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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเรซิ นความหนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ มร่ วมกับสารผนึ กหลุมร่ องฟันต่อความแข็งผิว
เคลือบฟันภายหลังผ่านการจาลองสภาวะว่ายน้ า โดยใช้ฟันกรามน้อย 30 ซี่แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม (กลุ่มที่
ไม่ได้ทาสารใดๆ) กลุ่มไอคอน (กลุ่มที่ทาด้วยเรซิ นความหนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ ม) และกลุ่มไอคอนซี ลแลนท์ (กลุ่มที่ทา
ด้วยเรซิ นความหนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ มร่ วมกับสารผนึ กหลุมร่ องฟัน) ชิ้นงานจะถูกแช่ในน้ าคลอรี นที่มีค่าความเป็ นกรด
ด่างเท่ากับ 3 เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงก่อนทาสารเพื่อสร้างฟันกร่ อนจาลอง จากนั้นจะนาไปผ่านกระบวนการจาลองสภาวะ
ว่ายน้ า ด้วยการแปรงฟันและการแช่น้ าคลอรี นสลับกับน้ าลายเทียม เป็ นเวลา 28 วัน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Kruskal
wallis test และ Mann whitney u test ผลพบว่าผลต่างค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระหว่างก่อนและหลังผ่านกระบวนการจาลอง
สภาวะว่ายน้ า ของกลุม่ ไอคอนซีลแลนท์นอ้ ยกว่ากลุ่มไอคอน (p=0.007) และกลุ่มควบคุม (p < 0.001) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ สรุ ปได้วา่ การใช้ไอคอนร่ วมกับซีลแลนท์ทาให้ค่าความแข็งผิวลดลงน้อยที่สุด
ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate effects of resin infiltration combined with resin sealant on surface
microhardness after exposing swimming simulation. Thirty intact human premolars were assigned to three groups:
Without treatment ( Control) , Resin infiltration ( ICON®) and Resin infiltration Combined with Resin Sealant
(ICON®-Sealant). Enamel surface erosion was created using acidic chlorinated water (pH3) for two hours prior to
apply the materials. Specimens were subjected to swimming simulation by tooth brushing and by exposing to
chlorinated water alternate with artificial saliva for 28 days. The data were analyzed by Kruskal wallis test and
Mann whitney u test, The results showed that the mean different surface microhardness of ICON®-Sealant group was
statistical significantly less than ICON® group (p=0.007) and control group (p < 0.001) This study indicated that the
use of ICON®combined with sealant has a minimal change of surface microhardness.
คาสาคัญ: เรซินความหนืดต่าชนิดแทรกซึม สารผนึกหลุมร่ องฟัน ฟันกร่ อน
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บทนา
การเกิดฟันกร่ อนยังพบว่าเป็ นปั ญหาในนักกีฬาว่ายน้ าหรื อผูท้ ี่วา่ ยน้ าเป็ นประจา นามาสู่อาการทางคลินิกที่พบ
ได้บ่อยคือภาวะเสี ยวฟัน โดยส่งผลให้เกิดความยากลาบากในการรับประทานอาหาร เครื่ องดื่ม หรื อแม้กระทัง่ การแปรง
ฟัน รวมทั้งอาจพบปั ญหาด้านความสวยงามและการบดเคี้ยวได้ ฟันกร่ อนที่รุนแรงอาจลุกลามถึงโพรงในตัวฟันและจะ
ทาให้เกิ ดการอักเสบของเนื้ อเยื่อในโพรงฟั นในที่ สุด(Linnett, Seow, 2001; Lukkananuruk, Tuongratanaphan, 2014)
ดังนั้นการป้ องกันหรื อรักษาฟั นกร่ อนตั้งแต่ในระยะเริ่ มแรกเพื่อไม่ให้เกิ ดการลุกลามต่อไปจะเป็ นทางเลือกที่ ดีที่สุด
สาหรับผูป้ ่ วย
นักกีฬาว่ายน้ าหรื อผูท้ ี่วา่ ยน้ าเป็ นประจาจะได้รับคาแนะนาให้ใส่เฝื อกฟันขณะว่ายน้ าเนื่องจากการใช้เฝื อกฟัน
ขณะว่ายน้ าจะช่วยป้ องกันไม่ให้ผิวฟันสัมผัสกับน้ าโดยตรง ช่วยลดการเกิดฟันกร่ อนและลดอาการเสี ยวฟันในผูว้ า่ ยน้ า
