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จดหมายจากสาราณีียกร
สวััสดีีพี่่�น้้องร่่วมวิิชาชีีพทุุกท่่านครัับ
กลัับมาพบกัันอีกี ครั้้ง� กัับวิิทยาสารทัันตแพทยศาสตร์์ ทันั ตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ฉบัับสุุดท้า้ ยของปีี 2563 สถานการณ์์การระบาด
ของไวรััส COVID-19 ทั่่�วโลกที่่�แม้้จะมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�นในบางประเทศเช่่นในบ้้านเรา  แต่่ก็็ยัังคงมีีอีีกหลายประเทศที่่�กำำ�ลัังรัับมืือกัับการระบาดที่่�ยััง
ไม่่มีแี นวโน้้มที่่�จะควบคุุมได้้  อาชีีพทันั ตแพทย์์ก็เ็ ป็็นหนึ่่ง� ในอาชีีพที่่มี� คี วามเสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� และสามารถแพร่่กระจายไปสู่่ค� นรอบข้้างได้้  สิ่่ง� ที่่�ผม
ห่่วงและอยากจะเน้้นย้ำำ��ในเรื่่�องของความปลอดภััยในการให้้การรัักษาและบริิการทางทัันตกรรม คืือ การทำำ�หััตถการอย่่างระมััดระวัังและเป็็น
ไปตามมาตรฐานการป้้องกัันการติิดเชื้้�ออย่่างเคร่่งครััด   เพื่่�อให้้พวกเราพี่่�น้้องร่่วมวิิชาชีีพผ่่านวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปได้้อย่่างปลอดภััยทุุกท่่านครัับ
สำำ�หรับั บทความในฉบัับนี้้มี� บี ทความทัันสมััยทัันยุคุ การระบาดของเชื้้อ� ว่่าด้้วยเรื่่อ� งการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ� ขณะทำำ�ศัลั ยกรรมและงานด้้านปริิทันั ตวิิทยา
ที่่�น่่าจะเป็็นประโยชน์์ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดในปััจจุุบััน  ซึ่่�งอาจจะนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตการทำำ�งานของทุุกท่่านได้้  ลองเปิิดอ่่านกัันดููครัับ
เราจะผ่่านปีีนี้้�ไปด้้วยกัันอย่่างปลอดภััย สวััสดีีและพบกัันใหม่่ปีี 2564 ครัับ

        

 ทพ.ดร. เอกมน มหาโภคา
          สาราณีียกร

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
Dentistry
for
the
child
and
adolescent.
7th ed.
sealants; In: McDonald RE, Avery DR, editors.
St
Louis: Mosby;
Dentistry
for the2000.
childp. 373-83.
and adolescent. 7th 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
adhesion
to tooth
structure. Geneva:
ISO/TR of11405
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 clinicalJ, neurophysiology.
Proceedings
the 10th
Kimura
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
on Mechanical
PN,
AttstromWork
R, Loeshop
H, editors.
ProceedingsPlaque
of the
Control;
1998
May
9-12;
Berne,
Switzerland.
European Work shop on Mechanical Plaque
Chicago: Quintessence
Publishing;
p. 35-49.
Control;
1998 May 9-12;
Berne,1998.
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 ofA.young
and old ofteeth
[dissertation].
Muandmingsuk
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
N, et al.
SwasdisonM,S,Pateepasen
ApinhasmitR,W,Suppipat
Siri-upatham
C,
Chemical
sterilization
for
barrier
membranes
is
to
Tungpisityoitn M, Pateepasen R, Suppipat N,toxic
et al.
human
fibroblasts.
J Dentmembranes
Assoc Thai.is In
press
Chemicalgingival
sterilization
for barrier
toxic
to
2000.
*In
this
case,
accepted
letter
must
be
attached.
human gingival fibroblasts. J Dent Assoc Thai. In press
2000. *In this case, accepted letter must be attached.
Samples of reference from these articles are only
accepted of
in electronic
Samples
reference format
from these articles are only
Online-only
Article
(With doi (digital identification
accepted in electronic format
object
number)
- Online-only Article (With doi (digital identification
Rasperini
G, Acunzo R, Limiroli E. Decision making
object
number)
in
gingival
ession R,
treatment:
Rasperini G,recAcunzo
Limiroli E.Scientific
Decisionevidence
making
andgingival
clinical
Clin Adv
Periodontics
in
recexperience.
ession treatment:
Scientific
evidence
2011;1:
41-52.experience.
doi:10.1902 Clin
cap.2011.100002.
and
clinical
Adv Periodontics
- 2011;1:
Online 41-52.
only article
(without
doi)
doi:10.1902 cap.2011.100002.
Abood only
S. Quality
- Online
article improvement
(without doi) initiative in
nursing
homes:
the
ANA
acts in an advisory
Abood S. Quality improvement
initiativerole.
in
Am
J
Nurs
2002;102(6)
[cited
2002
Aug
12]
nursing homes: the ANA acts in an advisory role.
Am J Nurs 2002;102(6) [cited 2002 Aug 12]

Available from: http://www.nursingworld.org/
AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle.
Available
from: http://www.nursingworld.org/
- AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle.
Ahead of printing
McGuireofMK,
Scheyer ET, Nevins M, Neiva R,
- Ahead
printing
Cochran
DL,
Mellonig
al. Living
cellular
McGuire MK, Scheyer JT,
ET, etNevins
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Fracture Resistance of Endodontically Treated Upper Premolar with MOD
Cavity Restored by Direct Resin Composite Combined with Fiber-Reinforced
Composite Posts
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Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

1

Abstract

The purpose of this study was to compare the fracture strength and fracture pattern of a previously endodontically
treated premolar with MOD cavity when restored with a resin composite together with prefabricated fiber-reinforced
composite (FRC) and novel unpolymerized fiber-reinforced composite (UPF) posts. Forty intact human maxillary
premolars with single root and two canals were embedded in resin molds with simulated periodontal ligament.
The specimens were divided into five groups: 1) Sound premolar (positive control); 2) Non-restored endodontically
treated premolar with MOD cavity (negative control); 3) Endodontically treated premolar with MOD cavity restored with
resin composite; 4) Endodontically treated premolar with MOD cavity restored with FRC post and resin composite;
5) Endodontically treated premolar with MOD cavity restored with UPF post and resin composite. All specimens
were subjected to 500,000 cycles of cyclic loading and 10,000 cycles of thermocycling. The specimens were loaded
to fracture at an angle of 45° on palatal cusp. The sound premolar had the highest fracture strength (510.92 ±
106.54 N) while the non-restored premolar had the lowest strength (73.88 ± 20.52 N). Using the post with resin
composite restoration significantly increased the strength of the tooth. However, there was no significant difference
in the strength between using FRC and UPF post. Most of the specimens had a favorable fracture. In conclusion,
fiber-reinforced composite post positively increased the fracture strength when restored endodontically treated
premolar with MOD cavity using resin composite but did not affect the fracture pattern. The type of post did not
affect the fracture strength of the restored tooth.
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Introduction

Endodontically treated teeth are susceptible to
fractures due to substantial loss of structure from dental
caries, fracture, cavity preparation and access opening.
The survival of these teeth depends on various factors in
which post-endodontic restoration is one of the keys to
success.1,2 Good restoration not only can restore form,
function and esthetic, but also prevent marginal leakage
and tooth fractures. Previously, a suggestion to protect the
teeth with an intracanal post and a full coverage crown
was considered as standard treatment.3 However, this
technique has some disadvantages such as multiple visits,
loss of tooth structure resulting from tooth preparation
and high costs.
With recent advancement in adhesive technology,
minimal invasive dentistry gradually plays an important
role in modern dentistry. A study showed that preservation
of the remaining tooth structure increased the survival
outcome and reduced the chance of fracture in endodontically
treated teeth.4 From this perspective, when the tooth has
adequate structure to provide retention of restoration material,
a non-cuspal coverage direct restoration is acceptable.
However, this concept is still controversial, particularly in
the maxillary premolar which has one of the highest fracture
rates reported because it receives shear occlusal force and
has a large and steep cusp while having a flat and slim root
compared to its crown.5-7
A clinical study by Manocci and co-workers
found that the success rate of endodontically treated
premolar with class II cavity restored with full coverage
crown was not statistically different from a restoration
with fiber-reinforced composite post and direct resin
composite in the three years follow up range.8 Supported
by a recent systematic review which pointed out that there
was still lack of evidence to support the higher success
rate of restoration with full coverage crown than with direct
restoration.9 Also, in-vitro studies showed that cuspal
coverage restoration was not always necessary in premolar
with both marginal ridges losing.10,11

			

Prefabricated fiber-reinforced composite post
(FRC post) has increasingly been used in restoring an
endodontically treated tooth due to various advantages
compared to using a metal post. Its high success rate is due
to its biomimetic behavior resulting from the low modulus
of elasticity close to dentin.12 Hence, it can distribute
occlusal force along the tooth structure effectively.13,14
Supported by the in-vitro studies which show that endodontically treated premolar restored with FRC post and
resin composite had a higher fracture strength and less
cuspal deflection compared to being restored with only a
resin composite.3,15 However, since this post was prefabricated,
there were some situations that the post did not fit into
the prepared root canal resulting in a gap-filling with low
strength resin cement which may weaken the tooth.16 To
solve these problems, an unpolymerized glass fiberreinforced composite post (UPF post) was invented. Its
shape can be adjusted to adapt and fit into the root canal
prior to light polymerization and cementation.17
There were still few data comparing the use
of FRC post and UPF post for restoring endodontically
treated tooth.17,18 Thus, this study was conducted to
compare the fractural strength and fracture pattern of
previously endodontically treated premolar with MOD
cavity when restored with only resin composite or together
with FRC post or UPF post. The research proposal was
approved by the Human Research Ethics Committee of
the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. The
study code was HREC-DCU 2018-051.

Material and Method

Specimen preparation
Forty intact human maxillary premolars with
single root and two canals which were extracted for
orthodontic treatment were used. The selected teeth
were quite similar in shape and size, had a straight canal
and were free from cracks, dental caries or any defects.
The teeth were stored in 0.5% thymol solution (M-dent,
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Thailand) and were used within six months. Teeth were
mounted in resin acrylic mold with periodontal ligament
(PDL) stimulating using self-cured polyether (SilagumTM, 3M
ESPE, USA).19 Level of resin acrylic was 2 mm from cementoenamel junction (CEJ) to simulate alveolar bone level.
(Fig. 1).
Thirty-two specimens were subjected to MOD
cavity preparation using computer numerical control (CNC)

preparation machine (CNC specimen former, Thailand).
Occlusal cavities with 4 mm bucco-lingual width and 4
mm depth together with proximal boxes, 2 mm in depth
from pupal wall, 1 mm width in mesio-distal direction
and 4 mm width in bucco-lingual direction, were created.
After preparation, all specimens had remaining buccal
and lingual cusps thickness at the height of contour at
more than 2 mm (Fig. 2).

Figure 1 Mounted tooth in resin mold with simulated periodontal ligament and alveolar bone level

Figure 2 Cavity preparation

Pulpal exposure was performed at the middle
of occlusal cavity using round diamond bur (FG 8200S,
Intensiv, Switzerland). A straight-line access opening was
done using high-speed diamond pointed-taper bur (FG D2,
Intensiv, Switzerland) at pulp exposure spot. Instrumentation
was carried out in buccal and palatal canals using X1-X3
NiTi rotary instrument (ProTaperTM Next, Dentsply Sirona,
USA) at 300 rpm, 2N/cm by pecking motion to the working
length under 17 % EDTA cream (RC prepTM, Premier, USA)
lubrication and 5 ml of 2.5 % NaOCl (Faculty of Dentistry
Chulalongkorn University, Thailand) irrigation. Final flushed
the canals with 17 % EDTA (Faculty of Dentistry Chulalongkorn

University, Thailand) 3 ml for one minute followed by
5 ml of 2.5 % NaOCl. The canals were dried using paper
points. Gutta-percha canal obturation was done by a single
cone technique using match-tapered cone X3 (ProTaperTM
Next, Dentsply Sirona, USA) with resin-based sealer (AHTM
plus, Dentsply Sirona, USA). The gutta-percha was removed
to the cemento-enamel junction level.
Eight endodontically treated teeth with MOD
cavity were not restored and used as negative control
specimens. Eight endodontically treated teeth with MOD
cavity were restored with nanofilled resin composite
(FiltekTM Z350 XT, 3M ESPE, USA). The bonding protocol
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was done with a 3-step etch-and-rinse bonding system
(OptibondTM FL, Kerr, USA) following the manufacturer’s
instructions. The cavity was etched with 37 % phosphoric
acid for 15 s, rinsed with distilled water for 15 s, dried with
clean gentle air for 5 s to achieve a moist dentin, primed
with FL primer for 10 s in agitating motion, gentle air blew
until there was no sign of liquid movement, lightly coating
the cavity with FL adhesive and light polymerization
(DemiTM, Kerr, USA) for 20 s. Tofflemire matrix system was
applied to the tooth, the top margin of the band was at
1 mm above the occlusal margin. The cavity was filled
with resin composite using incremental technique, which
was 2 mm for each layer measured by a periodontal probe

and light curing for 40 s. The tip of the light curing unit
was placed at the tip of buccal and palatal cusps. Each
proximal cavity was filled and cured followed by the
occlusal cavity (Fig. 3A). The proximal cavity was filled with
three layers of composite which each layer was cured
for 40 s (Fig. 3B). Then, the occlusal cavity which is 4 mm
in depth from occlusal margins was filled with two layers
of composite in which each layer was cured for 40 s (Fig. 3C).
The matrix band was removed and the resin composite
in each proximal cavity was additionally cured by placing
the tip of the light curing unit in close contact to the buccal
and palatal sides of the cavity to simulate a clinical condition.
Each side was cured for 40 s.

Figure 3 Incremental technique for resin composite restoration

The other sixteen specimens were subjected to
post space preparation in palatal canal using slow speed
peeso reamer #1-2 (Dentsply, USA) for gutta-percha removing.
The depth of post space was equal to the height of the
clinical crown. The FRC post no.2 (RelyXTM Fiber Post,
3M ESPE, USA) was used in the eight specimens and the
UPF post (everStickTM, GC Europe, Belgium) size 0.9 mm
was used in the other eight specimens. The shape of the
UPF post was adjusted to fit the canal and polymerized
with light curing (Demi, Kerr, USA) for 20 s prior to the
cementation process.
The post cementation process was done using a
2-step etch-and-rinse adhesive system (OptibondTM Solo,
Kerr, USA) and dual cured resin cement (NX3, Kerr, USA)

			

following the manufacturer’s instructions. The root canal
was etched with 37 % phosphoric acid for 15 s, rinsed
with distilled water for 15 s and dried with paper point.
The adhesive (OptibondTM Solo, Kerr, USA) was applied
with a microbrush, the excess was removed using paper
point and light cured for 40 s. The resin cement (NX3
NexusTM, Kerr, USA) was mixed and applied into the root canal
using lentulo spiral number 25 (Dentsply Sirona, USA), the
adhesive coated post was inserted into the root canal and
light cured again for 20 s (DemiTM, Kerr, USA). The post
was then cut to the level of the pulpal floor of the cavity
using a high speed fissured diamond bur (FG 8211, Intensiv,
Switzerland) (Fig. 4).
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Figure 4 Radiographic images show close adaptation of FRC post (left) and UPF post (right) to the root canal

In summary, 40 teeth specimens were divided
into five groups, eight specimens for each group:
Group 1: Sound premolar (positive control)
Group 2: Non-restored endodontically treated
premolar with MOD cavity (negative control)
Group 3: Endodontically treated premolar with
MOD cavity restored with resin composite
Group 4: Endodontically treated premolar with
MOD cavity restored with FRC post and resin composite
Group 5: Endodontically treated premolar with
MOD cavity restored with UPF post and resin composite  
Artificial aging
All specimens underwent the artificial aging using
cyclic loading and thermocycling. The cyclic loading was
done in fatigue tester (Universal testing machine, Fatigue
tester, E1000, Instron, England) with stainless steel
antagonist (diameter 6 mm) contact at the middle of
occlusal surface, parallel to tooth axis. The specimen
was loaded continuously with 50 N, 4 Hz frequency for
500,000 cycles. The specimen was later subjected to

10,000 cycles of thermocycling (Thermocycling unit, King
Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand) at
5°C and 55°C with a dwell time of 30 s. Due to the transfer
time of 5 s, the total time for one complete thermocycling
cycle was 70 s.
Fractural strength test
The specimen was mounted in a metal holder of
the universal testing machine (Universal testing machine
EZ-S, SHIMADZU, Japan) at an angle of 45° to the tooth axis.
The 4 mm in diameter stainless steel antagonist was applied
on the incline plane of palatal cusp with crosshead speed
of 0.5 mm/min. A sudden decrease in force of more than
50 % was an indication of fracture failure.
Fracture pattern determination
The specimen was removed from the acrylic
mold. The fracture pattern was determined by visual
inspection. Fracture of the tooth above the simulated
alveolar bone was classified as a favorable fracture and
the fracture below the simulated alveolar bone (top of resin
block) was classified as an unfavorable fracture (Fig. 5).
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Figure 5 Fracture patterns, favorable (left) and unfavorable (right)

Statistical analysis
The fracture strength was analyzed using the
one-way ANOVA test. The significant was set at p<0.05.
The fracture pattern was analyzed using Chi-square test.

Result

The mean fracture strength of all groups after
artificial aging was shown in Table 1. Group 1 (positive
control) had the highest strength (510.92 ± 106.54 N) and
group 2 (negative control) had the lowest (73.88 ± 20.52 N).

Restoring the tooth with only direct resin composite (group 3)
could increase the fracture strength significantly (251.01
± 63.18 N, p<0.05). Using the post with resin composite
restoration (groups 4 and 5) could also significantly increase
the strength of the tooth. However, there is no significant
difference in the strength between using a FRC post and
a UPF post (p=0.998).
Fracture pattern of all the specimens is shown in
Table 2 (fig. 6). Most of the specimens had a favorable fracture.
There was no statistical difference among the groups (p=0.217).

Table 1 Mean fracture strength and standard deviation. Same abbreviation letter means no statistical significant difference
Group
   1
   2
   3
   4
   5

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error

Minimum

Maximum

8
8
8
8
8

510.92a
68.88d
251.10c
376.83b
387.10b

106.54
24.20
63.18
72.99
67.28

37.67
8.56
22.34
25.80
23.79

335.75
36.97
158.51
251.34
278.93

629.56
108.41
329.37
463.67
485.53

Table 2 Fracture pattern of tested specimens
Group

Favorable Fracture (n)

Unfavorable Fracture (n)

1
2
3
4
5

8
8
8
7
8

0
0
0
1
0
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Figure 6 Fracture pattern; (left) favorable fracture, (right) unfavorable fracture

Discussion

Previous studies on the fracture strength of endodontically treated premolar mostly done in tremendous
loss of structure tooth and had cuspal coverage restoration.20-22
However, with recent advance technology in restoration
material and adhesive system, endodontically treated
premolar with MOD cavity which lost both marginal ridges
but cuspal thickness was left more than 2 mm, may not
need cuspal coverage restoration.10 Restored teeth with
direct resin composite in combination with fiber-reinforced
composite post could be sufficient for resisting the occlusal
load. This situation was challenging for dentists in making
decisions of restoration type, the need of post and post
selection.
In this study, factors that could affect the tooth
fracture strength were controlled which included tooth
size, cavity size and root canal size. The selected teeth
had less than 10 % differences in clinical crown length,
root length and the width of the crown in M-D and B-Li
direction which were not statistically different between
the groups (p<0.05). Size and shape of the cavity were
controlled by CNC machine preparation and those of
the root canal were controlled by Ni-Ti rotary file instrumentation. In addition, since periodontal ligament plays
an important role in distributing the occlusal force to the

alveolar bone,23 the 0.2-0.4 mm thickness of artificial
periodontal ligament (polyether impression material)
was created when the tooth was embedded directly in
the resin acrylic block.
The artificial aging, 500,000 cycles cyclic loading
and 10,000 cycles thermocycling, was done to simulate
the long term (2 years) function of the restored tooth.24-26
From a previous study, when endodontically treated teeth
was subjected to cyclic fatigue of more than 100,000
cycles, the fractural strength will be significantly subsided.24
Also, when subjected to thermocycling of more than
1,000 cycles, the adhesive will be weakened.25
The fracture strength test was done on a buccal
inclined plane of palatal cusp at 45° to the long axis of
the tooth to simulate eccentric movement and traumatic
force. They were considered as an unfavorable load
which could cause a tensile and shear stresses and lead
to a vertical root fracture.27,28
The results of this study showed that when
restored the endodontically treated maxillary premolar
which has MOD cavity using resin composite in combination
with or without the fiber-reinforced composite post could
significantly increase the fracture strength even if it was not
comparable to the sound premolar. The fracture strength
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of the teeth that was restored with only resin composite
(251.01 ± 63.18 N) was significantly less than that of the
restored teeth using the combination of post and resin
composite. However, compared to the maximum bite
force of maxillary premolar which was 222–445 N (average
322.5 N) and might be rise up to 520-800N (average 660N)
during clenching,29,30 it could be implied that restoring
the endodontically treated maxillary premolar with MOD
cavity using only a resin composite might withstand the
maximum bite force after function for two years in the
oral cavity of a healthy adult patient.
When restoring the teeth with the resin composite
in combination with FRC or UPF posts, the fractural strength
increased significantly compared to restoring with only
the resin composite and was higher than the maximum
bite force of both male and female patients as described
before.29,30 This finding is consistent with the previous
study31 and it may be due to the force distribution properties
of the fiber post. It is supported by the finite element
which showed that, when restoring the tooth with fiber
post and adhesive system, the occlusal force can distribute
along the surrounding tooth structure which has a pattern
similar to a natural tooth.32 Moreover, in our study, the
length of post space in the root canal was comparable to
the length from tip of the buccal cusp to CEJ which was
the minimal length recommended in a previous study.32
Beside the advantageous properties of the
prefabricated fiber post, it should be considered that
other factors such as canal preparation, post selection,
post preparation and cementation are involved in the
completion and successful use of the post. The post might
not totally fit into the prepared root canal and the gap
will need to be filled with low strength resin cement. This
could be a weak point and deteriorate the restoration in
long term use.33 Unpolymerized glass fiber (UPF) posts
were invented to eliminate that disadvantage because
it’s shape can be adjusted to totally fit the prepared
canal prior to cementation. Its post polymerization’s
mechanical properties were comparable to a conventional
FRC post.34 An in-vitro study found that using a UPF post

			

with resin cement could increase the fracture strength and
be higher than using a conventional FRC post.18 However,
our study found that the fracture strength of the endodontically treated maxillary premolar with MOD cavity
using resin composite in combination with both types of
post was not significantly different (p=0.998). This may
be the result of the conservative post space preparation
and the ultimate adaptation of a FRC post to the canal
(Fig. 3). Thus, the advantage from the shape-adjusting
property of the UPF post was indistinct, which conform
to the in-vitro study by Frater and co-workers in 2017.17
To emphasize, when looking at the detail of
post space, which ended 5 mm short from the working
length, it was a considerable fit to the FRC post used in
this study. The FRC post has 0.7 mm in diameter at the
tip35 which was close to the diameter of Protaper NEXT
X3 at 5 mm short from the working length36 and Protaper
NEXT did not enlarge the canal more than the declared
taper shape of the instrument profile.37 Moreover, both,
Protaper NEXT and FRC post also are 5-6 % tapered in
shape. This means that there was an ultimate fit of the
FRC post to the last size of the instrumented canal and
the adaptation may not differ from using a UFP post.
When determining the fracture pattern, it was
interesting that most specimens of all the groups have
a favorable fracture and were not statistically different
(p=0.217). Like the other study which found that a fiberreinforced composite post can prevent an unfavorable
fracture due to its dentin-like modulus of elasticity which
has advantage in stress distribution.38 In our study, a 45°
shear load on the palatal cusp was conducted to simulate
bite force. It caused the cusp to debond from the restoration
followed by a slanting fracture to the root and end above
the simulated alveolar bone. This result was different from
the previous study38 which used axial load and fracture
went along the root axis.

Conclusion

With the limitations in this study, it might be
concluded that;
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1. MOD cavity preparation and endodontically treatment
   reduced the fracture strength of maxillary premolar.
2. Restoring the endodontically treated maxillary premolar
    with MOD cavity using a resin composite with or without
    a fiber-reinforced post could restore the fracture strength
   of the tooth but is not comparable to that of a sound
   premolar.
3. Fiber-reinforced composite posts positively increased
   the fracture strength of the tooth compared to only
   using a resin composite.
4. The type of post did not affect the fracture strength  
   of the restored tooth.
5. The fracture pattern of all restorations was restorable.
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บทคัดย่อ
การให้้การรัักษาหััตถการทางทัันตกรรมหลายอย่่างก่่อให้้เกิิดละอองกระเด็็นและละอองลอยซึ่ง�่ มีีเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ป์ นเปื้้อ� นในอากาศ โดยเฉพาะ
การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์นำ�ำ ไปสู่่ก� ารแพร่่กระจายเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี สู่์ �ทั่ นั ตบุุคลากร การศึึกษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ
เปรีียบเทีียบการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศขณะขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายระหว่่างเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟและ
พีีโซอิิเล็็กทริิก และศึึกษาระยะเวลาของการปนเปื้้อ� นเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศที่่�ยังั คงเหลืืออยู่่ใ� นห้้องทัันตกรรมหลัังการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ทั้้�ง 2 ชนิิด  โดยคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยจำำ�นวน  10 คน จากเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�มารัับบริิการทางทัันตกรรมที่่�สถาบัันทัันตกรรม
กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข แบ่่งช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ออกเป็็นครึ่่ง� ปากข้้างขวาและข้้างซ้้าย แล้้วสุ่่�มเลืือกการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายเป็็น
เวลา 15 นาทีีด้ว้ ยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ต่า่ งชนิิดกันั และแยกขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายในห้้องทัันตกรรม 2 ห้้องที่่�มีขี นาดเท่่ากััน วางจานวุ้้�น
อาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� เป็็นเวลา 15 นาทีี ใน 3 ตำำ�แหน่่งคืือ 1) บริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั 2) ถาดวางเครื่่อ� งมืือของทัันตแพทย์์ และ 3) ถาดวาง
เครื่่�องมืือของผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ เพื่่�อเก็็บตััวอย่่างอากาศใน  4 ช่่วงเวลา แบ่่งเป็็นก่่อนการขููดหิินน้ำำ��ลาย 30 นาทีี ขณะขููดหิินน้ำำ��ลาย
หลัังการขููดหิินน้ำำ��ลายเป็็นเวลา 30 นาทีีและ 60 นาทีี นำ�ำ จานวุ้้�นอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อไปอบที่่�อุุณหภููมิิ 35 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 72 ชั่่�วโมง
แล้้วนับั จำำ�นวนโคโลนีีของเชื้้อ� แบคทีีเรีียที่่�เกิิดขึ้น 
�้ (colony forming units: CFU) จากการศึึกษาพบค่่าเฉลี่่ย� จำำ�นวนโคโลนีีของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
เพิ่่�มมากขึ้้น� ในทั้้�ง 3 ตำำ�แหน่่งอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p<0.05) ขณะขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้ง� 2 ชนิิด โดยพบ
จำำ�นวนโคโลนีีที่่เ� กิิดจากการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟมากกว่่าชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิกใน 3 ตำำ�แหน่่งอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
(p= 0.012, 0.036 และ 0.036) และพบมากสุุดที่่บ� ริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั  พบการลดลงของจำำ�นวนโคโลนีีอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
หลัังการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายเป็็นเวลา 30 นาทีี และ 60 นาทีี (p<0.05) ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่า่ ขณะใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิด
แมกนีีโตสทริิกทีีฟก่อ่ ให้้เกิิดการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศมากกว่่าชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิก และการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียจะลดลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญหลัังการขููดหิินน้ำำ��ลายแล้้ว 30 นาทีี
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์, เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ��ล
ำ ายชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิก, เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ, เครื่่อ� งขููดหิิน
น้ำำ�ล
� ายอััลตราโซนิิกส์์, แบคทีีเรีียในอากาศ
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Abstract

During routine dental procedures, performing aerosols generating procedure is sometime inevitably. For example,
scaling with ultrasonic machine generate both aerosols and droplets which highly contaminate with microorganisms
that post a risk to dental staffs. The objectives of this study were to compare the bacterial aerosol contamination
during ultrasonic scaling by using magnetostrictive scaler and piezoelectric scaler and to evaluate the duration of
the remaining aerosol contamination after using both types of them. Ten subjects were recruited from staffs and
patients at Institute of Dentistry, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. A split-mouth design
was utilized and two treatments were performed on each subject in the same size of two separated rooms: 1) using
magnetostrictve scaler; and 2) using piezoelectric scaler. The right or left side of the subject’s mouth was randomly
assigned to one of the two treatments. Blood agar plates were placed and exposed to the air for 15 minutes at 3 sites:
A) patient’s chest areas, B) dentist’s cabinets, and C) dental assistant’s cabinets. These setting plates were collected at
4 intervals: before ultrasonic scaling 30 minutes, during ultrasonic scaling and after ultrasonic scaling 30 and 60 minutes.
All plates were incubated at 35oC for 72 hours and counted for colony forming units (CFUs). The results showed
significant increasing in the mean of bacterial counts during using both types of ultrasonic scalers at all sites (p<0.05).
The using magnetostrictive scaler presented a statistically significant greater mean of bacterial counts than using
piezoelectric scaler at all sites (p= 0.012, 0.036, and 0.036). In addition, the number of bacterial counts was the
highest at the patient’s chest areas (99.50 CFUs). The average bacterial counts from using both types of ultrasonic
scalers were significantly reduced at 30 and 60 minutes after ultrasonic scaling (p<0.05). This study indicates that
the magnetostrictive ultrasonic scaler produces the bacterial aerosol contamination greater than the piezoelectric
ultrasonic scaler. Moreover, both types of these ultrasonic scalers are dramatically decreased at 30 minutes after
ultrasonic scaling (p<0.05).
Keyword: ฺฺUltrasonic scaling, Piezoelectric scaler, Magnetostrictive scaler, Ultrasonic scalers, Bacterial aerosol
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บทนำ�
ปััจจุุบันวิ
ั ชิ าชีีพทันั ตกรรมได้้ให้้ความสนใจและตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญั ของกระบวนการทางทัันตกรรมต่่าง ๆ ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดละอองลอย
(aerosol) ปนเปื้้อ� นในอากาศ อัันนำ�ำ ไปสู่่ก� ารแพร่่กระจายเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ์
สู่่�บุคุ ลากรทางทัันตกรรมและผู้้�ป่ว่ ย ดัังนั้้นคุ
� ณภ
ุ าพอากาศภายในคลิินิกิ

			

ทัันตกรรมถืือเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ต่่อสุุขภาพของบุุคลากรทางทัันตกรรม
กระบวนการรัักษาทางทัันตกรรมส่่วนใหญ่่เป็็นการใช้้เครื่่อ� งมืือทางกล
(mechanical instrumentation) ซึ่่ง� เกืือบทุุกขั้้น� ตอนสามารถก่่อ
ให้้เกิิดละอองลอยและละอองกระเด็็น (splatter) ได้้มาก1 ละออง
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ลอยเป็็นอนุุภาคในอากาศที่่�มีขี นาดเส้้นผ่า่ นศููนย์์กลางเล็็กกว่่า 50
ไมโครเมตร (micrometers) สามารถลอยฟุ้้�งอยู่่�ในอากาศได้้นาน
ก่่อนที่่�จะตกลงสู่่�พื้้�นผิิวสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะที่่�มีีขนาดเล็็กกว่่า
0.5-10 ไมโครเมตร จะสามารถถููกสููดดมเข้้าสู่่�ระบบทางเดิินหายใจ
เข้้าสู่่�ถุงุ ลมปอด (pulmonary alveoli) ได้้ ส่วนล
่ ะอองกระเด็็นจะมีี
ขนาดเส้้นผ่า่ นศููนย์์กลางใหญ่่กว่่า 50 ไมโครเมตรสามารถมองเห็็น
ได้้ด้้วยตาเปล่่า อนุุภาคนี้้�จะกระเด็็นออกมาจากแหล่่งกำำ�เนิิดตาม
ทิิศทางแรงเนื่่อ� งจากมีีขนาดใหญ่่เกิินกว่่าที่่จ� ะล่่องลอยอยู่่ใ� นอากาศได้้
จึึงตกลงสู่่�พื้้�นผิวต่
ิ ่าง ๆ คล้้ายลููกบอลที่่�ถููกขว้้างออกไป2,3-5
การเกิิดอนุุภาคในอากาศ (airborne particle) จากบริิเวณ
ที่่�เครื่่�องมืือถููกใช้้ทำำ�งานอยู่่� เช่่น การกรอฟัันด้้วยเครื่่�องมืือกรอตััด
ชนิิดหมุุน (rotary cutting instrument) การใช้้เครื่่�องขััดสึึกแบบ
พ่่นในอากาศ (air abrasion) การขััดชนิิดใช้้ลม (air polishing)
การใช้้เครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ (ultrasonic scaler)
รวมทั้้�งการใช้้กระบอกฉีีดน้ำ��ำ และลม (air-water syringe) ซึ่่ง� ขณะ
ให้้การรัักษาด้้วยอุุปกรณ์์เหล่่านี้้จ� ะทำำ�ให้้เกิิดการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ�
จุุลิินทรีีย์์เป็็นแบบละอองลอยที่่�ไม่่สามารถมองเห็็นได้้ โดยละออง
ลอยและละอองกระเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�อาจประกอบไปด้้วยเลืือด 
น้ำำ��ลาย และอนุุภาคที่่�เกิิดจากบริิเวณที่่�ทำำ�หััตถการร่่วมกัับน้ำำ��และ
ลมที่่�ถููกฉีีดพ่น่ ออกจากระบบน้ำำ��ของยููนิิตทัันตกรรม (dental unit
waterline)6 การกระเด็็นของละอองนี้้�เป็็นความเสี่่�ยง อาจทำำ�ให้้
เกิิดโรคติิดต่่อไปยัังผู้้�รัับบริิการและ/หรืือบุุคลากรผู้้�ให้้บริิการใน
คลิินิกิ ทัันตกรรมได้้ โดยอาจเจ็็บป่่วยหรืือไม่่สบายเพีียงเล็็กน้้อยหรืือ
ติิดเชื้้�อรุุนแรงจนกระทั่่�งก่่อให้้เกิิดอัันตรายแก่่ชีีวิิตได้้ โดยเฉพาะ
ผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มที่่�มีีภููมิิต้้านทานต่ำำ� 
� (immunocompromised
host) ย่่อมได้้รัับผลกระทบที่่�รุุนแรงกว่่าบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีสุุขภาพดีี
โรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ เช่่น  กาฬโรคปอด  (pneumonic plague)
ไข้้หวััดใหญ่่ (influenza) โรคทางเดิินหายใจเฉีียบพลัันรุุนแรง
(severe acute respiratory syndrome: SARS) และโรควััณโรค
(tuberculosis) ซึ่่�งเกิิดจากเชื้้�อไมโคแบคทีีเรีียม ทิิวเบอร์์คิิวโลซิิส
(Mycobacterium tuberculosis; TB) โดยส่่วนใหญ่่การติิดต่อ่ ของ
เชื้้อ� ชนิิดนี้้เ� กิิดจากการก่่อตััวของอนุุภาคละออง (droplet nuclei)
จากเสมหะหรืือน้ำำ�ล
� ายที่่�ปนเปื้้อ� นด้้วยเชื้้อ� ไมโคแบคทีีเรีียม ทิิวเบอร์์
คิิวโลซิิสของผู้้�ป่่วยโรควััณโรคซึ่ง�่ กระเด็็นออกมาจากการไอ จามของ
ผู้้�ป่่วยหรืือทำำ�หัตั ถการทางทัันตกรรม ละอองกระเด็็นจะเริ่่ม� ระเหย
และมีีขนาดเล็็กลงเกิิดเป็็นอนุุภาคละออง ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้สามารถล่่องลอย
อยู่่ใ� นอากาศได้้นานขึ้้นหรื
� อื อาจจะกลัับมาฟุ้ง้� กระจายได้้อีกี หลัังจาก
ตกลงสู่่�พื้้นผิ
� วิ แวดล้้อมแล้้ว6-8 นอกจากนี้้อ� าจทำำ�ให้้เกิิดโรคลีีเจีียนแนร์์
(Legionnaires’ disease) ซึ่่�งมีีรายงานระบุุถึึงการเสีียชีีวิิตของ
ทัันตแพทย์์ในรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกาด้้วยโรคนี้้�จาก

