วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

JOURNAL OF THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND
Advisor President
Advisory Board

Lt. Gen. Phisal Thepsithar
Asst. Prof. Anonknart
Dr. Charmary
Assoc. Prof. Surasith
Clinical Prof. Pusadee
Assoc. Prof. Wacharaporn
Dr. Somchai
Dr. Prinya

Bhakdinaronk
Reanamporn
Kiatpongsan
Yotnuengnit
Tasachan
Suthirathikul
Pathomkulma

Dr. Chavalit
Dr. Adirek
Prof. Dr. Prasit
Assoc. Prof. Dr. Sirivimol
Prof. Dr. Prasit
Assoc. Prof. Poranee
Dr. Ekamon
Assoc. Prof. Dr. Sirivimol
Assoc. Prof. Porjai
Lt. Gen. Nawarut
Dr. Werawat
Assoc.Prof.Dr. Siriruk
Asst.Prof. Ekachai
Asst.Prof. Bundhit
Dr. Kanit
Assoc. Prof. Dr. Patita
Asst.Prof. Piriya
Dr. Thornkanok
Capt. Thanasak

Karnjanaopaswong
Sriwatanawongsa
Pavasant
Srisawasdi
Pavasant
Berananda
Mahapoka
Srisawasdi
Ruangsri
Soonthornwit
Satayanurug
Nakornchai
Chunhacheevachaloke
Jirajariyavej
Dhanesuan
Bhuridej
Cherdsatiraku
Pruksamas
Thumbuntu

Board of Directors 2019 - 2021
President
President Elect
1st Vice-President
2nd Vice-President
Secretary - General
Treasurer
Editor
Scientific Committee Chairperson
Executive Committee

THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND
71 Ladprao 95 Wangthonglang Bangkok 10310, Thailand.Tel: 662-539-4748 Fax: 662-514-1100 E-mail: thaidentalnet@gmail.com

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร

JOURNAL OF THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND
Advisory Board
Lt. Gen. Phisal Thepsithar
Assoc. Prof. Porjai Ruangsri
Prof. Dr. Mongkol Dejnakarintra
Assist. Prof. Phanomporn Vanichanon
Prof. Chainut Chongruk
Assoc. Prof. Dr. Patita Bhuridej
Special Prof. Sitthi S Srisopark
Editor
Dr. Ekamon Mahapoka
Associate Editors
Prof. Dr. Prasit Pavasant
Assoc. Prof. Dr. Siriruk Nakornchai
Prof. Dr. Waranun Buajeeb
Assoc. Prof. Dr. Nirada Dhanesuan
Editorial Board
Assoc. Prof. Dr. Chaiwat Maneenut, Chulalongkorn University, Thailand
Assist. Prof. Dr. Lertrit Sarinnaphakorn, Chulalongkorn University,Thailand
Assist. Prof. Dr. Chootima Ratisoontom, Chulalongkorn University, Thailand
Assoc. Prof. Dr. Oranat Matungkasombut, Chulalongkorn University, Thailand
Assist. Prof. Kajorn Kungsadalpipob, Chulalongkorn University, Thailand
Assist. Prof. Dr. Thantrira Porntaveetus, Chulalongkorn University,Thailand
Assist. Prof. Pintu-On Chantarawaratit, Chulalongkorn University,Thailand
Assist. Prof. Wannakorn Sriarj, Chulalongkorn University,Thailand
Assist. Prof. Dr. Pisha Pittayapat, Chulalongkorn University,Thailand
Assist. Prof. Dr. Yaowaluk Ngoenwiwatkul, Mahidol University,Thailand
Assoc. Prof. Dr. Somsak Mitrirattanaku, Mahidol University,Thailand
Dr. Supatchai Boonpratham, Mahidol University,Thailand
Prof. Dr. Anak Iamaroon, Chiang Mai University,Thailand
Prof. Dr. Suttichai Krisanaprakornkit, Chiang Mai University,Thailand
Assist. Prof. Dr. Napapa Aimjirakul, Srinakharinwirot University, Thailand
Dr. Jaruma Sakdee, Srinakharinwirot University, Thailand
Assist. Prof. Dr. Aroonwan Lam-ubol, Srinakharinwirot University, Thailand
Assist. Prof. Dr. Sutee Suksudaj, Thammasat University, Thailand
Assist. Prof. Dr. Ichaya Yiemwattana, Naresuan University, Thailand.
Prof. Boonlert Kukiattrakoon, Prince of Songkla University, Thailand
Assist.Prof. Dr. Vanthana Sattabanasuk, Royal College of Dental Surgeons, Thailand
Prof. Dr. Antheunis Versluis, The University of Tennessee Health Science Center, USA.
Assoc. Prof. Dr. Hiroshi Ogawa, Niigata University, JAPAN
Assoc. Prof. Dr. Anwar Merchant, University of South Carolina, USA.
Dr. Brian Foster, NIAMS/NIH, USA.
Dr. Ahmed Abbas Mohamed, University of Warwick, UK.
Editorial Staff
Tassapol Intarasomboon
Pimpanid Laomana
Anyamanee Kongcheepa
Manage
Assoc. Prof. Poranee Berananda
Journal published trimonthly. Foreign subscription rate US$ 200 including postage.
Publisher and artwork: Rungsilp Printing Co., Ltd
Please send manuscripts to Dr. Ekamon Mahapoka
Address: 71 Ladprao 95 Wangtonglang Bangkok 10310, Thailand E-mail: dateditor@thaidental.or.th

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

JOURNAL OF THE DENTAL ASSOCIATION OF THAILAND

จดหมายจากสาราณียกร
สวััสดีีทัันตแพทย์์ทุุกท่่านครัับ
สวััสดีีครัับ กลัับมาพบกัันอีีกครั้้�งนะครัับกัับวารสารฉบัับที่่� 3 ของปีี 2563 ครึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมาโลกได้้เผชิิญกัับสถานการณ์์โรคระบาดที่่�
ร้้ายแรงและมีีผลกระทบต่่อประชากรเกืือบทั้้ง� โลก จะเรีียกได้้ว่า่ ทำำ�เอาโลกแทบหยุุดหมุุนเลยก็็ว่า่ ได้้ ศััพท์์ใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้น� มา เช่่น Social Distancing
Stay home หรืือ  New normal ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการตื่่�นตััวของสัังคมที่่�จะหยุุดยั้้�งการระบาดของโรคนี้้�ให้้ได้้อย่่างเร็็วที่่�สุด 
ุ จนถึึงเวลานี้้�ใน
ประเทศไทยก็็ต้อ้ งยอมรัับว่่า สามารถควบคุุมสถานการณ์์การระบาดได้้เป็็นอย่่างดีีที่่เ� กิิดจากการร่่วมมืือร่ว่ มใจของหลายภาคส่่วน  ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดคื
ุ อ 
ื
เราคนไทยเองที่่�ช่่วยกัันอยู่่�บ้้าน เก็็บตััวทำำ�ให้้สถานการณ์์การระบาดไม่่หนัักหนามากนัักเมื่่�อเทีียบกัับประเทศในยุุโรปหรืืออเมริิกา ผมก็็ขอให้้
พวกเราร่่วมด้้วยช่วยกั
่ นั แบบนี้้ต่� อ่ ไป  เราจะได้้กลัับไปชีีวิติ ได้้ตามปกติิในไม่่ช้า้ ครัับ  สำำ�หรัับบทความในเล่่มนี้้�ก็ยั็ งั กลัับมาให้้อ่า่ นแบบจุุใจ 8 บทความ
และมีีความหลากหลายเช่่นเดิิม
แล้้วพบกัันใหม่่ฉบัับหน้้าครัับ

        

 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
M, Neiva
R,
construct
for
increasing
the
width
of
keratinized
Cochran DL, Mellonig JT, et al. Living cellular
gingival. Results
from a randomized,
withinpatient,
construct
for increasing
the width of
keratinized
controlled
trial
[published
online
ahead
of print
gingival. Results from a randomized, withinpatient,
March 29, trial
2011].
J Periodontol
doi:10.1902/
controlled
[published
online ahead
of print
jop.2011.100671.
March 29, 2011]. J Periodontol doi:10.1902/
jop.2011.100671.
Samples of references from patents/petty patents
Patentof references from patents/petty patents
Samples
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รายงานผู้ป่วย

การใช้้นาโซฟอร์์มในเด็็กแรกเกิิดสองรายที่่�มีีภาวะปากแหว่่งข้้างเดีียว: รายงานผู้้�ป่่วย
The Usage of Nasoform in Two Newborns with Unilateral Cleft Lip: Case Reports
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1

บทคัดย่อ
วััตถุุประสงค์์ของรายงานผู้้�ป่่วยนี้้ คื
� อ นำ
ื �ำ เสนอการใช้้นาโซฟอร์์มในเด็็กแรกเกิิดสองรายที่่�มีภี าวะปากแหว่่งข้้างเดีียว ผู้้�ป่วยร
่ ายแรก
เป็็นภาวะปากแหว่่งข้้างซ้้ายแบบไม่่สมบููรณ์์และเหงืือกแหว่่ง เริ่่�มใช้้แถบยึึดริิมฝีีปากเมื่่�ออายุุ 4 วััน และเริ่่�มใช้้นาโซฟอร์์มเมื่่�ออายุุ 12 วััน
ผู้้�ป่่วยรายที่่�สองเป็็นภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่ข้้างซ้้ายแบบสมบููรณ์์ เริ่่�มใช้้แถบยึึดริิมฝีีปากเมื่่�ออายุุ 5 วััน และเริ่่�มใช้้นาโซฟอร์์มร่่วมกัับ
เพดานเทีียมเมื่่�ออายุุ 21 วััน การดััดจมููกด้้วยนาโซฟอร์์มทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงวัันผ่่าตััดแก้้ไขริิมฝีีปากและจมููก หลัังการผ่่าตััด 2 สััปดาห์์
นาโซฟอร์์มถููกใช้้เพื่่อรอ
� งรัับและดััดโครงสร้้างจมููกในระหว่่างกระบวนการหายของแผล ภาพจมููกที่่ส� มมาตรบนใบหน้้าของผู้้�ป่วยอ
่ ายุุ 15 เดืือน
ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลลััพธ์์ของการใช้้นาโซฟอร์์มเป็็นอุุปกรณ์์ดััดจมููกก่่อนและหลัังการผ่่าตััด 
คำำ�สำำ�คััญ: นาโซฟอร์์ม, แนม, ปากแหว่่ง, ปากแหว่่งและเพดานโหว่่, อุุปกรณ์์ดััดจมููก, อุุปกรณ์์ดััดจมููกและสัันเหงืือก

Abstract
The purpose of these case reports was to introduce the usage of Nasoform in two newborns with unilateral
cleft lip. The first patient presented with unilateral incomplete cleft lip and alveolus on the left side, started using
a lip strap at age 4 days and started using Nasoform at age 12 days. The second patient presented with unilateral
complete cleft lip and cleft palate on the left side, started using a lip strap at age 5 days and started using Nasoform
together with obturator at age 21 days. Nasal molding with Nasoform was performed continuously until the date of
cleft lip-nose surgical correction. Two weeks after surgery, Nasoform was used to support and mold the structure of
the nose during wound healing process. The symmetry of the nose on the face of the patients at age of 15 months,
was partly the result of using Nasoform as pre and post surgical nasal molding device.
Keywords: Nasoform, NAM, Cleft lip, Cleft lip and cleft palate, Nasal molding device, Nasoalveolar molding device
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บทนำ�
อุุปกรณ์์ออร์์โทพีีดิิกส์์ดััดจมููกและสัันเหงืือกก่่อนการ
ผ่่าตััด  (presurgical nasoalveolar orthopedics molding
appliance) ที่่�เรีียกกัันโดยทั่่�วไปว่่า อุุปกรณ์์ดัดั จมููกและสัันเหงืือก
(nasoalveolar molding) หรืือ แนม (NAM) เป็็นสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ถอดได้้
ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับจััดระเบีียบโครงสร้้างจมููกและสัันเหงืือกที่่�ผิิดรููปตั้้ง� แต่่
กำำ�เนิิด การใช้้อุปุ กรณ์์นอกจากจะช่่วยให้้จมููกที่่ไ� ด้้รับั การผ่่าตััดแก้้ไข
มีีรููปทรงเป็็นธรรมชาติิแล้้วยังั ช่่วยลดจำ�ำ นวนครั้้ง� ของการผ่่าตััดแก้้ไข
จมููกซ้ำำ��ซึ่่�งส่่งผลให้้เวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาลดลง1
มีีรายงานผลลััพธ์์การใช้้อุุปกรณ์์ดััดจมููกและสัันเหงืือก
ก่่อนการผ่่าตััดในผู้้�ป่่วยภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่ข้้างเดีียว ดัังนี้้�
ทารกอายุุ 16-37 วััน เมื่่�อใช้้อุุปกรณ์์ไปประมาณ 110 วััน จมููกจะ
สมมาตรขึ้้�นโดยมีีแกนกลางจมููก (collamella) กว้้างขึ้้น� และเอีียง
น้้อยลง รููจมููกด้้านที่่�เป็็นปากแหว่่งมีีสััดส่ว่ นดีีขึ้้�น และปีีกจมููกไม่่
กว้้างขึ้้�น2 ทารกแรกเกิิดถึึงสามเดืือนเมื่่�อใช้้อุุปกรณ์์ไปประมาณ 
71.6 วััน จมููกที่่�บี้้�จะถููกดััดจนมีีรููปทรงใกล้้เคีียงปกติิ3 ทารกอายุุ
เฉลี่่�ย 45.24 วััน เมื่่�อใช้้อุุปกรณ์์ไปประมาณ 100.97 วััน จมููกจะมีี
ความสมมาตร4 จึึงกล่่าวได้้ว่่าการดััดจมููกในทารกแรกเกิิดถึึง
สามเดืือนต้้องใช้้เวลาประมาณ 3 เดืือน
มีีรายงานผลลััพธ์์ของการผ่่าตััดแก้้ไขริิมฝีีปาก (cheiloplasty) ในผู้้�ป่วย
่ ภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่ข้า้ งเดีียวแบบสมบููรณ์์ที่่�
ใช้้อุุปกรณ์์ดััดจมููกและสัันเหงืือกก่่อนการผ่่าตััด ดัังนี้้� ทารกอายุุ
6-7 เดืือนกลุ่่�มที่่�ใช้้อุปุ กรณ์์มีีรููจมููกที่่�มีีสััดส่่วนใกล้้เคีียงกัันมากกว่่า
กลุ่่�มที่่�ไม่่ใช้้อุุปกรณ์์5 แม้้จะใช้้อุุปกรณ์์จมููกก็็ยัังคงกลัับไปผิิดรููป
และสููญเสีียความสมมาตรอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในช่่วงปีีแรกหลัังการ
ผ่่าตััด จากนั้้�นจนถึึงปีีที่่� 3 การเปลี่่�ยนแปลงของจมููกจึึงจะคงตััว6
การใช้้อุุปกรณ์์ดััดจมููกและสัันเหงืือกก่่อนการผ่่าตััดมีี
ประโยชน์์ต่่อทั้้�งผู้้�ป่่วยภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่ข้้างเดีียวแบบ
สมบููรณ์์และไม่่สมบููรณ์์ โดยอุุปกรณ์์ทำ�ำ ให้้รููจมููกด้้านที่่เ� ป็็นปากแหว่่ง
มีีความสููงเพิ่่�มขึ้้น� และมีีความกว้้างลดลง และทำำ�ให้้แกนกลางจมููก

ที่่�ล้้มยกตััวขึ้้�นประมาณ 16.6 องศา (ร้้อยละ 31.1) แม้้การผ่่าตััด
แก้้ไขริิมฝีีปากเมื่่ออ
� ายุุ 3-4 เดืือนจะทำำ�ให้้จมููกหลัังการผ่่าตััด 1 เดืือน
มีีแกนกลางจมููกตั้้�งตรงและรููจมููกมีีความสมมาตร แต่่หลัังจากนั้้�น
ก็็มีีการคืืนตััวกลัับของโครงสร้้างจมููกทำำ�ให้้เมื่่�ออายุุ 1 ปีี พบการ
เปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้� แกนกลางจมููกล้้มลง 4.3 องศา และ รููจมููกด้้าน
ที่่�เป็็นปากแหว่่งมีีความกว้้างเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 20 และมีีความสููงลดลง
ร้้อยละ 107 เพื่่อ� ให้้จมููกคงความสวยงามในระยะยาวจึึงมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องควบคุุมปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เหนี่่�ยวนำำ�ให้้โครงสร้้างจมููกคืืนตััวกลัับ
ภายหลัังการผ่่าตััดแก้้ไข
แม้้การใช้้อุปุ กรณ์์ดัดั จมููกและสัันเหงืือกจะมีีประโยชน์์ต่อ่
การผ่่าตััดแก้้ไข แต่่ภาวะแทรกซ้้อนที่่เ� กิิดขึ้้น� ในระหว่่างการใช้้ก็อ็ าจ
ทำำ�ให้้เวลาในการรัักษายาวขึ้้�นและอาจทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ด้า้ นความสวย
งามลดลง ปััญหาที่่�พบในระหว่่างการใช้้อุปุ กรณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� บ่่อยมาก
ที่่�สุดคื
ุ ือการระคายเคืืองเนื้้�อเยื่่�อ บางรายเกิิดเป็็นแผล มีีเลืือดออก
ติิดเชื้้�อรา และอุุปกรณ์์กดเยื่่�อบุุผิิวจมููก นอกจากนี้้�จมููกยัังอาจถููก
ดััดผิิดตำ�ำ แหน่่งทำำ�ให้้เกิิดปััญหารููจมููกใหญ่่ (mega-nostril) และ
สัันเหงืือกอาจเคลื่่อ� นไปตามแกนกลางจมููกที่่�ถููกยืืดทำ�ำ ให้้เกิิดปัญ
ั หา
สัันเหงืือกต่่อกันั เป็็นรููปตััวทีี (T-shaped maxillary arch) สำำ�หรัับ
ปััญหาด้้านความร่่วมมืือนั้้น� พบว่่า มีีการผิิดนัด 
ั และทารกถอดอุุปกรณ์์
8
โดยใช้้ลิ้้�นหรืือมืือ การมีีแนวทางป้้องกัันและมีีวิิธีีจัดั การกัับภาวะ
แทรกซ้้อนที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะช่่วยให้้ทารกได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
จากการใช้้อุุปกรณ์์
รููปลัักษณ์์ของจมููกมีีผลต่อ่ ความสวยงามของใบหน้้าและ
ความมั่่น� ใจทางสัังคม เพื่่อจั
� ดั การกัับตำำ�หนิิบนใบหน้้าของทารกภาวะ
ปากแหว่่งเพดานโหว่่ได้้เร็็วที่่สุ� ดจึึ
ุ งมีีการประดิิษฐ์์อุปุ กรณ์์ดัดั จมููกรููป
แบบต่่าง ๆ ขึ้้น� มาใช้้ มีทั้้ี ง� อุุปกรณ์์ที่่ใ� ช้้การยึึดติิดภายในช่่องปากโดย
ติิดอยู่่�กัับเพดานปากและสัันเหงืือก และ อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้การยึึดติิด
ภายนอกช่่องปากโดยยึึดไว้้กัับหน้้าผากจมููกหรืือแก้้ม (รููปที่่� 1)
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รููปที่่� 1

อุุปกรณ์์ดัดั จมููก
A) อุุปกรณ์์ดััดจมููกแบบไดนามิิค B) อุุปกรณ์์ดัดั จมููกที่่�ยึดกั
ึ ับแป้้นบนหน้้าผาก
C) อุุปกรณ์์งัดปี
ั ีกจมููก D) อุุปกรณ์์คงสภาพรููจมููกซิิลิิโคน E) นาโซฟอร์์ม
Figure 1 Nasal molding devices
A) Dynamic nasal remodeling device B) Forehead anchored nasal molding device  
C) Nasal alar elevator D) Silicone nostril retainer E) Nasoform

อุุปกรณ์์ดัดั จมููกที่่�ใช้้การยึึดติิดภายในช่่องปากมีีแผ่่นฐาน
อะคริิลิิกที่่�วางแนบสนิิทกัับเพดานแข็็งและสัันเหงืือกเป็็นส่่วนให้้
การยึึดติิด  และมีีส่่วนต่่อขยายยื่่�นออกมาจากปากเพื่่�อดััดจมููก
ให้้อยู่่�ในรููปทรงที่่�ถููกต้้อง ตััวอย่่างอุุปกรณ์์ที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มนี้้� คืือ 
อุุปกรณ์์ดััดจมููกแบบไดนามิิค (dynamic nasal remodeling
device)9 ซีีเอ็็มยููแนม 1 และ 2 (CMU-NAM I and II)10,11 และ
โคราชแนม 1 (KORAT NAM I)12
อุุปกรณ์์ดััดจมููกแบบไดนามิิค (รููปที่่� 1A) มีีแผ่่นฐานอะ
คริิลิกิ คลุุมเพดานแข็็งและสัันเหงืือกทั้้�งหมด มีีส่่วนต่่อยื่่น� เข้้าไปดััด
จมููกที่่�ประกอบด้้วยแกนควบคุุมทิิศทาง ขดลวดสปริิง และกระเปาะ
ดัันจมููกซิิลิโิ คน อุุปกรณ์์จะถ่่ายทอดแรงดัันจากลิ้้น� ที่่�กดลงบนแผ่่น
ฐานอะคริิลิกิ ในขณะดููดและกลืืนไปดััดจมููก อุุปกรณ์์ชนิดนี้้
ิ ส� ามารถ
9
ดััดได้้ทั้้�งจมููกและสัันเหงืือก
ซีีเอ็็มยููแนม 1 และ 2 มีีแผ่่นฐานอะคริิลิกิ ที่่ไ� ม่่คลุุมเพดาน
แข็็งส่่วนหน้้า มีีลวดยื่่�นเข้้าไปในรููจมููกตามรอยแยก และมีีส่่วน
กระเปาะดัันจมููกรููปหยดน้ำำ�ซ่
� อ่ นอยู่่ใ� นรููจมููก อุุปกรณ์์ชนิดนี้้
ิ ส� ามารถ
ดััดได้้เฉพาะจมููกในส่่วนการดััดสัันเหงืือกนั้้�นเป็็นหน้้าที่่�ของแถบ
ยึึดริิมฝีีปาก10,11
โคราชแนม 1 มีีแผ่่นฐานอะคริิลิิกคลุุมเพดานแข็็งและ
สัันเหงืือกทั้้ง� หมด มีีลวดพุ่่�งตรงออกจากปากแล้้วดัดั เป็็นสปริิงเกลีียว
ให้้พุ่่�งขึ้้น� ด้้านบนจากนั้้น� จึึงดััดกลัับให้้พุ่่�งเข้้าสู่่�รููจมููก และมีีส่ว่ นกระเปาะ
ดัันจมููกรููปไตที่่�ให้้การรองรัับจากด้้านในจนถึึงขอบรููจมููก อุุปกรณ์์
ชนิิดนี้้�สามารถดััดได้้ทั้้�งจมููกและสัันเหงืือก12
อุุปกรณ์์ดัดั จมููกที่่�ใช้้การยึึดติิดภายนอกช่่องปาก อุุปกรณ์์
ที่่จั� ดอยู่
ั ใ�่ นกลุ่่�มนี้้มี� คี วามหลากหลายทั้้�งด้้านรููปร่่างและวิิธีกี ารยึึดติิด
ตััวอย่า่ งเช่่น อุุปกรณ์์ดัดั จมููกที่่ยึึดกั
� บั แป้้นบนหน้้าผาก11,13-15 อุุปกรณ์์

งััดปีีกจมููก (nasal alar elevator)16,17 อุุปกรณ์์คงสภาพรููจมููกซิิลิโิ คน
(silicone nostril retainer)18,19 และนาโซฟอร์์ม20,21
อุุปกรณ์์ดััดจมููกที่่�ยึึดกัับแป้้นบนหน้้าผาก (รููปที่่� 1B)
ประกอบด้้วย  แป้้นอะคริิลิิกสำำ�หรัับการยึึดเหนี่่�ยวกัับหน้้าผาก
กระเปาะดัันจมููก และโครงลวดที่่�เชื่่อ� มสองส่่วนเข้้าด้้วยกันั การยึึด
แป้้นอะคริิลิิกให้้ติิดอยู่่�กัับหน้้าผากทำำ�ได้้ 2 วิิธีี คืือ  การติิดเทป 
และการเย็็บติิดกับั แถบผ้้าสวมศีีรษะ กระเปาะดัันจมููกมีี 2 ลัักษณะ
คืือ รููปหยดน้ำำ� 
� และรููปไต  โครงลวดอาจดััดโค้้งไปตามแนวสัันจมููก
แล้้วเข้้าสู่่�รููจมููก หรืือยื่่น� ตรงลงมาแล้้วดัดั เป็็นสปริิงเกลีียวที่่ตำ� �ำ แหน่่ง
หน้้าต่่อฐานจมููกหรืือหน้้าต่่อริิมฝีีปากล่่างเพื่่�อปรัับแนวลวดให้้พุ่่�ง
เข้้าสู่่�รููจมููก11,13-15
อุุปกรณ์์งัดั ปีีกจมููก (รููปที่่� 1C) ประกอบด้้วย ขอเกี่่ยว
� จมููก
และแกนสำำ�หรัับยึึดเทป เมื่่�อเกี่่�ยวขอไว้้กัับขอบด้้านบนของรููจมููก
แล้้วให้้ดึึงขึ้้น� ไปติิดเทปไว้้กับั หน้้าผาก การใช้้อุปุ กรณ์์นี้้ใ� นผู้้�ป่วย
่ ภาวะ
ปากแหว่่งข้้างเดีียวแบบสมบููรณ์์ตั้้�งแต่่สััปดาห์์แรกหลัังคลอด 
พบว่่าทารกจำำ�นวน 28 คน จาก 56 คน (ร้้อยละ 50) ไม่่ต้้องแก้้ไข
จมููกในขณะผ่่าตััดแก้้ไขปากแหว่่ง16 การใช้้อุปุ กรณ์์นี้้ร่� ว่ มกัับการยึึด
ริิมฝีีปากด้้วยแถบกาวอิิลาสติิก (DynaCleft®) ช่่วยให้้ทารกมีีจมููก
ที่่ส� มมาตรและช่่องโหว่่ที่่สั� นั เหงืือกแคบลงเช่่นเดีียวกับั การใช้้อุปุ กรณ์์
ดััดจมููกและสัันเหงืือก22
อุุปกรณ์์คงสภาพรููจมููกซิิลิโิ คน (รููปที่่� 1D) มีีลักั ษณะเป็็น
ท่่อสำ�ำ หรัับสอดเข้้าไปในรููจมููกทั้้�งสองข้้าง อุุปกรณ์์นี้้ใ� ช้้การยึึดติิดกับั
ผนัังของรููจมููก และมัักมีีการปิิดเทปทัับจากด้้านใต้้เพื่่�อตรึึงอุุปกรณ์์
ไม่่ให้้เคลื่่อ� นออกมาจากรููจมููก แม้้อุปุ กรณ์์นี้้จ� ะถููกออกแบบเพื่่อช่
� วย
่
ป้้องกัันปััญหาจมููกล้้มและรููจมููกตีีบที่่�มักั เกิิดขึ้้น� ภายหลัังการผ่่าตััด
แก้้ไข แต่่เมื่่อนำ
� �ำ มาใช้้ดัดั จมููกผู้้�ป่่วยภาวะปากแหว่่งแบบไม่่สมบููรณ์์
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ตั้้ง� แต่่แรกคลอดและใช้้ต่อ่ หลัังการผ่่าตััดแก้้ไขเป็็นเวลา 6 เดืือนพบว่่า
ช่่วยให้้จมููกมีีความสมมาตรได้้18,19
นาโซฟอร์์ม (รููปที่่� 1E) ประกอบด้้วย ท่ออ
่ ะคริิลิกิ สำำ�หรัับ
สอดเข้้าไปในรููจมููกทั้้�งสองข้้างเพื่่�อพยุุงโครงสร้้างและจััดทรงจมููก
โครงลวดที่่�โอบรอบจมููกเพื่่อจั
� ดั แนวฐานจมููกและควบคุุมความกว้้าง
ของปีีกจมููก และ ปุ่่�มอะคริิลิกิ ด้้านบนสำำ�หรัับคล้้องแถบยึึดเพื่่อนำ
� �ำ ไป
ติิดเทปไว้้กับั หน้้าผาก  การใช้้อุปุ กรณ์์โดยเริ่่ม� ต้้นภายใน 1-2 สััปดาห์์
หลัังผ่่าตััดเมื่่อทำ
� �ร่
ำ ว่ มกัับการนััดปรัับอุุปกรณ์์เป็็นระยะ แรงในปริิมาณ
ที่่เ� หมาะสมที่่ถ่� า่ ยทอดไปสู่่โ� ครงสร้้างจมููกอย่่างต่่อเนื่่อ� งจะทำำ�ให้้จมููก
มีีรููปทรงตามที่่�ศััลยแพทย์์วางแผนไว้้ภายในเวลา 6-12 เดืือน20,21
เพื่่�อขยายประโยชน์์การใช้้นาโซฟอร์์มให้้กว้้างขวางขึ้้น� จึึง
นำำ�มาสู่่ก� ารใช้้ในทารกแรกเกิิด ผู้้�ป่วยร
่ ายแรกเป็็นปากแหว่่งข้้างซ้้าย

แบบไม่่สมบููรณ์์และเหงืือกแหว่่ง ผู้้�ป่่วยรายที่่�สองเป็็นปากแหว่่งและ
เพดานโหว่่ข้า้ งซ้้ายแบบสมบููรณ์์ รายงานนี้้�นำ�ำ เสนอการดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วยตั้้�งแต่่แรกเกิิดและติิดตามผลจนถึึงอายุุ 15 เดืือน
ผู้้�ป่่วยรายแรก
ผู้้�ป่่วยภาวะปากแหว่่งข้้างซ้้ายแบบไม่่สมบููรณ์์และเหงืือก
แหว่่ง เพศชาย สุุขภาพร่่างกายแข็็งแรงไม่่มีีปััญหาโรคทางระบบ
กิินนมจากเต้้าได้้ รอยแหว่่งที่่�ริมิ ฝีีปากไม่่ทะลุุฐานจมููก (nasal sill)
แกนกลางจมููกล้้มเอีียงไปด้้านซ้้าย รููจมููกซ้้ายแบนราบไปกัับฐานจมููก
ระยะจากปีีกจมููกถึึงแนวกลางด้้านซ้้ายมากกว่่าด้้านขวาประมาณ 
1.5 เท่่า แนวฐานจมููกทำำ�มุมุ กัับแนวระหว่่างหััวตาประมาณ 3 องศา
ปีีกจมููกด้้านซ้้ายอยู่่�ต่ำ�ำ� กว่่าด้้านขวา และ มีีรอยแหว่่งที่่�สัันเหงืือก
(รููปที่่� 2A)

รููปที่่� 2

ภาวะปากแหว่่งข้้างซ้้ายแบบไม่่สมบููรณ์์และเหงืือกแหว่่ง 
A) อายุุ 1 วััน B) เริ่่�มใส่่นาโซฟอร์์ม เมื่่�ออายุุ 12 วััน C) ใส่่นาโซฟอร์์มอย่่างต่่อเนื่่�องนาน 1 เดืือน 12 วััน
Figure 2 Unilateral incomplete cleft lip and alveolus on the left side
A) Age 1 day B) Start Nasoform at the age of 12 days C) Use Nasoform continuously for 1 month 12 days

เมื่่อปร
� ะเมิินแล้้วว่า่ แม่่มีคี วามพร้้อมจึึงสอนให้้ทำ�ำ แถบยึึด
ริิมฝีีปาก (อายุุ 4 วััน) แล้้วจึึงนััดใส่่นาโซฟอร์์มสำำ�เร็็จรููป  (prefabricated nasoform) ของโครงการ “ยิ้้ม� สวยด้้วยนวััตกรรมไทย”
ซึ่่ง� ดููแลโดย หน่่วยจัดั การทรััพย์์สินิ ทางปััญญาและถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ การใช้้นาโซฟอร์์มเริ่่ม� ต้้นเมื่่อท
� ารกอายุุ 12 วััน
เป็็นอุุปกรณ์์ขนาดเล็็กสุุด (xxs) ที่่�นำ�ำ มาปรัับแต่่งโครงลวดและกรอ
แต่่งส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููกให้้เล็็กลงจนกระทั่่�งใส่่ได้้ การใส่่ใน
ช่่วงแรกผิิวเหนืือรููจมููกซ้้ายที่่�ซีดี จะกลัับไปเป็็นสีีผิวป
ิ กติิภายในเวลา
ประมาณ 20 วิินาทีี (รููปที่่� 2B) เมื่่�อการปรัับแต่่งเสร็็จสมบููรณ์์จึึง
ให้้แม่่ฝึึกใส่่นาโซฟอร์์มให้้ลููกจนสามารถทำำ�ได้้ ก่่อนกลัับบ้้านได้้

แนะนำำ�เทคนิิคการเบี่่ย� งเบนความสนใจของลููกให้้ออกจากนาโซฟอร์์ม
สอนวิิธีีการดึึงแถบยึึดการจััดทรงจมููกและการติิดเทปเพื่่�อให้้จมููก
ถููกดััดด้้วยแรงที่่�เหมาะสม สอนวิิธีีการดููแลและทำำ�ความสะอาด
นาโซฟอร์์มและจมููกโดยแนะนำำ�ให้้ทำ�ำ วัันละ 2-3 ครั้้ง�  ทำำ�ความสะอาด
เสร็็จก็็ให้้ใส่่กลัับทัันทีี ย้ำำ��ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�ลููกจะได้้รัับเมื่่�อใส่่
นาโซฟอร์์มอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งวัันทุุกวัันและการพาลููกมาตาม
นััดเพื่่�อเพื่่�อปรัับนาโซฟอร์์มเป็็นระยะจนกระทั่่�งถึึงวัันนััดผ่่าตััด
การใส่่นาโซฟอร์์มอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นเวลา 1 เดืือน 12 วััน
(อายุุ 1 เดืือน 24 วััน) ทำำ�ให้้แกนกลางจมููกที่่�ล้ม้ เริ่่ม� ตั้้ง� ขึ้้น�  รููจมููกซ้้าย
เริ่่ม� ยกตััวขึ้้น� จากฐานจมููก ระยะจากปีีกจมููกถึึงแนวกลางด้้านซ้้าย
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มากกว่่าด้้านขวาประมาณ 1.3 เท่่า แนวฐานจมููกทำำ�มุมุ กัับแนวระหว่่าง
หััวตาประมาณ 1 องศา และปีีกจมููกซ้้ายเริ่่�มยกตััวขึ้้�น (รููปที่่� 2C)
แม้้จมููกจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ดีแี ต่่เมื่่อพิ
� จิ ารณารููปร่่างของ
นาโซฟอร์์มที่่�ใส่่อยู่ก�่ ลัับพบว่่าส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููกถููกกรอแต่่ง
จนมีีขนาดเล็็กมากไม่่น่า่ จะมีีประสิิทธิภิ าพเพีียงพอในการดััดโครง
สร้้างจมููก (รููปที่่� 3A) จึึงตััดสิินใจนำำ�นาโซฟอร์์มขนาด xxs ชิ้้�นใหม่่

มาปรัับแต่่งส่่วนโครงลวดให้้โค้้งไปตามรููปทรงภายนอกของจมููก
และเลืือกใช้้การใส่่ในแนวหมุุนโดยสอดอุุปกรณ์์เข้้าไปในรููจมููกซ้้าย
ก่่อนจากนั้้�นจึึงหมุุนเข้้าไปในรููจมููกขวาแล้้วจึึงดัันเข้้าไปตรง ๆ
จนกระทั่่�งโครงลวดชิิดฐานจมููก (รููปที่่� 3B) แม้้นาโซฟอร์์มชิ้้�นนี้้�จะ
ใส่่ยากแต่่กลัับสร้้างความมั่่�นใจในประสิิทธิิภาพของการดััดเพราะ
ไม่่หลุุดง่่ายเหมืือนชิ้้�นแรก

รููปที่่� 3 นาโซฟอร์์ม A) ชิ้�น้ ที่่� 1 (เริ่่�มใช้้เมื่่�ออายุุ 12 วััน) B) ชิ้�น้ ที่่� 2 (เริ่่�มใช้้เมื่่�ออายุุ 1 เดืือน 24 วััน)
Figure 3 Nasoform A) The first piece (start at the age of 12 days) B) The second piece (start at the age of 1 month 24 days)

วิิธีีการปรัับนาโซฟอร์์มสำำ�เร็็จรููปให้้พอดีีกัับจมููก
       1) ใช้้คีมี ตััดลวดขบปุ่่�มอะคริิลิกิ ด้้านบนให้้แตกออกเพื่่อปลด
�
ปล่่อยปลายลวดที่่�ฝัังอยู่่�ภายในให้้เป็็นอิิสระ
       2) การปรัับโครงลวดที่่�ตำ�ำ แหน่่งฐานจมููก (รููปที่่� 4A) เริ่่ม� จาก
ตรวจสอบระยะห่่างระหว่่างส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููกโดยเปรีียบ
เทีียบกัับความกว้้างของสัันกลางจมููก หากมากกว่่าให้้ใช้้คีมี สามขา
บีีบลวดก็็จะทำำ�ให้้ระยะห่่างลดลง หากน้้อยกว่่าให้้ใช้้คีมี ปากนกบีีบ
ลวดก็็จะทำำ�ให้้ระยะห่่างเพิ่่�มขึ้้น� (สีีแดง) ต่่อมาให้้ตรวจสอบความโค้้ง
ของแนวฐานจมููก หากต้้องการเพิ่่ม� ความโค้้งให้้ใช้้คีมี สามขาบีีบลวด
(สีีขาว) จากนั้้�นจึึงดััดส่่วนโอบปีีกจมููก (สีีเหลืือง)
       3) การใส่่นาโซฟอร์์มให้้สอดเข้้าไปในรููจมููกด้้านที่่ใ� ส่่ยากก่่อน
จากนั้้�นจึึงหมุุนอีีกด้้านเข้้า (รููปที่่� 4B) หากใส่่เข้้ารููจมููกไม่่ได้้ให้้กรอ
ขอบปลายด้้านบนให้้มีีลัักษณะเฉีียงลงก็็จะใส่่ง่่ายขึ้้�น (รููปที่่� 4C)
หากดัันเข้้าไปแล้้วรู้้�สึึกว่่ามีีแรงต้้านมากเกิินไปให้้กรอลดขนาดส่่วน
ที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููก หากดัันไม่่เข้้าให้้ใช้้สำ�ลี
ำ ก้ี า้ นตรวจสอบทิิศทาง
ของรููจมููกทั้้ง� สองข้้างแล้้วจึึงปรัับส่่วนที่่ส� อดเข้้าไปในรููจมููกให้้ทำ�มุ
ำ มุ
กัันในลัักษณะเดีียวกััน

       4) เมื่่�อดัันส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููกเข้้าไปจนสุุดแล้้วหาก
โครงลวดพุ่่�งออกมาทางด้้านหน้้าให้้ดััดย้้อนกลัับแล้้วจึึงดััดให้้มา
บรรจบกัันที่่�สัันจมููกบริิเวณหััวตา (รููปที่่� 4D)
       5) ทำำ�ปุ่่�มยึึดด้้านบนโดยนำำ�เรซิินอะคริิลิกิ ชนิิดบ่ม่ เองมาหุ้้�ม
ยึึดปลายลวดไว้้ด้้วยกััน
       6) การติิดเทปสำำ�หรัับยึึดนาโซฟอร์์มตำำ�แหน่่งหลัักคืือปิดิ ทัับ
ลงบนแถบยึึดตำำ�แหน่่งเสริิมคืือพันั เทปยึึดไว้้กับั โครงลวดที่่�ตำ�ำ แหน่่ง
สัันกลางจมููกและปีีกจมููก (รููปที่่� 4E)
       7) การเพิ่่ม� ขนาดและปรัับรููปร่่างของส่่วนที่่ส� อดเข้้าไปในรููจมููก
มีีวิิธีีการดัังนี้้� ทำำ�ความสะอาดผิิวอะคริิลิิกแล้้วทาด้้วยมอนอเมอร์์
จุ่่�มพู่่�กัันลงในมอนอเมอร์์แล้้วย้้ายมาจุ่่�มพอลิิเมอร์์จากนั้้�นยกพู่่�กััน
ขึ้้น� รอจนมอนอเมอร์์จากปลายพู่่�กันั แทรกซึึมเข้้าไปในผงพอลิิเมอร์์
นำำ�เรซิินอะคริิลิกิ ที่่ติ� ดอยู่
ิ บ�่ นปลายพู่่�กันั มาแต้้มลงบนพื้้น� ผิิวในบริิเวณ
ที่่�ต้อ้ งการเพิ่่�มขนาด จากนั้้น� จึึงนำำ�ไปแช่่ในน้ำำ�ร้
� อ้ นจนกระทั่่�งการบ่่ม
เกิิดขึ้้�นอย่่างสมบููรณ์์ (รููปที่่� 4F)
       8) ทำำ�การกรอแต่่งรููปร่่างและขััดผิิวอะคริิลิิกให้้เรีียบจนไม่่
มีีส่่วนแหลมคม
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รููปที่่� 4

วิิธีีการปรัับนาโซฟอร์์มสำำ�เร็็จรููป
A) ปรัับโครงลวดที่่ตำ� ำ�แหน่่งฐานจมููก B) ใส่่ในแนวหมุุน C) แต่่งรููปร่่างส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููก
D) ปรัับโครงลวด E) ประกอบแถบยึึดและเทปกัับนาโซฟอร์์ม 
F) เติิมเรซิินอะคริิลิิกลงบนผิิวด้้านนอกของส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููก
Figure 4 Adjustment method of the prefabricated Nasoform
A) Adjust wire framework at the base of nose B) Rotational path insertion C) Shaping nostril retainers
D) Adjust the upper part of the wire framework E) Nasoform was equipped with a holder strap and adhesive tapes
F) Adding acrylic resin to the outer suface of the nostril retainer
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ในช่่วงอายุุ 3 เดืือน ทารกแสดงอาการต่่อต้า้ นการติิดแถบ
ยึึดริิมฝีีปากอย่่างมากจึึงตััดสินิ ใจยกเลิิกไปขณะที่่ก� ารใส่่นาโซฟอร์์ม
ยัังสามารถทำำ�ได้้จนถึึงวัันนััดผ่่าตััด (อายุุ 5 เดืือน) ซึ่่ง� ในระหว่่างนั้้น�

ได้้ปรัับรููปร่่างของส่่วนที่่ส� อดเข้้าไปในรููจมููกทั้้ง� สองข้้างเป็็นระยะโดย
การเติิมเรซิินอะคริิลิิกลงบนผิิวด้้านบนเพื่่�อยืืดแกนกลางจมููกและ
ดััดกระดููกปีีกจมููก (รููปที่่� 5)

รููปที่่� 5 ผู้้�ป่่วยเมื่่�ออายุุ 3 เดืือน
Figure 5 The patient at the age of 3 months

การผ่่าตััดแก้้ไขปากแหว่่งแพทย์์ศััลยกรรมตกแต่่งได้้ทำำ�
การแก้้ไขทั้้�งโครงสร้้างริิมฝีีปากและโครงสร้้างจมููกเพื่่�อช่่วยทารก
ให้้มีใี บหน้้าที่่�เป็็นปกติิตั้้ง� แต่่การผ่่าตััดครั้้ง� แรก หลัังจากนั้้�น 13 วััน
จึึงเริ่่ม� ต้้นใส่่นาโซฟอร์์มเพื่่อ� ควบคุุมจมููกไม่่ให้้เกิิดการผิิดรููปในระหว่่าง
แผลหาย โดยนาโซฟอร์์มที่่ใ� ช้้ยังั คงเป็็นชิ้้น� ที่่ใ� ส่่ก่อ่ นการผ่่าตััด  เริ่่ม� จาก
ทำำ�ความสะอาดและสำำ�รวจรููปร่่างรููจมููกโดยใช้้สำ�ลี
ำ ก้ี า้ นชุุบน้ำำ�� เกลืือ
จากนั้้น� ทำำ�การกรอแต่่งส่่วนที่่ส� อดเข้้าไปในรููจมููกทั้้ง� สองข้้างให้้เล็็กลง

จนสามารถสอดเข้้าไปได้้โดยไม่่มีีแรงต้้าน เมื่่�อขััดแต่่งผิิวอะคริิลิิก
จนเรีียบและปราศจากส่่วนแหลมคมแล้้วจึึงมอบให้้แม่่ใส่่ให้้ลููกโดย
เน้้นย้ำำ�� ให้้ใส่่ตลอดทั้้�งวัันและใส่่ทุกุ วััน การถอดนาโซฟอร์์มให้้ทำ�ำ เฉพาะ
เพื่่�อทำ�ำ ความสะอาดและเมื่่อทำ
� �ำ เสร็็จให้้ใส่่กลัับทัันทีี หลัังจากใส่่ไป 
13 วัันจมููกมีีการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้� รููจมููกขยายในแนวดิ่่�ง แกนกลาง
จมููกตั้้�งตรง และปลายจมููกอยู่่�ตรงกัับแนวกลางใบหน้้า (รููปที่่� 6)

