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บทคัดย่ อ
การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ และองค์ประกอบแร่ ธาตุบริ เวณพื้นผิวของรอยโรคฟันผุหยุดยั้งที่
เนื้ อฟันน้ านมภายหลังการทาซิ ลเวอร์ ไดเอมีนฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride, SDF) และซิ ลเวอร์ ไนเตรต (AgNO3)
ทาการทดลองในฟันกรามน้ านม 4 ซี่ ที่มีรอยผุถึงชั้นเนื้อฟันทางด้านบดเคี้ยว แต่ละซี่แบ่งได้เป็ น 6 กลุ่ม คือเนื้อฟันปกติ
3 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 ไม่ทาสาร กลุ่มที่ 2 ทา SDF กลุ่มที่ 3 ทา AgNO3) และเนื้ อฟันผุ 3 กลุ่ม (กลุ่มที่ 4 ไม่ทาสาร กลุ่มที่ 5
ทา SDF กลุ่มที่ 6 ทา AgNO3) เก็บฟั นที่ ความชื้ นสัมพัทธ์ 100 อุณหภูมิ 37 o เซลเซี ยส 7 วัน ศึ กษาพื้นผิวเนื้ อฟั นด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด และวิเคราะห์สดั ส่วนแร่ ธาตุแคลเซี ยมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P) และ ฟลูออไรด์
(F) ที่ พ้ืนผิวของเนื้ อฟั น เนื้ อฟั นในกลุ่มที่ 2 และ 3 และรอยผุกลุ่มที่ 5 และ 6 กลายเป็ นสี ดาและแข็ง การทา SDF ให้
ลัก ษณะรอยฟันผุหยุดยั้งที่ ดีก ว่า AgNO3 ทั้ง จากโครงสร้า งพื้ นผิว ที่ อดั แน่น และอัต ราส่ ว น F และ Ca/P ที่ สู ง กว่า
ผลการศึ กษาทางห้องปฏิ บัติการนี้ สนับสนุ นผลการศึ กษาอื่ นๆ ในการแนะนาว่าการใช้ SDF ในการจัดการฟั นผุที่
ลุกลามในฟันน้ านม
ABSTRACT
This study aimed to examine characteristics and minerals components of surface of arrested dentinal caries
after silver diamine fluoride (SDF) or silver nitrate (AgNO3) application. Four primary molars with dentinal caries on
occlusal surface were studied. Each tooth was separated into 6 groups, including three sound dentine (group 1: untreated, group 2: SDF, and group 3: AgNO3) and three dentinal caries groups (group 4: un-treated, group 5: SDF, and
group 6: AgNO3). The specimen were kept at relative humidity 100% and 37oC for 7 days. Surface characteristics were
evaluated by scanning electron microscope and minerals component analysis, including calcium/phosphorus (Ca/P)
and fluoride (F). Sound dentine in groups 2 and 3 and carious dentine in groups 5 and 6 became discoloration and
harden. However, SDF application on dentine caries showed better results over the AgNO3 application, regarding both
more compacted surface structure and higher F and Ca/P ratios. Findings from this in vitro study support results from
previous studies on the use of SDF in management of dentinal caries progression in primary teeth.
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บทนา
โรคฟั นผุในเด็กปฐมวัย (early childhood caries) เป็ นโรคติดเชื้ อเรื้ อรังที่ พบในเด็กได้มากที่ สุด และมีการผุ
ลุกลามรวดเร็ ว ส่ งผลอย่างรุ นแรงต่อสุ ขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก หากฟั นที่ผุไม่ได้รับการรักษาจะนาไปสู่
อาการปวดและการติดเชื้อ โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยระดับรุ นแรงทาให้เด็กมีความเสี่ ยงในการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
ช้า และส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตของเด็ก (AAPD, 2017; Ng, Chase, 2013) ซึ่ งสาเหตุที่เด็กเล็กมักไม่ได้รับการรักษาทาง
ทันตกรรม ก็อาจมาจากความยุง่ ยากในการจัดการพฤติกรรม (Ng, Chase, 2013) และประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมการ
