�� 3 ครั้้ง� นำำ�ค่่าการดููด
กลืืนแสงที่่�ได้้มาคำำ�นวณร้้อยละความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ (% Cytotoxicity)
จากนั้้�นนำำ�มาหาค่่าร้้อยละความมีีชีีวิิตของเซลล์์
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
การศึึกษานี้้�ทำ�ำ การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิด้ว้ ยโปรแกรมเอพีี
เอสเอส สำำ�หรัับวิินโดว์์รุ่่�น 17.0 (SPSS for Windows, Version 17.0.,
Chicago, SPSS Inc.) นำำ�ค่่าร้อ้ ยละความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์มาทดสอบ
การกระจายตััวของข้้อมููลโดยใช้้ Shapiro-WilK Test นำำ�ข้้อมููลมา
วิิเคราะห์์ความแปรปรวนด้้วยการทดสอบทางสถิิติแิ บบ One way
ANOVA แยกความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�มโดยใช้้การทดสอบทางสถิิติิ
แบบ Turkey multiple comparison ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่�นร้้อยละ
95 กำำ�หนดระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 กำำ�หนดค่่าร้อ้ ยละความมีีชีวิี ติ ของ
เซลล์์มากกว่่าร้้อยละ 70 แสดงถึึงไม่่มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์23

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์
ด้้วยวิิธีีเอ็็มทีีทีี
	ผลการทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือก
จากมนุุษย์์ด้ว้ ยวิิธีเี อ็็มทีีทีขี องน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�
มีีเฉพาะส่่วนผสมพื้้�นฐาน น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสม
น้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml และเสม็็ดขาว 8 µl/ml
และน้ำำ�� ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 พบว่่า
ระดัับความเข้้มข้้นมากที่่�สุุดที่่�ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเซลล์์อยู่่�ที่่�ระดัับ
ความเข้้มข้้น 1:8, 1:16, 1:32, 1:32 และ 1:128 ตามลำำ�ดัับ แสดงในรููป
ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์ ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ได้้แก่่
97.46 ± 2.22, 88.06 ± 4.74, 75.80 ± 0.72, 85.63 ± 0.89
และ 93.10 ± 2.85 ตามลำำ�ดัับ และแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ (p<0.05) (ตารางที่่� 1 และรููปที่่� 1)

ตารางที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่ย� ร้้อยละความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์ ± ส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน และความเข้้มข้้นของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากจากการทดสอบความเป็็นพิิษ
	ด้้วยวิิธีีเอ็็มทีีทีี
Table 1 The relationship between mean ± standard deviations of percent of cell viability and concentration of mouthwash determined
by MTT cytotoxicity assay
Percent of cell viability (mean ± SD)
Alcohol-free mouthwash
4 µl/ml Cymbopogon
Concentrations
0.12%
4 µl/ml
8 µl/ml
citratus, 8 µl/ml
chlorhexidine
Basic ingredients
Cymbopogon
Melaleuca cajuputi
Melaleuca cajuputi
citratus essential oil Powell essential oil
Powell mix essential oils
e
d
a
1:2
52.63 ± 1.73
24.82 ± 0.23
10.53 ± 0.48
18.29 ± 1.22 c
13.39 ± 1.10 b
1:4
63.71 ± 1.75 d
28.37 ± 0.19 c
15.55 ± 1.00 a
19.35 ± 0.70 b
18.67 ± 1.30 b
1:8
97.46 ± 2.22 c
47.38 ± 2.77 b
16.18 ± 0.58 a
20.18 ± 0.33 a
19.16 ± 1.48 a
1:16
98.90 ± 1.91 e
88.06 ± 4.74 d
34.22 ± 1.46 b
42.04 ± 1.80 c
24.02 ± 0.54 a
1:32
99.68 ± 0.56 d
98.39 ± 2.79 d
75.80 ± 0.72 b
85.63 ± 0.89 c
35.79 ± 0.59 a
1:64
99.36 ± 1.11 c
98.64 ± 2.36 c
80.76 ± 0.21 b
97.65 ± 2.04 c
53.53 ± 0.53 a
1:128
98.34 ± 2.42 c
99.77 ± 0.35 c
82.13 ± 1.51 a
99.03 ± 0.93 b
93.10 ± 2.85 c
1:256
99.58 ± 0.72 b
98.03 ± 1.71 b
89.89 ± 1.90 a
99.54 ± 0.41 b
98.41 ± 2.76 b
1:512
99.95 ± 0.08 a
99.45 ± 0.96 a
99.41 ± 1.02 a
99.85 ± 0.27 a
99.31 ± 1.20 a
Different small letters in row indicated statistically significant differences among groups (p < 0.05)
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รููปที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความมีีชีวิี ิตของเซลล์์และความเข้้มข้้นของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากจากการทดสอบความเป็็นพิิษด้้วยวิิธีีเอ็็มทีีทีี
Figure 1 The relationship between percent of cell viability and concentration of mouthwash determined by MTT cytotoxicity assay

ผลการทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์
ด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช
	ผลการทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจาก
มนุุษย์์ด้ว้ ยวิิธีแี อลดีีเอชของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�มีี
เฉพาะส่่วนผสมพื้้�นฐาน น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสม
น้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml และเสม็็ดขาว 8 µl/ml

และน้ำำ�� ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 พบว่่า
ระดัับความเข้้มข้้นมากที่่�สุุดที่่�ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเซลล์์อยู่่�ที่่�ระดัับ
ความเข้้มข้้น 1:8, 1:16, 1:32, 1:32 และ 1:256 ตามลำำ�ดัับ แสดงใน
รููปค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์ ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
ได้้แก่่ 72.41 ± 1.54, 82.76 ± 2.65, 73.43 ± 1.50, 71.35 ± 0.86
และ 74.92 ± 1.59 ตามลำำ�ดัับ และแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
(p<0.05) (ตารางที่่� 2 และรููปที่่� 2)

ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความมีีชีวิี ิตของเซลล์์ ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และความเข้้มข้้นของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากจากการทดสอบความเป็็น
	พิิษด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช
Table 2 The relationship between mean ± standard deviations of percent of cell viability and concentration of mouthwash determined
by LDH cytotoxicity assay
Percent of cell viability (mean ± SD)
Alcohol-free mouthwash
Concentrations
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4 µl/ml
8 µl/ml
Basic ingredients
Cymbopogon
Melaleuca cajuputi
citratus essential oil Powell essential oil

4 µl/ml Cymbopogon
0.12%
citratus, 8 µl/ml
chlorhexidine
Melaleuca cajuputi
Powell mix essential oils

1:2

25.49 ± 0.03 bc

33.41 ± 3.77 c

15.08 ± 2.58 a

22.64 ± 4.54 ab

20.98 ± 2.75 ab

1:4

48.18 ± 0.27 c

40.03 ± 4.26 c

18.64 ± 2.95 a

24.41 ± 4.19 ab

27.22 ± 1.93 b

1:8

72.41 ± 1.54 b

65.56 ± 5.59 b

25.19 ± 4.15 a

28.33 ± 5.38 a

31.23 ± 1.41 a

1:16

78.79 ± 1.52 b

82.76 ± 2.65 b

35.05 ± 2.54 a

33.04 ± 2.93 a

32.28 ± 1.97 a

1:32

81.32 ± 0.84 c

87.09 ± 2.02 d

73.43 ± 1.50 b

71.35 ± 0.86 b

34.54 ± 3.26 a
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ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความมีีชีวิี ิตของเซลล์์ ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และความเข้้มข้้นของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากจากการทดสอบความเป็็น
	พิิษด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช (ต่่อ)
Table 2 The relationship between mean ± standard deviations of percent of cell viability and concentration of mouthwash determined
by LDH cytotoxicity assay (cont.)
Percent of cell viability (mean ± SD)
Alcohol-free mouthwash
Concentrations

4 µl/ml
8 µl/ml
Basic ingredients
Cymbopogon
Melaleuca cajuputi
citratus essential oil Powell essential oil

4 µl/ml Cymbopogon
0.12%
citratus, 8 µl/ml
chlorhexidine
Melaleuca cajuputi
Powell mix essential oils

1:64

82.32 ± 1.84 b

89.07 ± 2.13 c

82.50 ± 3.52 b

88.79 ± 1.03 c

39.48 ± 1.55 a

1:128

74.05 ± 4.72 a

91.56 ± 2.68 b

86.12 ± 2.12 b

90.25 ± 2.14 b

69.06 ± 1.19 a

1:256

91.77 ± 1.11 bc

93.52 ± 1.13 c

87.26 ± 0.60 b

91.11 ± 3.16 bc

74.92 ± 1.59 a

1:512

96.55 ± 1.88 b

96.43 ± 1.75 b

90.45 ± 1.70 (ab)

92.61 ± 3.31 b

85.95 ± 2.58 a

Different small letters in row indicated statistically significant differences among groups (p < 0.05)

รููปที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละความมีีชีวิี ิตของเซลล์์และความเข้้มข้้นของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากจากการทดสอบความเป็็นพิิษด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช
Figure 2 The relationship between percent of cell viability and concentration of mouthwash determined by LDH cytotoxicity assay

บทวิจารณ์
การศึึกษาความเป็็นพิิษของน้ำำ��มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว
และตะไคร้้ที่่�ผสมในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ต่อ่ เซลล์์
สร้้างเส้้นใยช่่องปากด้้วยวิิธีเี อ็็มทีีทีี เป็็นการวััดความมีีชีวิี ติ ของเซลล์์
จากการทำำ�งานของไมโทคอนเดรีีย (mitochondria) ในขณะที่่�เซลล์์

		

ยัังไม่่ถูกู ทำำ�ลายด้้วยพิิษของสารทดสอบ ส่่วนการทดสอบความเป็็น
พิิษต่่อเซลล์์ด้้วยวิิธีีแอลดีีเอช เป็็นการวััดเอนไซม์์แลคเตทดีีไฮโดร
จีีเนส (lactate dehydrogenase) ที่่�ปล่่อยออกมาจากเซลล์์
ที่่�ถููกทำำ�ลายหรืือเซลล์์ที่่�ตายหลัังจากได้้รัับพิิษของสารทดสอบ
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การทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ทั้้ง� 2 วิิธีี เป็็นวิิธีที่่�มี
ี คี วามแม่่นยำำ�
24,25
และใช้้ระยะเวลาทดสอบไม่่นาน จากการศึึกษานี้้�พบว่่า การทดสอบ
ความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจากมนุุษย์์ของน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก
ทั้้�ง 5 กลุ่่�มทดลองจากทั้้�งสองวิิธีี มีีผลการทดสอบความเป็็นพิิษไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน คืือ น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�มีเี ฉพาะ
ส่่วนผสมพื้้น� ฐานมีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์น้อ้ ยที่่�สุุด น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml มีีความเป็็นพิิษต่่อ
เซลล์์น้อ้ ยกว่่าน้ำ��ำ ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอม
ระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�ผสม
น้ำำ�� มัันหอมระเหยทั้้�งสองชนิิดมีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์เท่่ากับั น้ำำ�� ยา
บ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวเพีียง
อย่่างเดีียว และมีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์น้อ้ ยกว่่าน้ำ��ำ ยาบ้้วนปากคลอร์์
เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 ซึ่่ง� เป็็นผลิิตภััณฑ์น้ำ์ ��ำ ยาบ้้วนปาก
มาตรฐานที่่�ใช้้ในทางทัันตกรรม มีีรายงานการศึึกษาพบว่่า น้ำำ�� ยาบ้้วนปาก
ที่่�มีีส่ว่ นผสมของคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใย
เหงืือกจากมนุุษย์์และเซลล์์เนื้้อ� เยื่่อ� บุุผิวิ 2,8 อาจก่่อให้้เกิิดการระคายเคืือง
ต่่อเนื้้�อเยื่่อ� ช่่องปาก เกิิดอาการปากแห้้ง หรืือเกิิดแผลในช่่องปาก26
กลไกความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ของคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี จะทำำ�ให้้เซลล์์เกิิดการ
รั่่�วซึึมหรืือเกิิดการตกตะกอนของส่่วนประกอบภายในเซลล์์ คลอร์์
เฮ็็กซิิดีีนเข้้าทำำ�ปฏิิกิิริิยาที่่�เยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ ส่่วนที่่�เป็็นประจุุบวกของ
คลอร์์เฮ็็กซิิดีนี เข้้าจับั กัับส่่วนที่่�เป็็นประจุุลบของเยื่่อ� หุ้้�มเซลล์์ ทำำ�ให้้
เยื่่อ� หุ้้�มเซลล์์มีลัี กั ษณะเปลี่่�ยนแปลง เกิิดการรั่่�วซึึมของสารที่่�มีีน้ำ��ำ หนััก
โมเลกุุลต่ำำ�� (low molecular-weight) ออกจากเซลล์์ เมื่่�อสััมผััส
กัับคลอร์์เฮ็็กซิิดีีนที่่�มีีความเข้้มข้้นต่ำำ�� แต่่ถ้้าเซลล์์สััมผััสกัับคลอร์์
เฮ็็กซิิดีนี ที่่�มีีความเข้้มข้้นสููงจะทำำ�ให้้เยื่่อ� หุ้้�มเซลล์์ถูกู ทำำ�ลายมากขึ้้น�
จนเซลล์์รั่่�วซึึมและแตก27 ส่่วนกลไกความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใย
เหงืือกจากมนุุษย์์ของน้ำำ��มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวและตะไคร้้ยัังไม่่
ทราบชััดเจน เนื่่�องจากน้ำำ��มัันหอมระเหยบริิสุุทธิ์์�ที่่�ถููกสกััดพบว่่ามีี
องค์์ประกอบทางเคมีีหลายชนิิด ทำำ�ให้้ไม่่แสดงความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์
ใดเซลล์์หนึ่่�งแบบเฉพาะ แต่่มีีการศึึกษาพบว่่า น้ำำ��มัันหอมระเหยมีี
ส่่วนที่่�ชอบไขมััน (lipophilic) สามารถแทรกผ่่านผนัังเซลล์์และเยื่่อ�
หุ้้�มเซลล์์ ทำำ�ให้้โครงสร้้างชั้้น� เซลล์์แยกออกจากกััน มีีรายงานพบว่่า
น้ำำ��มัันหอมระเหยทำำ�ให้้เยื่่�อหุ้้�มเซลล์์มีีคุุณสมบััติิเป็็นของไหล
(membrane fluidity) เพิ่่�มขึ้้น� เกิิดการรั่่�วซึึมของไอออน (ion) และ
โปรตีีนออกจากเซลล์์ ทำำ�ให้้เซลล์์แตกและตาย เมื่่อ� ส่่องกล้้องจุุลทรรศน์์
พบว่่าลักั ษณะรููปร่่างของเซลล์์เปลี่่�ยนแปลง พบเซลล์์มีลัี กั ษณะบวม
หรืือหดตััวและเหี่่�ยวย่่น หรืือมีีช่อ่ งว่่างเกิิดขึ้้น� ภายในเซลล์์ นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่า น้ำำ�� มัันหอมระเหยทำำ�หน้้าที่่�เป็็นโปรออกซิิแดนต์์ (prooxidant)
ซึ่่ง� มีีฤทธิ์์�ในการทำำ�ลายโปรตีีนและดีีเอ็็นเอ (DNA) ของเซลล์์ ทำำ�ให้้เกิิด
เซลล์์ตายและแสดงผลความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์28,29 จากผลการศึึกษา
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น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้
4 µl/ml และเสม็็ดขาว 8 µl/ml มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใย
เหงืือกจากมนุุษย์์น้อ้ ยกว่่าน้ำ��ำ ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีนี ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 0.12 ทำำ�ให้้ผลิติ ภััณฑ์น้ำ์ ��ำ ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ตำำ�รัับนี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้โดยมีีผลข้้างเคีียงจากอาการไม่่พึึงประสงค์์
ลดลงและลดการระคายเคืืองต่่อเนื้้�อเยื่่�อในช่่องปากได้้
การเปรีียบเทีียบผลการศึกึ ษากัับการศึกึ ษาอื่่�นที่่�ทำำ�การ
ทดสอบความเป็็นพิิษของน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวและตะไคร้้ที่่�ผสม
ในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ต่อ่ เซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปาก
ยัังมีีการศึึกษาน้้อยและมีีข้้อจำำ�กััด เนื่่�องจากน้ำำ��มัันหอมระเหยใน
การศึกึ ษานี้้�อยู่่�ในรููปแบบของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์จึึง
มีีส่ว่ นประกอบที่่�แตกต่่างจากน้ำำ�� มัันหอมระเหยบริิสุทุ ธิ์์� แต่่ละการ
ศึึกษามีีวิธีิ ที ดสอบความเป็็นพิิษแตกต่่างกััน รวมถึึงเซลล์์ที่่�ใช้้ทดสอบ
แตกต่่างกััน จึึงไม่่สามารถนำำ�ผลการศึึกษามาเปรีียบเทีียบกัันได้้
อย่่างชััดเจน อย่่างไรก็็ตาม พบการศึกึ ษาที่่�ทำำ�การทดสอบความเป็็น
พิิษของน้ำำ��มัันหอมระเหยบริิสุุทธิ์์�จากสมุุนไพรทั้้�งสองชนิิด ได้้แก่่
การศึกึ ษาของ De Oliveira และคณะในปีี ค.ศ. 201716 ศึกึ ษาฤทธิ์์�
ในการต้้านเชื้้อ� จุุลชีีพสร้้างแผ่่นชีีวภาพที่่�สััมพัันธ์์กับั การเกิิดฟัันผุุและ
ทดสอบความเป็็นพิิษของน้ำำ��มัันหอมระเหยตะไคร้้ต่่อเซลล์์ไลน์์
human keratinocyte (HaCat) ด้้วยวิิธีเี อ็็มทีีทีี พบว่่า น้ำำ�� มัันหอม
ระเหยตะไคร้้มีีฤทธิ์์�ในการต้้านเชื้้�อ Actinomyces naeslundii,
Lactobacillus acidophilus, S. gordonii, S. mitis, S. mutans, S.
sanguinis และ S. sobrinus สามารถลดจำำ�นวนเชื้้อ� Lactobacilli
และ Streptococci ในรููปของแผ่่นชีีวภาพ นอกจากนี้้�ยังั มีีฤทธิ์์�ในการ
ยัับยั้้ง� การยึึดเกาะของเชื้้อ� จุุลชีีพสร้้างแผ่่นชีีวภาพที่่�สััมพัันธ์์กับั การเกิิด
ฟัันผุุบนผิิวเคลืือบฟััน ส่่วนการทดสอบความเป็็นพิิษ พบว่่า น้ำำ�� มัันหอม
ระเหยจากตะไคร้้มีคี วามเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ไลน์์ human keratinocyte
ในระดัับต่ำำ�� การศึึกษาของ Ortega-Cuadros และคณะในปีี ค.ศ. 201830
ศึกึ ษาฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� แบคทีีเรีีย S. mutans และทดสอบความเป็็นพิิษของ
น้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ต่อ่ เซลล์์ keratinocyte และเซลล์์สร้้างเส้้นใย
(fibroblast cell) ด้้วยวิิธีเี อ็็มทีีทีี พบว่่า เมื่่อ� ทดสอบฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
S. mutans ของน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้เป็็นเวลา 48 ชั่่�วโมง ส่่องด้้วย
กล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตรอนแบบส่่องกราด (Scanning Electron
Microscope; SEM) และวััดร้้อยละความตายของเซลล์์ (% mortality)
พบว่่า มีีฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� แบคทีีเรีีย S. mutans โดยมีีค่าร้
่ อ้ ยละความตาย
ของเซลล์์เท่่ากับั ร้้อยละ 96 ส่่วนการทดสอบความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์
keratinocyte และเซลล์์สร้้างเส้้นใยด้้วยวิิธีเี อ็็มทีีทีี เป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง
ที่่�ระดัับความเข้้ม 1, 0.1 และ 0.01 µg/mL พบว่่า ไม่่มีคี วามเป็็นพิิษ
ต่่อเซลล์์ นอกจากนี้้มี� กี ารศึกึ ษาของ Nikolic และคณะในปีี ค.ศ. 201731
ศึกึ ษาการเสริิมฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� จุุลชีีพและทดสอบความเป็็นพิิษของน้ำำ�� มััน
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หอมระเหยจากมะนาว (Citrus limon) น้ำำ�� มัันหอมระเหยจากพริิกไทย
(Piper nigrum) และน้ำำ��มัันหอมระเหยจากต้้นทรีีทีี (Melaleuca
alternifolia หรืือ tree tea) ซึ่่ง� อยู่่�ในสกุุลเดีียวกัับเสม็็ดขาว ทำำ�การ
ทดสอบการเสริิมฤทธิ์์�ต้้านเชื้้�อจุุลชีีพในช่่องปากหลายชนิิดได้้แก่่
S. pyogenes, S. mutans, , S. salivarius, S. sangunis, L.
acidophilus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Candida albicans และ Candida
tropicalis ทดสอบด้้วยวิิธีี microdilution พบว่่า น้ำำ�� มัันหอมระเหย
จากต้้นทรีีทีมีี ฤี ทธิ์์�ต้า้ นราได้้มากที่่�สุุดเมื่่อ� เทีียบกัับน้ำำ�� มัันหอมระเหย
จากมะนาวและพริิกไทย ส่่วนการทดสอบความเป็็นพิิษใช้้เซลล์์หลาย
ชนิิดได้้แก่่ human cervix carcinoma cells (HeLa), human
myelogenous leukaemia cells (K562), lung adenocarcinoma
cells (A549), colon cancer cells (LS-174), melanoma cells
(FemX) และ human foetal lung fibroblast cells (MRC-5)
ทดสอบความเป็็นพิิษด้้วยวิิธีเี อ็็มทีีทีี โดยให้้เซลล์์สัมั ผััสน้ำำ�� มัันหอม
ระเหยเป็็นเวลา 48 ชั่่�วโมง และวััดความเข้้มข้้นของสารที่่�ออกฤทธิ์์�
ยัับยั้้�งได้้ร้้อยละ 50 (50% inhibitory concentration) พบว่่า
น้ำำ�� มัันหอมระเหยทั้้�ง 3 ชนิิด มีีความเป็็นเป็็นพิิษน้้อยกว่่า cisplatin
(CDDP) ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มควบคุุมบวกและฤทธิ์์�ความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์ขึ้้น� อยู่่�กับั
ความเข้้มข้้นที่่�ใช้้ การศึกึ ษาความเป็็นพิิษของน้ำำ�� มัันหอมระเหยจาก
เสม็็ดขาวต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปากพบว่่ามีกี ารศึกึ ษาน้้อย ส่่วนมาก
เป็็นการศึึกษาความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์มะเร็็งเพื่่อ� พััฒนาเป็็นยารัักษาโรค
มีีวิิธีีการทดสอบความเป็็นพิิษและเซลล์์ที่่�ใช้้แตกต่่างกััน จึึงอาจไม่่
สามารถนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัันได้้อย่่างชััดเจน
	น้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวและตะไคร้้มีรี ายงานการศึกึ ษา
พบว่่ามีสี รรพคุุณทางยาหลายอย่่าง ทั้้ง� ฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� จุุลชีีพหลายชนิิด9,10
รวมทั้้�งมีีฤทธิ์์�ต้้านราแคนดิิดาอััลบิิแคนส์์11 การใช้้น้ำ��ำ มัันหอมระเหย
มากกว่่าหนึ่่ง� ชนิิดมาผสมกััน อาจทำำ�ให้้เกิิดการเสริิมฤทธิ์์� (synergistic)
หรืือการต้้านฤทธิ์์� (antagonistic) หรืือมีีฤทธิ์์�เท่่าเดิิม (addictive)
ขึ้้น� อยู่่�กัับสารที่่�เป็็นองค์์ประกอบของน้ำำ�� มัันหอมระเหยแต่่ละชนิิด32
จากการศึึกษานี้้�พบว่่า น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มััน
หอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml และเสม็็ดขาว 8 µl/ml มีีความเป็็นพิิษ
ต่่อเซลล์์น้อ้ ยกว่่าน้ำ��ำ ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอม
ระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml อย่่างเดีียวในเกืือบทุุกค่่าความเข้้มข้้น แสดงว่่า
การนำำ�น้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml และตะไคร้้ 4 µl/ml มา
ผสมในน้ำำ��ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์จะมีีการต้้านฤทธิ์์�กััน
จึึงแสดงผลความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์น้อ้ ยกว่่าการใช้้น้ำ��ำ มัันหอมระเหย
เสม็็ดขาว 8 µl/ml เพีียงอย่่างเดีียวในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ซึ่่ง� ผลการศึกึ ษานี้้�สามารถนำำ�ระดัับความเข้้มข้้นมากที่่�สุุดที่่�ไม่่มีคี วาม
เป็็นพิิษต่่อเซลล์์สร้้างเส้้นใยช่่องปากชนิิดเซลล์์สร้้างเส้้นใยเหงืือกจาก

		

มนุุษย์์มาใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์น้ำ์ ��ำ ยาบ้้วนปาก
เพื่่อ� เป็็นทางเลืือกเสริิมในการดููแลสุุขภาพช่่องปาก โดยความเข้้มข้้น
ที่่�แนะนำำ�ใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยของน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์
ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว 8 µl/ml หรืือน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ��มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml และเสม็็ดขาว
8 µl/ml คืือ ระดัับความเข้้มข้้น 1:32 และน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml คืือ ระดัับความ
เข้้มข้้น 1:16 อย่่างไรก็็ตามควรทำำ�การศึึกษาสรรพคุุณด้า้ นอื่่น� ๆ ทาง
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารเพิ่่�มเติิม เช่่น ฤทธิ์์�ต้า้ นแผ่่นชีีวภาพ ฤทธิ์์�ต้า้ นการอัักเสบ
การทดสอบการคงตััวของน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก รวมทั้้ง� ทำำ�การศึึกษาผลทาง
คลิินิิกก่่อนนำำ�ไปใช้้จริิง

บทสรุป
การศึึกษาความเป็็นพิิษของน้ำำ��มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว
และตะไคร้้ที่่�ผสมในน้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ต่อ่ เซลล์์
สร้้างเส้้นใยช่่องปากด้้วยวิิธีีเอ็็มทีีทีีและวิิธีีแอลดีีเอช พบว่่า น้ำำ��ยา
บ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�มีเี ฉพาะส่่วนผสมพื้้�นฐานมีีความ
เป็็นพิิษต่่อเซลล์์น้อ้ ยที่่�สุุด น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสม
น้ำำ�� มัันหอมระเหยตะไคร้้ 4 µl/ml มีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์น้อ้ ยกว่่า
น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาว
8 µl/ml น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจากแอลกอฮอล์์ที่่�ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหย
ทั้้�งสองชนิิดมีีความเป็็นพิิษต่่อเซลล์์เท่่ากับั น้ำำ�� ยาบ้้วนปากปราศจาก
แอลกอฮอล์์ที่่�ผสมน้ำำ�� มัันหอมระเหยเสม็็ดขาวเพีียงอย่่างเดีียว และ
น้ำำ��ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.12 มีีเป็็นพิิษ
ต่่อเซลล์์มากที่่�สุุด
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Abstract

This study was conducted to observe and evaluate the difference in static and dynamic loadings between
two mini-implant systems; one system is designed and manufactured as Chulalongkorn’s mini-implant products
(RetenDent), the other is Korean mini-implant products (MS denture® system, OSSTEM). This in vitro study was designed
to use compressive loadings as a masticatory force. This compressive force was angulated to the implant at 30o
from its vertical axis according to ISO 14801 guidelines Ten specimens from each group were subjected to static load
tests. Subsequently, five cyclic loadings were calculated from static compressive strength These loads include 320N,
275N, 230N, 185N, and 140N. Three specimens were randomly selected and tested at each loading condition, a total
of 15 specimens for each mini-implant system. The number of survived cycles and fatigue limit were measured and
analyzed. The Independent T- test was utilized to obtain the statistical differences of the static compressive strength,
while descriptive statistics was utilized to compare the difference of dynamic loading between two mini-implant
systems. The average static compressive strengths of RetenDent and OSSTEM mini-implants were 462.969 + 16.73N
and 403.407 + 25.55N, respectively. Overall, RetenDent demonstrated a higher number of survived cycles except at
320N loading condition compared to OSSTEM. The fatigue limit of RetenDent and OSSTEM mini-implants was defined
at 185N and 140N, respectively. RetenDent demonstrated a statistically higher static compressive strength. Both of the
mini-implant systems had higher compressive strength than mean masticatory force in the anterior and premolar regions
and RetenDent also has a higher dynamic compressive strength than the maximum bite force for a complete denture.
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Introduction

As a developing country, Thailand has been facing
a multitude of challenges as the elderly population expands
rapidly since 2010 due to better medical healthcare.
According to the 2017 report of the National Committee
for the Elderly (NCE), the number of Thai elderly was 11
million out of 65.5 million accounting for 17 % of the total
population. It is anticipated that with a continuous growth
at this rate, Thailand will completely experience the aging
society in 2021 as the percentage of citizens aged 60 years
old and above will exceed 20 % of the total population.1
The definition of the elderly varies among countries. Some
suggest 65 years of age as the cut-off criteria, while others
consider 60 years of age. Retirement is usually used as
the standard cut-off criteria to define the term ‘elderly’ in
each country. Besides numerous systemic diseases, elderly
people usually suffered from poor quality of life. The most
commonly used quality of life measures in elderly people
is a combination of the quality of eyesight, hearing ability
and denture wearing. One survey reported that 23 percent
of the elderly wore dentures.1 Thus, edentulous problem
in elderly people is considered to be an important issue
that should be managed.
Previous studies have reported that numerous
health problems can be associated with tooth loss, including
obesity, gastroesophageal reflux disease, noninsulin-dependent
diabetes mellitus, hypertension, heart failure, chronic kidney
disease, and sleeping disorder.2-4 The conventional denture
has been a gold standard protocol for replacing missing
teeth in the past. However, many undesired problems have
been reported, such as ill-fitting of the lower denture due
to lack of bone support.5 Trying to gain more retention,
clinicians reduce the vertical dimension to make the denture
more stable. Reducing vertical dimension results in angular
cheilitis problems. Another method to gain more retention
is making a zero-cusp occlusion, which strongly affects the
chewing efficiency of the denture. A number of digestive
problems may include gastric disease, diabetes, malnutrition,
as well as temporomandibular disorder. Another commonly
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reported difficulty is discomfort. The thickness of the denture
can interrupt the speech ability of the denture wearer.
Improper design and thickness could lead to a change
in articulation.6,7
With inevitable problems of a conventional
denture, other choices of treatment have been proposed.
Overdenture on the natural teeth has been applied in
dental practice for many years. However, problems arising
from dental caries and periodontal disease have weakened
the successful outcome of the treatment. Thus, endosseous
dental implants have been introduced to assist the denture.8
In general, severe atrophy of alveolar ridges of the patients
is a contraindication for a standard implant (two-piece)
placement because of the lack of bone support. On the
other hand, a one-piece mini-implant is claimed to be
beneficial for this clinical situation. The advantage of using
mini-implant over standard diameter implant includes
minimal invasive protocol, which results in less bone
damage and postoperative discomfort. Moreover, it
requires less bone available due to the smaller diameter
of the mini-implant. With the smaller diameter, there is
no need for bone graft, which could lead to postoperative
complications and higher expenses.
Despite several benefits of an implant-retained
prosthesis, a study in some European countries revealed
that only 2-4 % of the edentulous patients were treated
with implants.9 The main limitation for implant treatment
in these elderly patients is the high cost of an implant
procedure.10 Likewise, in Thailand, most dental devices
and materials are highly dependent on import products.
The costs of an implant placement could be about 30,00050,000 baht per single tooth in a standard implant. This
limits the treatment to certain groups of the population,
especially in the rural areas. According to the guidelines in
2002, Thailand’s universal health care is provided through
three programs: Civil Servant Medical Benefit Scheme
(CSMBS), Social Security Scheme, and Universal Health
Coverage known as 30 baht health scheme.11 In these three
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programs, the insurances do not cover the expenditures of
implant therapy. Therefore, the development of implant
product with a low price is a matter of interest to make
the majority of population in Thailand gain access to an
implant treatment.
With the aforementioned problems, research
and development group in dental school, Chulalongkorn
University has been developing mini-implants to be applied
in Thai dental practice, especially in the elderly with poor
social status. However, mechanical tests of the material
must be performed prior to clinical application. Static and
dynamic compressive strength is being tested to ensure
that the selected mini-implants are qualified to be used

in clinical situations. The objective of this study was to
compare the difference in compressive strength between
the two mini-implant systems to determine the resistance
of the mini-implants to masticatory force and to prove
whether overdenture using RetenDent mini-implants is
clinically usable in the edentulous patients.

Materials and Methods

All instruments, materials, and testing procedures
in this study were done following the criteria and guidelines
of ISO14801: 2016(E).12 Fifty mini-implants from 2 companies
(Table1) were used in this study.

Table 1 Mini-implant and components used in the current study
Test lot

Manufacturer

Implant

Lot no.

1

RetenDent mini-implant for overdenture
(Chulalongkorn’s product)

2.5mm/12mm,
cylindrical ball shape

L190320

2

MS denture® type implant
(OSSTEM)

2.5mm/11.5mm,
cylindrical ball shape

FMN19F031

Specimen preparation
All specimens were vertically embedded in acrylic
blocks (SIVA ANGKUN Co.,Ltd.) following the insertion
torque of the manufacturer’s recommendation. These
acrylic blocks were cylindrical in shape with a young
modulus of 3200 Pascal. The distance from the loading

point to the level of embedding acrylic supporting the
mini-implants was standardized at 11 mm. All specimens
were subsequently transferred to the specimen holder
that secured the position of each sample at an angle of
30o from its vertical axis. The diameter of the loading
member was 2.5 cm. (Fig. 1).

Figure 1 Schematic of the test set up: Mini-implant was mounted in an acrylic block. The specimen holder secured the position of
each sample at 30° off-axis
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SEM and ESD analysis
Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy
Dispersive Analysis (EDS) (Quanta250, FEI, USA) were used
for further analysis of the morphological and chemical
characteristics of the mini-implants, respectively. Samples
from each group were observed through SEM at two locations
including head and body of the mini-implants. The acceleration
high voltage (HV) was set at 20 kV. Representative photos were
taken at magnifications of 50 and 1,000. Then the EDS
analyses were performed to examine the compositions of
both samples. The analyses were randomly performed at
three different areas for each sample and demonstrate the
results in peak height intensities.
Statistical analysis
Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
software was used for the statistical analysis. Shapiro-Wilk
test was performed to validate the normality of the distribution
of the data. An Independent t-test was utilized to investigate
the statistical difference of the static compressive strength
between the two mini-implant systems, while descriptive
statistics was utilized for dynamic compressive strength
testing. A P-value below 0.01 was considered as significance
in all comparisons.

Static compressive test
Twenty specimens, ten from each group, were
randomized and subjected to test for static compressive
strength. The static test was performed by Universal Testing
Machine (Servo Hydraulic System, INSTRON 8872). The
compression load was applied to each specimen by a
unidirectional vertical platform through a hemispherical
loading member with 1mm/min speed until permanent
deformation occurred. Failure was defined as a fracture
of the implant body. Data were recorded in the extension
of mini-implants in relation to compressive load per second
and plotted on a graph. The top peak of the graph, which
referred to the maximum compressive strength, was recorded
for each sample. Merlin software was used to collect and
interpret the data.
Fatigue compressive test
Thirty specimens, fifteen from each company,
were placed in the same manner with the static testing.
The fatigue test was performed in accordance with the
guidelines of ISO14801:2016(E) by Universal Testing
Machine, INSTRON E1000. Half of the maximum static
compressive strength was selected as the first tested
load, followed by two ranges of step width (10 % of
the estimated maximum endured load) above and
below. These loads include 320N, 275N, 230N, 185N,
and 140N. Three specimens were tested at each
loading condition and subsequently calculated for
the average number of survived cycles. The load was
pulsated with a sine wave at the frequency of 15 Hz. The
amplitude was set at half of the difference between the
maximum and the minimum loads. Data were collected
and interpreted by Waveform software. The load that
reached five million cycles without deformation was
defined as the fatigue limit.

Results

Static compressive test
The results are as shown in Table 2. The average
static compressive strengths of RetenDent mini-implants
and OSSTEM mini-implants were 462.97 + 16.73N and
403.41 + 25.55N, respectively. RetenDent mini-implants
demonstrated statistically higher compressive strength
when compared to OSSTEM mini-implants at the significant
level of 0.01. Example of specimens with permanent deformation
after undergoing static tests are as shown in Fig.2

Table 2 Mean values and standard deviations of static compressive strength (unit:N).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mean

SD

RetenDent

481.8 452.59 475.15 452.55 477.93 474.25 464.82 460.74 464.79 425.07 462.97 16.73

OSSTEM

377.61 413.48 419.33 400.42 350.46 392.06 427.73 432.57 423.94 396.47 403.41 25.55
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P-value
<0.001

Figure 2 Samples after static compression test a: RetenDent b: OSSTEM

Fatigue compressive test
The average number of survived cycles was calculated from three specimens in each loading condition.
The results are as shown in Table 3. RetenDent miniimplants demonstrated a higher number of survived cycles
at loading conditions of 275N, 230N, 185N, and 140N.
However, at 320N, OSSTEM showed a slightly higher
number of survived cycles. The data were plotted in the
load-cycle diagram for comparison according to ISO 14801
guidelines. (Fig. 3) The fatigue limits of RetenDent and
OSSTEM mini-implants were 185N and 140N, respectively.

Table 3 Average number of survived cycles until failure (unit: cycles)
320N
275N
RetenDent
3,423
8,912
OSSTEM
3,697
5,354

185N
5,000,000
19,231

140N
5,000,000
5,000,000
a

RetenDent mini-implants dynamic strength

350

Load (N)

230N
55,707
9,203

300

Failed samples

250

Surviving samples

200

185

150
100
50
0

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

Number of cycles

b

OSSTEM mini-implants dynamic strength
350
300

Failed smaples

Load (N)

250

Surviving smaples

200
150

140

100
50
0

1
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100

1000

10000

100000
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c

RetenDent VS OSSTEM
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300
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250
200
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150
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0
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100

1000
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Figure 3 Load-cycle diagram a: RetenDent b: OSSTEM c: RetenDent compare to OSSTEM mini-implant
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SEM and EDS analysis
The SEM images of the mini-implants are shown
in Figure 4. At the head of the mini-implants, it showed a
homogenous smooth mechanical surface, while the body
of the mini-implants demonstrated the irregular roughness
which is the results from surface modification in order to
enhance osseointegration process of the mini-implants.
Moreover, the picture also demonstrated different

thread designs between the two mini-implants systems.
RetenDent’s thread design is similar to reverse buttress
shape while OSSTEM’s is similar to regular buttress
thread shape. EDS spectra of both samples which were
measured at 3 different locations are shown in Figure 5.
Both samples demonstrated similar results as Ti represented
the major components of the materials. The results also
revealed the presence of Aluminium (Al) and Vanadium (V).

(a) RetenDent

(b) OSSTEM

Figure 4 Images obtained by scanning electron microscopy (a) RetenDent (b) OSSTEM (From left to right: Head 50x, Body50x,
Head 1000x, Body 1000x magnification)

Figure 5 Example of energy dispersive spectroscopy spectra obtained by chemical analysis of (a) RetenDent and (b) OSSTEM

Discussion
Several studies reported that denture wearer
preferences in overdenture were higher when compared
to the conventional complete denture and fixed prosthesis
due to better denture stability, easy cleaning, and maintenance.13,14 However, severe atrophy of the alveolar ridges
of patients is a contraindication for standard implant
placement. Standard implant (two-piece) protocol requires
at least 6 millimeters buccolingual width dimension of

178

the alveolar process. This specific buccolingual dimension
is rarely found in the edentulous patients, especially in
the lower jaw. Therefore, the mini-implant overdenture
(one-piece) is recommended to replace the standard
implant. The mini-implants of 2.5 mm in diameter requires
only 4.5 mm of bone thickness which is normally available
in the lower jaw. Moreover, this one-piece design provides
a better strength compared to the standard hollow implants.
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OSSTEM mini-implant products were selected
to be the benchmarked mechanical properties since
several studies reported that OSSTEM mini-implants were
successful in clinical application and demonstrated high
patient satisfaction.15,16 Static and dynamic compressive
strengths were selected as a representative for the
mechanical testing.
In this study, both mini-implants of each system
were embedded in the acrylic blocks with standardization
of 11 mm distance between the supporting point and the
loading point, resulting in an equal moment arm (lxsin30)
of 5.5 mm. The result demonstrated that the mean static
compressive strength of RetenDent mini-implants was
462.97N, which was statistically higher when compared
with that of the OSSTEM mini-implants (403.41N) at the
significant level of 0.01. The reason for this might due to
the different materials used in the manufacturing process.
Analyzed through EDS, both mini-implants demonstrated the
presence of Vanadium (V) and Aluminum (Al) elements
suggesting that Ti6Al4V is the alloy material of both miniimplant systems. The manufacturer of OSSTEM only stated
that the alloy material of the products is Titanium but did
not specific grade type of the material. On the other hand,
the manufacturer of RetenDent mini-implant claims that
the alloy material of the products is Ti6Al4V ELI (grade23)
following the ASTM F 136 Titanium specification.17
Two types of Titanium that are commonly used
in the implant dentistry are cpTi4 and Ti-6Al-4V. Several
studies reported that Ti-6Al-4V was a preferable material
for mini-implants since it provided superior mechanical
properties when compared with cpTi4.18,19 However,
some studies reported the risk of toxicity from Vanadium
in the Ti-6Al-4V alloy and the mismatch of the elastic
modulus between the implant and the bones.20,21 Thus,
modification of titanium alloy compositions with extra
low interstitials (ELI) has been developed. The Ti6Al4V
ELI contains lower levels of interstitials, which results
in better mechanical and thermal properties. These
properties include fracture and corrosion resistance,
wear, and cryogenic properties.22

		

Another different factors between these two
mini-implant systems are the thread shape and design.
Study by Lee et al reported that different types of thread
had no effect on the compressive strength of the material.
On the other hand, different thread shape and depth
could affect the stress distribution and primary stability.23
Study by Oswal et al. found that Minimum Von Mises
stresses were seen with the reverse buttress thread design
at the cortical bone.24 Study by Ahmad et al. also reported
that the reverse buttress had a favorable outcome as
it provides better stability and increases the ability of
osseointegration process. 25
Surface treatment is another factor that has an
effect on osseointegration. According to manufacturer’s
information, both RetenDent and OSSTEM were treated
by sandblasted and acid etching technique (SA). Elkhaweldi
et al. reported that SL had a higher survival rate compared
to RBM method, especially in the area of poor quality of
bone. 26 Study by Im et al. also reported that the initial
stability of SL was higher than RBM, but not statistically
different.27
The compressive fatigue testing is the simulation
of daily functions and is accepted as the foremost and
suitable test strategy to get the information closet to
the clinical circumstance. In this study, five loads were
selected to compare the number of cycles between
these two mini-implants, including 320N, 275N, 230N,
185N, and 140N. These loads were selected as 230N
representing half of the maximum static compressive
strength of the material, and 45N was determined as
the step width of the maximum load. The specimens
were positioned at a 30-degree off-axis which simulated
clinically severe single tooth bending.28 Literature review
shows that adults have a chewing frequency of around
2700 times a day, which is equal to 10 million times per
year.29 However, chewing cycles are not always active
in normal oral conditions. According to ISO14801, five
million cycles are considered as a standard for cyclic
testing. The results demonstrated that both RetenDent
and OSSTEM mini-implants showed similar results in
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that the number of survived cycles were increased with
decreasing level of load. RetenDent mini-implants showed
a higher number of survived cycles when compared with
OSSTEM mini-implants at the same loading condition.
Only at 320N that OSSTEM did demonstrate a slightly
higher number of survived cycles. The reason for this is
the collar size of the mini-implants. OSSTEM has a larger
collar which is around 3.2 mm when compared with
RetenDent, which has a collar size of around 2.8 mm. This
collar part receives the load and transfers it to the body.
At 320N, the 2.8 mm collar size cannot withstand the
load. As a result, it breaks at the lower number of cycles
than OSSTEM. However, the area for the mini-implants
placement is limited around the premolar to premolar
region since the purpose of the mini-implant is to retain
prosthesis. Previous studies reported that the mean
masticatory force at the molar region ranged from 107
to 156N, 39 to 66N on the premolars and 11 to 33N on
the front teeth.30 Therefore, 320N is beyond the mean
masticatory force at the premolar region.
By comparing the results with a study by Heo
et al., which tested mini-implants from Dentis, Daegu,
Korea, it showed that the diameter of the mini-implant
was 2.5 mm and the length was 13 mm. The test method
was similar to this study. The results demonstrated that
the maximum static compressive strength was 149 ± 6.1N.31
Dentis was made of cpTi4. Thus, it yielded a lower compressive
strength value when compared with Ti6Al4V and Ti6Al4VELI
material at the same diameter and tested conditions.
The fatigue limit of Dentis was analyzed at 60N, which
accounted for around 40 percent of its maximum static
compressive strength. This percentage is comparative
to RetenDent. OSSTEM’s mean static load is around 403N,
and its fatigue load is limit to around 140N. This accounts
for around 35 percent of its maximum compressive strength.
However, the large range of the step width must be
considered, as the load between the ranges could be
the definite fatigue limit of the materials.
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The most concerning problem for the miniimplants is their mechanical properties to withstand
the force since several studies reported a high risk of
fracture in the reduced diameter of the implants.32,33 The
maximum bite force is usually used as an indicator to
evaluate oral cavity function. Several factors have an
effect on this value, including gender, age, periodontal
and dental status. As mentioned above, the compressive
strength of both mini-implants is higher than the mean
masticatory force around the placement area of the miniimplants. Moreover, studies reported that completely
edentulous patients had reduced masticatory force up to
only 20 %–40 % of that of healthy dentate persons.34 This
is due to decreased muscle activity as older people tend
to have weak neuromuscular control.35 Studies reported
that the maximum bite strength for a complete denture
was around 155N, with an average masticatory force of
43N.36 Compared with this study’s results, RetenDent’s
static and dynamic compressive strength is greater than
this value. Therefore, RetenDent mini-implants are likely
to have capabilities in need for application in clinical
practice to retain prostheses.