ได้ อย่างไรก็ตามการใส่ เฝื อกฟันขณะว่ายน้ าอาจทาให้รู้สึกราคาญหรื อเกิดความกังวล โดยเฉพาะนักกีฬาบางคนอาจคิด
ว่าการใส่เฝื อกฟันจะทาให้วา่ ยน้ าได้ชา้ ลงจึงไม่ใส่เฝื อกฟันขณะลงแข่งแต่จะใส่ในเวลาฝึ กซ้อม นอกจากนี้ในเด็กที่มีฟัน
ในชุดฟันน้ านมหรื อชุดฟันผสมซึ่งอยูใ่ นช่วงการเจริ ญเติบโตขากรรไกรและการเปลี่ยนถ่ายเป็ นชุดฟันแท้ซ่ ึ งทาให้เฝื อก
ฟันมีการยึดอยูท่ ี่ไม่ดีและจาเป็ นต้องมีการพิมพ์ปากทาเฝื อกฟันใหม่บ่อย ๆ เพื่อให้เฝื อกฟันมีการยึดอยูท่ ี่ดีและแนบสนิท
กับฟัน (Kitsahawong, 2005; Kitsahawong K, Kitsahawong S, 2005; Lukkananuruk, Tuongratanaphan, 2014)
มีการศึกษารายงานว่า ฟันที่สมั ผัสกับน้ าคลอรี นที่เป็ นกรดเมื่อตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่อง
กราดจะพบลักษณะการกร่ อนของผิวฟั นแบบรังผึ้ง (honey-comb-like etched pattern) (Kitsahawong, 2006) เนื่ องจาก
ฟันกร่ อนเกิดจาการสูญเสี ยแร่ ธาตุจากผิวเคลือบฟัน ดังนั้นจึงมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการป้ องกันและการรักษาภาวะ
ฟั น กร่ อ นโดยมุ่ง เน้นไปที่ ส ารที่ มีส่ ว นประกอบของฟลูอ อไรด์ แต่ อ ย่า งไรก็ ตามยังไม่ ได้ขอ้ สรุ ปที่ แ น่ ชัดเกี่ ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพของฟลู อ อไรด์ใ นการลดหรื อ การป้ อ งกัน ฟั น กร่ อ น (Linnett, Seow, 2001; Amaechi, Higham, 2005)
ดังนั้นทางเลือกอื่น ๆ ที่ จะช่วยในการป้ องกันฟั นกร่ อนที่มากกว่ายังคงต้องได้รับการพัฒนาและพิสูจน์ประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
เรซินความหนืดต่าชนิดแทรกซึมถูกพัฒนาขึ้นใช้ในการรักษาฟันผุของเคลือบฟันระยะเริ่ มต้น โดยเรซินความ
หนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ มจะสามารถแทรกซึ มไปยังรู พรุ นภายในรอยโรคของเคลือบฟันได้ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุผนึก
หลุมร่ องฟันที่ใช้เคลือบผนึกบริ เวณผิวเคลือบฟัน ซึ่งมีรายงานว่าการใช้เรซินที่มีความหนืดต่ามีความสามารถในการปิ ด
กั้นการแพร่ ของกรดไปยังรอยโรค เพื่อช่วยชะลอหรื อยับยั้งการลุกลามของรอยโรคฟันผุได้ (Paris et al., 2012; Paris
et al., 2010; Domejean et al., 2015) ได้มีการศึกษาผลของการป้ องกันฟันกร่ อนของสารเรซิ นความหนื ดต่ าชนิ ดแทรก
ซึมพบว่าสารเรซินความหนืดต่าชนิดแทรกซึมสามารถยังยั้งการลุกลามของรอยโรคฟันกร่ อนทั้งในกลุ่มที่ใช้กรดและไม่
ใช้กรดในการเตรี ยมผิวเคลือบฟัน (Oliveira et al., 2015) ในทางกลับกันมีการศึกษาเกี่ยวกับสารเรซินความหนืดต่าชนิ ด
แทรกซึม สารผนึกหลุมร่ องฟันและเรซินคอมโพสิ ตชนิดไหลแผ่ได้ต่อการต้านทานการสึ กกร่ อนโดยนาไปทดสอบด้วย
น้ าส้มและการแปรงฟันได้ผลว่าสารผนึ กหลุมร่ องฟันและเรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดไหลแผ่ได้สามารถป้ องกันการสึ กและ
กร่ อนได้ดีกว่า (Zhao et al., 2017) แต่ในการศึกษาการแทรกซึ มของสารยึดติดหรื อสารผนึกหลุมร่ องฟันบนรอยโรคผิว
เคลือบฟัน พบผลลัพธ์ที่ได้โดยทัว่ ไปมีการแทรกซึ มที่ต้ืนหรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นเนื้ อเดียวกัน (inhomogeneous) (Paris
et al., 2012)
จากการที่เรซิ นความหนืดต่าชนิดแทรกซึ มสามารถปิ ดกั้นบริ เวณที่มีการสู ญเสี ยแร่ ธาตุจากกรดของแบคทีเรี ย
ได้รวมทั้งความสามารถในการแทรกซึ มไปยังรอยโรค และสารผนึ กหลุมร่ องฟันที่มีความสามารถในการต้านทานการ
สึ กที่ดี การศึกษานี้จึงได้นาจุดเด่นของวัสดุท้ งั สองมาใช้โดยการใช้สารเรซินความหนืดต่าชนิดแทรกซึมร่ วมกับสารผนึก
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หลุมร่ องฟันมาศึกษาความแข็งผิวเคลือบฟันภายหลังการผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานใน
การวิจยั ทางห้องปฏิบตั ิการและหาแนวทางในการป้ องกันและรักษาฟันกร่ อนในนักกีฬาว่ายน้ าหรื อผูท้ ี่วา่ ยน้ าเป็ นประจา
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้เรซิ นความหนืดต่าชนิ ดแทรกซึ มและการใช้เรซิ นความ
หนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ มร่ วมกับสารผนึ กหลุมร่ องฟันต่อความแข็งผิวเคลือบฟันหลังจากผ่านกระบวนการจาลองสภาวะ
ว่ายน้ า
วิธีการวิจยั
การศึ ก ษานี้ ได้ผ่ า นการรั บ รองการยกเว้น การศึ ก ษาทางปฏิ บัติ ก ารโดยใช้ ฟั น มนุ ษ ย์ที่ ถู ก ถอน จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น หมายเลขจริ ยธรรมโครงการวิจัยในมนุ ษย์เลขที่
HE602010
การเตรียมชิ้นงาน
การศึกษาทางห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory research) ซึ่ งศึกษาในฟันกรามน้อยมนุษย์ที่ถูกถอนเพื่อการจัดฟัน
โดยยึดฟันในท่อพีวซี ีโดยฝังส่วนของรากฟันลงในเรซินชนิดแข็งตัวได้เอง แล้วตัดแบ่งตัวฟันในแนวใกล้กลางไกลกลาง
และตัดรากฟั นออกบริ เวณคอฟั นด้วยเครื่ องตัด ฟั น (Mecatome T180, Brié-et-Angonnes, France) โดยจะนาชิ้ นฟั น
เคลือบฟันด้านแก้มมาทาการศึกษา ชิ้นเคลือบฟันตัวอย่างจะถูกยึดด้วยเรซิ นชนิดแข็งตัวได้เอง ในท่อพีวีซี โดยให้ดา้ น
แก้มของชิ้นฟันหันขึ้นสู่ดา้ นบนโดยไม่ถูกปกคลุมด้วยเรซิน และจัดวางให้ผิวเคลือบฟันขนานกับพื้นระนาบมากที่สุด
ขัดผิวเคลือบฟั นด้านแก้มด้วยกระดาษทรายน้ าเบอร์ 400 600 1,200 และ2,000 ตามลาดับด้วยเครื่ องขัดชนิ ด
จานหมุน (Ecomet, Buehler, USA) ที่ ความเร็ วรอบ 60 รอบต่อนาที โดยขัดด้วยความละเอียดละ 10 วินาที เพื่อให้ได้
พื้นผิวเคลือบฟันที่เรี ยบเป็ นแนวระนาบขึ้นก่อนนามาทาการทดสอบ
กลุ่มตัวอย่ างและการวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคบนผิวเคลือบฟัน
สุ่มแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม
1. กลุ่มที่ไม่ได้ทาสาร (Control group)
เปรี ยบเทียบวัดความแข็งผิวเคลือบฟันก่อนการแช่น้ าคลอรี น หลังการแช่น้ าคลอรี น และหลังผ่าน
กระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
2. กลุ่มที่ทาด้วย ICON® (ICON® group) เปรี ยบเทียบ
วัดความแข็งผิวเคลือบฟันก่อนการแช่น้ าคลอรี น หลังการแช่น้ าคลอรี น และหลังทาด้วยเรซินความหนืดต่า
ชนิ ดแทรกซึ ม (ICON® (Icon Infiltrant;DMG, Hamburg, Germany)) แล้วนาไปผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ า
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
3. กลุ่มที่ทาด้วย ICON®ร่ วมกับsealant (ICON®Sealant group)
เปรี ยบเทียบวัดความแข็งผิวเคลือบฟันก่อนการแช่น้ าคลอรี น หลังการแช่น้ าคลอรี น และหลังทาด้วยเรซิน
ความหนื ดต่ าชนิ ดแทรกซึ ม (ICON®ร่ วมกับทาทับด้วยสารผนึ กหลุมร่ องฟั น (Sealant (TEETHMATE F-1, Kuraray,
Japan)) จากนั้นแล้วนาไปผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
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การสร้ างสภาวะฟักกร่ อนจาลอง
แช่ชิ้นฟันตัวอย่างด้วยน้ าคลอรี น (น้ าผสมกับสารไทรคลอโรไอโซไซยานูริก) ที่ความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 3
ซึ่ ง เป็ นค่า ต่ า สุ ดที่ วดั ได้จากสระว่า ยน้ า ในจังหวัดขอนแก่ น เป็ นเวลา 2 ชั่ว โมงที่ อุ ณ หภู มิ ห้อง จากนั้น ล้า งด้วยน้ า
ปราศจากไอออน (Deionized water) และซับให้แห้ง
ขั้นตอนการทาสาร
กลุ่มทีท่ า ICON® มีข้นั ตอนดังต่ อไปนี้
1. ล้างผิวฟันด้วยละอองน้ า
2. ทา ICON®-Etch (กรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้นร้อยละ 15) ลงบนผิวฟันและทิ้งไว้เป็ นเวลา 2 นาที และ
กาจัดส่วนเกินออกด้วยก้อนสาลี
3. ล่างด้วยน้ า 30 วินาทีและเป่ าแห้ง
4. ทา ICON®-Dry (เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99) ลงบนพื้นผิว ทิ้งไว้ 30 วินาที และเป่ าแห้ง