ลุกลามของรอยโรค จึงนามาสู่การรักษาแบบไม่รุกรานด้วยการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่หรื อสารที่ทาเพื่อยับยั้งการลุกลาม
ของโรคฟันผุ เกิดเป็ นรอยโรคฟันผุหยุดยั้ง (arrested caries)
ซิ ลเวอร์ ไดเอมีนฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride, SDF) เป็ นฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดหนึ่ งที่ทนั ตบุคคลากร
ใช้ในการจัดการยับยั้งและป้ องกันฟันผุ (Nishino et al., 1969) ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกให้มี
การศึกษาการใช้สาร SDF แก้ไขปั ญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กในประเทศกาลังพัฒนา เนื่องจากมีคุณสมบัติยบั ยั้งการลุกลาม
ของฟันผุในชั้นเนื้อฟันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในระยะเวลาหนึ่ง โดยส่ งเสริ มการคืนกลับของแร่ ธาตุบริ เวณผิวเนื้อฟัน
ในโพรงฟันผุ และสามารถควบคุมเชื้อก่อโรคฟันผุ ส่งผลให้กระบวนการเกิดฟันผุหยุดลุกลามโดยเกิดเป็ นรอยโรคฟันผุ
หยุดยั้งที่มีลกั ษณะดาและแข็ง (Meesuk, 2016; Rosenblatt et al., 2009; Wongsupa et al., 2014) นอกจากนี้ SDF ก็มีราคา
ไม่แพง สามารถหาซื้อได้ มีความปลอดภัย เหมาะกับการใช้ในชุมชน เพราะสามารถนาออกไปให้บริ การในชุมชนได้
ง่าย และที่สาคัญเป็ นการรักษาที่ไม่รุกราน (non-invasive) ไม่เป็ นอันตราย และไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดขณะทาการ
รักษา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวรอยผุเป็ นสี ดาหรื อน้ าตาลเข้มจากไอออนของเงิน ซึ่ งเป็ นข้อจากัดของการทา
SDF ด้า นความสวยงาม แต่ เ ป็ นการแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการหยุด ยั้ง ฟั น ผุ (Chu, Lo, 2008; Fung et al., 2013;
Rosenblatt et al., 2009)
นอกจากสารละลาย SDF แล้ว ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate, AgNO3) ก็เป็ นสารอีกชนิดที่ถูกทามาใช้ทางทัน
ตกรรมเพื่อยับยั้งฟันผุ มีคาแนะนาให้นามาทาที่รอยโรคฟันผุเพื่อให้เกิดเป็ นรอยโรคฟันผุหยุดยั้งโดยมีการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดการแข็งและเปลี่ยนสี ของผิวรอยผุในเนื้อฟันเช่นกันกับการทา SDF (Chu et al., 2015; Duffin, 2012)
จากการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการศึกษาลักษณะพื้นผิว โครงสร้าง และองค์ประกอบแร่ ธาตุบริ เวณพื้นผิวของ
ฟั นน้ านมที่ มีรอยโรคฟั นผุหยุดยั้งจากการทา SDF ทั้งในเนื้ อฟั นน้ านมปกติและเนื้ อฟั นน้ านมที่มีรอยผุจาลองแล้วทา
SDF ในห้องปฏิบตั ิการ แต่ก็ยงั ไม่มีการเปรี ยบเทียบกับการทา รอยโรคสี ดาที่ทา AgNO3 จึงนามาสู่การศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
เปรี ยบเทียบลักษณะพื้นผิวเนื้อฟันผุและเนื้อฟันน้ านมปกติหลังจากทา SDF และ AgNO3 เพื่อเป็ นประโยชน์และข้อมูล
ในการจัดการอยโรคนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาลักษณะพื้นผิว และองค์ประกอบแร่ ธาตุบริ เวณพื้นผิวของรอยโรคฟันผุหยุดยั้งที่เนื้อฟันน้ านมภายหลัง
การทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ และซิลเวอร์ไนเตรต ในฟันกรามน้ านม
วิธีการวิจยั
ใช้ฟันกรามน้ านม 4 ซี่ โดยเป็ นฟันกรามน้ านมที่ถูกถอนหรื อหลุดเองตามธรรมชาติ เก็บในสารละลายไทมอล
ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 มีรอยผุในชั้นเนื้ อฟันไม่เกินครึ่ งหนึ่ งในแนวใกล้กลาง-ไกลกลางของตัวฟัน ไม่มีพยาธิ สภาพ
หรื อความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างฟัน เกณฑ์การคัดออกคือ มีรอยผุขนาดใหญ่บริ เวณพื้นโพรงฟันและง่ามรากฟั น