Limitations

This study was an in-vitro study. It cannot simulate
the actual intraoral environment. The load was applied
only in a single direction. Temperature and humidity was
not similar to the actual clinical situation. Future studies
might consider artificial saliva baths and thermocycling.

Conclusions

RetenDent mini-implants are statistically higher
in static compressive strength compared with OSSTEM
mini-implants. Both RetenDent and OSSTEM mini-implants
have higher static compressive strength than mean masticatory
force in anterior and premolar regions
RetenDent has a higher dynamic compressive
strength than OSSTEM and also has a higher number of
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survived cycles in all loading conditions except at 320N loads.
RetenDent’s static and dynamic compressive strength
was greater than maximum bite force for a complete denture.
Funding disclosures: This study had funded by The
Thailand Research Fund (TRF). Results and discussions
written in this study had not been reviewed, altered, or
approved by TRF in any way.
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บทวิทยาการ
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เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในฟัันน้ำำ��นมซี่่�หน้้าบนของเด็็กก่่อนวััยเรีียนที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึง
บริิการทัันตกรรม ในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
Acceptance of Children and Parents, Adverse Effects and Caries Arresting
Effect of Silver Diamine Fluoride Therapy on Upper Anterior Primary Teeth
of Preschool Children with Limiting Access to Dental Service in Muang District,
Chiang Mai Province
จารุุวรรณ ตัันบุุญ1, ดรุุณีี โอวิิทยากุุล2, อารีีรััตน์์ นิิรัันต์์สิิทธิิรััชต์์2
Jaruwan Tanboon1, Darunee Owittayakul2, Areerat Nirunsittirat2

โรงพยาบาลค่่ายพิิชััยดาบหััก อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์ ประเทศไทย
Fort Pichaidaphak hospital, Muang district, Uttaradit, Thailand
2
ภาควิิชาทัันตกรรมครอบครััวและชุุมชน คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ประเทศไทย
2
Department of Family and Community Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1
1

บทคัดย่อ
งานวิิจัยนี้้
ั มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึกึ ษาการยอมรัับของเด็็กก่่อนวััยเรีียนและผู้้�ปกครอง ผลข้้างเคีียง และผลการยัับยั้้ง� ฟัันผุุของการรัักษา
ด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 38 ในเด็็กก่่อนวััยเรีียน อายุุ 3-6 ปีี ที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรม จำำ�นวน
75 ราย จากโรงเรีียนรััฐบาล 4 แห่่ง ในอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ที่่�มีีฟัันน้ำำ��นมซี่่�หน้้าบนที่่�กำำ�ลัังผุุลุุกลามในชั้้�นเนื้้�อฟัันอย่่างน้้อย 1 ซี่่�
วิิธีกี ารศึึกษาโดย ทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่�ผุุ จำำ�นวน 2 ครั้้ง� ระยะเวลาห่่างกััน 6 เดืือน ประเมิินการยอมรัับของ
เด็็กและติิดตามอาการข้้างเคีียงที่่�ระยะเวลา 1 วััน ประเมิินการยอมรัับของผู้้�ปกครองที่่�ระยะเวลา 2 สััปดาห์์ และประเมิินผลการยัับยั้้ง� ฟัันผุุ
ของซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน จากร้้อยละการยัับยั้้ง� ฟัันผุุและร้้อยละฟัันผุุที่่�ลดลง ผลการศึกึ ษาพบว่่าเด็็กและผู้้�ปกครอง
ส่่วนใหญ่่ยอมรัับการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ โดยเด็็กยอมรัับเรื่่อ� งการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันหลัังทาครั้้ง� ที่่� 1 และ 2 คิิดเป็็นร้้อยละ 78.7
และ 52.0 ส่่วนผู้้�ปกครองยอมรัับเรื่่อ� งการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันหลัังทาครั้้ง� ที่่� 1 และ 2 คิิดเป็็น ร้้อยละ 77.3 และ 65.3 อาการข้้างเคีียงที่่�พบได้้แก่่
อาการเจ็็บแสบเหงืือก 17 ราย อาการปวดฟััน 5 ราย และอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียน 8 ราย โดยที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน ร้้อยละการยัับยั้้�งฟัันผุุ
เท่่ากัับ 91.4 และร้้อยละฟัันผุุที่่�ลดลง เท่่ากัับ 27.7 สรุุปได้้ว่า่ เด็็กและผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่ที่่�มีข้ี อ้ จำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรม
ยอมรัับการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ และซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีีประสิิทธิิภาพสููงในการยัับยั้้�งฟัันผุุ อย่่างไรก็็ตามก่่อนให้้
การรัักษาควรให้้ข้้อมููลอย่่างละเอีียดแก่่ผู้้�ปกครอง และเด็็กเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการรัักษา ข้้อดีี ข้้อเสีีย เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจรัับการรัักษา
คำำ�สำำ�คััญ: การยอมรัับ, ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์, เด็็กก่่อนวััยเรีียน, ผลข้้างเคีียง, ร้้อยละการยัับยั้้�งฟัันผุุ, ร้้อยละฟัันผุุที่่�ลดลง

Abstract

This study aimed to evaluate treatment acceptance, adverse effects and caries-arresting effects of silver
diamine fluoride (38% SDF) in preschool children aged 3-6 years who restrict on access to dental service. An oral
examination of 75 kindergarten children from four public schools in Muang district, Chiang Mai province who had at

		

		

Tanboon et al., 2022 183

least one tooth with active dentine caries in upper anterior primary teeth. According to methodology, SDF was applied
directly to only the affected tooth surfaces in two applications at six-month intervals. The children’s acceptance and
adverse effects were evaluated one day after each procedure. The parental acceptance was assessed two weeks
after the procedure. The caries-arresting effects was assessed at six-month to calculate the caries arresting rate and
caries reduction. Most children and their parents showed positive results from using SDF therapy. The children’s
acceptance of black discoloration after the first and second SDF applications were 78.7 % and 52.0 %. The parents’
acceptance of black discoloration after the first and second SDF applications were 77.3 % and 65.3 %. There were
adverse effects such as gingival pain and irritation (n=17), tooth pain (n=5), and nausea and vomiting (n=8). At the
six-month follow-up, caries arrest rate was 91.4 % and caries reduction was 27.7 %. In conclusion, most children and
parents who restrict on access to dental service responded well to SDF therapy. SDF has a positive effect on cariesarresting effect. However, prior to treatment, parents and children should be provided with detailed information
about the treatment process, pros and cons, in order to decide to receive treatment.
Keyword: Acceptance, Silver diamine fluoride, Preschool children, Adverse effects, Caries arrest rate, Caries reduction
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บทนำ�
	ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ เป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� สำำ�หรัับจััดการ
ฟัันผุุลึึกถึึงชั้้�นเนื้้�อฟัันโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องบููรณะ (non-restorative
treatment) มีีลักั ษณะเป็็นสารรููปของเหลว ใช้้ทาเฉพาะที่่�ลงบนผิิวฟััน
โดยไม่่ต้อ้ งกำำ�จััดฟัันผุุออก1 มีีประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้ง� ฟัันผุุร้อ้ ยละ
65.9-89.02-4 ได้้รัับการอนุุมัติั ิให้้ใช้้โดยองค์์การอาหารและยาของ
สหรััฐอเมริิกา (Food and Drug Administration) ในปีี ค.ศ. 20145
โดยแนะนำำ�ให้้ใช้้ในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีีปัญ
ั หาสภาวะฟัันผุุที่่�กำ�ำ ลัังลุุกลาม
(active caries) และมีีปัญ
ั หาด้้านการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรม6
เนื่่�องจากมีีวิธีิ ีการใช้้งานที่่�ง่่าย ไม่่ยุ่่�งยาก และราคาไม่่แพง7
กลไกการทํํางานของซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์คืือจะทำำ�
ปฏิิกิริิ ยา
ิ เปลี่่�ยนไฮดรอกซีีอะพาไทท์์ (hydroxyapatite) เป็็นฟลููออโร
อะพาไทท์์ (fluoroapatite) ทำำ�ให้้ผิวิ ฟัันทนต่่อสภาวะความเป็็นกรด
ได้้มากขึ้้น� นอกจากนี้้ยั� งั สามารถยัับยั้้ง� แบคทีีเรีียที่่�ก่อ่ โรคฟัันผุุ8 และ
ยัับยั้้ง� โปรตีีนที่่�ย่่อยสลายเนื้้�อฟัันที่่�เผยผึ่่ง� ได้้แก่่ แมททริิกเมททััลโล
โปรตีีนเนส (matrix metalloproteinases)9 และคาร์์เทปซีีน

(cathepsin)10 ทำำ�ให้้รอยผุุมีีความลึึก (lesion depth) ลดลง การ
ลุุกลามของรอยโรค (progression of lesion) ช้้าลง ความแข็็งผิิว
(microhardness) เพิ่่�มขึ้้น� ส่่งเสริิมการดููดกลัับของแคลเซีียม และ
ยัับยั้้�งการละลายตััวของแคลเซีียม ทำำ�ให้้เกิิดการคืืนกลัับแร่่ธาตุุ
(remineralization)11 ดัังนั้้น� ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์จึึงช่่วยยัับยั้้ง�
ฟัันผุุ ชะลอการลุุกลามของรอยโรคฟัันผุุ ลดโอกาสปวดจากฟัันผุุทะลุุ
เนื้้อ� เยื่่อ� ใน (exposed pulp) ลดระยะเวลา และความยุ่่�งยาก รวมถึึง
ลดค่่าใช้้จ่าย
่ ในการรัักษาทางทัันตกรรม5 อย่่างไรก็็ตามข้้อด้้อยซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์คืือ ทำำ�ให้้ฟันั ติิดสีีดำ�ำ 12 ส่่งผลกระทบต่่อการยอมรัับ
และการเลืือกรัับการรัักษาโดยเฉพาะบริิเวณฟัันหน้้า การศึึกษาที่่�ผ่่านมา
รายงานเรื่อ�่ งการยอมรัับของผู้้�ปกครอง ซึ่่ง� เก็็บข้้อมููลจากการดููภาพถ่่าย13
การสััมภาษณ์์7,14 และการตอบแบบสอบถามหลัังการรัักษา12,15 ทั้้�งนี้้�
มีีเพีียงการศึึกษาเดีียวที่่�ศึกึ ษาการยอมรัับของเด็็กอายุุ 6-7 ปีีต่อ่ การใช้้
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ โดยพบว่่าเด็็กส่่วนใหญ่่พึึงพอใจต่่อการใช้้
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ทั้้ง� ในแง่่ระยะเวลาการรัักษา ความสะดวกสบาย
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กลิ่่�น รสชาติิ และสีีฟันั 16 อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่พบการศึึกษาใดที่่�ประเมิิน
การยอมรัับในเด็็กอายุุ 3-6 ปีี17 ซึ่่ง� จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า
เด็็กช่่วงอายุุดังั กล่่าว สามารถรัับรู้้�และเข้้าใจถึึงความสวยงามของฟััน
ทั้้�งของตนเองและผู้้�อื่่�น17,18
จากผลการสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพช่่องปากแห่่งชาติิ ครั้้ง� ที่่� 8
พบว่่ามากกว่่าครึ่่ง� หนึ่่ง� ของประชากรเด็็กก่่อนวััยเรีียนประสบปััญหา
โรคฟัันผุุและมีีแนวโน้้มสููงที่่�จะไม่่ได้้รับั การรัักษา19 โดยอััตราการใช้้
บริิการสุุขภาพช่่องปากของเด็็กอายุุ 3-5 ปีี ในอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่ ประจำำ�ปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 49.320 จากข้้อมููลข้้างต้้น
แสดงให้้เห็็นถึึงข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรม โดยเฉพาะเด็็ก
ก่่อนวััยเรีียนในกลุ่่�มผู้้�ปกครองที่่�มีีระดัับการศึึกษาและเศรษฐานะต่ำำ��
ในการศึึกษาเชิิงพรรณนานี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� 1) ศึึกษา
การยอมรัับการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ของเด็็กก่่อน
วััยเรีียน อายุุ 3-6 ปีี และผู้้�ปกครองที่่�มีีข้อ้ จำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการ
ทัันตกรรม ในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยศึกึ ษาปััจจััย
ที่่�ส่่งผลต่่อการยอมรัับ ได้้แก่่ จำำ�นวนฟัันหน้้าบนที่่�ผุุ และขนาดของ
รอยโรคฟัันผุุ 2) ศึึกษาผลข้้างเคีียงจากการใช้้ซิลิ เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
3) ศึึกษาผลในการยัับยั้้�งฟัันผุุของการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ในฟัันผุุลึึกถึึงชั้้น� เนื้้อ� ฟัันในฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่�ระยะเวลา
6 เดืือน เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการใช้้ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ใน
เด็็กก่่อนวััยเรีียนที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการต่่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกึ ษานี้้�ผ่า่ นการรัับรองโครงการศึกึ ษาวิิจัยั ในมนุุษย์์
โดยคณะกรรมการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิ์์�สวััสดิิภาพและป้้องกัันภยัันตรายของ
ผู้้�ถูกู วิิจัยั คณะทัันตแพทยศาสตร์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เอกสารเลขที่่�
38/2562 ทำำ�การศึึกษาในผู้้�ปกครองและเด็็กก่่อนวััยเรีียน อายุุ 3-6 ปีี
ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ชั้้�นอนุุบาล ในเขตอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
โดยเลืือกโรงเรีียนรััฐบาล 4 แห่่ง ได้้แก่่ โรงเรีียนบ้้านเชิิงดอยสุุเทพ
โรงเรีียนวััดช่่างเคี่่�ยน โรงเรีียนวััดสวนดอก และศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
เทศบาลตำำ�บลสุุเทพ เนื่่อ� งจากผู้้�ปกครองกลุ่่�มนี้้มี� รี ะดัับการศึึกษาและ
เศรษฐานะต่ำำ�� และมีีปััญหาในการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรม
มีีเกณฑ์์การคััดเข้้า (inclusion criteria) คืือ
1. เด็็กอายุุ 3-6 ปีี ไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว
2. มีีสภาวะฟัันผุุที่่�กำ�ำ ลัังลุุกลามลึึกถึึงชั้้น� เนื้้�อฟััน (ICDAS: 5 และ 6)
บริิเวณฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนอย่่างน้้อย 1 ซี่่� คืือ มีีลักั ษณะเป็็นโพรงและ
เมื่่อ� ใช้้โพรบชนิิดดัับเบิ้้ล� ยููเอชโอ (WHO probe) เขี่่�ยไปในรอยโรค
พบการหลุุดของเนื้้�อฟัันหรืือเนื้้�อฟัันเป็็นขุุย14
3. ผู้้�ปกครองยิินยอมให้้บุุตรเข้้าร่่วมงานวิิจััย หลัังจากได้้รัับทราบ

		

รายละเอีียดงานวิิจัยั ข้้อดีี ข้้อเสีีย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั พร้้อม
แนบภาพถ่่ายจำ�ำ ลองฟััน ก่่อนและหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
มีีเกณฑ์์การคััดออก (exclusion criteria) คืือ
1. มีีประวััติิแพ้้สารประกอบซิิลเวอร์์ (silver)
2. มีีอาการปวดฟัันแบบเกิิดขึ้้น� เอง (spontaneous pain) บริิเวณ
ฟัันหน้้าบนในระหว่่างการศึึกษา
3. มีีอาการติิดเชื้้อ� เนื้้�อเยื่่อ� ในโพรงฟััน (sign of pulpal infection)
บริิเวณฟัันหน้้าบน ได้้แก่่ ฟัันผุุทะลุุเนื้้อ� เยื่่อ� ใน รููเปิิดทางหนองไหล
(sinus tract opening) ตุ่่�มหนอง (abscess) และฟัันโยก
(hypermobility)
4. มีีความผิิดปกติิของฟััน ได้้แก่่ ภาวะสร้้างเคลืือบฟัันไม่่สมบููรณ์์
(amelogenesis imperfecta) ภาวะสร้้างเนื้้�อฟัันไม่่สมบููรณ์์
(dentinogenesis imperfecta)
5. มีีแผลถลอกตำำ�แหน่่งเหงืือก (gingival ulceration) บริิเวณที่่�จะ
ทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
วิิธีีการดำำ�เนิินการศึึกษา
เก็็บข้้อมููลพื้้น� ฐาน ได้้แก่่ อาชีีพ ระดัับการศึกึ ษา และเศรษฐานะ
ของผู้้�ปกครอง ประวััติกิ ารรัักษาทางทัันตกรรมของเด็็กและพฤติิกรรม
การดููแลสุุขภาพช่่องปากของเด็็ก โดยใช้้แบบสอบถามร่่วมกัับให้้ครูู
ประจำำ�ชั้้�นสััมภาษณ์์ผู้้�ปกครอง ก่่อนการเก็็บข้้อมููลผู้้�วิิจััยอธิิบาย
ครููประจำำ�ชั้้น� เพื่่อ� ทำำ�ความเข้้าใจเนื้้อ� หาแบบสอบถามและขั้้น� ตอนการ
เก็็บข้้อมููล หลัังจากเก็็บข้้อมููลผู้้�ปกครองและเด็็กจะได้้รับั ความรู้้�เรื่่อ� ง
ทัันตสุุขศึึกษา และวิิธีีการดููแลสุุขภาพช่่องปาก ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั สอนโดย
ใช้้โปรแกรมนำำ�เสนอ ร่่วมกัับคลิิปวิิดีีโอเป็็นระยะเวลา 15 นาทีี
ตรวจสุุขภาพช่่องปากของเด็็ก เก็็บข้้อมููลโดยผู้้�วิิจัยซึ่
ั ง�่ เป็็น
ทัันตแพทย์์ จำำ�นวน 1 คน ตรวจฟัันก่่อนทาและหลัังการทาซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ 6 เดืือน ก่่อนเก็็บข้้อมููลผู้้�วิิจัยั ได้้ทำำ�ความเข้้าใจ
เกณฑ์์การตรวจและปรัับความถููกต้้องในการตรวจฟัันผุุกับั ทัันตแพทย์์
ผู้้�มีีความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญสาขาทัันตกรรมทั่่�วไป จนเกิิดความมั่่�นใจ
ในการตรวจ และระหว่่างการเก็็บข้้อมููลได้้ทำ�ำ การสุ่่�มเด็็กจำำ�นวน 7 ราย
เพื่่อ� ตรวจซ้ำำ�� ได้้ค่า่ แคปปา (Kappa) เท่่ากับั 0.80 การตรวจฟัันเด็็ก
ทำำ�ที่่�โรงเรีียนหรืือศููนย์์เด็็กเล็็ก โดยให้้เด็็กนอนราบกัับพื้้�น ผู้้�ตรวจ
ใช้้ไฟคาดศีีรษะ กระจกส่่องปาก และโพรบชนิิดดัับเบิ้้�ลยููเอชโอ
ก่่อนการทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ มีีการตรวจประเมิินดัังนี้้�
(1) ค่่าดััชนีีคราบอ่่อน (debris index)21 ในฟััน 6 ซี่่� ได้้แก่่ 55(B)
51(La) 65(B) 85(Li) 71(La) และ 75(Li) กรณีีไม่่มีีซี่่�ดัังกล่่าวใช้้ซี่่�
ข้้างเคีียงทดแทน (2) ประสบการณ์์การเกิิดฟัันผุุ โดยใช้้ค่าดั
่ ชั นีีฟันั ผุุ
22
(dmft) ขององค์์การอนามััยโลก (3) ระดัับรอยผุุในฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบน
โดยใช้้ดัชั นีี ICDAS23 และ (4) ลัักษณะของรอยผุุ โดยบัันทึึกตำำ�แหน่่ง
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รอยผุุ (ด้้านริิมฝีีปาก/ด้้านใกล้้กลาง/ด้้านไกลกลาง/ด้้านเพดานปาก/
ด้้านปลายฟััน) สีีฟันั (ดำำ�/น้ำำ�� ตาล/เหลืือง) และขนาดของฟัันผุุ โดย
บัันทึึกฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่�มีีขนาดรอยผุุที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในช่่องปาก เมื่่อ�
มองจากด้้านริิมฝีีปาก ระบุุคะแนน (score) 1-4 ตามขนาดรอยผุุ
จากเล็็กไปใหญ่่ (รููปที่่� 1)

คะแนน 1 = น้้อยกว่่า 1/4 ของพื้้�นที่่�ผิิวฟััน
คะแนน 2 = มากกว่่าหรืือเท่่ากับั 1/4 แต่่ไม่่ถึึง 1/2ของพื้้�นที่่�ผิิวฟััน
คะแนน 3 = มากกว่่าหรืือเท่่ากับั 1/2 แต่่ไม่่ถึึง 3/4 ของพื้้น� ที่่�ผิวิ ฟััน
คะแนน 4 = มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 3/4 ของพื้้�นที่่�ผิิวฟััน

รููปที่่� 1 การจััดกลุ่่�มขนาดฟัันผุุเมื่่�อมองจากด้้านริิมผีีปาก
Figure 1 Classification of carious lesions by size when viewed from labial side

การศึกึ ษานี้้�ใช้้ซิลิ เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ ความเข้้มข้้นร้้อยละ 38
(Topamine®: DentaLife, Australia) ดำำ�เนิินการรัักษาตามขั้้น� ตอนของ
AAPD ปีี ค.ศ. 20176 ในฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่�ผุุ โดยผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ จััดคราบ
จุุลินิ ทรีีย์อ์ อกจากผิิวฟัันด้้วยการแปรงฟัันและเช็็ดด้้วยผ้้าก๊อ๊ ซ จากนั้้น�
ใช้้ผ้้าก๊อ๊ ซกั้้น� เหงืือกและริิมฝีีปาก ทาวาสลีีน เพื่่อ� ลดการสััมผััสโดน
เหงืือกและเยื่่�อเมืือกในช่่องปาก ใช้้ผ้าก๊
้ อ๊ ซเช็็ดฟัันให้้แห้้ง ใช้้ไมโคร
บรััชจุ่่�มซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่�อยู่่�ในถาดหลุุมพลาสติิก และทาลง
บนรอยผุุ ทิ้้ง� ไว้้ 1 นาทีี เช็็ดส่่วนเกิินออกด้้วยผ้้าก๊อ๊ ซ แจ้้งให้้งดดื่่ม� น้ำำ�� และ
งดรัับประทานอาหาร อย่่างน้้อย 1 ชั่่�วโมง ทั้้�งนี้้�ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
ได้้นััดเด็็กมาทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ซ้ำำ��เป็็นครั้้�งที่่� 2
การประเมิินการยอมรัับของเด็็ก และอาการข้้างเคีียง ทำำ�
หลัังจากทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ 1 วััน โดยผู้้�วิิจัยั ตรวจภายใน
ช่่องปากเพื่่อ� ติิดตามอาการข้้างเคีียงและสอบถามเด็็กถึึงอาการข้้างเคีียง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� (มีี/ไม่่มี)ี และการยอมรัับต่่อการรัักษา เก็็บข้้อมููลโดยใช้้
แบบสอบถามที่่�มีีรูปู แบบคำำ�ถามปลายปิิด 2 ตััวเลืือก (รัับได้้/รัับไม่่ได้้)
ใช้้รููปหรืือสััญลัักษณ์์แทนคำำ�ตอบประกอบเพื่่�อให้้เด็็กชี้้� และเพื่่�อ
ความแม่่นยำำ�ในการวััดผลจึึงสุ่่�มทวนถามเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเด็็กเข้้าใจ
และตอบตรงคำำ�ถาม
การประเมิินการยอมรัับของผู้้�ปกครอง ทำำ�หลัังจากทาซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ 2 สััปดาห์์ เพื่่�อให้้พ้้นระยะเวลาที่่�ฟัันติิดสีีอย่่าง
เต็็มที่่�และผู้้�ปกครองมีีระยะเวลาเพีียงพอที่่�จะสัังเกตเห็็นการเปลี่่�ยนแปลง
ในช่่องปาก โดยประเมิินการยอมรัับของผู้้�ปกครองต่่อการรัักษาในภาพ
รวมด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ เก็็บข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถามแบบ
มีีตััวเลืือก 5-likert scale (พึึงพอใจอย่่างยิ่่�ง/พึึงพอใจ/ไม่่แน่่ใจ/

ไม่่พึึงพอใจ/ไม่่พึึงพอใจอย่่างยิ่่�ง) และความรู้้�สึึกต่่อสีีฟันั ที่่�เปลี่่�ยนไป
ภายหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ (รู้้�สึึกรัับได้้/รู้้�สึึกเฉยๆ/ไม่่แน่่ใจ/
รู้้�สึึกรัับไม่่ได้้/รู้้�สึึกรัับไม่่ได้้อย่่างยิ่่�ง) เก็็บข้้อมููลผ่่านการสััมภาษณ์์
ทางโทรศััพท์์โดยผู้้�วิิจััย
การประเมิินการยัับยั้้ง� ฟัันผุุของซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ทำำ�ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือนหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ โดยผู้้�วิิจัยั
ใช้้โพรบชนิิดดัับเบิ้้ล� ยููเอชโอเขี่่�ยไปในรอยโรค การยัับยั้้ง� ของฟัันผุุ คืือ
ด้้านฟัันผุุที่่�เปลี่่�ยนเป็็นฟัันผุุหยุุดลุุกลาม (inactive caries) มีีลักั ษณะ
ทางคลิินิกิ คืือ ฟัันผุุมีพื้้ี น� ผิิวแข็็ง เรีียบ เป็็นมัันวาว และไม่่พบการหลุุดของ
เนื้้�อฟัันหรืือเนื้้�อฟัันเป็็นขุุย14
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การยอมรัับของเด็็กและผู้้�ปกครอง ผลข้้างเคีียง นำำ�เสนอ
ด้้วยค่่าร้อ้ ยละ และเปรีียบเทีียบการยอมรัับตามจำำ�นวนฟัันผุุของฟัันซี่่�
หน้้าบน (กลุ่่�มฟัันผุุน้อ้ ย (1-2 ซี่่�) กลุ่่�มฟัันผุุปานกลาง (3-4 ซี่่�) และกลุ่่�ม
ฟัันผุุมาก (5-6 ซี่่�)) เปรีียบเทีียบการยอมรัับตามขนาดฟัันผุุที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดในช่่องปากเมื่่อ� มองจากด้้านริิมฝีีปาก (กลุ่่�มคะแนน 1-4) และ
ประเมิินการยัับยั้้�งฟัันผุุ รายงานผลด้้วยค่่าร้้อยละการยัับยั้้�งฟัันผุุ
(caries arrest rate) คำำ�นวณจากจำำ�นวนด้้านของฟัันหน้้าบนที่่�ไม่่มีี
การผุุต่อ่ หลัังจากทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ 6 เดืือน/จำำ�นวนด้้าน
ที่่�ผุุของฟัันหน้้าบนที่่�วััดได้้ก่อ่ นทา และร้้อยละฟัันผุุที่่�ลดลง (caries
reduction) คำำ�นวณจากผลต่่างของร้้อยละฟัันผุุก่่อนทาซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์และร้้อยละฟัันผุุที่่�ระยะเวลา 6 เดืือนหลัังทา
ซิิลเวอร์์ฟลูอู อไรด์์ โดยการศึึกษานี้้�วิเิ คราะห์์ผลทางสถิิติเิ ชิิงพรรณนา
ด้้วยโปรแกรม SPSS รุ่่�น 23 (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, USA)
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ผลการศึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เข้้าเกณฑ์์การคััดเข้้าจำ�ำ นวน 129 ราย พบว่่า
มีีผู้้�ปกครองยิินยอมให้้บุตุ รเข้้าร่ว่ มงานวิิจัยจำ
ั �ำ นวน 75 ราย (ร้้อยละ
58.1) มีีจำ�ำ นวนผู้้�ปกครองที่่�ปฏิิเสธการเข้้าร่ว่ มงานวิิจัยั 54 ราย (ร้้อยละ

41.8) เนื่่�องจากกัังวลเรื่่�องสีีฟันั (4 ราย) กัังวลผลข้้างเคีียง (5 ราย)
และสาเหตุุอื่่�น ๆ อาทิิ บุุตรไม่่ได้้มีอี าการจึึงคิิดว่่าไม่่มีคี วามจำำ�เป็็น
ต้้องรัับการรัักษา (5 ราย) และไม่่ระบุุเหตุุผล (40 ราย) (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2 แผนผัังการศึึกษา
Figure 2 Flow chart of the study

		

		

Tanboon et al., 2022 187

จากเด็็กที่่�เข้้าร่ว่ มงานวิิจัยทั้้
ั ง� หมดจำำ�นวน 75 ราย เป็็นชาย
39 คน (ร้้อยละ 52.0) หญิิง 36 คน (ร้้อยละ 48.0) อายุุเฉลี่่�ย 5.00 ปีี
(SD = 1.2) พบว่่าร้อ้ ยละ 80 ไม่่เคยพบทัันตแพทย์์มาก่่อน ร้้อยละ
97.3 อาศััยอยู่่�กัับพ่่อ-แม่่ โดยมีีผู้้�ปกครองที่่�แปรงฟัันให้้บุุตร เพีียง

ร้้อยละ 40.0 เท่่านั้้�น ผู้้�ปกครองร้้อยละ 72.0 มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่ำำ��กว่่า
10,000 บาทต่่อเดืือน และผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่ ร้้อยละ 55.1 ไม่่ได้้
รัับการศึึกษาหรืือจบการศึึกษาในระดัับชั้้�นประถมศึึกษาเท่่านั้้�น
(ตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1 ข้้อมููลพื้�น้ ฐานทั่่�วไปของเด็็กที่่�เข้้าร่่วมวิิจััย (n=75)
Table 1 General information of children who participated in this study (n=75)
ข้้อมููลทั่่�วไป
จำำ�นวน
ชั้้�นเรีียน, n (%)
อนุุบาล 1
22 (29.3)
อนุุบาล 2
21 (28.0)
อนุุบาล 3
32 (42.7)
ประวััติิพบทัันตแพทย์์, n (%)
เคย
60 (80.0)
ไม่่เคย
15 (20.0)
การทำำ�ความสะอาดช่่องปาก, n (%)
แปรงฟัันด้้วยตนเอง
45 (60.0)
ผู้้�ปกครองช่่วยแปรงฟััน
30 (40.0)
เด็็กอาศััยอยู่่�กัับ, n (%)
พ่่อ-แม่่
73 (97.3)
ญาติิ
2 (2.7)
อาชีีพของบิิดามารดา, n (%)
รัับจ้้างทั่่�วไป
64 (85.3)
พ่่อค้้า/แม่่ค้้า
4 (5.3)
รัับราชการ
1 (1.3)
ว่่างงาน
2 (2.7)
อื่่�น ๆ
4 (5.3)
รายได้้เฉลี่่�ยของครอบครััว, n (%)
น้้อยกว่่า 5,000 บาท
5 (6.7)
5,000-10,000 บาท
49 (65.3)
มากกว่่า 10,000 บาท
21 (28.0)
ระดัับการศึึกษาสููงสุุดของบิิดาหรืือมารดา, n (%)
ไม่่ได้้เรีียน-ประถมศึกึ ษา
41 (55.1)
มััธยมศึึกษา/ปวช.
22 (29.3)
อุุดมศึึกษาหรืือปริิญญาตรีีขึ้้�นไป
12 (15.6)

1. การยอมรัับหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
1.1 การยอมรัับของเด็็กหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ 1 วััน
เด็็กยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน ครั้้ง� ที่่� 1 เท่่ากับั ร้้อยละ 78.7
และครั้้ง� ที่่� 2 เท่่ากับั ร้้อยละ 52.0 โดยมีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ

ของฟัันลดลงในครั้้�งที่่� 2 ขณะที่่�ประเด็็นเรื่่�องของ รสชาติิ กลิ่่�น
ระยะเวลา และความรู้้�สึึกไม่่เจ็็บขณะทำำ�หััตถการกลัับมีีแนวโน้้ม
ยอมรัับเพิ่่�มขึ้้�นในครั้้�งที่่� 2 (ตารางที่่� 2)
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ตารางที่่� 2	ร้้อยละการยอมรัับของเด็็กและผู้ป้� กครองหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ (n=75)
Table 2 The percentage of children and parents’ acceptance after silver diamine fluoride application (n=75)
ครั้้�งที่่� 1 n (%)
การยอมรัับของเด็็ก
1.รัับได้้กัับสีีฟัันหลัังทา
59 (78.7)
2.รัับได้้กัับขั้้�นตอนการรัักษา
60 (80.0)
3.รัับได้้กัับรสชาติิ
31 (41.3)
4.รัับได้้กัับกลิ่่�น
52 (69.3)
5.ระยะเวลาทำำ�ฟัันไม่่นาน
45 (60.0)
6.การทำำ�ฟัันไม่่เจ็็บ
66 (88.0)
การยอมรัับของผู้้�ปกครอง
1.รู้้�สึึกพึึงพอใจในภาพรวม (รููปร่่างหน้้าตาของฟัันและสุุขภาพฟัันของบุุตร)
65 (86.7)
2.รู้้�สึึกรัับได้้ต่่อการติิดสีีดำำ�ของฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
3.คิิดว่่าซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีีประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้�งฟัันผุุ
4.ถ้้าย้้อนเวลากลัับไปได้้ เลืือกที่่�จะรัักษาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์เหมืือนเดิิม

เมื่่�อจำำ�แนกเด็็กตามจำำ�นวนฟัันน้ำำ��นมซี่่�หน้้าบนที่่�ผุุก่่อน
การศึึกษา พบว่่าเด็็กที่่�มีีจำ�ำ นวนฟัันผุุน้อ้ ยมีีแนวโน้้มยอมรัับการติิด
สีีดำำ�ของฟัันมากกว่่าเด็็กที่่�มีีจำำ�นวนฟัันผุุปานกลางและฟัันผุุมาก
ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งในครั้้ง� ที่่� 1 และครั้้ง� ที่่� 2 โดยหลัังการทาครั้้ง� ที่่� 2 พบว่่า

58 (77.3)
52 (69.3)
72 (96.0)

ครั้้�งที่่� 2 n (%)
39 (52.0)
45 (60.0)
40 (53.3)
61 (81.3)
51 (68.0)
69 (92.0)
70 (93.4)
49 (65.3)
53 (70.7)
73 (97.3)

การยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันของเด็็กทุุกกลุ่่�มลดลง โดยเฉพาะเด็็ก
ที่่�มีีจำ�ำ นวนฟัันผุุมาก การยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันลดลงอย่่างชััดเจน
จากร้้อยละ 66.7 เหลืือเพีียงร้้อยละ 11.1 (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 3 	ร้้อยละการยอมรัับของเด็็กต่่อการติิดสีดำี ำ�ของฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ (จำำ�แนกตามจำำ�นวนฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่�ผุุก่่อนการศึึกษา)
Figure 3 The percentage of children’s acceptance of black stain after silver diamine fluoride application (Classified by number of
active cavities in upper anterior primary teeth at baseline)

	จำำ�แนกเด็็กตามขนาดของฟัันผุุ พบว่่าการยอมรัับของเด็็ก
ต่่อการติิดสีีดำำ�ของฟัันไม่่สััมพัันธ์์กัับขนาดของฟัันผุุ นอกจากนั้้�น

		

การยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันของเด็็กทุุกกลุ่่�มลดลงภายหลัังการ
ทาครั้้�งที่่� 2 (รููปที่่� 4)
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รููปที่่� 4	ร้้อยละการยอมรัับของเด็็กต่่อการติิดสีีดำำ�ของฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ (จำำ�แนกตามคะแนนขนาดฟัันผุุเมื่่�อมองจากด้้านริิมผีีปาก)
Figure 4 The percentage of children’s acceptance of black stain after silver diamine fluoride application (Classified by the score of
carious lesions by size when viewed from labial side)

1.2 การยอมรัับของผู้้�ปกครองหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ในบุุตร 2 สััปดาห์์
	ผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่รู้้�สึึกพึึงพอใจในภาพรวม (ต่่อรููปร่่าง
หน้้าตาของฟัันและสุุขภาพฟัันของบุุตร) ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 86.7
(ครั้้ง� ที่่� 1) และ ร้้อยละ 93.4 (ครั้้ง� ที่่� 2) โดยมีีแนวโน้้มพึึงพอใจมากขึ้้น�
ในครั้้ง� ที่่� 2 แต่่ผู้้�ปกครองกลัับมีีแนวโน้้มยอมรัับต่่อการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน
ลดลงจากร้้อยละ 77.3 เป็็น ร้้อยละ 65.3 อย่่างไรก็็ตามหากย้้อน
เวลากลัับไปได้้ผู้้�ปกครองร้้อยละ 96.0 (ครั้้ง� ที่่� 1) และ 97.3 (ครั้้ง� ที่่� 2)

ยัังคงเลืือกที่่�จะรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์เหมืือนเดิิม
(ตารางที่่� 2)
เมื่่�อวิิเคราะห์์ผลเรื่่�องความพึึงพอใจของผู้้�ปกครองใน
ภาพรวม (รููปร่่างหน้้าตาของฟััน และสุุขภาพฟัันของบุุตร) โดยจำำ�แนก
เด็็กตามจำำ�นวนฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่�ผุุก่อ่ นการศึกึ ษา พบว่่าภายหลััง
การทาครั้้�งที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2 ผู้้�ปกครองที่่�มีีบุุตรจััดอยู่่�ในกลุ่่�มมีี
จำำ�นวนฟัันผุุมากมีีแนวโน้้มรู้้�สึึกพึึงพอใจน้้อยกว่่ากลุ่่�มอื่่�น (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5	ร้้อยละความพึึงพอใจของผู้้�ปกครองในภาพรวม (รููปร่่างหน้้าตาของฟัันและสุุขภาพฟัันของบุุตร) ภายหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ (จำำ�แนกตาม	
จำำ�นวนฟัันน้ำำ��นมซี่่�หน้้าบนที่่�ผุุก่่อนการศึึกษา)
Figure 5 The percentage of parents’ overall satisfaction (dental appearance and dental health) after silver diamine fluoride application
(Classified by number of active cavities in upper anterior primary teeth at baseline)
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นอกจากนั้้น� เมื่่อ� วิิเคราะห์์ผลเรื่อ�่ งการยอมรัับของผู้้�ปกครอง
ต่่อการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในบุุตร พบว่่า
หลัังการทาครั้้�งที่่� 1 ผู้้�ปกครองที่่�บุุตรมีีจำำ�นวนฟัันผุุน้้อยและฟัันผุุ
ปานกลาง ยอมรัับต่่อการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน คิิดเป็็น ร้้อยละ 80.6 และ
76.7 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่ง� มากกว่่าผู้้�ปกครองที่่�บุุตรมีีจำ�ำ นวนฟัันผุุมาก โดยมีี
การยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน คิิดเป็็น ร้้อยละ 66.7 แต่่หลัังการทาครั้้ง� ที่่� 2

พบว่่าผู้้�ปกครองทั้้ง� 3 กลุ่่�ม มีีร้อ้ ยละการยอมรัับต่่อการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน
ใกล้้เคีียงกััน โดยกลุ่่�มที่่�บุุตรมีีจำ�ำ นวนฟัันผุุน้อ้ ยและฟัันผุุปานกลาง
มีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีีดำำ�ของฟัันลดลงจากครั้้�งที่่� 1 ในขณะที่่�
กลุ่่�มที่่�บุุตรมีีจำ�ำ นวนฟัันผุุมาก มีีร้อ้ ยละการยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน
เท่่าเดิิม (รููปที่่� 6)

รููปที่่� 6	ร้้อยละการยอมรัับของผู้ป้� กครองต่่อการติิดสีดำี �ข
ำ องฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในบุุตร (จำำ�แนกตามจำำ�นวนฟัันน้ำำ�� นมซี่่�หน้้าบนที่่ผุ� กุ่ อ่ นการศึึกษา)
Figure 6 The percentage of parents’ acceptance of black stain after silver diamine fluoride application in children (Classifed by
number of active cavities in upper anterior primary teeth at baseline)

เมื่่อ� จำำ�แนกเด็็กตามขนาดของฟัันผุุ พบว่่าหลัังการทาทั้้�ง
2 ครั้้�ง ผู้้�ปกครองที่่�บุุตรมีีขนาดของฟัันผุุจััดอยู่่�ในกลุ่่�มคะแนน 3

ยอมรัับการติิดสีีดำำ�ของฟัันมากกว่่ากลุ่่�มคะแนน 2 และคะแนน 1
ตามลำำ�ดัับ (รููปที่่� 7)

รููปที่่� 7	ร้้อยละการยอมรัับของผู้้�ปกครองต่่อการติิดสีดำี ำ�ของฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในบุุตร (จำำ�แนกตามขนาดฟัันผุุเมื่่�อมองจากด้้านริิมผีีปาก)
Figure 7 The percentage of parents’ acceptance of black stain after silver diamine fluoride application in children (Classified by
carious lesions by size when viewed from labial side)
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2. ผลข้้างเคีียงหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
หลัังการทาครั้้ง� ที่่� 2 ฟัันมีีแนวโน้้มติิดสีีดำ�ำ เพิ่่�มขึ้้น� จากร้้อยละ
97.3 เป็็น 100.0 ส่่วนผลข้้างเคีียงอื่่น� ๆ ในครั้้ง� ที่่� 1 และครั้้ง� ที่่� 2 มีีดังั นี้้�
อาการเจ็็บแสบเหงืือก 12 ราย และ 5 ราย (ร้้อยละ 16.0 และ 6.7)
อาการปวดฟััน 5 ราย และ 0 ราย (ร้้อยละ 6.7 และ 0.0) และ อาการ
คลื่่�นไส้้อาเจีียน 6 ราย และ 2 ราย (ร้้อยละ 8.0 และ 2.7) โดยมีี
แนวโน้้มลดลงในครั้้ง� ที่่� 2 นอกจากนั้้�นไม่่พบผู้้�เข้้าร่ว่ มวิิจัยมี
ั อี าการ
แพ้้สารประกอบซิิลเวอร์์

3. ร้้อยละการยัับยั้้�งฟัันผุุและร้้อยละฟัันผุุที่ล�่ ดลง ที่่ร� ะยะเวลา 6 เดืือน
	ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน จากฟัันผุุลึึกถึึงชั้้น� เนื้้�อฟััน 544 ด้้าน
เปลี่่�ยนเป็็นฟัันผุุหยุุดลุุกลาม 497 ด้้าน ยัังคงมีีฟันั ผุุที่่�กำ�ำ ลัังลุุกลาม
หลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ 47 ด้้าน และฟัันผุุเกิิดขึ้้�นใหม่่
7 ด้้าน ดัังนั้้น� ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน การทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
มีีค่าร้
่ อ้ ยละการยัับยั้้ง� ฟัันผุุ เท่่ากับั 91.4 และค่่าร้อ้ ยละฟัันผุุที่่�ลดลง
เท่่ากัับ 27.7 (ตารางที่่� 3)

