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จดหมายจากสาราณียกร
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อน พี่น้องร่วมวิชาชีพทุกท่านครับ
ก่อนอื่นขอกล่าวสวัสดีเข้าสู่ปีหมูทอง ปีพุทธศักราช 2562 ครับ ปีที่ผ่านมาเราได้รับบทความจ�ำนวนมากที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อลงตีพิมพ์
ในวิทยาสารฯ ส�ำหรับปี 2561 ก็เป็นอีกปีที่มีบทความถูกส่งเข้ามามากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทางกองบรรณาธิการฯ ก็ต้องขอขอบคุณผู้นิพนธ์งาน
ทุกท่านที่ให้ความส�ำคัญกับวิทยาสารฯ ซึ่งแนวทางของวารสารฯ ก็ยังคงมุ่งเน้นความถูกต้องของเนื้อหางานเขียน ประโยชน์ในแวดวงวิชาการ
ควบคูไ่ ปกับความรวดเร็วในการเผยแพร่ ซึง่ เปิดกว้างไม่วา่ จะเป็นงานวิจยั พืน้ ฐานหรือรายงานผูป้ ว่ ยทีน่ า่ สนใจทางคลินกิ ตอกย�ำ้ การเป็นศูนย์กลาง
การตีพิมพ์บทความทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพในประเทศไทย
ก่อนจากกัน ผมขอเป็นตัวแทนของกองบรรณาธิการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจง
อวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสมหวังและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงในปีที่ก�ำลังจะมาถึงครับ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

									
									

ทพ.ดร. เอกมน มหาโภคา
สาราณียกร

สำ�หรับหน้าที่เป็นสี โปรดเข้าชมได้ที่ http://www.jdat.org
For high quality coloured figures, please refer to http://www.jdat.org/
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Instruction for Authors

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

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

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

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

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

- Books with authors for each separate chapter
and
also with
haveauthors
editor for each separate chapter
-Books
Sanders
BJ,
Henderson
and also have editor HZ, Avery DR. Pit and fissure
sealants;BJ,In:Henderson
McDonald
Sanders
HZ, RE,
AveryAvery
DR. PitDR,andeditors.
fissure
th
Dentistry
for
the
child
and
adolescent.
7
ed.
sealants; In: McDonald RE, Avery DR, editors.
th
St
Louis:
Mosby;
2000.
p.
373-83.
Dentistry for the child and adolescent. 7 ed.
St- Institutional
Louis: Mosby;authors
2000. p. 373-83.
International
Organization for Standardization.
- Institutional authors
ISO/TR
11405 Dental
materials-Guidance
on
International
Organization
for Standardization.
testing
of
adhesion
to
tooth
structure.
Geneva:
ISO/TR 11405 Dental materials-Guidance on
ISO;
1994.
testing
of adhesion to tooth structure. Geneva:
Samples
of references from academic conferences
ISO; 1994.
- Conference
proceedings
Samples
of references
from academic conferences
Kimura
J,
Shibasaki
H, editors. Recent advances
- Conference proceedings
in
clinical
neurophysiology.
Proceedings
the 10th
Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent ofadvances
International
Congress ofProceedings
EMG andofClinical
in
clinical neurophysiology.
the 10th
Neuro physiology;
1995 Octof 15-19;
Japan.
International
Congress
EMG Kyoto,
and Clinical
Amsterdam:
Elsevier;
1996.
Neuro
physiology;
1995
Oct 15-19; Kyoto, Japan.
- Amsterdam:
Conference Elsevier;
paper 1996.
Hotz PR. Dental
plaque control and caries. In: Lang
- Conference
paper
PN, Attstrom
R, Loe
H, editors.
the
Hotz
PR. Dental
plaque
control Proceedings
and caries. In:ofLang
European
Work
shop
on
Mechanical
Plaque
PN, Attstrom R, Loe H, editors. Proceedings of the
Control; 1998
Switzerland.
European
WorkMay
shop9-12;
on Berne,
Mechanical
Plaque
Chicago:
Quintessence
Publishing;
1998.
p. 35-49.
Control; 1998 May 9-12; Berne, Switzerland.
- Chicago:
Documents
from scientific
or technical
Quintessence
Publishing;
1998. p.reports
35-49.
Fluoride
and
human
health.
WHO
Monograph;
- Documents from scientific or technical reports
1970. Series
Fluoride
andno.59.
human health. WHO Monograph;
1970. Series no.59.
Samples of reference from thesis
Muandmingsuk
A. The
Samples
of reference
fromadhesion
thesis of a composite resin
to etched
enamel
of
young
and
old ofteeth
[dissertation].
Muandmingsuk A. The adhesion
a composite
resin
Texas:
The
University
of
Texas,
Dental
Branch
at
Houston;
1974.
to etched enamel of young and old teeth [dissertation].
Texas: The University of Texas, Dental Branch at Houston; 1974.
Samples of reference from articles in press
Swasdison
S, Apinhasmit
W, inSiri-upatham
C,
Samples
of reference
from articles
press
Tungpisityoitn
M,
Pateepasen
R,
Suppipat
N,
et
al.
Swasdison S, Apinhasmit W, Siri-upatham C,
Chemical
sterilization
for barrier R,membranes
to
Tungpisityoitn
M, Pateepasen
Suppipat isN,toxic
et al.
human
gingival
fibroblasts.
J
Dent
Assoc
Thai.
In
press
Chemical sterilization for barrier membranes is toxic to
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Tissue Engineering: A New Paradigm for Periodontal Treatment
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1

ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok

บทคัดย่อ
การท�ำให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทนั ต์ทสี่ ญ
ู เสียไปจากการอักเสบติดเชือ้ จากการเป็นโรคปริทนั ต์อกั เสบให้สามารถกลับมา
มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถใช้งานได้เป็นปกตินนั้ จัดว่าเป็นเป้าหมายหลักของการให้การรักษาทางปริทนั ต์ การน�ำศาสตร์ของ
วิศวกรรมเนือ้ เยือ่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดแทน ซ่อมแซม ปรับปรุง และคงสภาพเนือ้ เยือ่ หรืออวัยวะทีถ่ กู ท�ำลาย บาดเจ็บ หรือสูญเสียไป โดย
ไม่กอ่ ให้เกิดการต่อต้านทางระบบภูมคิ มุ้ กันมาใช้ในการรักษาเพือ่ เหนีย่ วน�ำให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทนั ต์นนั้ ก�ำลังเป็นทีส่ นใจอย่าง
มากในปัจจุบนั บทความปริทศั น์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ทบทวนวรรณกรรม และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการของวิศวกรรมเนือ้ เยือ่
อธิบายถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จในการสร้างเนือ้ เยือ่ ใหม่ ซึง่ ได้แก่ เซลล์ โมเลกุลส่งสัญญาณ และโครงร่าง รวมทัง้ น�ำเสนอแง่มมุ ความ
รูใ้ หม่ ๆ ในปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเทคโนโลยีวศิ วกรรมเนือ้ เยือ่ มาใช้ในการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบ การน�ำองค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรม
เนือ้ เยือ่ นีม้ าผสมผสานเข้ากับความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติของการเจริญพัฒนาของอวัยวะปริทนั ต์ จะน�ำไปสูก่ ารศึกษาต่อยอดเพือ่ น�ำมา
ปรับปรุงวิธกี ารรักษา และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบได้จริงในผูป้ ว่ ย
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างใหม่ของเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์, เซลล์ต้นก�ำเนิด, โรคปริทันต์, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

Abstract

The goal of periodontal therapy is to regenerate the previously deprived periodontal tissue caused by the
periodontal infection, in order to gain the new attachment and restore its function in a healthy condition. Tissue
engineering has become of interest in the field of periodontal regeneration by which its idea to reconstruct previously
lost organs and tissue function, with a biocompatibility and low immune rejection. This review article aimed to
update and review the previously published literatures regarding periodontal tissue engineering and to enhance
the knowledge on the basis of tissue engineering. The factors influencing the successful outcome of the periodontal
tissue engineering, including cells, signaling molecules and scaffolds were described and discussed. Moreover, the
recent perspectives of periodontal tissue engineering technology were also introduced. Together with the knowledge
of tissue engineering and profound understanding in the nature of periodontal tissue will lead to the future insightful
research works and finally come across with the novel applications for periodontal therapy in the real clinical settings.
Keywords: Periodontal regeneration, Stem cell, Periodontal disease, Tissue engineering
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บทนำ�
เป้าหมายในการรักษาโรคปริทันต์: การฟื้นฟูและสร้างเนื้อเยื่อ
ใหม่ทดแทนเนื้อเยื่อที่สูญเสียไป
โรคปริทนั ต์อกั เสบเป็นโรคติดเชือ้ และก่อให้เกิดการอักเสบ
ของอวัยวะปริทนั ต์ ซึง่ อวัยวะปริทนั ต์ในทีน่ ปี้ ระกอบไปด้วย เหงือก
เอ็นยึดปริทนั ต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน เมือ่ มีการอักเสบ
ของอวัยวะปริทันต์ ซึ่งมีเหตุก่อโรคมาจากการสะสมของคราบ
จุลนิ ทรีย์ (dental plaque) แบคทีเรียทีส่ ะสมอยูใ่ น คราบจุลนิ ทรีย์
และหินน�ำ้ ลายจะปล่อยสารพิษออกมาท�ำลายอวัยวะปริทนั ต์ โดย
เริม่ จากการมีเหงือกอักเสบก่อน และหากไม่ได้รบั การรักษาโดยการ
ขูดหินน�ำ้ ลายได้ทนั ท่วงทีจะมีการลุกลามของโรคท�ำให้มกี ารอักเสบ
ติดเชือ้ ท�ำให้เกิดการท�ำลายของเนือ้ เยือ่ เหงือก เอ็นยึดปริทนั ต์ รวมทัง้
มีการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน เป็นผลให้เกิดฟันโยก จนกระทัง่
ต้องถอนฟันซีน่ นั้ ออกไปในทีส่ ดุ 1
เป้าหมายหลักในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ คือ การ
ท�ำให้เกิดการสร้างใหม่ (regeneration) ของอวัยวะที่สูญเสียไป
ทั้งหมดเพื่อให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถใช้งานได้
เป็นปกติ โดย Bartold และคณะ2 ได้กำ� หนดลักษณะการหายของ
อวัยวะปริทนั ต์ภายหลังการรักษาด้วยวิธกี ารสร้างใหม่ของเนือ้ เยือ่
ปริทันต์ดังนี้
1) มีการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเหงือกขึ้นใหม่
2) มีการสร้างเอ็นยึดปริทันต์ขึ้นใหม่ โดยเอ็นยึดปริทันต์นี้จะต้อง
ยื่นตั้งฉากเข้าไปยึดระหว่างกระดูกเบ้าฟันและเคลือบรากฟัน
(inserting periodontal ligament)
3) มีการสร้างเคลือบรากฟันชนิดไร้เซลล์ (acellular extrinsic
fiber) ขึ้นมาใหม่บนผิวรากฟันที่เคยเป็นโรค
4) เกิดการสร้างกระดูกเบ้าฟันขึ้นใหม่ ในระยะห่างจากรอยต่อ
ระหว่างเคลือบรากฟันและเคลือบฟัน (cementoenamel junction)
ประมาณ 2 มิลลิเมตร

วิธกี ารรักษาเพือ่ ให้เกิดการสร้างใหม่ของเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์
หรือที่เรียกว่า Periodontal regeneration ที่ใช้กันโดยทั่วไปใน
ปัจจุบนั นัน้ คือ วิธกี ารใช้แผ่นเยือ่ กัน้ เพือ่ เหนีย่ วน�ำให้เกิดการสร้าง
ใหม่ของอวัยวะปริทันต์ (guided tissue regeneration; GTR)
โดยอาศัยแนวคิดของ Melcher3 ในปี 1976 ที่ตั้งสมมติฐานว่า
เซลล์ ที่ เจริ ญ เข้ า มายั ง ผิ ว รากฟั น ได้ เ ป็ น ชนิ ด แรกจะเป็ น ตั ว
ก�ำหนดการหายของแผลภายหลังการรักษาได้ และเชื่อว่าใน
อวัยวะปริทันต์โดยเฉพาะบริเวณเอ็นยึดปริทันต์นั้นมีเซลล์ต้น
ก�ำเนิดทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเจริญพัฒนาไปเป็นอวัยวะปริทนั ต์สว่ นอืน่ ๆ
โดยสมบูรณ์ได้ โดยหากมีการกั้นขวางการเจริญของเซลล์เนื้อเยื่อ
เหงือกและเยือ่ หุม้ เหงือก ซึง่ ปกติแล้วจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่า
เซลล์เอ็นยึดปริทันต์และเซลล์กระดูก เซลล์ต้นก�ำเนิดในเอ็นยึด
ปริทนั ต์กจ็ ะสามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเอ็นยึดปริทนั ต์ กระดูกเบ้า
ฟัน รวมทั้งเคลือบรากฟันใหม่ขึ้นมาทดแทนได้4 อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบนั ความส�ำเร็จในการท�ำ GTR ยังคงให้ผลการรักษาทีค่ าดเดายาก
เนือ่ งด้วยในสภาพความเป็นจริงแล้วเอ็นยึดปริทนั ต์ทหี่ ลงเหลืออยู่
ภายหลังจากการอักเสบติดเชื้อจากการเป็นโรคปริทันต์นั้นเหลือ
อยู่เพียงน้อยนิด โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการท�ำลายของอวัยวะ
ปริทันต์ขั้นรุนแรง ความส�ำเร็จของการรักษาที่อิงอยู่กับปริมาณ
เซลล์ต้นก�ำเนิดที่หลงเหลืออยู่ในรอยโรคที่มีการสูญเสียเนื้อเยื่อ
ปริทันต์ไปแล้วนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน
ดังนั้นแนวคิดในการน�ำเซลล์ต้นก�ำเนิดมาปลูกถ่ายเพื่อ
การรักษาโรค (cell therapy) ในบริเวณที่มีรอยโรคปริทันต์โดย
มุง่ หวังให้มจี ำ� นวนเซลล์มากพอทีจ่ ะเจริญทดแทนเนือ้ เยือ่ ทีส่ ญ
ู เสีย
ไปแล้ว จึงเป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มผสานน�ำมาใช้ในการรักษาโรค
ปริทนั ต์ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการหายของแผลเพือ่ ให้เกิดการ
สร้างเนือ้ เยือ่ ใหม่ ซึง่ นอกจากจะต้องการเซลล์ตน้ ก�ำเนิดในจ�ำนวน
ทีม่ ากเพียงพอแล้ว ยังต้องอาศัยการกระตุน้ โดยสารเร่งการเจริญเติบโต
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(growth factors) ซึ่งจะท�ำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ให้เจริญพัฒนาไป
เป็นเนื้อเยื่อที่ต้องการ โดยสื่อสารกับเซลล์ผ่านทางมาตริกซ์นอก
เซลล์ (extracellular matrix) รวมทั้ ง ควบคุ ม ก� ำ หนดการ
แสดงออกของยีนในเซลล์นั้น ๆ และกระตุ้นการสร้างหลอดเลือด
เพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่เอื้อต่อการหายของแผล และในกรณีที่มี
ความวิการของกระดูกทีม่ ขี นาดใหญ่อนั เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการ
อักเสบติดเชื้อที่รุนแรงบริเวณอวัยวะปริทันต์ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องมีส่วนของโครงร่าง (scaffold) ที่ท�ำหน้าที่ให้เซลล์ต้นก�ำเนิด
ที่ปลูกถ่ายเข้าไปซึ่งได้รับการกระตุ้นจากสารเร่งการเจริญเติบโต
ในปริมาณทีเ่ หมาะสม สามารถยึดเกาะคงอยูใ่ นบริเวณความวิการ
ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้โดยตลอดระยะเวลาที่เซลล์ต้นก�ำเนิดนั้น
จะสามารถเจริญพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นเซลล์สร้างเนือ้ เยือ่ ปริ
ทันต์ และสร้างเป็นอวัยวะปริทนั ต์ใหม่ทสี่ มบูรณ์ได้ในทีส่ ดุ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ: แนวคิดที่ตอบโจทย์การรักษาโรคปริทันต์
เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริมผลการรักษาให้เกิดการสร้างใหม่
ของอวัยวะปริทนั ต์ทสี่ ามารถคาดหวังผลการรักษาได้ แนวคิดจาก
หลักการของ “วิศวกรรมเนื้อเยื่อ” หรือ “Tissue engineering”
จึงได้รับความสนใจ และเริ่มถูกน�ำมาใช้ในการรักษาโรคปริทันต์
อักเสบ โดยก�ำเนิดแนวคิดของวิศวกรรมเนื้อเยื่อนั้นริเริ่มโดย
Langer และ Vacanti5 มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
เพื่อทดแทน ซ่อมแซม ปรับปรุง และคงสภาพเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ที่ถูกท�ำลาย บาดเจ็บ หรือสูญเสียไป ซึ่งเป็นการน�ำความรู้ทาง
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยองค์
ประกอบหลัก 3 ประการในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ได้แก่2,5
1. เซลล์ (cell)
เซลล์ที่จะน�ำมาใช้เพื่อให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อ
ควรจะเป็นเซลล์ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นเซลล์ต้นก�ำเนิด มีความ
สามารถในการเจริญไปเป็นเซลล์ที่ท�ำหน้าที่จ�ำเพาะ และสามารถ

แบ่งตัวใหม่เพื่อสร้างเซลล์ต้นก�ำเนิดเพิ่มได้ สามารถเพาะเลี้ยง
กระตุ้นพัฒนาในห้องทดลองก่อนน�ำไปปลูกถ่ายได้
2. โมเลกุลส่งสัญญาณ (signaling molecules)
เป็นสารทีจ่ ำ� เป็นต่อการควบคุมการท�ำงานของเซลล์ โดย
โมเลกุลส่งสัญญาณเหล่านีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ในการปรับสภาพ
แวดล้อมขนาดเล็ก (microenvironment) รอบ ๆ เซลล์ให้เหมาะ
สมต่อการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์เป้าหมาย ซึง่ แต่ละโมเลกุลต่าง
มีบทบาทหน้าที่และช่วงเวลาการท�ำงานที่แตกต่างกันไปในการ
ควบคุมการท�ำงานของเซลล์แต่ละชนิด
3. โครงร่าง (scaffold)
เป็นส่วนของโครงสร้างที่ลอกเลียนธรรมชาติ ท�ำหน้าที่
ให้เซลล์ไปยึดเกาะและอาศัยอยู่ รวมทัง้ ท�ำหน้าทีร่ องรับการเจริญ
ของมาตริกซ์นอกเซลล์ที่เซลล์สร้างขึ้น และโมเลกุลส่งสัญญาณ
ต่าง ๆ ทีก่ ระตุน้ เข้าไป เพือ่ เสริมกระบวนการยึดติด (cell adhesion)
การเคลื่อนที่ของเซลล์ (cell migration) การเพิ่มจ�ำนวนเซลล์
(cell proliferation) และ การเจริญพัฒนาของเซลล์ไปเป็นเซลล์
เป้าหมาย (differentiation) โดยที่โครงร่างนี้ควรท�ำจากวัสดุที่มี
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatible) และไม่ก่อให้เกิด
การกระตุ้นหรือต่อต้านโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
องค์ประกอบทีจ่ �ำเป็นต่อการสร้างเนือ้ เยือ่ อวัยวะปริทนั ต์ขนึ้ ใหม่
การประยุกต์นำ� งานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ มาใช้ในงานปริทนั ต์
อ้างอิงจากองค์ประกอบหลักสามประการของงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่
ข้างต้นร่วมกับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ต้นก�ำเนิด สารเร่งการ
เจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอวัยวะปริทันต์ องค์ประกอบ
ของกระดูกเบ้าฟัน และการพัฒนาวัสดุปลูกกระดูก (bone grafting
materials) มาดัดแปลงพัฒนาเป็นแนวคิดของการท�ำวิศวกรรม
เนื้อเยื่อปริทันต์ (periodontal tissue engineering) ขึ้น2,6 ดัง
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1
แสดงปัจจัยที่จ�ำเป็นในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดการสร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์
Figure 1 Essential factors require for periodontal tissue engineering
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จะเห็นได้วา่ มีเรือ่ งของเลือดมาหล่อเลีย้ ง (blood supply)
เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยหลักสามประการของงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ดั้งเดิม เนื่องจากเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์เป็นเนื้อเยื่อที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับสารอาหารผ่านทางเส้นเลือดที่มาหล่อเลี้ยงค่อนข้างมาก ซึ่ง
เมื่อเกิดสภาวะการท�ำลายของอวัยวะปริทันต์ไปแล้ว ระบบเลือด
ที่มาหล่อเลี่ยงอวัยวะปริทันต์ย่อมลดน้อยลง ประกอบกับสภาพ
แวดล้อมของอวัยวะปริทันต์ซึ่งคือฟัน ที่เป็นเนื้อเยื่ออันปราศจาก
เส้นเลือดมาหล่อเลี้ยง (avascular tissue)7 สภาวะขาดเลือดมา
หล่อเลี้ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการหายของแผลอวัยวะ
ปริทนั ต์ภายหลังการรักษาด้วยวิธกี ารสร้างให้เกิดเนือ้ เยือ่ ใหม่ของ
อวัยวะปริทันต์ ดังนั้นความส�ำเร็จในการสร้างอวัยวะปริทันต์ขึ้น
ใหม่นั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากต้องใช้วิธีการกระตุ้นการ
สร้างหลอดเลือดใหม่ให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะ
ปริทันต์ใหม่ที่ก�ำลังจะถูกสร้างขึ้นด้วย
ด้วยลักษณะของอวัยวะปริทันต์เองซึ่งมีความซับซ้อน
เป็นอวัยวะที่รวมองค์ประกอบของเนื้อเยื่ออ่อนและเนื้อเยื่อแข็ง
เข้าด้วยกัน รวมทั้งมีโครงสร้างของหลอดเลือดและเส้นประสาท
รับความรู้สึก โดยการท�ำหน้าที่ของอวัยวะปริทันต์นั้นจ�ำกัดอยู่ใน
บริเวณทีเ่ ล็กและแคบ แต่กลับท�ำหน้าทีค่ วบคุมและรองรับแรงบด
เคีย้ วขนาดใหญ่ได้ตงั้ แต่นบั วินาทีแรกทีฟ่ นั เริม่ เคลือ่ นทีเ่ ข้าสูจ่ ดุ สบ
ในช่องปากจนกระทั่งสิ้นสุดอายุการใช้งานของฟันซี่นั้น ๆ8 ดังนั้น
การสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์ขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพนั้น
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญพัฒนาของเนือ้ เยือ่ อวัยวะปริทนั ต์ตามธรรมชาติ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ
เมื่อผนวกเข้ากับหลักการทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ จะน�ำไปสู่การ
ประยุ ก ต์ ใช้ วิ ศ วกรรมเนื้อเยื่อในการรัก ษาโรคปริทัน ต์ ไ ด้ โ ดย
สมบูรณ์แบบ
1. เซลล์ต้นก�ำเนิดที่เหมาะในการน�ำมาใช้ในงานวิศวกรรม
เนื้อเยื่อปริทันต์
โดยหลักการแล้ว เซลล์ต้นก�ำเนิดที่มีความใกล้เคียงกับ
เซลล์เป้าหมายที่ต้องการจะให้เจริญไปเป็นเนื้อเยื่อใหม่นั้นจะมี
ประสิทธิภาพในแง่ของการควบคุมการเจริญพัฒนาได้ดีกว่าเซลล์
ที่มีต้นก�ำเนิดห่างไกล ในการรักษาโรคปริทันต์นั้น เซลล์เอ็นยึด
ปริทันต์ (periodontal ligament cells; PDL cells) เป็นเซลล์
ทีเ่ ราต้องการให้มจี ำ� นวนมากทีส่ ดุ หรือมากพอในบริเวณทีเ่ คยเกิด
การท�ำลายการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ไปแล้ว เพื่อที่จะท�ำให้
เกิดการพัฒนาไปเป็นอวัยวะปริทันต์ทั้ง เอ็นยึดปริทันต์ กระดูก
เบ้าฟัน และเคลือบรากฟัน การน�ำเซลล์ต้นก�ำเนิดของอวัยวะ
ปริทนั ต์มาใช้ในงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์จงึ ถูกมุง่ ความส�ำคัญ
ไปทีก่ ลุม่ เซลล์ตน้ ก�ำเนิดมีเซนไคม์ (mesenchymal stem cells;

MSCs) ซึ่งเป็นเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเซลล์ที่โตเต็มวัยแล้ว (adult
stem cells) มีความสามารถในการเจริญพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อที่
หลากหลาย พบได้ในเนื้อเยื่อหลายชนิด รวมทั้งเนื้อเยื่อจากฟัน
หรืออวัยวะปริทันต์9 รวมทั้งปลอดภัยจากการผิดจริยธรรมใน
การน�ำมาใช้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้เซลล์ตน้ ก�ำเนิดทีไ่ ด้จากตัว
อ่อนของมนุษย์ (embryonic stem cells) และในปัจจุบนั ยังไม่มี
รายงานถึงการก่อเนือ้ งอก (tumorigecity) จากการใช้ MSCs ดังที่
มีรายงานในการใช้ embryonic stem cells หรือการใช้อินดิวซ์
พลูรโิ พเทนต์สต็มเซลล์ (induced pluripotent stem cells) ทีผ่ า่ นมา
เซลล์ต้นก�ำเนิดมีเซนไคม์ หรือ MSCs ที่น�ำมาใช้ในงาน
ปริทนั ต์นนั้ มีแหล่งทีม่ าจากทัง้ เนือ้ เยือ่ ภายนอกช่องปาก (extraoral
MSCs) และภายในช่องปาก (intraoral MSCs หรือ dental MSCs)
โดย MSCs ที่มีต้นก�ำเนิดมาจากเนื้อเยื่อภายนอกช่องปากที่เคยมี
การน�ำมาทดลองใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์นั้น
ได้แก่ เซลล์ต้นก�ำเนิดจากไขกระดูก (Bone marrow-derived
stem cells; BMSCs)10,11 และ เซลล์ตน้ ก�ำเนิดไขมัน (adipocytederived stromal cells; ADSCs)12 ซึ่งเซลล์ทั้งสองชนิดนี้มีความ
สามารถในการสร้างอวัยวะปริทันต์ขึ้นใหม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้
ร่วมกับเพลทเลทริชพลาสม่า (platelet-rich plasma) ซึ่งเป็น
แหล่งรวมสารเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ ดังที่พิสูจน์ในสัตว์
ทดลอง และการทดลองในมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ MSCs
ทีไ่ ด้มาจากเนือ้ เยือ่ ภายนอกช่องปากนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดในแง่ของวิธกี าร
สกัดแยกเซลล์ เนื่องจากต้องใช้เทคนิคที่ค่อนข้างรุกล�้ำ (invasive
technic) เช่น ต้องท�ำการเจาะไขกระดูกจากบริเวณกระดูก
เชิงกราน (iliac crest) ของผู้ป่วย หรือ ดูดไขมันจากหน้าท้องผู้
ป่วย เพื่อน�ำมาสกัดแยกเซลล์ต้นก�ำเนิดออกมาใช้
การน�ำเซลล์ต้นก�ำเนิด MSCs ที่มีแหล่งที่มาจากภายใน
ช่องปากจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เพราะเมือ่ เปรียบเทียบ
กับ BMSCs แล้ว dental MSCs มีความใกล้เคียงในสายสกุลของ
อวัยวะปริทนั ต์มากกว่าในแง่ของคุณสมบัตขิ องความเป็นเอ็กโทมี
เซ็นไคม์ (ectomesenchyme) ซึ่งจะเอื้อต่อการก�ำหนดลักษณะ
การเจริญพัฒนาของเซลล์ตน้ ก�ำเนิดไปเป็นอวัยวะปริทนั ต์ซงึ่ มีตน้
ก�ำเนิดมาจากเนื้อเยื่อคัพภะ (neural crest) ได้ดีกว่า13 นอกจาก
นีย้ งั สามารถน�ำมาใช้ได้งา่ ยกว่า ก่อให้เกิดความไม่สบาย (morbidity)
แก่ผู้ป่วยได้น้อยกว่าการใช้ BMSCs โดย dental MSCs นั้น
สามารถคัดแยกออกมาได้จากเนื้อเยื่อฟันหลากหลายชนิด ได้แก่
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดจากโพรงประสาทฟัน (dental pulp stem cells;
DPSCs)14 เซลล์ตน้ ก�ำเนิดจากฟันน�ำ้ นม (stem cells from exfoliated
deciduous teeth; SHED)15 เซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์
(periodontal ligament stem cells; PDLSCs)16 เซลล์ตน้ ก�ำเนิด
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จากเนื้อเยื่อส่วนปลายราก (stem cells from apical papilla;
SCAP)17,18 เซลล์ต้นก�ำเนิดจากเนื้อเยื่อหุ้มฟัน (dental follicle
stem cells; DFSCs)19 และล่าสุดที่มีการค้นพบ คือ เซลล์ต้น
ก�ำเนิดที่ได้จากเหงือก (gingival stem cell; GSCs/ gingival
tissue-derived MSCs; GMSCs)20
จากความรูพ้ นื้ ฐานและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทมี่ มี า
ยาวนานในแง่ของความสามารถของเซลล์ต้นก�ำเนิดที่ได้จากเอ็น
ยึดปริทันต์ในการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ เซลล์
สร้างกระดูก และเคลือบรากฟันได้นนั้ 3,4 และน�ำไปสูค่ วามรูใ้ นการ
ท�ำ guided tissue regeneration (GTR) ในการรักษาโรคปริทนั ต์
ในปัจจุบัน ในปี 2004 Seo และคณะ16 เป็นกลุ่มผู้วิจัยแรกที่ได้
พิสูจน์ให้เห็นว่าเซลล์ต้นก�ำเนิดจากเอ็นยึดปริทันต์ หรือ PDLSC
มีอยู่จริงในมนุษย์ และมีคุณสมบัติของการเป็น MSCs อย่างครบ
ถ้วนทั้งในแง่ของความสามารถในการสร้างโคลนใหม่ (colonyforming ability) รูปแบบการแสดงออกของโมเลกุลบนผิวเซลล์
ที่จ�ำเพาะต่อการเป็น MSCs หรือที่เรียกว่า MSC markers และ
สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์สร้างกระดูก และไขมันได้ เมือ่ ได้
รับการกระตุน้ ด้วยอาหารเพาะเลีย้ งเซลล์ทเี่ หมาะสม และทีส่ ำ� คัญ
คือพบว่าเมื่อน�ำ PDLSCs นี้ไปปลูกถ่ายในหนูทดลอง พบว่ามีการ
สร้างโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับเคลือบรากฟันและเอ็นยึดปริทันต์
(cementum/PDL-like structure) รวมทัง้ มีการสร้างกระดูกขึน้
ใหม่ในบริเวณนั้นได้ นอกจากนี้ PDLSCs ยังได้ถูกน�ำมาใช้ในรูป
แบบของแผ่นเซลล์ (cell sheet) ซึง่ ได้มกี ารทดลองปลูกถ่ายเซลล์
ชีทที่ได้จากเอ็นยึดปริทันต์ของสุนัขบีเกิลทั้งในลักษณะการปลูก
ถ่ายแผ่นเซลล์ลงในรอยโรคของอวัยวะปริทันต์ภายในสุนัขตัว
เดียวกัน (autologous transplantation)21,22 และปลูกถ่ายให้
สุนขั คนละตัวกัน (allogenic transplantation)23 ได้เป็นผลส�ำเร็จ
โดยไม่กอ่ ให้เกิดอาการต่อต้านทางภูมคิ มุ้ กัน นอกจากนี้ แผ่นเซลล์
ที่ได้จาก PDLSCs ยังได้ถูกน�ำมาใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ปริทันต์รอบรากเทียมด้วย โดยล่าสุดในปี 2018 Washio และ
คณะ24 ได้ทำ� การทดลองน�ำแผ่นเซลล์ทไี่ ด้จาก PDLSCs ของมนุษย์
ไปห่อหุ้มบนผิวรากเทียมท�ำจากไทเทเนียมที่มีแคลเซียมฟอสเฟต
เป็นส่วนประกอบของพื้นผิว และน�ำมาปลูกถ่ายลงในกระดูกขา
กรรไกรล่างของสุนขั บีเกิล พบว่าสามารถเกิดการสร้างเนือ้ เยือ่ ทีม่ ี
ลักษณะคล้ายเอ็นยึดปริทันต์ที่ประกอบไปด้วยหลอดเลือดใหม่
เนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายเคลือบรากฟันบนผิวรากเทียม และ
กระดูกรอบรากเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ โดยเอ็นยึดปริทันต์ที่
สร้างขึน้ นีม้ ลี กั ษณะการเรียงตัวตัง้ ฉากยึดเกาะกับผิวรากเทียมและ
กระดูกขากรรไกร การทดลองนีแ้ สดงให้เห็นถึงคุณสมบัตทิ เี่ หมาะ
สมของ PDLSCs ในการน�ำมาใช้ในการสร้างเนือ้ เยือ่ อวัยวะปริทนั ต์

ใหม่อย่างเห็นได้ชดั หากได้รบั การกระตุน้ จากองค์ประกอบของมา
ตริกซ์นอกเซลล์ที่เหมาะสมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตัวแผ่นเซลล์เอง
(cell-driven biomatrices)
อย่างไรก็ดี การน�ำ PDLSCs ใช้ในผูป้ ว่ ยจริงนัน้ ยังมีการ
ศึกษาค่อนข้างจ�ำกัด อาจเนือ่ งมาจากการจะได้มาซึง่ PDLSCs นัน้
จ�ำเป็นต้องท�ำการถอนฟันผูป้ ว่ ยเพือ่ สกัดเนือ้ เยือ่ เอ็นยึดปริทนั ต์ออก
มาจากผิวรากฟัน ซึง่ ฟันทีจ่ ะถูกถอนออกมานัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นฟัน
คุดหรือฟันทีจ่ ำ� เป็นต้องถูกถอนเนือ่ งมาจากสาเหตุอนื่ ทีไ่ ม่ใช่สาเหตุ
จากโรคปริทนั ต์ ซึง่ อาจจะหาได้ยากในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคปริทนั ต์อกั เสบ
ทีต่ อ้ งการใช้เซลล์ของตนเอง การมองหาเซลล์ตน้ ก�ำเนิดภายในช่อง
ปากจากแหล่งอืน่ จึงยังเป็นสิง่ จ�ำเป็น
เซลล์ต้นก�ำเนิดที่ได้จากเหงือก (gingival stem cell;
GSCs/ gingival tissue-derived MSCs; GMSCs) เป็นอีกแหล่ง
ของเซลล์ต้นก�ำเนิดเต็มวัย (adult stem cells) ที่น่าสนใจและ
เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องด้วยคุณสมบัติของเหงือกที่มี
การเจริญเติบโตแบ่งตัวในอัตราทีร่ วดเร็ว เมือ่ เกิดแผลขึน้ สามารถ
หายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดเป็นลักษณะของแผลเป็น (scarless
wound healing) ซึ่งคล้ายคลึงกับการหายของเนื้อเยื่อเอ็มบริโอ
ท� ำ ให้ เ หงื อ กเป็ น เนื้ อ เยื่ อ ที่ โ ดดเด่ น ในแง่ ข องคุ ณ ลั ก ษณะการ
แสดงออกที่คล้ายคลึงกับลักษณะการแสดงออกของเซลล์จากตัว
อ่อน (fetal-like phenotype) นอกจากนีย้ งั เนือ้ เยือ่ เหงือกยังเป็น
เนื้อเยื่อที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น สามารถได้มาจากชิ้นส่วนของเหงือก
ที่เหลือและถูกทิ้งจากการท�ำการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความยาวของตัว
ฟัน (surgical crown lengthening procedure) เป็นต้น20,25,26
ซึง่ ถูกน�ำมาใช้ในการทดลองได้งา่ ยกว่า PDLSCs โดยในเวลาต่อมา
ได้มีผู้ท�ำการตรวจสอบคุณสมบัติของ GMSCs ในการเป็น MSCs
เปรียบเทียบกับ PDLSCs เพื่อหวังผลในการน�ำมาใช้ในงาน
วิศวกรรมเนื้อเยื่อปริทันต์ทดแทนการใช้ PDLSCs27-29 ซึ่งผลการ
ทดลองส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกันคือ GMSCs มีความสามารถ
ในการสร้างโคลนใหม่ที่เร็วกว่า PDLSCs แต่เจริญพัฒนาไปเป็น
เซลล์ในสายสกุลของเซลล์สร้างกระดูกได้ไม่ดีเท่า PDLSCs ซึ่ง
ท�ำให้ความน่าสนใจในการน�ำ GMSCs มาใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อ
อวัยวะปริทันต์ขึ้นมาใหม่นั้นลดน้อยลงไป แต่ทั้งนี้งานวิจัยที่ผ่าน
มามีความแตกต่างกันในแง่ของแหล่งที่มาของเหงือกที่น�ำมาสกัด
แยก GMSCs เพื่อน�ำมาใช้ในการทดลอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
เนือ้ เยือ่ เหงือกแต่ละต�ำแหน่งในช่องปากนัน้ มีความแตกต่างกันใน
การท�ำหน้าที่ (function) รูปแบบการแสดงออก (phenotype)
และรูปแบบของพันธุกรรม (genotype) การศึกษาคุณลักษณะ
ของ GMSCs ยังคงต้องการวิจัยทดลองเพิ่มเติมต่อไป เพื่อใน
อนาคต GMSCs อาจถูกน�ำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์
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อักเสบได้เป็นผลส�ำเร็จ
อย่างไรก็ตาม การน�ำเซลล์มาใช้ในงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่
นัน้ มีขอ้ จ�ำกัดและข้อควรระวังหลายประการ อาทิเช่น ความหลาก
หลายของกลุ่มเซลล์ย่อยในเซลล์ต้นก�ำเนิดที่คัดแยกออกมา หรือ
การมีลักษณะ heterogeneity ท�ำให้เซลล์ต้นก�ำเนิดที่ถึงแม้จะ
ท� ำ การคั ด เลื อกออกมาแล้ว นั้น อาจจะมีความสามารถในการ
เจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์เป้าหมายที่แตกต่างกันหรือไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน การคิดค้นโมเลกุลคัดแยก MSCs หรือวิธกี ารคัด
แยก MSCs ทีม่ คี วามจ�ำเพาะกว่าทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ยังคงเป็นที่
ต้องการในหมู่นักวิจัย และถึงแม้ MSCs จะมีคุณสมบัติพิเศษใน
การไม่กระตุ้นการเกิดภาวะต่อต้านทางภูมิคุ้มกัน อันเนื่องมาจาก
การที่ MSCs ไม่มกี ารแสดงออกของ HLA class II นัน้ ก็ตาม การน�ำ
MSCs มาใช้ในลักษณะของการปลูกถ่ายเซลล์จากผูอ้ นื่ (allogenic
transplantation) ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันถึงความ
ปลอดภัยในการน�ำมาใช้จริงในผู้ป่วย การศึกษาในเรื่องนี้ยังคง
ด�ำเนินต่อไปเพื่อผลักดันให้เกิดการน�ำ MSCs มาใช้จริงในผู้ป่วย
2. โมเลกุลส่งสัญญาณที่จ�ำเป็นต่อการกระตุ้นการเจริญของ
อวัยวะปริทันต์
โมเลกุลส่งสัญญาณมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยส่งผ่าน

ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อกระบวนการท�ำงานของเซลล์ โดยส่งผ่านทางตัว
รับสัญญาณบนผิวเซลล์ (surface receptor) ซึ่งมีความจ�ำเพาะ
เจาะจงในการส่งผ่านข้อมูลที่มาในรูปแบบของโมเลกุลนั้น ๆ และ
มีผลไปกระตุ้นการท�ำงานภายในเซลล์แต่ละชนิด ส่งผลให้เซลล์มี
การตอบสนองต่อสัญญาณนั้น ๆ ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
กระตุน้ การเคลือ่ นทีข่ องเซลล์ (cell migration) การเปลีย่ นแปลง
รูปร่างของเซลล์ หรือ การกระตุ้นการสร้างมาตริกซ์นอกเซลล์
เป็นต้น นอกจากนี้ โมเลกุลส่งสัญญาณทีม่ ผี ลไปกระตุน้ เซลล์หนึง่ ๆ
แล้วยังสามารถมีผลไปกระตุน้ เซลล์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง
ไปได้ ท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างเซลล์เกิดขึน้ หรือทีเ่ รียกว่า cell-cell
interaction ซึง่ ปรากฏการณ์นม้ี คี วามส�ำคัญยิง่ ต่อการเจริญพัฒนา
ของเซลล์
จากการรวบรวมการศึกษาของ Bartold และคณะ ใน
2
ปี 2000 ได้ท�ำการจ�ำแนกโมเลกุลที่จ�ำเป็นต่อการสร้างอวัยวะ
ปริทันต์ขึ้นใหม่ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยกระตุ้น
การเจริญเติบโตพอลิเพปไทด์ (polypeptide growth factors)
2) โปรตีนที่ช่วยในการยึดเกาะ (adhesion proteins) และ 3)
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้าง (structural components) ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อธิบายโมเลกุลส่งสัญญาณที่จ�ำเป็นต่อกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของอวัยวะปริทันต์ (ดัดแปลงจาก Bartold และคณะ ปี 20002)
Table 1 Signaling molecules associated in the process of periodontal tissue regeneration (Modified from จาก Bartold et al. 20002)

Polypeptide growth factors

Adhesion molecules
Structural proteins

Fibroblast growth factor-1, 2
Insulin-like growth factor-I, II
Bone morphogenic proteins
Epidermal growth factor
Platelet-derived growth factor
Fibronectin, laminin, osteopontin, bone sialoprotein, collagens, cementum attachment
protein
Type I, III, V, XII and XIV collagens, proteoglycan, hyarulonan, osteocalcin, non-collagenous
proteins, tenascin, osteonectin, dentin/enamel matrix protein

ในงานวิศวกรรมเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์นนั้ ได้มคี วามพยายาม
ในการใช้โมเลกุลส่งสัญญาณมาช่วยในการกระตุน้ การเจริญพัฒนา
ของเซลล์ต้นก�ำเนิดที่ปลูกถ่ายลงในความวิการที่เกิดขึ้นหลาก
หลายวิธีการ โดยหลักการส�ำคัญนั้นต้องค�ำนึงถึงการเลือกชนิด
โมเลกุลส่งสัญญาณให้เหมาะกับเซลล์ต้นก�ำเนิดที่น�ำมาใช้แต่ละ
ชนิด ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้โมเลกุลส่งสัญญาณนั้นสามารถ
ท�ำหน้าที่กระตุ้นแต่ละขั้นตอนการเจริญพัฒนาของเซลล์ได้ถูก
จังหวะ และการกระตุ้นนี้ควรที่จะสามารถคงอยู่ได้นานพอที่จะ
เอื้ อ ให้ เซลล์ พั ฒ นาไปจนสุ ด ขั้ น ตอนที่ ค วรจะเป็ น ได้ มี ผู ้ วิ จั ย

พยายามจัดระเบียบการท�ำหน้าที่ของโมเลกุลส่งสัญญาณอ้างอิง
ตามหลักการดังกล่าว โดยออกแบบโครงร่างสามมิตทิ มี่ โี ครงสร้าง
ซึง่ ประกอบด้วยวัสดุทแี่ ตกต่างกัน 3 ส่วน (compartmentalized
triphasic scaffold) โดยแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างที่ขนาดรู
พรุนของวัสดุที่ท�ำหน้าที่ดึงดูดการยึดเกาะของเซลล์กระดูก เซลล์
เอ็นยึดปริทนั ต์ และเซลล์เคลือบรากฟัน ซึง่ จะไวต่อพืน้ ผิวสัมผัสที่
แตกต่างกัน ให้มาสามารถยึดอยู่อาศัยและเจริญเติบโตได้ และใน
ขณะเดียวกันก็ทำ� การควบคุมการเจริญในขัน้ ต่อไปด้วยการใส่สาร
เร่งการเจริญเติบโตที่ต่างกันไปในแต่ละส่วน อาทิเช่น ส่วนที่จะ
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เป็นทีเ่ จริญของเซลล์กระดูก จะมีการใส่โบนมอร์ฟอเจนิคโปรตีน-2
(bone morphogenic proein-2; BMP-2) ลงไป ส่วนที่มีการ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของเอ็นยึดปริทันต์จะมีการบรรจุสารเร่ง
การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue
growth factor; CTGF) และส่วนที่ต้องการให้มีการพัฒนาของ
เคลือบรากฟันจะได้รบั การกระตุน้ ด้วยอะมีโลเจนิน (amelogenin)
ซึ่งภายหลังการปลูกถ่ายโครงร่างพร้อมกับเซลล์ต้นก�ำเนิดโพรง
ประสาทฟันลงในชั้นใต้ผิวหนังสัตว์ทดลอง พบว่ามีการสร้าง
เนื้อเยื่อที่มีการสะสมของแร่ธาตุ (mineralized tissue) ขึ้นมาใน
ส่วนที่เป็นโครงร่างส�ำหรับกระดูกและเคลือบรากฟัน และมีการ
สร้างเส้นใยคอลลาเจนทีม่ กี ารเรียงตัวคล้าย Sharpey’s fibers ขึน้
ในส่วนทีเ่ ป็นโครงร่างส�ำหรับเอ็นยึดปริทนั ต์30 นับว่าเป็นแนวคิดที่
น่าสนใจอย่างยิง่ ในการออกแบบโครงร่างและการควบคุมโมเลกุล
ส่งสัญญาณเพือ่ กระตุน้ การเจริญของอวัยวะปริทนั ต์ และควรมีการ
พัฒนารูปร่างวัสดุให้มีรูปร่างและขนาดที่สามารถแนบเข้ากับผิว
รากฟันและใส่ลงในความวิการรอบรากฟันทีม่ ขี นาดค่อนข้างเล็กได้
ความยากในการปรุงแต่งโมเลกุลส่งสัญญาณให้เหมาะ
สมต่อแต่ละสภาวะการเจริญพัฒนาของเซลล์ คือ ความรู้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในการท�ำหน้าที่ของโมเลกุลส่งสัญญาณแต่ละ
ชนิด ซึ่งมักจะมีหน้าที่หลากหลายในการกระตุ้นเซลล์ในเนื้อเยื่อ
ปริทนั ต์บางชนิด แต่กอ็ าจจะมีหน้าทีท่ จี่ ำ� กัดในเซลล์อกี ชนิดหนึง่ 31-33
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เซลล์ในเนื้อเยื่อแต่ละชนิดมีการตอบ
สนองต่อโมเลกุลส่งสัญญาณชนิดเดียวกันได้แตกต่างกัน นอกจาก
นี้ ส ภาพขององค์ ป ระกอบในมาตริ ก ซ์ ยั ง มี ค วามส� ำ คั ญ ในการ
ก�ำหนดหน้าทีข่ องโมเลกุลส่งสัญญาณนัน้ ๆ ด้วย2 ดังนัน้ การศึกษา
ค้นคว้าในเรื่องของกระบวนการท�ำงานของโมเลกุลส่งสัญญาณที่
เกีย่ วข้องกับการสร้างอวัยวะปริทนั ต์นนั้ ยังคงเป็นทีน่ า่ ศึกษาเพิม่
เติมต่อไปอีกในอนาคต
3. โครงร่างที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของเซลล์ปริทันต์
ส่วนประกอบของงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่มีบทบาทใน
การควบคุมระบบการวางโครงสร้างของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดคือ
โครงร่าง (scaffold) ซึ่งจะต้องได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการ
เจริญเติบโตของเซลล์ทจี่ ำ� เป็นต่อการสร้างเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์ขนึ้ ใหม่
ได้อย่างถูกลักษณะและล�ำดับขั้นของการเจริญพัฒนาของเซลล์
การออกแบบโครงร่างมีบทบาทส�ำคัญมากต่อกระบวนการสร้าง
และปรับเปลีย่ นรูปร่างของมาตริกซ์นอกเซลล์ในเอ็นยึดปริทนั ต์ ในปี
2017 de Jong และคณะ8 ได้เสนอแนวคิดว่า การที่จะท�ำให้เกิด
การสร้างใหม่ของเอ็นยึดปริทนั ต์นนั้ ควรวางระบบในกระบวนการ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อที่เอื้อให้เกิดการสร้างเส้นใยขึ้นมาจากตัวเซลล์
เอง มากกว่าที่จะประดิษฐ์เป็นโครงร่างลอกเลียนแบบเอ็นยึด

ปริทันต์ส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำมาปลูกถ่ายลงในรอยโรค โดยควรท�ำให้
เกิดสภาวะลอกเลียนแบบธรรมชาติทเี่ ซลล์และเส้นใยทีถ่ กู สร้างขึน้
ใหม่นี้จะสามารถใช้คุณลักษณะของการหมุนเวียนตามธรรมชาติ
(natural turnover) ของเส้นใยคอลลาเจนเอ็นยึดปริทนั ต์ กระดูก
เบ้าฟัน และเคลือบรากฟันได้ตามปรกติ ซึ่งลักษณะนี้จะท�ำให้เอ็น
ยึดปริทันต์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นั้นมีความแข็งแรงคงสภาพได้นาน
การสร้างมาตริกซ์ชีวภาพ (biomatrix) ขึ้นภายในโครง
ร่างทีม่ คี วามเสมือนจริงทัง้ ในแง่คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมี
จะมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ
เซลล์ต้นก�ำเนิด โดยสภาวะที่เหมาะสมนี้จะเอื้อต่อการรู้จ�ำของ
เซลล์ (cell recognition) ช่วยดึงดูดเซลล์ให้มายึดเกาะ (anchoring)
การแผ่ขยายของเซลล์บนพื้นผิว (spreading) ควบคุมการแบ่งตัว
ทดแทนตัวเอง (self-renewal) และ ช่วยควบคุมการเจริญพัฒนา
ไปเป็นเซลล์เป้าหมาย (differentiation) ที่เหมาะสมได้34,35 โดย
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาองค์ความรูใ้ นเรือ่ งของการออกแบบมาตริกซ์
ชีวภาพอย่างแพร่หลาย เช่น การพัฒนาองค์ประกอบและโครงสร้าง
เพือ่ ลอกเลียนแบบมาตริกซ์ชวี ภาพ (composition/ structuralmimicking biomatrices) การใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดเป็นตัวขับ
เคลือ่ นการสร้างมาตริกซ์ชวี ภาพ (cell-driven biomatrices) การ
กระตุ้นการท�ำงานของเซลล์ในมาตริกซ์ชีวภาพด้วยแรงเชิงกล
(mechanically stimulated biomatrices) และ การสร้างมา
ตริกซ์ชีวภาพที่สามารถปล่อยปัจจัยกระตุ้นทางชีวภาพออกมาได้
(biofactor-delivering biomatrices) เป็นต้น36
การคิดค้นโครงร่างที่เหมาะสมต่อการสร้างใหม่ของ
อวัยวะปริทันต์นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของศาสตร์หลายแขนง
โดยเฉพาะสาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี คอมพิ ว เตอร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาองค์ประกอบของโครงร่าง เช่น การ
พัฒนาตัวน�ำส่งปัจจัยการกระตุ้นการเจริญเติบโตในรูปของนาโน
พาร์ติเคิล (nanoparticle) ซึ่งก�ำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน และ
การขึ้นรูปโครงร่าง ซึ่งมีการน�ำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ
(3D printing technology) ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การออกแบบ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างพืน้ ผิวโครงร่าง
ที่มีขนาดพอเหมาะกับโครงสร้างเนื้อเยื่อที่เราต้องการได้