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มีรอยผุในเนื้ อฟั น เป็ นรอยผุหยุดยั้ง มีลกั ษณะแข็งและเปลี่ยนเป็ นสี ดา หรื อเป็ นฟั นที่ได้รับการบูรณะหรื อได้รับการ
รักษาคลองรากฟัน การศึกษานี้ผ่านการขอยกเว้นการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขสาคัญประจาโครงการ คือ HE602255
เตรียมชิ้นงาน (รู ปที่ 1)
นาฟันมาทาความสะอาดด้วยน้ าเปล่า แล้วปั กฟันลงในอะคริ ลิกชนิ ดบ่มด้วยตัวเองในท่อโพลีไวนิ ลคลอไรด์
เพื่อยึดรากฟัน ให้ส่วนตัวฟันยื่นออกมา ระนาบด้านบดเคี้ยวของฟันขนานกับพื้น ตัดด้านบดเคี้ยวของฟันออกประมาณ
1 มิลลิเมตร ให้ลึกลงไปถึงชั้นเนื้อฟัน แล้วทาการตัดแบ่งฟันในแนวใกล้กลาง-ใกล้แก้ม โดยตัดแบ่งเป็ น 3 ชิ้น แต่ละชิ้น
มีขนาดความกว้างประมาณเป็ นอย่างน้อย 2 มม โดยในแต่ละซี่ จะได้ชิ้นงาน 3 ชิ้น แต่ละชิ้นจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือเนื้อ
ฟันน้ านมผุและและเนื้ อฟันน้ านมปกติ กั้นระหว่างชิ้นงานในฟันแต่ละซี่ ที่ตดั แบ่งด้วยแผ่นเซลลูลอยด์ (celluloid strip)
ทาการทาสารทดสอบ ตามการแบ่งกลุ่มต่อไปนี้
การทดสอบกลุ่มที่ 1 เนื้อฟันน้ านมปกติไม่ทาสาร
การทดสอบกลุ่มที่ 2 เนื้อฟันน้ านมปกติทาสารละลายซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 38 (38%
SDF, Saforide, Toko Seiyaku Kasei Ltd., Japan) ตามขั้นตอนดังนี้ ใช้พกู่ นั ทาสาร (microbrush) จุ่ม SDF ทาบริ เวณรอย
โรคฟันผุที่เป่ าแห้ง รอ 30 วินาที แล้วเช็ด SDF ส่วนเกินออก
การทดสอบกลุ่มที่ 3 เนื้อฟันน้ านมปกติทาซิลเวอร์ไนเตรตความเข้มข้นร้อยละ 25 (25%AgNO3) ตามขั้นตอน
เช่นเดียวกับกลุ่ม 38% SDF
การทดสอบกลุ่มที่ 4 เนื้อฟันน้ านมผุไม่ทาสาร
การทดสอบกลุ่มที่ 5 เนื้อฟันน้ านมผุทา SDF ตามขั้นตอนในกลุ่มที่ 2
การทดสอบกลุ่มที่ 6 เนื้อฟันน้ านมปกติทา AgNO3 ตามขั้นตอนในกลุ่มที่ 3
เก็บฟันที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 7 วัน จากนั้นปล่อยชิ้นฟันตัวอย่าง
ให้แ ห้ง เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง น าไปเข้า เครื่ อ งวิเ คราะห์ แร่ ธ าตุ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer, EDX) เพื่ อดู
อัตราส่วนแร่ ธาตุโดยน้ าหนัก (% by weight, %w) ดังต่อไปนี้ แคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P) คาร์บอน (C) ฟลูออไรด์
(F) และเงิน (Ag) ที่พ้นื ผิวของเนื้อฟัน จากนั้นจึงนาชิ้นฟันไปศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้างทางจุลภาคของพื้นผิว
เนื้ อฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron microscope, SEM) ที่กาลังขยาย 4,000 และ
8,000 เท่าตามลาดับ ใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิ บายอัตราส่ วนของแร่ ธาตุ และการบรรยายลักษณะที่พบจาก SEM จากทั้ง
6 กลุ่ม
ผลการวิจยั
ลักษณะพื้นผิวชิ้นงานจากการศึกษาด้วย SEM กาลังขยาย 4,000 และ 8,000 เท่า พบลักษณะดังนี้ (รู ปที่ 2)
กลุ่มที่ 1 เนื้อฟั นน้านมปกติ พบท่อเนื้ อฟั น (dentinal tubule) หน้าตัดค่อนข้างกลม ขนาดใกล้เคียงกัน พื้นที่
ระหว่างท่อเนื้อฟัน (intertubular dentine) มีลกั ษณะเรี ยบ ภายในท่อเนื้อฟัน (intratubular dentine) เป็ นช่องว่าง (รู ปที่ 2A)
กลุ่ ม ที่ 2 เนื้ อ ฟั น น้ า นมปกติ ท า 38%SDF พบ dentinal tubule เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางมี ข นาดเล็ ก กว่า กลุ่ ม อื่ น
intertubular dentine และรอบท่ อเนื้ อฟั น (peritubular dentine) มี ผลึ กปกคลุมหนาแน่ น intratubular dentine มี ท้ งั เป็ น
ช่องว่าง และถูกอุดตันด้วยผลึก (รู ปที่ 2C)
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Occlusal table were ground before crown separated into buccal, middle and lingual portions.