รููปที่่� 6

ลัักษณะของจมููก
A) หลัังผ่่าตััดทัันทีี B) หลัังผ่่าตััด 13 วััน C) เริ่่�มใส่่นาโซฟอร์์ม D) ใช้้นาโซฟอร์์ม 13 วััน
Figure 6 The appearance of the nose
A) Immediately after surgery B) Thirteen days after surgery C) Start Nasoform D) Use Nasoform for 13 days
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การใส่่นาโซฟอร์์มอย่่างมีีวินัิ ยั เมื่่อทำ
� �ร่
ำ ว่ มกัับการนััดปรัับ
นาโซฟอร์์มเป็็นระยะทำำ�ให้้จมููกมีีรููปทรงดีีขึ้้�นเรื่่�อย  ๆ จนกระทั่่�ง
เมื่่ออ
� ายุุ 9 เดืือน เกิิดปัญั หาทารกต่่อต้า้ นการใส่่โดยใช้้มือดึึ
ื งนาโซฟอร์์ม

ออกจึึงจำำ�เป็็นต้้องลดเวลาใส่่เหลืือเพีียงใส่่ขณะนอนหลัับ ด้้วยเหตุุนี้้�
เมื่่ออ
� ายุุ 15 เดืือน (1 ขวบ 3 เดืือน) จึึงพบว่่าจมููกมีีการคืืนตััวกลัับ
โดยจมููกด้้านซ้้ายมีีปีีกจมููกกว้้างขึ้้�นและรููจมููกแบนลง (รููปที่่� 7)

รููปที่่� 7

ลัักษณะของจมููก
A) อายุุ 9 เดืือน (ใส่่นาโซฟอร์์มหลัังผ่่าตััดเป็็นเวลา 2 เดืือน 24 วััน)
B) อายุุ 15 เดืือน (ใส่่นาโซฟอร์์มเฉพาะขณะนอนหลัับเป็็นเวลา 6 เดืือน)
Figure 7 The appearance of the nose
A) Age 9 months (use postoperative Nasoform for 2 months 24 days)
B) Age 15 months (use Nasoform during sleep for 6 months)

ผู้้�ป่่วยรายที่่�สอง
ผู้้�ป่่วยภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่ข้้างซ้้ายแบบสมบููรณ์์
เพศชาย สุุขภาพร่่างกายแข็็งแรงไม่่มีีปััญหาโรคทางระบบ กิินนม
ผ่่านสายให้้อาหารตั้้�งแต่่เกิิด  จมููกด้้านซ้้ายแบนและปีีกจมููกบาน  
แกนกลางจมููกล้้มเอีียงไปด้้านซ้้าย เพื่่�อให้้ทารกได้้พัฒ
ั นาทัักษะการ
ทำำ�งานของอวััยวะในการกลืืน เมื่่ออ
� ายุุได้้ 5 วัันจึึงถอดสายให้้อาหาร
สอนการติิดเทปยึึดริิมฝีีปากและฝึึกการกิินนมทางปาก ทั้้ง� ยัังแนะนำำ�
ให้้แม่่วางนิ้้วชี้้
� ล� งบนริิมฝีีปากที่่อยู่
� �ติ่ ดกั
ิ บั สัันเหงืือกที่่ยื่่� น� แล้้วออกแรง
กดเบา ๆ เพื่่�อดััดสัันเหงืือกให้้กลัับเข้้าสู่่�แนวโค้้งปกติิ (รููปที่่� 8A)
ก่่อนถึึงวัันนััดเพื่่�อพิมิ พ์์ปากและทำำ�เพดานเทีียมได้้เตรีียม
นาโซฟอร์์มสำำ�เร็็จรููปโดยทำำ�จากแบบจมููกซิิลิโิ คนที่่มี� ขี นาดใกล้้เคีียง
กัับจมููกทารก ดัังนั้้น� ทารกจึึงได้้ใส่่เพดานเทีียมพร้้อมกัับนาโซฟอร์์ม
เมื่่ออ
� ายุุ 21 วััน หลัังใส่่สามารถกิินนมจากขวดได้้ (รููปที่่� 8B) เมื่่อฝึ
� กึ
แม่่จนสามารถใส่่เพดานเทีียมและนาโซฟอร์์มให้้ลููกได้้แล้้วจึึงสอน
วิิธีกี ารดููแลทำำ�ความสะอาดและแนะนำำ�เทคนิิคการจััดการกัับอุุปกรณ์์
เพื่่�อช่่วยให้้ปากและจมููกเคลื่่�อนเข้้าสู่่�ตำ�ำ แหน่่งที่่�ถููกต้้องเร็็วที่่�สุุด  
ด้้วยการใส่่อุุปกรณ์์ทุกุ วัันอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�ทำำ�ร่ว่ มกัับการ
ปรัับอุุปกรณ์์เป็็นระยะทำำ�ให้้โครงสร้้างที่่�ถููกดััดอยู่�ตั่ วั มากขึ้้น� เรื่่อย 
� ๆ
และมีีลักั ษณะที่่พ� ร้้อมสำำ�หรัับการผ่่าตััดแก้้ไข คืือ ริมิ ฝีีปากและเหงืือก
เคลื่่�อนเข้้ามาชิิดกัันและจมููกเป็็นรููปโดม (รููปที่่� 8C)

ทารกได้้รับั การผ่่าตััดแก้้ไขริิมฝีีปากที่่�แหว่่งพร้้อมกัับจััด
โครงสร้้างจมููกเมื่่�ออายุุ 4 เดืือน หลัังจากนั้้�น 2 สััปดาห์์จึึงเริ่่�มต้้น
ใส่่นาโซฟอร์์มเพื่่อ� ควบคุุมจมููกไม่่ให้้เกิิดการผิิดรููปในระหว่่างแผลหาย
โดยนาโซฟอร์์มที่่�ใช้้ยังั คงเป็็นชิ้้น� ที่่�ใช้้ก่่อนการผ่่าตััด นำ�ำ มากรอแต่่ง
ส่่วนที่่�สอดเข้้าไปในรููจมููกให้้มีขี นาดเล็็กลงตามรููปร่่างลัักษณะหลััง
การผ่่าตััด (รููปที่่� 9A) ด้้วยการใส่่อย่า่ งต่่อเนื่่อ� งร่่วมกัับการนััดมาปรัับ
เป็็นระยะส่่งผลให้้จมููกของทารกเมื่่�ออายุุ 8 เดืือน (ใส่่นาโซฟอร์์ม
3 เดืือน 3 สััปดาห์์) มีีรููปทรงตามที่่�ศััลยแพทย์์ทำำ�การผ่่าตััดแก้้ไข
ประกอบด้้วย  แกนกลางจมููกและปลายจมููกอยู่่�ตรงกัับแนวกลาง
ใบหน้้า  รููจมููกไม่่ตีบี และไม่่แบน ปีีกจมููกไม่่บาน และแนวฐานจมููก
ขนานกัับแนวระหว่่างหััวตา ขณะที่่�ริิมฝีีปากมีีการผิิดรููปเนื่่�องจาก
มีีแผลเป็็นยกนููนตามแนวสัันของร่่องริิมฝีีปากบน (philtrum ridge)
ด้้านซ้้าย ส่่งผลให้้รอยหยัักริิมฝีีปาก (Cupid’s bow) ด้้านซ้้ายอยู่่�
สููงกว่่าด้้านขวา และขอบริิมฝีีปาก (vermillion border) บริิเวณนี้้�
มีีรอยหวำำ�เป็็นร่่องในแนวดิ่่�ง (รููปที่่� 9B) ต่่อมาทารกเริ่่ม� ต่่อต้า้ นการ
ใส่่นาโซฟอร์์มโดยใช้้มือดึึ
ื งออกทำำ�ให้้เวลาการใส่่ต่อ่ วัันลดลงจนกระทั่่ง�
ใส่่ได้้เฉพาะขณะนอนหลัับ ด้้วยเหตุุนี้้�เมื่่�อทารกอายุุ 15 เดืือน (1
ขวบ 3 เดืือน) จมููกด้้านซ้้ายที่่�เคยถููกดัันจนสููงกว่่าด้้านขวาจึึงตกลง
มาอยู่่�ที่่ร� ะดัับเดีียวกันั และพบว่่าริิมฝีีปากบนมีีรููปร่า่ งเป็็นธรรมชาติิ
มากขึ้้�นซึ่่�งเป็็นผลจากการคลายตััวของแผลเป็็น (รููปที่่� 9C)
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รููปที่่� 8

ภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่ข้้างซ้้ายแบบสมบููรณ์์
A) ใช้้สายให้้อาหารเป็็นเวลา 5 วััน และ เริ่่�มใช้้แถบยึึดริิมฝีีปากเมื่่�ออายุุ 5 วััน  
B) เริ่่�มใช้้นาโซฟอร์์มและเพดานเทีียมเมื่่�ออายุุ 21 วััน C) ลัักษณะรููปร่่างของจมููกและริิมฝีีปากเมื่่�ออายุุ 3 เดืือน
Figure 8 Unilateral complete cleft lip and cleft palate on the left side
A) Five days with feeding tube and start the lip strapping at the age of 5 days
B) Start Nasoform and obturator at the age of 21 days C) Nose and lip morphology at the age of 3 months

178 J DENT ASSOC THAI Vol.70 No.3 July - September 2020

รููปที่่� 9

ลัักษณะของจมููก
A) เริ่่�มใช้้นาโซฟอร์์มหลัังผ่่าตััด 2 สััปดาห์์
B) อายุุ 8 เดืือน (ใส่่นาโซฟอร์์มหลัังผ่่าตััดเป็็นเวลา 3 เดืือน 3 สััปดาห์์)  
C) อายุุ 15 เดืือน (ใส่่นาโซฟอร์์มเฉพาะขณะนอนหลัับเป็็นเวลา 7 เดืือน)
Figure 9 The appearance of the nose
A) Start using Nasoform two weeks after surgery
B) Age 8 months (use postoperative Nasoform for 3 months 3 weeks)
C) Age 15 months (use nasoform during sleep for 7 months)

บทวิจารณ์
การนำำ�อุุปกรณ์์สำำ�เร็็จรููปมาใช้้กัับทารกภาวะปากแหว่่ง
เพดานโหว่่เป็็นช่่องทางที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยได้้เข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไข
ความผิิดปกติิของโครงสร้้างได้้เร็็วขึ้้�นเพราะสามารถใส่่อุุปกรณ์์ได้้
ทัันทีีเมื่่อปร
� ะเมิินแล้้วว่า่ ผู้้�ป่วยมี
่ คี วามพร้้อม นอกจากนี้้ไ� ม่่มีคี วามเสี่่ย� ง
ในการทำำ�รอยพิมิ พ์์และไม่่ต้อ้ งรอทำำ�อุปุ กรณ์์ เพดานเทีียมสำำ�เร็็จรููป
ทำำ�จากวััสดุุพอลิิไวนิิลเป็็นตััวอย่่างสิ่่�งประดิิษฐ์์ที่่�ช่่วยให้้ทารกปาก
แหว่่งเพดานโหว่่มีเี พดานเทีียมใช้้โดยไม่่ต้อ้ งพิิมพ์์ปาก23,24 อุุปกรณ์์
งััดปีีกจมููกและนาโซฟอร์์มเป็็นตััวอย่า่ งสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ที่่ช่� วยจั
่ ดั การกัับ
16,20-22
ปััญหาจมููกล้้มโดยไม่่ต้้องพิิมพ์์จมููก  อุุปกรณ์์ดััดจมููกที่่�ยึึดกัับ
แป้้นบนหน้้าผากเป็็นสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ที่่มี� กี ารทำำ�รอยพิมิ พ์์เฉพาะบนใบหน้้า
ไม่่พิิมพ์์เข้้าไปในรููจมููก13-15
อุุปกรณ์์ดัดั จมููกและสัันเหงืือกที่่ใ� ช้้การยึึดติิดภายในช่่องปาก
มีีประวััติกิ ารใช้้ยาวนานและมีีรายงานความสำำ�เร็็จในการช่่วยให้้ผู้้�ป่วย
่
1-7,25
ภาวะปากแหว่่งเพดานโหว่่มีจี มููกที่่�มีรููปร่
ี า่ งดีีขึ้้น�
การยึึดอยู่่ข� อง
อุุปกรณ์์กัับเพดานแข็็งและสัันเหงืือกมีีกลไกเช่่นเดีียวกัันกัับการ
ยึึดอยู่่�ของฟัันเทีียมทั้้�งปาก คืือ  การมีีความแนบสนิิทกัับเนื้้�อเยื่่�อ
ที่่�รองรัับ แต่่อุุปกรณ์์เกิิดการสููญเสีียผนึึกได้้ง่่ายกว่่ามากเพราะมีี
รอยแยกที่่เ� พดานปากและไม่่สามารถทำำ�กระบวนการเสริิมแต่่งขอบได้้

เพื่่�อให้้อุปุ กรณ์์คงอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งขณะใช้้งานได้้จึึงต้้องมีีวิธีิ กี ารเสริิม
แรงยึึดติิด อาทิิ ใช้้สารยึึดฟัันเทีียม (denture adhesive) เพื่่�อเพิ่่�ม
แรงยึึดติิดระหว่่างพื้้�นผิิว5,6,12,26 ทำำ�แท่่นกััดบนแผ่่นฐานอะคริิลิกิ เพื่่�อ
ให้้มีแี รงจากขากรรไกรล่่างมากดอุุปกรณ์์ให้้แนบสนิิทกับั เนื้้�อเยื่่อ� 12
ทำำ�แกนยื่่น� ออกมาจากปากเพื่่�อเป็็นหลัักสำำ�หรัับการยึึดเทปแล้้วดึึง
ไปติิดลงบนโหนกแก้้มทั้้�งสองข้้างเป็็นการต้้านการแยกตััวของแผ่่น
ฐานอะคริิลิกิ ทางด้้านหน้้าออกจากเนื้้�อเยื่่อ� 1,25,27-29 การยึึดริิมฝีีปาก
ด้้วยเทปช่่วยลดโอกาสการสููญเสีียผนึึกบริิเวณขอบด้้านหน้้า การทำำ�
กระเปาะดัันจมููกขนาดเล็็กและยื่่น� ออกจากแผ่่นฐานอะคริิลิกิ เพีียง
เล็็กน้้อยเป็็นการควบคุุมแรงในลัักษณะคานยื่่�น (cantilever)
ให้้มีน้ี อยที่่
้ สุ� ดุ 26 การใช้้เชืือกผููกกระเปาะดัันจมููกแล้้วดึึงขึ้้น� ไปติิดเทป
ยึึดไว้้กับั หน้้าผากเป็็นการควบคุุมตำำ�แหน่่งกระเปาะ12  จึึงกล่่าวได้้ว่า่
การใช้้อุุปกรณ์์ดัดั จมููกและสัันเหงืือกให้้ประสบความสำำ�เร็็จต้้องใช้้
เทคนิิคและทัักษะค่่อนข้้างมาก
นาโซฟอร์์มเป็็นอุุปกรณ์์สำ�ำ เร็็จรููปที่่�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ในการ
ออกแบบและประดิิษฐ์์ คือ ช่
ื วยส่
่ ง่ เสริิมผลลััพธ์์ของการผ่่าตััดแก้้ไข
ริิมฝีีปากและจมููกให้้คงอยู่่�ยาวนาน เมื่่อทำ
� �ำ การขยายประโยชน์์โดย
นำำ�นาโซฟอร์์มมาใช้้กัับทารกแรกเกิิดพบว่่าสามารถดััดจมููกที่่�ล้้ม
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ให้้ยกตััวขึ้้น� ได้้ ทั้้ง� ยัังสามารถใช้้ร่ว่ มกัับการติิดเทปยึึดริิมฝีีปากและ
การใส่่เพดานเทีียมได้้อีกี ด้้วย นาโซฟอร์์มมีีส่ว่ นหลัักที่่�ให้้การยึึดติิด
คืือ เทปที่่�ติดิ แถบยึึดไว้้กับั หน้้าผาก หากแรงยึึดนี้้�ไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับ
ต้้านการหลุุดหรืือต้า้ นการเคลื่่อ� นออกจากตำำ�แหน่่งได้้ก็ส็ ามารถเสริิม
แรงต้้านโดยนำำ�เทปมาพัันยึึดไว้้กับั โครงลวดแล้้วนำ�ำ ไปติิดไว้้กับั ผิิวหนััง
บริิเวณข้้างเคีียง เทปที่่�ยึึดโครงลวดไว้้กับั แกนกลางจมููกและปลาย
จมููกช่่วยเสริิมแรงต้้านการหลุุดในแนวดิ่่�ง เทปที่่�ยึึดโครงลวดไว้้กับั
ผิิวหนัังด้้านข้้างของปีีกจมููกช่่วยยึึดอุุปกรณ์์ไม่่ให้้บิิดหมุุนและขยัับ
ออกจากตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับการยึึดติิดภายในรููจมููกนั้้น� เป็็นผลพลอยได้้
จากการการมีีโดมดัันปลายจมููกและการใส่่ในแนวหมุุน การสอด
อุุปกรณ์์เข้้าไปในรููจมููกข้้างที่่�ล้้มหรืือข้้างที่่�ใส่่ยากก่่อนแล้้วจึึงหมุุน
อีีกข้้างเข้้าจะช่่วยให้้โครงสร้้างจมููกด้้านที่่มี� ปัี ญ
ั หาได้้รับั การพยุุงและ
ถููกดััดได้้เต็็มที่่� จะเห็็นได้้ว่า่ นาโซฟอร์์มีกี ารออกแบบการยึึดติิดที่่เ� ข้้าใจ
ได้้ง่า่ ยและไม่่ยุ่่�งยากในทางปฏิิบััติิ ด้วย
้ เหตุุนี้้�ผู้้�ดููแลการใส่่ให้้ทารก
จึึงเรีียนรู้้�และพััฒนาทัักษะการใช้้ได้้อย่่างรวดเร็็ว
เมื่่�อเปรีียบเทีียบนาโซฟอร์์มกัับอุุปกรณ์์ดััดจมููกและสััน
เหงืือก ที่่ใ� ช้้การยึึดติิดภายในช่่องปาก พบว่่ามีีประเด็็นที่่น่� า่ สนใจดัังนี้้�
1) อุุปกรณ์์ดััดจมููกและสัันเหงืือกมีีการออกแบบที่่�ซัับซ้้อน ขณะที่่�
นาโซฟอร์์มมีีการออกแบบที่่ง่� า่ ยต่่อการทำำ�ความเข้้าใจและการปฏิิบัติั ิ
2) อุุปกรณ์์ดัดั จมููกและสัันเหงืือกมีีส่ว่ นดััดจมููกเป็็นชิ้้น� เดีียวกันั กัับ
เพดานเทีียม ขณะที่่น� าโซฟอร์์มใช้้ดัดั จมููกเพีียงอย่่างเดีียวจึึงจััดการ
ง่่ายกว่่า 3) หลัังการผ่่าตััดแก้้ไขปากแหว่่ง กรณีีใช้้อุปุ กรณ์์ดัดั จมููกและ
สัันเหงืือกก่่อนการผ่่าตััดต้อ้ งมีีการเรีียนรู้้�การใช้้อุปุ กรณ์์รููปแบบใหม่่
หรืือทำำ�อุุปกรณ์์ชิ้้�นใหม่่เพื่่�อใช้้ในการคงสภาพผลลััพธ์์การผ่่าตััด
ขณะที่่�นาโซฟอร์์มสามารถนำำ�ชิ้้น� ที่่�ใส่่ก่่อนผ่่าตััดมาปรัับให้้พอดีีกับั
จมููกหลัังผ่่าตััดได้้จึึงเป็็นการประหยััดทั้้�งเวลาและค่่าใช้้จ่่าย

บทสรุป
การใช้้นาโซฟอร์์มในการดััดจมููกทารกแรกเกิิดที่่�มีภี าวะ
ปากแหว่่งข้้างเดีียวสามารถทำำ�ได้้ทั้้ง� ในกรณีีปากแหว่่งแบบไม่่สมบููรณ์์
และในกรณีีปากแหว่่งเพดานโหว่่แบบสมบููรณ์์ การใช้้นาโซฟอร์์มใน
ช่่วงก่่อนและหลัังการผ่่าตััดแก้้ไขปากแหว่่งที่่�มีกี ารแก้้ไขโครงสร้้าง
จมููกร่่วมด้้วยช่วย
่ ให้้ทารกอายุุ 15 เดืือนทั้้�งสองรายมีีรููปจมููกที่่�เป็็น
ธรรมชาติิและมีีใบหน้้าที่่�ไม่่แตกต่่างจากทารกทั่่�วไป
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ผลของการปรัับสภาพผิิวของซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกต่่อค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนในการซ่่อมแซม
ซี่่�ฟัันเทีียมด้้วยเรซิินคอมโพสิิต
The Effect of Surface Treatments on Shear Bond Strength of Repaired Acrylic
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บทคัดย่อ
เพื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนระหว่่างซี่่�ฟันั เทีียมอะคริิลิกิ และเรซิินคอมโพสิิตหลัังการปรัับสภาพผิิวซี่่�ฟันั เทีียมด้้วยวิธีิ ี
ที่่แ� ตกต่่างกััน วััสดุุอุปุ กรณ์์และวิิธีกี าร: การศึึกษานี้้ใ� ช้้ฟันั เทีียมอะคริิลิกิ ทั้้ง� หมด 50 ซี่่� แบ่่งเป็็น 5 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 10 ซี่่� โดยกลุ่่�มที่่� 1 ปรัับสภาพผิิว
ซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกด้้วยสารเมทิิลเมทาคริิเลตทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี กลุ่่�มที่่� 2 ปรัับสภาพผิิวซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกด้้วยสารเมทิิล
เมทาคริิเลตทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี ตามด้้วยสารคู่่ค� วบไซเลน กลุ่่�มที่่� 3 ปรัับสภาพผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ ด้้วยกรดฟอสฟอริิก ความเข้้มข้้น
ร้้อยละ 37 ตามด้้วยสารเมทิิลเมทาคริิเลตทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี กลุ่่�มที่่� 4 ปรัับสภาพผิิวซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกด้้วยกรด
ฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 ตามด้้วยสารเมทิิลเมทาคริิเลตทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี ตามด้้วยสารคู่่�ควบไซเลน และกลุ่่�มที่่� 5 ปรัับ
สภาพผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ ด้้วยการเป่่าทรายและกรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 ตามด้้วยสารเมทิิลเมทาคริิเลตทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180
วิินาทีี ตามด้้วยสารคู่่ค� วบไซเลน เมื่่อ� ผ่่านกระบวนการปรัับสภาพผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมแล้้วจึึงทาสารยึึดติิด และอุุดด้วย
้ เรซิินคอมโพสิิตขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลาง 3 มิิลลิิเมตร สููง 3 มิิลลิิเมตรโดยใช้้แม่่แบบ เก็็บชิ้้�นตััวอย่่างไว้้ในตู้้�ควบคุุมความชื้้�นและอุุณหภููมิิเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมงก่่อนนำำ�มา
ทดสอบหาค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือน โดยใช้้เครื่่อ� งทดสอบแรงดึึงแรงอััดมาตรฐานชิิมัตั ซึึ อีซีี เี อส นำำ�ค่า่ เฉลี่่ย� ของแรงยึึดติิดแบบเฉืือนมาเปรีียบ
เทีียบทางสถิิติิด้้วยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว กำ�ำ หนดค่่านััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ 0.05 เปรีียบเทีียบพหุุคููณด้วย 
้
Turkey’s HSD ทำำ�การประเมิินสภาพการแตกหััก และสุ่่�มชิ้้น� งานกลุ่่�มละ 3 ชิ้้�น นำำ�มาศึึกษาทางกล้้องจุุลทรรศน์อิ์ เิ ล็็กตรอนแบบส่่องกราด 
(Scanning electron microscope) ผลการศึึกษา: ค่่าเฉลี่่�ยแรงยึึดติิดแบบเฉืือนของกลุ่่�มที่่� 1 ถึึง 5 มีีค่่าดัังนี้้� 6.123 + 0.828, 6.012 +
0.893, 6.336 + 0.843, 6.173 + 0.876 และ 20.901 + 0.851 เมกะปาสคาล ตามลำำ�ดับั เมื่่�อเปรีียบเทีียบทางสถิิติด้ิ วย
้ การวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวนทางเดีียว พบว่่า ไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิระหว่่างกลุ่่�มที่่� 1, 2, 3 และ 4 แต่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิกัับกลุ่่�มที่่� 5 (p<0.001) และเมื่่�อประเมิินสภาพการแตกหััก การแตกหัักเกิิดขึ้้�นที่่�ระบบสารยึึดติิด เมื่่�อส่่องกล้้องจุุลทรรศน์์พบว่่า
พื้้�นผิิวของกลุ่่�มที่่� 5 มีีความขรุุขระมากกว่่ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างชััดเจน สรุุปผลการศึึกษา: การปรัับสภาพผิิวซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกด้้วยการเป่่าทราย
และกรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 ตามด้้วยสารเมทิิลเมทาคริิเลตทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี ตามด้้วยสารคู่่�ควบไซเลนและทาด้้วย
สารยึึดติิด ส่่งผลให้้ค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนระหว่่างซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกและเรซิินคอมโพสิิตมีีค่่าสููงกว่่ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
เพราะการเป่่าทรายทำำ�ให้้พื้้�นผิิวของซี่่�ฟัันเทีียมมีีความขรุุขระมากขึ้้�นส่่งผลให้้เพิ่่�มพื้้�นที่่�ในการยึึดติิดที่่�มากขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: การปรัับสภาพพื้้�นผิิวซี่่�ฟัันเทีียม, ซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิก, เรซิินคอมโพสิิต, แรงยึึดติิดแบบเฉืือน, สารยึึดติิด  
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Abstract

To evaluate the effects of surface treatments on the shear bond strength between acrylic denture teeth and
resin composite. Materials and methods: In this study, 50 acrylic denture teeth were divided into 5 groups, 10 for
each. For Group 1, the acrylic denture teeth were treated with Methyl methacrylate for 180 seconds. Group 2, the
acrylic denture teeth were treated with Methyl methacrylate for 180 seconds and silane. Group 3, the acrylic denture
teeth were treated with 37 % Phosphoric acid and Methyl methacrylate for 180 seconds. Group 4, the acrylic denture
teeth were treated with 37 % Phosphoric acid, Methyl methacrylate for 180 seconds and silane. And group 5, the
acrylic denture teeth were treated with air-abrasion, 37 % Phosphoric acid, Methyl methacrylate for 180 seconds
and silane. All specimens were applied with bonding agent after the surface treatments. The resin composite was
packed using a mold with a space of 3 mm in diameter and 3 mm in high. The specimens were incubated in a control
humidity and temperature for 24 hours before the testing. The shear bond strength was tested with the SHIMADZU
EZ-S Universal Testing Machine. The shear bond strength was analyzed by using One-Way ANOVA to determine
the significant differences at p-value <0.05, and multiple comparisons of shear bond strength by using Turkey’s
HSD. Failures mode was evaluated by randomly selecting 3 specimens from each group to investigated under the
scanning electron microscope. Results: The averages shear bond strength of group 1 to 5 are 6.123 + 0.828, 6.012
+ 0.893, 6.336 + 0.843, 6.173 + 0.876 and 20.901 + 0.851 MPa, respectively. Upon analysis using a One-Way ANOVA,
there were no statistical differences shown in shear bond strength when comparing between Groups 1 to 4, but they
were statistically significantly different when compared to group 5 (p<0.001). Once the specimens were evaluated
under the scanning electron microscope, all groups were categorized under the failure modes as adhesive, with
Group 5 showing the highest amount of surface roughness. Conclusion: The acrylic denture teeth that were treated
with air-abrasion, 37 % Phosphoric acid, Methyl methacrylate for 180 seconds, silane and bonding agent, respectively,
had the highest shear bond strength compared to the other groups with statistical significance. The surface roughness
created by air abrasion so increased the surface area available for bonding.
Keywords: Surface treatment, Acrylic denture teeth, Resin composite, Shear bond strength, Bonding agent
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บทนำ�

ในงานทัันตกรรมประดิิษฐ์์นิยิ มใช้้ซี่่ฟั� นั เทีียมชนิิดอะคริิลิกิ
เนื่่�องจากมีีข้้อดีีหลายประการ  เช่่น หาง่่ายมีีทั่่�วไปตามท้้องตลาด
มีีรููปร่่างและสีีฟัันที่่�หลากหลาย มีีความแข็็งแรงเชิิงกลที่่�เพีียงพอ 

ทำำ�การกรอแต่่งและแก้้ไขได้้ง่า่ ย และสามารถยึึดติิดกับั ฐานฟัันเทีียม
ได้้ดีี1 แต่่อย่่างไรก็็ตาม ซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกนี้้�เมื่่�อใช้้ไประยะหนึ่่�ง
อาจเกิิดการสึึก การแตกหัักหรืือหลุุดออกจากฐานฟัันเทีียม ซึ่่ง� เกิิด
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จากสาเหตุุต่า่ ง ๆ เช่่น การมีีแรงกััดสบที่่�มากเกิินไป การสึึกหรืือการ
แตกหัักเนื่่�องจากความล้้า ความเค้้น อุุบััติิเหตุุจากการกระแทก2-3
จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการซ่่อมแซมซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ โดยทั่่�วไปการซ่่อมแซม
ซี่่�ฟัันเทีียมนั้้�นสามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี ทั้้�งการซ่่อมโดยเปลี่่�ยนซี่่�ฟััน
เทีียมอะคริิลิิก แต่่อาจมีีสีีที่่�ไม่่เหมืือนกัับซี่่�ฟัันเทีียมเดิิม หรืือการ
ซ่่อมแซมอย่่างเร่่งด่่วนด้้วยการใช้้อะคริิลิิกสีีเหมืือนฟัันชนิิดบ่่ม
ด้้วยตนเอง แต่่อาจสีีไม่่เหมืือน มีีรอยต่อ 
่ และวััสดุุอาจจะเปลี่่�ยนสีี
ในระยะเวลาต่่อไปได้้ บางการศึึกษาจึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้เรซิินคอมโพสิิต
ในการซ่่อมแซม4-6 เนื่่อ� งจากมีีข้อ้ ดีีหลายประการ เช่่น ลดระยะเวลา
ในการทำำ�งาน6  มีีสีใี ห้้เลืือกใกล้้เคีียงกัับซี่่ฟั� นั เทีียม ราคาถููก หรืือสามารถ
ช่่วยปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นผิิวหน้้าของซี่่ฟั� นั เทีียมให้้สวยงามและกลมกลืืน
กัับซี่่ฟั� นั ธรรมชาติิที่่อยู่
� �ติ่ ดกั
ิ นั โดยความสำำ�เร็็จในการซ่่อมแซมซี่่ฟั� นั
เทีียมด้้วยเรซิินคอมโพสิิตนั้้น� ขึ้้น� อยู่่�กับั แรงยึึดติิดระหว่่างซี่่ฟั� นั เทีียม
อะคริิลิกิ และเรซิินคอมโพสิิต2,3 หลายการศึึกษาจึึงได้้แนะนำำ�วิธีิ กี าร
เพิ่่�มแรงยึึดติิดระหว่่างซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกและเรซิินคอมโพสิินใน
รููปแบบต่่าง ๆ5-7 เช่่น การทำำ�ร่อ่ ง8 การปรัับสภาพผิิวเชิิงกล3 การเพิ่่ม�
การยึึดติิดทางเคมีี4 การกรอแต่่ง9 การใช้้สารเคมีี เช่่น โมโนเมอร์์
สารไซเลน และอื่่�น ๆ10-12
การศึึกษาของ Nicholas ในปีี 1987 แนะนำำ�ให้้เตรีียม
ซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกโดยการเจาะรููความลึึก 2 มิิลลิิเมตรที่่�บริิเวณ
ผิิวซี่่�ฟัันเทีียมช่่วยเพิ่่�มพื้้�นที่่�การยึึดและทำำ�ให้้เกิิด  interlocking
ของเรซิินคอมโพสิิต ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มค่่าแข็็งแรงยึึดติิดระหว่่างวััสดุุได้้13
Bhayana ในปีี 2015 และ Chung ปีี 2008 พบว่่าการเป่่าทรายด้้วย
อะลููมิิเนีียมออกไซด์์บนพื้้�นผิิวของซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ ช่่วยเพิ่่�มพื้้�นที่่�
ผิิวในการยึึดติิด ทำ�ำ ให้้ค่า่ แรงยึึดติิดแบบเฉืือนสููงขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
3,14
ทางสถิิติิ ซึ่่ง� แต่่ละการศึึกษามีีการใช้้ขนาดของอะลููมิิเนีียมออกไซด์์
ที่่แ� ตกต่่างกััน เช่่น ขนาด 50 ไมโครเมตร3 และขนาด 250 ไมโครเมตร14

ในขณะที่่� Seung-Ryong ในปีี 2016 พบว่่าการปรัับสภาพผิิวด้้วย
กรดไฮโดรฟลููออริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 4 เป็็นเวลา 120 วิินาทีี
ไม่่ได้้เพิ่่�มแรงยึึดติิดอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และยัังมีีหลายการศึึกษาได้้
แนะนำำ�ให้้ทาสารโมโนเมอร์์ทิ้้�งไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี จะช่่วยเพิ่่�ม
แรงยึึดติิดได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ15 Bhayana และคณะ ในปีี
2015 และ Vergani และคณะ ในปีี 1997 และปีี 2000 ยัังกล่่าวว่่า
การใช้้สารยึึดติิด ช่่วยเพิ่่�มแรงยึึดติิดระหว่่างซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิก
และเรซิินคอมโพสิิตหลัังจากการเตรีียมพื้้น� ผิิวด้วยวิ
้ ธีิ ต่ี า่ ง ๆ มากกว่่า
3,16
การทาสารโมโนเมอร์์เพีียงอย่่างเดีียว
การศึึกษานี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินความแข็็งแรง
ยึึดติิดแบบเฉืือนระหว่่างซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ และเรซิินคอมโพสิิตอย่่าง
เป็็นระบบ โดยใช้้กระบวนการปรัับสภาพผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมที่่แ� ตกต่่างกััน
ทั้้�งทางกลร่่วมกัับทางเคมีี เพื่่�อหาวิิธีีซ่่อมแซมซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิก
ที่่�เหมาะสมและได้้ค่่าแรงยึึดติิดที่่�สููงที่่�สุุด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้ใ� ช้้ซี่่ฟั� นั เทีียมเรซิินอะคริิลิกิ  ยี่่ห้� อ 
้ Yamahachi
NEW ACE สีี A3 เบอร์์ S8 (Yamahachi Dental Mfg., Co., Aichi
Pref., Japan), นำำ�ซี่่�ฟัันตััดบนคู่่�กลาง จำำ�นวน 50 ซี่่� ไปตััดผิิวหน้้า
ให้้เรีียบด้้วยเครื่่�องตััดมาตรฐาน (Isomet 1000 Precision Saw,
BUEHLER, Ltd., USA)  แล้้วนำำ�มาลงในบล็็อกท่่อพีีวีีซีีขนาดเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลาง 22 มิิลลิเิ มตร โดยจััดระนาบของพื้้น� ผิิวทดสอบให้้อยู่�่
ในแนวขนานโดยใช้้เครื่่อ� งวััดความขนาน ตั้้�งแต่่ขั้้น� การวางตำำ�แหน่่ง
ชิ้้น� งานจนกระทั่่�งชิ้้น� งานยึึดกัับเรซิินอะคริิลิกิ หลัังจากนั้้�นนำำ�ไปขััด
ด้้วยเครื่่อ� งขััดผิวิ มาตรฐาน (Polishing machine DPS 3200, IMTECH,
South Africa) ความละเอีียดเบอร์์ 600 (FEPA) เป็็นเวลา 15 วิินาทีี
แล้้วทำำ�ให้้แห้้งในห้้องปฏิิบััติิการเป็็นเวลา 24 ชั่่�วโมง ดัังรููปที่่� 1

รููปที่่� 1 รููปแสดงการเตรีียมชิ้�น้ งาน
Figure 1 Specimen preparation
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แบ่่งชิ้้น� งานออกเป็็น 5 กลุ่่�ม ๆ ละ 10 ชิ้้น� โดยวิิธีสุ่่�ี ม แต่่ละ
กลุ่่�มจะมีีการปรัับสภาพพื้้�นผิิวแตกต่่างกัันไปดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1: ทาสารเมทิิลเมทาคริิเลต (Unifast Trad liquid, GC
Dental product corp., Aichi., Japan) เป็็นเวลา 180 วิินาทีี
กลุ่่�มที่่� 2: ทาสารเมทิิลเมทาคริิเลต เป็็นเวลา 180 วิินาทีี ตามด้้วย
สารคู่่�ควบไซเลน (Monobond N, IvoclarVivadent.,
Schaan., Liechtenstein) เป็็นเวลา 180 วิินาทีี
กลุ่่�มที่่� 3: ทากรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 (OptiBond
FL, Kerr., Orange., CA., USA) เป็็นเวลา15 วิินาทีี แล้้วล้า้ ง
น้ำำ�ออ
� ก ตามด้้วยทาสารเมทิิลเมทาคริิเลตเป็็นเวลา 180 วิินาทีี
กลุ่่�มที่่� 4: ทากรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 เป็็นเวลา 15

วิินาทีี แล้้วล้้างน้ำำ��ออก 15 วิินาทีี ตามด้้วยทาสารเมทิิล
เมทาคริิเลตเป็็นเวลา 180 วิินาทีี ตามด้้วยสารคู่่ค� วบไซเลน
180 วิินาทีี
กลุ่่�มที่่� 5:   เป่่าทรายด้้วยอนุภุ าคอลููมิิเนีียมออกไซด์์ขนาด 50 ไมโครเมตร
(air-abraded with 50- m aluminum oxide at 80Psi)
3 วิินาทีี ด้วย
้ เครื่่อ� งเป่่าทราย (Sandblasting Machine
Basic Quattro, Renfert, Germany) ล้้างน้ำำ��และเป่่า
ให้้แห้้ง และทากรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37
เป็็นเวลา 15 วิินาทีี แล้้วล้้างน้ำำ��ออก ตามด้้วยทาสาร
เมทิิลเมทาคริิเลตเป็็นเวลา 180 วิินาทีี ตามด้้วยสารคู่่�
ควบไซเลน 180 วิินาทีี

ตารางที่่� 1 แสดงการเตรีียมพื้้�นผิิวชิ้้�นงาน
Table 1 Surface treatment of the specimens
Group

Surface treatment
Air abrasion

37% Phosphoric acid

MMA

Group 1



Group 2



Silane

Bonding agent






Group 3





Group 4

















Group 5



ทุุกกลุ่่�มหลัังจากปรัับสภาพผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมแล้้วจะทาด้้วย
สารยึึดติิด (OptiBond FL, Kerr., Orange., CA., USA) ฉายแสง
เป็็นเวลา 20 วิินาทีี ตามคำำ�แนะนำำ�ของบริิษััทผู้้�ผลิิต และอุุดเรซิิน
คอมโพสิิต (FiltekTM Z350 XT Universal restorative, shade
A1, 3M/ESPE., USA) ให้้มีขี นาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 3 มิิลลิเิ มตร สููง
3 มิิลลิเิ มตร  ดัังแสดงในรููปที่่� 1 ตามแม่่แบบที่่กำ� �ำ หนดโดยให้้เหมืือนกััน
ทุุกชิ้้น� จากนั้้น� ฉายแสงเป็็นเวลา 40 วิินาทีีด้วย
้ เครื่่อ� งฉายแสง (Demi,
SDS Kerr Corporation, U.S.A.) เก็็บตััวอย่่างการทดลองไว้้ในตู้้�
ควบคุุมความชื้้�นสััมพััทธ์์ 100 % ที่่�อุุณหภููมิิ 37๐C เป็็นเวลา 24
ชั่่�วโมงก่่อนทำำ�การทดสอบ การทดสอบค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนใช้้
เครื่่�องทดสอบแรงดึึงแรงอััด (Universal Testing Machine, รุ่่�น
EZ–S, SHIMADZU, Japan) โดยใช้้หััวกดมีีลัักษณะเป็็นใบมีีด
โลหะขาดความกว้้าง 0.8 มิิลลิเิ มตร ในแนวตั้้�งฉาก โดยใช้้ความเร็็ว
หััวกด 1 มิิลลิเิ มตรต่่อนาทีี แรงโหลด 50 นิิวตันั เพื่่�อหาค่่าแรงยึึดติิด
แบบเฉืือนในหน่่วยเมกะปาสคาล  หลัังจากทดสอบค่่าแรงยึึดติิด
แบบเฉืือนแล้้ว นำำ�ค่่าเฉลี่่�ยของแรงยึึดติิดแบบเฉืือนเปรีียบเทีียบ



ทางสถิิติิด้้วยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว  (One-Way
ANOVA) ด้้วยโปรแกรมเอสพีีเอสเอส รุ่่�นที่่� 24 (SPSS, Chicago, IL,
USA) กำำ�หนดค่่านััยสำ�คั
ำ ญั ที่่ร� ะดัับความเชื่่อมั่่
� น� ร้้อยละ 95 เปรีียบเทีียบ
พหุุคููณด้วย 
้ Turkey’s HSD และทำำ�การประเมิินสภาพการแตกหััก
สุ่่�มชิ้้น� งานกลุ่่�มละ 3 ชิ้้น� เพื่่อ� มาศึึกษาทางกล้้องจุุลทรรศน์อิ์ เิ ล็็กตรอน
แบบส่่องกราด ( Scanning electron microscope) ที่่�กำ�ำ ลัังขยาย
1000 เท่่าต่่อไป

ผลการศึกษา
ผลการศึึกษาของค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนระหว่่างซี่่�ฟััน
เทีียมอะคริิลิกิ และเรซิินคอมโพสิิต โดยใช้้กระบวนการปรัับสภาพ
ผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งทางกลร่่วมกัับทางเคมีี พบว่่า กลุ่่�มที่่�
1 ถึึงกลุ่่�มที่่� 4 มีีค่่าแรงเฉลี่่�ยยึึดติิดแบบเฉืือนใกล้้เคีียงกััน คืือมีค่ี ่า
ตั้้�งแต่่ 6.012 จนถึึง 6.336 เมกะปาสคาล แต่่กลุ่่�มที่่� 5 มีีค่่าแรง
เฉลี่่ยยึึดติ
�
ดิ แบบเฉืือนสููงที่่�สุด คื
ุ อมี
ื ค่ี า่ 20.901 เมกะปาสคาล ตาม
ตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 แสดงค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่ยง
� เบนมาตรฐาน ของค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนของทั้้�ง 5 กลุ่่�ม
Table 2 The mean values and standard deviations of shear bond strength of all 5 groups
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5

N

Mean (MPa)

Std. Deviation

Minimum (MPa)

Maximum (MPa)

10
10
10
10
10

6.123
6.012
6.336
6.173
20.901

0.828
0.893
0.843
0.876
0.851

4.734
4.874
4.905
5.007
19.785

7.248
7.640
7.525
7.449
22.795

ตารางที่่� 3 การเปรีียบเทีียบเชิิงซ้้อนด้้วยสถิิติิเตอร์์กี้้� เฮชเอสดีี (Tukey HSD) แสดงค่่าความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่ย� และช่่วงความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95 ของการ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงมิิติิของการปรัับสภาพผิิวซี่่ฟั� ันเทีียมอะคริิลิิกทั้้�งห้้ากลุ่่�ม 
Table 3 Comparison with Tukey HSD test show mean different and 95% Confidence interval of surface treatment of acrylic
denture teeth of all 5 groups
Group

95% Confidence Interval
Mean Difference

Group 1

Group 2
.112
Group 3
-.213
Group 4
-.050
Group 5
-14.778*
Group 2
Group 1
-.112
Group 3
-.324
Group 4
-.161
Group 5
-14.889*
Group 3
Group 1
.213
Group 2
.324
Group 4
.163
Group 5
-14.565*
Group 4
Group 1
.050
Group 2
.161
Group 3
-.163
Group 5
-14.728*
Group 5
Group 1
14.778*
Group 2
14.889*
Group 3
14.565*
Group 4
14.728*
*  The mean difference is significant at the 0.05 level.