บทสรุป
การสร้างเนือ้ เยือ่ ใหม่ของอวัยวะปริทนั ต์ทดแทนอวัยวะ
ที่สูญเสียไป ในปัจจุบันถูกจัดว่าเป็นเป้าหมายหลักในการให้การ
รักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบ การน�ำวิทยาการวิศกรรมเนือ้ เยือ่ มาช่วย
ในการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์ขึ้นใหม่ได้กลายเป็นความหวัง
ใหม่ในวงการปริทันต์ ความรู้และวิทยาการในศาสตร์วิศวกรรม
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เนือ้ เยือ่ ยังคงอยูใ่ นช่วงของการพัฒนาความรูแ้ ละวิธกี ารเพือ่ ให้ได้
มาซึ่งผลส�ำเร็จในการรักษา ซึ่งต้องตั้งอยู่บนหลักการของความ
สมดุลระหว่างปัจจัยสามประการ ได้แก่ 1) การมีเซลล์ต้นก�ำเนิด
ที่มีความสามารถในการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์สร้างอวัยวะ
ปริทันต์ ซึ่งประกอบด้วย เซลล์สร้างกระดูก เซลล์สร้างเคลือบ
รากฟัน และเซลล์สร้างเส้นใย โดยต้องมีจ�ำนวนมากเพียงพอที่จะ
เอื้อให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่สมบูรณ์ 2) การมีโมเลกุลส่ง
สัญญาณทีพ่ อเหมาะทัง้ ในแง่ของการท�ำงาน และช่วงเวลาทีเ่ หมาะ
สมในการกระตุ้นการเจริญพัฒนาของเซลล์ และท้ายที่สุด 3) การ
มีโครงร่างทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้เซลล์มายึดเกาะ และส่งเสริมให้โมเลกุลส่ง
สัญญาณสามารถสือ่ สารกับเซลล์ตน้ ก�ำเนิดและเซลล์ประจ�ำถิน่ ใน
บริเวณนั้นได้อย่างเหมาะสมผ่านโครงสร้างมาตริกซ์นอกเซลล์ได้
อย่างราบรื่น หากสามารถควบคุมความสมดุลของปัจจัยทั้งสาม
อย่างนี้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงในปริมาณ
ทีเ่ พียงพอ จะน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จในการรักษาโรคปริทนั ต์อกั เสบ
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถคาดหวังผลการรักษาได้ดีขึ้น
กว่าในปัจจุบนั ซึง่ การจะน�ำเทคโนโลยีวศิ วกรรมเนือ้ เยือ่ มาใช้จริง
ในผู้ป่วยนั้นนอกจากจะต้องผนวกองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
แต่ละส่วนเพื่อจัดองค์ประกอบของปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อการสร้าง
เนื้อเยื่อใหม่ท้ังสามประการดังที่กล่าวไปข้างต้นให้ลงตัวแล้ว ยัง
ต้องมีการทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่จะน�ำมาใช้ในปฏิกรณ์
ชีวภาพ (bioreactor) เพื่อจ�ำลองลักษณะการท�ำงานของทุก ๆ
ปัจจัยให้เสมือนอยูใ่ นร่างกายมนุษย์ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีส้ ามารถท�ำได้
จากในห้องทดลอง อีกทัง้ ควรจะต้องมีการทดลองในสัตว์เล็กและ
สัตว์ใหญ่ทยี่ งั คงมีไม่มากนักปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศไทย แต่
มีความจ�ำเป็นเพื่อน�ำมาใช้ในการทดสอบความปลอดภัยของวิธี
การรักษาก่อนน�ำมาใช้ในผู้ป่วย และในท้ายที่สุดก่อนน�ำมาใช้จริง
จะต้องมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะศูนย์การผลิตเซลล์
(cell processing center) ให้มรี ะดับความปลอดภัยขัน้ สูงเพือ่ ใช้
ในการผลิตชิ้นงานที่อาจจะมีการฝังตัวเซลล์ลงไปในโครงร่างร่วม
กับใส่สารกระตุน้ การเจริญเติบโตในรูปแบบต่างๆ ซึง่ จะต้องมีการ
ควบคุมระดับความปลอดภัย ให้ปราศจากการปนเปื้อน ตามข้อ
ก�ำหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและยา
(Good Manufacturing Practice: GMP) ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อ
กําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิต
ปฏิบัติตาม และทําให้สามารถผลิตอาหาร หรือในที่นี้คือชิ้นงาน
ส่วนประกอบของงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อได้อย่างปลอดภัย การน�ำ
ศาสตร์วิศวกรรมเนื้อเยื่อมาใช้จริงในผู้ป่วยโรคปริทันต์ยังคงต้อง
อาศัยระยะเวลาในการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับหลักการทางชีวภาพอันซับซ้อนในร่างกายมนุษย์ ต้องมีความ

ปลอดภัยได้มาตรฐาน และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ว่ ย เพือ่
ในท้ายทีส่ ดุ ผูป้ ว่ ยจะสามารถเก็บฟันทีม่ สี ขุ ภาวะทีด่ ไี ว้ในช่องปาก
ให้ได้นานที่สุด
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รายงานผู้ป่วย

การพัฒนาอุปกรณ์ดามจมูก “นาโซฟอร์ม” เพือ่ ปรับปรุงผลลัพธ์การผ่าตัดแก้ไขปากและจมูก
ปฐมภูมิในผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวแบบสมบูรณ์: รายงานผู้ป่วย
The Development of Nasal Stents “Nasoform” to Improve the Surgical Outcomes
of Primary Cleft lip-nose Correction in A Patient with Unilateral Complete
Cleft Lip and Palate: A Case Report
พนารัตน์ ขอดแก้ว1, กฤษณ์ ขวัญเงิน2
Panarat Kodkeaw1, Krit Khwanngern2
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บทคัดย่อ
รายงานฉบับนี้น�ำเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ดามจมูก “นาโซฟอร์ม” เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกปฐมภูมิ
การออกแบบอุปกรณ์ที่น�ำมาสู่การใช้งานที่ประสบความส�ำเร็จเป็นผลจากการบูรณาการความรู้ระหว่างแพทย์และผู้ปกครอง กรณีศึกษา
นี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้นาโซฟอร์มในผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวแบบสมบูรณ์ ความสมมาตรของจมูกถูก
รักษาไว้ในระหว่างกระบวนการหายของแผลและในระหว่างเจริญเติบโต รูจมูกทีต่ บี ถูกขยายและจัดรูปทรงให้มลี กั ษณะใกล้เคียงธรรมชาติ
ค�ำส�ำคัญ: อุปกรณ์ดามจมูก, นาโซฟอร์ม, จมูกล้ม, ปากแหว่ง

Abstract

This report presents the development of nasal stent “Nasoform” to improve the surgical outcomes of
primary cleft lip-nose correction. The design of appliances that leads to the successful usage was a result of knowledge
integration among the physician and the parent. This case demonstrates the benefit of using Nasoform in a patient
with unilateral complete cleft lip and palate. The symmetry of nose was maintained during the healing process
and during growth. The collapsed nostril was dilated and shaped to the natural form.
Keywords: Nasal stent, Nasoform, Collapsed nose, Cleft lip
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บทนำ�
ความพยายามในการแก้ไขผู้ป่วยภาวะปากแหว่งให้มี
ใบหน้าเหมือนคนปกติทวั่ ไปให้ได้เร็วทีส่ ดุ เป็นสิง่ ทีท่ มี สหวิทยาการ
พยายามท�ำมาโดยตลอดเพราะกังวลถึงปัญหาจิตสังคม (psychosocial
problems) ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้1 ภาพใบหน้าทีม่ คี วามผิดปกติสามารถ
ชักน�ำให้ผพู้ บเห็นเกิดความรูส้ กึ เชิงลบด้านความเป็นมิตร การเป็น
ทีช่ นื่ ชอบ การเลือกคบเป็นเพือ่ น สติปญ
ั ญา และรูปลักษณ์ ซึง่ เพศ
2
หญิงได้รบั ผลกระทบมากกว่าเพศชาย ส�ำหรับความรูส้ กึ ต่อตนเอง
ผูป้ ว่ ยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่วยั รุน่ ร้อยละ 91.67 รูส้ กึ พึงพอใจ
ในความสามารถของตน แต่มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่รู้สึกพึง
พอใจต่อใบหน้าของตน3
จมูกเป็นอวัยวะที่อยู่กลางใบหน้า เมื่อมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นจึงมองเห็นได้ง่าย ส�ำหรับผู้ป่วยภาวะปากแหว่งข้างเดียว
การแก้ไขโครงสร้างจมูกพร้อมกันกับแก้ไขปากแหว่งตั้งแต่การ
ผ่าตัดแก้ไขครัง้ แรกเมือ่ อายุ 4-6 เดือน ช่วยให้จมูกมีความสมมาตร
ขึน้ 4 แต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยให้รอดพ้นจากการแก้ไขจมูกซ�ำ้
เมื่อโตขึ้น4,5 โดยลักษณะความผิดปกติของจมูกที่ผู้ปกครองรู้สึก
กังวลเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย คือ จมูกไม่อยู่ตรงกลางใบหน้า
จมูกมีความสูงไม่สมั พันธ์กบั ฐาน จมูกมีสองปลาย ปีกจมูกกว้างไม่
เท่ากัน รูจมูกมีความสูงต่างกัน แกนกลางจมูก (columella) ไม่
ขนานไปกับแนวกลางใบหน้า ฐานปีกจมูกไม่อยู่ระดับเดียวกัน รู
จมูกมีความกว้างต่างกัน แนวตามยาวของรูจมูกท�ำมุมกับแกน
กลางจมูกต่างกัน และรูจมูกมีรูปทรงต่างกัน6
จมูกล้มหลังการผ่าตัดแก้ไขเกิดจากแผลผ่าตัดหดตัวและ
กระดูกอ่อนปีกจมูกคืนตัวกลับสู่ภาพก่อนผ่าตัด การจัดการกับ
ปัญหานีส้ ามารถท�ำได้หลายวิธี อาทิ ดัดขึน้ รูปจมูกก่อนผ่าตัด แก้ไข
จมูกข้างทีเ่ ป็นปากแหว่งให้สงู และแคบกว่าปกติเพือ่ ชดเชยการหด
ตัวทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลัง เย็บตรึงโครงสร้างจมูกไว้กบั เนือ้ เยือ่ ข้างเคียง
ให้แน่นหนาและคงอยู่นานที่สุด และใช้อุปกรณ์ค�้ำยันโครงสร้าง
จมูก7,8 เพือ่ ให้ได้จมูกทีส่ มมาตรทีส่ ดุ จ�ำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน
ประกอบด้วยการดัดขึน้ รูปจมูกก่อนผ่าตัด การแก้ไขจมูกข้างทีเ่ ป็น
ปากแหว่งให้สงู กว่าข้างปกติรอ้ ยละ 20 และการใช้อปุ กรณ์ดามจมูก
ที่ปรับเพิ่มความสูงในด้านที่เป็นปากแหว่งเป็นระยะ9
การใช้อุปกรณ์ดามจมูกมีวัตถุประสงค์เพื่อค�้ำยันหรือ
ดามโครงสร้างจมูกให้มรี ปู ทรงตามทีไ่ ด้ผา่ ตัดแก้ไขไว้ การใช้ในช่วง
6 เดือนแรกมีเป้าหมายเพือ่ ป้องกันการผิดรูปจากกระบวนการหาย
ของแผล การใช้ในช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตเป็นการหวังผลระยะ
ยาวจากการก�ำหนดทิศทางการเจริญของจมูก10 โดยมีผู้ปกครอง

เป็นบุคคลส�ำคัญที่ควบคุมการใช้อุปกรณ์ดามจมูกในผู้ป่วยเด็กให้
ประสบความส�ำเร็จ9-12
ก่อนตัดสินใจใช้อปุ กรณ์ดามจมูกพึงระลึกไว้เสมอว่า การ
ใช้อปุ กรณ์ดามจมูกสามารถช่วยคงสภาพผลการผ่าตัดทีด่ ไี ม่ให้แย่
ลงได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนผลการผ่าตัดที่แย่ให้กลับมาดีได้ และ
จมูกจะมีรปู ทรงสวยงามอย่างชัดเจนเมือ่ ใช้อปุ กรณ์อย่างต่อเนือ่ งนาน
6 เดือน11 อีกทั้งความนิยมใช้อุปกรณ์ดามจมูกในกลุ่มศัลยแพทย์
เป็นผลจากการบอกต่อด้วยภาพความส�ำเร็จทีน่ ำ� เสนอออกมาเรือ่ ย ๆ13
อุปกรณ์ดามจมูกทีน่ ยิ มใช้อย่างแพร่หลายมานานท�ำจาก
วัสดุซลิ โิ คนลักษณะเป็นท่อคูส่ ำ� หรับสอดเข้าไปในรูจมูกทัง้ สองข้าง
เมือ่ ใส่เข้าไปจนสุดแล้วส่วนปลายของอุปกรณ์จะอยูใ่ นโพรงจมูก5,8-11,14
โดยอาจมีส่วนเพิ่มเติมเป็นแถบข้างเพื่อติดเทปไว้กับแก้ม15 หรือ
เป็นแถบกลางเพื่อติดเทปไว้กับจมูกและริมฝีปาก16 นอกจากนี้ยัง
มีการดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ เช่น ท่ออะคริลิก17 ท่อช่วย
หายใจทางจมูก (nasal prongs)18 และ ท่อทางเดินหายใจใส่ทางจมูก
(nasopharyngeal airway tubes)19 ส�ำหรับกรณีที่ต้องการใช้
อุปกรณ์ทพี่ อดีกบั โครงสร้างจมูกก็ทำ� เป็นอุปกรณ์เฉพาะบุคคล12,20
“นาโซฟอร์ม” เป็นอุปกรณ์ดามจมูกที่ออกแบบและ
ประดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ จัดการกับสถานการณ์ปญ
ั หาการเกิดจมูกล้มในผู้
ป่วยภาวะปากแหว่งที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก ณ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยทันตแพทย์น�ำองค์ความรู้
ด้านทันกรรมประดิษฐ์มาผสมผสานกับองค์ความรูด้ ้านศัลยกรรม
ตกแต่ง เมื่อเสริมด้วยแนวคิดของผู้ปกครองก็ก่อก�ำเนิดเป็น
อุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่สามารถจัดการกับภาวะจมูกล้มได้จริง21
รายงานนีน้ ำ� เสนอกระบวนการคิดออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์ดามจมูกจนกระทัง่ ได้เป็นนาโซฟอร์มอุปกรณ์ปรับรูปจมูก
พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์การใช้ครั้งแรกในผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่ข้างซ้ายแบบสมบูรณ์ที่ได้ติดตามการรักษาตั้งแต่ก่อน
ผ่าตัดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน

รายงานผู้ป่วย

ผูป้ ว่ ยทารกเพศชาย อายุ 8 เดือน เป็นปากแหว่งเพดาน
โหว่ข้างซ้ายแบบสมบูรณ์ ถูกส่งตัวมาที่คลินิกภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ์เพื่อท�ำอุปกรณ์ดามจมูกส�ำหรับใช้ในห้องผ่าตัดภายหลัง
การผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกปฐมภูมิ การใส่อปุ กรณ์ปรับแต่ง
รูปร่างเหงือกและจมูก และการคาดริมฝีปากด้วยเทป ท�ำให้จมูก
เป็นรูปโดมและรอยแยกเคลื่อนมาชิดกัน (รูปที่ 1A)
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อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 1
กระบวนการคิดและออกแบบอุปกรณ์ดามจมูกแบบที่
1 คือ ท�ำอุปกรณ์จากวัสดุเรซินอะคริลกิ โดยใช้แบบหล่อของผูป้ ว่ ย
เอง จึงพิมพ์จมูกด้วยวัสดุไฮโดรคอลอย์ชนิดผันกลับไม่ได้และท�ำ
แบบหล่อด้วยปลาสเตอร์หิน (รูปที่ 1B) แต่เนื่องจากรูจมูกของผู้
ป่วยมีรปู ร่างแตกต่างจากรูจมูกปกติมากจึงตัดสินใจเลือกแบบหล่อ
จมูกปกติที่มีขนาดใกล้เคียงมาใช้แทน และเพื่อให้สามารถเตรียม
อุปกรณ์ได้หลายชิน้ จึงท�ำแบบหล่อท�ำงานโดยจ�ำลองจากแบบหล่อ
จมูกต้นแบบ
ท�ำอุปกรณ์ดามจมูกจากเรซินอะคริลิกใสชนิดบ่มเอง
(Orthocryl® chemically activated clear acrylic resin;
Dentaurum GmbH & Co.KG, Germany) น�ำมาขึ้นรูปเป็น
อุปกรณ์ดว้ ยวิธกี ารโรยผงพอลิเมอร์สลับกับหยดมอนอเมอร์ลงไป
ในรูจมูกจนเต็มและคลุมส่วนแกนกลางจมูก บ่มวัสดุในหม้ออัด
ความดันจนกระทั่งก่อตัวสมบูรณ์ เมื่อน�ำชิ้นงานออกมาจากแบบ
หล่อได้แล้วจึงท�ำการแต่งรูปร่างภายนอกท�ำรูหายใจและขัดผิวให้
เรียบมันไม่มสี ว่ นแหลมคม จากนัน้ น�ำไปท�ำความสะอาดและท�ำให้
ไร้เชื้อด้วยการอบแก๊สเอธิลีนออกไซด์
ในห้องผ่าตัดศัลยแพทย์เลือกใช้อุปกรณ์ที่ท�ำจากแบบ
หล่อท�ำงานทีข่ ยายรูจมูกให้ใหญ่ขนึ้ ร้อยละ 20 และเลือกใช้การยึด
ติดผ่านไหมเย็บแผลที่ผูกไว้กับแกนกลางอุปกรณ์โดยปิดทับด้วย
เทปที่บริเวณแก้ม (รูปที่ 1C) ผลลัพธ์ คือ อุปกรณ์หลุดทันทีที่ผู้
ป่วยฟื้นจากอาการสลบ ผู้ป่วยจึงไม่ได้รับประโยชน์จากอุปกรณ์
ดามจมูกแบบที่ 1

อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 2
การท�ำอุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 2 เริ่มต้นในสัปดาห์ที่ 2
หลังการผ่าตัด แม้ว่าเมื่อมองจากมุมหน้าตรงจะเห็นว่าจมูกมี
ลักษณะปกติ แต่เมื่อมองจากมุมใต้คางกลับพบสัญญาณการล้ม
ของจมูก ดังนี้ แกนกลางจมูกเอียงไปทางซ้าย รูจมูกซ้ายมีรูปร่าง
แบนมีการห้อยย้อยของผนังด้านในและผิวเหนือรูจมูกมีรอยพับ
(รูปที่ 2A)
การท�ำอุปกรณ์ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน คือ ใช้แบบ
หล่อจมูกผู้ป่วยที่ได้ท�ำการปรับแต่งรูปทรงจมูกข้างที่เป็นปาก
แหว่งให้มีลักษณะตามข้างปกติ และใช้ลวดเหล็กไร้สนิมชนิดแข็ง
(K.C. Smith & Co., UK) เป็นตัวเชือ่ มยึดส่วนทีส่ อดเข้าไปในรูจมูก
ทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน (รูปที่ 2B) เมื่อใส่อุปกรณ์ดามจมูกแบบ
ที่ 2 ให้ผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 3 หลังการผ่าตัด (รูปที่ 2C) ก็พบว่า
อุปกรณ์ประสบความส�ำเร็จสามารถคงอยู่ในรูจมูกได้โดยไม่ต้อง
พึง่ พาการยึดด้วยเทป เมือ่ ผูป้ กครองใส่อปุ กรณ์ให้ผปู้ ว่ ยได้แล้วจึง
แนะน�ำวิธีใช้และนัดติดตามผลในสัปดาห์ถัดไป

รูปที่ 2

A) ลักษณะของจมูกหลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ B) รอยพิมพ์ ชิ้นหล่อ และ
อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 2 C) เริ่มใช้อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 2 หลัง
ผ่าตัด 3 สัปดาห์
Figure 2 A) The appearance of the nose after two weeks of surgery.
B) The impression, the cast ,and the second design of the
nasal stent. C) Start using the second design of the nasal
stent after three weeks of surgery

รูปที่ 1

A) ลักษณะของจมูกและปากขณะใส่อุปกรณ์ปรับแต่งรูปร่างเหงือก
และจมูก B) รอยพิมพ์และชิน้ หล่อของจมูก C) อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 1
Figure 1 A) The appearance of the nose and lips while wearing a
naso-alveolar molding device. B) The impression and the
cast of the nose. C) The first design of the nasal stent.

สัปดาห์ที่ 4 หลังการผ่าตัด แม้วา่ ภาพจมูกจากมุมใต้คาง
จะดูดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้า แต่การมีคราบเลือด
ติดอยูท่ รี่ จู มูกซ้ายกลับเป็นสัญญาณบ่งชีว้ า่ การใช้อปุ กรณ์ดามจมูก
แบบที่ 2 มีปัญหา เมื่อสอบถามจึงได้ความว่าอุปกรณ์หลุดบ่อย
มากซึ่งผู้ปกครองก็ไม่ละความพยายามในการใส่ให้ โดยช่วงเวลา
ที่ใส่ได้ยาวนานที่สุด คือ ขณะหลับสนิท
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ด้วยความกังวลและกลัวว่าอุปกรณ์จะหลุดและเกิดการ
สูญหายผู้ปกครองจึงเฝ้าดูผู้ป่วยแบบไม่ให้คลาดสายตา ในที่สุด
ความคิดในการหาอะไรบางอย่างมาคล้องอุปกรณ์แล้วดึงขึ้นก็ผุด
ขึน้ มา และพบว่าการใช้ลวดคล้องทีด่ า้ นข้างของอุปกรณ์แล้วดึงขึน้
มีความเป็นไปได้สูง
อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 3
อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 3 มีชอื่ ในภายหลังว่า นาโซฟอร์ม
เป็นการออกแบบที่ผสานแนวคิดของผู้ปกครองในการแก้ปัญหา
การหลุดโดยน�ำลวดเหล็กไร้สนิมชนิดแข็งมาเชื่อมยึดกับอุปกรณ์
ดามจมูกแบบที่ 2 ทีต่ ำ� แหน่งด้านข้างโดยใช้วสั ดุเรซินอะคริลกิ ท�ำแป้น
ยึดด้านบนและหุ้มลวดส่วนที่พาดผ่านปีกจมูกด้วยเรซินอะคริลิก
ขัดแต่งผิวอุปกรณ์จนเรียบมันแล้วจึงใส่ให้ผู้ป่วยโดยยึดตรึงด้วย
เทป 3 ต�ำแหน่ง ที่หน้าผากและแก้ม (รูปที่ 3A) ซึ่งพบว่าประสบ
ความส�ำเร็จ การใช้นาโซฟอร์มจึงเริ่มต้นในสัปดาห์ที่ 4 หลังการ
ผ่าตัด และต่อจากนั้นก็มีการปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งสามารถ
ต้านการหลุดได้โดยใช้เทปตรึงอุปกรณ์ไว้กบั หน้าผาก (รูปที่ 3B)
นาโซฟอร์มปัจจุบัน (รูปที่ 3C) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ดังนี้ 1) ส่วนควบคุมรูปจมูก ท�ำหน้าที่จัดรูปทรงจมูกและป้องกัน
รูจมูกตีบ 2) โครงลวด ท�ำหน้าที่เชื่อมยึดส่วนประกอบต่าง ๆ ให้
เป็นหน่วยเดียวกัน และก�ำหนดทิศทางแรงต้านการหลุดให้สวน
ทางกับแนวการหลุด 3) ปลอกยาง ท�ำหน้าที่กั้นไม่ให้โครงลวด
สัมผัสกับผิวหนัง 4) ปุม่ ยึด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์รวมแรงให้เข้าสูแ่ นว
กลางและเป็นจุดส�ำหรับผูกสายยึด 5) สายยึด ท�ำหน้าที่ต่อขยาย
แขนของแรงต้านการหลุดและช่วยผ่อนความเค้นที่ถ่ายทอดไปสู่
เทปที่ยึดอุปกรณ์ไว้กับหน้าผาก

รูปที่ 3

อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 3 (นาโซฟอร์ม)
A) นาโซฟอร์มชิ้นแรก B) นาโซฟอร์มปัจจุบัน C) ส่วนประกอบของนา
โซฟอร์มปัจจุบัน (1) ส่วนควบคุมรูปจมูก (2) โครงลวด (3) ปลอกยาง
(4) ปุ่มยึด (5) สายยึด
Figure 3 The third design of the nasal stent (Nasoform)
A) The first Nasoform B) The current Nasoform C) Components
of the current Nasoform (1) Nasal conformer (2) Wire framework
(3) Elastic sleeve (4) Holder button (5) Holder strap

นาโซฟอร์มท�ำจากวัสดุเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเอง ลวด
เหล็กไร้สนิมชนิดแข็งเบอร์ 21 และปลอกยาง โดยมีขั้นตอนการ
ท�ำดังนี้ 1) ดัดลวดเหล็กไร้สนิมให้โค้งไปตามรูปทรงของแบบจมูก
ซิลิโคนและใส่ปลอกยางหุ้มโครงลวดในบริเวณที่พาดผ่านแกน
กลางจมูกและปีกจมูก 2) ใช้หมุดยึดโครงลวดให้ตดิ อยูก่ บั แบบจมูก
3) น�ำเรซินอะคริลิกใส่เข้าไปในรูจมูกด้วยวิธีโรยผงพอลิเมอร์สลับ
กับหยดมอนอเมอร์ลงไปในรูจมูกจนเต็ม เมื่อวัสดุเริ่มก่อตัวจึงน�ำ
แท่งโลหะทรงกลมทีเ่ คลือบผิวด้วยวาสลีนกดลงตรงกลางเพือ่ เป็น
แนวรูหายใจ 4) ใช้ใบมีดตัดแต่งเรซินอะคริลิกส่วนเกิน 5) แช่น�้ำ
ร้อนและบ่มในหม้ออัดความดัน 6) แกะอุปกรณ์ออกจากแบบจมูก
7) ดัดปลายลวดให้มาไขว้กนั ตรงกลางแล้วหุม้ ด้วยเรซินอะคริลกิ 8)
กรอแต่งรูปร่างและขัดผิวให้เรียบมัน (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

การท�ำนาโซฟอร์ม
A) ยึดโครงลวดไว้กับแบบจมูกซิลิโคน B) น�ำเรซินอะคริลิกใส่เข้าไปใน
รูจมูจนเต็ม C) ท�ำรูหายใจ D) ก�ำจัดเรซินอะคริลกิ ส่วนเกิน E) แช่นำ�้ ร้อน
และบ่มในหม้ออัดความดัน F) นาโซฟอร์มทีท่ ำ� เสร็จ
Figure 4 Nasoform fabrication
A) Fix the wire framework to the nose silicone mold B) Fill
the nostrils with acrylic resin C) Make breathing holes
D) Remove excess acrylic resin E) Soak in hot water and
cure in a pressure cooker pot F) Finished Nasoform

ผู้ปกครองสามารถดูแลให้ผู้ป่วยใช้นาโซฟอร์มได้อย่าง
เต็มที่เพียง 6 เดือน (เริ่มใช้เมื่ออายุ 9 เดือน) โดยใส่อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ กลางวันและกลางคืน เมือ่ ถอดออกมาล้างท�ำความสะอาดเสร็จ
ก็ใส่กลับให้ทันที ในระหว่างที่มาตามนัดทุก 1-2 เดือน ได้ท�ำการ
ปรับนาโซฟอร์มให้ค่อย ๆ จัดทรงจมูกให้ได้รูป พบว่าในช่วง 3
เดือนแรกของการใช้จมูกด้านซ้ายมีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างมาก
ทีช่ ดั เจน คือ เนือ้ เยือ่ ภายในรูจมูกแนบชิดกับผนังไม่มลี กั ษณะห้อย
ย้อยแบบทีเ่ คยเป็นและรอยพับทีเ่ คยปรากฏบนผิวเหนือรูจมูกหาย
ไป (รูปที่ 5A และ 5B) เมื่อใช้ต่อจนครบ 6 เดือน พบว่า จมูกมีรูป
ทรงสมมาตร ปลายจมูกและแกนกลางจมูกอยู่ตรงกับแนวกลาง
ใบหน้า ปีกจมูกมีความกว้างเท่ากัน และรูจมูกซ้ายไม่ตีบและมี
ความสูงเพิ่มขึ้น (รูปที่ 5C)
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เมื่อผู้ป่วยอายุ 1 ปี 3 เดือน ก็เริ่มเกิดปัญหา ผู้ป่วยถอด
นาโซฟอร์มแล้วน�ำไปซ่อนซึ่งช่วงแรกก็ตามหาพบแต่เมื่อท�ำบ่อย
เข้าก็ตามหาไม่พบ ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายให้คน
ทั้งบ้านจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรหยุดใช้ ซึ่ง 3 เดือนต่อมา (อายุ
1 ปี 6 เดือน) ก็พบว่าจมูกด้านซ้ายมีสัญญาณของการทรุดตัว
ประกอบด้วย ปลายจมูกเบีย่ งออกจากแนวกลาง ปีกจมูกกว้างขึน้
และ รูจมูกแบนลง (รูปที่ 5D)

รูปที่ 6

ลักษณะของจมูก
A) อายุ 3 ปี 6 เดือน (หยุดใช้นาโซฟอร์ม 2 ปี 4 เดือน)
B) อายุ 5 ปี 11 เดือน (เริ่มใช้นาโซฟอร์มเมื่ออายุ 3 ปี 6 เดือน แต่ไม่
สามารถระบุวันสุดท้ายที่ใช้ได้)
Figure 6 The appearance of the nose
A) Age 3 years 6 months (stop using Nasoform for 2 years
4 months) B) Age 5 years 11 months (start using Nasosorm
at age 3 years 6 months, but the last using date cannot
be identified)
รูปที่ 5

ลักษณะของจมูก
A) ก่อนใช้นาโซฟอร์ม B) ใช้นาโซฟอร์ม 3 เดือน C) ใช้นาโซฟอร์ม 6 เดือน
D) หยุดใช้นาโซฟอร์ม 3 เดือน
Figure 5 The appearance of the nose
A) Before using Nasoform B) Use Nasoform for 3 months
C) Use Nasoform for 6 months D) Stop using Nasoform for
3 months

การใช้นาโซฟอร์มครั้งที่ 2 เริ่มต้นเมื่ออายุ 3 ปี 6 เดือน
(หยุดใช้มานาน 2 ปี 4 เดือน) การกลับมาครั้งนี้เป็นเพราะผู้
ปกครองรูส้ กึ กังวลกับรูจมูกด้านซ้ายทีแ่ บนและมีความสูงเพียงครึง่
หนึง่ ของด้านขวา และเมือ่ เพ่งมองก็เห็นว่าปลายจมูกไม่อยูต่ รงกับ
แนวกลางใบหน้า (รูปที่ 6A) จึงคาดการณ์ว่าหากปล่อยไว้ไม่ท�ำ
อะไรลักษณะข้างต้นอาจรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่ต้องเพ่งมอง
ก็เห็น เมือ่ สอบถามความสมัครใจของผูป้ ว่ ยก็ได้คำ� ตอบว่าอยากใช้
นาโซฟอร์ม จึงเลือกนาโซฟอร์มขนาดใกล้เคียงกับจมูกผู้ป่วยมา
ปรับแต่งให้พอดีและแนะน�ำให้ใส่เฉพาะตอนอยู่บ้าน

เมื่อผู้ป่วยอายุ 5 ปี 11 เดือน ผู้ปกครองแจ้งว่าผู้ป่วยท�ำ
นาโซฟอร์มหาย ไม่ได้ใช้มานานแล้วแต่ไม่ทราบว่าหายตั้งแต่เมื่อ
ใดเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกัน การกลับมาขอใช้ครั้งนี้เป็นเพราะเชื่อ
ว่าการใช้นาโซฟอร์มสามารถกระตุ้นการเจริญของจมูกได้ จากมุม
มองหน้าตรง พบว่า แนวฐานจมูกขนานกับแนวริมฝีปากและแนว
ระหว่างตา ปลายจมูกและแกนกลางจมูกอยูต่ ามแนวกลางใบหน้า
เมื่อเพ่งมองจะเห็นว่าปีกจมูกด้านซ้ายกว้างกว่าด้านขวา ส�ำหรับ
มุมมองจากใต้คาง เมือ่ ภาพน�ำมาเปรียบเทียบกับทีถ่ า่ ยไว้เมือ่ อายุ
3 ปี 6 เดือน (เริ่มใช้นาโซฟอร์มครั้งที่ 2) พบว่า รูจมูกด้านซ้ายมี
ความสูงเพิ่มขึ้นและมีความกว้างใกล้เคียงกับด้านขวา อีกทั้งปีก
จมูกด้านซ้ายทีเ่ คยกว้างกว่าด้านขวากลับมามีความกว้างใกล้เคียง
กัน จึงกล่าวได้วา่ การได้ใช้นาโซฟอร์มบ้างในช่วงเวลา 2 ปี 5 เดือน
ที่ผ่านมาช่วยให้จมูกมีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น เมื่อ
สอบถามผู้ป่วยถึงการใช้นาโซฟอร์มต่อเป็นครั้งที่ 3 ได้รับค�ำตอบ
ว่าอยากใช้ จึงเลือกนาโซฟอร์มขนาดใกล้เคียงกับจมูกผู้ป่วยมา
ปรับแต่งให้พอดีและแนะน�ำให้ใส่เฉพาะตอนอยู่บ้าน
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ความสมมาตรของจมูกเป็นเป้าหมายสูงสุดของการแก้ไข
ปากและจมูกในผู้ป่วยภาวะปากแหว่งข้างเดียว เพื่อให้เห็นภาพ
ความแตกต่างของจมูกด้านซ้ายและขวาชัดเจนขึน้ จึงแปลงภาพถ่าย
เป็นภาพลายเส้นและท�ำการซ้อนทับภาพซ้ายขวา เมือ่ ใช้จมูกด้าน
ขวาเป็นส่วนอ้างอิงพบว่าจมูกด้านซ้ายมีลักษณะดังนี้ หลังการ
ผ่าตัด 2 สัปดาห์ (รูปที่ 7A) รูจมูกมีลักษณะแบน ผิวเหนือรูจมูก
มีรอยพับ แกนกลางจมูกเอียงไปด้านซ้าย และฐานจมูกยกตัว หลัง
การผ่าตัด 4 สัปดาห์ (รูปที่ 7B) รูจมูกมีความสูงเพิ่มขึ้นขณะที่
ภายในรูยังคงมีการห้อยย้อยของผนังด้านใน ผิวเหนือรูจมูกมีรอย
พับทีช่ ดั ขึน้ แกนกลางจมูกเริม่ ตรงขึน้ ลักษณะดังกล่าวเป็นผลจาก
การใช้อุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 2 นาน 1 สัปดาห์ ซึ่งใส่ได้จริง ๆ
เฉพาะตอนหลับสนิท
การใช้นาโซฟอร์มอย่างต่อเนือ่ งทัง้ กลางวันและกลางคืน
เป็นเวลา 3 เดือน (รูปที่ 7C) และใช้ต่อจนถึง 6 เดือน (รูปที่ 7D)
ส่งผลให้ภาพจมูกซ้อนทับกันสนิทมากขึน้ และรูจมูกมีความสูงเพิม่
ขึน้ การหยุดใช้นาโซฟอร์มนาน 3 เดือน (รูปที่ 7E) และหยุดใช้ยาว
ต่อเนือ่ งนาน 2 ปี 4 เดือน (รูปที่ 7F) ส่งผลให้ปกี จมูกกว้างขึน้ และ
รูจมูกแบนลง เมือ่ กลับมาใช้นาโซฟอร์มครัง้ ที่ 2 เมือ่ อายุ 3 ปี 6 เดือน
โดยใส่เฉพาะตอนอยู่บ้าน ก็พบว่าเมื่ออายุ 5 ปี 11 เดือน จมูกมี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปทรงที่สมมาตรขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้ใส่นาน
แล้วเพราะนาโซฟอร์มหาย (รูปที่ 7G)
ภาพจมูกล้มในผู้ป่วย 2 ราย (รูปที่ 8) ที่ได้รับการผ่าตัด
แก้ไขริมฝีปากและจมูกปฐมภูมิจากโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่เป็นสิ่งยืนยันถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการใช้นาโซ
ฟอร์ม การเปลีย่ นแปลงหลังการผ่าตัดทีส่ ะสมมาเป็นระยะเวลา 3
เดือน และ 6 เดือน ท�ำให้จมูกด้านขวาที่เป็นปากแหว่งมีลักษณะ
ปีกจมูกลาดเอียง ฐานจมูกตก รูจมูกตีบและอยู่ระดับต�่ำกว่าอีก
ข้าง และ ไม่มลี กั ษณะเป็นภาพสะท้อนจากกระจกกับด้านตรงข้าม
จึงกล่าวได้ว่าการใช้นาโซฟอร์มช่วยปรับจมูกที่ได้รับการผ่าตัด
แก้ไขให้มลี กั ษณะเป็นธรรมชาติมากขึน้ และช่วยยับยัง้ การถดถอย
ของรูปทรงจมูกที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดแก้ไข
การใช้นาโซฟอร์มเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาจมูกล้มใน
ช่วงเวลาทีแ่ ผลผ่าตัดสมานกันแล้วไม่สามารถปรับจมูกให้มรี ปู ทรง
ทีส่ มมาตรได้ การใช้นาโซฟอร์มในช่วงเวลานีเ้ ป็นเพียงการดัดทรง
จมูกเตรียมไว้ก่อนการผ่าตัดแก้ไขซ�้ำ

รูปที่ 7

ความสมมาตรของจมูก
A) สองสัปดาห์หลังการผ่าตัดแก้ไขปากและจมูก B) ก่อนใช้นาโซฟอร์ม
C) ใช้นาโซฟอร์ม 3 เดือน D) ใช้นาโซฟอร์ม 6 เดือน E) หยุดใช้นาโซฟอร์ม
3 เดือน F) หยุดใช้นาโซฟอร์ม 2 ปี 4 เดือน G) อายุ 5 ปี 11 เดือน (เริ่ม
ใช้นาโซฟอร์มเมือ่ อายุ 3 ปี 6 เดือน แต่ไม่สามารถระบุวนั สุดท้ายทีใ่ ช้ได้)
Figure 7 The symmetry of nose
A) Two weeks after cleft lip-nose correction B) Before using
Nasoform C) Use Nasoform for 3 months D) Use Nasoform
for 6 months E) Stop using Nasoform for 3 months F) Stop
using Nasoform for 2 years 4 months G) Age 5 years 11
months (start using Nasosorm at age 3 years 6 months, but
the last using date cannot be identified)
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รูปที่ 8

ลักษณะของจมูกล้มหลังการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกในผูป้ ว่ ย 2 ราย
A) 3 เดือน หลังผ่าตัด B) 6 เดือน หลังผ่าตัด

Figure 8 The appearance of the nose collapsed after cleft lip-nose
correction occurred in two patients
A) Three months after surgery B) Six months after surgery

การใช้นาโซฟอร์มควรเริ่มต้นหลังผ่าตัดให้เร็วที่สุดเพื่อ
ให้ผลลัพธ์ของการแก้ไขบรรลุถงึ เป้าหมายสูงสุดของการรักษา การ
เริม่ ใช้นาโซฟอร์มหลังผ่าตัด 1 เดือน สามารถช่วยปรับจมูกให้มรี ปู
ทรงที่สมมาตรได้ การถอดนาโซฟอร์มควรท�ำเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น
เช่น ถอดเพื่อท�ำความสะอาด ถอดขณะอาบน�้ำและล้างหน้า ถอด
เพื่อสั่งน�้ำมูก เมื่อท�ำเสร็จแล้วให้ใส่กลับทันที ไม่จ�ำเป็นต้องถอด
นาโซฟอร์มขณะดูดนมดื่มน�้ำและรับประทานอาหารเพราะส่วน
ประกอบต่าง ๆ ของนาโซฟอร์มวางอยู่ในบริเวณที่ไม่ขัดขวางการ
เคลื่อนขยับของจมูกแก้มและริมฝีปากทัง้ ขณะท�ำหน้าทีแ่ ละขณะ
แสดงความรู้สึกบนหน้า
การนัดติดตามผล 2 สัปดาห์หลังใส่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินศักยภาพของผูป้ กครองในการใช้นาโซฟอร์ม ประเมินการ
ตอบสนองของจมูกต่อนาโซฟอร์ม และปรับแต่งนาโซฟอร์มให้พอดี
กับจมูกผู้ป่วย เมื่อพบว่าปัญหาการใช้อยู่ที่ผู้ปกครอง สิ่งที่ต้องท�ำ
เป็นล�ำดับแรกคือปรับทัศนคติของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ นาโซฟอร์มและ
ชี้ให้เห็นว่าการบรรลุให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของการรักษานั้นอยู่ใน
มือของผู้ปกครองไม่ได้อยู่ในมือของแพทย์พร้อมทั้งให้ดูภาพจมูก
ทีถ่ า่ ยจากมุมใต้คาง เมือ่ ผูป้ กครองยอมรับและแสดงออกถึงความ
มุง่ มัน่ ว่าจะใช้ตอ่ จนประสบความส�ำเร็จก็ให้ยอ้ นกลับมาพิจารณา
ลักษณะของจมูกและความสัมพันธ์ของจมูกกับนาโซฟอร์ม หาก
พบว่ารูจมูกมีการหดตัวจนมีขนาดเล็กกว่าส่วนควบคุมรูปจมูกก็
ต้องท�ำการกรอแต่งให้มขี นาดเล็กลงจนสามารถสอดเข้าไปในรูจมูก
ได้จนสุด หากพบว่าทิศทางของส่วนควบคุมรูปจมูกทั้งสองข้างไม่
สัมพันธ์กับทิศทางของรูจมูกก็ให้ใช้คีมขบปุ่มยึดให้แตกและหลุด

ออกจากลวดแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จากมือทั้งสองข้างจับส่วน
ควบคุมรูปจมูกแล้วบิดให้อยู่ในทิศทางตามแนวรูจมูกทั้งสองและ
ปรับโครงลวดส่วนที่เหลือให้โค้งไปตามแนวรอยต่อระหว่างจมูก
กับแก้ม เมื่อปรับทุกส่วนจนพอดีกับจมูกแล้วจึงใช้เรซินอะคริลิก
ยึดปลายลวดไว้ด้วยกัน
เมื่อสาเหตุส�ำคัญของความล้มเหลวคือผู้ปกครอง ก่อน
ให้กลับบ้านต้องให้ฝกึ ใส่และเรียนรูว้ ธิ จี ดั การให้ผปู้ ว่ ยอยูก่ บั นาโซ
ฟอร์มให้ได้ เมื่อปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้ปกครองแล้วการนัดติดตามผล
ครัง้ ต่อไปให้พจิ ารณาจากอัตราการเปลีย่ นแปลงของจมูกและแผล
ผ่าตัด โดยทั่วไปแล้วจะนัดครั้งถัดไปให้ห่างออกไปเรื่อยๆ คือ 1
เดือน 2 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ตามล�ำดับ

บทวิจารณ์

จมูกนอกจากเป็นจุดเด่นบนใบหน้าแล้วยังเป็นอวัยวะ
ส�ำคัญของระบบทางเดินหายใจ ส�ำหรับผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่การแก้ไขจมูกทีส่ มบูรณ์ตอ้ งประกอบด้วยรูปทรงทีเ่ ป็น
ธรรมชาติและหายใจได้ปกติ22 การตีบของรูจมูกทีพ่ บภายหลังการ
ผ่าตัดเป็นได้ทงั้ การตีบแต่กำ� เนิดและการตีบจากการผ่าตัด23 กรณี
ทีร่ จู มูกมีขนาดเท่ารูเข็มเมือ่ มีลมผ่านก็จะเกิดเป็นเสียงหวีดฟืดฟาด
ออกมาจากจมูก การมีรูจมูกตีบข้างเดียวอาจเป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมหายใจทางปาก เมือ่ ระบบทางเดินหายใจส่วนบนติดเชือ้
ก็จะเกิดการอุดตันอย่างสมบูรณ์ เมื่อความผิดปกติส่งผลกระทบ
ต่อระบบไหลเวียนภายในจมูกก็อาจท�ำให้เกิดปัญหาการนอนหรือ
เกิดโพรงจมูกอักเสบ17
โดยหลักการแล้ว การใส่อุปกรณ์ดามจมูกให้ผู้ป่วยใน
ห้องผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะสามารถจัดจมูกให้อยู่ในรูปทรงที่
ต้องการตั้งแต่ต้น ซึ่งศัลยแพทย์มักเลือกใช้วิธีเย็บตรึงอุปกรณ์ไว้
กั บ ผนั ง กลางจมู ก นาน 1 สั ป ดาห์ 10,11 หากนานกว่ า นี้ ก็ ต ้ อ ง
ระมัดระวังความเสีย่ งในการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทีส่ บื เนือ่ ง
มาจากการระคายเคืองเนื้อเยื่อ14
หลังตัดไหมผู้ปกครองจะเป็นฝ่ายท�ำหน้าที่ดูแลการใช้
อุปกรณ์ โดยทั่วไปแล้วจะแนะน�ำให้ใช้ต่อเนื่องนาน 3-6 เดือน5,712,17,24,25
ด้วยเป็นการใช้อปุ กรณ์ครัง้ แรกและใช้กบั เด็กทีไ่ ม่ให้ความ
ร่วมมือ จึงจ�ำเป็นต้องให้ค�ำอธิบายอย่างละเอียด ชี้ให้เห็นผลลัพธ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้อปุ กรณ์ ให้คำ� แนะน�ำการใช้ และให้กำ� ลังใจ10
การหลุดของอุปกรณ์ดามจมูกเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่
ท�ำให้การส่งต่อการรักษาไปยังผู้ปกครองไม่ประสบความส�ำเร็จ
เมื่อผู้ปกครองไม่สามารถจัดการให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ตามแนวทาง
การรักษาได้กห็ มายความว่ากระบวนการทรุดตัวของจมูกหลังการ
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ผ่าตัดแก้ไขก็จะด�ำเนินไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดจมูกก็กลับมาล้มอีก
ครั้ ง เพื่ อ ลดผลกระทบจากปั จ จั ย นี้ ศั ล ยแพทย์ จึ ง ใช้ วิ ธี ท าง
ศัลยกรรมควบคุมการล้มของจมูกด้วยการตรึงด้วยไหมเย็บ (stent
suture)5,8,24 และการดามภายในด้วยวัสดุทลี่ ะลายได้ (resorbable
internal splint)26
อุปกรณ์ดามจมูกหลุดง่ายมาก เพียงแค่ขยับจมูกอุปกรณ์
ก็จะค่อย ๆ เคลือ่ นออกมาและหลุดในทีส่ ดุ การท�ำส่วนทีส่ อดเข้าไป
ในรูจมูกให้ติดอยู่ได้เองต้องพึ่งพาการล๊อกเข้าไปในส่วนคอดของ
รูจมูกและการสัมผัสทีแ่ นบสนิทกับผนังรูจมูก การท�ำอุปกรณ์ดาม
จมูกให้บรรลุเป้าหมายนีต้ อ้ งใช้วสั ดุทมี่ คี วามยืดหยุน่ ซึง่ ซิลโิ คนเป็น
วัสดุที่ตอบโจทย์นี้ เมื่อเปลี่ยนมาใช้เรซินอะคริลิกซึ่งมีสมบัติแข็ง
เกร็งจึงมีข้อจ�ำกัดในการท�ำให้ล๊อกเข้าไปในส่วนคอดของรูจมูก
และต้องหลีกเลีย่ งการสัมผัสกับผนังกลางจมูกซึง่ เป็นบริเวณทีค่ ลุม
ด้วยเยือ่ เมือกทีบ่ างและง่ายต่อการบาดเจ็บ ด้วยเหตุนอี้ ปุ กรณ์ดาม
จมูกแบบที่ 1 และ 2 จึงประสบความล้มเหลวในการใช้
ผูป้ กครองเป็นบุคคลทีม่ สี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์
ดามจมูกจนได้ออกมาเป็นนาโซฟอร์ม การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองแล้วน�ำมาปรับใช้กับการออกแบบ
เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มาก การน�ำลวดมาเชื่อมยึดที่ด้าน
ข้างของอุปกรณ์ดามจมูกแบบที่ 2 แล้วดึงขึน้ ตามความนึกคิดของ
ผู้ปกครองเป็นวิธีการควบคุมไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนหลุดตามแนวรู
จมูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อดัดโครงลวดให้อยู่ตามแนว
รอยต่อของจมูกกับแก้มซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวน้อยก็
ท�ำให้สามารถตรึงอุปกรณ์ให้อยู่ในต�ำแหน่งด้วยการใช้เทปติดทับ
สายยึดไว้กับหน้าผาก ปุ่มยึดที่อยู่ระหว่างหัวตามีส่วนช่วยในการ
จัดปลายจมูกให้อยู่ตามแนวกลางใบหน้า การท�ำสายยึดให้ยาวถึง
ขอบบนของหน้าผากช่วยให้พลังการยึดติดของเทปเพิ่มขึ้นตาม
ระยะที่ห่างจากจมูก การเลือกใช้เทปที่มีแรงยึดติดสูงและไม่หลุด
ง่ายแม้เหงื่อออกช่วยส่งเสริมให้นาโซฟอร์มติดอยู่ได้นานขึ้น เมื่อ
ไม่ต้องกังวลกับการหลุดของอุปกรณ์แล้วก็สามารถออกแบบส่วน
ควบคุมรูปจมูกให้มุ่งเน้นไปที่การส่งถ่ายแรงที่เหมาะสมไปยัง
โครงสร้างจมูกที่ต้องการดัดหรือกระตุ้นได้อย่างเต็มที่
การใช้แบบจมูกซิลิโคนแทนแบบหล่อจมูกของผู้ป่วย
ท�ำให้สามารถเตรียมนาโซฟอร์มขนาดมาตรฐานไว้ล่วงหน้า การ
ตัดขัน้ ตอนการพิมพ์จมูกทีม่ คี วามเสีย่ งสูงออกไปท�ำให้การท�ำงาน
นาโซฟอร์มง่ายและเร็วขึน้ เมือ่ ปรับแต่งนาโซฟอร์มจนพอดีกบั จมูก
ผูป้ ว่ ยแล้วจึงแสดงให้ผปู้ กครองเห็นถึงวิธกี ารใส่และจัดการผูป้ ว่ ย
จากนั้นจึงให้ผู้ปกครองฝึกจนกระทั่งมีความเชื่อมั่นว่าสามารถ
จัดการเองได้