ตารางที่่� 3 สภาวะฟััน (จำำ�นวนด้้าน) เมื่่�อเริ่่�มการศึึกษาและที่่�ระยะเวลา 6 เดืือนหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
Table 3 Tooth status (surface) at baseline and at 6th month after silver diamine fluoride application

Surface at risk
Intact surfaces
Active caries surfaces
Inactive caries surfaces
New caries surfaces

At baseline
n (%)

At 6 months after SDF application
n (%)

1,768
1,224 (69.2)
544 (30.8)
-

1,768
1,217 (68.8)
47 (2.7)
497 (28.1)
7 (0.4)

บทวิจารณ์
	ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีปี ระสิิทธิิภาพในการยัับยั้้ง� ฟัันผุุ
แต่่มีีข้้อด้้อยคืือ ทำำ�ให้้ฟัันติิดสีีดำำ� ซึ่่�งการติิดสีีดำำ�บริิเวณฟัันหน้้าส่่ง
ผลกระทบต่่อความสวยงาม เด็็กอาจถููกเพื่่อ� นล้้อ ทำำ�ให้้เกิิดทััศนคติิ
เชิิงลบทั้้�งต่่อตนเองและต่่อสัังคม18 การศึึกษาเรื่่�องความพึึงพอ
ของเด็็ก อายุุ 6-7 ปีี ต่่อการติิดสีีของฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ในตำำ�แหน่่งฟัันหน้้าและฟัันหลััง พบว่่าเด็็กพึึงพอใจต่่อ
สีีฟัันหลัังทาทัันทีีสููงถึึงร้้อยละ 9816 ทั้้�งนี้้�จากการศึึกษาทางห้้อง
ปฏิิบััติิการ พบว่่าซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์จะเริ่่�มติิดสีีฟัันหลัังทา
2 นาทีี และติิดสีีมากที่่�สุุดหลัังทา 12 ชั่่�วโมง24 ดัังนั้้�นระยะเวลาใน
การประเมิินการยอมรัับต่่อสีีฟันั ควรทำำ�หลัังจากทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ 12 ชั่่�วโมง โดยการศึึกษานี้้�ผู้้�วิจัิ ัยได้้ประเมิินการยอมรัับ
การติิดสีีดำำ�ของฟััน หลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่�ระยะเวลา
1 วััน พบว่่าเด็็กยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ในครั้้ง� ที่่� 1 และ 2 คิิดเป็็นร้้อยละ
78.7 และ 52.0 ผลการศึึกษานี้้�มีร้ี อ้ ยละการยอมรัับของเด็็กต่่อการ
ติิดสีีดำำ�ของฟัันต่ำำ��กว่่าการศึึกษาที่่�ผ่่านมา16 เนื่่�องจากประเมิินการ
ยอมรัับภายหลัังจากระยะเวลาที่่�ฟัันเกิิดการติิดสีีดำำ�มากที่่�สุุด
ในการศึกึ ษานี้้�พบว่่าหลัังการทาครั้้ง� ที่่� 2 (6 เดืือนหลัังจาก
ทาครั้้ง� แรก) ทั้้�งเด็็กและผู้้�ปกครองมีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของ
ฟัันลดลง หลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในครั้้ง� ที่่� 1 พบการติิดสีี
ดำำ�ของฟัันมีีความเข้้มน้้อยกว่่าก่อ่ นทาครั้้ง� ที่่� 2 สาเหตุุอาจเนื่่อ� งจาก
การทาในตำำ�แหน่่งฟัันหน้้าบน ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีโี อกาสโดน

แสงกระตุ้้�น จึึงเกิิดการตกตะกอนของโลหะเงิินเพิ่่�มขึ้้�น7 ซึ่่�งการใช้้
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นสููง และการทาซ้ำำ�� เป็็นครั้้ง� ที่่�
2 ยิ่่�งกระตุ้้�นให้้เกิิดการติิดสีีดำำ�เพิ่่�มมากขึ้้�นได้้12
เด็็กที่่�มีีจำำ�นวนฟัันผุุน้้อย มีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีี
ดำำ�ของฟัันมากกว่่าเด็็กที่่�มีีจำำ�นวนฟัันผุุปานกลางและฟัันผุุมาก
โดยหลัังการทาครั้้ง� ที่่� 2 เด็็กที่่�มีจำี �ำ นวนฟัันผุุมาก มีีร้อ้ ยละการยอมรัับการ
ติิดสีีดำ�ำ ของฟัันลดลงอย่่างชััดเจน การมีีรอยผุุติดิ สีีดำ�ำ หลายตำำ�แหน่่ง
ซึ่่�งภายหลัังการทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ครั้้�งที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2
พบว่่าฟันั ติิดสีีดำ�ำ เพิ่่�มมากขึ้้น� จึึงอาจส่่งผลทำำ�ให้้การยอมรัับของเด็็ก
ต่่อการติิดสีีดำำ�ของฟัันลดลงอย่่างชััดเจน
อย่่างไรก็็ตามพบว่่าการยอมรัับของเด็็กต่่อการติิดสีีดำำ�
ของฟัันไม่่สัมั พัันธ์์กับั ขนาดของฟัันผุุ โดยจากข้้อมููลของเด็็กที่่�มีีรอยผุุ
ขนาดใหญ่่ (คะแนน = 3) ที่่�ยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันจำำ�นวนทั้้ง� หมด
8 ราย พบว่่า 7 ราย มีีฟันั ผุุขนาดใหญ่่อยู่่�ในตำำ�แหน่่งฟัันตััดหน้้าซี่่�กลาง
และฟัันตััดหน้้าซี่่�ข้า้ ง ซึ่่�งเป็็นตำำ�แหน่่งที่่�สัังเกตได้้ชััด เมื่่�อพิิจารณา
จำำ�นวนฟัันผุุกลัับพบว่่าทั้้�ง 7 รายจััดอยู่่�ในกลุ่่�มผุุน้้อย
การยอมรัับของผู้้�ปกครองต่่อการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันขึ้้น� อยู่่�กับั
หลายปััจจััย ได้้แก่่ อายุุของบุุตร25 ตำำ�แหน่่งฟััน (ฟัันหลััง/ฟัันหน้้า)13, 25-27
ชนิิดของฟััน (ฟัันน้ำำ�� นม/ฟัันแท้้)25, 26 ความยากง่่ายในการจััดการพฤติิกรรม
ขณะรัักษา13,17, 25-27 รายได้้12,13,25,26 การศึกึ ษา12,13,25,26 และความกัังวล
เรื่อ�่ งความสวยงามของผู้้�ปกครอง25 กล่่าวคืือผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่ยอมรัับ
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การติิดสีีดำ�ำ ของฟัันในตำำ�แหน่่งฟัันหลัังมากกว่่าฟันั หน้้า ยอมรัับการ
ติิดสีีในฟัันน้ำำ�� นมมากกว่่าฟันั แท้้ โดยยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ในตำำ�แหน่่ง
ฟัันหน้้ามากขึ้้น� เมื่่อ� บุุตรมีีความจำำ�เป็็นต้้องรัักษาทางทัันตกรรมร่่วมกัับ
การดมยาสลบหรืือใช้้ยาสงบประสาท และผู้้�ปกครองจััดอยู่่�ในกลุ่่�ม
ระดัับการศึึกษาและเศรษฐานะต่ำำ�� มีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของ
ฟัันในตำำ�แหน่่งฟัันหน้้ามากขึ้้�น13
ในการศึึกษานี้้�พบว่่าการยอมรัับของผู้้�ปกครองต่่อการติิด
สีีดำ�ำ ของฟัันในบุุตร มีีแนวโน้้มสููงกว่่าการศึกึ ษาก่่อนหน้้าซึ่ง�่ ทำำ�การศึกึ ษา
ในประเทศพััฒนาแล้้ว ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา13 และซาอุุดิอิ าระเบีีย26
ที่่�พบว่่าผู้้�ปกครองยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันในตำำ�แหน่่งฟัันหน้้าบน
เพีียงร้้อยละ 29.713 และร้้อยละ 35.526 ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก
การยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันในตำำ�แหน่่งฟัันหน้้ามีแี นวโน้้มมากขึ้้น�
ในกลุ่่�มผู้้�ปกครองที่่�มีีระดัับการศึึกษาและเศรษฐานะต่ำำ�� 13 การยอมรัับ
ของผู้้�ปกครองต่่อการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันในบุุตรหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ในประเทศไทย ซึ่่�งประชากรส่่วนใหญ่่มีรี ะดัับการศึกึ ษา
และเศรษฐานะต่ำำ�� การศึึกษาก่่อนหน้้าพบว่่าผู้้�ปกครองร้้อยละ
34.014 ร้้อยละ 75.016 และร้้อยละ 56.128 รู้้�สึึกพึึงพอใจต่่อการติิด
สีีดำำ�ของฟัันในบุุตรหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในบุุตร
สำำ�หรัับในการศึึกษานี้้� พบว่่าผู้้�ปกครองยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟััน
หลัังการทาครั้้ง� ที่่� 1 คิิดเป็็น ร้้อยละ 77.3 และครั้้ง� ที่่� 2 คิิดเป็็น ร้้อยละ
65.3 อาจเนื่่�องมาจากก่่อนทำำ�การศึึกษา ผู้้�ปกครองรัับทราบ ข้้อดีี
ข้้อเสีีย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รับั ขั้้น� ตอนการรัักษาและเห็็นภาพถ่่าย
จำำ�ลองการติิดสีีดำำ�ของฟัันภายหลัังรัักษา ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั ได้้อธิิบายอย่่าง
ละเอีียดแก่่ผู้้�ปกครองก่่อนที่่�จะยิินยอมให้้บุตุ รเข้้าร่ว่ มงานวิิจัยั ดัังนั้้น�
การให้้ข้อ้ มููลเพื่่อ� ให้้ผู้้�ปกครองเข้้าใจถึึงขั้้น� ตอนการรัักษาเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�ควรปฏิิบัติั ก่ิ อ่ นทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ เนื่่อ� งจาก ผู้้�ปกครอง
ได้้รับั ข้้อมููลก่่อนการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ส่ง่ ผลโดย
ตรงต่่อการยอมรัับของผู้้�ปกครองอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ27ิ
การศึึกษานี้้�พบว่่าผู้้�ปกครองมีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีี
ดำำ�ของฟัันลดลงในครั้้ง� ที่่� 2 แต่่กลัับมีีร้อ้ ยละความพึึงพอใจในภาพ
รวมเพิ่่�มมากขึ้้น� และหากย้้อนเวลากลัับไปได้้ผู้้�ปกครองยัังคงเลืือก
รัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์เช่่นเดิิม ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่อ� งมาจาก
การติิดสีีดำ�ำ ของฟัันไม่่ได้้ส่ง่ ผลกระทบโดยตรงต่่อการยอมรัับและความ
พึึงพอใจต่่อการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ของผู้้�ปกครอง
เนื่่�องจากผู้้�ปกครองบางรายเห็็นความสำำ�คััญของสุุขภาพมากกว่่า
ความสวยงาม17
จากการติิดตามผลข้้างเคีียงหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
1 วััน ไม่่พบผู้้�เข้้าร่ว่ มวิิจัยมี
ั อี าการแพ้้ แต่่พบอาการข้้างเคีียง ได้้แก่่ ฟัันติิด
สีีดำ�ำ เจ็็บหรืือแสบเหงืือก และปวดฟััน เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาก่่อนหน้้า12,16
จากการสอบถามเด็็กพบว่่าเด็็กจำำ�นวน 12 ราย (ครั้้ง� ที่่� 1) และ 5 ราย

		

(ครั้้ง� ที่่� 2) มีีอาการเจ็็บหรืือแสบเหงืือก แต่่ตรวจไม่่พบรอยโรคแถบ
สีีขาวที่่�ขอบเหงืือกซึ่่ง� แสดงถึึงการระเคืืองของเหงืือก ดัังนั้้น� ทัันตแพทย์์
จึึงควรให้้ความสำำ�คััญในการกั้้น� เหงืือกและเนื้้อ� เยื่่อ� ช่่องปากด้้วยผ้้าก๊อ๊ ซ
และทาวาสลีีน เลืือกใช้้ไมโครบรััชขนาดเล็็ก และกำำ�จััดส่่วนเกิินของ
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์หลัังทา5,6 เพื่่อ� ป้้องกัันการระคายเคืืองต่่อเหงืือก
นอกจากนี้้พ� บเด็็ก 5 ราย มีีอาการปวดฟัันในการทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ครั้้ง� ที่่� 1 ในจำำ�นวนนี้้มี� ี 4 รายมีีฟันั ผุุขนาดเล็็ก ซึ่่ง� สาเหตุุของ
อาการปวดไม่่น่า่ เกิิดจากการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่อ� ใน อาจเป็็นไปได้้ว่า่
เด็็กไม่่สามารถแยกความแตกต่่างระหว่่างอาการระคายเคืืองของ
เหงืือกกัับอาการปวดฟัันได้้ นอกจากนั้้น� เด็็ก 1 ราย มีีฟันั กรามน้ำำ�� นม
ผุุขนาดใหญ่่ เป็็นไปได้้ว่า่ อาการปวดอาจมีีสาเหตุุจากฟัันกราม อย่่างไร
ก็็ตามไม่่พบเด็็กมีีอาการปวดฟัันในครั้้ง� ที่่� 2 นอกจากนี้้� สำำ�หรัับอาการ
ข้้างเคีียงมีีเด็็ก 8 ราย มีีอาการคลื่่น� ไส้้อาเจีียน ในการศึึกษานี้้�กำ�ำ หนด
ให้้มีกี ารใช้้ซิลิ เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในปริิมาณที่่�ปลอดภััย คืือ ใช้้ต่อ่
1 ครั้้ง� เท่่ากับั 1 หยด (25µL) ต่่อน้ำำ�� หนัักตััวผู้้�ป่่วย 10 กิิโลกรััม5 ดัังนั้้น�
อาจเป็็นไปได้้ว่า่ อาการคลื่่น� ไส้้อาเจีียนเกิิดจากรสชาติิขมคล้้ายโลหะ
ของซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ ที่่�ก่่อให้้เกิิดกลิ่่�นเหม็็นและกระตุ้้�น
อาการคลื่่�นไส้้อาเจีียน16
การศึึกษานี้้�พบว่่าซิลิ เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีร้ี อ้ ยละการ
ยัับยั้้ง� ฟัันผุุที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน คิิดเป็็นร้้อยละ 91.4 จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ รายงานผลการยัับยั้้ง� ฟัันผุุของร้้อยละ 38
ในฟัันน้ำำ��นมทั้้�งฟัันหน้้าและฟัันหลััง พบว่่าที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
มีีร้้อยละการยัับยั้้�งฟัันผุุ เท่่ากัับ 86.03 การศึกึ ษานี้้�พบค่่าร้้อยละ
การยัับยั้้�งฟัันผุุที่่�สููงกว่่า อาจเนื่่�องจากทาในตำำ�แหน่่งฟัันหน้้าบน
ขนาดรอยผุุส่ว่ นใหญ่่มีขี นาดเล็็ก และมีีการสอนทัันตสุุขศึึกษาให้้แก่่
เด็็กและผู้้�ปกครองร่่วมด้้วย ซึ่่�งตำำ�แหน่่งซี่่�ฟัันและการกำำ�จััดคราบ
จุุลินิ ทรีีย์อ์ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นปััจจััยที่่�ส่ง่ เสริิมต่่อการยัับยั้้ง� ฟัันผุุ
ของซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์29,30
อย่่างไรก็็ตามก่่อนตััดสิินใจรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ผู้้�ปกครองและเด็็กควรตััดสิินใจร่่วมกััน โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่า่ ง ๆ ทั้้ง� นี้้�
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์เป็็นทางเลืือกหนึ่่ง� ในการยัับยั้้ง� ฟัันผุุที่่�กำ�ำ ลััง
ลุุกลาม ช่่วยลดโอกาสปวดจากฟัันผุุทะลุุเนื้้อ� เยื่่อ� ใน ลดระยะเวลา และ
ความยุ่่�งยากของการรัักษา รวมถึึงลดค่่าใช้้จ่าย
่ ในการรัักษาทางทัันตกรรม
จึึงเหมาะสมกัับเด็็กที่่�ผู้้�ปกครองมีีเศรษฐานะระดัับต่ำำ�� ส่่งผลให้้เด็็ก
มีีข้อ้ จำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรม ในมุุมมองของผู้้�วิจัิ ยั
คิิดว่่าการเลืือกใช้้ซิลิ เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ในบริิเวณฟัันซี่่�หน้้าเป็็น
สิ่่�งที่่�ควรพึึงระวัังสำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ปกครองที่่�กัังวลเรื่อ�่ งความสวยงาม
โดยเฉพาะหากมีีฟันั หน้้าผุหุ ลายซี่่� ดัังนั้้�นในบางกรณีีอาจพิิจารณา
ใช้้ในระยะเวลาสั้้�น ๆ ระหว่่างรอการบููรณะเพื่่อ� ป้้องกัันการลุุกลาม
หรืือใช้้ในฟัันน้ำำ�� นมระหว่่างรอฟัันแท้้ขึ้้น� ทดแทน ซึ่่ง� การบููรณะด้้วย
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วิิธีต่ี า่ ง ๆ ไม่่คุ้้�มค่่าต่อ่ การรัักษา ทั้้ง� นี้้เ� นื่่อ� งจากการติิดสีีดำ�ำ ในตำำ�แหน่่ง
ฟัันหน้้า ส่่งผลกระทบต่่อความสวยงาม ทัันตแพทย์์จึึงควรมีีใบยิินยอม
รัับการรัักษาที่่�อธิิบายข้้อมููลอย่่างละเอีียดแก่่ผู้้�ปกครองและเด็็กเกี่่�ยวกัับ
ขั้้น� ตอนการรัักษา ข้้อดีี ข้้อเสีีย พร้้อมแนบรููปถ่่ายจำ�ำ ลองการติิดสีีดำ�ำ
ของฟัันก่่อนและหลัังการรัักษา เพื่่�อให้้เด็็กและผู้้�ปกครองตััดสิินใจ
ร่่วมกัันในการรัับการรัักษา
	ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษานี้้�คืือ ไม่่ได้้ใช้้ภาพถ่่ายรัังสีีร่่วม
ด้้วยในการกำำ�หนดเกณฑ์์การคััดฟัันเข้้าร่่วมงานวิิจััยที่่�เลืือกฟัันผุุ
ที่่�กำำ�ลัังลุุกลามถึึงชั้้�นเนื้้�อฟัันในฟัันน้ำำ��นมซี่่�หน้้าบน (ICDAS 5-6)
โดยอ้้างอิิงตามลัักษณะทางคลิินิกิ ทั้้�งนี้้�การถ่่ายภาพรัังสีีรอบปลาย
รากฟัันมีีความจำำ�เป็็นกรณีีที่่�ฟันั ที่่�มีีรอยผุุลึึก (ICDAS 6) เพื่่อ� ประเมิิน
ความลึึกของรอยผุุและรอยโรคปลายรากฟััน ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการประเมิิน
อาการข้้างเคีียงหลัังการทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ อีีกทั้้�งมีีการ
ศึึกษาที่่�พบอนุุภาคซิิลเวอร์์แทรกตััวถึึงชั้้น� เนื้้�อเยื้้อ� ในโดยเฉพาะใน
กรณีีฟันั ผุุลึึกใกล้้โพรงประสาทฟััน แต่่ยังั ไม่่มีกี ารศึึกษายืืนยัันแน่่ชัดั
ว่่าก่่อให้้เกิิดอาการบาดเจ็็บของเนื้้�อเยื่่�อใน อย่่างไรก็็ตามควร
หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ซิลิ เวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์รักั ษากรณีีรอยผุุลึึกใกล้้
เนื้้�อเยื่่�อใน31

บทสรุป
เด็็กและผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่ที่่�มีข้ี อ้ จำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการ
ทางทัันตกรรมยอมรัับการรัักษาด้้วยซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์และ
ยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันซี่่�หน้้าบนหลัังการรัักษา ทั้้�งนี้้ก� ารยอมรัับ
การติิดสีีฟันั ลดลงภายหลัังการทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ครั้้ง� ที่่� 2
โดยจำำ�นวนฟัันผุุมีผี ลต่่อการยอมรัับของเด็็กและผู้้�ปกครองต่่อการ
ติิดสีีดำ�ำ ของฟััน เด็็กที่่�มีีจำ�ำ นวนฟัันหน้้าบนผุุมาก (5-6 ซี่่�) มีีแนวโน้้ม
ยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของฟัันน้้อยกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ในขณะที่่�ผู้้�ปกครองที่่�
บุุตรมีีจำ�ำ นวนฟัันหน้้าผุนุ้ อ้ ย (1-2 ซี่่�) มีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ
ของฟัันมากกว่่ากลุ่่�มอื่่น� สำำ�หรัับขนาดของฟัันผุุมีผี ลต่่อการยอมรัับ
ของผู้้�ปกครองเท่่านั้้น� ผู้้�ปกครองมีีแนวโน้้มยอมรัับการติิดสีีดำ�ำ ของ
ฟัันได้้มากขึ้้�นหากรอยผุุมีีขนาดใหญ่่ และที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีีประสิิทธิิภาพสููงในการยัับยั้้�งฟัันผุุ
คิิดเป็็นร้้อยละ 91.4
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ความเชื่่�อมั่่�นและความเที่่�ยงตรงในการวััดสีีของสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์และเครื่่�องสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปาก : การศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั ิการ
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1

บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบความเชื่่อ� มั่่�นและความเที่่�ยงตรงในการวััดสีีของเครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์กับั เครื่่อ� ง
สแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก โดยนำำ�ชุุดเทีียบสีี วิิต้้า คลาสสิิคััล (VITA classical) และ วิิต้้า ทรีีดีี มาสเตอร์์ (VITA 3D master) ที่่�ยัังไม่่ผ่า่ น
การใช้้งานอย่่างละ 3 ชุุดมาทำำ�ความสะอาดด้้วยเครื่อ�่ งทำำ�ความสะอาดที่่�ใช้้คลื่่น� ความถี่่�สูงู นำำ�แถบสีีที่่�มีสีี เี ดีียวกััน 3 แถบใส่่ลงไปในชุุดเทีียบสีีเหงืือก
และทำำ�การวััดสีีที่่�แถบสีีอันั กลางในกล่่องสีีดำ�ำ เพื่่อ� จำำ�ลองสภาวะในช่่องปาก โดยแบ่่งกลุ่่�มการทดลองออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มเครื่่อ� งสเปค
โทรโฟโตมิิเตอร์์วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์ (VITA Easyshade® V) กลุ่่�มเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ (TRIOS 3shape) และกลุ่่�ม
เครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม (CEREC Omnicam) ทำำ�การปรัับเครื่่อ� งวััดให้้ได้้มาตรฐานก่่อนทำำ�การวััดและวััดที่่�ตำำ�แหน่่ง
กึ่่ง� กลางฟััน (middle 1/3) ของแถบสีีและบัันทึึกค่่าที่่�ได้้ เมื่่อ� ทำำ�การวััดครบทุุก 9 ครั้้ง� จะปรัับเครื่่อ� งให้้ได้้มาตรฐานก่่อนการวััดครั้้ง� ต่่อไป นำำ�ค่่า
ที่่�บัันทึึกได้้มาทดสอบความเชื่่อ� มั่่�นโดยใช้้สถิิติแิ ลนดอร์์ฟคัปั ปา (randolph kappa) หาร้้อยละของความถููกต้้องด้้วยโปรแกรมเอสพีีเอสเอส
(SPSS) และใช้้สถิิติไิ คว์์สแควร์์ (chi’s square) เปรีียบเทีียบความเที่่�ยงตรงจากร้้อยละของความถููกต้้อง ผลการศึกึ ษาพบว่่า ค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
ของเครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์และเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม อยู่่�ในระดัับดีีมาก (อยู่่�ในช่่วง 0.8-1) ส่่วนเครื่่อ� งสแกนเนอร์์
ในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ อยู่่�ในระดัับดีี (อยู่่�ในช่่วง 0.61-0.8) สำำ�หรัับความเที่่�ยงตรงในการวััดสีีนั้้น� เครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์วิต้ิ าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์
มีีค่า่ ร้้อยละ 85.4 เมื่่อ� วััดแถบสีีของวิิต้า้ คลาสสิิคัลั และ ร้้อยละ 82.8 เมื่่อ� วััดแถบสีีของวิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ เครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
ทริิออสทรีีเชฟ มีีค่าร้
่ อ้ ยละ 37.5 เมื่่อ� วััดแถบสีีของวิิต้า้ คลาสสิิคัลั และ ร้้อยละ 44.8 เมื่่อ� วััดแถบสีีของวิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่า่ ร้้อยละ 62.5 เมื่่อ� วััดแถบสีีของวิิต้า้ คลาสสิิคัลั และ ร้้อยละ 48.4 เมื่่อ� วััดแถบสีีของวิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์
เมื่่อ� ทดสอบด้้วยสถิิติไิ คว์์สแควร์์ ความสััมพัันธ์์แมคนีีมาร์์ (McNemar correlation) พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของเครื่่อ� งสเปคโทร
โฟโตมิิเตอร์์เมื่่�อเทีียบกัับเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ (P value=0.001) และเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็ค
ออมนิิแคม (P value= 0.036) และพบว่่า ค่่าความเที่่�ยงตรงของเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม ไม่่แตกต่่างจากเครื่่�อง
สแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สรุุปได้้ว่่า เครื่่�องสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นและความเที่่�ยงตรงใน
การวััดสีีมากที่่�สุุด ความเชื่่�อมั่่�นของเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่า่ ในระดัับดีีมากเช่่นเดีียวกัับเครื่่�องสเปคโทโฟโต
มิิเตอร์์ ส่่วนเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ มีีค่า่ ในระดัับดีี สำำ�หรัับความเที่่�ยงตรงนั้้น� เครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์มีค่ี า่ มากกว่่า
เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทั้้�งสองอย่่างมีีมีีนััยสำำ�คััญ ส่่วนเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทั้้�งสองมีีค่่าไม่่แตกต่่างกััน
คำำ�สำำ�คััญ : การวััดสีี, เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก, ชุุดเทีียบสีี, สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์
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Abstract

The aim of this study was to compare reliability and validity in color measurement of spectrophotometer
and intraoral scanners. Three sets of brand-new VITA classical and VITA 3D master shade guides were cleaned with
ultrasonic cleaner and three similar color of each shade guide were put in gum shade guide. The color of middle
shade guide was measured at middle third area in the black box for simulating intraoral environment. Experimental
groups were divided to 3 groups of color measurement devices which were VITA Easyshade® V spectrophotometer,
TRIOS 3shape intraoral scanner and CEREC Omnicam intraoral scanner. Color calibration of each device was done every
nine times of measurement and the data was recorded. Data were analyzed using Randolph kappa for reliability and
chi’s square for validity. The reliability of VITA Easyshade® V spectrophotometer and CEREC Omnicam intraoral scanner
were in the very good strength of agreement (between 0.8-1) and of TRIOS 3Shape intraoral scanner was in the
good strength of agreement (between 0.61-0.8). The validity of VITA Easyshade® V spectrophotometer was 85.4 %
when measured VITA Classical shade guides and 82.8 % when measured VITA 3D Master, TRIOS 3Shape intraoral
scanner was 37.5 % when measured VITA Classical and 44.8 % when measured VITA 3D Master and CEREC Omnicam
intraoral scanner was 62.5 % when measured VITA Classical and 48.4 % when measured VITA 3D Master. Chi’s square
(McNemar correlation) test showed significantly difference of validity between VITA Easyshade® V spectrophotometer
and TRIOS 3Shape intraoral scanner (P value=0.001) and CEREC Omnicam intraoral (P value=0.036). It can be concluded
that reliability in color measurement of VITA Easyshade® V spectrophotometer and CEREC Omnicam intraoral scanner
was very good while TRIOS 3Shape intraoral scanner was good. Validity of both of intraoral scanners was significantly
lower and different from spectrophotometer whereas validity of CEREC Omnicam intraoral scanner and TRIOS 3shape
intraoral scanner was no significantly different.
Keywords: Color measurement, Intraoral scanner, Shade guides, Spectrophotometer
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บทนำ�

	วััตถุุประสงค์์หลัักของงานทัันตกรรมบููรณะคืือ การบููรณะฟััน
ให้้ได้้รูปู ร่่างที่่�ดีี สามารถใช้้งานได้้ และมีีความสวยงาม ซึ่่ง� ความสวยงามนั้้น�
เป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ยากเพราะฟัันธรรมชาติิมีรี ายละเอีียดมาก โดยเฉพาะเรื่อ�่ ง
ของสีี สีีฟันั ธรรมชาติิของมนุุษย์์เกิิดจากการรวมตััวของชั้้น� เคลืือบฟััน

		

เนื้้�อฟััน และโพรงประสาทฟััน ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการให้้แสงส่่องผ่่าน
ดููดแสง หรืือสะท้้อนกลัับได้้บางส่่วน รวมไปถึึงลัักษณะพื้้น� ผิิว ความใส
ของฟัันและสีีของพื้้�นหลััง ส่่วนการมองเห็็นสีีเกิิดจากการที่่�แสงจาก
แหล่่งกำำ�เนิิดตกกระทบกัับวััตถุุแล้้วสะท้้อนมายัังตา หลัังจากนั้้�น
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ตาและสมองจะทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อแปลงข้้อมููลของแสงที่่�ได้้รัับให้้
กลายเป็็นสีีต่า่ ง ๆ ปััจจััยเหล่่านี้้�ส่ง่ ผลให้้เกิิดความยากในการเลืือก
สีีทางทัันตกรรม1
การเลืือกสีีฟัันที่่�จะบููรณะให้้ใกล้้เคีียงและกลมกลืืนกัับ
ฟัันธรรมชาติิต้อ้ งอาศััยการประเมิินเฉดสีีฟันั เพื่่อ� ส่่งต่่อและสื่่อ� สารกัับ
ช่่างทัันตกรรม1 ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น ใช้้ชุดุ เทีียบสีี (shade
guide) ใช้้สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์ (spectrophotometer) และใช้้
คััลเลอริิมิเิ ตอร์์ (colorimeter) วิิธีที่่�ี ได้้รับั ความนิิยมมากคืือการใช้้ชุดุ
เทีียบสีี โดยอาศััยการมองด้้วยตาของทัันตแพทย์์เพีียงอย่่างเดีียว วิิธีี
การนี้้เ� กี่่�ยวข้้องกัับหลายปััจจััย ทั้้ง� ปััจจััยภายในตััวบุุคคล เช่่น ประสบการณ์์
ความชำำ�นาญ และความล้้าของสายตาทัันตแพทย์์ รวมถึึงปััจจััยภายนอก
เช่่น สีีและแสงจากสิ่่�งแวดล้้อม2 มีีการศึกึ ษาก่่อนหน้้า3,4 พบว่่า งานบููรณะฟััน
ด้้วยวััสดุุสีเี หมืือนฟัันมีีการเลืือกสีีผิดิ เฉดถึึง ร้้อยละ 44-63 จึึงทำำ�ให้้มีี
การพััฒนาเครื่อ�่ งมืือวััดสีีฟันั ได้้แก่่ สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์และคััลเลอริิ
มิิเตอร์์ขึ้้�น เพื่่�อลดปััจจััยต่า่ ง ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการวััดสีี
สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์สามารถวััดปริิมาณแสงและคลื่่น� ที่่�มีี
การสะท้้อนกลัับมาภายหลัังตกกระทบลงบนพื้้�นผิิวของฟััน5 เครื่อ�่ งนี้้�
ประกอบด้้วยแหล่่งกำำ�เนิิดแสง ระบบวััดแสง และระบบประมวลผลที่่�
สามารถแสดงผลในระบบ CIE lab และอาจแสดงผลในแบบระบบสีีอื่น�่ ๆ
ได้้ เช่่น วิิต้า้ คลาสสิิคัลั (VITA Classical) และ วิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์
(VITA 3D-MASTER) ซึ่่ง� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับสายตามนุุษย์์พบว่่า สเปค
โทรโฟโตมิิเตอร์์มีคี วามแม่่นยำำ�และเลืือกสีีได้้ใกล้้เคีียงกัับวััตถุุนั้้น� ๆ
มากกว่่า6,7 นอกจากนี้้� ยัังมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความเชื่่อ� มั่่�นและความ
เที่่�ยงตรงของเครื่่อ� งวััดสีีในห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�พบว่่า เครื่่อ� งวััดสีีสเปค
โทรโฟโตมิิเตอร์์เกืือบทั้้�งหมดให้้ค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�นที่่�สููงและใกล้้เคีียงกััน
ในระดัับที่่�มากกว่่าร้อ้ ยละ 96 แต่่ความเที่่�ยงตรงนั้้น� มีีความแตกต่่างกััน
โดยอยู่่�ในช่่วง ร้้อยละ 67-938,9 สำำ�หรัับคััลเลอริิมิเิ ตอร์์นั้้น� สามารถ
ใช้้วัดั ปริิมาณแสงที่่�มีีการสะท้้อนกลัับมาภายหลัังตกกระทบพื้้�นผิิวของ
ฟัันได้้เช่่นเดีียวกัับสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์ แต่่คััลเลอริิมิิเตอร์์ทำ�ำ การ
ตรวจจัับเฉพาะบางช่่วงของความยาวคลื่่น� ของแสงเท่่านั้้น� ได้้แก่่ช่ว่ ง
ความยาวคลื่่น� ของแสงสีีแดง เขีียวและน้ำำ�� เงิินโดยอาศััยตัวั กรอง และ
ให้้ความเที่่�ยงตรงไม่่ดีีเท่่าสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์6,7
ในปีี ค.ศ. 2017 ได้้มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีการวััดสีีใน
เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ซึ่่ง� เป็็นเครื่อ�่ งที่่�ไม่่ได้้เฉพาะเจาะจง
ในการวััดสีี แต่่เป็็นเครื่่�องที่่�ผลิิตขึ้้�นเพื่่�อบัันทึึกรายละเอีียดภายใน
ช่่องปากทั้้�งฟัันและเนื้้�อเยื่่อ� บริิเวณใกล้้เคีียงด้้วยระบบดิิจิติ อล เมื่่อ�
เปรีียบเทีียบกัับการพิิมพ์์ปากแบบดั้้ง� เดิิมพบว่่ามีข้ี อ้ ดีีหลายอย่่างที่่�
เหนืือกว่่า เช่่น ลดความจำำ�เป็็นของการใช้้วัสั ดุุพิมิ พ์์ปากและปููนหล่่อ
ลดความไม่่สบายของผู้้�ป่่วย สามารถใช้้เวลาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากกว่่า10-12 รวมไปถึึงลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน สามารถสื่่อ� สารกัับช่่าง

ห้้องปฏิิบัติั กิ ารและผู้้�ป่่วยได้้ดีขึ้้ี น� 13,14 นอกเหนืือจากความสามารถ
ในการบัันทึึกรายละเอีียดภายในช่่องปากทั้้ง� ฟัันและเนื้้อ� เยื่่อ� บริิเวณ
ใกล้้เคีียง เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากบางเครื่อ�่ งสามารถเก็็บภาพ
ของฟัันขณะทำำ�การสแกนและสามารถเทีียบสีีฟันั ที่่�ต้้องการจากข้้อมููล
ที่่�เก็็บไว้้ การเทีียบสีีมีีหลัักการทำำ�งานเหมืือนโปรแกรมแต่่งภาพ
โดยกำำ�หนดจุุดที่่�ต้้องการบนภาพ จากนั้้น� เครื่อ�่ งจะทำำ�การประมวลผล
เทีียบข้้อมููลสีีที่่�ใกล้้เคีียงกัับสีีฟันั มากที่่�สุุด อย่่างไรก็็ตาม งานวิิจัยที่่�
ั
เกี่่�ยวกัับเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากในปััจจุุบันั ส่่วนมากจะศึกึ ษา
เกี่่�ยวกัับความแม่่นยำำ�ของการพิิมพ์์ปาก15-19 ยัังมีีการศึกึ ษาที่่�เกี่่�ยวกัับ
การเทีียบสีีไม่่มากนััก9,20,21 การศึึกษาของ Gotfredsen Kea9 รายงานว่่า
ประสิิทธิิภาพการวััดสีีของเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากเทีียบเท่่า
กัับคััลเลอริิมิเิ ตอร์์และการวััดสีีด้ว้ ยสายตา การศึึกษาของ Hyung-In
และคณะ20 พบว่่า ความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
และคััลเลอริิมิิเตอร์์นั้้�นมีีค่่าที่่�ดีีมาก แต่่ความเที่่�ยงตรงของเครื่่�อง
สแกนเนอร์์ภายในช่่องปากนั้้น� ยัังไม่่เป็็นที่่�น่่าเชื่่อ� ถืือนััก ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เสนอว่่า
ควรมีีการศึกึ ษาเพื่่อ� ประเมิินประสิิทธิิภาพของเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ใน
ช่่องปากเพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่วนการศึึกษาของ Brandt และคณะ ในปีี
ค.ศ. 201721 พบว่่า ประสิิทธิิภาพของเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายใน
ช่่องปากดีีกว่่าการวััดสีีด้้วยสายตาและเทีียบเท่่าเครื่่�องวััดสีีวิิต้้า
อีีซี่่�เฉดไฟว์์ (VITA Easyshade® V) อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาที่่�กล่่าว
ข้้างต้้นทำำ�การทดสอบประสิิทธิิภาพในการวััดสีีของเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์
เทีียบกัับเครื่่�องมืือวััดสีีอื่่�น ๆ โดยใช้้ค่่าแสดงผล CIE Lab เป็็นหลััก
และเปรีียบเทีียบด้้วยการหาค่่าความแตกต่่างของสีี (delta E)
แต่่การปฏิิบัติั งิ านในทางคลิินิกิ ทัันตกรรมทั่่�วไปนั้้�น การสื่่�อสารกัับ
ช่่างทัันตกรรมเพื่่�อให้้สีีที่่�ใกล้้เคีียงมากที่่�สุุดมัักใช้้ค่่าสีใี นระบบวิิต้้า
คลาสสิิคััล หรืือวิิต้้า ทรีีดีี มาสเตอร์์ และสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึง
ในการเทีียบสีีด้้วยเครื่่�องมืือวััดสีีก็็คืือ ความเชื่่�อมั่่�น (reliability)
ที่่�แสดงถึึงความไม่่เปลี่่�ยนแปลงของสีีที่่�วััดได้้ในตััวอย่่างเดีียวกััน
เมื่่อ� ทำำ�การวััดซ้ำำ�� ๆ และความเที่่�ยงตรง (validity) ที่่�แสดงถึึงความ
สามารถของเครื่่�องมืือในการวััดสีีได้้ถููกต้้อง22 การศึึกษานี้้�จึึงมีี
วััตถุุประสงค์์ที่่�จะหา และเปรีียบเทีียบความเชื่่�อมั่่�น และความ
เที่่�ยงตรงระหว่่างสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์กับั เครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายใน
ช่่องปากในการวััดสีีชุุดเทีียบสีีที่่�นิิยมใช้้ในคลิินิิกทัันตกรรม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงานวิิจััย
1. เครื่่�องสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์ VITA
Easyshade® V บริิษััท VITA Zahnfabrik, Germany
2. เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ TRIOS
บริิษััท 3Shape, Denmark
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3. เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม
CEREC Omnicam บริิษััท Dentsply sirona, USA
4. ชุุดเทีียบสีีวิต้ิ า้ คลาสสิิคัลั Vita Classical 16 แถบสีี บริิษัทั
VITA Zahnfabrik, Germany
5. ชุุดเทีียบสีีวิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ Vita Toothguide
3-D Master 29 แถบสีี บริิษััท VITA Zahnfabrik, Germany
6. ชุุดเทีียบสีีเหงืือก Shofu gummy บริิษัทั Shofu, Japan
7. เครื่่อ� งทำำ�ความสะอาดที่่�ใช้้คลื่่น� ความถี่่�สููง Ultrasonic
cleaner: 5210, HEIDOLPH, Germany
วััสดุุที่่�ใช้้ในงานวิิจััย
1. ซิิลิิโคนชนิิดพััตตี้้� (putty silicone) บริิษััท DMG,
Germany
วิิธีีการวิิจััย
1. นำำ�ชุุดเทีียบสีีวิต้ิ า้ คลาสสิิคัลั (16 แถบสีี) และวิิต้า้ ทรีีดีี
มาสเตอร์์ (29 แถบสีี) ชุุดใหม่่ (ปีีที่่�ผลิติ พ.ศ. 2562 หมดอายุุ พ.ศ. 2567)
ที่่�ยัังไม่่ผ่า่ นการใช้้งานมาอย่่างละ 3 ชุุด ทำำ�ความสะอาดด้้วยเครื่่อ� ง
ทำำ�ความสะอาดที่่�ใช้้คลื่่�นความถี่่�สููง เป็็นเวลา 15 นาทีี
2. นำำ�แถบสีีที่่�ต้้องการวััดที่่�มีีสีีเดีียวกัันจากชุุดเทีียบสีี
ทั้้ง� 3 ชุุดใส่่ลงไปที่่�ชุดุ เทีียบสีีเหงืือก แล้้ววางชิ้้น� งานในลัักษณะตั้้ง� บนฐาน
ซิิลิโิ คนที่่�เตรีียมไว้้ (รููปที่่� 1) และทำำ�การวััดสีีหรืือสแกนภาพที่่�แถบสีี
อัันกลางในกล่่องสีีดำ�ำ เพื่่อ� จำำ�ลองสภาวะในช่่องปาก8

ขนาดเท่่ากัับปลายเครื่่�องมืือวััดสีี (เส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 6 มิิลลิิเมตร)
ลงบนแถบสีีอัันกลาง วางปลายเครื่่�องมืือวััดสีีตั้้�งฉากกัับผิิวของ
แถบสีี ทำำ�การวััดโดยใช้้เวลาประมาณ 2 วิินาทีี และบัันทึึกค่่าที่่�ได้้ ทำำ�ซ้ำำ��
3 ครั้้ง� จะได้้ค่่าสีจำี �ำ นวน 3 ค่่า23,24 เมื่่อ� ทำำ�การวััดครบ 9 ครั้้ง� จะปรัับ
เครื่่�องให้้ได้้มาตรฐานก่่อนการวััดครั้้�งต่่อไป
4. การวััดสีีด้ว้ ยเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออส
ทรีีเชฟ (กลุ่่�มที่่� 2) ปรัับเครื่่อ� งให้้ได้้มาตรฐานก่่อนทำำ�การวััด ทำำ�การ
สแกนด้้านริิมฝีีปาก (labial area) ของแถบสีีอันั กลาง จากบริิเวณ
ปลายฟััน (incisal area) มายัังบริิเวณคอฟััน (cervical area) จำำ�นวน
3 ครั้้�ง และบัันทึึกข้้อมููลรููปแถบสีีที่่�ได้้ จำำ�นวน 3 รููป จากนั้้�น
กำำ�หนดจุุดบริิเวณกึ่่�งกลางของแถบสีีอันั กลางในแต่่ละรููป (รููปที่่� 2)
ทำำ�การวััดค่่าและบัันทึึกค่่าสีี จะได้้ค่าสี
่ จำี �ำ นวน 3 ค่่า23,24 เมื่่อ� ทำำ�การ
วััดครบ 9 ครั้้�งจะปรัับเครื่่�องให้้ได้้มาตรฐานก่่อนการวััดครั้้�งต่่อไป
5. การวััดสีีด้ว้ ยเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็ค
ออมนิิแคม (กลุ่่�มที่่� 3) ปรัับเครื่่อ� งให้้ได้้มาตรฐานก่่อนทำำ�การวััด ทำำ�
การสแกนด้้านริิมฝีีปากของแถบสีีอัันกลาง จากบริิเวณปลายฟััน
มายัังบริิเวณคอฟััน จำำ�นวน 3 ครั้้�ง และบัันทึึกข้้อมููลรููปแถบสีีที่่�ได้้
จำำ�นวน 3 รููป จากนั้้�นกำำ�หนดจุุดบริิเวณกึ่่ง� กลางของแถบสีีอันั กลาง
ในแต่่ละรููป (รููปที่่� 2) ทำำ�การวััดค่่าและบัันทึึกค่่าสีี จะได้้ค่าสี
่ จำี �ำ นวน
23,24
3 ค่่า เมื่่�อทำำ�การวััดครบ 9 ครั้้�งจะปรัับเครื่่�องให้้ได้้มาตรฐาน
ก่่อนการวััดครั้้�งต่่อไป