เมื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิด้้วยการวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวนทางเดีียว  (One Way ANOVA) กำำ�หนดค่่านััยสำ�คั
ำ ัญที่่�
ระดัับความเชื่่อมั่่
� น� ร้้อยละ 95 พบว่่ามีีความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
ทางสถิิติิ จึึงทำำ�การเปรีียบเทีียบพหุุคููณด้้วย  Turkey’s HSD
ดัังตารางที่่� 3  พบว่่า ไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ระหว่่างกลุ่่�มที่่� 1, 2, 3 และ 4 แต่่กลุ่่�มที่่� 5 ที่่�เตรีียมพื้้�นผิิวซี่่ฟั� นั เทีียม
อะคริิลิกิ ด้้วยการเป่่าทรายด้้วยอนุภุ าคอลููมิิเนีียมออกไซด์์ขนาด 50
ไมโครเมตร ทากรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 ตามด้้วย

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384
.384

.998
.981
1.000
.000
.998
.915
.993
.000
.981
.915
.993
.000
1.000
.993
.993
.000
.000
.000
.000
.000

-.979
-1.304
-1.141
-15.869
-1.203
-1.415
-1.252
-15.980
-.878
-.767
-.928
-15.656
-1.041
-.930
-1.254
-15.819
13.687
13.798
13.474
13.637

1.203
.878
1.041
-13.687
.979
.767
.930
-13.798
1.304
1.415
1.254
-13.474
1.141
1.252
.928
-13.637
15.869
15.980
15.656
15.819

ทาสารเมทิิลเมทาคริิเลตและสารคู่่�ควบไซเลน มีีความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.001) เมื่่�อเทีียบกัับทั้้�ง 4 กลุ่่�ม
เมื่่อปร
� ะเมิินสภาพการแตกหััก พบว่่า บริิเวณที่่�แตกหัักเกิิดที่่บ� ริิเวณ
ระบบสารยึึดติิด (Adhesive failure) ดัังรููปที่่� 2 จึึงนำำ�ไปส่่องกล้้อง
จุุลทรรศน์อิ์ ิเล็็กตรอนแบบส่่องกราด ที่่�กำำ�ลัังขยาย 1,000 ดัังรููปที่่�
3 พบว่่าพื้้�นผิิวของกลุ่่�มที่่� 1 ถึึง 4 จะมีีลัักษณะเรีียบ และพื้้�นผิิว
สม่ำำ�� เสมอ แต่่ในขณะที่่ก� ลุ่่�มที่่� 5 มีีลักั ษณะหยาบ เป็็นรููพรุุนและขรุุขระ
กว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มอื่่�น
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รููปที่่� 2 แสดงสภาพการแตกหัักของพื้้�นผิิวซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกทั้้�ง 5 กลุ่่�ม
Figure 2 Shows the mode of failure of the specimens from 5 groups

รููปที่่� 3 แสดงสภาพการแตกหัักของพื้้�นผิิวซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกทั้้�ง 5 กลุ่่�ม จากกล้้องจุลท
ุ รรศน์์กำำ�ลัังขยาย 1000
Figure 3 Shows the mode of failure of the specimens from 5 groups under scanning electron microscope 1000x

วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึึกษานี้้พ� บว่่าในทุุกกลุ่่�มมีีการใช้้เมทิิลเมทาคริิเลต
ทาที่่ผิ� วซี่่
ิ ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ ทิ้้ง� ไว้้เป็็นเวลา 180 วิินาทีี17 เนื่่อ� งจากการ
ทาเมทิิลเมทาคริิเลตทำำ�ให้้ผิวซี่่
ิ ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ ซึ่่ง� มีีองค์์ประกอบ
หลัักคืือ  โพลีีเมทิิลเมทาคริิเลต (PMMA) และโพลีีเอททิิลเอททิิล
เมทาคริิเลต (PEMA) ในพอลิิเมอร์์เมทริิกซ์์แบบร่่างแห ระหว่่างเม็็ด
ของพลีีเมทิิลเมทาคริิเลต (PMMA) และ เมทริิกซ์์แบบร่่างแห มีีชั้้น�
ที่่อยู่
� �ร่ ะหว่่างกลาง เรีียกว่่า ไฮโดรเจลเชื่่อ� มขวางแบบกึ่่ง� โครงร่่างตาข่่าย
(IPN) กลไกการยึึดติิดของซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิกกัับเรซิินคอมโพสิิต
ขึ้้�นอยู่่�กัับการสลายตััวของพอลิิเมอร์์ของซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิก และ
การสร้้างพัันธะเชื่่อ� มขวางแบบกึ่่ง� โครงร่่างตาข่่ายทุุติยภููมิ
ิ ิ (Secondary
IPN bonding) ระหว่่างที่่�มีีการสร้้าง secondary IPN พอลิิเมอร์์
จะถููกละลาย และมีีความอ่่อนนิ่่ม� ลงโดยสารละลายมอนอเมอร์์ ที่่จ� ะ
เปลี่่�ยนพอลิิเมอร์์ไปเป็็นเจล ซึ่่ง� จะให้้พันั ธะคู่่�อิสิ ระ ช่่วยในกระบวนการ
สัังเคราะห์์โคพอลิิเมอร์์กับั คอมโพสิิตเรซิิน มอนอเมอร์์จะแทรกซึึม
เข้้าไปในพื้้�นผิิวขรุุขระเล็็ก ๆ ที่่�อุดุ มไปด้้วยตัวทำ
ั �ล
ำ ะลายและให้้การ
18
ยึึดติิดเชิิงกล
เมื่่�อนำำ�ผลของการศึึกษานี้้�มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิพบว่่า
กลุ่่�มที่่� 5 ที่่�เตรีียมพื้้�นผิิวซี่่�ฟันั เทีียมอะคริิลิกิ ด้้วยการเป่่าทรายด้้วย

อนุุภาคอลููมิิเนีียมออกไซด์์ขนาด 50 ไมโครเมตร มีีความแตกต่่าง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.001) เมื่่�อเทีียบกัับทั้้�ง 4 กลุ่่�ม ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Cavalcanti และคณะ ปีี 2007 Hemadri
และคณะ ปีี 2014 และ Dal Piva และคณะ ปีี 2018 เนื่่�องจากการ
เป่่าทรายบนพื้้น� ผิิวทำ�ำ ให้้เกิิดความขรุุขระในระดัับจุุลทรรศน์์ เพราะ
เมื่่อพื้้
� น� ผิิวที่่มี� คี วามขรุุขระจะทำำ�ให้้สารยึึดติิดสามารถแทรกลงไปใน
พื้้�นผิิวขรุุขระของผิิวซี่่�ฟันั เทีียมอะคริิลิกิ ได้้และเพิ่่�มพื้้�นที่่�ผิวิ ในการ
ยึึดติิด19-21 และการศึึกษาของ Bhayana และคณะ ในปีี 2015 พบว่่า
การเป่่าทรายช่่วยกำ�จั
ำ ดผิ
ั วิ หน้้าของพอลิิเมอร์์ที่่อิ่่� ม� ตััวออกและเผยถึึง
ผิิวข้า้ งใต้้ที่่มี� ี surface energy ที่่สูู� งจึึงทำำ�ให้้มีค่ี า่ แรงยึึดติิดแบบเฉืือน
สููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มอื่่�น3 ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่� 3 และ 4 ได้้มีีการ
เตรีียมพื้้น� ผิิวโดยการใช้้กรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 ไม่่ทำ�ำ ให้้
ค่่าแรงยึึดติิดแบบเฉืือนเพิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ Loomans และคณะ ในปีี 201122-23 ได้้อธิบิ ายว่่า
การใช้้กรดฟอสฟอริิกไม่่ได้้ส่ง่ ผลต่่อความขรุุขระของพื้้�นผิิว แต่่ช่วย
่
เพีียงการทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิิวของซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ ซึ่่ง� กรดฟอส
ฟอริิกจะกำำ�จัดั เศษที่่อยู่
� บ�่ นพื้้น� ผิิววััสดุุนั้้น�  ส่่วนการทาสารคู่่ค� วบไซเลน
เป็็นสารที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในกระบวนการยึึดติิด สารคู่่�ควบไซเลน
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นั้้�นใช้้เป็็นสารยึึดโลหะ, เซรามิิค และเรซิินคอมโพสิิต การซ่่อมแซม
พื้้�นผิิวของวััสดุุคอมโพสิิตที่่�ถููกทาด้้วยไซเลนแสดงให้้เห็็นว่่ามีีแรง
ยึึดติิดแบบเฉืือนที่่�ดีขึ้้ี น� เมื่่�อเทีียบกัับผิิวที่่ไ� ม่่ได้้ถููกทา เนื่่�องจากสาร
ควบคู่่ไ� ซเรนช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการกระจายตััวของสารยึึดติิด
ทำำ�ให้้การยึึดติิดดีีขึ้้น� 24-25 แต่่การยึึดติิดระหว่่างซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ
และเรซิินคอมโพสิิตด้้วยสารคู่่ค� วบไซเลนไม่่ได้้มีผล
ี มากในการศึึกษานี้้�
เพราะว่่าซี่่�ฟัันเทีียมอะคริิลิิก มีี degree of conversion สููงมาก
ซึ่่ง� มาจากกระบวนการผลิิต ทำำ�ให้้ยากที่่�จะเกิิดการยึึดติิดทางเคมีีได้้
และสารควบคู่่ไ� ซเรนไม่่ได้้ช่วย
่ เพิ่่ม� ความสามารถในการยึึดติิดทางเคมีี
แก่่อะคริิลิกิ แต่่ช่วย
่ เพิ่่ม� การไหลแผ่่ของสารยึึดติิดให้้ดีขึ้้ี น� 26-27 ซึ่่ง� อาจจะ
เป็็นผลน้้อยทำ�ำ ให้้ค่า่ แรงยึึดติิดของกลุ่่�มที่่�ทาและไม่่ได้้ทาสารคู่่ค� วบ
ไซเลนไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ทุุกกลุ่่�มการทดลองมีีการทาสารยึึดติิดก่อ่ นการบููรณะด้้วย
เรซิินคอมโพสิิต เนื่่�องจากมีีการศึึกษาของ Bhayana และคณะ
กล่่าวว่่าการทาสารยึึดติิดช่วย
่ เพิ่่ม� การไหลแผ่่ของพื้้�นผิิวโดยทำำ�ให้้เกิิด
การแทรกซึึมของเรซิินเข้้าไปในพื้้�นผิิวที่่ข� รุุขระในระดัับจุุลทรรศน์3์
Vergani และคณะ กล่่าวว่่าการใช้้สารยึึดติิดจะทำำ�ให้้การยึึดติิดสููง
มากกว่่าการใช้้ MMA เพีียงอย่่างเดีียว โดยรวมแล้้วพบว่่าการเตรีียม
พื้้�นผิิวซี่่ฟั� นั เทีียมอะคริิลิกิ โดยวิิธีที างกล เช่่น การเป่่าทรายจะทำำ�ให้้
มีีค่า่ แรงยึึดติิดแบบเฉืือนมากกว่่าการเตรีียมพื้้�นผิิววััสดุุโดยวิิธีที าง
เคมีีเพีียงอย่่างเดีียว16

สรุปผลการศึกษา
การศึึกษานี้้�สรุุปได้้ว่า่ กลุ่่�มที่่� 5 ที่่�เตรีียมพื้้�นผิิวซี่่ฟั� นั เทีียม
อะคริิลิกิ ด้้วยการเป่่าทรายด้้วยอนุภุ าคอลููมิิเนีียมออกไซด์์ขนาด 50
ไมโครเมตร ทากรดฟอสฟอริิกความเข้้มข้้นร้้อยละ 37 ตามด้้วยทา
สารเมทิิลเมทาคริิเลตและสารคู่่�ควบไซเลนให้้ค่่าเฉลี่่�ยแรงยึึดแบบ
เฉืือนมากที่่�สุุดและมีีค่่าแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ
ความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95 และเมื่่�อดููจากกล้้องจุุลทรรศน์์อิิเล็็กตอน
แบบส่่องกราดพบว่่ามีีพื้้�นผิิวที่่�ขรุุขระมากที่่�สุด 
ุ จากผลงานวิิจััยนี้้�
สามารถนำำ�ไปคาดการณ์์กับั เหตุุการณ์์ทางคลิินิกิ ได้้ว่า่ การเป่่าทราย
ส่่งผลให้้เกิิดผิวิ ของซี่่ฟั� นั เทีียมมีีความขรุุขระมากขึ้้น�  ทำำ�ให้้เพิ่่ม� พื้้น� ผิิว
ในการยึึดติิดและมีีค่่าแรงยึึดติิดดีีกว่่าการเตรีียมพื้้�นผิิวซี่่�ฟัันเทีียม
โดยการใช้้กรดฟอสฟอริิก หรืือการทาสารมอนอเมอร์์เพีียงอย่่างเดีียว
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1
1

บทคัดย่อ
การวิิจัยนี้้
ั มี� วัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างขนาดของยาซิิมวาสแตติินที่่�รับั ประทานกัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์
การศึึกษานี้้ไ� ด้้รับั การรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในคน ประจำำ�คณะทัันตแพทยศาสตร์์ และคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล 
ศึึกษาผู้้�ป่่วย 41 คน อายุุ 46-79 ปีี เป็็นเพศหญิิง 31 คน รัับประทานยาซิิมวาสแตติินตามแพทย์์สั่่ง� โดย 26 คน รัับประทานยาขนาด 5 หรืือ
10 มิิลลิิกรััมต่่อวััน และ 15 คน รัับประทาน 20 หรืือ  40 มิิลลิิกรััมต่่อวััน ทุุกคนอยู่่�ในระยะคงสภาพปริิทัันต์์ตั้้�งแต่่ 6 ถึึง 24 เดืือน
ซัักประวััติิ โรคประจำำ�ตัว 
ั การรัับประทานยาและอาหารเสริิม ปริิมาณและระยะเวลาที่่�รัับประทานยาซิิมวาสแตติิน ระดัับไขมัันในเลืือด 
หาดััชนีีอนามััยช่่องปาก บัันทึึกและเปรีียบเทีียบการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกแต่่ละตำำ�แหน่่งที่่�บัันทึึกไว้้ในการคงสภาพช่่องปากครั้้�งล่่าสุุด 
เพื่่�อหาร้้อยละของตำำ�แหน่่งที่่�มีกี ารลดหรืือการเพิ่่�มมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 มิิลลิเิ มตร ใช้้สถิิติทด
ิ สอบทีี กลุ่่�มตััวอย่า่ ง 2 กลุ่่�มที่่�เป็็นอิิสระต่่อกันั
สหสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์แ์ มน สหสััมพัันธ์์แบบเพีียร์สั์ นั และการวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้นแบบพหุุ P-value < 0.05 เป็็นนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ
ผลการศึึกษาพบว่่าค่่าเฉลี่่�ยของร้้อยละของตำำ�แหน่่งที่่�มีีการลดการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกมากกว่่าเท่่ากัับ 2 มิิลลิิเมตร ระหว่่างกลุ่่�ม
รัับประทานซิิมวาสแตติิน 5 หรืือ 10 กัับ 20 หรืือ 40 มิิลลิกิ รััมต่่อวััน เท่่ากัับ 11.18±6.65 และ 10.38±6.91 ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� ไม่่แตกต่่างกัันอย่่าง
มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ พบว่่าอนามััยช่อ่ งปากเกี่่ยวข้
� อ้ งกัับผลการศึึกษานี้้� และสรุุปได้้ว่า่ ขนาดยาซิิมวาสแตติินที่่�รับั ประทาน ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์
คำำ�สำำ�คััญ: การลดการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิก, การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์, ยาซิิมวาสแตติินชนิิดรัับประทาน

Abstract
The objective of this study was to establish whether there is an association between doses of oral simvastatin
and a reduction of periodontal attachment loss. This study was approved by the Committee for Human Research of
Faculty of Dentistry/Faculty of Pharmacy at Mahidol University. Forty-one patients, age range of 46 to 79 years, of
whom 31 were female, were observed. They were taking an oral simvastatin which was prescribed by their physicians.
Twenty-six patients were taking 5 or 10 mg/day, and 15 patients were taking 20 or 40 mg/day. They were in supportive
periodontal treatment for 6 to 24 months. Medical history, medications and supplements, dosage and durations of
simvastatin taken, and serum lipid levels were reviewed. Simplified Oral Hygiene Index was measured. Clinical attachment
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loss was recorded and compared site by site with the records at last maintenance visit. The percentage of sites which
changes ≥ 2 mm either reduction or increment were calculated. Two independent sample t-tests, Spearman rank
correlation, Pearson correlation, and multiple linear regression were used. P-value < 0.05 was considered significant.
The average percentage of sites with clinical attachment loss reductions ≥ 2 mm in the group taking simvastatin doses
5 or 10 mg/day, and 20 or 40 mg/day were 11.18 ± 6.65 and 10.38 ± 6.91 respectively. These were not found to be
significantly different and there was no evidence of a dose-response effect. Oral hygiene was found to be related
with the reduction. The dose of oral simvastatin is not associated with a reduction of periodontal attachment loss.
Keywords: Clinical attachment loss reduction, Periodontal attachment loss reduction, Oral Simvastatin
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บทนำ�
ปััจจุุบัันมีีการรัักษาภาวะไขมัันในเลืือดสููงด้้วยการ
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการดำำ�เนิินชีีวิติ และให้้ยาลดระดัับไขมััน
ยาประเภทนี้้�มีีหลายกลุ่่�ม หนึ่่�งในนั้้�นคืือกลุ่่�มสแตติิน (statin) ซึ่่�ง
สามารถช่่วยลดการสร้้างโคเลสเตอรอล (cholesterol) เพิ่่�มการ
เผาผลาญโคเลสเตอรอลและไตรกลีีเซอไรด์์ (triglyceride) ตััวอย่า่ ง
ยาในกลุ่่�มสแตติิน เช่่น อะโทวาสแตติิน (Atorvastatin), ฟลููวาสแตติิน
(Fluvastatin), ซิิมวาสแตติิน (Simvastatin), ปราวาสแตติิน
(Pravastatin) เป็็นต้้น1 ซิิมวาสแตติินมีีส่ว่ นประกอบของสารยัับยั้้ง�
เอนไซม์์ไฮดรอกซีีเมทิิลกลููตาริิล โคเอนไซม์์ เอ รีีดักั เตส [Hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase]
ซึ่่ง� เป็็นเอนไซม์์ในวิิถีเี มวาโลเนต (Mevalonate pathway) การยัับยั้้ง�
เอนไซม์์จะป้้องกัันการสร้้างโคเลสเตอรอลและป้้องกัันการสร้้างโปรตีีน
พรีีนีลี เลตเตต (Prenylated protein)2 ทำำ�ให้้เกิิดการกีีดขวางเซลล์์
ทีีเอชวััน (Th1 cell) นอกจากนี้้ส� แตติินยัังมีีผลหลายด้้านเช่่น ขยาย
หลอดเลืือด (vasodilator), ต่่อต้า้ นการออกซิิไดซ์์ (antioxidant),
ต่่อต้า้ นเหตุุภาวะหลอดเลืือดมีลิ่่ี ม� เลืือด (antithrombotic), ต่่อต้า้ น
การอัักเสบ (anti-inflammation) และต่่อต้า้ นการงอกขยาย (anti-

proliferative effect) ของทีีเซลล์์ (T-cell)3 และจากการเพาะเลี้้ย� ง
เซลล์์สร้้างกระดููก (osteoblast) สามารถกระตุ้้�นเซลล์์สร้้างกระดููก
ส่่งเสริิมการสร้้างกระดููก จากการเพิ่่�มขึ้้�นของโบนมอร์์โฟเจเนติิก
โปรตีีน 2 [Bone morphogenetic protein-2 (BMP-2)]4 จากการ
ศึึกษาในคนที่่�รับั ประทานยาในกลุ่่�มสแตติินพบว่่าการรัับประทาน
ยาสแตติินมีีความสััมพัันธ์์กับั การลดการสููญเสีียฟันั ในผู้้�ป่่วยปริทัิ นั ต์์
อัักเสบ5 ในผู้้�ที่่�มีีไขมัันในเลืือดสููงและรัับประทานยาซิิมวาสแตติิน
สามารถลดโปรตีีนซีี-รีีแอคทีีฟ [C-reactive protein(CRP)],
ทีีเอ็็นเอฟ-แอลฟา (TNF-α), อิินเตอร์์ลิิวคิิน 6 (Interleukin 6)]6
โรคปริิทันั ต์์อักั เสบ คืือโรคที่่มี� กี ารอัักเสบของอวััยวะปริิทันั ต์์
สาเหตุุมาจากเชื้้อจุ
� ลิุ นิ ทรีีย์ที่่์ จำ� �ำ เพาะหรืือกลุ่่�มเชื้้อที่่
� จำ� �ำ เพาะ ร่่วมกัับ
การตอบสนองของระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายและขบวนการอัักเสบ
ส่่งผลให้้มีีการทำำ�ลายของอวััยวะปริิทัันต์์ เกิิดการสููญเสีียการยึึด
ปริิทัันต์์7-10 โรคปริิทัันต์์อัักเสบมีีการอัักเสบเรื้้�อรัังเช่่นเดีียวกัับโรค
หััวใจและหลอดเลืือด (cardiovascular disease) โดยสััมพัันธ์์กับั
การเพิ่่�มขึ้้�นของโปรตีีนซีี-รีีแอคทีีฟ, ไฟบริิโนเจน (fibrinogen)
และไซโตไคน์์ (cytokine) ซึ่่ง� ทั้้�ง 3 อย่่างนี้้�สามารถเชื่่�อมโยงในทาง
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เป็็นเหตุุให้้เกิิดโรคท่่อเลืือดแดงและหลอดเลืือดแดงแข็็ง (atherossclerosis) ได้้8 จึึงมีีความเป็็นไปได้้ที่่ค� นเป็็นโรคหััวใจและหลอดเลืือด
และมีีโรคปริิทันั ต์์อักั เสบร่่วมด้้วย ได้้รับั ประทานยาสแตติิน เพื่่�อลด
ระดัับไขมัันในเลืือดผิดป
ิ กติิ ยาซิิมวาสแตติินที่่�รับั ประทานอาจมีีผล
ให้้ภาวะการอัักเสบของโรคปริิทันั ต์์ลดลงด้้วย จึึงเริ่่ม� มีีผู้้�สนใจศึึกษา
ในประเด็็นนี้้�
การศึึกษาในสััตว์์ทดลองโดยฉีีดยาซิิมวาสแตติินใต้้เยื่่อหุ้้�
� ม
กระดููกของกระดููกขากรรไกรบนด้้านแก้้มในหนูู  พบว่่าสามารถ
กระตุ้้�นการทำำ�หน้้าที่่�เซลล์์สร้้างกระดููก (osteoblastic function)
และช่่วยฟื้น�้ ฟููการสููญเสีียกระดููกเบ้้าฟัันได้้ร้อยล
้ ะ 46 ของความสููง
11
กระดููกที่่�สููญเสีียไป ในหนููที่่�ถููกตััดรัังไข่่ พบว่่ายาซิิมวาสแตติิน
ป้้องกัันการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ แต่่ไม่่มีีผลต่่อการป้้องกัันการ
สููญเสีียกระดููกเบ้้าฟััน12  การศึึกษาโดยการกระตุ้้�นด้้วยไลโปโพลีี
แซคคาไรด์์ (lipopolysaccharide) ในหนููที่่�ให้้กินิ ยาซิิมวาสแตติิน
พบว่่าช่่วยลดการทำำ�ลายของกระดููก ยัับยั้้ง� กระบวนการสร้้างเซลล์์
สลายกระดููก (osteoclastogenesis), โปรอิินเฟลมมาทอรีีไซโตไคน์์
(pro-inflammatory cytokines) เช่่น อิินเตอร์์ลิวคิ
ิ นิ 6 และเอนไซม์์
แมทริิกซ์์ เมทััลโลโปรทิิเนส 9 (Matrix metalloproteinase-9
enzyme)13 ส่่วนการศึึกษาในคนที่่�เป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบเรื้้�อรััง
พบว่่ายาซิิมวาสแตติินเฉพาะที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาความ
วิิการใต้้สันั กระดููก (intrabony defect)14 และในคนที่่�รับั ประทาน
ยาซิิมวาสแตติิน พบว่่าสามารถลดจำำ�นวนร่่องลึึกปริิทันั ต์์และการอัักเสบ
ของอวััยวะปริิทันั ต์์ได้้ในผู้้�ป่วย
่ 15 แต่่การรัับประทานยาซิิมวาสแตติิน
มีีผลต่อ่ การลดการสููญเสีียการยึึด (reduction of attachment loss)
ของเนื้้�อเยื่่�อปริิทัันต์์หรืือไม่่ ยัังไม่่เป็็นที่่�ทราบแน่่ชัดั
วััตถุุประสงค์์ของการศึึกษานี้้� เพื่่อดููผล
� ของการรัับประทาน
ยาซิิมวาสแตติินกัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์และหาความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างขนาดยา (dose) ของซิิมวาสแตติินที่่�รัับประทาน
ต่่อวัันกัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ ในผู้้�ป่วยที่่
่ ไ� ด้้รับั การรัักษา
ปริิทันั ต์์อักั เสบเสร็็จสิ้้น� แล้้วและอยู่่ใ� นระยะคงสภาพปริิทันั ต์์ (suppportive periodontal treatment) ระหว่่าง 6 เดืือน ถึึง 2 ปีี

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้ไ� ด้้รับั การรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรม
การวิิจัยั ในคน ประจำำ�คณะทัันตแพทยศาสตร์์และคณะเภสััชศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เอกสารรัับรองโครงการเลขที่่� COA.No.MUDT/PY-IRB 2014/024.2706
เกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมวิิจัยั  มีีประวััติไิ ขมัันในเลืือด
สููงร่่วมกัับได้้รับั การรัักษาโรคปริิทันั ต์์อักั เสบเสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว และ
อยู่่�ในช่่วงการรัักษาเพื่่�อคงสภาพปริิทันั ต์์ โดยมีีระยะห่่างจากวัันที่่�

ได้้รับั การรัักษาครั้้ง� สุุดท้า้ ยจนถึึงวัันที่่นั� ดั มาทำำ�การศึึกษาครั้้ง� นี้้ม� ากกว่่า
6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 2 ปีี ซึ่่ง� ในระหว่่างนี้้แ� พทย์์ประจำำ�ตัวั ให้้รับั ประทาน
ยาซิิมวาสแตติิน ชนิิดใดชนิิดหนึ่่ง� เช่่น Bestatin®, Eucor®, Simvas®,
Zimmex®, Zimva®, Zocor® อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ขนาดใดขนาดหนึ่่ง� ดัังนี้้�
5 10 20 หรืือ 40 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
เกณฑ์์การคััดผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยออก ผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่� มีีโรคทาง
ระบบที่่�มีผลต่
ี ออ
่ วััยวะปริิทันั ต์์ เช่่น ภาวะเบาหวาน ภาวะภููมิิคุ้้�มกััน
บกพร่่อง โรคกระดููกพรุุน เป็็นต้้น ผู้้�ที่่รั� บั ประทานยาปฏิิชีวี นะและ
ยาลดการอัักเสบ ภายใน 3 เดืือนที่่�ผ่่านมา หรืือยาบิิสฟอสโฟเนท 
(Bisphosphonate) และผู้้�ที่่�รัับการเปลี่่�ยนขนาดยาซิิมวาสแตติิน
ในระหว่่างระยะคงสภาพปริิทัันต์์
ประกาศรัับผู้้�สนใจเข้้าร่่วมการวิิจัย ณ 
ั คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล อาสาสมััครได้้รับั การอธิิบายเกี่่�ยวกับั การวิิจััย
จนเข้้าใจและเซ็็นในหนัังสืือยินิ ยอมเข้้าร่่วมการวิิจัย ทำ
ั �ำ การซัักประวััติิ
อายุุ เพศ โรคประจำำ�ตััว การรัับประทานยาและอาหารเสริิมที่่�อาจ
เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับผลการวิิจัยนี้้
ั � มิลลิ
ิ กิ รััมของยาซิิมวาสแตติินและระยะ
เวลาต่่อเนื่่อ� งที่่รั� บั ประทาน ระดัับไขมัันในเลืือด ณ ปัจั จุุบันั  ระยะเวลา
จากครั้้ง� สุุดท้า้ ยที่่�ได้้รับั การรัักษาโรคปริิทันั ต์์อักั เสบหรืือครั้้ง� สุุดท้า้ ย
ของการคงสภาพปริิทัันต์์จนถึึงปััจจุุบััน และจำำ�นวนครั้้�งที่่�ถููกเรีียก
กลัับมาเพื่่�อคงสภาพปริิทัันต์์
บัันทึึกจำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�ถููกถอนไปโดยสาเหตุุจาก
โรคปริิทันั ต์์อักั เสบในระหว่่างการรัักษาครั้้ง� สุุดท้า้ ยจนถึึงวัันที่่�ตรวจ
จากนั้้�นตรวจสภาวะปริิทันั ต์์โดยทัันตแพทย์์เพีียงคนเดีียว ซึ่่ง� ได้้ทำ�ำ
การประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือภายในผู้้�ตรวจสอบ (intra-examiner
reliability assessment) แล้้ว ดังั ต่่อไปนี้้� ประเมิินหิินน้ำำ�ล
� ายและ
คราบเศษอาหารอ่่อน โดยใช้้เกณฑ์์ดััชนีีหิินน้ำำ��ลายและดััชนีีเศษ
อาหารอ่่อน (Calculus index และ Debris index)16 ก่่อนวััดดัชนี
ั เี ศษ
อาหารอ่่อนจะย้้อมด้้วยเออริิโธรซิิน (Erythrosine) วััดระดัับร่่องลึึก
ปริิทันั ต์์ (probing depth) และระดัับขอบเหงืือกถึึงรอยต่่อเคลืือบฟััน
กัับเคลืือบรากฟััน [cementoenamel junction (CEJ-GM)]
หน่่วยเป็็นมิิลลิเิ มตร โดยใช้้เครื่่อ� งมืือวััดร่อ่ งลึึกปริิทันั ต์์ชนิดยูู
ิ เอ็็นซีี
15 [University of North Carolina screening probe 15 mm
marking (UNC-15)] วััดฟัันทุุกซี่่� ซี่่�ละ 6 ตำำ�แหน่่ง ที่่�ตำำ�แหน่่งใกล้้
กลางด้้านแก้้ม กึ่่�งกลางฟัันด้้านแก้้ม ไกลกลางด้้านแก้้ม ใกล้้กลาง
ด้้านลิ้้น�  กึ่่ง� กลางฟัันด้้านลิ้้น� และไกลกลางด้้านลิ้้น� หลัังการตรวจผู้้�ป่วย
่
ได้้รัับการขููดหิินน้ำำ��ลายและขััดฟััน พร้้อมการสอนทัันตสุุขศึึกษา
จากนั้้�นนำำ�ค่า่ ร่่องลึึกปริิทันั ต์์บวกกัับระดัับขอบเหงืือกถึึง
รอยต่่อเคลืือบฟัันกัับเคลืือบรากฟััน เป็็นค่่าการสููญเสีียการยึึดทาง
คลิินิกิ (clinical attachment loss, CAL) แล้้วเปรีียบเทีียบค่่าการ
สููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกปััจจุุบัันกัับค่่าเดิิมที่่�บัันทึึกไว้้ครั้้�งล่่าสุุด
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เพื่่�อหาการเปลี่่�ยนแปลงการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิก (∆CAL)
ที่่เ� กิิดขึ้้น� (∆CAL = CAL ปััจจุุบันั – CAL ครั้้ง� ล่่าสุุด) หาก ∆CAL เป็็น
ค่่าลบแสดงว่่าการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกลดลง ถ้้าเป็็นค่่าบวก
แสดงถึึงการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิกิ เพิ่่ม� ขึ้้น�  จำำ�นวนตำำ�แหน่่งที่่มี� กี าร
เปลี่่�ยนแปลงการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกที่่�มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ
2 มิิลลิเิ มตร จะถููกคำำ�นวณเป็็นร้้อยละของตำำ�แหน่่งที่่�วัดทั้้
ั ง� หมดใน
ปากแต่่ละคน
นอกจากนี้้คำ� �ำ นวณหาค่่าเฉลี่่ย� การเปลี่่�ยนแปลงการสููญเสีีย
การยึึดปริิทันั ต์์ในแต่่ละคน โดยนำำ�ค่า่ การเปลี่่�ยนแปลงการสููญเสีีย
การยึึดทางคลิินิิกที่่�มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 มิิลลิิเมตรทุุกตำำ�แหน่่ง
มารวมกััน แล้้วหารด้้วยจำ�ำ นวนตำำ�แหน่่งในแต่่ละช่่องปาก จากนั้้�น
นำำ�ค่า่ เฉลี่่ย� การเปลี่่�ยนแปลงการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ในแต่่ละคน
มารวมกััน แล้้วหารด้้วยจำ�ำ นวนคน ได้้เป็็นค่่าเฉลี่่ย� การเปลี่่�ยนแปลง
การสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ของอาสาสมััครกลุ่่�มนี้้�
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
ใช้้สถิิติทด
ิ สอบทีี กลุ่่�มตััวอย่า่ ง 2 กลุ่่�มที่่�เป็็นอิิสระต่่อกันั
(2 independent sample T-Test) ทดสอบความแตกต่่างของค่่า
เฉลี่่�ยของร้้อยละของตำำ�แหน่่งการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์
ระหว่่างกลุ่่�มที่่รั� บั ประทานยาขนาด 5 หรืือ 10 มิิลลิกิ รััมต่่อวัันกัับกลุ่่�ม
ที่่�รัับประทานยาขนาด 20 หรืือ 40 มิิลลิิกรััมต่่อวััน นอกจากนี้้�ทำ�ำ
การวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ระหว่่าง
กลุ่่�มที่่�มีีความแตกต่่างของ 1) ระยะเวลาของการรัับประทานยา
น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 24 เดืือนขึ้้น� ไป 2) ระดัับไขมัันในเลืือดครั้้ง� ล่่าสุุด
ปกติิหรืือสููง 3) รัับประทานหรืือไม่่รัับประทานแคลเซีียมเสริิม
ด้้วยสถิิติิทดสอบทีี กลุ่่�มตััวอย่่าง 2 กลุ่่�มที่่�เป็็นอิิสระต่่อกัันเช่่นกััน
จากนั้้น� ใช้้สหสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์แ์ มน (Spearman rank correlation)
หาความสััมพัันธ์์ระหว่่างการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์กัับตััว
แปรมีีการกระจายไม่่ปกติิ คืือ  1) จำำ�นวนครั้้�งที่่�เคยถููกเรีียกกลัับ
มาเพื่่�อคงสภาพ 2) ระยะเวลาจากครั้้�งสุุดท้้ายที่่�ได้้รัับการรัักษา
โรคปริิทัันต์์อัักเสบหรืือการคงสภาพ สำำ�หรัับดััชนีีอนามััยช่่องปาก
มีีการกระจายแบบปกติิจึึงหาความสััมพัันธ์์กัับการลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์โดยใช้้สถิิติิสหสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สััน (Pearson
correlation) ใช้้ค่่า P-value < 0.05 เป็็นนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
จากการคำำ�นวนที่่ก� ล่่าวมานี้้� จะนำำ�ตัวั แปรที่่�แสดงค่่านััยสำ�คั
ำ ญั ทางสถิิติิ
และตััวแปรที่่�สนใจในการศึึกษาไปวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้นแบบพหุุ
(multiple linear regression analysis) พร้้อมกัับตััวแปรหลัักคืือ 
ขนาดยาซิิมวาสแตติิน เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์กัับการลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์ ทั้้�งหมดนี้้�ใช้้โปรแกรม SPSS version 19 ในการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ

ผลการศึกษา
ผลการตรวจสภาวะปริิทันั ต์์จากการประเมิินความน่่าเชื่่อถื
� อื
ภายในผู้้�ตรวจสอบ ได้้ค่่าความสอดคล้้องสัังเกต (observed
agreement) และความสอดคล้้องสัังเกตถ่่วงน้ำำ��หนััก (weighted
observed agreement) เป็็นร้้อยละ 88.08 และ 99.29 ตามลำำ�ดับั
มีีผู้้�สนใจเข้้าเป็็นอาสาสมััคร 42 คน แต่่มีีผู้้�ตััดสิินใจเซ็็น
หนัังสืือยินิ ยอมเข้้าร่่วมการศึึกษานี้้� 41 คน ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นเพศหญิิง
31 คน อาสาสมััครมีีอายุุระหว่่าง 46-79 ปีี มีผู้้�ที่่
ี �รัับประทานยา
ซิิมวาสแตติิน ขนาด 5 หรืือ 10 มิิลลิกิ รััมต่่อวััน จำำ�นวน 26 คน และ
รัับประทานขนาด 20 หรืือ 40 มิิลลิกิ รััมต่่อวััน จำำ�นวน 15 คน พบว่่า
มีีการเปลี่่�ยนแปลงการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ของอาสาสมััครทั้้�ง
เพิ่่�มขึ้้�นและลดลง โดยมีีการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน
8 คน โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยต่่อคนตั้้�งแต่่ 0.06 - 0.94 มิิลลิิเมตร และมีีการ
สููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ลดลงจำำ�นวน 33 คน มีีค่่าเฉลี่่�ยต่่อคนตั้้�งแต่่
0.02 - 0.59 มิิลลิิเมตร มีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ของ
อาสาสมััครทั้้�งหมดในกลุ่่�มนี้้�เฉลี่่�ย 0.08 มิิลลิิเมตร 
เมื่่�อแบ่่งตามกลุ่่�มผู้้�ที่่รั� บั ประทานยาซิิมวาสแตติิน ขนาด 
5 หรืือ 10 มิิลลิกิ รััม พบมีีการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์เพิ่่ม� ขึ้้น� จำำ�นวน
5 คน มีีค่า่ เฉลี่่ยต่
� อ่ คนตั้้ง� แต่่ 0.06 - 0.94 มิิลลิเิ มตร และมีีการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์ลดลงจำำ�นวน 21 คน มีีค่่าเฉลี่่�ยต่่อคนตั้้�งแต่่ 0.04
- 0.46 มิิลลิิเมตร มีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์เฉลี่่�ยเท่่ากัับ
0.1 มิิลลิเิ มตร สำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�รับั ประทานยาซิิมวาสแตติิน ขนาด 20
หรืือ 40 มิิลลิกิ รััม จะมีีค่า่ การสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน
3 คน มีีค่า่ เฉลี่่ยต่
� อ่ คนตั้้ง� แต่่ 0.57 - 0.73 มิิลลิเิ มตร และมีีการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์ลดลงจำำ�นวน 12 คน มีีค่่าเฉลี่่�ยต่่อคนตั้้�งแต่่ 0.02
- 0.59 มิิลลิิเมตร และมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์เฉลี่่�ยใน
กลุ่่�มนี้้� 0.04 มิิลลิิเมตร
ในกรณีีที่่�พิิจารณาเฉพาะความแตกต่่างของการลดการ
สููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ที่่�มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 มิิลลิิเมตร  พบว่่า
ค่่าเฉลี่่ย� ของร้้อยละของตำำ�แหน่่งที่่มี� กี ารลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์
ระหว่่าง 2 กลุ่่�ม ไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �
ระดัับ 0.05 โดยกลุ่่�มที่่รั� บั ประทานยา 5 หรืือ 10 มิิลลิกิ รััม มีีค่า่ เฉลี่่ย�
ของตำำ�แหน่่งที่่มี� กี ารลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ
2 มิิลลิิเมตร เป็็นร้้อยละ 11.18 และกลุ่่�มที่่�รัับประทานยาขนาด 
20 หรืือ 40 มิิลลิกิ รััม มีีค่า่ เฉลี่่ย� ของตำำ�แหน่่งที่่�มีกี ารลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทันั ต์์มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 มิิลลิเิ มตร เป็็นร้้อยละ 10.38
แสดงว่่าขนาดของยาซิิมวาสแตติินที่่�รับั ประทาน ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษา
ปริิทันั ต์์อักั เสบเสร็็จสิ้้น� แล้้วและอยู่่ใ� นระยะคงสภาพปริิทันั ต์์ 6 เดืือน
แต่่ไม่่เกิิน 2 ปีี (ตารางที่่� 1)
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ตารางที่่� 1 แสดงผลการทดสอบความแตกต่่างระหว่่างค่่าเฉลี่่ยของร้
�
้อยละของตำำ�แหน่่งที่่มีี� การลดการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 มิิลลิิเมตร
ระหว่่างกลุ่่�ม 1) ขนาดยาซิิมวาสแตติิน 5 หรืือ  10 มิิลลิิกรััมต่่อวันั กัับขนาด 20 หรืือ  40 มิิลลิิกรััมต่่อวันั 2) ระยะเวลาของการรัับประทานยาน้้อยกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 24 เดืือนขึ้้�นไป 3) ระดัับไขมัันในเลืือดครั้้�งล่่าสุุดปกติิหรืือสููง 4) รัับประทานหรืือไม่่รัับประทานแคลเซีียมเสริิม โดยใช้้สถิิติิทดสอบทีี 
กลุ่่�มตััวอย่่าง 2 กลุ่่�มที่่�เป็็นอิิสระต่่อกััน
Table 1 The difference of the average percentage of sites with clinical attachment loss reductions ≥ 2 mm between group catego
rized as follows: 1) dose of Simvastatin 5 or 10 mg/day and 20 or 40 mg/day 2) durations of simvastatin taken < 24 months
or ≥ 24 months 3) normal or high lasting serum lipid levels 4) calcium supplement, by 2 independent sample T-Test

Dose of Simvastatin
5, 10 mg
20, 40 mg
Durations of simvastatin
12-23 months
≥ 24 months
Lasting serum lipid levels
Normal
High
Calcium supplement
No
Yes

n

The average percentage of sites with clinical
attachment loss reductions (mean±SD)

26
15

11.18 ± 6.65
10.38 ± 6.91

.72

15
26

11.18 ± 8.09
10.72 ± 5.87

.83

24
11

10.54 ± 6.4
12.75 ± 7.9

.39

28
13

9.56 ± 6.15
13.74 ± 7.10

.06

พบว่่าอาสาสมััครมีีระยะเวลาของการรัับประทานยา
ซิิมวาสแตติิน อยู่่�ในช่่วง 1 ปีี แต่่ไม่่ถึึง 10 ปีี จึึงได้้แบ่่งกลุ่่�มอาสา
สมััครที่่�รับั ประทานยาตามระยะเวลา 12 – 23 เดืือน กัับ 24 เดืือน
ขึ้้�นไป และแบ่่งกลุ่่�มระดัับไขมัันในเลืือดครั้้�งล่่าสุุด ที่่�มีีระดัับไขมััน
ในเลืือดปกติิกัับสููง กลุ่่�มที่่�ไม่่ทราบภาวะไขมัันจะไม่่นำำ�มาคำำ�นวณ 
พบว่่าทั้้�งระยะเวลาของการรัับประทานยาและระดัับไขมัันในเลืือด
ครั้้ง� ล่่าสุุด ไม่่มีคี วามแตกต่่างของการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญในระหว่่างกลุ่่�ม (ตารางที่่� 1)
มีีผู้้�ที่่รั� บั ประทานแคลเซีียมเสริิม ขนาดตั้้�งแต่่ 400-1,250
มิิลลิกิ รััม เพีียง 13 คน จึึงได้้แบ่่งกลุ่่�มเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ ผู้้�ที่่รั� บั ประทาน
กัับไม่่รับั ประทาน พบว่่าร้้อยละของตำำ�แหน่่งที่่�มีกี ารลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์ระหว่่าง 2 กลุ่่�ม มีีค่่าเฉลี่่�ยไม่่มีีความแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ 0.05 แต่่มีีแนวโน้้มว่่ากลุ่่�มที่่�รัับ
ประทานแคลเซีียมเสริิมจะมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์
มากกว่่า โดยกลุ่่�มที่่�ไม่่รับั ประทานแคลเซีียมมีีค่า่ เฉลี่่ย� ของตำำ�แหน่่ง
ที่่�มีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์เป็็นร้้อยละ 9.56 และกลุ่่�ม

p-value

ที่่�รับั ประทานมีีค่า่ เฉลี่่�ยของตำำ�แหน่่งที่่�มีกี ารลดการสููญเสีียการยึึด
ปริิทัันต์์เป็็นร้้อยละ 13.74 (ตารางที่่� 1)
ส่่วนจำำ�นวนครั้้ง� ที่่�เคยคงสภาพปริิทันั ต์์ มีตั้้ี ง� แต่่ 1-6 ครั้้ง�
พบว่่าไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ระหว่่างการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์กับั
จำำ�นวนครั้้ง� ที่่เ� คยคงสภาพ (ค่่าความสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์แ์ มน r = -0.073,
p = 0.650) และพบว่่าไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ระหว่่างการลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์กัับระยะเวลาจากครั้้�งสุุดท้้ายที่่�ได้้รัับการรัักษาโรค
ปริิทัันต์์อัักเสบหรืือการคงสภาพจนถึึงปััจจุุบััน (ค่่าความสััมพัันธ์์
แบบสเปีียร์แ์ มน r = -0.194,  p = 0.224) สำำ�หรัับดััชนีอี นามััยช่อ่ งปาก
มีีความสััมพัันธ์์เชิิงลบในระดัับต่ำำ�กั
� บั การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์
(ค่่าความสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สััน r = -0.383, p = 0.013)
นำำ�ตััวแปรที่่�สนใจในการศึึกษานี้้�ได้้แก่่ การรัับประทาน
แคลเซีียมเสริิม ระยะเวลาจากครั้้ง� สุุดท้า้ ยที่่�ได้้รับั การรัักษาโรคปริิทันั ต์์
หรืือการคงสภาพ และดััชนีอี นามััยในช่่องปาก ซึ่่ง� น่่าจะมีีความสััมพัันธ์์
กัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ ไปวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้น
แบบพหุุ พร้้อมกัับตััวแปรหลัักคืือขนาดของยาซิิมวาสแตติิน (ตารางที่่� 2)
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ตารางที่่� 2 แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการลดการสููญเสีียการยึึดทางคลิินิิกกัับขนาดของยาซิิมวาสแตติิน การรัับประทานแคลเซีียมเสริิม  ระยะเวลาจากครั้้�ง
สุุดท้้ายที่่�ได้้รัับการรัักษาโรคปริิทัันต์์อัักเสบหรืือการคงสภาพและดััชนีีอนามััยในช่่องปาก โดยวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้นแบบพหุุ
Table 2 The correlation between clinical attachment loss reduction and doses of Simvastatin, calcium supplement, the duration
from last maintenance visit and oral hygiene index, by Multiple linear regression analysis.
Independent Variables (x)
            Doses of Simvastatin (5,10 and 20,40 mg)
            Calcium supplement (no, yes)
            The duration from last maintenance visit (months)
            Oral hygiene index

พบว่่าผู้้�ที่่รั� บั ประทานแคลเซีียมเสริิมและช่่วงเวลาจากครั้้ง�
สุุดท้า้ ยที่่�ได้้รับั การคงสภาพ มีีแนวโน้้มที่่จ� ะมีีความสััมพัันธ์์กับั การลด
การสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ โดยผู้้�ที่่�รัับประทานแคลเซีียมเสริิม
จะมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ มากกว่่าผู้้�ไม่่ได้้รับั ประทาน
ร้้อยละ 4.33 และพบว่่าช่่วงเวลาจากครั้้ง� สุุดท้า้ ยที่่�ได้้รับั การคงสภาพ
ถ้้าห่่างมากขึ้้น� 1 เดืือน จะมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์น้อยล
้ ง
ร้้อยละ 0.46 นอกจากนี้้�พบว่่าดััชนีอี นามััยช่อ่ งปาก มีีความสััมพัันธ์์
กัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์อย่า่ งมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ โดย
ดััชนีีอนามััยช่่องปากที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 1 หน่่วย  จะมีีการลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์น้้อยลงร้้อยละ 4.2 (ตารางที่่� 2)