การตัดสินใจหยุดใช้นาโซฟอร์มเมื่อผู้ป่วยอายุ 1 ปี 3
เดือน ทั้ง ๆ ที่รูปจมูกยังไม่สมบูรณ์ก็เพราะชั่งใจแล้วว่าหากบังคับ
ให้ผู้ป่วยใส่ต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะก่อให้เกิดโทษ
มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ การที่ผู้ป่วยสมัครใจกลับมาใช้นาโซ
ฟอร์มครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 3 ปี 6 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 5 ปี
11 เดือน เพราะผู้ป่วยทราบว่าตนเองมีปัญหาและการใช้นาโซ
ฟอร์มจะช่วยให้ไม่ต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด เมื่อการใช้นาโซฟอร์ม
ครั้งที่ 2 ช่วยให้รูปทรงจมูกดีขึ้น การใช้ครั้งที่ 3 ก็น่าจะได้ผลเช่น
เดียวกันเพราะเป็นช่วงวัยทีร่ า่ งกายเจริญเติบโต เมือ่ การใช้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการผิดรูปจากกระบวนการหายของแผล
แล้วก็สามารถเลือกใช้เฉพาะขณะอยู่บ้าน การท�ำเช่นนี้ช่วยให้ผู้
ป่วยใช้นาโซฟอร์มได้ยาวนานขึ้น
ปัจจุบนั มีอปุ กรณดามจมูกภายหลังการผ่าตัดแก้ไขหลาย
รู ป แบบให้ เ ลื อ กใช้ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ เร็ จ รู ป และอุ ป กรณ์
ประดิษฐ์เอง เมื่อเปรียบเทียบนาโซฟอร์มกับอุปกรณ์ดามจมูกซิลิ
โคนแบบท่อคูท่ นี่ ยิ มใช้กนั มานาน9-12,14 จะเห็นว่านาโซฟอร์มมีสว่ น
ประกอบที่ช่วยจัดการกับรูปทรงจมูกมากกว่า
ข้อดีของการมีสว่ นทีส่ อดเข้าไปในรูจมูกเป็นเรซินอะคริลกิ
คือ 1) วัสดุมีความคงรูปจึงสามารถจัดจมูกให้อยู่ในรูปทรงที่
ต้องการได้ 2) วัสดุมีความแข็งเกร็งจึงต้านการหดตัวของรูจมูกได้
3) สามารถปรับแต่งรูปร่างทั้งด้วยการกรอให้เล็กลงและการเติม
ให้หนาขึ้น 4) สามารถขัดผิวให้เรียบมันได้
ข้อดีของการมีโครงลวดเชือ่ มโยงส่วนต่าง ๆ ให้เป็นหนึง่
เดียว คือ 1) สามารถปรับความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับรูปร่างและขนาดจมูกของผู้ป่วยได้ 2) สามารถ
ควบคุมแรงแรงต้านการหลุดให้อยู่ในทิศตรงข้ามกับแนวการหลุด
3) การรวบปลายลวดด้านบนเข้าด้วยกันท�ำให้สามารถควบคุมแนว
แรงในการจัดต�ำแหน่งปลายจมูกได้
การใช้สายยึดยืดแขนของแรงต้านการหลุดให้ยาวไปถึง
ขอบบนของหน้าผากนอกจากจะเป็นการเพิ่มพลังการยึดติดจาก
เทปแล้วยังช่วยผ่อนความเค้นที่ถ่ายทอดมายังเทปอีกด้วย
ภารกิจแก้ไขใบหน้าผูป้ ว่ ยภาวะปากแหว่งให้เป็นปกติไม่
ได้สิ้นสุดที่ขั้นตอนการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกปฐมภูมิ หาก
แต่เป็นการเก็บรักษาผลลัพธ์ของการผ่าตัดให้ยืนนานซึ่งภาระนี้มี
ผูป้ กครองเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักโดยมีหน้าทีด่ งั นี้ 1) ท�ำความเข้าใจ
หลักการพืน้ ฐานของนาโซฟอร์มและฝึกทักษะการใช้จนช�ำนาญให้
เร็วที่สุด 2) พาผู้ป่วยมาปรับนาโซฟอร์มเป็นระยะเพื่อให้จมูกได้
รับการกระตุ้นที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการใช้ 4) เห็นคุณค่า
และคุณประโยชน์ของนาโซฟอร์มซึ่งความรู้สึกนี้จะส่งต่อไปยังผู้
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ป่วยท�ำให้เกิดความรู้สึกดีที่ได้ใช้นาโซฟอร์ม 5) ตระหนักถึง
ประโยชน์ทผี่ ปู้ ว่ ยจะได้รบั จากการกระตุน้ โครงสร้างทีบ่ กพร่องใน
ช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโต

บทสรุป

หัวใจส�ำคัญของการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ดาม
จมูก “นาโซฟอร์ม” ที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและมีหลักการ
ใช้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ คือ การบูรณาการความรู้ระหว่างแพทย์ใน
ฐานะผู้ให้การรักษาและผู้ปกครองในฐานะผู้ใช้ การใช้นาโซฟอร์ม
อย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัดนาน 6 เดือน สามารถควบคุมการล้ม
ของจมูกได้ และการใช้เพิ่มเติมในช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโต
สามารถช่วยให้จมูกมีรูปทรงเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนาอุปกรณ์ดามจมูก “นาโซฟอร์ม” เกิดขึ้นได้
และประสบความส�ำเร็จเพราะมีการประสานการรักษาระหว่าง
หน่วยงาน โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้านที่มีและไม่มีฟันธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะติดบ้าน
(Barthel ADL 5 - 11 หรือ ≥12 ทีเ่ คลือ่ นไหวจ�ำกัด) จ�ำนวน 110 คน ในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท�ำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
และตรวจในช่องปาก โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย Chi-square และ Fisher’s exact test ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 76.6±9.3 ปี อายุระหว่าง 60 ปี ถึง 102 ปี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีฟันธรรมชาติร้อยละ 75.5 เฉลี่ย 11.7±10.4 ซี่ต่อ
คน ร้อยละ 35.5 มีฟันคู่สบใช้งานได้อย่างน้อย 4 คู่ ประมาณร้อยละ 65 มีต�ำแหน่งที่มีระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงสุดมากกว่า 2/3 ของ
ตัวฟัน และประมาณร้อยละ 60 มีต�ำแหน่งที่มีคราบที่ลิ้นสูงสุดที่ระดับ 3 หรือคราบหนา พบว่าสภาวะการมีหรือไม่มีฟันธรรมชาติสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในเรื่อง การแปรงฟัน/เหงือก ความถี่ในการท�ำความสะอาดช่องปาก และการท�ำความสะอาดช่อง
ปากอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าพบสัดส่วนที่สูงของผู้สูงอายุติดบ้านกลุ่มนี้มีปัญหา
สุขภาพช่องปาก และอนามัยช่องปาก และพบว่าสภาวะการมีฟันธรรมชาติสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก
ค�ำส�ำคัญ: การดูแลอนามัยช่องปาก, คราบที่ลิ้น, ผู้สูงอายุติดบ้าน, ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์, สภาวะสุขภาพช่องปาก

Abstract

This study was a cross-sectional analytical study. The purposes were to study the oral health status, oral
hygiene care as well as the association between oral hygiene care and the remaining natural tooth status in
homebound elderly. The sample consisted of 110 homebound elderly (Barthel ADL 5 - 11 or ≥12 with limited
movement) aged 60 years and over, lived in Hat Yai municipality, Songkhla province. The data were obtained via
interviewing and oral examination. Which has statistical analysis by mean, frequency, Chi-square and Fisher’s exact
test. The results showed that average age was 76.6±9.3 years ranged from 60 to 102 years old, 75.5 % of the samples
had natural teeth with an average of 11.7±10.4 teeth/person and 35.5 % had occluded teeth at least 4 pairs. About
65 % of them had the site with the highest plaque level covered more than 2/3 of tooth surface and nearly 60 %
had the area with highest tongue coating level of 3 (heavy coating). The study found that remaining natural tooth
status was significantly associated with oral hygiene cares on tooth/gum brushing, oral cleaning frequency and
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appropriate oral cleaning (p<0.05). From the study are concluded that the high proportion of this homebound
elderly had concerned oral health problems and poor oral hygiene. In addition, remaining natural tooth status was
associated with oral hygiene care of the elderly.
Keywords: Oral hygiene care, Tongue coating, Home bound elderly, Plaque level, Oral health status
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บทนำ�
องค์การสหประชาชาติกำ� หนดให้ผสู้ งู อายุเป็นผูท้ มี่ อี ายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประเทศไทยมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15 เป็น
ล�ำดับที่ 14 ของโลก ร่วมกับประเทศอาร์เจนตินา อัลบาเนียและ
อิสราเอล1 จากการส�ำรวจประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ใน
4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี
2537 มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.8 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4
ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามล�ำดับ2
กระทรวงสาธารณสุขได้จ�ำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามแบบ
การประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวัน หรือ Barthel index of Activities of Daily Living
(Barthel ADL)3 ดังนี้ 1) กลุ่มติดสังคม เป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตนเอง
ได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ มีคะแนน Barthel ADL
ตัง้ แต่ 12 คะแนน ขึน้ ไป 2) กลุม่ ติดบ้าน เป็นผูส้ งู อายุทดี่ แู ลตนเอง
และเคลือ่ นไหวได้บา้ ง มีคะแนน Barthel ADL 5-11 คะแนน และ
3) กลุ่มติดเตียง เป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองและเคลื่อนไหวไม่ได้
พิการ หรือทุพพลภาพ มีคะแนน Barthel ADL 0-4 คะแนน
สุขภาพช่องปากมีความส�ำคัญต่อการมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สุขภาพช่องปากไม่ดอี าจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วย
ทางร่างกาย หรือท�ำให้คุณภาพชีวิตลดลง4 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่
สูญเสียฟันแล้วไม่ใส่ฟันปลอมหกล้มมากกว่ากลุ่มที่ใส่ฟันปลอม
เนื่องจากการมีฟันใช้บดเคี้ยวมีผลต่อการทรงตัวอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ5-6 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่ดูแลสุขภาพช่องปากดี
และมีจ�ำนวนฟันในช่องปากมาก จะรับประทานอาหารและมีการ

กลืนทีด่ กี ว่าผูส้ งู อายุทมี่ สี ขุ ภาพช่องปากไม่ดแี ละ/หรือมีฟนั ในช่อง
ปากน้อย พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก เช่น การแปรงฟัน
การเช็ดท�ำความสะอาดช่องปาก การใช้ไหมขัดฟัน สามารถป้องกัน
การเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของการสูญ
เสียฟันในช่องปากได้8-9 ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อ
รักษาฟันธรรมชาติให้คงอยูห่ รือการใส่ฟนั ปลอมเมือ่ มีการสูญเสียฟัน
จะส่งผลทางอ้อมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดโอกาสการ
เปลี่ยนไปเป็นผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงหรือติดบ้านติดเตียงในอนาคต
ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีข้อจ�ำกัดหลายอย่างทั้งการดูแลตนเองและ
การเข้าถึงบริการ
จากการส�ำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศครั้ง
ล่าสุดปี พ.ศ. 2555 พบว่าผู้สูงอายุมีฟันธรรมชาติในการใช้งาน
อย่างน้อย 20 ซี่ ร้อยละ 57.8 มีโรคปริทนั ต์อกั เสบทีม่ รี อ่ งลึกปริทนั ต์
มากกว่า 4 มิลลิเมตร ร้อยละ 32.1 และการสูญเสียฟันทั้งปาก
ร้อยละ 7.210 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
ที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี ที่ผ่านมาการศึกษาสภาวะช่องปากและ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านยังมี
น้อย ซึ่งผูส้ ูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาการเคลือ่ นไหวและการ
ดูแลตนเอง นอกจากนีย้ งั ไม่มกี ารศึกษาพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากตามลักษณะการมีฟันธรรมชาติในช่องปากในผู้สูงอายุ
กลุม่ นี้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา สภาวะสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้านที่มีและ
ไม่มีฟันธรรมชาติในช่องปาก
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง
(Cross-sectional analytical study) กลุม่ เป้าหมายเป็นผูส้ งู อายุ
ติดบ้านที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวอาศัยในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา ค�ำนวณกลุ่ม ตัว อย่างด้ว ยสถิ ติ ก าร
ประมาณสัดส่วน (P) แบบรู้ขนาดประชากร (N) ก�ำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อน (d) = 0.0511 ใช้สัดส่วนการไม่มีฟันธรรมชาติ
ในผู้สูงอายุ 60–74 ปี (P=0.072) จากรายงานการส�ำรวจสภาวะ
ช่องปากระดับประเทศครัง้ ที่ 710 ได้กลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อย 103 คน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
ตามกลุ่มชุมชน มีเกณฑ์การคัดเข้า คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีความ
สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย มีคะแนนประเมิน Barthel ADL 5-11
คะแนนหรือ 12 คะแนนขึน้ ไป ทีม่ ปี ญ
ั หาในการเคลือ่ นไหว ซึง่ อาจ
ส่งผลต่อการท�ำความสะอาดช่องปากด้วยตนเอง
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป
ความถี่และวิธีการท�ำความสะอาดช่องปาก แบบสัมภาษณ์ได้ผู้
เชีย่ วชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนือ้ หา
มีการปรับปรุงแก้ไขจนได้ค่า IOC (Index of Item-objective
Congruence) เท่ากับ 0.93 นอกจากนี้ยังใช้แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 2 ข้อ ของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข12 และแบบ
คัดกรองภาวะสมองเสือ่ มของศิรมิ าศ ภูมไิ ชยา ซึง่ ปรับมาจากแบบ
คัดกรองผู้สูงอายุของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข13
การตรวจในช่องปากตรวจภายใต้แสงธรรมชาติ หาก
แสงสว่างไม่เพียงพอใช้กระจกตรวจช่องปากที่มีหลอดไฟไดโอด
(light-emitting diode; LED) การวัดระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์
ใช้ Simplified Oral Hygiene Index (Green & Vermillion, 1964)14
ระดับหินปูนใช้ Calculus index ของ Green & Vermillion,
196014 ตรวจฟันผุด้วย WHO probe ใช้เกณฑ์ที่ดัดแปลงจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO 1997) คือตรวจฟันผุลักษณะที่มีรูผุ
ชัดเจน (Cavitated caries) เขี่ยพบความอ่อนยุ่ย หรือมีเงาด�ำใต้
ชัน้ เคลือบฟัน การโยกของฟันใช้เกณฑ์ของ Miller15 ตรวจการโยก
ของฟันในแนว labio-lingual เกณฑ์การให้คะแนน คือ 0 = ปกติ
1 = โยกซ้ายขวาน้อยกว่า 1 มม. 2 = โยก1-2 มม. และ 3 = โยก
มากกว่า 2 มม. หรือโยกในแนวดิ่ง และระดับคราบที่ลิ้นใช้
Tongue Coating Index ของ Winkel16 ซึ่งคราบที่ติดบนลิ้นอาจ
มีสขี าวหรือสีนำ�้ ตาลเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ขดู โดยแบ่งลิน้ เป็น 6 ส่วน ใส่
คะแนนในแต่ละส่วนเกณฑ์การให้คะแนน คือ 0 = ไม่มีคราบ
1 = มีคราบบาง 2 = มีคราบหนา

การปรั บ มาตรฐานการตรวจกั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญในกลุ ่ ม
ตัวอย่าง 10 คน ความเที่ยงในการตรวจระหว่างผู้ตรวจกับผู้
เชีย่ วชาญ (Inter-examiner reliability) มีคา่ สัมประสิทธิแ์ คปปา
(Kappa coefficient) ของการตรวจฟันผุ ระดับหินปูน ระดับการ
โยกของฟัน ระดับแผ่นคราบจุลนิ ทรีย์ และระดับคราบทีล่ นิ้ เท่ากับ
0.91 0.65 0.91 0.87 และ 0.88 ตามล�ำดับ ส่วนความเที่ยง
ภายในตัวผูต้ รวจ (Intra-examiner reliability) หลังการตรวจซ�ำ้
ใน 1 สัปดาห์ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ คปปา (Kappa coefficient) ของ
การตรวจฟันผุ ระดับหินปูนและระดับการโยกของฟันเท่ากับ 0.83
0.86 และ0.91 ตามล�ำดับ โดยการตรวจระดับแผ่นคราบจุลนิ ทรีย์
และระดับคราบที่ลิ้นไม่สามารถตรวจซ�้ำได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ อัตราส่วน ค่าเฉลีย่ Chi-square
test และ Fisher’s exact test ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ (α) เท่ากับ 0.05

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 110 คน มีอายุเฉลี่ย 76.6±9.3 ปี
อายุต�่ำสุด 60 ปี สูงสุด 102 ปี ร้อยละ 68.2 เป็นเพศหญิง มีโรค
ประจ�ำตัวอย่างน้อย 1 โรคถึงร้อยละ 96.4 มีภาวะเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะซึมเศร้า และภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 48.0 และ 16.3 ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 1)
พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ มี ฟ ั น ธรรมชาติ ใ นช่ อ งปากเฉลี่ ย
11.7±10.4 ซี่ต่อคน ต�่ำสุด 0 ซี่ สูงสุด 31 ซี่ มีคู่สบฟันหลังที่ใช้
งานได้เฉลีย่ เพียง 2.8±3.3 คูต่ อ่ คน พบฟันผุเฉลีย่ 3.1±3.6 ซีต่ อ่ คน
มีการอุดฟันค่อนข้างน้อยเพียง 0.4±1.3 ซีต่ อ่ คน ขณะทีอ่ ตั ราการ
สูญเสียฟันในช่องปากเฉลีย่ สูงถึง 20.2±10.6 ซีต่ อ่ คน มีระดับแผ่น
คราบจุลินทรีย์เฉลี่ย 1.8±0.8 ต่อคน และระดับคราบที่ลิ้นเฉลี่ย
1.2±0.6 ต่อคน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสุขภาพ
ช่องปากและอนามัยช่องปาก พบว่า ร้อยละ 75.5 มีฟันธรรมชาติ
ร้อยละ 41.2 มีฟนั โยกระดับ 3 ซึง่ ไม่สามารถใช้งานในการบดเคีย้ ว
ได้ ร้อยละ 27.3 ใส่ฟันเทียมเพียงร้อยละ 35.5 ที่มีคู่สบฟันหลังใช้
งานได้อย่างน้อย 4 คู่ (รวมฟันธรรมชาติและฟันเทียม) นอกจากนี้
พบว่าประมาณร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างมีต�ำแหน่งที่มีระดับ
คราบที่ลิ้นสูงสุดหนามาก และมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ ฟี นั ธรรมชาติในช่องปาก มีตำ� แหน่งทีม่ รี ะดับหินปูนเหนือเหงือก
และระดับแผ่นคราบจุลนิ ทรียส์ งู สุดมากกว่า 2/3 ของตัวฟัน
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ผู้สูงอายุในการศึกษานี้ให้ข้อมูลว่าท�ำความสะอาดช่อง
ปากด้วยการบ้วนปากเกือบทุกคน แปรงฟันหรือแปรงเหงือก
ร้อยละ 70.9 ท�ำความสะอาดลิน้ และท�ำความสะอาดซอกฟันเพียง
ร้อยละ 32.7 และ 20.9 ตามล�ำดับ โดยผู้ที่ท�ำความสะอาดซอก
ฟันส่วนใหญ่ใช้ไม้จิ้มฟัน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ท�ำความสะอาดช่องปาก
นับรวมทุกวิธีทุกวันวันละ 2 ครั้ง ร้อยละ 44.5 และทุกวันวันละ
3 ครั้งหรือมากกว่า ร้อยละ 23.6 ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.5)
ใช้วิธีการบ้วนปาก ส่วนใหญ่ (88.2) ท�ำความสะอาดช่องปากหลัง
ตื่นนอนตอนเช้ามากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือก่อนนอน (ร้อย
ละ 48.2) อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินการท�ำความสะอาดช่องปาก
ทีเ่ หมาะสมแยกเป็นกลุม่ ทีม่ ฟี นั (แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ /
วัน) และในกลุ่มที่ไม่มีฟันธรรมชาติ (เช็ดหรือแปรงเหงือกอย่าง
น้อยวันละ 2 ครัง้ /วัน) พบว่าสัดส่วนกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ฟี นั ท�ำความ
สะอาดช่ อ งปากเหมาะสมร้ อ ยละ 47.0 และกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ มี ฟ ั น
ธรรมชาติท�ำความสะอาดช่องปากเหมาะสมเพียงร้อยละ 14.8
(ตารางที่ 4)

หนึง่ ในสามของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ส่ฟนั เทียมบอกว่าใส่ฟนั
เทียมตลอดเวลา และเกือบทุกคน (ร้อยละ 96.7) ท�ำความสะอาด
ฟันเทียม โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7) แปรงด้วยยาสีฟัน รองลง
มาคือล้างด้วยน�้ำเปล่า และแปรงด้วยสบู่ตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
พบว่าสภาวะการมีฟนั ธรรมชาติสมั พันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในเรือ่ งการแปรงฟัน/
เหงือก (p<0.001) (รูป 1A) ความถีใ่ นการท�ำความสะอาด (p<0.001)
(รูป 1E) และการท�ำความสะอาดช่องปากทีเ่ หมาะสม (p=0.003) (รูป
1F) โดยพบว่าร้อยละ 88 ของผูส้ งู อายุทมี่ ฟี นั ใช้วธิ กี ารแปรงฟัน ใน
ขณะที่มีเพียงร้อยละ 18.5 ของผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันใช้วิธีการแปรง
เหงือก โดยในกลุม่ ทีไ่ ม่มฟี นั มีสดั ส่วนของผูท้ ที่ ำ� ความสะอาดช่อง
ปากมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครัง้ ต่อวัน (ร้อยละ 53.3) มากกว่ากลุม่ ที่
มีฟนั (ร้อยละ 13.3) แต่สว่ นใหญ่ของผูท้ ไี่ ม่มฟี นั ใช้การบ้วนปาก จึง
ท�ำให้พบว่าสัดส่วนการท�ำความสะอาดเหมาะสม (แปรงฟันหรือเช็ด
ช่องปากวันละ 2 ครัง้ หรือมากกว่า) ในกลุม่ ตัวอย่างมีฟนั มีมากกว่า
กลุม่ ไม่มฟี นั (ร้อยละ 47.0 vs. 14.8) (รูป 1F)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (n = 110)
Table 1 Personal data (n = 110)

Variable
Gender
Male
Female
Systemic disease
Yes
No
Risk of depression (n=98)
Yes
No
Risk of dementia (n=98)
Yes
No

n

%

35
75

31.8
68.2

106
4

96.4
3.6

47
51

48.0
52.0

16
82

16.3
87.3

ตารางที่ 2 ค่าต�่ำสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาวะสุขภาพช่องปากและอนามัยช่องปาก (n = 110)
Table 2 Minimum-maximum values, mean and standard deviation of oral health and oral hygiene status (n=110)

Variables
Number of teeth (teeth/person)
Functional occluded teeth (pairs/person)
Decay (teeth/person)
Filling (teeth/person)
Missing (teeth/person)
Plaque level
Tongue coating level

Min

Max

Mean ±SD

0
0
0
0
0
0
0

31
8
16
8
32
3
2

11.7±10.4
2.8±3.3
3.1±3.6
0.4±1.3
20.2±10.6
1.8±0.8
1.2±0.6
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ตารางที่ 3 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของตัวแปรเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพช่องปากและอนามัยช่องปาก (n = 110)
Table 3 Proportion of samples for variables related to oral health and oral hygiene status (n=110)

Variable
Remaining natural tooth status
Yes
No
Tooth Mobility (highest level) (n=80)
0 = Normal
1 = <1 mm
2 = ≥1 mm - < 2 mm
3 = ≥ 2 mm or vertical mobility
Wearing full denture or partial
Yes
No
Occluded teeth ≥4 pairs
Yes
No
Tongue coating (highest values)
0 = No coating
1 = Light coating
2 = Heavy coating
Calculus (highest level) (n=76)
0 = Normal
1 = <1/3 of tooth surface
2 = ≥1/3 - < 2/3 of tooth surface
3 = ≥2/3 of tooth surface
Plaque (highest level) (n=76)
0 = Normal
1 = <1/3 of tooth surface
2 = ≥1/3 - < 2/3 of tooth surface
3 = ≥ 2/3 of tooth surface

n

%

83
27

75.5
24.5

3
20
24
33

3.8
25.0
30.0
41.2

30
80

27.3
72.3

43
67

35.5
64.5

11
34
65

10.0
30.9
59.1

4
15
15
42

5.3
19.7
19.7
55.3

3
11
13
49

3.9
14.5
17.1
64.5
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ตารางที่ 4 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปาก (n=110)
Table 4 Proportion of samples related to oral hygiene care (n=110)

Variable
Oral cleansing technique

Tooth or gum brushing

Proximal cleansing
Oral wiping
Mouth rinsing
Not every day
Once a day
Twice a day
≥ 3 per day

Oral cleansing time

After wakeup
After breakfast
After lunch
Before sleeping

Appropriate oral cleansing

%
70.9
29.1
32.7
67.3
20.9
79.1
4.5
95.5
95.5
4.5
3.6
28.2
44.5
23.6

Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

97
13
27
83
25
85
53
57

88.2
11.8
24.5
75.5
22.7
77.3
48.2
51.8

Yes
No
Yes
No

39
44
4
23

47.0
53.0
14.8
85.2

Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No

Tongue brushing

Oral cleaning Frequency

n
78
32
36
74
23
87
5
105
105
5
4
31
49
26

Dentate1
Edentulous 2

Note 1Tooth brushing at least 2 times per day 2Oral wiping at least 2 times per day
ตารางที่ 5 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้และการท�ำความสะอาดฟันเทียมของกลุ่มตัวอย่างที่ใส่ฟันเทียม (n=30)
Table 5 Proportion of samples on denture wearing and cleansing (n=30)

Variable
Denture Wearing time

Denture cleansing
Denture cleansing technic

All the time
Only when eating
Only day time
Others
Yes
No
Brushing with toothpaste
Rinsing with water
Brushing with soap

Yes
No
Yes
No
Yes
No
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n

%

10
14
4
2
29
1
20
10
8
22
3
27

33.3
46.7
13.3
6.7
96.7
3.3
66.7
33.3
26.7
73.3
10.0
90.0

* Significant at α= 0.05
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีฟันธรรมชาติในช่องปากกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยในช่องปาก (n=110)
Figure 1 Relationships between natural teeth remaining and oral hygiene care (n=110)
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บทวิจารณ์
ผูส้ งู อายุตดิ บ้านในการศึกษานีเ้ ป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชายถึงหนึง่ เท่าตัว ซึง่ มากกว่าสัดส่วนผูส้ งู อายุเพศหญิงต่อเพศชาย
(ทุกประเภท) ในการส�ำรวจประชากรผู้สูงอายุระดับประเทศ
ปี25572 อาจเนื่องจากเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า4 และ
มีอายุขัยเฉลี่ยน้อยกว่าเพศหญิง2 โดยเกือบทั้งหมด (96.4 %) มี
โรคประจ�ำตัว และร้อยละ 16.3 มีภาวะเสีย่ งสมองเสือ่ ม ซึง่ สัดส่วน
ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวและมีภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมสูงกว่าการศึกษาที่
ผ่านมาของศิริมาศ ภูมิไชยา ในปี พ.ศ.255813 ที่ศึกษาผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่เช่นกัน โดยพบว่าผู้สูงอายุมีโรคประจ�ำ
ตัวและภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมเพียงร้อยละ 75.3 และ 10.3 ตาม
ล�ำดับ ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากการศึกษานีผ้ สู้ งู อายุ 2 ใน 3 มีอายุมากกว่า
70 ปี และเป็นสูงอายุภาวะพึ่งพิง ในขณะที่การศึกษาของ ศิริมาศ
มากกว่าครึง่ หนึง่ มีอายุเพียง 60-69 ปี และส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ติดสังคม
สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีฟันธรรมชาติในช่องปาก ≥20 ซี่ ใน
การศึกษานีม้ นี อ้ ยกว่าผลการส�ำรวจสุขภาพช่องปากระดับประเทศ
ครั้งที่ 710 และผลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ.255717
นอกจากนี้ยังพบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุในการศึกษานี้มีฟันหลัง
4 คูส่ บน้อยกว่า และไม่มฟี นั ธรรมชาติมากกว่าผลการส�ำรวจระดับ
ประเทศครั้งที่ 710 ซึ่งการศึกษาระดับประเทศทั้ง 2 การศึกษา
ส�ำรวจผู้สูงอายุทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุติดสังคม แสดงให้
เห็นว่า ผู้สูงอายุซึ่งมีภาวะพึ่งพิงมีปัญหาสุขภาพช่องปากมากกว่า
ผู้สูงอายุติดสังคม
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าการศึกษานี้มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่
ไม่มีฟันธรรมชาติ ร้อยละ 24.5 ฟันโยก≥1 มิลลิเมตรร้อยละ 71.2
และมีแผ่นคราบจุลนิ ทรียร์ อ้ ยละ 96.1 มากกว่าการศึกษาทางตอน
ใต้ของประเทศฟินแลนด์18 ที่มีสัดส่วนผู้อายุเพียงร้อยละ 8 ที่ไม่มี
ฟันธรรมชาติ และ เพียงร้อยละ 8 ที่มีฟันโยก ≥1 มิลลิเมตร รวม
ทั้งมีแผ่นคราบจุลินทรีย์เพียงร้อยละ 35 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้สูง
อายุในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ดีกว่า ท�ำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับบริการการป้องกันและ
การรักษาที่มากกว่า
การศึกษานีพ้ บว่ามีผสู้ งู อายุแปรงฟันก่อนนอนเพียงร้อย
ละ 47 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ วราฤทธิ์ (ร้อยละ 59.6)19 ที่
ศึกษาในผู้สูงอายุติดสังคมในจังหวัดตรัง และผลการส�ำรวจใน
ระดับประเทศครั้งที่ 7 (ร้อยละ 65.5)10 ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ติดสังคม นอกจากนีย้ งั พบว่ามีเพียงร้อยละ 20.9 ทีท่ ำ� ความสะอาด
ซอกฟัน ซึ่งน้อยกว่าการส�ำรวจระดับประเทศ (ร้อยละ 33.8)10

และการศึกษาในประเทศจีน (ร้อยละ 75.7)20 แต่สว่ นทีเ่ หมือนกัน
คือส่วนใหญ่ใช้ไม้จิ้มฟันในการท�ำความสะอาดซอกฟัน ซึ่งเป้า
หมายที่แท้จริงของการใช้ไม้จิ้มฟันคือการเอาเศษอาหารออก
มากกว่าการท�ำความสะอาด โดยอุปกรณ์ทแี่ นะน�ำในการท�ำความ
สะอาดซอกฟันได้แก่การใช้ไหมขัดฟัน (Dental floss) หรือ แปรง
ซอกฟัน (Proxabrush)21 ซึ่งพบมีการใช้น้อยมากในการศึกษานี้
โดยมีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น
พบว่าผู้สูงอายุในการศึกษานี้ท�ำความสะอาดลิ้นมีเพียง
ร้อยละ 35.2 ซึ่งน้อยกว่าผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในประเทศบราซิล22
ซึ่งท�ำความสะอาดลิ้นถึงร้อยละ 46.9 โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีผู้ดูแล
ท�ำความสะอาดช่องปากให้ถึงร้อยละ 22.4 ผลจึงต่างจากการ
ศึกษานีซ้ งึ่ ศึกษาเฉพาะผูส้ งู อายุทดี่ แู ลตนเอง นอกจากนีก้ ารศึกษา
ที่ประเทศญี่ปุ่น23 พบว่าผู้สูงอายุติดสังคมท�ำความสะอาดลิ้นถึง
ร้อยละ 41.8 ซึ่งผู้สูงอายุติดสังคมมักจะดูแลตนเองได้ดีกว่าผู้สูง
อายุติดบ้าน การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ท�ำความสะอาดลิ้นน้อย จึง
ท�ำให้พบผูม้ ตี ำ� แหน่งทีม่ รี ะดับคราบทีล่ นิ้ สูงสุดเท่ากับ 2 หรือหนา
ถึงร้อยละ 59.1 จากการทบทวนวรรณกรรมของ Danser และ
คณะ24 ในปี 2003 พบว่าคราบที่ลิ้นสัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียใน
ช่องปาก การมีกลิ่นปาก และการรับรสชาติที่น้อยลง Quirynen
และคณะ25 ในปี 2004 พบว่าหลังจากการแปรงหรือขูดลิ้น 2
สัปดาห์ สามารถลดเชื้อชนิด aerobic และ anaerobic ที่ลิ้นได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.001) และเพิม่ การรับรสชาติ ดังนัน้ จึงควร
เน้นให้ท�ำความสะอาดลิ้นด้วยการแปรงหรือเช็ดด้วยทุกครั้ง
สัดส่วนผูท้ ใี่ ส่ฟนั เทียมและท�ำความสะอาดฟันเทียมด้วย
การแปรงในการส�ำรวจระดับประเทศในปี 255510 เท่ากับร้อยละ
67.8 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษานี้ (ร้อยละ 76.7) โดยการศึกษาระดับ
ประเทศไม่ได้ระบุว่าแปรงด้วยอะไร อย่างไรก็ตามการศึกษานี้พบ
ว่าผู้ที่ท�ำความสะอาดฟันปลอมเหมาะสม คือแปรงด้วยน�้ำสบู่มี
เพียงร้อยละ 10 และมีผู้ที่ล้างฟันปลอมด้วยน�้ำเปล่าหรือไม่
ท�ำความสะอาดถึงร้อยละ 26.7 ซึ่งการล้างฟันเทียมด้วยน�้ำเปล่า
หรือไม่ท�ำความสะอาดไม่สามารถก�ำจัดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้ ซึ่ง
สนับสนุนโดยการศึกษาการท�ำความสะอาดโดยการแปรงฟันเทียม
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ท�ำความสะอาดหรือแช่ล้างในน�้ำกลั่น
เพียงอย่างเดียว พบว่าการแปรงฟันเทียมสามารถลดเชือ้ Candida
Albicans (C. albicans) ที่ฟันเทียมได้มากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<0.001)26
การท�ำความสะอาดช่องปากทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูท้ มี่ ฟี นั
ในช่องปากในการศึกษานี้ คือ การแปรงฟันอย่างสม�่ำเสมออย่าง
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น้อยวันละ 2 ครัง้ โดยไม่คำ� นึงถึงวิธกี ารแปรงว่าถูกต้องหรือไม่ ซึง่
พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ ฟี นั ธรรมชาติเพียงร้อยละ 47 ทีท่ ำ� ความสะอาด
ช่องปากอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำความสะอาด
ช่องปากในผูส้ งู อายุตดิ เตียงโดยผูด้ แู ลในการศึกษาของ อาณัติ มา
ตระกูลและคณะ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ พบว่า ผูด้ แู ลท�ำความสะอาดช่อง
ปากเหมาะสมซึ่งรวมการแปรงหรือเช็ดฟัน ถึงร้อยละ 58.127 สูง
กว่าผู้สูงอายุติดบ้านในการศึกษานี้
ในขณะทีก่ ารท�ำความสะอาดช่องปากทีเ่ หมาะสมในผูท้ ี่
ไม่มีฟันคือการเช็ดหรือแปรงเหงือกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ซึ่งพบ
ว่าสัดส่วนผู้ที่ไม่มีฟันท�ำความสะอาดช่องปากเหมาะสมน้อยมาก
คือเพียงร้อยละ 14.8 ซึ่งอธิบายได้ว่าส่วนใหญ่แม้จะมีความถี่ใน
การท�ำความสะอาดช่องปากสูง แต่ใช้เพียงการบ้วนปาก ซึ่งวิธีดัง
กล่าวไม่สามารถท�ำความสะอาดช่องปากได้ด28,29
ี
จากข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันที่แปรงเหงือกหรือ
เช็ดท�ำความสะอาดช่องปากจะเช็ดลิ้นด้วย แต่ผู้สูงอายุที่มีฟันที่
แปรงฟันมีเพียงส่วนน้อยทีแ่ ปรงหรือเช็ดลิน้ ด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้
สูงอายุที่ไม่มีฟันหากมีการท�ำความสะอาดช่องปากด้วยอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นแปรงหรือผ้า ก็จะมีการท�ำความสะอาดลิ้นด้วย ต่าง
จากผูท้ มี่ ฟี นั และแปรงฟัน มักจะไม่ได้ทำ� ความสะอาดลิน้ หรือแปรง
ลิ้นด้วย
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุติดบ้านกลุ่มนี้ยังดูแล
อนามัยช่องปากของตนเองได้ไม่ดี ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย
ได้แก่ การมีภาวะอ่อนแรง30 ภาวะเสี่ยงสมองเสื่อม31 และภาวะ
เสีย่ งซึมเศร้า32 เป็นต้น ซึง่ ผลของปัจจัยเหล่านีต้ อ่ การดูแลอนามัย
ช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้านกลุ่มนี้จะมีการรายงานต่อไป หากผู้
สูงอายุกลุม่ นีส้ ามารถดูแลอนามัยช่องปากได้ดี จะส่งผลต่อสุขภาพ
โดยรวม เป็นการป้องกันการเข้าสู่ภาวะติดเตียงหรือส่งเสริมให้
กลับมาเป็นกลุ่มติดสังคมได้ เนื่องจากอนามัยช่องปากที่ดีจะ
สามารถลดการแพร่เชื้อจากช่องปากไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ได้ ดังการศึกษาของ Abe และคณะ ในประเทศญี่ปุ่น ที่พบว่าผู้
สูงอายุที่ได้รับการดูแลท�ำความสะอาดช่องปากจากทันตแพทย์
หรือทันตานามัยด้วยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน เช็ดเยือ่ เมือกข้าง
แก้มด้วยส�ำลีอาทิตย์ละ 2 ครั้งเพิ่มเติมจากผู้ดูแล สามารถลดการ
เกิดเชือ้ C. Albicans ทีจ่ ะก่อให้เกิดเชือ้ โรคทางเดินหายใจได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)33 และการศึกษาของ Bassim และ
คณะ ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั การดูแลการท�ำความสะอาดช่องปาก
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การค�ำแนะน�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ สามารถ
ลดเชื้อที่เป็นปัจจัยการเกิดโรคปอดบวมในผู้สูงอายุได้16

บทสรุป
ผู้สูงอายุในการศึกษานี้มีปัญหาสุขภาพช่องปากและ
ปัญหาการดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่เหมาะสมสูงมาก โดยพบการ
สูญเสียฟันเฉลี่ยถึง 20 ซี่ ท�ำให้มีฟันเหลือน้อยมาก อีกทั้งยังพบ
ฟันโยกจนไม่สามารถใช้บดเคีย้ วได้สงู ท�ำให้พบมีคสู่ บฟันหลังทีใ่ ช้
งานได้อย่างน้อย 4 คู่สบที่น้อยมาก และส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งที่มี
ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ระดับสูงสุดในช่องปากที่มากกว่า 2/3
ของตัวฟัน และมีต�ำแหน่งที่ระดับคราบที่ลิ้นสูงสุดระดับ 2 หรือ
หนา ยิง่ กว่านัน้ ยังมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากทีไ่ ม่เหมาะ
กับสภาวะในช่องปาก โดยพบว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่มฟี นั ส่วนใหญ่บว้ นปาก
เพื่อท�ำความสะอาดช่องปากเพียงอย่างเดียว ส่วนผู้สูงอายุที่มีฟัน
มากกว่าครึ่งแปรงฟันน้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง และส่วนใหญ่ไม่ได้
ท�ำความสะอาดซอกฟันและไม่ได้ทำ� ความสะอาดลิน้ โดยพบว่าสภาวะ
การมีฟันและไม่มีฟันในช่องปากสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของผูส้ งู อายุ ดังนัน้ การให้คำ� แนะน�ำการดูแลอนามัย
ช่องปากของผูส้ งู อายุ ควรค�ำนึงถึงสภาวะการมีฟนั ในช่องปากด้วย
ผลจากการศึกษานี้สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดนโยบาย กิจกรรม และการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดูแลอนามัย
ช่องปากทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูส้ งู อายุ ทัง้ ความถีแ่ ละวิธกี ารท�ำความ
สะอาดช่องปากในสภาวะช่องปากทีแ่ ตกต่างกัน โดยเริม่ ตัง้ แต่เมือ่
ยังไม่มภี าวะพึง่ พิงหรือในกลุม่ ติดสังคม เพือ่ ป้องกันโรคในช่องปาก
และป้องกันปัญหาสุขภาพร่างกาย อันจะช่วยชะลอหรือป้องกัน
การเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อไป
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาต่อไป คือควรมีการศึกษา
คุณภาพของการแปรงฟันในผูส้ งู อายุทงั้ ระยะเวลาและวิธกี ารแปรงฟัน
เพือ่ ดูประสิทธิภาพของการแปรงฟัน นอกจากนีค้ วรศึกษาในพืน้ ทีแ่ ละ
บริบทอืน่ ๆ เพือ่ ให้ครอบคลุมลักษณะผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงได้มากขึน้
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การศึกษาต�ำแหน่ง ลักษณะของตัวฟัน และรากฟันของฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องเอียงไกลกลาง
และฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ อยูต่ ดิ กันด้วยภาพรังสีแพโนรามา
Disto-inclined Mandibular Second Molars and Adjacent First Molars: A Study
of Crown and Root Position, Morphologic Features Via Panoramic Radiograph
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความชุกและต�ำแหน่งการเกิดรากฟันชิดเกินระหว่างฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องเอียงไกลกลาง (7D)
และฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ ทีอ่ ยูต่ ดิ กัน (6D) ศึกษามุมเอียงด้านสบฟัน ความโค้งรากฟันของฟัน 7D,6D เปรียบเทียบกับฟันซีเ่ ดียวกันในขา
กรรไกรด้านตรงข้าม (7N,6N ตามล�ำดับ) และเปรียบเทียบพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟัน 7D:6D กับ7N:6N หาความสัมพันธ์ของมุมเอียงด้านสบฟัน
กับความโค้งรากฟันต�ำแหน่งต่างๆ ในฟัน7D โดยศึกษาจากภาพรังสีแพโนรามาชนิดดิจติ อลจ�ำนวน 70 ภาพ และใช้โปรแกรมอิมเมจเจวัดมุม
เอียงด้านสบฟัน ความโค้งรากฟันทีต่ ำ� แหน่งกลางรากฟัน ปลายรากฟันของรากฟันใกล้กลาง ไกลกลาง และวัดพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟัน 7D:6D,
7N:6N ใช้สถิติ Paired t-test และ Pearson’s correlation เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างด้าน และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามล�ำดับ ผลการศึกษาพบรากฟันชิดเกิน 62 จาก 70 ราย (88.57 %) พบมีความแตกต่างอย่างนัยส�ำคัญสถิตริ ะดับ 0.05 ของมุมเอียงด้าน
สบฟันระหว่างฟัน 7D กับ 7N (ค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง = 13.50 องศา) เช่นเดียวกับระหว่างฟัน 6D กับ 6N (ค่าเฉลีย่ ความแตกต่าง = 1.61
องศา) ในฟัน 7D พบส่วนปลายรากฟันทัง้ สองรากโค้งงอไปด้านไกลกลาง (P<0.05) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียงด้านสบฟันและความ
โค้งรากฟันในฟัน 7D กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาฉบับนีช้ ใี้ ห้เห็นว่าเมือ่ ฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องมีตำ� แหน่งเอียงไกลกลาง อาจคาดได้วา่ จะพบ
รากฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองโค้งงอไปด้านไกลกลาง พบมุมเอียงด้านสบฟันของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่งและสองเปลี่ยนไปจากเดิมและ
พบรากฟันชิดเกินระหว่างฟันทัง้ สองซี่ การให้การวินจิ ฉัยและการรักษาเมือ่ ตรวจพบในระยะแรก อาจมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดรากฟัน
โค้งงอและปัญหารากฟันชิดเกิน
ค�ำส�ำคัญ: ความโค้งรากฟัน, พื้นที่ระหว่างรากฟัน, ฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สอง, ฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่ง, รากฟันชิดเกิน, เอียงไกลกลาง

Abstract

The objectives of this study were to evaluate the prevalence and location of root proximity between distoinclined mandibular second molars (7D) and adjacent first molars (6D), to examine the occlusal inclination and root
curvature of 7D and 6D, compared with their normal counterparts (7N, 6N), to compare the interradicular space
between 7D:6D and 7N:6N, and to evaluate the relationship between occlusal inclination and root curvature of 7D.
70 digital panoramic radiographs were studied. Image J software was used to measure occlusal inclination, root
curvature at middle third and apical third of mesial and distal roots, and interradicular space of 7D:6D and 7N:6N.
Paired t-tests and Pearson’s correlation analysis were used to compare differences between sides and to examine
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the relationship between variables, respectively. Root proximity was found in 62 from 70patients (88.57 %). Statistical
significant differences of the occlusal inclination between 7D and 7N was found (mean difference = 13.50°; P<0.05).
A similar finding was observed between 6D and 6N (mean difference = 1.61°; P<0.05). In 7D, apical third of both
roots significantly curved distally (P<0.05). No association between occlusal inclination and root curvature of 7D
was found.
In conclusion, the findings of this study suggested that when 2nd molars are disto-inclined, distally curved
roots of the 2nd molar, shifted occlusal inclination of both 1st and 2nd molars and root proximity between them
may be expected. Early diagnosis and treatment may be advantageous in the prevention of root curvature and
proximity problems.
Keywords: Disto-inclined, Mandibular second molar, Mandidular first molar, Interradicular space, Root curvature,
Root proximity
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บทนำ�
ฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองเอียงไกลกลาง (7D) พบได้ใน
ลักษณะทางคลินิกแตกต่างกัน เช่น พบฟันไม่ขึ้นเมื่อผ่านช่วงอายุ
เฉลีย่ ทีฟ่ นั ควรขึน้ คือ 11-13 ปี1,2 อาจพบเพียงตัวฟันด้านใกล้กลาง
โผล่พ้นเหงือกที่อายุ 14-15 ปี (รูปที่ 1) บางรายพบฟันขึ้นเกือบ
เต็มซี่ แต่สนั ริมฟันใกล้กลาง (mesial marginal ridge) อยูส่ งู กว่า

รูปที่ 1 ลักษณะเหงือกปกคลุมบริเวณด้านไกลกลางฟัน 7D		
Figure1 Gingival coverage on disto-occlusal surface of 7D 		
						
					

สันริมฟันไกลกลาง (distal marginal ridge) ของฟันกรามแท้ลา่ ง
ซี่ที่หนึ่งที่อยู่ติดกัน (6D) (รูปที่ 2) จากภาพถ่ายรังสีพบฟัน 7D มี
ลักษณะตั้งขึ้น (upright) หรือมีแกนตามยาว (long axis) เอียงไป
ด้านไกลกลาง (รูปที่ 3)

รูปที่ 2

ลักษณะสันริมฟันด้านใกล้กลางของฟัน 7D สูงกว่าสันริมฟันด้าน
ไกลกลางของฟัน 6D
Figure 2 Higher level of 7D mesial marginal ridge above 6D distal
marginal ridge
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รูปที่ 3 แกนตามยาวฟัน 37 เอียงไกลกลาง เส้น H-line การวัดมุมเอียงด้านสบฟันและขอบล่างของภาพรังสี
Figure 3 Distal tilt of 37 long axis, H-line, Occlusal inclination measurement and lower border of radiograph

ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารศึกษาเกีย่ วกับฟัน 7D มีเพียงการศึกษา
ของ wellfelt3 ทีก่ ล่าวถึงฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องคุดเอียงไกลกลาง
ซึ่งผู้ป่วยถูกส่งมารับการรักษาช้า เนื่องจากทันตแพทย์วนิ จิ ฉัยว่า
เป็นฟันทีก่ ำ� ลังขึน้ และเมือ่ สิน้ สุดการรักษาทันตกรรมจัดฟัน พบว่ามี
ผลการรักษาไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับฟันคุด ต�ำแหน่งเอียงใกล้
กลางหรือต�ำแหน่งตั้งตรง คือ พบว่าฟันขึ้นไม่ได้หรือขึ้นได้แต่ไม่มี
การสบฟัน ผลการรักษาที่ไม่ดีเนื่องจากทิศทางการเอียงของฟัน
ยากต่อการแก้ไข มีการศึกษาของ Chanpongsaeng4 ในฟันกราม
แท้ลา่ งซีท่ สี่ องคุดเอียงใกล้กลางและฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ ทีอ่ ยู่
ติดกัน พบว่าฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ มีแนวแกนฟันเอียงไกลกลาง
ร่วมกับมีปลายรากฟันทัง้ สองรากโค้งงอไปด้านไกลกลาง และส่วน
กลางรากฟันไกลกลางโค้งงอไปด้านใกล้กลาง และจากการศึกษา
น�ำร่องในฟัน 7D พบรากฟันโค้งสอดคล้องไปกับงานวิจัยข้างต้น
ร่วมกับพบลักษณะรากฟันชิดเกิน (root proximity) ระหว่าง
รากฟัน 6D, 7D โดยมีพนื้ ทีร่ ะหว่างรากฟัน 7D : 6D น้อยกว่าฟันขึ้น
ปกติในด้านตรงข้าม ลักษณะรากฟันโค้งงอมีความส�ำคัญเพราะ
อาจสร้างความยุ่งยากต่อการเคลื่อนฟันในงานทันตกรรมจัดฟัน
และต่องานรักษาคลองรากฟัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาต�ำแหน่ง
ฟัน ลักษณะรากฟัน 7D, 6D และการเกิดรากฟันชิดเกินระหว่าง
ฟันทั้งสองซี่โดยมีวัตถุประสงค์
1. ศึกษาความชุกและต�ำแหน่งของการเกิดรากฟันชิดเกิน
ระหว่างรากฟันไกลกลางของฟัน 6D กับรากฟันใกล้กลางของฟัน 6D
2. ศึกษามุมเอียงด้านสบฟันและความโค้งรากฟัน7D, 7N,
6D, 6N โดยเปรียบเทียบมุมเอียงด้านสบฟัน (occlusal inclination)
และความโค้งรากฟัน (root curvature) ระหว่างฟัน 7D กับ 7N
และระหว่างฟัน 6D กับฟัน 6N
3. ศึกษาเปรียบเทียบพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟัน (Interradicular
space) 7D:6D กับพื้นที่ระหว่างรากฟัน 7N:6N