Sound Dentine Side
(3 study fields)

1.
No treatment

2. 38%SDF

4
5
6

1
2
3
3.
25%AgNO3

1
2
3
4.
No treatment
o

Stored at 100%RH & 37 C for 7 days
SEM & EDX

Carious Dentine Side
(3 study fields)

4
5
6

6.
25%AgNO3

5. 38%SDF
1
2
3

4
5
6

รู ปที่ 1 Study overview for characteristics and mineral composition of the dentine and caries surfaces after SDF and
AgNO3 application
กลุ่มที่ 3 เนื้อฟั นน้านมปกติทา AgNO3 พบ dentinal tubule มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด แต่มีขนาดเล็กกว่าที่
พบในเนื้อฟันปกติในกลุ่มที่ 1 intertubular dentine และ peritubular dentine มีผลึกปกคลุมบางส่วน intratubular dentine
มีท้ งั เป็ นช่องว่าง และถูกอุดตันด้วยผลึก (รู ปที่ 2E)
กลุ่มที่ 4 เนื้อฟั นน้านมผุ พบ dentinal tubule กว้างกว่าในเนื้ อฟั นปกติ มี peritubular dentine เป็ นขอบนู นสู ง
บริ เวณ intertubular dentine พื้นผิวขรุ ขระ มี debris กระจายอยู่ intratubular dentine เป็ นช่องว่าง (รู ปที่ 2B)
กลุ่ ม ที่ 5 เนื้ อ ฟั น น้ า นมผุ ท า SDF พบ dentinal tubule เส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางหลายขนาด รู ป ร่ า งแตกต่ า งกัน
intertubular dentine และ peritubular dentine มี ผ ลึ ก ปกคลุ ม ท าให้พ้ื น ผิ ว ดู เ รี ย บกว่า กลุ่ ม ที่ 4 เนื้ อ ฟั น ผุ intratubular
dentine เป็ นช่องว่าง (รู ปที่ 2D)
กลุ่ ม ที่ 6 เนื้ อ ฟั น น้า นมผุท า AgNO3 พบ dentinal tubule เส้น ผ่า ศู น ย์ก ลางหลายขนาด รู ป ร่ า งแตกต่ า งกัน
intertubular dentine เป็ นชั้นบางกว่าในกลุ่มที่ทาด้วย SDF peritubular dentine มีผลึกขนาดเล็กกระจายอยู่ intratubular
dentine เป็ นช่องว่าง (รู ปที่ 2F)
การศึ กษาองค์ประกอบและแร่ ธาตุบริ เวณพื้นผิวด้วย EDX และเปรี ยบเที ยบอัตราส่ วนของแร่ ธาตุที่ทาการ
วิเคราะห์ได้แก่ แคลเซียมต่อฟอสฟอรัส คาร์บอน ฟลูออไรด์ และเงิน ของทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้
1. อัตราส่ วนแคลเซียมต่ อฟอสฟอรัส (Ca/P) อัตราส่ วนของ Ca/P ในทุกกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มเนื้ อ
ฟันน้ านมผุทา SDF และกลุ่มเนื้อฟันน้ านมผุทา AgNO3 สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ เล็กน้อย (รู ปที่ 3A)
2. อัตราส่ วนคาร์ บอน (C) อัตราส่ วนของ C ในกลุ่มเนื้อฟันน้ านมปกติท้ งั หมดมีค่าต่ากว่ากลุ่มเนื้อฟันน้ านมผุ
ทั้งหมด กลุ่มเนื้ อฟั นน้ านมปกติทา SDF และกลุ่มเนื้ อฟั นน้ านมปกติทา AgNO3 มีอตั ราส่ วน C ที่ ต่ ากว่ากลุ่มเนื้ อฟั น
น้ านมปกติที่ไม่ได้ทาเล็กน้อย (รู ปที่ 3B)
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3. ฟลูออไรด์ (F) ทุกกลุ่มที่ ทา SDF มีอตั ราส่ วน F สู งกว่า ทั้งกลุ่มที่ ไม่ได้ทาสารใดๆ และกลุ่มที่ ทา AgNO3
(รู ปที่ 3C)
4. เงิน (Ag) ในกลุ่มเนื้อฟันน้ านมผุที่ทา SDF และกลุ่มที่ทา AgNO3 มีอตั ราส่วนของ Ag ที่สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่าง
ชัดเจน (รู ปที่ 3D)