บทวิจารณ์
การศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาแบบสัังเกตการณ์์ (observational study) จากผลการศึึกษานี้้�ผู้้�รับั ประทานยาซิิมวาสแตติิน
มีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์เฉลี่่�ย  0.08 มิิลลิิเมตร  แต่่ผู้้�
รัับประทานยาซิิมวาสแตติินขนาด  5 หรืือ  10 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
มีีค่า่ เฉลี่่ย� ของร้้อยละของตำำ�แหน่่งที่่�มีีการลดการสููญเสีียการยึึด
ปริิทัันต์์ ไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญกัับผู้้�ที่่�รัับประทาน
ยาขนาด  20 หรืือ  40 มิิลลิิกรััมต่่อวััน แสดงว่่าขนาดของยาซิิม
วาสแตติินที่่�รัับประทาน ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับการลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาปริิทัันต์์อัักเสบเสร็็จสิ้้�น
แล้้ว 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 2 ปีี มีคี วามเป็็นไปได้้ว่า่ การลดการสููญเสีีย
การยึึดปริิทันั ต์์ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� อาจเป็็นผลจากการลดสารตััวกลาง
ของการอัักเสบ ซึ่่�งเกิิดจากผลของยาซิิมวาสแตติิน13,17 และมีีผล
สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาในมนุุษย์์ของ Pradeep แม้้ว่า่ จะเป็็นการ
ใช้้ยาซิิมวาสแตติินเฉพาะที่่ก็� ต็ าม พบว่่าซิิมวาสแตติินมีีประสิิทธิภิ าพ
ในการรัักษาผู้้�ป่วยปริ
่ ทัิ นั ต์์อักั เสบ ในตำำ�แหน่่งความวิิการใต้้สันั กระดููก
ที่่ใ� ห้้การขููดหิินน้ำำ�ล
� าย เกลารากฟัันร่่วมกัับให้้ยาซิิมวาสแตติินเฉพาะที่่�
ติิดตามผล 6 เดืือน สามารถเพิ่่ม� การยึึดปริิทันั ต์์ได้้เฉลี่่ย 
� 4.36 ± 1.92
มิิลลิิเมตร ซึ่่�งมากกว่่าผู้้�ที่่�รัับการรัักษาขููดหิินน้ำำ��ลาย เกลารากฟััน

b

p-value

1.35
4.33
-0.46
-4.20

.517
.051
.057
.027

อย่่างเดีียว ที่่ส� ามารถเพิ่่ม� ได้้เฉลี่่ย 
� 1.63 ± 1.99 มิิลลิเิ มตร สามารถลด
ร่่องลึึกปริิทัันต์์ได้้เฉลี่่�ย  4.26 ± 1.59 มิิลลิิเมตร เปรีียบเทีียบกัับ
ผู้้�ที่่�รัับการรัักษาขููดหิินน้ำำ�ล
� าย เกลารากฟัันอย่่างเดีียว ที่่�สามารถ
ลดได้้เฉลี่่�ย  1.20 ± 1.24 มิิลลิิเมตร และสามารถลดความวิิการ
ใต้้สัันกระดููกเฉลี่่�ย  1.41 ± 0.74 มิิลลิิเมตร หรืือร้้อยละ 32.54
ซึ่่�งมากกว่่าผู้้�ที่่�รัับการ รัักษาขููดหิินน้ำำ��ลาย เกลารากฟัันอย่่างเดีียว 
ที่่ส� ามารถลดได้้ 0.09 ± 0.58 มิิลลิเิ มตร หรืือร้อยล
้ ะ 2.1614 นอกจากนี้้�
ผลการศึึกษาในภาพรวมของการศึึกษานี้้�เป็็นไปในทางเดีียวกันั กัับ
การศึึกษาของ Cunha-Cruz J และคณะ ที่่พ� บว่่าคนที่่รั� บั ประทานยา
ในกลุ่่�มสแตติิน มีีความสััมพัันธ์์กัับการลดการสููญเสีียฟัันในผู้้�ป่่วย
ปริิทัันต์์อัักเสบ5
ในการศึึกษานี้้มี� หี ลายปััจจััยที่่ไ� ม่่สามารถควบคุุมได้้เข้้ามา
เกี่่ยวข้
� อ้ งเช่่น การรัับประทานแคลเซีียมเสริิม ช่่วงเวลาจากครั้้ง� สุุดท้า้ ย
ที่่�ได้้รัับการคงสภาพ หิินน้ำำ�ล
� ายและคราบจุุลิินทรีีย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อที่่�
จะควบคุุมผลของปััจจััยที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้นี้้� จึึงนำำ�ข้อมููล
้ ของ
ปััจจััยเหล่่านี้้�มาวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ โดยวิิเคราะห์์การถดถอยเชิิงเส้้น
แบบพหุุ พบว่่าการรัับประทานแคลเซีียมเสริิม และช่่วงเวลาจากครั้้ง�
สุุดท้้ายที่่�ได้้รัับการคงสภาพ มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีความสััมพัันธ์์กัับ
การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ ส่่วนอนามััยในช่่องปากมีีความ
สััมพัันธ์์กัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ นอกจากนี้้�อาสา
สมััครยัังมีีความแตกต่่างในปััจจััยที่่ไ� ม่่สามารถควบคุุมได้้อื่่น� ๆ เข้้ามา
เกี่่ยวข้
� อ้ งอีีก เช่่น ความแตกต่่างทางด้้านระยะเวลาที่่รั� บั ประทานยา
ระดัับไขมัันในเลืือดครั้้ง� ล่่าสุุด และจำำ�นวนครั้้ง� ที่่เ� คยได้้รับั การคงสภาพ
แต่่จากการวิิเคราะห์์ทางสถิิติแิ ล้้วพบว่่าตััวแปรกลุ่่�มหลัังนี้้ไ� ม่่มีคี วาม
สััมพัันธ์์กับั การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ เหตุุผลที่่ทำ� �ำ ให้้การศึึกษานี้้�
เห็็นความสััมพัันธ์์ไม่่ชัดั เจน อาจเป็็นเพราะขนาดตััวอย่า่ งน้้อย ดังั นั้้น�
การศึึกษาในอนาคตอาจเพิ่่�มขนาดตััวอย่่างให้้มากขึ้้�น
ในการศึึกษานี้้ไ� ม่่มีกี ลุ่่�มควบคุุมที่่ไ� ม่่รับั ประทานยาซิิมวาส
แตติิน เนื่่�องจาก มีีการศึึกษาจำำ�นวนมากที่่�รายงานเกี่่ยวกั
� บั การลด
หรืือการเพิ่่�มการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ในผู้้�ป่่วยที่่�รัักษาเสร็็จสิ้้�น
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แล้้วและอยู่่�ในช่่วงคงสภาพ 6 เดืือน ถึึง 2 ปีี ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
การรัับประทานยาซิิมวาสแตติิน โดยมีีรายงานการยึึดปริิทัันต์์ทั้้�ง
เพิ่่ม� ขึ้้น� หรืือลดลงเป็็นค่่าน้้อยมาก18-20 จากการศึึกษาของ Pihlstrom
และคณะ ได้้เปรีียบเทีียบกลุ่่�มที่่�ผ่า่ ตััดและกลุ่่�มที่่�ไม่่ผ่า่ ตััดร่่วมและ
ติิดตามผลไป 6 ½ ปีี พบว่่ากลุ่่�มที่่�มีร่ี อ่ งปริิทันั ต์์ 1-3 มิิลลิเิ มตร ที่่�ขููด
หิินปููนร่่วมกัับเกลารากฟัันอย่่างเดีียวมีกี ารสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์
0.27, 0.2 และ 0.27 มิิลลิิเมตร ตามปีีที่่� 1 2 และ 3 ตามลำำ�ดัับ
หากร่่วมกัับการศััลยกรรมปริิทัันต์์จะมีีการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์
0.73 มิิลลิเิ มตร ที่่� 6 เดืือน และจะแสดงค่่าหลากหลายอยู่่ใ� นระดัับ
ตั้้�งแต่่  0.82 มิิลลิิเมตร ที่่� 3 ปีี จนถึึง 0.41 มิิลลิิเมตร ที่่� 6 ½ ปีี
กลุ่่�มที่่มี� ร่ี อ่ งลึึกปริิทันั ต์์ 4-6 มิิลลิเิ มตร ที่่�ขููดหินิ ปููนร่่วมกัับเกลารากฟััน
อย่่างเดีียวมีกี ารเพิ่่�มการยึึดปริิทันั ต์์ 0.56  0.41 และ 0.43 มิิลลิเิ มตร 
ที่่� 6 เดืือน, ปีีที่่� 1 และ 2 ตามลำำ�ดับั หากร่่วมกัับการศััลยกรรมปริิทันั ต์์  
โดยทั่่�วไปจะมีีการเพิ่่�มการยึึดปริิทัันต์์น้้อยกว่่าขููดหิินปููนร่่วมกัับ
เกลารากฟัันอย่่างเดีียว 0.5 มิิลลิเิ มตร 21 นอกจากนี้้� Renvert และ
คณะได้้ศึึกษาผลการรัักษาคงสภาพหลัังติิดตาม 5 ปีี ระหว่่างกลุ่่�ม
ที่่�เกลารากฟัันอย่่างเดีียวกัับกลุ่่�มที่่�ผ่่าตััดเปิิดแผ่่นเหงืือกร่่วม โดย
เริ่่ม� แรกทั้้ง� 2 กลุ่่�มมีีร่อ่ งลึึกปริิทันั ต์์ตั้้ง� แต่่ 6 มิิลลิเิ มตรขึ้้�นไป พบว่่ากลุ่่�ม
ที่่�ผ่่าตััดเปิิดแผ่่นเหงืือกร่่วมจะลดร่่องลึึกปริิทัันต์์และเพิ่่�มระดัับ
กระดููกได้้มากกว่่าเกลารากฟัันอย่่างเดีียว และทั้้�ง 2 วิิธีี มีีการเพิ่่�ม
การยึึดปริิทันั ต์์ ใกล้้เคีียงกัันเมื่่อสิ้้
� น� สุุดการรัักษา โดยมีีค่า่ ประมาณ 
22
0.7-0.8 มิิลลิิเมตร
ในการศึึกษานี้้�พบว่่าระยะห่่างจากครั้้�งสุุดท้้ายที่่�ได้้รัับ
การคงสภาพตั้้�งแต่่ 6-24 เดืือน มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีความสััมพัันธ์์กัับ
การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ โดยระยะเวลาห่่างมากขึ้้น� 1 เดืือน
จะมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์น้อยล
้ งร้้อยละ 0.46 สอดคล้้อง
การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�ของ Axelson P และคณะ ที่่�ศึึกษาผลของ
กระบวนการควบคุุมอนามััยช่่องปากต่่อโรคฟัันผุุและโรคปริิทัันต์์
ในผู้้�ใหญ่่ แม้้ไม่่เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับการรัับประทานยาซิิมวาสแตติินก็็ตาม
พบว่่ากลุ่่�มทดลองซึ่่ง� มีีการเรีียกกลัับคงสภาพทุุก 2 เดืือน ใน 2 ปีีแรก
และทุุก 3 เดืือน ในปีีที่่� 3 จะไม่่มีกี ารสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ ขณะที่่�
กลุ่่�มควบคุุมซึ่่ง� ได้้กลัับมาพบทัันตแพทย์์ปีลี ะ 1 ครั้้ง� จะมีีการสููญเสีีย
การยึึดปริิทัันต์์20 และเนื่่�องจากการศึึกษานี้้�มีีจำำ�นวนอาสาสมััคร
น้้อยและมีีความแตกต่่างของขนาดอาสาสมััครระหว่่าง 2 กลุ่่�ม
จึึงได้้ผลไม่่แตกต่่างทางสถิิติิ
การรัับประทานแคลเซีียมเสริิม มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีความ
สััมพัันธ์์กัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ โดยจะมีีการลดการ
สููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ได้้มากกว่่าผู้้�ไม่่ได้้รับั ประทานอยู่่�ร้อยล
้ ะ 4.3
ซึ่่�งมีีการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้� Nishida M และคณะ พบว่่าการได้้รัับ

แคลเซีียมน้้อยจะสััมพัันธ์์กัับระดัับความรุุนแรงมากขึ้้�นของโรค
ปริิทัันต์์ แต่่เป็็นเฉพาะในกลุ่่�มเพศหญิิงอายุุ 20-39 ปีี เท่่านั้้�น23
แต่่บางการศึึกษาเช่่น Uhrbom E และ Jacobson L ก็็พบว่่าการ
ได้้รับั แคลเซีียมเสริิมขนาด 1,000 มิิลลิกิ รััม ไม่่มีผลต่
ี อ่ สภาพปริิทันั ต์์
ในผู้้�ป่่วยปริทัิ นั ต์์อักั เสบรุุนแรงปานกลางขึ้้น� ไปและไม่่แตกต่่างจาก
กลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รัับแคลเซีียมเสริิม24
ดััชนีีอนามััยในช่่องปาก มีีความสััมพัันธ์์กัับการลดการ
สููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ดััชนีีอนามััยใน
ช่่องปากที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 1 หน่่วย จะมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์
น้้อยลงร้้อยละ 4.2 สำำ�หรัับระยะเวลาของการรัับประทานยาจำำ�นวน
ครั้้ง� ที่่�เคยได้้รับั การคงสภาพ และระยะเวลาจากครั้้ง� สุุดท้า้ ยที่่�ได้้รับั
การคงสภาพ ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์
อาจเป็็นไปได้้ว่า่ การหาความสััมพัันธ์์ของปััจจััยเหล่่านี้้ต้� อ้ งการระยะ
เวลาในการศึึกษาที่่�ยาวนานกว่่านี้้�
ส่่วนระดัับไขมัันในเลืือดครั้้ง� ล่่าสุุด ในการศึึกษานี้้�ได้้เก็็บ
ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์อาสาสมััคร ซึ่่ง� บอกได้้เพีียงว่่ามีีระดัับปกติิ
หรืือสููงเท่่านั้้�น จำำ�นวน 6 คนตอบว่่าไม่่ทราบ นอกจากนี้้�ได้้พิจิ ารณา
ปััจจััยที่่�น่า่ จะเกี่่�ยวข้อ้ งเพิ่่�มเติิมเช่่น จำำ�นวนฟัันธรรมชาติิที่่�ถููกถอน
ไปโดยสาเหตุุจากปริิทันั ต์์อักั เสบในระหว่่างครั้้ง� สุุดท้า้ ยที่่�ได้้รับั การ
รัักษาจนถึึงวัันที่่�ตรวจในการศึึกษานี้้� พบว่่ามีีเพีียง 2 คนเท่่านั้้�นที่่�
ถููกถอนฟัันไปจึึงไม่่ได้้นำำ�ปััจจััยนี้้�มาวิิเคราะห์์
การลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์โดยใช้้ขนาดตััวอย่า่ งที่่�
น้้อยก็อ็ าจทำำ�ให้้เห็็นผลได้้ไม่่ชัดั เจน แต่่อย่า่ งไรก็็ดีกี ารศึึกษานี้้�เป็็น
การศึึกษาในคน และมีีการออกแบบการวิิจัยั ตามสถานการณ์์จริิงที่่�
ไม่่สามารถควบคุุมปััจจััยต่่าง ๆ ได้้ครบถ้้วน ทำำ�ให้้ทราบผลของ
การรัับประทานยาซิิมวาสแตติินต่่อการยึึดปริิทัันต์์ได้้เสมืือนใน
สถานการณ์์จริิง อีีกทั้้�งค่่าเฉลี่่�ยการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ที่่�ลดลง
0.08 มิิลลิเิ มตรนั้้�นก็็แสดงให้้เห็็นว่่ามีีแนวโน้้มที่่�ยาซิิมวาสแตติินจะ
มีีส่่วนช่่วยลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ แม้้ทางสถิิติิจะไม่่มีีความ
สััมพัันธ์์ก็ต็ าม ดัังนั้้น� แม้้จะมีีรายงานและการวิิเคราะห์์จากการศึึกษา
ที่่�ผ่า่ นมาจำำ�นวนมาก ทั้้�งในห้้องทดลองและในทางคลิินิกิ  ที่่�แสดงให้้
เห็็นว่่ายาซิิมวาสแตติินช่่วยให้้สภาวะปริิทัันต์์ดีีขึ้้�น25 แต่่ในภาวะที่่�
จำำ�กัดั ของการศึึกษานี้้� ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมปััจจััยแวดล้้อม จึึงเห็็น
ผลของยาซิิมวาสแตติินไม่่ชััดเจนทางคลิินิกิ ความคาดหวัังจากผล
การศึึกษานี้้� ในการนำำ�ไปใช้้ปรัับแผนการรัักษาโรคปริิทัันต์์อัักเสบ
ในคนที่่�ได้้รับั ยาซิิมวาสแตติิน เช่่น เพิ่่�มระยะเวลาการเรีียกกลัับเพื่่�อ
คงสภาพให้้ห่า่ งขึ้้น� หรืือการตััดสินิ ใจเลืือกทำำ�การรัักษาแบบอนุุรักั ษ์์
ให้้มากขึ้้�น ยัังคงต้้องการ การศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป
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พบมีีการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์เฉลี่่ย 
� 0.08 มิิลลิเิ มตร
และจากการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ พบว่่าค่่าเฉลี่่ย� เป็็นร้้อยละของตำำ�แหน่่ง
ที่่�มีกี ารลดการสููญเสีียการยึึดปริิทันั ต์์ระหว่่างกลุ่่�มที่่�รับั ประทานยา
ซิิมวาสแตติินขนาด 5 หรืือ  10 กัับ 20 หรืือ  40 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
ไม่่แตกต่่างกัันที่่�ระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั 0.05 ดัังนั้้�นขนาดยาซิิมวาสแตติิน
ที่่�รัับประทานกัับการลดการสููญเสีียการยึึดปริิทัันต์์ จึึงไม่่มีีความ
สััมพัันธ์์กััน ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาปริิทัันต์์อัักเสบเสร็็จสิ้้�นแล้้ว 
6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 2 ปีี
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ผลของฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ ร่่วมกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟตเปรีียบเทีียบกัับฟลููออไรด์์
วาร์์นิชิ ในการป้้องกัันฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย ติิดตามผลเป็็นเวลา 6 เดืือน: การทดลองแบบสุ่่�มและ
มีีกลุ่่�มควบคุุม
Effect of Fluoride Varnish with Xylitol-coated Calcium and Phosphate Versus
Fluoride Varnish on Early Childhood Caries Prevention at 6-Month Follow-up:
A Randomized Control Trial
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บทคัดย่อ

การศึึกษาแบบการทดลองแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมที่่มี� กี ารอำำ�พรางสองทาง โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลของฟลููออไรด์์
วาร์์นิิชร่่วมกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต กัับฟลููออไรด์์วาร์์นิิชในการป้้องกัันฟัันผุุในเด็็กปฐมวััยโดยเปรีียบเทีียบจำำ�นวนด้้านของ
ฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการเปลี่่�ยนระดัับรอยฟัันผุุ ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน อาสาสมััครคืือเด็็กที่่�มีีฟัันน้ำำ��นมอย่่างน้้อยหนึ่่�งซี่่� อายุุไม่่เกิิน 3 ปีีที่่�มีี
ความเสี่่ย� งต่่อการเกิิดฟันั ผุุสููง อาศััยในอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดขอนแก่่น โดยมีีการจััดกลุ่่�มอาสาสมััครด้้วยวิธีิ สุ่่�ี มแบบบล็็อค แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
กลุ่่�มที่่�ทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชร่่วมกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต และกลุ่่�มควบคุุมเป็็นกลุ่่�มที่่�ทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิช  กลุ่่�มละ 120 คน
โดยรัับการทาฟลููออไรด์์ทุุก 3 เดืือน เมื่่�อเริ่่�มการศึึกษาเก็็บข้้อมููลจากผู้้�ปกครองโดยใช้้แบบสอบถาม อาสาสมััครได้้รัับการตรวจฟัันผุุทาง
คลิินิิกโดยใช้้วิิธีีการที่่�ดััดแปลงจากระบบ ICDAS II เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยของจำำ�นวนด้้านของฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของอาสาสมััครทั้้�งสองกลุ่่�มที่่�
ระยะเวลา 6 เดืือนด้้วยสถิิติิแมนน์์-วิิทนีีย์์ ยูู  และเปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงระดัับฟัันผุุด้้วยสถิิติิเจนเนอร์์ไรซ์์ เอสทิิเมทติิง อิิเควชััน
ผลการศึึกษาพบว่่าค่่าเฉลี่่�ยของจำำ�นวนด้้านของฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างกลุ่่�มทั้้�งสองไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>0.05)
ส่่วนการเปลี่่�ยนแปลงรอยฟัันผุุ พบว่่า กลุ่่�มฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟตมีีโอกาสการลดลง หรืือการคงที่่�ของ
ระดัับฟัันผุุชั้้น� เคลืือบฟัันไม่่แตกต่่างจากกลุ่่�มฟลููออไรด์์วาร์์นิชอย่
ิ า่ งมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p>0.05) ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าการใช้้ฟลููออไรด์์
วาร์์นิิชทั้้�งสองชนิิดในการป้้องกัันฟัันผุุในเด็็กปฐมวััยไม่่แตกต่่างกัันที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน ควรมีีการศึึกษาผลในระยะยาวต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : แคลเซีียมฟอสเฟต, เด็็ก, ฟัันน้ำำ��นม, ฟัันผุุ, ฟลููออไรด์์วาร์์นิิช
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Abstract

This double-blind randomized control trial aimed to compare the effects of fluoride varnish with xylitol-coated
calcium and phosphate versus fluoride varnish on dental caries increment and transition among preschool children
over a period of 6 months. Participants were high caries risk children with at least one erupted tooth, aged not more
than 3 years, in Muang District of Khon Kaen. The participants were blocked randomized into two groups (n=120
each) to receive either fluoride varnish with xylitol-coated calcium and phosphate or fluoride varnish every 3 months.
Data were collected from guardians using structured questionnaire at baseline. Dental caries were examined using
modified ICDAS II. Caries increments were compared at 6 months using Mann-Whitney U test, and caries transition
using Generalized Estimating Equations. The results indicated no statistically significant difference in the mean caries
increment between the two groups (p>0.05). The transition of enamel caries lesions to the state of regression or
stable was not different between groups (p>0.05). The results showed no differences between the two types of
fluoride varnish in caries prevention among preschool children at 6-month follow-up. Further evaluation is needed
to compare their longer-term effects.
Keywords: Calcium phosphate, Primary teeth, Children, Dental caries, Fluoride varnish
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บทนำ�
โรคฟัันผุุในเด็็กปฐมวััยเป็็นปััญหา และส่่งผลให้้เด็็ก
รัับประทานอาหารได้้ลำ�ำ บากขึ้้น� เมื่่อมี
� อี าการปวดฟััน นอกจากนี้้�ยังั
ส่่งผลต่่อคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ของเด็็ก จากการสำำ�รวจสภาวะช่่องปากของ
ประเทศไทยครั้้�งล่่าสุุด  พบว่่ามีีความชุุกของโรคฟัันผุุในฟัันน้ำำ��นม
ของเด็็กอายุุ 3 ปีี และ อายุุ 5 ปีี คิดิ เป็็น ร้้อยละ 52.9 และ ร้้อยละ
75.6 ตามลำำ�ดัับ1 แสดงให้้เห็็นว่่าถ้้าเด็็กไม่่ได้้รัับการป้้องกัันฟัันผุุ
ตั้้�งแต่่อายุุยัังน้้อย มีีแนวโน้้มว่่า เมื่่�อเด็็กอายุุมากขึ้้�นจะพบภาวะ
ฟัันผุุมากขึ้้�น ปััจจุุบัันแนวทางในการป้้องกัันฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย 
มีีหลายวิิธีี ได้้แก่่ การแปรงฟัันด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีีส่่วนประกอบของ
ฟลููออไรด์์ การบริิโภคอาหารที่่�เหมาะสม หลีีกเลี่่ย� งการรัับประทาน

อาหารหรืือเครื่่อ� งดื่่ม� ที่่�มีส่ี ว่ นประกอบของน้ำำ�� ตาลบ่่อยครั้้ง� การพบ
ทัันตแพทย์์ตั้้ง� แต่่ฟันั น้ำำ�� นมซี่่แ� รกขึ้้น� และการใช้้ฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ 2,3
ในปีี ค.ศ. 1994 ฟลููออไรด์์วาร์์นิิชได้้รัับการยอมรัับจาก
องค์์การอาหารและยาแห่่งสหรััฐอเมริิกา และนำำ�มาใช้้ในงานทัันตกรรม
ป้้องกัันเพื่่�อลดฟัันผุุ4,5 ส่่วนประกอบสำำ�คััญ คืือ โซเดีียมฟลููออไรด์์
ร้้อยละ 5 ที่่�มีปริ
ี มิ าณฟลููออไรด์์ 22,600 ส่่วนในล้้านส่่วน ฟลููออไรด์์
วาร์์นิชิ ใช้้งานง่่าย สะดวก เหมาะสำำ�หรัับเด็็กวััยทารกและเด็็กปฐมวััย
ผู้้�ที่่�มีีความบกพร่่องและพััฒนาการช้้า หรืือผู้้�ที่่�มีีรีีแฟลกซ์์ขย้้อน
(gag reflex) ที่่รุ� นุ แรงไม่่สามารถทนต่่อการใช้้ถาดฟลููออไรด์์6  ในส่่วน
ของวาร์์นิิชจะทำำ�ให้้ฟลููออไรด์์ไอออนสััมผััสผิิวฟัันเป็็นเวลานาน
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มากกว่่าผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนประกอบของฟลููออไรด์์ชนิิดอื่่�น ๆ เช่่น
ยาสีีฟันั 6 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ พบว่่าฟลููออไรด์์
วาร์์นิิชสามารถป้้องกัันฟัันผุุได้้ทั้้�งในฟัันน้ำำ��นมและฟัันแท้้ โดย
ฟลููออไรด์์วานิิชสามารถลดค่่าเฉลี่่�ยฟัันผุุ ถอน อุุดในฟัันน้ำำ��นม
(dmfs) และฟัันแท้้ (DMFS) ได้้ร้้อยละ 37 และ 43 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม7 ใน ปีี พ.ศ. 2560 ทัันตแพทยสมาคม
แห่่งประเทศไทย ได้้แนะนำำ�ให้้ใช้้ฟลููออไรด์์วาร์์นิิชในเด็็กที่่�ต่ำำ��กว่่า
อายุุ 6 ปีี และในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงในการเกิิดฟัันผุุสููง8
ในปััจจุุบันั นี้้�ได้้มีกี ารพััฒนาฟลููออไรด์์วาร์์นิช 
ิ โดยการเติิม
สารแคลเซีียมฟอสเฟตลงในฟลููออไรด์์วาร์์นิช 
ิ เนื่่อ� งจากกระบวนการ
คืืนกลัับแร่่ธาตุุของน้ำำ�ล
� ายถููกจำำ�กัดด้
ั วย
้ แคลเซีียมไอออน จึึงได้้เติิม
สารประกอบแคลเซีียมและฟอสเฟตลงในฟลููออไรด์์วาร์์นิช 
ิ เพื่่�อให้้
ฟลููออไรด์์ไอออนและแคลเซีียมไอออนสามารถยึึดติิดในช่่องปากได้้
นานมากขึ้้น� และมีีการศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารได้้ศึึกษาประสิิทธิภิ าพ
ของฟลููออไรด์์วาร์์นิชที่่
ิ มี� ส่ี ว่ นประกอบของแคลเซีียมและฟอสเฟต
เพิ่่ม� ค่่าแข็็งผิิว ปล่อย
่ ฟลููออไรด์์ไอออน แคลเซีียมไอออน และฟอสเฟต
ไอออน และยัับยั้้�งการละลายแร่่ธาตุุได้้ดีีกว่่าฟลููออไรด์์วาร์์นิิช9-12
แต่่มีีบางการศึึกษาพบว่่าฟลููออไรด์์ทั้้�งสองชนิิดไม่่แตกต่่างกััน13
และยัังมีีการศึึกษาของ Milburn พบว่่าฟลููออไรด์์วาร์์นิิชร่ว่ มกัับ
ไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟตสามารถปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ได้้
มากที่่�สุดุ ในสี่่ชั่่� ว� โมงแรก14 โดยไซลิิทอลช่วย
่ ในการคืืนกลัับแร่่ธาตุุที่่�
15
ผิิวเคลืือบฟััน  ช่่วยลดความลึึกของรอยโรคฟัันผุุและการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุบริิเวณเคลืือบฟััน16 และฟลููออไรด์์วาร์์นิิชที่่�มีีไซลิิทอลช่่วย
เพิ่่ม� ความแข็็งผิิว17 แต่่ยังั ไม่่ได้้มีกี ารศึึกษาทางคลิินิกิ เพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ประสิิทธิภิ าพของฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียม
ฟอสเฟต (fluoride varnish with xylitol-coated calcium and
phosphate, FV-XCaP) กัับฟลููออไรด์์วาร์์นิช 
ิ (FV) ในการป้้องกััน
ฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย การศึึกษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบผล
ของฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต กัับ
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ ในการป้้องกัันฟัันผุุในเด็็กปฐมวััยโดยเปรีียบเทีียบ
จำำ�นวนด้้านของฟัันผุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� (surface caries increment) และ
การเปลี่่�ยนระดัับรอยฟัันผุุ (transition of caries lesion) ระหว่่าง
สองกลุ่่�ม ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้�เป็็นการทดลองแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุมที่่�
มีีการอำำ�พรางสองทาง (double-blind randomized control trial)
โดยมีีกลุ่่�มทดลอง คืือ กลุ่่�มที่่�ได้้รับั ฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอล
เคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต ยี่่�ห้้อ Embrace™ Varnish (Pulpdent
Cooperation, Watertown, MA, USA) และกลุ่่�มควบคุุม คืือ กลุ่่�มที่่�
ได้้รัับฟลููออไรด์์วาร์์นิิช ยี่่�ห้้อ  Duraphat® (Colgate-Palmolive
Ltd, Guildford, Surrey, UK) ซึ่่ง� อาสาสมััครได้้รับั การตรวจช่่องปาก

จำำ�นวน 2 ครั้้ง�  คืือ ที่่ร� ะยะเวลาเริ่่ม� ต้้น และที่่� 6 เดืือน  โดยทาฟลููออไรด์์
ในอาสาสมััครทุุก 3 เดืือน คืือ ที่่ร� ะยะเวลาเริ่่ม� ต้้น และที่่� 3 เดืือน
การศึึกษานี้้�ผ่า่ นการรัับรองจริิยธรรมจากคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น (HE612145)
และลงทะเบีียนการศึึกษาทางคลิินิิก ใน www.clinicaltrials.
in.th (TCTR ID: TCTR20180527003) เนื่่�องจากยัังไม่่มีกี ารศึึกษา
เปรีียบเทีียบผลของฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สองชนิิดในทางคลิินิกิ  ผู้้�วิจัิ ยั
จึึงกำำ�หนดให้้อาสาสมััครแต่่ละกลุ่่�มมีี 100 คน จากการศึึกษาของ
Memarpour และคณะ18 ที่่�ศึึกษาผลของฟลููออไรด์์วาร์์นิิชและ
สารประกอบแคลเซีียมฟอสเฟต พบว่่า ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
ในกลุ่่�มฟลููออไรด์์วาร์์นิช มี
ิ ค่ี า่ 0.9 ที่่�ระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั  ร้้อยละ 5 และ
อำำ�นาจการทดสอบร้้อยละ 80 สามารถตรวจสอบค่่าเฉลี่่ยที่่
� แ� ตกต่่าง
ระหว่่างทั้้�งสองกลุ่่�มได้้ที่่� 0.358 ขึ้้�นไป และเมื่่�อทำำ�การศึึกษาจริิง
และชดเชยอาสาสมััครที่่�อาจไม่่สามารถติิดตามผลการศึึกษาได้้
จากอััตราการออกจากการศึึกษา (drop out rate) ร้้อยละ 20 จึึง
พิิจารณาเพิ่่�มเป็็น 120 คนต่่อกลุ่่�ม
อาสาสมััครมีีเกณฑ์์คััดเข้้า คืือ  เป็็นเด็็กปฐมวััยที่่�มีีฟััน
น้ำำ�� นมขึ้้น� ซี่่แ� รกจนถึึงอายุุ 3 ปีีปฏิทิิ นิ จากวัันตรวจฟัันครั้้ง� แรก และ
มีีความเสี่่ย� งสููงในการเกิิดฟันั ผุุตามเกณฑ์์ประเมิินความเสี่่ย� งในการ
เกิิดฟันั ผุุ คือ 
ื เริ่่ม� มีีตั้้ง� แต่่รอยโรคขาวขุ่่�นชนิิดที่่มี� กี ารดำำ�เนิินของโรค
บนผิิวเคลืือบฟัันเห็็นเมื่่อฟั
� นั เปีียกและไม่่เป็็นโพรงจนถึึงเป็็นโพรง3
เกณฑ์์คัดออ
ั กของอาสาสมััคร คืือ เด็็กที่่แ� พ้้สารสกััดของต้้นสน (pine
tree extract) หรืือแพ้้สารโคโลโฟเนีียม (colophonium) ที่่�อยู่ใ�่ น
พลาสเตอร์์ยา เด็็กที่่�มีคี วามผิิดปกติิของฟัันและหรืือโครงสร้้างฟััน
เช่่น เคลืือบฟัันที่่�มีภี าวะพร่่อง เด็็กมีีโรคประจำำ�ตัวที่่
ั อ� าจจะมีีผลต่่อ
การรัักษา เช่่น หอบหืืดรุุนแรง เด็็กที่่�ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�ใน อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดขอนแก่่นเป็็นเวลา 1 ปีี และวางแผนที่่�จะย้้ายถิ่่�นฐานในช่่วง
ที่่�เข้้าร่่วมทำำ�วิิจััย และผู้้�ดููแลไม่่สามารถตอบแบบสอบถามได้้
ผู้้�วิิจััยคนที่่� 1 ได้้รัับการฝึึกตรวจช่่องปากแบ่่งออกเป็็น
2 ส่่วน คืือ  การตรวจคราบจุุลิินทรีีย์์โดยใช้้ดััชนีีคราบจุุลิินทรีีย์์
(Plaque Index, PI) ของซิิลเนสและเลอ (Silness and Löe)19 และ
การตรวจสภาวะฟัันผุุด้้วยวิิธีีการดััดแปลงจากระบบ ICDAS II20
โดยตััดรหัสั 1 ออก (ฟัันผุุถึึงชั้้น� เคลืือบฟััน ไม่่เห็็นเป็็นโพรง สามารถ
เห็็นได้้เมื่่อ� เป่่าฟัันให้้แห้้งเป็็นเวลา 5 วิินาทีี) เนื่่�องจากผู้้�วิิจัยทำ
ั �ำ การ
ตรวจช่่องปากที่่�ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก ซึ่่ง� ไม่่มีกี ระบอกฉีีดรวม (triple
syringe) โดยมีีการปรัับมาตรฐานในการตรวจช่่องปากเด็็กช่่วงอายุุ
1-3 ปีี จำ�ำ นวน 10 คนกัับทัันตแพทย์์เฉพาะทางทัันตกรรมสำำ�หรัับ
เด็็กและทดสอบค่่าความน่่าเชื่่อถื
� อร
ื ะหว่่างผู้้�ตรวจ (inter-examiner
reliability) มีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์�แคปปา (Kappa coefficient) เท่่ากัับ
0.97 ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การคััดกรองอาสาสมััครที่่�มีีอายุุตามเกณฑ์์คััดเข้้า
และแจกใบยิินยอมเข้้ารวมการศึึกษาและแบบสอบถามแก่่ผู้้�ปกครอง
ของอาสาสมััคร โดยได้้การตอบรัับคืืนมาจำำ�นวน 318 คน (รููปที่่� 1)
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Assessed for eligibility (n=318)
Excluded (n=78)
- Allergic to Colophonium (n=4)
- No dental caries (n=22)
- Declined to participate (n=2)
- Other reasons (n=50)
Randomized (n=240)
Allocated to intervention
Received fluoride varnish with xylitol-coated
calcium and phosphate (FV-XCaP) (n=120)

Allocated to intervention
Received fluoride varnish (FV) (n=120)

Allocation

Received FV-XCaP (n=120)

1st Fluoride application &
1st oral examination

Received FV-XCaP (n=117)
- Missed appointment = 3

2nd Fluoride application

Oral examination (n=120)

2nd Oral examination

Oral examination (n=120)

Analyzed (n=120)

Analyzed

Analyzed (n=120)

Received FV (n=120)
Received FV (n=120)

รููปที่่� 1 ผัังงานจากระยะเริ่่�มต้้น จนถึึงที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
Figure 1 Flow-chart from baseline to 6 months

ต่่อมาผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ การตรวจช่่องปากของอาสาสมััคร อุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้ในการตรวจฟััน คืือ เครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ (XP23/UNC15;
Hu-Friedy, Chicago, USA) กระจกส่่องฟัันภายใต้้โคมไฟฮาโลเจน
(Eastern Medical, Taipei, 220 โวลต์์) ผู้้�วิจัิ ยั คนที่่� 1 ทำำ�ความสะอาด
ฟัันด้้วยผ้้าก๊๊อซก่่อนการตรวจช่่องปากของอาสาสมััครทุุกคน
อาสาสมััครแบ่่งออกเป็็นสองกลุ่่�มคืือกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�ม
ควบคุุม ด้้วยวิิธีกี ารแบ่่งกลุ่่�มแบบบล็็อคขนาดเท่่ากัับ 4 ผู้้�ช่่วยวิิจััย
ที่่�ไม่่เกี่่ยว
� การศึึกษาทางคลิินิกิ เป็็นผู้้�จััดแบ่่งกลุ่่�มอาสาสมััครโดยการ
เปิิดผนึึกซองเพื่่�อระบุุว่า่ อาสาสมััครได้้รับั ฟลููออไรด์์วาร์์นิิชชนิดิ ใด 
ต่่อจากนั้้�นผู้้�ช่่วยวิจัิ ยบั
ั นั ทึึกหมายเลขของอาสาสมััคร และชนิิดของ
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชที่่
ิ ไ� ด้้รับั  ผู้้�วิจัิ ยั คนที่่� 2 ทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ ตามที่่ผู้้�ช่
� วย
่
วิิจัยจั
ั ดั เตรีียม อาสาสมััครไม่่ทราบว่่าตนเองได้้รับั ฟลููออไรด์์ชนิดิ ใด
และได้้รับั การทาฟลููออไรด์์ทุกุ 3 เดืือน ส่่วนผู้้�วิจัิ ยั คนที่่� 1 ทำำ�การตรวจ
ช่่องปากอาสาสมััครโดยไม่่ทราบว่่าอาสาสมััครอยู่่ก� ลุ่่�มใด ในระหว่่าง
การตรวจช่่องปากผู้้�ช่่วยวิิจััยมีีการสุ่่�มอาสาสมััครทุุก 10 คน

ให้้ผู้้�วิิจััยที่่� 1 ตรวจอาสาสมััครเพื่่�อทดสอบค่่าความน่่าเชื่่�อถือื ภาย
ในผู้้�ตรวจ (intra-examiner reliability) มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�แคปปา
ที่่�ระยะเวลาเริ่่�มต้้น เท่่ากัับ 0.87 และ ที่่� 6 เดืือน เท่่ากัับ 0.90
การเก็็บข้้อมููลในการศึึกษาครั้้�งนี้้� เปรีียบเทีียบจำำ�นวน
ด้้านของฟัันผุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� (caries increment) และการเปลี่่�ยนระดัับ
รอยฟัันผุุ (caries transition) ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน ผู้้�วิิจััยจดรหััส
ฟัันผุุระบุุเป็็นซี่่� และด้้าน โดยจำำ�นวนด้้านของฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนั้้�น
คำำ�นวณจากค่่าฟัันผุุ ถอน อุุดต่่อด้้านที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
ลบด้้วยค่า่ ฟัันผุุ ถอน อุุดต่อด้
่ า้ นที่่ร� ะยะเริ่่ม� ต้้น  ส่่วนการเปลี่่�ยนระดัับ
รอยฟัันผุุ แบ่่งเป็็น ค่่าฟัันผุุที่่�ลดลง (regression) คงที่่� (stable)
และเพิ่่ม� ขึ้้น� (progression) ในช่่วงที่่ทำ� �ำ การศึึกษา โดยที่่�ไม่่นำ�จำ
ำ �ำ นวน
ด้้านที่่�ได้้รัับการผนึึกหลุุมและร่่องฟััน อุุดฟััน และถอนฟัันมาร่่วม
ในการคำำ�นวนการเปลี่่�ยนระดัับรอยฟัันผุุ
ข้้อมููลทั้้ง� หมดคำำ�นวณด้้วยโปรแกรม IBM SPSS software
version 19.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) การวิิเคราะห์์สถิิติิเชิิง

Soontornpakornkij and et al., 2020 201

พรรณาใช้้อธิิบายข้้อมููลพื้้�นฐานของอาสาสมััครทั้้�ง 2 กลุ่่�ม โดยใช้้
ค่่าเฉลี่่�ย ร้้อยละ ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และวิิเคราะห์์สถิิติิเชิิง
อนุุมานเพื่่�อเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�ม ด้้วยสถิิติิ
ไคสแควร์์ (Chi square) ในกรณีีตััวแปรกลุ่่�ม (เพศของอาสาสมััคร 
การศึึกษาและรายได้้ของผู้้�ปกครอง พฤติิกรรมการดื่่�มนมหรืือ
รัับประทานอาหารของอาสาสมััคร  การดููแลสุุขภาพช่่องปากของ
อาสาสมััคร) และสถิิติิแมนน์์-วิิทนีีย์ ยูู 
์ (Mann-Whitney U test)
ใช้้ในกรณีีตััวแปรต่่อเนื่่�อง (อายุุ ดััชนีีคราบจุุลิินทรีีย์์ ข้้อมููลฟัันผุุ
ที่่�ระยะเวลาเริ่่�มต้้น 6 เดืือน และจำำ�นวนด้้านของฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น)
เปรีียบเทีียบข้้อมููลฟันั ผุุก่อ่ นและหลัังทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชที่่
ิ ร� ะยะเวลา
6 เดืือน ด้้วยสถิิติวิิ ลิ คอกซัันซายด์์แรงค์์ (Wilcoxon Signed - Rank
Test) และการเปลี่่�ยนระดัับรอยฟัันผุุระหว่่างสองกลุ่่�มด้้วยสถิิติิ
เจนเนอร์์ไรซ์์ เอสทิิเมทติิง อิิเควชัันส์์ (Generalized Estimating
Equations) โดยประเมิินการลดลง หรืือการคงที่่�ของรอยฟัันผุุ
เปรีียบเทีียบกัับการเพิ่่ม� ขึ้้น� ของรอยฟัันผุุ โดยมีีสมมติิฐานว่่ารอยโรค
ฟัันผุุเป็็นอิิสระต่่อกััน การคำำ�นวนคิิดจากจำำ�นวนด้้านฟัันผุุชั้้�น
เคลืือบฟัันตามระบบ ICDAS รหััส 2 และ 3 เท่่านั้้�น ส่่วนจำำ�นวน
ด้้านฟัันที่่�ได้้รัับการรัักษา (ฟัันที่่�มีีสารผนึึกหลุุมและร่่องฟััน ฟัันที่่�

ได้้รับั การบููรณะ และฟัันที่่ถูู� กถอน) จะถููกคััดออก การทดสอบสมมติิฐาน
ทั้้�งหมดเป็็นแบบสองทาง (two-tail) มีีระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ร้้อยละ 0.05

ผลการศึกษา
การศึึกษานี้้� มีีอาสาสมััครที่่�เข้้าเกณฑ์์จำำ�นวน 240 คน
อาสาสมััครทั้้�งหมดแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มทดลอง และกลุ่่�มควบคุุม
ติิดตามผลการศึึกษาที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน พบว่่า อาสาสมััครอยู่่ค� รบ
ตามจำำ�นวนที่่�เริ่่�มต้้นศึึกษา ดัังรายละเอีียดในรููปที่่� 1
อาสาสมััครทั้้�งหมดมีีอายุุเฉลี่่ย 
� 33.1 ± 7.5 เดืือนที่่�ระยะ
เริ่่ม� ต้้น ประกอบด้้วยเพศชาย 127 คน (ร้้อยละ 52.9) และเพศหญิิง
113 คน (ร้้อยละ 47.1) โดยอายุุและเพศของอาสาสมััครทั้้�งสองกลุ่่�ม
แตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ เมื่่อพิ
� จิ ารณาข้้อมููลพื้้น� ฐาน
ของอาสาสมััครในเรื่่อ� งพฤติิกรรมการดื่่�มนมและรัับประทานอาหาร
การดููแลสุุขภาพช่่องปาก รวมทั้้ง� สภาวะฟัันผุุและดััชนีคี ราบจุุลินิ ทรีีย์์
ของอาสาสมััครทั้้�งสองกลุ่่�ม พบว่่าแตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p>0.05) ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ลัักษณะลัักษณะอาสาสมััครตามกลุ่่�ม
Table 1 Participant characteristics according to groups
Characteristics
Age in months (Mean ± standard deviation)
Gender, n (%)
        - Boy
        - Girl
Parent’s education, n (%)
        - Below bachelor degree
        - Bachelor degree
        - Above bachelor degree
Family income per months, n (%)
        - 5,000-20,000
        - 20,001-35,000
        - 35,001-50,000
        - More than 50,000
Use of bottled milk, n (%)
        - No
        - Yes
Drink milk or snack before bedtime, n (%)
        - No
        - Drink and clean teeth before sleeping
        - Drink and do not clean teeth before sleeping