รููป ที่่� 2
รููปที่่� 1 แสดงชิ้้�นงานบนชุุดเทีียบสีีเหงืือกก่่อนทำำ�การวััดสีี
Figure 1 shade guides on gingival shade guide before color
measurement

3. การวััดสีีด้้วยเครื่่�องสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์วิิต้้าอีีซี่่�เฉด
ฟ้้าย (กลุ่่�มที่่� 1) ปรัับเครื่่อ� งให้้ได้้มาตรฐานก่่อนการวััด แล้้วใช้้โหมด
เทรนนิ่่�ง (training tooth) ใส่่แบบซิิลิโิ คนซึ่่ง� เจาะรููบริิเวณกึ่่ง� กลางฟััน

		

แสดงตำำ�แหน่่งการวััดสีีจากรููปภายหลัังการสแกน ด้้วยเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปากทั้้�งสองผลิิตภััณฑ์์
Figure 2 The area of color measurement after scanning from both
of intraoral scanners

6. การทดสอบความเชื่่อ� มั่่�นและความเที่่�ยงตรงจะทำำ�การ
ทดสอบตามตารางแสดงที่่� 1
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ตารางที่่� 1 แสดงกลุ่่�มทดลอง จำำ�นวนแถบสีี และจำำ�นวนการวััด ในการศึึกษานี้้�
Table 1 sample group, number of shade guides and number of color from each shade guide measurement
Group Color measurement
Reliability test
Validity test
method
Number of color
Number of shade
Number of color Number of shade
from each shade
guides
from each shade
guides
guide measurement
guide measurement
1
Spectrophotometer
3
1. 29 shade guides
3
1. 29 shade guides
VITA Easyshade® V
of Vita Toothguide
of Vita Toothguide
2
Intraoral scanner
3
3D-MASTER
3
3D-MASTER
TRIOS 3shape
2. 16 shade guides
2. 16 shade guides
3
Intraoral scanner
3
of Vita classical
3
of Vita classical
CEREC Omnicam

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
1. ใช้้โปรแกรมคำำ�นวณออนไลน์์คััปปา (online kappa
calculator) ในเว็็บไซต์์ http://justusrandolph.net/kappa
วิิเคราะห์์ข้้อมููลของสถิิติิเชิิงพรรณนา ใช้้สถิิติิแลนดอร์์ฟคััปปา
(randolph kappa) คำำ�นวณหาความเชื่่�อมั่่�นของเครื่่�องสเปคโทร
โฟมิิเตอร์์วิต้ิ าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์ เครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออส
ทรีีเชฟ และ เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม
2. นำำ�ค่่าสีีที่่�วััดได้้มาคำำ�นวณความถููกต้้องโดยแสดงเป็็น
เปอร์์เซ็็นต์์โดยใช้้โปรแกรมไมโครซอร์์ฟเอ็็กเซล (microsoft Excel)
และใช้้โปรแกรมเอสพีีเอสเอส (SPSS statistics version 22)
กำำ�หนดค่่านัยสำ
ั �ำ คััญที่่� P = 0.05 โดยใช้้สถิิติไิ คว์์สแควร์์ (chi-square)
คำำ�นวณและเปรีียบเทีียบความเที่่�ยงตรงของเครื่อ�่ งสเปคโทรโฟมิิเตอร์์
วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์ เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ
และ เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม

ผลการศึกษา
ในการทดสอบความเชื่่อ� มั่่�นหรืือ Intra-rater agreement
ด้้วยสถิิติแิ ลนดอร์์ฟคัปั ปา จะแสดงค่่า Percent overall agreement,
Free-marginal Kappa และค่่า Asymptotic 95 % confidence
interval ของเครื่่�องสเปคโทรโฟรโตมเตอร์์วิิต้้าอีซี่่�ี เฉดไฟว์์ เครื่่�อง
สแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟ และเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ใน
ช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม ดัังแสดงในตารางที่่� 2
เมื่่อ� นำำ�ค่่า Free-marginal Kappa ที่่�ได้้มาเทีียบกัับการจััดแบ่่ง
ประเภทโคเฮนคััปปา (Cohen’s kappa)25 พบว่่า ในการวััดสีีของ
แถบสีีในชุุดเทีียบสีีทั้้�งสองแบบคืือ วิิต้้า คลาสสิิคััล และ วิิต้้า ทรีีดีี
มาสเตอร์์ ความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่อ�่ งสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์วิต้ิ าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์
และเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม อยู่่�ในระดัับดีีมาก
(>0.8) ส่่วนเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ อยู่่�ใน
ระดัับดีี (อยู่่�ระหว่่าง 0.61-0.80)

ตารางที่่� 2 แสดงค่่า Percent overall agreement, Free-marginal Kappa และค่่า Asymptotic 95 % confidence interval ของเครื่่�องสเปคโทร
โฟรโตมิิเตอร์์ วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์ เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ และเครื่่�องสแกนเนอร์์ในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคม
Table 2 Percent overall agreement, Free-marginal Kappa and Asymptotic 95% confidence interval of spectrophotometer VITA
Easyshade ® V, TRIOS 3Shape intraoral scanner and CEREC Omnicam intraoral scanner
Intra-rater agreement
Percent overall agreement
Free-marginal Kappa
Asymptotic 95% confidence interval
VITA Easyshade V
TRIOS 3shape
CEREC Omnicam
®

Classical
91.67
77.08
81.25

3D-MASTER
93.10
64.37
81.61

ในการทดสอบความเที่่�ยงตรงนั้้�น เมื่่�อดููค่่าความถี่่�ของ
การวััดได้้สีีที่่�ถููกต้้องทั้้�ง 3 ครั้้�งของเครื่่�องมืือทั้้�ง 3 เครื่่�อง พบว่่า

classical
0.91
0.76
0.80

3D-MASTER
0.93
0.63
0.81

classical
[0.79, 1.00]
[0.57, 0.94]
[0.62, 0.98]

3D-MASTER
[0.85, 1.00]
[0.50, 0.76]
[0.68, 0.94]

เครื่่�องสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์ วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์ มีีค่่าร้้อยละ 75
เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้ คลาสสิิคัลั และร้้อยละ 75.9 เมื่่อ� วััดแถบสีีของ
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วิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ
มีีค่าร้
่ อ้ ยละ 31.3 เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้ คลาสสิิคัลั และร้้อยละ 34.5
เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก

ซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่าร้
่ อ้ ยละ 50 เมื่่�อวััดแถบสีีของ วิิต้า้ คลาสสิิคัลั
และร้้อยละ 41.4 เมื่่�อวััดแถบสีีของ วิิต้้า ทรีีดีี มาสเตอร์์ ดัังแสดง
ในตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 แสดงค่่าความเที่่�ยงตรงโดยเปอร์์เซ็็นต์์ของเครื่่�องสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์ วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์ เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ 		
และเครื่่�องสแกนเนอร์์ในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคมโดยแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มตามจำำ�นวนแถบสีีที่่�วััด
Table 3 Validity in percentage of spectrophotometer VITA Easyshade ® V, TRIOS 3Shape intraoral scanner and CEREC Omnicam
intraoral scanner divide into 2 groups from type of shade guide
VITA Easyshade® V
TRIOS 3shape
CEREC Omnicam
All correct
1 mistake
2 mistakes
All fault

Classical
12 (75%)
2 (12.5%)
1 (6.3%)
1 (6.3%)

3D-Master
22 (75.9%)
2 (6.9%)
2 (6.9%)
3 (10.3%)

classical
5 (31.3%)
0 (0%)
3 (18.8%)
8 (50%)

และเมื่่อ� นำำ�ข้้อมููลการวััดทั้้ง� หมดมาคำำ�นวณหาความเที่่�ยงตรง
จากค่่าความถี่่�ในการวััดสีีที่่�ถูกู ต้้องของเครื่่อ� งมืือทั้้�ง 3 เครื่่อ� ง พบว่่า
เครื่่อ� งสเปคโทโฟโตมิิเตอร์์ วิิต้าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์ มีีค่าร้
่ อ้ ยละ 85.4 เมื่่อ� วััด
แถบสีีของ วิิต้า้ คลาสสิิคัลั และ ร้้อยละ 82.8 เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้
ทรีีดีี มาสเตอร์์ เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ

3D-Master
10 (34.5%)
3 (10.3%)
3 (10.3%)
13 (44.8%)

Classical
8 (50%)
3 (18.8%)
0 (0%)
5 (31.3%)

3D-Master
12 (41.4%)
2 (6.9%)
2 (6.9%)
13 (44.8%)

มีีค่าร้
่ อ้ ยละ 37.5 เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้ คลาสสิิคัลั และร้้อยละ 44.8
เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
ซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่าร้
่ อ้ ยละ 62.5 เมื่่อ� วััดแถบสีีของ วิิต้า้ คลาสสิิคัลั
และร้้อยละ 48.4 เมื่่�อวััดแถบสีีของ วิิต้้า ทรีีดีี มาสเตอร์์ ดัังแสดง
ในตารางที่่� 4

ตารางที่่� 4 แสดงค่่าความเที่่�ยงตรงโดยเปอร์์เซ็็นต์์ของเครื่่�องสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์ VITA Easyshade® V เครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก TRIOS 3Shape
และเครื่่�องสแกนเนอร์์ในช่่องปาก CEREC Omnicam โดยแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มตามจำำ�นวนแถบสีีที่่�วััด
Table 4 Validity in percentage of spectrophotometer VITA Easyshade ® V, TRIOS 3Shape intraoral scanner and CEREC Omnicam
intraoral scanner divide into 2 groups from type of shade guide
VITA Easyshade® V
TRIOS 3shape
CEREC Omnicam
Classical
3D-Master
classical
3D-Master
Classical
3D-Master
Correct
41 (85.4%)
72 (82.8%)
18 (37.5%)
39 (44.8%)
30 (62.5%)
42 (48.3%)
Incorrect
7 (14.6%)
15 (17.2%)
30 (62.5%)
48 (55.2%)
18 (37.5%)
45 (51.7%)

และเมื่่�อนำำ�ผลการวััดทั้้�งหมดไปทดสอบด้้วยไคว์์สแควร์์
ความสััมพัันธ์์แมคนีีมาร์์ (McNemar correlation) จะพบความแตกต่่าง
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญระหว่่าง สเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์ วิิต้าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์ กัับ
เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ โดยมีีค่า่ P value เท่่ากับั

0.001 และพบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญระหว่่างเครื่่�อง วิิต้า้
อีีซี่่�เฉดไฟว์์ กัับเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคมโดยมีีค่า่
P value เท่่ากับั 0.036 ส่่วนเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ทั้้ง� สองมีีความเที่่�ยงตรง
ไม่่ต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญดัังแสดงในตารางที่่� 5

ตารางที่่� 5 แสดงค่่า p value เมื่่อ� เปรีียบเทีียบความเที่่ย� งตรงของเครื่่อ� งสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์ วิิต้า้ อีีซี่่เ� ฉดไฟว์์ เครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ
เครื่่�องสแกนเนอร์์ในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคมเมื่่�อทดสอบด้้วยสถิิติิไคว์์สแควร์์ ความสััมพัันธ์์แมคนีีมาร์์ (McNemar correlation) * หมายถึึงความ	
แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
Table 5 p value from Chi-square (McNemar correlation) when comparison between spectrophotometer VITA Easyshade ® V, TRIOS
3Shape intraoral scanner and CEREC Omnicam intraoral scanner * shows significance difference
McNemar
P value
®
VITA Easyshade V / TRIOS 3shape
0.001*
®
VITA Easyshade V / CEREC Omnicam
0.036*
TRIOS 3shape / CEREC Omnicam
0.296

		

		

Puranapakdee et al., 2022 201

บทวิจารณ์
การศึกึ ษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� หาและเปรีียบเทีียบความ
เชื่่อ� มั่่�นและความเที่่�ยงตรงในการวััดสีีของเครื่อ�่ งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์
และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายนอกช่่องปาก เพราะการวััดสีีในทางทัันตกรรม
มีีความสำำ�คััญต่่อผลของการบููรณะฟัันโดย ต้้องมีีความถููกต้้องใกล้้เคีียง
กัับสีีฟันั ธรรมชาติิมากที่่�สุดุ การใช้้เครื่อ�่ งวััดสีีจะให้้ความถููกต้้องแม่่นยำำ�
มากกว่่าการมองและเทีียบสีีด้ว้ ยตา6,7 อย่่างไรก็็ตาม เครื่อ�่ งวััดสีีนั้้น� จะ
ต้้องมีีทั้้ง� ความเชื่่อ� มั่่�นและความเที่่�ยงตรงมากที่่�สุุด โดยความเชื่่อ� มั่่�นคืือ
การที่่�วัดั ได้้สีเี ดิิมทุุกครั้้ง� ที่่�วัดั และความเที่่�ยงตรงคืือ วััดได้้สีที่่�ถู
ี กู ต้้อง22
ผลการศึกึ ษาพบว่่า มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของค่่าเชื่่อ� มั่่�น
และความเที่่�ยงตรงระหว่่างเครื่่อ� งสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์และเครื่่อ� ง
สแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
เมื่่�อวิิเคราะห์์ค่่าความเชื่่�อมั่่�นตามการจััดแบ่่งประเภท
โคเฮนคััปปา 25 พบว่่า เครื่อ�่ งสเปคโทโฟรโตมิิเตอร์์ วิิต้าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์
และเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�น
อยู่่�ในระดัับดีีมาก (>0.8) ส่่วนเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
ทริิออสทรีีเชฟ อยู่่�ในระดัับดีี (อยู่่�ระหว่่าง 0.61-0.8) มีีการศึกึ ษาของ
Ebeid และคณะ26 ที่่�ทดสอบการวััดสีีชิ้้�นงานเซรามิิกวิิต้้ามาร์์กทูู
(VITA Mark II) ที่่�ขึ้้น� รููปเป็็นทรงกลมมีีเส้้นผ่่าศูนู ย์์กลาง 10 มิิลลิิเมตร
ทั้้�งหมด 10 เฉดสีี บนพื้้�นหลัังสีีเทา ในห้้องปฏิิบััติิการด้้วยเครื่่�อง
สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์และเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออส
ทรีีเชฟ และ ซีีเล็็คออมนิิแคม พบว่่า ค่่าความเชื่่�อมั่่�นของเครื่่�อง
สเปคโทโฟโตมิิเตอร์์ วิิต้าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์ เท่่ากับั ร้้อยละ 44.3 เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ เท่่ากับั ร้้อยละ 51.7 และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคม เท่่ากับั ร้้อยละ 51.9 ซึ่่ง� แตกต่่างจาก
ผลที่่�ได้้จากการวััดสีีแถบสีีในการศึึกษานี้้�ที่่�พบว่่า ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นเป็็น
เปอร์์เซ็็นต์์ของเครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์จะสููงมากกว่่าร้อ้ ยละ 90
และมากกว่่าเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากดัังแสดงในตารางที่่� 4
ซึ่่ง� ผลการศึึกษาที่่�ต่่างกัันนี้้อ� าจอธิิบายได้้จากขนาดของชิ้้น� งานเซรามิิก
ที่่�มีีเส้้นผ่่าศูนู ย์์กลาง 10 มิิลลิิเมตร ซึ่่ง� ใหญ่่กว่่าแถบสีีฟันั เกืือบสองเท่่า
จึึงอาจจะทำำ�ให้้กำำ�หนดตำำ�แหน่่งของการวััดชิ้้�นงานเซรามิิกได้้ไม่่
ตรงกัันทุุกครั้้ง� และการศึึกษาของ Ebeid และคณะ ก็็ไม่่ได้้อธิิบาย
ถึึงตำำ�แหน่่งในการวางปลายเครื่่อ� งมืือขณะวััดสีี ซึ่่ง� ปััจจััยสองอย่่างนี้้�
อาจทำำ�ให้้เกิิดความคลาดเคลื่่อ� นของค่่าความเชื่่อ� มั่่�นได้้ และยัังมีีการ
ศึกึ ษาของ Yoon และคณะ20 ที่่�วัดั สีีจากแถบสีีแต่่บันั ทึึกค่่าสีใี นรููปแบบ
CIE Lab และได้้แจกแจงค่่าความเชื่่อ� มั่่�นออกตามค่่า L*a*b* และพบว่่า
ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่อ�่ งคััลเลอลิิมิเิ ตอร์์และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายใน
ช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ อยู่่�ในช่่วง 0.945 ถึึง 1.00 ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับดีีมาก
นอกจากนั้้น� ยัังมีีอีกี หลายการศึึกษา21,24,27 ที่่�ทดสอบการวััดสีีทางคลิินิกิ
เพื่่อ� หาความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่อ�่ งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์

ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ และพบว่่าอยู่่�ในระดัับดีีถึึงดีีมาก
อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาทางคลิินิกิ ที่่�มีีขนาดของฟัันที่่�แตกต่่างกัันที่่�
อาจส่่งผลต่่อตำำ�แหน่่งในการวััดซ้ำำ�� ของเครื่่อ� งสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์28
จึึงทำำ�ให้้ผลศึึกษาดัังกล่่าวให้้ค่่าที่่�แตกต่่างและไม่่สามารถเอามา
เปรีียบเทีียบกัับผลที่่�ได้้จากการศึกึ ษานี้้�
	จำำ�นวนครั้้�งในการวััดสีีอาจเป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อ
ค่่าความเชื่่�อมั่่�นที่่�คำำ�นวณได้้ ซึ่่�งการศึกึ ษานี้้�ได้้ทำำ�การวััด 3 ครั้้�งต่่อ
แถบสีีเช่่นเดีียวกัับการศึึกษาก่่อนหน้้า23,24,29 ซึ่่ง� ทั้้�งสามการศึกึ ษาให้้
ผลการศึึกษาความเชื่่อ� มั่่�นสอดคล้้องกัันคืือ เครื่อ�่ งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์
และเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ในช่่องปากให้้ค่า่ ใกล้้เคีียงกััน และก็็ยังั มีีการ
ศึกึ ษาที่่�ทำำ�การวััด 5 ครั้้ง� ต่่อชิ้้น� งาน27 ซึ่่ง� ก็็ให้้ผลการศึกึ ษาไปในทาง
เดีียวกัันกัับการศึึกษานี้้� นอกจากนั้้น� ยัังมีีการศึึกษาที่่�ทำำ�การวััด 10 ครั้้ง�
ต่่อชิ้้น� งาน26 ที่่�พบว่่าค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�นไม่่แตกต่่างกัันแต่่มีค่ี าที่่�ต่ำ
่ ��ำ กว่่า
การศึกึ ษาอื่่น� ๆ ก่่อนหน้้า ซึ่่ง� อาจจะเกิิดจากปััจจััยที่่�กล่่าวไปแล้้วข้้างต้้น
หรืือเกิิดจากปััจจััยของจำำ�นวนครั้้�งในการวััดชิ้้�นงาน อย่่างไรก็็ตาม
มีีการศึกึ ษาที่่�ทำำ�การวััด 10 ครั้้ง� เช่่นเดีียวกััน20 ที่่�พบว่่า ค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
ไม่่แตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ และเครื่อ�่ งสเปคโทรโฟรโตมิิเตอร์์และเครื่อ�่ ง
สแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ ให้้ค่าที่่�สู
่ งู ในระดัับดีีมาก
ในการทดสอบความเที่่�ยงตรงซึ่่�งเป็็นการวััดได้้สีีที่่�ถููก
ต้้องตรงกัับสีีของแถบสีีนั้้�นพบว่่า เครื่่�องสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์
วิิต้้าอีซี่่�ี เฉดไฟว์์ มีีค่่าถููกต้้องมากกว่่าร้้อยละ 80 เมื่่�อวััดแถบสีีของ
วิิต้า้ คลาสสิิคัลั และ วิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ ในขณะที่่�เครื่่อ� งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟมีีค่าถู
่ กู ต้้องประมาณร้้อยละ 40 และ
เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่าถู
่ กู ต้้องประมาณ
ร้้อยละ 55 ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึึกษาก่่อนหน้้าของ Ebeid และคณะ26
ที่่�พบว่่าค่่าความเที่่�ยงตรงของเครื่่�องสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์สููงที่่�สุุด
รองลงมาเป็็นเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก แต่่ที่่�แตกต่่างจาก
การศึึกษานี้้�ก็็คืือ เครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟ
มีีค่่ามากกว่่าเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคม
นอกจากนั้้�น ยัังมีีอีีกหลายการศึึกษาที่่�ทดลองทางคลิินิิกโดยใช้้
เครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์เป็็นเครื่่อ� งอ้้างอิิง21,27 ซึ่่ง� ก็็พบว่่าเครื่่อ� ง
สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์ให้้ค่า่ ความเที่่�ยงตรงมากกว่่าและแตกต่่างอย่่าง
มีีนัยสำ
ั �ำ คััญเมื่่อ� เทีียบกัับเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก แต่่ก็มี็ กี าร
ศึึกษาที่่�ใช้้ตาของทัันตแพทย์์เป็็นเครื่อ�่ งอ้้างอิิง9 ซึ่่ง� พบว่่าเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปากมีีความเที่่�ยงตรงไม่่แตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญกัับเครื่อ�่ ง
สเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์และการวััดด้้วยตา
เมื่่�อดููปััจจััยของชนิิดของแถบสีีในการศึึกษานี้้�พบว่่า
ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นและเที่่�ยงตรงเมื่่อ� วััดแถบสีี วิิต้า้ คลาสสิิคัลั และ วิิต้า้
ทรีีดีี มาสเตอร์์ มีีค่าที่่�
่ ใกล้้เคีียงกัันถึึงแม้้ว่าจำ
่ �ำ นวนแถบสีีของ วิิต้า้ ทรีีดีี

202 J DENT ASSOC THAI VOL.72 NO.1 January - March 2022

มาสเตอร์์ จะมีี 29 แถบสีีซึ่ง�่ มากกว่่า วิิต้า้ คลาสสิิคัลั ที่่�มีี 16 แถบสีี
ซึ่่ง� จำำ�นวนที่่�มากกว่่านั้้น� น่่าจะส่่งผลทำำ�ให้้ค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�นลดลง แต่่ผล
การศึึกษากลัับพบว่่า เมื่่อ� วััดแถบสีี วิิต้า้ ทรีีดีี มาสเตอร์์ เครื่อ�่ งสเปคโทร
โฟโตมิิเตอร์์และเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคม ให้้
ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นมากกว่่าการวััดแถบสีี วิิต้า้ คลาสสิิคัลั แต่่ก็อ็ ยู่่�ในระดัับ
ดีีมากเช่่นเดีียวกััน ส่่วนเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ทริิออส
ทรีีเชฟ นั้้�นให้้ค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�นที่่�ลดลงเมื่่อ� วััดจำำ�นวนแถบสีีที่่�มากขึ้้น�
แต่่ยังั อยู่่�ในระดัับดีี ซึ่่ง� ให้้ผลการศึึกษาไปในทางเดีียวกัับการศึึกษาของ
Gotfredsen และคณะ และการศึึกษาของ Rutkunas และคณะ9,27
การศึึกษานี้้�พบว่่า ความเชื่่�อมั่่�นและความเที่่�ยงตรงของ
เครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์มีค่ี าที่่�สู
่ งู กว่่าอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญเมื่่อ� เทีียบ
กัับเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก ซึ่่ง� อาจเกิิดจากการออกแบบ
เครื่อ�่ งให้้มีคี วามเฉพาะและมีีความละเอีียดในงานที่่�จะใช้้ มีีวิธีิ กี ารรัับ
และแยกสีีที่่�แตกต่่างกััน เครื่่อ� งสเปคโทโฟโตมิิเตอร์์ วิิต้าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์
ถููกออกแบบมาเพื่่�อการวััดสีีโดยเฉพาะ อุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมทั้้�ง
การวิิเคราะห์์จึึงมุ่่�งเน้้นและใช้้หลัักการของแสงและสีี เครื่่�องสเปค
โทโฟโตมิิเตอร์์จะเปลี่่�ยนแสงที่่�ได้้รับั จากวััตถุุมาเป็็นระบบ tristimulus
ที่่�ค่่า Iluminant D65 หรืือค่่าอุณ
ุ หภููมิสีิ ที่่�ี 6500K โดยตััวเครื่่อ� งนั้้�น
จะใช้้แสงจากหลอดฮาโลเจน 20 วััตต์์30 ซึ่่ง� ต่่างกัับเครื่่อ� งสแกนเนอร์์
ภายในช่่องปาก ซีีเล็็คออมนิิแคม ที่่�จะทำำ�การเก็็บภาพที่่�ได้้จากการ
สแกนเป็็นวีีดีโี อจากนั้้น� จึึงใช้้โปรแกรมในการแปลสีีของภาพที่่�ได้้ โดย
ไม่่ได้้วิิเคราะห์์สีีจากแถบสีีโดยตรง ส่่วนเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายใน
ช่่องปาก ทริิออสทรีีเชฟนั้้�น ทางบริิษัทั ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของหลัักการ
การเก็็บภาพจึึงไม่่สามารถวิิเคราะห์์ความแตกต่่างได้้ แต่่หลัักการ
การวิิเคราะห์์สีก็ี เ็ ป็็นลัักษณะเดีียวกัันกัับ ซีีเล็็คออมนิิแคม ที่่�ต้้องสแกน
ภาพแถบสีีออกมาก่่อนแล้้วจึึงวิิเคราะห์์สีจี ากภาพที่่�เก็็บไว้้อีกี ต่่อหนึ่่ง�
ซึ่่ง� ปััจจััยของการทำำ�งานแบบอ้้อมและโปรแกรมการวิิเคราะห์์สีที่่�ี ไม่่ได้้
ออกแบบมุ่่�งเน้้นเกี่่�ยวกัับสีีมากนััก อาจทำำ�ให้้ค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�นและความ
เที่่�ยงตรงไม่่ดีเี ท่่าเครื่่อ� งสเปคโทรโฟโตมิิเตอร์์ อย่่างไรก็็ตาม ในการ
ใช้้งานเพื่่อ� วััดสีีจะพบว่่าเครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ทั้้ง� สองจะมีีความแตกต่่างกััน
ในการใช้้เครื่อ�่ งและกำำ�หนดจุุดวััด โดยเครื่อ�่ ง ซีีเล็็คออมนิิแคม มีีโปรแกรม
ที่่�สามารถปรัับขนาดของตััวชี้้ตำ� �ำ แหน่่ง (cursor) ได้้และเคลื่่อ� นที่่�ตััวชี้้�
นี้้ด้� ว้ ยเมาส์์คอมพิิวเตอร์์ ทำำ�ให้้ได้้ตำ�ำ แหน่่งที่่�วัดั สีีค่อ่ นข้้างแน่่นอน ส่่วน
เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากทริิออสทรีีเชฟมีีการกำำ�หนดตำำ�แหน่่ง
จุุดที่่�จะวััดสีีเป็็นระบบสััมผััสซึ่่ง� ยากในการกำำ�หนดตำำ�แหน่่งให้้ตรงกััน
ทุุกครั้้ง� ที่่�วััด ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งได้้ทำ�ำ การลากเส้้นหาจุุดตััดที่่�กึ่ง�่ กลางในภาพฟััน
ก่่อนกำำ�หนดจุุดวััดที่่�จะไม่่แตกต่่างกัันสำำ�หรัับการวััดด้้วยเครื่อ�่ งทั้้ง� สอง
ส่่วนการใช้้งานในคลิินิกิ นั้้�น หากไม่่มีกี ารลากจุุดตััดภายนอกเครื่่อ� ง
เพิ่่�มเองเนื่่อ� งจากเครื่่อ� งวััดทั้้�งสองไม่่สามารถทำำ�ได้้ อาจเป็็นสาเหตุุที่่�

		

ทำำ�ให้้ค่า่ ความเชื่่อ� มั่่�นของเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากเปลี่่�ยน
ไปจากผลที่่�ได้้ในการศึึกษานี้้�
ในการศึึกษานี้้� การวััดสีีนั้้�นได้้ค่่าออกมาเป็็นหน่่วย
Nominal ทำำ�ให้้การเปรีียบเทีียบความเชื่่�อมั่่�นและความเที่่�ยงตรง
ของแต่่ละเครื่อ�่ งได้้ค่าน้
่ อ้ ยกว่่าเมื่่อ� วััดค่่าออกมาเป็็นหน่่วยที่่�เป็็นตััวเลข
แต่่การศึกึ ษานี้้�ได้้มีกี ารจำำ�ลองการวััดให้้ใกล้้เคีียงกัับการวััดในช่่องปาก
มากที่่�สุุดเท่่าที่่�ทำ�ำ ได้้ ดัังนั้้น� ผลที่่�ได้้ในการวััดแถบสีีที่่�ถูกู กำำ�หนดสีีไว้้ใน
การศึึกษานี้้�จึึงเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�บอกได้้ว่า่ ควรจะใช้้เครื่่อ� งวััดใดใน
คลิินิกิ ซึ่่ง� จากที่่�ได้้กล่่าวว่่ามาข้้างต้้นว่่าสิ่่�งที่่�สำำ�คััญของเครื่่อ� งวััดสีีนั้้น�
จะต้้องประกอบด้้วยความเชื่่�อมั่่�นและความเที่่�ยงตรง และจากผล
การศึึกษานี้้�พบว่่า เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปากผลิิตภััณฑ์ที่่�นำ
์ �ำ มา
ศึึกษายัังไม่่เหมาะที่่�จะใช้้ในการวััดสีีเนื่่อ� งจากมีีค่า่ ความเที่่�ยงตรงน้้อย
สำำ�หรัับการใช้้งานทางคลิินิกิ นั้้น� จะมีีปัจั จััยอื่น�่ ที่่�แตกต่่างจากการศึกึ ษา
ในห้้องปฏิิบััติิการ จึึงน่่าสนใจที่่�จะทำำ�การศึกึ ษาต่่อไป

บทสรุป
ในการวััดสีีในห้้องปฏิิบัติั กิ าร ความเชื่่อ� มั่่�นของสเปคโทโฟ
โตมิิเตอร์์ วิิต้้าอีีซี่่�เฉดไฟว์์และเครื่่�องสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
ซีีเล็็คออมนิิแคม มีีค่า่ ในระดัับดีีมาก เครื่อ�่ งสแกนเนอร์์ภายในช่่องปาก
ทริิออสทรีีเชฟมีีค่า่ ในระดัับดีี ความเที่่�ยงตรงของเครื่่อ� งสเปคโทโฟ
โตมิิเตอร์์ วิิต้าอี
้ ซี่่�ี เฉดไฟว์์มีค่ี า่ มากกว่่าเครื่่อ� งสแกนเนอร์์ทั้้ง� สองอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญ
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีวัี ัตถุุประสงค์์เพื่่อ� ทดสอบประสิิทธิิภาพของอาร์์จิินีีนที่่�ผสมในยาสีีฟัันฟลููออไรด์์ในการการละลายและการคืืนกลัับ
แร่่ธาตุขุ องเนื้้อ� ฟัันส่่วนรากฟัันภายหลัังการจำำ�ลองสภาวะที่่�ทำำ�ให้้เกิิดรอยโรคฟัันผุุ รวมถึึงเพื่่อ� ค้้นหาความเข้้มข้้นของอาร์์จินีิ นี ที่่�เหมาะสมใน
การใช้้ร่ว่ มกัับยาสีีฟันั ฟลููออไรด์์ เป็็นการศึึกษาทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร โดยใช้้ส่ว่ นรากฟัันบริิเวณต่ำำ�� กว่่ารอยต่่อระหว่่างเคลืือบฟัันและเคลืือบรากฟััน
ของฟัันกรามแท้้ซี่่�ที่่� 3 ของมนุุษย์์ที่่�ถููกถอนจำำ�นวน 50 ซี่่� ทำำ�การจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุขนาด 3×4 มิิลลิิเมตร ที่่�เนื้้�อฟัันส่่วนรากฟััน โดยแช่่
ชิ้้�นงานในสารละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุุที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียสเป็็นเวลา 96 ชั่่�วโมง จากนั้้�นแบ่่งกลุ่่�มแบบสุ่่�มจำำ�นวน 5 กลุ่่�ม
กลุ่่�มละ 10 ชิ้้น� งานดัังนี้้� กลุ่่�มที่่� 1 ทดสอบด้้วยยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็ม (Colgate-Palmolive Company,
USA) ร่่วมกัับอาร์์จิินีีน (Arginine, Sigma-Aldrich, USA) ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2 กลุ่่�มที่่� 2 ทดสอบด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของโซเดีียม
ฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็มร่่วมกัับอาร์์จิินีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 4 กลุ่่�มที่่� 3 ทดสอบด้้วยยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีี
เอ็็มร่่วมกัับอาร์์จิินีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 8 กลุ่่�มที่่� 4 ทดสอบด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีีเอ็็มเพีียงอย่่างเดีียว
และกลุ่่�มที่่� 5 ทดสอบด้้วยน้ำำ��ปราศจากประจุุ แช่่ชิ้้�นงานในสารละลายแต่่ละกลุ่่�มทดลองภายใต้้โมเดลการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลง
ความเป็็นกรด-ด่่างเป็็นเวลา 7 วััน ทำำ�การวััดค่่าความแข็็งผิิวของชิ้้น� งานด้้วยเครื่่อ� งทดสอบความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป (Knoop microhardness tester, FUTURE-TECH, Japan) ก่่อนเริ่่�มทำำ�การทดลอง ภายหลัังการจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุ และภายหลัังการแช่่ในสารละลาย
แต่่ละกลุ่่�มทดลอง วิิเคราะห์์ผลทางสถิิติิโดยเปรีียบเทีียบค่่าร้้อยละของการเปลี่่�ยนแปลงค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคภายหลัังการจำำ�ลอง
รอยโรคฟัันผุุและภายหลัังการแช่่ในสารละลายแต่่ละกลุ่่�มด้้วยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว และทดสอบความแตกต่่างระหว่่าง
กลุ่่�มด้้วยการเปรีียบเทีียบเชิิงซ้้อนชนิิดทููกีย์ี ที่่�์ ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 จากการทดลองพบว่่าค่าร้
่ อ้ ยละการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ของกลุ่่�มที่่�ทดสอบด้้วยยาสีีฟันั ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียว และกลุ่่�มที่่�ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์ร่ว่ มกัับอาร์์จิินีนี ร้้อยละ 2 4 และ 8
มีีค่า่ ไม่่แตกต่่างกััน แต่่สูงู กว่่ากลุ่่�มน้ำำ�� ปราศจากประจุุอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) ภายใต้้ข้อ้ จำำ�กััดของการศึึกษานี้้�สรุุปได้้ว่ายาสี
่ ฟัี นั
ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์ที่่�มีส่ี ว่ นผสมของอาร์์จินีิ นี สามารถต้้านการละลายแร่่ธาตุแุ ละเกิิดการคืืนกลัับแร่่ธาตุใุ นรอยโรคฟัันผุุบริิเวณเนื้้อ� ฟัันส่่วน
รากฟัันได้้ไม่่แตกต่่างจากยาสีีฟันั ที่่�ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียว โดยความเข้้มข้้นของอาร์์จินีิ นี ร้้อยละ 2 4 และ 8 มีีประสิิทธิิภาพ
ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
คำำ�สำำ�คััญ : การคืืนกลัับแร่่ธาตุุฟััน, ยาสีีฟัันฟลููออไรด์์, รอยโรคฟัันผุุจำำ�ลองในเนื้้�อฟัันส่่วนรากฟััน, อาร์์จิินีีน
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Abstract
The aim of this in vitro study was to investigate the effect of arginine containing fluoride toothpaste on
demineralization and remineralization of artificial root dentin caries and to assess the appropriate concentration of
arginine in fluoride toothpaste. Fifty root segments below cementoenamel junction of extracted human third molars
were collected. Artificial caries lesions were created with the size of 3×4 mm by immersion in demineralizing solution
for 96 hours at 37°C. All samples were randomly divided into 5 groups (n=10): (1) 1450 ppm sodium fluoride toothpaste
(Colgate-Palmolive Company, USA) with 2% arginine (Sigma-Aldrich, USA), (2) 1450 ppm sodium fluoride toothpaste
with 4% arginine, (3) 1450 ppm sodium fluoride toothpaste with 8% arginine, (4) 1450 ppm sodium fluoride toothpaste
only, and (5) deionized water (control). The samples of each group were immersed in either of the solutions for 7 days
under pH cycling model. The surface microhardness was measured with Knoop microhardness test (FUTURE-TECH,
Japan) at baseline, after artificial caries formation, and after immersion in each designated solution. The percentages
of surface microhardness recovery were calculated and statistically analyzed using One-way ANOVA and Tukey’s
test at a significance level of 0.05. All experimental groups showed statistical similarity in the percentages of surface
microhardness recovery, which were significantly higher than that of the control group (p<0.05). Within the limitations
of this study, we concluded that the toothpaste containing sodium fluoride both with and without arginine equally
prevented demineralization and promoted remineralization of artificial root carious lesions. The different concentrations
of arginine (2%, 4%, and 8%) had no significant effect on the remineralization.
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บทนำ�
ทฤษฎีีระบบนิิเวศน์์ของแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์์ (The ecological
plaque hypothesis) เป็็นปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�เชื่่อ� ถืือในปััจจุุบันั ในการนำำ�มา
อธิิบายถึึงการเกิิดโรคฟัันผุุที่่�สัมั พัันธ์์กับั เชื้้อ� จุุลินิ ทรีีย์์ เมื่่อ� ระบบนิิเวศน์์
ในแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์เ์ ปลี่่�ยน จะทำำ�ให้้ชนิิดของเชื้้อ� แบคทีีเรีียที่่�อาศััย
อยู่่�เปลี่่�ยนแปลงด้้วย โดยในสภาวะสุุขภาพช่่องปากที่่�ดีีจะทำำ�ให้้เชื้้อ�
แบคทีีเรีียในแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์ส่์ ว่ นใหญ่่เป็็นเชื้้อ� ที่่�ไม่่ก่อ่ โรค แต่่เมื่่อ� มีี
ปริิมาณน้ำำ�� ตาลสููงจะทำำ�ให้้แบคทีีเรีียเมทาโบไลต์์น้ำ��ำ ตาลเป็็นกรดเกิิดขึ้้น�
ค่่าพีเี อชในแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์ล์ ดลง ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ต่่อระบบนิิเวศน์์ ทำำ�ให้้เชื้้�อที่่�สามารถผลิิตกรด (Acidogenic) และ

ทนต่่อกรด (Aciduric) ซึ่่ง� เป็็นเชื้้อ� ชนิิดก่่อโรคนั้้น� เพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้น�
เป็็นผลให้้เกิิดโรคฟัันผุุตามมา1
รากฟัันผุุเกิิดจากการละลายของแร่่ธาตุใุ นฟัันจากกรดที่่�
ได้้จากการย่่อยสลายน้ำำ�� ตาลของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในช่่องปาก ส่่วนใหญ่่
พบในผู้้�สููงอายุุ โดยมีีสาเหตุุมาจากเกิิดการเผยผึ่่ง� ของผิิวรากฟัันต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งบริิเวณนี้้�มัักเกิิดการสะสมของแผ่่นคราบจุุลิินทรีีย์์
ได้้โดยง่่าย และจะเกิิดการละลายต่่อกรดได้้ง่าย
่ กว่่าเคลืือบฟััน มีีการ
ศึึกษาพบว่่ารากฟัันผุุในผู้้�สููงอายุุมีคี วามชุุกเพิ่่�มมากขึ้้น� 2 บ่่อยครั้้ง� ที่่�
รากฟัันผุุนั้้น� ยากต่่อการทำำ�การบููรณะเนื่่อ� งจากองค์์ประกอบของบริิเวณ
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รากฟัันส่่วนใหญ่่เป็็นเนื้้�อฟััน รวมทั้้�งยากต่่อการควบคุุมความชื้้�น
เนื่่�องจากมีีโอกาสถููกปนเปื้้�อนจากน้ำำ��เหลืืองเหงืือก (Gingival
crevicular fluid) ประกอบกัับความสะดวกในการเดิินทางมารัับการ
รัักษาของผู้้�สููงอายุุเป็็นไปอย่่างยากลำำ�บาก ดัังนั้้�นในปััจจุุบัันจึึงได้้
มีีการส่่งเสริิมให้้เกิิดกระบวนการยัับยั้้�งการเกิิดรากฟัันผุุและการ
คืืนกลัับของแร่่ธาตุุ (Remineralization) บริิเวณรากฟัันผุุได้้ด้้วย
ตััวผู้้�ป่่วยเอง3
	ฟลููออไรด์์ได้้ถูกู พิิสูจู น์์ในทางคลิินิกิ แล้้วว่่ามีปี ระสิิทธิิภาพ
ในป้้องกัันการเกิิดรากฟัันผุุ4 สามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดการคืืนกลัับ
ของแร่่ธาตุุและลดการละลายของแร่่ธาตุุ (Demineralization)
ทั้้�งในเคลืือบรากฟัันและเนื้้�อฟััน การแปรงฟัันทุุกวัันด้้วยยาสีีฟันั ที่่�
มีีส่ว่ นผสมของฟลููออไรด์์เป็็นวิิธีทั่่�ี วไปที่่�นิิยมใช้้ในการเพิ่่�มฟลููออไรด์์
ในช่่องปาก แต่่อย่่างไรก็็ตามฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียวอาจไม่่เพีียงพอ
ในผู้้�ที่่�มีคี วามเสี่่�ยงสููงต่่อการเกิิดโรคฟัันผุุบริิเวณรากฟััน โดยเฉพาะในผู้้�
ที่่�มีแี ผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์ใ์ นช่่องปากปริิมาณมากและผู้้�ที่่�บริิโภคน้ำำ�� ตาลบ่่อย5
ประกอบกัับในปััจจุุบันั มีีรายงานที่่�พบว่่าเชื้้อ� สเตร็็ปโตคอคคััส มิิวแตนส์์
(Streptococcus mutans) รวมถึึงแบคทีีเรีียในสายพัันธุ์์�อื่น�่ ๆ ดื้้อ� ต่่อ
ฟลููออไรด์์6 ดัังนั้้น� จึึงจำำ�เป็็นต้้องหาสารตััวอื่่น� มาช่่วยเสริิมประสิิทธิิภาพ
ของฟลููออไรด์์ในการคืืนกลัับแร่่ธาตุแุ ละต่่อสู้้�กับั แบคทีีเรีียก่อ่ โรคฟัันผุุ
เป็็นที่่�ยอมรัับกัันโดยทั่่�วไปว่่าผลิติ ภััณฑ์ต่์ า่ ง ๆ ที่่�ช่ว่ ยป้้องกัันการเกิิดโรค
ฟัันผุุไม่่ว่า่ จะเป็็นซีีพีพีี -ี เอซีีพีี (CPP-ACP) ไตรโคซาน (Triclosan) ไซลิิทอล
(Xylitol) และคลอเฮกซิิดีนี (Chlorhexidine) ล้้วนมีีการศึึกษาที่่�พบว่่ามีี
ประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันการเกิิดโรคฟัันผุุ7,8 แต่่อย่่างไรก็็ตามวััตถุุ
ประสงค์์หลัักในการป้้องกัันการเกิิดโรคฟัันผุุของผลิิตภััณฑ์เ์ หล่่านี้้�
ไม่่ได้้มุ่่�งไปจััดการกัับระบบนิิเวศน์์ในแผ่่นคราบจุุลิินทรีีย์์โดยตรง
ต่่างกัับอาร์์จินีิ นี (Arginine) ที่่�มีีการศึึกษายืืนยัันว่่าช่ว่ ยป้้องกัันการ
เกิิดโรคฟัันผุุ โดยมีีผลโดยตรงต่่อระบบนิิเวศน์์ในแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์9์
อาร์์จินีิ นี คืือกรดอะมิิโนที่่�พบได้้ในอาหารและในร่่างกาย
มนุุษย์์ โดยจะถููกหลั่่�งออกมาทางน้ำำ�� ลายในรููปของอาร์์จินีิ นี อิิสระและ
รููปเปปไทด์์ การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�พบว่่าอาร์์จิินีีนและฟลููออไรด์์ให้้
ผลเสริิมฤทธิ์์�กัันในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันฟัันผุุและ
ส่่งเสริิมการคืืนกลัับของแร่่ธาตุใุ นรอยโรคฟัันผุุระยะเริ่่�มต้้นของชั้้น�
เคลืือบฟัันได้้อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ โดยใช้้อาร์์จินีิ นี ที่่�ความเข้้มข้้น
10-12
แตกต่่างกัันไป แต่่อย่่างไรก็็ตามประสิิทธิิภาพดัังกล่่าวต่่อตำำ�แหน่่ง
ของเนื้้�อฟัันผุุส่ว่ นรากฟัันของการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้3,13
� ยัังขาดความ
น่่าเชื่่อ� ถืือและยัังมีีหลัักฐานไม่่เพีียงพอที่่�จะสามารถบ่่งชี้้ไ� ด้้ว่า่ ประสิิทธิิภาพ
ของอาร์์จินีิ นี ร่่วมกัับฟลููออไรด์์สามารถต้้านทานการละลายแร่่ธาตุุ
ของรากฟัันผุุได้้ จึึงเป็็นที่่�มาของงานวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ทดสอบประสิิทธิิภาพ
ของอาร์์จินีิ นี ที่่�ผสมในยาสีีฟันั ฟลููออไรด์์ในการละลายและการคืืนกลัับ
แร่่ธาตุขุ องเนื้้อ� ฟัันส่่วนรากฟัันภายหลัังการจำำ�ลองสภาวะที่่�ทำำ�ให้้เกิิด