การได้้รับั เชื้้อ� ลีีจิโิ อเนลลา นิิวโมฟิิลา (Legionella pneumophila)
จากระบบน้ำำ�� ของยููนิิตทัันตกรรม9 และยัังมีีรายงานแสดงให้้เห็็นว่า่
บุุคลากรทางทัันตกรรมมีีระดัับสารภููมิิต้า้ นทาน (antibody) ต่่อเชื้้อ� นี้้�
สููงกว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอื่่น 
� ๆ เนื่่�องจากมีีโอกาสสััมผััสและรัับเชื้้อ�
ลีีจิิโอเนลลา นิิวโมฟิิลามากกว่่านั่่�นเอง10
การปนเปื้้อ� นในอากาศระหว่่างการรัักษาทางทัันตกรรม
มัักมาจาก 3 แหล่่ง6 ได้้แก่่ 1) การปนเปื้้อ� นจากเครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์
ทางทัันตกรรมรวมทั้้�งระบบน้ำำ�� ของยููนิิตทัันตกรรม ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งใหญ่่
สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการปนเปื้้�อนเชื้้�อ 2) การปนเปื้้�อนของน้ำำ�ล
� ายและ
สารคััดหลั่่ง� จากระบบทางเดิินหายใจ รวมทั้้ง� คราบจุุลินทรี
ิ ย์ี บ์ นผิิวฟัน 
ั
(dental plaque) ทั้้�งที่่�อยู่่�เหนืือเหงืือกและภายในร่่องลึึกปริิทัันต์์
(periodontal pocket) จากรายงานของ Checchi และคณะ11
พบว่่าในน้ำำ��เหลืืองเหงืือก (gingival crevicular fluid) ปริิมาณ 
1 กรััมของผู้้�ป่่วยที่่�มีีสุุขภาพอนามััยช่่องปากไม่่ดีีสามารถพบเชื้้�อ
จุุลินทรี
ิ ย์ี ไ์ ด้้ 150 พัันล้า้ นโคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิต และในน้ำำ�ล
� าย 1 กรััม
พบเชื้้อ� ได้้ถึึง 6 พัันล้า้ นโคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิต นอกจากนี้้�ช่อ่ งปากยััง
มีีช่อ่ งทางติิดต่่อกัับโพรงจมููก (oronasal) และช่่องคอ (pharynx)
ดัังนั้้�นภายในช่่องปากจึึงสามารถพบเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ที่่์ พ� บในโพรงจมููก
คอ และระบบทางเดิินหายใจ 3) การปนเปื้้อ� นจากหััตถการที่่�ทำ� 
ำ โดย
มากมัักเกิิดกับั เครื่่อ� งมืือที่่หมุ
� นด้
ุ ว้ ยความเร็็ว เครื่่อ� งมืือที่่มี� กี ารสั่่�นแบบ
อััลตราโซนิิกส์์ หรืือการสเปรย์์น้ำำ��ร่่วมกัับอากาศ เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�
ก่่อให้้เกิิดการกระเด็็นและฟุ้้�งกระจายของละอองลอยและละออง
กระเด็็นทั้้ง� ที่่ไ� ม่่สามารถมองเห็็นและมองเห็็นด้ว้ ยตาเปล่่า มีีการศึึกษา
แสดงให้้เห็็นว่า่ จากการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์โดยไม่่ใช้้
น้ำำ�� เพื่่�อหล่่อเย็็นแต่่ยังั พบละอองกระเด็็นของน้ำำ�� กระจายออกรอบ ๆ
หััวขููดขณะเดิินเครื่่อ� ง และละอองกระเด็็นของน้ำำ��กระจายดัังกล่่าว
ก็็คือื เลืือด น้ำำ�ล
� าย หรืือน้ำำ�� เหลืืองเหงืือกในร่่องเหงืือกนั่่น� เอง และสามารถ
มองเห็็นได้้ด้้วยตาเปล่่าว่่าละอองกระเด็็นนี้้�ฟุ้้�งกระจายไปได้้ไกล
อย่่างน้้อย 18 นิ้้ว� จากบริิเวณที่่�ทำ�หั
ำ ตั ถการ12 Grenier13 และ Holbrook14
ศึึกษาพบว่่าการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์
ทำำ�ให้้เกิิดการปนเปื้้�อนของละอองลอยมากขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญใน
บริิเวณที่่�ทำ�หั
ำ ตั ถการ และมีีการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศ
มากกว่่าการทำำ�หัตั ถการทางทัันตกรรมอื่่น 
� ๆ เกืือบ 3 เท่่า เช่่นเดีียวกัับ
15
การศึึกษาของ Bentley และคณะ  พบว่่ามีีการปนเปื้้อ� นของแบค
ทีีเรีียชนิิดแอลฟา ฮีีโมไลติิก สเตร็็ปโตค็็อกคััส (alpha hemolytic
Streptococcus) ในอากาศสููงขึ้้นร
� ะหว่่างการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ และการปนเปื้้�อนสููงกว่่าขณะใช้้เครื่่�องมืือกรอฟััน
ในปััจจุุบันั เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์แบ่่งได้้เป็็น
2 ชนิิด คือื แมกนีีโตสทริิกทีีฟ (magnetostrictive) และพีีโซอิิเล็็กทริิก
(piezoelectric) หััวขููดหิินน้ำำ��ลายชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟอาศััย
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หลัักการทำำ�งานโดยการเปลี่่ย� นแปลงสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้าผ่่านก้้านโลหะ
ทำำ�ให้้เกิิดการสั่่น� สะเทืือนไปยัังปลายหััวขููดด้ว้ ยความถี่่� 18,000-45,000 รอบ
ต่่อวิินาทีี มีกี ารเคลื่่อ� นที่่�เป็็นวงรีี (elliptical motion)16 ส่่วนหัวขููด
ั
หิินน้ำ��ล
ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิกทำำ�งานโดยการเปลี่่ย� น
แปลงของมิิติขิ องผลึึกคริิสตััลจากการที่่�กระแสไฟฟ้้าเคลื่่อ� นที่่�ผ่า่ น
เข้้าไปในด้้ามจัับด้้วยความถี่่� 25,000-50,000 รอบต่่อวิินาทีี การสั่่�น
สะเทืือนที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของปลายเครื่่�องมืือใน
ทิิศทางเคลื่่�อนที่่�แบบหน้้าหลัังเป็็นเส้้นตรง (linear motion) จาก
การศึึกษาที่่�ผ่า่ นมาพยายามที่่�จะศึึกษาความแตกต่่างของเครื่่อ� งขููด
หิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้�ง 2 ชนิิดในด้้านต่่าง ๆ หลายการศึึกษา
พบว่่าไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ในด้้านการกำำ�จัดหิ
ั นน้ำ
ิ �ล
�ำ าย
(calculus) หรืือความขรุุขระบริิเวณผิิวรากฟัันหลัังจากกำำ�จััดหิิน
น้ำำ��ลาย16-19
เป็็นที่่�ทราบว่่าเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์เป็็น
เครื่่อ� งมืือที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดละอองลอยกระจายจากบริิเวณที่่�ทำำ�หัตั ถการ
มากที่่�สุด 
ุ โดยเกิิดทั้้ง� ละอองลอยและละอองกระเด็็นซึ่ง�่ ประกอบด้้วย
เชื้้�อแบคทีีเรีียและเลืือด20-22 การศึึกษาทางคลิินิิกที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
การก่่อให้้เกิิดละอองลอยในอากาศโดย Gross และคณะ20 พบว่่า
ให้้ผลไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติริ ะหว่่างเครื่่อ� งขููดหิิน
น้ำำ�ล
� ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิก ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ และ
เครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายโซนิิกส์์ (sonic scaler) แต่่การศึึกษาในห้้อง
ปฏิิบััติิการของ Herral และคณะ12 พบว่่าเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลาย
อััลตราโซนิิกส์์ชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิกก่่อให้้เกิิดปริิมาณและระยะทางใน
การปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ใ์ นอากาศสููงกว่่าชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ
นอกจากนี้้�มีกี ารศึึกษาในห้้องปฏิิบััติกิ ารเพื่่�อประเมิินการปนเปื้้อ� น
ของละอองลอยที่่เ� กิิดจากการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งอััลตราโซนิิกส์์
โดยใช้้สารเรืืองแสงเป็็นตัวั กลางในการทดสอบ พบว่่ามีีการปนเปื้้อ� น
มากที่่สุ� ดที่่
ุ บ� ริิเวณแขนด้้านขวาของทัันตแพทย์์และแขนด้้านซ้้ายของ
ผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ และยัังพบการปนเปื้้อ� นได้้บริิเวณศีีรษะ หน้้าอก และ
ภายในหน้้ากากอนามััยของทัันตแพทย์์และผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์อีีก
ด้้วย23 ส่่วน Larato และคณะ24 ศึึกษาถึึงระยะเวลาที่่�ละอองลอย
ล่่องลอยอยู่่�ในอากาศขณะขููดหิินน้ำำ��ลายด้้วยเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลาย
อััลตราโซนิิกส์์ พบว่่ามีีปริิมาณของเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี เ์ พิ่่�มสููงขึ้้นถึึ
� งร้้อยละ
3,000 และจะลดลงอย่่างรวดเร็็วหลัังจากขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายเสร็็จในระยะ
เวลา 35 นาทีี แต่่ก็ยั็ ังคงพบปริิมาณสููงกว่่าก่่อนการขููดหิินน้ำำ��ลาย
ถึึงร้้อยละ 230
จากการศึึกษาที่่ผ่� า่ นมาได้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบความแตกต่่าง
ของเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้ง� 2 ชนิิดในด้้านต่่าง ๆ เช่่น 
ประสิิทธิภิ าพการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย การทำำ�ลายผิิวรากฟััน ระยะเวลาการ
ทำำ�งานและความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วย แต่่ในประเด็็นของการก่่อให้้เกิิด

			

การฟุ้ง้� กระจายของละอองลอยและละอองกระเด็็นซึ่่ง� พบมากที่่�สุดุ
จากการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ ยังั ไม่่มีกี ารศึึกษาทดลอง
ทางคลิินิกิ มาก่่อน ดัังนั้้น� การศึึกษานี้้จึึ� งมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
การปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศขณะขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายระหว่่าง
เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟและชนิิด
พีีโซอิิเล็็กทริิก รวมทั้้�งศึึกษาระยะเวลาของการปนเปื้้อ� นเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศที่่�ยังั คงเหลืืออยู่่ใ� นคลิินิกิ ทัันตกรรมหลัังการใช้้เครื่่อ� งขููดหิิน
น้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้�ง 2 ชนิิด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึึกษา
ผู้้�ป่่วยที่่�มารัับบริิการทางทัันตกรรมที่่�สถาบัันทันั ตกรรม
และบุุคลากรเจ้้าหน้้าที่่�ของสถาบัันทัันตกรรม กรมการแพทย์์
กระทรวงสาธารณสุุข ทั้้�งเพศชายและหญิิง มีีอายุุระหว่่าง 20 – 45 ปีี
จำำ�นวน 10 คน โดยผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ต้้องสามารถพููดคุุยติิดต่อ่ สื่่อ� สารได้้
และมีีความสมััครใจเข้้าร่่วมโครงการวิิจัยั  ยิินยอมลงนามในเอกสาร
ยิินยอมโดยได้้รับั การบอกกล่่าวและเต็็มใจ มีีฟันธรร
ั มชาติิเหลืือในช่่องปาก
อย่่างน้้อย 20 ซี่่ ข้� า้ งขวาและซ้้าย ข้้างละ 10 ซี่่ มี� ค่ี า่ ดััชนีีอนามััยช่่องปาก
อย่่างง่่าย (Simplified Oral Hygiene Index: OHI-S) ระดัับเท่่ากัับ
หรืือมากกว่่า 2 ไม่่มีรี อยโรคในช่่องปาก มีีสุุขภาพดีี ไม่่มีีโรคทาง
ระบบและไม่่สููบบุุหรี่่ คั
� ดผู้้�
ั เข้้าร่่วมวิิจัยั ออกในกรณีี 1) มีีประวััติไิ ด้้รับั
การรัักษาด้้วยยาปฏิิชีวน
ี ะ ยาต้้านการอัักเสบ หรืือใช้้น้ำ��ำ ยาบ้้วนปากในช่่วง
1 เดืือนที่่�ผ่่านมาก่่อนเข้้าร่่วมวิิจััย หรืืออยู่่�ในช่่วงรัับประทานยา
ปฏิิชีวน
ี ะ 2) ได้้รับั การทำำ�ความสะอาดฟัันเพื่่�อกำำ�จัดั คราบจุุลินทรี
ิ ย์ี ์
และหิินน้ำ�ล
�ำ ายโดยทัันตแพทย์์ในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่า่ นมา 3) ใส่่เครื่่อ� ง
กระตุ้้�นหััวใจ (cardiac pacemaker) 4) เป็็นโรคติิดเชื้้อ� ทางเดิินหายใจ
(respiratory infection) เช่่น ไข้้หวััด วััณโรค เป็็นต้น 
้ 5) มีีความผิิดปกติิ
ของระบบเลืือด (blood dyscrasia) โรคตัับ (hepatic disease)
โรคไต (renal disease) หรืือความผิิดปกติิของระบบภููมิิคุ้้�มกััน หรือื
ลดประสิิทธิิภาพของระบบภููมิิคุ้้�มกััน  (immunosuppression)
6) รัับประทานยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด เช่่น วาร์์ฟาริิน (warfarin)
7) หญิิงตั้้�งครรภ์์ โครงการวิิจััยนี้้�ได้้ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรม
การจริิยธรรมการวิิจััยในคน  สถาบัันทัันตกรรม กรมการแพทย์์
หมายเลข 4/2561
วิิธีีการวิิจััย
เป็็นการทดลองทางคลิินิกิ แบบสุ่่�มเปรีียบเทีียบครึ่่ง� ปาก
(randomized controlled, split-mouth clinical study) แบ่่ง
ช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยออกเป็็นครึ่่�งปากข้้างขวาและข้้างซ้้าย แล้้ว
จัับสลากสุ่่�มเลืือกการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตรา
โซนิิกส์์ทั้้�ง 2 ชนิิด
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ขั้้�นตอนทางคลิินิิก
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ได้้รับั การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายโดยทัันตแพทย์์ผู้้�วิจัิ ยั
เพีียงคนเดีียว โดยให้้ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยบ้้วนน้ำำ��ก่่อนการขููดหิินน้ำำ��ลาย
ปรัับระดัับเก้้าอี้้ทั� นั ตกรรมให้้ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั อยู่่ใ� นท่่านอนราบ (supine
position) แล้้วปรัับระดัับความสููงของเก้้าอี้้�ทัันตกรรมโดยให้้ปาก
ของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยอยู่่�ในระดัับข้้อศอกของทัันตแพทย์์ คลุุมหน้้า
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ด้้วยผ้้าเจาะช่่องกลางที่่ผ่� า่ นการทำำ�ให้้ปราศจากเชื้้อ� แล้้ว
และหลีีกเลี่่ย� งการเคลื่่อ� นไหวศีีรษะของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ขณะอยู่่ใ� นช่่วง
การทดลองเป็็นระยะเวลา 15 นาทีี ขณะขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายให้้วางปลาย
หััวขููดหินน้ำ
ิ �ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ติดกั
ิ บั ผิิวฟันั ให้้มากที่่�สุดุ ตลอดการขููด 
เพื่่�อลดการเกิิดละอองลอยที่่ไ� ม่่ได้้เกิิดจากการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายที่่แ� ท้้จริิง
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ทุุกคนได้้รับั การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย 2 ครั้้ง�  ด้้วยเครื่่อ� งขููดหิิน
น้ำำ�ล
� ายอััลตราโซนิิกส์์เครื่่อ� งเดิิมทั้้�ง 2 ชนิิด และใช้้หััวขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
รุ่่�นเดิิมร่่วมกัับการใช้้หลอดดููดน้ำำ�ล
� าย (saliva ejector) ทุุกครั้้ง� โดยใช้้
เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดละครึ่่ง� ปากข้้างขวาและข้้างซ้้ายเป็็นระยะ
เวลาครั้้ง� ละ 15 นาทีี ในระหว่่างและหลัังการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย ทัันตแพทย์์
ผู้้�วิจัิ ยั  ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ และผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ต้้องละเว้้นการปฏิิบัติั ที่่ิ จ� ะ
ก่่อให้้เกิิดละอองลอยในอากาศ เช่่น การไอ จาม หรืือการสนทนา
หากมีีการไอ จาม สนทนาหรืือสำำ�ลััก ถืือว่่าการทดลองสิ้้�นสุุดลง
หลัังขููดหิินน้ำำ��ลายครึ่่�งปากแรกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยเสร็็จสิ้้�น ทำำ�การ
ย้้ายผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยรวมทั้้�งทัันตแพทย์์ผู้้�วิิจััยและผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์
ไปยัังห้้องปฏิิบััติิงานอีีกห้้องเพื่่�อทำำ�การขููดหิินน้ำำ��ลายอีีกข้้างหนึ่่�ง
ที่่เ� หลืือของช่่องปากด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอีีกชนิิดหนึ่่ง� แล้้วดำ�ำ เนิินการ
ทดลองเช่่นเดีียวกััน โดยทัันตแพทย์์ผู้้�วิจัิ ยั และผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์เปลี่่ย� น
เสื้้�อกาวน์์ หมวก และหน้้ากากอนามััยใหม่่
การเก็็บตััวอย่่างในอากาศ
วางจานวุ้้�นอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อผสมเลืือด  (blood agar)
โดยเปิิดฝาจานไว้้ (settles plates) ในห้้องทดลองที่่� 3 ตำำ�แหน่่ง
1) บริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั  มีีระยะห่่างจากช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วม
วิิจัยั ประมาณ 12 นิ้้�ว (ตำำ�แหน่่ง A) 2) ถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์
มีีระยะห่่างจากช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ประมาณ 24 นิ้้�ว (ตำำ�แหน่่ง B)
3) ถาดวางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ มีรี ะยะห่่างจากช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วม
วิิจัยั ประมาณ 24 นิ้้ว 
� (ตำำ�แหน่่ง C) โดยวางจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� 4 ครั้้ง�
ครั้้ง� ละ 15 นาทีี ครั้้ง� ที่่� 1 ก่่อนการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย 30 นาทีี เพื่่�อประเมิิน
การปนเปื้้อ� นเบื้้�องต้้นของอากาศในห้้องทดลอง เปิิดจานวุ้้�นอาหาร
เลี้้�ยงเชื้้�อวางไว้้ 3 ตำำ�แหน่่งคืือ 1) บนยููนิิตทัันตกรรมตำำ�แหน่่งเดีียว
กัับตำำ�แหน่่ง A 2) ที่่�ถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ตำ�ำ แหน่่งเดีียวกัับ
ตำำ�แหน่่ง B และ 3) ที่่�ถาดวางเครื่่�องมืือผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ตำำ�แหน่่ง
เดีียวกัับตำำ�แหน่่ง C ครั้้ง� ที่่� 2 ขณะเริ่่ม� ต้้นขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย เปิิดจานวุ้้�น
อาหารเลี้้�ยงเชื้้�อ วางที่่�ตำ�ำ แหน่่ง A, B และ C ครั้้�งที่่� 3 หลัังจากเก็็บ

จานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ครั้้ง� ที่่� 2 ไปแล้้วเป็็นเวลา 30 นาทีี เปิิดจานวุ้้�น
อาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� และวางไว้้ 3 ตำำ�แหน่่งเช่่นเดีียวกัับครั้้ง� ที่่� 1 และครั้้ง� ที่่�
4 หลัังจากเก็็บจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ครั้้ง� ที่่� 2 ไปแล้้ว 60 นาทีี โดย
เปิิดจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� และวางไว้้ 3 ตำำ�แหน่่ง เช่่นเดีียวกัับครั้้ง� ที่่�
1 หลัังการวางจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ทั้้�ง 4 ครั้้ง� ได้้นำ�ำ จานวุ้้�นอาหาร
เลี้้�ยงเชื้้�อไปอบ (incubate) เป็็นเวลา 72 ชั่่�วโมง ที่่�อุุณหภููมิิ
35±2.5 องศาเซลเซีียส ที่่�สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สาธารณสุุข
กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข แล้้วตรวจนัับ
จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียบัันทึึกผลเป็็นจำำ�นวนโคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิต
(colony forming unit: CFU) ที่่เ� จริิญขึ้้น� บนจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ�
และหาค่่าเฉลี่่�ยของจำำ�นวนโคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิตทั้้�งหมดของเชื้้�อ
แบคทีีเรีียในแต่่ละช่่วงเวลา
วััสดุุอุุปกรณ์์
อุุปกรณ์์ทางคลิินิิก
เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ
(เครื่่�องขููดหิินปููนไฟฟ้้า ปั๊๊�มน้ำำ��; ทีี.ดีี.พีี.กรุุงเทพ,ประเทศไทย) และ
เครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดพีีโซอิิเล็็กทริิก (Satelec
ultrasonic scalers: P-Max Newtron XS LED; Acteon, Germany)
ที่่�ถููกปรัับระดัับกำำ�ลัังของเครื่่อ� งขููดน้ำำ�ล
� ายและระดัับน้ำำ�หล่
� อ่ เย็็นของ
เครื่่อ� งทั้้ง� 2 ชนิิดให้้อยู่่ใ� นระดัับปานกลาง และใช้้ระดัับดัังกล่่าวเท่่ากััน
ในผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ทุุกคน ในการวิิจัยั นี้้�ใช้้น้ำ��ำ กลั่่น� เป็็นน้ำ�หล่
�ำ อ่ เย็็น ก่อ่ น
ขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายได้้ไล่่น้ำ��ำ ออกจากเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายก่่อนใช้้งานเป็็น
เวลา 2 นาทีีทุุกครั้้�ง
ห้้องปฏิิบััติิงาน
ใช้้ห้อ้ งทดลอง 2 ห้้อง กำำ�หนดให้้ห้อ้ งแรกสำำ�หรับั การขููดหิิน
น้ำำ�ล
� ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ
ส่่วนห้อ้ งที่่ส� องใช้้ในการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดพีีโซอิิเล็็กทริิก โดยห้้องทดลองทั้้�งสองมีีขนาดเท่่ากััน
คืือ คืือ 2.6x3.7x2.8 เมตร3 และมีีเครื่่�องปรัับอากาศแยกจากกััน 
โดยเช็็ดทำ�ำ ความสะอาด และฆ่่าเชื้้อ� ที่่พื้้� นผิ
� วิ ในบริิเวณที่่�ปฏิิบัติั งิ านให้้ทั่่ว�
ด้้วยผ้้าเช็็ดน้ำ��ำ ยาฆ่่าเชื้้อ� (Clinicare ULTRA, กรุุงเทพ, ประเทศไทย)
งดการใช้้งานเป็็นระยะเวลา 15 ชั่่ว� โมงก่่อนการทดลองแต่่ละครั้้ง� เพื่่�อ
ปรัับสภาพการปนเปื้้อ� นของอากาศในห้้องทดลองให้้อยู่ใ�่ นเกณฑ์์เดีียวกััน
และเปิิดห้อ้ งระบายอากาศเป็็นเวลา 60 นาทีีก่อ่ นการปฏิิบัติั งิ าน โดย
ห้้องถููกใช้้เพื่่�อการทดลองเพีียงวัันละ 1 ครั้้ง�  ต่่อผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั 1 คน
จานวุ้้�นอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อ
ใช้้จานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ผสมเลืือดมนุุษย์์ (human blood agar)
ที่่เ� ตรีียมสำำ�เร็็จรููปและได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน สลากเลขที่่� 411260418
จากศููนย์์ชุุดทดสอบและผลิิตภััณฑ์์ กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
กระทรวงสาธารณสุุข ซึ่ง�่ จััดเก็็บไว้้ในตู้้�เย็็นอุณหภููมิ
ุ
ิ 2-8 องศาเซลเซีียส
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โดยคว่ำำ�� จานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ลงเพื่่�อไม่่ให้้หยดน้ำำ�หรื
� อื ละอองน้ำำ��
จากฝาจานวุ้้�นไปรบกวนผิิวหน้้าของวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ�  ก่่อนนำำ�มา
ใช้้ในการทดลองให้้นำำ�ออกมาจากตู้้�เย็็นวางไว้้ที่่�อุุณหภููมิิห้้องเป็็น
เวลา 6 ชั่่�วโมงเพื่่�อให้้หยดน้ำำ�ร
� ะเหยออกไป ขณะเคลื่่อ� นย้้ายจานวุ้้�น
อาหารเลี้้�ยงเชื้้�อให้้คว่ำำ�� จานวุ้้�นตลอดเวลา
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากปริิมาณของโคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิต ที่่�
เกิิดขึ้น�้ จากจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� จำำ�นวน 120 จาน โดยใช้้สถิิติกิ าร
ทดสอบวิิลค็็อกซัันไซนด์์แรงค์์ (Wilcoxon Signed Rank Test)
เพื่่�อเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของปริิมาณจำำ�นวนโคโลนีีฟอร์์มมิิง
ยููนิิต ที่่�เกิิดขึ้นร
�้ ะหว่่างเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้ง� 2 ชนิิด
และเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียในจานวุ้้�น
อาหารเลี้้�ยงเชื้้�อทั้้�งหมดใน 3 ตำำ�แหน่่ง และใน 4 ช่่วงเวลาด้้วยการ
ทดสอบของไฟรด์์แมน (Friedman’s Test) โดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

สำำ�เร็็จรููปทางสถิิติิ (PASW Statistic 18) ของบริิษััทเอสพีีเอสเอส
(ไทยแลนด์์) จำำ�กัด 
ั ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลนี้้� กำ�หนดร
ำ
ะดัับนััยสำำ�คัญั ที่่� 0.05

ผลการศึกษา
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 10 คน ในการเก็็บข้้อมููลไม่่
สามารถนัับจำำ�นวนโคโลนีีของเชื้้อ� แบคทีีเรีียจากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั 2 คน
เหลืือผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั 8 คน เป็็นเพศชาย 1 คน (ร้้อยละ 12.5) เพศหญิิง
7 คน (ร้้อยละ 87.5) อายุุเฉลี่่ย� 27 ± 8.99 ปีี มีจำี �นวนฟั
ำ
นั ในช่่องปาก
ข้้างขวาเฉลี่่ย� 13.86 ± 0.83 มีีค่า่ เฉลี่่ย� ดััชนีีอนามััยช่่องปากอย่่างง่่าย
2.73 ± 0.59 และจำำ�นวนฟันข้
ั า้ งซ้้ายเฉลี่่ย� 13.63 ± 0.74 มีีค่า่ เฉลี่่ย�
ดััชนีีอนามััยช่่องปากอย่่างง่่าย 2.71 ± 0.70 โดยจำำ�นวนฟัันและ
ค่่าเฉลี่่�ยดััชนีีอนามััยช่่องปากอย่่างง่่ายของข้้างขวาและซ้้ายไม่่
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (ตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1 ค่่าทางสถิิติิแสดงจำำ�นวนฟัันที่่�เหลืืออยู่่�ในช่่องปากและค่่าดััชนีีอนามััยช่่องปากอย่่างง่่ายของข้้างขวาและข้้างซ้้าย
Table 1 Descriptive statistical data of number of remaining teeth and Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) at the right and left side
Data

1. Number of remaining
   teeth
2. Simplified Oral Hygiene
   Index (OHI-S)

Right side (n=8)
Mean ± SD

Left side (n=8)

(Min, Max) Median

p-value*

Mean ± SD

(Min, Max)

Median

(12, 14)

14

0.317

2.67

0.916

13.86 ± 0.83

(12, 15)

14

13.63 ± 0.74

2.73 ± 0.59

(2, 4)

2.67

2.71 ± 0.70 (1.66, 4.00)

* statistically significant difference at p-value (Wilcoxon Signed Rank Test) < 0.05

ปริิมาณประชากรของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศเบื้้อ� งต้้นก่อ่ น
การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย 30 นาทีีของห้้องทดลองที่่� 1 ซึ่ง�่ ใช้้ในการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
ด้้วยเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟที่่�
บริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์
และบริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์มีค่ี า่ เฉลี่่ย� 4.13 ± 1.56
3.63 ± 2.26 และ 2.88 ± 1.96 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนห้้องทดลองที่่� 2 ที่่�
ใช้้ในการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิด

			

พีีโซอิิเล็็กทริิกพบปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียที่่บ� ริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั
บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ และบริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือ
ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์มีีค่่าเฉลี่่�ย 2.63 ± 3.16 4.50 ± 3.02 และ 4.38
± 2.56 ตามลำำ�ดับั โดยพบว่่าทั้้�ง 3 ตำำ�แหน่่งภายในห้้องทดลองทั้้�ง 2
ห้้องมีีปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
(p= 0.156 p= 0.416 และ p= 0.167 ตามลำำ�ดัับ) (ตารางที่่� 2)
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ตารางที่่� 2 จำำ�นวนแบคทีีเรีีย (โคโลนีีฟอร์์มมิิงยููนิิต) ที่่�พบ ก่่อน ระหว่่าง และหลััง การขููดหิินน้ำำ�ล
� าย ที่่�ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ โดยใช้้เครื่่�องขููดหิินน้ำำ�ล
� าย 2 ชนิิด
Table 2 Number of bacteria (CFU) detected before, during, and after scaling using two scalers at different operative sites
Magnetostrictive scaler (n=8)

Piezoelectric scaler (n=8)

Operative
sites

Mean ± SD

(Min, Max)

Median

Mean ± SD

(Min, Max)

Median

30 minutes before
scaling

A
B
C

4.13 ± 1.56
3.63 ± 2.26
2.88 ± 1.96

(2, 7)
(1, 7)
(0, 5)

4.00
3.50
2.50

2.63 ± 3.16
4.50 ± 3.02
4.38 ± 2.56

(0, 10)
(1, 9)
(2, 8)

1.50
4.00
3.00

0.156
0.416
0.167

During scaling

A
B
C

124.13 ± 93.15
74.00 ± 70.03
62.63 ± 59.87

(19, 256)
(4, 191)
(7, 173)

99.50
65.00
39.00

38.25 ± 42.76
20.38 ± 16.01
27.88 ± 22.90

(11, 135)
(6, 49)
(2, 66)

20.00
15.00
26.00

0.012*
0.036*
0.036*

30 minutes  after
scaling

A
B
C

4.38 ± 2.56
4.25 ± 4.71
3.38 ± 2.20

(1, 9)
(0, 13)
(1, 7)

4.00
2.50
3.00

3.38 ± 5.18
2.75 ± 2.12
2.75 ± 2.19

(0, 16)
(0, 7)
(1, 7)

2.00
2.50
2.00

0.233
0.279
0.671

A
3.50 ± 2.93
(1, 10)
3.00
2.38 ± 1.77
B
3.25 ± 2.25
(1, 6)
3.00
2.13 ± 1.25
C
3.50 ± 2.56
(0, 7)
3.50
2.13 ± 1.96
* statistically significant difference at p-value (Wilcoxon Signed Rank Test) < 0.05
A: Patient’s chest area
B: Dentist’s cabinet
C: Dental assistant’s cabinet

(1, 6)
(1, 4)
(0, 6)

2.00
2.00
2.00

0.395
0.197
0.131

Time interval

60 minutes  after
scaling

แต่่พบว่่าปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีียในอากาศเพิ่่�มขึ้้�นขณะ
ขููดหิินน้ำำ��ลายด้้วยเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ  โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยที่่�บริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ และบริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือ
ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ 124.13 ± 93.15 74.00 ± 70.03 และ 62.63 ±
59.87 ตามลำำ�ดับั และในการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ชนิิดพีีโซอิิเล็็กทริิกมีีปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�บริิเวณ
หน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ และ
บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์มีค่ี า่ เฉลี่่ย� 38.25 ± 42.76,
20.38 ± 16.01 และ 27.88 ± 22.90 ตามลำำ�ดัับ แสดงให้้เห็็นว่่า
ขณะขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้ง� 2 ชนิิด
มีีปริิมาณของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศที่่�บริิเวณทั้้�ง 3 ตำำ�แหน่่งเพิ่่�มขึ้้น�
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติิ โดยการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟมีีปริิมาณของเชื้้�อแบคทีีเรีียเพิ่่�มขึ้้นที่่
� �บริิเวณหน้้าอกของ
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั เฉลี่่ย� 120.00 ± 91.59 บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์
เพิ่่ม� ขึ้้น 
� 70.37 ± 67.77 และบริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์
เพิ่่�มขึ้้น 
� 59.75 ± 57.91 (p= 0.012  p= 0.017 และ p= 0.012 ตาม
ลำำ�ดับั ) ส่่วนการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิกมีีปริิมาณ
ของเชื้้�อแบคทีีเรีียเพิ่่�มขึ้้�นบริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยเฉลี่่�ย
35.62 ± 39.60 บริิเวณถาดวางเครื่่�องมืือทัันตแพทย์์เพิ่่�มขึ้้�น 
15.88 ± 12.99 และบริิเวณถาดวางเครื่่�องมืือผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์

p-value*

เพิ่่�มขึ้้น 
� 23.50 ± 20.34  (p= 0.012 p= 0.012 และ p= 0.043
ตามลำำ�ดับั ) (ตารางที่่� 3) และพบว่่าค่่าเฉลี่่ย� ปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียใน
อากาศขณะขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายภายในห้้องทดลองที่่ใ� ช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟสููงกว่่าภายในห้้องห้้องทดลองที่่�ใช้้ชนิิดพีโี ซ
อิิเล็็กทริิกในทุุกตำำ�แหน่่งอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติคืิ อื ตำำ�แหน่่งหน้้าอก
ของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ และบริิเวณ
ถาดวางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ 85.88 ± 50.39 53.62 ± 54.02
และ 34.75 ± 36.97 ตามลำำ�ดับั (p= 0.012 p= 0.036 และ p= 0.036
ตามลำำ�ดัับ)
เมื่่อ� ทำำ�การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายเสร็็จสิ้้�นไปแล้้ว 30 นาทีี พบว่่า
ในห้้องทดลองทั้้�ง 2 ห้้องมีีปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียลดลงทั้้�ง 3 ตำำ�แหน่่ง
แต่่ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติริ ะหว่่างปริิมาณ
เชื้้อ� แบคทีีเรีียของทั้้�ง 2 ห้้องทดลอง ที่่�ตำำ�แหน่่งบริิเวณหน้้าอกของ
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั , บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ และบริิเวณถาด
วางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ (p= 0.233 p= 0.279 และ p= 0.671
ตามลำำ�ดัับ) และหลัังการขููดหิินน้ำำ��ลายไปแล้้ว 60 นาทีี ได้้ผลการ
ศึึกษาเช่่นเดีียวกัันนั่่นคื
� อื ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทาง
สถิิติขิ องปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียของทั้้ง� 2 ห้้องที่่ตำ� �ำ แหน่่งบริิเวณหน้้าอก
ของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั , บริิเวณถาดวางเครื่่อ� งมืือทัันตแพทย์์ และบริิเวณ
ถาดวางเครื่่อ� งมืือผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ (p= 0.395 p= 0.197 และ p= 0.131
ตามลำำ�ดับั ) และนอกจากนี้้ไ� ม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทาง
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สถิิติิของปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่� บริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
ในห้้องทดลองทั้้ง� 2 ห้้อง หลัังการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายเสร็็จสิ้้นร
� ะหว่่างระยะ
เวลา 30 นาทีี และ 60 นาทีี (p= 0.527 และ p= 0.786 ตามลำำ�ดับั )
(ตารางที่่� 3)
ผลการศึึกษายัังแสดงให้้เห็็นว่่าในห้้องทดลองที่่� 1 ที่่�ใช้้
เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ ที่่ตำ� �ำ แหน่่งบริิเวณหน้้าอก
ของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ซึ่่�งมีีระยะห่่างจากช่่องปากของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
ประมาณ 12 นิ้้�ว เป็็นบริิเวณที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีียใน
อากาศมากที่่�สุุดในขณะขููดหิินน้ำำ��ลาย (124.13 ± 93.15)
เช่่ตารางที
นเดีียวกัั
� 2 ที่่�ทใี่ตช้้าแหน่
ชนิิดพีงต่โี ซอิิ
ทริิกล พบว่่
าที่่ตำ� �ำ แหน่่ง
่ 3บค่ในห้้
าเฉลีอ่ยงทดลองที่่
จานวนโคโลนี
าง เๆล็็กในแต่
ะช่วงเวลา

บริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ก็็มีปี ริิมาณค่่าเฉลี่่ย� เชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศมากที่่สุ� ด 
ุ (38.25 ± 42.76) โดยที่่ตำ� �ำ แหน่่งเดีียวกัันนี้้� การใช้้
เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟพบปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศมากกว่่าเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายชนิิดพีีโซอิิเล็็กทริิก อย่่างมีี
นััยสำำ�คัญั ทางสถิิติิ (p= 0.012) (ตารางที่่� 2) และจากตารางที่่� 4 แสดง
ให้้เห็็นว่า่ ในห้้องทดลองที่่�ใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิด
แมกนีีโตสทริิกทีีฟที่่�ตำำ�แหน่่งบริิเวณหน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั  พบ
ปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีียขณะขููดหิินน้ำำ��ลายมากที่่�สุุดและมีี
1 ปริิมาณ
มากกว่่าตำำ�แหน่่งบริิเวณถาดวางเครื่่�องมืือผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ อย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p= 0.012)

Table 3 Mean ± SD of bacterial counts (CFUs) at different operative sites and different intervals.
ตารางที่่� 3 ค่่าเฉลี่่�ยจำำ�นวนโคโลนีีที่่�ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ในแต่่ละช่่วงเวลา
Table 3 Mean ± SD of bacterial counts (CFUs) at different operative sites and different intervals
30 minutes before
scaling

During scaling

30 minutes after
scaling

60 minutes after
scaling

(n=8)

(n=8)

(n=8)

(n=8)

Mean ± SD

Mean ± SD

Mean ± SD

Mean ± SD

A

4.13 ± 1.55

124.13 ± 93.15

4.38 ± 2.56

3.50 ± 2.93

B

3.63 ± 2.26

74.00 ± 70.03

4.25 ± 4.71

3.25 ± 2.25

C

2.88 ± 1.96

62.63 ± 59.87

3.38 ± 2.20

3.50 ± 2.56

A

2.63 ± 3.16

38.25 ± 42.76

3.38 ± 5.12

2.38 ± 1.77

B

4.50 ± 3.02

20.38 ± 16.01

2.75 ± 2.12

2.13 ± 1.25

C

4.38 ± 2.56

27.88 ± 22.90

2.75 ± 2.19

2.13 ± 1.96

Operative
sites

Magnetostrictive
scaler

Piezoelectric
scaler

statistically significant
at p-value
(Wilcoxon
SignedSigned
Rank Test)
0.05 < 0.05
* statistically
significantdifference
difference
at p-value
(Wilcoxon
Rank<Test)
A: Patient’s
Patient’schest
chestarea
area
B: Dentist’s
Dentist’scabinet
cabinet
C: Dental
Dentalassistant’s
assistant’scabinet
cabinet
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยจานวนโคโลนีในห้องทดลองที่ 1 ที่ตาแหน่งต่าง ๆ

ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ยจำำ�นวนโคโลนีีในห้้องทดลองที่่� 1 ที่่ตำ� ำ�แหน่่งต่่าง ๆ
Table44 Mean
Meanofofbacterial
bacterial
counts
(CFUs)
the experimental
roomatno.1
at the different
sites.
Table
counts
(CFUs)
in thein experimental
room no.1
the different
operativeoperative
sites

Room no.1 (n=8)
Time interval
During scaling

A

B

C

Median

(Min, Max)

Median

(Min, Max)

Median

(Min, Max)

99.50

(19, 256)

65.00

(4, 191)

39.00

(7, 173)

* statistically significant difference at p-value (Wilcoxon Signed Rank Test) < 0.05
* statistically significant difference at p-value (Wilcoxon Signed Rank Test) < 0.05
Patient’schest
chestarea
area
A:A:Patient’s
Dentist’scabinet
cabinet
B:B:Dentist’s
Dentalassistant’s
assistant’scabinet
cabinet
C:C:Dental

บทวิจารณ์
ปััจจุุบันมี
ั กี ารใช้้เครื่่อ� งมืือขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ใน
การขจััดหินน้ำ
ิ �ล
�ำ ายอย่่างแพร่่หลายทั้้ง� ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟและพีีโซ
อิิเล็็กทริิก หลายการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่า่ การใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ไม่่ว่า่ ชนิิดใด ล้้วนก่อ่ ให้้เกิิดละอองลอยซึ่่ง� ปนเปื้้อ� นด้้วย
เชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี หล
์ ายชนิิด จากผลการศึึกษานี้้�แสดงให้้เห็็นว่า่ ในขณะ
ขููดหิินน้ำ��ล
ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ��ล
ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้ง� 2 ชนิิด จะ
เกิิดปริิมาณของเชื้้อ� แบคทีีเรีียเพิ่่�มมากขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
(ตารางที่่� 3) และพบการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียจากการใช้้เครื่่อ� ง
ขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟมากกว่่าชนิิดพีโี ซ
อิิเล็็กทริิกอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติใิ นทุุกตำำ�แหน่่งที่่ห่� า่ งจากช่่องปาก
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยคืือ 12 นิ้้�ว และ 24 นิ้้�ว ทั้้�งข้้างขวาและข้้างซ้้ายของ
ตััวผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นไปได้้ว่่าทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของหััว
ขููดหิินน้ำำ��ลายชนิิดแมกนีีโตสทิิกทีีฟเป็็นการเคลื่่�อนหมุุนเป็็นวงรีี
จึึงก่่อให้้เกิิดการฟุ้้�งกระจายของเชื้้�อแบคทีีเรีียได้้สููงกว่่าหััวขููดหิิน
น้ำำ�ล
� ายชนิิดพีโี ซอิิเล็็กทริิกซึ่ง่� มีีลักั ษณะการเคลื่่อ� นในแนวหน้้า-หลััง
เป็็นเส้้นตรงที่่�มีกี ารเคลื่่อ� นที่่�แบบแกว่่งไปมาขนานกัับผิิวฟัน ทำ
ั �ำ ให้้
เป็็นการขููดหิินน้ำ�ล
ำ� ายที่่�นิ่่�มนวลกว่่า
นอกจากนี้้�มีกี ารศึึกษาถึึงระยะทางและระยะเวลาในการ
แพร่่กระจายและการปนเปื้้�อนของเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์จากบริิเวณที่่�ทำำ�

หััตถการ ดัังการศึึกษาของ Veena และคณะ23 ที่่�พบการปนเปื้้�อน
ของละอองลอยที่่�เกิิดจากการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ โดยพบการปนเปื้้อ� นมากที่่สุ� ดุ บริิเวณแขนด้้านขวาของ
ทัันตแพทย์์และแขนด้้านซ้้ายของผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ ภายในระยะทาง
12 นิ้้�วที่่ตำ� �ำ แหน่่ง 4 นาฬิิกา และยัังตรวจพบละอองลอยในอากาศนี้้ไ� ด้้
ในช่่วงเวลา 30 นาทีีหลัังการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายเสร็็จ แต่่ไม่่พบที่่ร� ะยะเวลา
60 นาทีี ซึ่่ง� ตรงกัับผลการศึึกษานี้้ที่่� แ� สดงให้้เห็็นว่า่ จากการใช้้เครื่่อ� ง
ขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟที่่ตำ� �ำ แหน่่งบริิเวณ
หน้้าอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ซึ่ง�่ มีีระยะห่่างจากช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั 12 นิ้้ว�
จะพบปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียมากกว่่าตำำ�แหน่่งถาดวางเครื่่อ� งมืือของ
ทัันตแพทย์์และผู้้�ช่ว่ ยทัันตแพทย์์ซึ่ง�่ มีีระยะห่่างจากช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วม
วิิจััยประมาณ 24 นิ้้�ว(ตารางที่่� 3) โดยยัังตรวจพบปริิมาณของเชื้้�อ
แบคทีีเรีียที่่�ระยะเวลาหลัังขููดหิินน้ำำ��ลาย 30 และ 60 นาทีี แต่่พบ
ในปริิมาณที่่�น้อ้ ยมากและไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
ระหว่่าง 2 ช่่วงเวลาหลัังการขููดหิินน้ำำ��ลายดัังกล่่าว 
การได้้รับั ละอองลอยและละอองกระเด็็นเหล่่านี้้มิ� ไิ ด้้มาจาก
เฉพาะเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์เท่่านั้้น 
� แต่่รวมถึึงเครื่่อ� งมืือ
และอุุปกรณ์์ทางทัันตกรรมอื่่น 
� ๆ ด้้วยที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดละอองลอยได้้มาก
ดัังนั้้น� เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี จ์ ากละออง
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ลอยเข้้าสู่่ร่� า่ งกายผ่่านทางระบบทางเดิินหายใจ ทัันตบุุคลากรควรสวม
อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันตนเอง เช่่น ผ้า้ ปิิดจมููก หมวก กระบัังป้้องกัันใบหน้้า
(face shield) เป็็นต้น 
้ และควรลดภาวะที่่เ� สี่่ย� งต่่อการได้้รับั เชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ์
ที่่�ปนเปื้้อ� นในอากาศจากละอองลอย ซึ่ง�่ มีีข้อ้ แนะนำำ�ที่่ส� ามารถทำำ�ได้้
2 ประการคืือ การใช้้อุปุ กรณ์์ช่ว่ ยลดการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ์
จากการทำำ�หัตั ถการทางทัันตกรรมก่่อนที่่�จะเกิิดเป็็นละอองลอยเช่่น
การใช้้น้ำ��ำ ยาบ้้วนปากคลอร์์เฮ็็กซิิดีน 
ี (chlorhexidine) บ้้วนปากก่่อน
การทำำ�หัตั ถการ และอีีกประการโดยการขจััดการปนเปื้้อ� นในอากาศ
ก่่อนที่่�จะฟุ้ง้� กระจายออกจากบริิเวณที่่�ทำ�หั
ำ ตั ถการ (operative site)
ซึ่ง�่ วิิธีกี ารที่่�กล่่าวถึึงบ่่อยที่่�สุดคื
ุ อื การใช้้เครื่่อ� งดููดน้ำำ�ล
� ายปริิมาตรสููง
(high volume evacuation: HVE) และหากปลายท่่อของเครื่่�อง
ดููดน้ำำ�ล
� ายปริิมาตรสููงมีีความกว้้าง 8 มิิลลิเิ มตรหรืือใหญ่่กว่่านี้้� จะสามารถ
ดููดเอาอากาศบริิเวณตำำ�แหน่่งที่่�ทำำ�หัตั ถการออกได้้ปริิมาณมากถึึง
100 ลููกบาศก์์ฟุุตต่่อนาทีี ซึ่่�งสามารถลดการปนเปื้้�อนในอากาศได้้
มากกว่่าร้้อยละ 903,15, 25-27 รวมทั้้�งยัังสามารถใช้้เครื่่อ� งกรองอากาศ
ชนิิดที่่�มีีแผ่่นกรองอากาศประสิิทธิิภาพสููง (High Efficiency Partticulate Air Filter: HEPA filter) และเครื่่อ� งฆ่่าเชื้้อ� ในอากาศด้้วย
รัังสีีอััลตราไวโอเลต (ultraviolet: UV)
ในการศึึกษานี้้�ได้้ตััดข้้อมููลการวััดปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ที่่�ปนเปื้้อ� นในอากาศโดยนัับจำำ�นวนโคโลนีีจากจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� ง
เชื้้อ� ของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั 2 คนออก เนื่่�องจากในการอบเพาะเลี้้ย� งเชื้้อ�
ได้้เกิิดเชื้้�อราขึ้้�นจำำ�นวนมากจนไม่่สามารถนัับจำำ�นวนโคโลนีีของ
เชื้้�อแบคทีีเรีียได้้ อาจเป็็นเพราะจานวุ้้�นอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อมีีความไว
ต่่อเชื้้อ� ในอากาศ และหากมีีความชื้้นที่่
� ม� ากอาจเกิิดการปนเปื้้อ� นของ
เชื้้อ� ราในอากาศได้้ ทำ�ำ ให้้เชื้้อ� ราที่่ขึ้� น�้ บนจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� รบกวน
การนัับจำำ�นวนโคโลนีีของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย และนอกจากนี้้ก� ารเก็็บตััวอย่่าง
ในอากาศของการศึึกษานี้้�ได้้ใช้้วิธีิ กี ารนัับจำำ�นวนโคโลนีีบนจานวุ้้�น
อาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ซึ่ง�่ วางไว้้ในตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ภายในห้้องทดลอง โดย
จะวััดปริิมาณเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�เกิิดขึ้้�นในจานวุ้้�นได้้เฉพาะจากเชื้้�อที่่�
ตกลงบนจานขนาดเส้้นผ่า่ นศููนย์์กลาง 90 มิิลลิเิ มตร ตามแรงโน้้มถ่่วง
เท่่านั้้น มิ
� ไิ ด้้เป็็นการเก็็บตััวอย่่างอากาศโดยใช้้เครื่่อ� งดููดอากาศเพาะเชื้้อ�
(active air samplers) ซึ่่�งจะเป็็นการเก็็บตััวอย่่างอากาศที่่�เกิิด
การปนเปื้้อ� นได้้ทันที
ั ี สามารถเก็็บตััวอย่่างได้้รวดเร็็วกว่่าและทราบ
ปริิมาตรที่่�แน่่นอน สามารถคำำ�นวณเป็็นจำ�นวน
ำ โคโลนีีต่อ่ ลููกบาศก์์เมตร
นำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานคุุณภาพอากาศได้้ แต่่ราคาแพง ต้้องใช้้
วััสดุุอุุปกรณ์์ประกอบเครื่่�องมืือที่่�ผ่่านการสอบเทีียบและทำำ�ให้้
ปราศจากเชื้้อ� และต้้องใช้้หลายเครื่่อ� งหากต้้องการตรวจสอบพร้้อม ๆ กััน
ส่่วนการวััดปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียจากจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� อาจถููกรบกวน
ได้้ง่า่ ยจากรููปร่่างและขนาดของอนุุภาคของวััสดุุในอากาศ การเคลื่่อ� นที่่�
ของมวลอากาศภายในห้้องที่่เ� ก็็บตััวอย่่างและการไม่่ทราบปริิมาตรที่่�

			

แน่่นอนของตััวอย่่างอากาศ แต่่ก็เ็ ป็็นวิธีิ ที่่ี ส� ามารถใช้้วัดั ปริิมาณเชื้้อ�
แบคทีีเรีียที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย ไม่่ต้้องใช้้อุุปกรณ์์พิิเศษ ราคาประหยััด และ
สามารถเก็็บข้้อมููลได้้หลายบริิเวณในคราวเดีียวกััน เหมาะกัับการ
ตรวจสอบปริิมาณเชื้้อ� ในอากาศที่่ต� กลงบนพื้้�นผิวที่่
ิ เ� ป็็นจุดุ เสี่่ย� งและ
ได้้ผลที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือ การศึึกษานี้้ไ� ด้้เลืือกใช้้จานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ผสม
เลืือดซึ่ง�่ สามารถเพาะเชื้้อ� แบคทีีเรีียได้้หลากหลาย  นัับจำำ�นวนโคโลนีี
ของเชื้้อ� ที่่�ขึ้น�้ บนจานวุ้้�นอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� และรายงานเป็็นจำ�นวน
ำ การ
สร้้างโคโลนีี  วิธีิ นี้้ี ส� ามารถบอกปริิมาณเชื้้อ� ที่่เ� พิ่่�มขึ้้นหรื
� อื ลดลงในช่่วง
เวลานั้้�นได้้ แต่่ไม่่สามารถแยกแยะได้้ว่า่ เชื้้อ� ที่่�พบบนนั้้�นเป็็นเชื้้อ� ก่่อ
โรคหรืือไม่่  นอกจากนี้้�เชื้้อ� ที่่�ต้อ้ งการอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ที่่�จำ�ำ เพาะ เช่่น 
เชื้้อ� ไมโคแบคทีีเรีียม ทููเบอคููโลซิิส เชื้้อ� ที่่�ไม่่ต้อ้ งการออกซิิเจนที่่�พบใน
ร่่องลึึกปริิทันต์
ั ์ และเชื้้อ� ไวรััสจะไม่่สามารถเพาะขึ้้นห
� ากทำำ�การเก็็บ
ตััวอย่่างด้้วยวิิธีกี ารนี้้� แต่่อย่่างไรก็็ตามวิิธีกี ารการศึึกษานี้้�สามารถดูู
แนวโน้้มของการแพร่่กระจายของเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ได้้
จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลของการศึึกษานี้้ มี� ค่ี า่ ของส่่วนเบี่่ย� งเบน
มาตรฐานที่่�สููงแสดงถึึงมีีการกระจายของข้้อมููลที่่�มาก อาจเนื่่�องจาก
ปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียในช่่องปากของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั แต่่ละรายมีีความ
แตกต่่างกััน ซึ่่ง� การศึึกษานี้้ไ� ด้้ออกแบบการทดลองในการควบคุุมปริิมาณ
เชื้้อ� แบคทีีเรีียโดยใช้้ค่า่ ดััชนีีอนามััยช่่องปากอย่่างง่่าย (Simplified
Oral Hygiene Index: OHI-S) ดัังนั้้น� ในการศึึกษาถััดไปอาจพิิจารณา
ควบคุุมปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียในช่่องปากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั ให้้ใกล้้เคีียงกััน
และเพิ่่�มจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างให้้มากขึ้้น�
อย่่างไรก็็ตามการศึึกษานี้้นั� บั เป็็นการศึึกษาแรก ๆ ในประเทศไทย
ที่่แ� สดงผลให้้เห็็นถึึงความแตกต่่างของการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศภายในละอองลอยที่่�เกิิดจากการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� ง
ขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟและพีีโซอิิเล็็กทริิก
ข้้อมููลนี้้�น่า่ จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ทัันตบุุคลากรในการเลืือกใช้้ชนิิดของ
เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ที่่เ� กิิดการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศที่่�น้้อยกว่่า และการบริิหารจััดการเวลาในการนััดผู้้�ป่่วย
รายต่่อไปที่่ม� ารัับการรัักษาทัันตกรรมซึ่ง�่ ต้้องทำำ�หัตั ถการได้้อย่่างเหมาะสม
หลัังการให้้การรัักษาโดยการขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายด้้วยเครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ โดยเฉพาะการทำำ�หัตั ถการในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคติิดเชื้้อ�
ระบบทางเดิินหายใจ เช่่น วััณโรค อาจพิิจารณานััดทำ�หั
ำ ตั ถการโดยให้้
เป็็นผู้้�ป่ว่ ยรายสุุดท้า้ ยของวััน และเป็็นการกระตุ้้�นเตืือนให้้ทันั ตบุุคลากร
ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการแพร่่กระจายของเชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ์
จากผู้้�ป่่วยคนหนึ่่�งไปสู่่�อีกี คนหนึ่่�ง ดัังนั้้น� ควรคำำ�นึึงถึึงการลดการแพร่่
กระจายของเชื้้อ� เช่่น การบ้้วนปากก่่อนทำำ�หัตั ถการด้้วยน้ำำ�� ยาบ้้วนปาก
คลอร์์เฮ็็กซิิดีีนความเข้้มข้้นร้้อยละ 0.1 ซึ่่�งนัับเป็็นสารระงัับเชื้้�อ
(antiseptic) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการลดจำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียใน
อากาศจากการทำำ�หััตถการได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ28,29 วิิธีีนี้้�
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สามารถทำำ�ได้้ง่า่ ยและสะดวก และ หรืือร่่วมกัับการใช้้เครื่่อ� งดููดน้ำำ�ล
� าย
ปริิมาตรสููงซึ่ง�่ สามารถลดการฟุ้ง้� กระจายของละอองลอยที่่�ปนเปื้้อ� น
ด้้วยเชื้้อ� แบคทีีเรีียได้้สููงเกืือบร้้อยละ 100 ดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนี้้� ก็็
จะทำำ�ให้้เกิิดความปลอดภััยทั้้�งต่่อทัันตบุุคลากรผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในห้้อง
ทัันตกรรมและผู้้�มารัับบริิการทัันตกรรม นอกจากนี้้ยั� งั มีีอีกี ประเด็็นหนึ่่ง�
ที่่น่� า่ สนใจสำำ�หรับั สถานการณ์์ในปััจจุุบันนี้้
ั นั่่� นคื
� อื   การระบาดของโรค
ติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสองพัันสิบิ เก้้า หรืือโรคโควิิดสิบิ เก้้า (Coronavirus
disease 2019: COVID-19) จากเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�กลุ่่�มอาการ
ทางเดิินหายใจเฉีียบพลัันรุนุ แรงสอง (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2: SARS-CoV-2) โดยพบมีีผู้้�ติดิ เชื้้อ� เพิ่่�ม
จำำ�นวนขึ้น�้ อย่่างรวดเร็็วไปทั่่�วโลก ซึ่ง�่ เชื้้อ� ไวรััสดัังกล่่าวสามารถพบได้้
เป็็นจำำ�นวนมากจากสารคััดหลั่่�งบริิเวณคอหอยหลัังโพรงจมููก
(nasopharynx) และน้ำำ�ล
� ายของผู้้�ติิดเชื้้�อ30 รููปแบบหลัักของการ
แพร่่กระจายของโรคคืือ ผ่่านละอองสารคััดหลั่่ง� ของระบบทางเดิินหายใจ
จากบุุคคลที่่�ติดิ เชื้้อ� ซึ่่ง� ไอ จามหรืือจากการหายใจออก  ดัังนั้้�นบุคุ ลากร
ทางทัันตกรรมจึึงมีีความเสี่่�ยงสููงในการได้้รัับเชื้้�อดัังกล่่าวผ่่านทาง
น้ำำ�ล
� าย เลืือด ละอองลอยหรืือละอองกระเด็็นจากผู้้�ป่่วยที่่มี� กี ารติิดเชื้้อ�
ระหว่่างการทำำ�หัตั ถการ และสามารถเป็็นพาหะในการแพร่่กระจาย
เชื้้อ� ในคลิินิกิ ทัันตกรรมได้้30,31 การศึึกษานี้้น่� า่ จะเป็็นประโยชน์์ในด้้าน
การป้้องกัันการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ� ซึ่่ง� มากัับละอองลอยและละออง
กระเด็็นจากช่่องปากผู้้�ป่ว่ ย สิ่่ง� ที่่ค� วรคำำ�นึึงถึึงคืือ ระยะทางในการฟุ้ง้� กระจาย
และช่่วงเวลาที่่�เชื้้อ� ยัังคงเหลืืออยู่่�หลัังทำำ�หัตั ถการ และการศึึกษานี้้�
อาจใช้้เป็็นแนวทางในการศึึกษาวิิจัยั ต่่อไปในอนาคตเกี่่ย� วกัับเชื้้อ� ไวรััส
ที่่แ� พร่่กระจายผ่่านทางละอองลอยและละอองกระเด็็น ซึ่่ง� เกิิดขึ้น�้ จาก
การทำำ�หัตั ถการทางทัันตกรรม เพื่่อ� เป็็นการรัับมืือต่่อเชื้้อ� ไวรััสดัังกล่่าว

บทสรุป
ผลการศึึกษานี้้ส� อดคล้้องกัับผลการศึึกษาอื่่น 
� ๆ ที่่�ผ่า่ นมา
สนัับสนุุนว่า่ การใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ ายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้ง� ชนิิดแมกนีี
โตสทริิกทีีฟและพีีโซอิิเล็็กทริิกก่่อให้้เกิิดการปนเปื้้อ� นของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติิ โดยเฉพาะชนิิดแมกนีีโตสทริิกทีีฟ
ซึ่ง�่ ตรวจพบปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียที่่�ปนเปื้้อ� นในอากาศสููงกว่่าอย่่าง
มีีนัยั สำำ�คัญั ในบริิเวณทั้้�ง 3 ตำำ�แหน่่งภายในห้้องที่่ทำ� �ำ การขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
และมีีการปนเปื้้�อนของเชื้้�อแบคทีีเรีียลดลงหลัังการขููดหิินน้ำำ��ลาย
เสร็็จสิ้้น� ใน 30 นาทีีแรกอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั จากการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
อััลตราโซนิิกส์์ทั้้�ง 2 ชนิิด แต่่ไม่่พบความแตกต่่างของปริิมาณเชื้้�อ
แบคทีีเรีียระหว่่างช่่วงเวลา 30 นาทีี และ 60 นาทีี หลัังขููดหิินน้ำ�ล
�ำ าย
ด้้วยเครื่่�องขููดหิินน้ำำ��ลายอััลตราโซนิิกส์์ทั้้�ง 2 ชนิิด
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Abstract

The aim of this study was to report an inter-observer agreement in proximal caries detection from digital
bitewing radiographs viewed and evaluated on a smartphone display. A total of 200 proximal surfaces from digital
bitewing radiographs stored in the Picture Archiving and Communication System (PACS) of Chulalongkorn University
dental hospital were selected. Images of selected radiographs were exported in JPEG format and transferred to an
iPhone 8 plus. Each proximal surface was viewed and evaluated by seven observers in a dimly lit room (ambient
light intensity < 100 lux). The ratings were on a 5-point-scale. Weighted kappa test was used to determine agreement
among observers. Inter-observer agreement among observers ranged from moderate to almost perfect (0.47 - 0.82).
Images of digital bitewing radiographs viewed on a smartphone provided an acceptable result in terms of consistency
between dentists and may be considered one of the methods used for proximal caries detection.
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Introduction

Digital radiography is gradually becoming common
in today’s dental practice. The advantages, compared to
conventional techniques, include easier processing, saving
time, cost reduction in the long term and environmental
friendliness. Moreover, the images can be stored for a very
long time without quality changes.
One of the most important parts in a digital radiographic system is the display. As a final device that shows

resultant images, an underqualified display can compromise
the image quality and lead to misinterpretation and
misdiagnosis. Also, well-calibrated monitors reduce eye
strain and fatigue.1 Medical-grade displays are invented
as assisting tools in medical radiography assessment.
These monitors can be adjusted to comply with a certain
protocol, called the Digital Imaging and Communication
in Medicine (DICOM) Part 14 Greyscale Standard Display
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Function standard (GSDF).2 This named guideline is
developed by experts in the American Association of
Physicists in Medicine (AAPM) and the National Electrical
Manufacturers Association (NEMA). However, this type of
display is very expensive and may not be affordable in
community hospitals or small clinical settings. Therefore,
cheaper off-the-shelf PC monitors are alternatively used.
Tablet devices and smartphones are also selected,
especially in case consulting, as they are portable, easy-touse and more budget friendly.
A smartphone is a portable device that can
perform many of the functions of a computer, and usually
has a touchscreen interface, internet access, and an
operating system capable of running downloaded applications. Nowadays, smartphone usage is near-universal.
Many health-care providers use their smartphones to
transmit patient-related information, including viewing
and evaluating radiographs to come up with a proper
treatment plan.3
Usually, proximal caries, especially incipient
ones, are barely visible in visual examination. There are
numerous tools invented for proximal caries detection.
One of the widely accepted methods is using bitewing
radiographs which reveal 88 % more proximal carious
lesions when compared with visual inspection alone.4
Bitewing radiographs are the essential diagnostic
tool in proximal caries diagnosis, especially for non-cavitated
lesions. Commonly, radiolucency cannot be detected
in a radiograph unless there are more than 30 – 40 % of
demineralization in the affected areas.5 As the true depths
of proximal caries are always greater than those observed,
it is recommended that this type of lesion be found as
early as possible.6 Still, this can be challenging because of
indistinct radiolucency in incipient caries. Consequently,
monitors with adequate quality should be used to show
such precise details. The effectiveness among displays
available in today’s market, especially smartphones’
displays, is not yet thoroughly studied and the results
remain controversial.7-13

			

The aim of this study was to report an interobserver agreement in proximal caries detection from
digital bitewing radiographs viewed and evaluated on
a smartphone display.

Materials and Methods

A total of 200 proximal surfaces from digital bitewing
radiographs which were stored in the Picture Archiving and
Communication System (PACS) of Chulalongkorn University
dental hospital were selected. The number of sampled
surfaces was mentioned in previous studies.11,12 Proximal
surfaces, starting from mesial surfaces of first premolars to
mesial surfaces of third molars (if present) of each quadrant,
were observed. Inclusion and exclusion criteria were as follows;
Inclusion criteria
- Acceptable quality: No overexposure or underexposure,
no cone cutting and artifacts
- No overlapping between each proximal surface
Exclusion criteria
- Surfaces with proximal restorations, edentulous areas,
retained roots, fixed prostheses or orthodontic appliances
Images of selected radiographs (Fig. 1) were
exported in JPEG format and transferred to an iPhone 8
plus (Apple, Cupertino, CA, USA). The model has a color
LCD monitor with IPS technology, 5.5” in display size and
resolution of 1920 x 1080 pixels.

Figure 1 An examples of the selected radiographs, only non-overlapping
surfaces without any artifacts and filling material on proximal
surfaces were evaluated
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Table 1 Strength of agreement according to kappa value by Landis
and Koch14

Each proximal surface was viewed and evaluated
by seven observers in a dimly lit room (ambient light
intensity < 100 lux). The observers consisted of three oral
and maxillofacial radiologists, two dentists specialized
in operative dentistry and two general practitioners with
at least five years of experience. The number of observers
was determined in accordance to previous studies.11,12 All
observers were calibrated and introduced to the device.
After that, each observer was assigned to evaluate the
images independently using the “Photos” application.
Brightness, contrast and magnification could be subjectively
adjusted. Each proximal surface of selected tooth was
rated by a 5-point-scale (1 = caries definitely absent, 2 =
caries probably absent, 3 = unsure if caries absent or present,
4 = caries probably present and 5 = caries definitely present).
Statistical analysis was performed in SPSS
Software version 22. A weighted kappa test was used to
determine agreement among observers. The strength of
agreements were determined in accordance to Landis
and Koch’s guidelines14 (Table 1). The significance level
was set at 0.05.

Kappa value

Strength of agreement

       <0.00

Poor

       0.00-0.20

Slight

       0.21-0.40

Fair

       0.41-0.60

Moderate

       0.61-0.80

Substantial

       0.81-1.00

Almost perfect

Results
Inter-observer agreement among seven observers
ranged from “moderate” to “almost perfect”, with the
minimum value of 0.47 and maximum value of 0.82.
Strength of agreements were mostly at the “substantial”
level. The weighted kappa values with standard errors,
95% confidence interval as well as p-value between
each pair of observers are shown in Table 2.

Table 2 Weighted kappa values (± standard error) and 95% confidence interval for inter-observer agreement
Observers

2

3

4

5

6

7

1

0.583 (±0.041)
(0.502 - 0.664)

0.531 (±0.045)
(0.442 - 0.62)
0.782 (±0.038)
(0.706 - 0.857)

0.58 (±0.042)
(0.498 - 0.662)
0.787 (±0.035)
(0.718 - 0.856)
0.746 (±0.038)
(0.672 - 0.82)

0.503 (±0.045)
(0.416 - 0.591)
0.73 (±0.043)
(0.646 - 0.814)
0.651 (±0.046)
(0.560 - 0.741)
0.73 (±0.041)
(0.651 - 0.81)

0.543 (±0.044)
(0.457 - 0.628)
0.737 (±0.045)
(0.648 - 0.826)
0.632 (±0.05)
(0.534 - 0.73)
0.731 (±0.041)
(0.651 - 0.812)
0.611 (±0.051)
(0.511 - 0.711)

0.47 (±0.048)
(0.376 - 0.564)
0.682 (±0.053)
(0.579 - 0.785)
0.606 (±0.054)
(0.501 - 0.711)
0.67 (±0.049)
(0.574 - 0.767)
0.82 (±0.037)
(0.748 - 0.893)
0.613 (±0.055)
(0.505 - 0.721)

2
3
4
5
6

p-value < 0.001 for all kappa volues5

Discussion

In our study, seven observers participating in
our study and viewing selected bitewing radiographs on
the same smartphone display showed “moderate” to

“almost perfect” agreement on proximal caries detection.
Most of the calculated values were at a “substantial” level.
The result is similar to a previous study that reported inter-
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observer agreements among three dentists evaluating
conventional radiographs15, slightly lower than a study16
using printed bitewing and digital images viewed on a
monitor but higher than another study17 which also used

radiographs obtained from a digital system. The comparison
of the kappa values and devices used to display the images
are shown in Table 3.

Table 3 Kappa values from previous studies, according to inter-observer agreements in evaluations of proximal caries
Study
     This study
     Abuzenada17
     Adibi et al.16
     Countryman et al.7

     Kamburoglu et al.15

System

Kappa value

Digital (smartphone display)
Digital (monitor)
Digital (printed film)
Digital (monitor)
Digital (1st medical-grade display)
Digital (2nd medical-grade display)
Digital (1st tablet display)
Digital (2nd tablet display)
Digital (common display)
Conventional

0.47 - 0.82
0.44 - 0.47
0.778
0.847
0.331 - 0.797
0.333 - 0.811
0.239 - 0.785
0.300 - 0.858
0.383 - 0.780
0.717 - 0.780

However, agreement among observers in proximal
caries can be affected by numerous factors. Dental caries
penetrated into dentine can be more detectable than
caries that are confined only in enamel. One study7 that
found a considerably wide range of inter-observer agreement
(0.239 - 0.858) consisted of sampled extracted teeth with
artificial incipient caries and recurrent caries-like lesions.
While other studies15-17 that showed higher kappa values
included samples with various depths of caries.
The number and specialty of observers may also
contribute to radiographic interpretation. Fewer observers
from the same department tend to have substantial
agreement.15,16 Meanwhile, dentists from different fields
of expertise can show more discrepancy in that regard.17
Participating observers should be skilled in radiographic
caries detection. As there were studies that included
oral and maxillofacial radiologists, oral and maxillofacial
radiology residents6,7,12, operative dentists6 as well as general
practitioners with considerable amount of working experience11,12. Seven observers specialized in those three
different fields of dentistry were selected in this study
and the agreement level ranged from “moderate” to
“almost perfect”.

			

Regarding the effect of visual acuity on radiographic interpretation, there were still limited studies
addressing this issue.20 A questionnaire-based survey
performed in a dental school in New Zealand showed
that 92 % of the teachers considered their eyesight
satisfactory and sufficient for their dental practice.18 As
for the seven observers participating in our study, they have
either normal eyesight or apply corrective lens that help
restore their vision to normal range.
When compared between male and female
dentists, no gender-specific differences in proximal caries
detection were discovered. Whereas age, which can be
related to the amount of experience, plays a more important
role. The same study found that examiners with experience
had almost four times greater chance of a correct assessment
than examiners with less experience.19
Considering the growing usage of a digital radiographic system, choosing the proper displays for image
evaluation is imperative to ensure accurate diagnosis
which will lead to the appropriate management for each
detected lesion. Countryman et al.7 compared the performance of five different displays (one common monitor,
two medical-grade monitors and two tablet displays) in
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the detection of artificial incipient and recurrent caries-like
lesions. The result showed no significant differences among
the three types of display monitors. However, the autocalibrating medical-grade monitors performed better
when incipient and recurrent lesions were compared.
In addition, Araki et al.8 investigated the effect of display
monitor devices on digital radiographic caries diagnosis
by comparing one common monitor, one medical-grade
monitor and one tablet display. The result showed the
tablet display had lower diagnostic accuracy than the
common monitor and the medical-grade monitor especially
for superficial caries, but there was no significant differences
between the common monitor and the medical-grade
monitor on diagnostic accuracy of superficial caries.
According to Landis and Koch’s guideline14, a
“substantial” agreement is quite a high-level degree.
The calculated weighted kappa values from this study
were also comparable to previous literatures7,15,16,17,
which evaluated both conventional and digital bitewing
radiographs via various methods. These results may
encourage using a smartphone display as an optional
but still acceptable method in detection of proximal
caries. However, further studies with in vitro setting to reach
gold standard in confirmation of carious lesions and other
statistics (e.g. sensitivity, specificity, receiver operating
characteristic curve (ROC curve)) are required to confirm
the accuracy of this method.
In addition, since this study was performed
on only one type of display, more monitor types and
possibly related factors should also be included to
facilitate comparison and determine the significance of
each factor in respect of digital radiograph evaluation
and diagnosis.