รู ปที่ 2 Micrographs of SEM images at 4000x magnification (A) Sound dentine ; (B) Caries; (C) Sound dentine + 38%SDF;
(D) Caries+ 38%SDF; (E) Sound dentine+25%AgNO3; (F) Caries + 25%AgNO3
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รู ปที่ 3 Box plots show surface mineral proportion of (A) Ca/P, (B) Carbon, (C) Fluoride and (D) Silver in %w
อภิปราย
การศึกษานี้ได้ทาการศึกษาในฟันกรามน้ านมที่ผไุ ม่เกินครึ่ งตัวฟันในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง นามาแบ่งกลุ่ม
เพื่อเปรี ยบเทียบการทาสาร SDF และ AgNO3 ในเนื้อฟันปกติและรอยผุในเนื้อฟัน ในฟัน 1 ซี่ มีครบทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อลด
ปั จจัยกวนต่างๆ ที่ อาจมีผลต่อลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบแร่ ธาตุที่แตกต่างกันในฟั นแต่ละซี่ อีกทั้งผลการศึกษา
ลักษณะพื้นผิวและองค์ประกอบแร่ ธาตุได้มาจากชิ้นงานเดี ยวกันและในระหว่างการทาสารก็มีการแบ่งชิ้นงานด้วย
celluloid strip ซึ่งสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนสารทดสอบไปยังชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง
ภายหลัง การทา SDF และ AgNO3 7 วัน พบว่า ทั้ง เนื้ อ ฟั น น้ านมปกติ และเนื้ อ ฟั น ผุ ที่ ท าสารทั้ง 2 ชนิ ด
กลายเป็ นสี ดาคล้ายคลึงกันเมื่อสังเกตด้วยตา ซึ่ งคาแนะนาของผลิตภัณฑ์ได้แนะนาวิธีการทาในคลินิกทันตกรรม โดยให้
นัดติดตามอาการหลังการทา SDF ภายใน 2-7 วัน เพื่อตรวจสอบการเกิดเป็ นฟันผุหยุดยั้งจากการเปลี่ยนสี แล้วให้ทา
ติดต่อกันมากกว่า 3 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตามทางทันตกรรมชุมชนได้มีการศึกษาพบว่า การทาเพียง 1 ครั้งสามารถทาให้
เกิดฟันผุหยุดยั้งได้เช่นกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกทา SDF เพียง 1 ครั้ง แล้วทิ้งระยะไว้ 7 วัน จึงนามาทาการศึกษาต่อ ส่วน AgNO3
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นั้นไม่ได้มีคาแนะนาที่ ชดั เจน ผูว้ ิจยั จึ งเลือกใช้วิธีการเช่นเดียวกับ SDF เนื่ องจากมีกลไกการยับยั้งการลุกลามฟันผุที่
คล้ายกัน(Vachirarojpisan, 2012; Wongsupa et al., 2014)
การทาสารประกอบเงินจาก SDF และ AgNO3 บนเนื้อฟันซึ่งเป็ นสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตชนิดไฮดรอก
ซี อะพาไทต์ร้อยละ 70 และสารอินทรี ยป์ ระมาณร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก ทาให้เกิดปฏิกิริยาซี่ งได้เป็ นผลึกสารประกอบ
เงิ นของสารโปรตีน และ AgPO4 ที่ มีสีดาและการดัดแปลง (modify) สารอินทรี ยร์ ่ วมกับการคืนกลับของ แร่ ธาตุ เช่น
แคลเซี ยม ฟอสเฟต หรื อฟลูออไรด์ (จาก SDF) ทาให้พ้ืนผิวมีลกั ษณะเรี ยบแข็ง (J.J.-Y et al., 2012; Rosenblatt et al.,
2009) ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัดเจนทางคลินิก ทาให้ถูกใช้เป็ นการประเมินประสิ ทธิภาพของการยับยั้งฟัน
ผุในการศึกษาต่างๆ และมีลกั ษณะคล้ายกับฟันผุหยุดยั้งที่เกิดตามธรรมชาติ มีการศึกษาคุณสมบัติของรอยผุหยุดยั้งจาก
การทาสารประกอบเงินอยูน่ อ้ ยกว่าผลการศึกษาทางคลินิก ทาให้เกิดข้อสงสัยว่าการยับยั้งฟันผุจะคงทนได้นานเพียงใด
รวมทั้งความทนต่อการผุซ้ า และการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลอย่างไรในการเลือกวัสดุบูรณะที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนคุณสมบัติ
ผิวหน้าเนื้อฟันเพื่อเพิ่มการยึดติด รวมทั้งความจาเป็ นในการกาจัดชั้นสี ดาก่อนการบูรณะ
จากการศึกษาคุณลักษณะของรอยผุหยุดยั้งภายหลังการทา SDF ที่ผา่ นมา ทั้งในรอยผุจาลอง รอยโรคฟันผุทาง
คลินิก หรื อเนื้ อฟันปกติในห้องปฏิบตั ิการ จะพบว่าลักษณะของรอยโรคและเนื้อฟันปกติหลังการทามีการเปลี่ยนเป็ นสี
ดาและแข็งคล้ายคลึงกัน เมื่อนามาศึกษาความแข็งผิวที่ความลึกไม่เกิน 50-125 ไมโครเมตร มีความแข็งผิวมากกว่ารอย
โรคฟันผุที่ไม่ได้ทา SDF และที่พ้ืนผิวไม่เกิน 50 ไมโครเมตรมีอตั ราส่ วนแร่ ธาตุแคลเซี ยม และฟอสฟอรัสสู งกว่ารอย
โรคฟั นผุ จึ งมีการสันนิ ษฐานว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงของคอลลาเจนในเนื้ อฟั นที่กลายเป็ นสี ดา ส่ วนความแข็งผิวที่
เพิ่มขึ้นอาจจะมาจากการตกตะกอนคืนกลับของแร่ ธาตุในช่องปาก หรื อตามการออกแบบการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการที่
มีการจาลองให้เกิดการคืนกลับแร่ ธาตุ (May et al., 2014; May et al., 2013; Mei et al., 2013)
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เนื้ อฟันผุมีอตั ราส่ วนคาร์บอนซึ่ งแสดงถึงปริ มาณสารอินทรี ยข์ องโครงสร้างเนื้อฟัน
มากกว่าเนื้อฟันปกติ มีอตั ราส่วน Ca/P และ F ใกล้เคียงกับเนื้อฟันปกติ โครงสร้างพื้นผิวมีการขยายของ dentinal tubule
มีการเผยผึ่งของร่ างแหคอลลาเจน บริ เวณ peritubular dentine เป็ นขอบนูนสูง บริ เวณ intertubular dentine พบลักษณะ
พื้นผิวขรุ ขระ และมี intratubular dentine เป็ นช่องว่าง มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากเนื้อฟันปกติ
ภายหลังทา SDF หรื อ AgNO3 ในการศึ กษาครั้ งนี้ ไม่ได้จาลองให้เกิ ดการคื นกลับแร่ ธาตุจากสิ่ งแวดล้อม
รอบตัวฟั นเหมื อนกับในช่ องปากที่ มีแร่ ธาตุจากน้ าลาย ยาสี ฟัน หรื อสารที่ ช่วยในการคืนกลับแร่ ธาตุอื่นๆ ความ
แตกต่างของอัตราส่ วนแร่ ธาตุจึงเกิ ดจากปฏิกิริยาของสารทดสอบกับเนื้ อฟั นและรอยผุ ในกลุ่มที่ ได้รับ SDF พบว่ามี
อัตราส่ วนฟลูออไรด์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ SDF ดังแสดงได้ดว้ ยปฏิกิริยาระหว่างไฮดรอกซี่ อะพาไทต์และ SDF ตาม
สมการ Ag(NH3)2F + Ca10 (PO4)6 (OH)2  AgPO4 + CaF2 + NH3(H2O) การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า CaF2 ที่เกิดขึ้น
ตามสมการบนพื้นผิวนั้นค่อยๆตกตะกอนกลับลงมายังผิวฟันแล้วดึงเอาฟอสเฟตไออนตกตะกอนตามมาแล้วเกิ ดเป็ น
ฟลูออโรอะพาไทต์ (Fluorapatite) (Featherstone, 2008; Gonzalez-Cabezas, 2010; Ingram, Silverstone, 1981; Lou et al.,
2011)
อัตราส่ วนแคลเซี ยมฟอสเฟตที่พบในการศึกษานี้ พบว่าในกลุ่มฟันผุที่ทา SDF และ AgNO3 มีอตั ราส่ วนของ
แคลเซียมต่อฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟันผุที่ไม่ได้ทาสารและกลุ่มเนื้อฟันปกติ เช่นเดียวกับที่รายงานใน
การศึ กษาของ Mei et al. (2013) ที่ พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราส่ วน Ca/P บริ เวณพื้นผิว 50 ไมโครเมตร ของรอยโรค
ฟันผุจาลองหลังการทา SDF แต่อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาที่ระบุวา่ อัตราส่วนของ Ca/P ในฟันที่สูญเสี ยแร่ ธาตุหรื อฟัน
ผุมีค่าหลากหลายไม่แน่นอน คาดว่าอาจสัมพันธ์กบั การสู ญเสี ยแร่ ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละตาแหน่งของเนื้ อฟัน และ
ขั้นตอนการเกิดการสู ญเสี ยแร่ ธาตุ ทาให้เกิดความหลากหลายของอัตราส่ วนแคลเซี ยมต่อฟอสเฟต ค่าอัตราส่ วนของ