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียงด้านสบฟันของฟัน
7D กับความโค้งรากฟัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross–
sectional study) ได้รบั อนุญาตให้ทำ� การศึกษาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม การศึกษาวิจยั ในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาจากภาพรังสีแพโนรามาของผูป้ ว่ ย
70 ราย ผู้ชาย 39 ราย ผู้หญิง 31 ราย อายุ 11-38 ปี จากไฟล์
ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ ถ่ายโดยเครื่องเดียวกัน คือ Kodak
8000c Carestream Health INC, Rochester, NY, USA ช่วงปี
ค.ศ.2006-2013 ของภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูป้ ว่ ยมีฟนั แท้ลา่ งครบทุกซี่ ไม่เคยได้รบั
การจัดฟัน และมีฟนั กรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องข้างหนึง่ ข้างใดของขากรรไกร
ล่างเอียงไกลกลางและมี 2 ราก จากภาพถ่ายรังสีแพโนรามาพบ
ระนาบสบฟัน (occlusal plane) ของฟัน 7D ไม่ต่อเนื่องกับ
ระนาบสบฟันของฟัน 6D และมีสนั ริมฟันใกล้กลางของฟัน 7D สูง
กว่าสันริมฟันไกลกลางของฟัน 6D ฟัน 7D มีการสร้างรากฟันไม่
น้อยกว่า 3/4 ความยาวรากฟันภาพถ่ายรังสีไม่บิดเบี้ยวพิจารณา
จากส่วนกว้างที่สุดของตัวฟันในแนวใกล้กลาง-ไกลกลางของฟัน
กรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ ด้านซ้าย/ขวา มีขนาดแตกต่างกันไม่เกิน 5 %
ฟันหลังไม่ซอ้ นเกพิจารณาจากการไม่มกี ารเหลือ่ มทับของฟันหลัง
มากกว่า 1/3 ของความกว้างตัวฟันในแนวใกล้กลาง ไกลกลาง
ภาพถ่ายรังสีมคี วามคมชัดสามารถมองเห็นขอบเขตของตัวฟันและ
รากฟันได้ชัดเจน
การศึกษารากฟันชิดเกินระหว่างฟัน 7D กับฟัน 6D
พิจารณาจากการสัมผัสของรากฟันไกลกลางของฟัน 6D กับ
รากฟันใกล้กลางของฟัน 7D ระบุตำ� แหน่งทีเ่ กิดรากฟันชิดเกิน ใช้
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เกณฑ์ของ Vermylen5 ทีจ่ ำ� แนกต�ำแหน่งทีเ่ กิดรากฟันชิดเกินโดย
แบ่งรากฟันเป็น 3 ส่วน คือ A, B, C โดย A (Apical) คือ ส่วน
ปลายรากฟัน B (Between) คือ ส่วนกลางรากฟัน และ C (Coronal)

คือ รากฟันใกล้ตัวฟัน บันทึกต�ำแหน่งที่เกิดรากฟันชิดเกิน โดยใช้
ต�ำแหน่งบนด้านไกลกลางของรากฟันไกลกลางของฟัน 6D (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

รากฟันชิดเกินระหว่างฟัน 7D:6D (4.1) บริเวณปลายรากฟัน (A) (4.2) บริเวณกลางรากฟัน (B) (4.3) บริเวณกลางรากฟันและรากฟันใกล้ตวั ฟัน (BC) (4.4) บริเวณ
ปลายรากฟัน กลางรากฟัน และรากฟันใกล้ตัวฟัน (ABC)
Figure 4 Root proximity between 7D:6D (4.1) Apical (A) (4.2) Between (B) (4.3) Between and Coronal (BC) (4.4) Apical, Between and Coronal (ABC)

ใช้โปรแกรม Image J (National Institutes of Health,
Bethesda, MD,USA, http://rsb.info.nih.gov/ij/) (เป็น
ซอฟต์แวร์สาธารณะสามารถดาวน์โหลดเพื่อน�ำมาใช้วัดมุม พื้นที่
ความสว่างของภาพ หาขอบเขตของภาพและมีการรายงานผลหลัง
การวัดบนหน้าจอ)
- วัดมุมเอียงด้านสบฟันซึง่ เป็นมุมทีเ่ กิดจากการลากเส้น
เชื่อมยอดฟัน (cusp) ใกล้กลางกับยอดฟันไกลกลางของฟันกราม
แท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ หรือซีท่ สี่ อง ท�ำกับเส้นแนวระนาบ (H-line) ซึง่ เป็น
เส้นอ้างอิงที่สร้างขึ้นขนานกับขอบล่างของภาพถ่ายรังสี (รูปที่ 3)
H-line จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่หากเส้นที่ลากไม่ขนานกับ
ขอบล่างของภาพถ่ายรังสี เส้นจะมีลักษณะเป็นขั้นบันได (step)
- วัดความโค้งรากฟันทีต่ ำ� แหน่งกลางรากฟันและปลาย
รากฟันของรากฟันใกล้กลางและรากฟันไกลกลางของฟัน 7D, 7N,
6D, 6N โดยวัดมุมที่ด้านไกลกลางของรากฟันอ้างอิงตามงานวิจัย
ของ Chanpongsaeng4 ที่ประยุกต์จากวิธีของSchneider6 และ
Weine7 ความโค้งของรากฟันบริเวณกลางรากฟันเป็นมุมที่เกิด
จากเส้นที่ลากจากรูเปิดคลองรากฟัน (orifice) ผ่านตามแกนตาม
ยาวของคลองรากฟันตัดกับเส้นทีล่ ากผ่านแกนตามยาวของคลอง

รากฟันต�ำแหน่งต�่ำกว่าจุดโค้งกลางรากฟัน (รูปที่ 5)
- ความโค้งของรากฟันบริเวณปลายรากฟันเป็นมุมทีเ่ กิด
จากเส้นที่ลากผ่านรูเปิดปลายรากฟัน (apical foramen) ไปตาม
แกนตามยาวคลองรากฟันตัดกับเส้นที่ลากผ่านความยาวคลอง
รากฟันต�ำแหน่งสูงกว่าจุดโค้งปลายรากฟัน (รูปที่ 6)
- วัดพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟัน 7N:6N และระหว่างรากฟัน 7D:6D
กรณีที่ไม่มีรากฟันชิดเกินให้ลากเส้นเชื่อมจุดอ้างอิง 6
จุดต่อไปนี้ตามล�ำดับ (รูปที่7a)
1. ยอดกระดูกเบ้าฟันด้านไกลกลางของฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่
2. ต�ำแหน่งกึง่ กลางผิวรากฟันด้านไกลกลางของรากฟัน
ไกลกลางของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่ง
3. ต�ำแหน่งปลายรากฟันของรากฟันไกลกลางของฟัน
กรามแท้ซี่ที่หนึ่ง
4. ต�ำแหน่งปลายรากฟันใกล้กลางของฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ อง
5. ต�ำแหน่งกึง่ กลางผิวรากฟันด้านใกล้กลางของรากฟัน
ใกล้กลางของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สอง
6. ยอดกระดูกเบ้าฟันด้านใกล้กลางของฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ อง
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กรณีที่มีรากฟันชิดเกินให้วัดพื้นที่ระหว่างรากฟันด้าน
ล่างของจุดต�่ำสุดที่เกิดรากฟันชิดเกินโดยลากเส้นเชื่อมจุดอ้างอิง
3 จุดต่อไปนี้ตามล�ำดับ (รูปที่ 7b)
1. ต�ำแหน่งจุดต�่ำสุดของบริเวณที่เกิดรากฟันชิดเกิน
2. ต�ำแหน่งปลายรากฟันไกลกลางของฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่
3. ต�ำแหน่งปลายรากฟันใกล้กลางของฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ อง

สุ่มภาพรังสีแพโนรามามา 10 ภาพวัดค่ามุมทุกค่า ซ�้ำ
ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากวัดครั้งแรก ใช้ Covariation
of variance ค�ำนวณ random error ส�ำหรับการวัดค่า parameter
ต่าง ๆ และค�ำนวณค่า Intraclass correlation coefficient
(Intraobserver) การวัดและวัดซ�้ำค่า parameter ต่างๆ กระท�ำ
โดยทันตแพทย์จัดฟันคนเดียวกัน

รูปที่ 5 การวัดมุมบริเวณกลางรากฟันใกล้กลางของฟัน 7D			
รูปที่ 6 การวัดมุมบริเวณปลายรากฟันใกล้กลางของฟัน 7D
Figure 5 Root curvature measurement at middle 1/3
Figure 6 Root curvature measurement at apical 1/3
of 7D mesial root						
of 7D mesial root

รูปที่ 7 การวัดพื้นที่ระหว่างรากฟัน 7D:6D กรณีที่ (7a) ไม่มีรากฟันชิดเกิน (7b) มีรากฟันชิดเกิน
Figure 7 Interradicular measurement in case of (7a) no root proximity (7b) root proximity

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ความชุก ต�ำแหน่งการเกิด
รากฟันชิดเกินระหว่างฟัน 6D กับ ฟัน 7D และวิเคราะห์ความ
แตกต่างมุมเอียงด้านสบฟันระหว่างฟัน 7D กับฟัน 7N และ
ระหว่างฟัน 6D กับฟัน 6N ในคนเดียวกันใช้สถิติ Paired t-tests
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่ศึกษาระหว่างข้างที่
ฟันขึน้ เอียงกับข้างทีฟ่ นั ขึน้ ปกติและใช้สถิติ Pearson Correlation
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียงด้านสบฟัน 7D กับความโค้ง
ของรากฟัน 7D ทีต่ ำ� แหน่งต่าง ๆ ของรากฟันใกล้กลางและไกลกลาง
ก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 ส�ำหรับทุกสถิติเชิงวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 70 คน เป็นฟัน 37
จ�ำนวน 40 ซี่ ฟัน 47 จ�ำนวน 30 ซี่ พบรากฟันชิดเกินระหว่างฟัน
7D กับฟัน 6D จ�ำนวน 62 ราย จากจ�ำนวน 70 ราย โดยพบการ
สัมผัสรากฟันตัง้ แต่อายุ 11 ปี จ�ำแนกรากฟันชิดเกินตามต�ำแหน่ง
บนรากฟันไกลกลางของฟัน 6D โดยพบที่ต�ำแหน่งปลายรากฟัน
(A) 1 ราย ต�ำแหน่งกลางรากฟัน (B) 2 ราย ต�ำแหน่งรากฟันใกล้
ตัวฟันร่วมกับกลางรากฟัน (BC) 34 ราย ตลอดความยาวรากฟัน
(ABC) 25 ราย (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงความชุกของการเกิดรากฟันชิดเกินจ�ำแนกตามต�ำแหน่งที่มีการสัมผัสบนผิวรากฟันไกลกลางของฟัน 6D
Table 1 Root proximity, prevalence and location on 6D distal root

จุดสัมผัสรากฟัน 6D

จ�ำนวน

ไม่สัมผัส
A
B
BC
ABC

8
1
2
34
25

A = สัมผัสเฉพาะบริเวณปลายรากฟัน (Apical)
B = สัมผัสเฉพาะบริเวณกลางรากฟัน (Between)
C = สัมผัสเฉพาะบริเวณรากฟันใกล้ตัวฟัน (Coronal)

AB = สัมผัสบริเวณกลางรากฟันและปลายรากฟัน
BC = สัมผัสบริเวณกลางรากฟันและรากฟันใกล้ตัวฟัน
ABC = สัมผัสตลอดความยาวรากฟัน (รากฟันใกล้ตัวฟัน, กลางรากฟัน, ปลายรากฟัน)

จากการวัดค่ามุมต่างๆ ซ�ำ้ ใน 1 สัปดาห์ ใช้ Covariation
of variance ค�ำนวณค่า random error ได้ระหว่าง 0.00-0.19
องศา วัดค่า Intraclass correlation coefficient ได้มากกว่า
0.95 ซึ่งบ่งบอกว่าข้อมูลที่วัดมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ผลการ
ศึกษาพบค่าเฉลี่ยมุมเอียงดานสบฟนเมื่อเปรียบเทียบกับ H-line
ของฟน 7D มีคาเท่ากับ 180.64+7.27 องศา ของฟน 7N มีคา
เท่ากับ 167.14+7.35 องศาตามล�ำดับ และพบค่าเฉลี่ยของส่วน

ต่างมุมเอียงดานสบฟันระหวาง 7D กับ 7N มีคา 13.50+7.87
องศา ซึ่งจากการทดสอบด้วยสถิติชนิด paired t-test พบความ
แตกต่างของมุมเอียงด้านสบฟันของฟัน 7D และ 7N อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.00) สอดคล้องไปกับค่าเฉลี่ยพื้นที่ระหว่าง
รากฟัน 7D กับรากฟัน 6D มีค่า 137.82 (พิกเซล) และระหว่าง
รากฟัน 7N กับรากฟัน 6N มีคา่ 724.32 (พิกเซล) ซึง่ พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญสถิติระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบพื้นที่ระหว่างฟัน 7D:6D, 7N:6N
Table 2 Mean±Standard Deviation and comparison of interradicular space between7D:6D and 7N:6N

พื้นที่ระหว่างรากฟัน(พิกเซล)
7D:6D (n=70)

พื้นที่ระหว่างรากฟัน(พิกเซล)
7N:6N(n=70)

P-Value+

95 % Cl‡ of
mean difference

137.82±168.41

724.32±686.29

0.00**

-746.31, -426.68

+Paired t-tests, **P<0.05, ‡confidence interval

พบค่าเฉลีย่ มุมเอียงด้านสบฟันของฟัน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ H-line ของฟัน 6D มีค่า 170.24±6.07 องศา ของฟัน 6N มี
ค่า 168.63±6.12 องศา และพบค่าเฉลี่ยส่วนต่างมุมเอียงด้านสบ

ฟันระหว่างฟัน 6D กับ 6N มีค่า 1.61±6.14 องศา ซึ่งจากการ
ทดสอบด้วยสถิติชนิด Paried t-test พบความแตกต่างของมุม
เอียงด้านสบฟันของฟัน 6D กับ 6N อย่างมีนยั ส�ำคัญสถิติ (P=0.03)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบความโค้งรากฟันระหว่าง7D:7N
Table 3 Mean±Standard Deviation and comparison of root curvature between 7D:7N

รากฟัน (n=70)
รากฟันใกล้กลาง, กลางรากฟัน
,ปลายรากฟัน
รากฟันไกลกลาง, กลางรากฟัน
,ปลายรากฟัน

ความโค้งรากฟัน (องศา)
7D

7N

151.27±10.57
154.80±24.22
185.81±12.99
154.76±29.38

153.33±8.99
172.97±15.19
184.91±10.79
176.56±14.15

Paired t-tests, NS=not significant, **P<0.05, ‡confidence interval

+
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P-Value+

95 % Cl‡ of
mean difference

0.06NS
0.00**
0.61NS
0.00**

-4.20, 0.086
-24.08, -12.26
-2.61, 4.41
-29.14, -14.45

ผลการเปรียบเทียบความโค้งรากฟันระหว่างฟัน 7D กับ
ฟัน 7N พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญสถิติระดับ 0.05
สองต�ำแหน่งคือต�ำแหน่งปลายรากฟันใกล้กลาง และต�ำแหน่ง
ปลายรากฟันไกลกลาง (ตารางที่ 3) พบปลายรากฟันใกล้กลาง

และไกลกลางของฟัน 7D โค้งงอไปด้านไกลกลาง มากกว่าฟัน 7N
(ตารางที่ 3) ไม่พบความแตกต่างความโค้งรากฟันระหว่างฟัน
6D,6N (ตารางที่ 4) และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างมุมเอียงด้าน
สบฟันกับความโค้งรากฟันในฟัน 7D

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบความโค้งรากฟันระหว่าง 6D:6N
Table 4 Mean±Standard Deviation and comparison of root curvature between 6D:6N

ความโค้งรากฟัน (องศา)

รากฟัน (n=70)
รากฟันใกล้กลาง, กลางรากฟัน
,ปลายรากฟัน
รากฟันไกลกลาง, กลางรากฟัน
,ปลายรากฟัน

6D

6N

153.80±7.67
174.29±13.18
189.06±10.30
176.69±15.17

154.77±7.20
176.19±10.31
186.99±8.87
178.06±10.96

Paired t-tests, NS=not significant, ‡confidence interval

+

P-Value+

95 % Cl‡ of
mean difference

0.18NS
0.11NS
0.09NS
0.57NS

-2.39, 0.45
-4.24, 0.44
-0.31, 4.45
-6.10, 3.35

บทวิจารณ์
ฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องเอียงไกลกลางมิได้เป็นต�ำแหน่ง
ที่เป็นธรรมชาติ เพราะฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองจะมีต�ำแหน่งเอียง
ใกล้กลางนับตั้งแต่ระยะพอกพูนแคลเซียมจนถึงระยะการสร้าง
รากฟันยาวเท่ากับตัวฟัน8 การเอียงไปด้านไกลกลางของฟันซี่นี้
ร่วมกับการเกิดรากฟันชิดเกินระหว่างรากฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่
กับซีท่ สี่ อง อาจเกิดจากแรงทีม่ ากระท�ำต่อฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ อง
ซึ่งอาจอธิบายด้วยการศึกษาของ Pindborg9 ที่กล่าวว่า ฟันคุด
อาจท�ำให้ฟันที่งอกขึ้นสมบูรณ์แล้วเปลี่ยนต�ำแหน่งโดยส่งแรงกด
บริเวณรากฟันของฟันทีข่ นึ้ แล้ว ผูว้ จิ ยั เปรียบเทียบลักษณะรากฟัน
กรามแท้ล่างซี่ท่ีสองและซี่ที่หนึ่งระหว่างด้านซ้าย/ขวาในคน
เดียวกัน เนื่องจากผลการศึกษาของ Plotino 10 พบลักษณะ
สมมาตรของจ�ำนวนรากฟัน จ�ำนวนคลองรากฟัน และรูปร่างคลอง
รากฟันในฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองระหว่างด้านซ้ายและขวาในคน
เดียวกันถึง 81 % ผลการศึกษาฉบับนี้พบรากโค้งงอไปทางด้าน
ไกลกลางทีต่ ำ� แหน่งปลายรากฟันของรากฟันใกล้กลางและรากฟัน
ไกลกลางของฟัน 7D สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chanpongsaeng4
ที่พบฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่งที่เอียงไกลกลาง มีปลายรากฟันใกล้
กลางและรากฟันไกลกลางโค้งงอไปด้านไกลกลาง รากฟันทีโ่ ค้งงอ
สอดคล้องไปกับทิศทางการเอียงของตัวฟันอธิบายได้ว่าทิศทาง
การขี้นของฟันที่เปลี่ยนแปลงน�ำไปสู่รากฟันที่โค้งงอบ่งบอกถึง
eruption curve ของฟัน11 รากฟัน 7D ที่โค้งงออาจสร้างความ
ยุง่ ยากในการท�ำงานแก่ทนั ตแพทย์ในการรักษาคลองรากฟันและ
ทันตแพทย์จดั ฟันในการแก้ไขต�ำแหน่งฟันทีข่ นึ้ ในลักษณะดังกล่าว

เพราะปลายรากฟันโค้งงอขัดขวางการเคลื่อนฟัน12
การพบพื้นที่ระหว่างรากฟันใกล้กลางของฟัน 7D กับ
รากฟันไกลกลางของฟัน 6D มีขนาดเล็กกว่าพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟัน
7N:6N ร่วมกับค่ามุมเอียงด้านสบฟัน 7D ที่มากกว่า 7N แสดงถึง
ฟัน 7D กับฟัน 7N มีต�ำแหน่งแตกต่างกัน การพบรากฟันชิดเกิน
ระหว่าง 7D:6D เป็นสิง่ ทีท่ นั ตแพทย์ควรเฝ้าระวัง (ผลการวิจยั พบ
การสัมผัสของรากฟันตั้งแต่อายุ 11 ปี) เพราะเมื่อเกิดรากฟันชิด
เกินหมายถึงกระดูกเบ้าฟันด้านประชิด (interproximal bone)
อาจมีเหลือน้อยจนถึงไม่มเี ลยและอาจมีการสัมผัสของเอ็นยึดปริทนั ต์
(periodontal ligament)13,14 ของรากฟันทัง้ สองรากจนก่อให้เกิด
ปัญหาโรคปริทนั ต์ได้15-17 การพบรากฟันชิดเกินในฟันกรามแท้ลา่ ง
เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจเพราะจากการศึกษาของ Vermylen7 พบรากฟัน
ชิดเกินมากที่สุดในฟันกรามแท้บนและระหว่างฟันตัดซี่กลางกับ
ฟันตัดซี่ข้างในขากรรไกรบนและล่าง และกล่าวว่าทันตแพทย์ไม่
สามารถใช้เครื่องมือขูด (curette) ท�ำความสะอาดผิวรากฟันได้
หากรากฟันอยู่ห่างกันน้อยกว่า 0.8 มม. เนื่องจากเครื่องมือขูดมี
ขนาดเพียง 0.75-1.1 มม. Vermylen18 กล่าวว่า รากฟันชิดเกิน
ทีบ่ ริเวณรากฟันใกล้ตวั ฟันได้รบั การกล่าวถึงมากกว่าบริเวณกลาง
รากฟันหรือปลายรากฟัน เนื่องจากทันตแพทย์ไม่สามารถให้การ
รักษาและผู้ป่วยไม่สามารถท�ำความสะอาดฟันบริเวณดังกล่าว
และยังพบรากฟันชิดเกินมากบริเวณรากฟันใกล้ตวั ฟันในคนไข้โรค
ปริทันต์ ขณะที่คนไข้ที่ไม่เป็นโรคปริทันต์จะพบรากฟันชิดเกิน
บริเวณปลายรากฟันสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim19 ทีพ่ บระยะ
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ห่างระหว่างรากฟันบริเวณรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน
(cemento-enamal junction) ที่น้อยกว่า 0.8 มม. เป็นปัจจัย
เสีย่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการเกิดการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน ผล
งานวิจัยฉบับนี้พบรากฟันชิดเกินบริเวณรากฟันใกล้ตวั ฟัน (C) ถึง
59 ราย (กลุม่ BC, ABC ตารางที่ 1) จากการเกิดรากฟันชิดเกิน 62
ราย เมื่ออ้างอิงการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำนายได้ว่าอาจเกิด
ปัญหาโรคปริทันต์บริเวณด้านใกล้กลางของฟัน 7D และด้านไกล
กลางของฟัน 6D Mathews20 แนะน�ำการรักษาทันตกรรมจัดฟัน
เพือ่ แก้ไขปัญหารากฟันชิดเกินด้วยการเคลือ่ นรากฟันให้แยกจาก
กันซึ่งจะมีผลให้เกิดการสร้างกระดูกระหว่างรากฟันทั้งสอง
ดังที่กล่าวในบทน�ำฟัน 7D มักถูกละเลยและถูกบันทึก
ว่าเป็นฟันทีก่ ำ� ลังขึน้ แม้จะผ่านช่วงอายุเฉลีย่ ทีฟ่ นั ควรจะขึน้ สูช่ อ่ ง
ปากแล้ว การน�ำผลการศึกษาไปใช้ทางคลินิกคือทันตแพทย์ควร
ให้ความสนใจฟันที่ขึ้นช้าหรือมีเพียงสันริมฟันด้านใกล้กลางโผล่
พ้นเหงือกเป็นเวลานาน โดยฟันไม่ขึ้นเต็มซี่ร่วมกับใช้ภาพรังสี
แพโนรามา เพื่อประเมินระนาบสบฟันและระยะห่างระหว่าง
รากฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ หี่ นึง่ กับฟันกรามแท้ลา่ งซีท่ สี่ องเป็นระยะ ๆ
เพื่อเปรียบเทียบต�ำแหน่งฟันทั้งสองด้านของขากรรไกรล่างจะ
เป็นการช่วยเฝ้าระวังการเกิดฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองขึ้นผิดปกติ
เอียงไกลกลางได้ หากทันตแพทย์พบฟันขึ้นเอียงไกลกลางควรส่ง
ต่อทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อแก้ไขต�ำแหน่งฟันให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากฟันซี่ดังกล่าวมีรากฟันสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การ
ให้การรักษาในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมอาจช่วยให้รากฟันสร้างได้ตาม
ปกติ การปล่อยฟันให้ขึ้นในลักษณะดังกล่าวโดยไม่ให้การรักษา
อาจมีผลให้การสร้างปลายรากฟันโค้งงอไปด้านไกลกลางดังที่พบ
ในการศึกษาฉบับนี้
ภาพรังสีแพโนรามามีขอ้ ด้อยกว่าภาพรังสีปลายรากฟัน
ในเรื่องความคมชัดของภาพรังสี การแปลผลการซ้อนทับของ
รากฟันและผลของการก้มหรือเงยศีรษะของผู้ป่วยที่อาจท�ำให้ค่า
มุมเอียงด้านสบฟันเปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้การค�ำนวณ
ความแตกต่างของมุมเอียงด้านสบฟันระหว่างฟัน 7D กับฟัน 7N
และระหว่างฟัน 6D กับฟัน 6N ในคนเดียวกัน เพิ่มเติมจากการ
เปรียบเทียบทางสถิตเิ ชิงวิเคราะห์ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นบทความเห็นความ
แตกต่างของค่ามุมเอียงด้านสบฟันระหว่างฟันทีข่ นึ้ ผิดปกติกบั ฟัน
ที่ขึ้นปกติในคนเดียวกันได้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดีการใช้ภาพรังสี
แพโนรามาในงานวิจยั ฉบับนีม้ คี วามจ�ำเป็น เนือ่ งจากมีการเปรียบ
เทียบฟันที่ขึ้นผิดปกติกับฟันที่ขึ้นปกติในอีกด้านของขากรรไกร
ล่างในคนเดียวกัน ข้อด้อยอีกอย่างของงานวิจยั ฉบับนี้ คือ เป็นการ
ศึกษาภาคตัดขวาง จึงไม่สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดรากฟันโค้ง
งอในฟัน 7D รวมถึงอธิบายสาเหตุการขึ้นผิดปกติเอียงไกลกลาง

ของฟัน 7D ข้อด้อยอีกข้อ คือ การวัดพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟันเป็นการ
วัดโดยประมาณมิได้เป็นพื้นที่ระหว่างรากฟันที่แท้จริงเนื่องจาก
ก�ำหนดจุดอ้างอิงเพียง 6 จุด หรือ 3 จุด ในกรณีที่เกิดรากฟันชิด
เกิน ซึง่ จะเป็นการวัดพืน้ ทีร่ ะหว่างรากฟันด้านล่างของจุดต�ำ่ สุดที่
เกิดรากฟันชิดเกิน การใช้เส้นแนวระนาบ (H-line) เป็นระนาบ
อ้างอิงในการวัดมุมเอียงด้านสบฟันของฟันกรามจะช่วยในการ
เปรี ย บเที ย บความเอี ย งของฟั น กรามแต่ ล ะซี่ ทั้ ง ที่ อ ยู ่ ใ นด้ า น
เดียวกันหรือด้านตรงข้ามของขากรรไกรล่าง และเนื่องจากการ
ศึกษาที่ผ่านมาในการวัดความเอียงของฟันคุดมักใช้แนวแกนฟัน
หรือระนาบสบฟันของฟันกรามข้างเคียงเป็นระนาบอ้างอิง ซึง่ หาก
ฟันข้างเคียงได้รับแรงกดจากฟันคุดจนต�ำแหน่งเปลี่ยนไป อาจ
ท�ำให้การวัดความเอียงของฟันคุดไม่ถกู ต้อง การใช้เส้น H-line ซึง่
เป็นเส้นที่สามารถท�ำซ�้ำได้และเป็นระนาบเดิมเสมอเป็นระนาบ
อ้างอิงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบทความหากจะประยุกต์ใช้ใน
การวิจัยต่อไป
การศึกษาในอนาคตควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของ
การเกิดรากฟันชิดเกินในฟัน 7D กับฟัน 6D กับการเกิดโรคปริทนั ต์
และควรศึกษาตามแนวยาว (longitudinal study) ในลักษณะการ
ศึกษากลุม่ เป้าหมายในอนาคต (prospective cohort study) เพื่อ
ศึกษาสาเหตุการเกิดฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองเอียงไกลกลาง (7D)

บทสรุป
พบปลายรากฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สอง (7D) ทั้งสองราก
ส่วนใหญ่มลี กั ษณะโค้งงอไปด้านไกลกลาง ฟัน 6D มีตำ� แหน่งเอียง
ไกลกลาง และพบลักษณะรากฟันชิดเกินระหว่างรากฟัน 7D กับฟัน
6D การให้การวินจิ ฉัยและการรักษาฟัน 7D เมือ่ ตรวจพบในระยะแรก
จะมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดรากฟันโค้งงอและรากฟันชิดเกิน
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ประสิทธิผลของน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยต่อการลดค่าดัชนีคราบ
จุลนิ ทรียใ์ นช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา : การวิจยั เชิงทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม
Effectiveness of Mouth Rinse Containing Essential Oil to Reduce Plaque Level
in Visual Impairment Children: A Randomized Controlled Trial
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบ ค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตาระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั น�ำ้ ยา
บ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยและโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วนต่อล้านส่วน และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่บ้วน
น�้ำยาบ้วนปากที่มีเฉพาะส่วนผสมของโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วนต่อล้านส่วน เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม
และเป็นการศึกษาแบบไขว้อ�ำพรางทั้ง 2 ฝ่าย กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กบกพร่องทางสายตาอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 65 คน บ้วนน�้ำยา
บ้วนปากขนาด 20 มิลลิลิตร เป็นเวลา 30 วินาที บ้วน 1 ครั้งต่อวัน หลังการแปรงฟัน เวลาก่อนนอน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน
ภายใต้การดูแลของครูประจ�ำหอพักที่ผ่านการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน แบบสังเกตการ
แปรงฟัน และแบบตรวจค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบไคสแคว์และการทดสอบที
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์อยู่ในช่วง 0-2 มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P <0.001) น�ำค่าเฉลีย่ ของค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียข์ องตัวอย่างแต่ละคนมาวิเคราะห์พบว่ากลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรียด์ กี ว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P = 0.015) และพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P = 0.005) ในการลดคราบจุลินทรีย์
ของต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์เริ่มต้นระดับ 3 ในกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วน
ผสมของน�้ำมันหอมระเหยเมื่อใช้ต่อเนื่องไประยะ 3 เดือนจะมีผลลดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์
ค�ำส�ำคัญ: น�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหย, เด็กบกพร่องทางสายตา, คราบจุลินทรีย์

Abstract
The aim of this study was to compare the effects of an essential oil mouth rinse and placebo (220 ppm
sodium fluoride mouth rinse) on plaque. This study design was a double-blind cross-over randomized control trial.
Sixty-five visually impaired children that older than 8 years old were recruited and rinsed daily with 20 cc of either
an essential oil or placebo under the supervision of teachers after tooth brushing before bedtime for 3 months.
Interviewed questionnaire, brushing observation and plaque index were used for data collected. Percentage, mean,
Chi-square and Sample t-test analysis were used for analytical comparison. The findings revealed that essential oil
mouth rinse was significant in reducing plaque to score 0-2 (P<0.001) better than control. Using paired t-test, mean
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plaque of essential oil group is better than control (P=0.015). Moreover, essential oil mouth rinse group had a
significant reduction of plaque score 3 at baseline better than the control group (P=0.005). This 3-month randomized
control study demonstrated the effect of essential oil mouth rinse on plaque reduction.
Keywords: Essential oil mouth rinse, Visually impaired children, Plaque
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บทนำ�
ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีผบ้ ู กพร่องทางสายตาประมาณ 1.4 ล้านคน1
ในประเทศไทยมีผบู้ กพร่องทางสายตาประมาณ 179,212 คน2 คิด
เป็นร้อยละ 10.93 ของคนพิการทั้งหมด3 และมีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
ภาคใต้ประมาณ 14,207 คน2 Prashanth ST. และคณะได้ทำ� การ
ศึกษาสุขภาพช่องปากเด็กพิการทางสายตาในเมืองบังกาลอร์
ประเทศอินเดีย พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยพบ
ฟันผุในเด็กกลุ่มนี้เพียงร้อยละ 34.1 จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็น
ว่า หากมีการส่งเสริมการป้องกันแก่เด็กตัง้ แต่อายุยงั น้อย ไม่วา่ จะ
เป็นเรือ่ งความตระหนักของผูป้ กครอง การสอนการแปรงฟันหรือ
การเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และมีความเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคในช่องปากต�ำ่ จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสายตาและช่วยลดการท�ำหัตถกรรมที่ยาก
ในเด็กกลุ่มนี้ได้4 แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสภาวะปริทันต์
ของเด็กบกพร่องทางสายตาในภาคใต้ ประเทศไทยของ Tipsodsong
A และคณะ ในปี 2014 โดยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงอายุ
ได้แก่ 12-14 ปี และ 15-18 ปี พบว่ามีค่าเฉลี่ยเหงือกปกติเท่ากับ
2.15 และ 1.08 ส่วนของปาก ค่าเฉลี่ยเหงือกเลือดออกเท่ากับ
0.33 และ 0.22 ส่วนของปาก ค่าเฉลีย่ หินน�ำ้ ลายเท่ากับ 3.48 และ
4.70 ส่วนของปาก เมือ่ เปรียบเทียบสภาวะปริทนั ต์กบั เด็กสายตา
ปกติจากการส�ำรวจระดับประเทศพบว่า เด็กบกพร่องทางสายตา
มีค่าเฉลี่ยหินน�้ำลายที่สูงกว่าเด็กตาปกติทั้ง 2 ช่วงอายุ5 ซึ่งให้ผล
สอดคล้องกับการศึกษาของ Arunakul M และคณะในปี 2015
ได้ท�ำการศึกษาเด็กบกพร่องทางสายตาในกรุงเทพมหานคร พบ

ว่าเด็กบกพร่องทางสายตามีค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์อยู่ใน
ระดับ 2.59 จากคะแนนเต็ม 3 หมายถึง เด็กส่วนใหญ่มีคราบ
จุลินทรีย์ติดเกือบเต็มพื้นที่ผิวฟัน6 จากการศึกษาพบว่าปัญหา
เหงือกอักเสบเพิม่ ขึน้ เมือ่ มีอายุมากขึน้ อาจเนือ่ งจากเด็กเข้าสูช่ ว่ ง
วัยรุ่นและมีปัจจัยของฮอร์โมนเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในส่วนของการดูแลสุขภาพช่องปากโดยการท�ำความ
สะอาด ประกอบด้วย 2 วิธีหลัก คือ การท�ำความสะอาดโดยวิธี
กลและการท� ำ ความสะอาดโดยใช้ ส ารเคมี จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการใช้วธิ กี ลเพียงอย่างเดียวในเด็กบกพร่องทาง
สายตายังให้ผลในการท�ำความสะอาดไม่ดีนัก ท�ำให้เด็กในกลุ่มนี้
มีการเกิดเหงือกอักเสบสูงกว่าเด็กสายตาปกติ จึงควรเสริมการ
ท�ำความสะอาดโดยการใช้สารเคมีในรูปแบบที่สะดวก และมี
ประสิทธิภาพเหมาะกับข้อจ�ำกัดของเด็กกลุม่ นี้ น�ำ้ ยาบ้วนปากอาจ
เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม การท� ำ ความสะอาดให้ เ ด็ ก
บกพร่องทางสายตามีสขุ ภาพช่องปากทีด่ ขี นึ้ ได้ น�ำ้ ยาบ้วนปากใน
ปัจจุบันมีส่วนประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์หลายชนิดด้วยกัน โดย
พบว่าน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของคลอเฮกซิดีน กลูโคเนต มี
หลายการศึกษาสนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพในการต้านการเกิด
คราบจุลินทรีย์7 แต่หากใช้เป็นเวลานานจะท�ำให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพช่องปากได้8 ส�ำหรับเซทิลไพริดิเนียม คลอไรด์มีการศึกษา
ที่สนับสนุนว่าช่วยในการต้านการเกิดคราบจุลินทรีย์น้อย ซึ่ง
ประสิทธิภาพของเซทิลไพริดิเนียม คลอไรด์ยังขึ้นอยู่กับสูตรของ
น�ำ้ ยาบ้วนปากอีกด้วย7 ส่วนน�ำ้ มันหอมระเหยนัน้ มีหลายการศึกษา
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สนับสนุนว่ามีประสิทธิภาพในการต้านการเกิดคราบจุลินทรีย์7,9
และยังไม่พบว่าส่งผลเสียต่อช่องปากหากใช้เป็นเวลานาน8 อีกทั้ง
ยังไม่พบการศึกษาการใช้น�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมัน
หอมระเหยในเด็กบกพร่องทางสายตา และเหงือกอักเสบมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการควบคุมคราบจุลินทรีย์
เนือ่ งจากคราบจุลนิ ทรียเ์ ป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย หากมีคราบ
จุลนิ ทรียใ์ นปริมาณมากก็มโี อกาสให้เกิดเหงือกอักเสบได้มากขึน้ 10
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสม
ของน�ำ้ มันหอมระเหยต่อการลดค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียใ์ นช่องปาก
เด็กบกพร่องทางสายตา หากผลการศึกษาพบว่าน�้ำยาบ้วนปากที่
มี ส ่ ว นผสมของน�้ ำ มัน หอมระเหยช่ว ยในการลดค่าดัชนี ค ราบ
จุลนิ ทรียใ์ นช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตาได้จริง จะมีประโยชน์
ในการน�ำไปปรับใช้ในเชิงการส่งเสริมการป้องกันเพือ่ ช่วยส่งเสริม
ให้เด็กกลุ่มนี้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุม (randomized controlled trial) แบบไขว้อำ� พรางทัง้ 2 ฝ่าย
(double blind crossover design) โดยแบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง คือ
กลุ่มที่บ้วนน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยและ
มีส่วนผสมของโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วนต่อล้าน
ส่วน (LISTERINE® Natural Green Tea by Johnson & Johnson
Inc.) และกลุม่ ควบคุม คือ กลุม่ ทีบ่ ว้ นน�ำ้ ยาบ้วนปากหลอกทีม่ สี ว่ น
ผสมของโซเดียมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วนต่อล้านส่วนผสม
กลิ่นเปเปอร์มิ้นท์ มีเกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) เป็น
เด็กประจ�ำในโรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญ่
จ.สงขลา 2) เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ก�ำลังศึกษาตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการบ้วนน�้ำยาบ้วนปาก
ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยครูผู้ดูแล 3) เป็นเด็กที่สมัครใจเข้าร่วมใน
งานวิจยั และได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครอง 4) ไม่มคี วามพิการทีเ่ ป็น
อุปสรรคในการบ้วนน�ำ้ ยาบ้วนปาก และ 5) ไม่มปี ระวัตแิ พ้สารเคมี
และน�้ำยาบ้วนปาก และเกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1)
เป็นผูท้ กี่ ำ� ลังใส่เครือ่ งมือจัดฟันแบบติดแน่นหรือฟันเทียมแบบถอด
ได้ 2) เป็นผูท้ มี่ ปี ระวัตเิ คยแพ้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดช่องปาก เช่น
ยาสีฟันหรือน�้ำยาบ้วนปาก หรือเคยมีอาการปวดแสบปวดร้อน
หรือเยือ่ เมือกในช่องปากหลุดลอกหลังจากใช้นำ�้ ยาบ้วนปาก หรือ
3) เป็นผู้ที่ก�ำลังใช้ผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากยาสีฟันท�ำความ
สะอาดช่องปาก โดยผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนผสมของ คลอเฮกซิดีน
กลูโคเนต (chlorhexidine gluconate) ไตรโคลซาน (triclisan)
น�้ำมันหอมระเหย (essential oil) และเซทิลไพริดิเนียม คลอไรด์

(cetylpyridinium Chloride: CPC) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการ
เก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline) หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างแบ่งเด็ก
ออกเป็น 2 กลุ่มตามเพศของเด็กและสภาพภายในช่องปาก โดย
ท�ำการตรวจค่าดัชนีเหงือกอักเสบ (Loe and Silness Gingival
Index, 1963) และตรวจค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ (Quigley-Hein
Plaque Index Modified by Turesy et al, 1970) ท�ำการสุม่ เด็ก
เข้าสูก่ ลุม่ ทดลองและควบคุม จากโปรแกรมสุม่ (www.random.org)
โดยการแทนที่เพื่อกระจายเด็กทั้ง 2 กลุ่มให้มีลักษณะช่องปากที่
ใกล้เคียงกัน อบรมครูผดู้ แู ลก่อนเริม่ การบ้วนน�ำ้ ยาบ้วนปากในเรือ่ ง
ความส�ำคัญของงานวิจัย ประโยชน์ที่ได้และวิธีการดูแลเด็กขณะ
บ้วน โดยครูผู้ดูแลจะได้รับรายชื่อเด็กแต่ละกลุ่มเพื่อใช้ในการเช็ค
ในแต่ละวันว่าเด็กได้ท�ำการบ้วนน�้ำยาบ้วนปากหรือไม่ และข้าง
ขวดจะมีการติดชื่อเด็กที่ต้องบ้วนน�้ำยาบ้วนปากชนิดนั้นเพื่อ
ป้องกันการเทให้ผิดคนเนื่องจากน�้ำยาบ้วนปากทั้ง 2 ชนิดจะถูก
บรรจุในขวดลักษณะเดียวกันและติดฉลากค�ำแนะน�ำข้างขวด
เหมือนกัน ครูจะเป็นผู้เทน�้ำยาบ้วนปากให้เด็กแต่ละคนและดูว่า
เด็กบ้วนเรียบร้อยตามค�ำแนะน�ำจึงท�ำการเช็คชื่อให้ ก่อนเริ่มการ
วิจยั จะท�ำการสัมภาษณ์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และสังเกต
การแปรงฟัน ฝึกให้ผู้เข้าร่วมวิจัยบ้วนน�้ำเปล่า และท�ำการขูดหิน
น�ำ้ ลายให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคน จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั แต่ละคนบ้วน
น�ำ้ ยาบ้วนปากขนาด 20 มิลลิลติ ร เป็นเวลา 30 วินาที บ้วน 1 ครัง้
ต่อวัน หลังแปรงฟัน เวลาก่อนนอน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภาย
ใต้การดูแลของครูประจ�ำหอพักที่ผ่านการอบรม (ผู้วิจัยสุ่มตรวจ
โดยการดูปริมาณน�ำ้ ยาบ้วนปากทีเ่ หลือ) โดยหลังจากใช้นำ�้ ยาบ้วนปาก
งดการบ้วนปากด้วยน�้ำทันทีและงดรับประทานอาหารอย่างน้อย
30 นาที เมื่อบ้วนครบ 3 เดือนท�ำการตรวจค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์
เก็บข้อมูลความถี่และสังเกตการณ์แปรงฟันครั้งที่ 2 งานวิจัยครั้ง
นี้มีระยะพัก (wash out period) เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน
เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาทีเ่ ด็กปิดภาคการศึกษา และจากการศึกษา
ของ Lopez และคณะพบว่า น�ำ้ ยาบ้วนปากทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ มัน
หอมระเหยจะมีผลต่อการลดเชื้อในน�้ำลายได้นาน 7 ชั่วโมงหลัง
บ้วน และมีผลต่อการลดเชื้อในคราบจุลินทรีย์นานถึง 12 ชั่วโมง
หลังบ้วน11 ระยะเวลา 3 เดือนจึงเป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการ
พักการบ้วน เมื่อครบก�ำหนดเวลาจะท�ำการขูดหินน�้ำลายและเริ่ม
ท�ำการบ้วนน�ำ้ ยาบ้วนปากอีกครัง้ เช่นเดียวกับทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น
แต่ครั้งนี้สลับการใช้น�้ำยาบ้วนปากเป็นอีกชนิดหนึ่ง ระหว่างการ
ศึกษาผูว้ จิ ยั ประสานกับทางโรงเรียนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
แจ้งรายละเอียดการวิจัย และป้องกันการท�ำงานการส่งเสริม
ป้องกันหรือรักษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากอื่น ๆ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่องานวิจยั ได้ โดยก่อนเริม่ การวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การรักษา
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ทางทันตกรรมในรายทีจ่ ำ� เป็นต้องได้รบั การรักษาให้แก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
และระหว่างงานวิจยั หากมีผเู้ ข้าร่วมวิจยั จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษา
ทางทันตกรรม ครูผดู้ แู ลสามารถแจ้งและพาเด็กมารับการรักษาที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
การตรวจวัดผลค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียข์ องเด็กบกพร่อง
ทางสายตา ผู้ตรวจฟัน (ทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จะต้องผ่านการปรับมาตรฐานผู้
ตรวจกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาโรคเหงือกอักเสบ
ปริทันต์อักเสบและงานศัลยกรรมปริทันต์ คือ อาจารย์สาขา
ปริทนั ตวิทยา ภาควิชาทันตกรรมอนุรกั ษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ โดยการตรวจฟั น นั ก เรี ย นที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการศึกษา ในการวิจยั ครัง้
นีม้ ผี ตู้ รวจ 6 คน โดยผูต้ รวจ 3 คน ท�ำการตรวจก่อนการบ้วนน�ำ้ ยา
บ้วนปาก และอีก 3 คนท�ำการตรวจหลังบ้วนน�ำ้ ยาบ้วนปากทัง้ 2 ครัง้
มีการปรับมาตรฐานการตรวจก่อนตรวจฟันเด็กทุกครั้งเนื่องจาก
ระยะเวลาในการตรวจฟันเด็กแต่ละครั้งห่างกัน โดยจะปรับ
มาตรฐานกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาโรคเหงือก
อักเสบ ปริทันต์อักเสบและงานศัลยกรรมปริทันต์ทุกครั้ง ค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาของผู้ตรวจก่อนบ้วนน�้ำยาบ้วนปากอยู่ในช่วง
0.53 – 0.60 และสัมประสิทธิ์แคปปาของผู้ตรวจหลังบ้วนน�้ำยา
บ้วนปากอยู่ในช่วง 0.92 – 0.96
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน แบบสังเกตการแปรงฟัน และแบบตรวจ
ค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ ท�ำการตรวจโดยใช้สารละลายอีรีโทรซีน
ความเข้มข้นร้อยละ 6 (6 % erythrosine solution) ป้ายทุกซี่
และทุกด้านในช่องปาก โดยหากไม่มฟี นั ซีน่ นั้ ในช่องปากจะท�ำการ
บันทึกเหตุผลของฟันซีท่ หี่ ายไปและจะไม่มกี ารตรวจซีอ่ นื่ แทน ใน
กรณีที่ฟันซี่นั้นขึ้นไม่เต็มซี่ มีเฉพาะรากฟันหรือฟันแท้ขึ้นซ้อนฟัน
น�้ ำ นมก็ จ ะไม่ ท� ำ การตรวจฟั น ซี่ นั้ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล
พฤติกรรมเรื่องการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่างน�ำเสนอในรูปแบบ
ของข้อมูลเชิงพรรณนา ข้อมูลผลค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียใ์ ช้สถิตกิ าร
ทดสอบไคสแคว์และการทดสอบทีในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั นีไ้ ด้
ผ่านการพิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
ในการวิจยั (Research Ethics Committee) คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการ EC5907-25-P-HR
และได้ทำ� การลงทะเบียนงานวิจยั แบบทดลองคลินกิ ของประเทศไทย
รหัสโครงการ TCTR20170621001