202 J DENT ASSOC THAI Vol.70 No.3 July - September 2020

FV-XCaP
(n=120)

FV
(n=120)

p-value

33.3 ± 7.2

32.8 ± 7.7

0.57

64 (53.3%)
56 (46.7%)

63 (52.5%)
57 (47.5%)

0.90

52 (43.3%)
47 (39.2%)
21 (17.5%)

53 (44.2%)
49 (40.8%)
18 (15.0%)

0.87

53 (44.2%)
28 (23.3%)
21 (17.5%)
18 (15.0%)

51 (42.5%)
36 (30.0%)
16 (13.3%)
17 (14.2%)

0.63

38 (31.7%)
82 (68.3%)

43 (35.8%)
77 (64.2%)

0.59

17 (14.2%)
49 (40.8%)
54 (45.0%)

21 (17.5%)
46 (38.3%)
53 (44.2%)

0.77

ตารางที่่� 1 ลัักษณะลัักษณะอาสาสมััครตามกลุ่่�ม (ต่่อ)
Table 1 Participant characteristics according to groups (cont.)
FV-XCaP
(n=120)

Characteristics

FV
(n=120)

Person who brush the child’s teeth, n (%)
        - Child
18 (15.0%)
        - Caregiver
32 (26.7%)
        - Both
70 (58.3%)
Frequency of toothbrushing, n (%)
        - 1 time/day
27 (22.5%)
        - 2 times/day
84 (70.0%)
        - 3 times/day
9 (7.5%)
Plaque index (Mean ± standard deviation)
1.2 ± 0.8
FV-XCaP = Fluoride varnish with xylitol-coated calcium and phosphate; FV = Fluoride varnish

เมื่่อท
� าฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สองชนิิดทุกุ 3 เดืือน และติิดตาม
ผลการรัักษา 6 เดืือน และทำำ�การเปรีียบเทีียบข้้อมููลฟัันผุุระหว่่าง
2 กลุ่่�ม คืือ ฟันั ผุุคิิดเป็็นซี่่�ต่่อคน (decayed tooth, dt) ตามระบบ
ICDAS รหััส 2 และ 3 (d2-3t) และรหััส 2 ถึึง 6 (d2-6t) ฟัันผุุ ถอน อุุด
คิิดเป็็นซี่่�ต่่อคน โดยคิิดฟัันผุุรหััส 2 ถึึง 6 (decayed, missing,
filled tooth, d2-6mft) ฟัันผุุคิดิ เป็็นด้้านต่่อคน รหััส 2 และ 3 (d2-3s)

p-value

13 (10.8%)
38 (31.7%)
69 (57.5%)

0.52

37 (30.8%)
75 (62.5%)
8 (6.7%)
1.3 ± 0.7

0.35
0.22

รหััส 4 ถึึง 6 (d4-6s) รหััส 5 และ 6 (d5-6s) รหััส 2 ถึึง 6 (d2-6s) และ
ฟัันผุุ ถอน อุุดคิดิ เป็็นด้้านต่่อคนโดยคิิดฟันั ผุุรหัสั 2 ถึึง 6 (decayed,
missing, filled surface, d2-6mfs) ด้้วยการทดสอบสถิิติแิ มนน์์-วิิทนีย์ี ยูู์
พบว่่า ข้้อมููลฟัันผุุทั้้�งสองกลุ่่�มมีีความแตกต่่างอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p>0.05) ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบประสบการณ์์ของฟันั ผุุ (ค่่าเฉลี่่ย 
� ± ส่่วนเบี่่ยง
� เบนมาตรฐาน) ระหว่่างกลุ่่�มฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต
และกลุ่่�มฟลููออไรด์์วาร์์นิิชที่่�ระยะเรื่่�มต้้น และติิดตามผลที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
Table 2 Comparison of caries experience (mean ± standard deviation) between FV-XCaP and FV groups at baseline and 6-month
follow-up
Caries index

Baseline
FV-XCaP
(n=120)

FV
(n=120)

At 6 months
p-value

FV-XCaP
(n=120)

  d2-3t
7.0 ± 4.4
6.8 ± 3.9
0.93
6.4 ± 3.1
  d2-6t
9.3 ± 6.2
9.2 ± 5.5
0.92
9.1 ± 5.2
  d2-6mft
9.4 ± 6.2
9.3 ± 5.5
0.91
9.2 ± 5.2
  d2-3s
8.8 ± 5.9
8.5 ± 5.1
1.00
8.1 ± 4.2
  d4-6s
5.3 ± 9.0
4.8 ± 9.1
0.75
6.2 ± 10.5
  d5-6s
5.2 ± 8.9
4.7 ± 9.0
0.81
6.2 ± 10.5
  d2-6s
14.1 ± 12.5
13.3 ± 11.4
0.97
14.4 ± 12.8
  d2-6mfs
14.2 ± 12.6
13.6 ± 11.5
0.93
14.5 ± 12.9
FV-XCaP = Fluoride varnish with xylitol-coated calcium and phosphate; FV = Fluoride varnish
d2-6t = caries (ICDAS score 2-6) tooth
d2-3t = enamel caries (ICDAS score 2, 3) tooth
d2-6s = caries (ICDAS score 2-6) surface
d2-3s = enamel caries (ICDAS score 2, 3) surface
d4-6s = dentin caries (ICDAS score 4-6) surface d5-6s = caries (ICDAS score 5-6) surface

การเปรีียบเทีียบข้้อมููลฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากจุุดเริ่่�มต้้น
ที่่ร� ะยะเวลา 6 เดืือน ระหว่่าง 2 กลุ่่�ม ทดสอบด้้วยสถิิติแิ มนน์์-วิิทนีย์ี ยูู์
พบว่่า จำำ�นวนฟัันผุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และฟัันผุุ ถอน อุุดที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ของทั้้�งสอง

FV
(n=120)

p-value

6.2 ± 2.8
8.9 ± 4.6
9.1 ± 4.6
7.9 ± 3.9
5.8 ± 10.6
5.8 ± 10.6
13.7 ± 12.3
14.5 ± 13.0

0.74
0.99
0.79
0.64
0.59
0.60
0.90
0.67

กลุ่่�มแตกต่่างอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �คั
ำ ญั ทางสถิิติิ (p>0.05) ไม่่ว่า่ จะนัับต่่อด้า้ น
หรืือต่อซี่่
่  ดั
� งั ตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 ฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น (ค่่าเฉลี่่ย 
� ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน) ระหว่่างระยะเรื่่�มต้้น จนถึึงติิดตามผล 6 เดืือนตามกลุ่่�ม 
Table 3 Caries increment (mean ± standard deviation) between baseline and 6-month follow-up according to groups
Mean ± standard deviation

Caries increment

FV-XCaP
(n=120)

FV
(n=120)

p-value

  d2-3t
-0.6 ± 3.3
-0.6 ± 3.1
  d2-6t
-0.2 ± 3.3
-0.3 ± 3.1
  d2-6mft
-0.2 ± 3.3
-0.2 ± 3.1
  d2-3s
-0.7 ± 3.9
-0.6 ± 3.6
  d2-6s
0.3 ± 4.5
0.4 ± 4.7
  d2-6mfs
0.3 ± 4.5
0.9 ± 4.6
FV-XCaP = Fluoride varnish with xylitol-coated calcium and phosphate; FV = Fluoride varnish
d2-6t = caries (ICDAS score 2-6) tooth
d2-3t = enamel caries (ICDAS score 2, 3) tooth
d2-6s = caries (ICDAS score 2-6) surface
d2-3s = enamel caries (ICDAS score 2, 3) surface

การเปรีียบเทีียบจำำ�นวนด้้านของฟัันผุุ โดยแบ่่งเป็็น d2-3s,
d4-6s และ d5-6s เมื่่อ� เปรีียบเทีียบระหว่่างสองกลุ่่�มด้้วยการทดสอบ
สถิิติแิ มนน์์-วิิทนีย์ี  ยูู 
์ พบว่่ามีีความแตกต่่างอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทาง
สถิิติิ (p>0.05) และเมื่่�อเปรีียบเทีียบข้้อมููลฟัันผุุก่่อนและหลัังทา

0.96
0.84
0.87
0.97
0.81
0.36

ฟลููออไรด์์วาร์์นิิชที่่�ระยะ 6 เดืือน ด้้วยสถิิติิวิิลคอกซัันซายด์์แรงค์์
พบว่่า ค่่า d2-3s แตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p>0.05)
แต่่ค่า่ d4-6s และ d5-6s ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือนมีีค่า่ เพิ่่�มขึ้้น� จากเริ่่ม� ต้้น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.01) ดัังตารางที่่� 4

ตารางที่่� 4 จำำ�นวนด้้านของฟัันผุุ (ค่่าเฉลี่่ย 
� ± ส่่วนเบี่่ยง
� เบนมาตรฐาน) ระหว่่างระยะเรมต้้น จนถึึงติิดตามผล 6 เดืือนตามกลุ่่�ม 
Table 4 Number of caries surfaces (mean ± standard deviation) at baseline and 6 months according to groups
d2-3s
Time

FV-XCaP
(n=120)

d4-6s
FV
(n=120)

FV-XCaP
(n=120)

d5-6s
FV-XCaP
(n=120)

FV
(n=120)

Baseline
8.8 ± 5.9
8.5 ± 5.1
5.3 ± 9.0
4.8 ± 9.1
5.2 ± 8.9
6 months
8.1 ± 4.2
7.9 ± 3.9
6.2 ± 10.5
5.8 ± 10.6
6.2 ± 10.5
p-value
0.09
0.07
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.001
FV-XCaP = Fluoride varnish with xylitol-coated calcium and phosphate; FV = Fluoride varnish
d2-3s = enamel caries (ICDAS score 2-3) surface
d4-6s = dentin caries (ICDAS score 4-6) surface
d5-6s = caries (ICDAS score 5-6) surface

4.7 ± 9.0
5.8 ± 10.6
p < 0.001

การเปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนระดัับรอยฟัันผุุระหว่่างสองกลุ่่�ม
หลัังจากการติิดตามผลที่่� 6 เดืือน พบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีโอกาส
การลดลง หรืือการคงที่่�ของระดัับฟัันผุุชั้้�นเคลืือบฟัันไม่่แตกต่่าง

FV
(n=120)

จากกลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ [Odds ratio = 1.31,
95% CI (0.80, 2.14)] ดัังแสดงในตารางที่่� 5

ตารางที่่� 5 การเปลี่่ย� นระดัับรอยฟัันผุุที่่�ระดัับผิิวฟัันจากระยะเรื่่�มต้้น จนถึึงติดต
ิ ามผล 6 เดืือนตามกลุ่่�ม 
Table 5 Transition of dental caries at tooth surface level from baseline to 6 months according to groups
Type of caries

Transition

FV-XCaP
(n=120)

FV
(n=120)

Enamel caries

Odds ratio*
(95% Confidence interval)

p-value

Stable
644 (60.7%)
604 (59.4%)
1.31
0.28
Regression
337 (31.8%)
314 (30.9%)
(0.80, 2.14)
Progression
80 (7.5%)
98 (9.6%)
FV-XCaP = Fluoride varnish with xylitol-coated calcium and phosphate; FV = Fluoride varnish
* The odds of caries lesion transition to the state of regression or stable in the FV-XCaP group compared to the FV group
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บทวิจารณ์
การศึึกษานี้้อ� าสาสมััครทั้้�งหมดอยู่่ใ� นเกณฑ์์ที่่มี� คี วามเสี่่ย� ง
ในการเกิิดฟัันผุุสููง เนื่่�องจากมีีค่่าเฉลี่่�ย ฟัันผุุ ถอน อุุด 9.3 ± 5.9
ต่่อซี่่� ซึ่่�งมีีค่่าค่่าเฉลี่่�ยที่่�สููงกว่่าการสำำ�รวจสภาวะช่่องปากของภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือครั้้�งล่่าสุุดในเด็็กอายุุ 5 ปีี ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยฟัันผุุ
ถอน อุุด 4.00 ต่่อซี่่�ต่่อคน1 และพบว่่าปริิมาณฟลููออไรด์์ในน้ำำ��เขต
พื้้�นที่่�ขอนแก่่นมีีค่่าเฉลี่่�ยน้้อยกว่่า 0.3 ส่่วนในล้้านส่่วน21 และ
ผู้้�วิิจััยพบว่่าอาสามััครทั้้�งหมดมีี อายุุเฉลี่่�ย  33.1 ± 7.5 เดืือน  
ยัังคงใช้้นมจากขวดถึึง ร้้อยละ 66.3 และพบว่่า อาสาสมััครดื่่�มนม
หรืือรัับประทานอาหารว่่างก่่อนนอนและไม่่ได้้ทำ�ำ ความสะอาดช่่องปาก
ร้้อยละ 44.6 ดัังนั้้น� อาสาสมััครจึึงมีีความเสี่่ย� งในการเกิิดโรคฟัันผุุสููง
ตามแนวทางการจััดการฟัันผุุของสมาคมทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็กแห่่ง
สหรััฐอเมริิกา (American Academy Of Pediatric Dentistry)3
และตามแนวทางทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย22 ได้้แนะนำำ�
ให้้ทาฟลููออไรด์์โดยผู้้�เชี่่ยวช
� าญในเด็็กที่่�มีคี วามเสี่่ย� งในการเกิิดฟันั ผุุ
3
สููงทุุก 3 เดืือน และการศึึกษาของ Zimmer และคณะพบว่่า
การทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชทุุก 3 เดืือนช่่วยลดฟัันผุุที่่�ไม่่เป็็นโพรง23
ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งได้้ออกแบบการศึึกษาโดยทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชอ
ิ าสาสมััคร
ทุุก 3 เดืือน
ในการศึึกษานี้้� ผู้้�วิิจััยเลืือกการตรวจฟััน โดยใช้้ระบบ
ICDAS II เนื่่อ� งจากเป็็นเกณฑ์์ละเอีียด สามารถแยกระดัับความรุุนแรง
ของรอยโรค ตรวจฟัันผุุที่่�ไม่่เป็็นโพรง แยกระดัับรอยผุุของฟัันผุุ
เริ่่ม� แรก เป็็นเกณฑ์์ที่่มี� ปร
ี ะสิิทธิภิ าพในการตรวจฟัันผุุ และที่่�ยอมรัับ
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ง่่ายต่่อการวิิเคราะห์์ผล และเป็็นวิิธีกี ารที่่�สามารถตรวจสอบ
ความเที่่ย� งของผู้้�วิจัิ ยั ได้้20 และเลืือกอุุปกรณ์์การตรวจในศููนย์์พัฒ
ั นา
เด็็กเล็็ก คืือ  กระจกส่่องฟััน และเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ปลายทู่่� 
โดยไม่่ใช้้กระบอกฉีีดรวม
การศึึกษาครั้้ง� นี้้ มี
� กี ารทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ บริิเวณผิิวเคลืือบฟััน
สองครั้้ง� (ที่่�ระยะเวลาเริ่่ม� ต้้น และที่่� 3 เดืือน) ภายใน 6 เดืือนพบว่่า
ให้้ผลแตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีนัี ยสำ
ั �คั
ำ ญั ทางสถิิติิ เมื่่อ� เวลาเปลี่่�ยนแปลงไป
(ตารางที่่� 4) ซึ่่�งผู้้�วิิจััยคาดว่่าความถี่่�ของการทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิช 
อาจจะเป็็นปััจจััยหนึ่่ง� ที่่มี� ผลต่
ี อ่ การลดฟัันผุุ โดยการศึึกษาของ Holve
พบว่่าการทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชที่่
ิ น้� อย
้ กว่่า 3 ครั้้ง� ไม่่สามารถลดฟัันผุุได้้
แต่่ทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชมากกว่่า 3 ครั้้�ง จะสามารถลดฟัันผุุได้้24
และการศึึกษาของ Seppa และ Tolonen พบว่่า การทาฟลููออไรด์์
วาร์์นิิชปีีละ 2 ครั้้�ง หรืือ 4 ครั้้�ง อาจจะไม่่ช่่วยป้อ้ งกัันการเกิิดฟัันผุุ
ในกลุ่่�มที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของฟัันผุุต่ำำ��25 ดัังนั้้�นควรมีีการติิดตาม
ผลที่่�ยาวนานขึ้้�น และมีีความถี่่�ทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชเพิ่่�มมากขึ้้�น
อาจจะทำำ�ให้้เห็็นความแตกต่่างของฟัันผุุอย่่างชััดเจน

ผลของการศึึกษาครั้้ง� นี้้พ� บความแตกต่่างของจำำ�นวนด้้าน
ของฟัันผุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับรอยฟัันผุุอย่่าง
ไม่่มีนัี ยสำ
ั �คั
ำ ญั ทางสถิิติริ ะหว่่างการทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอล
เคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต กัับฟลููออไรด์์วาร์์นิช 
ิ จากตารางที่่� 3 พบว่่า
หลัังจากทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชทั้้�งสองชนิิดที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน
รอยฟัันผุุชั้้�นเคลืือบฟััน (ICDAS ระดัับ 2-3) มีีค่่าลดลงจากระยะ
เริ่่�มต้้นแตกต่่างกัันอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ซึ่่�งกลุ่่�มควบคุุมมีี
โซเดีียมฟลููออไรด์์ ร้้อยละ 5 ส่่วนกลุ่่�มทดลองมีีปริิมาณโซเดีียม
ฟลููออไรด์์เท่่ากััน แต่่มีีส่่วนประกอบของแคลเซีียมฟอสเฟส
และไซลิิทอล  เพิ่่�มขึ้้�นมา โดยการศึึกษาทางคลิินิิกของ Ferreira
และคณะ เปรีียบเทีียบผลการรัักษาของฟลููออไรด์์วาร์์นิิช  และ
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชที่่
ิ มี� ส่ี ว่ นประกอบของแคลเซีียมฟลููออไรด์์ร้อยล
้ ะ6
บนรอยโรคขาวขุ่่�น โดยแคลเซีียมฟลููออไรด์์ในฟลููออไรด์์วาร์์นิิช
ที่่มี� ส่ี ว่ นประกอบของแคลเซีียมฟลููออไรด์์มีปริ
ี มิ าณฟลููออไรด์์ในปาก
นานขึ้้น�  ทำำ�ให้้มีกี ารจัับแคลเซีียมเพิ่่ม� ขึ้้น�  มีีผลให้้หยุุดยั้้ง� ฟัันผุุได้้คล้้าย
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ โดยทั่่�วไป26 โดยมีีการพิิสููจน์์แล้้วว่า่ การทาฟลููออไรด์์
วาร์์นิิชช่่วยในการดููดซึึมฟลููออไรด์์และลดการสููญเสีียแร่่ธาตุุของ
เคลืือบฟััน เมื่่�อที่่�ภาวะกรดด่่าง (pH) ลดลง4,27 การเพิ่่�มแคลเซีียม
ฟอสเฟต และไซลิิทอลช่วย
่ ในการคืืนกลัับแร่่ธาตุุบริิเวณเคลืือบฟััน16,28
ส่่วนผลการศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารของ Rirattanapong และคณะ
พบว่่าฟลููออไรด์์วาร์์นิิชและฟลููออไรด์์วาร์์นิิชที่่มี� ีส่่วนประกอบของ
แคลเซีียมฟอสเฟตมีีความสามารถในการหยุุดยั้้�งรอยโรคเริ่่�มต้้น
บริิเวณเคลืือบฟัันในฟัันน้ำำ�� นมได้้เหมืือนกััน13 โดยสารประกอบแคลเซีียม
ฟอสเฟตบางชนิิด มีีคุุณสมบััติิละลายน้ำำ��ไม่่ดีี มีีขนาดอนุุภาคใหญ่่
และมีีจำำ�นวนแคลเซีียมฟอสเฟตต่ำำ�� การปลดปล่่อยแคลเซีียมและ
ฟอสเฟตไอออนไม่่ดีี ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเพิ่่�มระดัับแคลเซีียมและ
ฟอสเฟตในน้ำำ�ล
� ายได้้29 แต่่การศึึกษาทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ของ Mold
Said และคณะ30 เปรีียบเทีียบผลของฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ และฟลููออไรด์์
วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต พบว่่า ฟลููออไรด์์
วาร์์นิชิ สามารถคืืนกลัับแร่่ธาตุุบริิเวณผิิวเคลืือบฟัันได้้ดีกี ว่่าฟลููออไรด์์
วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต เนื่่อ� งจากไซลิิทอล
ร่่วมกัับฟลููออไรด์์วาร์์นิิช มีีผลในการคืืนกลัับแร่่ธาตุุบริิวณผิิวฟััน
(surface) แต่่ไม่่มีีผลในการคืืนกลัับแร่่ธาตุุบริิเวณใต้้พื้้�นผิิวฟััน
(subsurface) โดยฟลููออไรด์์อาจจะขััดขวางไซลิิทอลในการคืืน
กลัับแร่่ธาตุุบริิเวณผิิวเคลืือบฟััน16 มีีบางการศึึกษาทางห้้องปฏิิบััติิ
การทางเกี่่ยวกั
� บั ปริิมาณฟลููออไรด์์ไอออน แคลเซีียมไอออน ฟอสเฟต
ไอออน ในฟลููออไรด์์วาร์์นิช 
ิ และฟลููออไรด์์วาร์์นิชที่่
ิ มี� ส่ี ว่ นประกอบ
แคลเซีียมฟอสเฟต พบว่่าปริิมาณฟลููออไรด์์ไอออนในฟลููออไรด์์
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วาร์์นิิชทั้้�งสองชนิิดมีีปริิมาณใกล้้เคีียงกััน31 แต่่มีีบางศึึกษาให้้ผล
ขััดแย้้งว่่า ฟลููออไรด์์วาร์์นิิชที่่�มีีส่่วนประกอบของแคลเซีียมและ
ฟอสเฟตปล่่อยฟลููออไรด์์ไอออน แคลเซีียมไอออน และฟอสเฟต
ไอออนมากกว่่าฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ 9,10 การทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สอง
ชนิิดช่่วยเพิ่่�มการคืืนกลัับแร่่ธาตุุ ของฟลููออไรด์์ไอออน แคลเซีียม
ไอออน ฟอสเฟตไอออนบริิเวณผิิวเคลืือบฟััน โดยไอออนที่่�มีปริ
ี มิ าณ
มากเหล่่านี้้�จะเป็็นแหล่่งสะสมแร่่ธาตุุบนผิิวฟันั เพื่่�อสร้้างโครงสร้้าง
ผลึึกบริิเวณเคลืือบฟััน30 การศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารสามารถควบคุุม
ปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการศึึกษาได้้ง่่ายกว่่าการศึึกษาทางคลิินิิก
เนื่่�องจากการศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาทางคลิินิกิ ระยะสั้้น� ซึ่่ง� มีีหลาย
ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเกิิดโรคฟัันผุุ เช่่น การแปรงฟััน การบริิโภค
อาหารที่่�เหมาะสม เป็็นต้้น ปััจจััยเหล่่านี้้ไ� ม่่สามารถควบคุุมได้้ทั้้ง� หมด
ทางคลิินิกิ  ที่่�จะส่่งผลต่่อการคงอยู่่แ� ละปริิมาณของฟลููออไรด์์ไอออน
แคลเซีียมไอออน และฟอสเฟตไอออน อาจจะมีีผลต่่อการคืืนกลัับ
แร่่ธาตุุ ทำ�ำ ให้้ลดฟันั ผุุไม่่แตกต่่างจากฟลููออไรด์์ไอออนเพีียงอย่่างเดีียว
การศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าเมื่่�อทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชร่่วมกัับ
ไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต และฟลููออไรด์์วาร์์นิิชในเด็็ก
ปฐมวััย  ภายหลัังการติิดตามผลที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน ทำำ�ให้้ฟัันผุุ
ตามระบบ ICDAS รหััส 2 และ3 (ชั้้น� เคลืือบฟััน) ลดลง (ตารางที่่� 3)
ซึ่่ง� กลไกโดยทั่่�วไปของฟลููออไรด์์วาร์์นิช คื
ิ อ 
ื เมื่่อท
� าฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ
ลงไปบนผิิวฟันั  วาร์์นิชิ จะทำำ�ให้้ฟลููออไรด์์ไอออนใกล้้กับั ผิิวฟันั เป็็น
เวลานาน6 ฟลููออไรด์์ถููกสะสมและปล่่อยออกมา โดยเกิิดเป็็นแคลเซีียม
ฟลููออไรด์์  เมื่่อ� ภาวะความเป็็นกรดในช่่องปาก ฟลููออไรด์์จะถููกปล่่อย
ออกมา32 ส่่วนในฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียม
ฟอสเฟต ยัังมีีแคลเซีียม ฟอสเฟต และไซลิิทอล  เพิ่่�มขึ้้�นมาจาก
ฟลููออไรด์์วาร์์นิิช  โดยผลของแคลเซีียมไอออน ฟอสเฟตไอออน
ทำำ�ให้้ระดัับฟลููออไรด์์ไอออนสะสมเป็็นก้้อนแคลเซีียมฟลููออไรด์์
บนผิิวฟันั ช่่วยในการยัับยั้้ง� การละลายแร่่ธาตุุ28,32 นอกจากนี้้ไ� ซลิิทอล
ช่่วยในการคืืนกลัับแร่่ธาตุุเคลืือบฟัันในชั้้น� ส่่วนกลางและชั้้น� ส่่วนลึึก
(middle and deeper layers) โดยไซลิิทอลเป็็นตััวนำ�ำ พาแคลเซีียม
ไอออนไปยัังเคลืือบฟัันที่่�มีีการละลายแร่่ธาตุุ15,33 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของ Autio-Gold และ Courts ที่่�ทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ ใน
เด็็กปฐมวััย เป็็นระยะเวลา 9 เดืือน พบว่่า ฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ สามารถ
หยุุดยั้้�งรอยโรคฟัันผุุบริิเวณผิิวเคลืือบฟัันได้้ร้้อยละ 81.2 โดย
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชอ
ิ าจจะหยุุดยั้้ง� รอยโรคฟัันผุุที่่เ� คลืือบฟัันน้ำำ�� นมได้้34
และมีีการศึึกษาระยะยาวของ Zimmer และคณะ ที่่�ทาฟลููออไรด์์
วาร์์นิิชในเด็็กเป็็นระยะเวลา 2 ปีี พบว่่าฟลููออไรด์์วาร์์นิิชสามารถ
ป้้องกัันฟัันผุุไม่่เป็็นโพรง หรืือฟันั ผุุเริ่่ม� แรก (incipient caries)ได้้23
และจากตารางที่่� 4  พบว่่า ฟัันผุุตามระบบ ICDAS รหััส 4 ถึึง 6
(ชั้้�นเนื้้�อฟััน) และ ฟัันผุุตามระบบ ICDAS รหััส 5 และ 6 (ฟัันผุุ
เป็็นโพรง) ติิดตามผลที่่�ระยะเวลา 6 เดืือนสููงกว่่าระยะเริ่่ม� ต้้นอย่่าง
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในกลุ่่�มที่่�ได้้รัับฟลููออไรด์์วาร์์นิิชทั้้�งสองชนิิด 

ฟัันผุุตามระบบ ICDAS รหััส 4 ถึึง 6 และ ฟัันผุุตามระบบ ICDAS
รหััส 5 และ 6 มีีความรุุนแรงของฟัันผุุบริิเวณชั้้�นเนื้้�อฟันั แล้้ว ดังั นั้้�น
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ ไม่่สามารถลดการเกิิดฟันั ผุุบริิเวณชั้้�นเนื้้�อฟันั ได้้37
ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�มีค่ี า่ ดััชนีฟัี นั ผุุ ถอน อุุดต่อด้
่ า้ นเพิ่่�มขึ้้น�
โดยค่่าส่่วนใหญ่่เป็็นค่่ามาจากฟัันผุุ ในการลดค่่าฟัันผุุสามารถทำำ�ได้้
หลายวิิธีี ได้้แก่่ การบููรณะฟัันผุุที่่เ� ป็็นโพรงหรืือที่่มี� รอย
ี โรคขนาดใหญ่่
ด้้วยวััสดุุอุด 
ุ การใช้้ซิลิ เวอร์์ไดอะมีีนฟลููออไรด์์ทาบนรอยโรคที่่เ� ป็็นโพรง
การติิดตามดููการเปลี่่�ยนแปลงของรอยโรคฟัันผุุในรอยโรคขาวขุ่่�น
เป็็นประจำำ�  โดยการให้้ทัันตสุุขศึึกษาแก่่ผู้้�ปกครอง การแปรงฟััน
ด้้วยยาสีีฟัันที่่�มีส่ี ่วนประกอบของฟลููออไรด์์วัันละสองครั้้�ง การให้้
ฟลููออไรด์์เสริิมและการให้้ฟลููออไรด์์เฉพาะที่่�โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญทุุก
3-6 เดืือน3,8
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ารายงานการแพ้้สาร
โคโลโฟเนีียมที่่�อยู่ใ�่ นฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ 35 ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งได้้ทำ�ำ การคััดกรอง
โดยใช้้แบบสอบถามเรื่่อ� งแพ้้สารสกััดจากต้้นสนหรืือสารโคโลโฟเนีียม
ที่่�อยู่่�ในพลาสเตอร์์ยา เพื่่�อคััดกรองออก (exclusion criteria) ใน
อาสาสมััครที่่�มีีอาการแพ้้ โดยพบว่่ามีีอาสาสมััครแพ้้สารสกััดจาก
ต้้นสนหรืือสารโคโลโฟเนีียมที่่�อยู่่�ในพลาสเตอร์์ยาทั้้�งหมด  4 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 1.3 ดัังนั้้�นในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ไม่่พบผลข้้างเคีียงของ
การทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สองชนิิด แต่่ในการศึึกษาของ Weintraub
และคณะหลัังจากทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชมี
ิ ผลข้
ี า้ งเคีียง คืือ การเกิิดแผล
ที่่�ข้้างแก้้มของอาสาสมััครหลัังจากทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิช36 ดัังนั้้�น
ก่่อนทัันตแพทย์์ที่่ใ� ช้้ฟลููออไรด์์วาร์์นิชท
ิ าให้้กับั ผู้้�ป่่วยควรซัักประวััติิ
เรื่่�องอาการแพ้้สารสกััดจากต้้นสนหรืือสารโคโลโฟเนีียมที่่�อยู่่�ใน
พลาสเตอร์์ยาก่่อนที่่�จะใช้้ฟลููออไรด์์วาร์์นิิชเพื่่�อป้้องกัันอาการแพ้้
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ
ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ  กลุ่่�มอาสาสมััครเป็็น
เด็็กปฐมวััย และทำำ�การตรวจช่่องปากที่่�ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก ทำำ�ให้้ไม่่
สามารถใช้้กระบอกฉีีดรวมในการตรวจช่่องปากได้้ ดังั นั้้�นการตรวจ
ICDAS II  จึึงไม่่มีรหั
ี สั 1 ทำำ�ให้้การตรวจมีีความไวน้้อยลง เมื่่อ� เทีียบ
กัับการตรวจที่่�มีรหั
ี สั 1 และเนื่่�องจากไม่่เคยมีีการศึึกษาทางคลิินิกิ
เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลของฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สองชนิิดมาก่่อน ผู้้�วิิจัยั
จึึงได้้กำ�ำ หนดจำำ�นวนอาสาสมััครแต่่ละกลุ่่�มมีีจำ�ำ นวน 120 คน เพื่่�อดูู
ผลของฟลููออไรด์์วาร์์นิิชทั้้ง� สองชนิิด โดยผลของการศึึกษานี้้�ไม่่พบ
ความแตกต่่างระหว่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม ถ้้ามีีการศึึกษาต่่อไปในอนาคต
ควรจะเพิ่่ม� จำำ�นวนอาสาสมััครเพื่่อ� จะได้้เห็็นความแตกต่่างผลในการ
ป้้องกัันฟัันผุุระหว่่างการทาฟลููออไรด์์วาร์์นิิชทั้้�งสองชนิิด 
การศึึกษาทางคลิินิกิ ที่่มี� กี ารแบ่่งกลุ่่�มแบบสุ่่�ม ทำำ�ให้้ช่วยลด
่
ปััจจััยกวน (confounding factor) ที่่�อาจส่่งผลต่่อการเกิิดฟันั ผุุได้้
และลดอคติิจากการเลืือกอาสาสมััคร (selection bias) ที่่อ� าจส่่งผล
ต่่อการศึึกษา และการศึึกษาส่่วนใหญ่่ในทางคลิินิกิ จะมีีกลุ่่�มควบคุุม
ที่่�เป็็นยาหลอกหรืือกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รับั การรัักษาใด ๆ24,34,36,37  ซึ่่ง� มีีข้อ้ ดีี
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คืือ สามารถดููผลการรัักษาของยาที่่�ใช้้ในการรัักษาได้้ โดยคำำ�นวน
เป็็นร้้อยละของค่่าป้้องกัันได้้ (prevented fractions)38 แต่่มีีบาง
การศึึกษาที่่�ไม่่มีกี ลุ่่�มควบคุุม25,26 เพราะเป็็นเหตุุผลทางจริิยธรรม25
ดัังนั้้�นในอนาคตควรศึึกษาเป็็นระยะเวลายาวนานขึ้้น� เพื่่�อดููผลการ
เปลี่่�ยนแปลงของฟัันผุุได้้ชัดั เจนยิ่่ง� ขึ้้น� นอกจากนี้้ค� วรศึึกษาเกี่่ยวกั
� บั
อััตราส่่วนของราคาและประโยชน์์ของการใช้้ฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สอง
ชนิิดในการป้้องกัันฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย เพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจว่่า
ฟลููออไรด์์วาร์์นิชชนิ
ิ ดิ ใดมีีความคุ้้�มทุุนในการป้้องกัันฟัันผุุมากกว่่ากััน

บทสรุป
การศึึกษานี้้�เป็็นการเปรีียบเทีียบจำำ�นวนด้้านของฟัันผุุที่่�
เพิ่่ม� ขึ้้น� และการเปลี่่�ยนระดัับรอยฟัันผุุของฟลููออไรด์์วาร์์นิชร่
ิ ว่ มกัับ
ไซลิิทอลเคลืือบแคลเซีียมฟอสเฟต กัับฟลููออไรด์์วาร์์นิชิ ในการป้้องกััน
ฟัันผุุในเด็็กปฐมวััย ที่่�ระยะเวลา 6 เดืือน การศึึกษานี้้�ไม่่พบความ
แตกต่่างของการทาฟลููออไรด์์วาร์์นิชทั้้
ิ ง� สองชนิิด ทุกุ 3 เดืือน และ
ควรมีีการติิดตามผลในระยะยาวต่่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึึกษานี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากกองทุุนวิิจััย  คณะ
ทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และทุุนบััณฑิิตศึึกษา
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ได้้รับั การสนัับสนุุนฟลููออไรด์์วาร์์นิชนิ
ิ ชิ บาง
ส่่วนจากบริิษัท 
ั เอส.ดีี. ทัันตเวช (1988) จำำ�กัด 
ั และบริิษัท 
ั คอลเกตปาล์์มโอลีีฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ผู้้�วิิจััยขอขอบพระคุุณคุุณครูู 
ผู้้�ปกครอง และอาสาสมััครที่่�ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กเทศบาลเมืืองศิิลา
ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กวััดป่า่ ชััยวััน ศููนย์์สาธิิตการพััฒนาเด็็ก สถานเลี้้ย� ง
เด็็กกลางวััน คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น และศููนย์์
สาธิิตการพััฒนาเด็็ก คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
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กัับทั้้�งสองบริิษััท
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Abstract

This study aimed to evaluate the association between maxillary incisor tooth dimensions and gingival
phenotype in Thai young adults. Two calibrated examiners examined 400 maxillary incisors from 100 subjects. The
gingival phenotype was assessed by transparency probing and visual assessment. Clinical parameters, tooth shape,
crown width, crown length, and papilla height were measured. Tooth dimensions were analyzed between tooth
shapes. Comparison of tooth dimensions between gingival phenotypes was performed by statistical analysis. The
results showed that ovoid, square, and triangular teeth presented with similar tooth proportion (p>0.05). However,
a significantly higher papilla height was found in triangular teeth compared with ovoid and square teeth (mean =
4.26±0.65 vs 3.69±0.74 and 3.63±0.78 mm, respectively, p<0.05). The crown length was significantly shorter and
tooth proportion was significantly higher in teeth with flat gingival contour than teeth with scalloped gingival contour.
Tooth proportion was significantly associated with thin gingival phenotype and scalloped contour gingiva. In summary,
there was no difference in tooth dimensions between the tooth shapes evaluated. Lower tooth proportion was
found in thin gingival phenotype, thick scalloped- and thin scalloped gingival contour. For clinical assessment, tooth
proportion and tooth shape are influenced by papilla height and the gingival contour.
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Introduction

Gingival phenotype is the term used for describing
gingival architecture.1,2 The gingival phenotype is determined
by soft tissue, bone morphology, and tooth shape.3  Several
other terms have been proposed to reflect these characteristics, such as periodontal phenotype4,5, periodontal
morphotype6, and periodontal biotype.1 The gingival
phenotype/biotype can be categorized into thick and thin
phenotype depending on soft tissue thickness.7,8 In addition,
the gingival contour is defined as the shape of the gingival
margin as flat or scalloped.9,10
Identifying the gingival phenotype and tooth
dimension is often needed for esthetic risk assessment,
especially for the maxillary anterior teeth. Different gingival
morphologies respond differently to the same treatment.
A thick gingival phenotype was found to develop pocket
formation in reaction to trauma or inflammation, while
a thin gingival phenotype was more prone to react with
gingival recession.7,11 Moreover, thick gingiva heals more
predictably after surgery with minimal alveolar ridge
resorption.12 Therefore, the gingival phenotype has a
critical effect on restorative treatment outcomes.
Tooth proportion was shown to highly influence
dental restoration appearance, especially in the esthetic

zone. It has been proposed that the tooth proportion or
crown width/crown length (CW/CL) ratio for the maxillary
central incisors should be between 75 % - 80 % and within
10 - 11 mm in length. A lower CW/CL results in a narrower
tooth, while a higher CW/CL results in a short and square
tooth. Thus, to make an esthetically-appealing tooth,
clinicians should consider to set a minimum width of
7.5 mm for central incisors.13 A previous study found
that long-narrow teeth exhibited a CW/CL = 0.56+0.04
while that of short-wide teeth was 0.88+0.06.11
The gingival phenotype has been demonstrated
to correlate with gingival morphology and tooth shape.
Thick gingiva was correlated with a square (short-wide)
tooth and thin gingiva was found with tapered (long-narrow)
teeth.11 Additionally, a scalloped gingival contour was
found with slender teeth.9 A previous study found that
a thick gingival phenotype was correlated with square an
triangular teeth, while a thin phenotype was associated
with triangular teeth.9 However, the relationship between
gingival phenotype and tooth dimensions remains unresolved. The aim of this study was to determine the
relationship between gingival phenotype, tooth shape,
and tooth dimensions in maxillary incisors.

Table 1 The relationship between tooth shape and clinical parameters (Mean (SD)) in the 100 subjects
Clinical Parameters (mm)
  CL
  CW
  CW/CL
  PH
a, b
Indicates significant association (p<0.05)

Materials and methods

Tooth Shape
Ovoid

Square

Triangular

9.72 (0.02)
7.40 (0.34)
0.77 (0.03)
3.70 (0.74)a

10.30 (0.41)
7.91 (0.23)
0.77 (0.02)
3.63 (0.78)a

10.19 (0.50)
7.66 (0.52)
0.75 (0.02)
4.26 (0.65)b

The study subjects comprised 105 dental students,
20–24-years old. Sample size calculation was performed.
The inclusion criteria were subjects having all 4 maxillary

anterior teeth, good oral hygiene, good periodontal health,
normal tooth alignment and normal occlusion. The exclusion
criteria  were a history of orthodontic treatment, periodontal
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pockets > 3 mm, or taking medications with any known
effect on the periodontal soft tissues. Oral hygiene
instructions, tooth prophylaxis, and polishing were
provided to all subjects.
The study protocol was approved by the Institutional Review Board at Chulalongkorn University
(Study ID: 3200502#45/2013) and was conducted in full
accordance with the World Medical Association Declaration
of Helsinki of 1975, as revised in 2013. All subjects provided
inform consent to participate in the present study.
The subjects’ clinical parameters were recorded
by two calibrated clinicians (K.K. and P.S.). A periodontal
probe (CPU 15 UNC, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA) was used
to measure probing depth (PD), gingival recession (RE)
and papilla height (PH) of the maxillary central incisors to
the nearest 0.5 mm, as described in the previous study.14
Pearson’s correlation coefficient of the inter- and intraexaminer reliability was 0.666–1.000 (p<0.01) and the
corresponding kappa statistic was 0.767–1.000 (p<0.01).

The gingival phenotype was assessed using 2
methods. Transparency probing was based on the transparency of the periodontal probe through the gingival
margin while probing the sulcus at the mid-facial aspect of
the 4 incisors. If the outline of the underlying periodontal
probe could be seen through the gingiva, it was categorized
as thin; if not, it was categorized as thick.8 Visual inspection
was used to categorize the gingival contour into 3 types9,14:
thin-scalloped, thick-scalloped, or thick-flat gingiva. Clinical
photographs of the upper anterior teeth were also taken.
Tooth shape and tooth dimensions were evaluated.
The tooth dimensions consist of crown width (CW), crown
length (CL), and tooth proportion which is defined as the
crown width/crown length ratio (CW/CL). The CW was
measured at the border between the middle and cervical
regions. The CL was measured from the incisal edge
of the crown to the free gingival margin or CEJ. The
measurement was performed on the 4 incisors to the
nearest 0.1 mm using a caliper (Fig. 1).

Figure 1 Measurement of crown width (CW) and crown length (CL)

Visual inspection was performed to determine
tooth shape (TS) based on 3 categories.15 Square shape
was defined as a tooth with parallel interproximal lines.
Triangular shape was defined as a tooth with interproximal
lines that flared from the gingival margin to the incisal edge.

Oval shape was defined as a tooth with interproximal lines
that curved towards each other incisally and cervically.
Statistical analysis
To classify our study subjects into subgroups for
data analysis, the representative data of each subject
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selected based on the most common tooth shape, gingival
phenotype, and gingival contour in their anterior teeth,
otherwise, those of their central incisor was used.
The prevalence of the gingival phenotype/contour,
tooth shape, CW, CL, CW/CL and PH was assessed using
descriptive analysis. The association between tooth
shape and other clinical parameters was analyzed using
the Chi-square test. The data were normally distributed,
thus comparison of the tooth dimensions between gingival
phenotype/contour was analyzed by independent t-Test
and ANOVA. A p-value < 0.05 was considered significant.
All analyses were performed with the SPSS software
(SPSS version 16, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Results

After considering the exclusion criteria, four hundred
maxillary incisors from 100 periodontally healthy subjects
(42 male and 58 female, mean age 22.2 + 0.84 years) were

evaluated. The prevalence of ovoid, square and triangular
teeth was 33 %, 38 %, and 29 %, respectively. Thick
gingival phenotype presented in 66 % of the subjects.
42 % of the subjects presented with thin-scalloped
gingiva, 35 % with thick-scalloped gingiva and 23 % with
thick-flat gingiva.
Upon dividing the incisors into three groups,
there was no significant difference in CL, CW, or CW/CL
between tooth shapes. We found that the ovoid and
square type made up with the similar tooth proportion
(0.77 mm), but triangular type had lower tooth proportion
(0.75 mm). However, a significant association between
tooth shape and PH was identified. Triangular teeth
presented with a significantly higher PH (mean PH = 4.26±
0.65 mm) compared with ovoid (mean PH = 3.69±
0.74 mm) and square (mean PH = 3.63±0.78 mm) teeth
(p<0.05, Table 1).

Table 2 Comparison of tooth dimensions between gingival parameters (mean (SD), n=400)
Gingival parameters
Gingival phenotype

Tooth dimensions
Thick
Thin

CW (mm)

CL (mm)

CW/CL

7.89 (0.33)
7.79 (0.42)

9.11 (0.82)
9.31 (0.75)

0.87 (0.08)
0.84 (0.07)*

8.70 (0.76)
9.39 (0.74)**
9.42 (0.70)***

0.92 (0.07)
0.84 (0.07)**
0.83 (0.06)***

Gingival contour

Thick flat
7.93 (0.33)
Thick scalloped
7.86 (0.39)
Thin scalloped
7.74 (0.42)
*Indicates a significant difference between thick & thin gingival phenotypes (p<0.05)
**Indicates a significant difference between thick flat & thick scalloped gingiva (p<0.05)
***Indicates a significant difference between thick flat & thin scalloped gingiva (p<0.05)

The tooth dimensions were compared between
different gingival parameters (Table 2). The results indicated that teeth with a thick phenotype tended to
demonstrate a significant higher CW/CL compared with
those with a thin phenotype (0.87±0.08 vs 0.84±0.07). In
teeth with a flat gingival contour, the CL was significantly
shorter and CW/CL was significantly higher compared
with the teeth with scalloped gingival contour (p<0.05).

