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บทคดัย่อ 
การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ และองคป์ระกอบแร่ธาตุบริเวณพ้ืนผิวของรอยโรคฟันผุหยดุย ั้งท่ี

เน้ือฟันน ้ านมภายหลงัการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride, SDF) และซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3)  
ท าการทดลองในฟันกรามน ้ านม 4 ซ่ี ท่ีมีรอยผถึุงชั้นเน้ือฟันทางดา้นบดเค้ียว  แต่ละซ่ีแบ่งไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คือเน้ือฟันปกติ 
3 กลุ่ม (กลุ่มท่ี 1 ไม่ทาสาร กลุ่มท่ี 2 ทา SDF กลุ่มท่ี 3  ทา AgNO3) และเน้ือฟันผุ 3 กลุ่ม (กลุ่มท่ี 4 ไม่ทาสาร กลุ่มท่ี 5  
ทา SDF กลุ่มท่ี 6  ทา AgNO3) เก็บฟันท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ 100 อุณหภูมิ 37o เซลเซียส 7 วนั ศึกษาพ้ืนผิวเน้ือฟันดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด และวเิคราะห์สดัส่วนแร่ธาตุแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P) และ ฟลูออไรด์ 
(F) ท่ีพ้ืนผิวของเน้ือฟัน เน้ือฟันในกลุ่มท่ี 2 และ 3 และรอยผุกลุ่มท่ี 5 และ 6 กลายเป็นสีด าและแข็ง การทา SDF ให้
ลกัษณะรอยฟันผุหยุดย ั้งท่ีดีกว่า AgNO3 ทั้ งจากโครงสร้างพ้ืนผิวท่ีอดัแน่น และอตัราส่วน F และ Ca/P ที่สูงกวา่  
ผลการศึกษาทางห้องปฏิบัติการน้ี สนับสนุนผลการศึกษาอ่ืนๆ ในการแนะน าว่าการใช ้SDF ในการจัดการฟันผุท่ี
ลุกลามในฟันน ้ 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:  un-
treated, 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. 
 

ค าส าคญั:   ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด ์ฟันน ้ านม ฟันผหุยดุย ั้ง 
Keywords:   Arrested caries, Primary tooth, Silver diamine fluoride 
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บทน า 
โรคฟันผุในเด็กปฐมวยั (early childhood caries) เป็นโรคติดเช้ือเร้ือรังท่ีพบในเด็กไดม้ากท่ีสุด และมีการผุ

ลุกลามรวดเร็ว  ส่งผลอย่างรุนแรงต่อสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก หากฟันท่ีผุไม่ไดรั้บการรักษาจะน าไปสู่
อาการปวดและการติดเช้ือ  โรคฟันผใุนเด็กปฐมวยัระดบัรุนแรงท าใหเ้ด็กมีความเส่ียงในการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ชา้ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก (AAPD, 2017; Ng, Chase, 2013) ซ่ึงสาเหตุท่ีเด็กเล็กมกัไม่ไดรั้บการรักษาทาง  
ทนัตกรรม  ก็อาจมาจากความยุง่ยากในการจดัการพฤติกรรม (Ng, Chase, 2013)  และประสิทธิภาพในการควบคุมการ
ลุกลามของรอยโรค  จึงน ามาสู่การรักษาแบบไม่รุกรานดว้ยการใชฟ้ลูออไรดเ์ฉพาะท่ีหรือสารท่ีทาเพ่ือยบัย ั้งการลุกลาม
ของโรคฟันผ ุ เกิดเป็นรอยโรคฟันผหุยดุย ั้ง (arrested caries)                                                                                                                           

ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ (silver diamine fluoride, SDF) เป็นฟลูออไรด์เฉพาะท่ีชนิดหน่ึงท่ีทนัตบุคคลากร
ใชใ้นการจดัการยบัย ั้งและป้องกนัฟันผุ (Nishino et al., 1969) ทั้ งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารอนามยัโลกให้มี
การศึกษาการใชส้าร SDF แกไ้ขปัญหาโรคฟันผใุนเดก็เลก็ในประเทศก าลงัพฒันา เน่ืองจากมีคุณสมบติัยบัย ั้งการลุกลาม
ของฟันผุในชั้นเน้ือฟันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเวลาหน่ึง โดยส่งเสริมการคืนกลบัของแร่ธาตุบริเวณผิวเน้ือฟัน
ในโพรงฟันผ ุ และสามารถควบคุมเช้ือก่อโรคฟันผ ุส่งผลใหก้ระบวนการเกิดฟันผหุยดุลุกลามโดยเกิดเป็นรอยโรคฟันผุ
หยดุย ั้งท่ีมีลกัษณะด าและแขง็ (Meesuk, 2016; Rosenblatt et al., 2009; Wongsupa et al., 2014) นอกจากน้ี SDF ก็มีราคา
ไม่แพง  สามารถหาซ้ือได ้ มีความปลอดภยั  เหมาะกบัการใชใ้นชุมชน เพราะสามารถน าออกไปใหบ้ริการในชุมชนได้
ง่าย  และท่ีส าคญัเป็นการรักษาท่ีไม่รุกราน (non-invasive)  ไม่เป็นอนัตราย  และไม่ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดขณะท าการ
รักษา ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของพ้ืนผิวรอยผุเป็นสีด าหรือน ้ าตาลเขม้จากไอออนของเงิน ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของการทา 
SDF ด้านความสวยงาม  แต่เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพในการหยุดย ั้งฟันผุ (Chu, Lo, 2008; Fung et al., 2013; 
Rosenblatt et al., 2009)   