Conclusion
Images of digital bitewing radiographs viewed on
a smartphone provided an acceptable result in terms of
consistency between dentists and may be considered
one of the methods used for proximal caries detection.
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การคืืนแร่่ธาตุุในรอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟัันหลัังทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่�ผลิิตในประเทศไทย
และต่่างประเทศ: การวิิจััยในห้้องปฏิิบััติิการ
In-vitro Remineralization of Dentine Carious Lesions after Application of
Silver Diamine Fluoride (Thai Product) Compared with Commercial Brand
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บทคัดย่อ
งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการคืืนแร่่ธาตุุในรอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟัันของฟัันน้ำำ��นมภายหลัังการทาซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ (SDF) ที่่�ผลิิตในประเทศไทยกัับซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่�ผลิิตในต่่างประเทศ ศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั ิการโดยใช้้ชิ้้�นฟััน
ตััวอย่่างจากฟัันกรามน้ำำ�น
� มที่่�มีรี อยผุุธรรมชาติิชั้้น� เนื้้อ� ฟัันจำ�นวน 
ำ
30 ชิ้้น 
� วััดความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเริ่่ม� ต้้นด้ว้ ยเครื่่อ� งถ่่ายภาพรัังสีีคอมพิิวเตอร์์
ระดัับไมโครเมตร  (micro-CT) คำำ�นวณความลึึกรอยผุุและความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ยก่่อนการทดลอง แบ่่งชิ้้�นฟัันเป็็น  3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ
10 ชิ้้�น  กลุ่่�มที่่� 1 ทา SDF ที่่�ผลิิตในประเทศไทย กลุ่่�มที่่� 2 ทา SDF ที่่�ผลิิตในต่่างประเทศ (Saforide®: Toyo Seiyaku Kesei, Japan)
และกลุ่่�มที่่� 3 ทาน้ำำ��ปราศจากไอออน (กลุ่่�มควบคุุม) นำำ�ไปผ่่านกระบวนการสลัับกรด-ด่่างโดยใช้้เชื้้�อแบคทีีเรีียแล้้วนำำ�มาวััดความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุด้้วยเครื่่�อง micro-CT คำำ�นวณความลึึกรอยผุุ ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ย ร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงความลึึกรอยผุุ และร้้อยละ
การเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุหลัังการทดลอง ชิ้้�นฟัันตััวอย่่างทั้้�ง 3 กลุ่่�มมีีร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ย
38.9 ± 18.1, 60.2 ± 30.6 และ 4.5 ± 7.6 ตามลำำ�ดัับ ผลการทดลองพบว่่ากลุ่่�มที่่�ทา SDF ที่่�ผลิิตในประเทศไทยและ Saforide® มีีร้้อยละ
การเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ยไม่่แตกต่่างกััน  แต่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.001)
และความลึึกรอยผุุหลัังการทดลองทั้้�ง 3 กลุ่่�มไม่่เปลี่่ย� นแปลง (p>0.05) สรุุปได้้ว่า่ SDF ที่่�ผลิิตในประเทศไทยและ Saforide® มีีประสิิทธิภิ าพ
การคืืนแร่่ธาตุุในรอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟัันของฟัันน้ำำ��นมใกล้้เคีียงกััน
คำำ�สำำ�คััญ: การคืืนแร่่ธาตุุ, ความลึึกรอยผุุ, ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุ, ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์, รอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟััน
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Abstract

The aim of this in vitro study was to compare the remineralization efficacy between dentine carious lesions
in primary teeth after an application of a silver diamine fluoride Thai product or a commercial SDF. The samples
comprised 30 primary molar blocks with natural dentine carious lesions. The baseline mineral density (MD) was
determined using a micro-computed tomography (micro-CT) that was used to calculated lesion depth (LD) and mean
mineral density (mean MD). The samples were randomized into three groups: SDF (Thai product), commercial SDF
(Saforide®: Toyo Seiyaku Kesei, Japan) and deionized water (control group), respectively. After undergoing a bacterial
pH-cycling challenge, the samples were re-evaluated for MD and the LD, mean MD, %LD change and %MD change
was calculated. The results demonstrated that the mean %MD change of the three groups were 38.9 ± 18.1, 60.2
± 30.6 and 4.5 ± 7.6 respectively. The mean %MD change in the SDF (Thai product) and Saforide® groups were
comparable but significantly different higher that the control (p<0.001). The LD at baseline and post-test of each
group did not significantly change (p>0.05). In conclusion, SDF (Thai product) and Saforide® have a similar efficacy
in remineralizing dentine carious lesions in primary teeth
Keyword: Remineralization, Lesion Depth, Mineral Density, Silver Diamine Fluoride, Dentine Carious Lesion
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บทนำ�
จากผลสำำ�รวจสภาวะทัันตสุุขภาพแห่่งชาติิครั้้ง� ที่่� 8 (พ.ศ.2560)
พบว่่าเด็็กอายุุ 3 ปีีมีคี วามชุุกของโรคฟัันผุรุ้ อ้ ยละ 52.9 มีีค่า่ เฉลี่่ย� ฟัันผุุ
ถอน อุุด 2.8 ซี่่ต่� อ่ คน และเด็็กอายุุ 5 ปีีมีคี วามชุุกของโรคฟัันผุรุ้ อ้ ยละ 75.6
มีีค่า่ เฉลี่่ย� ฟัันผุุ ถอน อุุด 4.5 ซี่่ต่� อ่ คน1 เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับผลสำำ�รวจ
สภาวะทัันตสุุขภาพแห่่งชาติิครั้้ง� ที่่� 7 (พ.ศ.2555) พบว่่าในเด็็กอายุุ 3 ปีี
และ 5 ปีี มีคี วามชุุกการเกิิดโรคฟัันผุลดล
ุ งเล็็กน้้อย และมีีค่า่ เฉลี่่ย� ฟัันผุุ
ถอน อุุดไม่่เปลี่่ย� นแปลงนััก1,2 แสดงให้้เห็็นว่า่ โรคฟัันผุยัุ งั คงเป็็นปัญั หา
สำำ�คััญของเด็็กไทย
เมื่่อ� เด็็กมีีโรคฟัันผุแุ ละไม่่ได้้รับั การรัักษาจะเกิิดผลกระทบ
คืือ มีีอาการปวด ติิดเชื้้อ� และนอนไม่่หลัับซึ่ง�่ ส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิติ ของ
เด็็กทั้้�งในด้้านการรัับประทานอาหารและการนอนหลัับ3 ในเด็็กที่่�มีี
ฟัันผุลุุ กุ ลามพบว่่ามีีผลกระทบต่่อการเจริิญเติิบโตโดยมีีน้ำ�หนั
�ำ กั และ

ส่่วนสููงน้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ4ิ เด็็กบางส่่วน
ที่่�มีีปััญหาสิิทธิ์์�ในการรัักษาหรืือการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรม
ทำำ�ให้้ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรคและการรัักษาที่่�ล่่าช้้า นอกจากนั้้�นยััง
พบว่่าเด็็กที่่�มีีฟัันผุุในชุุดฟัันน้ำำ��นมมีีความสััมพัันธ์์กัับการเกิิดฟัันผุุ
บริิเวณหลุุมร่่องฟัันในฟัันแท้้ด้้วย5
ในอดีีตการจััดการโรคฟัันผุจุ ะกำำ�จัดั เนื้้อ� เยื่่อ� ส่่วนที่่มี� รี อยโรค
ออกทั้้�งหมดและแทนที่่�ด้้วยวััสดุุบููรณะ แต่่ในปััจจุุบัันได้้มุ่่�งเน้้นไป
ที่่ก� ารหยุุดยั้้ง� และควบคุุมรอยผุุรวมถึึงการบููรณะที่่ใ� ช้้วิธีิ กี ารรุุกรานน้้อย
(minimal invasive restorative treatment) โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
ควบคุุมกระบวนการเกิิดฟันผุ
ั  รัุ กั ษาเนื้้�อฟัันไว้้ หลีกี เลี่่ย� งการเริ่่ม� ต้้น
วงจรการบููรณะฟัันและรัักษาฟัันไว้้ให้้นานที่่�สุดุ 6 จากแนวคิิดดังั กล่่าว
จึึงมีีการศึึกษาถึึงวิิธีกี ารจััดการเพื่่�อหยุุดยั้้ง� รอยผุุอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
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ค่่าใช้้จ่า่ ยน้้อย ทำำ�ได้้ง่า่ ย ไม่่ต้อ้ งใช้้วิธีิ กี ารหรืือวััสดุุอุปุ กรณ์์ที่่ซั� บั ซ้้อน
เพื่่�อนำำ�มาใช้้จัดั การรอยโรคฟัันผุใุ นเด็็กกลุ่่�มที่่มี� คี วามเสี่่ย� งต่่อการเกิิด
ฟัันผุุสููงและมีีข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงบริิการทางทัันตกรรม
ประเทศญี่่�ปุ่่�นได้้นำำ�ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มาใช้้ทาง
ทัันตกรรมตั้้ง� แต่่ปีี ค.ศ.19697 ต่่อมาในปีี ค.ศ.2014 จึึงได้้รับั การรัับรอง
จากองค์์การอาหารและยาแห่่งสหรััฐอเมริิกาโดยขึ้้�นทะเบีียนเป็็น
เครื่่อ� งมืือแพทย์์8 นอกจากซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์จะใช้้เพื่่�อหยุุดยั้้ง�
รอยโรคฟัันผุใุ นฟัันน้ำ�น
�ำ ม7 แล้้วยังั มีีประสิิทธิภิ าพในการควบคุุมและ
หยุุดยั้้�งโรคฟัันผุุในฟัันแท้้ของผู้้�ป่่วยวััยรุ่่�น9รวมทั้้�งป้้องกัันการเกิิด
รอยผุุบริิเวณรากฟัันในผู้้�ใหญ่่ด้้วย10
ในปััจจุุบัันมีีซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์หลากหลายยี่่�ห้้อ
และความเข้้มข้้นวางจำำ�หน่า่ ยในท้้องตลาด จากการศึึกษาพบว่่าสาร
ละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 38 มีีประสิิทธิภิ าพ
ในการหยุุดยั้้ง� รอยผุุได้้ดีที่่ี สุ� ดุ 11 ในประเทศไทย องค์์การอาหารและ
ยาได้้อนุุญาตให้้นำ�ำ เข้้าเฉพาะกิิจสำำ�หรับั งานในด้้านทัันตสาธารณสุุข
เป็็นครั้้�งคราวเท่่านั้้�น หากสามารถผลิิตซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ในประเทศไทยที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพเทีียบเคีียงกัับสารที่่�ผลิิตในต่่างประเทศได้้
ก็็จะมีีสารที่่�ราคาย่่อมเยา เหมาะแก่่การนำำ�ไปใช้้ในชุุมชนที่่�การเข้้าถึึง
บริิการทางทัันตกรรมยัังจำำ�กัด 
ั งานวิิจัยั นี้้จึึ� งมีีวัตุั ถุุ ปุ ระสงค์์เพื่่�อทดสอบ
ประสิิทธิภิ าพของสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตขึ้้น� ใน
ประเทศไทยเปรีียบเทีียบกัับสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ที่่�ผลิิตในต่่างประเทศในการคืืนแร่่ธาตุุรอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟััน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้ผ่� า่ นการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์
จากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมในมนุุษย์์ เลขที่่� HREC-DCU
2018-020 และผ่่านการประเมิินความปลอดภััยทางชีีวภาพ จากคณะ
กรรมการควบคุุมความปลอดภััยทางชีีวภาพ เลขที่่� DENT CU-IBC
006/2018 คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
1. การเตรีียมสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์และการเตรีียม
ชิ้้�นฟัันตััวอย่่าง
การศึึกษาในครั้้�งนี้้� เตรีียมสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์โดยอ้้างอิิงจากสิิทธิิบััตรของ Yamaka และ Yokomizo
ในปีี ค.ศ.197112 เลขที่่� 3567823 โดยใช้้วิิธีีการผสมส่่วนผงคืือ
แอมโมเนีียมฟลููออไรด์์และซิิลเวอร์์ออกไซด์์ในน้ำำ�� กลั่่น 
� จากนั้้�นปรัับ
ความเป็็นกรด-ด่่าง (pH) โดยใช้้แอมโมเนีีย ให้้สารละลายมีี pH
ระหว่่าง 8-1013,14  ก่่อนการทดลองนำำ�สารละลายที่่�เตรีียมได้้มาวััด
ความเข้้มข้้นของซิิลเวอร์์ไอออน ฟลููออไรด์์ไอออนและ pH เปรีียบเทีียบ
กัับสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 38 ที่่�มีี
จำำ�หน่า่ ยในท้้องตลาด (Saforide®: Toyo Seiyaku Kesei, Japan)

พบว่่าสารละลายที่่�เตรีียมได้้มีีความเข้้มข้้นของซิิลเวอร์์ไอออน 
115,366.7 ± 378.6 ส่่วนในล้้านส่่วน  (ppm) ฟลููออไรด์์ไอออน 
61,600.0 ± 1,008.8 ppm และ pH 9.0 ส่่วน  Saforide®
มีีความเข้้มข้้นของซิิลเวอร์์ไอออน  189,766.7 ± 493.3 ppm
ฟลููออไรด์์ไอออน 63,240.0 ± 1,367.2 ppm และ pH 9.5 ตามลำำ�ดับั
การศึึกษาในครั้้ง� นี้้ใ� ช้้ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างจำำ�นวน 30 ชิ้้น ตั
� ดั จาก
ฟัันกรามน้ำำ�น
� มของมนุุษย์์จำ�นวน 
ำ
30 ซี่่�ที่่ไ� ด้้รับั การถอนด้้วยเหตุุผล
ทางทัันตกรรม เนื่่�องจากการศึึกษานี้้�เป็็นการทดสอบประสิิทธิภิ าพ
ของซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตในประเทศไทยซึ่่ง� ยัังไม่่มีกี าร
ศึึกษามาก่่อน จึึงคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยอ้้างอิิงจากงานวิิจัยั
ในห้้องปฏิิบััติิการของ Mei และคณะ15 Zhi และคณะ16 และ
จากการศึึกษานำำ�ร่่อง (pilot study) ซึ่�ง่ ใช้้ชิ้้�นฟัันตััวอย่่างจำำ�นวน 
3 ชิ้้�นต่อ่ กลุ่่�ม ผลการศึึกษานำำ�ร่่องพบว่่าชิ้้นฟั
� นตั
ั ัวอย่่างที่่�ได้้รับั การ
ทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตในประเทศไทยและกลุ่่�มควบคุุม
(ทาด้้วยน้ำำ�� ปราศจากไอออนปราศจากเชื้้อ� ) มีีร้อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลง
ความลึึกรอยผุุเฉลี่่�ย (Mean %LD change) -30.2 ± 19.9 และ
-11.9 ± 4.1 ตามลำำ�ดัับ กำำ�หนดค่่าความคลาดเคลื่่�อนที่่�ไม่่ยอมรัับ
สมมติิฐานเป็็นจริิง (Type I error, α) เท่่ากัับ 0.05 และกำำ�หนดค่า่
ความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ยอมรัับสมมติิฐานที่่�ไม่่เป็็นจริิง (Type II error, β)
เท่่ากัับ 0.2 ได้้จำ�นวนตั
ำ
ัวอย่่างกลุ่่�มละ 10 ชิ้้�น ทั้้ง� นี้้�เมื่่อ� นำำ�ค่า่ ร้้อยละ
การเปลี่่ย� นแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� (Mean %MD change)
จากการศึึกษานำำ�ร่่องมาใช้้ในการคำำ�นวณ พบว่่าได้้จำ�นวน
ำ กลุ่่�มตััวอย่่าง
น้้อยกว่่ากลุ่่�มละ 10 ชิ้้�น
หลัักเกณฑ์์การคััดเข้้า:       ชิ้้�นส่วน
่ ของฟัันกรามน้ำำ�น
� มซี่่ที่่� � 1 และ 2 ของ
ขากรรไกรบนและล่่างในบริิเวณที่่�มีรี อยผุุตามธรรมชาติิในชั้้�นเนื้้อ� ฟััน
ในระยะชั้้�นนอก 1/3 ถึึงระยะกลาง 1/3 ของความหนาชั้้�นเนื้้�อฟััน
หลัักเกณฑ์์การคััดออก: รอยโรคฟัันผุุซึ่่�งหยุุดลุุกลามแล้้ว, มีีรอยผุุ
จำำ�กััดอยู่่�ในชั้้�นเคลืือบฟััน, ส่่วนที่่�มีีรอยผุุทะลุุโพรงประสาทฟััน,
มีีรอยร้้าว, มีีวัสั ดุุบููรณะ, มีีความผิิดปกติิของการสร้้างฟัันและฟัันที่่มี� ี
ขนาดเล็็ก ไม่่สามารถเตรีียมชิ้้นฟั
� นั ได้้ตามวิิธีกี ารเตรีียมชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่าง
เตรีียมชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างให้้มีขี นาดกว้้าง x ยาว x สููง เท่่ากัับ
1 x 2.4 x 3 ลููกบาศก์์มิิลลิิเมตร (มม.3) ทำำ�รอยบากกึ่่�งกลางชิ้้�นฟััน
ด้้านหน้้าตามความสููงของชิ้้นฟั
� นั กว้้าง 0.4 มิิลลิเิ มตร (มม.) ตลอดแนว
เพื่่�อแบ่่งชิ้้นฟั
� นั เป็็น 2 ส่่วนได้้แก่่ ส่วนทดล
่
องและส่่วนอ้า้ งอิิง กำำ�หนด
พื้้�นที่่�ส่่วนทดลองคืือบริิเวณที่่�จะทาสารเป็็นหน้้าต่่างขนาด  1x1
ตารางมิิลลิิเมตร (มม.2) ใช้้เข็็มกรอกากเพชรเส้้นผ่่าศููนย์์กลาง 0.5
มิิลลิเิ มตรกรอด้้านข้้างของชิ้้�นฟันั เพื่่�อเป็็นจุุดอ้า้ งอิิงที่่� 1 ทาเคลืือบ
ชิ้้�นฟัันตััวอย่่างด้้วยน้ำำ��ยาทาเล็็บให้้ทั่่�วยกเว้้นบริิเวณทดลอง (รููปที่่�
1A) ทำำ�รอยบากด้้านข้้างแท่่นยึึดเรซิ่่�นด้้วยหััวกรอกากเพชรเส้้นผ่า่
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ศููนย์์กลาง 0.5 มิิลลิิเมตรเพื่่�อเป็็นจุุดอ้้างอิิงที่่� 2 โดยจุุดอ้้างอิิงที่่� 1
และ 2 ใช้้เพื่่�อกำำ�หนดตำำ�แหน่่งที่่�แน่่นอนในการวััดความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุด้้วยเครื่่�องถ่่ายภาพรัังสีีคอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโครเมตร 
(micro-CT) นำำ�ชิ้้�นฟันตั
ั วั อย่่างมายึึดกัับแท่่นยึึดด้ว้ ยขี้้�ผึ้ง�้  ทาน้ำำ�� ยา
ทาเล็็บบริิเวณแท่่นยึึดและกำำ�กับั ด้้วยหมายเลขบนแท่่นยึึด (รููปที่่� 1B)
จากนั้้นนำ
� �ำ มาวััดปริิมาณความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเริ่่ม� ต้้นด้ว้ ยเครื่่อ� ง microCT (µCT 35, SCANCO, Switzerland) ในหน่่วยมิิลลิกิ รััมไฮดรอก
ซีีอะพาไทต์์ต่อ่ ลููกบาศก์์เซนติิเมตร (mg HA/cm3) ตั้้ง� ค่่าความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุของเครื่่อ� ง micro-CT เทีียบกัับไฮดรอกซีีอะพาไทต์์บริิสุุทธิ์์�

(Hydroxy apatite phantom) 1,200 mg HA/cm3 ความละเอีียด
ของภาพ 1,024 x 1,024 พิิกเซล ใช้้รังั สีี 70 kVp 114 μA การหมุุน 
180 องศา การถ่่าย 1 ครั้้ง� ใช้้เวลา 10 นาทีีต่อ่ 1 ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่าง จำำ�นวน
200 สไลด์์ ความหนา 10 ไมโครเมตรต่่อสไลด์์ โดยครอบคลุุมส่่วน
บนสุุดของรอยผุุลงมาทั้้�งหมด 2 มิิลลิิเมตร นำำ�มาคำำ�นวณความลึึก
รอยผุุและความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ก่่อนการทดลอง จากนั้้นนำ
� �ชิ้้
ำ น�
ฟัันที่่�ยึึดกัับแท่่นยึึดและถาดหลุุมสำำ�หรัับเพาะเลี้้�ยงเซลล์์ไปทำำ�ให้้
ปราศจากเชื้้�อด้้วยแก๊๊สฟอร์์มััลดีีไฮด์์

รููปที่่� 1

การเตรีียมชิ้้�นฟัันตััวอย่่าง: ตััดชิ้้น� ฟัันตััวอย่่างให้้มีีขนาด 1 x 2.4 x 3 มม.3 (กว้้าง x ยาว x สููง)  ทำำ�รอยบากกึ่่ง� กลางชิ้้น� ฟัันตามความสููงของชิ้้น� ฟัันกว้้าง
0.4 มม. เพื่่�อแบ่่งชิ้้�นฟัันเป็็น 2 ส่่วนได้้แก่่ ส่่วนทดลองและส่่วนอ้้างอิิง ทาน้ำำ�ย
� าทาเล็็บยกเว้้นบริิเวณทดลองขนาด 1 x 1 มม.2 (A) นำำ�ชิ้้�นฟัันตััวอย่่าง
ทั้้�งหมดมายึึดกัับแท่่นยึึด (B)
Figure 1 Specimen preparation: The specimens were prepared into size 1 x 2.4 x 3 mm3 (width x length x height). A 0.4 mm width
longitudinal indentation line was made to equally divide the specimen into the testing and reference sides. All surfaces
were coated with nail-varnish excluding a 1 x 1 mm2 on top of the testing side (A). All specimens were embedded in resin mold (B)

2. การเตรีียมสารละลายที่่�ก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
เตรีียมสารละลายที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุโดยใช้้เชื้้อ�
แบคทีีเรีีย 2 ชนิิดได้้แก่่ เชื้้�อสเตร็็ปโตคอคคััส มิิวแทนส์์ (Streptoccoccus mutans) สายพัันธุ์์� ATCC25175 และเชื้้อ� แลคโตบาซิิลลัสั
เคซิิไอ (Lactobacillus casei) สายพัันธุ์์� IFO3533 นำำ�สารละลายที่่มี� ี
เชื้้อ� แต่่ละชนิิดที่่มี� คี วามทึึบแสง (Optical density: OD) เท่่ากัับ 0.1

ที่่�ความยาวคลื่่�น 540 นาโนเมตร มาผสมกัันในสััดส่่วน 1:1  จะได้้
สารละลายที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่มี� ค่ี า่ ความเป็็นกรด-ด่่าง (pH)  
6.3 ± 0.2 โดยมีีปริิมาณเชื้้�อสเตร็็ปโตคอคคััส มิิวแทนส์์ เริ่่�มต้้นคืือ
6.1 x 107 โคโลนีีต่่อมิิลลิิลิิตร (CFU/ml) และเชื้้�อแลคโตบาซิิลลััส
เคซิิไอ เริ่่�มต้้นคืือ 9.3 x107 โคโลนีีต่่อมิิลลิิลิิตร
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3. กระบวนการจำำ�ลองสภาวะช่่องปาก (pH-cycling challenge) (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2 ขั้้�นตอนการทดลอง
Figure 2 Flow chart of the study

นำำ�ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างมาเรีียงลำำ�ดับั ความลึึกรอยผุุจากน้้อยไป
มากและแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 15 ชิ้้�นตามช่่วงชั้้น� ความลึึกรอยผุุ
จากนั้้นนำ
� �ชิ้้
ำ นฟั
� นตั
ั วั อย่่างในแต่่ละกลุ่่�มมาเรีียงลำำ�ดับั ความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุจากน้้อยไปมากและแบ่่งเป็็นกลุ่่�มย่่อย 5 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 3 ชิ้้�น
ตามช่่วงชั้้�นความหนาแน่่นแร่่ธาตุุ การวิิจััยนี้้�เป็็นการเปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิิภาพของสารละลาย 3 ชนิิด กำำ�หนดให้้เป็็นสารละลาย A,
B และ C สุ่่�มตััวอย่่างในแต่่ละกลุ่่�มย่่อยโดยการจัับฉลาก แช่่ชิ้้�นฟันั
ตััวอย่่างในน้ำำ�ล
� ายเทีียมปราศจากเชื้้อ� เป็็นเวลา 1 ชั่่�วโมงแล้้วนำ�ชิ้้
ำ น�
ฟัันมาทาสารดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1(ทาสาร A):  ทาด้้วยสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
 ที่่�ผลิิตในประเทศไทย
กลุ่่�มที่่� 2 (ทาสาร B):  ทาด้้วยสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
เข้้มข้้นร้อ้ ยละ 38 (Saforide® :Toyo Seiyaku
Kesei, Japan)(Lot number 701 RA)

กลุ่่�มที่่� 3 (ทาสาร  C): กลุ่่�มควบคุุม ทาด้้วยน้ำำ��ปราศจากไอออน
    ปราศจากเชื้้�อ
ชิ้้นฟั
� นั ในแต่่ละกลุ่่�มจะได้้รับั การทาสารปริิมาตร 5 ไมโครลิิตรต่่อชิ้้น 
� ใช้้พู่�กั่ นั ขนาดเล็็กทาโดยถููเบา ๆ (rubbing) บนรอยผุุเป็็นเวลา
7
3 นาทีี แล้้วล้้างด้้วยน้ำำ��ปราศจากไอออนปราศจากเชื้้�อปริิมาตร
5 มิิลลิิลิิตร ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษััทผู้้�ผลิิต17     
นำำ�ชิ้้�นฟัันตััวอย่่างที่่�ทาสารคืืนแร่่ธาตุุทั้้�ง 3 กลุ่่�มมาผ่่าน
กระบวนการสลัับกรด-ด่่าง (pH-cycling) เพื่่อ� จำำ�ลองสภาวะในช่่องปาก
โดยแช่่ในสารละลายที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุปริิมาตร 1 มิิลลิลิิ ติ ร
ต่่อ 1 ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างเป็็นเวลา 4 ชั่่ว� โมง จากนั้้นนำ
� �ำ มาล้้างด้้วยน้ำำ�� ปราศจาก
ไอออนปราศจากเชื้้อ� ปริิมาตร 10 มิิลลิลิิ ติ ร แช่่ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างในน้ำำ�ล
� าย
เทีียมชนิิดไม่่มีฟลูู
ี ออไรด์์ปราศจากเชื้้อ� ปริิมาตร 1 มิิลลิลิิ ติ รต่่อ 1 ชิ้้นฟั
� นั
ตััวอย่่างเป็็นเวลา 20 ชั่่�วโมงแล้้วนำ�ำ มาล้้างด้้วยน้ำำ�� ปราศจากไอออน
ปราศจากเชื้้อ� ปริิมาตร 10 มิิลลิลิิ ติ ร แช่่สลัับเป็็นจำ�นวนทั้้
ำ
ง� หมด 5 รอบ
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นำำ�ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างที่่ผ่� า่ นการจำำ�ลองสภาวะในช่่องปากแล้้ว
ไปทำำ�ให้้ปราศจากเชื้้อ� ด้้วยแก๊๊สฟอร์์มัลั ดีีไฮด์์ จากนั้้�นนำ�ำ มาวััดความ
หนาแน่่นแร่่ธาตุุด้ว้ ยเครื่่อ� ง micro-CT โดยวััดที่่ร� ะดัับเดีียวกัับก่่อน
การทดลอง เนื่่�องจากชิ้้�นฟัันตััวอย่่างแต่่ละชิ้้�นจะถููกกำำ�กัับด้้วย
หมายเลขตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนการเตรีียมชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่าง (รููปที่่� 1B) ดัังนั้้�น
ผู้้�บัันทึึกค่่าความหนาแน่่นแร่่ธาตุุจะไม่่ทราบว่่าชิ้้นฟั
� นนั้้
ั น� เป็็นชิ้้นฟั
� นที่่
ั �
ได้้รับั การทาสารใด คำำ�นวณความลึึกรอยผุุ ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย�
ร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงความลึึกรอยผุุ และร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลง
ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุของชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างแต่่ละชิ้้นภ
� ายหลัังการทดลอง
4. การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
การศึึกษาในครั้้ง� นี้้ ทำ
� �ำ การวิิเคราะห์์ทางสถิิติโิ ดยใช้้โปรแกรม
เอสพีีเอสเอส เวอร์์ชัน 
ั 22.0 (SPSS version 22.0 software, IBM,
NY, USA) วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความลึึกรอยผุุเฉลี่่ย� ความหนาแน่่น

แร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ของชิ้้นฟั
� นก่
ั อ่ นและหลัังการทดลองภายในกลุ่่�มแต่่ละกลุ่่�ม
โดยใช้้สถิิติิ Paired T-test และ Wilcoxon Signed Ranks test
ตามลำำ�ดัับ จากนั้้�นวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลง
ความลึึกรอยผุุเฉลี่่ย� และร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุ
เฉลี่่ย� ภายหลัังการทดลองระหว่่างกลุ่่�มโดยใช้้สถิิติิ one-way ANOVA
และเปรีียบเทีียบพหุุคููณด้ว้ ยสถิิติิ Games-Howell Post Hoc test
โดยการทดสอบทางสถิิติิทั้้�งหมดกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05

ผลการศึกษา
จากการเปรีียบเทีียบความลึึกรอยผุุเฉลี่่ย� และความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ก่่อนการทดลองระหว่่างกลุ่่�ม พบว่่าทั้้ง� 3 กลุ่่�มมีีความลึึก
รอยผุุเฉลี่่ย� และความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ไม่่แตกต่่างกััน (p= 0.980
และ 0.669 ตามลำำ�ดัับ) (ตารางที่่� 1 และ 2)

Table 1 Mean lesion depth of specimens at baseline, post treatment and mean percent lesion depth change (mean ± SD)

Groups
SDF (Thai product)
Saforide®
Control

Ϯ

Mean lesion depth (μm)
(mean ± SD)
Baseline
Post-test
1,052.5 ± 374.5 914.6 ± 337.4
1,085.0 ± 374.3 1,007.5 ± 399.4
1,069.8 ± 341.2 1,042.9 ± 367.5

p-value Ϯ

Mean %LD change
(mean ± SD)

p-value ϮϮ

0.079
0.088
0.495

-10.1 ± 19.7
-7.8 ± 12.9
-2.7 ± 10.5

0.533

  Paired T-test
  one-way ANOVA

ϮϮ

ตารางที่่� 2 ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ของชิ้้�นฟัันตััวอย่่างก่่อนการทดลอง หลัังการทดลอง และร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ย (ค่่าเฉลี่่�ย ±
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน)
Table 2 Mean mineral density of the lesions at baseline, post treatment and mean percent mineral density change (mean ± SD)

Groups
SDF (Thai product)
Saforide®
Control

Ϯ

Mean lesion depth (μm)
(mean ± SD)
Baseline
Post-test
666.9 ± 123.3
914.2 ± 125.0
609.7 ± 138.2
945.6 ± 131.4
642.3 ± 161.6
663.4 ± 132.6

p-value Ϯ

Mean %LD change
(mean ± SD)

p-value ϮϮ

0.005
0.005
0.241

38.9 ± 18.1A
60.2 ± 30.6A
4.5 ± 7.6B

< 0.001

   Wilcoxon Signed Ranks test
one-way ANOVA
Difference in superscript capital letters in column indicated statistically significant differences among groups (one-way ANOVA and
Games-Howell Post Hoc test, p< 0.001)
ϮϮ
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เมื่่อ� วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความลึึกรอยผุุเฉลี่่ย� และความ
หนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ก่่อนและหลัังการทดลองภายในกลุ่่�มพบว่่า ทั้้�ง
3 กลุ่่�มมีีความลึึกรอยผุุเฉลี่่ย� ก่่อนและหลัังการทดลองไม่่แตกต่่างกััน
(ตารางที่่� 1) กลุ่่�มที่่�ได้้รับั การทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ทั้้ง� 2 กลุ่่�ม
มีีความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� หลัังการทดลองเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั
ทางสถิิติิ ส่่วนกลุ่่�มควบคุุมมีีความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ยก่่อนและ
หลัังการทดลองไม่่แตกต่่างกััน (ตารางที่่� 2)
เมื่่อ� วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงความลึึก
รอยผุุเฉลี่่�ยระหว่่างกลุ่่�มโดยใช้้สถิิติิ one-way ANOVA พบว่่าไม่่มีี
ความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�ม (p=0.533) (ตารางที่่� 1) เมื่่�อวิิเคราะห์์
เปรีียบเทีียบร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ย
ระหว่่างกลุ่่�ม โดยใช้้สถิิติิ one-way ANOVA พบว่่ามีีความแตกต่่าง
ระหว่่างกลุ่่�ม (p< 0.001) และความแปรปรวนในแต่่ละกลุ่่�มไม่่เท่่ากััน
จึึงเปรีียบเทีียบพหุุคููณด้ว้ ยสถิิติิ Games-Howell Post Hoc test

พบว่่ากลุ่่�มทดลองทั้้ง� 2 กลุ่่�มมีีร้อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลงความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุเฉลี่่�ยไม่่แตกต่่างกััน  และกลุ่่�มทดลองทั้้�ง 2 กลุ่่�มมีีร้้อยละ
การเปลี่่�ยนแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ยมากกว่่ากลุ่่�มควบคุุม
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p=0.018) (ตารางที่่� 2)
เมื่่อ� พิิจารณาร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุ
เฉลี่่ย� ในรอยผุุที่่ร� ะดัับความลึึกรอยผุุ 250 ไมโครเมตรแรกของชิ้้นฟั
� นั
ตััวอย่่างในแต่่ละกลุ่่�ม พบว่่าในกลุ่่�มที่่�ได้้รับั การทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ทั้้ง� 2 กลุ่่�มมีีร้อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุ
เฉลี่่ย� เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากในบริิเวณชั้้�นนอกของรอยผุุและค่่อย ๆ ลดลง
เมื่่อ� เข้้าใกล้้เนื้้อ� ฟัันปกติิ โดยในแต่่ละระดัับความลึึกรอยผุุ พบว่่ากลุ่่�มที่่�
ได้้รับั การทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ทั้้ง� 2 กลุ่่�มมีีร้อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลง
ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ไม่่แตกต่่างกััน แต่่แตกต่่างจากกลุ่่�มควบคุุม
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.001) (รููปที่่� 3)

รููปที่่� 3 ลัักษณะร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ยที่ร่� ะดัับความลึึก 250 ไมโครเมตรแรกของรอยผุุ
Figure 3 Pattern of mean percent mineral density change at the first 250 µm of the lesions

บทวิจารณ์
การศึึกษาในครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการเปรีียบเทีียบประสิิทธิภิ าพของ
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตในประเทศไทยกัับซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์ที่่�ผลิิตในต่่างประเทศ โดยใช้้ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 38 ที่่�ผลิิตในประเทศญี่่�ปุ่่�นคือื Saforide® เป็็นสาร
ละลายมาตรฐาน เนื่่�องจากมีีหลายการศึึกษาพบว่่ามีีประสิิทธิภิ าพ

ในการหยุุดยั้้ง� รอยผุุชั้้น� เนื้้อ� ฟัันในฟัันน้ำ�น
�ำ ม11,18,19 ส่่วนสารละลายซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตในประเทศไทยในการศึึกษาครั้้ง� นี้้� เป็็นการ
ผลิิตตามสิิทธิบัิ ตั รของ Yamaga และ Yokomizo ในปีี ค.ศ.197112
ซึ่่ง� ได้้เสนอวิิธีกี ารเตรีียมสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์หลายวิิธีี
เช่่น การปรัับความเป็็นกรด-ด่่างของสารละลายโดยใช้้แก๊๊สแอมโมเนีีย
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การเตรีียมสารละลายจากซิิลเวอร์์ไนเตรตและเติิมสารละลายแอนไฮดรััส
โซเดีียมคาร์์บอเนต เนื่่�องด้้วยวิิธีกี ารผสมส่่วนผงและส่่วนเหลวเป็็น
วิิธีกี ารที่่�ทำ�ำ ได้้ง่า่ ย ไม่่ต้อ้ งใช้้อุปุ กรณ์์ที่่ซั� บั ซ้้อน ผู้้�วิิจัยั จึึงเลืือกใช้้วิธีิ ผี สม
ส่่วนผงได้้แก่่ แอมโมเนีียมฟลููออไรด์์และซิิลเวอร์์ออกไซด์์กับั ส่่วนเหลว
คืือน้ำำ�� กลั่่น 
� และเติิมแอมโมเนีียเพื่่อ� ปรัับความเป็็นกรด-ด่่างของสารละลาย
อย่่างไรก็็ตามหากใช้้วิิธีีการผสมแบบอื่่�น  ๆ อาจให้้ประสิิทธิิผลที่่�
แตกต่่างออกไป
ความคงตััว เป็็นหนึ่่ง� ในคุุณสมบััติที่่ิ สำ� �คั
ำ ญ
ั ของสารละลาย
ในอดีีตมีีการใช้้สารละลายซิิลเวอร์์ฟลููออไรด์์ในทางทัันตกรรม ซึ่่ง� มีี
ข้้อเสีียคืือไม่่เสถีียร การเติิมแอมโมเนีียในสารละลายดัังกล่่าวทำำ�ให้้สาร
ละลายมีีความเสถีียรและเก็็บไว้้ได้้นาน เนื่่อ� งจากหมู่่แ� อมมีีน (-NH2)
จากแอมโมเนีียจะจัับกัับซิิลเวอร์์ไอออน ได้้ไอออนเชิิงซ้้อนเรีียกว่่า
ไดเอมีีนซิิลเวอร์์ไอออน  ([Ag(NH3)2]+) ซึ่่�งเป็็นปฏิิกิิริิยาที่่�ผัันกลัับ
ไม่่ได้้13 จึึงทำำ�ให้้ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์มีีความคงตััวและยัังมีี
ความเป็็นกรด-ด่่างอยู่่�ที่่� 8-1013,14 จากการวััดปริิมาณซิิลเวอร์์และ
ฟลููออไรด์์ของสารละลายที่่�ผลิิตในประเทศไทยโดยใช้้สารละละลาย
ขวดเดิิมที่่มี� กี ารเปิิดใช้้ในการทดลองแล้้ว พบว่่ามีีความเข้้มข้้นที่่ค� งตััวของ
ซิิลเวอร์์ไออนและฟลููออไรด์์ไอออน เมื่่อ� วััดภายหลัังการผลิิตเป็็นเวลา
2 ปีี โดยสารละลายที่่ผ� สมแล้้วจะถููกเก็็บในขวดพลาสติิกขุ่่�น และเก็็บ
ในภาชนะทึึบแสงที่่�อุุณหภููมิิ 4 องศาเซลเซีียส อย่่างไรก็็ตามควรมีี
การติิดตามความคงตััวของสารละลายที่่�ระยะเวลานานมากขึ้้�น
ในขั้้�นตอนการเตรีียมสารละลายซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ครั้้ง� นี้้� พบปััญหาคืือผงซิิลเวอร์์ออกไซด์์ไม่่สามารถละลายได้้ทั้้ง� หมด
และหลงเหลืือตะกอนค่่อนข้้างมาก ซึ่่�งเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สาร
ละลายที่่ไ� ด้้มีคี วามเข้้มข้้นของซิิลเวอร์์น้อ้ ยกว่่าผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� จำี �หน่
ำ า่ ย
ในท้้องตลาด อาจส่่งผลต่่อการแทรกซึึมของซิิลเวอร์์เข้้าสู่่เ� นื้้อ� เยื่่อ� แข็็ง
และจัับกัับฟอสเฟต ส่่งผลให้้รอยผุุในชิ้้�นฟัันตััวอย่่างที่่�ทาซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตในประเทศไทยมีีร้อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลง
ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเพิ่่ม� ขึ้้นห
� ลัังการทดลองน้้อยกว่่ากลุ่่�ม Saforide®
หากจะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ ทีียบเคีียงกัับผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ี
จำำ�หน่่ายในท้้องตลาด  ควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมถึึงวิิธีกี ารที่่�ทำ�ำ ให้้ซิลิ เวอร์์
ออกไซด์์สามารถละลายได้้มากขึ้้น 
� เช่่น เพิ่่ม� อุุณหภููมิขิ ณะผสมสารละลาย
เพิ่่ม� ระยะเวลาในการผสมสารละลาย เตรีียมสารละลายด้้วยวิิธีกี ารอื่่�น ๆ
รวมถึึงการใช้้ซิิลเวอร์์นาโน20
ในการเตรีียมสารละลายที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ โดย
ใช้้เชื้้อ� แบคทีีเรีียสำำ�หรับั การศึึกษาครั้้ง� นี้้� เลืือกใช้้เชื้้อ� แบคทีีเรีีย 2 สายพัันธุ์์�
คืือ สเตร็็ปโตคอคคััส มิิวแทนส์์ (Streptococcus mutans) และ
แลคโตบาซิิลลัสั เคซิิไอ (Lactobacillus casei) ซึ่ง�่ เป็็นเชื้้อ� ที่่�พบใน
รอยผุุชั้้น� เนื้้อ� ฟััน21 เตรีียมสารละลายที่่มี� ค่ี า่ ความเป็็นกรด-ด่่าง 6.3 ± 0.2
ซึ่ง�่ ต่ำำ�� กว่่าค่่าความเป็็นกรด-ด่่างวิิกฤติิของเนื้้อ� ฟัันคือื 6.722 และไม่่กำ�จั
ำ ดั

รอยผุุของชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างออก เนื่่อ� งจากการกำำ�จัดร
ั อยผุุออกก่่อนหรืือไม่่
ไม่่ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพการหยุุดยั้้�งรอยผุุของซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์18 การทาสารทำำ�โดยใช้้พู่�กั่ นั ขนาดเล็็กทาโดยถููเบา ๆ (rubbing)
บนรอยผุุเป็็นเวลา 3 นาทีี ตามคำำ�แนะนำำ�ของ Yamaga และคณะ7
การวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบความลึึกรอยผุุและความหนาแน่่น
แร่่ธาตุุหลัังการทดลองระหว่่างกลุ่่�มในการศึึกษานี้้� เลืือกใช้้ค่า่ ร้้อยละของ
ความลึึกรอยผุุและความหนาแน่่นแร่่ธาตุุที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงหลัังการทดลอง
ในการเปรีียบเทีียบ เนื่่อ� งจากการศึึกษานี้้เ� ป็็นการศึึกษาในฟัันน้ำ�น
�ำ ม
ที่่มี� รี อยผุุตามธรรมชาติิชั้้น� เนื้้อ� ฟััน ซึ่่ง� ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างแต่่ละชิ้้นมี
� คี วามลึึก
รอยผุุและความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเริ่่�มต้้นแตกต่่างกััน อย่่างไรก็็ตาม
ผู้้�วิจัิ ยั ได้้มีกี ารควบคุุมให้้กลุ่่�มตััวอย่่างแต่่ละกลุ่่�มมีีความลึึกรอยผุุเฉลี่่ย�
และความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� เริ่่ม� ต้้นไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั
ทางสถิิติิ โดยใช้้ปัจั จััยทั้้�งความลึึกรอยผุุและความหนาแน่่นแร่่ธาตุุ
เริ่่�มต้้นในการจััดกลุ่่�มตััวอย่่าง (รููปที่่� 2)
จากการศึึกษาในครั้้ง� นี้้พ� บว่่า ร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงความลึึก
รอยผุุเฉลี่่ย� หลัังการทดลองของชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างทั้้ง� 3 กลุ่่�มไม่่แตกต่่างกััน 
ซึ่ง�่ แตกต่่างจากการศึึกษาของ Zander และคณะ23 ที่่ศึึ� กษาประสิิทธิภิ าพ
ของฟลููออไรด์์เฉพาะที่่ใ� นการป้้องกัันฟันผุ
ั ชัุ้้ น� เนื้้อ� ฟััน โดยพบว่่าชิ้้นฟั
� นั
ตััวอย่่างที่่�ทาฟลููออไรด์์เฉพาะที่่�คืือฟลููออไรด์์วาร์์นิิชความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 5 ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 38 และทา
ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ร่ว่ มกัับโพแทสเซีียมไอโอไดด์์ มีคี วามลึึกรอยผุุ
หลัังการทดลองน้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
อย่่างไรก็็ตาม การทดลองดัังกล่่าวเป็็นการใช้้ชิ้้นฟั
� นั จากวััวและทำำ�ใน
ชั้้น� เนื้้อ� ฟัันปกติิ (sound dentine) ในขณะที่่ก� ารทดลองครั้้ง� นี้้� ใช้้ชิ้้นฟั
� นั
จากฟัันน้ำำ��นมของมนุุษย์์ที่่�มีีรอยผุุตามธรรมชาติิชั้้�นเนื้้�อฟััน
เมื่่อ� ศึึกษาลัักษณะการเพิ่่�มขึ้้น� ของแร่่ธาตุุในแต่่ละระดัับ
ความลึึกรอยผุุพบว่่า บริิเวณชั้้�นนอกของรอยผุุมีร้ี อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลง
ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเพิ่่�มขึ้้น� มาก จากนั้้�นร้อ้ ยละการเปลี่่ย� นแปลง
ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุจะลดลงเมื่่อ� เริ่่ม� เข้้าใกล้้เนื้้�อฟัันปกติิ (รููปที่่� 3)
การเพิ่่�มขึ้้�นของแร่่ธาตุุในรอยผุุภายหลัังการทาซิิลเวอร์์ไดเอมีีน
ฟลููออไรด์์นี้้ส� ามารถอธิิบายคืือ เมื่่อ� ซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์สัมั ผััส
กัับรอยผุุชั้้น� เนื้้อ� ฟัันจะทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับเนื้้อ� ฟัันได้้ผลิิตภััณฑ์์คือื แคลเซีียม
ฟลููออไรด์์ ซิลิ เวอร์์ฟอสเฟตและซิิลเวอร์์โปรตีีน ซึ่่ง� ไม่่ละลายน้ำำ�� และ
ตกตะกอนปกคลุุมบนชั้้�นนอกของเนื้้อ� ฟััน เป็็นการลดการสููญเสีียแคลเซีียม
และฟอสเฟตออกจากรอยผุุ รวมทั้้�งเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดการสร้้าง
เนื้้�อฟัันที่่พ� อกพููนด้้วยแคลเซีียมหรืือเนื้้อ� ฟัันแข็็งกระด้้าง (calcified
or sclerotic dentine)24 ซึ่่ง� การเพิ่่ม� ขึ้้น� ของแร่่ธาตุุบริิเวณชั้้�นนอก
ของรอยผุุยัังสััมพัันธ์์กัับความแข็็งผิิวของรอยผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอีีกด้้วย25
ผลการศึึกษานี้้ส� อดคล้้องกัับการศึึกษาของ Mei และคณะ26
ที่่พ� บว่่า เมื่่อ� ตรวจฟัันน้ำ�น
�ำ มที่่มี� รี อยผุุชั้้น� เนื้้อ� ฟัันซึ่ง�่ ได้้รับั การทาซิิลเวอร์์
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ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 38 และมีีการหยุุดยั้้ง� ของรอยผุุ
แล้้วด้ว้ ยเครื่่อ� ง micro-CT จะพบแถบทึึบรัังสีีลึึก 150 ไมครอน จากผิิวนอก
ของรอยผุุ รวมทั้้ง� พบแคลเซีียมและฟอสเฟตหนาแน่่นมากกว่่าด้้านใน
ของรอยผุุ การศึึกษานี้้ยั� งั สอดคล้้องกัับการศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารของ
Zhi และคณะ16 ที่่�พบการเพิ่่�มขึ้้น� ของความหนาแน่่นแร่่ธาตุุในรอยผุุ
จำำ�ลองชั้้น� เนื้้อ� ฟัันร้อ้ ยละ 63 โดยเฉลี่่ย�  ภายหลัังได้้รับั การทาซิิลเวอร์์
ฟลููออไรด์์และผ่่านกระบวนการคืืนแร่่ธาตุุ อย่่างไรก็็ตามการศึึกษา
ในครั้้�งนี้้�พบว่่าความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่�ยในรอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟัันที่่�วััด
ได้้มีค่ี า่ น้้อยกว่่าความหนาแน่่นแร่่ธาตุุเฉลี่่ย� ในรอยผุุชั้้น� เนื้้�อฟัันจาก
การศึึกษาของ Zhi และคณะ อธิิบายได้้คือื การศึึกษาในครั้้ง� นี้้ใ� ช้้ชิ้้นฟั
� นั
ตััวอย่่างจากฟัันกรามน้ำำ�น
� ม ในขณะที่่�การศึึกษาของ Zhi และคณะ
ใช้้ชิ้้นฟั
� นตั
ั วั อย่่างจากฟัันกรามน้้อยแท้้ ซึ่่ง� พบว่่าฟัันน้ำ�น
�ำ มจะมีีความ
หนาแน่่นแร่่ธาตุุน้้อยกว่่าฟัันแท้้ทั้้�งในชั้้�นเคลืือบฟัันและเนื้้�อฟััน27
รวมทั้้ง� การศึึกษาของ Zhi และคณะ ใช้้รอยผุุจำ�ล
ำ องซึ่่ง� สามารถควบคุุม
ความหนาแน่่นแร่่ธาตุุในรอยผุุได้้ดีกี ว่่ารอยผุุตามธรรมชาติิ ทั้้ง� นี้้ก� ารเพิ่่ม� ขึ้น�้
ของแร่่ธาตุุในรอยผุุซึ่ง�่ อ่่านได้้จากเครื่่อ� ง micro-CT นั้้น� อาจเป็็นผลรวม
ทั้้�งจากการสร้้างเนื้้อ� ฟัันที่่พ� อกพููนด้้วยแคลเซีียมและการตกตะกอน
ของซิิลเวอร์์ ดัังนั้้�นจึึงต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมถึึงชนิิดของแร่่ธาตุุ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในรอยผุุต่่อไป

บทสรุป
จากการศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารครั้้ง� นี้้ส� รุุปผลได้้ว่า่  ซิิลเวอร์์
ไดเอมีีนฟลููออไรด์์ที่่ผ� ลิิตในประเทศไทยและซิิลเวอร์์ไดเอมีีนฟลููออไรด์์
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 38 ที่่�ผลิิตในต่่างประเทศและมีีจำำ�หน่่ายใน
ท้้องตลาดมีีประสิิทธิภิ าพในการคืืนแร่่ธาตุุในรอยผุุชั้้�นเนื้้�อฟัันของ
ฟัันน้ำำ��นมใกล้้เคีียงกััน
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Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin C suspension prepared from vitamin C tablets
on micro tensile bond strength of bleached dentin to resin composite. Thirty human premolars were used. Cavities
with a width and height of 3 mm and 4 mm depth were prepared. The teeth were then divided into 3 groups. Group 1
(control) consisted of premolars which are restored with resin composite without bleaching. Group 2 consisted of
premolars bleached with 35 % hydrogen peroxide, irrigated with 10 % Vitamin C suspension prepared from vitamin C
tablets for 10 minutes and then restored with resin composite. Group 3 consisted of premolars bleached with 35%
hydrogen peroxide, then restored with resin composite immediately. After restoration, the samples were sectioned
and micro tensile bond strength tests were performed with a universal testing machine. The data were analyzed by
one-way ANOVA and Tukey’s statistics test at 5 % significance level. Bond strength in each group were statistically
different. Group 1 presented the highest bond strength value, followed by group 2 and group 3 consecutively. 10 %
vitamin C suspension affected the micro tensile bond strength of non-vital bleached dentin to resin composite by
increasing the bond strength. However, the bond strength value was still lower than the unbleached group.
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Introduction

Non-vital tooth bleaching is a procedure commonly
performed to treat discolored teeth after root canal
treatment.1 After the bleaching procedures, subsequent
restoration of the endodontic access with resin composite
is needed. Some studies have been reported that the

bond strength of resin composite to tooth structures are
adversely affected when restored immediately after
bleaching procedures.2-5 Some researchers have postulated
that residual oxygen from bleaching procedures caused a
decrease in bond strength.2,6 It has also been proposed
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that decrease in bond strength may caused by changes
in tooth structures after bleaching.7-10 The drop in bond
strength may lead to failure of restoration in the future.
However, the decrease of bond strength is not
permanent. It has been reported that bond strength
may return to normal value after a delay of 1-2 weeks
prior to restoration.11,12 Some researchers also suggested
the use of antioxidant such as sodium ascorbate (SA), a
potent antioxidant, to help reverse the negative effects
of bleaching agents on the bond strength.11,13-15 Most of
the studies have used 10 % SA in a form of solution or gel,
and both are effective. Unfortunately, these procedures
do not gain so much popularity due to limited accessibility
of sodium ascorbate and technically complex preparation
methods. Vitamin C or ascorbic acid could be considered
as a good alternative of sodium ascorbate. It is also a
potent antioxidant available in many forms, commercially
available, and it has a long shelf-life. In previous studies,
vitamin C was not commonly used due to the concerns
regarding the acidity which could potentially damage the
mineralized tooth structures.  The effect was considered
detrimental to bonding procedures. It was noted that the
pH of sodium ascorbate was approximately.7 However,
the pH of ascorbic acid was approximately or below.4
Recently, vitamin C tablets now claimed to have higher
pH than before. This may be utilized as an alternative
substance of sodium ascorbate.
Regarding the statement mentioned above,
the purpose of this study was to evaluate the effects
of vitamin C suspension on micro tensile bond strength
of non-vitally bleached dentin to resin composite.

Material and methods

Thirty previously extracted human upper first
premolars were collected. The teeth were cleaned and

inspected for signs cracks, decay, and restoration. Only
premolars with sound tooth structures were included
in the experiment. The selected teeth were stored in
0.1 % thymol solution at 37 degree Celsius for 1 week,
followed by storage in distilled water at 37 degrees Celsius
no more than 6 months until the testing procedures
commenced. The teeth were mounted on an acrylic resin
block and randomly assigned into 3 groups of 10 teeth:
Group 1:  Restored without bleaching
Group 2:  Bleached with 35% hydrogen peroxide for 4
  days, removed bleaching agent then treated with
  10% vitamin C suspension, and finally bonded
  and restored immediately.
Group 3:  Bleached with 35% hydrogen peroxide for 4
  days, removed bleaching agent then bonded
  and restored immediately.
The occlusal one third of the teeth were removed
using low speed cutting machine with diamond blade
(Isomet 1000, Buchler, USA) to obtain dentin surface.
The occlusal surface was polished with 150 and 600
- grit silicon carbide paper to create smooth and flat
surface perpendicular with base of the block by mean
of polishing machine (NANO 2000, Pace technologies, USA).
Cavities simulating the access opening were
created by automatic drilling machine (CNC, Former A11,
IMT, Thailand) with width and height of 3 mm and 4 mm
depth, using cylindrical diamond burs. To ensure the
efficiency of the cylindrical diamond bur, the bur was
changed after the preparation of every two teeth. Pulp
tissue was removed with a barbed broach and spoon
excavator. Cavities were clean with air-water spray for
15 seconds. The floor of the cavity was based with resin
modified glass ionomer cement (Vitrebond, 3M ESPE, St.
Paul, MN, USA) to create a flat surface (Fig. 1).
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Figure 1 Illustration of cavity preparation

The following protocol was used for the specimens
of group 1. The cavity was treated with 37 % phosphoric
acid for 15 seconds, then rinsed, and moist-dried. Primer
(Optibond FL, Kerr, Orange, CA, USA was then applied for
15 seconds with micro brush (Microbrush, Kerr, Orange,
CA, USA) and gently air-blew for 10 seconds to evaporate
the solvent.  Resin adhesive was applied for 10 second
using micro brush then cured with LED light curing machine
(Demi LED light curing system, Kerr, Orange, CA, USA) for
20 seconds. Resin composite with an A3 shade (Premise;
Kerr, Orange, CA, USA) was then applied at a 2 mm increment
per layer before being light cured for 40 seconds.
For group 2, 35 % hydrogen peroxide (Opalescence
ENDO; Ultradent Products, South Jordan, UT, USA) was
applied to the cavities. The occlusal surfaces of the teeth
were then covered with plastic wrap. The teeth were stored
in a closed container with 100 % humidity at 37 deree
Celsius for 4 days. After the completion of 4-days bleaching
process, the teeth were washed with air-water spray for 60
seconds. Ten percents of vitamin C suspension was prepared
by dissolving 1 vitamin C tablet which contained 500 mg
of ascorbic acid and sodium ascorbate (Hicee, Takeda
Pharmaceutical, Takeda, Tokyo, Japan) into 5 ml of 37 degree
Celsius distilled water (Figure 2). The cavities were subsequently irrigated with 10 % vitamin C suspension for
10 minutes with a syringe and then agitated gently with
micro brush. Following that, the cavities were irrigated
with 37 degree Celsius distilled water for 30 seconds,
air dried, then restored with resin composite following
the previous protocol mentioned in group 1.

Figure 2 Vitamin C suspension after preparation

The sample preparation for group 3 followed
the same bleaching protocol as mentioned earlier. The
cavities were restored with resin composite immediately
following the same protocol as groups 1 and 2.
After the restoration in all groups were completed,
the teeth were stored for 24 hours in a closed container
with 100 % humidity at 37 degrees Celsius, and then serially
sectioned into 1-mm thick vertical slabs with the watercooled diamond blade. The specimens were then rotated
at 90 degrees and sectioned again to obtain a rectangular
dentin-composite stick with approximately 1 mm2 cross
sectional area. Four dentin-composite sticks were obtained
from each tooth. The specimens were then attached
to the micro tensile tester (EZ-S, Shimadzu, Japan) by
using cyanoacrylate glue (Cyanoacrylate glue: model
repair ll Blue, Densply, Japan). The specimens were
then subjected to tensile force at crosshead speed of
1mm/min. The micro tensile bond strength values were
expressed in megapascal (MPa) based on the following
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calculation: force magnitude at which debonded occurred
(N) divided by the dentin-composite specimen interface
area (mm2).
The mode of failures of the specimens were
inspected by the use of stereomicroscope at 40x
magnification. Mode of failures were classified into the
4 categories:
1. Adhesive failure: the fracture occurred at the
interface between dentin and adhesive for more than
70 %.
2. Cohesive in dentin: the fracture occurred in
the dentin for more than 70 %.
3. Cohesive in resin composite: the fracture
occurred in the resin composite more than 70 %.
4. Mixed failure: a mixed fracture within each
structure more than 30 %.

Results

Micro tensile bond strength
The micro tensile bond strength from each
group are presented in table 1. Statistical analysis was
performed with SPSS Statistics v21.0 (IBM, Armonk, NY)

using One-way ANOVA test revealed that group 1 (No
bleaching) showed significantly highest micro tensile bond
strength, followed by group 2, and group 3 respectively.
Though bleaching decreased the micro tensile bond
strength, 10 % Vitamin C suspension treatment significantly
improved bond strength. However, the bond strength was
not equal to non-bleached dentin.
Table 1 Micro tensile bond strength mean and standard deviation
values
Groups (N=40/group)
  Group 1 : No bleaching
  Group 2 : Bleaching + Vitamin C
  Group 3 : Bleaching no vitamin C

Mean ± SD (MPa)
36.417 ± 3.943 a
31.756 ± 4.961b
24.468 ± 5.189 c

*Value with difference letter are significantly different from each
other (p < 0.05)

Mode of failure
Mode of failure from each group are presented
in figure 3. The most common failure mode was adhesives
failure followed by cohesive failures in dentin.

Figure 3 Percentage of specimens per group for each failure mode
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Discussion

The result of this study revealed that non-vital
bleaching affected the micro tensile bond strength of
dentin and resin composite by decreasing the bond strength.
Titley et al, evaluated the scanning electron microscope
(SEM) images of interfaces between resin and bleached
enamel and observed fragmented and poorly refined resin
tags that penetrated to a lesser depth when compared
with unbleached controls. Also resin-bleached enamel
interface was granular and porous with a bubbled
appearance due to the entrapment of peroxide ions into
the bleached enamel.6 Some researchers found that changes
in organic substance, loss of calcium, and a decrease in
microhardness of tooth structure may contribute this
effect.7-9 These could possibly explain the lowest micro
tensile bond strength obtained from group 3.
If reduction of bond strength in bleached tooth
is a result of the oxidant action of the bleaching agent,
it could theoretically be reversed by the application of
an antioxidant. In this study the use of 10 % vitamin C
suspension could reverse the negative effects of bleaching
on bond strength of dentin and resin composite. This
may due to the antioxidant capacity of vitamin C. This is
consistent with previous studies that have used antioxidant
to enhance the bond strength of resin composite and
tooth structure. Turkun and Kaya demonstrated that the
use of an antioxidant agent could provide normal values
in shear bond tests. After the tooth was bleached by
carbamide peroxide.16 Kimyai and Valizadeh evaluated
the use of hydrogel and sodium ascorbate solution and
found no difference of the efficacy between hydrogel
and solution formulation.12 This study prepared the 10 %
vitamin C suspension by dissolving a vitamin C tablet that
contain 500 mg of ascorbic acid and sodium ascorbate
with 5 ml distilled water. Most of studies had used 10 %
sodium ascorbate according to a study by Dabas which
recommended the concentration of 10 % sodium
ascorbate, since there was no significant difference in
the bond strength of bleached tooth structure and resin
composite after using of 10 % and 35 % sodium ascorbate.4

However, micro tensile bond strength of the
group treated with vitamin C suspension was still lower
than non-bleached group. This is consistent with a study
of Hansen and colleagues who found that micro tensile
bond strength of non vital bleached dentin treated with
35 % sodium ascorbate was lower than non bleached
dentin17, but other researchers were contradictory.
Turkun and colleagues which found that the shear bond
strength of the non-bleached enamel was higher than
bleached enamel treated with 10 % sodium ascorbate.18
Kunt demonstrated the use of an anti-oxidant agent or
immersion in saliva could provide normal values in shear
tests when compare bleached tooth to non-bleached
tooth.19 The cause of the difference in each studies
may come from several factors including the quality of
the tooth structure, the specimens’ storage protocol,
adhesive technique, and bond strength testing method.
Lai and colleagues had also recommended to soak the
specimen treated with sodium ascorbate in distilled water
for ten minutes before testing bond strength to dissolve
the crystal formed by sodium ascorbate as observed
through the SEM.13 This study rinsed the specimen with
distilled water for 30 seconds using syringe. This may
be another reason the bond strength of the Vitamin C
group lower than non-bleached group. In this study,
10 % vitamin C suspension prepared from Vitamin C
tablets was also used. The concentration of antioxidant
and purity of the substance may affect the antioxidant
properties of the suspension.
Most of the specimen of three groups demonstrated adhesive failure. This may due to the benefit of
micro tensile testing that the stress is concentrated at the
interface of the specimen and the force is perpendicular
to the interface. The fracture usually begins at the weakest
point.20,21 This result correlated with Lai et al, which also
found that most of the failures were adhesive failures.13
However, group 1 demonstrated more cohesive failures
than the other groups. This may be inferred that group
1 demonstrated the highest bond strength, which may
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more than the cohesive strength of dentin and resin
composite, resulting in cohesive fracture within substrate.
The SEM would be more beneficial to analyze the structures of the bond interfaces, such as the change in tooth
structures or the character of the hybrid layer. Viera and
colleagues found that fracture occurred within the hybrid
layer and adhesive in tooth specimen bleached with
hydrogen peroxide. The study also found the rhomboidal
crystals in group treated sodium ascorbate which may
affect the bonds strength to adhesive.5
Sodium ascorbate is an antioxidant with low
toxicity and commonly use in food industry. However,
sodium ascorbate is not commercially available, unlike
vitamin C. Some researchers were concerned about the
acidity of the ascorbic acid in vitamin C tablet which may
cause the demineralization of tooth structures.14-15 The
pH of sodium ascorbate is around 7, while ascorbic acid
is around 4.14,22 However nowadays, there are vitamin C
tablets which the manufactures claimed to be less acidic
since a salt form of ascorbic acid was used. In this study
the pH of vitamin C suspension prepared by vitamin C
tablet was 6.27 which may not be detrimental to the
mineralized tooth structures.
The limitations of this study include limited
sample of vitamin C tablet used, since only 1 brand
was tested. This may not be sufficient to represent all
commercially available vitamin C tablets. More studies
could be conducted to discuss the effects of vitamin C
concentration and the application time of vitamin C
suspension to the bleached dentin for clinical benefits
in the near future.

Conclusion

Within the limitations of this study, it could be
concluded that non-vital tooth bleaching affected the
micro tensile bond strength between dentin and resin
composite. The bond strength was reduced significantly
compared to non-bleached dentin. The use of 10 %
vitamin C suspension prepared from vitamin C tablets
significantly improved the bond strength of bleached

dentin, though the bond strength was lower than the
non-bleached dentin. Vitamin C suspension may serve
as an alternative of sodium ascorbate to treat non-vitally
bleached dentin prior to restoring with resin composite
immediately
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บทวิทยาการ

อิิทธิิพลของคลองรากฟัันโค้้งต่่อประสิิทธิิผลของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ�� ในฟัันที่่�อุุดคลองราก
ด้้วยไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์
Influence of Curved Root Canal on Retreatment Efficacy of Bioceramic Sealer
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1

บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินอิิทธิิพลของความโค้้งต่่อประสิิทธิิผลของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��ในคลองรากฟัันที่่�อุุด
ด้้วยไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ ฟัันกรามล่่างแท้้ 30 ซี่่� ถููกแบ่่งออกเป็็น  2 กลุ่่�มย่่อย ได้้แก่่ ฟัันที่่�มีีความโค้้งมาก และฟัันที่่�มีีความโค้้งน้้อย  
อุุดคลองรากฟัันทั้้�งหมดด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีีเอส เทคนิิคแมทซ์์เทปเปอร์์ซิิงเกิิลโคน หลัังจากอุุดคลองรากฟัันไป 2 สััปดาห์์ ทำำ�การรัักษา
คลองรากฟัันซ้ำำ��ด้้วยไฟล์์เวฟวัันโกลด์์ ไพรมารี่่�ชนิิดหมุุนด้้วยเครื่่�อง ร่่วมกัับ แพสซีีฟ อััลตราโซนิิกส์์ อิิริิเกชััน ประเมิินประสิิทธิิผลของการ
รัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ด้
�ำ ว้ ยการกลัับมีีพาเทนซีี เวลา และอััตราร้้อยละของวััสดุุอุดุ คลองรากฟัันที่่เ� หลืือ เปรีียบเทีียบการกลัับมีีพาเทนซีีด้ว้ ย
การทดสอบไคสแควร์์ เปรีียบเทีียบเวลาในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��  และอััตราร้้อยละของวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืือด้้วยการทดสอบ
สมมติิฐานของกลุ่่�มตััวอย่่างสองกลุ่่�มที่่�เป็็นอิสิ ระจากกัันที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั 0.05 ผลการศึึกษาพบว่่าการกลัับมีีพาเทนซีี เวลาที่่�ใช้้ และอััตรา
ร้้อยละของวััสดุุอุดุ คลองรากฟัันที่่ค� งเหลืือไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ระหว่่างกลุ่่�มคลองรากโค้้งมากและคลองรากโค้้งน้้อย ฟัันคลอง
รากโค้้งมากที่่�อุุดคลองรากฟัันด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีเี อสให้้ประสิิทธิผิ ลของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ��ำ ไม่่แตกต่่างกัับฟัันคลองรากโค้้งน้้อยที่่�อุุด
คลองรากฟัันด้้วยซีีลเลอร์์ไบโอรููท อาร์์ซีีเอส
คำำ�สำำ�คััญ: การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��, คลองรากฟัันโค้้ง, เครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโคร, ไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์

Abstract
This study evaluated the influence of a curved root canal on the retreatment efficacy of root canals sealed
with a bioceramic sealer. Thirty mandibular molars were divided into two groups of severely-curved canals and
slightly-curved canals. Root canals were filled with BioRoot RCS and matched-taper single-cone technique. Two
weeks after root canal obturation, retreatment was performed with WaveOne Gold Primary with passive ultrasonic
irrigation. The retreatment efficacy was evaluated by regaining canal patency, retreatment time, and percentage
of residual filling material. Regaining canal patency was compared with the Chi-square test. Retreatment time and
percentage of residual filling material were compared using independent sample t-test at the 0.05 confidence level.
The regaining canal patency, retreatment time and percentage of residual filling material were not significantly different
between severely-curved canal group and slightly-curved canal group. Severely-curved canal filled with BioRoot
RCS showed no significant difference in retreatment efficacy from slightly-curved canal filled with BioRoot RCS.
Keywords:  Retreatment, Curved root canal, MicroCT, Bioceramic sealer
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บทนำ�
รอยโรคที่่เ� กิิดหลัังการรัักษาคลองรากฟัันเกิิดได้้จากหลาย
สาเหตุุ เมื่่�อติิดตามผลในระยะยาวการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��ด้้วย
วิิธีอี นุุรักั ษ์์ ให้้ผลลััพธ์ที่่์ ดี� กี ว่่าการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ด้
�ำ ว้ ยศััลยกรรม2
การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ด้
�ำ ว้ ยวิิธีอี นุุรักั ษ์์จำ�ำ เป็็นต้อ้ งกำำ�จัดซี
ั ลี เลอร์์ใน
คลองรากฟัันออกทั้้�งหมดเพื่่�อให้้สามารถทำำ�ความสะอาดคลองราก
ฟัันจนถึึงรููปลายรากฟััน (apical foramen)3,4 ไบโอรููท อาร์์ซีีเอส
(BioRoot RCS, Septodont, Saint Maur des Fosses, France)
เป็็นซีีลเลอร์์ชนิิดแคลเซีียมซิิลิิเกตถููกคิิดค้้นขึ้้�นในปีี ค.ศ.20155 มีี
คุุณสมบััติที่่ิ เ� หนืือกว่่าอีีพอคซีีเรซิินซีลี เลอร์์ (epoxy-resin sealer)
ที่่�ใช้้ในปััจจุุบัน 
ั ในแง่่ของเวลาที่่�ใช้้ในการแข็็งตััวที่่เ� ร็็วกว่่า สามารถ
ยึึดติิดกัับเนื้้�อฟัันได้้ และสามารถปลดปล่่อยแคลเซีียมไออนได้้สููง
โดยเมื่่�อทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับฟอสเฟตไอออนที่่�พบในของเหลวภายใน
ท่่อเนื้้�อฟััน  (dentinal fluid) สามารถสร้้างเป็็นผลึึกไฮดรอกซีี
อะพาไทด์์ (hydroxyapatite crystal) ได้้5-8 คุุณสมบััติิดัังกล่่าว
เข้้าใกล้้คุณ
ุ สมบััติใิ นอุุดมคติิของซีีลเลอร์์ ในขณะเดีียวกัันก็อ็ าจเป็็น
ผลให้้ไบโอรููท อาร์์ซีีเอส ถููกกำำ�จััดออกจากคลองรากฟัันได้้ยาก
การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้หล
� ายการศึึกษาได้้ประเมิินประสิิทธิผิ ล
ของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ด้
�ำ ว้ ยวิิธีอี นุุรักั ษ์์ในรากฟัันชนิิดตรงที่่�มีี
หนึ่่�งคลองรากฟัันและอุุดคลองรากด้้วยไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ (Biocceramic sealer) ผลพบว่่ามีีไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์คงเหลืือในคลอง
รากฟััน9-15 คลองรากฟัันเบี่่�ยงเบน (canal transportation) รููทะลุุ
(perforation) และเครื่่�องมืือหััก (separated instrument) เป็็น
ข้้อผิิดพลาดที่่�สามารถเกิิดขึ้น�้ ได้้ในระหว่่างการรื้้�อวััสดุุอุดุ จากคลอง
รากฟัันโค้้ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในรากฟัันที่่โ� ค้้งมาก16,17 การศึึกษา16
เปรีียบเทีียบไฟล์์เรซิิพรอค บลูู (Reciproc blue) และเรซิิพรอค
(Reciproc) ชนิิดหมุุนด้้วยเครื่่�องในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��ใน
คลองรากโค้้งมากที่่�อุุดด้้วยไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ ประเมิินวััสดุุที่่�
1

เหลืือในคลองรากฟัันด้ว้ ยเครื่่อ� งเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโคร
(Micro-computed tomography, MicroCT) ผลคืือไม่่พบความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ของวััสดุุที่่เ� หลืือในคลองรากฟัันภายหลััง
การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ร
�ำ ะหว่่างไฟล์์ทั้้ง� สองชนิิด อย่่างไรก็็ตามยััง
ไม่่มีีการประเมิินผลของความโค้้งคลองรากฟัันต่อ่ การรัักษาคลอง
รากฟัันซ้ำ� 
ำ� วััตถุุประสงค์์ของการศึึกษานี้้�เพื่่�อประเมิินอิทธิ
ิ ิพลของ
คลองรากฟัันโค้้งต่่อประสิิทธิิผลของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��ใน
คลองรากที่่�อุดด้
ุ ว้ ยไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ ประสิิทธิผิ ลของการรัักษา
คลองรากฟัันซ้ำ��ำ ประเมิินด้ว้ ย สามตััวแปร ได้้แก่่ การกลัับมีีพาเทนซีี
เวลาที่่�ใช้้ และอััตราร้้อยละของวััสดุุที่่�เหลืือหลัังให้้การรัักษาคลอง
รากฟัันซ้ำำ��

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
การศึึกษานี้้�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
จริิยธรรมของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
(No. HREC-DCU 2018-055)
การเตรีียมตััวอย่่าง
ตััวอย่่างฟัันกรามล่่างแท้้มนุุษย์์ถููกเก็็บในสารละลายร้้อยละ
0.1 ไทมอลหลัังถููกถอนออก ฟัันกรามล่่างแท้้ 30 ซี่่� ทำ�ำ การถ่่ายภาพ
รัังสีีในแนวใกล้้แก้้ม-ใกล้้ลิ้้น 
� (bucco-lingual) และทำำ�การวััดความ
โค้้งของคลองรากฟััน  ตามวิิธีีของ Schneider18  คััดเลืือกฟัันที่่�มีี
คลองรากฟัันโค้้งมาก (25-70o) และคลองรากฟัันโค้้งน้้อย (<15o)
แบ่่งตััวอย่่างฟัันออกเป็็นสองกลุ่่�มตามชนิิดของความโค้้งคลองรากฟััน
กลุ่่�มละ 15 ซี่่ ตั
� วั อย่่างฟัันที่่รูู� ปลายรากฟัันใหญ่่กว่่าไฟล์์เบอร์์ 20 มีีวัสั ดุุ
อุุดในคลองรากฟััน รากฟัันสลาย มีีแคลซิิฟิิเคชััน (calcification),
รากฟัันผุุ และมีีรอยร้้าวหรืือแตก จะถููกคััดออก นำำ�ตััวอย่่างฟัันมา
ตััดด้ว้ ยเครื่่อ� งตััดไอโซเมต 1000 (ISOMET 1000, Buehler, USA)
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ให้้มีคี วามยาวรากฟััน 10 มิิลลิเิ มตรเท่่ากัันทุุกซี่่� จากนั้้น� วััดความยาว
คลองรากฟัันด้้วย ไฟล์์ชนิิดเค เบอร์์ 10 (K-file, SybronEndo,
CA, USA) โดยใส่่ไฟล์์ให้้เห็็นที่่ท� างออกของรููปลายรากฟััน วััดความยาว
ของไฟล์์ที่่�ตำำ�แหน่่งนั้้�น นำ�ค่
ำ ่าที่่�ได้้ลบออก 1 มิิลลิิเมตรกำำ�หนดเป็็น
ความยาวคลองรากฟััน
ขยายคลองรากฟัันใกล้้กลาง-ใกล้้แก้้ม (mesio-buccal root
canals) ด้้วยไฟล์์โปรเทปเปอร์์ เนค ชนิิดหมุนด้
ุ ้วยเครื่่�องถึึงขนาด 
เอ็็กซ์์สอง (ProTaper Next X2 rotary file, Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Switzerland) (25/.06) หมุุนด้ว้ ยความเร็็ว 300 รอบ
ต่่อนาทีีด้ว้ ยมอเตอร์์เอ็็กซ์์-สมาท พลััส (X-Smart Plus, Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Switzerland ) ตั้้ง� ค่่าระบบโปรเทปเปอร์์ เนค
ตามที่่�บริิษัทกำ
ั �หนด 
ำ
ขณะขยายคลองรากฟัันล้า้ งคลองรากฟัันด้ว้ ย
สารละลายโซเดีียมไฮโปคลอไรด์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 2.5 ปริิมาณ 2
มิิลลิิลิติ รระหว่่างการเปลี่่ย� นไฟล์์ หลัังจากขยายคลองรากฟัันเสร็็จ
ล้้างคลองรากฟัันด้ว้ ยสารละลายโซเดีียมไฮโปคลอไรด์์ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 2.5 ปริิมาณ 5 มิิลลิิลิิตร ตามด้้วย สารละลายกรดเอทิิลีีน 
ไดเอมีีน เตตระอะซิิติกิ ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 17 ปริิมาณ 5 มิิลลิลิิ ติ ร 
และล้้างต่่อด้้วยสารละลายโซเดีียมไฮโปคลอไรด์์ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ
2.5 ปริิมาณ 5 มิิลลิิลิิตร19
อุุดคลองรากฟัันด้้วยเทคนิิคแมทซ์์เทปเปอร์์ซิิงเกิิลโคน
(matched-taper single-cone) เริ่่ม� จากนำำ�ซีลี เลอร์์ไบโอรููท อาร์์ซีเี อส
ใส่่ในคลองรากฟัันด้้วยเลนทููโร สไปรอล (lentulo spiral) และนำำ�
แท่่งกััตทาเพอร์์ชาที่่�มีขี นาดเท่่ากัับไฟล์์โปรเทปเปอร์์ เนค เอ็็กซ์์สอง
ฉาบด้้วยซีีลเลอร์์ก่อ่ นอุุดเข้้าไปในคลองรากฟััน ตัดกั
ั ตั ทาเพอร์์ชาส่่วนเกิิน
ด้้วยเครื่่อ� งซิิสเต็็ม บีี (System B, SybronEndo, CA, USA) เก็็บตััวอย่่าง
ฟัันที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส ความชื้้�นสััมพััทธ์์ร้้อยละ 100
เป็็นเวลา 2 สััปดาห์์ โดยกระบวนการเตรีียมตััวอย่่างฟัันกระทำำ�โดย
ผู้้�วิิจััยคนเดีียว

รููปที่่� 1

ซีีลเลอร์์ไบโอรููท อาร์์ซีีเอส (Septodont, Saint Maur des Fosses,
France)
Figure 1 BioRoot RCS (Septodont, Saint Maur des Fosses, France)

			

การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��
เริ่่�มทำำ�การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��ด้้วยไฟล์์เวฟวัันโกลด์์
ไพรมารี่่ช� นิิดหมุนด้
ุ ว้ ยเครื่่อ� ง (WaveOne Gold Primary, Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Switzerland) (25/.07) หมุุนด้ว้ ยมอเตอร์์เอ็็กซ์์สมาท พลััส ตั้้�งค่่าระบบเวฟวัันโกลด์์ตามที่่�บริิษััทกำำ�หนด โดยไม่่ใช้้
ตััวทำ�ล
ำ ะลาย (solvent) กรณีีที่่ไ� ฟล์์เวฟวัันโกลด์์ ไพรมารี่่ไ� ม่่สามารถ
ลงได้้ถึึงความยาวคลองรากฟััน ให้้ใช้้ไฟล์์ชนิิดเค เบอร์์ 10 ทำำ�ทางลง
ให้้ถึึงความยาวคลองรากฟััน ก่อ่ นใช้้ไฟล์์เวฟวัันโกลด์์ ไพรมารี่่อี� กี ครั้้ง�
กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถใช้้ไฟล์์ชนิิด เค เบอร์์ 10 ลงได้้ถึึงความยาวคลองรากฟัันเดิิม
ทำำ�การเนโกชิิเอดชั่่�นคลองรากฟััน (canal negotiation) เพิ่่ม� เติิมไม่่เกิิน 
10 ครั้้ง�  หากยัังลงไม่่ถึึงความยาวคลองรากฟัันเดิิม ให้้กำ�หนด
ำ
ความ
ยาวคลองรากฟัันใหม่่ในตำำ�แหน่่งที่่�ไฟล์์ชนิิด  เค เบอร์์ 10 ลงถึึง
แล้้วจึึงใช้้ไฟล์์เวฟวัันโกลด์์ ไพรมารี่่�ลงถึึงความยาวคลองรากฟัันที่่�
กำำ�หนดใหม่่ จากนั้้�นทำำ�การขยายคลองรากฟัันส่่วนปลายด้้วยไฟล์์
โปรเทปเปอร์์ เนค เอ็็กซ์์สามชนิิดหมุนด้
ุ ว้ ยเครื่่อ� ง (ProTaper Next
X3, Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) (30/.07)
หมุุนด้้วยมอเตอร์์เอ็็กซ์์-สมาท พลััส ตั้้�งค่่าระบบโปรเทปเปอร์์
เนคตามที่่�บริิษัทกำ
ั �หนด กำ
ำ
�หนด
ำ
ให้้ไฟล์์ชนิิดหมุนด้
ุ ว้ ยเครื่่อ� ง 1 ชิ้้�น
ใช้้กัับ 4 คลองรากฟััน ล้้างคลองรากฟัันด้้วยสารละลายโซเดีียมไฮ
โปคลอไรด์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ 2.5 ปริิมาณ 2 มิิลลิิลิิตร ระหว่่าง
การเปลี่่ย� นไฟล์์ จากนั้้น� ใช้้แพสซีีฟ อัลั ตราโซนิิกส์์ อิริิ เิ กชััน (passive
ultrasonic irrigation, PUI) ร่่วมกัับ สารละลายโซเดีียมไฮโปคลอไรด์์
ความเข้้มข้้นร้อ้ ยละ 2.5 โดยทำำ� 3 รอบ รอบละ 20 วิินาทีี20 ล้้างคลอง
รากฟัันต่่อด้้วยสารละลายกรดเอทิิลีีน  ไดเอมีีน  เตตระอะซิิติิก
ความเข้้มข้้นร้้อยละ 17 ปริิมาณ 5 มิิลลิิลิิตรเป็็นเวลา 1 นาทีี และ
ล้้างต่่อด้้วยสารละลายโซเดีียมไฮโปคลอไรด์์ความเข้้มข้้นร้้อยละ
2.5 ปริิมาณ  5 มิิลลิิลิิตร19 ซัับคลองรากฟัันด้้วยกระดาษซัับรููป
กรวยแหลม เกณฑ์์การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ��ำ สมบููรณ์์คือื ไม่่พบวััสดุุ
อุุดคลองรากฟัันบนเกลีียวของไฟล์์โปรเทปเปอร์์ เนค เอ็็กซ์์สาม
และในน้ำำ��ยาที่่�ใช้้ล้้างคลองรากฟััน  โดยกระบวนการรัักษาคลอง
รากฟัันซ้ำ��ำ กระทำำ�โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการรัักษาคลองรากฟัันคนเดีียว
ร่่วมกัับการใช้้แว่่นขยายสองตา (loupes) เวลาในการรัักษาคลอง
รากฟัันซ้ำ�บั
�ำ นทึึ
ั กเป็็นวินิ าทีี โดยเริ่่ม� บัันทึึกตั้้ง� แต่่เริ่่ม� ใช้้ไฟล์์เวฟวัันโกลด์์
ไพรมารี่่�และสิ้้�นสุุดเมื่่�อไฟล์์โปรเทปเปอร์์ เนค เอ็็กซ์์สามลงถึึง
ความยาวคลองรากฟััน ส่วน
่ การกลัับมีีพาเทนซีีประเมิินโดยใช้้ไฟล์์
ชนิิด เค เบอร์์ 10
เครื่่�องเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโคร
ตััวอย่่างรากฟัันจำำ�นวน 30 ซี่่� ถููกฝัังในแบบพิิมพ์์ซิิลิิโคน
ชนิิดพุดตี้้
ุ � (putty silicone jig) ก่่อนการสแกนด้้วยเครื่่อ� งเอกซเรย์์
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คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโคร (SCANCO MicroCT 35, Brüttisellen,
Switzerland) ที่่� 70 kVp และ114 µA โดยกำำ�หนดความละเอีียด
ภาพที่่�ระดัับสููง (high resolution) และขอบเขตการมองเห็็น 
(field of view) ที่่� 20.5 µm ภาพเอกซเรย์์ถููกประมวลผลด้้วย
โปรแกรม SCANCO medical MicroCT โดยตััวอย่่างจะถููกสแกน
หลัังการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��เพื่่�อประเมิินวััสดุุอุุดคลองรากฟััน
ที่่�คงเหลืือ โดยคำำ�นวนจากค่่าปริิมาตรทั้้�งหมดที่่�ล้้อมรอบ (total
volume, TV) ลบด้้วยปริิมาตรของเนื้้�อฟัันและคลองรากฟัันที่่�ไม่่
มีีวััสดุุอุุด  (bone volume, BV) จะได้้ปริิมาตรของวััสดุุอุุดคลอง
รากฟัันที่่เ� หลืือ และคำำ�นวนเป็็นอัตั ราร้้อยละของวััสดุุอุดุ คลองรากฟััน
ที่่�เหลืือในแต่่ละตััวอย่่างรากฟััน
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
ความโค้้งของคลองรากฟัันแสดงเป็็นค่า่ เฉลี่่ย� ในแต่่ละกลุ่่�ม
การกลัับมีีพาเทนซีีเปรีียบเทีียบโดยใช้้การทดสอบไคสแควร์์ (Chisquare test) ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05 เปรีียบเทีียบเวลาที่่�ใช้้ใน
การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ� 
�ำ และอััตราร้้อยละของวััสดุุอุดุ คลองรากฟััน

ที่่เ� หลืือด้้วยการทดสอบสมมติิฐานของกลุ่่�มตััวอย่่างสองกลุ่่�มที่่เ� ป็็นอิสิ ระ
จากกััน (independent sample t-test) ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05

ผลการวิจัย

ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโครแสดงภาพหน้้า
ตััดของรากฟัันที่่�มีีวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืืออยู่่�หลัังการรัักษา
คลองรากฟัันซ้ำำ��แสดงไว้้ในรููปที่่� 2
ค่่าเฉลี่่ย� ความโค้้งคลองรากฟััน อัตั ราร้้อยละการกลัับมีีพาเทนซีี
ค่่าเฉลี่่�ยเวลาที่่�ใช้้ในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��  และค่่าเฉลี่่�ยอััตรา
ร้้อยละของวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืือของทั้้�งสองกลุ่่�มแสดงใน
ตารางที่่� 1
ซึ่่�งไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของการกลัับมีี
พาเทนซีี เวลาที่่�ใช้้ในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ� 
ำ� และอััตราร้้อยละ
ของวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืืออยู่่� ระหว่่างกลุ่่�มทดลอง (P>.05)
(รููปที่่� 3)

รููปที่่� 2

ภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโครภายหลัังรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ�� แสดงวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืือในคลองรากฟัันส่่วนเชื่่�อม และส่่วนยื่่�น    A-C แสดงคลอง
รากโค้้งมากที่่�อุุดคลองรากด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีีเอส ที่่ตำ� ำ�แหน่่ง 9, 6 และ 3 มม.   D-F คลองรากโค้้งน้้อยที่่อุ� ุดคลองรากด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีีเอส ที่่� ตำ�ำ แหน่่ง 9, 6
และ 3 มม.
Figure 2 MicroCT images of root canals after retreatment demonstrating residual filling material in the root canals, isthmuses and fins. A-C
demonstrating severely-curved canals filled with BioRoot RCS at 9, 6 and 3 mm. D-F demonstrating slightly-curved canals filled with
BioRoot RCS at 9, 6 and 3 mm
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ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยความโค้้งคลองรากฟััน, อััตราร้้อยละการกลัับมีีพาเทนซีี, ค่่าเฉลี่่�ยเวลาในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ� 
� และค่่าเฉลี่่ยอั
� ัตราร้้อยละของวััสดุุอุุด
คลองรากฟัันที่่�เหลืือของกลุ่่�มคลองรากฟัันโค้้งมากและกลุ่่�มคลองรากฟัันโค้้งน้้อย
Table 1 Mean of canal curvature, percentage of regaining canal patency, mean of retreatment time and mean percentage of
residual filling material of severely-curved canal group and slightly-curved canal group
Canal curvature (degree)
Regaining canal patency (%)
Retreatment time (sec)
Residual filling material (%)

Severely curved group

Slightly curved group

30.13±4.87
66.67
212.60±66.54
13.31±9.24

10.64±5.51
64.29
232.50±59.13
11.50±14.03

รููปที่่� 3

แผนภาพกล่่องแสดงการกลัับมีีพาเทนซีี (A), เวลาที่่�ใช้้ (B) และ อััตราร้้อยละวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืือ (C) หลัังการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ�� ของกลุ่่�ม
คลองรากโค้้งมาก และกลุ่่�มคลองรากโค้้งน้้อย เส้้นแนวนอนในแผนภาพกล่่องแสดงค่่ามััธยฐาน
Figure 3 Box plots of regaining canal patency (A), retreatment time (B) and percentage of residual filling material (C) after retreatment
of severely-curved canal group and slightly-curved canal group. The horizontal bar inside the box indicates the median value
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การอภิิปรายผลการวิิจััย
คลองรากฟัันที่่�ยัังคงมีีการติิดเชื้้�อในบริิเวณส่่วนปลาย
คลองรากจะพบเศษเนื้้�อเยื่่�อตาย สิ่่�งแปลกปลอม เซลล์์อัักเสบ
และแบคทีีเรีีย21 จากคุุณสมบััติขิ องไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ที่่ส� ามารถ
ยึึดติิดกับั เนื้้�อฟัันได้้และสามารถสร้้างผลึึกไฮดรอกซีีอะพาไทด์์จาก
ปฏิิกิิริิยาไอออนของซีีลเลอร์์กัับของเหลวในท่่อเนื้้�อฟััน5-8 ทำำ�ให้้
ไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ได้้รับั ความสนใจอย่่างมากในปััจจุุบัน 
ั ในขณะ
เดีียวกัันก็็ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามในแง่่ความสามารถในการรัักษาคลอง
รากฟัันซ้ำ��ำ ในกรณีีที่่เ� กิิดความล้้มเหลวของการรัักษา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��ในคลองรากฟัันโค้้ง การกลัับมีีพาเทนซีี
ของคลองรากฟัันโค้้งเป็็นการยืืนยัันทางลงสู่่�ปลายรากฟัันที่่�ถููก
ทิิศทางและเปิิดทางให้้สามารถทำำ�ความสะอาดบริิเวณปลายรากฟััน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังหลีีกเลี่่�ยงการเกิิดข้้อผิิดพลาด 
(iatrogenic error) ในการเตรีียมคลองรากฟัันใหม่่22 ในการศึึกษานี้้�
การกลัับมีีพาเทนซีีของคลองรากฟัันโค้้งมากที่่�อุุดคลองรากด้้วย
ไบโอรููท อาร์์ซีีเอส (ร้้อยละ 66.67) ไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญกัับการกลัับมีีพาเทนซีีของคลองรากฟัันโค้้งน้้อยที่่�อุุดคลอง
รากด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีีเอส (ร้้อยละ 64.29) อย่่างไรก็็ตามมีีการ
ศึึกษาก่่อนหน้้ารายงานการกลัับมีีพาเทนซีีร้้อยละ 14 -1009-11 ซึ่่�ง
พบว่่าวิิธีกี ารรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�รว
�ำ มถึึงไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ที่่ใ� ช้้
ในแต่่ละการศึึกษามีีความแตกต่่างกััน การศึึกษาหนึ่่�ง9 ใช้้ บีซีี  ซีี ลี เลอร์์
(BC sealer) และเก็็บตััวอย่่างที่่ค� วามชื้้นสั
� มั พััทธ์ร้์ อ้ ยละ 100 เป็็นเวลา
7 วััน พบว่่าเมื่่อ�  บีีซี ซีี ลี เลอร์์ ได้้รับั ความชื้้น 
� ปริิมาณการแข็็งตััวจะลดลง23
ซึ่่ง� อาจเป็็นผลทำำ�ให้้ไฟล์์สามารถผ่่านซีีลเลอร์์ที่่ไ� ม่่แข็็งตััว และกลัับมีี
พาเทนซีีได้้ร้อ้ ยละ 100 แต่่มีกี ารศึึกษา11 ที่่�พบการกลัับมีีพาเทนซีี
เพีียงร้้อยละ 14 จากการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ��ำ โดยไม่่ใช้้ตัวทำ
ั �ล
ำ ะลาย
ในการศึึกษานั้้นอุ
� ดุ คลองรากฟัันโดยใช้้ความร้้อน ซึ่่ง� ความร้้อนจะไป
ลดการไหลแผ่่ (flow) เพิ่่ม� ความหนาของชั้้นซี
� ลี เลอร์์ (film thickness)24
และเพิ่่�มปริิมาณความแข็็งตััว25 ของไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์ ฉะนั้้�นจึึง
ทำำ�ให้้กำำ�จััดซีีลเลอร์์ออกจากคลองรากฟัันได้้ยาก
คลองรากฟัันโค้้งมากที่่อุ� ดุ คลองรากด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีเี อส
ใช้้เวลาในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ��ำ น้้อยกว่่าคลองรากฟัันโค้้งน้้อย
ทั้้ง� นี้้อ� าจเนื่่อ� งจากในขั้้�นตอนการนำำ�ซีลี เลอร์์ใส่่ในคลองรากฟััน เลนทููโร
สไปรอลอาจไม่่สามารถผ่่านส่่วนที่่โ� ค้้งมากของคลองรากฟัันได้้ ทำ�ำ ให้้
ซีีลเลอร์์ในคลองรากฟัันโค้้งมากมีีปริิมาณน้้อยกว่่า การกำำ�จััดวััสดุุ
อุุดคลองรากฟัันจึึงทำำ�ได้้ง่่ายและรวดเร็็วกว่่า อย่่างไรก็็ตามไม่่พบ
ความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ของเวลาในการรัักษาคลองรากฟััน
ซ้ำำ��ระหว่่างสองกลุ่่�มทดลอง ผลการศึึกษานี้้�ใกล้้เคีียงกัับการศึึกษา
ก่่อนหน้้า14 ที่่�พบว่่าเวลาในการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ��ำ ในคลองรากที่่�
อุุดด้้วยไบโอรููท  อาร์์ซีีเอส ด้้วยไฟล์์ชนิิดหมุุนไปกลัับด้้วยเครื่่�อง

(reciprocating rotary file) คืือ 206±53.9 วิินาทีี แม้้ว่า่ ทำำ�การศึึกษา
ในรากฟัันตรงที่่�มีหนึ่่
ี �งคลองรากฟััน
การรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ด้
�ำ ว้ ยไฟล์์ชนิิดหมุนุ ไปกลัับด้้วย
เครื่่�องจะเหลืือวััสดุุอุุดคลองรากฟัันน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับไฟล์์
ชนิิดหมุุนด้้วยมืือและไฟล์์ชนิิดหมุุนด้้วยเครื่่�องแบบต่่อเนื่่�อง26
ไฟล์์เวฟวัันโกลด์์ ชนิิดหมุุนด้้วยเครื่่�องเป็็นไฟล์์ชนิิดหมุุนไปกลัับที่่�
มีีความต้้านทานต่่อการบิิด  (torsional resistance) สููงที่่�สุุดเมื่่�อ
เทีียบกัับไฟล์์เรซิิพรอคชนิิดหมุุนไปกลัับด้้วยเครื่่�องและไฟล์์ทวิิส
อะแดปทีีฟ (twisted adaptive file)27 นอกจากนีีไฟล์์เวฟวัันโกลด์์
ชนิิดหมุนุ ไปกลัับด้้วยเครื่่อ� งยัังมีีความต้้านทานการล้้าจากการหมุุน
(cyclic fatigue resistance) ในคลองรากฟัันโค้้งมาก สููงกว่่าไฟล์์
เรซิิพรอคชนิิดหมุนุ ไปกลัับด้้วยเครื่่อ� ง27,28 และ ยัังสามารถรัักษารููปร่่าง
ของคลองรากฟัันเดิิมที่่�มีีลัักษณะรููปตััวเอส (s-shaped canal)
ภายหลัังการตะไบคลองรากฟัันได้้ดีกี ว่่าไฟล์์เรซิิพรอคชนิิดหมุนุ ไป
กลัับด้้วยเครื่่อ� ง29 ฉะนั้้�นในการศึึกษานี้้�จึึงเลืือกใช้้ไฟล์์เวฟวัันโกลด์์
ชนิิดหมุนุ ไปกลัับด้้วยเครื่่อ� งในการรื้้�อวััสดุุอุดุ คลองรากฟััน การรื้้�อ
วััสดุุอุดุ คลองรากฟัันร่่วมกัับการใช้้ตัวทำ
ั �ล
ำ ายจะเหลืือวััสดุุอุดุ คลอง
รากฟัันมากกว่่าการใช้้ไฟล์์ชนิิดหมุนด้
ุ ว้ ยเครื่่อ� งเพีียงอย่่างเดีียว10-12
การใช้้แพสซีีฟ อัลั ตราโซนิิกส์์ อิริิ เิ กชัันช่ว่ ยเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการ
กำำ�จัดั วััสดุุอุดุ คลองรากฟัันที่่เ� หลืือทั้้�งในคลองรากฟัันตรง30,31 รวมถึึง
คลองรากโค้้งปานกลางและโค้้งมาก32,33 ในการศึึกษานี้้ทำ� �ำ การรัักษา
คลองรากฟัันซ้ำ��ำ ในคลองรากโค้้งโดยไม่่ใช้้ตัวทำ
ั �ล
ำ ะลายร่่วมกัับการใช้้
แพสซีีฟ อััลตราโซนิิกส์์ อิิริเิ กชััน ผลการศึึกษาไม่่พบความแตกต่่าง
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ของวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่เ� หลืือระหว่่างสองกลุ่่�ม
ทดลอง ทั้้�งนี้้อ� าจเนื่่อ� งจากไบโอรููท อาร์์ซีเี อสสามารถปล่่อยแคลเซีียม
ไอออนซึ่่�งสามารถทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับของเหลวในท่่อเนื้้�อฟัันเกิิดการ
สะสมแร่่ธาตุุ7,34 โดยสามารถเห็็นเป็็นแถบของการสะสมแร่่ธาตุุ
(mineral infiltration zone)8 บริิเวณเนื้้�อฟัันที่่�ติิดกัับซีีลเลอร์์
ซึ่่�งอาจแข็็งและกำำ�จัดั ออกได้้ยาก
มีีการใช้้เครื่่�องมืือหลากหลายประเภทในการประเมิิน
ประสิิทธิิผลของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำำ��  เช่่น  กล้้องจุุลทรรศน์์
อิิเล็็กตรอนชนิิดส่อ่ งกราด (scanning electron microscope)5,9,10
กล้้องจุุลทรรศน์์แบบสเตอริิโอ (stereomicroscope)15 กล้้องจุุลทรรศน์์
(microscope)14 และเครื่่อ� งเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโคร11,17
เครื่่อ� งเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโครเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�ไม่่ทำ�ล
ำ าย
ตััวอย่่างการศึึกษา (non-destructive) และสามารถทำำ�ซ้ำ��ำ ได้้ (repproducible)35 จากภาพเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโคร (ภาพที่่�
2B และ 2E) แสดงส่่วนเชื่่อ� ม (isthmus) และส่่วนยื่่�น (fin) ที่่�ระดัับ
6 มิิลลิิเมตรจากปลายรากฟััน  ซึ่่�งซีีลเลอร์์สามารถแพร่่เข้้าไปใน
ส่่วนเชื่่อ� มนี้้แ� ม้้ว่า่ จะอุุดคลองรากฟัันด้ว้ ยกััตทาเพอร์์ชาแท่่งเดีียวก็็ตาม
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จากการวิิเคราะห์์ด้ว้ ยเครื่่อ� งเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ระดัับไมโครในกลุ่่�ม
คลองรากฟัันโค้้งมากที่่�อุดุ คลองรากด้้วยไบโอรููท  อาร์์ซีีเอสพบว่่า
เหลืือวััสดุุอุุดคลองรากฟัันร้้อยละ 13.31±9.24 ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับ
การศึึกษาก่่อนหน้้า ซึ่่�งแสดงวััสดุุอุุดคลองรากฟัันที่่�เหลืือในคลอง
รากฟัันโค้้งมากที่่�อุุดคลองรากด้้วยบีีซีี ซีีลเลอร์์ เท่่ากัับร้้อยละ
8-1516 กายวิิภาคของคลองรากฟัันเป็็นปัจั จััยที่่�มีอิี ทธิ
ิ พลต่
ิ อ่ ปริิมาณ
วััสดุุอุดุ คลองรากฟัันที่่เ� หลืืออยู่่� จึึงควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป ระหว่่าง
กระบวนการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ� 
�ำ ในกลุ่่�มคลองรากฟัันโค้้งน้้อยที่่�
อุุดด้้วยไบโอรููท อาร์์ซีีเอส พบไฟล์์เวฟวัันโกลด์์ ไพรมารี่่�ชนิิดหมุุน
ด้้วยเครื่่�องหัักที่่�ตำำ�แหน่่งคลองรากฟัันส่่วนปลาย 1 ชิ้้�น  (ร้้อยละ
6.67) ความผิิดพลาดนี้้�น่า่ จะเกิิดจากการบิิดของเครื่่อ� งมืือที่่�มากเกิิน
ขีีดจำ�กั
ำ ด 
ั (torsional failure) จากความพยายามในการรื้้�อวััสดุุอุดุ
คลองรากฟัันลงให้้ถึึงคลองรากฟัันส่วน
่ ปลายซึ่ง�่ มีีไบโอเซรามิิกซีีลเลอร์์
แข็็งตััวอุุดกั้้�นอยู่่�

สรุปผลการวิจัย
ประสิิทธิผิ ลของการรัักษาคลองรากฟัันซ้ำ�ที่่
�ำ อุ� ดด้
ุ ว้ ยไบโอรููท
อาร์์ซีเี อส ในคลองรากฟัันโค้้งมากและโค้้งน้้อยไม่่มีคี วามแตกต่่างกััน
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บทวิทยาการ

การฟุ้้�งกระจายของเชื้้�อจุุลชีีพในอากาศขณะทำำ�หััตถการทางศััลยกรรมช่่องปากด้้วยการใช้้
เครื่่�องกรอความเร็็วต่ำำ��
Dispersion of Microorganisms in the Air During Oral Surgical Procedure Using
Low Speed Micromotor
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บทคัดย่อ
งานวิิจัยั นี้้มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราในอากาศขณะทำำ�หัตั ถการทางศััลยกรรมช่่องปากระหว่่าง
หััตถการที่่�ใช้้และไม่่ใช้้เครื่่อ� งกรอความเร็็วต่ำ� ทำ
�ำ �ำ การเก็็บตััวอย่่างเชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราในอากาศก่่อน และขณะถอนฟัันที่่ไ� ม่่มีกี ารใช้้เครื่่อ� ง
กรอความเร็็วต่ำ�หรื
�ำ อื ผ่่าฟัันคุดที่่
ุ �มีกี ารใช้้เครื่่อ� งกรอความเร็็วต่ำ� 
�ำ โดยวางจานอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ไว้้ที่่� 4 ตำำ�แหน่่ง ได้้แก่่ ตำ�ำ แหน่่งศีีรษะของผู้้�ป่่วย
ปลายเท้้าของผู้้�ป่่วย ข้้างทัันตแพทย์์ ข้า้ งผู้้�ช่่วย นัับปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราหลัังจากเพาะเลี้้ย� งเชื้้อ� เป็็นเวลา 24-48 ชั่่�วโมง ที่่�อุณหภููมิ
ุ
ิ
37 องศาเซลเซีียส ทดสอบความแตกต่่างด้้วยสถิิติิการวิิเคราะห์์การทดสอบของทดสอบของแมนและวิิทนีีย์์ และการทดสอบวิิลคอกซััน 
ผลการศึึกษาพบว่่าเชื้้อ� ทั้้�งสองชนิิดมีปี ริิมาณเพิ่่�มขึ้้น� ในระหว่่างทำำ�หัตั ถการ แต่่ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติเิ มื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ระหว่่างสองกลุ่่�ม จำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศเพิ่่�มขึ้้นร
� ะหว่่างถอนฟัันเกืือบทุุกตำำ�แหน่่ง ยกเว้้นตำ�ำ แหน่่งข้้างทัันตแพทย์์ที่่มี� จำี �นวน
ำ เท่่าเดิิม
และในระหว่่างผ่่าฟัันคุุดจำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียเพิ่่�มขึ้้น� เกืือบทุุกตำำ�แหน่่ง ยกเว้้นที่่�ตำำ�แหน่่งปลายเท้้าผู้้�ป่่วยที่่�มีีจำ�นวน
ำ เชื้้�อลดลง ส่่วนจำำ�นวน
เชื้้อ� ราในอากาศเพิ่่�มขึ้้นร
� ะหว่่างถอนฟัันเกืือบทุุกตำำ�แหน่่ง ยกเว้้นตำำ�แหน่่งข้้างผู้้�ช่่วยที่่�มีจำี �นวนลดล
ำ
ง และในระหว่่างผ่่าฟัันคุุดจำำ�นวนเชื้้อ� รา
เพิ่่�มขึ้้�นที่่�ตำำ�แหน่่งศีีรษะของผู้้�ป่่วยและข้้างผู้้�ช่่วย และมีีจำำ�นวนลดลงที่่�ตำำ�แหน่่งปลายเท้้าของผู้้�ป่่วยและข้้างทัันตแพทย์์ โดยสรุุป หััตถการ
ทางศััลยกรรมช่่องปากทั้้�งชนิิดที่่มี� กี ารกรอกัับไม่่มีกี ารกรอด้้วยเครื่่อ� งกรอความเร็็วต่ำ�ก่
�ำ อ่ ให้้เกิิดการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� รา
ในอากาศไม่่แตกต่่างกััน 
คำำ�สำำ�คััญ: การฟุ้้�งกระจาย, เครื่่�องกรอความเร็็วต่ำำ��, เชื้้�อแบคทีีเรีียในอากาศ, เชื้้�อราในอากาศ, ศััลยกรรมช่่องปาก

Abstract

The aim of this study was to compare the amount of bacteria and fungi in the air during oral surgical procedures
between operations using micromotor and operations without micromotor. Bacteria and fungi in the air were collected
before and during tooth extraction (non-micromotor using operations) or impacted tooth removal (micromotor
using operations) by placing culture plates at 4 positions including the patient’s head and feet, operator’s side, and
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assistant’s side. The colony forming units were counted after culture at 37oC for 24-48 hours. The results revealed
non-significant increasing of bacteria and fungi during oral surgical procedure in both groups (Mann-Whitney U test).
During tooth extraction, the number of bacteria increased at all positions except at the operator’s side. During impaction
removal, the number of bacteria decreased at the patient’s feet position and increased at other positions. The
number of fungi decreased at the assistant’s side during extraction and also at the operator’s side and patient’s
feet during impacted tooth removal, while increased at other positions (Wilcoxon Signed-rank test). In conclusion,
oral surgical procedures, with or without using of micromotor, caused dispersion of bacteria and fungi in the air.
Keywords:  Dispersion, Micromotor, Bacteria in the air, Fungus in the air, Oral surgery
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บทนำ�
การทำำ�หััตถการทางศััลยกรรมช่่องปากที่่�ต้้องมีีการกรอ
กระดููกหรืือฟััน  เช่่น ผ่่าฟัันคุุด ตััดแต่่งกระดููก ฝัังรากฟัันเทีียม
เป็็นต้้น ต้้องมีีการใช้้น้ำำ��เกลืือฉีีดเพื่่�อลดความร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นขณะ
กรอซึ่ง�่ อาจก่่อให้้เกิิดการฟุ้ง้� กระจายของละอองฝอยในอากาศ ละออง
ฝอยเหล่่านี้้น� อกจากจะมีีการปนเปื้้อ� นเลืือดและน้ำำ�ล
� ายแล้้วยังั มีีเชื้้อ�
จุุลชีพี ปะปนอยู่่�จำ�นวน
ำ มาก ละอองฝอยที่่ป� นเปื้้อ� นเชื้้อ� เหล่่านี้้ส� ามารถ
ฟุ้ง้� กระจายในอากาศได้้เป็็นเวลานานหลายชั่่ว� โมงและสามารถติิดต่อ่
ไปยัังทัันตบุุคลากรและผู้้�ป่่วยรายอื่่น 
� ๆ ได้้1-8 ละอองฝอยที่่เ� กิิดขึ้น�้ จาก
หััตถการทางทัันตกรรมส่่วนใหญ่่มีีขนาด 5 ไมครอนหรืือเล็็กกว่่า
และพบว่่ามีีมากภายในระยะ 2 ฟุุตจากช่่องปากของผู้้�ป่่วย9
ซึ่ง�่ อนุุภาคที่่มี� ขี นาดเล็็กกว่่า 10 ไมครอน สามารถผ่่านเข้้าไปถึึงถุุงลม
ในปอดได้้ ดังั นั้้น� เชื้้อ� จุุลชีพที่่
ี ป� นอยู่่ใ� นละอองฝอยที่่�เกิิดจากหััตถการ
ทัันตกรรมที่่มี� กี ารกรอสามารถก่่อให้้เกิิดการติิดเชื้้อ� ผ่่านการหายใจได้้
หากเกิิดการติิดเชื้้อ� จุุลชีพี อาจส่่งผลให้้เกิิดการทำำ�ลายเนื้้อ� เยื่่อ� และอวััยวะ
ในร่่างกาย เช่่น ปอด ตัับ ระบบประสาทส่่วนกลาง ระบบภููมิิคุ้้�มกััน 
เช่่น โรค SARS โควิิด-19  หััด และวััณโรค10 นอกจากนี้้ล� ะอองฝอยที่่�
มีีจุลชี
ุ พยั
ี งั สามารถตกลงไปยัังพื้้�นผิวต่
ิ า่ ง ๆ รวมทั้้ง� เสื้้อ� ผ้้า ใบหน้้า ผม
ศีีรษะ มืือ และแขน ซึ่่�งหากไม่่มีีการป้้องกัันที่่�ดีีพอสามารถส่่งผ่่าน
เชื้้�อโรคไปยัังบุุคคลอื่่�น ๆ ได้้ทางการสััมผััสอีีกด้้วย

จากการศึึกษาการฟุ้ง้� กระจายของปริิมาณเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศในคลิินิกิ ทัันตกรรม พบว่่าบริิเวณที่่�มีกี ารทำำ�หัตั ถการทาง
ทัันตกรรม ไม่่ว่่าจะเป็็นห้้องแยกหรืือห้้องที่่�มีีเก้้าอี้้�ทำำ�ฟันหล
ั ายตััว 
จะมีีการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศมากกว่่าบริิเวณอื่่�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ11,12 การฟุ้้�งกระจายของเชื้้�อแบคทีีเรีีย
จากช่่องปากของผู้้�ป่่วย เมื่่�อมีีการทำำ�หััตถการด้้วยการใช้้หััวกรอ
ความเร็็วสููง เช่่น การอุุดฟัน 
ั การใช้้เครื่่อ� งขููดหิินปููนความถี่่เ� หนืือเสีียง
(ultrasonic scaler) พบว่่ามีีการฟุ้ง้� กระจายไปทั่่วห้
� อ้ งที่่ทำ� �ำ การเก็็บตััว
อย่่างในอากาศ รวมทั้้�งจากผ้้าปิิดปากปิิดจมููกของทัันตแพทย์์และ
ผู้้�ช่่วยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ เชื้้�อที่่�พบส่่วนใหญ่่เป็็นแบคทีีเรีีย
แกรมบวกรููปร่่างกลม (Gram-positive cocci) ชนิิด  viridans
streptococci และ staphylococci11 แต่่ยังั ไม่่มีกี ารศึึกษาใดที่่�ทำ�ำ
การศึึกษาปริิมาณของเชื้้อ� ที่่�ตำ�ำ แหน่่งรอบตััวผู้้�ป่ว่ ยซึ่่ง� เป็็นตำ�ำ แหน่่ง
ของทัันตแพทย์์ผู้้�ทำ�หั
ำ ัตถการ  และตำำ�แหน่่งของผู้้�ช่่วยขณะให้้การ
รัักษาผู้้�ป่่วยในระหว่่างการทำำ�หััตถการทางศััลยกรรมช่่องปากที่่�มีี
การกรอด้้วยเครื่่�องกรอความเร็็วต่ำำ��
คลิินิิกที่่�จััดการเรีียนการสอนและให้้บริิการรัักษาด้้าน
ศััลยกรรมช่่องปากของภาควิิชาศััลยศาสตร์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มีีลักั ษณะเป็็นห้อ้ งทำำ�หัตั ถการขนาดใหญ่่
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มีีเก้้าอี้้�ทันั ตกรรมหลายตััวอยู่่�ในห้้องเดีียวกััน ใช้้เครื่่อ� งปรัับอากาศ
แบบเดีียวกัับที่่ใ� ช้้ในอาคารทั่่�วไปเพื่่�อควบคุุมอุุณหภููมิิ โดยไม่่มีเี ครื่่อ� ง
กรองอากาศ งานศััลยกรรมหลััก คืือ การถอนฟััน การผ่่าตััดฟัันคุด 
ุ
การตััดแต่่งกระดููกเพื่่�อการใส่่ฟัันเทีียม การผ่่าตััดควัักถุุงน้ำำ��  และ
การผ่่าตััดฝังั รากฟัันเทีียม ซึ่ง�่ ก่่อให้้เกิิดการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ� จุุลชีพี
ในอากาศและอาจกระจายไปทั่่�วคลิินิิกได้้ การศึึกษานี้้�จึึงได้้จัดทำ
ั ำ�
ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อตรวจวััดปริิมาณของเชื้้�อแบคทีีเรีียและ
เชื้้อ� ราที่่�ตำ�ำ แหน่่งต่่าง ๆ รอบตััวผู้้�ป่ว่ ย โดยเปรีียบเทีียบปริิมาณเชื้้อ�
ระหว่่างการทำำ�หััตถการที่่�ใช้้และไม่่ใช้้เครื่่�องกรอความเร็็วรอบต่ำำ�� 
เพื่่�อให้้บุคุ ลากร ทั้้�งทัันตแพทย์์ และผู้้�ช่่วย รวมทั้้ง� นิิสิติ ที่่ม� ายืืนสังั เกต
การรัักษาข้้างเก้้าอี้้ผู้้�ป่
� ว่ ยได้้ตระหนัักถึึงการใช้้เครื่่อ� งป้้องกัันส่วนบุ
่ คุ คล
อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม

วัสดุและวิธีการ
การแบ่่งกลุ่่�มตััวอย่่าง และการเก็็บตััวอย่่างเชื้้�อในอากาศ
ทำำ�การเก็็บตััวอย่่างจากกลุ่่�มที่่�ทำำ�หัตั ถการ 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่
กลุ่่�มถอนฟััน เป็็นตััวแทนของหััตถการทางศััลยกรรมช่่องปากที่่�ไม่่

มีีการใช้้เครื่่อ� งกรอ และกลุ่่�มผ่่าฟัันคุดที่่
ุ มี� กี ารกรอ เป็็นตัวั แทนของ
หััตถการที่่�ใช้้เครื่่�องกรอความเร็็วต่ำำ��  กลุ่่�มละ 18 หััตถการ โดยใช้้
เก้้าอี้้�ทำำ�ฟันตั
ั ัวเดีียวกัันทุุกหััตถการ
เก็็บตััวอย่่างเชื้้อ� ในอากาศโดย ใช้้อาหารวุ้้�นเลี้้ย� งเชื้้อ� 2 ชนิิด
คืือ วุ้้�นเลี้้�ยงเชื้้�อผสมเลืือด (blood agar) เพื่่�อเก็็บตััวอย่่างของเชื้้�อ
แบคทีีเรีีย และวุ้้�นเลี้้ย� งเชื้้อ� ซาโบโรด์์กลููโคส (Sabouraud Glucose
agar) เพื่่�อเก็็บตััวอย่่างเชื้้�อรา โดยใช้้จานอาหารวุ้้�นเลี้้�ยงเชื้้�อขนาด
เส้้นผ่า่ นศููนย์์กลาง 10 เซ็็นติเิ มตร ชนิิดละ 1 จาน ต่่อการเก็็บตััวอย่่างอากาศ
1 ตำำ�แหน่่ง โดยทำำ�การเก็็บตััวอย่่างเชื้้อ� จาก 4 ตำำ�แหน่่ง ได้้แก่่ บริิเวณ
ศีีรษะของผู้้�ป่่วย บริิเวณปลายเท้้าของผู้้�ป่่วย บริิเวณข้้างทัันตแพทย์์
และบริิเวณข้้างผู้้�ช่่วย โดยตำำ�แหน่่งที่่�วางจานอาหารวุ้้�นเลี้้ย� งเชื้้อ� จะ
กำำ�หนดให้้วางในบริิเวณเดิิมทุุกครั้้ง� โดยให้้มีคี วามสููงจากพื้้น 
� 0.5 เมตร
ห่่างจากเก้้าอี้้�ทำ�ฟั
ำ น 
ั 0.4 เมตร (รููปที่่� 1) ในการเก็็บตััวอย่่างแต่่ละ
ครั้้ง� จะทำำ�การเปิิดฝาจานอาหารวุ้้�นเลี้้ย� งเชื้้อ� ทิ้้�งไว้้นาน 10 นาทีี ใน 
2 ช่่วงเวลา ได้้แก่่ ขณะตรวจและซัักประวััติก่ิ อ่ นที่่�จะเริ่่ม� ทำำ�หัตั ถการ
และ 10 นาทีีแรกขณะที่่�กำ�ำ ลัังทำำ�หัตั ถการถอนฟัันหรือื ขณะที่่�กำ�ำ ลััง
ใช้้เครื่่�องกรอผ่่าฟัันคุุด