ผลการศึกษา
ข้อมูลเบือ้ งต้นของทัง้ สองกลุม่ ก่อนเริม่ การศึกษาพบว่า

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งในเรื่องของเพศ อายุ
โรงเรียนที่ก�ำลังศึกษา ระดับความบกพร่องทางสายตา ค่าเฉลี่ย
ดัชนีคราบจุลนิ ทรียแ์ ละเหงือกอักเสบก่อนบ้วนน�ำ้ ยาบ้วนปาก ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ส�ำหรับพฤติกรรมการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการใช้นำ�้ ยาบ้วนปากแต่ละครัง้ พบว่าความถีใ่ นการแปรง
ฟันของเด็กส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 แปรงฟันอย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง แต่มีเด็กประมาณร้อยละ 10 ที่แปรงฟันทั่วทั้งปากและ
ประมาณร้อยละ 20 เท่านัน้ ทีใ่ ช้เวลาอย่างน้อย 2 นาทีในการแปรง
ฟัน โดยพฤติกรรมเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและ
หลังการใช้น�้ำยาบ้วนปาก
หลังใช้นำ�้ ยาบ้วนปากแต่ละชนิดเป็นเวลา 3 เดือนพบว่า
การกระจายของค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียใ์ นระดับต่าง ๆ ของทัง้ สอง
กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติโดยกลุ่มทดลองมีแนว
โน้มดีกว่ากลุม่ ควบคุม คือ กลุม่ ทดลองมีคา่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรียต์ ดิ
ในระดับ 0 1 2 และ 3 มากกว่ากลุ่มควบคุม และมีค่าดัชนีคราบ
จุลินทรีย์ติดในระดับ 4 และ 5 น้อยกว่ากลุ่มควบคุม แต่อย่างไร
ก็ตามทั้งสองกลุ่มมีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ติดในระดับ 3
และมากกว่าร้อยละ 70 ของต�ำแหน่งฟันของทัง้ สองกลุม่ มีคา่ ดัชนี
คราบจุลนิ ทรียต์ ดิ ในระดับ 3 4 และ 5 ภายหลังการใช้นำ�้ ยาบ้วนปาก
ดังแสดงในตารางที่ 2
เมื่ อ น� ำ มาวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม โดยแบ่ ง ค่ า ดั ช นี ค ราบ
จุลนิ ทรียอ์ อกเป็น 2 กลุม่ คือ ค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียช์ ว่ ง 0–2 และ
ช่วง 3-5 พบกลุ่มทดลองมีต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์อยู่
ในช่วง 0-2 ซึ่งเป็นค่าที่มีคราบจุลินทรีย์ติดบนผิวฟันไม่มากนัก
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ยังคงมีคา่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์
3-5 ภายหลังการใช้น�้ำยาบ้วนปาก
และเมื่อน�ำค่าเฉลี่ยค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ของกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ (Sample t-test) พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี
คราบจุลินทรีย์ของทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ แต่หากเปรียบเทียบก่อนและหลังแต่ละคน (Paired
Sample t-test) พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์
ต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่หากเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังบ้วนน�้ำยาบ้วนปากทั้งสองกลุ่ม
กับค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนบ้วน พบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่า
เฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์สูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4
เมื่อพิจารณาระดับคราบจุลินทรีย์ที่น�้ำยาบ้วนปากมี
ประสิทธิภาพในการลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ ได้พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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ควบคุมของต�ำแหน่งทีม่ คี า่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรียก์ อ่ นบ้วนเป็น 3 โดย
กลุ่มทดลองมีต�ำแหน่งที่ลดระดับค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ให้ลงมา
อยู่ในระดับ 1 และ 2 ได้มากกว่ากลุ่มควบคุม และสามารถคงให้
อยู่ในระดับ 3 ได้มากกว่า อีกทั้งยังมีต�ำแหน่งที่มีระดับค่าดัชนี

คราบจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 และ 5 น้อยกว่ากลุ่มควบคุม
ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในต�ำแหน่งที่มีค่า
ดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนบ้วนสูงหรือต�่ำกว่านี้

ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
Table 1 General characteristics

n (%)
Determinants
Sex
- Male
- Female
Age (mean ±SD)
School
- Thammasakon Hatyai school for the blind
- Other schools
Level of visual impairment
- Total blindness
- Low vision
Plaque (mean±SD)
Gingivitis (mean±SD)

Essential oil
(n = 32)

Placebo
(n = 33)

p-value

15 (46.8)
17 (53.2)
13.53±3.3

15 (45.4)
18 (54.6)
13.33±3.7

0. 55
0.82

20 (62.5)
12 (37.5)

22 (66.6)
11 (33.4)

0.79

16 (50.0)
16 (50.0)
3.33±0.46
1.40±0.21

15 (45.4)
18 (54.6)
3.30±0.64
1.35±0.21

0.80
0.83
0.30

ตารางที่ 2 การกระจายของค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ในระดับต่าง ๆ หลังใช้น�้ำยาบ้วนปาก
Table 2 Distribution of plaque score levels after using mouthrinse

Plaque score
0
1
2
3
4
5

n (%)
Essential oil

Placebo

0 (0.0)
18 (0.6)
177 (5.5)
1517 (47.2)
900 (28.0)
602 (18.7)

4 (0.1)
11 (0.3)
108 (3.3)
1496 (46.4)
906 (28.1)
701 (21.7)

p-value
<0.05

ตารางที่ 3 สัดส่วนต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์แต่ละช่วงภายหลังการใช้น�้ำยาบ้วนปาก
Table 3 The proportion of plaque score levels after using mouthrinse

Determinant
Plaque score
- 0-2
- 3-5

n (%)
Essential oil

Placebo

195 (6.1)
3019 (93.9)

123 (3.8)
3013 (96.2)
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p-value
<0.05

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ภายหลังการใช้น�้ำยาบ้วนปาก
Table 4 Mean plaque score after using mouthrinse

Mean (SD)

Determinant

Essential oil

Placebo

3.60 (0.41)

3.69 (0.44)

Plaque

* Sample t-test, ** Paired Sample t-test

p-value*

p-value**

0.67

<0.05

ตารางที่ 5 สัดส่วนค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ระดับต่าง ๆ ของต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนบ้วนเป็น 3
Table 5 Proportion of plaque score levels that considered only score 3 before rinsing

n (%)

Plaque score
0
1
2
3
4
5

Essential oil

Placebo

0
1 (0.1)
63 (6.5)
578 (59.3)
247 (25.4)
85 (8.7)

0
1 (0.1)
35 (3.6)
541 (55.7)
284 (29.2)
110 (11.3)

p-value
<0.05

บทวิจารณ์
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลุ่มที่บ้วนน�้ำยาบ้วนปากที่มี
ส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยมีผลลดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ได้
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งสัดส่วนจ�ำนวน
ของค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ในระดับ 0–2 ที่มากกว่า และค่าเฉลี่ย
ดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังบ้วนน�้ำยาบ้วนปากเปรียบเทียบในแต่ละ
บุคคลก็ให้ผลในทิศทางเดียวกัน นอกจากนีไ้ ด้ทำ� การวิเคราะห์เพิม่
เติมพบว่าน�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยจะมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้แตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์เริ่มต้นระดับ 3 แต่
หากดูผลการลดค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียท์ างคลินกิ อาจไม่เห็นความ
แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม โดยผลอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษานีม้ คี า่ เฉลีย่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรียเ์ ริม่ ต้นสูงกว่า 3 และมากกว่า
ร้อยละ 70 ของต�ำแหน่งฟันมีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ติดในระดับ
3 4 และ 5 จึงอาจท�ำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกไม่
ชัดเจนนัก เมื่อท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นที่มี
การศึกษาประสิทธิผลการใช้นำ�้ ยาบ้วนปากทีม่ สี ว่ นผสมของ น�ำ้ มัน
หอมระเหยต่อค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ พบการศึกษาส่วนใหญ่
ท�ำการศึกษาในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นวัยผูใ้ หญ่ Charles CA และคณะ ในปี 201112 และ Charles CA
และคณะ ในปี 201213 ท�ำการศึกษาระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

โดยกลุม่ ตัวอย่างจะท�ำความสะอาดช่องปากด้วยน�ำ้ ยาบ้วนปากที่
ได้รับเพียงอย่างเดียว บ้วน 2 ครั้งต่อวัน พบค่าเฉลี่ยของค่าดัชนี
คราบจุลินทรีย์หลังบ้วนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเป็น
เพราะค่าเฉลีย่ ของค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรียก์ อ่ นบ้วนอยูใ่ นช่วงระดับ
2-3 ซึ่งต่างจากการศึกษานี้ที่เด็กส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนี
คราบจุลนิ ทรียอ์ ยูใ่ นระดับ 3 และมีคา่ เฉลีย่ ค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์
สูงกว่า 3 มีการขูดหินน�้ำลายก่อนบ้วนน�้ำยาบ้วนปาก เมื่อท�ำการ
ศึกษาระยะสั้นเพียง 2 สัปดาห์อาจท�ำให้ผลการขูดหินน�้ำลายส่ง
ผลต่อการลดค่าดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ นอกจากนีจ้ ากการศึกษาของ
Charles CA และคณะ ในปี 201314 และ Charles CH และคณะ
ในปี 200415 ท�ำการศึกษาระยะยาวเป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุ่ม
ตัวอย่างใช้นำ�้ ยาบ้วนปากทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ มันหอมระเหย 2 ครัง้
ต่อวันเป็นตัวเสริมในการท�ำความสะอาดปกติ แต่การศึกษาของ
Charles CA และคณะ ในปี 201314 ไม่ท�ำการขูดหินน�้ำลายก่อน
เริ่มบ้วน พบว่าทั้งสองการศึกษามีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตแิ ละเริม่ สังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงทาง
คลินิกได้ อาจเป็นเพราะค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อน
บ้วนอยู่ในช่วงระดับ 2.5-3 ซึ่งต่างจากการศึกษานี้ที่เด็กส่วนใหญ่
มีต�ำแหน่งที่มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับ 3 และมีค่าเฉลี่ย
ค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์สูงกว่า 3 และเป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ที่มี
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สายตาปกติ จึงอาจท�ำให้มีความสามารถในการควบคุมคราบ
จุลินทรีย์โดยวิธีกลและเมื่อใช้น�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ
น�้ำมันหอมระเหยบ้วน 2 ครั้งต่อวันเสริมการท�ำความสะอาดใน
ระยะเวลานาน จึงเป็นตัวช่วยให้คราบจุลินทรีย์ลดลงอย่างเห็นได้
ชัดทางคลินิก ซึ่งการศึกษาทั้งหมดแตกต่างจากการศึกษานี้ท่ีท�ำ
ในเด็กบกพร่องทางสายตา มีอายุเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 13-14 ปี ท�ำการ
บ้วนก่อนนอนเพียง 1 ครั้งต่อวัน และการศึกษานี้ได้ใช้น�้ำยาบ้วน
ปากทีม่ สี ว่ นผสมของฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วนต่อล้านส่วน
ซึง่ เป็นกลุม่ ควบคุมแบบบวก (positive control) เป็นกลุม่ ควบคุม
ซึง่ น�ำ้ ยาบ้วนปากทีม่ สี ว่ นผสมของฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วน
ต่อล้านส่วนมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ในช่องปาก
ต่างจากการศึกษาอืน่ ทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 5 ไฮโดรแอลกอฮอล์
(hydroalcohol) ซึง่ เป็นกลุม่ ควบคุมแบบลบ (negative control)
เป็นกลุ่มควบคุม12,13,14,15 การศึกษานี้ยังพบว่าเด็กบกพร่องทาง
สายตาไม่สามารถท�ำความสะอาดช่องปากโดยวิธกี ลได้ดนี กั ดังนัน้
แม้จะมีการใช้น�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหย
เสริมจากการท�ำความสะอาดปกติเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน อาจท�ำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงทาง
คลินิกได้ไม่ชัดเจน และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าเฉลี่ยดัชนี
คราบจุลนิ ทรียห์ ลังบ้วนน�ำ้ ยาบ้วนปากทัง้ สองกลุม่ มีคา่ สูงกว่าก่อน
บ้วน จากการสัมภาษณ์พบว่ามีเด็กส่วนหนึง่ ทีค่ ดิ ว่าการบ้วนน�ำ้ ยา
บ้วนปากท�ำให้สามารถท�ำความสะอาดได้เพียงพอแล้ว จึงให้ความ
ส�ำคัญกับการแปรงฟันลดลง ใช้เวลาในการแปรงฟันลดลง ซึง่ อาจ
ส่งผลให้ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงกว่าก่อนเริ่มการวิจัย ดังนั้น
จึงควรส่งเสริมการท�ำความสะอาดช่องปากโดยวิธีกลจนเด็ก
สามารถควบคุมคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้ดรี ะดับหนึง่ จึงใช้นำ�้ ยาบ้วนปาก
เป็นตัวเสริมในการท�ำความสะอาดเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
บกพร่องทางสายตามีอนามัยช่องปากดีขึ้น
ส�ำหรับพฤติกรรมการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แต่เด็กเกือบทุกคนใช้
เวลาในการแปรงฟันน้อยกว่า 2 นาทีและแปรงฟันไม่ทั่วทั้งปาก
แม้ว่าในช่วงที่ท�ำการศึกษาได้มีการสอนเด็กแปรงฟันทุกครั้งหลัง
การสังเกตการแปรงฟัน แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติในเด็กกลุ่มนี้ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้
เห็นว่าเด็กกลุ่มนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาดช่อง
ปากโดยวิธกี ล เนือ่ งมาจากเด็กในกลุม่ นีม้ ที รรศนะในการมองเห็นน้อย
ดังนัน้ เด็กในกลุม่ นีจ้ ะไม่สามารถบีบยาสีฟนั ได้ปริมาณทีเ่ หมาะสม
ไม่สามารถจับแปรงได้ถูกต้อง และเด็กส่วนใหญ่ยังมีวิธีการแปรง
ฟันที่ผิด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Azrina
AN และคณะทีศ่ กึ ษาถึงพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กในประเทศ

มาเลเซีย และได้ให้ค�ำแนะน�ำว่าเด็กกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการ
สอนการแปรงฟันที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถดูแล
สุขภาพช่องปากของตนเองได้16 นอกจากนีม้ กี ารศึกษาของ Arunakul M และคณะ6 ที่ได้ท�ำการศึกษาการให้ทันตสุขศึกษา (oral
health education) แก่เด็กบกพร่องทางสายตาในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบการลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ของคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ได้รับทันตสุขศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม และพบว่ากลุ่มที่ใช้น�้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของโซเดีย
มฟลูออไรด์เป็นตัวเสริมสามารถลดคราบจุลินทรีย์ได้ดที สี่ ดุ 6 การ
ศึกษานีช้ ใี้ ห้เห็นว่าหากสามารถส่งเสริมเด็กบกพร่องทางสายตาให้
สามารถท�ำความสะอาดเชิงกลได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลด
คราบจุลินทรีย์ และเมื่อใช้น�้ำยาบ้วนปากเป็นตัวเสริมก็จะช่วยให้
เด็ ก มี สุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี ขึ้ น ได้ ดั ง นั้ น หากต้ อ งการลดคราบ
จุลินทรีย์ในเด็กบกพร่องทางสายตา ควรมีการส่งเสริมให้เด็ก
สามารถดูแลการท�ำความสะอาดโดยวิธีกลให้มีประสิทธิภาพจน
สามารถควบคุมค่าคราบจุลนิ ทรียไ์ ด้ระดับหนึง่ และใช้นำ�้ ยาบ้วนปาก
ทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ มันหอมระเหยช่วยเสริมในการลดคราบจุลนิ ทรีย์

บทสรุป
น�ำ้ ยาบ้วนปากทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ มันหอมระเหยเมือ่ ใช้
ต่อเนื่องไประยะ 3 เดือน จะมีผลลดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น�้ำยาบ้วนปากที่มี
ส่วนผสมของฟลูออไรด์ความเข้มข้น 220 ส่วนต่อล้านส่วน อย่างไร
ก็ตามผลการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกยังไม่เห็นชัดเจนนัก อย่างไร
ก็ดี ส�ำหรับการศึกษาในอนาคต ควรหาแนวทางการพัฒนาการ
ท�ำความสะอาดเชิงกลที่เหมาะสมมาใช้ควบคู่กับน�้ำยาบ้วนปากที่
มีส่วนผสมของน�้ำมันหอมระเหยเพื่อลดคราบจุลินทรีย์ในเด็ก
บกพร่องทางสายตา
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Prevalence and Associated Factors of Musculoskeletal Symptoms in the Neck,
Shoulder, Hands and Wrists among Thai Endodontists
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Abstract

The aims of this study are to investigate self-reported prevalence of musculoskeletal symptoms and the
association between prevalence of musculoskeletal symptoms with certain individuals, work-related physical and
psychosocial factors among Thai endodontists. A questionnaire was mailed to 232 Thai endodontists. The questionnaire
consists of four parts include personal data, professional data, musculoskeletal data and psychosocial factors. Data
were analysed using chi-square, Mann-Whitney U test and logistic regression at a significant level of P<0.05. A total
of 200 participants returned questionnaires at an 86 % response rate. After excluding the samples who work as an
endodontists for less than 50 %, 84.9 % of Thai endodontists reported at least one musculoskeletal disorders
(MSDs). The prevalence of disorders was highest in the neck (55 %) and right shoulder (48 %). Being less than 35
years old (P=0.005), having less than 5 years of work experience (P=0.001) and having a high physically demanding
job (P=0.047) were factors associated with MSDs complaint. Having a previous history of symptoms (OR:2.230,
95%CI:1.06-4.70) and not being in a regularly straight back position (OR:2.629, 95%CI:1.206-5.731) had a significant
correlation with present neck pain. The group of endodontists that use magnification had less prevalence of MSDs.
In conclusion, a high prevalence of Thai endodontists that reported MSDs were associated with young endodontists
and having a highly physically demanding job. The most prevalent region is neck pain, related with previous symptoms
and awkward posture. Interventions aimed at reducing the MSDs occurrence in endodontists should focus on
younger endodontists to prevent pre-symptoms and to decrease the prevalence of disorders.
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Introduction

The definition of the term musculoskeletal
disorders (MSDs) is injuries and disorders that affect the
human body movement which denotes health problems of
the locomotor apparatus. MSDs include all forms of illhealth ranging from light, transitory disorders to irreversible,
disabling injuries. 1 Many studies have shown that dentists
have a high frequency of MSDs such as pain at the neck,
back and shoulder (Table 2). 2-5
Dentist is another career which is at risk of
occupational health problem especially MSDs.6-8 The
characteristics of dental operation are static postures
and long-duration work times. Prolonging the same body
position induces muscles to constantly contract as a
cause of MSDs, which found that 64-78 % of dentists
have this problems.9 The MSDs interfere with some
daily and working activities such as dental practice, body
movement, exercise and often are causes of absent
practice.7 Moreover, these frequently turn to be the
cause of premature retirement for some dentists.10
Although there are several innovations of dental units
and equipment which were built to make comfortable
work environment and reduce the risk of MSDs in dentistry,
musculoskeletal complications among dentists is highly
prevalent.3,11 Most dentists indicated having at least one
symptom of musculoskeletal diseases in the past year.2
Endodontic treatment requires repetitive precise
movement with a long duration in each case. In addition,
this specialty frequently uses magnification i.e. loupe
and microscope, which can improve the posture during
treatment.11,12 Therefore, using magnification may decrease
the incidence of MSDs. In Thailand, there was no research
done to specifically explore the musculoskeletal disorders
in endodontists. Moreover, no study has investigated
the association of MSDs with previous symptoms and
psychosocial factors specific in endodontists.
To increase data and knowledge of musculoskeletal
problem in endodontists, the purpose of this study was to
investigate the self-reported prevalence of musculoskeletal

symptoms in the neck, back, hands and wrists among Thai
endodontists and to investigate the association between
prevalence of musculoskeletal symptoms with certain
individual, work-related physical and psychosocial factors.

Materials and Methods

A cross-sectional study survey on musculoskeletal
symptoms in endodontics was conducted from May to July
2017 amongst ordinary members of the Thai Endodontic
Association, dentists who completed a postgraduate
program in endodontics and practice in Thailand. The
Yamane method13 were used to determine the sample
size from a given population. The sample size calculated
by Yamane T’s formula was 232 samples (P=0.05 and
552 members). Randomization was performed by using
excel random function. Self-administered questionnaire
was forwarded to the 232 samples and returned by
mail. The data were analyzed from endodontists who
did endodontic work for more than 50 % of their overall
treatment. This study was approved by the Ethics Review
Committee for Research, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University (HREC-DCU 2017-003).
The questionnaire consisted of four parts: (1)
personal data of the participants, (2) professional data
of the participants, (3) information on the prevalence of
musculoskeletal disorders. Musculoskeletal complaints
were measured using the standardized Nordic questionnaire
for the analysis of musculoskeletal symptoms and (4)
work-related psychosocial factors using the Thai Job
Content Questionnaire.14
Statistical analysis
Data were analyzed using the SPSS program
version 22. Chi-square was used to determine the significant
differences in the prevalence of MSDs during 12 months
with categorical variables. Any factors with a P<0.05 in
the Chi-square analysis were eligible for addition to the
modeling procedures. A multivariate logistic regression
analysis was performed to evaluate influence of factors

Satitpittakul et al., 2019

47

on the occurrence of musculoskeletal complaints. The
level of significance was set at P<0.05.

Results

The questionnaire survey was completed by
200 samples (86 % response). Of these, 74 samples
were excluded because of systemic disease influenced
MSDs, pregnancy, and endodontic work less than 50 %
of their work. The results analysis was based on 126
endodontists.
The age of endodontists ranged from 25 to 71
years with a mean of 39.6 years, 34 samples were male
(27 %) and 92 samples were female (73 %). The average data
of BMI was 21.6 kg/m2 and endodontics work experience
was 11.9 years. Twenty and 36 samples frequently used
a loupe and microscope, 17.5 % and 28.6 %, respectively.
The majority of endodontists (84.9 %) reported
at least one MSDs in the past 12 months. The number
and percentages of endodontists who reported MSDs
complaints in each body part were shown in Figure 1.
Neck and right shoulder pain was two of the most
prevalent musculoskeletal complaint, reported by 55.6 %
and 48.4 % of the participants with 4.5 and 4.2 pain
intensity respectively. Both regions had a significant
correlation between previous symptoms and prevalence
of pain in 12 months (P=0.034, OR:2.230, 95%CI:1.06-4.70
and P<0.001, OR:4.41, 95%CI:2.01-9.71).

A physically demanding job was only one
work-related psychosocial domain which had a significant
difference between MSDs complaints and no complaints
(P=0.047). The other domains, such as decision latitude,
psychological demands, social support, job security and
work hazards were not significant.
Association of variable with MSDs complaints in past 12
months
Multivariate logistic regression analysis revealed
that age and endodontics work experience were two
associated factors increased the MSDs complaints in the
past twelve months (shown in Table 1). Being less than
35 years old (OR:5.45 ,95%CI:1.50-19.74) and having less
than 5 years of endodontics work experience (OR:14.644
,95%CI:1.886-113.685) were factors that had a significantly higher difference between the groups of MSDs
complaints and no complaints.
Other factors in personal and profession data
include gender, weight, high, BMI, type of employment,
number of work days, work characteristics, number of
treatments per day, length of appointment, number of
patients per day, clock-related posture during practice,
using magnification, rotary instrument, ultrasonic and
air-motor devices had no significant associated between
MSDs complaints and no complaints.
After investigating specific data in neck pain
using multivariate logistic regression analysis of the most
prevalent MSDs, it was found that the prevalence of
neck pain is associated with a group of dentists who are
not regularly in the straight back position (OR:2.629,
95%CI:1.206-5.731).

Figure 1 Number and percentage of endodontists who reports MSDs
complaints in past 12 months in each body part. Body part
in grey box was the most prevalence area.
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Table 1 Data of MSDs complaints in past 12 months and associated factors increase MSDs.

Variable
Age
Endodontics work experience

MSDs complaints in past 12 months N (%)

p-value

54 (94.7 %)
53 (76.8 %)
48 (98.0 %)
59 (76.6 %)

0.005*

≤35years
>35years
≤5 years
>5 years

Discussion

Most Thai dentists and endodontists indicated
at least one symptom of musculoskeletal diseases in
the past year. In this study, 84.9 % of endodontists
reports at least one MSDs in the past twelve months

0.001*

which is higher than Greek endodontists.15 Most dentists
(78 %) in the southern part of Thailand and 60-90 % in
other specialties reported MSDs.2-5

Table 2 Lists studies that investigated whether dentist had experienced musculoskeletal pain in the past 12 months.

Author

Country

Samples

% MSDs

Zarra and Lambrianidis
2014

Greece

Endodontists

61

Hodacova et al. 2015

Czech
Republic

Dentist

97

Legget and Smith 2006 Australia

Dentist

87

Neck and low back Younger dentist and less experienced
dentists

Alexopoulos et al. 2004

Greece

Dentist

62

Low back and neck Physical load

Chowanadisai et al. 2000 Thailand

Dentist

78

Finsen et al. 1998

Denmark

Dentist

66

Neck and shoulder Prolong work posture and high static
muscle load

Marshall et al. 1995

Australia

Dentist

64

Neck and low back Work for longer period

Endodontists in this study reported the most
prevalent MSDs compliant of body parts are neck pain
and right shoulder, which is a different tendency than
with a previous study which showed the highest complaints
were lower back and neck area.15 Endodontics work
need to maintain their head in a specific position for a
long duration in each case (time average data from this
study was about one hour per case) in a limited area.
Therefore, being in the forward-head posture for a long
time also increases force on the upper neck muscles.11

2 Most region

Associated factors increase MSDs

Neck and low back Awkward posture during practice and
number of patient per day
Back and neck

Back and neck

Female, more year of practice, history of
serious MSDs and perceived bad/ very
bad general health

Less year clinical practice and full time
workload

In the forward-head posture, the neck extensor muscle was
shortened. The center of gravity was then moved forward, and
the muscle balancing ability was reduced.16,17 This stress and
strain can affect ischemia and pain in the overworked
neck muscles.18 This can cause headaches and chronic
pain in the neck, shoulders and interscapular muscles.12
Endodontists who have five years or less of work
experience had a higher prevalence of MSDs according
to a previous study that showed a negative correlation
of years working with musculoskeletal pain.2,6,19 The
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dentist who had more experience might be better able
to adjust their working postures and technique to prevent
MSDs pain. The present pain may be accumulative pain;
therefore, in this study, a correlation was found between
previous symptoms and prevalence pain.20 Perceived
muscular tension can predict future neck-shoulder
symptoms21, therefore the prevention before disease occurs
is important. According to these results, an endodontic
training program should include interventions such as
providing awareness about operation postures and
using magnification to improve positions in a dental
student endodontics course to decrease the prevalence
of disorders in younger endodontists.
The present pain may be accumulative pain
since musculoskeletal pain is chronic symptom among
dental students. The most prevalent types of pain and
previous history also complaints pain at neck and shoulder.22
The results of neck and shoulder pain correlating with
previous symptom corresponds with findings of a study
with computer office workers that have static postures
and repetitive tasks.20 Another study also found that
perceived muscular tension predicted future neck-shoulder
symptoms.21 Therefore, prevention before the disease
occurs is important by adjusting the posture of both
the endodontist and the patient into ergonomics.
In this study, 86 % females reported MSDs more
frequently compared with males (82 %). In general,
dentists also found female dentists reported MSDs more
frequently compared with males.2,4,5 This may be due
to a greater willingness by females to report symptoms
because of a lower pain threshold and greater interest
for her health.4
This study found no significant associations
between BMI with MSDs similar with a previous study.15
Having a BMI greater than 25 kg/m2 falls within the
overweight range and is associated with increased lower
back pain and lumbar disc degeneration particularly.23 In
this survey, only a few endodontists were highly overweight
which could cause MSDs to the affected participants.
Endodontists in this study who had more frequent

use of loupe (77.3 %) and microscope (77.8 %) had less
prevalence of MSDs. Because of applying the loupe, the
working distance allows an optimal posture to be maintained.
Dental Operating microscopes improved the most neutral
postures by keeping operators in healthier postures and
give the highest magnification systems with the greatest
operating detail.12
The psychosocial work environment was measured
by the Job Content Questionnaire adjusted from Karasek
instrument24 analysis in Thai version.14 In this study, it was
found that a physically demanding job has a significant
correlation with prevalence of MSDs in 12 months.
Endodontists who have a high score of physical job
demand also have high prevalence of MSDs complaints.
Almost every participant in this study complained of at
least one MSDs in a year. This is similar when compared with
nurses that a highly demanding physical job significantly
increased the risk of MSDs.25 Physical demands at work
are considered a critical determinant for progressing
MSDs including frequently stated occupational risk
factors such as high muscular loads, restricted postures, and
repetitive movements26 which is similar in endodontics
work that requires repetitive precise movement and has
long duration in each case may increase the prevalence
of MSDs complaint. Prolonged static posture in long
duration be rise up musculoskeletal pain.11
In this study, almost half of the endodontists
reported MSDs at wrist and hand which is higher than
dentists (10-44 %).2,3,15 Carpal tunnel syndrome is a specific
musculoskeletal problem, which has also been investigated
in dental professionals. Using hand-files for mechanical
instrument root canal over long hours and repeated
motion that can predispose endodontists to Carpal
tunnel syndrome. Endodontics rotary instrument help
to reducing the need for hand-filing and decreasing time
for shaping of root canals.27,28
Overall analyzed data received from questionnaire,
which the participants might not confirmed diagnosis,
severity and cause of symptom by physician. To specific
MSDs from endodontic work, this study analysed the
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data from endodontists who have endodontic work
more than 50 % of their overall treatment. However,
the symptoms may co-influence from other causes such as
office syndrome, carry heavy belongings, type and frequency
of exercise or using a mobile device. A prospective research
design is required to establish the causal relationship
between exposure and outcome. Moreover, to clearly
confirm MSDs diagnosis, further studies should assess
posture at work using observation and physical examination.

Conclusion

High prevalence of endodontists reports at least
one MSDs in the past 12 months, which was highest in
the neck, significant correlation with previous symptoms
and associated with endodontists who have not regularly
in straight back position. According to these results, in
order to prevent MSDs endodontists should give awareness
about operation postures and using magnification to keep
straight back position especially in younger endodontists.
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Abstract

The purpose of this research was to investigate the effect of bleaching methods on teeth that have a
resin impregnated layer. Half of the buccal of 40 extracted maxillary premolars were luted with orthodontic resin
cement and smooth polished with a tungsten carbide bur. The other half was used as a control group. The initial
color difference between both halves was unnoticed (∆E<3). Teeth were divided into the following four groups: 1)
bleached with 10 % carbamide peroxide for 8 hours per day; 2) bleached with 20 % carbamide peroxide for 8 hours
per day; 3) in-office-bleaching with 40 % hydrogen peroxide every 6 days, and 4) in-office-bleaching with 40 %
hydrogen peroxide (1 day) followed by 10 % carbamide peroxide for 8 hours per day. The difference of color (∆E)
between the cemented site and the controlled site was evaluated every three days using VITA Easyshade®V. The
bleaching procedures were continued until the ∆E less than 3. On day 3 of bleaching, the difference of color
between resin impregnated area and controlled area obviously increased in all the groups (∆E>3). Group 3 showed
the highest color contrast followed by groups 2, 4 and 1 respectively. At day 6, the only increase in contrast was
with group 1 while the other group decreased. The unnoticeable color difference (∆E<3) of group 3 was at day 6,
of group 4 and 2 were at day 9 and of group 1 was at day 15. All bleaching methods created color-mismatch. A
high concentration of bleaching gel caused a high contrast. However, it could reduce the contrast faster.
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Introduction
A common problem in esthetic dentistry is
tooth discoloration. Its etiological factors are intrinsic,
extrinsic and internalized stains1 that can be managed
by tooth bleaching such as in-office or home bleaching.2,3
Previous studies showed the safety of the tooth bleaching
for the treatment of tooth discoloration.2,4,5

In the case of fixed orthodontic treatment, the
resin impregnated layer usually remains on the enamel
after debonding and polishing. It extends for a distance
of 11.8 - 18.9 µm into the enamel surface, sometimes
reaching up to 100 µm into the tooth.6,7 A total removal
of this cement would decrease the enamel thickness
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and hardness.8 This resin impregnated layer may interfere
with the diffusion of bleaching agents and prolong the
process of tooth bleaching.9,10 Using 10 % carbamide
peroxide home bleaching, the mismatched color between
the resin impregnated area and the surrounding area
are noticeable during the first week which reduced the
esthetic and self-confidence of the patient.9

Materials and Methods

Specimen preparation
Forty extracted human maxillary premolars
were collected. The teeth were cleaned using dental
scaler and polished with a fine pumice slurry using a low
speed handpiece. The teeth were inspected for signs
of cracks, decay, and restoration by stereo microscope
(Stereo Microscope SZ61, Olympus, Japan). Only sound
teeth were included into the experiment. The selected
teeth were stored in 0.1 % thymol solution at 37°C
(degrees Celsius).
The individual silicone jig for locating the
experimental area was prepared for each tooth. Two circular
holes, 6 mm. in diameter, were made at mesio-buccal
and disto-buccal aspects of the tooth. The color of the tooth

Nowadays, there are several methods and
procedures used for tooth bleaching, including home
bleaching, in-office bleaching and a combination of
these two. Therefore, our study is conducted to investigate
the effect of different bleaching methods on a resin
impregnated tooth.

at both holes was measured using a spectrophotometer
(VITA Easyshade® V, Vivadent, Brea, CA, USA) and the
average values, from the four measurements, of both
holes were compared and calculated for color difference
(∆E). A tooth that has a color difference between both
areas less than 3 (∆E<3) was included into the experiment.
The disto-buccal area was used as the control and the
mesio-buccal area was used as the experimental area. A
bleaching tray with 1 mm.-thick space at buccal aspect,
for each tooth, was fabricated. The positioning of the
silicone jig and bleaching tray on each tooth could be
repeatable. The specimen preparation flow chart was
shown in Figure 1.

Figure 1 Specimen preparation.

Resin Impregnated layer preparation
A silicone jig was placed on the tooth and a
mesio-buccal area was etched with 37 % phosphoric acid
for 30 seconds, rinsed with spray-water for 30 seconds,
primed and luted with a clear light-cured orthodontic
adhesive cement (Transbond XT, 3M/Unitek, Monrovia,
CA, USA) of about 0.5 mm. thick. The cement was
pressed against the tooth surface using a transparent

cylindrical crystal with a diameter of 6 mm. Light (1,1001,330 mW/mm2) from the light curing unit (DemiTM Plus,
Kerr, USA) was applied through the crystal for 40 seconds.
The silicon jig was removed and light from the light curing
unit was applied on the cement for 20 seconds. The
specimen was stored in distilled water for 24 hours at 37°C.
The cement polishing was carried out with a
slow speed 30-fluted tungsten carbide bur (Shofu dental
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corporation, Japan) without water. 11 The bur was
changed after 5 specimens were polished. The polishing
was stopped when the cement was reduced to the same
level of the tooth surface. The specimen was polished
with a pumice without fluoride for 30 seconds and was
rinsed with 20 ml of distilled water. The polished area
was checked to confirm the resin impregnated layer
using stereomicroscope (Stereo Microscope SZ61,

Olympus, Japan) at X40 magnification. The silicone jig
was re-positioned and the color at mesio-buccal and
disto-buccal areas of the tooth was measured again.
Tooth with a color difference between both areas was
less than 3 (∆E<3) was subjected to the next procedure
(bleaching). A resin Impregnated layer preparation flow
chart was shown in Figure 2.

Figure 2 Resin Impregnated layer preparation flow chart.

Bleaching protocols
The teeth were mounted on acrylic resin blocks and assigned into 4 groups of 10 teeth each (Table 1).
Table 1 Groups of experiment

Group
1
2
3
4
Group 1:
Group 2:
Group 3:
Group 4:

Bleaching agent

Bleaching time

Teeth

10 % Carbamide peroxide
(Home bleaching)
20 % Carbamide peroxide
(Home bleaching)
40 % Hydrogen peroxide
(In-office bleaching)
40 % Hydrogen peroxide + 10 % Carbamide peroxide
(In-office bleaching)
(Home bleaching)

8 hours a day

10

8 hours a day

10

2 cycles in day 1 and repeated the same
procedure every 6 days
2 cycles in day 1 and 8 hours a day for
home bleaching

10
10

Specimens were bleached with 10 % carbamide peroxide (Opalescence 10 %, Ultradent, USA)
Specimens were bleached with 20 % carbamide peroxide (Opalescence 20 %, Ultradent, USA)
Specimens were bleached with 40 % hydrogen peroxide (Opalescence Boost 40 %, Ultradent, USA)
Specimens were bleached with 40 % hydrogen peroxide (Opalescence Boost 40 %, Ultradent, USA) in day 1
followed by 10 % carbamide peroxide (Opalescence 10 %, Ultradent, USA)
The mean of ∆E of all groups before being subjected to the bleaching procedure was not significantly different (p<0.05) using one-way ANOVA.

In group 1 and group 2, the bleaching tray with
gel was applied to the tooth. All specimens were stored
in artificial saliva without fluoride (Artificial saliva, Faculty
of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand) for 8
hours in a closed container with 100 % humidity at 37°C.
After bleaching, all specimens were stored in artificial

saliva without fluoride for 16 hours in a closed container
at 37°C. The bleaching agent and artificial saliva was
changed every day. The tooth color at both areas was
measured every 3 days until the color difference was
less than 3 (∆E<3).
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In group 3, at day one, the bleaching agent was
applied in a bleaching tray and applied to the tooth for
2 cycles (20 minutes per cycle).12 The tooth color at
both areas was measured after each cycle. All specimens
were stored in artificial saliva without fluoride in a closed
container at 37°C. The same bleaching protocol was
repeated every 6 days. The tooth color at both areas
was measured after each cycle of bleaching and every
3 days after bleaching. The same procedure was repeated
until the color difference was less than 3 (∆E<3).
In group 4, at day one, the 40 % hydrogen
peroxide bleaching agent was applied in a bleaching
tray and applied to the tooth for 2 cycles (20 minutes
per cycle).12 The tooth color at both areas was measured
after each cycle. All specimens were stored in artificial
saliva without fluoride in a closed container at 37 °C for
1 day. After that, specimens were bleached with 10 %
carbamide peroxide for 8 hours a day. During and after
bleaching, specimens were stored in artificial saliva
without fluoride in a closed container at 37°C. The

bleaching with 10 % carbamide peroxide for 8 hours a
day was continued and tooth color at both areas was
measured every 3 days until the color difference was
less than 3 (∆E<3). The research proposal was approved
by the Ethics Committee of the Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University. The study code was HREC-DCU
2017-090.

Statistical Analysis

Significant difference of the mean of ∆E of all
groups before subject to bleaching procedure was
analyzed using one-way ANOVA.
The data after bleaching was analyzed using
descriptive statistical analysis.

Results

Mean and standard deviation of color difference
(∆E) between the resin impregnated area and the
controlled area before and after bleaching is shown in
Figure 3.

Figure 3 Mean and standard deviation of ∆E.
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In Group 1, the color difference between two
areas was increased during bleaching. The highest color
difference (∆E = 7.69±5.55) was shown on day 6. After
that, the color difference was reduced and the ∆E was
less than 3 at day 15 (∆E = 1.99±1.30). On day 18, the
∆E was decreased.
In Group 2, the color difference between two
areas was increased during bleaching. The highest color
difference (∆E = 8.98±5.85) was shown on day 3. When the
bleaching continued, the color difference was reduced
and the ∆E was less than 3 at day 9 (∆E = 2.15±1.67).
From day 9 to day 18, the ∆E is still decreased.
In Group 3, the obvious color difference (∆E>3)
was shown after bleaching gel was applied. The highest
color difference (∆E = 12.11±8.60) was shown on day
3. When bleaching was continued, the color difference
was reduced and the ∆E was less than 3 at first cycle
of bleaching of day 6 (∆E = 1.64±1.01). After day 6, the
∆E was increased but still less than 3.
In Group 4, at the second cycle of bleaching
of day 1, the highest color difference (∆E = 10.37±7.46)
was shown. When the bleaching continued, the color
difference was reduced and the ∆E was less than 3 at day
9 (∆E = 2.21±1.82). After day 9, the ∆E was decreased.

Discussion

The specific colorimetric measurement devices
are faster, more accurate, and more consistent in color
assessment compared to the human eye.13,14 The device
applied in this research was Vita Easyshade® V which is
reliable, user-friendly and accurate. This device is combined
with the CIELAB color system which is widely used in
dental research to measure the color of teeth, restorative
material and the alteration of the tooth color after tooth
bleaching.15,16 Data from the CIELAB color system can
be used to calculate color differences (∆E) between areas.
∆E can be related to the visual perception and the
clinical significance. The higher number of ∆E represents
more difference of color between the two areas. The

eye of a normal people can distinguish color differences
in the range of 3.018-5.23417 while the eyes of a dentist
can distinguish the color in the range of 2.2-4.4.18 So, our
study used ∆E which was less than 3 to determine the effect
of bleaching procedures on the resin impregnated area.
A bleaching agent composed of hydrogen
peroxide that could penetrate into the enamel and dentin
to interact with the organic chromophore molecules.
When hydroxyl radicals encounter the stain molecule,
they convert the chains into simple structure and alter
the optical properties resulting in the diminished
appearance of stain.19 Previous studies that investigated
the effects of a high concentration bleaching agents
showed alterations of the enamel morphology and
properties. Microhardness and fracture toughness was
decreased, while surface roughness was increased. A
high concentration gel could penetrate into the dentin
more than one with a low concentration.20-22 In a clinical
situation, both low and high concentration bleaching
gels could give similar results in terms of color change.
However, the use of low concentration bleaching agents
took a longer period of treatment.23
The data from our study showed that the resin
impregnated area responded to tooth bleaching more
slowly than the normal area. This layer may prevent
the movement of bleaching agents and prolong the
process of tooth bleaching. The color contrast between
the two areas was visible. Using a high concentration gel
created a higher contrast than using a low concentration
gel. This mismatch in color is influenced mostly by the
color of the normal tooth area which is more responsive
to the bleaching gel. When the bleaching was continued,
the difference in color decreased gradually. Active free
radicals from the gel may freely move to the enamel
underneath the resin impregnated layer from other
directions. Previous research10 stated that when the resin
impregnated tooth was bleached with 10 % carbamide
peroxide, the color was mismatched during the first 15
days. However, when the bleaching continued, the
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mismatched color was reduced in 30 days.
Using a customized tray over the bleaching
agent in an in-office bleaching, also referred to as
“sealed in-office bleaching”, could reduce the amount
of peroxide and its penetration into pulp. However, this
technique did not affect the level of sensitivity reported
by the patient during the procedures. Intensity of tooth
sensitivity for the first 24 hours was reported after in-office
bleaching.12 The 40 % hydrogen peroxide bleaching
could give a better result in color change but there was
a higher contrast between the two areas more quickly.
Apart from that, it may also cause higher tooth sensitivity.24
In clinical practice, in-office bleaching performed without
a tray results in the use of more peroxide compared to
the sealed in-office bleaching. Thus, color contrast and its
decreasing way be shown faster. Bleaching by combination
of high and low concentration gels (group 4) could
decrease the color mismatch faster than using a low
concentration gel only. The result of this study was in
accordance with a previous research which found that
in-office bleaching with 40 % hydrogen peroxide followed
by home bleaching with 10 % carbamide peroxide could
whiten the normal tooth surface faster than only using
home bleaching.25
Tooth dehydration can affect tooth color,
translucency of enamel, and the dynamics of water in
enamel and dentin. The bleaching products have a
component that is used as a vehicle for active peroxide
substances called glycerin. Glycerin can absorb water
on its own and produces dehydration of tooth. Previous
study26 that used bleaching gel contains 86 % glycerin
and ethanol showed the dehydration in bovine teeth,
which may result in a lighter tooth color. All bleaching
gels used in our study contain glycerin, so dehydration
of tooth may occur and lighten the tooth color. To
rehydrate the tooth, it was recommended that the tooth
should be soaked in artificial saliva or distilled water for
at least one hour to complete the hydration.27 In our
study, all specimens in the home bleaching groups were

stored in artificial saliva without fluoride for 16 hours
to rehydrate before color measurement. Therefore, the
change of color in these groups was due to tooth
bleaching only. On the other hand, the tooth color in
the in-office groups was immediately measured after
every cycle of bleaching. Therefore, the change of tooth
color was the effect of tooth bleaching and dehydration.
Color relapse after bleaching could happen. Many factors
might be involved in the relapse of tooth whitening
such as extrinsic staining from food and beverages and
the continuous deposition of secondary yellowish dentin
by the pulp.28 After bleaching procedure was finished,
we found the color relapse in the group that bleaching
only with 40 % hydrogen peroxide which the ∆E was
increased. In this study, a relapse from dietary intake
could be eliminated. Though, it could not be established
for certain, it seemed tooth relapse seems to be associated
with the rehydration of teeth in artificial saliva or due
to the remnants of adhesive cements.
For clinical applications, all bleaching protocols
used in this study were effective for whitening the resin
impregnated tooth. The differences among these protocols
was the time duration of mismatch and whitening of
color. Apart from the color result, other side effects
such as sensitivity and soft tissue irritation should be
considered. Moreover, a limitation of this study that
should be considered was the age of the resin impregnated
layer. In a clinical situation, this layer would be older, at
least 1-2 years, and be subjected to the oral environment
resulting in some defects in the layer. Its response to
bleaching agent might be different from the resin layer
in our study.

Conclusion

All bleaching methods used in this study
affected the resin impregnated area differently. A highly
concentrated bleaching gel caused higher color contrast
than low concentration gel. However, the color contrast
decreased faster.
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Abstract

The present study investigated the effects on enamel of a toothpaste containing bioactive glasses added
at different time periods of in-office bleaching with 40 % hydrogen peroxide (HP) gel by evaluating the effectiveness
of bleaching and staining susceptibility, using a spectrophotometer, non-contact profilometer and scanning electron
microscope (SEM). At baseline, luminosity (L1) and surface roughness (Ra0) of enamel were measured. Samples
(n=48) were allocated into four groups according to the treatments: 1) bleached with 40 % HP gel (Control); 2)
applied toothpaste containing bioactive glasses for 5 min prior to bleaching with 40 % HP gel (Bio_Bleach); 3)
bleached with a mixture of 40 % HP gel and the toothpaste in a 1:1 proportion (Mix); 4) bleached with 40 % HP gel
and immediately applied the toothpaste for 5 min (Bleach_Bio). After treatment, luminosity (L2) and roughness
(Ra1) measurements and also SEM examination were performed. Samples were immersed in the staining solution
(red wine) every day for 14 days. Luminosity was measured on day 7 (L3) and day 14 (L4). At baseline, L1 values of
all groups were not significantly different. After bleaching, L values (L2) in all groups increased significantly and Mix
group significantly showed the lowest L values comparing to the others. After 7-day staining, L values (L3) in all
groups decreased but only the control and Bio_Bleach groups showed significant differences compared to the after
bleached values. After 14 days of staining, all groups, except the Mix group, significantly demonstrated lower L
values relatively to the values at 7-day staining. Despite the fact that surface roughness in all groups increased
after the completion of the bleaching process, only Bio_Bleach and Bleach_Bio groups were statistically significant
relatively to the baseline. SEM analysis presented morphological alterations characterized by depressions, porosities
and superficial irregularities in different degrees. A treated enamel surface with toothpaste containing bioactive glass
either during or after 40 % HP in-office bleaching process reduced red wine staining.
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Introduction

After tooth bleaching with hydrogen peroxide
(HP), coloring pigments can adhere to the enamel surface
and cause more discoloration.1-8 It is conceivable that
dietary components from coffee, tea, juices, red wine
and cola-based soft drinks consumed during or just
after the completion of bleaching increase staining
susceptibility and demineralization9,10 of the bleached
enamel surface, manifested by the shift of brightness
or luminosity parameter towards the negative (darker)
direction.3 Indeed, the bleached enamel particularly with
35 % HP is more susceptible to red-wine staining than
the other beverages.2,5-7,11 It was suggested that increased
surface roughness with pores or superficial defects
caused by the bleaching treatment makes the surface
more prone to staining.12 Therefore, post-bleaching
roughness3,10,13,14 of the enamel surface is considered a
predisposed factors for stain absorption. Thus, the damaged
enamel surface should be recovered or protected after
bleaching for a long-lasting whitening effect.
Remineralizing agents have been investigated
to improve the deleterious effects of the bleaching
procedure. An application of toothpastes containing
bioactive glasses (5.5 % NovaMin®) can reverse and
repair the significant loss of sodium and magnesium that
occur during tooth-bleaching with 40 % HP.10 Moreover,
the application of desensitizing toothpastes on enamel
surface prior to bleaching with 35 % HP resulted in a
decrease of enamel roughness and a significant loss of
enamel micro-hardness.9 Furthermore, bioactive glasses
promote an enhancement of the micro-hardness values in
bleached enamel compared with the unbleached area,
demonstrating a potential benefit for bleaching therapy.9
It has been documented that the relative
degradation and roughness of the enamel surface after
tooth bleaching have a direct influence on their staining
susceptibility.2,5-7 If the enamel of a freshly bleached

tooth was surface treated by remineralizing agents, it
may reduce the absorption of stains and therefore
maintain the effect of bleaching for a longer time.15 It
seems that the damage done by bleaching procedures can
be repaired by either a subsequent use of toothpaste
containing bioactive glasses remineralizing agents or an
application of these agents prior to dental bleaching.
The sequence of bioactive glass surface treatment to
prevent the destructive bleaching effects on enamel is
yet to be evaluated and optimized. There has been no
study done that assessed the effect of bioactive glasses
incorporated in toothpastes on the staining behavior of
enamel after in-office bleaching with 40 % HP. Therefore,
the present study investigated the effects on enamel
of a toothpaste containing bioactive glasses added at
different time periods of in-office bleaching with 40 % HP
gel by evaluating the lightness, morphology and staining
susceptibility of enamel. The tested null hypothesis was
that enamel staining susceptibility post in-office bleaching
to red wine is not influenced by surface treatment
procedures regardless of different time periods used.

Materials and Methods

This study was reviewed and approved by the
Human Research Ethics Committee, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University under study code HREC-DCU
2017-092 and carried out in the Dental Material Science
Research Center at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University, Thailand. The bleaching agent used in this
study was Opalescence® Boost PF 40 % (Ultradent
Products, Inc., South Jordan, USA) and the toothpaste
containing bioactive glasses was Sensodyne® Repair &
Protect NovaMin® (SmithKline Beecham Consumer
Healthcare, Berkshire, United Kingdom). A schematic
outline of the experiment is shown in Figure 1.
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Figure 1 Schematic outline of study’s design and experimental groups.