5. ทา ICON®-Infiltrant (คอมโพสิ ตประเภทเมทราครั ยเลต) ลงบนผิวฟั นทิ้งไว้ 3 นาที จากนั้นกาจัดวัสดุ
ส่วนเกินออกด้วยก้อนสาลี แล้วฉายแสงเป็ นเวลา 40 วินาที
6. ทา ICON®-Infiltrant ซ้ าลงบนผิวฟันทิ้งไว้ 1 นาที จากนั้นกาจัดวัสดุส่วนเกินออกด้วยก้อนสาลี แล้วฉาย
แสงเป็ นเวลา 40 วินาที
กลุ่มทีท่ า ICON®ร่ วมกับ Sealant มีข้นั ตอนดังต่ อไปนี้
1. ล้างผิวฟันด้วยละอองน้ า
2. ทา ICON®-Etch ลงบนผิวฟันและทิ้งไว้เป็ นเวลา 2 นาที และกาจัดส่วนเกินออกด้วยก้อนสาลี
3. ล่างด้วยน้ า 30 วินาทีและเป่ าแห้ง
4. ทา ICON®-Dry ลงบนพื้นผิว ทิ้งไว้ 30 วินาที และเป่ าแห้ง
5. ทา ICON®-Infiltrant ลงบนผิวฟันทิ้งไว้ 3 นาที จากนั้นกาจัดวัสดุส่วนเกินออกด้วยก้อนสาลี แล้วฉายแสง
เป็ นเวลา 40 วินาที
6. ทา ICON®-Infiltrant ซ้ าลงบนผิวฟันทิ้งไว้ 1 นาที จากนั้นกาจัดวัสดุส่วนเกินออกด้วยก้อนสาลี แล้วฉาย
แสงเป็ นเวลา 40 วินาที
7. ทา sealant ด้วยพูก่ นั ขนาดเล็ก (microbrush) แล้วฉายแสงเป็ นเวลา 20
กระบวนการจาลองสภาวะว่ ายนา้
การจาลองสภาวะว่ายน้ าและการแปรงฟันวันละ 2 ครั้งทาโดย การใช้แปรงสี ฟันไฟฟ้า ออรัลบี (Braun Oral-B
รุ่ น Vitality Precision clean, United States) แปรงผิ ว เคลื อ บฟั น ชิ้ น ฟั น ตัว อย่า งเป็ นเวลา 30 วิ น าที แ ล้ว ล้า งด้ว ยน้ า
ปราศจากไอออนจากนั้นนาชิ้นฟันตัวอย่างแช่ในน้ าลายเทียมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 37 องศาแล้วทาการล้างด้วย
น้ าปราศจากไอออน แล้วแช่ชิ้นฟั นตัวอย่างในน้ าคลอรี นที่ มีค่าความเป็ นกรด-ด่ างเท่ากับ 3 เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงหลัง
จากนั้นล้างด้วยน้ าปราศจากไอออน และนากลับไปแช่ในน้ าลายเทียมอีกครั้งเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง และแปรงฟัน30 วินาที
แล้วล้างด้วยน้ าปราศจากไอออนจากนั้นแช่ในน้ าลายเทียมเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง ถือเป็ น 1 รอบ (ดังแสดงในรู ปที่ 1) ทา
เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
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1. แปรงฟันเป็ นเวลา 30
วินาที แล้ วล้ างออกด้ วยนา้
ปราศจากไอออน

2. แช่ ในนา้ ลายทียม
9 ชั่วโมง

3. แช่ ในนา้ คลอรีน
2 ชั่วโมง

4. แช่ ในนา้ ลายทียม
3 ชั่วโมง

5. แปรงฟันเป็ นเวลา 30
วินาที แล้ วล้ างออกด้ วยนา้
ปราศจากไอออน

6. แช่ ในนา้ ลายทียม
10 ชั่วโมง

รู ปที่ 1 แสดงกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ า โดยผ่านการสัมผัสน้ าคลอรี น การแปรงฟัน และการแช่ในน้ าลายเทียม
ใน 1 รอบ ใช้เวลา 24 ชัว่ โมง
การวัดค่ าความแข็งผิวแบบวิกเกอร์
วัค ความแข็งผิ วระดับ จุ ล ภาคบนผิ วเคลื อ บฟั นด้วยเครื่ องทดสอบความแข็ง ผิวระดับจุ ล ภาคแบบวิกเกอร์
(Microhardness tester FM-800, Kawasaki, Japan) โดยแบ่งผิวเคลือบฟันออกเป็ นสามส่วนในแนวนอนเพื่อทาการวัดค่า
ความแข็งผิวเคลือบฟัน 3 ขั้นตอน คือก่อนแช่น้ าคลอรี น หลังแช่น้ าคลอรี น และหลังการผ่านสภาวะจาลองการว่ายน้ า 4
สัปดาห์ กาหนดให้ส่วนบนสุ ดเป็ นส่ วนที่ 1 ตรงกลางเป็ นส่ วนที่ 2 และส่ วนล่างสุ ดเป็ นส่ วนที่ 3 โดยแต่ละส่ วนจะทา
การทดสอบ 3 รอยกดเพื่อหาค่าเฉลี่ย ใช้น้ าหนักกด 100 กรัม เป็ นเวลา 15 วินาที
โดยค่าความแข็งผิวแบบวิกเกอร์ จะได้จากการคานวณอัตโนมัติจากโปรแกรม FT-ARS เวอร์ ชนั่ 1.15.13 ของ
คอมพิวเตอร์ ค่าวิกเกอร์ฮาร์ดเนสนัมเบอร์ที่ได้จากทั้ง 3 รอยกด จะนามาใช้เป็ นค่าเฉลี่ยของค่าความแข็งผิวเคลือบฟัน
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for window version 19
1. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคก่อนและหลังแช่น้ าคลอรี น 2 ชัว่ โมงระหว่างกลุ่มทดลอง