รููปที่่� 1

ตำำ�แหน่่งที่่�วางอาหารวุ้้�นเลี้้�ยงเชื้้�อ: วางวุ้้�นเลี้้�ยงเชื้้�อผสมเลืือด และวุ้้�นเลี้้�ยงเชื้้�อซาโบโรด์์กลููโคสในระหว่่างเก็็บเชื้้�อจุุลชีีพจากอากาศ 4 ตำำ�แหน่่ง ได้้แก่่
ตำำ�แหน่่งศีีรษะของผู้้�ป่่วย ตำำ�แหน่่งปลายเท้้าของผู้้�ป่่วย บริิเวณข้้างทัันตแพทย์์ (ด้้านขวาของผู้้�ป่่วย) และบริิเวณข้้างผู้้�ช่่วย (ด้้านซ้้ายของผู้้�ป่่วย)
Figure 1 Position of culture plates: blood agar plates and Sabouraud Glucose agar plates were placed in 4 positions during air
microorganism collection including patient’s head, patient’s feet, operator’s side (right side of patient), and assistant’s side
(left side of patient)

การเพาะเชื้้�อและการนัับจำำ�นวนเชื้้�อในอากาศ
หลัังจากเก็็บตััวอย่่างเชื้้อ� ครบตามเวลาที่่กำ� �หนด นำ
ำ
�ำ จานอาหาร
วุ้้�นเลี้้ย� งเชื้้อ� ไปเข้้าตู้้�อบที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 2448 ชั่่�วโมง จนกระทั่่�งเห็็นโคโลนีีของเชื้้อ� ชััดเจนจึึงนำำ�มานัับจำำ�นวน

			

โคโลนีีในจานอาหารวุ้้�นเลี้้�ยงเชื้้�อ เปรีียบเทีียบจำำ�นวนโคโลนีีใน
จานอาหารวุ้้�นเลี้้ย� งเชื้้อ� ที่่เ� ก็็บตััวอย่่างจากอากาศระหว่่างกลุ่่�มหััตถการ
ถอนฟัันและกลุ่่�มหััตถการผ่่าฟัันคุด 
ุ และเปรีียบเทีียบแต่่ละตำำ�แหน่่ง
ที่่�เก็็บเชื้้�อ
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
ใช้้โปรแกรม SPSS version 17 (SPSS Inc., IL, Chicago,
USA) ในการคำำ�นวณทางสถิิติิ เนื่่�องจากจำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียและ
เชื้้�อราที่่�วััดได้้จากการศึึกษานี้้�มีีการแจกแจงข้้อมููลแบบไม่่ปกติิ
จึึงใช้้การทดสอบของแมน-วิิทนีย์ี ์ (Mann-Whitney U Test ) ทดสอบ
ความแตกต่่างของตััวแปรตาม 2 ตััวแปร คืือ จำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียและ
เชื้้อ� รา ณ แต่่ละช่่วงเวลากัับตััวแปรอิิสระคืือ หััตถการที่่�ไม่่ใช้้เครื่่อ� งกรอ
ความเร็็วต่ำ�  กั
�ำ บั หััตถการที่่�ใช้้เครื่่อ� งกรอความเร็็วต่ำ� �ำ โดยมีีตัวั แปรร่่วม
คืือ บริิเวณที่่�เก็็บตััวอย่่าง 4 ตำำ�แหน่่ง และได้้ทดสอบความแตกต่่างของ
จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียหรืือเชื้้�อราของทั้้�งสองช่่วงเวลาในแต่่ละกลุ่่�ม
และแต่่ละตำำ�แหน่่งด้้วยการทดสอบวิิลคอกซััน  (The Wilcoxon
Signed - Rank Test) โดยพิิจารณาความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิที่่� p<0.05

ผลการศึกษา
จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าเฉลี่่ย� ±ค่่าเบี่่ย� งเบนมาตรฐานของจำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
ในอากาศรวมทั้้ง� 4 ตำำ�แหน่่ง ณ เวลาก่่อนและระหว่่างถอนฟััน เท่่ากัับ
9.56±5.50 และ 13.67±9.26 โคโลนีี ตามลำำ�ดับั  ส่่วนกลุ่่�มผ่่าฟัันคุดมี
ุ ี

จำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศรวมทั้้ง� 4 ตำำ�แหน่่ง เท่่ากัับ 12.65±6.79
และ 15.67±8.53 โคโลนีี ตามลำำ�ดัับ (รููปที่่� 2A) การวิิเคราะห์์ด้้วย
การทดสอบแมนวิิทนีย์ี  พ
์ บว่่าจำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศ ณ ช่่วง
เวลาก่่อนทำำ�หัตั ถการของทั้้ง� สองกลุ่่�มไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั
(p=0.24) จำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศขณะทำำ�หัตั ถการของทั้้�งสอง
กลุ่่�มก็็ไม่่แตกต่่างกัันเช่่นเดีียวกััน (p=0.40) จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีีย
ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ของทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทาง
สถิิติิ (p=0.20, วิิเคราะห์์ด้้วยการทดสอบวิิลคอกซััน)
จำำ�นวนเชื้้�อราที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าเฉลี่่ย� ±ค่่าเบี่่ย� งเบนมาตรฐานของจำำ�นวนเชื้้อ� ราในอากาศ
รวมทั้้�ง 4 ตำำ�แหน่่ง ณ  เวลาก่่อนและระหว่่างถอนฟััน  เท่่ากัับ
4.89±4.26 และ 6.89±5.67 โคโลนีี ตามลำำ�ดับั  ส่่วนกลุ่่�มผ่่าฟัันคุุด
มีีจำ�นวน
ำ เชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศรวมทั้้�ง 4 ตำำ�แหน่่ง เท่่ากัับ 6±6.15
และ 7.58±5.06 โคโลนีี ตามลำำ�ดับั (รููปที่่� 2B) การวิิเคราะห์์ด้ว้ ยการ
ทดสอบแมนวิิทนีย์ี  พ
์ บว่่าจำำ�นวนเชื้้อ� ราในอากาศ ณ ช่่วงเวลาก่่อนทำำ�
หััตถการของทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั (p=0.61)
และขณะทำำ�หัตั ถการก็็ไม่่แตกต่่างกััน (p=0.73) จำำ�นวนเชื้้อ� ราที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น�
ในระหว่่างทำำ�หัตั ถการของทั้้ง� สองกลุ่่�มไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p=0.332, วิิเคราะห์์ด้ว้ ยการทดสอบวิิลคอกซััน)

รููปที่่� 2

ค่่าเฉลี่่ย� ของจำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีีย และจำำ�นวนเชื้้�อราในอากาศที่่�ตรวจนัับได้้ ในกลุ่่�มผ่่าฟัันคุุดกัับกลุ่่�มถอนฟััน A) จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียในอากาศ
ก่่อนทำำ�หััตถการและขณะทำำ�หััตถการ ในกลุ่่�มผ่่าฟัันคุุดกัับกลุ่่�มถอนฟััน B) จำำ�นวนเชื้้�อราในอากาศ ก่่อนทำำ�หัตถ
ั การและขณะทำำ�หัตถ
ั การ 
Figure 2 Average colony forming unit (CFU) of bacteria and fungi in the air of extraction group and impaction removal group, A)
Bacterial count before and during operation, B) Fungal count before and during operation

จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียในแต่่ละตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศมีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้นร
� ะหว่่าง
ถอนฟัันเกืือบทุุกตำำ�แหน่่ง ยกเว้้นตำ�ำ แหน่่งข้้างทัันตแพทย์์ที่่มี� จำี �นวน
ำ

เท่่าเดิิม  และเพิ่่�มขึ้้น� เกืือบทุุกตำำ�แหน่่งในระหว่่างผ่่าฟัันคุด 
ุ ยกเว้้นที่่�
ตำำ�แหน่่งปลายเท้้าผู้้�ป่่วยที่่มี� จำี �นวน
ำ เชื้้อ� แบคทีีเรีียลดลง แต่่ไม่่มีคี วาม
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (รููปที่่� 3)
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รููปที่่� 3 ค่่าเฉลี่่ย� จำำ�นวนเชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�ตรวจนัับได้้แยกตามตำำ�แหน่่งที่่ทำ� �ำ การเก็็บตััวอย่่าง ก่่อนและขณะถอนฟัันหรืือผ่่าฟัันคุุด
Figure 3 Average number of bacteria count according to the positions of sample collection before and during extraction or impaction removal

จำำ�นวนเชื้้�อราในแต่่ละตำำ�แหน่่ง
จำำ�นวนเชื้้อ� ราในอากาศมีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้นร
� ะหว่่างถอนฟััน
เกืือบทุุกตำำ�แหน่่ง ยกเว้้นตำำ�แหน่่งข้้างผู้้�ช่่วยที่่�มีีจำำ�นวนลดลง ใน
ระหว่่างผ่่าฟัันคุุดจำำ�นวนเชื้้�อราในอากาศเพิ่่�มขึ้้�นที่่�ตำำ�แหน่่งศีีรษะ

ผู้้�ป่่วยและข้้างผู้้�ช่่วย และมีีจำ�นวนลดล
ำ
งที่่�ตำำ�แหน่่งปลายเท้้าและ
ข้้างทัันตแพทย์์ แต่่ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
(รููปที่่� 4)

รููปที่่� 4 ค่่าเฉลี่่ย� จำำ�นวนเชื้้�อราที่่�ตรวจนัับได้้ แยกตามตำำ�แหน่่งที่่ทำ� ำ�การเก็็บตััวอย่่าง ก่่อนและขณะถอนฟัันหรืือผ่่าฟัันคุุด
Figure 4 Average number of bacteria count according to the positions of sample collection before and during extraction or impaction removal
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บทวิจารณ์
เชื้้�อแบคทีีเรีียและเชื้้�อราในอากาศของคลิินิิกศััลยกรรม
ช่่องปาก คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้น� ในขณะทำำ�หัตั ถการเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับก่่อนเริ่่ม� ทำำ� ไม่่ว่า่ จะ
ใช้้เครื่่�องกรอความเร็็วต่ำำ��หรืือไม่่ใช้้ก็็ตาม ผลการศึึกษานี้้�ชี้้�ให้้เห็็น
ว่่าการทำำ�หัตั ถการศััลยกรรมช่่องปากไม่่ว่า่ จะมีีการใช้้หรือื ไม่่ใช้้เครื่่อ� ง
กรอฟัันชนิิดความเร็็วต่ำ�ก่
�ำ อ่ ให้้เกิิดการฟุ้ง้� กระจายของเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
และเชื้้�อราในอากาศเพิ่่�มขึ้้�นในระดัับที่่�ไม่่พบนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ซึ่ง�่ แตกต่่างจากการศึึกษาของ Luksamijarulkul และคณะ13 ที่่�พบว่่า
จำำ�นวนเชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราในอากาศของคลิินิกิ ทัันตกรรมเพิ่่ม� ขึ้้น�
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ระหว่่างทำำ�หัตั ถการเมื่่�อเทีียบกัับก่่อนทำำ�หัตั ถการ
ทั้้ง� นี้้อ� าจจะอธิิบายได้้ว่า่ หััตถการทัันตกรรมในการศึึกษาดัังกล่่าวเป็็น
หััตถการหลากหลาย มีีการใช้้เครื่่อ� งกรอความเร็็วสููงและเครื่่อ� งขููดหิิน
ปููนด้้วย Harrel และคณะ14 พบว่่าการใช้้เครื่่อ� งขููดหิินปููนความถี่่เ� หนืือ
เสีียงทำำ�ให้้เกิิดละอองฝอยมากกว่่าการใช้้อุปุ กรณ์์ขููดหินปููนด้
ิ
้วยมืือ
(handheld curette) แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีบางการศึึกษาพบว่่าปริิมาณ
เชื้้อ� แบคทีีเรีียในอากาศไม่่สัมั พัันธ์กั์ บั การใช้้หัวั กรอความเร็็วรอบสููง
และระยะเวลาที่่�ใช้้หััวกรอ15 นอกจากนี้้�ยัังมีีความเป็็นไปได้้ว่่าใน
คลิินิกิ ศััลยกรรมช่่องปากของคณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าฯ มีีการทำำ�
หััตถการหลายเก้้าอี้้ใ� นเวลาเดีียวกััน จำ�นวน
ำ เชื้้อ� ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในระหว่่าง
ถอนฟัันอาจมาจากการทำำ�หัตั ถการที่่�ใช้้เครื่่อ� งกรอจากเก้้าอี้้ข้� า้ งเคีียงได้้
จากการศึึกษาที่่ผ่� า่ นมาพบว่่าเชื้้อ� แบคทีีเรีียและเชื้้อ� ราใน
อากาศของคลิินิกิ ในตอนเช้้าก่่อนเริ่่ม� รัักษาทางทัันตกรรมแก่่ผู้้�ป่ว่ ยมีี
ปริิมาณต่ำำ� 
� และเพิ่่�มสููงขึ้้น� เมื่่อ� ห้้องมีีการใช้้งานพลุุกพล่่านและมีีระยะ
เวลาการรัักษาที่่�นาน15,16 ปริิมาณเชื้้�อในคลิินิิกที่่�มีีเก้้าอี้้�ทัันตกรรม
หลายตััวไม่่แตกต่่างกัับคลิินิกิ ที่่�มีเี ก้้าอี้้ทั� นั ตกรรมเพีียงตััวเดีียวและ
บริิเวณที่่�ผู้้�ป่ว่ ยนั่่ง� คอยการรัักษา แต่่ในคลิินิกิ ทัันตกรรมมีีสัดส่
ั วน
่ ของ
Coagulase-negative staphylococci สููงกว่่าบริิเวณที่่�นั่่ง� คอยการ
รัักษา17 ดัังนั้้�นควรแยกบริิเวณที่่�ผู้้�ป่่วยและญาติินั่่�งคอยการรัักษา
ออกจากบริิเวณที่่�มีกี ารทำำ�หัตั ถการเพื่่�อลดโอกาสของการได้้รับั เชื้้อ�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ที่่�มีภููมิ
ี ิต้้านทานโรคต่ำำ��
ในการศึึกษานี้้ไ� ด้้วางจานอาหารเลี้้ย� งเชื้้อ� ไว้้ที่่ร� ะดัับสููงจาก
พื้้�นเป็็นระยะ 0.5 เมตร  ซึ่่�งเป็็นระดัับความสููงที่่�พบเชื้้�อมากตาม
การศึึกษาของ Manarte-Monteiro และคณะ15 ที่่�พบว่่าแบคทีีเรีีย
ในอากาศที่่�ระยะสููงจากพื้้�น 0.5 เมตรมีีปริิมาณมากกว่่าที่่�ระยะสููง
จากพื้้�น 2 เมตร การวางจานอาหารเลี้้�ยงเชื้้�อที่่�ห่่างจากผู้้�ป่่วย 0.4
เมตร ยึึดตามระยะที่่�ทันั ตแพทย์์และผู้้�ช่่วยนั่่�ง รวมทั้้�งเป็็นตำ�ำ แหน่่ง
ที่่�นิิสิิตนัักศึึกษาทัันตแพทย์์มายืืนสัังเกตการณ์์การรัักษาด้้วย
ซึ่่�งผลการศึึกษาของ Rautemaa11 และคณะพบว่่าระยะห่่างจาก
ผู้้�ป่่วยมีีปริิมาณเชื้้�อในอากาศไม่่แตกต่่างกััน 

การสวมหน้้ากาก (mask) สามารถป้้องกัันการส่่งผ่่านเชื้้อ�
ระหว่่างผู้้�ป่่วยและบุุคลากรได้้ แต่่ต้้องคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพและระยะ
เวลาการเปลี่่ย� นหน้้ากากให้้เหมาะสม การศึึกษาของ Jung และคณะ18
พบว่่าแบคทีีเรีียที่่�ปนเปื้้�อนบนลิิปสติิกของทัันตานามััย (dental
hygienist) ที่่�เปลี่่ย� นหน้้ากากวัันละ 4 ครั้้ง�  มีีจำ�นวน
ำ ไม่่เกิินมาตรฐาน
ที่่�กำ�หนด
ำ
ไว้้สำ�หรั
ำ บั เครื่่อ� งสำำ�อาง ส่่วนทันั ตานามััยที่่�เปลี่่ย� นหน้้ากาก
เมื่่�อหน้้ากากเปีียกมีีแบคทีีเรีียปนเปื้้�อนบนลิิปสติิกจำำ�นวนมาก
Edmiston และคณะ19 พบว่่าเชื้้�อในอากาศของห้้องผ่่าตััดมีีเชื้้�อ
Coagulase-negative staphylococci ชนิิดเดีียวกัับที่่�เก็็บได้้จาก
รููจมููกของบุุคลากรในทีีมผ่่าตััด ดังั นั้้�นการสวมหน้้ากากผ่่าตััดทั่่ว� ไป
(traditional surgical mask) โดยเฉพาะช่่วงที่่�มีีน้ำ��มูู
ำ กไหลอาจไม่่
เพีียงพอต่่อการป้้องกัันเชื้้อ� จากบุุคลากรมายัังสิ่่ง� แวดล้้อมในห้้องผ่่าตััด
นอกจากนี้้� แว่่นตา (goggle) และโล่่ป้อ้ งกัันหน้้า (face shield) ยััง
มีีความสำำ�คัญ
ั ในการป้้องกัันเชื้้อ� ที่่�ฟุ้้�งกระจายขณะทำำ�หัตั ถการทาง
ทัันตกรรมเช่่นกัน 
ั Nejatidanesh และคณะ20 พบว่่าบริิเวณตาและจมููก
เป็็นบริิเวณที่่�มีีการปนเปื้้�อนมากที่่�สุุดขณะทำำ�หััตถการทัันตกรรม
คณะผู้้�วิิจััยแนะนำำ�ว่่าทัันตแพทย์์ ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์
บุุคลากรในคลิินิกิ  รวมถึึงนิิสิติ นัักศึึกษาทัันตแพทย์์ที่่ยื� นสั
ื งั เกตการณ์์
ขณะที่่มี� กี ารทำำ�หัตั ถการต้้องคำำ�นึึงถึึงความสำำ�คัญั ของการสวมใส่่เครื่่อ� ง
ป้้องกัันส่วนบุ
่ คุ คลในทุุกกรณีี เช่่น หมวกคลุุมผม แว่่นตา โล่่ป้อ้ งกััน
หน้้า หน้้ากาก และเสื้้�อคลุุม ตามมาตรฐานของศููนย์์ควบคุุม และ
ป้้องกัันโรค (Center for Diseases Control and Prevention)21,22
ซึ่่ง� ป็็นแนวทางป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ที่่�แนะนำำ�ให้้ปฏิิบััติเิ ป็็นมาตรฐาน
สากล เพื่่อ� ให้้ตนเองปลอดภััยจากเชื้้อ� โรคขณะปฏิิบัติั งิ าน อีีกทั้้ง� ยัังช่่วย
ป้้องกัันไม่่ให้้เชื้้อ� โรคแพร่่กระจายไปยัังบุุคคลอื่่�น ประกอบกัับต้้องมีี
การกำำ�จัดั และทำำ�ลายเชื้้อ� ทั้้�งจากวััสดุุอุปุ กรณ์์ที่่ใ� ช้้ในการทำำ�หัตั ถการ
และการกำำ�จััดปริิมาณเขื้้อ� โรคในอากาศอย่่างเหมาะสมด้้วย23 นอก
จากนี้้�การให้้ผู้้�รับั บริิการบ้้วนปากด้้วยน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้อ� ก่่อนรัับการรัักษา
เพื่่�อลดจำำ�นวนเชื้้อ� ในช่่องปาก การใช้้แผ่่นยางกัันน้ำ�ล
�ำ าย การใช้้เครื่่อ� ง
ดููดความแรงสููง (High-volume evacuator) สามารถลดปริิมาณ
เชื้้อ� และโอกาสที่่จ� ะแพร่่กระจายเชื้้อ� ได้้24,25 อย่่างไรก็็ตามควรหลีีกเลี่่ย� ง
การทำำ�หัตั ถการทางทัันตกรรมที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดละอองฝอยในขณะผู้้�รับั
บริิการมีีการเจ็็บป่่วยของโรคติิดเชื้้อ� ทางเดิินหายใจอยู่่� หากมีีความ
จำำ�เป็็นต้อ้ งให้้การรัักษาทัันที ต้
ี อ้ งมีีการใช้้เครื่่อ� งป้้องกัันส่วนบุ
่ คุ คล
ที่่�เหมาะสม และมีีมาตรการเสริิมเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้อ�   
การศึึกษานี้้มี� ข้ี อ้ จำำ�กัดหล
ั ายประการ เช่่น ไม่่ได้้ทำ�ำ การเก็็บ
ข้้อมููลการอัักเสบติิดเชื้้�อของฟัันที่่�ได้้รัับการถอนหรืือผ่่า ผู้้�ป่่วยได้้
รัับยาปฏิิชีีวนะอยู่่�หรืือไม่่ ระยะเวลาการทำำ�หััตถการนานเพีียงใด 
กำำ�หนดแต่่เพีียงว่่าทำำ�การเปิิดฝาจานเพาะเชื้้�อเพีียง 10 นาทีี
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ในช่่วงเวลาก่่อนทำำ�หัตั ถการ และขณะถอนหรืือใช้้หัวั กรอ 10 นาทีีแรก
รวมทั้้�งไม่่ได้้ตรวจจำำ�แนกกลุ่่�มหรืือชนิิดของเชื้้อ� ด้้วย ดัังนั้้�นจึึงยัังไม่่
สามารถชี้้ชั� ดั ได้้ว่า่ เชื้้อ� ที่่�ตรวจพบมาจากช่่องปากของผู้้�ป่่วยหรืือไม่่
เป็็นเชื้้�อก่่อโรคหรืือไม่่ หรืือเป็็นเชื้้�อที่่�ปนเปื้้�อนในอากาศโดยทั่่�วไป
และยัังมีีความเป็็นไปได้้ว่า่ เชื้้อ� อาจมาจากระบบเครื่่อ� งปรัับอากาศ
ในคลิินิิก

บทสรุป
การรัักษาทางศััลยกรรมช่่องปากไม่่ว่่าจะใช้้หรืือไม่่ใช้้
เครื่่อ� งกรอความเร็็วต่ำ�ก่
�ำ อ่ ให้้เกิิดการเพิ่่�มขึ้้�นของเชื้้อ� แบคทีีเรีียและ
ราในอากาศของคลิินิิกอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ และปริิมาณเชื้้�อใน
อากาศที่่�ตำำ�แหน่่งทัันตแพทย์์ผู้้�ทำำ�หััตถการ ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์
ด้้านศีีรษะและเท้้าของผู้้�ป่่วย มีีปริิมาณใกล้้เคีียงกััน แต่่ยังั ไม่่สามารถ
ชี้้�ชััดได้้ว่่าเชื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นเชื้้�อชนิิดใดและมีีที่่�มาจากในช่่องปาก
ผู้้�ป่่วยหรืือไม่่
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บทคัดย่อ

สภาวะกระดููกพรุุนจัดั เป็็นปัญ
ั หาทางคลิินิกิ ที่่พ� บได้้ในผู้้�สููงวััย โดยมีีการศึึกษาที่่ผ่� า่ นมาหลายฉบัับนำำ�ค่า่ ดััชนีีที่่ไ� ด้้จากภาพรัังสีีที่่ใ� ช้้
ทางทัันตกรรมมาเป็็นตัวช่
ั ว่ ยเสริิม เพื่่�อประโยชน์์ในการลดต้้นทุุนสำ�หรั
ำ บั การตรวจคััดกรองสภาวะกระดููกพรุุนในผู้้�ป่่วยทางคลิินิกิ การศึึกษานี้้�
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความแตกต่่างระหว่่างเพศชายและเพศหญิิงที่่�มีผี ลต่่อค่่าดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย
โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิโิ รฒ ที่่�มีอี ายุุ 50 ปีีขึ้น�้ ไป โดยวััดค่า่ ดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์จากภาพรัังสีีแพโนรามาแบบดิิจิติ อลที่่�ถููกบัันทึึกไว้้ ตั้้ง� แต่่ปี พ
ี .ศ.2556-2561 จากนั้้นนำ
� �ข้
ำ อ้ มููลมาวิิเคราะห์์ด้ว้ ยสถิิติทีิ เี ทสแบบอิิสระ
และวิิเคราะห์์สหสััมพัันธ์แ์ บบเพีียร์์สันั ไคสแควร์์ที่่ร� ะดัับความเชื่่อ� มั่่นร้
� อ้ ยละ 95 ผลการศึึกษาพบว่่ามีีประชากรที่่�เข้้าเกณฑ์์คัดั เข้้าการศึึกษา
จำำ�นวน 942 คน โดยเป็็นเพศชาย 363 คน (อายุุเฉลี่่ย� 60.36 ปีี) และเพศหญิิง 579 คน (อายุุเฉลี่่ย� 60.15 ปีี) โดยค่่าดััชนีีเมนทััลของเพศชาย
เท่่ากัับ 0.36 ซม. และเพศหญิิงเท่่ากัับ 0.35 ซม. และค่่าดััชนีีเมนทััลไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิระหว่่างเพศชายและ
เพศหญิิง (p=0.129) สำำ�หรัับค่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศชายมีีค่่าเท่่ากัับ 0.29 และเพศหญิิงเท่่ากัับ 0.31 เมื่่�อนำำ�ไปทดสอบทาง
สถิิติิพบว่่ามีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิระหว่่างเพศชายและเพศหญิิง (p=0.00) นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าดััชนีีเมนทััลและดััชนีี
แพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ว่า่ มีีความสััมพัันธ์ไ์ ปในทิิศทางเดีียวกััน และอยู่่ใ� นระดัับสููง (ร้้อยละ 61.5) จากผลที่่�ได้้แสดงให้้เห็็นว่า่ ปััจจััยเรื่่อ� งเพศ
ส่่งผลต่่อเฉพาะดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลครั้้ง� นี้้ยั� งั ไม่่สามารถสรุุปความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างการมีีภาวะกระดููกพรุุนกับั ค่่าดััชนีี
ทั้้�ง 2 ได้้ แต่่มีข้ี อ้ น่่าสัังเกตถึึงความแตกต่่างของดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ระหว่่างเพศชายและหญิิง โดยหากนำำ�ค่า่ ดััชนีีนี้้ม� าใช้้ร่ว่ มในการ
ประเมิินภาวะกระดููกพรุุนเบื้้�องต้้น หรืือประยุุกต์์ใช้้ภาพรัังสีีทางทัันตกรรมให้้เกิิดประโยชน์์ด้้านอื่่�นนอกเหนืือจากที่่�ทันั ตแพทย์์ใช้้ร่่วมกัับ
การรัักษาผู้้�ป่่วย ย่่อมเกิิดประโยชน์์ต่่อผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องได้้รัับการวิินิิจฉััยและรัักษาภาวะกระดููกพรุุนอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: ความหนาแน่่นกระดููก, ดััชนีีเมนทััล, ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์, ภาพรัังสีีแพโนรามา, ภาวะกระดููกพรุุน

Abstract

Osteoporosis is one of clinical problem in the elderly. Many previous studies focused on the index that
obtained from dental radiography. For using as an adjunctive technique and benefit for the cost reduction in the
osteoporosis screening. This research aims to investigate the differences of mental index (MI) and panoramic mandibular
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index (PMI) between male and female patients (age above 50 years) of Dental Hospital, Faculty of Dentistry,
Srinakharinwirot University. The digital panoramic radiographs were obtained from year 2013-2019. Data was analyzed
by independent T-test and Pierson Chi-Square test at statistical significance p<0.05. Results showed there were 942
subjects that fit in the inclusion criteria.  There were 363 male (average age 60.36 years) and 579 female (average
age 60.15 years). From MI, there were 0.36 cm for male group and 0.35 cm for female group. When compare this
index between male and female, there showed no statistically different (p=0.129). From PMI, there were 0.29
for male group and 0.31 for female group. From PMI, there were difference between male and female (p=0.00).
Moreover, the correlations between the two indices values were in the same direction at high level (61.5 %). From
the result, sex factor influenced only PMI. However, this recent data may not be conclusive for the relationships
between these 2 indices and osteoporosis. Noticeable, the PMI in males and females were significantly different.
Other than its traditional use as a diagnostic aid in dental treatment, panoramic radiography could be applied to
evaluate osteoporosis by PMI analysis. There will be benefits for the patients who are in urgent need of osteoporotic
diagnosis and treatment.
Keywords: Bone mineral density, Mental Index, Panoramic Mandibular Index, Panoramic film, Osteoporosis
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บทนำ�

จากการสำำ�รวจและการคาดการณ์์จำ�นวน
ำ ประชากรโลก
พบว่่าสัังคมโลกมีีแนวโน้้มกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สังั คมผู้้�สููงอายุุ เนื่่อ� งจากมีีอัตั รา
การเพิ่่ม� ขึ้้น� ของจำำ�นวนประชากรลดลง ในทางกลัับกัันจำ�นวนผู้้�สูู
ำ
งอายุุ
กลัับมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ แม้้ว่า่ บางประเทศ
ยัังคงมีีอัตั ราการเพิ่่�มขึ้้น� ของจำำ�นวนประชากรที่่�ยังั สููงอยู่่� เช่่น ประเทศ
ในทวีีปแอฟริิกา แต่่หากมองภาพรวมของจำำ�นวนประชากรโลกแล้้ว
พบว่่าจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� มากกว่่าอััตราการเกิิด1 ซึ่่ง�
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในประเทศไทยในปััจจุุบัันที่่�มีีแนวโน้้ม
กลายเป็็นสังั คมผู้้�สููงอายุุเช่่นกัน 
ั จากสถานการณ์์ดังั กล่่าว บุุคลากร
ทางการแพทย์์จึึงควรเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อดููแลสถานการณ์์สังั คม
ผู้้�สููงอายุุนี้้�

			

ภาวะกระดููกพรุุน (osteoporosis) เป็็นภาวะของกระดููก
ที่่�มีมี วลต่ำำ� 
� และมีีการเสื่่อ� มของโครงสร้้างทางจุุลภาค ทำำ�ให้้กระดููก
เปราะบาง และเพิ่่ม� ความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดกระดููกหััก2 ภาวะกระดููกพรุุน
เป็็นปัญั หากระดููกที่่พ� บได้้มากที่่สุ� ด มี
ุ ผี ลต่่อเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย
โดยเฉพาะหญิิงหลัังวััยหมดประจำำ�เดืือนซึ่่�งเป็็นผลของการขาด
ฮอร์์โมนเอสโตรเจน3 จากวารสารกรมการแพทย์์ปีีที่่� 41 ฉบัับที่่� 5
ประจำำ�เดืือนกัันยายน-ตุุลาคม พ.ศ.2559 ระบุุว่า่ ประชากรที่่�มีอี ายุุ
มากกว่่า 50 ปีีขึ้น�้ ไป ประสบกัับปััญหาภาวะกระดููกพรุุน โดยพบใน
เพศหญิิงร้้อยละ 33 และในเพศชายร้้อยละ 202 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ในต่่างประเทศ เช่่น ในประเทศสหรััฐอเมริิกาพบว่่ากลุ่่�ม
ประชากรที่่�มีอี ายุุมากกว่่า 50 ปีี มีภี าวะกระดููกพรุุนในเพศหญิิงร้้อยละ 50
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และในเพศชายร้้อยละ 20 เป็็นต้้น  จากงานวิิจััยของมููลนิิธิิโรคกระดููกพรุุนแห่่งประเทศไทย สรุุปได้้ว่า่ ประเทศไทยมีีแนวโน้้มจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะกระดููกพรุุนเพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ ปีี (เพิ่่�มขึ้้�น 31 % จากปีี
ค.ศ.1997 ถึึง ค.ศ.2006) ซึ่ง�่ อาจจะมีีความเกี่่ย� วข้้องกัับสถานการณ์์
ที่่�มีีจำำ�นวนประชากรสููงวััยเพิ่่�มขึ้้�น4
การตรวจวััดความหนาแน่่นกระดููกสามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี
โดยวิิธีที่่ี ถื� อื เป็็นมาตรฐานในการวิินิจิ ฉััยโรคกระดููกพรุุน คือื Dual
energy X-ray absorptiometry (DXA) เนื่่อ� งจากมีีความแม่่นยำ�ำ มาก
ที่่สุ� ดุ และสามารถเอามาใช้้ติดิ ตามผลการรัักษาได้้ ใช้้ปริิมาณรัังสีีน้อ้ ย
และสามารถตรวจหาค่่าความหนาแน่่นของกระดููกได้้หลายตำำ�แหน่่ง
พร้้อม ๆ กััน5     
จากที่่ไ� ด้้กล่่าวไปนั้้น� เป็็นวิธีิ ที างการแพทย์์ที่่ใ� ช้้ในการตรวจ
ประเมิินความหนาแน่่นกระดููก อย่่างไรก็็ตาม มีีงานวิิจัยั ที่่�พยายาม
นำำ�ภาพรัังสีีแพโนรามาซึ่ง�่ ใช้้ในทางทัันตกรรมมาใช้้เพื่่อ� ช่่วยในการตรวจ
และประเมิินสภาวะมวลกระดููกของผู้้�ป่่วย รวมทั้้�งการพยากรณ์์
ภาวะกระดููกพรุุน ปัจั จุุบันมี
ั กี ารศึึกษาเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารเสริิมที่่�ใช้้ช่ว่ ย
ตรวจวิินิจิ ฉััยภาวะกระดููกพรุุนโดยใช้้ภาพรัังสีีแพโนรามา โดยพบว่่า
การเปลี่่ย� นแปลงของกระดููกขากรรไกรล่่างมีีความสััมพัันธ์กั์ บั ความ
หนาแน่่นกระดููกของกระดููกส่่วนอื่่น 
� ๆ และกระดููกเบ้้าฟััน อีกี ทั้้ง� พบว่่า
เป็็นตััวบ่่งชี้้�ภาวะกระดููกพรุุนที่่�ดีีกว่่ากระดููกส่่วนอื่่�นของร่่างกาย
เนื่่�องจากมีีอัตั ราการผลััดเปลี่่ย� นกระดููกมากกว่่ากระดููกยาว ทำำ�ให้้
สามารถสัังเกตเห็็นความเปลี่่ย� นแปลงได้้ชัดั เจนกว่่ากระดููกส่่วนอื่่น� 6
ดััชนีีที่่ใ� ช้้ในการประเมิินความเสี่่ย� งต่่อภาวะกระดููกพรุุน
จากภาพรัังสีีแพโนรามามีีหลายดััชนีี เช่่น ดัชั นีีเมนทััล (Mental Index;
MI), ดััชนีีแมนดิิบููลาร์์คอร์์ติคิ อล (Mandibular Cortical Index; MCI),
ดััชนีีโกเนีียล (Gonial Index; GI), ดััชนีีแอนติิโกเนีียล (Antigonial
Index; AI), ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ (Panoramic Mandibular
Index; PMI) โดยดััชนีีเหล่่านี้้ใ� ช้้จุดสั
ุ งั เกตบริิเวณใต้้เมนทััลฟอราเมน
(mental foramen) ซึ่ง�่ เป็็นบริิเวณที่่�หลายการศึึกษาใช้้ในการประเมิิน
อาจเป็็นเพราะเป็็นบริิเวณที่่�มีกี ล้้ามเนื้้�อยึึดติิดน้้อย และแม้้ว่า่ จะมีี
การละลายของกระดููกเบ้้าฟัันแต่่ระยะทางจากเมนทััลฟอราเมน
ถึึงขอบล่่างของกระดููกขากรรไกรยัังคงมีีค่่าคงที่่�ตลอดชีีวิิต7,8
ดััชนีีเมนทััล (Mental Index, MI) เป็็นดัชั นีีที่่นิ� ยิ มใช้้ในการ
ศึึกษามากที่่�สุด มี
ุ คี วามสามารถในการประเมิินภาวะกระดููกพรุุนสููง
และสามารถวิินิจิ ฉััยภาวะกระดููกพรุุนในผู้้�ป่่วยที่่�มีคี วามหนาแน่่น
กระดููกต่ำำ�� 7 โดยวััดความหนาของขอบกระดููกขากรรไกรล่่างบริิเวณ
ใต้้ต่อ่ เมนทััลฟอราเมน ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ (Panoramic
Mandibular Index; PMI) คืือ สััดส่่วนความหนาของ แมนดิิบููลาร์์
คอร์์เทกซ์์ (mandibular cortex) กัับระยะทางจากเมนทััลฟอราเมน
จนถึึงขอบกระดููกขากรรไกรล่่าง Benson และคณะ8 และ Ledgerton
และคณะ9 กล่่าวว่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มีปี ระสิิทธิภิ าพใน