รอยโรคฟัันผุุ ซึ่่�งการใช้้ในรููปแบบของยาสีีฟัันจะช่่วยให้้อาร์์จิินีีน
ออกฤทธิ์์�ได้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด14 รวมถึึงเพื่่อ� ค้้นหาความเข้้มข้้น
ของอาร์์จินีิ นี ที่่�เหมาะสมในการใช้้ร่ว่ มกัับยาสีีฟันั ฟลููออไรด์์ โดยแปล
ผลจากค่่าร้อ้ ยละของการเปลี่่�ยนแปลงค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ซึ่่ง� มีีสมมติิฐานว่่ายาสีฟัี นั ที่่�ผสมอาร์์จินีิ นี ที่่�ความเข้้มข้้นต่่าง ๆ ร่่วมกัับ
ฟลููออไรด์์ มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของ
รอยโรคฟัันผุุจำ�ำ ลองในเนื้้อ� ฟัันส่่วนรากฟััน ไม่่แตกต่่างจากยาสีีฟันั ที่่�
มีีส่ว่ นผสมของฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียว และยาสีีฟันั ที่่�ผสมอาร์์จินีิ ี
นที่่�ความเข้้มข้้นต่่าง ๆ ร่่วมกัับฟลููออไรด์์ มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของรอยโรคฟัันผุุจำำ�ลองในเนื้้�อฟัันส่่วน
รากฟัันไม่่แตกต่่างกััน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำ�เนินการวิจัย
ฟัันที่่�ใช้้ในการทดลอง
	ฟัันที่่�ใช้้ในการทดลองคืือฟัันกรามแท้้ซี่่�ที่่� 3 บนหรืือล่่าง
ที่่�ถููกถอนด้้วยเหตุุผลทางการแพทย์์จำ�ำ นวน 50 ซี่่� โดยคำำ�นวณกลุ่่�ม
ตััวอย่่างจากโปรแกรม G*Power 3.1 ด้้วยการแทนค่่าจากการศึึกษา
ก่่อนหน้้า12 ดัังนี้้� ใช้้การทดสอบเอฟ (F-test) เอฟเฟกไซด์์ (Effected
size) = 0.52, พาวเวอร์์ (Power) = 0.81, จำำ�นวนกลุ่่�ม (Group) = 5
ที่่�นััยสำำ�คััญ 0.05 ใช้้ ผลจากการคำำ�นวณขนาดประชากรทั้้�งหมด
(Total sample size) = 46 ก่่อนการเก็็บฟัันผู้้�ป่่วยจะได้้รัับทราบ
ข้้อมููลและให้้ความยิินยอม รวมถึึงได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
พิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เลขที่่� 101/2019
ตรวจสอบฟัันด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์สเตอริิโอที่่�กำำ�ลัังขยาย
วััตถุุ 0.8 เท่่า (Stereomicroscope SZ61, Olympus, Japan)
ว่่าปราศจากรอยผุุ รอยร้้าว หรืือวััสดุุบูรู ณะ กำำ�จััดคราบสกปรกและ
เนื้้อ� เยื่่อ� ที่่�เหลืืออยู่่�ด้ว้ ยเครื่อ�่ งทำำ�ความสะอาดคลื่่น� ไฟฟ้้า (Ultrasonic
cleanser 5210, HEIDOLPH, Germany) และเครื่อ�่ งมืือขููดหิินน้ำำ�� ลาย
(Hand scaler) ร่่วมกัับผงขััดที่่�ปราศจากฟลููออไรด์์ เก็็บฟัันในสาร
ละลายไทมอล (Thymol) ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.512 ภายในระยะเวลา
30 วััน ก่่อนนำำ�มาใช้้ในการทดลอง
การเตรีียมเนื้้�อฟัันส่่วนราก
	ตััดส่่วนรากฟัันบริิเวณใต้้ต่่อรอยต่่อระหว่่างเคลืือบฟััน
และเคลืือบรากฟััน (Cementoenamel junction) เล็็กน้้อยด้้วย
เครื่่อ� งตััดฟัันความเร็็วต่ำำ�� (IsoMetTM1000, Buehler, USA) ขนาด
กว้้าง 5 มิิลลิิเมตร ทั้้�งหมด 50 ชิ้้น� ดัังรููปที่่� 1 a.) จากนั้้�นนำำ�มาฝัังลง
ในโพลีีเอสเทอร์์เรซิินโดยใช้้แม่่แบบพลาสติิกทรงกระบอกที่่�มีีขนาด
เส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 เซนติิเมตร สููง 2 เซนติิเมตร โดยให้้ผิวิ รากฟัันอยู่่�ด้า้ นบน
โผล่่พ้้นขึ้้�นมา 1 มิิลลิิเมตร ดัังรููปที่่� 1 b.) ทิ้้�งไว้้ประมาณ 12 ชั่่�วโมง
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เพื่่�อให้้เรซิินบ่่มตััวโดยสมบููรณ์์ ทำำ�การขััดผิิวรากฟัันส่่วนบนด้้วย
แผ่่นซิิลิกิ อนคาร์์ไบด์์เรีียงจากเบอร์์ 400 800 1200 และ 2000 ด้้วย
เครื่่�องขััดผิิววััสดุุ (NANO 2000, Pace technologies, USA) เพื่่�อ
ให้้ได้้ผิวิ เนื้้�อฟัันส่่วนรากที่่�เรีียบแบน ทำำ�ความสะอาดด้้วยเครื่่อ� งทำำ�
ความสะอาดคลื่่น� ไฟฟ้้าร่่วมกัับน้ำำ�� ปราศจากประจุุเป็็นเวลา 15 นาทีี และ

ซัับด้้วยกระดาษซัับจนแห้้ง ตรวจสอบว่่ากำ�ำ จััดเศษสิ่่�งสกปรกออกจาก
ผิิวรากฟัันจนหมดแล้้ว ทำำ�การเคลืือบด้้วยน้ำำ�� ยาเคลืือบเล็็บ (Revlon,
USA) โดยเหลืือผิิวรากฟัันไว้้เป็็นหน้้าต่่างขนาด 3x4 มิิลลิิเมตร
ดัังรููปที่่� 1 c.)

รููปที่่� 1

แสดงการเตรีียมชิ้้�นงาน ขั้้�นตอนและตำำ�แหน่่งการวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
a.) การตััดแบ่่งส่่วนรากฟัันใต้้ต่อ่ บริิเวณรอยต่่อระหว่่างเคลืือบฟัันและเคลืือบรากฟัันเล็็กน้้อย กว้้าง 5 มิิลลิิเมตร b.) ฝัังรากฟัันลงในโพลีีเอสเทอร์์เรซิิน
	ของแม่่แบบพลาสติิกทรงกระบอกขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 เซนติิเมตร สููง 2 เซนติิเมตร โดยให้้ผิวิ รากฟัันโผล่่ขึ้้น� มา 1 มิิลลิิเมตร c.) เคลืือบปิิดรากฟััน
	ด้้วยน้ำำ�� ยาเคลืือบเล็็บให้้เหลืือขนาดพื้น�้ ที่่ห� น้้าตััด 3x4 มิิลลิิเมตร d.) แสดงรอยกดครั้้ง� ที่่� 1 (SMH0) หลัังจากเตรีียมรากฟัันที่่ตำ� �ำ แหน่่ง 0 120 240 องศา
	ห่่างจากขอบด้้านนอก 50 100 150 และ 200 ไมโครเมตร ตามลำำ�ดับั e.) แสดงรอยกดครั้้ง� ที่่� 2 (SMH1) หลัังจากผ่่านการจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุที่่ตำ� �ำ แหน่่ง
40 160 และ 280 องศา f.) แสดงรอยกดครั้้�งที่่� 3 (SMH2) หลัังจากผ่่านการแช่่สารละลายภายใต้้กระบวนการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความ
เป็็นกรด-ด่่างที่่�ตำำ�แหน่่ง 80 200 และ 320 องศา
Figure 1 Schematic diagram demonstrating tooth preparation and experimental procedures
a.) The root fragments of 5 mm. in width were removed below the cemento-enamel junction (CEJ). b.) The root fragments
were embedded in epoxy resin block (2x2 cm.) with 1 mm. height of the surface extruding from block. c.) The root fragments
were covered with acid-resistant nail varnish except for 3x4 mm. window d.) Baseline surface microhardness (SMH0) was
determined in three locations at 0, 120, 240 degrees with four indentations each at 50, 100, 150, and 200 µm from the
outer surface. e.) Surface microhardness after artificial lesion formation (SMH1) was determined in other three locations at
40, 160, 280 degrees. f.) Surface microhardness after immersion in each tested solution under pH cycling model (SMH2) was
determined in other three locations at 80, 200, 320 degrees

	ทำำ�การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปครั้้ง� ที่่� 1 ด้้วย
เครื่อ�่ งทดสอบความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค (Surface microhardness
tester, FUTURE-TECH, Japan) และบัันทึึกเป็็นค่่าความแข็็งผิิวก่่อน
การทดลอง (SMH0) โดยรายละเอีียดของการวััดนั้้�นจะกล่่าวถึึงใน
ลำำ�ดัับถััดไป

สารละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุุและสารละลายกระตุ้้�นการคืืน
กลัับแร่่ธาตุุ (Demineralizing and remineralizing solution
สารละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุุ (Demineralizing
solution) ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับการจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุ15 นั้้�น ประกอบด้้วย
สารแคลเซีียมคลอไรด์์ (calcium chloride) 2.2 มิิลลิิโมล โพแทสเซีียม
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ไฮโดรเจนออร์์โทฟอสเฟต (potassium hydrogen orthophosphate)
2.2 มิิลลิิโมล และสารละลายกรดอะซิิติกิ (acetic acid) 50 มิิลลิิโมล
ที่่� pH 4.6 สำำ�หรัับสารละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุที่่�ุ ใช้้สำ�ำ หรัับ
จำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่าง16 นั้้น� ประกอบด้้วยสาร
แคลเซีียมคลอไรด์์ 1.5 มิิลลิิโมล โพแทสเซีียมไฮโดรเจนออร์์โทฟอสเฟส
0.9 มิิลลิิโมล สารละลายกรดแลคติิก (Lactic acid) 50 มิิลลิิโมล
ที่่� pH 5.0
ในขณะที่่�สารละลายกระตุ้้�นการคืืนกลัับแร่่ธาตุุ (Remineralizing solution) นั้้น� ประกอบด้้วยสาร HEPES 20 มิิลลิิโมล สาร
แคลเซีียมคลอไรด์์ 1.5 มิิลลิิโมล โพแทสเซีียมไฮโดรเจนออร์์โทฟอสเฟต
0.9 มิิลลิิโมล โซเดีียมเอไซด์์ (Sodium azide) 5 มิิลลิิโมล และโพ
แทสเซีียมคลอไรด์์ (potassium chloride) 130 มิิลลิิโมล ที่่� pH 7.016
การจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุ (Artificial carious lesion formation)
แช่่ชิ้้น� งานตััวอย่่างที่่�เตรีียมไว้้ในสารละลายกระตุ้้�นการละลาย
แร่่ธาตุที่่�อุ
ุ ณ
ุ หภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 96 ชั่่�วโมง15 จากนั้้�น
ล้้างชิ้้น� งานให้้ทั่่�วด้้วยน้ำำ�� ปราศจากประจุุปริิมาตร 32.5 มิิลลิิลิติ ร ซัับชิ้้น�
งานด้้วยกระดาษซัับเป็็นเวลา 30 วิินาทีี และทิ้้ง� ไว้้ให้้แห้้งอีีก 30 วิินาทีี
	ทำำ�การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปหลัังจากจำำ�ลอง
รอยโรคฟัันผุุ ด้้วยเครื่่อ� งทดสอบความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค เป็็นการ
วััดครั้้�งที่่� 2 และบัันทึึกเป็็นค่่า SMH1
กลุ่่�มการทดลอง
	ทำำ�การแบ่่งชิ้้�นงานออกเป็็น 5 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 10 ชิ้้�นงาน
ด้้วยวิิธีีการสุ่่�ม ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็ม
และอาร์์จิินีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 2
กลุ่่�มที่่� 2 ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็ม
และอาร์์จิินีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 4
กลุ่่�มที่่� 3 ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็ม
และอาร์์จิินีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 8
กลุ่่�มที่่� 4 ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็ม
เพีียงอย่่างเดีียว
กลุ่่�มที่่� 5 น้ำำ��ปราศจากประจุุ (กลุ่่�มควบคุุม)
การผสมสารละลายยาสีีฟััน
	ยาสีีฟันั ที่่�มีส่ี ว่ นผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ที่่�ใช้้ในการศึกึ ษานี้้�
คืือ คอลเกตป้้องกัันฟัันผุุรสยอดนิิยม (Colgate-Palmolive Company,
USA) ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบของโซเดีียมโมโนฟลููออโรฟอสเฟต 1450
พีีพีเี อ็็ม ส่่วนอาร์์จินีิ นี ที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้�คืือ แอล-อาร์์จินีิ นี โมโนไฮ
โดรคลอไรด์์ (L-arginine monohydrochloride. Sigma-Aldrich,
St. Louis, USA) ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นผลึึกสีีขาวขนาดเล็็ก

	ผสมสารละลายยาสีีฟันั โดยใช้้อัตั ราส่่วนของยาสีีฟันั โซเดีียม
ฟลููออไรด์์ต่อ่ อาร์์จินีิ นี ต่่อน้ำำ�� ปราศจากประจุุตามร้้อยละโดยน้ำำ�� หนััก
ดัังนี้้� กลุ่่�มที่่� 1 ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของอาร์์จินีิ นี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2
เตรีียมโดยทำำ�การผสมยาสีีฟันั โซเดีียมฟลููออไรด์์ 98 กรััมกัับผงอาร์์จินีิ นี
2 กรััมเข้้าด้ว้ ยกััน จากนั้้น� นำำ�มาผสมกัับน้ำำ�� ปราศจากประจุุในอััตราส่่วน
1:3 (ยาสีีฟันั ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์และอาร์์จินีิ นี 1 ส่่วนต่่อน้ำำ�� ปราศจาก
ประจุุ 3 ส่่วน) ทำำ�เช่่นเดีียวกัันในกลุ่่�มที่่� 2 และ 3 โดยเพิ่่�มส่่วนผง
ของอาร์์จินีิ นี เป็็น 4 กรััมกัับยาสีีฟันั ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์ 96 กรััม
และอาร์์จินีิ นี 8 กรััมกัับยาสีีฟันั ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์ 92 กรััมตาม
ลำำ�ดัับ ส่่วนกลุ่่�มที่่� 4 ผสมยาสีีฟันั โซเดีียมฟลููออไรด์์กับั น้ำำ�� ปราศจาก
ประจุุในอััตราส่่วน 1:312
	ทุุกกลุ่่�มที่่�ทำำ�การผสมจะใช้้เครื่่�องเขย่่าผสมสาร (vortex
mixer) เป็็นเวลา 60 วิินาทีี ที่่�อุุณหภููมิิ 25 องศาเซลเซีียส จากนั้้�น
ผสมด้้วยเครื่่อ� งเขย่่าสารในรููปแบบเป็็นวงกลมและควบคุุมอุุณหภููมิิ
(Orbital Shaker Incubator) 200 rpm เป็็นเวลา 20 นาทีี ที่่�อุุณหภููมิิ
25 องศาเซลเซีียส
โมเดลการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่าง
(pH cycling model)
	ชิ้้�นงานทุุกชิ้้น� จะผ่่านกระบวนการละลายแร่่ธาตุแุ ละคืืนกลัับ
แร่่ธาตุุเป็็นเวลา 7 วััน ภายใต้้การเขย่่าที่่� 80 รอบต่่อนาทีี อุุณหภููมิิ
37 องศาเซลเซีียสตลอดกระบวนการ โดยในแต่่ละวัันจะปฏิิบัติั ดัิ งั นี้้�
เริ่่�มจากแช่่ชิ้้น� งานลงในสารละลายทดลองตามกลุ่่�มที่่�แบ่่งไว้้เป็็นเวลา
5 นาทีี แล้้วนำำ�มาแช่่ในสารละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุเุ ป็็นเวลา
8 ชั่่�วโมง จากนั้้น� นำำ�มาแช่่สารละลายทดลองอีีก 5 นาทีี แล้้วเปลี่่�ยนมา
แช่่ในสารละลายกระตุ้้�นการคืืนกลัับแร่่ธาตุุเป็็นเวลา 16 ชั่่�วโมง
ทำำ�ซ้ำำ��จนครบ 7 วััน16 ดัังรููปที่่� 2
	ทำำ�การเตรีียมสารละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุุและ
สารละลายกระตุ้้�นการคืืนกลัับแร่่ธาตุใุ หม่่ก่อ่ นใช้้ทุกุ ครั้้ง� โดยใช้้สาร
ละลายกระตุ้้�นการละลายแร่่ธาตุแุ ละสารละลายกระตุ้้�นการคืืนกลัับ
แร่่ธาตุอุ ย่่างละ 30 มิิลลิิลิติ รต่่อ 1 ชิ้้น� งาน ส่่วนสารละลายทดลองใช้้
5 มิิลลิิลิติ รต่่อ 1 ชิ้้น� งานในแต่่ละครั้้ง� 16 ทุุกครั้้ง� ที่่�เปลี่่�ยนสารละลาย
ทำำ�การล้้างชิ้้�นงานด้้วยน้ำำ��ปราศจากประจุุปริิมาตร 32.5 มิิลลิิลิิตร
เป็็นเวลา 5 วิินาทีี ซัับด้้วยกระดาษซัับเป็็นเวลา 30 วิินาทีี และทิ้้�ง
ไว้้ให้้แห้้งอีีก 30 วิินาทีี
ภายหลัังการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็น
กรด-ด่่างเป็็นเวลา 7 วัันแล้้ว นำำ�ชิ้้น� งานมาล้้างด้้วยน้ำำ�� ปราศจากประจุุ
เป็็นเวลา 2 นาทีี แล้้วทำำ�การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป
ครั้้ง� ที่่� 3 ด้้วยเครื่อ�่ งทดสอบความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค และบัันทึึกเป็็น
ค่่า SMH2
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รููปที่่� 2 แสดงโมเดลการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่าง
Figure 2 Flowchart demonstrating the pH cycling model of the study

การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป
	วััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแต่่ละชิ้้น� งานด้้วยเครื่อ�่ งทดสอบ
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค โดยใช้้หัวั กดนููปไดมอน (Knoop diamond)
ให้้แรงคงที่่� 10 กรััม เป็็นเวลา 10 วิินาทีี16กดบนเนื้้�อฟัันโดยรอบ
3 ตำำ�แหน่่งดัังนี้้� ครั้้�งที่่� 1 (SMH0) กดที่่�ตำำ�แหน่่ง 0 120 240 องศา
ครั้้ง� ที่่� 2 (SMH1) กดตำำ�แหน่่ง 40 160 280 องศา และครั้้ง� ที่่� 3 (SMH2)
กดตำำ�แหน่่ง 80 200 และ 320 องศา โดยในแต่่ละตำำ�แหน่่งจะทำำ�การกด
4 จุุด ห่่างจากขอบนอก 50 100 150 และ 200 ไมโครเมตร ตามลำำ�ดัับ
ดัังรููปที่่� 1 d-f.) การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคในครั้้ง� ที่่� 3 นั้้น� จะทำำ�
การสุ่่�มชิ้้น� งานในแต่่ละกลุ่่�มทดลอง โดยให้้บุคุ คลอื่่น� ที่่�ไม่่ทราบกลุ่่�ม
การทดลองเป็็นผู้้�หยิิบชิ้้น� งานในแต่่ละกลุ่่�มที่่�ทำำ�การปิิดชื่่อ� ทั้้ง� หมดมา
ให้้ผู้้�วิจัิ ยทำ
ั �ำ การวััด จากนั้้น� คำำ�นวณค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบ
นููปจากสมการ SMH = 14229K/L2 โดย K คืือแรงกด หน่่วยเป็็นกรััม L
คืือความยาวของรอยกด (Indentation length) หน่่วยเป็็นไมโครเมตร
ค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคจากทุุกรอยกดของแต่่ละครั้้ง� จะถููกนำำ�
มารวมและหาเป็็นค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของชิ้้�นงาน
ตััวอย่่างในการกดครั้้�งนั้้�น ๆ
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
	ร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของ
รอยโรคฟัันผุุในเนื้้�อฟัันส่่วนรากฟััน (% SMH recovery) พิิจารณา
จากค่่าความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งผิิวจากการวััดครั้้ง� ที่่� 3 และ
ค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งผิิวจากการวััดครั้้ง� ที่่� 2 คููณร้อ้ ย หารด้้วยค่่าความ
แตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งผิิวจากการวััดครั้้ง� ที่่� 1 และค่่าเฉลี่่�ย

ความแข็็งผิิวจากการวััดครั้้�งที่่� 2 ดัังสมการ
%SMH recovery = (SMH2– SMH1) × 100 / (SMH0 – SMH1)
ทดสอบการกระจายของข้้อมููลด้้วยการทดสอบ ShapiroWilk และทดสอบความเท่่ากัันของความแปรปรวน (Equality of
variance) ด้้วยการทดสอบเลวีีน (Levene test) ใช้้สถิิติิวิเิ คราะห์์
ความแปรปรวนทางเดีียว (One-way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่่างระหว่่างค่่าร้อ้ ยละของการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับ
จุุลภาคของแต่่ละกลุ่่�มด้้วยการเปรีียบเทีียบเชิิงซ้้อนชนิิดทููกีย์ี ์ (post
hoc Tukey’s multiple comparisons) กำำ�หนดค่่านัยสำ
ั �ำ คััญ 0.05
ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป (SPSS for window version 21.0) ในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ

ผลการศึกษา
ตารางที่่� 1 แสดงค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป
ก่่อนทำำ�การทดลอง (SMH0) ภายหลัังการจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุ (SMH1)
ภายหลัังการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่าง
(SMH2) และค่่าร้อ้ ยละการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
(%SMH recovery) โดยเนื้้�อฟัันส่่วนรากฟัันก่่อนเริ่่�มทำำ�การทดลอง
มีีค่า่ ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคอยู่่�ในช่่วง 63 ถึึง 68 ซึ่่ง� เป็็นค่่าเฉลี่่�ยของ
ค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปในเนื้้�อฟัันทั่่�วไป16 ภายหลััง
การจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุพบว่่าค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคลดลง
อยู่่�ในช่่วง 8 ถึึง 10 ซึ่่�งอยู่่�ในช่่วงค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
แบบนููปของรอยโรคฟัันผุุในฟัันธรรมชาติิ17 และเมื่่อ� จำำ�ลองสภาวะ
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การเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่างเป็็นเวลา 7 วััน พบว่่าค่า่ ความ
แข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปอยู่่�ในช่่วง 5 ถึึง 9 โดยที่่�ค่่าร้อ้ ยละการ
เปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของกลุ่่�มยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสม
ของโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียว และกลุ่่�มยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วน

ผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์ร่่วมกัับอาร์์จิินีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 2
4 และ 8 นั้้�นมีีค่า่ ไม่่แตกต่่างกััน (p>0.05) แต่่ทั้้�งหมดมีีค่่าสููงกว่่า
กลุ่่�มน้ำำ��ปราศจากประจุุอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05)

ตารางที่่� 1	ค่่าความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููปของกลุ่่�มการทดลองทั้้�ง 5 กลุ่่�ม ณ เวลาเริ่่�มต้้นก่่อนทำำ�การทดลอง (SMH0) เมื่่�อผ่่านกระบวนการจำำ�ลองรอย
โรคฟัันผุุ (SMH1) หลัังผ่่านการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่าง (SMH2) และร้้อยละความเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
(%SMH recovery)
Table 1 Surface knoop microhardness measurements in 5 experimental groups, Baseline surface microhardness (SMH0), Surface
microhardness after artificial lesion formation (SMH1), Surface microhardness after pH cycling model (SMH2) and Percentages
of surface microhardness recovery (%SMH recovery)
Mean±SD knoop microhardness number
Groups
SMH0
SMH1
SMH2
%SMH
DI water
Sodium fluoride
2% Arginine + Sodium fluoride
4% Arginine + Sodium fluoride
8% Arginine + Sodium fluoride

63.14±3.43
67.23±2.44
65.14±4.29
66.77±3.46
65.52±3.90

9.77±1.29
8.66±1.81
10.32±1.56
9.93±0.95
9.11±0.81

หมายเหตุุ: ตััวอัักษรพิิมพ์์ใหญ่่ที่่�เหมืือนกัันในคอลััมน์์ แสดงว่่าไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
Remark: Group with the same uppercase letter in the column are not statistically different (p>0.05)

5.86±0.70
8.73±1.46
9.58±1.18
9.74±1.64
8.75±1.14

-7.45±1.86 A
0.45±3.14 B
-1.49±3.01 B
-0.32±2.38 B
-0.61±2.12 B

บทวิจารณ์
การศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาประสิิทธิิภาพของยาสีีฟััน
ฟลููออไรด์์ที่่�มีส่ี ว่ นผสมของอาร์์จินีิ นี ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็ง
ผิิวระดัับจุุลภาคของเนื้้�อฟัันส่่วนรากฟัันภายหลัังการจำำ�ลองสภาวะ
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดรอยโรคฟัันผุุ โดยผลการศึึกษาพบว่่าค่่าร้้อยละการ
เปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของรากฟัันผุุจำ�ำ ลองของกลุ่่�ม
ยาสีีฟันั โซเดีียมฟลููออไรด์์และยาสีีฟันั ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์ร่ว่ มกัับ
อาร์์จิินีนี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2 4 และ 8 นั้้�นไม่่มีคี วามแตกต่่างกััน
ทางสถิิติิ และไม่่มีคี วามแตกต่่างในกลุ่่�มของอาร์์จินีิ นี ที่่�ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 2 4 และ 8 ดัังนั้้�นการศึึกษานี้้�จึึงยอมรัับสมมติิฐาน
การศึกึ ษานี้้�ได้้จำ�ำ ลองสภาวะการเกิิดรากฟัันผุุเพื่่อ� ศึกึ ษา
ประสิิทธิิภาพของยาสีีฟันั โซเดีียมฟลููออไรด์์ที่่�ผสมอาร์์จินีิ นี ต่่อเนื้้�อ
ฟัันผุุส่ว่ นรากฟัันซึ่่ง� พบว่่า ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของอาร์์จินีิ นี ร่่วมกัับ
โซเดีียมฟลููออไรด์์สามารถต้้านการละลายแร่่ธาตุุและเกิิดการคืืน
กลัับแร่่ธาตุุของรอยโรคฟัันผุุจำำ�ลองในเนื้้�อฟัันส่่วนรากฟัันได้้ไม่่
แตกต่่างกัับยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่าง
เดีียวและยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของอาร์์จินีิ นี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2 4
และ 8 มีีประสิิทธิิภาพไม่่แตกต่่างกััน โดยยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมขอ
งโซเดีียมฟลููออไรด์์และแอล-อาร์์จินีิ ีน โมโนไฮโดรคลอไรด์์ จะทำำ�
ปฏิิกิริิ ยากั
ิ นั โดยประจุุบวกของกลุ่่�มกััวนิิดิเิ นีียม (guanidinium) ใน

อาร์์จิินีนี จะดึึงดููดประจุุลบของฟลููออไรด์์ในโซเดีียมฟลููออไรด์์และ
คลอไรด์์ไอออนในอาร์์จิินีีนจะดึึงดููดกัับโซเดีียมไอออนในโซเดีียม
ฟลููออไรด์์ ได้้ผลลััพธ์เ์ ป็็นแอล-อาร์์จินีิ นี ฟลููออไรด์์ (L-arginine fluoride)
และโซเดีียมคลอไรด์์ตามลำำ�ดัับ10 โดยแอล-อาร์์จินีิ ีนฟลููออไรด์์ จะ
แทรกซึึมไปยัังใต้้พื้้น� ผิิวของรอยโรค เป็็นแหล่่งกัักเก็็บแร่่ธาตุุ (reservoir)
ส่่งเสริิมให้้เกิิดสภาวะการตกตะกอนของแคลเซีียมฟอสเฟตบนผิิวฟััน
จัับตััวกัันเป็็นฟลููออโรอะพาไทต์์ (fluoroapatite)10,12 ช่่วยในการคืืน
กลัับแร่่ธาตุุและป้้องกัันฟัันผุุ ผลที่่�ได้้นี้้�แตกต่่างจากการศึึกษาของ
Bijle และคณะปีี 201812 ที่่�พบว่่ายาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของโซเดีียม
ฟลููออไรด์์ร่ว่ มกัับอาร์์จินีิ นี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2 นั้้�น ช่่วยต้้านการ
ละลายแร่่ธาตุแุ ละส่่งเสริิมการคืืนกลัับแร่่ธาตุขุ องรอยโรคฟัันผุุบริิเวณ
ชั้้�นเคลืือบฟัันได้้สููงกว่่ายาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์
ร่่วมกัับอาร์์จินีิ นี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 4, 8 และยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสม
ของโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียวอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ ซึ่่ง�
สามารถอธิิบายได้้จากเหตุุผลสองประการดัังนี้้� 1. ประสิิทธิิภาพของ
ฟลููออไรด์์สำำ�หรัับการป้้องกัันฟัันผุุนั้้�นจะขึ้้�นกัับความเข้้มข้้นของ
ฟลููออไรด์์ในยาสีีฟััน18,19 เมื่่�อผสมอาร์์จิินีีนในปริิมาณที่่�มากขึ้้�นจะ
ส่่งผลให้้ปริิมาณโดยน้ำำ�� หนัักของโซเดีียมฟลููออไรด์์ในยาสีีฟันั ลดลง
ตามมา ส่่งผลให้้ความเข้้มข้้นของฟลููออไรด์์ไอออนลดลงด้้วย12,18
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ดัังนั้้น� หากยาสีีฟันั มีีส่ว่ นผสมของฟลููออไรด์์ที่่�ความเข้้มข้้นต่ำำ�� จะเกิิด
การคืืนกลัับแร่่ธาตุไุ ด้้มีปี ระสิิทธิิภาพลดลง 2. ยาสีีฟันั โซเดีียมฟลููออไรด์์
ที่่�ผสมอาร์์จินีิ นี ที่่�ความเข้้มข้้นสููง จะมีีความเข้้มข้้นของคลอไรด์์เพิ่่�มขึ้้น�
ตามมา ส่่งผลให้้อาร์์จินีิ นี คงสภาพอยู่่�ในรููปของแอล-อาร์์จินีิ นี โมโน
ไฮโดรคลอไรด์์ ไม่่แตกตััวไปทำำ�ปฏิิกิริิ ยากั
ิ บั โซเดีียมฟลููออไรด์์12 ทำำ�ให้้
เกิิดการแตกตััวของฟลููออไรด์์ไอออนลดลง ดัังนั้้น� ประสิิทธิิภาพในการ
คืืนกลัับแร่่ธาตุจุ ากแอล-อาร์์จินีิ นี ฟลููออไรด์์ก็ล็ ดลงตามมาด้้วยจาก
เหตุุผลดัังกล่่าวทำำ�ให้้ทราบว่่าความเข้้มข้้นของอาร์์จินีิ นี ที่่�ผสมเข้้าไป
มีีผลต่่อปริิมาณของฟลููออไรด์์ไอออนในยาสีีฟันั ซึ่่ง� มีีผลในการป้้องกััน
การเกิิดฟัันผุุ แต่่อย่่างไรก็็ตามในการศึึกษานี้้�ได้้ทำ�ำ การศึึกษาการต้้าน
การละลายแร่่ธาตุแุ ละการคืืนกลัับของแร่่ธาตุใุ นส่่วนของเนื้้อ� ฟัันซึ่่ง�
มีีปริิมาณของไฮดรอกซีีอะพาไทต์์น้อ้ ยกว่่าในเคลืือบฟััน20 จึึงทำำ�ให้้
ฟลููออไรด์์ไอออนที่่�แตกตััวออกมาจากยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียม
ฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียวและกลุ่่�มที่่�ผสมอาร์์จินีิ นี ความเข้้มข้้นร้้อยละ
2 4 และ 8 นั้้น� มีีปริิมาณมากเพีียงพอที่่�จะสามารถเข้้าทำ�ำ ปฏิิกิริิ ยากั
ิ บั
ไฮดรอกซีีอะพาไทต์์ในส่่วนของเนื้้�อฟัันได้้ จึึงเกิิดการต้้านการละลาย
แร่่ธาตุแุ ละการคืืนกลัับแร่่ธาตุุที่่�ไม่่แตกต่่างกัันของยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ น
ผสมของโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียวและที่่�ผสมอาร์์จินีิ นี ความ
เข้้มข้้นร้้อยละ 2 4 และ 8 ในการศึึกษานี้้�
	มีีการศึึกษาของ Velo และคณะปีี 202021 ได้้ทำ�ำ การศึึกษา
ประสิิทธิิภาพของยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนประกอบของโซเดีียมฟลููออไรด์์
1450 พีีพีีเอ็็ม อาร์์จิินีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 1.5 และแคลเซีียม
คาร์์บอเนต ในการต้้านการละลายแร่่ธาตุุและการคืืนกลัับแร่่ธาตุุ
ของรากฟัันผุุจำ�ำ ลอง พบว่่ายาสีฟัี นั กลุ่่�มนี้้�มีปี ระสิิทธิิภาพในการคืืน
กลัับแร่่ธาตุุของรากฟัันผุุได้้ดีีกว่่ายาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนผสมของโซเดีียม
ฟลููออไรด์์ 1450 พีีพีเี อ็็มเพีียงอย่่างเดีียวอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
ซึ่่ง� แตกต่่างกัับการศึกึ ษาในครั้้ง� นี้้�ที่่�พบว่่ายาสีฟัี นั โซเดีียมฟลููออไรด์์
ที่่�ผสมอาร์์จินีิ นี มีีประสิิทธิิภาพในการต้้านการละลายแร่่ธาตุแุ ละเกิิด
การคืืนกลัับแร่่ธาตุุในเนื้้�อฟัันผุุส่่วนรากไม่่แตกต่่างกัันกัับยาสีีฟััน
ที่่�ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียว ที่่�เป็็นเช่่นนี้้�เนื่่�องมาจาก
ความแตกต่่างของวิิธีกี ารทดลอง โดยการศึกึ ษาของ Velo21 นั้้น� เป็็น
การศึกึ ษาในร่่างกาย (in vivo) ซึ่่ง� ได้้มีกี ารนำำ�ชิ้้น� งานทดลองเข้้าไปไว้้
ในช่่องปากของอาสาสมััครเป็็นเวลา 7 วััน จึึงทำำ�ให้้มีเี รื่อ�่ งของไบโอฟิิล์ม์
(Biofilm) เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องด้้วย และจุุลินิ ทรีีย์ใ์ นไบโอฟิิล์ม์ เหล่่านี้้�มีี
ผลโดยตรงต่่อประสิิทธิิภาพของอาร์์จิินีีนในการป้้องกัันฟัันผุุ
	มีีหลายการศึึกษาทั้้�งทางห้้องปฏิิบััติิการและทางคลิินิิก
เกี่่�ยวกัับความสามารถของอาร์์จินีิ นี ต่่อคราบจุุลินิ ทรีีย์์ พบว่่าอาร์์จินีิ นี
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.625 ถึึง 8 จะสามารถป้้องกัันฟัันผุุได้้ โดยการ
เพิ่่�มพีีเอชในแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์์ ลดการผลิิตกรดและผลิิตสารโพลีีแซก

คาไรด์์นอกเซลล์์ (extracellular polysaccharide matrix) ของ
เชื้้อ� ก่่อโรค รวมถึึงช่่วยคงสภาวะสมดุุลของแผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์์ โดย
ลดจำำ�นวนของแบคทีีเรีียสเตร็็ปโตคอคคััส มิิวแตนส์์ และเพิ่่�มจำำ�นวน
สเตร็็ปโตคอคคััส แซงกิิวนิิส13,22-27 และเมื่่�อใช้้ร่่วมกัับฟลููออไรด์์จะ
ช่่วยเสริิมฤทธิ์์�ในการป้้องกัันฟัันผุุได้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� 10 โดยสารประกอบอาร์์จินีิ นี
ฟลููออไรด์์ยังั เป็็นแหล่่งสะสมช่่วยปรัับสมดุุลเมื่่อ� เกิิดการผลิิตกรดจาก
แบคทีีเรีียในกระบวนการเกิิดฟัันผุุ จากการศึึกษาพบว่่าการเมทาบอ
ลิิซึึมอาร์์จิินีีนผ่่านอาร์์จิินีีนดีีอิิมมิิเนสซิิสเตมช่่วยให้้ค่่าพีีเอชของ
แผ่่นคราบจุุลินิ ทรีีย์ใ์ นช่่องปากอยู่่�ในสภาวะสมดุุลและช่่วยลดความเสี่่�ยง
ในการเกิิดโรคฟัันผุุ ดัังนั้้น� เพื่่อ� ยืืนยัันถึึงประสิิทธิิภาพของอาร์์จีนีี นี ร่่วมกัับ
ยาสีีฟันั ฟลููออไรด์์ในแง่่มุมุ ดัังกล่่าวด้้วยการจำำ�ลองรอยโรคฟัันผุุภายใต้้
สภาพแวดล้้อมที่่�มีีไบโอฟิิล์ม์ (Biofilm-challenged environment)
จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสนใจสำำ�หรัับการศึกึ ษาต่่อไปในอนาคต
โมเดลการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรด-ด่่าง
ในการศึึกษานี้้�ปรัับเปลี่่�ยนจากการศึึกษาก่่อนหน้้า16 ซึ่่ง� จำำ�ลองสถานการณ์์
การแปรงฟััน 2 ครั้้ง� ต่่อวัันและการเกิิดการละลายและคืืนกลัับแร่่ธาตุขุ อง
ฟัันเสมืือนในช่่องปาก แม้้ว่า่ ในการศึกึ ษานี้้�พบค่่าร้อ้ ยละการเปลี่่�ยนแปลง
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของยาสีีฟันั กลุ่่�มที่่�มีีส่ว่ นผสมของโซเดีียม
ฟลููออไรด์์ร่ว่ มกัับอาร์์จินีิ นี ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2 4 และ 8 จะมีีผลลััพธ์์
ออกมาเป็็นค่่าลบ โดยเมื่่อ� นำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับค่่าร้อ้ ยละการเปลี่่�ยนแปลง
ความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคของกลุ่่�มน้ำำ�� ปราศจากประจุุจะพบว่่า กลุ่่�ม
ยาสีีฟันั ที่่�ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์ร่ว่ มกัับอาร์์จินีิ นี ทั้้�ง 3 ความเข้้มข้้น
มีีค่า่ เป็็นลบน้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ ซึ่่ง� หมาย
ความว่่ากลุ่่�มยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของอาร์์จินีิ นี ทั้้ง� 3 กลุ่่�มสามารถต้้าน
การละลายแร่่ธาตุใุ นช่่วงการจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความ
เป็็นกรด-ด่่างได้้มากกว่่ากลุ่่�มควบคุุม
การศึึกษาครั้้ง� นี้้ใ� ช้้เครื่อ�่ งทดสอบความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาค
ในการวััดความแข็็งผิิวของรากฟัันผุุ แล้้วอนุุมานไปถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
ของแร่่ธาตุฟัุ นั 28 โดยพื้้�นผิิวฟัันที่่�นุ่่�มขึ้้น� เป็็นหนึ่่ง� ในสััญญาณเริ่่�มต้้น
ของฟัันผุุ ดัังนั้้�นการเปลี่่�ยนแปลงความแข็็งผิิวของผิิวฟัันจึึงบ่่งบอก
ถึึงความลึึกและขอบเขตของรอยโรคฟัันผุุได้้ มีีหลายการศึกึ ษาใช้้
การวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคในการบ่่งบอกการละลายและการ
คืืนกลัับแร่่ธาตุุของเคลืือบฟัันและเนื้้�อฟััน นอกจากนี้้�ยัังพบความ
สััมพัันธ์์เชิิงเส้้นตรงระหว่่างการวััดความแข็็งผิิวระดัับจุุลภาคแบบนููป
และความลึึกของรอยโรคที่่�ผิิวด้้านนอก29,30 แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีี
เครื่่�องมืือวััดการเปลี่่�ยนแปลงแร่่ธาตุุของรอยโรคฟัันผุุชนิิดอื่่�นที่่�
สามารถวััดได้้ละเอีียดมากขึ้้น� เช่่น เครื่่�องไมโครคอมพิิวเตอร์์โทโม
กราฟฟี่่� (Micro CT) ใช้้ในการวััดความความเปลี่่�ยนแปลงของ
แร่่ธาตุขุ องรอยโรคฟัันผุุ สามารถบอกความหนาแน่่นของแร่่ธาตุไุ ด้้
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โดยแสดงออกมาเป็็นภาพสองและสามมิิติิ สามารถมองเห็็นทั้้ง� ความลึึก
และความกว้้างของรอยโรคอย่่างชััดเจน มีีขั้้น� ตอนการเตรีียมชิ้้น� งาน
ไม่่ยุ่่�งยาก และไม่่ทำ�ำ ลายชิ้้�นงาน ทำำ�ให้้สามารถวััดชิ้้น� งานซ้ำำ�� ๆ ได้้12
จึึงเป็็นที่่�น่่าสนใจหากมีีการนำำ�เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�มาใช้้ในการศึึกษา
วิิจััยต่่อ ๆ ไป