813

MMP10-8
แคลเซี ย มและฟอสฟอรั ส จึ ง แตกต่ า งกับ (Chu et al., 2012; Featherstone, 2008; Gonzalez-Cabezas, 2010; Ingram,
Silverstone, 1981; Lou et al., 2011; Mei et al., 2013)
การศึกษานี้ พบว่าทั้งเนื้ อฟันปกติและเนื้ อฟันผุที่ทา SDF และที่ทา AgNo3 ในกลุ่มที่ 3 และ 6 ต่างเปลี่ยนเป็ น
สี ดาเช่นกัน โดยความดาของพื้นผิวจะเข้มขึ้นเรื่ อยๆ ตามการสังเกตในแต่ละวันของการทดลอง ลักษณะความดาที่
เกิ ด ขึ้ น ถู ก อธิ บ ายว่า เกิ ด ผลึ ก AgPO4 ที่ ไ ม่ ล ะลายน้ า (J.J.-Y. et al., 2012) จากการทาสารที่ มี ไ อออนของเงิ น เป็ น
องค์ประกอบ ซึ่ งในการทดลองครั้งนี้พบอัตราส่ วนความเข้มข้นของเงินที่พ้นื ผิวฟันผุหลังทา SDF และ AgNO3 สู งกว่า
กลุ่มเนื้อฟันปกติที่ทาสารทั้ง 2 ชนิดอย่างชัดเจน
การศึกษาลักษณะของคอลลาเจนภายใต้ SEM ในรอยโรคฟันผุหลังการทา SDF ไม่พบการเผยผึ่งของคอลลาเจน
มีผลึกตกเกาะแทรกอยูต่ ามเส้นใยคอลลาเจน คอลลาจนเรี ยงตัวเป็ นระเบียบอยูช่ ิดกัน ระยะห่ างระหว่างเส้นใยคอลลา
เจนน้อย พื้นผิวบริ เวณ intertubular dentine เรี ยบกว่าฟันผุ และการเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนแร่ ธาตุลกั ษณะสี ดาที่เกิดขึ้น
จึ งนามาสู่ ขอ้ สังเกตว่าลักษณะคอลลาเจนของฟั นผุน้ นั อาจสามารถทาปฏิ กิริยาได้ดีกับไอออนเงิ น และนามาสู่ การ
ดัดแปลง (modified) โครงสร้างทางฟิ สิ กส์เคมีของคอลลาเจน ซึ่ งน่าจะเป็ นกลไกหลักอันเปลี่ยนรอยโรคฟันผุเป็ นรอย
โรคฟันผุหยุดยั้ง (J.J.-Y. et al., 2012; Rosenblatt et al., 2009) แต่ถา้ หากเปรี ยบเทียบด้วยด้วยภาพถ่าย SEM จะพบว่าทั้ง
ในการศึกษานี้ที่พบว่ากลุ่ม SDF ให้ลกั ษณะของพื้นผิว intertubular dentine ที่เรี ยบกว่า มีความหนามากกว่า และมีผลึก
ปกคลุมพื้นผิวหนาแน่นกว่ากลุ่ม AgNO3 และการศึกษาของ May et al. (2013) ที่พบว่าลักษณะโครงสร้างของคอลลา
เจนในกลุ่ม SDF เป็ นระเบียบกว่า มีการเผยผึงน้อยกว่า และเรี ยงตัวหนาแน่นกว่ากลุ่ม AgNO3 สนับสนุนประสิ ทธิ ภาพ
ของ SDF ต่อคอลลาเจนที่ดีกว่า AgNO3
จะเห็ น ว่า ในกลุ่ ม เนื้ อ ฟั น น้ า นมผุที่ท า SDF มี intertubular dentine ที่ ห นากว่า ในกลุ่ ม เนื้ อ ฟั น น้ า นมผุที่ทา
AgNO3 อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการศึกษาที่เคยอธิบายไว้วา่ เมื่อ AgNO3 ทาปฏิกิริยากับไฮดรอกซี่อะพาไทต์จะเกิดแคลเซียม
ไดไนเตรต (Ca(NO3)2) ซึ่ งมีคุณสมบัติละลายน้ าและละลายได้ในน้ าลาย ทาให้เกิดการสู ญเสี ยแคลเซี ยมที่เนื้ อฟันมาก
ขึ้น เกิ ดการเผยผึ่งของคอลลาเจนมากขึ้น (May et al., 2013) จึ งได้มีการศึ กษาภายหลังการทา AgNO3 ให้ทาโซเดี ยม
ฟลูออไรด์ (NaF) ตาม เพื่อให้ฟลูออไรด์ไปจับกับแคลเซี ยมเกิดเป็ น CaF2 เป็ นแหล่งเก็บสะสมแล้วปล่อยฟลูออไรด์
ให้กบั เนื้ อฟัน เกิดการคืนกลับแร่ ธาตุ เช่นเดียวกับกลไกของ SDF ที่มีฟลูออไรด์ แล้วทาปฏิกิริยากับไฮดรอกซี่ อะพา
ไทต์เกิดเป็ น CaF2 (Duffin, 2012; Zhao et al., 2017)
จากลักษณะของคอลลาเจนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างที่ถูกทาลายจากฟันผุ ย่อมมีผลต่ออัตราส่ วน
ของคาร์ บอนอันเป็ นธาตุประกอบหลักในคอลลาเจน การศึกษานี้ พบอัตราส่ วนของคอลลาเจนในกลุ่มฟันผุที่ทา SDF