Inclusion & Exclusion Criteria and Sample Preparation
Forty-eight human extracted maxillary premolars
were used. The buccal surfaces of the teeth were examined.
Teeth extracted for an orthodontic purpose with no
visible caries or structural defects or significant discoloration
on the enamel surface were selected while teeth with
obvious visible defects were excluded from the study.
The teeth were examined under 4.5x magnification
(MEIJI EMZ, MEIJI TECHNO CO.LTD, Tokyo, Japan). The
teeth were ultrasonically cleaned and polished with
non-fluoride pumice paste, stored in a 0.1 % thymol
solution at 4ºC and used within 6 months after extraction.
To ensure standardized repositioning of the tooth surface
for tested measurements, the crown of the tooth sample
was embedded in putty silicone (Silagum® Putty Soft,
DMG Hamburg, Germany) with approximately 10 mm
thickness and a window, diameter of 5 mm, was created
in the middle of the buccal surface of the tooth. All
tests and measurements were done on enamel surface
at the prepared window.
Study design
All samples (n=48) were measured for the

baseline luminosity (L1) using a spectrophotometer (VITA
Easyshade® V, Vivadent, Brea, CA, USA) and surface
roughness (Ra0) using non-contacted profilometer (Alicona,
Infinite Focus SL, Austria). The initial luminosity (L value)
of each sample was used to stratify and allocate samples
into all four groups. The evaluation methods of the L
coordinate and surface roughness were described below.
The samples were divided into four groups according
to the treatment categories: 1) bleached with 40 % HP gel
(Control); 2) applied the toothpaste for 5 min prior to
bleaching (Bio_Bleach)9; 3) bleached with a mixture of the
bleaching gel and the toothpaste in a 1:1 proportion (Mix)15;
4) bleached with HP gel and immediately followed by
applying the toothpaste for 5 min16,17 (Bleach_Bio). The
samples were then washed for 1 min with water-spray
and stored for 24 hr in non-fluoridated artificial saliva
at 37ºC. The components of artificial saliva were described
elsewhere.18 A second luminosity measurement (L2) and
roughness analysis (Ra1) were carried out. Following the
bleaching and surface treatment processes, two
representative samples from each group were randomly
selected for scanning electron microscope (SEM) analysis
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(JSM-5410LV, JEOL, Tokyo, Japan). The other 10 samples
in each group were then immersed in staining solution
(red wine, Montepulciano D’abruzzo, Velenosi, Italy, pH
4.5) for 15 min at room temperature and washed for 1
min with a water-spray and then stored for 24 hrs in
freshly prepared artificial saliva at 37ºC.5 The staining
process was repeated daily in which at day 7 and at the
end day 14, the third (L3) and the fourth (L4) luminosity
were recorded, respectively. Since determining appropriate
lightness or a correct value of the teeth is the key success
in the clinical situation19, the present study utilized
luminosity (L values) as the primary outcome to monitor
any changes following bleaching and staining procedures.
Luminosity measurement20
Before measuring the L values, the tested
samples, which were always soaked in artificial saliva, were
quickly dried with blotting paper and then immediately
evaluated by a spectrophotometer. The 5-mm diameter
at buccal surface of each sample was recorded in terms
of the Commission Internationale De L’Eclairage (CIE) or
CIE L*a*b* system, providing numeric three-dimensional
color space with L* representing luminosity, a* green-to-red
and b* blue-to-yellow. L* represents the value from 0 - 100
(darkness to brightness) and a* and b* represent the
shade. Each sample was measured in triplicate and
rotated by 120º between two consecutive measurements.20
Surface roughness9 & SEM analysis20
Each sample was rinsed with distilled water
and air-dried prior to analyzation with a non-contact
profilometer which performs three measurements in
different directions on the enamel surface using the Ra
parameter (µm) and a cut-off of 0.25 mm to determine
the average surface roughness (Ra) of each sample.21
Before SEM analysis, the 2 representative samples from each
group were ultrasonically cleaned for 5 min and dehydrated
by immersion in increasing alcohol concentrations and
air-dried and then gold sputter-coated (JFC-1200 Fine
Coater, JEOL, Tokyo, Japan).20
Surface treatment & Bleaching procedure
For surface treatment in Bio_Bleach and

Bleach_Bio groups, the buccal surface of the sample
was applied with 1 mm thickness of the toothpaste
using a disposable applicator (Micro-brush/Vigodent)
and left in artificial saliva at 37ºC for 5 min16 and then
water-sprayed for 1 min and stored in artificial saliva
37ºC until further evaluation. The bleaching agents used
for samples in Control, Bio_Bleach and Bleach_Bio
groups were mixed according to the manufacturer’s
recommendation and dispensed to cover all the buccal
surface of the samples at a 2 mm in thickness twice for
20 min each. To ensure an equal amount of bleaching
agent was applied on each sample treatment, an individual
polyacetate tray in which a 4x4x2 mm blocking out area
was placed on the buccal surface of the tooth. For
samples in Mix group, the bleaching agent comprised
of a mixture of the bleaching gel and the toothpaste in a 1:1
proportion by weight15 was applied. After each bleaching
cycle completion, all of the teeth were cleaned by
water-spray for 1 min then stored in artificial saliva 37ºC
in the dark for 24 hr before further evaluation.

Statistical analysis

The statistical analysis was performed using
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Inc,
Version 16.0, Chicago, ILL) at 0.05 significant level. Normal
distribution of the data and homogeneity of variances
were confirmed by Shapiro-wilk test. A one-way ANOVA
and a repeated measures ANOVA were used to compare
the mean of luminosity (L values), followed by Bonferroni/
Games-Howell post hoc analysis for pairwise comparisons.
A non-parametric Kruskal-Wallis H test and a pair-t-test
were used to compare the mean of surface roughness (Ra).

Results

Luminosity analysis
Table 1. shows the mean and standard deviation
(±SD) values for luminosity (L) of treatments at five
different time points and the data are also plotted in
Figure 2. After surface treatment and bleaching, L values
in all groups increased significantly compared to the
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baseline and Mix group which showed significantly the
lowest values. Following 7-days of staining, L values in
all groups decreased although only the Control and
Bio_Bleach groups showed significant differences
compared to the after bleached values. After 14 days
of staining, all treatment groups except for the Mix group
significantly demonstrated lower L values relatively to
the values at 7-day staining. In Mix group, the L values
did not show significant differences at either 7-day or
14-day staining periods.
Surface roughness
Table 2 shows the mean values and standard
deviation (±SD) of surface roughness (Ra). Despite the
fact that surface roughness in all groups increased after
completion of the bleaching process, significant differences
were found only in the Bio_Bleach and Bleach_Bio
groups compared to the baseline. Comparing groups at
Table 1

Mean values and standard deviation (±SD) of Luminosity

TREATMENT

baseline

CONTROL
BIO_BLEACH
MIX
BLEACH_BIO
P-VALUE

83.81 (±2.77)AB
83.69 (±2.80)AC
80.38 (±3.23)A
82.88 (±2.69)A
0.79

either baseline or after bleaching, there was no significant
difference observed.
Changes in the surface microstructure
Representative SEM micrographs of enamel
morphology are shown in Figure 3. All the bleached
specimens demonstrated the noticeable loss of integrity
of the enamel surface with morphological alterations
characterized by depressions, porosities and superficial
irregularities in different degrees. The control group
treated with only 40 % HP gel showed surface damage
and noticeably eroded regions although some areas
remained as preserved normal enamel. Unlike the
control group, the treated enamel surfaces (Bio_bleach,
Mix, Bleach_bio) were covered by amorphous deposits
on the surface with disorderly packed of unidentified
particles at a variety of sizes and the most distinguished
and dispersed particles were found in the Mix group.

After bleach

TIME
Stain 7D

Stain 14D

P-value

89.14 (±1.77)bC
88.73 (±2.30)bB
85.15 (±3.44)aBC
87.02 (±2.17)bBC
0.018

84.28 (±0.74)B
86.04 (±2.94)C
84.38 (±4.01)AC
85.59 (±2.94)B
0.245

82.06 (±1.55)A
83.68 (±3.66)A
82.99 (±3.95)AB
82.17 (±1.88)A
0.607

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Means followed by different letters (UPPERCASE letters in the lines and lowercase letters in the columns) indicate statistical differences (p ≤ 0.05).
a,b The same letters were not significant by one-way ANOVA and Bonferroni multiple comparison of p-value >0.05. ABCD Same letters were not
significant by repeated-measures ANOVA and Pairwise comparisons of p-value >0.05.

Figure 2

Mean values of luminosity (L)
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Table 2 Mean values (±SD) of surface roughness (Ra)

TREATMENT

ROUGHNESS (RA)
baseline

After bleach

P-value

CONTROL

510.8 (±144.1)

590.7 (±204.4)

0.258

BIO_BLEACH

474.0 (±230.1)

672.3 (±178.8)

0.021

MIX

536.7 (±178.6)

545.3 (±315.6)

0.980

BLEACH_BIO

466.1(±190.8)

560.7 (±214.4)

0.021

A non-parametric Kruskal-Wallis H test was used to compare the mean of Ra among groups. The mean surface roughness (Ra) and Sa at baseline
and after bleaching in each group was compared using a pair-t-test at a significant level <0.05.

Figure 3 The SEM images of x5000 and x10000 magnifications of enamel surfaces according to different treatments
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Discussion
The results in the present study showed that
all bleaching procedures in the test and control groups
were efficient and that the enamel lightness improved
relatively to the baseline values. Among all groups, the Mix
group significantly demonstrated the lowest improvement.
This may be due to the concentrations of HP were diluted
by the toothpaste. A previous study, evaluated the effect
of synthetic 45S5 bioactive glasses and demonstrated
that the combination of pure bioactive glasses and HP
gel did not alter the whitening efficacy and using bioactive
glasses alone could not whiten the enamel.20 In addition,
another study15 presented that addition of desensitizing
toothpaste containing bioactive glasses (NovaMin®) with
15 % carbamide peroxide (CP) in a 1:1 proportion during
home-bleaching procedure could occlude the dentinal
tubules and it did not affect the bleaching outcome.
However, the bleaching outcome of that study was
assessed by visual shade-guide analysis.
After 7-day staining, the lightness (L values) in all
groups of the present study decreased. Only the Control
and Bio_Bleach groups showed significant differences
whereas the values in Mix and Bleach_Bio groups were
fairly similar to that of the after bleaching group.
Interestingly, this effect continued in the Mix group
until the 14-day immersion. It may be speculated that
the addition of the toothpaste during (Mix group) and after
(Bleach_Bio group) bleaching procedures may influence
staining susceptibility of the bleached enamel. Indeed,
as found in the results of the Mix group, red-wine staining
could be prevented up to 14 days. Red-wine11, which is
an acidic, colored and alcoholic beverage, is more potent/
efficacious staining for teeth bleached with highly
concentrated 35 % HP gel than the other beverages.2,5-7
The acidity of red wine is one of the factors possibly
influencing the surface roughness and the staining outcome
after bleaching and thus monitoring the pH of the staining
solution during the testing procedure is noteworthy for
further studies. The actual mechanisms of dietary pigments

affecting the discoloration of bleached teeth remain
unclear. The color-producing stains within tooth structures
are often organic compounds that contain conjugated
double bonds.22 In addition, anionic polyphenols found
in highly pigmented foods/beverages such as red wine
and black tea, react with cationic salivary pellicles,
forming thickened layers of stained material that adheres
to the tooth surface.4
The present study utilized toothpaste containing
5 % bioactive glasses (Novamin or calcium sodium
phosphosilicate), which is an inorganic compound that
reacts in aqueous environments to release calcium,
sodium, and phosphate ions over time. It was suggested
that bioactive glasses as alkaline salts, might buffer the
acidity of HP and reduce the demineralization of enamel
surface after being mixed with HP gel.23 The alkalinity and
accelerated ionic releasing of bioactive glasses in HP
make bioactive glasses a promising biomimetic adjunct
for bleaching therapy to ensure the lifelong integrity of
a tooth.20 In principle, it was suggested that bioactive
glasses may form a protective layer on the enamel surface
to inhibit demineralization when used before HP gel
bleaching, or enhance remineralization when used after
peroxide bleaching.20 However, it is arbitrary not to
mention that not only the bioactive glass but also
other components in the toothpaste could also influence
the staining outcome of the present study. Therefore,
the effects of an individual component in the toothpaste
on the prevention of staining post-bleaching are subjected
to be further evaluated.
Although some studies indicated that peroxide
has no effect on surface topography24-26, there are as
many studies in which significant changes in surface
roughness have been documented.22,27,28 Our study
showed that post-bleaching surface roughness of the
enamel in all groups increased although only the
Bio_Bleach and Bleach_Bio groups were found significant
differences. There are no significant differences observed
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in Control and Mix groups which may possibly be due
to limited numbers of samples and a wide range of
standard deviations of the data, suggesting an increase
of the sample size in further studies. Indeed, the present
study revealed that the enamel treated with a mixture of
the bleaching gel and the toothpaste did not significantly
increase surface roughness post-bleaching. Another
study also found that combination of 7.5 % bioactive
glass (Bioglass 45S5/ NovaBone®) with 38 % HP bleaching
gel during the bleaching process restored enamel fracture
toughness and surface micro-hardness.29 Bioactive glasses
were found to be the most effective in decreasing enamel
surface roughness30 and increasing micro-hardness30
subsequent to in-office bleaching technique with 40 %
HP gel, compared with casein phosphopeptide amorphous
calcium phosphate (CPP–ACP) and nano-hydroxyapatite.
When used immediately after bleaching, bioactive
glasses can reduce the demineralization effect of bleaching
products and prevent the exposure of dentin tubules.31
Other studies have stated that the application of dentifrices
containing bioactive glasses (NovaMin®) after bleaching
with 16 % CP also caused increases in the calcium and
phosphate content of the enamel layer, returning it to
that of pristine enamel.17 Compared to pre/post-bleaching
use of the toothpaste, the application of toothpaste mixed
with bleaching gel (Mix) in the present study seems to
be the optimal way to reduce the surface roughness of
enamel and retaining the enamel surface integrity.
Many research studies in teeth bleaching have
stated that morphological changes, such as erosion,
craters and porosity10,23,28,30,32,33, were observed in the
enamel surface. Our SEM evaluation of the enamel
surfaces treated with only 40 % HP gel bleaching suggested
slightly irregular and eroded surfaces. These changes
indicate the loss of enamel integrity which is consistent
with findings from the above studies. Although the
bleached enamel treated with the toothpaste revealed
a partly similar enamel pattern as the Control group,
there are some isolated and aggregated deposits of

angular components of supposedly bioactive glass
fragments on the enamel surface. The presence of a
precipitated layer of bioactive glass is seen distinctively
in Mix group. This phenomenon has also been observed in
a previous study of tooth bleaching with remineralization.10
Overall, the present study demonstrated that
tooth bleaching with 40 % hydrogen peroxide damage
the enamel surface integrities; however, using the
bleaching gel incorporated with the toothpaste containing
bioactive glasses potentially diminished its adverse
effects. Therefore, the tested null hypothesis that
enamel staining susceptibility post in-office bleaching
to red wine is not influenced by surface treatment
procedures regardless of different time periods used
was rejected. On the other hand, the results of surface
characteristics were inconsistent with its staining behavior
implying that surface roughness may not solely influence
enamel surface-staining post-bleaching. It was, however,
speculated that staining susceptibility of the bleached
enamel may be lessened by the application of the
mixture of toothpaste with bleaching gel or immediately
after bleaching. Due to limitations of the present in
vitro study, further clinical trials of remineralizing agents
including bioactive glasses for prevention of post-bleaching
staining are yet to be conducted.

Conclusions

In-office tooth bleaching procedures can potentially
damage the enamel surface integrities. Staining behavior
post-bleaching could possibly be prevented by applying
a mixture of the toothpaste containing bioactive glasses
with the bleaching gel or immediately after bleaching.
Roughness of enamel surface may not solely influence
post-bleaching surface staining.
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ผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา และพฤติกรรมทันตสุขภาพ
ต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ 12 และ 15 ปี
Effect of Primary School-Based Oral Health Program and Oral Behaviors on
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะโรคฟันผุในเด็กอายุ 8 ปี 12 ปี และ 15 ปี และผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในโรงเรียน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็ก ต่อการเพิ่มขึ้นของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี และ 12-15 ปี เป็นการ
ศึกษาระยะยาวในเด็กอ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 704 คน ที่อายุ 8 ปี 12 ปี และ 15 ปี ตามล�ำดับ เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมทันตสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของฟันผุด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า เด็กอายุ 8 ปี มีฟันผุร้อยละ 72.4 และผุเพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ 92.5 และ 97.1 เมื่อเด็กอายุ 12 ปี และ 15 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด 8 ปี 12 ปี และ 15 ปี เท่ากับ 1.7±1.5, 5.0±3.5
และ 8.4±4.5 ซี่ต่อคน ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ้นของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี เท่ากับ 7.2±6.5 ด้านต่อคน และเพิ่มขึ้นเป็น 8.6±6.4 ด้าน
ต่อคน ในช่วงอายุ 12-15 ปี เด็กมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน มีเพียงส่วนน้อยที่มีระบบการแปรงฟันที่โรงเรียน โดย
การแปรงฟันพร้อมกันทั้งชั้นเรียน เปิดเพลงขณะแปรงฟัน และมีครูหรือผู้น�ำนักเรียนดูแลขณะแปรงฟันและตรวจความสะอาดหลังการ
แปรงฟัน ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี ได้แก่ การไม่ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน (ORadj = 1.517, 95%CI = 1.052-2.187) และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของฟันผุในช่วงอายุ 12-15 ปี ได้แก่ การ
มีฟนั ไม่สะอาด (ORadj = 2.002, 95%CI = 1.296-3.093) และการไม่ได้รบั การเคลือบหลุมร่องฟัน (ORadj = 1.888, 95%CI = 1.217-2.930)
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า เด็กในอ�ำเภอเทพามีความชุก ความรุนแรง และการเพิ่มขึ้นของฟันผุอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากและเพิ่มขึ้นตามอายุ
การส่งเสริมให้เด็กมีฟันสะอาด และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน มีผลช่วยลดการเพิ่มขึ้นของฟันผุในเด็กได้
ค�ำส�ำคัญ : การเพิ่มขึ้นของฟันผุ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน, พฤติกรรมทันตสุขภาพ

Abstract

The objectives of this study were to explore the caries prevalence of 8-, 12- and 15-year-old children and
the effect of school-based oral health program, knowledge, attitude and oral behaviors on caries increment of
children from 8 to 12 and from 12 to 15 years. A longitudinal study was conducted in 704 children aged 8, 12 and
15 years old in Thepha district, Songkhla province. Children were oral examined, follow up changes in oral health
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status and oral health behaviors. Data were analyzed and presented in percentage and mean. Logistic regression
was used to identify risk factors of caries increment. The results show that caries prevalence was 72.4 % in 8 years
old and increased to 92.5 % and 97.1 % in 12 and 15 years old children given the DMFT-8 year, DMFT-12 year and
DMFT-15 year of 1.7±1.5, 5.0±3.5 and 8.4±4.5, respectively. Caries increment was 7.2±6.5 surfaces/person in the
period from 8 to 12 years and increased to 8.6±6.4 surfaces/person in the period from 12 to 15 years. More than
60 % of the children had sealant, Brushing system at school—brushing together after lunch, opening the music
while brushing, teacher or student leader-supervised brushing and checking oral cleanliness after brushing—was
seldom. Logistic regression analysis showed a statistically significant association between the caries increment8-12
with none sealant (ORadj = 1.517, 95%CI = 1.052-2.187). The caries increment12-15 associated with poor oral cleanliness
(ORadj = 2.002, 95%CI = 1.296-3.093) and none sealant (ORadj = 1.888, 95%CI = 1.217-2.930). In conclusion, children in
Thepha district had high level and increased by age of caries prevalence, caries severity and caries increment. Promoting
in oral cleanliness and sealant led to reduction of caries increment in children.
Keyword : Caries increment, School-based oral health program, Oral health behaviors
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บทนำ�
ปัญหาสุขภาพช่องปากที่ส�ำคัญในเด็กวัยประถมศึกษา
คือ โรคฟันผุ จากผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับ
ประเทศ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่าเด็กอายุ 12 ปี มีฟันผุร้อยละ
52.3 ค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด 1.3 ซี่ต่อคน1 แนวคิดหนึ่งที่ส�ำคัญใน
การแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็กวัยนี้ คือการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา ส�ำหรับในประเทศไทย2 เริ่ม
ปรากฏรูปแบบการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างชัดเจนตัง้ แต่ พ.ศ. 2513 ทีม่ กี ารจัดบริการทันต
กรรมเพิม่ ทวี โดยจัดบริการทันตสุขภาพแบบผสมผสานทัง้ ส่งเสริม
ป้องกันและรักษาให้แก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และดูแลต่อ
เนือ่ งไปทีละชัน้ ปีจนครอบคลุมทัง้ 6 ชัน้ ปี ต่อมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2531
เป็นยุคของการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษา และตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 เป็นยุคทีม่ กี ารบูรณาการงาน

ส่งเสริมทันตสุขภาพเข้าไปในการด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพ โดยครูและนักเรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดกิจกรรม
ส่วนทันตบุคลากรมีบทบาทสนับสนุน กระตุ้น ติดตามการท�ำงาน
ของครูและนักเรียน และให้บริการส่งเสริม ป้องกันและรักษา โดย
กิจกรรมหลักที่ด�ำเนินการ ได้แก่ การให้ทันตสุขศึกษาและตรวจ
ช่องปากแก่นักเรียน อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่ครู ส่งเสริม
การแปรงฟั น หลั ง อาหารกลางวั น ด้ ว ยยาสี ฟ ั น ผสมฟลู อ อไรด์
เคลือบหลุมร่องฟันในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น
จากผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 25551 พบว่าร้อยละ 17.8 ของเด็กอายุ 12 ปี มีการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน ร้อยละ 36.1 มีการ
แปรงบ้าง และร้อยละ 46.1 ไม่เคยแปรงเลย และจากการศึกษา
ของวรเมธ และคณะ3 พบว่าเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
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ในจังหวัดหนองบัวล�ำภู มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่
โรงเรียนร้อยละ 49.2 โดยเด็กร้อยละ 74.5 มีแปรงสีฟันและ
ยาสีฟนั ส�ำหรับการแปรงฟันทีโ่ รงเรียน และพบว่าการอาศัยอยูก่ บั
พ่อแม่ (บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย) และการจัดหาและเข้าถึง
อุปกรณ์ทำ� ความสะอาดฟันและเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม เป็น
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แม้ว่ากิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษาบางกิจกรรม เช่น
การเคลือบหลุมร่องฟัน จะสามารถลดการเกิดฟันผุได้ และผลของ
การเคลือบหลุมร่องฟันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเด็กที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง4-6 แต่ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก และการแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันที่โรงเรียน ให้ผลในการลดการเกิดฟันผุไม่เป็นที่แน่ชัด มี
การศึกษาพบว่ากิจกรรมเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่ม
ความรู้และการมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม และช่วยลด
การเกิดฟันผุได้ เช่น ในประเทศไนจีเรีย7 พบว่าหลังการให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียน เป็นระยะเวลา 4 ปี มีผล
ให้เด็กมีการเพิ่มการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และความถี่ในการ
แปรงฟัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมส�ำคัญในการช่วยลดการเกิดฟันผุ ใน
ประเทศบราซิล8 พบว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ความรูเ้ กีย่ ว
กับสุขภาพช่องปากเป็นระยะเวลา 3 ปี จะมีความรู้เกี่ยวกับโรค
ฟันผุ และมีพฤติกรรมในการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจ�ำทุกวัน และ
มีการเพิม่ ขึน้ ของภาวะปราศจากฟันผุ และมีการศึกษาทีพ่ บว่าการ
มีครูดแู ลให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์ทโี่ รงเรียนเป็น
ประจ�ำเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี และการแปรงฟันที่โรงเรียน
อย่างสม�่ำเสมอช่วยลดฟันผุในเด็กได้9-10 แต่อย่างไรก็ตาม มีบาง
การศึกษาที่แม้ว่าการได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก จะ
ท�ำให้เด็กมีความรูแ้ ละมีพฤติกรรมทันตสุขภาพทีเ่ หมาะสมมากขึน้
แต่ก็ยังไม่เพียงพอในการช่วยลดฟันผุในเด็ก11-12 ซึ่งสอดคล้องกับ
การทบทวนวรรณกรรมของ Cooper และคณะ13 เพือ่ ประเมินผล
ต่ อ การป้ อ งกั น ฟั น ผุ ข องกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากใน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการแปรงฟันและการบริโภคอาหารทีเ่ สีย่ ง
ต่อการเกิดฟันผุ พบว่ายังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าการ
ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา
มีประสิทธิภาพทีจ่ ะช่วยลดการเกิดฟันผุได้ นอกจากนีม้ กี ารศึกษา
ที่พบปัจจัยอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับการเกิดฟันผุ เช่น ความถี่ในการ
แปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน ช่วยลดฟันผุได้14-15 การรับ
ประทานอาหารหวานทีเ่ สีย่ งต่อฟันผุ จะมีโอกาสเกิดฟันผุมากกว่า

การรับประทานอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อฟันผุ16 การมีระดับแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ที่มากขึ้น ฟันผุก็มากขึ้นด้วย17 การมีความรู้ที่ดีมีโอกาส
ลดการเกิดฟันผุได้18 เป็นต้น
การศึกษาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นการประเมินผลใน
ระหว่างที่เด็กอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา มีการศึกษาผลในระยะ
ยาวค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับในอ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ได้
ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่พบว่าการประเมิน
ผลโดยส่วนใหญ่เป็นการประเมินในเชิงปริมาณของกิจกรรมที่
ด�ำเนินการหรือประเมินตามตัวชีว้ ดั มีการประเมินผลลัพธ์ทางด้าน
สุขภาพค่อนข้างน้อย และเป็นการประเมินผลในลักษณะปีต่อปี
ไม่ได้ประเมินผลในระยะยาว ประกอบกับอ�ำเภอเทพาเป็น 1 ใน
5 พื้นที่ของประเทศไทยที่ได้ด�ำเนินโครงการวิจัยระยะยาวในเด็ก
ไทย ซึง่ เป็นโครงการวิจยั ทีต่ ดิ ตามสภาพและพลวัตการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์จนถึงคลอด แล้ว
ติดตามเป็นระยะจนเด็กอายุครบ 24 ปี19 ดังนั้นการศึกษาผลของ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษาในระยะ
ยาวทีต่ ดิ ตามต่อเนือ่ งจากวัยประถมศึกษาไปยังวัยมัธยมศึกษาทีม่ ี
การเก็บข้อมูลทันตสุขภาพในช่วงอายุ 8 ปี 12 ปี จนถึงปัจจุบันที่
เด็กมีอายุ 15 ปี จึงมีความจ�ำเป็นเพื่อการประเมินผลที่ครอบคลุม
มากขึน้ และสามารถน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้มาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนารูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมาย
ส�ำคัญคือ การลดการเกิดโรคฟันผุในเด็ก
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาวะโรคฟันผุใน
เด็กอายุ 8 ปี 12 ปี และ 15 ปี และผลของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในโรงเรียน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทันตสุขภาพ
ของเด็ก ต่อการเพิม่ ขึน้ ของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี และ 12-15 ปี

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในเด็กกลุ่มเดิม
ไปข้างหน้าแบบระยะยาว (Longitudinal cohort study) ใน
ประชากรซึง่ เป็นเด็กโครงการวิจยั ระยะยาวในเด็กไทย ของอ�ำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ทีเ่ กิดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีภูมิล�ำเนาอยู่ในอ�ำเภอเทพา จังหวัด
สงขลา และได้ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลเทพาหรือในหน่วย
บริการปฐมภูมิ 11 แห่ง ใน 7 ต�ำบลของอ�ำเภอเทพา จ�ำนวน 1,076
คน แต่เนือ่ งจากการศึกษาเพือ่ ติดตามสภาวะทันตสุขภาพของเด็ก
ต้องใช้ก�ำลังคนและทรัพยากรจ�ำนวนมาก จึงได้สุ่มเลือกเด็ก
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จ�ำนวน 795 คน จากประชากรในโครงการหลักโดยวิธกี ารสุม่ แบบ
คลัสเตอร์ (Cluster sampling) ให้กระจายครอบคลุมทุกต�ำบล
ของอ�ำเภอเทพา19
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาช่วงที่
เด็กมีอายุ 15 ปี ในครั้งนี้ คือ เด็กในโครงการวิจัยระยะยาวในเด็ก
ไทย อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 795 คน ที่ได้คัดเลือกไว้
แล้วส�ำหรับการศึกษาเพือ่ ติดตามสภาวะทันตสุขภาพ และมีเกณฑ์
คัดออก คือ เด็กที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่สามารถตรวจในช่อง
ปากได้ ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือฟังภาษาไทยได้ ไม่สามารถ
ติดตามเด็กให้เข้าร่วมในการศึกษาได้ และไม่มหี นังสือยินยอมจาก
เด็กและผู้ปกครองให้เข้าร่วมในการศึกษา และมีเกณฑ์คัดออก
ส�ำหรับตัวอย่างทีน่ ำ� มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี และ
12-15 ปี คือ กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การติดตามเพียงหนึง่ ครัง้ ในช่วง
อายุใดอายุหนึง่ และกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การติดตาม 2 ครัง้ ในช่วง
อายุ 8 ปี และ 15 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างดัง
กล่าวนีจ้ ะไม่ได้คดั ออกจากการศึกษาทัง้ หมด แต่จะน�ำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าความชุกของฟันผุในช่วงอายุนั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้
การเก็บข้อมูลในช่วงตั้งแต่เด็กอยู่ในวัยประถมศึกษา
จนถึงปัจจุบนั กระท�ำ 3 ครัง้ คือ เมือ่ เด็กอายุ 8 ปี 12 ปี และ 15 ปี
ข้อมูลที่เก็บแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือส่วนแรกเป็นข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการได้รบั กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็ก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ (ส�ำหรับข้อมูลเมื่อเด็กอายุ 8 ปี และ 12 ปี) และใช้
แบบสอบถาม (ส�ำหรับข้อมูลเมื่อเด็กอายุ 15 ปี) ที่พัฒนาขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม และผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน และ
ปรับแบบสอบถามตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน�ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 25 คน ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจริง และหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าความความสอดคล้อง
ภายใน (Internal consistency) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค เท่ากับ 0.84 ข้อมูลส่วนทีส่ องเป็นข้อมูลสภาวะสุขภาพ
ช่องปาก ประกอบด้วย การตรวจความสะอาดฟัน โดยใช้เกณฑ์
การตรวจที่ดัดแปลงจากดัชนี Simplified Oral Hygiene Index
(OHI-S)20 โดยตรวจเฉพาะคราบฟัน (Debris) ในฟัน 6 ซี่ (6 ด้าน)
ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 6 ส่วนในช่องปาก โดยไม่ต้องย้อมสีฟัน แต่
ตรวจโดยใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์ (Periodontal probe) วาง

บนด้านของฟันทีต่ รวจแล้วลากลงจากบริเวณปลายฟันไปยังคอฟัน
แล้วบันทึกความสะอาดของฟันออกเป็น 4 ระดับ คือ 0 = ฟัน
สะอาดไม่มเี ศษอาหารหรือคราบฟันติดอยู่ 1 = มีคราบฟันคลุมผิว
ฟันไม่เกิน 1/3 ของผิวฟัน 2 = มีคราบฟันคลุมผิวฟัน ไม่เกิน 2/3
ของผิวฟัน 3 = มีคราบฟันคลุมผิวฟันเกินกว่า 2/3 ของผิวฟัน และ
การตรวจสภาวะฟันผุโดยใช้เกณฑ์การตรวจที่ดัดแปลงมาจาก
เกณฑ์การตรวจของ WHO21 มีรหัสในการตรวจสภาวะฟันผุ คือ
D1 = ฟันผุเริม่ ต้นมีลกั ษณะสีขาวขุน่ บริเวณด้านผิวเรียบของฟัน หรือ
บริเวณหลุมร่องฟันที่มีการเปลี่ยนสี เขี่ยด้วย probe ไม่ติด และ
ไม่มพี นื้ หรือผนังนิม่ D2 = ฟันผุชนั้ เคลือบฟัน D3 = ฟันผุชนั้ เนือ้ ฟัน
D4 = ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน F = ฟันทีอ่ ดุ หรือบูรณะแล้วและ
ไม่มกี ารผุตอ่ หรือผุใหม่ M = ฟันทีถ่ กู ถอนไปเนือ่ งจากฟันผุ จากนัน้
น�ำผลการตรวจสภาวะฟันผุมาค�ำนวณเป็นค่าดัชนีโรคฟันผุ ได้แก่
ดัชนีฟันผุถอนอุด (DMFT, DMFS) และการเพิ่มขึ้นของฟันผุ
(Caries increment) ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ โดยการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของฟั น ผุ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ นั บ รวมสภาวะของฟั น ที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงของฟันจากด้านที่ไม่มี
ฟันผุ เป็นมีฟันผุเริ่มต้น ฟันผุในชั้นเคลือบฟัน ฟันผุในชั้นเนื้อฟัน
ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันทีอ่ ดุ หรือบูรณะแล้วและไม่มกี ารผุ
ต่อหรือผุใหม่ และฟันที่ถูกถอนเนื่องจากฟันผุ (Sound เปลี่ยน
เป็น D1 D2 D3 D4 F และ M) 2) การเปลี่ยนแปลงของฟันจาก
ด้านทีม่ ฟี นั ผุเริม่ ต้น เป็นมีฟนั ผุในชัน้ เคลือบฟัน ฟันผุในชัน้ เนือ้ ฟัน
ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันทีอ่ ดุ หรือบูรณะแล้วและไม่มกี ารผุ
ต่อหรือผุใหม่ และฟันทีถ่ กู ถอนเนือ่ งจากฟันผุ (D1 เปลีย่ นเป็น D2
D3 D4 F และ M) 3) การเปลี่ยนแปลงของฟันจากด้านที่มีฟันผุ
ในชัน้ เคลือบฟัน เป็นมีฟนั ผุในชัน้ เนือ้ ฟัน ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน
ฟันที่อุดหรือบูรณะแล้วและไม่มีการผุต่อหรือผุใหม่ และฟันที่ถูก
ถอนเนื่องจากฟันผุ (D2 เปลี่ยนเป็น D3 D4 F และ M) 4) การ
เปลีย่ นแปลงของฟันจากด้านทีม่ ฟี นั ผุในชัน้ เนือ้ ฟัน เป็นฟันผุทะลุ
โพรงประสาทฟัน และฟันทีถ่ กู ถอนเนือ่ งจากฟันผุ (D3 เปลีย่ นเป็น
D4 และ M) และ 5) การเปลี่ยนแปลงของฟันจากด้านที่อุดหรือ
บูรณะแล้วและไม่มกี ารผุตอ่ หรือผุใหม่ เป็นฟันผุทะลุโพรงประสาท
ฟัน และฟันทีถ่ กู ถอนเนือ่ งจากฟันผุ (F เปลีย่ นเป็น D4 และ M) การ
ตรวจช่องปากในช่วงเด็กอายุ 8 ปี และ 12 ปี ตรวจโดยทันตแพทย์
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำนวน
4 คน ซึง่ ผ่านการปรับมาตรฐานการตรวจ และได้คา่ ความสอดคล้อง
ระหว่างผูต้ รวจทีเ่ หมาะสม การตรวจช่องปากในช่วงเด็กอายุ 15 ปี
ในครัง้ นี้ ตรวจโดยผูว้ จิ ยั ซึง่ ได้รบั การปรับมาตรฐานการตรวจกับผู้
เชี่ยวชาญ (Standardization) ซึ่งเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ จาก
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ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ส�ำหรับการตรวจโรคฟันผุ ค�ำนวณค่าความสอดคล้อง
ระหว่างผูต้ รวจกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้วยสถิตแิ คปปา (Kappa Statistics)
ได้เท่ากับ 0.81 และค�ำนวณค่าความสอดคล้องภายในผู้ตรวจ
(Intra-examiner calibration) ได้ค่าแคปปาเท่ากับ 0.89 ส่วน
การตรวจความสะอาดของฟันด้วยดัชนี OHI-S ค�ำนวณค่าความ
สอดคล้องระหว่างผูต้ รวจกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้คา่ แคปปาเท่ากับ 0.46
ในขั้นตอนการตรวจช่องปาก ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างนอนราบบน
เก้าอีท้ นั ตกรรมเคลือ่ นที่ ภายใต้แสงสว่างจากโคมไฟส่องปากแบบ
พกพา และมีอุปกรณ์ในการตรวจ คือ กระจกตรวจช่องปาก
(Mouth mirror) และเครือ่ งมือตรวจปริทนั ต์ หลังจากนัน้ น�ำข้อมูล
มาลงบันทึกในโปรแกรม EpiData version 3.1 กรอกทวนซ�ำ้ 2 รอบ
และประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS Statistics โดยใช้
การแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับ
ประสบการณ์ฟันผุ การเพิ่มขึ้นของฟันผุ และความสะอาดฟัน ใช้
สถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) เพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุใน
ช่วงอายุ 8-12 ปี และ 12-15 ปี โดยการน�ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องเข้า
วิเคราะห์คราวละตัวแปรโดยไม่มกี ารควบคุมตัวแปรใดเลย โดยใช้
สถิตไิ คสแควร์ (Chi-square) หลังจากนัน้ น�ำตัวแปรทีม่ คี า่ p-value
≤0.2 ไปวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติกแบบมีการควบคุม โดยการศึกษานีไ้ ด้แบ่งกลุม่ การเพิม่ ขึน้
ของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี และ 12-15 ปี ออกเป็น 2 กลุ่ม ตาม
ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของฟันผุในแต่ละช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มที่มีการ
เพิม่ ขึน้ ของฟันผุตำ�่ (มีการเพิม่ ขึน้ ของฟันผุนอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ ) และ
กลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นของฟันผุสูง (มีการเพิ่มขึ้นของฟันผุมากกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ย) ส�ำหรับตัวแปรที่น�ำเข้ามาวิเคราะห์ จะเป็น
ตัวแปรที่มีข้อมูลอยู่ในช่วงอายุนั้น ๆ โดยตัวแปรที่มีข้อมูลปีเดียว
จะใช้ในการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของฟันผุเฉพาะในช่วงอายุที่
สอดคล้องกัน ส่วนตัวแปรที่มีข้อมูลต่อเนื่องกัน 2 ช่วงอายุ จะใช้
ข้อมูลภาพรวมในทั้ง 2 ช่วงอายุ มาใช้ในการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้น
ของฟันผุในช่วงอายุนนั้ ๆ ทัง้ นีเ้ พราะผูศ้ กึ ษาสนใจว่าถ้าเด็กมีปจั จัย
ต่าง ๆ ทีด่ ตี งั้ แต่เริม่ ต้น การเพิม่ ขึน้ ของฟันผุในช่วงอายุนนั้ ๆ ก็นา่ จะ
ดีกว่า โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่น�ำมาวิเคราะห์ ได้แก่
1) การได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (เมื่ออายุ 8 ปี) หมายถึง
มีฟนั ทีไ่ ด้รบั การเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซที่ หี่ นึง่ (ข้อมูล
จากการตรวจช่องปากเมื่ออายุ 8 ปี)
2) มีระบบการแปรงฟันทีโ่ รงเรียน (เมือ่ อายุ 8 ปี) หมายถึง มี

การด�ำเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรม ดังนี้ การแปรงฟันพร้อมกัน
ทั้งชั้นเรียน การเปิดเพลงขณะแปรงฟัน และการมีครูหรือผู้น�ำ
นักเรียนดูแลขณะแปรงฟันและตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟัน
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เมื่ออายุ 8 ปี)
3) ลักษณะของแปรงสีฟนั ทีด่ ี (เมือ่ อายุ 8 ปี และ 12 ปี) หมายถึง
มีขนแปรงสมบูรณ์ ไม่มีขนแปรงบาน ทั้งเมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแปรงสีฟันของเด็กเมื่อ
อายุ 8 ปี และ 12 ปี)
4) ความถี่ในการแปรงฟันที่โรงเรียน 3-5 วันต่อสัปดาห์ (เมื่อ
อายุ 8 ปี และ 12 ปี) หมายถึง มีความถี่ในการแปรงฟันที่โรงเรียน
3-5 วันต่อสัปดาห์ ทั้งเมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี)
5) ความถี่ในการแปรงฟันที่บ้านอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เมื่อ
อายุ 12 ปี และ 15 ปี) หมายถึง มีความถี่ในการแปรงฟันที่บา้ น
อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อวัน ทัง้ เมือ่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เมือ่ อายุ 12 ปี และการท�ำแบบสอบถามเมือ่ อายุ 15 ปี)
6) มีฟันสะอาด (เมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี) หมายถึง มีค่าเฉลี่ย
OHI-S <1.5 ทั้งเมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี (ข้อมูลจากการตรวจช่อง
ปากเมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี)
7) มีฟนั สะอาด (เมือ่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี) หมายถึง มีคา่ เฉลีย่
OHI-S <1.5 ทั้งเมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี (ข้อมูลจากการตรวจ
ช่องปากเมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี)
การศึกษานีแ้ บ่งสภาวะการมีฟนั สะอาด โดยใช้คา่ เฉลีย่ OHI-S
<1.5 ตามค่าเฉลี่ย OHI-S รวมของเด็กทั้ง 3 ช่วงอายุ
8) รับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งต่อฟันผุ (เมือ่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี)
หมายถึง รับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งต่อฟันผุ ทัง้ เมือ่ อายุ 12 ปี และ
15 ปี (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เมื่ออายุ 12 ปี และการท�ำ
แบบสอบถามเมื่ออายุ 15 ปี)
9) การใช้ไหมขัดฟัน (เมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี) หมายถึง มี
การใช้ไหมขัดฟัน ทั้งเมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เมือ่ อายุ 12 ปี และการท�ำแบบสอบถามเมือ่ อายุ 15 ปี)
10) การมีความรูท้ ดี่ ี (เมือ่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี) หมายถึง มีจำ� นวน
ข้อที่มีความรู้ด้านทันตสุขภาพถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
ข้อค�ำถามทัง้ หมด ทัง้ เมือ่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เมือ่ อายุ 12 ปี และการท�ำแบบสอบถามเมือ่ อายุ 15 ปี)
11) การมีทัศนคติที่ดี (เมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี) หมายถึง มี
จ�ำนวนข้อที่มีทัศนคติด้านทันตสุขภาพที่ดีอย่างน้อยร้อยละ 70
ของข้อค�ำถามทั้งหมด ทั้งเมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี (ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เมือ่ อายุ 12 ปี และการท�ำแบบสอบถามเมือ่ อายุ 15 ปี)
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การศึกษานี้ได้รับการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยั ของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการเลขที่ EC5908-34-P-LR

ผลการศึกษา
จากจ�ำนวนเด็กทีข่ นึ้ ทะเบียนเข้าร่วมโครงการวิจยั ระยะ
ยาวในเด็กไทย อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 795 คน พบ
ว่า เด็กที่เคยได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเมื่ออายุ 8 ปี 12 ปี
และ 15 ปี มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 704 คน (ร้อยละ 88.6) โดยเด็กที่ไม่
ได้รบั การตรวจสุขภาพช่องปาก มีสาเหตุจากผูป้ กครองไม่ยนิ ยอม
ให้เข้าร่วมในการศึกษา ไม่สะดวกในการมาเข้าร่วม ย้ายที่อยู่ เด็ก
ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ เสียชีวติ และไม่สามารถติดตามได้
ซึ่งจากเด็กจ�ำนวน 704 คน ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก พบ
ว่า มีเด็กที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพียง 1 ครั้งในช่วงอายุ
ดังกล่าว จ�ำนวน 94 คน (ร้อยละ 13.3) ซึง่ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้เฉพาะความชุกของโรคฟันผุ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
เพิ่มขึ้นของฟันผุ ในช่วงอายุ 8-12 ปี และ 12-15 ปี มีจ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 542 คน (ร้อยละ 77.0) และ 424 คน (ร้อยละ 60.2)
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
เด็กอายุ 8 ปี มีฟันผุร้อยละ 72.4 และผุเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 92.5 และ 97.1 เมื่อเด็กอายุ 12 ปี และ 15 ปี ตามล�ำดับ โดย
มีค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด เมื่อเด็กอายุ 8 ปี เท่ากับ 1.7±1.5 ซี่ต่อคน
หรือ 2.5±2.7 ด้านต่อคน และฟันผุเพิ่มขึ้นตามอายุเป็น 5.0±3.5
ซีต่ อ่ คน หรือ 8.7±7.2 ด้านต่อคน เมือ่ เด็กอายุ 12 ปี และ 8.4±4.5
ซี่ต่อคน หรือ 14.7±9.9 ด้านต่อคน เมื่อเด็กอายุ 15 ปี เมื่อ
พิจารณาการเพิม่ ขึน้ ของฟันผุ พบว่าในช่วงอายุ 8-12 ปี มีการเพิม่
ขึน้ ของฟันผุเท่ากับ 7.2±6.5 ด้านต่อคน และมีการเพิม่ ขึน้ ของฟัน
ผุในช่วงอายุ 12-15 ปี เท่ากับ 8.6±6.4 ด้านต่อคน ในด้านความ
สะอาดของฟัน เด็กอายุ 15 ปี ท�ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อตอนอายุ 12 ปี
และ 8 ปี โดยมีคา่ เฉลีย่ OHI-S ลดลงจาก 1.9±0.6 เมือ่ อายุ 8 ปี และ
1.5±0.6 เมือ่ อายุ 12 ปี เป็น 0.9±0.4 เมือ่ อายุ 15 ปี (ตารางที่ 2)
การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
ประถมศึกษา ส่งผลให้เด็กอายุ 8 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
มากกว่าร้อยละ 60 มีเด็กเพียงส่วนน้อย (น้อยกว่าร้อยละ 20) ที่
มีระบบการแปรงฟันที่โรงเรียนโดยการแปรงฟันพร้อมกันทั้งชั้น
เรียน การเปิดเพลงขณะแปรงฟัน และการมีครูหรือผู้น�ำนักเรียน

ดู แ ลขณะแปรงฟั น และตรวจความสะอาดหลั ง การแปรงฟั น
ประมาณร้อยละ 10 ของเด็ก มีการใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรง
สมบูรณ์ ส่วนความถี่ในการแปรงฟัน พบว่าเด็กมีการแปรงฟันที่
โรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ (เมื่ออายุ 8 ปี และ 12
ปี) ประมาณร้อยละ 40 และประมาณครึง่ หนึง่ ของเด็กมีการแปรง
ฟันที่บ้านอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี) ด้าน
พฤติกรรมการใช้ไหมขัดฟัน พบว่าเมื่อเด็กอายุ 12 ปี และ 15 ปี
มีการใช้ไหมขัดฟันน้อยมาก และมากกว่าร้อยละ 80 ของเด็ก มี
การรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุ (เมื่ออายุ 12 ปี) และลดลง
มาเหลือประมาณครึง่ หนึง่ ทีม่ กี ารรับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งต่อฟัน
ผุ (เมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี) และพบว่าเมื่อเด็กอายุมากขึ้น เด็ก
มีความรูแ้ ละทัศนคติดา้ นทันตสุขภาพทีด่ ลี ดลง เมือ่ วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทั่วไปของ
ประชากร กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็ก กับการเพิ่มขึ้นของ
ฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี และ 12-15 ปี โดยการน�ำตัวแปรที่
เกีย่ วข้องในแต่ละช่วงอายุ เข้าในการวิเคราะห์คราวละตัวแปรโดย
ไม่มีการควบคุมตัวแปรใดเลย พบว่าการเคลือบหลุมร่องฟัน (เมื่อ
อายุ 8 ปี) และความสะอาดของฟัน (เมื่ออายุ 8 ปี และ 12 ปี)
เป็นปัจจัยท�ำนายการเพิ่มขึ้นของฟันผุสูงในช่วงอายุ 8-12 ปี และ
พบว่าการเคลือบหลุมร่องฟัน (เมื่ออายุ 8 ปี) ความถี่ในการแปรง
ฟันที่บ้าน (เมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี) ความสะอาดของฟัน (เมื่อ
อายุ 12 ปี และ 15 ปี) และความรู้ (เมื่ออายุ 12 ปี และ 15 ปี)
เป็นปัจจัยท�ำนายการเพิม่ ขึน้ ของฟันผุสงู ในช่วงอายุ 12-15 ปี และ
เมื่อจัดการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถด
ถอยโลจิสติกแบบมีการควบคุม พบว่าเด็กที่ไม่ได้รับการเคลือบ
หลุมร่องฟัน (เมื่ออายุ 8 ปี) มีโอกาสเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของฟันผุ
สูงในช่วงอายุ 8-12 ปี เป็น 1.517 เท่า (95%CI = 1.052-2.187)
ของเด็กที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน และพบว่าเด็กที่มีฟันไม่
สะอาด (เมือ่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี) มีโอกาสเสีย่ งต่อการเพิม่ ขึน้ ของ
ฟันผุสงู ในช่วงอายุ 12-15 ปี เป็น 2.002 เท่า (95%CI = 1.2963.093) ของเด็กทีม่ ฟี นั สะอาด และเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การเคลือบหลุม
ร่องฟัน (เมื่ออายุ 8 ปี) มีโอกาสเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของฟันผุสูงใน
ช่วงอายุ 12-15 ปี เป็น 1.888 เท่า (95%CI = 1.217-2.930) ของ
เด็กที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ตารางที่ 3 และ 4)
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ตารางที่ 1 การกระจายของเด็กตามช่วงอายุที่ได้รับการตรวจ
Table 1 Distribution of children by examination ages

Examination age (years)
8

12

8

12

8
12

n

%

Data analysis

386

54.8

Prevalence and incidence of dental caries, caries increment8-12, caries increment12-15

156

22.2

Prevalence and incidence of dental caries, caries increment8-12

15

30

4.3

Prevalence and incidence of dental caries

15

38

5.4

Prevalence and incidence of dental caries, caries increment12-15

36

5.1

Prevalence of dental caries

31

4.4

Prevalence of dental caries

27
704

3.8
100

Prevalence of dental caries

15

8
12
15
Total

Aggregate totals for 8, 12 and 15 years = 608, 611 and 481, respectively.
ตารางที่ 2 สภาวะโรคฟันผุและความสะอาดฟันของเด็ก
Table 2 Dental caries status and oral cleanliness of children

Dental caries status
DMFT
DMFS
mean±SD
mean±SD
(range)
(range)

Caries Increment
(number of surfaces)
mean±SD (range)

Oral cleanliness
OHI-S
mean±SD
(range)

2.5±2.7 (0-15)

-

1.9±0.6 (0-3.0)

5.0±3.5 (0-18)

8.7±7.2 (0-39)

7.2±6.5 (0-38)

1.5±0.6 (0.2-3.0)

8.4±4.5 (0-22)

14.7±9.9 (0-52)

8.6±6.4 (0-32)

0.9±0.4 (0-2.3)

Age
(years)

n
(persons)

No. of cariesaffected cases
(%)

8

608

440 (72.4)

1.7±1.5 (0-8)

12

611

565 (92.5)

15

481

467 (97.1)

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุเมื่อเด็กอายุ 8-12 ปี ตามการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (กลุ่มตัวอย่าง 542 คน)
Table 3 Factors associated with caries increment of children from 8 to 12 years according to logistic regression (n = 542)

Caries Increment8-12

General characteristics
Gender of children
Male
Female
Education of parents
Beyond primary school
Primary school
Environments
Sealant (at 8 years)
Yes
No

Low

High

Crude OR (95%CI)

182
158

98
104

1
1.222 (0.863-1.732)

0.259

117
124

59
67

1
1.071 (0.695-1.650)

0.754

234
106

120
82

1
1.508 (1.050-2.168)
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p-value

0.026*

Adjusted OR (95%CI)

p-value

-

1
1.517 (1.052-2.187)