Discussion

To achieve patient’s satisfaction, information about
the standard of tooth shape and gingival characteristics
should be considered for esthetic outcomes. Thus, an understanding of intraoral structures, such as natural teeth and
dentition, as well as gingiva and mucosa, is necessary. This
study analyzed the tooth dimension and gingival phenotype
in Thai young adults to determine useful standard criteria
for dental treatment.
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This study analyzed tooth dimension and gingival
phenotype in maxillary incisors. Gingival contour has
been shown to correlate with tooth shape. A relationship
between gingival phenotype and tooth shape was shown in
multiple studies, including our previous investigation.6,9,11,14,16,17
Thick gingiva was associated with a square (short-wide)
tooth shape and thin gingiva was found with a tapered
(long-narrow) tooth shape. In our study, tooth shape was
classified into 3 types and each type was significantly
associated with a different gingival contour. A thick-flat
gingival contour was associated with square teeth, thickscalloped gingiva was linked to ovoid teeth, and a thinscalloped contour was found mostly with triangular teeth.
Tooth proportion was determined by the CW/
1,9,18
CL ratio. Many studies classified anterior tooth shape
using the ratio of CW to CL or tooth proportion.19,20 Our
finding demonstrated that similar tooth proportion was
presented in ovoid and square type. This corresponded
to another study that reported that triangular tooth had
the lowest tooth proportion.9,20 It has been suggested that
this ratio of values could act as a stable reference and act
as a tool to justify proper tooth proportion.21 However,
some study reported that the width/length ratio of the
clinical crown showed little difference based on gender
and subject height.21
It has been demonstrated that slender teeth
commonly have a thin gingival phenotype.6 An average
CW/CL of 0.80 was found in subjects with a thin phenotype
compared with CW/CL of 0.87 for subjects with a thick
phenotype.10 The similar trend was demonstrated in this
study that lower CW/CL presented in teeth with thin
phenotype comparing to thick phenotype. The result
supported the previous study which found the relationship
between CW/CL and the probe visibility that determined
thick or thin gingival biotype.22 Regardless of the gingival
phenotype, tooth with scalloped gingiva presented with
a significant lower tooth proportion. This result is similar
to previous findings where thin and thick-scalloped
gingival contours were both related to a slender tooth
form (CW/CL=0.77 and 0.79; Cluster A1; thin-scalloped

and A2; thick-scalloped).9 Thus, gingival contour may
relate to tooth proportion rather than gingival phenotype
assessed by gingival thickness.
The determination of tooth shape can be subjective. The result of correlation analysis between tooth
dimension and gingival phenotype in this study signifies
that a smaller CW/CL ratio is correlated with a greater
PH. This is in agreement with the previous study which
indicated that tooth shape was correlated with the
extent of the keratinized mucosa, the gingival thickness
and the papilla height.17 Thus, teeth with scalloped gingival
phenotype can appear more slender regardless of gingival
thickness. In other words, triangular/ tapered teeth are
correlated with scallop contour gingiva, while square
teeth are correlated with flat contour gingiva.
Assessment of gingival biotype by visual assessment
is simple and non-invasive. However, there are several
limitations. It has been shown that simple visual inspection
is not effective for identifying gingival biotype.23,24 Regardless
of clinicians’ experience, the gingival biotype was correctly
identified by visual inspection in only half of the cases,
comparing to the cluster analysis.23,24 The thick-scalloped
biotype was accurately identified, while the thin-scallope
biotype was the most misclassified.24 This is crucial
because a patient with the thin-scalloped biotype is
considered high-esthetic risk. Additionally, the poor intraexaminer reliability of this method was demonstrated.23
Identifying gingival biotype as thick or thin using the
transparency probing method was shown to be more
accurate than visual assessment when comparing to the
direct measurement.25 Thus, the transparency probing
should be use to classify the thick/thin gingival biotype.
The method of gingival biotype assessment has been
discussed in our previous study.14    
The association between CW/CL and gender was
not evaluated in this analysis. However, our previous
study showed no significant association between tooth
shape and gender.14 In this study, there was similar CW/
CL between tooth shape. Therefore, it was implied that
the CW/CL was similar between male and female, which
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supported the other investigation.21 The subjects of this
study limited to young adults with healthy periodontium
and no history of orthodontic treatment. Tooth position
may affect the characteristics of gingival phenotype.
Additionally, gingival recession tends to occur over time
with aging or from periodontal diseases. Further longitudinal
studies should be performed to determine tooth dimensions
and other related gingival parameter according to age.
Because both gingival- and tooth-based factors
determine the esthetic appearance of a tooth, a proper
evaluation of the appearance of the tooth and gingiva
is important for treatment planning to achieve the best
esthetic outcomes.6  For esthetic assessment, tooth shape
and tooth dimension should be analyzed. Transparency
probing along with visual inspection method should be
used to evaluate characteristics of the gingival phenotype.
Within the limitation of this study, tooth proportion is
suggested to be 0.84 to achieve tooth appearance with
scalloped gingiva.

Conclusions

Ovoid and square type made up with the
similar tooth proportion, while triangular type tends to
have lower tooth proportion. Triangular/ tapered teeth
are correlated with scalloped gingival contour, while
square teeth are correlated with flat gingival contour.
Tooth proportion is associated with PH and the gingival
contour rather than the gingival thickness. Evaluation
of the tooth dimension and gingival phenotype will be
beneficial for esthetic risk assessment.
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Abstract
The aim of this study was to compare retention after mechanical fatigue test 5,400 cycles between two
implant attachment systems, the Locator® and the Locator R-Tx®. Ten samples of each system were investigated
for the retentive forces. The retentive forces before fatigue test and subsequently after 900, 1,800, 3,600, and 5,400
cycles simulated 3-year functional life were recorded. Instron universal testing machine was a measurement with a
crosshead speed of 5 cm per minute and 3 mm vertical range (0.14 Hz frequency). Descriptive statistics was represented
as means and standard deviations. The retentive forces of both systems across each cycle of the whole fatigue
test were compared by independent t-test (α = 0.05). Both systems resulted in decreased retentive forces in the
overall fatigue test. The retentive force of the Locator R-Tx® exhibited from baseline to 5,400 cycles with 19.24 ±
1.12 N to 10.70 ± 1.75 N accordingly, and the Locator® exhibited from 19.95 ± 0.78 N to 11.65 ± 0.94 N. Although,
the retentive forces of the Locator® in each cycle were higher than the Locator R-Tx® through the whole fatigue
test, both systems were not statistically significant different (P<0.05) in each cycle. In conclusion, retention of the
Locator R-Tx® and the Locator® was not significantly different both initial retention and final retention within 5,400
cycles fatigue test representing 3-year functional life. The Locator R-Tx® was an innovation to replace the Locator®,
and it had improved geometry and design. This study supported that the Locator R-Tx® could provide retention
similar to the Locator® which was a standard and popular implant attachment in the world’s market.
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Introduction

In the 20 century, dental implants became
an aided dental device in enhancement of denture
retention and stability. Implant-supported overdenture
allowed more effective chewing, less physical pain and less
psychological discomfort compared with conventional
complete dentures. An overwhelming number of studies
assessing patients’ quality of life showed that the implant
overdenture was more desirable than the complete
denture.1,2 These studies supported McGill Consensus
2002 which stated that conventional complete denture
should no longer be the first-line treatment of choice for
edentulous mandible, instead a two-implant mandibular
overdenture should be recommended.3
Retentive components played an important
role in implant-supported overdentures, and they were
referred to as an implant attachment. The attachment
was ordinarily classified into splinted and unsplinted
groups. The splinted group (high-profile attachment)
used a rigid connecting bar and a retentive clip when
interocclusal space for overdenture was enough, whereas
the unsplinted group used a solitary stud (patrix and matrix)
such as balls, caps, magnets. The splinted group was
indicated to correct implant divergences. The splinted
group has more retention and stability, while the unsplinted
group (low-profile attachment) was commonly advocated
for cases with limited restorative space. The unsplinted
group was more popular because of ease of cleaning,
technical simplicity and cost effectiveness. A cap attachment
was the most common clinical use, especially the Locator®
Legacy was a popular brand of implant attachment
system.4-6 There were many laboratory tests and clinical
studies7,8 on the performance of The Locator®.
However, the Locator R-Tx® (Zest Anchors, USA)
was launched in 2018 as a novel attachment system.
It would be replaced by the Locator® Legacy. It was
claimed by the manufacturer to exhibit dual engagement
on the external surface of the attachment, potentially
improving overdenture retention. Furthermore, it was
th

promoted as a new DuraTec Titanium Carbon Nitride
Coating that is 32 % harder and had a 26 % greater wear
resistance and a 64 % reduction in roughness. The Locator
R-Tx® was designed with a dual retentive surface and a
narrower coronal geometry that allowed for an increase
in pivoting capabilities of metal housing and allowed
up to 60 degrees diversion between two implants. This
was a great improvement over the Locator® Legacy
that allowed up to 40 degrees diversion between the
implants when extended range inserts were used. The
pivoting capability also helped reduce damages to the
nylon inserts when the implants were misaligned. With
the original Locator®, clinicians were often faced with
food debris being lodged in the tripod on top of the
attachment, causing patients to complain about lack
of retention and lack of ability to seat their dentures in
place. Replacement of the tripod or drive mechanism with
a small cavity of hex drive permitted simplified placement
of the attachment and minimized an accumulation of
food in the recess of the top. The industry standard hex
drive mechanism allowed treating dentists to use most
brands of 0.050 inches screwdriver that they had in
offices. The housing was redesigned and subjected to
pink anodization to reduce the chance of grey color of
the housing showing through the acrylic denture base.
Flat grooves were added on the cameo surface of the
housing to resist vertical and rotational movements of
the housing in the dentures after they picked up.9
Retention is one of the most important requirements of implant attachments. Maximum tensile load
(peak load dislodgement) had been created in laboratories
to search for retentive forces. Besides, many types of fatigue
tests had been simulated to demonstrate the functional
life of the attachments over a long-term period. Mechanical
cyclic fatigue test was the most common fatigue test to
simulate the wear of the attachments. The number of
1,080 - 15,000 cycles were determined approximately 3
- 10 years of use based on an average of 3 - 5 insertions and
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removals per day. Retention of high-profile attachments
(bar and clip), magnetic attachment, old-style stud
attachment, and the Locator® showed various values
depending on the attachment characteristic and the
laboratory design.10-20 However, there was no report of
the performance of the Locator R-Tx® both in vivo and
in vitro. To our knowledge there was no study of single
implants which compared the differences between the
Locator® and the Locator R-Tx® before and after long-term
fatigue tests. Therefore, the authors would like to compare
retentive forces of these attachments in vitro after 5,400
cycles representing a three-year functional life. The purpose
of this study was to evaluate the retention of the Locator
R-Tx® after mechanical fatigue test 5,400 cycles compared
to the retention of the Locator®. The null hypothesis was
that the retentive forces after the mechanical fatigue
test 5,400 cycles of two implant attachment systems
are equal.

Figure 1 Illustration of attachments (Left) Locator® (Right)
Locator R-Tx®

Materials and methods

In this study, there were two attachment systems
in the test; the Locator® and the Locator R-Tx® (Gingival
height = 3 mm, Zest anchors, USA) (Fig. 1, 2). Ten samples
of each system were measured for the maximum retentive
force and compared between the initial values and after
the fatigue test. The pink nylon represented the medium
retention of both systems (Table 1).

Figure 2 Components of attachments (Left) Locator® (Right)
Locator R-Tx®

Table 1 Characteristics of implant attachment systems evaluated in this study
Locator®

Locator R-Tx®

Number
Manufacturer
Nylon insert

10
Zest Anchors, USA
Pink medium retention with core and ring (10.15 N)

Housing
Coating

Stainless steel
TiNi

10
Zest Anchors, USA
Pink medium retention with dual step (not
available retentive value)
Stainless steel
TiCNi (Duratec)
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Each sample was composed of two parts: the
lower part (Implant replica and metal attachment
attached) and the upper part (Metal housing and nylon
insert). Forty 22-mm diameter cylindrical plastic pipes
with a height of 25 mm were made. Two pipes were used
for the lower part fabrication containing two implant
replicas (Regular Platform, NobelReplace Conical Connection,
Nobel Biocare, Switzerland). Twenty pipes were used for
the upper part fabrication (Ten pipes for Locator® and ten
pipes for Locator R-Tx®)
For the lower part fabrication, an implant replica
was held on the surveyor and axially embedded into
self-cured acrylic resin (Unifast TRAD, pink, GC, Japan) in
the pipe. Then, the Locator® and the Locator R-Tx® were
mounted in each implant replica following the manufacturer’s instructions. The metal housing with black nylon
and block-out spacer were inserted to the attachments.
For the upper part fabrication, the pipe was
filled up with self-cured acrylic resin. The center of the
resin was marked and removed by the 8-mm round
carbide bur. The pipe’s hole was filled with self-cured
acrylic resin using a direct technique following the
manufacturer’s instructions. The nylon insert of each
system was changed from black nylon to pink nylon
following the manufacturer’s instructions. (Fig. 3)

and removal cycles simulated three years of in wearing
dentures based on an average of five insertions and
removals per day.21
After fabrication, the samples were placed in
the Instron universal testing machine (e1000, INSTRON
Instruments, England) for maximum retentive load testing
using a crosshead speed of 5 cm per minute and 3 mm
vertical range (0.14 Hz) in air room condition (Fig. 4). The
speed was set approximately an in vivo snap removal and
the majority of previous studies.12,17,20,22 Each sample was
tested three times and averaged, allowing the calculation
of a mean and a standard deviation, to record initial
baseline retentive values, which were reported on
the graph and table with loads in newton (N) with the
software (Instron Bluehill® Universal Software). (Fig. 5)

Figure 4 Samples and Instron Universal Testing Machine (e1000,
England)
Figure 3 Diagram of assembly used to test (Left) Locator® (Right)
Locator R-Tx®

Twenty samples, ten from each system, were
evaluated. Initial retention and the subsequence after
900 cycles, 1,800 cycles, 3,600 cycles, and up to 5,400
cycles were recorded. It was claimed that 5,400 insertion

For the fatigue test, the samples were cycled
up and down in the same machine and same conditions
with the fatigue software (Cyclic Waveform Generator,
Instron WaveMatrix™). (Fig. 6) At 900 cycles, 1,800 cycles,
3,600 cycles, and 5,400 cycles, the software was changed
to record three times and averaged to correct the position
of the samples.
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Figure 5 Setting on computer screen of Instron Bluehill® Universal Software

Figure 6 Setting on computer screen of Cyclic Waveform Generator, WaveMatrix™

Descriptive statistics was determined as means
and standard deviations for maximum retentive forces
and percentage reductions. Maximum retentive forces and
percentage reductions of each system were compared
at baseline, 900 cycles, 1,800 cycles, 3,600 cycles, and
5,400 cycles by independent t-test. The level of statistical
significance was set at p<0.05 with the statistical software
(SPSS Statistic 17.0).

Results

The descriptive statistics of changing retentive
forces between Locator® and Locator R-Tx® over cycle
sequences were described as means and standard
deviations in Table 2. Both systems underwent the overall
continuous decrease in retentive forces during the fatigue
test. With the Locator® system, the mean retention fell
from 19.95 ± 0.78 N at the baseline to 11.65 ± 0.94 N at
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5,400 cycles (representing three years of functional life).
With the Locator R-Tx® system, the retention fell from
19.24 ± 1.12 N to 10.70 ± 1.75 N. Although for each cycle,
it was found that the retentive forces of the Locator®
were higher than the Locator R-Tx® throughout the whole
fatigue test, both systems were not statistically significantly

different (P<0.05) in each cycle. The box plot showed the
distribution of retention forces obtained by two systems
(Fig. 7). Additionally, the data distribution of the Locator
R-Tx® was noticed more than the Locator® throughout the
whole fatigue test.

Table 2 The descriptive statistics showed mean, standard deviation and percentage reduction of Locator® and Locator R-Tx® all
fatigue cycles
Locator®

Locator R-Tx®

Retentive force (N)
Cycle

Mean

SD

0
900
1,800
3,600
5,400

19.95
18.54
14.34
13.60
11.65

0.78
0.68
1.08
1.04
0.94

Percentage reduction (%)
0.00
7.08
28.20
31.90
41.70

Although each system increased in percentage
reduction of retentive forces across the whole fatigue
test, both systems were compared and found to have no
statistically significant differences within the same cycle
throughout the whole fatigue test (P<0.05). The percentage
reduction of both systems was found markedly at about

Retentive force (N)
Mean

SD

19.24
17.79
13.48
12.58
10.70

1.12
1.35
1.63
1.45
1.75

Percentage reduction (%)
0.00
7.56
30.08
34.68
44.62

30 % of the beginning force between 900 and 1,800 cycles
(representing ½ - 1 year functional life). After 5,400 cycles,
both systems dropped to about 50 % of the beginning force.
The box plot showed the distribution of the percentage
reduction obtained by both systems (Fig. 8).

Figure 7 The box plot showed retentive force of Locator® and Locator R-Tx® all fatigue cycles.
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Figure 8 The box plot showed percentage reduction of Locator® and Locator R-Tx® all fatigue cycles

Discussion
The null hypothesis of this experiment was
acceptable because the retentive forces after simulated
wear in three years of two attachment systems were not
statistically significantly different. In the same way, prior
to the fatigue test, both systems with the pink retentive
inserts were not statistically significantly different to the
retentive forces.
Retention of the Locator® from the manufacturer
evidently revealed the retentive values of all retentive
levels: blue (6.66 N), pink (10.15 N) and white (22.20 N).
Many studies have sought to explore the retention of
different tools and methods. In a previous laboratory
study, three retentive levels of a single Locator® were
investigated and achieved three significantly different
retentive values. All colour-coded Locator® were ten
consecutive cycles in vertical pull out to evaluate the
initial retention, and they were determined to have a
10-second interval in each cycle due to the elastic
recovery of the nylon inserts. However, each retentive
level was reported to be lower than the manufacturer:
blue (3.83 N), pink (9.40 N) and white (12.39 N). The

retention of the blue and the white Locator® was
significantly lower than the manufacturer, but the
pink Locator® was slightly lower than manufacturer.
Nonetheless, different levels of retention matched the
manufacturer’s recommendation by selecting different
retentive levels dependent upon patient needs. Each
retentive level was observed with the dimensional
misfit between the slightly oversized male part and the
smaller diameter inner ring of the female abutment.
Therefore, the different retentive levels were observed
to be attributed to slight incremental differences in
dimensions of the male parts.23 However, some studies
sectioned the retentive component to measure the
nylon size of stud attachments affecting the retention.
There was controversy that the nylon size was not only
the main part of retention, but hardness and elasticity
of the nylon inserts also might be another factor of
retention.17,21 Additionally, another study evaluated the
retention of all colour-coded Locator®. The authors put
up slightly faster crosshead speed than other studies
(6.4 cm/min), and they set up the test under controlled
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conditions of 37°C, pH 7, and artificial saliva. They
found that the initial retentive values of the Locator®
were arranged subsequently by the colour-coded
levels: blue (9.03 N), pink (9.42 N) and white (11.33 N).
Although the retention of the pink Locator® was close
to the manufacturer, the retention of the blue and the
white Locator® was different. The retention of the blue
Locator® was higher than the manufacturer and similar
to the pink Locator®. Meanwhile, the white Locator® was
greatly lower than the manufacturer.10 In other studies,
the authors picked up the pink Locator® as a reference
for the Locator® system. The initial retention of the pink
Locator® (10.58 N) in 10 cycles in vertical pull out closely
resembled the manufacturer. Besides, further studies
by the same authors revealed the initial retention of all
colour-coded Locator®. They developed tools and methods
to continuously pull out using a spring jig (shock-absorbing
spring) under simulated oral conditions. The Locator® was
tested in a controlled 37°C demineralised water. The
initial retention of the pink Locator® was approximately
8.88 – 15.20 N, and it showed standard deviation variations
in three studies (SD = 0.1-9.4 N). Although the initial
retention of the blue Locator® (16.50 N) was greatly higher
than the manufacturer, the white Locator® (16.61 N)
was greatly lower than the manufacturer. In summary,
the initial retention of all colour-coded Locator® was
not significantly different.15-17 A further study measured
the initial retention of the blue Locator®. The retention
of the blue Locator® (15.36 N) in 10 cycles of vertical
pulls out was higher than the manufacturer.24 However,
another study used a large sample size (n = 10) to evaluate
the retention of the pink Locator®, which was found to
be higher than the manufacturer (17.02 N).12  
From the literature review for the initial retention
of a single Locator®, there were different numbers of first
period for initial retention, ranging from 3 – 15 consecutive
cycles. Furthermore, there were different initial retentive
values dependent upon different tools and methods,
ranging from approximately 3 – 17 N.10-20,22,23 Although
most of the initial retentions of all colour-coded Locator®

were arranged correspondingly to same retentive levels
as the manufacturer’s level, the initial retentions of each
level were not significantly different. The pink Locator®
showed retentive value close to the manufacturer, and it
was a more reliable retention than the other colours.
However, in this study, the initial retention of the pink
Locator® (19.95 N) was higher than the manufacturer and
all previous studies.
For the Locator R-Tx®, the manufacturer did
not clearly state the retentive forces. These are only
revealed for the retentive levels, for example, a light
level in the blue retentive insert and a medium level
in the pink retentive insert. It was therefore difficult to
compare with the manufacturer’s reference. However, in
a previous study of the pink Locator R-Tx®, the authors
examined the initial retentive values of two parallel
implants with the pink Locator R-Tx® (20.10 N), and the
retentive value was close to the two pink Locator® of
the manufacturer (20.30 N). Although the retentive
value from the previous study was slightly higher than
the initial retention in this study (19.24 N), the retentive
values of both studies were not significantly different.20
Therefore, the initial retention could not completely
conclude which has better retention between the Locator®
and the Locator R-Tx®. Yet we could assume that both
single and two implants with the Locator R-Tx® were
not different in initial retention. The Locator R-Tx®—a
novel implant attachment—could positively replace the
Locator® to satisfy the patients’ first impression when
wearing overdentures.
Initial retention of implant attachments was
important for initial impressions when a patient used
implant-supported overdentures, but retention after
functional use was also significant. The mechanical
fatigue test simulated functional use under oral conditions,
especially pull in and out tests which represented insertion
and removal of overdentures. After the fatigue test, most
studies had discussed both remaining retentive values
and percentage reduction. Percentage reduction preferred
to compare each attachment since it was calculated
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individually from initial retention to final retention. In
addition, the number of cycles determined the degree
of mechanical fatigue test. Many Locator® fatigue studies
described both short and long cycles,ranging from
540 – 15,000 cycles. These cycles were determined at
approximately 1/2 - 10 years of use based on an average
of 3 - 5 insertions and removals per day.10-20 In a previous
study, the authors evaluated fatigue test of a single
Locator® at 5,400 cycles, showing the final retention of
all colour-coded Locator®: blue (10.11 N), pink (8.82 N)
and white (9.30 N). These did not correspond to retentive
levels of the manufacturer. Although the pink and the
white Locator® changed normally through wear and were
found to have a 6 % and 18 %  reduction, the blue Locator®
increased to 12 % of initial retention. The author claimed
abnormal deformation of blue nylon resilience. The pink
Locator® was reported to have 8.82 N of remaining retention
and a 6.4 % reduction, which was a lower retention and
percentage reduction than this study (11.65 N, 42 % of
reduction). It was assumed that a faster crosshead speed
(6.36 cm/min), electrical fatigue machine, and continuously
analysing software affected the results.10 Another study
exhibited retention loss of all colour-coded single Locator®
after cyclic fatigue test, and the remaining retention after
15,000 cycles was: blue (6.24 N), pink (11.95) and white
(10.28 N). They were not relative to the retentive levels
of the manufacturer. Although the number of cycles was
3 times the number used in this study, the remaining
retention of the pink Locator® was approximately close
to this study (11.65 N). Yet the number of cycles (5,400
cycles) compared to the remaining retention (8.85 N)
was lower than this study (11.65 N). This could be due
to the shock-absorbing spring used in the study to absorb
impaction of the retentive component. The percentage
reduction changed ranging from 21 – 62 % at 15,000
cycles. The blue Locator® showed the greatest loss at
62 % of reduction. The pink Locator® was the lowest at
21 % of reduction, and it was lower than 42 % of reduction
found in this study. Meanwhile, when comparing the
number of cycles at 5,400 cycles, both studies were approxi-

mately close to 42 % of reduction.17 Nevertheless, another
study investigated the fatigue of a single pink Locator® at
14,600 cycles. They found that the remaining retention
was 8.47 N, which was lower than the previous study
(11.95 N). Moreover, the percentage reduction reached
out to 50 % of reduction, which was greatly higher than
the previous study. This might be affected by wear in
dry conditions. Although when comparing the number
of cycles at 5,000 cycles, the remaining retention of the
study (11.51 N) was very close to this study at 5,400 cycles
(11.65 N), percentage reduction (32 % of reduction) was
lower than this study at 5,400 cycles (42 % reduction).12
To summarise, the tools and methods—especially
the number of cycles—affected the remaining retention
and percentage reduction after the fatigue test. The
remaining retention was not in accordance with the
retentive manufacturer’s levels due to non-pattern of wear.
Although it could not definitively determine the remaining
retentive value and percentage reduction after a fatigue
cycle, most studies showed that the tendency of retention
after fatigue test was a decrease of at least 20 % of
reduction. However, at 5,400 cycles representing threeyear function life, we found that the remaining retention
of a single pink Locator® is about 8 – 12 N, and the percentage reduction was approximately 30 – 40 % of reduction.
Only one study from the literature conducted
a fatigue test for the Locator R-Tx®. Two implants with
pink Locator R-Tx® were fatigued within 1,440 cycles,
representing a one-year functional life. The remaining
retention at 1,440 cycles (14.00 N) was slightly higher
than this study (13.48 N) which evaluated only a single
pink Locator R-Tx® at 1,800 cycles representing a one-year
functional life. Conversely, the percentage reduction of
both studies was surprisingly similar to 30 % of reduction
in a one-year functional life.20  
However, this study conducted a longer fatigue
test at 5,400 cycles, representing a three-year functional
life. We found that the remaining retention at only between
900 – 1,800 cycles rapidly declined at an approximate 20 %
reduction. Then, the other periods of fatigue showed a
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constant retention loss of approximately 10 % reduction
in each cycle period. Finally, the Locator R-Tx® gradually
decreased to 45 % of reduction and remained at 10.70 N
of final retention. Meanwhile, the Locator® in this study
had a gradual retentive loss through the fatigue test of
approximately 10 % of the reduction in each cycle period.
At the end of the test, the Locator® reached to 42 % of
reduction and remained within 11.65 N of final retention.
Consequently, the retention of both the Locator® and
the Locator R-Tx® after a simulated fatigue test in three
years were not significantly different. Both systems were
also similar to the characteristic of retention loss. In addition,
it could be concluded that the Locator® and the Locator
R-Tx® were promoted in initial retention, and they were
also recommended to have a durable functional life of
at least three years (< 50 % of reduction).
Although this study showed higher retentive
values of the Locator® than the Locator R-Tx® for all
periods of the test, the retention of both systems was not
statistically significantly different. The Locator® had the
core retention, which was the main part of the retention,
but the core was absent in the Locator R-Tx®. It was
reformed to a smaller hex drive of 0.050 inches to reduce
food debris inside the hole and to be compatible with
the hex driver in standard implant prosthetic kits. However,
the Locator R-Tx® was improved to be longer and narrower
in geometry and dual step attachment to replace the
core retention. We could assume that the new design
without core retention replaces the core retention of the
Locator®. In addition, the Locator R-Tx® was developed
not only for the retention, but the Duratec surface coating
was also changed to increase wear resistance. The pink
colour of the attachment and the metal housing was
more esthetic for gingiva and denture base. More flat
grooves on the cameo surface of the housing resisted
movements of the housing in the denture base. The
new geometry and design of the Locator R-Tx® could be
useful in real clinical situations.
In addition to the parallel implant attachment,
the divergent implant attachment is also found in real

clinical situations. A study showed a tendency for implant
placement by less experienced surgeons to exhibit more
implant divergence.25 The Locator® was claimed to have
a compensate implant angulation to total 20 degrees in
a normal range, and 40 degrees in an extended range,
while the Locator R-Tx® had a developed geometry and
design without core retention to compensate for implant
angulation to a total of 60 degrees. Many studies compensated for implant angulation. Initial retention of a
single blue Locator® was evaluated in a study with parallel,
10, 30, and 45 degrees. They found that parallel, 10, and
30 degrees were not significantly different (13 – 15 N),
but 45 degrees angulation (6.58 N) had a greatly lower
initial retention than the previous groups.24 In addition,
two implants with blue Locator® at different angulations
were measured for percentage of reduction after 5,500
fatigue cycles. Parallel two implants showed 27 % of
reduction, but 10 and 20 degree angulation of two
implants were found to have over 50 % of reduction.26 A
study evaluated all colour-coded Locator® with 0 – 20
degrees of angulation. They found over 20 degrees of
angulation was higher than the initial retention by about
14 – 28 % due to greater friction in the first period, but
they showed more percentage reduction in this group after
a fatigue test, with an approximate 35 – 65 % reduction
due to greater wear deterioration.27 Furthermore, a study
compared two pink Locator® and two Locator® R-Tx with
different implant angulations. For initial retention, 30
degrees angulation did not affect either system. Sixty
degrees of angulation showed greatly higher initial
retention of both systems, in particular Locator® increased
above 50 %. Sixty degrees angulation had a higher initial
retention than two parallel implants. For more angulations,
greater friction between retentive components was more
retention at only the first period of use. The manufacturer
claimed the Locator R-Tx® with all colour-coded inserts
can be assembled with 60 degrees of angulation because
it was compensated to implant divergently by the design
of the attachment without core retention. However, the
initial forces were considered to be unnecessarily high,
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making it difficult for the patient to seat and remove
the overdenture. Moreover, after a fatigue test of 1,440
cycles, both 30 and 60 degrees of angulation had a higher
percentage reduction (approximately 30 – 57 %), especially
the Locator® in 60 degree (57 % of reduction). The parallel
group exhibited less percentage reduction (approximately
26 – 30 %). As described, it could be claimed that the
Locator R-Tx® better compensated than the Locator®, and
it might increase the longevity of the attachment in daily
clinical use.20 In addition, some studies evaluated implant
compensation compared to 10, 20, 30, and 60 degrees
of angulation. They found that 10, 20, and 30 degrees
of angulation were not different in percentage reduction
than the parallel group, but 60 degrees of angulation had
a distinctly greater percentage reduction of over 50%.18,20,28
In particular, the green extended range of the Locator®
was approved in 20 degrees angulation. It did not have a
significantly different retention to the parallel white Locator®.29
In summary, it could be concluded that the
®
Locator was moderately compensated to 30 degrees
angulation, especially for extended range. The locator R-Tx®
was highly compensated at more than 30 degrees of
angulation. However, we did not recommend compensating
implant angulation because it had been reported to have
more clinical complications and more implant divergence.
A variety of tools and methods had been used
in previous studies, and they directly influenced the
retentive values of the attachments. A universal testing
machine and its software were used to determine the
measurements. The Instron universal testing machine
(macromaterial testing machine) with Bluehill software
—a standard machine—was used for testing in this study.
In a previous study, the authors showed that retention
of the Locator® was similar to this study.12   However,
a micromaterial testing machine and a fatigue testing
machine were used to measure retention of the Locator®.
They were shown to have lower retentive forces than
the macromaterial testing machine since they might
measure forces more delicately in low force tests.10,17,30

In this study, implant overdentures were tested only
according to a vertical removal force direction. Although
they generally did not have a specific path of insertion
and removal in clinical situations, the vertical direction
was a standard test for retention. In addition, we observed
during the machine processing when the retentive insert
pressed down on the attachment. The range of the position
could be zero force as a calibration of force or balanced
load. This might be an inaccuracy of force before the
attachment had been calibrated to zero force. Therefore,
the balance of force and the accuracy of position should
be clearly determined for all sample tests.
The crosshead speed used in this study was 5
cm/min which was the same speed used in many previous
studies of the Locator®. This speed was easy to compare
with other studies. Some studies containing other types
of attachments used a faster speed than 5 cm/min,
which tended to have a lower attachment retention.15,16
In addition, we observed in the pilot test with slow speed
test (0.2 cm/min) that we found double peak load
dislodgement in the load and extension diagram. Although
the double peak exhibited only in the first fatigue test,
it was absent after the fatigue test. Therefore, this result
could support dual step attachments only in the first
functional use and in the mastication (slow speed test).
Some studies ensured a sufficient retentive force
for overdenture patients. In the literature review, Caldwell
et al. (1962) simulated chewing tools to evaluate food
adhesiveness. They showed that approximately 10 N
of retaining forces for normal food, and about 15-20 N
of sticky food.31 Burns et al. (1995) claimed that 10 N
for ball attachment overdenture resulted in excellent
satisfaction among patients and good satisfaction with
about 5 N of magnetic attachment overdenture.32 Naert
et al. (1999) assessed retention of implant-supported
overdentures with different attachments. They measured
subjective and objective retentions by interviewing and
using a dynamometer from patients wearing the
overdentures. They found that the initial retention of
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the overdentures with different attachments ranged from
6.42 - 16.43 N. The patients then used the overdentures
for five years, and retention of the overdentures were
re-evaluated. They found that the remaining retention
of the overdentures ranged from 1.08 – 12.52 N, and the
percentage reduction of them reached out to 14 – 70 %.
Magnetic attachment showed poor retention in all functional
periods. Bar and clip attachments maintained the highest
retention at all times. Moreover, it was found that subjective
and objective retentions were weakly correlated, but the
magnetic attachment tended to have low satisfaction
from the patients’ interviews.33 Setz et al. (1998) and
Rutkunas et al. (2004) compared their mechanical fatigue
experiments to previous clinical studies, concluding that
around 20 N was an acceptable retention for overdentures.16,34
Although there were rarely studies to show obviously
satisfying retention, it could be concluded that 10-20 N
showed appropriate retention for overdenture patients.
Therefore, in this study, retention of a single attachment
could be satisfying for overdentures within a three-year
functional life.
Nowadays, there were more clinical studies with
acceptable results for single-implant overdentures. A
clinical study compared two-implant overdentures and
single-implant overdentures by immediate loading with a
one-year follow-up. General satisfaction, social life, chewing
ability, comfort, and fit were not significantly different
between the two groups. In radiographic examination,
marginal bone loss of the single-implant overdenture was
indicated in the success criteria.35 Prospective clinical
research of midline single-implant overdenture showed
low biological complications within a five-year follow-up.
Although the patients had high plaque accumulation
around the dental implant and attachment, a low gingival
response and marginal bone loss was exhibited.36 A
randomised clinical trial comparing single- and two-implant
supported overdentures was assessed for implant survival,
patient satisfaction, and prosthetic complications within
a five-year follow-up. Although both groups were not

significantly different for effective results, denture fracture
was predominantly noticed around midline single implants.37
Relining the denture base was also found to be more
frequent in midline single implants.38 Moreover, a metaanalysis study of three trials regarding overall nylon
replacements comparing two-implant overdentures
and single-implant overdentures revealed no significant
differences as there were statistically significantly different
more nylon replacements in the two-implant overdentures
at the five-year follow-up.39
This study attempted to simulate single-implant
overdentures in a clinical situation, although it was known
that single-implant overdenture could tend to rotate in
multiple directions and risk prosthetic complications. We
believed that single-implant overdentures could be more
acceptable for those who could not afford more implants.
However, a limitation of this study was that the
retentive force demonstrated only axially vertical removal
of the attachments. The results of the in vitro study were
information only pink attachment. The study lacked saliva,
temperature, and pH control which could affect the results.
There was a multifactor for overdenture retention under
oral conditions, for example, mastication, multiple direction
of overdenture movement, and chemical degradation.
Readers should keep in mind that the results were not
concluded in all real situations. More clinical studies could
be undertaken to better support decisions to use different
attachment systems.
Within the limitations of this laboratory study,
the following could be concluded:
1. Retention of the Locator® and the Locator R-Tx®
were not significantly different for both initial retention
and final retention within 5,400 cycle fatigue tests,
representing a three-year functional life.
2. Although all the retentive values in each cycle
period of the Locator® were higher than the Locator R-Tx®,
both systems did not have significantly different retention
throughout the whole fatigue test.
3. Overdenture patients were satisfied with 10 –

Lertsuriyakarn and Palanuwech, 2020 227

20 N of retentive force, and the single Locator® or Locator
R-Tx® demonstrated sufficient retention after a three-year
functional life for overdenture patients.
4. The Locator R-Tx®—a new implant attachment
model—would replace the Locator®. The Locator R-Tx® was
developed with geometry and materials to solve some
problems of the Locator®. This study supported that
retention of the Locator R-Tx® was not statistically different
to the Locator®, which was a well-designed attachment
and a popular attachment in the world market.
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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินผลของซีีเมนต์์ยึึดแถบรััดฟัันต่่อการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ขอบของแถบรััดฟััน เป็็น
การศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการโดยใช้้ฟัันกรามน้้อยแท้้ซี่่�บนของมนุุษย์์จำำ�นวน 60 ซี่่� ทำำ�การขััดผิิวฟััน และทาน้ำำ��ยาทาเล็็บที่่�ผิิวฟััน ยกเว้้น
บริิเวณช่่องหน้้าต่่างทดลองขนาด  1 x 2 ตารางมิิลลิิเมตร ที่่�กึ่่�งกลางตััวฟัันด้้านไกลกลาง แบ่่งฟัันเป็็น 6 กลุ่่�มเพื่่�อยึึดด้้วย  (1)
ซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์ (ZP) (2) ซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์ (ZPC) (3) กลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดดั้้�งเดิิม (GI) (4) เรซิินมอดิิฟายด์์
กลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิดผ
ิ งและน้ำำ� 
� (RMGI-PL) (5) เรซิินมอดิิฟายด์์กลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดสองหลอด (RMGI-PP) และ (6)
โพลิิแอซิิดมอดิิฟายด์์คอมโพสิิตเรซิิน (PMCR) จากนั้้�นนำำ�ชิ้้�นตััวอย่่างผ่่านการจำำ�ลองภาวะอุุณหภููมิิร้้อนเย็็นในช่่องปากนาน 24 ชั่่�วโมง
และสภาวะการสููญเสีียและคืืนกลัับแร่่ธาตุุเป็็นเวลา 21 วััน ทำำ�การรื้้�อแถบรััดฟันั และกำำ�จััดซีเี มนต์์ก่อ่ นทำำ�การตััดแบ่่งฟัันในแนวใกล้้กลาง ไกลกลาง เพื่่�อนำ�ำ ไปทดสอบความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตัดั ขวางของเคลืือบฟััน ที่่�ระยะห่่างจากขอบของแถบรััดฟันั 50 400 700 ไมครอน
และบริิเวณใต้้ต่่อแถบรััดฟััน ระยะละ 6 จุุด ในระดัับความลึึก 10 25 40 60 80 และ 100 ไมครอนจากผิิวเคลืือบฟััน จากการพิิจารณา
ภาพรวมของค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตัดั ขวางที่่�ลดลงในชั้้�นเคลืือบฟัันของซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด พบว่่ากลุ่่�ม RMGI-PP < ZPC < GI <
ZP = RMGI-PL < PMCR ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อทำ�ำ การเปรีียบเทีียบร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางระหว่่างชนิิด
ซีีเมนต์์ พบว่่าในระดัับความลึึก 10 ไมครอน RMGI-PP และ ZPC มีีค่่าร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวาง
น้้อยกว่่า RMGI-PL และ PMCR อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คััญทางสถิิติิ โดยที่่�ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คััญทางสถิิติริ ะหว่่างกลุ่่�ม RMGI-PP
ZPC GI และ ZP ที่่�ระยะ 50 ไมครอนจากขอบแถบรััดฟััน จึึงสรุุปได้้ว่่า RMGI-PP เป็็นซีีเมนต์์ชนิิดที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ ในการยัับยั้้�ง
การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันบริิเวณขอบแถบรััดฟััน แต่่ RMGI-PP ZPC GI และ ZP ให้้ผลยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุบริิเวณใกล้้เคีียง
พื้้�นผิิวเคลืือบฟัันที่่�ชิิดขอบแถบรััดฟัันได้้ไม่่แตกต่่างกััน
คำำ�สำำ�คััญ: การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟััน, ซีีเมนต์์ยึึดแถบรััดจัดฟั
ั ัน, ความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวาง

Abstract

This study aimed to compare the efficacy of banding cement on enamel demineralization at the area
adjacent to cemented bands. This in vitro study was conducted on 60 human premolars. The teeth were smooth
polished and painted with nail varnish, except a 1 x 2 mm2 window on the middle of distal surfaces. Sixty teeth were
divided into 6 groups: (1) zinc phosphate cement (ZP), (2) zinc polycarboxylate cement (ZPC), (3) conventional glass
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ionomer cement (GI), (4) resin-modified glass ionomer cement - powder/liquid (RMGI-PL), (5) resin-modified glass
ionomer cement - paste/paste (RMGI-PP), and (6) polyacid-modified composite resin (PMCR). All specimens were
themocycled for 24 hours, and pH cycled for 21 days. The teeth were then debanded, decemented, mesiodistally
sectioned, and assessed by cross-sectional microhardness. Determinations were made at cervical points 50, 400 and
700 micron away from the band margin and beneath the bands. In all of these positions, 6 indentations were made at
depth of 10, 25, 40, 60, 80, and 100 micron from the polished enamel surface. The enamel cross-sectional microhardness reductions of each cement type was found that RMGI-PP < ZPC < GI < ZP = RMGI-PL < PMCR. The multiple
comparison test of percent change cross-sectional microhardness showed that the RMGI-PP and ZPC groups were
significantly less than the RMGI-PL and PMCR groups at depths of 10 micron. There were no statistically significant
differences between the RMGI-PP, ZPC, GI and ZP groups at 50 micron from the band margins. It is concluded that
RMGI-PP showed the most effective results in inhibiting demineralization at the area adjacent to cemented bands,
but not different effective for reducing superficial enamel demineralization surrounding bands between RMGI-PP,
ZPC, GI, and ZP.
Keywords: Enamel demineralization, Orthodontic band cement, Cross-sectional microhardness
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บทนำ�

แถบรััดฟันั เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ร่ว่ มกัับเครื่่อ� งมืือกันั ที่่ฟั� นั ในงาน
ทัันตกรรมสำำ�หรัับเด็็ก และใช้้เป็็นแถบรััดจัดฟั
ั นั สำำ�หรัับงานทัันตกรรม
จััดฟันั  อย่่างไรก็็ตามการมีีเครื่่อ� งมืือชนิดติ
ิ ดิ แน่่นจำำ�พวกแถบรััดฟันั
หรืือแบร็็กเกตอยู่่�ในช่่องปาก มัักก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ชั้้�น
เคลืือบฟัันหรืือเกิิดฟัันผุุได้้ง่่าย1-3 จากการรายงานของ Mizrahi
พบว่่าหลัังจากการยึึดแถบรััดฟันั จะเพิ่่�มความชุุกและความรุุนแรง
ของการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ผิิวเคลืือบฟัันบริิเวณคอฟัันและกึ่่�งกลาง
ฟัันด้้านข้้างแก้้มมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะในฟัันกรามแท้้ซี่่�ที่่�หนึ่่�งบน
และล่่าง4 เนื่่�องจากเป็็นฟัันที่่�ทำำ�ความสะอาดได้้ยาก ทำำ�ให้้เกิิดการ
สะสมของเศษอาหาร และคราบจุุลิินทรีีย์์ได้้ง่่ายขึ้้�น5
การป้้องกัันการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันในผู้้�ป่่วยที่่�
มีีเครื่่อ� งมืือในช่่องปาก ทำำ�ได้้โดยการแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่วยมี
่ คี วามสามารถ