การประเมิินภาวะกระดููกพรุุนดีีกว่่าดััชนีีเมนทััล เพราะดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์เป็็นสัดส่
ั วน 
่ และชดเชยการบิิดเบืือนและการขยายขนาด
ของภาพรัังสีีแพโนรามาได้้
ภาพถ่่ายรัังสีีแพโนรามานอกจากใช้้ประเมิินภาวะกระดููก
พรุุนที่่�มัักเกิิดในเพศหญิิงแล้้ว ยัังสามารถใช้้กัับเพศชายได้้เช่่นกััน 
โดยงานวิิจัยั ของ Dagistan และ Bilge10 ได้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบดััชนีีแอนติิโกเนีียล ดััชนีีเมนทััล ดัชั นีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ และดััชนีีแมนดิิบููลาร์์คอร์์ติิคอล ในเพศชาย 40 คน (20 คน มีีภาวะกระดููกพรุุน 
และ 20 คน เป็็นกลุ่่�มคนปกติิ) พบว่่าในเพศชายที่่มี� ภี าวะกระดููกพรุุน
มีีค่า่ ดััชนีีแอนติิโกเนีียล ดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
แตกต่่างจากกลุ่่�มคนปกติิอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของ Bajoria และคณะ ที่่�รายงานว่่าดััชนีีเมนทััล ดัชั นีีแมนดิิบููลาร์์คอร์์ติคิ อล ดััชนีีโกเนีียล ดััชนีีแอนติิโกเนีียล และดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์มีีประสิิทธิิภาพในการใช้้เป็็นเครื่่�องมืือคััดกรองภาวะ
กระดููกพรุุน11 นอกจากนี้้� Esin Hastar และคณะ12  ได้้ศึึกษาในกลุ่่�ม
คนอายุุ 60 – 88 ปีี จำ�นวน 
ำ 487 คน ที่่�มีภี าวะกระดููกพรุุนและไม่่มีภี าวะ
กระดููกพรุุน  โดยศึึกษาดััชนีีเมนทััล ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
และดััชนีีแมนดิิบููลาร์์คอร์์ติคิ อล เปรีียบเทีียบกัับเพศ และสภาพฟััน 
พบว่่าดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มีคี วามแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติริ ะหว่่างเพศชายและเพศหญิิง และมีีความ
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิของดััชนีีเมนทััล ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ และดััชนีีแมนดิิบููลาร์์คอร์์ติคิ อลระหว่่างผู้้�ที่่มี� ภี าวะ
กระดููกพรุุนกับั ผู้้�ที่่ไ� ม่่มีภี าวะกระดููกพรุุน ส่วน
่ ในกลุ่่�มที่่�ไม่่เหลืือฟััน
แล้้วมีีดััชนีีเมนทััล  และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์น้้อยกว่่ากลุ่่�ม
ที่่�มีีฟัันบางส่่วนและมีีฟัันครบ
Güngör และคณะ13 ศึึกษาความน่่าเชื่่อ� ถืือของดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ใช้้ในการประเมิินผู้้�มีภี าวะกระดููกพรุุน จาก
ผลการศึึกษาสรุุปได้้ว่า่ ความน่่าเชื่่อ� ถืือของดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
ขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถที่่�จะกำำ�หนดขอบเขตที่่�แน่่ชััดของเมนทััล
ฟอราเมนได้้ เช่่นเดีียวกัับงานวิิจัยั ของ Govindraju และ Chandra14
ที่่ศึึ� กษาดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศชายและ
เพศหญิิง โดยมีีข้อ้ กำำ�หนดว่า่ หากไม่่สามารระบุุตำ�ำ แหน่่งและขอบเขต
เมนทััลฟอราเมนจากภาพรัังสีีแพโนรามาได้้ชัดั เจนต้้องคััดออกจาก
กลุ่่�มศึึกษา โดยพบว่่าทั้้ง� ดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติริ ะหว่่างเพศชายและเพศหญิิง
ปััจจุุบัันมีผู้้�ศึึ
ี กษาเกี่่ย� วกัับความสััมพัันธ์ข์ องดััชนีีเมนทััล
และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์กับั ภาวะกระดููกพรุุนในประเทศไทย
ไม่่มากนััก จากงานวิิจัยั เรื่่อ� งดััชนีีเมนทััลและดััชนีีพาโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
สำำ�หรับั ประเมิินภาวะกระดููกพรุุนทางคลิินิกิ ของไทย โดย รัังสิิยานนท์์
และคณะ15 พบว่่าดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มีคี วาม
แตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติริ ะหว่่างกลุ่่�มประชากรไทยช่่วงอายุุ
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20-30 ปีี (มีีมวลกระดููกสููง) กัับกลุ่่�มประชากรช่่วงอายุุมากกว่่า 60 ปีี
(มีีมวลกระดููกต่ำำ�� กว่่าในกลุ่่�มคนอายุุน้อ้ ย) หากใช้้ช่ว่ งอายุุเป็็นเกณฑ์์
จำำ�แนกกลุ่่�มประชากร แต่่เมื่่�อใช้้เพศเป็็นเกณฑ์์ พบว่่ามีีเพีียงดััชนีี
เมนทััลเท่่านั้้นที่่
� มี� คี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ จึึิ งอาจ
ตั้้ง� ข้้อสัังเกตได้้ว่า่ ดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์สามารถ
ใช้้ช่ว่ ยประเมิินหรือื คััดกรองความเสี่่ย� งต่่อภาวะกระดููกพรุุนเบื้้อ� งต้้นได้้
ดัังนั้้นห
� ากทัันตแพทย์์สามารถใช้้ภาพรัังสีีแพโนรามาในการประเมิิน
ภาวะกระดููกพรุุนในเบื้้อ� งต้้นจากกระดููกขากรรไกรล่่างได้้ อาจส่่งผล
ให้้ผู้้�ป่ว่ ยได้้เข้้ารัับการตรวจวิินิจิ ฉััยจากแพทย์์ผู้้�เชี่่ย� วชาญตั้้ง� แต่่ระยะ
เริ่่ม� ต้้นของโรค และเพิ่่�มความสำำ�เร็็จในการป้้องกัันหรือื บรรเทาภาวะ
กระดููกพรุุนได้้อย่่างดีีต่่อไป
การศึึกษานี้้�มีวัี ัตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความแตกต่่างของ
ดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ของผู้้�ป่่วยที่่มี� อี ายุุ 50 ปีี
ขึ้้น� ไป เพื่่�อทราบแนวโน้้มของความหนาแน่่นกระดููกที่่�เปลี่่ย� นแปลง
ตามปััจจััยด้้านเพศและอายุุ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานวิิจัยั นี้้ผ่� า่ นการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมเพื่่อ�
การวิิจััยในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ เลขที่่� SWUEC061/2562E
การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
เกณฑ์์การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย (inclusion
criteria)
ภาพรัังสีีแพโนรามาแบบดิิจิทัิ ล 
ั (เครื่่อ� งถ่่ายภาพรัังสีีภายนอก
ช่่องปาก Acteon D plus) จากคลิินิกิ รัังสีีวิทิ ยา ภาควิิชาศััลยศาสตร์์และ
เวชศาสตร์์ช่อ่ งปาก โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ที่่�ถููกบัันทึึกไว้้ตั้้�งแต่่ พ.ศ.2556 ถึึง
พ.ศ.2561 ของผู้้�ป่่วยที่่�มีอี ายุุ 50 ปีีขึ้น�้ ไป ทั้้�งเพศชายและเพศหญิิง
ที่่�เข้้ามารัับการรัักษาทางทัันตกรรม ณ  โรงพยาบาลทัันตกรรม
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิโิ รฒ โดยภาพรัังสีี
ที่่�ใช้้ศึึกษานั้้นต้
� อ้ งเห็็นชัดั เจนในบริิเวณใต้้ต่อ่ เมนทััลฟอราเมนจนถึึง
แมนดิิบููลาร์์ คอร์์เทกซ์์ เมื่่�อดููภาพรัังสีีผ่่านโปรแกรมอ่่านภาพรัังสีี
Picture Archiving and Communication System (PACS) อย่่างน้้อย
1 ข้้าง หากเป็็นภาพที่่�สามารถเห็็นเมนทััลฟอราเมนชััดเจนสองข้้าง
จะวััดทั้้ง� 2 ข้้างแล้้วคิดค่
ิ า่ เฉลี่่ย� เพื่่�อเป็็นค่า่ ตััวแทนของผู้้�ป่่วยแต่่ละคน
เกณฑ์์การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างไม่่ให้้เข้้าร่่วมโครงการวิิจัยั (exclusion
criteria)
ประเด็็นที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการคััดกลุ่่�มประชากรศึึกษาออกจาก
การวิิจัยั  คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีปี ระวััติขิ องโรคประจำำ�ตัว หรื
ั อื มีีพยาธิิสภาพ
บางอย่่าง รวมถึึงการใช้้ยาทางระบบซึ่ง�่ มีีรายงานว่่ามีีความสััมพัันธ์์

			

กัับเมตาบอลิิซึึมและการลดลงของมวลกระดููก16 โดยสามารถจำำ�แนก
ออกได้้ ดัังนี้้�
-  ผู้้�ป่่วยที่่�เคยเป็็นโรคไฮเปอร์์พาราไทรอยด์์ (Hyperparaathyroid), ไฮโปพาราไทรอยด์์ (Hypoparathyroid), เบาหวาน,
ไตวาย, ไฮโปโกแนด  (Hypogonad), เนื้้�องอกที่่�ต่่อมพิิทููอิิตารีี
(Pituitary adenoma), โรคแอดดิิสััน  (Addison’s diseases),
โรคคููชชิ่่�ง (Cushing’s diseases), ตัับล้้มเหลว, แอนไคโลสซิ่่�ง
สปอนไดโลซิิส (Ankylosing spondylitis), ไขข้้อรููมาตอยด์์
(Rheumatoid arthritis), ขาดสารอาหาร, มััลติิเปิ้้�ลไมอีีโลมา
(Multiple myeloma) และโลหิิตจาง
- การใช้้ยา เช่่น  คอติิโคสเตีียรอยด์์ (corticosteroid),
ยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด, เคมีีบำำ�บััด, ยารัักษาโรคลมชััก,
ยาฮอร์์โมนไทรอยด์์, ยารัักษาเบาหวาน, ยาลดความดัันโลหิิตและ
ยาลดระดัับไขมัันในเลืือดที่่�มีีผลต่่อเมตาบอลิิซึึมของกระดููก
-  มีีประวััติกิ ารหัักของกระดููก, การใช้้รังั สีีบำ�บั
ำ ดั , การปลููก
กระดููก หรืือมีีการถููกทำำ�ลายของกระดููก ในบริิเวณที่่�ต้อ้ งการศึึกษา
-  สููบบุุหรี่่หรื
� อื ดื่่ม� สุุราเป็็นประจำำ�ทุุกวััน เนื่่�องจากการสููบ
บุุหรี่่�และการดื่่�มสุุราเป็็นประจำำ�มีีผลลดประสิิทธิิภาพการดููดซึึม
แคลเซีียมในร่่างกาย
- เคยได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคกระดููกพรุุนและ/
หรืือมีีการใช้้ยาเพื่่�อรัักษากระดููก เช่่น  แคลซิิโทนิิน(calcitonin),  
บิิสฟอสโฟเนท  (bisphosphonates), ฟลููออไรด์์ (fluoride),
การรัักษาโดยใช้้ฮอร์์โมนทดแทน, แคลเชีียม และวิิตามิินดีี
การเก็็บข้้อมููล
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลทำำ�โดยผู้้�วิจัิ ยั 3 คน โดยมีีการปรัับ
ค่่ามาตรฐานระหว่่างบุุคคล (inter-rater agreement) โดยใช้้จำ�นวน
ำ
ประชากรคิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของกลุ่่�มประชากรทั้้�งหมด  โดยมีีค่่า
สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้�น (intraclass correlation; ICC) ในการวััดค่า่
ดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ เท่่ากัับ 0.74 และ
0.80 ตามลำำ�ดับั  อ่่านภาพรัังสีีแพโนรามาของกลุ่่�มประชากรที่่�ศึึกษา
โดยใช้้โปรแกรมอ่่านภาพรัังสีี PACS ด้้วยคอมพิิวเตอร์์และจอ
แสดงผลรุ่่�นเดีียวกััน ในคลิินิกิ เวชศาสตร์์ช่อ่ งปากและตรวจพิิเคราะห์์
โรคในช่่องปาก โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ แล้้ววััดค่่าดััชนีีจากภาพรัังสีีด้้วย
การหาค่่าดััชนีีทั้้�ง 2 ค่่า ดัังนี้้�
1. ดััชนีีเมนทััล ลากเส้้นผ่่านกึ่่�งกลางเมนทััลฟอราเมน
ไปตั้้�งฉากกัับเส้้นที่่�สััมผััสกัับขอบล่่างของกระดููกขากรรไกรล่่าง
จากนั้้�นทำำ�การวััดความหนาของแมนดิิบููลาร์์ คอร์์เทกซ์์บนเส้้นนี้้�
ดัังแสดงในรููปที่่� 1
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2. ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ ลากเส้้นจากขอบล่่างของ
เมนทััลฟอราเมนไปตั้้ง� ฉากกัับเส้้นขอบล่่างของกระดููกขากรรไกรล่่าง
แล้้วหาสััดส่่วนระหว่่างความหนาของแมนดิิบููลาร์์ คอร์์เทกซ์์และ

รููปที่่� 1 วิิธีีการวััดค่่าดััชนีีเมนทััล
Figure 1 Mental Index (MI) assessment

ความยาวจากขอบล่่างของเมนทััลฟอราเมนที่่�ลงไปตั้้ง� ฉากกัับเส้้น
ที่่�สััมผััสกัับขอบล่่างของกระดููกขากรรไกรล่่าง ดัังแสดงในรููปที่่� 2

รููปที่่� 2 วิิธีีการวััดค่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
Figure 2 Panoramic Mandibular Index (PMI) assessment

การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ในแต่่ละกลุ่่�มประชากรศึึกษามาวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป SPSS Version 23.0 (IBM Corp.)
โดยใช้้สถิิติิการทดสอบค่่าเฉลี่่�ยของกลุ่่�มตััวอย่่าง 2 กลุ่่�มที่่�มีีความ
เป็็นอิิสระต่่อกััน (Independent Sample T-test) กำำ�หนดระดัับ
ความเชื่่อ� มั่่นที่่
� ร้� อ้ ยละ 95 และวิิเคราะห์์ค่า่ สหสััมพัันธ์แ์ บบเพีียร์์สันั
(Pearson product moment correlation) เพื่่อ� ศึึกษาความแนวโน้้ม
ความสััมพัันธ์์ของทั้้�งสองดััชนีี

ผลการศึกษา
จากการเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วยอายุุ 50 ปีีขึ้น�้ ไป ที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ทางทัันตกรรม ณ โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิโิ รฒ และได้้รับั การถ่่ายภาพรัังสีีแพโนรามา
เก็็บข้้อมููลภาพรัังสีีในระยะเวลา 6 ปีี ตั้้ง� แต่่ปีพี .ศ. 2556-2561 จำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 1,549 คน และทำำ�การวิิเคราะห์์ภาพรัังสีีแพโนรามาโดยใช้้
โปรแกรมอ่่านภาพรัังสีี PACS พบว่่ามีีภาพรัังสีีแพโนรามาที่่�สามารถ
ระบุุตำ�ำ แหน่่งและขอบเขตของเมนทััลฟอราเมนได้้ชัดั เจนเป็็นในผู้้�ป่่วย

จำำ�นวน 942 คน แบ่่งเป็็นเพศชาย 363 คน และเพศหญิิง 579 คน 
จากนั้้นนำ
� �ข้
ำ อ้ มููลอายุุ ดัชั นีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มา
วิิเคราะห์์ พบว่่าอายุุเฉลี่่ย� ทั้้�งหมด 60.61 ปีี อายุุเฉลี่่ย� ของเพศชาย
61.35 ปีี (อายุุระหว่่าง 50-88 ปีี) และเพศหญิิง 60.14 ปีี (อายุุระหว่่าง
50-85 ปีี) และอายุุของเพศชายและเพศหญิิงมีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p=0.021) ดััชนีีเมนทััลเฉลี่่ย� ในเพศชายเท่่ากัับ
0.362 ซม. และในเพศหญิิงเท่่ากัับ 0.354 ซม. โดยพบว่่าดััชนีีเมนทััล
ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติริ ะหว่่างเพศชายและ
เพศหญิิง (p=0.129) ในขณะที่่�ดัชั นีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศ
ชายเท่่ากัับ 0.285 และในเพศหญิิงเท่่ากัับ 0.308 และพบว่่าใน
เพศชายกัับเพศหญิิงความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p=0.00) ดัังแสดงในตารางที่่� 1
และเมื่่อ� นำำ�ค่า่ ที่่�ได้้มาหาความสััมพัันธ์ท์ างสถิิติิ โดยเมื่่อ� ดูู
ความสััมพัันธ์ข์ องดััชนีีเมนทััลเทีียบกัับดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
พบว่่าดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มีคี วามสััมพัันธ์์
กัันทางบวกหรืือมีีความสััมพัันธ์ใ์ นทิิศทางเดีียวกััน และอยู่่ใ� นความ
สััมพัันธ์์ระดัับสููงที่่�ร้้อยละ 61.50 ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยของอายุุ ค่่า MI และ ค่่า PMI ของกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเพศชายและเพศหญิิง
Table 1 Mean age, MI and PMI of male and female studied population

Age (years)
MI (cm.)
PMI

Male
(mean ± SD)

Female
(mean ± SD)

p-value

61.35 ± 8.14
0.362 ± 0.085
0.285 ± 0.074

60.14 ± 7.60
0.354 ± 0.085
0.308 ± 0.087

0.021*
0.129
0.000*
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ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ของดััชนีีเมนทััลกัับดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
Table 2 Correlation between MI and PMI
p-value
MI

PMI

MI

0.000*

PMI

0.000*

Agreement : 61.50 %
*significant at p < 0.05

วิเคราะห์และวิจารณ์ผล
ภาวะกระดููกพรุุนสามารถรัักษาให้้หายได้้หากได้้รับั การ
ตรวจและวิินิิจฉััยตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มต้้น  แต่่เนื่่�องด้้วยเครื่่�องวััดความ
หนาแน่่นกระดููกที่่�มีีความแม่่นยำำ�นั้้�นมีีราคาสููงและยัังไม่่เป็็นที่่�
แพร่่หลาย ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วย
ที่่�เข้้ามารัับการรัักษาทางทัันตกรรมมัักได้้รัับการถ่่ายภาพรัังสีี
แพโนรามา ซึ่่�งมีีหลายการศึึกษาที่่�ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับดััชนีีที่่�ได้้จาก
ภาพรัังสีีแพโนรามา มาใช้้ช่่วยในการประเมิินภาวะกระดููกพรุุน
จากงานวิิจััยของ รัังสิิยานนท์์ และคณะ15 ในปีีพ.ศ. 2560 ได้้
ศึึกษาดััชนีีเมนทััล  และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ ในผู้้�ป่่วยที่่�
เข้้ารัับการรัักษาทางทัันตกรรม ณ  โรงพยาบาลทัันตกรรม คณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ โดยศึึกษา
เปรีียบเทีียบในประชากร  4 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มเพศชายอายุุน้้อย
กลุ่่�มเพศชายอายุุมาก กลุ่่�มเพศหญิิงอายุุน้อ้ ย และกลุ่่�มเพศหญิิงอายุุมาก
ได้้ผลว่่ากลุ่่�มเพศชายอายุุน้้อยและหญิิงอายุุน้้อยมีีค่่าดััชนีีเมนทััล
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ส่่วนค่่าดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์ของกลุ่่�มเพศหญิิงอายุุมากมีีความแตกต่่างกัับกลุ่่�มเพศชาย
อายุุน้อ้ ยและกลุ่่�มเพศหญิิงอายุุน้อ้ ยอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ จึึิ งได้้
17
มีีการต่่อยอดเป็็นงานวิิจัยั ฉบัับถััดมาในปีีพ.ศ.2561 ซึ่่ง� มีีการเปรีียบเทีียบ
กลุ่่�มประชากรศึึกษาที่่�เฉพาะเจาะจงมากขึ้้�น โดยลดลงเป็็น 3 กลุ่่�ม
คืือ กลุ่่�มชายอายุุน้้อย (เสี่่�ยงต่่อภาวะกระดููกพรุุนน้้อยที่่�สุุด) กลุ่่�ม
หญิิงอายุุน้้อย และ กลุ่่�มหญิิงอายุุมาก (เสี่่�ยงต่่อภาวะกระดููก
พรุุนมากที่่สุ� ดุ ) เพื่่�อหวัังให้้เห็็นผลของอายุุและเพศที่่มี� ต่ี อ่ ดััชนีีเมนทััล
และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มากยิ่่�งขึ้้�น พบว่่าทั้้�ง 3 กลุ่่�มมีีค่่า
ดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ที่่แ� ตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่่ง� อาจสรุุปได้้ว่า่ เพศและอายุุที่่�ต่า่ งกัันส่ง่ ผลให้้
ค่่าดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ต่่างกััน
จากผลของการศึึกษาที่่�กล่่าวมา ผู้้�วิิจัยั จึึงสนใจที่่�จะศึึกษา
ต่่อเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยสููงอายุุเท่่านั้้�น เพราะต้้องการลดปััจจััยเรื่่อ� ง
อายุุที่่มี� ผี ลต่่อดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ เพื่่�อให้้

			

เห็็นผลของเพศที่่�มีต่ี อ่ ดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
ให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�นในงานวิิจััยนี้้�จึึงศึึกษาในกลุ่่�มประชากรอายุุ
50 ปีีขึ้้�นไป (อายุุเฉลี่่�ย 60.61 ปีี) จำำ�นวน 942 แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
เพศชาย 393 คน และเพศหญิิง 579 คน อายุุเฉลี่่�ย 61.35 ปีี และ
60.14 ปีี ตามลำำ�ดับั โดยพบว่่าอายุุของเพศชายและเพศหญิิงมีีความ
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p=0.021) จากนั้้�นทำำ�การ
วััดและหาค่่าเฉลี่่�ยดััชนีีเมนทััลของเพศชายได้้ 0.362±0.085 ซม.
และเพศหญิิงได้้ 0.354±0.085 ซม. โดยผลการศึึกษาที่่�ได้้สอดคล้้อง
กัับหลายการศึึกษาที่่�กล่่าวว่่าดััชนีีเมนทััลในเพศชายมีีค่า่ สููงกว่่าใน
เพศหญิิง12,14,18-20 และพบว่่าดััชนีีเมนทััลในเพศชายและเพศหญิิง
ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติิ (p=0.129) ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับงานวิิจัยั ของ รัังสิิยานนท์์ และคณะ  ที่่�กล่่าวว่่าดััชนีีเมนทััลระหว่่าง
เพศชายสููงอายุุกับั เพศหญิิงสููงอายุุไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั
ทางสถิิติิ ทั้้ง� นี้้� สันนิ
ั ษิ ฐานว่่าอาจเป็็นผลมาจากจำำ�นวนประชากรที่่�
นำำ�มาศึึกษาในครั้้�งนี้้� มีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องจำำ�นวนประชากรที่่�คััดเข้้า
การศึึกษาซึ่่�งมีีจำำ�นวนต่่างกัันพอสมควรระหว่่างเพศชายและ
เพศหญิิง จึึงอาจมีีผลทำำ�ให้้ไม่่พบความแตกต่่างของดััชนีีเมนทััล
ระหว่่างเพศชายและเพศหญิิง แต่่อย่่างไรก็็ตาม ผลที่่�ได้้จากการ
ศึึกษานี้้�ขััดแย้้งกัับผลของ Hastar และคณะ12 Govindraju และ
Chandra14 และ Alapati และคณะ19 ที่่�พบว่่ามีีความแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของดััชนีีเมนทััลระหว่่าง
เพศชายและเพศหญิิง
สำำ�หรับั ค่่าเฉลี่่ย� ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ของเพศชาย
และเพศหญิิง คืือ 0.285±0.074 และ 0.308±0.087 ตามลำำ�ดับั เมื่่อ�
นำำ�ข้อ้ มููลไปวิิเคราะห์์พบว่่าเพศมีีผลต่่อดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p=0.00) ซึ่�ง่ สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ
รัังสิิยานนท์์ และคณะ17 ที่่�กล่่าวว่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ของ
เพศชายอายุุน้อ้ ย เพศหญิิงอายุุน้อ้ ย และเพศหญิิงอายุุมาก มีีค่า่ ต่่างกััน
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติิ โดยเพศชายอายุุน้อ้ ยจะมีีค่า่ ดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์มากที่่�สุด ร
ุ องลงมาเป็็นเพศหญิิงอายุุน้อ้ ย และเพศหญิิง
อายุุมาก ตามลำำ�ดับั  นอกจากนี้้ง� านวิิจัยั นี้้ยั� งั ได้้ผลเช่่นเดีียวกัับงานวิิจัยั
ของ Dhandapani และ Mariamichael21 ที่่�ทำำ�การศึึกษาดััชนีี
แพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในประชากรอิินเดีียใต้้อายุุ 31-80 ปีี แบ่่งเป็็น
5 กลุ่่�มอายุุ ได้้ผลว่่าในกลุ่่�มอายุุเดีียวกััน เพศที่่�ต่่างกัันส่่งผลทำำ�ให้้
ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
และพบว่่าผู้้�ป่่วยอายุุ 60 ปีีขึ้�น้ ไป ในเพศหญิิงจะมีีดัชั นีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์น้อ้ ยกว่่าเพศชาย และงานวิิจัยั ของ Hastar และคณะ12
และ Govindraju และ Chandra14 ที่่�พบว่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติริ ะหว่่างเพศชาย
และเพศหญิิง
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อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษานี้้�ขััดแย้้งกัับงานวิิจััยของ
Alapati และคณะ19 ที่่�พบว่่าไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติขิ องดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ระหว่่างเพศชายและเพศ
หญิิง และรัังสิิยานนท์์ และคณะ15 ที่่�ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติริ ะหว่่างดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศชาย
สููงอายุุและเพศหญิิงสููงอายุุ พบเพีียงความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติขิ องดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ของเพศหญิิงอายุุน้อ้ ยกัับ
อายุุมาก จากการที่่�งานวิิจัยั นี้้ศึึ� กษาเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุ ส่ง่ ผลให้้
แสดงความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างเพศที่่�มีต่ี อ่ ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
ได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น  และสามารถสรุุปได้้ว่่าในกลุ่่�มอายุุเดีียวกััน ดััชนีี
แพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศชายและเพศหญิิงจะแตกต่่างกััน
อีีกทั้้ง� ในการศึึกษานี้้ พ
� บว่่าค่่าเฉลี่่ย� ดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
ในเพศชายกลัับน้้อยกว่่าในเพศหญิิง ซึ่ง�่ สอดคล้้องกัับผลจากงานวิิจัยั ของ
Alapati และคณะ19 แต่่กลัับได้้ผลตรงข้้ามกัับงานวิิจัยั ของ รัังสิิยานนท์์
และคณะ15,17 ที่่�ได้้ผลว่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ของเพศหญิิง
น้้อยกว่่าของเพศชาย นอกจากนี้้�งานวิิจัยั ของ Alswat22 ยัังได้้กล่่าว
ในทางเดีียวกัันกับั งานวิิจัยั อื่่น 
� ๆ14,21 ว่่าเพศชายมัักมีีความหนาแน่่น
กระดููกสููงกว่่าเพศหญิิง ซึ่่�งสามารถอุุปมานได้้ว่่าดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์ในเพศชายควรมากกว่่าในเพศหญิิง แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้หมายความว่่า
ในเพศชายจะไม่่มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะกระดููกพรุุน เพีียงแต่่ในเพศ
ชายจะเริ่่ม� มีีภาวะกระดููกพรุุนช้า้ กว่่าในเพศหญิิง และยัังได้้รวบรวม
อายุุที่่แ� นะนำำ�ให้้ตรวจวััดความหนาแน่่นกระดููกจากองค์์กรต่่างๆ เช่่น 
Canadian Osteoporosis Society แนะนำำ�ให้้ตรวจวััดมวลกระดููกใน 
เพศชายและหญิิงเมื่่�ออายุุ 65 ปีีขึ้้�นไป National Osteoporosis
Foundation International Society for Clinical Densitomety
Endocrine Society แนะนำำ�ให้้ตรวจวััดมวลกระดููกในเพศชายอายุุ
70 ปีีขึ้น�้ ไป และในเพศหญิิงอายุุ 65 ปีีขึ้น�้ ไป อีีกทั้้�งยัังกล่่าวว่่าสาเหตุุ
ที่่เ� ริ่่ม� มีีภาวะกระดููกพรุุนช้า้ กว่่านั้้น� อาจไม่่ได้้เป็็นผลมาจากสารอาหาร
ที่่�ได้้รัับ การออกกำำ�ลัังกาย หรืือน้ำำ�หนั
� ักตััวเท่่านั้้�น  แต่่อาจจะเป็็น
ผลมาจากขนาดของกระดููกที่่�แตกต่่างกัันด้้วย โดยในงานวิิจััยของ
Alswat22 ได้้แนะนำำ�ให้้เพศชายเริ่่ม� ตรวจความหนาแน่่นกระดููกช้้ากว่่า
เพศหญิิง จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นอาจเป็็นเหตุุที่่�ส่่งผลให้้งานวิิจััยนี้้�
มีีค่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศชายน้้อยกว่่าในเพศหญิิง
เนื่่อ� งจากอายุุเฉลี่่ย� ของเพศชายในการศึึกษานี้้ม� ากกว่่าเพศหญิิงอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่ง�่ อายุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เป็็นผลทำำ�ให้้สามารถสัังเกตเห็็น
ความเปลี่่ย� นแปลงของลัักษณะทางภาพรัังสีีของกระดููกขากรรไกร
ล่่างได้้มากยิ่่�งขึ้้น� 9  
จากการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์ดั์ ชั นีีเมนทััลเทีียบกัับดััชนีี
แพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ พบว่่ามีีความสััมพัันธ์กั์ นั ในทิิศทางเดีียวกััน
และอยู่่ใ� นความสััมพัันธ์ร์ ะดัับสููงที่่�ร้อ้ ยละ 65 กล่่าวคืือ เมื่่อ� วััดดัชั นีี

เมนทััลได้้ค่า่ สููงก็็จะวััดดัชั นีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ได้้ค่า่ สููงเช่่นกััน 
หากวััดดัชั นีีเมนทััลได้้ค่า่ ต่ำำ�ก็
� จ็ ะวััดดัชั นีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ได้้
ค่่าต่ำำ�� เช่่นกัน 
ั ซึ่ง�่ ผลที่่�ได้้ในการศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับผลจากงานวิิจัยั
ของ Bajoria และคณะ11 ที่่�รายงานว่่าดััชนีีเมนทััลและดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์มีคี วามสััมพัันธ์ใ์ นทิิศทางเดีียวกััน และมีีความสััมพัันธ์์
อยู่่�ระดัับสููงที่่�ร้้อยละ 69.57
จากการศึึกษาก่่อนหน้้าของ รัังสิิยานนท์์ และคณะ17
ในปีีพ.ศ. 2561 ที่่�ได้้สรุุปผลว่่า อายุุ และเพศ มีีผลต่่อดััชนีีเมนทััล
และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ จึึงเกิิด
เป็็นงานวิิจัยั นี้้�ที่่มุ่่�� งเน้้นไปที่่�การศึึกษาปััจจััยเรื่่อ� งเพศที่่�มีผี ลกัับดััชนีี
เมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยอายุุมาก และ
ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างค่่าดััชนีีทั้้ง� สอง ได้้ผลว่่ากลุ่่�มอายุุเดีียวกััน ในที่่�นี้้�
คืือ ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 50 ปีีขึ้้�นไป เพศมีีความสััมพัันธ์์กัับดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์กับั ดััชนีีเมนทััลมีคี วามสััมพัันธ์ไ์ ปในทิิศทางเดีียวกััน ในระดัับ
สููงที่่�ร้อ้ ยละ 65 แต่่จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผลสรุุปทางสถิิติไิ ม่่พบความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติสำิ �หรั
ำ บั ดััชนีีเมนทััลกับั เพศ อาจ
เนื่่�องจากกลุ่่�มประชากรที่่�นำ�ำ มาศึึกษาในครั้้ง� นี้้� พบข้้อจำำ�กัดั ในเรื่่อ� ง
ประชากรเพศชายและเพศหญิิงที่่คั� ดั เข้้าการศึึกษามีีจำ�นวนที่่
ำ
ต่� า่ งกััน
พอสมควร จึึงอาจมีีผลทำำ�ให้้ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติขิ องดััชนีีเมนทััลระหว่่างเพศชายและเพศหญิิง และอาจเป็็นผล
ที่่ทำ� �ำ ให้้ดัชั นีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศชายสููงอายุุ ได้้ค่า่ น้้อยกว่่า
เพศหญิิงสููงอายุุ ซึ่่�งผลที่่�ได้้ในงานวิิจััยนี้้�ขััดแย้้งกัับหลายงานวิิจััย
ก่่อนหน้้า23 ที่่�กล่่าวว่่าดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ในเพศหญิิงมัักได้้ค่า่
น้้อยกว่่าเพศชาย อย่่างไรก็็ตามแม้้จะไม่่เห็็นความแตกต่่างอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิของดััชนีีเมนทััลระหว่่างเพศชายและเพศหญิิง
แต่่ผู้้�วิิจััยเห็็นแนวโน้้มความแตกต่่างสำำ�หรัับดััชนีีเมนทััลและดััชนีี
แพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์ ซึ่่ง� หากวางแผนเก็็บข้้อมููลในประชากรชาย
และหญิิงที่่จำ� �นวน
ำ เท่่ากัันและมีีอายุุเฉลี่่ย� เท่่ากััน หรือื เพิ่่ม� กลุ่่�มประชากร
ที่่ศึึ� กษาโดยเปรีียบเทีียบระหว่่างคนปกติิกับั คนที่่�มีภี าวะกระดููกพรุุน
อาจเปรีียบเทีียบให้้เพศและอายุุตรงกััน เช่่น เพศหญิิง อายุุ 52 ปีี ไม่่มีี
ภาวะกระดููกพรุุน เทีียบกัับเพศหญิิง อายุุ 52 ปีีเช่่นเดีียวกััน แต่่มีภี าวะ
กระดููกพรุุน อาจทำำ�ให้้เห็็นความแตกต่่างอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั ทางสถิิติไิ ด้้
สามารถแสดงความสััมพัันธ์์ของดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิก
แมนดิิบููลาร์์ กับั อายุุ เพศ และการมีีภาวะกระดููกพรุุนที่่ชั� ดั เจนยิ่่�งขึ้้น�
เพื่่อ� ความสำำ�เร็็จในการคััดกรองภาวะกระดููกพรุุนที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพต่่อไป

สรุปผลวิจัย
จากการวิิเคราะห์์งานวิิจััยนี้้�ที่่�ศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยอายุุ
50 ปีีขึ้้�นไป แสดงให้้เห็็นว่่า ปััจจััยเรื่่�องเพศส่่งผลต่่อค่่าดััชนีี
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แพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และดััชนีีเมนทััล
กัับดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์มีคี วามสััมพัันธ์ไ์ ปในทิิศทางเดีียวกััน
ในระดัับสููง แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในประเทศไทยยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�
เปรีียบเทีียบค่่าดััชนีีทั้้ง� สองระหว่่างผู้้�สููงอายุุที่่ไ� ม่่มีภี าวะกระดููกพรุุน
กัับผู้้�สููงอายุุที่่มี� ภี าวะกระดููกพรุุน จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถสรุุปความสััมพัันธ์์
ระหว่่างการมีีภาวะกระดููกพรุุนกับั ค่่าดััชนีีทั้้ง� 2 ค่่าอย่่างชััดเจนได้้ ดังั นั้้น 
�
ควรมีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบดััชนีีเมนทััล และดััชนีีแพโนรามิิกแมนดิิบููลาร์์
ต่่อไปในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยภาวะกระดููกพรุุนที่่ไ� ด้้รับั การตรวจวััดความหนาแน่่น
กระดููกแล้้ว โดยเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ป่่วยเพศเดีียวกัันที่่อ� ายุุเท่่ากัันเพื่่อ� ให้้
ได้้ผลที่่�ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้น 
� สามารถนำำ�ภาพถ่่ายรัังสีีแพโนรามามาใช้้ในการ
ประเมิินภาวะกระดููกพรุุนเบื้้อ� งต้้นได้้ในอนาคต ซึ่่ง� ส่่งผลให้้สามารถวิินิจิ ฉััย
และรัักษาภาวะกระดููกพรุุนอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิภิ าพต่่อไป
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แบบถามตอบบทความวิชาการการศึกษาตอเนื่อง
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร ปที่ 70 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
CONTINUING EDUCATION QUIZ

Effect of Vitamin C Suspension on Micro Tensile Bond Strength of Non-vital Bleached
Dentin to Resin Composite Restoration
Boondarick Niyatiwatchanchai1, Chaiwat Maneenut1
1Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
1. การศึกษาสวนใหญพบวาการฟอกสีฟนสงผลอยางไรตอการยึดติดของวัสดุเรซินคอมโพสิตตอโครงสรางฟน
ก. ทำใหคาการยึดติดดีขึ้น
ค. ไมสงผลใด ๆ ตอคาการยึดติด
ข. ทำใหคาการยึดติดนอยลง
ง. ผลไมแนนอนขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช
2. ขอใดคือวิธีการในการเพิ่มคาการยึดติดของโครงสรางฟนที่ผานการฟอกสีฟนกับเรซินคอมโพสิต
ก. การชะลอกระบวนการบูรณะออกไปกอนเปนเวลา 1-2 สัปดาห
ข. การใชสารตานอนุมูลอิสระกับโครงสรางฟนกอนทำการบูรณะ
ค. การลางโครงสรางฟนดวยสาร Sodium hypochlorite กอนทำการบูรณะ
ง. ขอ ก และ ข ถูก
3. การศึกษาสวนใหญใชสารละลาย Sodium ascorbate ที่ความเขมขนเทาใด
ก. รอยละ 5
ค. รอยละ 15
ข. รอยละ 10
ง. รอยละ 20
4. เพราะเหตุใดกอนหนานี้การใชวิตามินซี (Ascorbic acid) จึงไมคอยไดรับความนิยมในการเปนสารตานอนุมูลอิสระเพื่อ
บูรณะฟนภายหลังการฟอกสีฟน
ก. ราคาแพง
ค. มีความเปนกรดที่สูง
ข. การมี shelf life ที่ต่ำ
ง. อาจติดสีตอโครงสรางฟน
5. จากการวิจัยนีไ้ ดขอสรุปวาอยางไร
ก. การใชสารแขวนลอยวิตามินซีแบบเม็ดไมสามารถชวยเพิ่มคาการยึดติดใหกับเนื้อฟนที่ผา นการฟอกสีฟนได
ข. การใชสารแขวนลอยวิตามินซีแบบเม็ดสามารถชวยเพิ่มคาการยึดติดใหกับเนื้อฟนที่ผานการฟอกสีฟนไดเทียบเทา
กับเนื้อฟนปกติ
ค. การใชสารแขวนลอยวิตามินซีแบบเม็ดสามารถชวยเพิ่มคาการยึดติดใหกับเนื้อฟนที่ผานการฟอกสีฟนแตไม
เทียบเทากับเนื้อฟนปกติ
ง. การใชสารแขวนลอยวิตามินซีแบบเม็ดสามารถชวยเพิ่มคาการยึดติดใหกับเนื้อฟนที่ผานการฟอกสีฟนไดดีกวาเนื้อ
ฟนปกติ
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