0.026*

Caries Increment8-12

Crude OR (95%CI)

p-value

Adjusted OR (95%CI)

p-value

Low

High

43
245

31
142

1
0.804 (0.485-1.333)

0.398

26
206

14
112

1
1.010 (0.507-2.012)

0.978

123
195

64
126

1
1.242 (0.853-1.809)

0.259

211
129

124
78

1
1.029 (0.719-1.472)

0.876

15
187

1
1.805 (0.976-3.344)

0.047*

1
1.803 (0.969-3.355)

0.063

63
277

27
175

1
1.474 (0.904-2.404)

0.120

1
1.458 (0.889-2.390)

0.135

24
316

16
186

1
0.883 (0.457-1.705)

Knowledge
Knowledge (at 12 years)
Good
Poor

234
106

134
68

1
1.120 (0.773-1.624)

0.549

Attitude
Attitude (at 12 years)
Good
Poor

72
268

30
172

1
1.540 (0.966-2.457)

0.070

1
1.519 (0.948-2.435)
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Brushing system at school
(at 8 years)
Yes
No
Toothbrush condition
(at 8 and 12 years)
Good
Worn/partially worn
Behaviors
Brushing frequency at school
(at 8 and 12 years)
3-5 days/week
<3 days/week
Brushing frequency at home
(at 12 years)
≥2 times/day
<2 times/day
Oral cleanliness
(at 8 and 12 years)
Good
Poor
Sugary food intake (at 12 years)
No
Yes
Dental floss use (at 12 years)
Yes
No

* statistical significance p-value < 0.05

43
297

0.711

-

-

-

-

-

-

0.082
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ตารางที่ 4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุเมื่อเด็กอายุ 12-15 ปี ตามการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (กลุ่มตัวอย่าง 424 คน)
Table 4 Factors associated with caries increment of children from 12 to 15 years according to logistic regression (n = 424)

Caries Increment12-15

General characteristics
Gender of children
Male
Female
Education of parents
Beyond primary school
Primary school
Occupation of parents
Farmer/Fisherman/
Self-employed/ Employee
Laborer
Education status of children
(at 15 years)
Study
No study
Environments
Sealant (at 8 years)
Yes
No
Toothbrush condition
(at 12 years)
Good
Worn/partially worn
Behaviors
Brushing frequency at school
(at 12 years)
3-5 days/week
<3 days/week
Brushing frequency at home
(at 12 and 15 years)
≥2 times/day
<2 times/day
Oral cleanliness
(at 12 and 15 years)
Good
Poor
Sugary food intake
(at 12 and 15 years)
No
Yes
Dental floss use
(at 12 and 15 years)
Yes
No

Crude OR (95%CI)

p-value

89
94

1
0.843 (0.574-1.240)

0.386

118
109

77
96

1
1.349 (0.907-2.008)

0.138

208

147

1

33

36

1.544 (0.920-2.590)

0.099

217
24

160
23

1
1.300 (0.708-2.386)

0.397

173
68

105
78

1
1.890 (1.260-2.835)

0.002*

109
129

91
90

1
0.836 (0.568-1.232)

143
98

94
89

1
1.382 (0.938-2.037)

141
100

82
101

1
1.737 (1.178-2.560)

120
121

61
122

128
113
11
230

Low

High

107
134

Adjusted OR (95%CI)

p-value

1
1.192 (0.781-1.817)

0.416

1

0.363

1.324 (0.765-2.293)

0.316

-

1
1.888 (1.217-2.930)

0.005*

-

0.102

1
1.122 (0.728-1.731)

0.601

0.005*

1
1.394 (0.890-2.184)

0.147

1
1.983 (1.333-2.950)

0.001*

1
2.002 (1.296-3.093)

0.002*

92
91

1
1.120 (0.763-1.645)

0.562

5
178

1
1.703 (0.581-4.989)
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0.332

-

-

Caries Increment12-15

Crude OR (95%CI)

p-value

Adjusted OR (95%CI)

p-value

61
122

1
1.518 (1.018-2.263)

0.040*

1
1.249 (0.797-1.957)

0.332

5
178

1
2.196 (0.776-6.211)

0.138

1
1.978 (0.668-5.861)

0.218

Low

High

Knowledge
Knowledge (at 12 and 15 years)
Good
Poor

104
137

Attitude
Attitude (at 12 and 15 years)
Good
Poor

14
227

* statistical significance p-value < 0.05

บทวิจารณ์
เด็กในอ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความชุกและความ
รุนแรงของโรคฟันผุเพิม่ ขึน้ ตามอายุ และอยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู มาก โดย
เมือ่ เด็กอายุ 15 ปี มีฟนั ผุสงู ถึงร้อยละ 97.1 มีคา่ เฉลีย่ ฟันผุถอนอุด
8.4±4.5 ซี่ต่อคน ซึ่งสูงกว่าผลการศึกษาของนาริม โตะกานี22 ที่
ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดย
แบ่งระดับการตรวจฟันผุเป็น D1-D4 เช่นเดียวกับการศึกษาในครัง้
นี้ ที่พบว่าเด็กมีฟันผุ ร้อยละ 95.6 ค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด 5.8±3.7
ซี่ต่อคน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถ
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการส� ำ รวจสภาวะสุ ข ภาพช่ อ งปากระดั บ
ประเทศครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 เนื่องจากการส�ำรวจระดับประเทศ
นิยามฟันผุ คือ ฟันที่มีร่องรอยฟันผุ (cavity) ที่ด้านใดด้านหนึ่ง
บนฟันหรือฟันผุที่กินลึกเข้าไปใต้เคลือบฟัน มีพื้นหรือผนังนิ่ม แต่
การศึกษาครั้งนี้นิยามฟันผุตั้งแต่การผุในระยะเริ่มแรก (D1) ไป
จนถึงผุทะลุโพรงประสาทฟัน (D4)
เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของฟันผุ พบว่า เด็กอายุ 12 ปี
มีฟันผุถอนอุดเพิ่มขึ้นจากอายุ 8 ปี เท่ากับ 3.3 ซี่ต่อคน และเด็ก
อายุ 15 ปี มีฟันผุถอนอุดเพิ่มขึ้นจากเมื่ออายุ 12 ปี เท่ากับ 3.4
ซีต่ อ่ คน ถือได้วา่ การเพิม่ ขึน้ ของโรคฟันผุอยูใ่ นระดับสูง เมือ่ เทียบ
กับการศึกษาของ Bruno-Ambrosius และคณะ23 ที่พบว่าเด็กผู้
หญิงอายุ 15 ปี ในประเทศสวีเดนมีฟันผุถอนอุดเพิ่มขึ้นจากเมื่อ
อายุ 12 ปี เท่ากับ 1.1 ซี่ต่อคน ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาในครั้งนี้
การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
ประถมศึกษาของอ�ำเภอเทพา ส่งผลให้เด็กอายุ 8 ปี มีฟันที่ได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟันแล้วมากกว่าร้อยละ 60 ด้านระบบการ
แปรงฟันทีโ่ รงเรียนโดยการแปรงฟันพร้อมกันทัง้ ชัน้ เรียน การเปิด
เพลงขณะแปรงฟัน และการมีครูหรือผูน้ ำ� นักเรียนดูแลขณะแปรง

ฟันและตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟัน พบว่ายังด�ำเนินการ
ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร และพบว่าเด็กมีการใช้แปรงสีฟันที่มีขน
แปรงสมบูรณ์ น้อยมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้พบว่าประมาณ
ร้อยละ 40 ของเด็ก มีการแปรงฟันที่โรงเรียน 3-5 วันต่อสัปดาห์
ซึ่งมากกว่าผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 25551 ที่พบว่าเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 17.8 มีการ
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน
การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรพบว่า ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุในช่วงอายุ 8-12 ปี ได้แก่ การไม่
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เพิ่มขึ้นของฟันผุในช่วงอายุ 12-15 ปี ได้แก่ การมีฟันไม่สะอาด
การไม่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งสอดคล้องกับหลายการ
ศึกษาทีพ่ บว่า การมีการสะสมของคราบจุลนิ ทรียห์ รือการมีฟนั ไม่
สะอาดเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญต่อการเกิดฟันผุ โดยหากมีการสะสม
ของคราบจุลนิ ทรียท์ มี่ ากขึน้ ฟันผุกม็ ากขึน้ ด้วย16-17, 24-25 ส่วนปัจจัย
ด้านการเคลือบหลุมร่องฟัน สอดคล้องกับการศึกษาของนุชนารถ
เปล่งศรีงาม และสร้อยสน ธาราสมบัต6ิ ที่พบว่ากลุ่มที่ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุนอ้ ยกว่ากลุม่
ที่ไม่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อติดตามเป็นระยะเวลา 5 ปี
และสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมของ Ahovuo-Saloranta
และคณะ5 ที่พบว่าการเคลือบหลุมร่องฟันสามารถลดการเกิดฟัน
ผุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง
ดังนัน้ ถ้าป้องกันได้ตงั้ แต่ตน้ โดยการเคลือบหลุมร่องฟันจะช่วยลด
ฟันผุได้ และการลดลงของฟันผุก็จะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียที่จะ
ท�ำให้ฟันด้านอื่น ๆ ผุตามมาช้าไปด้วย
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระบบ
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การแปรงฟัน ลักษณะแปรงสีฟันที่ใช้ และความถี่ในการแปรงฟัน
ที่โรงเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุ ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาของ Petersen และคณะ9 และ Jackson และคณะ10
ทีพ่ บว่า การมีครูดแู ลให้เด็กแปรงฟันด้วยยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์ที่
โรงเรียนเป็นประจ�ำเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี และการแปรง
ฟันที่โรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอช่วยลดฟันผุในเด็กได้ แต่อย่างไร
ก็ตามการศึกษาในครั้งนี้พบว่าเด็กที่แปรงฟันที่โรงเรียนอย่าง
สม�่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ มีแนวโน้มที่จะมีฟันผุน้อยกว่าเด็กที่
แปรงไม่สม�่ำเสมอหรือไม่ได้แปรง แต่เนื่องด้วยรูปแบบการแปรง
ฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนอาจจะยังไม่เป็นระบบมากนัก
และไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพ รวมถึงขาดการติดตามอย่างต่อ
เนือ่ ง จึงส่งผลให้เด็กมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทีโ่ รงเรียน
ไม่สม�ำ่ เสมอและแปรงได้ไม่สะอาดเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ถ้าทุกฝ่ายร่วม
มือกันท�ำให้รปู แบบการแปรงฟันทีโ่ รงเรียนเป็นระบบ มีการด�ำเนิน
การและติดตามอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะท�ำให้ฟันผุในเด็กลดลงได้
ด้านพฤติกรรมการแปรงฟันที่บ้าน การศึกษานี้พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาในประเทศญีป่ นุ่ ของ Sonoda และคณะ26 แต่เป็นการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยมีการติดตามไปเป็นระยะ
เวลา 3 ปี พบว่าความถี่ในการแปรงฟันไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ฟันผุ แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของฟันผุ ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาหลายการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาที่พบ
ว่าการแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน ช่วยลดฟันผุได้14-15 และ
เป็นมาตรการหลักที่น�ำมาใช้แนะน�ำในการดูแลสุขภาพช่องปาก
แก่ประชาชน ด้านพฤติกรรมการใช้ไหมขัดฟัน พบว่ามีเด็กเพียง
ส่วนน้อยมากที่เคยใช้ไหมขัดฟัน และพบว่าพฤติกรรมการใช้ไหม
ขัดฟันไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของฟันผุ แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเด็กที่เคยใช้ไหมขัดฟัน มีแนว
โน้มทีจ่ ะมีการเพิม่ ขึน้ ของฟันผุนอ้ ยกว่าเด็กทีไ่ ม่เคยใช้ ซึง่ ถ้าได้รบั
การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เด็กมีการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจ�ำมาก
ขึน้ ก็นา่ จะส่งผลให้ฟนั ผุในเด็กลดลงได้เช่นเดียวกัน ด้านพฤติกรรม
การรับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งต่อฟันผุ พบว่าเด็กมีการรับประทาน
อาหารที่เสี่ยงต่อฟันผุลดลงตามอายุ แต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์
ต่อการเพิ่มขึ้นของฟันผุ แตกต่างจากการศึกษาของ Mulu และ
คณะ16 ที่พบว่าเด็กที่รับประทานอาหารหวานที่เสี่ยงต่อฟันผุ จะ
มีโอกาสเกิดฟันผุมากกว่า ด้านความรู้ทันตสุขภาพ พบว่าเด็กมี
ความรู้ที่ดีลดลงตามอายุ ส่วนทัศนคติด้านทันตสุขภาพ พบว่ามี
เด็กเพียงส่วนน้อยที่มีทัศนคติที่ดี และเด็กมีทัศนคติที่ดีลดลงตาม
อายุเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากในช่วงวัยประถมศึกษาเด็กจะ
ได้รับความรู้และการปลูกฝังทัศนคติด้านทันตสุขภาพผ่านการ

ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนทีม่ อี ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
โดยได้รับทันตสุขศึกษาจากทันตบุคลากรทุกปี และได้รับทันต
สุขศึกษาจากครูผา่ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
แต่ในวัยมัธยมศึกษายังไม่มีรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในโรงเรียนทีช่ ดั เจนเหมือนในระดับประถมศึกษา ดังนัน้ ควร
เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วม
ด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้และทัศนคติด้านทันตสุขภาพกับการเพิ่มขึ้นของฟันผุ ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของ Amin และ Al-Abad18 ซึ่งพบว่าเมื่อ
มีความรู้ที่ดีก็มีโอกาสลดการเกิดฟันผุได้
จุดเด่นของการศึกษาครั้งนี้คือเป็นการศึกษาระยะยาว
ในเด็กกลุ่มเดิมที่มีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมปัจจัยในหลายด้าน
ทัง้ ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับเด็กและผูป้ กครอง ข้อมูลการได้รบั กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา ความรูด้ า้ นทันต
สุขภาพ ทัศนคติด้านทันตสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และพฤติกรรมการท�ำความสะอาดช่องปากของเด็ก รวมถึงการ
ตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก แต่การศึกษานี้ยังมีข้อด้อยในเรื่อง
ของแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามที่ใช้ในแต่ละช่วงอายุ ไม่ได้
เป็นชุดเดียวกัน ข้อมูลในบางปัจจัยจึงมีไม่ครบในทุกช่วงอายุ
นอกจากนี้การศึกษานี้ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ�ำทุกปี แต่ได้ดำ� เนินการแค่ในช่วงทีเ่ ด็กมีอายุ 8 ปี 12 ปี และ
15 ปี และด้วยวุฒิภาวะของเด็กในการตอบแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม อาจจะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เทีย่ งตรงและถูกต้องมาก
นัก ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การศึกษาต่อไป
ควรมีการเก็บข้อมูลและประเมินผลเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ งและ
เพิ่มเติมวิธีในการเก็บข้อมูล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์บุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กร่วมด้วย นอกจากนี้เพื่อให้การประเมินผลมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจจ�ำเป็นต้องน�ำหลักการแพทย์เชิง
สังคม เช่น การวัดคุณภาพชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพช่องปาก มาใช้ในการ
ศึกษาด้วย เพือ่ จะช่วยเติมเต็มและสะท้อนในเรือ่ งของสุขภาพช่อง
ปากให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

บทสรุป

เด็กในอ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความชุก ความ
รุนแรง และการเพิม่ ขึน้ ของโรคฟันผุอยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู มากและเพิม่
ขึ้ น ตามอายุ การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากใน
โรงเรียนประถมศึกษา ส่งผลให้เด็กมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน แต่เด็กมีการใช้แปรงสีฟนั ทีม่ ขี นแปรงสมบูรณ์
น้อยมาก การแปรงฟันที่โรงเรียนก็ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร และ
เด็กไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน
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อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะ
แปรงสีฟันที่ใช้ ระบบการแปรงฟันที่โรงเรียน และความถี่ในการ
แปรงฟันที่โรงเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุ แต่
พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของฟันผุ ได้แก่ ความสะอาด
ของฟัน และการเคลือบหลุมร่องฟัน ดังนัน้ การส่งเสริมให้เด็กมีฟนั
สะอาด และได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน จะมีผลช่วยลดการเพิ่ม
ขึ้นของฟันผุในเด็กได้
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 3 ชนิดกับผิวเนื้อ
ฟัน โดยน�ำฟันกรามแท้ของมนุษย์จ�ำนวน 90 ซี่ มาตัดด้านบดเคี้ยวให้เนื้อฟันเผย แบ่งฟันแบบสุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ซี่ ตามอุณหภูมิ
การเก็บรักษาเรซินซีเมนต์ ณ อุณหภูมิ 4, 25 และ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10 ซี่ เพื่อน�ำ
มายึดกับแท่งเรซินคอมโพสิตด้วยเรซินซีเมนต์ 3 ชนิด ได้แก่ วาริโอลิงค์เอ็น พานาเวียเอฟทู และรีไลเอ็กซ์ยูสองร้อย น�ำชิ้นทดสอบแช่ใน
น�้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบหาค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากล ที่ความเร็วหัวกด 0.5
มิลลิเมตรต่อนาที วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนแบบสองทางและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติของทูกีย์ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากนั้นศึกษารูปแบบความล้มเหลวด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปที่ก�ำลังขยาย 40 เท่า ผลการ
ศึกษาพบว่า ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของกลุ่มที่ใช้วาริโอลิงค์เอ็นและพานาเวียเอฟทูเมื่อเก็บเรซินซีเมนต์ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ
25 องศาเซลเซียส ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึง่ ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของกลุม่ ดังกล่าวมีคา่ สูงกว่ากลุม่ ทีเ่ หลืออย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ กลุ่มของเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิด เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน มีค่าเฉลี่ยก�ำลังแรงยึด
เฉือนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เรซินซีเมนต์ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 และ 25 องศาเซลเซียส กลุ่มที่ยึดด้วยเรซิน
ซีเมนต์ชนิดรีไลเอ็กซ์ยสู องร้อยทีถ่ กู เก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส ให้คา่ เฉลีย่ แรงยึดเฉือนต�ำ่ กว่าทุก ๆ กลุม่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ลักษณะการแตกหักของผิวเนือ้ ฟันกลุม่ ทีย่ ดึ ด้วยวาริโอลิงค์เอ็นหรือพานาเวียเอฟทูในทุกอุณหภูมกิ ารเก็บรักษาเกิดความล้มเหลวแบบผสม
ส่วนกลุม่ ทีย่ ดึ ด้วยรีไลเอ็กซ์ยสู องร้อยในทุกอุณหภูมกิ ารเก็บรักษาเกิดความล้มเหลวแบบยึดไม่อยู่ จึงสรุปได้วา่ เรซินซีเมนต์ทถี่ กู เก็บรักษา
ไว้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน ให้ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนกับผิวเนื้อฟันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ที่ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 และ 25 องศาเซลเซียส
ค�ำส�ำคัญ: ความเสื่อม, เรซินซีเมนต์, ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือน, อุณหภูมิการเก็บรักษา
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Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of storage temperature on the shear bond strengths of
three resin cements to dentin. Ninety extracted human permanent molars were cut to flat expose dentin surface.
The specimens were randomly divided into three groups (n=30) based on the storage temperature of the selected
resin cement (4, 25, and 40 oC). Each group was then subdivided into three subgroups based on the type of resin
cement used (Variolink N, Panavia F 2.0 and RelyX U200). Resin composite blocks were bonded onto each specimen
using the specified cement from its group. Subsequently, all samples were immersed in 37oC distilled water for 24
hours. Shear bond strength testing was performed using a universal testing machine at a cross head speed of 0.5
mm/minute. Data was statistically analyzed by Two-way ANOVA and Turkey’s multiple comparison tests at a 95 %
confidence level. Furthermore, the modes of failure were examined under a stereomicroscope at 40x magnification.
Results showed that there were no statistically significant differences in shear bond strength between Variolink N
and Panavia F 2.0 stored at 4 or 25 oC. The shear bond strengths of these groups were significantly higher than
other experimental groups. Resin cements stored at 40oC produced significantly lower shear bond strengths than
those stored at 4 and 25 oC (p>0.05). RelyX U200 stored at 40oC demonstrated the lowest shear bond strength,
with values significantly lower than all other groups. All Variolink N and Panavia F 2.0 specimens exhibited mixed
failures, whereas all RelyX U200 specimens demonstrated adhesive failure. In conclusion, storing resin cement at
40oC for three months may significantly lower shear bond strength when bonded to the dentin compared to those
that were stored at the temperature of 4 and 25 oC.
Keyword: Degradation, Resin cement, Shear bond strength, Storage temperature
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บทนำ�
เด็นทอลเรซินซีเมนต์ (dental resin cement) เป็นกาว
ทีใ่ ช้ยดึ ชิน้ งานทางทันตกรรมซึง่ มีการบ่มตัวโดยการเกิดพอลิเมอร์
(polymerization) ขณะที่ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม (conventional
cement) เช่น ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ เกิด
การก่อตัวด้วยปฏิกริ ยิ ากรด-ด่าง ปัจจุบนั เรซินซีเมนต์เป็นวัสดุทนี่ ยิ ม
ใช้เพือ่ ยึดชิน้ งานทีผ่ ลิตจากห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ อาทิเช่น ครอบฟัน
(crown) สะพานฟัน (bridge) เดือยฟัน (post) ชิน้ อุดฝัง (inlay)
ชิน้ อุดครอบ (onlay) และแผ่นปิดหน้าฟัน (veneer)1-4 เนือ่ งด้วย

สมบัตทิ โี่ ดดเด่นของเรซินซีเมนต์คอื มีความหนาของชัน้ ฟิลม์ ยึดติด
ทีบ่ าง มีสมบัตลิ ะลายน�ำ้ ต�ำ่ จึงช่วยลดการรัว่ ซึม ให้ความสวยงามสูง
อีกทัง้ เรซินซีเมนต์บางชนิดยังสามารถเกิดได้ทงั้ การยึดทางเคมีและ
ทางกลกับผิวฟันซึง่ ช่วยเพิม่ ค่าก�ำลังแรงยึดให้สงู ขึน้ 5-8
การแบ่งชนิดของเรซินซีเมนต์สามารถแบ่งได้หลายรูป
แบบ เช่น ตามวิธีการเตรียมผิวฟัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ
ใหญ่ ๆ9 คือ 1. เรซินซีเมนต์ทใี่ ช้รว่ มกับระบบการยึดติดทีต่ อ้ งเตรียม
ผิวฟันโดยใช้กรดทาแล้วล้างน�้ำออก (resin cement with etch
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and rinse adhesive system) 2. เรซินซีเมนต์ทใี่ ช้รว่ มกับระบบการ
ยึดติดแบบเซลฟ์เอทช์ (resin cement with self-etch adhesive
system) และ 3. เรซินซีเมนต์ที่มีการยึดติดแบบเซลฟ์แอ็ดฮีซีฟ
(resin cement with self-adhesive system) หรือหากแบ่งชนิด
ของเรซินซีเมนต์ตามปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์ สามารถแบ่งได้เป็น
3 ระบบใหญ่ ๆ9 ได้แก่ 1. เรซินซีเมนต์ชนิดทีบ่ ม่ ตัวด้วยตัวเอง (selfcuring resin cement) 2. เรซินซีเมนต์ชนิดทีบ่ ม่ ตัวด้วยแสง (lightcuring resin cement) และ 3. เรซินซีเมนต์ชนิดทีบ่ ม่ ตัวทัง้ สองรูป
แบบ (dual-curing resin cement)
องค์ประกอบหลักของเรซินซีเมนต์ส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยมอนอเมอร์ สารตัวเริ่ม (initiator) สารกระตุ้น (activator)
และสารยับยั้ง (inhibitor) โดยสารเหล่านี้มีความไวต่อแสงและ
ความร้อน10 ดังนั้นการเก็บรักษาระหว่างรอการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่
ต้องพึงระวัง โดยความเสือ่ ม (degradation) ของวัสดุกลุม่ พอลิเมอร์
ทางทันตกรรมที่ใช้ในช่องปากสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ11 การ
เก็บรักษาวัสดุเป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พอลิเมอร์เกิดความเสือ่ ม
โดยมีคำ� แนะน�ำว่าควรเก็บรักษาเรซินซีเมนต์ไว้ในสภาวะอุณหภูมิ
ต�่ำประมาณ 4 ถึง 18 องศาเซลเซียส เพื่อให้วัสดุสามารถใช้งาน
ในช่องปากผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด12 รวมถึงมีหลาย
การศึกษาแนะน�ำว่าการลดความเสือ่ มของสารเคมีและการยืดอายุ
การเก็บรักษา (shelf life) ของระบบสารยึดติดชนิดเรซิน (adhesive
resin system) สามารถท�ำได้โดยการเก็บวัสดุนั้นไว้ในที่อุณหภูมิ
ต�่ำหรือในตู้เย็น เพื่อให้สารเคมีภายในวัสดุยังคงมีเสถียรภาพ
(chemically stable ingredients)13-15
ในปัจจุบนั อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกเพิม่ สูงขึน้ ทุก ๆ ปี โดย
เฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกือบทั้งปี และจาก
ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าอุณหภูมิของประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 44.6 องศาเซลเซียส16
เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดบางประการในการเก็บรักษาเรซิน
ซีเมนต์ การใช้งานจริงทางคลินิกอาจไม่ได้เก็บรักษาเรซินซีเมนต์
ไว้ในตูเ้ ย็นหรือเก็บในทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ ตลอดเวลา ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ
ว่า ถ้าเรซินซีเมนต์ถกู เก็บในสภาวะอุณหภูมสิ งู อย่างต่อเนือ่ ง จะส่งผล
ต่อสมบัติการยึดติดของเรซินซีเมนต์กับผิวเนื้อฟันหรือไม่ จึงเป็น
ทีม่ าของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ
ศึกษาผลของค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของผิวเนื้อฟันกับเรซินซีเมนต์
3 ชนิด ได้แก่ วาริโอลิงค์เอ็น (Variolink® N, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) พานาเวียเอฟทู (Panavia® F 2.0,
Kuraray, Osaka, Japan) และ รีไลเอ็กซ์ยูสองร้อย (Rely XTM
U200, 3M ESPE, Seefeld, Germany) ที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ
ที่แตกต่างกันคือ 4 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส และ 40

องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีสมมติฐานว่าค่าก�ำลัง
แรงยึดเฉือนระหว่างผิวเนื้อฟันกับเรซินซีเมนต์ทั้ง 3 ชนิดที่เก็บใน
อุณหภูมิต่าง ๆ ทุกกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เรซินซีเมนต์จาก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วาริโอลิงค์เอ็น พานา
เวียเอฟทู และรีไลเอ็กซ์ยสู องร้อย ผลิตภัณฑ์ละ 3 ชุด มีเลขทีส่ นิ ค้า และ
วันหมดอายุของเรซินซีเมนต์ในแต่ละผลิตภัณฑ์เหมือนกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 โดยเรซินซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ละ 3 ชุด แต่ละชุดถูกแยกเก็บ
ในอุณหภูมทิ แี่ ตกต่างกันคือ 4 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส
และ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนการทดสอบ
แรงยึดกับเนือ้ ฟัน16
การศึกษานีใ้ ช้ฟนั กรามแท้ของมนุษย์จำ� นวน 90 ซี่ อายุ
การเก็บไม่เกิน 6 เดือน สภาพสมบูรณ์ ไม่ผา่ นการบูรณะ ปราศจาก
รอยผุและความผิดปกติใด ๆ ขั้นตอนการเก็บฟันคือ ท�ำความ
สะอาดซี่ฟันและแช่ฟันไว้ในสารละลายคลอรามีนทีไตรไฮเดรต
(Chloramines-T trihydrate solution) ความเข้มข้นร้อยละ 0.5
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ แล้วน�ำไปแช่ในน�ำ้ กลัน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
4 องศาเซลเซียส ตามหลักมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) 1140517 โดย
เปลี่ยนน�้ำกลั่นที่แช่ฟันทุกสัปดาห์
การเตรียมเนือ้ ฟัน
การศึกษานี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 040/2010 น�ำฟันทัง้ 90 ซี่ ฝังในท่อพีวซี ขี นาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิว้ และสูง 1.5 นิว้ ใช้ยปิ ซัมชนิดที่ 4 เป็นวัสดุยดึ
โดยให้แนวแกนฟันตั้งฉากกับพื้นระนาบ และรอยต่อระหว่าง
เคลือบฟันและเคลือบรากฟันอยู่ต�่ำกว่าขอบของท่อ 1 มิลลิเมตร
ตัดผิวด้านบดเคี้ยวในแนวตั้งฉากกับแนวแกนฟันออกประมาณ 2
มิลลิเมตรให้ถึงชั้นเนื้อฟันด้วยเครื่องตัดฟันความเร็วต�่ำ (slow
speed cutting machine, Isomet, Buehler, USA) ตรวจสอบ
บริเวณที่ตัดว่าเป็นส่วนของเนื้อฟัน โดยส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
ชนิดสเตอริโอไมโครสโคป (Stereomicroscope; ML 9300, Meiji
Techno Co. Ltd., Saitama, Japan) ทีก่ ำ� ลังขยาย 40 เท่า จาก
นัน้ น�ำชิน้ ทดสอบในส่วนเนือ้ ฟันทีถ่ กู ตัดไปขัดด้วยกระดาษซิลกิ อน
คาร์ไบด์ทรี่ ะดับความหยาบ 600 กริท (3M Wetordry abrasive sheet,
3M, Minnesota, USA) ภายใต้นำ�้ หล่อเลีย้ ง โดยเครือ่ งขัดชิน้ ทดสอบ
อัตโนมัติ (Nano 2000 grinder-polisher with a FEMTO 1000
polishing head, Pace Technologies, Arizona, USA) ด้วยน�ำ้
หนักกด 2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร กระดาษซิลิกอนคาร์ไบด์
จะหมุนด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาทีในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
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ขณะที่ชิ้นงานจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ใช้เวลาขัด 2 นาทีและ
กระดาษซิลิกอนคาร์ไบด์จะถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่ทุกครั้งที่เริ่ม
ต้นกระบวนการขัดใหม่ จากนั้นท�ำความสะอาดเนื้อฟันด้วยการ
ฉีดน�้ำและลมพร้อมกันโดยใช้ทริปเปิลไซรินจ์จากเครื่องกรอฟัน
เคลือ่ นที่ (Mobile dental unit, Thai Dental Products, Bangkok,
Thailand) แรงดัน 40-50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระยะห่าง 10
มิลลิเมตร สเปรย์นาน 10 วินาที แล้วเก็บซีฟ่ นั ทีต่ ดั ไว้ในภาชนะทีม่ ี
ฝาปิดมิดชิด และมีความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 100
การเตรียมชิ้นเรซินคอมโพสิต
เตรียมชิ้นเรซินคอมโพสิตจ�ำนวน 90 ชิ้น โดยสร้างท่อ
ซิลิโคนใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร สูง 10 มิลลิเมตร
จากนั้นบรรจุเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มด้วยแสง (Filtek Z350XT,
3M ESPE, St. Paul, MN, USA) สีเอสาม แล้วฉายแสงที่ปลาย
ท่อทั้ง 2 ด้านและด้านข้าง ด้านละ 40 วินาที รวมทั้งสิ้น 6 ด้าน
ด้วยเครื่องฉายแสง (Elipar freelight 2 LED curing light, 3M
ESPE, MN, USA) ความเข้มแสง 1,000 มิลลิวตั ต์/ตารางเซนติเมตร
ผิวของเรซินคอมโพสิตด้านที่จะน�ำมายึดติดจะถูกพ่นด้วยอนุภาค
อะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาด 50 ไมโครเมตร นาน 5 วินาที ภายใต้
เครือ่ งขัดสึกแบบพ่นอนุภาคในอากาศ (Airborn-particle abrasive
unit; Basic Classic, Renfert GmbH, Hilzingen, Germany)
ทีร่ ะยะห่าง 10 มิลลิเมตร ความดัน 35 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ จากนัน้
ท�ำความสะอาดในน�ำ้ กลัน่ เป็นเวลา 10 นาที ด้วยเครือ่ งล้างความถีส่ งู
(Ultrasonic cleaner; Quantrex 90WT; L&R Manufacturing Co.,
Kearny, NJ, USA)
การเตรียมเนื้อฟันก่อนการยึดด้วยเรซินซีเมนต์กับชิ้นเรซิน
คอมโพสิต
เมือ่ เก็บเรซินซีเมนต์แต่ละผลิตภัณฑ์ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส 25 องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะ
เวลา 3 เดือนตามก�ำหนด น�ำเรซินซีเมนต์แต่ละชนิดมาวางทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) นาน 30 นาที ก่อนเริ่มใช้
เรซินซีเมนต์เพื่อยึดแท่งคอมโพสิตกับเนื้อฟัน แบ่งกลุ่มซี่ฟันที่ถูก
ตัดแบบสุ่มอย่างง่ายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามชนิดของเรซินซีเมนต์ที่
ใช้ในการทดสอบ กลุ่มละ 30 ซี่ จากนั้นแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งย่อย
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้น ตามอุณหภูมิที่เก็บเรซินซีเมนต์
การเตรียมเนื้อฟันก่อนการยึดแท่งเรซินคอมโพสิตตามชนิดของ
เรซินซีเมนต์ที่ใช้ในการทดสอบมีขั้นตอนดังนี้
กลุม่ วาริโอลิงค์เอ็น ใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ
37 ทาที่เนื้อฟันเป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นล้างน�้ำออก แล้วเป่า
ด้วยลมสะอาดปราศจากละอองน�้ำและน�้ำมัน คงสภาพเนื้อฟันให้
มีความชื้น (moist dentin) ทาสารซินแทกไพรเมอร์ (Syntac

primer) เป็นเวลา 15 วินาที เป่าลมให้แห้ง ใช้สารซินแทกแอดฮี
ซีฟ (Syntac adhesive) ทาเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วเป่าลมให้แห้ง
น�ำเทปกาวหน้าเดียวทีม่ คี วามหนา 80 ไมโครเมตร (Scotch tape;
3M, St. Paul, USA) เจาะรูตรงกลางเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร น�ำมาติดทีเ่ นือ้ ฟันแล้วทาสารเฮลิโอบอนด์
(Heliobond) เป่าลมให้เกิดเป็นชั้นฟิล์มบาง ๆ บีบเรซินซีเมนต์
ส่วนเบสและแคททาลิสท์บนกระดาษผสมในอัตราส่วน 1 ต่อ 1
แล้วผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 10 วินาที
กลุ่มพานาเวียเอฟทู หยดอีดีไพรเมอร์เอและบี (ED
Primers II liquid A and B) ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1ลงในหลุม
พลาสติกแล้วผสมให้เข้ากันด้วยพู่กันเป็นเวลา 5 วินาที แล้วทาลง
บนเนื้อฟันลักษณะกวนวนไปมา (agitation) 15 วินาที แล้วทิ้งไว้
15 วินาที ใช้ลมทีป่ ราศจากละอองน�ำ้ และน�ำ้ มัน เป่าลมเพือ่ ก�ำจัด
สารผสมส่วนเกินออก ลักษณะที่เกิดขึ้นจะไม่เห็นการเคลื่อนไหว
ของสารผสมบนเนือ้ ฟัน ใช้เทปกาวหน้าเดียวเช่นเดียวกับกลุม่ ข้าง
ต้นที่เจาะรูแล้วติดที่เนื้อฟัน ผสมเนื้อซีเมนต์หลอดเอและบีใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ให้เข้ากันเป็นเวลา 20 วินาที
กลุม่ รีไลเอ็กซ์ยสู องร้อย ฉีดน�ำ้ ล้างท�ำความสะอาดเนือ้ ฟัน
ด้วยทริปเปิลไซรินจ์ แล้วเป่าด้วยลมทีป่ ราศจากละอองน�ำ้ และน�ำ้ มัน
เป็นเวลา 10 วินาที ใช้ออโตปิเป็ตหยดน�ำ้ กลัน่ ปริมาตร 1 ไมโครลิตร
ลงทีเ่ นือ้ ฟันเพือ่ ท�ำการปรับสภาพผิวเนือ้ ฟันให้มคี วามชืน้ ซับทีผ่ วิ
หน้าฟันนาน 5 วินาที ด้วยกระดาษทีไ่ ม่ทำ� ให้เกิดขุย และใช้เทปกาว
หน้าเดียวเจาะรูเช่นเดียวกับสองกลุ่มที่ผ่านมาติดที่เนื้อฟัน บีบ
ซีเมนต์จากหลอดทีเ่ ป็นระบบคลิกเกอร์ (clicker) แล้วผสมให้เข้า
เป็นเนือ้ เดียวกันเป็นเวลา 20 วินาที
เมือ่ ผสมเรซินซีเมนต์แต่ละผลิตภัณฑ์ตามวิธกี ารทีก่ ล่าว
มาข้างต้น ป้ายซีเมนต์ทผี่ สมแล้วลงบนเนือ้ ฟันภายในรูของแผ่นเทป
ทีเ่ ตรียมไว้ วางแท่งเรซินคอมโพสิตลงบนเรซินซีเมนต์ แล้วกดด้วย
น�ำ้ หนัก 1,000 กรัม17 ทิง้ ไว้ 3 นาที จากนัน้ บ่มด้วยเครือ่ งฉายแสง
ทีช่ นั้ ซีเมนต์บริเวณรอยต่อด้านข้างทัง้ 4 ด้าน ด้านละ 40 วินาที ทิง้
ชิน้ งานทีย่ ดึ ติดแล้วไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง 30 นาที และน�ำไปแช่ในน�ำ้ กลัน่
ทีต่ คู้ วบคุมอุณหภูมิ (Incubator; Contherm 160M, Contherm
Scientific Ltd., Korokoro, Lower Hutt, New Zealand) ที่ 37
องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ 100 เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง
การทดสอบก�ำลังแรงยึดเฉือน
น�ำชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นยึดเข้ากับอุปกรณ์เพื่อทดสอบ
ก�ำลังแรงยึดเฉือน โดยให้แนวระนาบของปลายมีดที่จะใช้ทดสอบ
แรงเฉือน (shearing blade) ขนานกับรอยต่อระหว่างเรซินซีเมนต์
กับเนื้อฟัน โดยห่างประมาณ 1 มิลลิเมตร แล้วท�ำการทดสอบวัด
ก�ำลังแรงยึดเฉือนด้วยเครือ่ งทดสอบสากลระบบไฮโดรลิก (Universal
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testing machine, EZ-S 500N, Shimadzu corporation, Japan)
ที่ความเร็วของหัวกด (crosshead speed) เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร
ต่อนาที ค�ำนวณก�ำลังแรงยึดเฉือนโดยมีหน่วยเป็นเมกะปาสกาล
(MPa) การศึกษารูปแบบการแตกหักของชิ้นทดสอบ โดยน�ำชิ้น
ทดสอบที่ ผ ่ า นการทดสอบไปส่ อ งด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ช นิ ด
สเตอริโอไมโครสโคป ที่ก�ำลังขยาย 40 เท่า เพื่อดูรูปแบบความ
ล้มเหลว (mode of failure) ที่ก�ำลังขยาย 40 เท่า ศึกษาลักษณะ
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ 1. การยึดไม่อยู่
(adhesive failure) เมื่อดูบนด้านเนื้อฟันของชิ้นทดสอบ จะไม่
พบเรซินซีเมนต์หลงเหลืออยู่เลย ซึ่งหมายถึงเกิดความล้มเหลว
ระหว่างเนือ้ ฟันกับเรซินซีเมนต์ 2. การเชือ่ มแน่นล้มเหลว (cohesive

failure) เมื่อดูบนด้านเนื้อฟันของชิ้นทดสอบ จะพบว่ามีเรซิน
ซีเมนต์ปกคลุมบนเนื้อฟันทั้งหมด ซึ่งหมายถึงเกิดความล้มเหลว
ในเนือ้ ของวัสดุเรซินซีเมนต์ และ 3. การล้มเหลวแบบผสม (mixed
failure) ซึ่งหมายถึง การเกิดความล้มเหลวทั้งแบบการยึดไม่อยู่
และการเชือ่ มแน่นล้มเหลว โดยจะพบเรซินซีเมนต์ปกคลุมเนือ้ ฟัน
อยู่เป็นหย่อม ๆ เมื่อดูบนด้านเนื้อฟันของชิ้นทดสอบ
วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ของค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนและส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐานของแต่ละกลุม่ ด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกีย์ (Tukey’s
multiple comparisons) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)

ตารางที่ 1 เรซินซีเมนต์และสารที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
Table 1 Resin cements and their compositions used in this study.

Resin cements

Compositions

Variolink® N

Syntac Primer: acetone, triethyleneglycol dimethacrylate, polyethylene glycol dimethacrylate and maleic acid
Syntac Adhesive: polyethylene glycol dimethacrylate, glutaraldehyde
Heliobond: Bis-GMA, triethyleneglycol dimethacrylate
Variolink N (Base): Bis-GMA, urethane dimethacrylate, triethyleneglycol dimethacrylate
Variolink N (Catalyst); Bis-GMA, urethane dimethacrylate, triethyleneglycol dimethacrylate

PanaviaTM F 2.0

ED Primer II Liquid A: 2-hydroxyethyl methacrylate, 10-methacryloyxydecyl dihydrogen phosphate,
N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid, water and accelerators
ED Primer II Liquid B: N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid, water, catalysts and accelerators
Paste A: 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate, hydrophobic aromatic dimethacrylate, hydrophobic
aliphatic methacrylate, hydrophilic aliphatic dimethacrylate, silanated silica filler, silanated colloidal silica,
dl-camphorquinone, catalysts, initiators and others
Paste B: sodium fluoride, hydrophobic aromatic dimethacrylate, hydrophobic aliphatic methacrylate, hydrophilic
aliphatic dimethacrylate, silanated barium glass, filler, catalysts, accelerators, pigments, others

Rely XTM U200

silane treated glass powder, substituted dimethacrylate, 1-benzyl-5-phenyl-barbic-acid, calcium salt, silane
treated silica, sodium p-toluenesulfinate, 1,12-dodecane dimethycrylate, calcium hydroxide, methacrylated
aliphatic amine and titanium dioxide

(Lot W90011)
(Exp 2019-09-01)

(Lot 000041)
(Exp 2019-08-31)

(Lot 3530196)
(Exp 2019-04-30)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยก�ำลังแรงยึดเฉือนและค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ระหว่างเนื้อฟันกับเรซินซีเมนต์ 3 ชนิด เมื่อถูกเก็บ
ไว้ในอุณหภูมทิ แี่ ตกต่างกัน คือ 4 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส
และ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ความแปรปรวนสองทางและใช้สถิติทูกีย์ ที่
ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แยกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่ม
ที่ใช้ซีเมนต์วาริโอลิงค์เอ็นและพานาเวียเอฟทูมีค่าก�ำลังแรงยึด

เฉือน ไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเก็บเรซิน
ซีเมนต์ไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ 25 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของกลุม่ ดังกล่าวมีคา่ สูงกว่ากลุม่ การทดลอง
ที่เหลืออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่าเรซิน
ซีเมนต์ทงั้ 3 ชนิด เมือ่ เก็บไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
3 เดือน มีคา่ เฉลีย่ แรงยึดเฉือนลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่
เทียบกับกลุ่มที่เรซินซีเมนต์ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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และ 25 องศาเซลเซียส แต่เมือ่ เปรียบเทียบกลุม่ ทีใ่ ช้ซเี มนต์วาริโอ
ลิงค์เอ็นและพานาเวียเอฟทู ที่ผ่านการเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส พบว่าค่าแรงยึดเฉือนของสองกลุ่มดังกล่าวให้ค่าเฉลี่ยที่
สูงกว่ากลุม่ รีไลเอ็กซ์ยสู องร้อยทีผ่ า่ นการเก็บไว้ทกุ ช่วงอุณหภูมอิ ย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนีย้ งั พบว่า กลุม่ ซีเมนต์ชนิดรีไลเอ็กซ์
ยูสองร้อยที่ถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ให้ค่าเฉลี่ยแรง
ยึดเฉือนต�่ำกว่าทุก ๆ กลุ่มการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

เมื่อศึกษาลักษณะความล้มเหลวของชิ้นทดสอบ พบว่า
กลุ ่ ม ที่ ยึ ด ด้ ว ยวาริ โ อลิ ง ค์ เ อ็ น หรื อ พานาเวี ย เอฟทู ในทุ ก ช่ ว ง
อุณหภูมกิ ารเก็บรักษา เกิดความล้มเหลวแบบผสม คือ เกิดระหว่าง
เนื้อฟันกับเรซินซีเมนต์และในเนื้อวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน
กลุม่ ทีย่ ดึ ด้วยรีไลเอ็กซ์ยสู องร้อยในทุกช่วงอุณหภูมกิ ารเก็บรักษา
เกิดความล้มเหลวแบบยึดไม่อยู่ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยก�ำลังแรงยึดเฉือน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และลักษณะความล้มเหลว
Table 2 shows the means of shear bond strength (standard deviation) and the mode of failure.

Mode of failure (%)

Resin cements

Storage temperature

Shear bond strength
in MPa (SD)

Adhesive

Cohesive

Mixed

Variolink N

4 C

12.84 (1.43)

A

-

-

100

25 oC

12.50 (2.05) A

-

-

100

40 C

8.50 (0.76)

-

-

100

4 oC

11.99 (1.79) A

-

-

100

25 C

11.75 (1.70)

-

-

100

40 oC

7.95 (0.88) B

-

-

100

4 oC

5.45 (1.13) C

100

-

-

25 C

5.36 (0.62)

C

100

-

-

40 oC

3.26 (1.27) D

100

-

-

®

o

o

PanaviaTMF2.0

o

RelyXTM U200

o

B

A

The same superscript letter means not significantly different (p>0.05).