บทสรุป
	ยาสีีฟันั ที่่�มีีส่ว่ นผสมของฟลููออไรด์์ยังั คงเป็็นมาตรฐานที่่�
ใช้้สำ�ำ หรัับป้้องกัันฟัันผุุ ซึ่่ง� ยาสีีฟันั โซเดีียมฟลููออไรด์์ที่่�มีส่ี ว่ นผสมของ
อาร์์จินีิ นี สามารถต้้านการละลายแร่่ธาตุแุ ละเกิิดการคืืนกลัับแร่่ธาตุุ
ในรอยโรคฟัันผุุบริิเวณเนื้้อ� ฟัันส่่วนรากฟัันได้้ไม่่แตกต่่างจากยาสีีฟันั ที่่�
ผสมโซเดีียมฟลููออไรด์์เพีียงอย่่างเดีียว โดยความเข้้มข้้นของอาร์์จินีิ นี
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2 4 และ 8 มีีประสิิทธิิภาพไม่่แตกต่่างกัันอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
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บทคัดย่อ
การศึกึ ษาครั้้ง� นี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึกึ ษาอััตราการกลัับมามีีฟันั ผุุในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รับั การรัักษาทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้การดม
ยาสลบในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี และ 3 ปีีภายหลัังการรัักษา และวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกลัับมามีีฟัันผุุ การศึึกษาย้้อนหลัังครั้้�งนี้้�
ทำำ�การเก็็บข้้อมููลจากเวชระเบีียนของผู้้�ป่่วยเด็็กอายุุต่ำ��ำ กว่่า 18 ปีีที่่�ได้้รับั การรัักษาทางทัันตกรรมแบบพร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบโดยนิิสิติ
หลัังปริิญญาของภาควิิชาทัันตกรรมทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ระหว่่างปีี พ.ศ. 2550 – 2559
แสดงผลข้้อมููลด้้วยค่่าร้อ้ ยละและค่่าเฉลี่่�ย วิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกลัับมามีีฟันั ผุุด้ว้ ยสถิิติไิ คสแควร์์และการถดถอยโลจิิสติิกที่่�
ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05 ผลการศึึกษาพบว่่า จากผู้้�ป่่วยที่่�มีีลัักษณะตามเกณฑ์์คััดเข้้า 220 คน มีีผู้้�ป่่วยที่่�มาติิดตามการรัักษาอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง
ในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี และ 3 ปีีภายหลัังการรัักษาเท่่ากับั 184 คน (ร้้อยละ 83.6) และ 196 คน (ร้้อยละ 89.1) ตามลำำ�ดัับ อััตราการกลัับมา
มีีฟัันผุุที่่�ระยะเวลา 1 ปีีและ 3 ปีีภายหลัังการรัักษาเท่่ากัับร้้อยละ 42 และ 61 ตามลำำ�ดัับ จากการวิิเคราะห์์แบบพหุุปััจจััย ไม่่พบปััจจััยที่่�
สััมพัันธ์์กับั การเกิิดฟัันผุุในระยะเวลา 1 ปีีหลัังการรัักษา ส่่วนการกลัับมามีีฟันั ผุุในระยะเวลา 3 ปีีหลัังการรัักษานั้้�นมีีความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�ป่่วย
อยู่่�ในชุุดฟัันน้ำำ�� นมขณะได้้รับั การรัักษา การไม่่ได้้รับั การสอนทัันตสุุขศึึกษาในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา และการมาตรวจติิดตามผล
การรัักษาเฉลี่่�ยมากกว่่า 1 ครั้้ง� ต่่อปีี โดยสรุุป อััตราการกลัับมามีีฟันั ผุุในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รับั การรัักษาทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบ
ในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี และ 3 ปีีภายหลัังการรัักษาอยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างสููง ปััจจััยด้า้ นการสอนทัันตสุุขศึึกษาทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุของเด็็กที่่�ได้้รัับการรัักษาทางทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบในระยะเวลา 3 ปีี
คำำ�สำำ�คััญ: การดมยาสลบ, การศึึกษาย้้อนหลััง, ฟัันผุุ, เด็็ก
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Abstract
The aims of this study were to evaluate caries relapse rates of children who received comprehensive dental
treatment under general anesthesia (DGA) at one and three years of follow-up and to investigate factors associating
with the relapse rate. This retrospective study obtained data from dental records of pediatric patients under 18 years
of age who underwent comprehensive DGA by postgraduate students at the Department of Pediatric Dentistry,
Chulalongkorn University between 2007-2016. Frequencies and means were used for data description. Chi-square
and logistic regression analysis were used to determine caries relapse predictors at a statistically significant level of
0.05. A total of 220 patients were recruited into the study. During one-year and three-year follow-up periods, 184
(83.6 %) and 196 (89.1 %) children had at least one recall visit, with caries relapse rates of 42 % and 61 %, respectively.
According to multivariate analysis, there was no significant relationship between caries relapse one year after treatment
and any factor. In three-year follow-up period, caries relapse rate was associated with patients with primary dentition,
lack of oral hygiene instruction in any recall visit and having average recall frequency more than once a year. In
conclusion, in a one- and three-year follow-up period, caries relapse rates in children who undergone comprehensive
DGA were relatively high. Not having oral hygiene instruction in every recall visit was an important factor associated
with caries relapse within three years following comprehensive DGA.
Keywords: General anesthesia, Retrospective study, Dental caries, Child
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บทนำ�
โรคฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย (Early childhood caries; ECC)
ส่่งผลกระทบต่่อเด็็กและผู้้�ปกครองในหลายมิิติด้ิ ว้ ยกััน เด็็กที่่�มีีฟันั ผุุ
อาจมีีอาการปวดฟััน ส่่งผลให้้เคี้้ย� วอาหารไม่่ได้้หรืือรบกวนการนอน
หลัับของเด็็ก สิ่่�งเหล่่านี้้�สามารถส่่งผลกระทบต่่อภาวะโภชนาการ
พััฒนาการและการเจริิญเติิบโตของเด็็กได้้1 นอกจากผลกระทบใน
ด้้านสุุขภาพร่่างกายแล้้ว โรคฟัันผุุในเด็็กวััยนี้้�ยัังส่่งผลกระทบต่่อ
ภาวะจิิตสัังคม (Psychosocial aspect) ของเด็็กและผู้้�ปกครองด้้วย
เช่่น เด็็กอาจต้้องขาดโรงเรีียนบ่่อยครั้้�งเนื่่�องจากปััญหาสุุขภาพ
ช่่องปาก ผู้้�ปกครองต้้องลางานเพื่่อ� พาผู้้�ป่่วยเด็็กมารัับการรัักษาทาง
ทัันตกรรม ผู้้�ปกครองมีีความเครีียดจากภาระค่่ารัักษา เป็็นต้้น2
แม้้ว่า่ ภาพรวมของสถานการณ์์ฟันั ผุุในเด็็กอายุุ 3 ปีี และ
5 ปีี ของประเทศไทยในช่่วงระยะเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่า่ นมาจะมีีความชุุก

ของโรคลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง3 แต่่สััดส่่วนของเด็็กที่่�มีีฟัันผุุที่่�ยัังไม่่ได้้
รัับการรัักษาและค่่าเฉลี่่�ยของจำำ�นวนฟัันผุุที่่�ยังั ไม่่ได้้รับั การรัักษายััง
คงสููงเมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มอายุุอื่น�่ ๆ จากผลการสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพ
ช่่องปากแห่่งชาติิครั้้ง� ที่่� 8 ประเทศไทย พ.ศ.2560 พบว่่า ร้้อยละ 52.0
ของเด็็กไทยอายุุ 3 ปีี และร้้อยละ 73.8 ของเด็็กไทยอายุุ 5 ปีี มีีฟันั ผุุ
ที่่�ไม่่ได้้รับั การรัักษา โดยมีีจำ�ำ นวนฟัันผุุที่่�ยังั ไม่่ได้้รับั การรัักษาเฉลี่่�ย
คิิดเป็็น 2.7 และ 4.2 ซี่่�ต่่อคนตามลำำ�ดัับ3 ข้้อมููลดัังกล่่าวสะท้้อนให้้
เห็็นว่่าปัญั หาประการหนึ่่ง� ของทัันตสาธารณสุุขไทย คืือการที่่�เด็็กเล็็ก
ที่่�มีีฟันั ผุุเหล่่านี้้ยั� งั ไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรมได้้โดยง่่าย
แม้้ว่า่ เด็็กส่่วนใหญ่่สามารถยอมรัับการรัักษาทางทัันตกรรม
ด้้วยการจััดการพฤติิกรรมขั้้�นพื้้�นฐานได้้4 แต่่ในเด็็กเล็็กที่่�มีีฟัันผุุ
รุุนแรงอาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั การรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้
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การดมยาสลบ เนื่่อ� งจากเด็็กในวััยนี้้ยั� งั มีีความกลััวและความกัังวลสููง
จึึงยัังไม่่สามารถให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�หััตถการที่่�ซัับซ้้อน และต้้อง
ใช้้เวลานานได้้ รวมถึึงเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�อาจมีี
ข้้อจำำ�กััดทางด้้านสภาวะของโรค ร่่างกาย สติิปัญ
ั ญา หรืือพััฒนาการ
ทางอารมณ์์ ที่่�ทำำ�ให้้การรัักษาภายใต้้การจััดการพฤติิกรรมขั้้น� พื้้�นฐาน
อาจไม่่เพีียงพอต่่อการจััดการสภาวะเหล่่านั้้น� เช่่น เด็็กที่่�มีภี าวะออทิิสติิก
(Autistic) เด็็กที่่�มีีโรคหััวใจ เป็็นต้้น การจััดการพฤติิกรรมด้้วยวิิธีี
การดมยาสลบจะช่่วยขจััดปััญหาด้้านพฤติิกรรมและความร่่วมมืือ
ของเด็็กออกไป ทัันตแพทย์์จึึงสามารถให้้การรัักษาทางทัันตกรรมที่่�
มีีคุณ
ุ ภาพสููงเสร็็จสมบููรณ์์ได้้ทั้้ง� ช่่องปากภายในครั้้ง� เดีียว การรัักษา
ทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบช่่วยเพิ่่�มระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของผู้้�ป่่วยเด็็กโรคฟัันผุุปฐมวััย5 และผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่ยอมรัับและ
มีีความพึึงพอใจต่่อการรัักษาด้้วยวิิธีีนี้้�สููง6
อย่่างไรก็็ตามการดมยาสลบนั้้น� เป็็นกระบวนการที่่�มีีความ
เสี่่�ยงที่่�อาจเป็็นอัันตรายถึึงแก่่ชีวิี ติ 7, 8 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเด็็กเล็็ก
การดมยาสลบเป็็นระยะเวลานานหรืือการดมยาสลบซ้ำำ�� หลายครั้้ง�
อาจมีีผลกระทบต่่อสมองของเด็็กที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในระยะพััฒนาได้้9, 10
ข้้อจำำ�กััดอีีกประการ คืือ วิิธีนี้้ี จำ� �ำ เป็็นต้้องใช้้สถานที่่�เฉพาะ เครื่่อ� งมืือ
พิิเศษ บุุคลากรทางการแพทย์์จำ�ำ นวนมากและใช้้เวลาต่่อการรัักษา
แต่่ละครั้้ง� สููง ทำำ�ให้้ค่า่ ใช้้จ่าย
่ ในการรัักษาสููงกว่่าการรัักษาทางทัันตกรรม
11, 12
ทั่่�วไปอย่่างมาก และการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดม
ยาสลบอาจไม่่คุ้้�มค่่า (cost-effective) เนื่่�องจากการรัักษามีีอัตั รา
การล้้มเหลวสููง13
แม้้ว่า่ การบููรณะฟัันภายใต้้การดมยาสลบจะให้้ผลสำำ�เร็็จ
14
ที่่�สููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการบููรณะด้้วยครอบฟัันเหล็็กไร้้สนิิม15
แต่่อััตราการกลัับมามีีฟัันผุุ (Caries relapse) ภายหลัังการรัักษา
ทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบนั้้�นค่่อนข้้างสููง โดยพบว่่า
ร้้อยละ 37 ของผู้้�ป่่วยจะมีีฟันั ผุุใหม่่ภายหลัังการรัักษา 6 เดืือน และ
การกลัับมามีีฟันั ผุุนั้้น� ไม่่ขึ้้น� กัับจำำ�นวนฟัันผุุและวิิธีกี ารบููรณะฟัันที่่�
ผู้้�ป่่วยได้้รับั ระหว่่างการรัักษาภายใต้้การดมยาสลบ16 ปััจจุุบันั การ
ศึึกษาเรื่่อ� งปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการกลัับมามีีฟันั ผุุภายหลัังการรัักษาทาง
ทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบยัังไม่่มีีข้้อสรุุปที่่�ชััดเจน และการ
ศึกึ ษาส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาในต่่างประเทศที่่�ติิดตามผลในช่่วงระยะ
เวลา 1–2 ปีี เท่่านั้้น� 17, 18 บริิบทที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละประเทศอาจ
ทำำ�ให้้ปัจั จััยที่่�มีผี ลต่่อการกลัับมามีีฟันั ผุุของผู้้�ป่่วยเด็็กแตกต่่างกัันไป
หากสามารถวิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�มีีผลต่่ออััตราการกลัับมามีีฟัันผุุ
ของเด็็กไทยภายหลัังการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบได้้
จะเป็็นข้้อมููลที่่�นำำ�ไปใช้้ในการคััดกรองผู้้�ป่่วยรายที่่�มีีโอกาสสููงที่่�จะ
กลัับมามีีฟันั ผุุซ้ำ��ำ ได้้ ช่่วยให้้ทันั ตแพทย์์พิจิ ารณาเลืือกวิิธีกี ารรัักษาที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย รวมถึึงนำำ�ไปใช้้ในการวางมาตรการ

ในการดููแลและการให้้ทัันตกรรมป้้องกัันแก่่ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ในระบบ
บริิการสุุขภาพได้้ การศึกึ ษาครั้้ง� นี้้มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� วิิเคราะห์์อัตั รา
การกลัับมามีีฟันั ผุุในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รับั การรัักษาทัันตกรรมพร้้อมมููล
ภายใต้้การดมยสลบในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี และ 3 ปีีภายหลัังการรัักษา
รวมทั้้ง� วิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกลัับมามีีฟันั ผุุที่่�ระยะเวลา
1 ปีี และ 3 ปีีภายหลัังการรัักษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาย้้อนหลััง (Retrospective
study) โดยใช้้ข้อ้ มููลจากเวชระเบีียนผู้้�ป่่วยของคลิินิกิ บััณฑิติ ศึึกษา
ภาควิิชาทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย การศึกึ ษานี้้�ได้้รับั การพิิจารณาจากคณะกรรมการพิิจารณา
จริิยธรรมการศึึกษาวิิจััยในมนุุษย์์ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (HREC-DCU 2018-077)
กลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษานี้้� คืือ ผู้้�ป่่วยทุุกรายที่่�ได้้รับั การ
รัักษาทางทัันตกรรมแบบพร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบโดยนิิสิิต
หลัังปริิญญาของภาควิิชาทัันตกรรมทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม
พ.ศ. 2550 ถึึง เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีีเกณฑ์์การคััดเข้้า
(Inclusion criteria) คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่�อายุุต่ำ��ำ กว่่า 18 ปีี ณ วัันที่่�รับั การรัักษา
ทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบ เกณฑ์์การคััดออก (Exclusion
criteria) ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�รัับการรัักษาที่่�ไม่่ใช่่ทัันตกรรมพร้้อมมููล มีี
การสููญหายของเวชระเบีียนบางส่่วนหรืือทั้้�งหมดจนไม่่สามารถ
เก็็บข้้อมููลได้้เพีียงพอ
	ผู้้�วิิจััยจะทำำ�การเก็็บข้้อมููลจากแฟ้้มประวััติิของกลุ่่�ม
ตััวอย่่างทั้้�งหมด ข้้อมููลที่่�เก็็บบัันทึึกได้้แก่่ เพศ อายุุ การประเมิิน
สภาวะผู้้�ป่่วยตามแนวทางของสมาคมวิิสััญญีีแพทย์์สหรััฐอเมริิกา
(ASA classification) โรคประจำำ�ตััว วัันที่่�มารัับการประเมิินก่่อน
การรัักษาภายใต้้การดมยาสลบ วัันที่่�ได้้รับั การรัักษาภายใต้้การดม
ยาสลบ วัันที่่�ผู้้�ป่่วยมาติิดตามผลการรัักษาภายหลัังการดมยาสลบ
วัันและจำำ�นวนครั้้�งที่่�มาติิดตามผลการรัักษาในช่่วงระยะเวลา 3 ปีี
ภายหลัังจากการรัักษาภายใต้้การดมยาสลบ ข้้อมููลที่่�เก็็บบัันทึึกจาก
วัันที่่�รัับการรัักษาภายใต้้การดมยาสลบ ได้้แก่่ จำำ�นวนและซี่่�ฟัันผุุ
การรัักษาสำำ�หรัับฟัันแต่่ละซี่่�
	ข้้อมููลที่่�เก็็บบัันทึึกจากวัันที่่�มารัับการประเมิินก่่อนการ
รัักษา และวัันที่่�มาติิดตามผลการรัักษา (Recall visit) ได้้แก่่
ซี่่�ฟัันที่่�ผุุใหม่่ การสอนการดููแลทัันตสุุขศึกึ ษา การประเมิินความเสี่่�ยง
ในการเกิิดฟัันผุุ จำำ�นวนครั้้ง� ในการบริิโภคอาหารหวานระหว่่างมื้้อ�
การเคลืือบฟลููออไรด์์เฉพาะที่่�โดยทัันตแพทย์์ และการใช้้ยาสีฟัี นั ที่่�
มีีส่่วนผสมของฟลููออไรด์์
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	ข้้อมููลจากทั้้ง� หมดจากเวชระเบีียนผู้้�ป่่วยจะถููกบัันทึึกลงใน
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., Redmond,
WA, USA) ทำำ�การกรอกและทวนซ้ำำ�� 2 รอบ แล้้วจึึงนำำ�ไปวิิเคราะห์์
และประมวลผลทางสถิิติิด้้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics 21
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการรัักษาของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นข้้อมููลแบบกลุ่่�ม (Categorical
data) จะแสดงผลด้้วยค่่าร้อ้ ยละ ข้้อมููลอายุุดัชั นีีฟันั ผุุ ถอน อุุด (dmft,
DMFT) ก่่อนการรัักษาและชนิิดของการรัักษาที่่�ได้้รับั จะแสดงผลด้้วย
ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ข้้อมููลอายุุจะถููกวิิเคราะห์์ด้ว้ ย
สถิิติโิ คลโมโกรอฟ-สเมอร์์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) เพื่่อ�
ทดสอบการแจกแจงข้้อมููลระหว่่างกลุ่่�มที่่�มีีฟัันผุุใหม่่และกลุ่่�มที่่�
ไม่่มีีฟัันผุุใหม่่ หากข้้อมููลมีีการแจกแจงปกติิจะทำำ�การวิิเคราะห์์
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยอายุุและการกลัับมามีีฟัันผุุด้้วยการ
ทดสอบทีีแบบเป็็นอิิสระต่่อกััน (Independent t-test) หากข้้อมููล
มีีการแจกแจงไม่่ปกติิจะทำำ�การวิิเคราะห์์ด้ว้ ยการทดสอบแมนวิิตนีีย์์
(Mann Whitney-U test) ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่�น 0.05 ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างการกลัับมามีีฟันั ผุุกับั ปััจจััยอื่น�่ ๆ ที่่�ได้้จากข้้อมููลก่่อนการรัักษา
วัันที่่�รัักษา และภายหลัังการรัักษาจะถููกวิิเคราะห์์ด้ว้ ยการทดสอบ
ไค-สแควร์์ (Chi-square test) ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95
ทีีละตััวแปร โดยไม่่มีีการควบคุุมตััวแปรอื่่�นใด หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�
ตััวแปรที่่�มีีค่่า p-value≤0.1 ไปวิิเคราะห์์แบบพหุุปััจจััยด้้วยสถิิติิ
การวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก (Logistic regression analysis)
และทำำ�การสร้้างตััวแบบด้้วยวิิธีคัี ดั ออกคราวละตััวแปร (Backward
stepwise) โดยกำำ�หนดให้้ตัวั แปรที่่�มีีค่า่ p-value≤0.1 คงอยู่่�ในตััว
แบบสุุดท้้าย นำำ�เสนอค่่า Adjusted OR และช่่วงความเชื่่�อมั่่�น
95 %CI กํําหนดให้้ระดัับนััยสํําคัญ
ั เท่่ากับั 0.05 โดยการศึกึ ษาครั้้ง� นี้้�
จะวิิเคราะห์์การมีีฟันั ผุุเกิิดขึ้้น� ใหม่่ใน 2 ช่่วงเวลา ได้้แก่่ 1.) การตรวจ
พบฟัันผุุใหม่่ภายหลัังการรัักษา 1 ปีี นัับตั้้�งแต่่การตรวจติิดตาม
ครั้้�งแรกภายหลัังการรัักษาจนถึึงการตรวจติิดตามที่่�ระยะเวลา
12 เดืือน หรืือน้้อยกว่่า ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่ว่ ยไม่่ได้้มาติิดตามผลการรัักษา
ที่่�ระยะเวลา 12 เดืือน และ 2.) การตรวจพบฟัันผุุใหม่่ภายหลัังการ
รัักษา 3 ปีี นัับตั้้ง� แต่่การตรวจติิดตามครั้้ง� แรกภายหลัังการรัักษาจน
ถึึงการตรวจติิดตามที่่�ระยะเวลา 36 เดืือน หรืือน้้อยกว่่า ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่ว่ ย
ไม่่ได้้มาติิดตามผลการรัักษาที่่�ระยะเวลา 36 เดืือน โดยมีีรายละเอีียด
ของตััวแปรที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์ ดัังนี้้�
1. การได้้รัับการสอนทัันตสุุขศึึกษา หมายถึึง ผู้้�ป่่วยได้้
รัับการย้้อมสีีคราบจุุลิินทรีีย์์ สอนแปรงฟัันและใช้้ไหมขััดฟัันด้้วย
การฝึึกปฏิิบััติิจริิงในช่่องปาก

2. ความถี่่�ในการมาตรวจติิดตามผลภายในระยะเวลา
1 ปีี หมายถึึง จำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ผู้้�ป่ว่ ยมาตามการนััดหมายเพื่่อ� การคงสภาพ
ไม่่รวมถึึงครั้้�งที่่�มารัักษาทางทัันตกรรมหััตถการ
3. ค่่าเฉลี่่�ยความถี่่�ในการมาตรวจติิดตามผลการรัักษา
ต่่อปีี หมายถึึง จำำ�นวนครั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วยมาตามการนััดหมายเพื่่�อการคง
สภาพตลอดระยะเวลา 3 ปีี หารด้้วย 3
4. การได้้รับั การประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุ หมายถึึง
ผู้้�ป่่วยได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงผ่่านแบบฟอร์์มที่่�ประเมิินโดย
ทัันตแพทย์์ ทำำ�แบบบัันทึึกการรัับประทานอาหารพร้้อมรัับคำำ�แนะนำำ�
5. การได้้รัับการสอนทัันตสุุขศึกึ ษา หรืือ การได้้รัับการ
ประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุ ในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา
หมายถึึง การที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับการสอนทัันตสุุขศึกึ ษา หรืือ ได้้รัับการ
ประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุ ในทุุกครั้้ง� ที่่�มาตามการนััดหมาย
เพื่่�อการคงสภาพ ไม่่รวมถึึงครั้้�งที่่�มารัักษาทางทัันตกรรมอื่่�น ๆ
6. การรัับประทานอาหารหวานระหว่่างมื้้อ� มากกว่่า 2 ครั้้ง�
ต่่อวััน ที่่�ระยะเวลาติิดตาม 1 ปีี หมายถึึง ภายในระยะเวลา 1 ปีีหลััง
การรัักษา ผู้้�ป่่วยถููกบัันทึึกว่่ามีพี ฤติิกรรมการรัับประทานอาหารหวาน
ระหว่่างมื้้�อมากกว่่า 2 ครั้้�งต่่อวััน อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง
7. การรัับประทานอาหารหวานระหว่่างมื้้อ� มากกว่่า 2 ครั้้ง�
ต่่อวััน ที่่�ระยะเวลาติิดตาม 3 ปีี หมายถึึง ภายในระยะเวลา 3 ปีีหลััง
การรัักษา จำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ผู้้�ป่ว่ ยถููกบัันทึึกว่่ามีพี ฤติิกรรมการรัับประทาน
อาหารหวานระหว่่างมื้้อ� มากกว่่า 2 ครั้้ง� ต่่อวััน มากกว่่าครึ่่ง� หนึ่่ง� ของ
จำำ�นวนครั้้�งทั้้�งหมดที่่�บัันทึึก

ผลการศึกษา
	ผู้้�ป่่วยที่่�มารัับการรัักษาทางทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้การ
ดมยาสลบ ที่่�ภาควิิชาทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึึง เดืือน
ธัันวาคม พ.ศ. 2559 มีีจำ�ำ นวนทั้้�งหมด 250 คน มีีผู้้�ป่ว่ ยที่่�ผ่่านเกณฑ์์
การคััดเข้้า จำำ�นวน 220 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 88 ของผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด
ผู้้�ป่่วยที่่�ผ่่านเกณฑ์์การคััดเข้้ามีีอายุุตั้้�งแต่่ 1.4-17.4 ปีี คิิดเป็็นอายุุ
เฉลี่่�ยเท่่ากับั 4.7±3.4 ปีี และมีีค่ามั
่ ธย
ั ฐานอายุุเท่่ากับั 3.4 ปีี ร้้อยละ
77 ของผู้้�ป่ว่ ยอยู่่�ใน ASA I ผู้้�ป่ว่ ยที่่�อยู่่�ใน ASA II และ III มีีโรคประจำำ�ตััว
ได้้แก่่ ลมชััก กลุ่่�มอาการดาวน์์ สมองพิิการ ภาวะออทิิสซึึม พััฒนาการ
ล่่าช้้า ภาวะบกพร่่องทางสติิปััญญา โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
และกลุ่่�มอาการอื่่น� ๆ ค่่าเฉลี่่�ยฟัันผุุ ถอน อุุด ในผู้้�ป่ว่ ยก่่อนเริ่่�มการรัักษา
เท่่ากับั 14.3±4.5 ซี่่�ต่่อคน โดยส่่วนใหญ่่เป็็นฟัันผุุที่่�ไม่่ได้้รับั การรัักษา
คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 13.2±4.6 ซี่่�ต่่อคน
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	ผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 154 คน เข้้ารับั การตรวจติิดตามผลภายใน
2 สััปดาห์์หลัังการรัักษา คิิดเป็็นร้้อยละ 70 ของกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�ง
หมดผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 184 คน เข้้ารัับการตรวจติิดตามผลอย่่างน้้อย
1 ครั้้�ง ในระยะเวลา 1 ปีีภายหลัังการรัักษา คิิดเป็็นร้้อยละ 83.6
ของกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้ง� หมด และมีีผู้้�ป่ว่ ยจำำ�นวน 196 คน เข้้ารับั การตรวจ
ติิดตามผลอย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง ในระยะเวลา 3 ปีีภายหลัังการรัักษา

คิิดเป็็นร้้อยละ 89.1 ของกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด โดยเฉลี่่�ยแล้้วผู้้�ป่่วย
มาตรวจติิดตามผลการรัักษา 3.6±1.8 ครั้้�ง ในระยะเวลา 3 ปีี
ภายหลัังการรัักษา ผู้้�ป่่วยได้้รัับการเคลืือบฟลููออไรด์์เฉพาะที่่�โดย
ทัันตแพทย์์โดยเฉลี่่�ย 1.07±0.6 ครั้้�งต่่อปีี ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วย
และปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องแสดงดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยแยกตามปััจจััยและการรัักษาที่่�ได้้รัับ
Table 1 Number of subjects by factors and treatment received
N
General characteristic, Preoperative and follow-up data
Gender
Male
Female
ASA
ASA I
ASA II and III
Baseline dmft or DMFT
<10
>10
Dentition
Primary
Mixed or Permanent
Preoperative oral hygiene instruction
Yes
No
Preoperative use of fluoridated toothpaste
Yes
No
Postoperative follow-up within 2 weeks
Yes
No
1-year follow up factors
Recall visits in 1 year
1-2 times
>2 times
Frequency of professional fluoride application in 1 year
0-1 time
>2 times

			

(%)

220
144
76

(65.5)
(34.5)

169
51

(76.8)
(23.2)

38
182

(17.3)
(82.7)

179
41

(81.4)
(18.6)

176.0
44.0

(80.0)
(20.0)

195.0
25.0

(88.6)
(11.4)

194

(70.0)

26
184

(30.0)
(83.6)

153.0
31.0

(83.2)
(16.8)

100
84

(54.3)
(45.7)
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ตารางที่่� 1 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยแยกตามปััจจััยและการรัักษาที่่�ได้้รัับ (ต่่อ.)
Table 1 Number of subjects by factors and treatment received (cont.)
N

(%)

Yes

151

(82.1)

No

33

(17.9)

Yes

48

(26.1)

No

136

(73.9)

Oral hygiene instruction in every recall visit in 1 year

Caries risk assessment in every recall visit in 1 year

Frequency of consuming between meal sugary snacks and beverage

85

0-2x/day in every assessment in 1 year

50

(58.8)

>2x/day in at least one assessment iin 1 year

35

(41.2)

196

(89.1)

< once a year

90

(45.9)

> once a year

106

(54.1)

<2 times a year

175

(89.3)

>2 times a year

21

(10.7)

Yes

117

(59.7)

No

79

(40.3)

Yes

33

(16.8)

No

163

(83.2)

3-year follow up factors
Average recall visits per year

Frequency of professional fluoride application in 3 years

Oral hygiene instruction in every recall visit in 3 years

Caries risk assessment in every recall visit in 3 years

Frequency of consuming between meal sugary snacks and beverage

136

>2x/day in ≤ half of assessments within 3 years

98

(72.1)

>2x/day in > half of assessments within 3 years

38

(27.9)

Treatment received
Fillings

184

0-5 teeth

118

(64.1)

6-10 teeth

55

(29.9)

11-15 teeth

11

(6.0)

Pulpotomy
0-5 teeth
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73
73

(100.0)

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนผู้้�ป่่วยแยกตามปััจจััยและการรัักษาที่่�ได้้รัับ (ต่่อ.)
Table 1 Number of subjects by factors and treatment received (cont.)
N
Pulpectomy

(%)

97

0-5 teeth

94

(96.9)

6-10 teeth

2

(2.1)

11-15 teeth

1

(1.0)

Stainless steel crowns and strip crowns

191

0-5 teeth

103

(53.9)

6-10 teeth

74

(38.7)

11-15 teeth

14

(7.3)

Extraction

168

0-5 teeth

104

(61.9)

6-10 teeth

37

(22.0)

11-15 teeth

18

(10.7)

16-20 teeth

9

(5.4)

ความถี่่�ของการรัักษาแต่่ละชนิิดแสดงดัังตารางที่่� 1 โดย
เฉลี่่�ยแล้้วผู้้�ป่่วยแต่่ละรายได้้รับั การอุุดฟััน ครอบฟัันน้ำำ�� นม พััลโพโตมีี
พััลเพคโตมีี และถอนฟััน จำำ�นวน 4.2±3.3 4.9±3.3 0.5±0.9
1.0±1.6 5.8±4.4 ซี่่�ต่่อคน ตามลำำ�ดัับ
การติิดตามผลที่่�ระยะเวลา 1 ปีีภายหลัังการรัักษาทัันตกรรม
พร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบ
ภายหลัังการรัักษาทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบ
1 ปีี มีีผู้้�ป่ว่ ยจำำ�นวน 78 คนที่่�กลัับมามีีฟันั ผุุ คิิดเป็็นร้้อยละ 42 ของ
ผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 184 คนที่่�มาติิดตามการรัักษาใน 1 ปีี ในจำำ�นวนนี้้�

มีีผู้้�ป่่วยเพีียง 85 คน ที่่�มีีการบัันทึึกความถี่่�ในการรัับประทาน
อาหารหวานระหว่่างมื้้�ออาหาร และมีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 40 คน หรืือ
คิิดเป็็นร้้อยละ 47 ของผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�ที่่�กลัับมามีีฟันั ผุุใน 1 ปีี ผู้้�ป่่วยที่่�
ไม่่มีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษามีีอายุุเฉลี่่�ย 4.8±3.5 ปีี และผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ฟัันผุุภายหลัังการรัักษา มีีอายุุเฉลี่่�ย 3.5±1.6 ปีี ซึ่่�งไม่่แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ การศึึกษาครั้้ง� นี้้�พิจิ ารณาใช้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน 85 คนนี้้เ� ป็็นตััวแทนในการวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์
ต่่อการกลัับมามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 1 ปีี ทั้้�งแบบ
คราวละปััจจััยและพหุุปััจจััย ดัังตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2	ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุหลัังการรัักษา 1 ปีีตามการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก (กลุ่่�มตััวอย่่าง=85 คน)
Table 2 Factors associated with caries relapse following DGA in 1 year according to logistic regression analysis (N=85)
N
Relapse
Crude OR
pAdjusted OR
(%)
(95% CI)
value
(95% CI)
Age
Gender
Male
Female
ASA
ASA I
ASA II and III

pvalue

0.05
54
31

26 (48.2)
14 (45.2)

1.12 (0.47-2.70)
1

0.79

71
14

37 (52.1)
3 (21.4)

4.00 (1.02 -16.67)
1

3.43 (0.86-13.66)
0.04*
1
0.08
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ตารางที่่� 2	ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุหลัังการรัักษา 1 ปีีตามการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก (กลุ่่�มตััวอย่่าง=85 คน) (ต่่อ.)
Table 2 Factors associated with caries relapse following DGA in 1 year according to logistic regression analysis (N=85) (cont.)
N
Relapse
Crude OR
pAdjusted OR
p(%)
(95% CI)
value
(95% CI)
value
Baseline dmft or DMFT
<10
15
4 (26.7)
1
>10
70
36 (51.4) 2.91 (0.85-10.03) 0.08
Dentition
Primary
72
37 (51.4) 3.57 (0.89-14.29)
Mixed or Permanent
13
3 (23.1)
1
0.06
Preoperative oral hygiene instruction
Yes
73
35 (48.0)
1.28 (0.37-4.35)
No
12
5 (41.7)
1
0.69
Preoperative use of fluoridated toothpaste
Yes
76
37 (48.7)
1.89 (0.44-8.33)
No
9
3 (33.3)
1
0.38
Postoperative follow-up within 2 weeks
Yes
64
29 (45.3)
1
No
21
11 (52.4)
1.33 (0.49-3.57)
0.57
Recall visits in 1 year
1-2 times
64
28 (43.8)
1
>2 times
21
12 (57.1)
1.71 (0.63-4.64)
0.29
Frequency of professional fluoride application in 1 years
0-1 time
34
14 (41.2)
1
>2 times
51
26 (51.0)
1.49 (0.62-3.57)
0.38
Oral hygiene instruction in every recall visit in 1 years
Yes
74
34 (46.0)
1
No
11
6 (54.6)
1.41 (0.40-5.04)
0.59
Caries risk assessment in every recall visit in 1 years
Yes
48
19 (39.6)
1
No
37
21 (56.8)
2.00 (0.84-4.78)
0.12
Frequency of consuming between meal sugary snacks and beverage
0-2x/day in every assessment in 1 year
50
19 (38.0)
1
1
>2x /day in at least one assessment in 1 year 35
21 (60.0)
2.45 (1.01-5.93) 0.046* 2.17 (0.88-5.36) 0.10

*Statistical significance p-value < 0.05

จากการวิิเคราะห์์แบบคราวละปััจจััยโดยไม่่มีกี ารควบคุุม
พบว่่า การมีีสุขุ ภาพร่่างกายอยู่่�ใน ASA I และการรัับประทานอาหาร
หวานระหว่่างมื้้�อมากกว่่า 2 ครั้้�งวััน เป็็นปััจจััยทำำ�นายการกลัับมา
มีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 1 ปีี ส่่วนปััจจััยอื่่�น ๆ ได้้แก่่
อายุุ ดััชนีีฟัันผุุ ถอน อุุดก่่อนการรัักษา ชุุดฟััน การได้้รัับการสอน

ทัันตสุุขศึกึ ษาก่่อนเข้้ารับั การรัักษา การใช้้ฟลูอู อไรด์์เฉพาะที่่� การมา
ตรวจติิดตามผลหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 2 สััปดาห์์ จำำ�นวนครั้้ง�
ที่่�มาติิดตามผลการรัักษารวมถึึงการสอนทัันตสุุขศึึกษาและการ
ประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดฟัันผุุใน 1 ปีี ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับ
การกลัับมามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 1 ปีี
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เมื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์แบบพหุุปััจจััยด้้วยการวิิเคราะห์์
ถดถอยโลจิิสติิกแบบมีีการควบคุุม พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่�รัับประทานอาหาร
หวานระหว่่างมื้้อ� มากกว่่า 2 ครั้้ง� ต่่อวัันจะมีีแนวโน้้มมีีฟันั ผุุใหม่่เป็็น
2 เท่่าของผู้้�ที่่�ได้้รับั การประเมิินในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา
(OR = 2.17, 95% CI 0.88-5.36) และผู้้�ป่่วยที่่�สุุขภาพร่่างกายอยู่่�
ใน ASA I มีีแนวโน้้มมีีฟัันผุุใหม่่ประมาณ 3 เท่่าของผู้้�ป่่วย ASA II
และ III (OR = 3.43, 95% CI 0.86-13.66) อย่่างไรก็็ตามไม่่พบ
ความสััมพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิระหว่่างปััจจััยทั้้�งสองกัับ
การกลัับมามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 1 ปีี

การติิดตามผลที่่�ระยะเวลา 3 ปีีภายหลัังการรัักษาทัันตกรรม
พร้้อมมููลภายใต้้การดมยาสลบ
ภายหลัังการรัักษา 3 ปีี มีีผู้้�ป่่วยที่่�กลัับมามีีฟัันผุุ จำำ�นวน
120 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 61 ของผู้้�ป่่วยที่่�มาติิดตามการรัักษาภาย
ในระยะเวลา 3 ปีี ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีฟัี ันผุุภายหลัังการรัักษามีีอายุุเฉลี่่�ย
5.3±3.9 ปีี และผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีีฟันั ผุุภายหลัังการรัักษา มีีอายุุเฉลี่่�ย 4.1±2.8 ปีี
ซึ่่ง� แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p=0.02) ผลของปััจจััยต่า่ ง ๆ
ต่่อการกลัับมามีีฟัันผุุหลัังการรัักษา 3 ปีีแสดงไว้้ในตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3	ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุหลัังการรัักษา 3 ปีีตามการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก (กลุ่่�มตััวอย่่าง=196 คน)
Table 3 Factors associated with caries relapse following DGA in 3 years according to logistic regression analysis (N=196)
N
Relapse
Crude OR
pAdjusted OR
p(%)
(95% CI)
value
(95% CI)
value
Age
Gender
ASA

Male
Female

126
70

154
ASA I
42
ASA II and III
Baseline dmft or DMFT
35
<10
161
>10
Dentition
161
Primary
35
Mixed or Permanent
Preoperative oral hygiene instruction
159
Yes
No
37
Preoperative use of fluoridated toothpaste
174
Yes
22
No
Postoperative follow-up within 2 weeks
141
Yes
55
No
Average recall visit per year
90
< once a year
106
> once a year
Frequency of professional fluoride application in 3 years
<2 times per year
175
>2 times per year
21

0.90 (0.82-0.98)

0.02*

73 (57.9)
47 (67.1)

1
1.48 (0.81-2.73)

0.21

98 (63.6)
22 (52.4)

1.59 (0.80-3.17)
1

0.19

16 (45.7)
104 (64.6)

1
2.17 (1.04-4.54)

0.04*

106 (65.8)
14 (40.0)

2.89 (1.37-6.12)
1

97 (61.0)
23 (62.2)

1
1.05 (0.50-2.19)

104 (59.8)
16 (72.7)

1
1.80 (0.67-4.81)

0.24

85 (60.3)
35 (63.6)

1
1.15 (0.61-2.20)

0.67

44 (48.9)
76 (71.7)

1
2.65 (1.47-4.78)

106 (60.6)
14 (66.7)

1
1.30 (0.65-3.39)

			

1
2.15 (0.92-5.01)

0.004* 3.90 (1.63-9.37)
1

0.08

0.002*

0.90

1
0.001* 3.20 (1.66-6.15) <0.001*
0.59
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ตารางที่่� 3	ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุหลัังการรัักษา 3 ปีีตามการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก (กลุ่่�มตััวอย่่าง=196 คน) (ต่่อ.)
Table 3 Factors associated with caries relapse following DGA in 3 years according to logistic regression analysis (N=196) (cont.)
N Relapse
Crude OR
pAdjusted OR
p(%)
(95% CI)
value
(95% CI)
value
Oral hygiene instruction in every recall visit in 3 years
Yes
117 63 (53.8)
1
No
79 57 (72.2) 2.22 (1.21-4.09)
Caries risk assessment in every recall visit in 3 years
Yes
33 14 (42.4)
1
No
163 107 (65.0) 2.52 (1.18-5.41)
Frequency of consuming between meal sugary snacks and beverage†
>2x/day in ≤ half of assessments within 3 years
98 57 (58.2)
1
>2x/day in > half of recall assessments within 3 years 38 27 (71.1) 1.77 (0.77-3.96)

0.01*

1
2.62 (1.35-5.20)

0.006*

0.02*

0.17

† Except frequency of consuming between meal sugary snacks and beverage factor; N=136, *statistical significance p-value < 0.05

จากการวิิเคราะห์์คราวละปััจจััย พบว่่า อายุุ ดััชนีีฟัันผุุ
ถอน อุุดก่่อนการรัักษา ชุุดฟัันขณะที่่�ได้้รับั การรัักษา ค่่าเฉลี่่�ยความถี่่�
ในการมาตรวจติิดตามผลการรัักษาต่่อปีี การได้้รับั การสอนทัันตสุุขศึึกษา
ในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา และการได้้รับั การประเมิินความเสี่่�ยง
ต่่อการเกิิดฟัันผุุเป็็นปััจจััยทำ�ำ นายการกลัับมามีีฟันั ผุุภายหลัังการรัักษา
ในช่่วงระยะเวลา 3 ปีี ในขณะที่่�สุุขภาพร่่างกาย การได้้รับั การสอน
ทัันตสุุขศึึกษาก่่อนเข้้ารัับการรัักษา การใช้้ฟลููออไรด์์เฉพาะที่่� การ
มาตรวจติิดตามผลหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 2 สััปดาห์์ และการ
รัับประทานอาหารหวานระหว่่างมื้้อ� มากกว่่า 2 ครั้้ง� ต่่อวัันไม่่มีคี วาม
สััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 1 ปีี
จากการวิิเคราะห์์แบบพหุุปัจั จััยด้ว้ ยการวิิเคราะห์์การถดถอย
โลจิิสติิคแบบควบคุุมปััจจััย พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่�อยู่่�ในชุุดฟัันน้ำำ�� นมมีีโอกาส
มีีฟันั ผุุใหม่่ประมาณ 4 เท่่าของผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในชุุดฟัันผสมและฟัันแท้้
(OR = 3.90, 95% CI 1.63-9.37) ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รับั การสอนทัันตสุุขศึกึ ษา
ในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา จะมีีโอกาสมีีฟันั ผุุใหม่่ประมาณ
3 เท่่า ของผู้้�ที่่�ได้้รัับการสอนทัันตสุุขศึึกษาในทุุกครั้้�งที่่�มาติิดตาม
ผลการรัักษา (OR = 2.62, 95% CI 1.35-5.20) และผู้้�ที่่�มาตรวจ
ติิดตามผลการรัักษาเฉลี่่�ยมากกว่่า 1 ครั้้ง� ต่่อปีี มีีโอกาสมีีฟันั ผุุใหม่่
ประมาณ 3 เท่่าของผู้้�ที่่�มาตรวจติิดตามผลการรัักษาน้้อยกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 1 ครั้้�งต่่อปีี (OR = 3.20, 95% CI 1.66-6.15)

บทวิจารณ์
การรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบเป็็นวิิธีหี นึ่่ง�
ที่่�ถูกู นำำ�มาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย เนื่่อ� งจากผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มนี้้มี� ฟัี นั ที่่�ต้้องได้้รับั การรัักษาเป็็นจำำ�นวนมาก และผู้้�ป่่วยมีีอายุุน้อ้ ย
จึึงมัักมีีปัญั หาทางด้้านพฤติิกรรมที่่�ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถรัักษาทางทัันตกรรม

ด้้วยวิิธีปี กติิได้้ รวมทั้้�งผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ เช่่น ผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีโรคทางระบบที่่�มีีความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนในการรัักษาทางทัันตกรรม
ผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีีปัญั หาทางด้้านพััฒนาการและการสื่่อ� สาร เป็็นต้้น ในประเทศไทย
ไม่่มีรี ายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับปริิมาณความต้้องการและอััตราการให้้
บริิการการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบสำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยเด็็ก
อย่่างไรก็็ตาม จากการศึึกษาในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก พบว่่าการรัักษา
ทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบในประชากรเด็็กมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น�
ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา19, 20 การศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับทััศนคติิของผู้้�ปกครอง
ที่่�มีีต่อ่ วิิธีกี ารจััดการพฤติิกรรมผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ทัันตแพทย์์ใช้้ในการรัักษา
ทางทัันตกรรมในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาพบว่่า ผู้้�ปกครองมีีแนวโน้้มที่่�จะ
ยอมรัับการจััดการพฤติิกรรมด้้วยการรัักษาภายใต้้การดมยาสลบเพิ่่�ม
มากขึ้้�นกว่่าในอดีีต21 แม้้ในบางการศึึกษาพบว่่าผู้้�ปกครองยอมรัับ
การรัักษาภายใต้้การดมยาสลบได้้น้อ้ ย แต่่ผู้้�ปกครองก็็ไม่่ต้อ้ งการให้้ใช้้
การจััดการพฤติิกรรมด้้วยวิิธีีที่่�รุุนแรง เช่่น การห่่อตััวให้้อยู่่�นิ่่�ง
(Physical restraint) การใช้้มืือปิิดปาก (Hand-over-mouth technique)
เช่่นกััน22 และบ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�ปกครองคาดหวัังถึึงพฤติิกรรมและ
ความร่่วมมืือของผู้้�ป่่วยเด็็กในขณะทำำ�ฟัันสููงเกิินกว่่าความเป็็นจริิง23
ด้้วยเหตุุนี้้ใ� นปััจจุุบันั ทัันตแพทย์์จึึงมีีโอกาสเผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่�
ยุ่่�งยากในการจััดการพฤติิกรรมผู้้�ป่่วยเด็็กในคลิินิกิ ทัันตกรรมมากขึ้้น�
รวมถึึงในกรณีีของผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษซึ่่�งปััจจุุบัันมีี
แนวโน้้มจะมีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มมากขึ้้น� โดยรายงานในต่่างประเทศพบว่่า
ความชุุกของเด็็กที่่�มีีความต้้องการพิิเศษอยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 13-18
ของประชากร24 การรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบจึึง
เข้้ามามีีบทบาทในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยเด็็กสููงขึ้้�นกว่่าในอดีีต
การประเมิินความสำำ�เร็็จในการรัักษาทัันตกรรมภายใต้้
การดมยาสลบในผู้้�ป่่วยเด็็กนั้้�นมีีการศึึกษาในหลายแง่่มุุมด้้วยกััน
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ได้้แก่่ 1.) การประเมิินอััตราการกลัับมารัักษาทางทัันตกรรมภาย
ใต้้การดมยาสลบซ้ำำ�� จากการศึกึ ษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าอัตั ราการกลัับมา
ดมยาสลบซ้ำำ��นั้้�นอยู่่�ในช่่วงตั้้�งแต่่ร้้อยละ 0.61 – 1125,26 โดยปััจจััย
สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการกลัับมาดมยาสลบซ้ำำ�� คืือ การที่่�ผู้้�มีีป่่วยมีีโรค
ประจำำ�ตััวหรืืออยู่่�ใน ASA II และ III27 2.) การศึึกษาในแง่่ความสำำ�เร็็จ
ของการบููรณะรัักษาด้้วยวััสดุุและวิิธีีต่่างๆ ภายใต้้การดมยาสลบ
การศึกึ ษาส่่วนใหญ่่พบว่่าการบููรณะรัักษาภายใต้้การดมยาสลบมีี
อััตราความสำำ�เร็็จที่่�สููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการบููรณะด้้วยครอบฟััน
โลหะไร้้สนิิมที่่�มีีร้อ้ ยละความสำำ�เร็็จอยู่่�ที่่� 90-9715 และ 3.) การประเมิิน
ความสำำ�เร็็จจากอััตราการกลัับมามีีรอยผุุใหม่่ภายหลัังจากที่่�ผู้้�ป่ว่ ย
ได้้รัับการรัักษาทางทัันตกรรมพร้้อมมููลเสร็็จสิ้้�นภายใต้้การดมยา
สลบเช่่นเดีียวกัับการศึึกษาในครั้้�งนี้้� การศึึกษาที่่�ผ่่านมาจำำ�นวน
หลายการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รัับการรัักษาทางทัันตกรรม
ภายใต้้การดมยาสลบมีีอัตั ราการกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่ที่่�ค่อ่ นข้้างสููงโดย
พบอััตราการกลัับมามีีฟัันผุุ ร้้อยละ 19 - 80 ที่่�ระยะเวลา 1 ปีี17,28
ร้้อยละ 37-91 ที่่�ระยะเวลา 2 ปีี17,29 มีีเพีียงการศึึกษาของ Amin
และคณะ ที่่�พบอััตราการกลัับมาผุุใหม่่ที่่�ต่ำ��ำ มาก คืือ ร้้อยละ 22 ที่่�ระยะ
เวลา 3 ปีี27 อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีีรายงานการศึึกษาอื่่�น ๆ ที่่�ติิดตาม
ผลการรัักษาที่่� 3 ปีี การศึกึ ษาในครั้้�งนี้้�พบอััตราการกลัับมามีีฟัันผุุ
เท่่ากัับ ร้้อยละ 42 และ 61 ที่่�ระยะเวลา 1 ปีี และ 3 ปีี ตามลำำ�ดัับ
อััตราการกลัับมามีีฟันั ผุุที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละการศึกึ ษานั้้�น อาจ
เนื่่�องมาจากเกณฑ์์การวิินิจิ ฉััยรอยโรคฟัันผุุใหม่่ที่่�แตกต่่างกััน บาง
การศึกึ ษานัับรวมรอยผุุที่่�เกิิดขึ้้น� ใหม่่ที่่�ยังั ไม่่เป็็นรูู ในขณะที่่�บางการ
ศึึกษานัับเฉพาะรอยผุุที่่�เป็็นรููเท่่านั้้�น หรืือบางการศึึกษานัับรอยผุุ
ใหม่่เฉพาะที่่�เกิิดขึ้้น� บนผิิวฟัันที่่�ไม่่เคยได้้รับั การบููรณะเท่่านั้้น� 30 จึึง
อาจพบอััตราการกลัับมาผุุใหม่่น้้อยกว่่าการศึึกษาที่่�นัับรวมการผุุ
ตามขอบของวััสดุุบูรู ณะด้้วย รวมถึึงอาจมีีสาเหตุุมาจากความแตกต่่าง
ของประชากรที่่�ศึึกษา เช่่น กลุ่่�มอายุุและสุุขภาพร่่างกายของกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง บางการศึกึ ษาเจาะจงเฉพาะกลุ่่�มเด็็กโรคฟัันผุุปฐมวััย ตััวอย่่าง
จึึงจำำ�กััดที่่�กลุ่่�มอายุุต่ำ��ำ กว่่า 6 ปีี และจำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�มีสุี ขุ ภาพร่่างกาย
แข็็งแรงเท่่านั้้น� ในขณะที่่�บางการศึกึ ษาทำำ�ในประชากรเด็็กทั้้ง� หมด
เช่่นในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ซึ่ง�่ มีีกลุ่่�มตััวอย่่างตั้้ง� แต่่อายุุ 1-18 ปีี โดยกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยเด็็กโตที่่�อยู่่�ในชุุดฟัันผสมหรืือฟัันแท้้นั้้น� ส่่วนใหญ่่จะเข้้าเกณฑ์์
การรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบจากการที่่�เป็็นผู้้�ที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษ แตกต่่างจากกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเด็็กเล็็กที่่�เหตุุผลในการ
รัักษาด้้วยการดมยาสลบ คืือปััญหาความร่่วมมืือในการทำำ�ฟัันร่่วม
กัับการมีีโรคฟัันผุุที่่�รุนุ แรง กลุ่่�มเด็็กเล็็กจึึงมีีแนวโน้้มมีีฟันั ผุุเริ่่�มต้้นสููง
และอาจมีีความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุใหม่่ซ้ำ��ำ สููงกว่่ากลุ่่�มเด็็กโต ดัังเช่่น
ที่่�พบในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ที่่�กลุ่่�มเด็็กเล็็กชุุดฟัันน้ำำ�� นม มีีค่า่ เฉลี่่�ยดััชนีีผุุ

ถอน อุุด เริ่่�มต้้น เท่่ากับั 14.7 ± 4.04 และมีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีค่ี าดั
่ ชั นีี
มากกว่่า 10 ถึึงร้้อยละ 87.2 ในขณะที่่�กลุ่่�มเด็็กโตชุุดฟัันผสมหรืือ
ฟัันแท้้ มีีค่า่ เฉลี่่�ยดััชนีีผุุ ถอน อุุด เริ่่�มต้้น เท่่ากับั 12.3 ± 5.09 และ
มีีสัดั ส่่วนของผู้้�ที่่�มีค่ี าดั
่ ชั นีีมากกว่่า 10 ร้้อยละ 63.4 นอกจากนี้้ช� นิิด
และปริิมาณของการรัักษาทางทัันตกรรมก็็อาจเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่ออััตราการกลัับมามีีฟันั ผุุภายหลัังการรัักษาได้้ เช่่น กรณีีที่่�หัตั ถการ
ที่่�ให้้คืือการถอนฟัันและใส่่ครอบฟัันเหล็็กไร้้สนิิมเป็็นส่่วนใหญ่่ ผู้้�ป่่วย
จะมีีจำำ�นวนผิิวฟัันที่่�อาจกลัับมามีีฟัันผุุใหม่่น้้อยกว่่ากรณีีที่่�บููรณะ
ด้้วยการอุุดฟัันจำำ�นวนมาก รวมถึึงปััจจััยด้้านความร่่วมมืือในการ
ดููแลรัักษาสุุขภาพช่่องปากภายหลัังการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้
การดมยาสลบของเด็็กและผู้้�ปกครองย่่อมมีีผลสำำ�คััญต่่อการกลัับมา
มีีฟัันผุุใหม่่ภายหลัังการรัักษา
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่่า ปััจจััยที่่�มีรี ายงานว่่า
มีีผลต่่อการกลัับมามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาภายใต้้การดม
ยาสลบ ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยมีีประวััติเิ คยรัับการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้
การดมยาสลบมาก่่อน31 มีีสุุขภาพร่่างกายอยู่่�ในระดัับ ASA II
ขึ้้�นไป27,32 ผู้้�ป่่วยที่่�ยัังอยู่่�ในระยะฟัันน้ำำ��นมขึ้้�นไม่่ครบ 20 ซี่่�27
จำำ�นวนเครื่่�องมืือกัันที่่�ที่่�ใส่่15 การที่่�ผู้้�ป่่วยไม่่มาตามนััดติิดตามผล
การรัักษาครั้้ง� แรกหรืือมาติิดตามผลการรัักษาครั้้ง� แรกในเวลาที่่�ช้้า
รวมถึึงจำำ�นวนครั้้�งที่่�ผู้้�ป่่วยมาติิดตามผลการรัักษา17, 29
การศึกึ ษาครั้้ง� นี้้�มุ่่�งศึกึ ษาปััจจััยที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้
ในระดัับตััวบุุคคล ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับเปลี่่�ยนโดยตััวผู้้�ปกครอง
และผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ การรัับประทานอาหารว่่างที่่�มีีน้ำ��ำ ตาลระหว่่างมื้้อ�
การใช้้ยาสีีฟัันฟลููออไรด์์ การมาติิดตามผลการรัักษา หรืือปััจจััยที่่�
ทัันตแพทย์์ผู้้�ให้้การรัักษาสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ ได้้แก่่ การสอน
ทัันตสุุขศึึกษา การทำำ�แบบประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุ
การเคลืือบฟลููออไรด์์ โดยวิิเคราะห์์การกลัับมามีีรอยผุุใหม่่ที่่� 2 ช่่วงเวลา
ได้้แก่่ ระยะสั้้น� ช่่วง 1 ปีีแรกภายหลัังการรัักษา ซึ่่�งการมีีรอยผุุเกิิด
ขึ้้น� ใหม่่ในช่่วงเวลานี้้�จะส่่งผลให้้เกิิดความยุ่่�งยากซัับซ้้อนในการรัักษา
อย่่างมากเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยจะยัังคงอยู่่�ในวััยที่่�ใกล้้เคีียงกัับช่่วงก่่อน
การรัักษา จึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่สามารถให้้ความร่่วมมืือในการรัักษา
ด้้วยวิิธีปี กติิได้้ และระยะยาว ช่่วง 3 ปีีภายหลัังการรัักษา ซึ่่ง� จะช่่วย
แสดงให้้เห็็นถึึงปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการคงสภาพการปราศจากฟัันผุุ
ภายหลัังการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบได้้อย่่างชััดเจน
การได้้รับั การสอนทัันตสุุขศึกึ ษาในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผล
การรัักษาเป็็นปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่ในช่่วงระยะเวลา
3 ปีีภายหลัังการรัักษา ผลการศึกึ ษาครั้้ง� นี้้พ� บว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รับั การสอน
ทัันตสุุขศึึกษาในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา จะมีีโอกาสกลัับ
มามีีฟัันผุุใหม่่ประมาณ 3 เท่่าของผู้้�ที่่�ได้้รัับการสอนทัันตสุุขศึึกษา

			

Songvejkasem et al., 2022

225

ทุุกครั้้ง� แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการสอนทัันตสุุขศึกึ ษาด้้วย
วิิธีีให้้ผู้้�ปกครองลงมืือปฏิิบัติั ิจริิง โดยทัันตแพทย์์จะใช้้สีีย้้อมคราบ
จุุลินิ ทรีีย์เ์ พื่่อ� ให้้เห็็นชััดแล้้วให้้ผู้้�ปกครองแปรงฟัันให้้ผู้้�ป่ว่ ยเด็็กด้้วย
ตนเอง เป็็นการฝึึกทัักษะให้้กับั ผู้้�ปกครองในทุุกครั้้ง� ที่่�มาตรวจติิดตาม
สอดคล้้องกัับการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้ที่่�พ
� บว่่าการสอนแปรงฟัันโดยให้้
ผู้้�ปกครองฝึึกปฏิิบัติั นั้้ิ น� มีีผลช่่วยลดอััตราผุุ ถอน อุุด ในเด็็กได้้33 และ
การสอนทัันตสุุขศึึกษาซ้ำำ��จะให้้ผลดีีกว่่าการสอนเพีียงครั้้�งเดีียว34
	ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในชุุดฟัันน้ำำ��นมมีี
โอกาสกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่ภายหลัังการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้
การดมยาสลบสููงกว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่�อยู่่�ในชุุดฟัันแท้้หรืือชุุดฟัันผสมประมาณ
4 เท่่า สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยในชุุดฟัันน้ำำ�� นม
ที่่�ฟัันยัังขึ้้น� ไม่่ครบ 20 ซี่่� จะมีีโอกาสกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่สูงู กว่่าผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�อยู่่�ในชุุดฟัันน้ำำ��นมหรืือชุุดฟัันผสม ปััจจััยด้้านชุุดฟัันนั้้�นมีีความ
สััมพัันธ์์และสะท้้อนถึึงอายุุของผู้้�ป่่วย อย่่างไรก็็ตามจากผลการ
วิิเคราะห์์ทีลี ะปััจจััยพบว่่าชุดุ ฟัันเป็็นปััจจััยทำ�ำ นายที่่�ดีีกว่่าอายุุของ
ผู้้�ป่่วย รวมทั้้�งชุุดฟัันเป็็นปััจจััยที่่�ถูกู รายงานว่่าสัมั พัันธ์์กับั การกลัับ
มามีีฟัันผุุชััดเจนกว่่าปััจจััยด้้านอายุุ27 ดัังนั้้�นในการวิิเคราะห์์แบบ
พหุุปััจจััยจึึงนำำ�ปััจจััยด้้านอายุุออกจากการวิิเคราะห์์ เพื่่�อให้้ได้้
สมการที่่�มีีความเหมาะสมที่่�สุุด
	ปััจจััยเรื่่�องความถี่่�ในการมาตรวจติิดตามภายหลัังการ
รัักษานั้้�น Amin และคณะในปีี ค.ศ.2015 พบว่่าจำ�ำ นวนครั้้ง� ในการมา
ตรวจติิดตามภายหลัังการรัักษาสััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติ27ิ เช่่นเดีียวกัับผลการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ที่่�พบว่่า
ผู้้�ที่่�มาตรวจติิดตามผลการรัักษาเฉลี่่�ยมากกว่่า 1 ครั้้ง� ต่่อปีี มีีโอกาส
มีีฟันั ผุุใหม่่ในช่่วงระยะเวลา 3 ปีี สููงกว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่�มาตรวจติิดตามผล
การรัักษาน้้อยกว่่า ที่่�เป็็นเช่่นนี้้อ� าจเป็็นเพราะความถี่่�ในการมาตรวจ
ติิดตามนั้้น� นอกจากจะขึ้้น� กัับความสนใจของผู้้�ปกครองแล้้ว ยัังขึ้้น� กัับ
ดุุลยพิินิจิ ของทัันตแพทย์์ในการนััดหมายด้้วย ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยง
ในการเกิิดฟัันผุุสูงู ทัันตแพทย์์จะนััดหมายให้้กลัับมาตรวจติิดตามด้้วย
ความถี่่�ที่่�สูงู กว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุต่ำ��ำ อย่่างไรก็็ตาม
มีีการศึึกษาที่่�แบ่่งกลุ่่�มตััวอย่่างตามระดัับของความร่่วมมืือในการ
มาตามนััดหมายเพื่่อ� ตรวจติิดตามและคงสภาพภายหลัังการรัักษา
โดยพิิจารณาจากจำำ�นวนครั้้ง� ที่่�ไม่่มาตามนััดหมาย พบว่่า กลุ่่�มที่่�ไม่่ให้้
ความร่่วมมืือในการมาตามนััดตรวจติิดตามจะมีีอััตราการกลัับมา
มีีฟัันผุุใหม่่ภายหลัังการรัักษาที่่�สููงกว่่า17
	สำำ�หรัับในช่่วงระยะเวลา 1 ปีีภายหลัังการรัักษานั้้�นจาก
การวิิเคราะห์์ทีลี ะปััจจััยพบว่่าการรัับประทานอาหารหวานระหว่่าง
มื้้�อมากกว่่า 2 ครั้้�งต่่อวััน เป็็นปััจจััยทำำ�นายการกลัับมามีีฟัันผุุ
สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาที่่�พบว่่า ความถี่่�ของการรัับประทาน

อาหารและ/หรืือเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีน้ำำ��ตาลนอกมื้้�ออาหารหลัักนั้้�นมีีผล
ต่่อการเกิิดฟัันผุุ35 และเด็็กที่่�รับั ประทานอาหารว่่างที่่�มีีน้ำ��ำ ตาลมากกว่่า
2 ครั้้ง� ต่่อวััน จะมีีโอกาสเป็็นโรคฟัันผุุปฐมวััยสูงู กว่่าเด็็กที่่�รับั ประทาน
อาหารว่่างที่่�มีีน้ำ��ำ ตาล 1-2 ครั้้ง� ต่่อวััน หรืือไม่่ได้้รับั ประทานเลย ปััจจััย
ดัังกล่่าวจึึงมัักถููกนำำ�มาใช้้ในการประเมิินความเสี่่�ยงของการเกิิด
ฟัันผุุในเด็็ก36 การประเมิินความเสี่่�ยงของการเกิิดฟัันผุุนั้้�นเป็็น
กระบวนการที่่�จะช่่วยค้้นหาปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุของผู้้�ป่่วย
แต่่ละคนโดยเฉพาะ เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การให้้คำ�ำ แนะนำำ�หรืือให้้วิธีิ ป้้ี องกััน
การเกิิดฟัันผุุใหม่่ในอนาคตที่่�เหมาะสมเฉพาะบุุคคล36 การศึึกษา
เกี่่�ยวกัับการประเมิินความเสี่่�ยงของการเกิิดฟัันผุุส่่วนใหญ่่จึึงเป็็น
การศึึกษาในแง่่อำำ�นาจการทำำ�นายของแบบประเมิินที่่�ใช้้ โดยไม่่มีี
การศึกึ ษาใดที่่�กล่่าวถึึงผลต่่อการช่่วยลดอััตราการเกิิดฟัันผุุ แม้้ว่า่ การ
วิิเคราะห์์แบบพหุุปััจจััยจะไม่่พบว่่าการประเมิินความเสี่่�ยงในการ
เกิิดฟัันผุุสััมพัันธ์์กัับการกลัับมามีีฟัันผุุทั้้�งที่่�ระยะเวลา 1 และ 3 ปีี
แต่่การวิิเคราะห์์ทีลี ะปััจจััยพบว่่าที่่�ระยะเวลา 3 ปีี ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั การ
ประเมิินความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุในทุุกครั้้ง� ที่่�มาติิดตามผลการรัักษา
จะมีีอัตั ราการกลัับมามีีฟันั ผุุน้อ้ ยกว่่าผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รับั การประเมิินทุุกครั้้ง�
อาจเนื่่อ� งมาจากกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ในการศึึกษา
ครั้้�งนี้้� เป็็นการประเมิินโดยใช้้แบบประเมิินร่่วมกัับการสััมภาษณ์์
ผู้้�ปกครองถึึงพฤติิกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพช่่องปาก ค้้นหา
ปััจจััยเสี่่�ยงร่่วมกััน และให้้คำ�ำ แนะนำำ�ที่่�เหมาะสมเป็็นรายบุุคคล การ
ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมต่่าง ๆ และช่่วยดััดแปลงวิิธีกี าร
ให้้เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�องสม่ำำ��เสมอ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้งาน
ทัันตกรรมป้้องกัันมีีประสิิทธิิภาพ37
การศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าการมีีโรคประจำำ�ตััวหรืือเป็็นเด็็ก
ที่่�มีีความต้้องการพิิเศษไม่่เป็็นปััจจััยที่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการกลัับ
มามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาทางทัันตกรรมภายใต้้การดมยาสลบ
ในทางตรงข้้ามการศึึกษานี้้�พบว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�มีีสุขุ ภาพร่่างกายแข็็งแรง
หรืืออยู่่�ใน ASA I มีีแนวโน้้มมีีฟัันผุุใหม่่ภายหลัังการรัักษาสููงกว่่า
ผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ใน ASA II และ III ซึ่่�งแตกต่่างกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
ซึ่่�งศึึกษาในผู้้�ป่่วยเด็็กอายุุไม่่เกิิน 6 ปีี ที่่�พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ใน ASA II
มีีโอกาสกลัับมามีีฟัันผุุภายหลัังการรัักษาที่่�ระยะเวลา 3 ปีี
สููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ใน ASA I โดยคณะผู้้�วิิจัยั ได้้ให้้คำำ�อธิิบายว่่าเด็็ก
ที่่�มีีโรคประจำำ�ตััวนั้้�นอาจรัับประทานยาที่่�มีีน้ำ��ำ ตาลสููงบ่่อยครั้้ง� และ
ยาอาจมีีผลต่่อการหลั่่�งของน้ำำ�� ลายทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่อการเกิิดฟัันผุุสูงู 27
อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษาที่่�แตกต่่างกัันอาจอธิิบายได้้จากกลุ่่�ม
ประชากรที่่�แตกต่่างกััน โดยการศึึกษาครั้้ง� นี้้�มีผู้้�ป่
ี ว่ ยที่่�อายุุมากกว่่า
6 ปีี และผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ใน ASA III รวมอยู่่�ด้้วย ซึ่่�งเด็็กกลุ่่�มนี้้�อาจจะ
ได้้รับั ความสนใจและการเลี้้ย� งดููอย่่างใกล้้ชิดิ จากผู้้�ปกครองมากกว่่า
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เด็็กทั่่�วไป การแปรงฟัันและการเลืือกรัับประทานอาหารของเด็็ก
กลุ่่�มนี้้�จะขึ้้�นกัับผู้้�ปกครองเป็็นหลััก ในขณะที่่�เด็็กทั่่�วไปอาจเริ่่�ม
แปรงฟัันเองก่่อนวััยที่่�เหมาะสมและสามารถเลืือกรัับประทานอาหาร
หรืือของว่่างได้้โดยอิิสระกว่่า
แม้้ว่า่ จะมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่าฟลู
่ อู อไรด์์เฉพาะที่่�ช่่วย
38
ลดการเกิิดฟัันผุุในฟัันน้ำำ�� นมได้้ การศึึกษาครั้้ง� นี้้ไ� ม่่พบความสััมพัันธ์์
ของการใช้้ยาสีฟัี นั ฟลููออไรด์์และความถี่่�ในการเคลืือบฟลููออไรด์์ต่อ่
อััตราการกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่ ทั้้�งนี้้เ� นื่่อ� งมาจากผู้้�ป่่วยเกืือบทั้้�งหมดใช้้
ยาสีีฟันั ฟลููออไรด์์เป็็นประจำำ�ภายหลัังจากการรัักษาทางทัันตกรรม
ภายใต้้การดมยาสลบ และความถี่่�ในการเคลืือบฟลููออไรด์์ของ
ประชากรกลุ่่�มนี้้โ� ดยเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1 ครั้้ง� ต่่อปีี ซึ่่ง� ต่ำำ�� กว่่าความถี่่�ที่่�แนะนำำ�
สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุสููง36 จึึงอาจทำำ�ให้้ไม่่
เห็็นผลของฟลููออไรด์์ต่่อการป้้องกัันฟัันผุุใหม่่ในประชากรกลุ่่�มนี้้�
นอกจากนี้้�ยังั มีีปัจั จััยเรื่่อ� งการกลัับมาติิดตามผลทัันทีีภายหลัังการ
รัักษาภายใต้้การดมยาสลบ ซึ่่ง� มีีรายงานว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่�มาตามนััดติิดตาม
ผลหลัังการรัักษาทัันทีี (Immediate follow-up visit) จะมีีแนวโน้้ม
กลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่สูงู กว่่าผู้้�ที่่�ไม่่มาตามนััดดัังกล่่าว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การผุุในฟัันน้ำำ�� นม อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่พบความสััมพัันธ์์อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
29
ทางสถิิติิ เช่่นเดีียวกัับการศึกึ ษาครั้้ง� นี้้ที่่�� ไม่่พบความสััมพัันธ์์ดังั กล่่าว
ทั้้�งที่่�ระยะเวลา 1 ปีี และ 3 ปีีภายหลัังการรัักษา
การศึกึ ษาครั้้ง� นี้้�มีข้ี อ้ จำำ�กััดบางประการ ได้้แก่่ การมีีกลุ่่�ม
ตััวอย่่างสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์การกลัับมามีีฟันั ผุุที่่�ระยะเวลา 1 ปีีที่่�
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�มีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนมาก (99 จาก 184 คน)
ไม่่มีข้ี อ้ มููลความถี่่�ในการรัับประทานอาหารหวานระหว่่างมื้้อ� จึึงจำำ�
เป็็นต้้องตััดข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างนี้้�ออกจากการวิิเคราะห์์ ดัังนั้้�น
แม้้การวิิเคราะห์์ทีลี ะปััจจััยจะพบว่่ามีปัี จั จััยที่่�สัมั พัันธ์์กับั การกลัับมา
มีีฟันั ผุุที่่�ช่ว่ งระยะเวลา 1 ปีี แต่่ไม่่พบปััจจััยที่่�มีผี ลอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
ทางสถิิติเิ มื่่อ� ทำำ�การวิิเคราะห์์ในระดัับพหุุปัจั จััย ทั้้ง� นี้้อ� าจอธิิบายได้้ว่า่
เมื่่อ� กลุ่่�มตััวอย่่างมีีจำ�ำ นวนจำำ�กััด ผลที่่�ได้้จากวิิเคราะห์์แบบพหุุปัจั จััย
จึึงมีีช่ว่ งความเชื่่อ� มั่่�นของขนาดความสััมพัันธ์์ที่่�กว้้างขึ้้น� ร่่วมกัับการ
ที่่�ปััจจััยดังั กล่่าวมีีขนาดของผล (effect size) ไม่่สูงู มากนัักจากผล
การวิิเคราะห์์ทีลี ะปััจจััย จึึงอาจทำำ�ให้้ไม่่พบขนาดของผลที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติไิ ด้้39 แม้้ว่าข้
่ อ้ มููลพื้้น� ฐานของตััวอย่่าง
ที่่�เข้้าสู่่�การวิิเคราะห์์นั้้น� จะไม่่มีคี วามแตกต่่างจากข้้อมููลของตััวอย่่างทั้้ง�
กลุ่่�มทั้้�งในด้้านอายุุ เพศ ASA และค่่าเฉลี่่�ยผุุ อุุด ถอน จึึงน่่าจะเป็็น
ตััวแทนของข้้อมููลประชากรครั้้ง� นี้้�ได้้ แต่่หากมีีการศึกึ ษาในอนาคต
ที่่�มีีจำ�ำ นวนตััวอย่่างมากขึ้้น� อาจช่่วยยืืนยัันผลของปััจจััยทำ�ำ นายหรืือ
ช่่วยให้้ได้้ผลการวิิเคราะห์์ที่่�ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้น� นอกจากนี้้� การศึกึ ษานี้้�ทำ�ำ
การเก็็บข้้อมููลจากสถานพยาบาลซึ่่ง� เป็็นโรงพยาบาลในคณะทัันตแพทยศาสตร์์เพีียงแห่่งเดีียว ผลการศึกึ ษาอาจไม่่สามารถเทีียบเคีียงสู่่�

ประชากรกลุ่่�มอื่่น� ที่่�มีบี ริิบทที่่�แตกต่่างกัันได้้ นอกจากนี้้ก� ารศึกึ ษาครั้้ง� นี้้�
ไม่่ได้้นำำ�บางปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกลัับมามีีฟัันผุุใหม่่ภายหลััง
การรัักษาเข้้ามาในการวิิเคราะห์์ ได้้แก่่ ปััจจััยทางด้้านผู้้�เลี้้ย� งดูู เช่่น
ระดัับการศึกึ ษา40 เศรษฐสถานะของครอบครััว41 ปััจจััยทางชีีวภาพ
เช่่น ค่่ากรดเบสของคราบจุุลิินทรีีย์์บนผิิวฟััน42 เป็็นต้้น

บทสรุป
	ผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รับั การรัักษาทางทัันตกรรมพร้้อมมููลภายใต้้
การดมยาสลบ มีีอัตั ราการกลัับมามีีฟันั ผุุในช่่วงระยะเวลา 1 ปีี และ
3 ปีี ภายหลัังการรัักษา เท่่ากับั ร้้อยละ 42 และ 61 ตามลำำ�ดัับโดย
ปััจจััยที่่�สัมั พัันธ์์กับั การกลัับมามีีฟันั ผุุที่่�ระยะเวลา 3 ปีี ได้้แก่่ ชุุดฟััน
ขณะได้้รัับการรัักษา การได้้รัับการสอนทัันตสุุขศึกึ ษาทุุกครั้้�งที่่�มา
ตรวจติิดตามผล และความถี่่�ในการมาตรวจติิดตามผลการรัักษา และ
ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้รับั การสอนทัันตสุุขศึกึ ษาในทุุกครั้้ง� ที่่�มาตรวจติิดตามผล
จะมีีโอกาสกลัับมามีีฟันั ผุุใหม่่ประมาณ 3 เท่่าของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รับั การ
สอนทัันตสุุขศึึกษาในทุุกครั้้�ง
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บทวิทยาการ
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ยึึดติิดของเนื้้�อฟัันเมื่่�อใช้้สารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้�นตอน
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลของการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคและค่่าความแข็็งแรงยึึดเฉืือนของการบููรณะฟัันด้้วย
สารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้�นตอนกัับเรซิินคอมโพสิิตภายหลัังการใช้้สารลดอาการเสีียวฟัันโดยใช้้ฟัันกรามน้้อยมนุุษย์์ 90 ซี่่� แบ่่ง
เป็็น 3 กลุ่่�มในแต่่ละการทดสอบ ได้้แก่่ กลุ่่�มควบคุุม กลุ่่�มกลููตารััลดีีไฮด์์ และกลุ่่�มออกซาเลต โดยการทดสอบการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค (จำำ�นวน
13 ซี่่�ต่่อกลุ่่�ม) เตรีียมโพรงฟัันคลาสไฟว์์ที่่�คอฟัันด้้านแก้้มยาว 4 มม. กว้้างและลึึก 2 มม. ทำำ�การเบเวลขอบด้้านบดเคี้้ย� ว เตรีียมผิิวฟัันตามกลุ่่�ม
การทดลอง ตามด้้วยการบููรณะฟัันด้้วยสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้�นตอนกัับเรซิินคอมโพสิิต จากนั้้�นทำำ�การเทอร์์โมไซคลิิง
5,000 รอบ แล้้วแช่่ในสารละลายเมทิิลีีนบลููความเข้้มข้้นร้้อยละ 1 และทำำ�การประเมิินการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค สำำ�หรัับการทดสอบความ
แข็็งแรงยึึดเฉืือน (จำำ�นวน 17 ซี่่�ต่่อกลุ่่�ม) ใช้้เนื้้�อฟัันด้้านแก้้ม ขััดและเตรีียมผิิวฟัันตามกลุ่่�มการทดลองแล้้วบููรณะฟัันด้้วยสารยึึดติิดกัับเรซิิน
คอมโพสิิต จากนั้้�นทำำ�การเทอร์์โมไซคลิิงและทดสอบความแข็็งแรงยึึดเฉืือนด้้วยเครื่่�องทดสอบอเนกประสงค์์ ทำำ�การวิิเคราะห์์การแตกหััก
ของชิ้้น� งานด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์สเตริิโอกำำ�ลัังขยาย 40 เท่่า ผลการศึึกษาพบการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�ขอบวััสดุุด้้านบดเคี้้�ยวของทั้้�ง 3 กลุ่่�ม
ไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ ในขณะที่่�ขอบด้้านเหงืือกของกลุ่่�มสารลดอาการเสีียวฟัันทั้้�ง 2 กลุ่่�มมีีการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคสููง
กว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ส่่วนการรั่่�วซึึมของขอบด้้านบดเคี้้�ยวและขอบด้้านเหงืือกมีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิในทั้้�ง 3 กลุ่่�ม สำำ�หรัับความแข็็งแรงยึึดเฉืือน กลุ่่�มออกซาเลตมีีค่่าต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มควบคุุมและกลุ่่�มกลููตารััลดีีไฮด์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
และความล้้มเหลวของการยึึดติิดที่่�เกิิดขึ้้น� ในทั้้�ง 3 กลุ่่�มส่่วนใหญ่่เป็็นความล้้มเหลวที่่�เกิิดที่่�รอยต่่อระหว่่างสารยึึดติิดกัับเนื้้�อฟััน จากผลการ
ศึกึ ษาจึึงสรุุปได้้ว่า่ การใช้้สารลดอาการเสีียวฟัันก่่อนการบููรณะฟัันด้้วยสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้น� ตอนกัับเรซิินคอมโพสิิตส่่งผลต่่อ
การรั่่�วซึึมและความแข็็งแรงยึึดติิดของวััสดุุบููรณะ
คำำ�สำำ�คััญ : การรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค, ความแข็็งแรงยึึดเฉืือน, สารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้�นตอน, สารระงัับอาการเสีียวฟััน

Abstract
The purpose of this study was to compare microleakage and shear bond strength on the restoration with
two-step self-etch adhesive and resin composite after applying desensitizing agents. 90 extracted, intact human
premolars were divided into 3 groups (control, glutaraldehyde and oxalate group) in each experiment. For the
microleakage test (n=13), class V cavities (4 mm in length, 2 mm in width and 2 mm in depth) were prepared on
the buccal surface of each tooth, beveled at occlusal margin, applied desensitizing agent according to the testing
group, restored with two-step self-etch adhesive and resin composite, thermocycled for 5,000 cycles, immersed in
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1% methylene blue solution and evaluated the microleakage. For the shear bond strength test (n=17), buccal dentin
was used, the surface was polished, then treated according to the testing group, restored with adhesive and resin
composite, thermocycled, tested using a universal testing machine and analyzed the mode of failure in each fractured
sample under a stereomicroscope at x40 magnification. The results showed that there was no statistically significant
difference among 3 groups in microleakage test at the occlusal margin. In the meantime, microleakage at the gingival
margin of both desensitized groups were higher than the control group with significant level and microleakage at both
margins in each group were statistically different. In addition, for shear bond strength, oxalate group exhibited significantly
lower value than both control and glutaraldehyde groups and mode of failure of all groups mostly were the adhesive
failure. It could be concluded that applying desensitizing agents before the restoration with two-step self-etch and
resin composite affects the microleakage and bond strength of restorative materials.
Keywords: Microleakage, Shear bond strength, Two-step self-etch adhesive, Desensitizing agent
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บทนำ�
ภาวะเนื้้�อฟัันไวเกิิน (dentin hypersensitivity) หรืือ
อาการเสีียวฟัันคืืออาการที่่�พบเป็็นอัันดัับต้้นๆในผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ามารัับ
การรัักษาโดยมีีลักั ษณะเฉพาะคืือ เจ็็บแปลบเป็็นช่่วงสั้้น� โดยต้้องมีี
สิ่่�งกระตุ้้�น เมื่่อ� นำำ�สิ่่�งกระตุ้้�นออกอาการจะดีีขึ้้น� ซึ่่ง� สิ่่�งกระตุ้้�นได้้แก่่
อุุณหภููมิิ การเป่่าลม การสััมผััส เป็็นต้้น1 ในปััจจุุบัันการใช้้สารลด
อาการเสีียวฟัันเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในการรัักษาอาการดัังกล่่าวซึ่่�ง
สารที่่�นิิยมใช้้คืือ ออกซาเลตและกลููตารััลดีีไฮด์์2,3
ออกซาเลตช่่วยลดอาการเสีียวฟัันด้้วยการอุุดปิิดและลด
การเคลื่่อ� นไหวของของเหลวในท่่อเนื้้อ� ฟัันโดยจะไปจัับกัับแคลเซีียม
ไอออนที่่�อยู่่�ในน้ำำ��ลายและในเนื้้�อฟัันได้้เป็็นสารประกอบหรืือผลึึก
แคลเซีียมออกซาเลตที่่�ไม่่ละลายน้ำำ�� 4 ส่่วนกลููตารััลดีีไฮด์์ทำ�ำ ให้้ซีรัี มั
อััลบููมิินในท่่อเนื้้�อฟัันเกิิดการตกตะกอนและลดการซึึมผ่่านของ
ของเหลวในท่่อเนื้้อ� ฟัันจึึงช่่วยลดอาการเสีียวฟัันได้้5 โดยที่่�บางผลิิตภััณฑ์์
มีีไฮดรอกซีีเอธิิลเมธาครััยเลท (hydroxyethylmethacrylate: HEMA)
เป็็นองค์์ประกอบ6 ซึ่่ง� ช่่วยให้้กลููตารััลดีีไฮด์์เกิิดปฏิิกิริิ ยากั
ิ บั ซีีรัมั อััลบููมินิ
7,8
ได้้ดีีและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น แต่่จากหลายงานวิิจััยพบว่่า
ประสิิทธิิภาพดัังกล่่าวไม่่ถาวร อาการเสีียวฟัันก็็จะกลัับมาเป็็นอีีก

โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งบริิเวณคอฟัันหรืือโพรงฟัันคลาสไฟว์์9 ดัังนั้้น� การ
บููรณะฟัันด้้วยระบบสารยึึดติิดกัับเรซิินคอมโพสิิตจึึงเป็็นการรัักษา
ในลำำ�ดัับต่่อมา10 ซึ่่ง� ระบบสารยึึดติิดที่่�นิิยมใช้้ในบริิเวณดัังกล่่าวคืือ
สารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้น� ตอน เนื่่อ� งจากสามารถยึึดติิด
กัับเนื้้�อฟัันได้้ดีี11,12 จึึงส่่งผลให้้ลดอาการเสีียวฟัันได้้ด้้วย อย่่างไร
ก็็ตามจากการที่่�สารลดอาการเสีียวฟัันส่่วนใหญ่่เป็็นชนิิดที่่�มีีการ
ตกตะกอนของสารเพื่่อ� อุุดปิิดท่่อเนื้้�อฟัันซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อการยึึดติิด
ของสารยึึดติิดได้้ โดยปััจจััยหลัักที่่�ควรคำำ�นึึงถึึงคืือ การรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค5
และความแข็็งแรงยึึดติิดของวััสดุุบูรู ณะ2 อีีกทั้้ง� บางงานวิิจัยก่
ั อ่ นหน้้านี้้�
ผลกระทบของออกซาเลตและกลููตารััลดีีไฮด์์ต่อ่ ปััจจััยดังั กล่่าวยัังมีี
บางประเด็็นที่่�ขััดแย้้งกััน จึึงเป็็นที่่�มาของการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�
งานวิิจัยนี้้
ั มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบผลของการรั่่�วซึึม
ระดัับจุุลภาคและค่่าความแข็็งแรงยึึดเฉืือนของการบููรณะโพรงฟััน
คลาสไฟว์์ด้ว้ ยสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้น� ตอนกัับเรซิิน
คอมโพสิิตภายหลัังการใช้้สารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดต่่าง ๆ ภายใต้้
สภาวะจำำ�ลองในห้้องปฏิิบัติั กิ าร ซึ่่ง� สมมติิฐานของงานวิิจัยคืื
ั อ การ
รั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคและค่่าความแข็็งแรงยึึดเฉืือนของการบููรณะ
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โพรงฟัันคลาสไฟว์์ด้ว้ ยสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้น� ตอน
กัับเรซิินคอมโพสิิตภายหลัังการใช้้สารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดต่่าง ๆ
ไม่่มีีความแตกต่่างกััน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำ�เนินการวิจัย
	ฟัันที่่�ใช้้เป็็นฟัันกรามน้้อยบนหรืือล่่างของมนุุษย์์ที่่�มีกี าร
สร้้างรากที่่�สมบููรณ์์แล้้ว ถููกถอนเพื่่อ� การจััดฟัันจากผู้้�ป่่วยในช่่วงอายุุ
18-45 ปีี13 จำำ�นวน 90 ซี่่� ก่่อนการเก็็บฟัันผู้้�ป่่วยจะได้้รับั ทราบข้้อมููล
และให้้ความยิินยอม การวิิจัยนี้้
ั ไ� ด้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
พิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ของคณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (HREC-DCU 2019-032) เก็็บฟัันใน
สารละลายไทมอลความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.1 (M-dent, Thailand)
และนำำ�มาทดสอบภายใน 2 เดืือน14 กำำ�จััดเนื้้อ� เยื่่อ� และคราบสกปรก
บนผิิวฟัันด้้วยเครื่่อ� งมืือขููดหิินปููน (Hu-Friedy; Chicago, IL, USA)
และผงขััดที่่�ปราศจากฟลููออไรด์์ หลัังจากนั้้�นตรวจสอบฟัันที่่�จะทำำ�
การทดลองด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์สเตริิโอกำำ�ลัังขยาย 10 เท่่า (Stereo
Microscope SZ 61; OLYMPUS, Japan) ให้้ปราศจากรอยผุุ
รอยแตกหััก รอยร้้าว หรืือวััสดุุบููรณะ
การทดสอบการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคใช้้ฟัันจำำ�นวน 39 ซี่่�
เตรีียมโพรงฟัันคลาสไฟว์์ที่่�บริิเวณคอฟัันด้้านแก้้ม โดยให้้ขอบ
ด้้านเหงืือกอยู่่�ต่ำำ��กว่่ารอยต่่อระหว่่างเคลืือบรากฟัันกัับเคลืือบฟััน

1 มม.ด้้วยหััวกรอกากเพชรทรงกระบอกเบอร์์ 314 110 544
(Intensiv; Montagnola, Switzerland) โดยเปลี่่�ยนหััวกรอใหม่่ทุกุ
การเตรีียมโพรงฟัันครบ 5 ซี่่� โพรงฟัันมีีความยาว 4 มม. กว้้าง 2 มม.
และลึึก 2 มม. (รููปที่่� 1a.) เบเวล (bevel) ตรงขอบด้้านบดเคี้้�ยว
ให้้มีีความกว้้าง 0.5 มม. สารและวิิธีีใช้้งานแสดงดัังตารางที่่� 1
แบ่่งกลุ่่�มฟัันทั้้�งหมดออกเป็็น 3 กลุ่่�มแบบสุ่่�ม (n=13) กลุ่่�มที่่� 1
คืือกลุ่่�มควบคุุม ไม่่มีกี ารทาสารลดอาการเสีียวฟััน กลุ่่�มที่่� 2 คืือกลุ่่�ม
ที่่�ทาสารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดกลููตารััลดีีไฮด์์ (Gluma® Desensitizer;
Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) และกลุ่่�มที่่� 3 คืือกลุ่่�มที่่�ทา
สารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดออกซาเลต (MS Coat ONE; Sun Medical,
Japan) ทาขอบด้้านบดเคี้้ย� วของฟัันแต่่ละกลุ่่�มด้้วยกรดฟอสฟอริิก
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 37.5 (Kerr gel etchant; Kerr, Orange, CA,
USA) เป็็นเวลา 15 วิินาทีี ล้้างน้ำำ�� เป่่าลม ทาสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์
แบบสองขั้้น� ตอน (ClearfilTM SE Bond; Kuraray Noritake, Tokyo,
Japan) ฉายแสงเป็็นเวลา 20 วิินาทีี บููรณะโพรงฟัันด้้วยเรซิินคอมโพสิิต
สีี A3.5 Body (FiltekTM Z350XT; 3M ESPE, St. Paul, MN, USA)
ฉายแสง 40 วิินาทีีด้ว้ ยเครื่่อ� งฉายแสง (Elipar® TriLight; 3M ESPE,
USA) ที่่�ความเข้้มแสง 450 มิิลลิิวัตั ต์์ต่อ่ ตารางเซนติิเมตร ขััดแต่่งด้้วย
แผ่่นอะลููมิิเนีียมออกไซด์์ (Sof-LexTM Pop-on disc; 3M ESPE,
USA) (รููปที่่� 1b.)