-3 กลุ่มทดลอง
- ข้อมูลมีการแจกแจงปกติจึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
2. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงความแข็งผิวระดับจุลภาคระหว่างกลุ่มทดลอง 3 กลุ่มทดลอง
- ข้อ มู ล มี ก ารแจกแจงไม่ ป กติ จึ ง เลื อ กใช้ส ถิ ติ Kruskal-Wallis test และพบว่า มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันทีละคู่ดว้ ยวิธีทดสอบ Mann Whitney U test และปรับค่าระดับ
นัยสาคัญ
ผลการวิจยั
จากการศึกษาค่าความแข็งผิวเคลือบฟันด้วยเครื่ องทดสอบความแข็งแบบผิววิกเกอร์ พบความแข็งผิวเคลือบฟันใน
กลุ่มต่างๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 ทาการวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูลโดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk พบข้อมูลแจกแจงปกติ
จึงนาค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันก่อนแช่น้ าคลอรี นของทั้ง 3 กลุ่มศึกษาไปทดสอบทางสถิติโดยใช้ One-way ANOVA
พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันก่อนแช่น้ าคลอรี นของ 3 กลุ่มศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.54)
และค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเคลือบฟันภายหลังแช่ในน้ าคลอรี นที่มีค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 3 เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงของทั้ง 3
กลุ่มศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.87)
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ส่ วนค่าเฉลี่ยความแข็งผิวหลังผ่านกระบวนการจาลองการว่ายน้ า 4 สัปดาห์ ของกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใดๆ
(Control) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 204.90± 31.35 Kg/mm2 ในกลุ่มที่ ทาด้วยเรซิ นความหนื ดต่ าชนิ ดแทรกซึ ม (ICON®) มีค่าเฉลี่ย
ความแข็งผิวเท่ากับ 219.95± 22.61 Kg/mm2 ในขณะที่กลุ่มที่ทาด้วยเรซิ นความหนื ดต่าชนิดแทรกซึ มร่ วมกับทาทับด้วยสาร
ผนึกหลุมร่ องฟัน (ICON® ร่ วมกับ sealant) มีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเท่ากับ 243.32± 17.10 Kg/mm2 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของความแข็งผิวเคลือบฟันแบบวิกเกอร์ ก่อนแช่น้ าคลอรี น หลังแช่น้ าคลอรี น
2 ชัว่ โมง และ หลังผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
ความแข็งผิวหลังผ่าน
กลุ่มศึกษา
ความแข็งผิวก่ อนแช่ นา้ คลอรีน
ความแข็งผิวหลังแช่ นา้
กระบวนการจาลองการว่ าย
(Kg/mm2)
คลอรีน (Kg/mm2)
นา้ (Kg/mm2)
Mean
Median
Mean
Median
Mean
Median
(SD)
(IQR)
(SD)
(IQR)
(SD)
(IQR)
กลุ่มที่ไม่ได้
348.46
353.48
244.20
245.99
204.90
211.42
ทาสาร
(16.47)
(338.57,
(17.96)
(229.37,
(31.35)
(172.71,
360.49)
255.32)
226.34)
กลุ่มที่ทาด้วย
347.38
352.03
246.74
246.94
219.95
219.08
ICON®
(12.97)
(333.92,
(12.46)
(239.40,
(22.61)
(202.18,
352.04)
252.17)
237.42)
กลุ่มที่ทาด้วย
355.37
362.43
247.36
249.79
243.32
245.29
®
ICON ร่ วมกับ
(20.40)
(354.82,
(10.08)
(236.34,
(17.10)
(236.33,
sealant
369.26)
251.85)
253.56)
หมายเหตุ: mean คือ ค่าเฉลี่ย, Median คือ ค่ามัธยฐาน, SD= standard Deviation, IQR= Interquartile range
การวิเคราะห์ผลต่างของค่าเฉลี่ยความแข็งผิวของเคลือบฟันที่ผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าเป็ นเวลา
28 วันเปรี ยบเทียบกับค่าความแข็งผิวภายหลังแช่น้ าคลอรี นเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงของ 3 กลุ่มศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2
ทาการวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูลโดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk พบข้อมูลแจกแจงไม่ปกติ จึงใช้สถิติ Kruskal-Wallis
test ในการทดสอบ ซึ่งพบว่ามีกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม (p = 0.002) และเมื่อเปรี ยบเทียบแต่ละกลุ่มเป็ นคู่ดว้ ย
สถิ ติ Mann-Whitney test พบว่าค่าเฉลี่ ยความแข็งผิวของเคลื อบฟั นที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไปของกลุ่มที่ ทาด้วยICON
ร่ วมกับ sealant แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใดๆและกลุ่มที่ทาด้วย ICON เพียงอย่างเดียวอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ p < 0.001 และ p= 0.007 ตามลาดับ เนื่ องจากมี 3 กลุ่มจึงยอมรับความแตกต่างที่ค่า p < 0.017 (0.05/3) ดังตาราง
ที่ 3
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานผลต่างความแข็งผิวเคลือบฟันที่เปลี่ยนปลงไประหว่างก่อนและหลังผ่าน
กระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าเป็ นเวลา 4 สัปดาห์
กลุ่มศึกษา
Mean difference (SD)
Median (IQR)
กลุ่มที่ไม่ได้ทาสาร
39.30 (28.48)
23.60 (21.11,48.19)
กลุ่มที่ทาด้วย ICON
26.79 (15.76)
23.47 (14.75,34.96)
กลุ่มที่ทาด้วย ICONร่ วมกับsealant
4.04 (13.03)
4.50 (-4.32,15.06)
หมายเหตุ: mean คือ ค่าเฉลี่ย, Median คือ ค่ามัธยฐาน, SD= standard Deviation, P25= percentiles 25, P75= percentiles
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลต่างค่าความแข็งผิวเคลือบฟันระหว่างก่อนและหลังผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ า
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ระหว่างกลุ่มศึกษา
กลุ่มศึกษา

กลุ่มที่ไม่ได้ทาสาร

กลุ่มที่ทาด้วย ICON

กลุ่มที่ไม่ได้ทาสาร

0.13 (0.384)

กลุ่มที่ทาด้วย ICON

กลุ่มที่ทาด้วย ICONร่ วมกับ
sealant
19.10 (0.001*)
18.97 (0.007*)

กลุ่มที่ทาด้วย ICON
ร่ วมกับsealant
หมายเหตุ *ค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับเชื่อมัน่ น้อยกว่า 0.05 (p-value < 0.05/3 หรื อ 0.017)
และตารางแสดงค่าผลต่างค่ามัธยฐาน (p-value)
อภิปราย
การเปรี ยบเทียบการสึ กกร่ อนของฟันในการศึกษานี้ใช้วิธีการวัดค่าความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเครื่ องวัดความแข็งผิวแบบวิกเกอร์ เนื่องจากการทดสอบความแข็งผิวระดับจุลภาคบนผิวเคลือบฟัน
สามารถใช้ตรวจการเปลี่ยนแปลงของการสู ญเสี ยหรื อการคืนกลับของแร่ ธาตุของชิ้นฟันทดสอบได้ (อริ สา, 2008) ซึ่ ง
ชิ้ น ฟั น ทั้ง 3 กลุ่ ม ในการศึ กษานี้ มี ค่า เฉลี่ ย ความแข็ง ผิว เคลื อบฟั นก่ อนผ่า นสภาวะฟั น กร่ อนแตกต่ างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติโดยค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเท่ากับ 347.38±12.97 kgf/mm2 ถึง
355.37±20.40 kgf/mm2 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับการศึ กษาก่อนหน้าที่ พบว่าเคลือบฟั นมนุ ษย์มีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับ
จุ ล ภาคอยู่ระหว่า ง 268-370 kg/mm2 (Gutiérrez, Reyes, 2001) และ 270-360 kg/mm2 (Gutiérrez, Reyes, 2003) ซึ่ ง ค่า
ความแข็งผิวระดับจุลภาคที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละการศึ กษาอาจเนื่ องมาจากความแตกต่างกันของ องค์ประกอบ
ทางเคมีของฟันที่ใช้ทดสอบ ขั้นตอนในการเตรี ยมชิ้นงานเช่นการขัดผิวฟันให้เรี ยบ บริ เวณตาแหน่งผิวของฟันที่นามา
ทดสอบ และประเภทของฟันที่ใช้ (Cuy et al., 2002)
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การสร้างสภาวะฟันกร่ อนจาลองในการศึกษานี้ เพื่อที่จะประเมินประสิ ทธิ ภาพของวัสดุที่ตอ้ งการทดสอบต่อ
การยับยั้งและป้ องกันฟั นกร่ อนในฟั นที่ สัมผัสน้ าคลอรี นที่ มีภาวะฟั นกร่ อนในระยะเริ่ มแรก โดยการแช่ ฟันด้วยน้ า