ในการทำำ�ความสะอาดช่่องปากของตนเองได้้ ร่ว่ มกัับการใช้้ฟลููออไรด์์
เฉพาะที่่�ชนิิดต่่าง ๆ6 แต่่วิิธีีดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือ
จากผู้้�ป่วย
่ เป็็นอย่่างมาก ซึ่่ง� เป็็นข้้อจำ�กั
ำ ดสำ
ั �ำ หรัับผู้้�ป่วย
่ เด็็ก หรืือผู้้�ป่วย
่
ที่่�มีีความต้้องการพิิเศษ ดัังนั้้�นการศึึกษาถึึงความสามารถในการ
ยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุ และส่่งเสริิมการคืืนกลัับของแร่่ธาตุุที่่�ชั้้�น
เคลืือบฟัันของซีีเมนต์์ชนิิดต่่าง ๆ จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ต่่อการ
พิิจารณาเลืือกใช้้ซีีเมนต์์สำำ�หรัับยึึดแถบรััดฟัันที่่�เหมาะสมต่่อไป
ซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์เป็็นซีีเมนต์์ชนิิดแรกที่่�ถููกนำำ�มาใช้้
สำำ�หรัับการยึึดแถบรััดฟััน แต่่เนื่่�องจากมีีการละลายตััวสููง มีีความ
แข็็งแรงต่ำำ� 
� ไม่่มีคุี ณ
ุ สมบััติปลดปล่
ิ
อย
่ ฟลููออไรด์์ และมีีความเป็็นกรด
สููงในระหว่่างปฏิิกิริิ ยิ าการก่่อตัว จึึ
ั งทำำ�ให้้ได้้รับั ความนิิยมน้้อยลงใน
ปััจจุุบันั  ซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์เป็็นอีีกชนิิดที่่มี� กี ารนำำ�มาใช้้
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สำำ�หรัับยึึดแถบรััดฟันั เนื่่อ� งจากสามารถยึึดติิดกับั ฟัันได้้ มีกี ารละลาย
ตััวในช่่องปากและระคายเคืืองต่่อประสาทฟัันน้้อยกว่่าซิิงค์์ฟอสเฟต
ซีีเมนต์์ แต่่มีข้ี ้อจำำ�กััดคืือ มีคี วามหนืืดสููงและมีีระยะเวลาก่่อตััวสั้้น�
ทำำ�ให้้มีรี ะยะเวลาในการทำำ�งานสั้้น� ลง ปััจจุุบันั บางยี่่ห้� อมี
้ กี ารพััฒนา
ให้้มีีความสามารถในการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ร่่วมด้้วย7
วััสดุุชนิดิ กลาสไอโอโนเมอร์์เป็็นอีีกกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยม
สำำ�หรัับใช้้ยึึดเครื่่อ� งมืือในช่่องปาก มีีหลายประเภท ได้้แก่่ กลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดดั้้�งเดิิม ซึ่่�งพบว่่าสามารถปลดปล่่อยฟลููออไรด์์
และลดการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันที่่�ยึึดเครื่่อ� งมืือด้วยซี
้ เี มนต์์
8
ชนิิดนี้้ไ� ด้้ แต่่พบว่่ามีีการยึึดเกาะที่่�ต่ำ��ำ กว่่าวััสดุุจำำ�พวกเรซิิน9 ส่่งผล
ให้้มีกี ารละลายของซีีเมนต์์ออกบางส่่วน ทำำ�ให้้เกิิดช่อ่ งว่่างระหว่่างแถบ
รััดฟันั กัับตััวฟันั และมีีคราบจุุลินิ ทรีีย์ส์ ะสมบริิเวณดัังกล่่าวได้้ง่า่ ยขึ้้�น
อัันเป็็นอีีกสาเหตุุหนึ่่ง� ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ผิ� วิ เคลืือบฟัันได้้
ต่่อมามีีการพััฒนาเรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ขึ้้�น โดย
เติิมส่่วนที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดปฏิกิิ ริิ ยิ าการเกิิดพอลิิเมอร์์ ซึ่่ง� ต้้องอาศััยแสงใน
การบ่่มตััวลงในกลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิดดั้้
ิ ง� เดิิม ทำำ�ให้้ซีเี มนต์์
มีีคุุณสมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์เหมืือนกลาสไอโอโนเมอร์์
ซีีเมนต์์ชนิิดดั้้�งเดิิมและมีีความแข็็งแรงเหมืือนเรซิินคอมโพสิิต10
เรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ในระยะแรกถููกผลิิตออกมา
ในรููปแบบของผงและน้ำำ� 
� ซึ่่ง� ต้้องผสมตามอััตราส่่วนที่่�บริิษัทั แนะนำำ�
ต่่อมาได้้มีกี ารผลิิตในรููปแบบหลอดขึ้้�น เพื่่อ� ควบคุุมอััตราส่่วนสำำ�หรัับ
การผสม ทำำ�ให้้ได้้ซีเี มนต์์ที่่มี� ลัี กั ษณะเหมาะสมต่่อการใช้้งานมากขึ้้น� 11
วััสดุุอีกี กลุ่่�มคืือ โพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์์คอมโพสิิตเรซิิน โดยมีีส่ว่ นผสม
เป็็นวััสดุุอััดแทรกชนิิดแก้้วแคลเซีียมฟลููออโรอลููมิิโนซิิลิิเกตและ
โมโนเมอร์์ที่่มี� คี วามเป็็นกรด ซึ่่ง� เมื่่อ� วััสดุุเกิิดปฏิกิิ ริิ ยิ าพอลิิเมอไรเซชััน
แล้้วจะเกิิดการดููดซึึมน้ำำ�� เข้้าไป ส่่งผลให้้โมโนเมอร์์แตกตััว และเกิิด
ปฏิิกิริิ ยิ ากรดด่่างกัับแก้้วแคลเซีียมฟลููออโรอลููมิิโนซิิลิเิ กต ทำำ�ให้้เกิิด
การปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาได้้12 มัักเป็็นซีีเมนต์์ชนิดิ หลอดเดีียว
ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องผสมก่่อนการใช้้งาน ทำำ�ให้้ใช้้งานได้้ง่า่ ย
ผลการศึึกษาในห้้องปฏิิบัติั กิ ารที่่�ผ่า่ นมาพบว่่า ซีีเมนต์์ยึึด
แถบรััดฟันั ชนิิดโพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์์คอมโพสิิตเรซิิน และเรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ให้้ค่า่ การยึึดติิดที่่ดี� กี ว่่า ซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์
และกลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิดดั้้
ิ ง� เดิิมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญั ทางสถิิติ13,14
ิ
และยัังพบว่่าเรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ชนิดผ
ิ งและน้ำำ� 
� เรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ชนิดิ สองหลอด และโพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์์
คอมโพสิิตเรซิิต มีีความสามารถในการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์11,15
และมีีการรั่่�วซึึมระดัับจุุลภาคต่ำำ�� 16 อย่่างไรก็็ตามจากการทบทวน
วรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบล่่าสุุดของ Millett และคณะ17 ยัังไม่่สามารถ
สรุุปได้้ว่า่ ซีีเมนต์์ชนิดิ ใดให้้ผลดีีที่่สุ� ดสำ
ุ �ำ หรัับใช้้ยึึดแถบรััดฟันั  ทั้้�งในแง่่
ของการยึึดติิดและการป้้องกัันการเกิิดฟัันผุุระหว่่างใช้้ยึึดแถบ
รััดฟััน การวิิจััยในครั้้�งนี้้�จึึงต้้องการศึึกษาคุุณสมบััติิในการยัับยั้้�ง

การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันบริิเวณขอบของแถบรััดฟันั ซึ่่ง� ยึึด
ด้้วยซีเี มนต์์ชนิดต่
ิ า่ ง ๆ คืือ ซิงิ ค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์ ซิงิ ค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์ กลาสไอโอโนเมอร์์ชนิดดั้้
ิ ง� เดิิม เรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ชนิิดผงและน้ำำ��  เรซิินโมดิิฟายด์์กลาสไอโนเมอร์์ชนิิด
สองหลอด  และโพลีีแอซิิดโมดิิฟายด์์คอมโพสิิตเรซิิน ด้้วยเทคนิิค
การศึึกษาความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวาง (cross-sectional
microhardness: CMH) เพื่่�อประโยชน์์ในการเลืือกใช้้ซีีเมนต์์ที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับการยึึดแถบรััดฟัันต่่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึึกษานี้้�เป็็นการศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการ  ผ่่านการ
พิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์จากคณะกรรมการพิิจารณา
จริิยธรรมในมนุุษย์์ (HREC-DCU 2018-024) และผ่่านการประเมิิน
ความปลอดภััยทางชีีวภาพ (DENT CU-IBC 004/2018) จากคณะ
กรรมการควบคุุมความปลอดภััยทางชีีวภาพ คณะทัันตแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การเตรีียมฟัันตััวอย่่าง
ทำำ�การคััดฟันั กรามน้้อยแท้้ซี่่บ� นของมนุุษย์์ที่่ไ� ด้้รับั การถอน
ด้้วยเหตุุผลทางทัันตกรรม และแช่่ในน้ำำ�ย
� าไทมอลความเข้้มข้้นร้้อยละ
0.1 จำำ�นวน 60 ซี่่� โดยแต่่ละซี่่ต้� อ้ งมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน ไม่่พบรอยร้้าว 
รอยผุุ วััสดุุบููรณะ หรืือความผิิดปกติิของผิิวฟันั หลัังจากตรวจสอบ
ภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์ส์ เตอริิโอ ทำำ�การขััดผิวฟั
ิ นั ด้้วยผงขััดปราศจาก
ฟลููออไรด์์ และล้้างให้้สะอาดด้้วยน้ำ��ำ กลั่่น� จากนั้้น� ทำำ�การขััดผิวิ เคลืือบฟััน
บริิเวณกึ่่ง� กลางด้้านไกลกลางด้้วยกระดาษทรายน้ำำ�ล
� ะเอีียด 800 กริิท
ร่่วมกัับเครื่่�องขััดฟัันความเร็็ว 100 รอบต่่อวิินาทีี ให้้ผิวิ เคลืือบฟััน
ได้้ระนาบ และมีีขนาดพื้้�นที่่อย่
� า่ งน้้อย 3 x 4 ตารางมิิลลิเิ มตร ตรวจสอบว่่า
ไม่่มีกี ารสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ผิ� วิ เคลืือบฟัันด้้วยเทคนิิคการวิิเคราะห์์การ
เรืืองแสงเชิิงปริิมาณด้้วยการใช้้แสงกระตุ้้�นชนิิดดิจิิ ติ อล (quantitative
light-induced fluorescence-digital)
เตรีียมแถบรััดฟันั ชนิิดทำ�ำ เอง โดยใช้้แผ่่นเหล็็กกล้้าไร้้สนิิม
โอบรอบฟัันให้้ได้้ขนาดที่่�พอดีีกับั ฟัันแต่่ละซี่่ กำ
� �ำ หนดให้้ขอบล่่างของ
แถบรััดฟันั อยู่่�ที่่�ระดัับกึ่่ง� กลาง (middle 1/3) ของตััวฟันั และมีีผิิว
เคลืือบฟัันที่่ขั� ดั แล้้วอยู่�ที่่่ ข� อบล่่างของแถบรััดฟันั อย่่างน้้อย 2 x 4 ตาราง
มิิลลิเิ มตร จากนั้้น� เชื่่อ� มแผ่่นเหล็็กกล้้าไร้้สนิิมด้้วยเครื่่อ� งเชื่่อ� ม ใช้้ band
pusher กดแถบรััดฟันั ให้้แนบกัับตััวฟันั และมีีช่อ่ งว่่างสำำ�หรัับซีีเมนต์์
อยู่่�ระหว่่าง 0.08 – 0.12 มิิลลิเิ มตร เมื่่อ� วััดด้วย
้ กล้้องจุุลทรรศน์ส์ เตอริิโอ
ทำำ�ช่อ่ งหน้้าต่่างทดลองขนาด 1 x 2 ตารางมิิลลิเิ มตร ให้้ขอบ
บนของช่่องหน้้าต่่างอยู่่�ระดัับเดีียวกัับขอบล่่างของแถบรััดฟััน ทา
น้ำำ�ย
� าทาเล็็บโดยรอบช่่องหน้้าต่่าง ยกเว้้นขอบบนของช่่องหน้้าต่่าง
ให้้ทาน้ำำ�ย
� าทาเล็็บสููงขึ้้น� ไปเพีียง 0.5 มิิลลิเิ มตรเท่่านั้้�น รายละเอีียด
ดัังแสดงในรููปที่่� 1
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รููปที่่� 1 แผนผัังแสดงขั้้�นตอนการเตรีียมชิ้�น้ ฟัันตััวอย่่าง ตำำ�แหน่่งและระดัับความลึึกสำำ�หรัับการวััดความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวาง
Figure 1 Schematic illustration of specimen preparation sequence and representation of positions and depths of indentations

จากนั้้�นทิ้้�งให้้น้ำำ��ยาทาเล็็บแห้้งสนิิท  30 นาทีี ก่่อนแช่่
ชิ้้�นฟััน ตััวอย่่างในน้ำำ��ปราศจากไอออนจนกว่่าจะทำำ�การศึึกษาใน
ขั้้�นตอนต่่อไป
การแบ่่งกลุ่่�มทดลอง
กำำ�หนดหมายเลขสำำ�หรัับฟัันแต่่ละซี่่� จากนั้้�นสุ่่�มหยิิบ
สลากหมายเลขเพื่่�อจััดฟัันตััวอย่่างเป็็น 6 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 10 ซี่่� และ
กำำ�หนดหมายเลขประจำำ�กลุ่่�ม 1 – 6 เพื่่�อสุ่่�มหยิิบสลากหมายเลข
สำำ�หรัับยึึดด้้วยซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด ดัังนี้้�
กลุ่่�มซิิงค์์ฟอสเฟตซีีเมนต์์ (ZP) ยี่่�ห้้อ  Zinc Cement
®
Improve  ทำำ�การผสมในอััตราส่่วน ผง 1 ช้้อนตวงต่่อน้ำำ�� 3 หยด 
บนแท่่นแก้้วที่่�มีีความเย็็น โดยใช้้พายพลาสติิกผสมส่่วนผงเข้้ากัับ
ส่่วนน้ำำ��ทีีละส่่วนให้้เข้้ากัันเป็็นเนื้้�อครีีม และยืืดได้้อย่่างน้้อย 1 นิ้้�ว
ภายในเวลาไม่่เกิิน 90 วิินาทีี เกลี่่�ยซีีเมนต์์บาง ๆ เข้้าด้้านในของ
แถบรััดฟันั ด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้น� ใส่่ให้้เข้้าที่่กั� บั ตััวฟันั  กำำ�จัดซี
ั เี มนต์์
ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มซิิงค์์โพลีีคาร์์บอกซิิเลตซีีเมนต์์ (ZPC) ยี่่ห้� อ 
้ Hy-Bond
®
Polycarboxylate Cement  ทำำ�การผสมในอััตราส่่วน ผง 1 ช้้อนตวง
ต่่อน้ำ� 
�ำ 3 หยด โดยแบ่่งส่่วนผงเป็็นสองส่่วนบนกระดาษผสม ใช้้พาย
พลาสติิกผสมส่่วนแรกเข้้ากัับส่่วนน้ำำ��ภายใน 20 วิินาทีี ตามด้้วย
ส่่วนที่่�สอง ผสมให้้เข้้ากัันเป็็นเนื้้�อครีีมและยืืดได้้อย่่างน้้อย  1 นิ้้�ว
ภายในเวลา 60 วิินาทีีหลัังจากเริ่่ม� ผสม เกลี่่ยซี
� เี มนต์์เข้้าด้้านในของ

แถบรััดฟัันด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้�นใส่่ให้้เข้้าที่่�กัับฟััน กำำ�จััดซีีเมนต์์
ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มกลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดดั้้�งเดิิม (GI) ยี่่�ห้้อ 
Hy-Bond Glasionomer CX® ทำำ�การผสมในอััตราส่่วนผง 1 ช้้อนตวง
ต่่อน้ำำ�� 2 หยด โดยแบ่่งส่่วนผงเป็็นสองส่่วนบนกระดาษผสม ใช้้พาย
พลาสติิก ผสมส่่วนแรกเข้้ากัับส่่วนน้ำำ��ภายใน 20 วิินาทีี ตามด้้วย
ส่่วนที่่�สอง ผสมให้้เข้้ากัันเป็็นเนื้้�อครีีมและยืืดได้้อย่่างน้้อย  1 นิ้้�ว
ภายในเวลา 40 วิินาทีีหลัังจากเริ่่ม� ผสม เกลี่่ยซี
� เี มนต์์เข้้าด้้านในของ
แถบรััดฟันั ด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้น� ใส่่ให้้เข้้าที่่กั� บั ตััวฟันั  กำำ�จัดซี
ั เี มนต์์
ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มเรซิินมอดิิฟายด์์กลาสไอโอโนเมอร์์ซีีเมนต์์ชนิิดผง
และน้ำำ� 
� (RMGI-PL) ยี่่ห้� อ 
้ Fuji Ortho LC® ใช้้อัตั ราส่่วน ผง 1 ช้้อนตวง
ต่่อน้ำ� 
�ำ 3 หยด โดยแบ่่งส่่วนผงเป็็นสองส่่วนบนกระดาษผสม ใช้้พาย
พลาสติิกผสมส่่วนแรกเข้้ากัับส่่วนน้ำำ� 
� ตามด้้วยส่ว่ นที่่�สองให้้เข้้ากััน
ภายในเวลา 45 วิินาทีี เกลี่่ยซี
� เี มนต์์เข้้าด้้านในของแถบรััดฟันั ด้้าน
ใกล้้เหงืือก จากนั้้น� ใส่่ให้้เข้้าที่่กั� บั ตััวฟันั ฉายแสงด้้านบดเคี้้ยว 
� 1 วิินาทีี
กำำ�จัดซี
ั ีเมนต์์ส่่วนเกิิน แล้้วฉายแสงต่่ออีีกด้้านละ 20 วิินาทีี
กลุ่่�มเรซิินมอดิิฟายด์์กลาสไอโอโนเมอร์์ซีเี มนต์์ชนิดิ สอง
หลอด (RMGI-PP) ยี่่ห้� อ 
้ Fuji Ortho Band Paste Pak® บีีบซีีเมนต์์
จากทั้้�งสองหลอดบนกระดาษผสม ใช้้พายพลาสติิกผสมให้้เข้้ากััน
ภายใน 15 – 20 วิินาทีี ระวัังไม่่ให้้เกิิดฟอง เกลี่่�ยซีเี มนต์์เข้้าด้้านใน
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ของแถบรััดฟัันด้้านใกล้้เหงืือก จากนั้้�นใส่่ให้้เข้้าที่่�กัับตััวฟััน
กำำ�จััดซีีเมนต์์ส่่วนเกิิน รอให้้แข็็งตััว 3 นาทีี
กลุ่่�มโพลิิแอซิิดมอดิิฟายด์์คอมโพสิิตเรซิิน (PMCR) ยี่่�ห้อ้
Ultra Band-Lok® ฉีีดซีีเมนต์์เข้้าที่่�ด้้านในของแถบรััดฟััน ใช้้พาย
พลาสติิกเกลี่่�ยซีีเมนต์์บาง ๆ ให้้ทั่่�ว  ใส่่แถบรััดฟัันให้้เข้้าที่่�กัับฟััน

กำำ�จััดซีีเมนต์์ส่่วนเกิินออกบางส่่วน จากนั้้�นฉายแสงจากทางด้้าน
บดเคี้้ยว 
� 1 วิินาทีี กำ�จั
ำ ดซี
ั เี มนต์์ส่ว่ นเกิินที่่�เหลืือออก วางปลายเครื่่อ� ง
ฉายแสงที่่รอยต่
� อ่ ของฟัันและแถบรััดฟันั ทางด้้านบดเคี้้ยว 
� หมุุนปลาย
เครื่่อ� งฉายแสงเป็็นวงกลมโดยรอบด้้านบดเคี้้ยว 
� เป็็นเวลา 30 วิินาทีี

ตารางที่่� 1 ส่่วนประกอบของซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด
Table 1 Components of cements
Cement

Manufactures

Composition

Zinc Cement
Improved®

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

Powder

Hy-Bond
Polycarboxylate
Cement®

Shofu Dental, Kyoto,
Japan
Lot: 101701

Powder

Hy-Bond
Glasionomer CX®

Shofu Dental,
Kyoto, Japan
Lot: 021702

Powder

fluoroalumino-silicate glass, HY agent, pigments
acrylic acid-tricarboxylate acid co-polymer solution,
tartaric acid, others

Fuji Ortho LC®

GC Corporation, Tokyo,
Japan
Lot: 1710041

Powder

alumino-silicate glass (100%)
polyacrylic acid (20 - 22%),
2-hydroxyethyl methacrylate (35 - 40%), proprietary
ingredient (5 - 15%), 2,2,4, trimethyl hexamethylene
dicarbonate (5 - 7%), triethylene glycol dimethacrylate
(4 - 6%)

Fuji Ortho Band
Paste Pak®

GC Corporation,
Tokyo, Japan
Lot: 1805182

Paste A

Ultra Band-Lok®

Reliance Ortho Prod,
IL, USA
Lot: 184441

zinc oxide, magnesium oxide, silicon dioxide
aluminum, zinc, phosphoric acid, phosphoric acid
combined with aluminum/zinc

Liquid

zinc oxide (>80%), magnesium oxide
copolymer of acrylic acid and tricarboxylic acid,
deionized water, tartaric acid

Liquid

Liquid

fluoroaluminosilicate glass, hydroxyethyl methacrylate,
dimethacrylate, pigment, initiator
polyacrylic acid, distilled water, silica powder, initiator

Paste B
Paste

นำำ�ชิ้้น� ฟัันตััวอย่า่ งทุุกซี่่แ� ช่่ในน้ำำ��ปราศจากไอออนจนกว่่า
จะได้้รัับการทดสอบในขั้้�นตอนต่่อไป
การจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิร้ิ อ้ นเย็็น (thermocycling)
จำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิแบบร้้อนเย็็น ที่่�
อุุณหภููมิิ 5 องศาเซลเซีียส สลัับกัับ 55 องศาเซลเซีียส จำำ�นวน 1,440
รอบ รอบละ 30 วิินาทีี โดยมีีระยะพัักระหว่่างการสลัับ 5 วิินาทีี18
จากนั้้น� ทิ้้�งชิ้้น� งานให้้แห้้ง 30 นาทีี ทาน้ำำ�ย
� าทาเล็็บที่่�บริิเวณขอบของ
แถบรััดฟันั ให้้ทั่่ว ย
� กเว้้นขอบของแถบรััดฟันั เหนืือช่อ่ งหน้้าต่่างทดลอง

SG-355RG4000CMP3 (30 - 50%), BisGMA (10 - 30%),
Barium monoxide (3.9 - 6.5%), 2-hydroxyethyl
methacrylate (1 - 5%), 3-(trimethoxysilyl)
propyl-2-methyl-2-propenoic acid (0.2 - 3.9%)

ทิ้้�งฟัันตััวอย่า่ งให้้แห้้ง 30 นาทีี ก่อ่ นแช่่ในน้ำำ�ปร
� าศจากไอออนเพื่่�อ
รอทดสอบในขั้้�นตอนต่่อไป
การจำำ�ลองสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก
(pH cycling)
นำำ�ชิ้้น� ฟัันตััวอย่า่ งแช่่ในสารละลายที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุ (demineralization solution) วัันละ 3 ครั้้�ง ครั้้�งละ 35
นาทีี  ในเวลา 7.25 น. 12.25 น. และ 17.25 น. สลัับกัับการแช่่
ในน้ำำ�ล
� ายเทีียม (artificial saliva) ที่่�ปราศจากฟลููออไรด์์ ในตู้้�เขย่่า
และควบคุุมอุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส เป็็นเวลา 21 วััน โดยทำำ�
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การล้้างฟัันตััวอย่า่ งด้้วยน้ำ�ปร
�ำ าศจากไอออน 20 วิินาทีีก่อ่ นเปลี่่�ยน
น้ำำ�ย
� า และกำำ�หนดให้้เปลี่่�ยนเป็็นน้ำำ��ยาชุุดใหม่่ก่อ่ นเริ่่ม� แช่่ในช่่วงเช้้า
ของทุุกวััน
ส่่วนประกอบของสารละลายที่่�ใช้้ ผลิติ โดยภาควิิชาชีีวเคมีี
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย คือ 
ื สารละลาย
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุ pH 4.4 ประกอบด้้วย โซเดีียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 2.2 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร  แคลเซีียมคลอไรด์์ 2.2
มิิลลิโิ มลต่่อลิติ ร และกรดอะซิิติกิ 50 มิิลลิโิ มลต่่อลิติ ร และน้ำำ�ล
� ายเทีียม
pH 7 ประกอบด้้วย  โซเดีียมไบคาร์์บอเนต 20 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร
โซเดีียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 3 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร  และแคลเซีียม
คลอไรด์์ 1 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร19
การวััดความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวาง
หลัังจำำ�ลองการเปลี่่�ยนแปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก
ทำำ�การบากที่่�ผิวฟั
ิ นั ลึึก 0.5 มิิลลิเิ มตร ด้้วยเครื่่อ� งตััดฟันั โดยห่่างจาก
ขอบล่่างของแถบรััดฟัันไปทางรากฟััน 3 มิิลลิิเมตร เพื่่�อใช้้เป็็นจุุด
อ้้างอิิงสำำ�หรัับกำำ�หนดตำำ�แหน่่งในการวััดความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิด
ตััดขวาง จากนั้้น� ถอดแถบรััดฟันั  กำำ�จัดซี
ั เี มนต์์ที่่เ� หลืืออยู่� ่ และใช้้เครื่่อ� งมืือ
ลอกน้ำำ��ยาทาเล็็บออก
นำำ�ฟันั ตััวอย่า่ งหล่่อด้วย
้ เรซิินชนิิดใส และทำำ�การตััดแบ่่งฟััน
ในแนวใกล้้กลาง-ไกลกลางเป็็น 2 ส่่วน โดยกำำ�หนดให้้ตััดแบ่่งครึ่่�ง
ช่่องหน้้าต่่างทดลองออกเป็็นด้้านใกล้้แก้้มและด้้านใกล้้ลิ้้น� ให้้แต่่ละ
ชิ้้�นมีีความหนา 2 มิิลลิิเมตร ขััดผิิวด้้านที่่�ต้้องการวััดด้วย
้ กระดาษ
ทรายน้ำำ��ความละเอีียด  800 1,000 และ 1,200 กริิท  ตามลำำ�ดัับ
จากนั้้�นขััดด้้วยผงขััดอะลููมิินาและเขย่่าชิ้้�นงานในเครื่่�องเขย่่าเป็็น
เวลา 10 นาทีี
ชิ้้�นงานแต่่ละชิ้้�นจะถููกปิิดลำำ�ดัับที่่�และกลุ่่�มการทดลอง
โดยให้้บุคุ คลภายนอกที่่�ไม่่เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับการวิิจัยั เป็็นผู้้�สุ่่�มหมายเลข
ลำำ�ดัับขึ้้�นมาใหม่่เพื่่�อใช้้ระหว่่างการวััด  และจะทำำ�การเปิิดลำำ�ดัับที่่�
และกลุ่่�มการทดลองเดิิมเมื่่�อทำำ�การวััดเสร็็จสิ้้�น วััดค่่า CMH ด้้วย
เครื่่อ� งวััดความแข็็งระดัับจุุลภาค (Microhardness Tester, FM-810,
Future-Tech®, Japan) กำำ�หนดให้้ใช้้หััวกดชนิิดนููป  (Knoop)
แรงกดน้ำำ�� หนััก 50 กรััม นาน 5 วิินาทีี20 โดยอ้้างอิิงตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับ
การกดจากรอยบากที่่ทำ� �ำ ไว้้ แต่่ละชิ้้น� ให้้กดจำำ�นวน 5 แถว คืือห่า่ งจาก
ขอบแถบรััดฟันั 50 400 และ 700 ไมครอนตำำ�แหน่่งละ 1 แถว และ
ใต้้แถบรััดฟันั บริิเวณที่่�ถููกทาน้ำำ�ย
� าทาเล็็บจำำ�นวน 2 แถว เพื่่�อใช้้เป็็น
ค่่าเฉลี่่ย� ความแข็็งระดัับจุุลภาคของเคลืือบฟัันปกติิ โดยกดแถวละ
6 รอยกด ที่่�ระดัับความลึึก 10 25 40 60 80 และ 100 ไมครอน
จากผิิวฟันั และเพื่่อป้
� อ้ งกัันความผิิดพลาดจากความอ่่อนล้้าของผู้้�วัดั
กำำ�หนดให้้ผู้้�วิจัิ ยั วััดค่า่ CMH ได้้ไม่่เกิิน 6 ชั่่�วโมงต่่อวััน โดยแบ่่งเป็็น
3 ช่่วง ช่่วงละ 2 ชั่่�วโมง และมีีเวลาพัักระหว่่างช่่วง 30 นาทีี

คำำ�นวณร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาค
ชนิิดตัดั ขวาง (percent change cross-sectional microhardness:
%CH CMH) ในทุุกระดัับความลึึกของแต่่ละแถว โดยเทีียบกัับค่่าเฉลี่่ย�
ความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตัดั ขวางของพื้้�นที่่�ใต้้แถบรััดฟันั ที่่�ถููกทา
น้ำำ�ย
� าทาเล็็บและกำำ�หนดให้้ใช้้ค่่าเฉลี่่�ย %CH CMH ในแต่่ละระดัับ
ความลึึกของแต่่ละระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟันั จากชิ้้น� งานทั้้ง� 2 ด้้าน
เป็็นตััวแทนค่่า%CH CMH ของแต่่ละซี่่�
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
ใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป เอสพีีเอสเอส รุ่่�น 22.0 (SPSS version
22.0, SPSS Inc., USA) ในการประมวลผล ทำำ�การทดสอบการกระจาย
ของข้้อมููลในแต่่ละกลุ่่�มด้้วยสถิิติิ Kolmogorov-Smirnov test และ
วิิเคราะห์์ความแตกต่่างของค่่าความแปรปรวน (homogeneity
of variance) ระหว่่างกลุ่่�มด้้วย Levene’s test โดยกำำ�หนดระดัับ
นััยสำำ�คััญที่่� 0.05
เปรีียบเทีียบค่่า %CH CMH ในความลึึกต่่าง ๆ ของแต่่ละ
ระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟััน โดยแยกพิิจารณาตามชนิิดซีีเมนต์์
โดยหากข้้อมููลมีกี ารแจกแจงปกติิใช้้การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนที่่มี� ี
การวััดซ้ำ� �ำ (repeated measured ANOVA) เพื่่อวิ
� เิ คราะห์์ความแตกต่่าง
ของค่่า %CH CMH ระหว่่างแต่่ละระดัับความลึึก ซึ่่ง� หากข้้อมููลมีคี วามแปรปรวนเท่่ากัันกำำ�หนดให้้แปลผลสถิิติิ ANOVA ด้้วยค่า่ Sphericity
Assumed ถ้้าหากข้้อมููลมีคี วามแปรปรวนไม่่เท่่ากัันกำำ�หนดให้้แปลผล
ด้้วยค่า่ Greenhouse-Geisser correction และเมื่่อ� พบความแตกต่่าง
ระหว่่างแต่่ละระดัับความลึึก ใช้้ Bonferroni post hoc test เพื่่อ� หา
ความแตกต่่างทางสถิิติใิ นแต่่ละคู่่� สำ�ำ หรัับข้้อมููลที่่มี� กี ารแจกแจงแบบ
ไม่่ปกติิกำ�ำ หนดให้้ใช้้สถิิติิ Friedman test เพื่่อวิ
� เิ คราะห์์ความแตกต่่าง
ของค่่า %CH CMH ระหว่่างแต่่ละระดัับความลึึก และใช้้สถิิติิ DunnBonferroni post hoc test เพื่่อ� หาความแตกต่่างทางสถิิติใิ นแต่่ละคู่่�
เปรีียบเทีียบ %CH CMH ของกลุ่่�มทดลอง 6 กลุ่่�ม ในแต่่ละ
ระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟันั ที่่�ระดัับความลึึกต่่าง ๆ โดยวิิเคราะห์์
ข้้อมููลตามการแจกแจงของข้้อมููลดังั นี้้� ถ้า้ ข้้อมููลมีกี ารแจกแจงแบบ
ปกติิและมีีความแปรปรวนแต่่ละกลุ่่�มเท่่ากััน ใช้้การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียว  (one-way ANOVA) เพื่่�อหาความแตกต่่าง
ระหว่่าง 6 กลุ่่�มทดลอง โดยกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญที่่� 0.05
หากพบว่่ามีีความแตกต่่างกััน ใช้้ Tukey’s Honestly Significant
Difference เพื่่�อหาความแตกต่่างทางสถิิติิในแต่่ละคู่่� โดยกำำ�หนด
ระดัับนััยสำำ�คััญที่่� 0.05 ถ้้าข้้อมููลมีีการแจกแจงแบบปกติิ และมีี
ความแปรปรวนในแต่่ละกลุ่่�มไม่่เท่่ากััน ใช้้ Welch ANOVA เพื่่�อหา
ความแตกต่่างระหว่่าง 6 กลุ่่�มทดลอง โดยกำำ�หนดระดัับนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�
0.05หากพบว่่ามีีความแตกต่่างกััน ใช้้ Games-Howell test เพื่่�อหา
ความแตกต่่างทางสถิิติใิ นแต่่ละคู่่� โดยกำำ�หนดระดัับนััยสำ�คั
ำ ญั ที่่� 0.05
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และถ้้าข้้อมููลมีีการแจกแจงแบบไม่่ปกติิ ใช้้สถิิติิไร้้พารามิิเตอร์์ชื่่�อ 
Kruskal-Wallis test เพื่่�อเปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�ม  
โดยกำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญที่่� 0.05 หากพบว่่ามีีความแตกต่่างกััน
จะใช้้ Dunn-Bonferroni post hoc test เพื่่�อหาความแตกต่่าง
ทางสถิิติิในแต่่ละคู่่� 
สุ่่�มชิ้้น� ฟัันตััวอย่า่ งร้้อยละ 25 เพื่่�ออ่า่ นค่่าความแข็็งระดัับ
จุุลภาคชนิิดตัดั ขวางซ้ำำ� 
� โดยกำำ�หนดให้้ห่า่ งจากการอ่่านค่่าครั้้ง� แรก
อย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อทดสอบความน่่าเชื่่�อถือื ของผู้้�ประเมิิน (intra-

rater reliability) ด้้วยสถิิติิสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้�น
(intraclass correlation coefficient: ICC) Model (3,1)

ผลการศึกษา
ตำำ�แหน่่งของชั้้น� เคลืือบฟัันที่่�มีค่ี า่ ความแข็็งระดัับจุุลภาค
ชนิิดตัดั ขวางเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติขิ องซีีเมนต์์แต่่ละ
ชนิิดแสดงได้้ดัังรููปที่่� 2

Circle symbols indicate the depths where significant reductions in cross-sectional microhardnes
γ
Repeated measures ANOVA (Sphericity Assumed) with Bonferroni post hoc test
α
Repeated measures ANOVA (Greenhouse-Geisser correction) with Bonferroni post hoc test
β
Friedman test with Dunn-Bonferroni post hoc test
รููปที่่� 2 ความลึึกที่่�มีีความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติของ
ิ แต่่ละระยะห่่างแยกตามชนิิดซีีเมนต์์
Figure 2 The depths where significant reductions in cross-sectional microhardness for each distance of each cement type

ซึ่่�งพบว่่าชั้้�นเคลืือบฟัันของกลุ่่�ม RMGI-PP และ ZPC
มีีการลดลงของค่่า CMH อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติใิ นระดัับความลึึก
10 ไมครอน เฉพาะที่่ร� ะยะ 400 และ 700 ไมครอนจากขอบแถบรััดฟันั
ยกเว้้นกลุ่่�ม ZPC ซึ่่ง� พบการลดลงของค่่า CMH อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทาง
สถิิติิในระดัับความลึึก 25 ไมครอนที่่�ระยะห่่าง 700 ไมครอนด้้วย 
สำำ�หรัับกลุ่่�ม GI ZP และ RMGI-PL พบว่่ามีีการลดลงของค่่า CMH
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในทุุกระยะห่่างของระดัับความลึึก 10
ไมครอน แต่่มีีความแตกต่่างกัันในระดัับความลึึก 25 ไมครอน

ซึ่่�งพบว่่ากลุ่่�ม GI มีีการลดลงของค่่า CMH เฉพาะที่่�ระยะห่่าง 700
ไมครอน ส่่วนกลุ่่�ม ZP และ RMGI-PL มีีการลดลงของค่่า CMH ทั้้�งที่่�
ระยะห่่าง 400 และ 700 ไมครอน เมื่่�อพิิจารณากลุ่่�ม PMCR
พบว่่ามีีการลดลงของค่่า CMH อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติจิ นถึึงระดัับ
ความลึึก 40 ไมครอนด้้วย
จากการเปรีียบเทีียบ %CH CMH ของซีีเมนต์์ทั้้ง� 6 ชนิิด
ในแต่่ละระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟััน ที่่�ความลึึกต่่าง ๆ ได้้ผล
ดัังแสดงในรููปที่่� 3 และตารางที่่� 2
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Different capital letters indicate statistically significant differences between groups
γ
One-way ANOVA with Tukey post-hoc test
α
Whelch ANOVA with Games-Howell post-hoc test
β
Kruskal-Wallis test with Dunn-Bonferroni post hoc test
รููปที่่� 3

กราฟค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของร้้อยละการเปลี่่�ยนแปลงค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางของแต่่ละกลุ่่�ม ในแต่่ละระยะห่่างจาก
ขอบแถบรััดฟัันของระดัับความลึึกต่่าง  ๆ (A;ความลึึก 10 ไมครอน B;ความลึึก 25 ไมครอน C;ความลึึก 40 ไมครอน D;ความลึึก 60 ไมครอน
E;ความลึึก 80 ไมครอน)
Figure 3 Mean and standard deviation of cross-sectional microhardness percent change regarding distance and depth (A;Depths 10
micron, B;Depths 25 micron, C;Depths 40 micron, D;Depths 60 micron, E;Depths 80 micron)
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ตารางที่่� 2 ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของร้้อยละการเปลี่่ย� นแปลงค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางของแต่่ละกลุ่่�ม ในแต่่ละระยะห่่างจากขอบ
แถบรััดฟัันของระดัับความลึึกต่่าง ๆ
Table 2 Mean and standard deviation of cross-sectional microhardness percent change regarding distance and depth
Depths

Distances

10

25

40

60

80

100

Cement
RMGI-PP

GI

ZPC

ZP

RMGI-PL

PMCR

50β

3.47±8.91A

16.91±10.85AB

16.02±13.30A

19.16±9.90AB

55.65±11.50BC

74.93±8.07C

400γ

22.78±12.22A

38.42±8.38B

35.19±12.23AB

45.04±12.24B

67.34±11.06C

82.43±4.42D

700α

23.90±15.49A

46.50±12.36BC

39.23±12.68AB

58.10±10.58CD

70.98±9.48DE

81.74±4.17E

50β

-5.20±23.69A

3.87±11.88A

4.35±17.44A

13.71±10.50AB

23.19±16.37AB

53.45±19.92B

400β

-0.98±25.91A

16.29±8.74A

9.79±12.12A

22.99±16.04A

44.90±27.71AB

76.23±7.75B

700γ

0.71±17.22A

12.84±18.50AB

18.33±11.05AB

22.28±10.16B

44.24±19.24C

76.34±6.40D

50γ

-3.60±12.41A

3.05±11.60AB

2.08±15.71AB

4.09±7.96AB

1.26±15.18AB

16.27±15.36B

400β

0.74±9.79A

1.90±12.24A

1.11±8.78A

4.36±11.08A

20.06±23.39AB

36.19±25.28B

700γ

2.73±14.35A

-0.10±11.29A

7.20±14.01A

0.94±17.98A

12.65±19.04A

47.57±26.42B

50γ

1.88±12.92

1.86±10.43

0.49±8.66

1.08±10.78

1.00±16.00

7.09±13.47

400β

5.25±9.44

-3.18±8.53

4.95±8.74

3.65±12.18

3.70±17.32

11.75±22.36

700γ

5.67±10.36AB

-7.46±7.93A

3.20±8.81AB

1.67±7.53AB

2.71±19.28AB

16.38±19.55B

50β

4.63±13.03

-5.72±9.76

-3.58±10.98

-1.43±11.64

3.33±10.77

6.17±12.90

400γ

4.92±9.92

-4.69±16.08

-2.70±8.59

-1.05±11.80

-2.30±9.10

9.54±10.69

700γ

5.86±7.80AB

-5.20±11.40A

-0.81±14.09AB

-0.57±11.36AB

-4.09±13.55AB

12.63±17.38B

50β

5.95±11.58

-2.25±9.76

2.15±13.02

1.61±14.34

0.54±13.76

-0.72±12.02

400γ

1.08±8.36

-8.03±18.01

-0.67±11.05

-2.15±13.31

4.21±10.09

7.39±11.91

700γ

7.05±9.48

-5.35±9.26

5.04±15.48

-0.79±13.10

-1.76±14.50

8.00±17.83

Different letters indicate significant differences between groups
γ
One-way ANOVA with Turkey post-hoc test
α
Whelch ANOVA with Games-Howell post-hoc test
β
Kruskal-Wallis test with Dunn-Bonferroni post hoc test

ซึ่่�งพบว่่าเมื่่�อพิิจารณาค่่าเฉลี่่�ย  %CH CMH ในระดัับ
ความลึึก 10 ไมครอน กลุ่่�ม RMGI-PP และ ZPC มีี %CH CMH
น้้อยกว่่ากลุ่่�ม RMGI-PL และ PMCR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิใน
ทุุกระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟััน เมื่่�อพิิจารณาเฉพาะที่่�ระยะห่่าง
50 ไมครอนจากขอบแถบรััดฟััน พบว่่าค่่าเฉลี่่�ย %CH CMH ของ
RMGI-PP ZPC GI และ ZP ไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ ส่่วนที่่�ระยะห่่าง 400 ไมครอนจากขอบแถบรััดฟััน พบว่่า
ค่่าเฉลี่่�ย  %CH CMH ของ RMGI-PP น้้อยกว่่า GI ZP RMGI-PL
และ PMCR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยที่่�ไม่่พบความแตกต่่าง
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติขิ อง %CH CMH ระหว่่างกลุ่่�ม RMGI-PP
และ ZPC และระหว่่างกลุ่่�ม ZPC GI และ ZP สำำ�หรัับที่่�ระยะห่่าง

700 ไมครอนจากขอบแถบรััดฟััน พบค่่าเฉลี่่�ย  %CH CMH ของ
RMGI-PP น้้อยกว่่า GI และ ZP อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยที่่�
ค่่าเฉลี่่�ย %CH CMH ระหว่่าง RMGI-PP และ ZPC ไม่่แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
เมื่่อพิ
� จิ ารณาในระดัับความลึึก 25 – 40 ไมครอนของทุุก
ระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟััน พบว่่า RMGI-PP มีีค่่าเฉลี่่�ย  %CH
CMH น้้อยกว่่า PMCR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ แต่่ไม่่พบความ
แตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติขิ องค่่าเฉลี่่ย 
� %CH CMH ระหว่่าง
RMGI-PP ZPC GI ZP และ RMGI-PL ยกเว้้นในระดัับความลึึก 25
ไมครอนของระยะห่่าง 700 ไมครอนจากขอบแถบรััดฟััน พบว่่า
RMGI-PP มีี %CH CMH น้้อยกว่่า ZP RMGI-PL และ PMCR อย่่างมีี
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นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ในระดัับความลึึก 60 - 100 ไมครอนของทุุก
ระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟันั ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
ทางสถิิติิของค่่าเฉลี่่�ย  %CH CMH ระหว่่างซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด 
ยกเว้้นในระดัับความลึึก 60 และ 80 ไมครอน ที่่�ระยะห่่าง 700
ไมครอนจากขอบแถบรััดฟััน ซึ่่�งพบค่่าเฉลี่่�ย  %CH CMH ของ
GI น้้อยกว่่า PMCR อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คััญทางสถิิติิ แต่่พบว่่า RMGI-PP
ZPC ZP และ RMGI-PL มีีค่า่ เฉลี่่�ย %CH CMH ไม่่แตกต่่างจากทั้้�ง
GI และ PMCR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ตามลำำ�ดัับ
การทดสอบความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ประเมิิน (intra-rater
reliability) จากการอ่่านค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตัดั ขวางซ้ำำ��
ด้้วยสถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ภายในชั้้น�  มีีค่า่ เท่่ากัับ 0.977 แสดง
ให้้เห็็นว่่าการศึึกษาในครั้้�งนี้้�มีีความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�ประเมิินอยู่่�ใน
ระดัับดีีมาก21

บทวิจารณ์

รอยโรคขาวขุ่่�นเกิิดจากการสููญเสีียแคลเซีียม และฟอสเฟต
ไอออนออกจากชั้้น� เคลืือบฟััน หากมีีการสููญเสีียแร่่ธาตุุอย่า่ งต่่อเนื่่อ� ง
อาจนำำ�ไปสู่่�การผุุเป็็นรููของชั้้�นเคลืือบฟัันซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�การคืืน
กลัับแร่่ธาตุุได้้ งานวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการศึึกษาผลของซีีเมนต์์ยึึดแถบ
รััดฟันั ต่่อการยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ข� อบแถบรััดฟันั ของซีีเมนต์์
6 ชนิิด คือ 
ื ZP ZPC GI RMGI-PL RMGI-PP และ PMCR โดยวััด
ความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางที่่�ระดัับความลึึกต่่าง ๆ
ของแต่่ละระยะห่่างจากขอบแถบรััดฟััน เทีียบกัับความแข็็งระดัับ
จุุลภาคชนิิดตัดั ขวางของเคลืือบฟัันปกติิในซี่่เ� ดีียวกันั การศึึกษาใน
ครั้้ง� นี้้�ใช้้ฟันั กรามน้้อยแท้้ซี่่บ� นของมนุุษย์์ที่่ปร
� าศจากรอยผุุ มาผ่่าน
การจำำ�ลองสภาวะในช่่องปากด้้วยเทคนิิคการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิ
แบบร้้อนเย็็น และจำำ�ลองการเกิิดรอยโรคฟัันผุุด้วย
้ เทคนิิคการเปลี่่�ยน
แปลงความเป็็นกรดด่่างในช่่องปาก
การวััดความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางเป็็นเทคนิิค
ที่่�แสดงค่่าความแข็็งของเคลืือบฟัันได้้ทั้้ง� ในระดัับใกล้้พื้้น� ผิิวและใต้้
พื้้�นผิิว แม้้การศึึกษาของ Magalhaes และคณะ22 จะพบว่่าการวััด
ความแข็็งระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางไม่่สามารถแสดงถึึงปริิมาณ
แร่่ธาตุุของชั้้น� เคลืือบฟัันได้้แม่่นยำำ�เท่่ากัับเทคนิิคไมโครเรดิิโอกราฟ
ซึ่่ง� เป็็นเทคนิิคมาตรฐาน แต่่ถููกแนะนำำ�ให้้ใช้้เป็็นอีีกทางเลืือกสำำ�หรัับ
การศึึกษารอยโรคฟัันผุุได้้ เนื่่�องจากมีีคุณ
ุ สมบััติที่่ิ เ� หนืือกว่่าเทคนิิค
ไมโครเรดิิโอกราฟในด้้านการแสดงถึึงความแข็็งแรงทางกายภาพ
(physical strength) ของรอยโรคฟัันผุุ ซึ่่ง� เทคนิิคดัังกล่่าวไม่่สามารถ
บอกได้้ อีีกทั้้�งมีีกระบวนการที่่�ไม่่ซับั ซ้้อน และมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยน้้อยกว่่า
จึึงเป็็นอีีกวิิธีีที่่�นิิยมนำำ�มาศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงแร่่ธาตุุของชั้้�น
เคลืือบฟัันบริิเวณขอบของเครื่่�องมืือชนิิดติิดแน่่น เช่่น แบรกเก็็ต
เป็็นต้้น20,23-27