ตารางที่่� 1	วััสดุุที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้�และวิิธีีการใช้้งาน
Table 1 Materials used in this study and application protocol
Material
Batch
Composition
number
®
Gluma Desensitizer (Glutaraldehyde KA10522 HEMA (35%), Glutaraldehyde (5%),
desensitizing agent; Heraeus Kulzer,
Water
Hanau, Germany)
MS Coat ONE (Oxalate desensitizing TF1
MS Polymer (copolymer with sulfonic
agent; Sun Medical, Japan)
acid group), Oxalic acid, Water

Application protocol

Apply desensitizer and let it sit for
30 s, then dry surface until fluid film
disappears.
Apply desensitizer to the cavity or
surface with the Felt Applicator for
30 s using a rubbing motion, dry with
air-syringe for 10 s, then rinse and dry.
ClearfilTM SE Bond
160615 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen Apply PRIMER to the cavity or surface
(Two-step self-etch adhesive; Kuraray
phosphate (MDP), Bis-phenol A
with a microbrush, agitate for 20 s,
Noritake, Tokyo, Japan)
diglycidyl methacrylate (Bis-GMA),
evaporate the volatile ingredients
2-Hydroxyethylmethacrylate (HEMA), with a mild air steam for 5 s, then
Hydrophobic dimethacrylate, dl
apply BOND and distribute evenly
Camphorquinone, N, N-Diethanolwith mild air flow. Light cure for 20 s.
p-toluidine, colloidal silica
Filtek™ Z350XT
NA81720 Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Bis-EMA, One incremental and bulk-fill technique
(Resin composite; 3M ESPE Dental
Inorganic fillers
was applied into the cavity or silicone
Products, St. Paul, MN, USA)
mold and cured for 40 s.
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เก็็บฟัันในน้ำำ�� กลั่่�นที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียสเป็็นเวลา
24 ชั่่�วโมงในตู้้�ควบคุุมอุุณหภููมิิ (Incubator; Contherm 160M,
Contherm Scientific Ltd., New Zealand) ก่่อนนำำ�มาเข้้าเครื่่อ� ง
เทอร์์โมไซคลิิง (Thermo Cycling Unit; KMITL, Samut Prakan,
Thailand) ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิจาก 5 องศาเซลเซีียส
ไปเป็็น 55 องศาเซลเซีียส เป็็นจำำ�นวนทั้้�งหมด 5,000 รอบ

ปิิดปลายรากฟัันด้้วยขี้้�ผึ้้ง� เหนีียว (Kerr; Orange, CA, USA) (รููปที่่� 1c.)
ส่่วนบริิเวณอื่่น� จะถููกทาด้้วยน้ำำ�� ยาเคลืือบเล็็บ (Revlon; USA) 2 ชั้้น�
ยกเว้้นบริิเวณวััสดุุบูรู ณะโดยจะทาให้้ห่า่ งจากขอบวััสดุุโดยรอบ 1 มม.
(รููปที่่� 1d.) นำำ�ฟัันทั้้�งหมดไปแช่่ในสารละลายเมทิิลีนี บลููความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 1 ที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียสเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมงใน
ตู้้�ควบคุุมอุุณหภููมิิ

รููปที่่� 1

(a.) ตำำ�แหน่่งและขนาดของโพรงฟัันคลาสไฟว์์ (b.) การบููรณะฟัันด้้วยเรซิินคอมโพสิิต (c.) ปิิดปลายรากฟัันด้้วยขี้้ผึ้้� ง� เหนีียว (d.) ทาด้้วยน้ำำ�� ยาเคลืือบเล็็บ
2 ชั้้�นโดยห่่างจากขอบวััสดุุโดยรอบ 1 มม. (e.) ตััดฟัันด้้วยเครื่่�องตััดฟัันออกเป็็น 4 ชิ้้�นงาน
Figure 1 (a.) Position and size of class V cavity; (b.) resin composite restoration; (c.) sealed root apices with sticky wax; (d.) all surfaces,
except 1 mm from the restorative margins, were coated with two layers of nail varnish; (e.) each tooth was sectioned into
4 samples using a cutting machine

	ล้้างฟัันด้้วยน้ำำ��ปราศจากประจุุ ตััดฟัันด้้วยเครื่่�องตััดฟััน
ความเร็็วต่ำำ�� (Low speed cutting machine; IsoMet® 1000,
Buehler, IL, USA) ตามรููปที่่� 1e. ร่่วมกัับน้ำำ�� กลั่่�นจะได้้ชิ้้น� งาน 4 ชิ้้น�
จากฟัันแต่่ละซี่่� นำำ�ชิ้้�นงานที่่�ได้้มาศึึกษาการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค
ผ่่านกล้้องจุุลทรรศน์์สเตริิโอกำำ�ลัังขยาย 20 เท่่า ใช้้ค่่าการรั่่�วซึึม
ที่่�มากที่่�สุุดจากฟัันแต่่ละซี่่�ไปประเมิินและวิิเคราะห์์ผลทางสถิิติิ
ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์ในการประเมิิน ดัังนี้้� (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2 แสดงเกณฑ์์การประเมิินระดับั การรั่่�วซึึมระดับั จุุลภาค
Figure 2 Schematic view of the microleakage scores of the sample15

0 คืือไม่่พบการซึึมผ่่านของสีีย้อ้ มตรงบริิเวณขอบของวััสดุุ
บููรณะ 1 คืือพบการซึึมผ่่านของสีีย้อ้ มเข้้าไปน้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของ
ระยะทางระหว่่างขอบด้้านนอกกัับจุุดลึึกสุุดด้้านในของโพรงฟััน
2 คืือพบการซึึมผ่่านของสีีย้้อมเข้้าไปมากกว่่าหรืือเท่่ากัับครึ่่�งหนึ่่�ง
ของระยะทางระหว่่างขอบด้้านนอกกัับจุุดลึึกสุุดด้้านในของโพรงฟััน
แต่่ยังั ไม่่ถึึงผนัังด้้านแอกเซีียล และ 3 คืือพบการซึึมผ่่านของสีีย้อ้ ม
ตามขอบเข้้าไปจนถึึงผนัังด้้านแอกเซีียล
การทดสอบความแข็็งแรงยึึดเฉืือนใช้้ฟันั จำำ�นวน 51 ซี่่� ใช้้
หััวกรอกากเพชรทรงกระบอกตััดเคลืือบฟัันทางด้้านแก้้มโดยวาง
แกนหััวกรอให้้ขนานกัับแนวแกนฟัันและกรอจนกว่่าจะถึึงตำำ�แหน่่ง
รอยต่่อระหว่่างเคลืือบฟัันกัับเนื้้�อฟััน เปลี่่�ยนหััวกรอใหม่่เมื่่�อครบ
5 ซี่่� ตััดรากฟัันต่ำำ��กว่่ารอยต่่อระหว่่างเคลืือบรากฟัันกัับเคลืือบฟััน
ประมาณ 4 มม.ด้้วยเครื่่�องตััดฟัันความเร็็วต่ำำ�� นำำ�ตััวฟัันไปฝัังลงใน
อะคริิลิกิ เรซิินใสชนิิดบ่่มตััวด้้วยตััวเองในท่่อพีีวีซีี โี ดยให้้ผิวิ ฟัันที่่�ถููก
กรอหงายขึ้้�นและอยู่่�เหนืือขอบบนของท่่อพีีวีีซีี 1 มม. (รููปที่่� 3a.)
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ขััดด้้วยกระดาษทรายซิิลิกิ อนคาร์์ไบด์์เบอร์์ 600 (TOA; Bangkok,
Thailand) ร่่วมกัับเครื่อ�่ งขััดผิิววััสดุุ (Automatic polishing machine;
NANO 2000, Pace Technologies, USA) นำำ�ชิ้้น� งานที่่�ได้้ไปเข้้าเครื่อ�่ ง
ทำำ�ความสะอาดด้้วยคลื่่น� ความถี่่�สูงู (Ultrasonic cleaner; Branson
5210, Bransonic®, Germany) นำำ�มาตรวจสอบด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์
สเตริิโอกำำ�ลัังขยาย 10 เท่่าเพื่่�อยืืนยัันว่่าผิิวฟัันที่่�ถููกเปิิดออกเป็็น
เนื้้�อฟัันทั้้�งหมด จากนั้้�นแบ่่งชิ้้น� งานทั้้�งหมดออกเป็็น 3 กลุ่่�มแบบสุ่่�ม
(n=17) ทำำ�การเตรีียมผิิวชิ้้น� งานแต่่ละกลุ่่�มก่่อนการทาสารยึึดติิดตาม
การทดสอบการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค

	นำำ�ชิ้้น� งานแต่่ละกลุ่่�มมาทาสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบ
สองขั้้�นตอน ฉายแสงเป็็นเวลา 20 วิินาทีี ใส่่เรซิินคอมโพสิิตลงใน
แม่่แบบซิิลิิโคนขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางภายใน 3 มม. สููง 2 มม.
(รููปที่่� 3b.) ฉายแสง 40 วิินาทีีด้้วยเครื่่�องฉายแสงที่่�ความเข้้มแสง
450 มิิลลิิวัตั ต์์ต่อ่ ตารางเซนติิเมตร กำำ�จััดส่่วนเกิินของเรซิินคอมโพสิิต
บริิเวณขอบของแม่่แบบด้้วยแผ่่นขััดอะลููมิเิ นีียมออกไซด์์ (รููปที่่� 3c.)
นำำ�แม่่แบบออก (รููปที่่� 3d.) นำำ�ชิ้้น� งานทั้้�งหมดแช่่ในน้ำำ�� กลั่่�นที่่�อุุณหภููมิิ
37 องศาเซลเซีียสเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมงในตู้้�ควบคุุมอุุณหภููมิิ หลัังจากนั้้น�
นำำ�มาเข้้าเครื่่�องเทอร์์โมไซคลิิง 5,000 รอบ

รููปที่่� 3

(a.) ตััวฟัันที่่�ผิิวฟัันเปิิดออกถึึงเนื้้�อฟัันถููกฝัังในอะคริิลิิกเรซิินในท่่อพีีวีีซีี (b.) ตำำ�แหน่่งที่่�วางแม่่แบบซิิลิิโคน (c.) บููรณะฟัันด้้วยเรซิินคอมโพสิิตผ่่านแม่่่�
แบบ (d.) นำำ�แม่่แบบออก (e.) นำำ�ชิ้้�นงานมาทดสอบความแข็็งแรงยึึดเฉืือน
Figure 3 (a.) Buccal flat exposed dentin surface of crown was embedded in acrylic resin in PVC tube; (b.) placement of silicone mold;
(c.) restored with resin composite into the mold; (d.) removed the mold; (e.) sample was submitted to shear bond testing

	นำำ�ชิ้้น� งานทั้้�งหมดมาทดสอบความแข็็งแรงยึึดเฉืือนด้้วย
เครื่่อ� งทดสอบอเนกประสงค์์ (Universal testing machine; EZ-S,
SHIMADZU, Japan) โดยมีีค่า่ ความเร็็วของปลายแท่่งกด 1 มม.ต่่อนาทีี
และแท่่งกดมีีน้ำำ��หนััก 500 นิิวตััน (รููปที่่� 3e.) บัันทึึกค่่าที่่�ได้้เป็็น
หน่่วยเมกะปาสคาล (MPa) นำำ�ชิ้้�นงานที่่�แตกหัักมาวิิเคราะห์์ชนิิด
ของการแตกหัักด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์สเตริิโอกำำ�ลัังขยาย 40 เท่่า
โดยจำำ�แนกความล้้มเหลวและการแตกหัักของชิ้้น� งานออกเป็็น 4 ประเภท
ดัังนี้้� ความล้้มเหลวที่่�เกิิดที่่�รอยต่่อระหว่่างสารยึึดติิดกัับเนื้้อ� ฟััน ความ
ล้้มเหลวที่่�เกิิดในเรซิินคอมโพสิิต ความล้้มเหลวที่่�เกิิดในเนื้้อ� ฟััน และ
ความล้้มเหลวแบบผสมซึ่่ง� รอยแตกจะเกิิดในชั้้�นเรซิินคอมโพสิิต
สารยึึดติิด และ/หรืือเนื้้อ� ฟััน มากกว่่า 1 ชนิิดขึ้้น� ไป โดยที่่�ปรากฏสาร
ยึึดติิดอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 10 ถึึง 50 ของผิิวฟัันทั้้ง� หมดที่่�ใช้้ในการยึึดติิด

การวิิเคราะห์์ทางสถิิติใิ ช้้โปรแกรมเอสพีีเอสเอสเวอร์์ชั่่�น
22.0 โดยค่่าการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคใช้้สถิิติวิิ เิ คราะห์์ชนิิดนอนพารา
เมตริิก (Non-parametric test) ด้้วยการทดสอบครััสคาลวััลลิิส
(Kruskal-Wallis test) ส่่วนค่่าความแข็็งแรงยึึดเฉืือน ทดสอบ
การกระจายตััวของข้้อมููลด้้วยสถิิติิชาพิิโร-วิิลค์์ (Shapiro-Wilk
test) ข้้อมููลมีีการกระจายแบบปกติิจึึงวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิ
การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว (one-way ANOVA) ตาม
ด้้วยการเปรีียบเทีียบเชิิงพหุุคูณ
ู ชนิิดทููคีย์ี ์ (Tukey HSD post-hoc
analysis) และประเภทความล้้มเหลวของการแตกหัักของชิ้้�นงาน
ใช้้สถิิติิวิิเคราะห์์ด้้วยการทดสอบ ไคสแควร์์ (Chi-square test)
กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญที่่�ร้้อยละ 95
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ผลการศึกษา
	ผลการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�บริิเวณขอบของวััสดุุบููรณะ
ด้้านบดเคี้้ย� วและขอบด้้านเหงืือกของทั้้�ง 3 กลุ่่�ม แสดงในตารางที่่� 2
	ค่่าการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�ขอบของวััสดุุบูรู ณะด้้านบด
เคี้้ย� วของทั้้�ง 3 กลุ่่�มทดลองไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทาง
สถิิติิ (p=0.081) ส่่วนขอบของวััสดุุด้้านเหงืือกพบว่่ากลุ่่�มที่่�ทาสาร
กลููตารััลดีีไฮด์์และกลุ่่�มออกซาเลตมีีค่่าการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาค
สููงกว่่าของกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.05) แต่่ทั้้ง�
2 กลุ่่�มดัังกล่่าวไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (p=0.600)
ส่่วนการเปรีียบเทีียบการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคระหว่่างขอบของวััสดุุ
ด้้านบดเคี้้�ยวกัับด้้านเหงืือกพบว่่าขอบของวััสดุุด้้านเหงืือกของทั้้�ง
3 กลุ่่�มทดลองมีีค่า่ การรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคสููงกว่่าขอบด้้านบดเคี้้ย� ว
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05)

	ค่่าความแข็็งแรงยึึดเฉืือนมีีการกระจายตััวแบบปกติิ
(p>0.05)
กลุ่่�มออกซาเลตมีีค่่าเฉลี่่�ยของความแข็็งแรงยึึดเฉืือนต่ำำ��
กว่่าอีีก 2 กลุ่่�มอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.05) ในขณะที่่�ทั้้�ง
2 กลุ่่�มดัังกล่่าวไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (p=0.611)
	ผลการศึึกษาชนิิดและประเภทความล้้มเหลวของการ
แตกหัักของชิ้้�นงานในแต่่ละกลุ่่�มทดลอง ดัังแสดงในรููปที่่� 4
ประเภทความล้้มเหลวของการแตกหัักของชิ้้น� งานใช้้สถิิติิ
วิิเคราะห์์ด้ว้ ยการทดสอบไคสแควร์์ พบว่่าทั้้ง� 3 กลุ่่�มไม่่มีคี วามแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p=0.066) โดยส่่วนใหญ่่ทั้้�ง 3 กลุ่่�มเป็็น
ความล้้มเหลวที่่�เกิิดที่่�รอยต่่อระหว่่างสารยึึดติิดกัับเนื้้�อฟััน

ตารางที่่� 2 แสดงความถี่่�ของค่่าการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคในระดัับต่่างๆที่่�บริิเวณขอบด้้านบดเคี้้�ยวและขอบด้้านเหงืือกของแต่่ละกลุ่่�มทดลอง
Table 2 Frequency distribution of microleakage at both occlusal and gingival margins in each study group
Study group
Number
Degree of microleakage
Occlusal margin
Gingival margin
0
1
2
3
0
1
2
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Control
13
11
2
0
0
4
7
1
(84.6%) (15.4%)
(0.0%)
(0.0%)
(30.7%)
(53.9%)
(7.7%)
Gluma®
13
9
3
1
0
0
1
1
(69.2%) (23.1%)
(7.7%)
(0.0%)
(0.0%)
(7.7%)
(7.7%)
MS Coat ONE
13
6
4
2
1
0
0
0
(46.2%) (30.7%) (15.4%)
(7.7%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.0%)

3
(%)
1
(7.7%)
11
(84.6%)
13
(100.0%)

ตารางที่่� 3 แสดงค่่าเฉลี่่�ย ± ค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของความแข็็งแรงยึึดเฉืือน
Table 3 Mean ± SD of shear bond strength
Group

Shear bond strength (MPa)

ANOVA

Range

Mean ± SD

F

P-value

Control

11.52 – 32.26

21.13 ± 5.96 A

131.210

<0.001*

Gluma

13.16 – 31.77

23.25 ± 4.97 A

2.15 – 9.57

4.58 ± 2.25 B

®

MS Coat ONE

*Statistically significant (p<0.05) and group with the same uppercase letter are not statistically different (p>0.05).
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รููปที่่� 4 แสดงสััดส่่วนและร้้อยละของแต่่ละประเภทความล้้มเหลวในแต่่ละกลุ่่�มทดลอง
Figure 4 Failure mode distribution in each study group

บทวิจารณ์
จากผลการศึึกษานี้้�ได้้ปฏิิเสธสมมติิฐานของงานวิิจัยั และ
พบว่่าการทาสารลดอาการเสีียวฟัันทั้้�ง 2 ชนิิดมีีผลต่่อการรั่่�วซึึม
ระดัับจุุลภาคที่่�ขอบด้้านเหงืือก โดยการทาสารลดอาการเสีียวฟััน
ชนิิดกลููตารััลดีีไฮด์์ส่ง่ ผลต่่อการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�ขอบด้้านเหงืือก
สููงกว่่าของกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึึกษา
16
ของ Huh และคณะ ด้้วยเหตุุที่่�ว่า่ การใช้้สารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์
แบบสองขั้้น� ตอนที่่�เป็็นที่่�นิิยมใช้้และมีีประสิิทธิิภาพดีีในการยึึดติิด
กัับเนื้้�อฟััน11 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในการบููรณะโพรงฟัันคลาสไฟว์์
ร่่วมกัับเรซิินคอมโพสิิตเพื่่อ� การยึึดติิดของวััสดุุบูรู ณะ12 และลดโอกาส
ของการเสีียวฟัันหลัังการบููรณะฟััน ซึ่่ง� สารยึึดติิดดัังกล่่าวสามารถเกิิด
พัันธะเคมีีกับั แคลเซีียมของไฮดรอกซีีอะพาไทต์์ในเนื้้�อฟััน เนื่่อ� งจากมีี
มอนอเมอร์์ทำำ�งาน (functional monomer) ได้้แก่่ เท็็นเอ็็มดีีพีี
(10-MDP; 10-methacryloyloxydecyl-dihydrogenphosphate)
เป็็นส่่วนประกอบ โดยหมู่่�ฟอสเฟตของเท็็นเอ็็มดีีพีีจะทำำ�ปฏิิกิิริยา
ิ
17
กัับแคลเซีียมเกิิดเป็็นการยึึดติิดทางเคมีี นอกจากนี้้�ชั้้�นไฮบริิดที่่�
ได้้นั้้�นหนาเพีียง 1 ไมโครเมตร18,19 ด้้วยเหตุุนี้้�การปนเปื้้�อนสารลด
อาการเสีียวฟัันก่่อนการบููรณะฟัันจึึงสามารถขััดขวางการยึึดติิดของ
สารยึึดติิดดัังกล่่าวได้้16 อย่่างไรก็็ตามการศึกึ ษาก่่อนหน้้านี้้ก� ลัับพบว่่า
กลููตารััลดีีไฮด์์ไม่่ส่ง่ ผลต่่อการยึึดติิดของสารยึึดติิดกัับเนื้้�อฟััน5,15,20
ทั้้�งนี้้อ� าจเป็็นเพราะวิิธีกี ารวิิจัยั และวััสดุุที่่�ใช้้แตกต่่างกััน ตััวอย่่างเช่่น
การศึึกษาของ Mozaffari และคณะ5 ที่่�ใช้้สารยึึดติิดชนิิดโททอลเอทช์์
(total-etch) ซึ่่�งต้้องทำำ�การปรัับสภาพผิิวฟัันด้้วยกรดฟอสฟอริิก
หลัังจากการทาสารลดอาการเสีียวฟััน จึึงอาจทำำ�ให้้สามารถลดการ

ปนเปื้้อ� นของสารลดอาการเสีียวฟัันก่่อนการบููรณะฟัันได้้ ด้้วยเหตุุนี้้�
การรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคของกลุ่่�มกลููตารััลดีีไฮด์์จึึงไม่่มีคี วามแตกต่่าง
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญกัับกลุ่่�มควบคุุม เป็็นต้้น ส่่วนการทาสารลดอาการ
เสีียวฟัันชนิิดออกซาเลตส่่งผลต่่อการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�ขอบ
ด้้านเหงืือกสููงกว่่าของกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับหลายการศึกึ ษาก่่อนหน้้านี้้10,19,21
� คืือสารออกซาเลตจัับกัับแคลเซีียม
ไอออนในเนื้้�อฟัันได้้เป็็นสารประกอบหรืือผลึึกแคลเซีียมออกซาเลต
ที่่�ไม่่ละลายน้ำำ�� จึึงขััดขวางการยึึดติิดของสารยึึดติิดทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�วซึึม
ระดัับจุุลภาคที่่�สููงขึ้้น� 10,22 อย่่างไรก็็ตามเมื่่อ� พิิจารณาถึึงผลการศึกึ ษานี้้�
ของการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�ขอบด้้านบดเคี้้ย� วของวััสดุุบูรู ณะภาย
หลัังการทาสารลดอาการเสีียวฟัันทั้้�ง 2 ชนิิดกลัับพบว่่าไม่่มีีความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญกัับกลุ่่�มควบคุุมซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึกึ ษา
ก่่อนหน้้านี้้ข� องการทาสารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดกลููตารััลดีีไฮด์์5,15
ด้้วยเหตุุที่่�ว่า่ สารลดอาการเสีียวฟัันดัังกล่่าวไม่่ได้้เกิิดการยึึดติิดกัับ
ผิิวฟััน อีีกทั้้�งเป็็นสารที่่�ทำำ�ให้้เปีียก (wetting agent) จึึงไม่่ส่่งผล
เสีียต่่อการยึึดติิดของสารยึึดติิด แต่่สำำ�หรัับชนิิดออกซาเลตกลัับ
ไม่่สอดคล้้องกัับหลายการศึึกษาที่่�ได้้ผลว่่าออกซาเลตขััดขวางการ
ยึึดติิดของสารยึึดติิดและเกิิดการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�สููงขึ้้�นแม้้
กระทั่่�งที่่�ขอบเคลืือบฟััน10,19 ด้้วยเหตุุที่่�ว่าผลึึ
่ กแคลเซีียมออกซาเลต
สามารถสะเทิินกรดในขั้้�นตอนปรัับสภาพผิิวฟัันด้้วยกรดจึึงทำำ�ให้้
ขััดขวางการเกิิดเรซิินแทกของสารยึึดติิดและส่่งผลต่่อการยึึดติิด
ได้้ในขณะที่่�การศึกึ ษาของ Jacker และคณะ23 และการศึกึ ษาของ
Tay และคณะ24 สามารถอธิิบายได้้ว่า่ การเบเวลที่่�ขอบด้้านบดเคี้้ย� ว
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ซึ่่ง� กระทำำ�เหมืือนในทางคลิินิกิ ของการบููรณะโพรงฟัันคลาสไฟว์์ด้ว้ ย
เรซิินคอมโพสิิตและการปรัับสภาพผิิวฟัันด้้วยกรดเฉพาะจุุด (selective
etching) สามารถละลายผลึึกแคลเซีียมออกซาเลตได้้บางส่่วน
จึึงทำำ�ให้้ลดผลเสีียต่อ่ การยึึดติิดของสารยึึดติิดและการรั่่�วซึึมระดัับ
จุุลภาคได้้ อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อพิิจารณาผลการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคที่่�
ขอบด้้านบดเคี้้ย� วของกลุ่่�มออกซาเลตพบว่่าการรั่่�วซึึมส่่วนใหญ่่สูงู กว่่า
อีีก 2 กลุ่่�มทดลองโดยถึึงระดัับการรั่่�วซึึมที่่�ผนัังด้้านแอกเซีียล ดัังนั้้น�
ถ้้ามีกี ารเพิ่่�มจำำ�นวนซี่่�ฟัันในแต่่ละกลุ่่�มทดลองอาจจะเกิิดความแตกต่่าง
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของกลุ่่�มออกซาเลตที่่�ขอบด้้านบดเคี้้ย� วได้้ นอกจากนี้้�
เมื่่อ� พิิจารณาผลการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคพบว่่าขอบด้้านบดเคี้้ย� วเกิิดการ
รั่่�วซึึมที่่�ต่ำ��ำ กว่่าขอบด้้านเหงืือกอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญในทั้้�ง 3 กลุ่่�มทดลอง
ซึ่่�งอาจกล่่าวได้้ว่่าการปรัับสภาพผิิวฟัันด้้วยกรดเฉพาะจุุดที่่�ขอบ
ด้้านบดเคี้้�ยวซึ่่�งเป็็นผิิวเคลืือบฟัันสามารถช่่วยให้้สารยึึดติิดยึึด
กัับผิิวฟัันได้้ดีขึ้้ี น� แม้้มีกี ารปนเปื้้อ� นของสารลดอาการเสีียวฟัันและ
ลดการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคได้้ จากการทดสอบการรั่่�วซึึมระดัับ
จุุลภาคของการศึึกษานี้้�ซึ่ง�่ ใช้้วิธีิ กี ารแช่่ฟันั ลงไปในสีีย้อ้ มและประเมิิน
ค่่าการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคแบบมาตรอัันดัับ (ordinal scale) ถึึงแม้้ว่า่
เป็็นวิิธีที่่�นิ
ี ยิ มใช้้ในหลายการศึกึ ษาก่่อนหน้้านี้้5,15,19,23
�
แต่่มีข้ี อ้ จำำ�กััด
เนื่่�องจากเป็็นการศึึกษาที่่�สามารถมองเห็็นได้้เพีียงบางตำำ�แหน่่ง
ไม่่สามารถเห็็นรอยต่่อทั้้�งหมด ดัังนั้้�นในการศึึกษานี้้�จึึงทำำ�การตััดฟััน
ออกเป็็น 4 ชิ้้�นงานและใช้้ค่่าการรั่่�วซึึมที่่�มากที่่�สุุดเป็็นผลที่่�ได้้ใน
แต่่ละซี่่�ฟัันเพื่่�อให้้ได้้ผลการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคใกล้้เคีียงความเป็็น
จริิงมากขึ้้�น นอกจากนี้้�การเปลี่่�ยนหััวกรอในการเตรีียมโพรงฟััน
คลาสไฟว์์เมื่่�อครบทุุก 5 ซี่่�ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Emir
และคณะ25 ด้้วยเหตุุที่่�ว่า่ ความหยาบผิิว (surface roughness) ของหััว
กรอกากเพชรเมื่่�อใช้้กรอฟัันครบ 5 ซี่่�จะลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ เมื่่�อเทีียบกัับก่่อนเริ่่�มใช้้งาน จึึงไม่่ควรใช้้ต่อ่ เพราะจะเกิิด
ความร้้อนขณะกรอที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้น� ได้้และเสีียเวลาในการทำำ�งาน อย่่างไร
ก็็ตามการเปลี่่�ยนหััวกรอใหม่่ในทุุก ๆ การเตรีียมโพรงฟัันย่่อมดีีกว่่า
เพราะว่่าความสามารถในการกรอตััดของหััวกรอจะลดลงอย่่างเห็็น
ได้้ชัดั หลัังจากการใช้้งานเพีียงครั้้ง� เดีียว26 ดัังนั้้น� การศึกึ ษาลำำ�ดัับต่่อไป
ในอนาคตจึึงควรเปลี่่�ยนหััวกรอกากเพชรทุุก ๆ การกรอเตรีียม
ฟัันเพื่่�อให้้ได้้ผลการศึึกษาที่่�ถููกต้้องแม่่นยำำ�มากขึ้้�น สำำ�หรัับการทำำ�
เทอร์์โมไซคลิิง จากการศึึกษานี้้�ได้้กำ�ำ หนดไว้้ที่่� 5,000 รอบ อัันเนื่่อ� ง
มาจากการศึึกษาของ Price และคณะ27 ที่่�ได้้กล่่าวว่่าการทำำ�เทอร์์โม
ไซคลิิงอย่่างน้้อย 5,000 รอบจึึงจะส่่งผลเสีียต่อ่ การยึึดติิดของสาร
ยึึดติิดอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ และจากการศึึกษาของ Gale และ Darvell28
ที่่�กล่่าวว่่าการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิงที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิจาก
5 องศาเซลเซีียสไปเป็็น 55 องศาเซลเซีียสจำำ�นวน 10,000 รอบ
เทีียบเท่่ากัับอายุุการใช้้งานในช่่องปากของวััสดุุบููรณะเป็็นเวลา

1 ปีี ดัังนั้้น� การทำำ�เทอร์์โมไซคลิิง 5,000 รอบจึึงประมาณเทีียบเท่่ากับั
6 เดืือน ซึ่่�งระยะเวลาดัังกล่่าวโดยส่่วนใหญ่่แล้้วในทางคลิินิิก
ทัันตแพทย์์จะทำำ�การนััดหมายปกติิสำ�ำ หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่�ไม่่มีพยา
ี ธิิสภาพใด ๆ
เพื่่อ� มาตรวจสุุขภาพและทำำ�ความสะอาดช่่องปาก รวมถึึงติิดตามผล
การรัักษา29 ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งเลืือกใช้้การทำำ�เทอร์์โมไซคลิิง 5,000 รอบ
สำำ�หรัับการศึกึ ษานี้้� ปััจจุุบัันการทดสอบการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคมีี
การนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทันั สมััยมาใช้้ในการประเมิินผล ได้้แก่่ การถ่่ายภาพ
รัังสีีโทโมแกรมคอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโครเมตร (microcomputed
tomography or micro-CT) ซึ่่�งสามารถประเมิินการรั่่�วซึึมระดัับ
จุุลภาคได้้แบบ 3 มิิติ23ิ แต่่เนื่่�องจากราคาค่่อนข้้างสููง ใช้้เวลานาน
และต้้องใช้้ความเชี่่�ยวชาญในการแปลผลภาพรัังสีี ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งเลืือก
ใช้้การแช่่ฟัันในสีีย้้อมสำำ�หรัับการศึึกษานี้้� โดยเลืือกใช้้สารละลาย
เมทิิลีีนบลูู เนื่่�องจากมีีโมเลกุุลขนาดเล็็กและเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
ประมาณ 1.2 นาโนเมตร ซึ่่ง� สามารถซึึมผ่่านเข้้าไปในช่่องว่่างระดัับ
จุุลภาคที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�รอยต่่อระหว่่างวััสดุุบููรณะกัับผิิวฟัันและนำำ�ไป
ประเมิินระดัับการรั่่�วซึึมได้้5
การทดสอบความแข็็งแรงยึึดเฉืือนภายหลัังการทาสารลด
อาการเสีียวฟัันชนิิดกลููตารััลดีีไฮด์์ จากการศึึกษานี้้�พบว่่าไม่่มีคี วาม
แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญกัับของกลุ่่�มควบคุุมซึ่่�งสอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�2,18,30,31 ซึ่่�งสามารถอธิิบายได้้ว่่า กลููตารััลดีีไฮด์์
ไม่่ได้้ส่ง่ ผลต่่อความแข็็งแรงยึึดติิดของสารยึึดติิด และจากการศึึกษานี้้�
สารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดกลููตารััลดีีไฮด์์มีไี ฮดรอกซีีเอธิิลเมธาครััยเลท
เป็็นองค์์ประกอบร่่วมด้้วย ซึ่่ง� คืือสารตััวเดีียวกัันกัับในสารไพรเมอร์์
ของสารยึึดติิดที่่�ใช้้ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้เรซิินมอนอเมอร์์สามารถแทรกซึึมเข้้าไป
ในโครงข่่ายคอลลาเจนได้้ดียิ่่�ี งขึ้้น� 18,32 ด้้วยเหตุุนี้้วั� สั ดุุบูรู ณะจึึงยึึดติิด
กัับผิิวฟัันได้้ดีแี ละค่่าความแข็็งแรงยึึดเฉืือนสููงใกล้้เคีียงกลุ่่�มควบคุุม
สำำ�หรัับการทาสารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดออกซาเลตก่่อนการบููรณะ
พบว่่าค่า่ ความแข็็งแรงยึึดเฉืือนต่ำำ�� กว่่าของกลุ่่�มควบคุุมและกลุ่่�มกลููตา
รััลดีีไฮด์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลายการศึึกษาก่่อน
หน้้านี้้2,31,33,34
�
เนื่่อ� งจากผลึึกแคลเซีียมออกซาเลตที่่�เกิิดขึ้้น� ขััดขวาง
การยึึดติิดของสารยึึดติิดกัับเนื้้�อฟััน
ความล้้มเหลวและการแตกหัักของชิ้้น� งานในการทดสอบ
ความแข็็งแรงยึึดเฉืือนที่่�พบในการศึกึ ษานี้้� ส่่วนใหญ่่เป็็นความล้้มเหลว
ที่่�เกิิดที่่�รอยต่่อระหว่่างสารยึึดติิดกัับเนื้้�อฟัันในทั้้�ง 3 กลุ่่�มทดลอง
และไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญเมื่่อ� พิิจารณาระหว่่างกลุ่่�มซึ่่ง�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Sabatini และ Wu18 ด้้วยเหตุุที่่�ว่า่ สาร
ยึึดติิดที่่�ใช้้ในการศึกึ ษานี้้�คืือชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสองขั้้น� ตอนถึึงแม้้ว่า่
สารยึึดติิดดัังกล่่าวสามารถเกิิดการยึึดติิดทางเคมีีได้้แต่่การปนเปื้้อ� น
สารลดอาการเสีียวฟัันก่่อนการบููรณะฟัันจะขััดขวางการยึึดติิดของ
สารยึึดติิด16 อีีกทั้้ง� ชั้้น� ไฮบริิดที่่�ได้้ส่ว่ นใหญ่่ค่อ่ นข้้างบางและมีีชั้้น� สเมีียร์์
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ซึ่่ง� ยึึดกัับผิิวฟัันแบบหลวม ๆ เป็็นองค์์ประกอบร่่วมด้้วย17,35 จึึงเกิิด
ความล้้ มเหลวที่่�บริิ เวณรอยต่่ อมากกว่่ าที่่� จะเกิิ ดในเรซิิ นคอมโพสิิตหรืือเนื้้�อฟััน
จากผลการศึึกษานี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าการใช้้สารลดอาการ
เสีียวฟัันก่่อนการบููรณะฟัันด้้วยสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบสอง
ขั้้น� ตอนกัับเรซิินคอมโพสิิตมีีผลต่่อการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคและความ
แข็็งแรงยึึดติิดของวััสดุุบูรู ณะกัับเนื้้�อฟััน อย่่างไรก็็ตามการศึึกษานี้้�ไม่่
สามารถจำำ�ลองสภาวะจริิงและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องในทางคลิินิกิ ได้้ทั้้ง� หมด
แต่่ผลการศึึกษาที่่�ได้้สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบััติิและให้้การรัักษากัับผู้้�ป่่วยได้้ ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงควรมีีการศึกึ ษา
วิิจัยั เพิ่่�มเติิมในเชิิงคลิินิกิ เพื่่อ� ให้้ได้้ผลที่่�สะท้้อนถึึงสภาวะจริิงที่่�เกิิดขึ้้น�

บทสรุป
ภายใต้้ข้อ้ จำำ�กััดของการศึึกษาเชิิงทดลองในห้้องปฏิิบัติั กิ ารนี้้�
สามารถสรุุปได้้ว่า่ การใช้้สารลดอาการเสีียวฟัันทั้้ง� กลููตารััลดีีไฮด์์และ
ออกซาเลตก่่อนการบููรณะฟัันด้้วยสารยึึดติิดชนิิดเซลฟ์์เอทช์์แบบ
สองขั้้น� ตอนกัับเรซิินคอมโพสิิตส่่งผลต่่อการรั่่�วซึึมและความแข็็งแรง
ยึึดติิดของวััสดุุบูรู ณะกัับเนื้้�อฟััน กล่่าวคืือการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคมีี
อััตราสููงขึ้้น� ที่่�บริิเวณขอบวััสดุุด้า้ นเหงืือก การเบเวลและการปรัับสภาพ
ผิิวฟัันด้้วยกรดเฉพาะจุุดที่่�ขอบด้้านบดเคี้้ย� วช่่วยลดการรั่่�วซึึมระดัับ
จุุลภาคได้้ สำำ�หรัับความแข็็งแรงยึึดติิดของวััสดุุบูรู ณะพบว่่าสารลด
อาการเสีียวฟัันชนิิดออกซาเลตส่่งผลให้้ค่่าแรงยึึดติิดลดลงอย่่างมีี
นััยสำ�ำ คััญทางสถิิติิ ในขณะที่่�สารลดอาการเสีียวฟัันชนิิดกลููตารััลดีีไฮด์์
ให้้ค่่าแรงยึึดติิดที่่�ไม่่แตกต่่างกัับของกลุ่่�มควบคุุม
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แก้้คำำ�ผิิด (Erratum)
ดัังต่่อไปนี้้�

เนื่่อ� งจากปรากฏคำำ�ผิิด หน้้าที่่� 259 ในบทความวิิทยาสารทัันตแพทยศาสตร์์ ปีีที่่� 71 ฉบัับที่่� 4 (J Dent Assoc Thai 2021;71(4):258-64)

	บทวิิทยาการ
เทคนิิคการผ่่าตัดั เย็็บริิมฝีีปากและจมููกระยะแรกภายหลัังการใช้้โคราชแนม 2 ด้้านในผู้้�ป่่วยปากแหว่่งเพดานโหว่่
			ด้้านเดีียวชนิิดสมบููรณ์์: รายงานผู้้�ป่่วยและการติิดตามผลภายหลัังการรัักษา 5 ปีี
Original Article Primary Lip and Nose Repair Technique After Using 2 Sides of Korat NAM in Unilateral
			Complete Cleft Lip
			

and Palate Patient: A 5 Years Follow Up Case Report

	หััวข้้อ 		ติิดต่่อเกี่่�ยวกัับบทความ หน้้า 259
		
เดิิม	พิินััย นิิรัันดร์์รุ่่�งเรื่่�อง
			
แก้้เป็็น	พิินััย นิิรัันดร์์รุ่่�งเรืือง
ทั้้�งนี้้� สาราณีียกรต้้องกราบขออภััย ผู้้�อ่่านทุุกท่่านเป็็นอย่่างสููง มา ณ โอกาสนี้้�
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ผลของกระบวนการขััดและกระบวนการเคลืือบผิิวต่อ่ ความหยาบพื้้�นผิิวของวััสดุุกลุ่่�มไฮบริิดเรซิิน-เซรามิิกที่่ขึ้้�� นรููปด้ว้ ยวิิธีีแคดแคม
ก่่อนและหลัังกระบวนการจำำ�ลองการแปรงฟััน
เบญญาภา ตัันติินิิกร1, บุุญฑริิก นิิยติิวััฒน์์ชาญชััย1

ภาควิิชาทัันตกรรมหััตถการ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1

1. วััสดุุทั้้�งสองชนิิดที่่�ใช้้ในงานวิิจััย จััดเป็็นวััสดุุประเภทใด
ก. Zirconia-reinforced ceramic materials
ข. Hybrid resin-ceramic materials
ค. Lithium disilicate glass ceramics
ง. Nanoparticle resin composite
2. ข้้อใดไม่่ใช่่ข้้อดีีของวััสดุุในกลุ่่�ม hybrid resin-ceramic materials
ก. มีีความสวยงามใกล้้เคีียงฟัันธรรมชาติิ
ข. มีีความยืืดหยุ่่�นใกล้้เคีียงฟัันธรรมชาติิ
ค. มีีความแข็็งแรงเทีียบเท่่าวััสดุุในกลุ่่�มลิิเธีียมไดซิิลิิเกต กลาสเซรามิิกส์์
ง. สามารถขึ้้�นรููปและยึึดชิ้้�นงานในช่่องปากโดยอาศััยการทำำ�งานในคลิินิิกเพีียง 1 ครั้้�ง
3. ข้้อใดถููกต้้องเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของวััสดุุทั้้�งสองชนิิดที่่�ใช้้ในงานวิิจัยั
ก. Vita Enamic มีีองค์์ประกอบหลัักเป็็นลิิเธีียมไดซิิลิิเกต กลาสเซรามิิกส์์อยู่่�ปริิมาณร้้อยละ 86
ข. Cerasmart มีีองค์์ประกอบหลัักเป็็นผลึึกชนิิดแก้้วซิิลิิกาและแบเรีียมขนาดเล็็กระดัับนาโนเมตร เรีียงตััวอััดกัันแน่่น ปริิมาณร้้อยละ 71
ค. VITA Enamic เป็็นการผสมผสานกัันระหว่่างผลึึกเซอร์์โคเนีียและโครงข่่ายโพลิิเมอร์์
ง. ภาพ SEM ของวััสดุุ Cerasmart พบว่่ามีีลัักษณะของอนุุภาคขนาดเล็็กจัับตััวแน่่นเป็็นกลุ่่�มก้้อน กระจายทั่่�วไปในเนื้้�อวััสดุุ
4. ข้้อใดไม่่ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการเตรีียมพื้้�นผิิววััสดุุก่่อนการเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง
ก. วััสดุุ Cerasmart - ทำำ�การพ่่นพื้้�นผิิวด้้วยอลููมิินััมออกไซด์์ ขนาด 50 ไมครอน
ข. วััสดุุ VITA Enamic - ทำำ�การกััดผิิวด้้วยกรด Hydrofluoric ความเข้้มข้้นร้้อยละ 5 เป็็นเวลา 60 วิินาทีี
ค. วััสดุุทั้้�งสองชนิิดต้้องทำำ�การทาสารควบคู่่�ไซเลนก่่อนการทาสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง
ง. ถููกทุุกข้้อ
5. ข้้อใดไม่่เหมาะสมเกี่่�ยวกัับการเตรีียมวััสดุุในกลุ่่�มนี้้�ให้้พื้้�นผิิวมีีความเรีียบเงา
ก. ขััดด้้วยหััวขััดเฉพาะของวััสดุุประเภท hybrid resin ceramic materials
ข. ทาสารเคลืือบผิิวด้้วยสารเคลืือบผิิวชนิิดฉายแสง
ค. เคลืือบผิิวด้้วยการเผา
ง. ควรตรวจสอบสภาพวััสดุุบููรณะเป็็นประจำำ�และทำำ�การขััดให้้เรีียบเงาใหม่่เป็็นระยะ
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