คลอรี นที่ความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 3 เนื่ องจากจากการสารวจค่าความเป็ นกรดด่างของสระว่ายน้ าในจังหวัดขอนแก่น
พบว่ามีค่าต่าสุด คือกรด-ด่างเท่ากับ 3 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เข็มพร และคณะซึ่งสารวจในปี 2003 ที่พบค่ากรด
ด่างของสระว่ายน้ าในจังหวัดขอนแก่นต่าสุ ดคือ 3 รวมทั้งมีรายงานการศึกษาของ Centerwall et al. (1986) รายงานว่า
ผูว้ า่ ยน้ าในสระว่ายน้ าที่เป็ นกรด ที่ ค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 2.7 เป็ นเวลา 28 วันสามารถตรวจพบฟันกร่ อนได้ ดังนั้น
การศึกษานี้จึงพยายามจาลองสภาวะการกร่ อนของฟันให้เหมือนกับชีวติ ประจาวันโดยนาฟันไปผ่านกระบวนการจาลอง
สภาวะเปลี่ยนแปลงการสัมผัสคลอรี นด้วยการแช่ในน้ าคลอรี นที่มีค่ากรดด่างเท่ากับ 3 เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แปรงฟัน 30
วินาทีวนั ละ 2 ครั้ง และแช่ในน้ าลายเทียมเป็ นเวลา 22 ชัว่ โมงเพื่อเลียนแบบสภาวะในช่องปากโดยใช้เวลาทั้งหมด 28
วัน โดยวิธีการเตรี ยมน้ าคลอรี นในการศึกษานี้ใช้น้ าผสมกับสารไทรคลอโรไอโซไซยานูริกซึ่งเป็ นสารคลอรี นที่สระว่าย
น้ าส่วนใหญ่ใช้ในการเตรี ยมน้ า (Kitsahawong, Rattanathongkam, Lertsiriworakul, 2003) เมื่อนาสารดังกล่าวไปละลาย
น้ าจะได้กรดไฮโปคลอรัสและกรดไซยานูริก ซึ่ งมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้อแต่ทาให้น้ ามีค่าความเป็ นกรดด่างต่าลง โดยค่า
ความเป็ นกรดด่างที่เหมาะสมตามมาตรฐานกาหนดในข้อบังคับของกรุ งเทพมหานครคือมีค่าเท่ากับ 7.2-8.4 (สานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข, 2535)
ในการศึกษานี้ พบว่าค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันภายหลังผ่านการสร้างสภาวะฟันกร่ อน
จาลองโดยแช่ในน้ าคลอรี นที่เป็ นกรดเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงของทั้ง 3 กลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติโดยมีค่าเฉลี่ ยความแข็งผิวตั้งแต่ 244.20±17.96 kg/mm2 ถึง 247.36±10.08 kg/mm2 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kitsahawong et al. (2003) ซึ่ งรายงานว่าชิ้นเคลือบฟันที่นาไปแช่ในน้ าคลอรี นที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
เท่ากับ 3 เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงเพื่อสร้างสภาวะฟันกร่ อนจาลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวเท่ากับ 244±37 kg/mm2 ในการศึกษา
นี้ มีการเปลี่ยนแปลงของค่าความแข็งของผิวเคลือบฟั นก่อนและหลังการแช่ในน้ าคลอรี นลดลงร้อยละ 30.05 ซึ่ งการ
ลดลงของความแข็งผิวที่ มากอาจเกิ ดได้จากการศึ กษานี้ ได้ทาการวัดค่าความแข็งผิวภายหลังแช่น้ าคลอรี นที่ เป็ นกรด
ทันทีโดยไม่ได้นาฟันไปแช่ในน้ าลายเทียมที่สามารถปรับสมดุลความเป็ นกรดด่างและส่งเสริ มการคืนกลับของแร่ ธาตุสู่
ผิวเคลือบฟั นได้ เนื่ องจากการสู ญเสี ยแร่ ธาตุของฟั นสามารถผันกลับได้ โดยการสลายตัวของไฮดรอกซี อะพาไทท์
ขึ้นกับความเข้มข้นหรื อปริ มาณของแคลเซียมและฟอสเฟตในสารละลายรอบๆผิวเคลือบฟัน ซึ่งปฏิกิริยานี้เป็ นปฏิกิริยา
ที่ผนั กลับได้และสามารถปรับตัวเข้าสู่สมดุลของปฏิกิริยาตลอดเวลา (Dawes, 2003)
การศึกษานี้พบว่าผลต่างค่าเฉลี่ยความแข็งผิวหลังผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าโดยการสัมผัสคลอรี น
เป็ นเวลา 28 วัน เปรี ยบเทียบกับหลังแช่น้ าคลอรี นเริ่ มต้นของ 3 กลุ่มศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value = 0.002) โดยทั้ง 3 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแข็งผิวระดับจุลภาคภายหลังการผ่านกระบวนการจาลองสภาวะ