คุุณสมบััติใิ นการต้้านทานการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟััน
ของซีีเมนต์์ ขึ้้น� อยู่่�กับั ส่่วนประกอบทางเคมีีและลัักษณะเฉพาะของ
ซีีเมนต์์แต่่ละชนิิด คุณ
ุ ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่ง� คืือความสามารถ
ในการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� วััสดุุในกลุ่่�มกลาสไอโอโนเมอร์์ ซึ่่�งเมื่่�อเกิิดปฏิิกิิริิยาระหว่่างกรดโพลีีแอซิิดและแก้้ว
ฟลููออโรอะลููมิิโนซิิลิิเกตจะเกิิดการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ความ
เข้้มข้้นสููง เรีียกว่่า “burst effect” หลัังจากนั้้�นวััสดุุเหล่่านี้้�จะยััง
ปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาได้้แต่่จะเป็็นความเข้้มข้้นต่ำำ�� ๆ28 การมีี
ฟลููออไรด์์ความเข้้มข้้นสููงดัังกล่่าวจะเกิิดการสร้้างแคลเซีียมฟลููออไรด์์
บนผิิวฟันั ทัันทีี29 ทำำ�ให้้ซีเี มนต์์มีคุี ุณสมบััติใิ นการยัับยั้้ง� การสููญเสีีย
แร่่ธาตุุบริิเวณนั้้�นได้้ แม้้ว่า่ หลัังจากนั้้น� จะมีีการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์
ออกมาในความเข้้มข้้นต่ำำ��  ๆ แต่่หากยัังปลดปล่่อยออกมาอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ก็็ยัังมีีผลต่่อการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุ และส่่งเสริิม
การคืืนกลัับแร่่ธาตุุได้้30
จากการศึึกษาในครั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาจากค่่าความแข็็ง
ระดัับจุุลภาคชนิิดตััดขวางที่่�ลดลง ในชั้้�นเคลืือบฟัันของซีีเมนต์์
แต่่ละชนิิด  แสดงให้้เห็็นว่่าประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้�งการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันเรีียงลำำ�ดัับจากมากที่่�สุุดไปหาน้้อยที่่�สุุดได้้
ดัังนี้้� กลุ่่�ม RMGI-PP > ZPC > GI > ZP = RMGI-PL > PMCR ตามลำำ�ดับั
เมื่่อพิ
� จิ ารณาผลการศึึกษาในอดีีต พบว่่าวััสดุุกลุ่่�ม GI RMGI-PL RMGIPP และ PMCR สามารถปลดปล่่อยฟลููออไรด์์ได้้16,28,31-33 แต่่เมื่่�อ
พิิจารณาการปล่่อยฟลููออไรด์์ของวััสดุุแต่่ละชนิิด33 พบว่่า RMGI-PP
มีีการปล่่อยฟลููออไรด์์ออกมาได้้มากที่่�สุด 
ุ ตามด้้วย Conventional
GI และ RMGI-PL ตามลำำ�ดัับ ส่่วน PMCR พบว่่ามีีการปลดปล่่อย
ฟลููออไรด์์ออกมาได้้ต่ำ�ที่่
�ำ สุ� ด 
ุ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาในครั้้ง� นี้้�
ที่่ห� ากพิิจารณาเฉพาะซีีเมนต์์ 4 ชนิิดนี้้� จะพบว่่า RMGI-PP มีีตำ�ำ แหน่่ง
ที่่�มีีค่่า CMH ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิน้้อยที่่�สุุด  ตามด้้วย 
GI และ RMGI-PL ตามลำำ�ดัับ และพบว่่า PMCR มีีตำำ�แหน่่งที่่�มีีค่่า
CMH ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิมากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�สัันนิิษฐานว่่า
เนื่่�องจากซีีเมนต์์แต่่ละชนิิดมีีสััดส่่วนของกลาสไอโอโนเมอร์์ และ
เรซิินที่่�แตกต่่างกััน ส่่งผลให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ นการปลดปล่่อยฟลููออไรด์์
ได้้แตกต่่างกัันไปด้้วย
สำำ�หรัับ ZPC ที่่�นำ�ำ มาศึึกษาในครั้้ง� นี้้เ� ป็็นชนิิดที่่มี� ฟี ลููออไรด์์
เป็็นส่่วนประกอบ แม้้จะยัังไม่่มีกี ารศึึกษาถึึงปริิมาณหรืือความเข้้มข้้น
ของฟลููออไรด์์ที่่ปลดปล่
�
อยออ
่ กมาจาก ZPC แต่่การศึึกษาในอดีีตพบว่่า
ชั้้น� เคลืือบฟัันของฟัันที่่ผ่� า่ นการยึึดด้้วย ZPC ชนิิดที่่มี� ฟี ลููออไรด์์มีกี าร
สููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันน้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุมซึ่่ง� ไม่่ถููกยึึดด้้วย
ซีีเมนต์์ชนิดิ ใดมาก่่อนอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติ18ิ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาในครั้้�งนี้้�ที่่�พบว่่า ZPC ให้้ผลยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�
ชั้้�นเคลืือบฟัันได้้เช่่นเดีียวกัับซีีเมนต์์ชนิิดอื่่�น ๆ  ส่่วน ZP ที่่�ศึึกษา
ในครั้้�งนี้้�เป็็นชนิิดไม่่มีีฟลููออไรด์์ แต่่จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้� พบว่่า
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ZP สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันได้้ใกล้้เคีียงกัับ
RMGI-PL ที่่�มีีส่่วนประกอบของฟลููออไรด์์ โดยอาจอธิิบายได้้ด้้วย
ผลการศึึกษาของ Mohammed และคณะ34 ซึ่่�งพบว่่าซิิงค์์ไอออน
สามารถลดการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันได้้ กล่่าวคืือ ในสภาวะ
กรดจะเกิิดการละลายตััวของผลึึกไฮดรอกซีีอะพาไทด์์ที่่ผิ� วิ เคลืือบฟััน
ได้้เป็็นแคลเซีียมไอออนและฟอสเฟตไอออน ร่่วมกัับการละลายตััว
ของซิิงค์์ไอออนจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีซิิงค์์เป็็นส่่วนประกอบ จากนั้้�น
ซิิงค์์ไอออนจะจัับกัับฟอสเฟตไอออนที่่�โครงข่่ายของผลึึกไฮดรอกซีีอะพาไทด์์ เกิิดเป็็น α-hopeite-like phase ที่่�ผิิวเคลืือบฟััน
ซึ่่�งสัันนิิษฐานว่่าสามารถยัับยั้้�งการสููญเสีียฟอสเฟตออกจากผิิว
เคลืือบฟัันได้้ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลการวิิเคราะห์์ผิวิ เคลืือบฟัันที่่ติ� ดกั
ิ บั
ซีีเมนต์์ที่่�มีีซิิงค์์เป็็นส่่วนประกอบ โดยใช้้เทคนิิคอิินฟราสเปกโทรสโคปิิกของ Crisp และคณะ35 พบว่่าบริิเวณดัังกล่่าวเกิิดผลึึก
α-hopeite-like phase ที่่�หนาแน่่นมากกว่่าผิิวเคลืือบฟัันที่่�ห่่าง
ออกไป อย่่างไรก็็ตามการเกิิดผลึึกดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยต่่าง ๆ
ดัังนี้้�คืือ  สภาวะความเป็็นกรดด่่างที่่�เหมาะสม และมีีความเข้้มข้้น
ของซิิงค์์ไอออนที่่�เพีียงพอ
อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้�แตกต่่างจากผลการ
ศึึกษาในอดีีตของ ZP ที่่ไ� ม่่มีส่ี ว่ นประกอบของฟลููออไรด์์ต่อ่ การยัับยั้้ง�
การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟััน ซึ่่ง� พบว่่า ZP ไม่่สามารถยัับยั้้ง� การ
สููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันได้้เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุมที่่�ไม่่ถููก
ยึึดแถบรััดฟัันด้้วยซีีเมนต์์18 แต่่เมื่่�อพิิจารณาถึึงกระบวนการวิิจััย
แล้้วพบว่่า การศึึกษาดัังกล่่าวศึึกษาผลของ ZP ต่่อการยัับยั้้�งการ
สููญเสีียแร่่ธาตุุของชั้้น� เคลืือบฟัันหลัังจากถอดแถบรััดฟันั และกำำ�จัดั
ซีีเมนต์์ที่่ห� ลงเหลืือออกแล้้ว โดยแช่่ฟันั ตััวอย่า่ งในสารละลายที่่�เป็็น
กรดเพีียงอย่่างเดีียวตลอด 4 สััปดาห์์ ซึ่่�งสัันนิิษฐานว่่าเป็็นสภาวะ
ที่่�มีีความเป็็นกรดด่่างไม่่เหมาะสม และไม่่เกิิดการปลดปล่่อยซิิงค์์
ไอออนออกมาในความเข้้มข้้นที่่เ� พีียงพอต่่อการสร้้างผลึึก α-hopeitelike phase ส่่งผลให้้เคลืือบฟัันมีีความต้้านทานต่่อการสููญเสีีย
แร่่ธาตุุลดลง
สำำ�หรัับการศึึกษาในครั้้�งนี้้�ออกแบบการทดลองให้้ยัังมีี
การยึึดแถบรััดฟันั ด้้วยซีเี มนต์์อยู่� ่ เพื่่�อศึึกษาผลโดยตรงของซีีเมนต์์
แต่่ละชนิิดต่อ่ การยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันบริิเวณ
ขอบของแถบรััดฟันั อีีกทั้้�งทำำ�การแช่่ชิ้้น� ฟัันตััวอย่า่ งในสารละลายที่่�
เป็็นกรดนาน 35 นาทีี วัันละ 3 ครั้้ง� สลัับกัับการแช่่ในน้ำำ��ลายเทีียม
ซึ่่ง� เป็็นสภาวะที่่�คล้้ายคลึึงกัับในช่่องปากมากกว่่าการศึึกษาในอดีีต
และคาดว่่าจะเป็็นสภาวะซึ่่�งมีีความเป็็นกรดด่่างที่่�เหมาะสม และ
ก่่อให้้เกิิดการปลดปล่่อยซิิงค์์ไอออนจาก ZPC และ ZP ในความ
เข้้มข้้นที่่เ� พีียงพอต่่อการสร้้างผลึึก α-hopeite-like phase ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
การศึึกษาในครั้้ง� นี้้พ� บว่่า ซีีเมนต์์ทั้้ง� สองชนิิดสามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีีย

แร่่ธาตุุที่่�ชั้้น� เคลืือบฟัันได้้เช่่นเดีียวกับั วััสดุุชนิดอื่่
ิ น� ๆ ที่่�มีฟี ลููออไรด์์
เป็็นส่่วนประกอบ
นอกจากนี้้� เมื่่อพิ
� จิ ารณาจากตำำ�แหน่่งของเคลืือบฟัันที่่�มีี
ค่่าความแข็็งระดัับจุุลภาคลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติขิ องซีีเมนต์์
ทั้้�ง 6 ชนิิด  ไม่่พบว่่ามีีการลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิของค่่า
ความแข็็งระดัับจุุลภาคที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันบริิเวณชิิดขอบแถบรััดฟััน
ซึ่่ง� ยึึดด้้วย RMGI-PP และ ZPC แสดงให้้เห็็นว่่าซีีเมนต์์ชนิิด RMGIPP และ ZPC มีีประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันบริิเวณดัังกล่่าวได้้มากกว่่าซีีเมนต์์ชนิิดอื่่�น ๆ แต่่
หากพิิจารณาในแต่่ละระดัับความลึึก พบว่่าชั้้�นเคลืือบฟัันที่่�มีีการ
สููญเสีียความแข็็งระดัับจุุลภาคมากที่่�สุุดคืือ ที่่�ระดัับความลึึก 10
ไมครอนจากผิิวเคลืือบฟััน ซึ่่ง� ที่่ร� ะดัับความลึึกนี้้ ซี
� เี มนต์์กลุ่่�ม RMGIPP และ ZPC มีีความสามารถในการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุได้้
มากกว่่ากลุ่่�ม RMGI-PL และ PMCR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
โดยที่่�ไม่่พบความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�ม RMGI-PP ZPC GI และ
ZP ดัังนั้้�นหากต้้องการป้้องกัันการสููญเสีียแร่่ธาตุุของเคลืือบฟัันใน
ระดัับใกล้้พื้้น� ผิิว (superficial) การพิิจารณาเลืือกใช้้ซีเี มนต์์ในกลุ่่�ม
RMGI-PP ZPC GI และ ZP จะให้้ประสิิทธิผล
ิ มากกว่่ากลุ่่�ม RMGI-PL
และ PMCR
อย่่างไรก็็ตาม การเลืือกใช้้ซีีเมนต์์สำำ�หรัับยึึดแถบรััดฟััน
ไม่่สามารถพิิจารณาจากความสามารถในการยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันเพีียงอย่่างเดีียวได้้ Millet และคณะ17 แนะนำำ�ให้้
พิิจารณาปััจจััย 4 ประการ คืือ ต้อ้ งใช้้งานง่่าย ราคาไม่่แพง ให้้การ
ยึึดติิดที่่�ดีีแต่่ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียผิิวเคลืือบฟัันขณะถอด
เครื่่อ� งมืือ และสามารถป้้องกัันการเกิิดฟันั ผุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟัันได้้ จากผล
การศึึกษาในครั้้ง� นี้้พ� บว่่า ZP และ ZPC ให้้ผลยับั ยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุ
ที่่�ขอบของแถบรััดฟัันได้้ อีีกทั้้�งซีีเมนต์์ทั้้�งสองชนิิดมีีราคาไม่่แพง
แต่่เมื่่อพิ
� จิ ารณาถึึงคุุณสมบััติอื่่ิ น� ๆ พบว่่าซีีเมนต์์ทั้้ง� สองชนิิดมีอัี ตั รา
การละลายตััวสููง มีีความแข็็งแรงต่ำำ�� 7,36 จึึงไม่่เหมาะสำำ�หรัับใช้้ยึึดแถบ
รััดฟัันที่่�ต้้องการการยึึดติิดที่่�ดีีในระยะยาว
GI เป็็นซีีเมนต์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมในปััจจุุบััน เนื่่�องจาก
สามารถถอดแถบรััดฟันั ออกได้้ง่า่ ย อีีกทั้้ง� มีีคุณ
ุ สมบััติใิ นการปลดปล่่อย
ฟลููออไรด์์ แต่่ในช่่วงแรกของการก่่อตัวต้
ั อ้ งหลีีกเลี่่ย� งการสััมผััสกัับ
ความชื้้�น เนื่่�องจากเป็็นช่่วงเวลาที่่�วััสดุุมีีความไวต่่อการดููดน้ำำ��และ
สููญเสีียน้ำ� �ำ ซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุทำ�ำ ให้้วัสั ดุุเกิิดความอ่่อนแอได้้ง่า่ ย37 ระยะเวลา
ดัังกล่่าวอาจทำำ�ได้้ยากในผู้้�ป่วย
่ เด็็กที่่ไ� ม่่ให้้ความร่่วมมืือ อีีกทั้้ง� แม้้พบว่่า
จะมีีอัตั ราการยึึดติิดที่่ดี� กี ว่่า ZP และ ZPC แต่่จากการศึึกษาพบว่่า
GI มีีอััตราการยึึดติิดต่ำ��ำ กว่่าเรซิินซีีเมนต์์9 และมีีความล้้มเหลวของ
การยึึดติิดระหว่่างรอยต่่อของแถบรััดฟันั และซีีเมนต์์31,38 ทำำ�ให้้เกิิด
ช่่องว่่างที่่มี� กี ารสะสมของคราบจุุลินิ ทรีีย์ใ์ ต้้ต่อ่ แถบรััดฟันั ได้้ง่า่ ย ดัังนั้้น�
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หากพิิจารณาถึึงปััญหาและปััจจััยดังั กล่่าวเป็็นหลััก การเลืือกใช้้ซีเี มนต์์
ที่่�มีีการยึึดติิดที่่�ดีีจึึงเหมาะสมกว่่า
RMGI-PP เป็็นซีีเมนต์์ชนิดิ สองหลอดซึ่่ง� สามารถบีีบออก
มาจากหลอดได้้ในอััตราส่่วนที่่�แม่่นยำำ�ก่อ่ นทำำ�การผสม ทำำ�ให้้ได้้เนื้้�อ
ซีีเมนต์์ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการใช้้งาน และใช้้ได้้ง่่ายขึ้้�นกว่่าซีีเมนต์์
ชนิิดที่่ต้� อ้ งตวงและผสมเอง จากผลการศึึกษาในครั้้ง� นี้้พ� บว่่า RMGIPP เป็็นซีีเมนต์์ที่่�ยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ชั้้�นเคลืือบฟัันได้้ดีที่่ี �สุุด
จึึงเหมาะสมที่่�จะได้้รับั การพิิจารณานำำ�มาใช้้เป็็นวััสดุุยึึดแถบรััดฟันั
ในแง่่ของการป้้องกัันการเกิิดฟันั ผุุ อย่า่ งไรก็็ตาม RMGI-PP มีีราคา
ค่่อนข้้างสููง จึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้ในกรณีีที่่�ต้้องการการยึึดติิดที่่�ดีีใน
ระยะยาว ส่่วน RMGI-PL เป็็นซีีเมนต์์ชนิิดที่่�ผู้้�ใช้้ต้้องตวงและผสม
ให้้ได้้ซีีเมนต์์ที่่�มีีลัักษณะเหมาะสมก่่อนการใช้้งาน และสามารถ
แข็็งตััวได้้ทัันทีีจากการฉายแสง ทำำ�ให้้ลดเวลาในการทำำ�งานลง
จากการศึึกษาในครั้้ง� นี้้�พบว่่า RMGI-PL สามารถยัับยั้้ง� การสููญเสีีย
แร่่ธาตุุได้้ค่อ่ นข้้างต่ำำ� จึึ
� งไม่่เหมาะสำำ�หรัับใช้้ยึึดแถบรััดฟันั ในกรณีีที่่�
หวัังผลต่่อการป้้องกัันการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�ชั้้�นเคลืือบฟััน
จากการศึึกษาในครั้้�งนี้้�พบว่่า PMCR มีีความสามารถ
ในการยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุต่ำ�ที่่
�ำ สุ� ดุ เมื่่อ� เทีียบกัับซีีเมนต์์ชนิดอื่่
ิ น�
จึึงเป็็นซีีเมนต์์อีีกชนิิดหนึ่่�งที่่�ไม่่เหมาะสำำ�หรัับใช้้ยึึดแถบรััดฟัันใน
กรณีีที่่ห� วัังผลต่่อการป้้องกัันการเกิิดฟันั ผุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟััน แต่่เนื่่อ� งจาก
PMCR เป็็นซีีเมนต์์ชนิดิ หลอดเดีียวทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการใช้้งาน ราคา
ไม่่แพง สามารถทำำ�ให้้แข็็งตััวได้้ด้วย
้ การใช้้แสงกระตุ้้�น จึึงเหมาะสม
ในกรณีีที่่�ต้้องการความสะดวกรวดเร็็วในการทำำ�งาน
การเลืือกใช้้ซีเี มนต์์สำ�ำ หรัับยึึดแถบรััดฟันั ในผู้้�ป่วย
่ แต่่ละราย
นอกจากจะต้้องพิิจารณาจากปััจจััยดังั กล่่าวข้้างต้้นแล้้ว การติิดตาม
การรัักษาอย่่างเหมาะสมเป็็นอีีกปััจจััยหนึ่่ง� ที่่�จะช่่วยให้้ทันั ตแพทย์์
สามารถประเมิินความเสี่่ย� งในการเกิิดการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ผิ� วิ เคลืือบฟััน
บริิเวณขอบของแถบรััดฟัันได้้ และสามารถเลืือกใช้้มาตรการทาง
ทัันตกรรมป้้องกัันได้้อย่า่ งทัันท่่วงทีี ทั้้ง� นี้้ใ� นผู้้�ป่วยที่่
่ มี� กี ารใส่่เครื่่อ� งมืือ
ในช่่องปาก ควรได้้รัับการแนะนำำ�  และฝึึกปฏิิบััติิให้้สามารถทำำ�
ความสะอาดช่่องปากบริิเวณนั้้�นได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ

บทสรุป
ภายใต้้ข้อจำ
้ �กั
ำ ดั ของการศึึกษาในครั้้ง� นี้้� สามารถสรุุปได้้ว่า่
        1. ประสิิทธิภิ าพในการยัับยั้้ง� การสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่ชั้้� น� เคลืือบฟััน
เรีียงลำำ�ดับั จากมากที่่�สุดุ ไปหาน้้อยที่่สุ� ดุ ได้้ดังั นี้้� RMGI-PP > ZPC >
GI > ZP = RMGI-PL > PMCR ตามลำำ�ดัับ โดยที่่� RMGI-PP และ
ZPC มีีประสิิทธิิภาพในการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุที่่�เคลืือบฟััน
บริิเวณชิิดขอบแถบรััดฟัันได้้มากกว่่าซีีเมนต์์ชนิิดอื่่�น ๆ

       2. ที่่ร� ะดัับใกล้้พื้้น� ผิิวของชั้้น� เคลืือบฟััน ซีีเมนต์์กลุ่่�ม RMGI-PP
และ ZPC มีีความสามารถในการยัับยั้้�งการสููญเสีียแร่่ธาตุุได้้ดีีกว่่า
กลุ่่�ม RMGI-PL และ PMCR โดยไม่่พบความแตกต่่างระหว่่างกลุ่่�ม
RMGI-PP, ZPC, GI และ ZP ที่่�ระดัับใกล้้พื้้�นผิิวของชั้้�นเคลืือบฟััน
บริิเวณชิิดขอบแถบรััดฟััน
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Abstract

The upper airway dimension can be affected by many factors including orthodontic treatment. Previous
studies showed large anterior teeth retraction decreased the length and volume of the upper airway. However, no
studies have presented the effects of the amount of anterior teeth retraction on the upper airway. This study aimed
to evaluate the effects of the amount of anterior retraction on the upper airway and hyoid position. The extraction
group included 107 adult patients diagnosed with skeletal Class I relationship and dental Class I malocclusion who
received four premolar extractions. Thirty adult patients who received non-extraction treatment were selected for
the non-extraction group. The extraction group was divided into three subgroups depending on the retraction distance
of lower incisors: E1 for small amounts, E2 for medium amounts, and E3 for large amounts of lower incisors retraction.
Lateral cephalograms before and after treatment were collected. Comparisons of the three extraction subgroups
showed differences between groups at SPP-SPPW, TB-TPPW and V-LPW. At the level of the soft palate (SPP-SPPW),
E1 was different from E2. At the level of the base of the tongue (TB-TBBW), E1 was different from E3. At the level
of the epiglottis (V-LPW), E1 was different from E2 and E3 (P<0.05). In summary, the retraction of lower incisors of
more than 3 mm might decrease velopharynx, glossopharynx and hypopharynx.
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Introduction

The goals of orthodontic treatment are to provide
harmonization and stability of occlusion, facial esthetics
and function of related muscles including the respiratory
function. The upper airway plays an important role in the
growth and development of the craniofacial and dentofacial
complex. It cooperates with surrounding structures to
perform the physiological processes of vocalization, the
digestive system and the respiratory system.1
One of the problems related to the respiratory
function is Obstructive Sleep Apnea (OSA), which is a sleep
disorder associated with arterial oxygen desaturation, sleep
disruption, severe snoring, and excessive daytime sleepiness.
This has increasingly affected the younger population and
consequently results in chronic neuropsychiatric and
cardiovascular sequelae.2
From the literature review, some orthodontic
treatment modalities may increase the risk of OSA.
Conventional orthodontic treatment with premolar
extraction followed by large distances of incisor retraction
significantly decreased the airway dimension.3-5 However,
some studies documented no difference in airway dimensional changes with less incisors retraction amounts.6,7
There have been very few studies comparing the effect of
the amount of incisors retraction distance on the upper
airway dimension.
The aims of this retrospective study were to
compare the airway dimensional changes between groups
with different amounts of incisors retraction in adults with
four premolars extracted for orthodontic treatment.

Materials and methods

A purposive sampling method was used to select
107 patients who received orthodontic treatment in
the Orthodontic Clinic, Dental Hospital, Prince of Songkla
University from 521 patients who had undergone
conventional orthodontic treatment combined with four
premolar extractions (Extraction group or E group) according
to the following inclusion criteria:

1. Adults (aged 17 to 35 years old)
2. No medical problems or history of chronic infection   
   of the respiratory system
3. No craniofacial anomalies
4. No previous orthodontic treatment or orthognathic  
   surgery
5. Having a skeletal Class I relationship and dental
   Class I malocclusion
6. Treated with a fixed adjusted edgewise appliance
     and having four premolars extracted with subsequent
   anterior teeth retraction
7. No missing teeth (except third molars)
8. Pre- and post-treatment data, and cephalometric
   radiographs of adequate diagnostic quality
The extraction group was divided into three
subgroups:
The E1 group had small amounts of lower
incisors retraction 0-3 mm. (n=31)
The E2 group had a medium amount of lower
incisors retraction >3-6 mm. (n=45)
The E3 group had a large amount of lower
incisors retraction >6 mm. (n=31)
Compared with the control group, 30 patients
who underwent conventional orthodontic treatment
without premolar extraction were selected as the
non-extraction group (NE). The extraction subgroups
and the non-extraction group were compared by the
amount of incisor retraction and changes in diameter
of the upper airway dimension.
Statistical analysis
All data was analyzed by the Statistical Package
for Social Sciences (SPSS version 17, SPSS Inc., Chicago,
IL, USA) at the significance level of 0.05. Descriptive
statistics were performed to analyze demographic data.
Pre- and post-treatment variables of the non-extraction
and extraction group were compared by the Wilcoxon
test. The Kruskal-Wallis 1-way ANOVA test was performed
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to compare upper airway dimensional changes between
extraction subgroups and the non-extraction group.
Cephalometric analysis
Two lateral cephalometric radiographs for each
patient were obtained before and after treatment with
the patient standing with a natural head position. All the

films were analyzed by Dolphin Imaging 11.9®. Magnification
of radiographs were corrected. The cephalometric
landmarks and airway analysis were modified based on
the methods described previously by Lowe et al8, Chen
et al9 and Wang et al5. (Fig. 1, 2 and Table 1)

Figure 1 The cephalometric landmarks and analyses of the upper pharyngeal airway

Figure 2 The cephalometric landmarks and analyses of the dentofacial complex and hyoid bone
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Table 1 Cephalometric Landmarks and Measurements
Variables
Definition
Landmarks
Ba
Lowermost point on anterior margin of foramen magnum
Ad1
Point of intersection of posterior pharyngeal wall and line PNS-Ba
SPPW
Point of perpendicular line from posterior margin of soft palate to posterior pharyngeal wall
SPP
Point of perpendicular line from soft palate center to posterior
margin of soft palate
U
The tip of the uvula
MPW
Point of perpendicular line from point U to posterior pharyngeal wall
TPPW
Point of perpendicular line from posterior pharyngeal wall and TB
TB
Point of intersection of base of the tongue and posterior mandible
V
The most posteroinferior point on the base of the tongue
LPW
Point of perpendicular line from point V to posterior pharyngeal wall
C3
The most anteroinferior point of the third vertebra
H
The most anterosuperior point of hyoid bone
Upper airway, mm
PNS-Ad1
Distance between PNS and Ad1
SPP-SPPW
Distance between SPP and SPPW
U-MPW
Distance between U and MPW
TB-TPPW
Distance between TB and TPPW
V-LPW
Distance between V and LPW
VAL
Vertical airway length, distance between PNS and V
Hyoid position, mm
C3H on FHp
Distance between C3 and H parallel to FH plane
C3H on FHperp
Distance between C3 and H perpendicular to FH plane
SH on FHp
Distance between S and H parallel to FH plane
SH on FHperp
Distance between S and H perpendicular to FH plane
Dentofacial measurements
SNA, degrees
Angle between sella and point A at nasion
SNB, degrees
Angle between sella and point B at nasion
ANB, degrees
Angle between point A and B at nasion
FH/MP, degrees
Mandibular plane angle: FH-GoGn
U1/FH, degrees
Angle between the FH plane and long axis of upper incisors
L1/MP, degrees
Angle between the mandibular plane and long axis of lower incisors
U1-Svert, mm
Distance from upper incisor crown tip to constructed S vertical line perpendicular to FH plane (Svert)
L1-Svert, mm

Distance from lower incisor crown tip to Svert

246 J DENT ASSOC THAI Vol.70 No.3 July - September 2020

Results

Dahlberg’s errors for a random radiograph were
0.32- 0.45 mm for all variables and the range of intraclass
correlation was calculated as 0.94-0.98, presenting a high
similarity of remeasurement.
The extraction group consisteded of 26 males
and 81 females, with a mean age before treatment of
Table 2 Demographic data
Group
NE
Male (n)
11
Female (n)
19
Total (n)
30
Age (year)
21.94 ± 4.18

E1
5
26
31
21.19 ± 3.86

The comparison of pre-treatment parameters
between groups was shown in Table 3. The comparison
of pre- and post-treatment parameters of the extraction
and non-extraction group was shown in Table 4. In the
non-extraction group, dentofacial parameters showed a
significant decrease in the SNB angle, an increase in the

22.9 ± 4.67 years old. The extraction group was classified
into E1, E2 and E3 subgroups and had 31, 45 and 31
samples, respectively. The non-extraction group had 11
males and 19 females with a mean age before treatment
of 21.94 ± 4.18 years old. There was no significant difference
in the sexes between the groups. (Table 2)
E2
9
36
45
22.51 ± 5.02

5.80 ± 1.83
32.40 ± 5.12
95.85 ± 12.30
13.90 ± 4.41

8.20 ± 7.30
31.00 ± 6.60
98.10 ± 11.30
17.80 ± 9.10

Total E
26
81
107
22.90 ±4.67

ANB angle, a retroclination of upper incisors (decreased
U1/FH angle), and a proclination of the lower incisors
(increased L1/MP angle). The upper airway dimension
showed a significant increase in U-MPW, TB-TPPW and
V-LPW distance.

Table 3 Pre-treatment parameters of the Non-extraction group and 4 Extraction subgroups
Parameter
NE (n=30)
E1 (n=31)
E2 (n=45)
SNA, degrees
84.60 ± 4.28
84.00 ± 5.20
84.20 ± 6.25
SNB, degrees
80.90 ± 5.49
80.70 ± 5.60
80.70 ± 6.50
ANB, degrees
3.45 ± 2.99
2.00 ± 2.80
3.10 ± 1.80
FH/MP, degrees
28.30 ± 7.8
25.50 ± 5.80
25.70 ± 3.47
U1/FH, degrees
121.40 ± 7.10
122.80 ± 8.80
125.00 ± 10.95
L1/MP, degrees
99.05 ± 8.97
99.70 ± 5.20
104.00 ± 10.85
U1-Svert, mm
71.95 ± 6.68
75.60 ± 6.10
77.00 ± 8.05
L1-Svert, mm
68.70 ± 6.13
70.20 ± 5.90
73.60 ± 7.99
Upper airway, mm.
PNS-Ad1
25.05 ± 3.55
25.00 ± 4.00
25.60 ± 4.10
SPP-SPPW
11.40 ± 4.30
13.20 ± 4.30
12.50 ± 3.05
U-MPW
9.27 ± 3.27
9.90 ± 5.30
10.30 ± 5.60
TB-TPPW
9.95 ± 2.19
9.30 ± 3.90
10.40 ± 3.85
V-LPW
14.10 ± 3.70
14.50 ± 3.10
15.70 ± 4.69
VAL
58.56 ± 13.15
58.90 ± 6.10
61.40 ± 11.15
Hyoid position, mm.
C3H on FHp
C3H on FHperp
SH on FHp
SH on FHperp

E3
8
23
31
24.27 ± 4.57

4.40 ± 5.93
32.10 ± 6.00
97.90 ± 14.45
16.70 ± 11.50

E3 (n=31)
83.70 ± 3.80
79.70 ± 3.60
4.50 ± 2.20
27.00 ± 6.60
122.00 ± 10.30
105.10 ± 6.70
74.10 ± 6.00
71.50 ± 6.80

P values
0.493
0.107
0.723
0.056
0.055
0.007*
0.002*
0.005*

25.00 ± 5.20
13.20 ± 2.60
9.70 ± 3.60
9.40 ± 3.50
15.20 ± 3.80
58.80 ± 6.90

0.777
0.341
0.442
0.669
0.215
0.553

6.40 ± 6.00
31.60 ± 4.50
96.70 ± 9.30
16.90 ± 8.90

0.790
0.907
0.266
0.025*
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5.80 ± 1.83

32.40 ± 5.12
95.85 ± 12.30

13.90 ± 4.41

C3H on FHp

C3H on FHperp
SH on FHp

SH on FHperp

58.56 ± 13.15

9.95 ± 2.19
14.10 ± 3.70

TB-TPPW
V-LPW

VAL
Hyoid position, mm.

9.27 ± 3.27

15.50 ± 5.76

30.50 ± 5.15
97.00 ± 11.60

6.23 ± 3.27

58.25 ± 10.10

10.35 ± 5.10
14.80 ± 4.10

9.78 ± 5.50

25.05 ± 3.55
11.40 ± 4.30

0.95 ± 3.8

0.45 ± 2.60
0.075 ± 4.96

0.40 ± 2.12

0.3 ± 2.25

0.37 ± 2.8
0.40 ± 1.76

0.70 ± 1.63

0.35 ± 2.61
0.35 ± 1.45

26.40 ± 4.5
12.05 ± 4.15

Pre
(Med ± IQR)
84.60 ± 4.28
80.90 ± 5.49
3.45 ± 2.99
28.30 ± 7.80
121.40 ± 7.10
99.05 ± 8.97
71.95 ± 6.68
68.70 ± 6.13

U-MPW

SNA, degrees
SNB, degrees
ANB, degrees
FH/MP, degrees
U1/FH, degrees
L1/MP, degrees
U1-Svert, mm
L1-Svert, mm
Upper airway, mm.
PNS-Ad1
SPP-SPPW

Parameter

Non-extraction group
Post
Post-Pre
(Med ± IQR)
(Med ± IQR)
84.00 ± 3.80
0.10 ± 0.70
80.10 ± 6.30
-0.50 ± 1.30
3.76 ± 2.70
0.40 ± 1.26
27.40 ± 8.17
0.00 ± 1.49
115.7 ± 6.25
-3.35 ± 8.82
100.95 ±7.05
1.80 ± 5.15
71.40 ± 6.14
0.60 ± 1.96
69.20 ± 5.27
1.20 ± 2.88

Table 4 Pre- and post-treatment parameters of the Non-extraction and Extraction group

0.599

0.544
0.072

0.829

0.213

0.029*
0.004*

0.006*

0.059
0.106

0.202
0.003*
0.000*
0.909
0.000*
0.003*
0.599
0.060

P- values

17.60 ± 9.20

31.70 ± 5.60
96.70 ± 9.30

6.10 ± 6.40

59.00 ± 8.30

10.00 ± 3.00
15.20 ± 3.50

10.00 ± 4.70

25.40 ± 4.20
12.90 ± 3.50

Pre
(Med ± IQR)
84.00 ± 5.50
80.10 ± 5.90
3.10 ± 2.70
26.40 ± 4.00
123.70 ± 8.80
103.20 ± 8.80
75.60 ± 6.40
71.90 ± 7.30

17.90 ± 8.40

31.00 ± 5.20
97.90 ± 10.80

5.30 ± 6.60

59.60 ± 7.00

8.50 ± 3.90
14.80 ± 3.10

7.80 ± 4.20

25.30 ± 4.30
11.20 ± 4.30

-0.50 ± 4.30

-0.70 ± 3.40
0.70 ± 4.10

0.10 ± 2.40

0.30 ± 2.50

-1.40 ± 2.80
-0.60 ± 1.40

-1.50 ± 2.00

-0.20 ± 1.70
-0.90 ± 1.90

Extraction group
Post
Post-Pre
(Med ± IQR)
(Med ± IQR)
83.90 ± 5.40
0.00 ± 0.60
80.20 ± 5.60
0.00 ± 0.60
3.10 ± 3.20
-0.10 ± 0.70
26.40 ±4.00
0.20 ± 1.00
110.80 ± 10.50
-12.70 ± 6.60
95.3 ± 9.10
-7.80 ± 8.50
69.40 ± 6.50
-6.00 ± 2.80
67.00 ± 6.40
-5.00 ± 3.30

0.176

0.593
0.049*

0.103

0.419

0.000*
0.000*

0.000*

0.472
0.000*

0.104
0.892
0.327
0.083
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

P-values

In the extraction group, dentofacial parameters
showed significant retroclined upper and lower incisors
(decreased at the U1-FH and L1-MP angle) and retracted
upper and lower incisors (decreased U1-Svert and L1-Svert
distances). The upper airway dimension showed significantly
decreased SPP-SPPW, U-MPW, TB-TPPW, and V-LPW distance.
Also, the hyoid bone position was repositioned inferiorly
(increased SH on FHp).
The comparison of airway dimensional changes
between three extraction subgroups (Table 5) showed
that there were differences between the groups at the
levels of SPP-SPPW, TB-TPPW and V-LPW. In Figure 3, there

was a significant difference when comparing the lower
incisors retraction amount and the upper airway dimensional
change between the three extraction subgroups. At the
soft palate level (SPP-SPPW), the small retraction subgroup
(E1) was significantly different from the medium retraction
subgroup (E2). At the base of the tongue level (TB-TBBW),
the small retraction subgroup (E1) was significantly different
from the large retraction subgroup (E3). At the epiglottis
level (V-LPW), the small retraction subgroup (E1) was
significantly different from the medium and large retraction
subgroup (E2 and E3).

Figure 3 Comparison of lower incisors retraction amount and upper airway dimensional change between the 3 extraction subgroups
Table 5 Comparison of lower incisors retraction amount and upper airway dimensional change between 3 extraction subgroups
LIS RETRACTION AMOUNT
0-3 MM.
>3-6 MM.
> 6 MM.
sig
(N=31)
(N=53)
(N=31)
PNS-UPW
SPP-SPPW
U-MPW
TB-TPPW
V-LPW

-0.5 ± 1.80
-0.7 ±1.0
-1.7 ± 1.8
-1.1 ± 1.9
0.1 ±2.30

-0.03± 1.60
-1.3 ± 2.35
-1.30± 2.35
-1.4 ± 3.25
-0.8 ±1.25

-0.1± 2.40
-1.5 ±2.70
-1.70 ±1.90
-2.30 ±1.20
-0.8 ±1.40

0.996
0.018*
0.333
0.000*
0.006*
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Discussion

The samples of this study included healthy
adults with no chronic respiratory disease or sleep
disorder for the reason of controlling the upper airway
structure with normal function and physiology of the
airway. All of them were diagnosed with having a skeletal
Class I relationship and dental Class I malocclusion to
control the contributing factor of a craniofacial pattern
that related with the size of the upper airway.10,11
Cephalometric analysis of the upper airway in
this study was performed by two dimensional radiographs
at a static natural head position of the samples, which was
the conventional data for orthodontic patient evaluation
without the complicated implements. Malkoc et al.12
suggested that two-dimensional measurement of an
airway dimension from the lateral cephalogram can be
reliable and reproduced. However, it cannot investigate
dynamic function and airway volume like a 3-dimensional
image. Nevertheless, Aboudara et al.13 compared a threedimensional cone beam computed tomography (CBCT)
and a conventional cephalometric radiograph, where
they found a significant positive relationship between
the upper airway size in width and volume.
The objectives of most studies were to compare
the results after orthodontic treatment between the
non-extraction and extraction group in a skeletal and
dental Class I relationship.3,5 There have been very few
studies focusing on any changes of incisors positions and
how they affect the upper airway. So, this study focused
on comparing the amount of change of retraction in
extraction cases to the upper airway dimensions.
In this study, the non-extraction group had
significantly changed the SNB and ANB angle, which was
contrary to the study of German-Cakan et al.4 where
there were no significant different skeletal and dental
variables after treatment in a treated control group
because a non-extraction group with air-rotor stripping
was studied, but in this study in the non-extraction
group, one of the treatment modalities was dental arch
expansion. Therefore, there was relative extrusion of

the posterior teeth that affected mandibular clockwise
rotation and relative retrusion.14 However, the number of
those changes was negligible (SNB -0.50 ± 1.30 and ANB
0.40 ± 1.26) and the FMA was not significantly changed.
As in previous studies, either in cephalometric
analysis or CBCT analysis, conventional orthodontic
treatment with four premolar extractions with maximum
anchorage and large incisors retraction, the velopharynx,
glossopharynx and hypopharynx decreased significantly.3,5
Despite that, some studies showed no significant changes
in the airway dimension, but the anchorage situation was
not identified and the amount of incisors retraction in
their study was less than in others.6,7 These findings showed
the average amount of upper incisors retraction was
-6.00 ± 2.80 mm. and the lower incisors retraction was
-5.00 ± 3.30 mm. It was found that the upper airway
dimension significantly decreased at the velopharynx,
glossopharynx and hypopharynx level in the extraction
group. The glossopharynx decreased the most by 15 %,
which agreed with the study of Wang et al.5 where they
found that the glossopharynx (TB-TPPW) was reduced
by 33.3 %, and the velopharynx and hypopharynx
(SPP-SPPW, U-MPW and V-LPW) was reduced by about
10-20 %. Chen et al.3 found decreased cross-sectional
areas of the hypopharynx (38.19 %) being more than
the glossopharynx and palatopharynx (20-25 %). In
contrast to the non-extraction group, the upper airway
significantly increased, which corresponded with lower
incisors proclination and protrusion.
The hyoid bone, commonly called the tonguebone, is an attachment of the tongue through multiple
muscular and connective tissue. Movement of the
tongue posteriorly and inferiorly considering anterior
teeth retraction results in a narrowing of the airway.
Wang et al. and Chen et al.3,5 stated that hyoid position
changes were observed moving more in a posterior
and inferior direction. Nevertheless, Maaitah et al.6 and
our findings showed no significant changes except the
SH on the FHp distance, which presented an inferior
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movement of hyoid bone.  Disagreement was likely due
to the difficulty of precise measurements of the hyoid
position by a cephalogram because there were slight
variations in head position, spine position, and the state
of neuromuscular function.15
This study is the first comparison of the amount
of incisors retraction distance that could affect airway
dimensional changes. In extraction cases of conventional
orthodontic treatment, the anchorage situation was
classified into three types relying on the amount of
posterior teeth movement to where the space closure
was designed. “Maximum anchorage” means a situation
which requires no or little anchorage being lost, whereas
“moderate anchorage” means half a space was closed
by the anchorage movement, and “minimum anchorage”
means that the extraction space was almost closed by
the anchorage segment.16 Thus the amount of anterior
teeth retraction was divided into three groups depending
on a one-third estimation of the premolar extraction space.
The results showed a significant difference
between extraction subgroups at the velopharynx,
glossopharynx and hypopharynx levels, and the small
retraction subgroup had less changes when compared
with the other two groups. These results could imply
that for extraction cases that retract lower incisors by
more than 3 mm or in orthodontic treatment combined
with extraction of four premolars, moderate to maximum
anchorage would impact the airway dimension. So, the
patients who had a narrow airway dimension or who had
a history of sleep disorder should be treated with caution.

Conclusion

In conventional orthodontic treatment, four
premolars extraction with retraction of lower incisors
of more than 3 mm might decrease the velopharynx,
glossopharynx and hypopharynx. The most affected
area was the glossopharynx.
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1. เปาหมายสำคัญของการนัดผูปวยที่รักษาโรคปริทันตเสร็จแลวกลับมาตรวจปนระยะ ๆ คืออะไร
ก. กระตุนการดูแลอนามัยชองปากของผูปวยใหดีอยูเสมอ
ข. ปองกันการกลับเปนโรคใหม
ค. หากพบรอยโรคใหม สามารถรักษาแกไขไดรวดเร็ว กอนที่จะรุกรานรุนแรงมากขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
2. ในสภาวะทั่วไปทีไ่ มไดควบคุมปจจัยแวดลอม ขนาดยาซิมวาสแตตินที่ผูปวยรับประทานอยู มีผลตอการลดการสูญเสียการ
ยึดปริทันตในระยะการคงสภาพปริทันตอยางไร
ก. ไมสมั พันธกัน
ค. มีความสัมพันธผกผันชัดเจนทางสถิติ
ข. มีความสัมพันธแบบผกผันเล็กนอย
ง. มีความสัมพันธตามกันเล็กนอย
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ข. ขยายชวงเวลาใหนานขึ้นกวาปกติได
ค. ควรกระชับชวงเวลาใหเร็วขึ้นกวาปกติ
ง. ก และ ข ถูก
4. ปจจัยใดที่ไมมีความสัมพันธกับการลดการสูญเสียการยึดปริทันต
ก. ดัชนีอนามัยชองปาก
ค. ระยะหางจากการคงสภาพปริทันตครั้งสุดทาย
ข. รับประทานแคลเซีย่ มเสริม
ง. ระยะเวลาที่รับประทานยาซิมวาสแตติน
5. ระดับไขมันในเลือดและการรับประทานยาซิมวาสแตติน มีผลตอการวางแผนการรักษาโรคปริทันตอักเสบอยางไร
ก. ควรหลีกเลี่ยงการทำศัลกรรมปริทนั ต
ข. กำหนดระยะเวลาการรักษาใหเสร็จโดยเร็ว
ค. ไมมผี ลตอการวางแผนการรักษา
ง. ขอ ก และข ถูก
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