และ AgNO3 สู งขึ้นอย่างชัดเจน แต่ก็ยงั ไม่มีการศึกษาเปรี ยบเที ยบอัตราส่ วนคาร์ บอนในฟั นผุหยุดยั้งหลังการทา SDF
และ AgNO3 มาก่ อน อาจเป็ นผลมาจากกลไกการทางานของสารทั้ง 2 ชนิ ด ที่ ทาให้คอลลาเจนมี คุณสมบัติที่ดีข้ ึน
สัดส่ วนของคาร์ บอนจึงเพิ่มขึ้น ส่ วนในเนื้ อฟั นน้ านมปกติหลังทาสารทั้ง 2 ชนิ ด พบอัตราส่ วนของคาร์ บอนที่ต่าลง
อาจเนื่ องมาจากคอลลาเจนที่ สมบู รณ์ในเนื้ อฟั นปกติไม่ได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหลังการทาสารมากนักเมื่อพิจารณา
ร่ วมกับการเพิ่มแร่ ธาตุชนิ ดอื่นบนพื้นผิว ทาให้อตั ราส่ วนคาร์ บอนต่าลง (J.J.-Y. et al., 2012; May et al., 2014; May
et al., 2013; May et al., 2012; Mei et al., 2014; Zhao et al., 2017) จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่าการทางานของ SDF จะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของคอลลาเจนเป็ นสาคัญ การศึกษาในครั้งนี้ ได้ออกแบบการศึกษาให้ไม่เกิ ดการคืนกลับแร่ ธาตุจาก
สิ่ งแวดล้อม แต่ก็พบลักษณะของรอยโรคฟั นผุหลังการทา SDF ในกลุ่มที่ 5 มีลกั ษณะแตกต่างกับฟั นผุ และมีความ
ใกล้เคียงกับเนื้ อฟันปกติที่ทา SDF ทั้งในแง่ของพื้นผิวที่เรี ยบมากขึ้น ลักษณะของ dentinal tubule ที่เล็กลง และมีการ
ตกตะกอนของผลึกบริ เวณพื้นผิวอย่างหนาแน่น จากการศึกษาของ Chu et al. (2011) พบว่าเนื้ อฟันที่ทา SDF สามารถ
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ต้านทานต่อกรดจากแบคทีเรี ยก่อโรคฟันผุได้ดี และรอยโรคฟันผุจาลองที่เกิดขึ้นบนเนื้ อฟันหลังจากการทา SDF แม้มี
การละลายเพิ่มแต่นอ้ ยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารใด
ผลการศึกษานี้ ร่ วมกับผลการศึกษาที่ผ่านมาแนะนาได้วา่ เนื้ อฟันผุที่เปลี่ยนสี จากการทา SDF มีความทนต่อ
การผุซ้ า รวมทั้งไม่มีความจาเป็ นในการกาจัดชั้นสี ดาก่อนการบูรณะ ความเรี ยบที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงของร่ างแห
คอลลาเจนและและอัตราส่ วนแร่ ธาตุที่เพิ่มขึ้น น่ าจะมีผลที่ดีต่อการเลือกวัสดุบูรณะที่คุณสมบัติในการเกิดพันธะเคมี
(chemical bond) กับ เนื้ อ ฟั น เช่ น วัส ดุ ก ลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนซ์ หรื อ เรซิ น คอมโพสิ ต ร่ ว มกับ สารยึด ติ ด (dental
adhesive agent) ที่มีส่วนประกอบของสารที่ทาให้เกิดพันธะเคมีร่วมกับการยึดอยูเ่ ชิงกลระดับไมโคร (micromechanical
retention) เพื่อให้เกิดทั้งความสวยงาม การทาหน้าที่ และรู ปร่ างที่ดีข้ ึนของรอยโรคฟันผุหยุดยั้งหลังการทา SDF
สรุปผลการวิจยั
การศึ กษาในครั้ งนี้ พบว่าเมื่ อทา SDF และ AgNO3 ลงบนฟั นกรามน้ านมที่ ผุในห้องปฏิ บัติก าร พบว่าใน
ระยะเวลา 7 วัน รอยโรคฟันผุกลายเป็ นสี ดา เมื่อพิจารณาจากภาพถ่าย SEM กาลังขยาย 4000 และ 8000 เท่า และการ
วิเคราะห์อตั ราส่ วนแร่ ธาตุดว้ ย EDX พบว่ามีลกั ษณะเป็ นรอยโรคฟันผุหยุดยั้ง แต่ SDF ให้ผลที่ดีกว่าทั้งจากโครงสร้าง
พื้นผิวของรอยโรคฟั นผุหยุดยั้ง และอัตราส่ วนฟลูออไรด์ที่สูงกว่า ผลการศึ กษาทางห้องปฏิ บตั ิการนี้ สนับสนุ นผล
การศึกษาอื่นๆ ในการแนะนาว่าการใช้ SDF ในการจัดการฟันผุที่ลุกลามในฟันน้ านม
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