ว่ายน้ าโดยสัมผัสคลอรี นเป็ นเวลา 28 วัน ลดลงกว่าก่อนการผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ า โดยกลุ่มที่ทาด้วย
ICONร่ วมกับsealant มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดโดยค่าเฉลี่ยความแข็งผิวลดลงไป 4.04 kg/mm2 ในขณะที่กลุ่มที่ทาด้วย
ICON เพียงอย่างเดียวมีการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งผิวลดลงไป 26.79 kg/mm2 และในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใดๆ
มีค่าความแข็งผิวลดลงมากที่สุดโดยมีการเปลี่ยนแปลงไป 39.30 kg/mm2 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่ม
ที่ทาด้วยICONร่ วมกับ sealant แตกต่างกับกลุม่ ที่ทาด้วย ICON เพียงอย่างเดียวและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใดๆอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ p = 0.007 และ p < 0.001 ซึ่ งอาจเนื่ องจากสารผนึ กหลุมร่ องฟันที่ปกคลุมบริ เวณผิวฟันสามารถ
ป้ องกันการสึ กจากการขัดถูและป้ องกันสภาวะการกร่ อนจากกรดได้ ในขณะที่ เรซิ นความหนื ดต่ าชนิ ดแทรกซึ มจะ
สามารถแทรกซึมไปยังรู พรุ นภายในรอยโรคของเคลือบฟันได้ดีแต่ไม่สามารถปกป้ องบริ เวณผิวเคลือบฟันได้ท้ งั หมด
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Oliveira et al. (2015) ได้ทาการศึ กษาผลของเรซิ นความหนื ดต่ าชนิ ดแทรกซึ มในการยับยั้งฟั นกร่ อนที่ ผิว
เคลือบฟันเปรี ยบเทียบกับสารผนึกหลุมร่ องฟัน สารยึดติดระบบเซลฟ์ เอตช 2 ขั้นตอน (Two step self-etching adhesive
system) และสารยึดติดระบบโททอลเอตช์ 2 ขั้นตอน (Two step conventional adhesive system) ผลการศึกษาพบว่าเรซิน
ความหนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ มสามารถแทรกซึ มลงไปลึกในผิวเคลือบฟันได้ท้ งั ในกลุ่มที่ใช้กรดและไม่ใช้กรดกัดผิวฟั น
ในขณะที่กลุ่มที่ใช้สารยึดติดระบบโททอลเอตช์ 2 ขั้นตอนสามารถแทรกซึ มได้เล็กน้อย ส่ วนสารอื่นๆ สามารถแทรกซึม
เข้าสู่ ผิวเคลือบฟันได้เมื่อต้องใช้กรดในการเตรี ยมพื้นผิวก่อนเท่านั้น ซึ่ งการศึกษาของ Oliveira และคณะสรุ ปว่าเรซิ น
ความหนื ดต่ าชนิ ดแทรกซึ มมี ความสามารถในการการยังยั้งการลุกลามของรอยโรคฟั นกร่ อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม
Yetkiner et al. (2014) รายงานว่าวัสดุเรซิ นความหนื ดต่าชนิ ดแทรกซึ มใช้ร่วมกับสารยึดติดสามารถป้ องกันการสู ญเสี ย
แร่ ธาตุได้ แต่ผลที่ได้ไม่เสถียรเมื่อนาไปทดสอบโดยการขัดถูดว้ ยแปรงสี ฟัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษานี้ซ่ ึ งพบว่ากลุ่ม
ที่ทาด้วย ICON เพียงอย่างเดียวภายหลังผ่านกระบวนการจาลองสภาวะว่ายน้ าและการแปรงฟัน มีการเปลี่ยนแปลงค่า
ความแข็งผิวลดลงน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใดแต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แต่มีค่าความแข็งผิวลดลงมากกว่า
กลุ่มที่ทาด้วย ICON ร่ วมกับ sealant อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อธิ บายได้วา่ สารผนึ กหลุมร่ องฟันสามารถทนต่อการสึ ก
จากการขัดสี ได้ดีกว่าซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Zhao et al. (2017)
ซึ่ งการศึกษาทางห้องปฏิบตั ิการนี้สามารถกล่าวได้วา่ การใช้เรซิ นความหนืดต่าชนิดแทรกซึ มร่ วมกับสารผนึก
หลุมร่ องฟันช่วยลดการสึ กกร่ อนได้ดีกว่าการใช้เรซินความหนืดต่าชนิดแทรกซึมเพียงอย่างเดียวหรื อกลุ่มที่ไม่ได้ทาสาร
ใดๆเลย ซึ่งอาจเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการป้ องกันและรักษารอยโรคฟันกร่ อนบนผิวเคลือบฟัน อย่างไรก็ตามอาจต้อง
มีการศึกษาต่อไปถึงการยึดอยูร่ ะหว่างเรซินความหนืดต่าชนิดแทรกซึมกับสารผนึกหลุมร่ องฟันก่อนนาไปใช้ทางคลินิก
ต่อไป
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