บทวิจารณ์
ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนระหว่างเนื้อฟันกับเรซินซีเมนต์ทั้ง
3 ชนิดที่ผ่านการเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ 4 องศาเซลเซียส 25
องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน มีมากกว่า
หนึ่งกลุ่มที่มีค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนแตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
การศึกษานีเ้ ลือกใช้การทดสอบค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนเพือ่
หาค่าแรงยึดติดระหว่างชิ้นเรซินคอมโพสิตและผิวของเนื้อฟันกับ
เรซินซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ ทีเ่ ก็บในอุณหภูมทิ แี่ ตกต่างกัน เนือ่ งจาก
การทดสอบแรงยึดเฉือนเป็นการทดสอบทีง่ า่ ย สามารถสร้างพืน้ ที่
การยึดติดของชิ้นทดสอบให้ใกล้เคียงกัน รวมถึงแรงยึดเฉือนเป็น
แรงหลักทีท่ ำ� ให้ชนิ้ งานหลุดในช่องปากหรือเกิดการแตกหักมากกว่า
แรงดึง อีกทัง้ ขัน้ ตอนการเตรียมชิน้ ทดสอบแรงยึดเฉือนไม่ตอ้ งตัด
ชิ้นทดสอบหลังจากการยึด จึงไม่ก่อให้เกิดรอยร้าวระดับจุลภาค
(microcracking) ภายในชิน้ ทดสอบ ซึง่ อาจส่งผลต่อค่าแรงยึดที่
เกิดขึ้น13,18-20 การศึกษานี้เลือกใช้อุณหภูมิของการทดสอบคือ 4

องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส และ 40 องศาเซลเซียส โดยเป็น
ตัวแทนของการเก็บรักษาเรซินซีเมนต์ไว้ในตู้เย็น ในอุณหภูมิห้อง
ปกติ และในสภาวะทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กว่าอุณหภูมหิ อ้ งซึง่ อาจเกิดขึน้
ได้ในประเทศเขตร้อน ตามล�ำดับ
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า ค่ า แรงยึ ด เฉื อ นของกลุ ่ ม
วาริโอลิงค์เอ็นและพานาเวียเอฟทูมีค่าไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่อุณหภูมิการเก็บรักษา 4 และ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งให้
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ทีเ่ คยศึกษามา21 โดยวาริโอลิงค์
เอ็นเป็นเรซินซีเมนต์ระบบทีใ่ ช้กรดฟอสฟอริกทาลงบนผิวฟัน จาก
นั้นล้างน�้ำออก โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการปรับสภาพผิวฟัน
คือเพือ่ ก�ำจัดชัน้ สเมียร์และละลายสารอนินทรียบ์ นเนือ้ ฟันออกไป
จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดของเรซินซีเมนต์ให้ดียิ่งขึ้น
ในขณะทีก่ ลุม่ พานาเวียเอฟทูซงึ่ เป็นเรซินซีเมนต์ระบบเซลฟ์เอทช์
มีสารไพรเมอร์เป็นกรดอ่อน ใช้ทาบนผิวฟันโดยไม่ตอ้ งล้างน�ำ้ ออก
สารไพรเมอร์ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการละลาย (dissolved) และ
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การกระจาย (dispersed) ของชัน้ สเมียร์ ส่งผลให้เพิม่ อัตราการซึม
ผ่ า นของเรซิ น มอนอเมอร์ ภ ายในชั้ น สเมี ย ร์ จึ ง ส่ ง ผลให้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการยึดติดกับผิวเนือ้ ฟันได้22 ผลการศึกษาพบว่าค่าแรง
ยึดเฉือนของกลุ่มรีไลเอ็กซ์ยูสองร้อยมีค่าน้อยกว่าวาริโอลิงค์เอ็น
และพานาเวียเอฟทูอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในทุก ๆ ช่วงอุณหภูมิ
การเก็บรักษา ซึง่ น่าจะเป็นผลมาจากการทีร่ ไี ลเอ็กซ์ยสู องร้อยเป็น
เรซินซีเมนต์กลุ่มเซลฟ์แอ็ดฮีซีฟ มีปริมาณวัสดุอัดแทรก (filler)
มากกว่าร้อยละ 70 โดยน�ำ้ หนัก ท�ำให้มคี วามหนืดสูง จึงน่าจะส่ง
ผลให้การแทรกซึมลงไปในผิวเนื้อฟันเกิดได้ยาก23 เมื่อเทียบกับ
เรซินซีเมนต์ทใี่ ช้รว่ มกับระบบสารยึดติด โดยค่าแรงยึดทีเ่ กิดขึน้ นี้
สอดคล้องกับหลายงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา23,24
ผลการศึกษาลักษณะความล้มเหลวของชิน้ ทดสอบ พบ
รูปแบบความล้มเหลวแบบผสมเกิดกับชิ้นทดสอบที่ยึดด้วยเรซิน
ซีเมนต์กลุ่มวาริโอลิงค์เอ็นและพานาเวียเอฟทูที่มีค่าก�ำลังแรงยึด
เฉือนที่สูง ในขณะที่กลุ่มเซลฟ์แอ็ดฮีซีฟที่ได้ค่าแรงยึดเฉือนต�่ำจะ
พบลักษณะความล้มเหลวแบบการยึดไม่อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมา25-27
แรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ทงั้ 3 ชนิดกับผิวเนือ้ ฟัน ที่
เก็บในสภาวะอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีค่าลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับกลุม่ ทีเ่ ก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4 และ 25 องศา
เซลเซียส โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อค่าแรงยึดเฉือนทีล่ ดลง อาจเกิดจาก
ความเสือ่ มของสารเคมีภายในเรซินซีเมนต์จากการเก็บรักษาในที่
อุณหภูมิสูง
Van Landuyt และคณะ10 ในปี ค.ศ. 2007 แนะน�ำ
ว่าการเก็บเรซินทางทันตกรรมในสภาวะทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู สารตัวเริม่
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวเริม่ ต้นของปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์สามารถ
เกิดการแตกตัว (decompose) ออกเป็นอนุมูลอิสระได้ (free
radical) ลักษณะนีเ้ รียกว่า การเกิดปฏิกริ ยิ าเองได้ (spontaneous
reaction) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดติดของเรซินลดลง และ
ท�ำให้อายุการเก็บรักษาของเรซินลดลงอีกด้วย
การเก็บรักษาเรซินซีเมนต์แต่ละชนิดของการศึกษานี้
เลือกใช้เวลา 3 เดือน เนือ่ งจากเป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในช่วงฤดู
ร้อนของประเทศไทย อีกทัง้ ผลการศึกษาทีเ่ กิดขึน้ ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของกาญจนา28 ซึง่ พบว่าเมือ่ เก็บเรซินซีเมนต์ชนิดเซลฟ์
แอ็ดฮีซีฟจ�ำนวน 4 ชนิด ในสภาวะอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 เดือน ค่าแรงยึดดึงของเรซินซีเมนต์กับผิวฟันลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อีกทัง้ ผลการศึกษายังพบว่าเรซินซีเมนต์
บางชนิดเมือ่ ระยะเวลาการเก็บผ่านไปมากกว่า 3 เดือน ไม่สามารถ
ทดสอบค่าแรงยึดดึงได้เนือ่ งจากเกิดการบ่มตัวของวัสดุขนึ้ ภายใน
หลอดที่บรรจุก่อนเริ่มการทดสอบอีกด้วย

Cantoro และคณะ29 ในปี ค.ศ. 2008 ศึกษาผลของ
อุณหภูมติ อ่ ค่าก�ำลังแรงยึดดึงระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์ชนิดรี
ไลเอกซ์ยนู เิ ซม ผลการศึกษาพบว่าเมือ่ ให้ความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60
องศาเซลเซียสกับรีไลเอกซ์ยนู เิ ซม ไม่สามารถดันเรซินซีเมนต์ออก
จากแคปซูล (capsule) เพื่อท�ำการทดสอบได้ ผู้ศึกษาคาดการณ์
ว่าอาจเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นปฏิกิริยา
เคมีของสารเคมีภายในซีเมนต์ ท�ำให้เกิดพอลิเมอร์ขึ้นเองได้
Pegoraro และคณะ30 ในปี ค.ศ. 2007 รายงานว่าสาร
ตัวเริ่มและสารยับยั้งบางชนิดที่อยู่ในเรซินซีเมนต์ ส่วนใหญ่เป็น
สารประกอบอินทรีย์ (organic compounds) ที่ไวต่อการเสื่อม
สลายจากการเก็บรักษา ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บในสภาวะอุณหภูมิสูง
เกินกว่าที่บริษัทผู้ผลิตแนะน�ำ การเก็บในอุณหภูมิสูงอาจส่งผลให้
เรซินซีเมนต์บางชนิดมีเวลาการท�ำงาน (working time) และเวลา
การก่อตัว (setting time) เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ จะมีผลต่อประสิทธิภาพ
การยึดติด
ระยะเวลาการท�ำงานและการก่อตัวที่สั้นลง อาจส่งผล
ให้ความหนืดของซีเมนต์มีค่ามากขึ้น ท�ำให้ความสามารถในการ
แทรกซึมของสารเรซินมอนอเมอร์เกิดได้ลดลง31,32 ซึ่งส่งผลท�ำให้
ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ที่เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส มีค่าลดลงกว่ากลุ่มที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส และ 25 องศาเซลเซียส อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังผล
ที่ปรากฏในการศึกษานี้
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Ma14 ในปี
ค.ศ. 2009 รายงานว่ า เมื่ อ เก็ บ สารยึ ด ชนิ ด เซลฟ์ เ อทช์ ที่ มี
ส่ ว นประกอบหลั ก เป็ น สารเท็ น -เมทาคริ ล อยล็ อ กซี ดี ซิ ล ได
ไฮโดรเจนฟอสเฟต หรือสารเอ็มดีพี (10-Methacryloyloxydecyl
dihydrogen phosphate, MDP) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 14 สัปดาห์ หรือประมาณ 3.5 เดือน ให้คา่ ก�ำลังแรงยึดเฉือน
กับผิวฟันลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เก็บ
สารยึดไว้ในอุณหภูมิ 8 และ 20 องศาเซลเซียส และผู้ศึกษาใช้
เครื่องมือเอ็นเอ็มอาร์ (NMR, nuclear magnetic resonance)
ยังพบการเกิดไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ที่ส่วนเอสเทอร์ (ester
portion) ภายในโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮดรอกซีเอทิลเมทา
คริเลต หรือสารฮีมา (hydroxyethyl methacrylate, HEMA) และ
สารเอ็มดีพี เมื่อเก็บสารยึดไว้ในอุณหภูมิสูง รวมถึงผู้วิจัยยังให้ค�ำ
แนะน�ำว่าการเก็บสารยึดติดควรเก็บในอุณหภูมิต�่ำกว่า 20 องศา
เซลเซียส เพือ่ เป็นการยืดอายุการใช้งานและเพิม่ อายุการเก็บรักษา
การศึกษาของ Sadr และคณะ33 ในปี ค.ศ. 2007 พบ
ว่าการเก็บรักษาสารยึดชนิดเซลฟ์เอทช์ในสภาวะอุณหภูมิสูงคือ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 สัปดาห์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง
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ของสารยึดจะลดลง ซึ่งแสดงถึงค่าความเป็นกรดที่เพิ่มมากขึ้น
ความเสื่อมที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงปริมาณของน�้ำภายใน
สารยึด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดติดกับผิวเนือ้ ฟันลดลงตามมา
รวมถึงผลการศึกษาเรื่องความแข็งผิวระดับนาโนของสารยึดใน
กลุ่มที่เก็บรักษาในสภาวะอุณหภูมิสูงยังลดต�่ำลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 และ 23 องศา
เซลเซียสอีกด้วย
Ozer และคณะ13 ในปี ค.ศ. 2015 ศึกษาค่าแรงยึดของ
ผิวเนื้อฟันกับเรซินซีเมนต์ในกลุ่มเซลฟ์แอ็ดฮีซีฟจ�ำนวน 3 ชนิด ที่
ผ่านการเก็บเป็นเวลา 3 เดือน ณ อุณหภูมิ 2 สภาวะคือ 1. ภายใน
ตูเ้ ย็นทีค่ วบคุมอุณหภูมทิ ี่ 6±2 องศาเซลเซียส และ 2. ภายในห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีต่ ดิ เครือ่ งปรับอากาศแล้วปรับอุณหภูมทิ ี่ 19±2 องศา
เซลเซียส ผลการศึกษาพบว่าเรซินซีเมนต์ที่เก็บในอุณหภูมิสูงให้
ค่าแรงยึดเฉือนต�ำ่ กว่ากลุม่ ทีเ่ ก็บในตูเ้ ย็นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
แม้ผลการศึกษาของ Ozer และคณะ จะให้คา่ แรงยึดทีต่ า่ งกับการ
ศึกษาครัง้ นี้ แต่ผลการศึกษายังให้ผลไปในแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกัน
คือการเก็บเรซินซีเมนต์ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ ท�ำให้ซเี มนต์มปี ระสิทธิภาพ
การยึดติดที่ดีกว่าเก็บในอุณหภูมิสูง โดย Ozer และคณะแนะน�ำ
เพิม่ เติมว่าความเสือ่ มของเรซินซีเมนต์ในกลุม่ เซลฟ์แอ็ดฮีซฟี เกิดขึน้
จากหลายปัจจัย เช่น เกิดจากความเป็นกรดภายในซีเมนต์เอง โดย
ความความเป็นกรดอาจท�ำให้เกิดการแยกตัวของพันธะเมทาคริเลท
เอสเทอร์ (methacrylate ester) ภายในโมเลกุลของมอนอเมอร์
หลายชนิด เช่น สารเอ็มดีพี สารโฟร์เมทาคริโลอิลออกซิเอทิลไตร
เมลลิเทตแอนไฮไดรด์หรือโฟร์เมทา (4-methacryloyloxyethyl
trimellitate anhydride, 4-META) สารไตรเอทิลีนไกลคอลได
เมทาคริเลตหรือเทกดีมา (triethylene glycol dimethacrylate,
TEGDMA) และสารฮีมาที่อยู่ภายในเรซินซีเมนต์ จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการยึดติดลดลง
การใช้งานเรซินซีเมนต์ทันตแพทย์ควรปฏิบัติตามค�ำ
แนะน�ำของบริษทั ผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัด รวมถึงควรมีการตรวจสอบ
วันผลิตและวันหมดอายุกอ่ นการใช้งาน การเก็บรักษาเรซินซีเมนต์
ให้ถกู ต้อง ล้วนเป็นปัจจัยทีท่ งั้ บริษทั ผูผ้ ลิต ผูข้ นส่ง และทันตแพทย์
ผู้ใช้งาน ควรให้ความส�ำคัญ โดยควรเก็บรักษาในสภาวะที่มี
อุณหภูมิต่�ำเพื่อยืดอายุในการใช้งานของเรซินซีเมนต์ ในประเทศ
เขตร้อน การเก็บเรซินซีเมนต์ภายในตู้เย็นซึ่งมีอุณหภูมิต�่ำเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาเรซินซีเมนต์ให้สามารถใช้งาน
ทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการ
รักษาทางทันตกรรมในระยะยาว
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Fracture Resistance of Occlusal Ceramic and Composite Molar Onlay Comparing
to Lithium Disilicate Molar Crown
Jatuporn Luekiatpaisarn1, Chalermpol Leevailoj1
Esthetic Restorative and Implant Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok

1

Abstract

This in vitro study aimed to evaluate fracture strength and failure modes of thin occlusal onlays fabricated
from direct resin composite, CAD/CAM polymer-infiltrated ceramic-network/hybrid ceramic, and CAD/CAM lithiumdisilicate glass ceramic under compressive loading. Forty extracted maxillary molars were prepared, including occlusal
enamel and dentin removal, leaving two dentin slopes with peripheral enamel. Thirty teeth were restored with
0.6-mm-thick occlusal onlays using direct resin composite (Premise), CAD/CAM polymer-infiltrated ceramic-network/
hybrid ceramic (Vita Enamic), and CAD/CAM lithium-disilicate glass ceramic (IPS e.max CAD). Others were restored
with IPS e.max CAD crowns (n=10). The milled restorations were luted with adhesive resin cement. All restored
teeth were loaded vertically by means of a universal testing machine. Fracture loading data were recorded in Newtons (N) and statistically analyzed. The failure modes were classified, and correlations between fracture strength
and failure mode were analyzed. The fracture strengths (mean±SD) were ranging from 1,949.59 to 2,870.44 N. The
IPS e.max CAD onlays showed significantly higher fracture strength than the IPS e.max CAD crowns (p<0.05). There
was no correlation between fracture strength and failure modes found within each material. In conclusion, the
fracture strength of the Vita Enamic occlusal onlay was comparable with that of the Premise occlusal onlay and
the IPS e.max CAD onlay. The IPS e.max CAD onlay provided higher fracture resistance than the IPS e.max CAD
crown. However, all restorations demonstrated higher fracture resistance than that required for the average force
of mastication.
Keywords: CAD/CAM, Lithium-disilicate ceramic, Polymer-infiltrated ceramic network, Thin occlusal onlay
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Introduction

Noncarious tooth surface loss is a normal
physiological process occurring throughout life, but it usually
becomes a problem affecting function and esthetics or
causes sensitivity and pain.1,2 It is the accumulation of a
small amount of structure loss each year over time due
to multifactorial etiology, including the aging process.2,3
However, the premature and accelerated loss of enamel
by gastroesophageal reflux disease (GERD) or erosion
caused by bulimia nervosa may occur in adolescence or
childhood.4,5 The occlusal tooth structure loss in posterior
teeth affects mastication capacity, occlusal stability,
vertical dimension, and overall patient satisfaction with
esthetic, pain, and oral comfort.6 Early diagnosis and
treatment are critical to the cessation of tooth structure
loss that leads to tooth sensitivity or pulp pathology.
In the past, treatment of advanced occlusal tooth structure
loss was by conventional full-coverage crowns, which
offer an acceptable esthetic outcome and improved
mechanical properties but require significant tooth reduction.
Currently, adhesive techniques combined with improved
restorative material properties allows for advanced occlusal
tooth surface loss to be restored with thin occlusal onlays,
not only following the strategy of minimal reduction
but also achieving acceptable esthetic, mechanical,
functional, and biological outcomes.7-11
Dental CAD/CAM (computer-aided design/
computer-aided manufacturing) technology was first
developed in 197112 and has been developed over time
with many advantages, including speed, ease of use,
and quality control.13-15 The first chairside CAD/CAM
system, CEREC (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim,
Germany), was introduced in 1987. It allows dentists to
provide indirect restorations fabricated from commercial
blocks in a single visit.13,14
Several materials can be fabricated with CAD/
CAM technology, including a lithium-disilicate glass
ceramic such as IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) and a polymer-infiltrated ceramic-network

such as Vita Enamic (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen,
Germany). Vita Enamic is comprised of a structure-sintered
ceramic matrix with space between ceramic substrates
filled with resin material to form a double-network
hybrid.16 It offers the combined benefits of ceramic and
composite. The inorganic portion (86 wt%) provides
stability, and the infiltrated organic copolymer portion
(14 wt%) provides elasticity.16,18-21 This material is claimed
to absorb masticatory forces and stop crack formation.22-25
Moreover, it can be milled at relatively thin thicknesses
to achieve conservative tooth preparations.9 Thus, Vita
Enamic is a potential candidate for thin occlusal onlays
utilized for reconstruction of lost occlusal surface.
The fracture strength of thin occlusal onlays
fabricated with a polymer-infiltrated ceramic network,
direct resin composite, and lithium disilicate ceramic
compared with that of a lithium disilicate crown has
not been clarified. This study aimed to evaluate the
fracture strengths and failure modes of thin occlusal
onlays fabricated from direct resin composite or CAD/
CAM hybrid ceramic blocks or CAD/CAM lithium disilicate
ceramic blocks compared with crowns under vertical
compressive loading. The null hypothesis was that there
would be no significant difference in the fracture
strengths between groups with various restorative and
material types.

Materials and Methods

The Ethical Committee, Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University, approved the research protocol
involving the collection of human teeth due to nonocclusion (approval number: HREC-DCU 2017-014).
Criterias for tooth selection are shown in Table1.
Tooth preparation
Forty extracted maxillary molars were inserted
into a polyvinyl chloride (PVC) mold filled with autopolymerizing acrylic resin (Palapress; Heraeus Kulzer

Luekiatpaisarn and Leevailoj, 2019 93

GmbH, Hanau, Germany). Teeth were embedded up to
3 mm below the cemento-enamel junction (CEJ), controlled
by a surveyor.7,8
All teeth were subjected to standardized
preparation by means of round-ended tapered diamond
burs (D8; Intensiv, Montagnol, Switzerland). The entire
coronal tooth structure was sectioned axially, leaving 5-mm
height of a flat area of exposed dentin and peripheral
enamel. Then, the central groove was deepened by 2 mm,
and two slopes from buccal and palatal margins were
created, smoothed, and ended at the central groove
(Fig. 1). After that, all prepared teeth were randomly
divided among four groups (n=10) according to the type
of restoration and material used (Table 2). Teeth in Cr-EMX
group were then additionally prepared for the all-ceramic
crowns. Dimensions of preparation were done according
to the manufacturer’s instructions as follows: 1.0-1.5 mm
buccal and lingual reduction and 0.8- to 1.0-mm-deep
chamfer margin with 0.5 mm above the CEJ.

Figure 1 Tooth preparation for occlusal onlay.

Restoration design and fabrication
Teeth in O-CF, O-ENM, and O-EMX and Cr-EMX
groups were scanned with an Omnicam scanner (Cerec
AC Omnicam; Sirona Dental Systems) and designed for
thin occlusal onlays and all-ceramic crowns with the
Cerec4 CAD/CAM system (Sirona Dental Systems). Thickness
and design parameters for occlusal onlays and crowns
are shown in Table 3.

All restorations in O-CF, O-ENM, O-EMX, and
Cr-EMX groups were milled in Cerec MC XL (Sirona Dental
Systems) with Vita CAD Temp Block (Vita Zahnfabrik),
Vita Enamic block, and an IPS e.max CAD block for thin
occlusal onlays and IPS e.max CAD block for crowns. The
IPS e.max CAD restorations were crystallized in a ceramic
furnace (Programat P700; Ivoclar Vivadent) and polished
with an all-ceramic polisher (Jota set 1358; Jota, Switzerland),
while the O-ENM group were finished and polished with
the Vita Enamic polishing set (Vita Zahnfabrik).
In the O-CF group, each Vita CAD Temp onlay
was temporarily cemented (Temp Bond NE; Kerr) onto
its corresponding prepared tooth to stabilize itself while
a transparent shell was fabricated at the next step. After
that, the restored teeth were scanned and designed for a
1-mm-thick transparent shell. The margin of the transparent
shell was set at the height of the contour level. Subsequently,
the transparent shells were milled with clear PMMA
blocks (CEREC Guide Bloc; Dentsply Sirona). These
transparent shells, which replicated the occlusal anatomy
and dimensions of the thin occlusal onlay, were used
to standardize the direct composite-restoration procedure.
After removal of those Vita CAD Temp occlusal onlays,
and tooth-cleaning with pumice, the transparent shells
were tried-in on corresponding teeth. If the transparent
shells were perfectly seated, they were removed to begin
the direct composite-restoration procedure. Tooth
surfaces were prepared with three-step etch-and-rinse
dentin bonding system, following manufacturer’s instructions
(Gel Etchant, Optibond FL primer, Optibond FL adhesive;
Kerr). After the resin composite (Premise A2; Kerr) was
applied, the transparent shell was seated on top of the
occlusal surface, excess materials were removed, and lightpolymerized for 40 seconds (Demi Light Curing Unit; Kerr).
All direct composite restorations were finished and polished.
Cementation of indirect restorations
The inner surfaces of restorations in the O-EMX,
Cr-EMX, and O-ENM groups were prepared in accordance
with manufacturer’s instructions (Porcelain Etch; Ultradent,
UT, Silane Primer; Kerr, Optibond Solo adhesive; Kerr)
Concurrently, tooth surfaces were prepared with a two-step
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etch-and-rinse dentin bonding system, following the
manufacturer’s instructions (Gel Etchant, Optibond Solo
adhesive; Kerr). All indirect restorations were cemented
using dual-cured adhesive resin cement (NX3 Nexus
Third Generation; Kerr) and light-polymerized for 20
seconds for each surface.
Fracture resistance testing
All restored teeth were subjected to static
vertical loading at a crosshead speed of 0.5 mm/min in
a universal testing machine (Instron model 5566; Instron

Corp., Canton, MA), with a 3.5-mm-diameter steel tip. The
compressive fracture load was recorded in Newtons (N).
Failure mode evaluation
After fracturing, the specimens were examined
under a dental loupe at 2.5x magnification (Kerr). Modes
of failure were categorized in the following ways: Mode FrR,
fracture in the restoration only; Mode FrRE, fracture of the
restoration and enamel; Mode FrRED, fracture of the
restoration, enamel, and dentin; and Mode FrREDP, fracture
of the restoration, enamel, dentin, and exposed pulp.9

Table 1 Tooth selection criterias.

Inclusion Criteria

Exclusion Criteria

1. permanent human maxillary molars with similar shapes and
mesio-distal dimensions of 9 ± 0.5 mm

1. irregularly shaped maxillary molars

2. no dental caries, previous root canal treatment, or cracks

2. maxillary molars with incomplete root formation

3. minimal coronal height of 5 mm

-

4. no previous extractions in the preceding 3 months

-

Table 2 Experimental group classified by type of restorations and restorative materials used.

Group #

Group Name

Type of Restorations

Materials

Shade

1

O-CF

Thin occlusal onlay

A2

2

O-ENM

Thin occlusal onlay

3

O-EMX

Thin occlusal onlay

4

Cr-EMX

Full coverage crown

direct resin composite
(Premise, Kerr, Orange, CA)
polymer-infiltrated ceramic network
(Vita Enamic, Vita Zahnfabrik)
lithium disilicate glass ceramic
(IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent)
lithium disilicate glass ceramic
(IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent)

2M2 HT
LT A1
LT A1

Table 3 Design parameters for crowns and thin occlusal onlays.

Parameter

Value (μm)
Crown

Occlusal onlay

Restoration thickness

average uniform thickness of
1-1.5 mm.

Spacer

50

minimum thickness of 0.6 mm at the central groove,
a maximum thickness of 1.3 mm at cusp tips,
1.0 mm at the internal cusp slope
30

Marginal adhesive gap

0

0

Minimal thickness (occlusal)

1,500

600

Minimal thickness (radial)

1,000

-

Margin thickness

50

50
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Statistical analysis of data
Data on the fracture load and modes of failure
were collected and analyzed (IBM SPSS Statistics, v 20.0).
The data on the fracture load were heterogeneous and
normally distributed. One-way ANOVA and Games-Howell

Results

The fracture strengths of all groups were analyzed
(Table 4, Figure 2). All restorations exhibited fracture at
average loads ranging from 1,949.59 N for Cr-EMX to
2,870.44 N for O-EMX. However, one-way ANOVA and
Games-Howell post hoc test showed statistically significant
differences between O-EMX and Cr-EMX groups
(p=0.001). No significant differences in the fracture load
were found among the O-CF, O-ENM, and O-EMX groups.
The analysis of failure modes was presented
in Table 4 and Figure 3. According to Hinkle’s criteria26, the

post hoc test were used to analyze the differences in
failure load among groups (α=0.05). The correlation
between the fracture load and mode of failure was
tested by Spearman’s rank-order correlation (α=0.05).
analysis of the correlation between fracture load and
mode of failure found that Spearman’s rank-order
correlation coefficient (rs) was categorized as “little if
any positive correlation” for O-CF and O-EMX groups,
“little if any negative correlation” for the Cr-EMX group,
and “low positive correlation” for the O-ENM group,
respectively.26 However, there were no significant
differences in correlation between fracture load and
mode of failure (p>0.05) in all the groups presented.

Table 4 Average fracture strength (mean ± standard deviation) and mode of failure.

Group

Fracture strength
Mean ± SD (Newtons)

Mode of failure
FrRED
FrREDP

FrR

FrRE

O-CF

2,438.66 ± 678.25

a,b

2

1

2

O-ENM

2,358.86 ± 396.17 a,b

0

7

O-EMX

2,870.44 ± 414.95 a

1

Cr-EMX

1,949.59 ± 215.15

8

b

rs

p

5

0.254

0.497

2

1

0.315

0.376

4

2

3

0.108

0.766

0

0

2

-0.152

0.675

Different letters indicate significant differences in fracture strength between groups (Games-Howell post hoc test; p < 0.05).
rs = Spearman’s rank-order correlation p = p value

Figure 2 Average fracture strength (in Newtons) of each group. Figure 3 Modes of failure of each group.
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Discussion

The thin occlusal onlay is a treatment option
with a minimally invasive strategy. It has been used to
restore occlusal tooth surface loss occurred for physical
and chemical reasons. Compared with crowns, use of
thin occlusal onlay decreases the amount of tooth
preparation. This study aimed to evaluate fracture
strengths and failure modes of thin occlusal onlays
fabricated from a direct resin composite or a polymerinfiltrated ceramic-network block or a CAD/CAM lithium
disilicate ceramic block compared with conventional
crowns under compressive loading. It was found that
lithium disilicate ceramic onlays exhibited significantly
higher fracture strengths than lithium disilicate ceramic
crowns, indicating that a lithium disilicate ceramic onlay
could effectively withstand higher static loads. These
findings offer further support for the utilization of thin
occlusal onlays as functional and predictable means of
posterior tooth reconstruction.
The results of this study showed fracture
strengths in descending order: IPS e.max CAD onlay,
Premise onlay, Vita Enamic onlay, and IPS e.max CAD
crown. However, there were statistically significant
differences between IPS e.max CAD onlays and crowns.
Due to different means of tooth preparation, less tooth
reduction was achieved with thin occlusal onlay cemented
onto both the dentin and peripheral enamel, whereas
more tooth preparation was achieved with crowns
mostly cemented onto the dentin, resulting in increased
susceptibility to a static compressive load for crowns.
Thus the larger the degree of tooth preparation, the
weaker the remaining tooth structure. In contrast, Fennis
et al. (2004) demonstrated that fatigue resistance of
cuspal-coverage restorations was increased when the
reduced tooth structure was replaced with thicker
restorative material. However, in terms of failure mode, the
higher tooth-structure loss could cause more irreversible
failure.27 In a study by Wittneben et al. (2009), similar
5-year survival rates of crowns (92.3 %) and inlay/onlays
(92.9 %) were reported.28

Fractures that are limited to the restorative
material and do not involve the tooth structure improve
the longevity of a restored tooth because it can be easily
replaced by an identical milled restoration, without any
damage to the natural tooth structure. Fractures that
involve pulpal tissue are called “biological failure”, which
are also considered severe situations. Such biological failure
may force the patient to elect endodontic procedures or
extraction, leading to a further compromise of the patient’s
dental health. Our results showed that 50 % of O-CF
group exhibited fracture in FrREDP mode or biological
failure, whereas less biological failure occurred in other
groups. The reason was that the higher fracture resistance
of the composite onlay might cause less force distribution
along the tooth axis, resulting in a more severe fracture
due to residual stress. Ninety percent of onlays fractured
involving tooth structure (enamel, dentin, or pulp), and
only 10 % (3 of 30) fractured in restorative material. It
could be inferred that the majority of onlays required
more aggressive or complicated treatment when fractures
arose. Compared with crowns, most (80 %) fractured in
restorative material and only 20 % fractured in tooth
structure. Regarding failure mode, 50 % of the O-CF
group tended to fail in the FrREDP mode. This was in
agreement with the results of a previous study by Kois
et al. (2013), who found that 2-mm-thick ceramic occlusal
onlays tended to fracture in the restorative material
itself, but when composite occlusal onlays fractured,
they exposed tooth structure, with 74 % of the pulp
exposed.29
Several studies have determined the mechanical
properties and reported the superior mechanical
strength of IPS e.max CAD compared with Vita Enamic
and other CAD/CAM composite blocks.20,30-33 It can be
hypothesized that IPS e.max CAD onlays would provide
higher fracture strength than Vita Enamic onlays. However,
the present study found no difference in fracture
strength among IPS e.max CAD, Vita Enamic, and Premise
thin occlusal onlays.
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Today’s CAD/CAM technologies are being
continuously improved. This technology allows for quality
control, for example, the thickness and anatomy of
restorations, as well as manufacturer-regulated mechanical
properties of the restorative materials. Standardization
of the internal fit of restorations has been achieved.13,14
Many confounding operator factors can be avoided,
such as the skils of the dental laboratory technicians and
accuracy involved in the fabrication process. In addition,
labor and processing time can be reduced, and design
and processing data can be saved and reproduced.14,15
There have been numerous studies regarding
the feasibility of fabricating CAD/CAM thin occlusal
onlays with thicknesses of 0.3-1 mm.8-11 Similar to the
present study, thin occlusal onlays could be milled
successfully with all materials tested. In contrast, Tsitrou
et al. (2008) investigated the ability of CAD/CAM system
to produce minimal preparation designs: 0.6-mm occlusal
reduction and 0.4-mm chamfer margin, for crowns with
Paradigm MZ100, ProCAD and VITA Mark II. They found
that only the Paradigm MZ100 could fabricate acceptable
crowns without any marginal defects. The ceramic materials
required more aggressive preparation design to produce
clinically acceptable crowns,34 implying that their ability
to mill thin restorations may be influenced by the type
of preparation (crown vs occlusal onlay). Hopefully further
development of oral scanners, together with improved
CAD design software and CAM milling machines, as well
as the excellent mechanical properties of prefabricated
blocks, can enhance the fabrication of thinner restorations.
Due to time limitations, this study was designed
to determine only static strength testing. It was known that
static loading could not replicate either the long-term
effect of occlusal force on the restoration-tooth system,
or the forces generated by patients who exhibit occlusal
wear. Occlusal force generated by such patients is
multidirectional and non-tripodized. Nevertheless, the
tripodization of the contact used in this study is considered
the ‘gold standard’ in restoring patients with fixed
restorations,35 and the static load value could be the

maximum strength for restorations. Environmental effects
and cyclic loading are likely to reduce this maximum
strength value over time. Therefore, many studies were
designed to determine dynamic strength testing instead,
and found higher fatigue resistance of the composite
compared with the ceramic onlays.7,8 Although the same
configuration of tooth preparation was performed, different
results of fracture strength were found in this study
compared with the studies mentioned above. Thus, to
eliminate this controversy, further studies regarding
dynamic strength testing should be undertaken.
The high fracture strengths of thin occlusal
onlays reported from this study may support various
useful clinical applications for patients with lost occlusal
tooth structure. With patients suffering from bruxism or
clenching, combined with loss of surrounding tooth
structure, crowns would provide a preferable manner
of fracture. However, all groups of restorations in the
present study exhibited fracture strengths exceeding
average human masticatory force, ranging between 433
and 906 N.36-39

Conclusion

Within the limitations of this in vitro study, it
can be concluded that higher fracture strength was
shown in IPS e.max CAD occlusal onlays compared with
IPS e.max CAD crowns. Fracture strength of Vita Enamic
occlusal onlays was comparable with that of Premise
and IPS e.max CAD onlays. However, all restorations
demonstrated a higher fracture resistance than the
average force of mastication. In terms of failure modes,
the fracture of direct composite occlusal onlays tended
to fail due to biological failure rather than other groups.
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Knowledge and Skills for Working Length Determination Using Electronic Apex
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Abstract

The objectives of this study were to compare the effectiveness of video based learning (Video) versus a live
demonstration (Demo) on dental student knowledge and skills for working length determination with electronic apex
locator and to evaluate their improvement after self-directed video based learning. Sixty-three dental students were
randomly assigned to two teaching groups. In the classroom, the Demo group attended a live demonstration and the
Video group watched a video about working length determination with electronic apex locator. The knowledge and
skills were evaluated by using multiple choice questions and a practical test. After all the students had self-studied an
online video for 6 weeks, the second practical test was performed. Satisfaction questionnaires were completed after
each practical test. The Mann–Whitney U test and the Wilcoxon signed-ranks test were used to compare the scores
between groups and within group, respectively. There were no significant differences in knowledge or practical scores
between the Demo and Video groups. After self-directed learning, the Video group practical score significantly increased,
however, no differences were found in the Demo group. The Demo group was significantly more satisfied with their
learning method. In conclusion, video based learning enhanced the knowledge and skills of dental students for working
length determination with electronic apex locator as well as a live demonstration had done. Self-directed video based
learning subsequent to classroom video improved practical skills.
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Introduction

Preclinical training in dental education is
composed of basic sciences and laboratory practice.
Live demonstrations are often used to teach clinical
skills in laboratory classes because these provide better
opportunities for students to learn directly from instructors,
ask questions, and understand procedures compared
with students who do not receive the Demonstration.1
However the weakness of live demonstration is that it
can be difficult to see what is being done,2 thus, it should
be performed using small groups. If teachers perform
live demonstration many times, they may teach the
content inaccurately and it is time consuming.1 Dental
students have limited studying time; therefore they should
use more effective learning methods. It is imperative to
investigate which teaching and learning methods result
in more effective student learning.
Media technology has been introduced into
dental education. Electronic media such as audio, video
and web-based media are used to enhance traditional
teaching methods. Previous studies found that video
based learning (VBL) allowed students to see better,
offered more consistent teaching, and used less teaching
time compared with live demonstrations.1-4 Due to a
high quality internet network and electronic devices,
students can study their lessons anytime, anywhere and as
often as they want. Although VBL has many advantages,
the outcome efficiencies of VBL from previous studies
such as attitudes, knowledge, or practical skills varied.
Some studies reported that VBL outcomes were better
compared with traditional methods,1,3 however, other studies
found the VBL outcome was not different2,4-7 or worse.8
Canal preparation length and obturation are
critical factors a in root canal treatment outcome,9 thus,
working length determination is an important step in
endodontic treatment. Currently, the electric apex locator
(EAL), an electronic instrument used to determine the
root canal length, is a commonly used instrument for

measuring working length because of its high accuracy.10
Therefore, dental students should have knowledge and
skills about length determination with EAL.
Although there are many studies about the
effectiveness of video teaching compared with traditional
teaching methods in dental education,1-5,7,8,11 there has
been no reports evaluating their use in teaching how
to determine the working length. The purposes of this
study were to compare the effectiveness of video based
learning versus live demonstration on dental student
knowledge and skills for working length determination
using an EAL and to assess the skill improvement of
these students after self-directed video based learning.

Materials and Methods

This study protocol was approved by the Human
Ethics Committee of the Faculty of Dentistry Chulalongkorn
University, Thailand (HREC-DCU 2017-050). The sixty-four
fourth-year Chulalongkorn University dental students
who attended the endodontic laboratory course provided
informed consent. The students were randomly divided
into two groups (n=32) according to grade point average
(GPAX) and sex. One group was assigned to learn by live
demonstration (Demo group) and the other group was
assigned to learn using video (Video group). The study
design is shown in Figure. 1.
The lesson in video consisted of 11 parts: 1)
Working length determination methods, 2) EAL principles,
3) EAL components and assembly, 4) Tooth model
components, 5) Armamentarium for working length
determination, 6) Working length determination using EAL,
7) Causes of inaccurate EAL measurements, 8) EAL display
interpretation, and 9) Clinical use of the EAL to determine
the working length. The video content was revised and
approved by experienced endodontic instructors before
it was presented to students.
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4th year dental students (64)

Exclude 1 student*
Demo (n=31)

Video (n=32)

Live demonstration

Video-based learning

Written Test

Written Test

Practice using EAL 20 min

Practice using EAL 20 min
1st Practical examination
Questionnaire Part I

Self-directed video based learning for 6 weeks
2nd Practical examination
Questionnaire Part II
*One student was excluded because he could not attend the class.
Figure 1 Study design and sample size.

In the classroom, the Demo group students were
divided into subgroups (n=8). Each subgroup was taught
using a live demonstration by the same experienced
instructor for 20 minutes. The lesson content was similar
to that in the video. The students in the video group
watched the video in the lecture room. Students were not
allowed to ask any questions during their learning session.

After the assigned teaching session, the students’
knowledge was immediately evaluated using a written
test consisting of 15 multiple choice questions. The
students then practiced working length determination
using EALs in upper molar models for 20 min. Due to
the limited number of EALs and time, 4 students from
the same group practiced together.
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The practical skill was evaluated by observation of
each student performance of working length determination
using EALs in mesiobuccal root canal of upper molar
models. A skill performance checklist (score 1 point/step)
was used to assess each student’s skills (as shown in
supplementary). Two examiners, endodontic postgraduate
students, were blinded to the student’s group and were
trained to correctly use the checklist. Inter-rater reliability
and intra-rater reliability calculated by Cohen’s Kappa
coefficient showed almost-perfect reliability (K values
= 0.948 for Inter-rater reliability and 0.843 and 0.843 for
intra-rater reliability). The students were randomly assigned
to an examiner who evaluated each student’s skill
performance (1st practical test).
The first questionnaire (Questionnaire I) was
administered to the students immediately after the first
practical test. The questionnaire consisted of closed-ended
questions scored on a 5-point Likert scale from very
much (5) to very little (1) concerning their opinion and
satisfaction with their assigned teaching method and
open-ended questions for teaching suggestions.
After the first practical test, the students were
assigned to self-study the video lesson via Facebook
for six weeks. Then, the students’ skill performance was
re-evaluated (second practical test) and they completed
a second questionnaire (Questionnaire II). The second
questionnaire collected learning satisfaction data, comments
about the video quality, and self-directed learning data
such as electronic devices, number of video views, and
learning accessibility.
The data were not normally distributed when
they were analyzed by Kolmogorov-Smirnov test. The
Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks test was used to

compare the first and second practical test scores within
group. The Mann-Whitney U test was used to analyze
the test scores and the questionnaire results between
groups. The level of significance was 0.05.

Results

Sixty-three dental students participated in this
study. No significant differences of sex or GPAX were
found between the groups (Table 1). The Demo group
written test scores ranged from 9–14 and the mean
score was 11.97+1.19. The Video group written test
scores ranged from 8–14 and the mean score was
11.69+1.83. No significant difference was found between
the groups (P=0.482).
The practical test scores of the two groups were
similar on the first and second test (Table 2). However,
in the Video group, the second practical score was
significantly higher compared with the first practical
score, while those of the Demo group were not different.
All students completely answered the
questionnaires after both practical tests. The results
from Questionnaire I (Table 3) showed the Demo group
reported significantly higher satisfaction compared with
the Video group. Moreover, The Demo group felt that
they had received more knowledge and that the amount
of information was adequate for performing working
length determination using an EAL. The Questionnaire
II results (Table 4) showed that there were no significant
differences between teaching method groups in any
aspect evaluated. Before the second practical test, most
students watched the video one time (47.6 %) and two
times (39.7 %) and 61.9 % of the students viewed it on
the day of the test.
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Table 1 Student sex and GPAX distribution

Group

P - value

Demo (n = 31)

Video (n = 32)

9
22

10
22

1.000

3.45+0.22

3.43+0.25

0.696

Number of students
Male
Female
GPAX (mean+SD)

Table 2 The comparison of practical scores between groups and within each group

Group
Practical test

Demo (n=31)

P-value
(Between group)

Video (n=32)

Pass

Mean score

Pass

Mean score

First

19

11.48+0.72

16

11.38+0.79

0.481

Second

20

11.58+0.62

25

11.72+0.52

0.35

P- value (within group)

0.439

0.029*

*Indicates a significant difference (P<0.05). Pass is the number of students that correctly performed all steps.
Table 3 Percentage of questionnaire answers after the first practical test

Question

Group

How much knowledge did you get from the assigned
teaching method?

Percentage of answers (%)
5

4

3

2

1

Demo

25.8

67.7

6.5

-

-

Video

15.6

53.1

31.3

-

-

Was the knowledge adequate for working length
determination using the Root ZX?

Demo

12.9

74.2

12.9

-

-

Video

6.3

46.9

40.6

6.3

-

How confident were you to perform the practical test
correctly?

Demo

12.9

61.3

19.4

6.5

-

Video

15.6

43.8

31.3

9.4

-

Did Practicing with the Root ZX before test help you
understanding its use

Demo

38.7

51.6

9.7

Video

34.4

59.4

3.1

3.1

-

How much were you satisfied with the assigned teaching
method?

Demo

22.6

64.5

12.9

-

-

Video

9.4

34.4

53.1

3.1

-

*indicates a significant difference between groups (P<0.05).

-

P-value
0.029*
0.005*
0.426
0.870
0.001*

Table 4 Percentage of questionnaire answers after the second practical test.

Question about self-directed VDO based learning

Group

How much knowledge did you get from this
learning?
How much did this learning improve your skills?
How satisfied were you with this learning?

Percentage of answers (%)
5

4

3

2

1

Demo

12.9

71.0

16.1

-

-

Video

15.6

65.6

18.8

-

-

Demo

6.5

51.6

38.7

3.2

-

Video

6.3

65.6

28.1

-

-

Demo

9.7

48.4

38.7

3.2

-

Video

3.1

56.3

37.5

3.1

-

P-value
1.000
0.284
0.842
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Discussion

This study was conducted to assess video based
learning compared with live demonstration and to
evaluate the improvement after self-directed video
based learning via online electronic devices. The students
in both groups had similar characteristics regarding sex and
GPAX and had not used EALs prior to this study. In the
present study, learning outcomes were measured in terms
of knowledge and skills in working length determination
using an EAL. A written test and practical tests were
used to evaluate knowledge and skills, respectively.
The written test questions were designed to be consistent
with the laboratory working length determination lesson.
To prevent “test leakage”, the students of each group
were taught in separate rooms and the written test was
taken immediately after assigned learning. The practical tests
assessed student’s skills based on 12-item skill performance
checklist for accurate determination. Beforehand, the
written test and performance checklist were evaluated and
adjusted by endodontic instructors. The questionnaires
were presented to instructors and students who did not
participate in this study to check question understanding
and adjusted before they were used.
The written test results of the Demo and Video
groups were not significantly different. This finding was
similar to that of Fayaz et al.11, who found no significant
written score difference between videotape learning
and live demonstration for teaching complete denture
fabrication. In contrast, Ramlogan et al.8 found that
students in the live lecture group performed better on
a clinical periodontology written test compared with
those in the video lecture group. The lesson difficulty
might have influenced the results of the studies. In the
clinical class, the students might benefit more from live
teaching, because they would have an opportunity have
a discussion with a teacher while in length determination
lesson which was an easy lesson it might not be necessary
to ask questions during the lesson. However, because
the amount of time spent teaching both groups in our
study was specified, the students were not allowed to

ask any questions. This aspect might have decreased the
effectiveness of the live demonstration in the present study.
There was no significant skill difference between
the Demo group and the Video group for working length
determination using EALs. These findings are similar to
those of Alqahtani et al.2, which a procedural video was
as effective as a live demonstration for teaching how
to fabricate an orthodontic Adam’s Clasp. Although
Fayaz et al.11 found that videotapes were more efficient
compared with a live demonstration in some easy steps of
complete denture fabrication, however difficult steps require
high precision. So, students in the live demonstration
group performed significantly better compared with
those in the videotape group. From the first practical
test, Demo group incorrectly did step “inserting the file
into the root canal” more than the Video group. Demo
students might not see the action of file movement
because this step was not clearly seen when the teacher
taught. However, there was a close-up view in the video,
so students could see the action of the file more clearly.
The step that the Video group did worse than the Demon
group was “Move the file forward until the meter read
APEX”. The video students might not clearly understand
why the file must be moved until APEX. Therefore, the
difficulty of the lesson content may affect the learning
outcomes However, the number of students that did
something wrong from both groups were not different
in the second practical test.
Although the differences in written and practical
scores between the Demo and Video groups were not
significant, the Demo group had higher mean scores on
both tests compared with the Video group. These results
conformed to the results from Questionnaire I. The
comments of the Video group indicated that they found
that the video was not interesting, moved through the
information too rapidly, and omitted small details. In
addition, the students watched the video on a projector
screen unsupervised, thus, some students might not
have continuously concentrated on the video. In contrast
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the live demonstration, small group learning, likely caused
the students to pay more attention and concentrate.
Our study results were consistent with previous studies
which found that students prefer live lectures rather than
video lectures because students lacked the motivation to
watch the video when there was no direct supervision.12,13
Interestingly, although the students in the video
group were less satisfied that they received adequate
knowledge for doing the practice test than those in the
Demo group, the feelings about correctly performing
the practice test in both groups were not different. In
addition, most students (approximately 90 %) felt that
practicing with an EAL before the test helped them have
a better understand of its use. This result suggested that
although video learning did not provide enough knowledge,
self-practice with a model and EALs before the test
increased the knowledge and skills of the student.
Moreover, because of the limited number of EALs and
time, four students had to practice using an EAL together,
thus cooperative learning occurred. Cooperative learning
has some advantages over individual learning, such as a
stress-free learning environment, increased lesson interest,
and increased student understanding.14,15 Therefore, in
the present study, cooperative learning might have
improved student’s knowledge before the test.
After self-directed video based learning, there
was no significant difference between the Demo group
and Video group practical test results. However, the
number of students passing the second practical test
increased by 9 students in the Video group, while the
Demo group number increased by one student. These
results indicated that self-directed video based learning
improved student skills in the Video group but had
little effect on the Demo group students. It might be
that the students in the Video group felt that they did
not perform well on the first test, thus, they might have
concentrated more when self-studying video before the
second practical test, resulting in a significant improvement
of the practical score. Conversely, most students in the
Demo group felt that a live demonstration provided

adequate knowledge for the practical test (shown in
Table 3). All students did not know the first test results.
It was possible that they were confident that they did
the first practical test correctly (shown in Table 3) so
they might not have paid attention to the study video
before the second test. In addition, the questionnaire
results indicated that the Video group had more students
who felt that the self-learning video helped them improve
their skills compared with the Demo group. It might mean
that video learning would be highly effective if the
students had enough time to study and could view the
video as often as they wanted. Self-directed video based
learning helped students to review the whole lesson in
which some parts might not be easy to understand by only
watching the video one time. During the six-week selfdirected video based learning, the student might get
some knowledge about working length determination
from Endodontic lecture which is the co-requisite subject.
However, in this lecture, there were few details about
EAL and no details about how to use EAL so it might
affect practical skills slightly.
Video content and quality could affect selfdirected learning outcomes. In our study, the results from
Questionnaire II showed our video had good quality
(shown in the supplementary). In addition, video accessibility,
suitable equipment, and free time for learning influenced
the learning outcome of students.16,17 Most students (90 %)
were satisfied that the video was available online
through a private Facebook group and they had enough
free time, the proper electronic devices, and a good
internet connection for self-directed learning (as shown
in the supplementary). This implied that there were no
technical obstacles for self-directed video based learning
in this study. In addition, the number of times the video
was viewed and the last time the video was viewed
were not related to second practical scores. This was
consistent with a previous study that found that the
amount of times the video was watched did not affect
surgical hand wash test scores.18
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Future studies should evaluate the outcome of
these methods when the students practice working length
determination in the clinic. In addition, the video should
increase exercises and attractiveness to motivate student
learning. It would be interesting to compare the effectiveness
of self-directed video learning, classroom learning and
other learning methods for other dental lessons.

Conclusion

Video based learning enhanced the knowledge and
skills of dental students for working length determination
with EAL as well as live Demonstration did. Self-directed
video based learning improved practical skills after
students viewed the video in the classroom, but it did not
affect students who had been given a live demonstration.
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Supplement
Supplement 1
Skill performance checklist for practical test (1 point per step)

No.

Important performance steps

1

Determine the tooth length from the original radiograph

2

Choose the proper file size

3

Adjust the rubber stopper based on the radiographic tooth length

4

Insert the file into the root canal with correct action

5

Hook the lip clip part at the wire on the tooth model

6

Clip the file holder part on the file.

7

Move the file forward until the meter read ‘APEX’

8

Move the file outward until meter read ‘0.5’ bar

9

Adjust the rubber stopper to touch the proper reference point

10

Remove file holder part from the file

11

Remove the file from the root canal carefully

12

Measure the file’s length as the provisional working length

√ or X

Supplement 2
Percentage of questionnaire answers after the 2nd practical test about the VDO quality and VDO accessibility of students.

Question about self-directed VDO based learning

Group

To what level did the video have
clear illustrations and was easy to understand?

Percentage of answers (%)

P-value

5

4

3

2

1

Demo
Video

19.4
12.5

67.7
68.8

12.9
18.8

-

-

0.375

To what level did the video have
clear sound and was easy to understand?

Demo
Video

25.8
18.8

51.6
59.4

22.6
15.6

6.3

-

0.631

To what extent was the video
sharing via the Facebook private group suitable?

Demo
Video

45.2
25.0

48.4
71.9

6.5
3.1

-

-

0.176

Did you have suitable electronic
devices for accessing and watching the video?

Demo
Video

67.7
62.5

29.0
34.4

3.2
3.1

-

-

0.680

Was internet signal strong enough
for online video viewing?

Demo
Video

54.8
50.0

35.5
40.6

9.7
9.4

-

-

0.747

How much free time did you have
for self-directed video based learning?

Demo
Video

19.4
25.0

35.5
43.8

29.0
25.0

16.1
6.3

-

0.236
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งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกับกระบวนทัศนใหมในการรักษาโรคปริทันต
Tissue Engineering: A New Paradigm for Periodontal Treatment
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ขอใดไมใชลักษณะการหายของอวัยวะปริทันตภายหลังการรักษาตามนิยามของ Bartold และคณะ
ก. มีการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเหงือกขึ้นใหม
ข. มีการสรางเอ็นยึดปริทันตขึ้นใหม โดยเอ็นยึดปริทันตนจี้ ะตองยื่นตั้งฉากเขาไปยึดระหวางกระดูกเบาฟนและเคลือบ
รากฟน (inserting periodontal ligament)
ค. มีการสรางเคลือบรากฟนชนิดไรเซลล (acellular extrinsic fiber) ขึ้นมาใหมบนผิวรากฟนที่เคยเปนโรค
ง. เกิดการสรางกระดูกเบาฟนขึ้นใหม ในระยะหางจากรอยตอระหวางเคลือบรากฟนและเคลือบฟน
(cementoenamel junction) ประมาณ 4 มิลลิเมตร
ขอใดไมใชองคประกอบหลักในกระบวนการสรางเซลล
ก. เซลลตนกําเนิด
ข. โมเลกุลสงสัญญาณ
ค. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ง. โครงราง
จุดเดนของการนํา dental mesenchymal stem cell มาใชเปนแหลงเซลลตนกําเนิดในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อปริทันตคือ
ก. มีความเปน endomesenchyme สูง
ข. มีความจําเพาะ แยกจากเนื้อเยื่อฟนไดชนิดเดียว
ค. นํามาใชไดงายจากในชองปาก
ง. จัดเก็บไดงาย
โมเลกุลสงสัญญาณใดจัดอยูในกลุม adhesion molecules
ก. Fibronectin
ข. Epidermal growth factor
ค. Platelet-derived growth factor
ง. proteoglycan
การสรางมาตริกซชีวภาพ (biomatrix) ขึ้นภายในโครงรางที่มีความเสมือนจริงจะมีบทบาทสําคัญตอการควบคุมสภาวะ
แวดลอมรอบ ๆ เซลลตนกําเนิด ในดานใด
ก. cell depletion
ข. cell anchoring
ค. cell attachment
ง. ไมมีขอใดถูก
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