นอกจากสารละลาย SDF แลว้ ซิลเวอร์ไนเตรต (Silver nitrate, AgNO3) ก็เป็นสารอีกชนิดท่ีถูกท ามาใชท้างทนั
ตกรรมเพ่ือยบัย ั้งฟันผ ุ มีค  าแนะน าใหน้ ามาทาท่ีรอยโรคฟันผเุพ่ือใหเ้กิดเป็นรอยโรคฟันผหุยดุย ั้งโดยมีการเปล่ียนแปลง
ใหเ้กิดการแขง็และเปล่ียนสีของผิวรอยผใุนเน้ือฟันเช่นกนักบัการทา SDF (Chu et al., 2015; Duffin, 2012)  

จากการศึกษาท่ีผ่านมาไดมี้การศึกษาลกัษณะพ้ืนผิว  โครงสร้าง  และองคป์ระกอบแร่ธาตุบริเวณพ้ืนผิวของ
ฟันน ้ านมท่ีมีรอยโรคฟันผุหยุดย ั้งจากการทา SDF ทั้ งในเน้ือฟันน ้ านมปกติและเน้ือฟันน ้ านมท่ีมีรอยผุจ าลองแลว้ทา 
SDF ในหอ้งปฏิบติัการ  แต่ก็ยงัไม่มีการเปรียบเทียบกบัการทา รอยโรคสีด าท่ีทา AgNO3  จึงน ามาสู่การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือ
เปรียบเทียบลกัษณะพ้ืนผิวเน้ือฟันผแุละเน้ือฟันน ้ านมปกติหลงัจากทา SDF  และ AgNO3 เพื่อเป็นประโยชน์และขอ้มูล
ในการจดัการอยโรคน้ีต่อไป   
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

ศึกษาลกัษณะพ้ืนผิว  และองคป์ระกอบแร่ธาตุบริเวณพ้ืนผิวของรอยโรคฟันผหุยดุย ั้งท่ีเน้ือฟันน ้ านมภายหลงั
การทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด ์ และซิลเวอร์ไนเตรต ในฟันกรามน ้ านม 

 
วธีิการวจิยั 

ใชฟั้นกรามน ้ านม 4 ซ่ี โดยเป็นฟันกรามน ้ านมท่ีถูกถอนหรือหลุดเองตามธรรมชาติ เก็บในสารละลายไทมอล 
ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.1 มีรอยผุในชั้นเน้ือฟันไม่เกินคร่ึงหน่ึงในแนวใกลก้ลาง-ไกลกลางของตวัฟัน ไม่มีพยาธิสภาพ
หรือความผิดปกติท่ีเกิดจากการสร้างฟัน เกณฑก์ารคดัออกคือ  มีรอยผุขนาดใหญ่บริเวณพ้ืนโพรงฟันและง่ามรากฟัน   
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มีรอยผุในเน้ือฟัน เป็นรอยผุหยุดย ั้ง มีลกัษณะแข็งและเปล่ียนเป็นสีด า หรือเป็นฟันท่ีไดรั้บการบูรณะหรือไดรั้บการ
รักษาคลองรากฟัน  การศึกษาน้ีผ่านการขอยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น หมายเลขส าคญัประจ าโครงการ คือ HE602255 

เตรียมช้ินงาน  (รูปท่ี 1)    
น าฟันมาท าความสะอาดดว้ยน ้ าเปล่า แลว้ปักฟันลงในอะคริลิกชนิดบ่มดว้ยตวัเองในท่อโพลีไวนิลคลอไรด์

เพ่ือยึดรากฟัน ให้ส่วนตวัฟันยื่นออกมา ระนาบดา้นบดเค้ียวของฟันขนานกบัพ้ืน ตดัดา้นบดเค้ียวของฟันออกประมาณ 
1 มิลลิเมตร ใหลึ้กลงไปถึงชั้นเน้ือฟัน แลว้ท าการตดัแบ่งฟันในแนวใกลก้ลาง-ใกลแ้กม้ โดยตดัแบ่งเป็น 3 ช้ิน แต่ละช้ิน
มีขนาดความกวา้งประมาณเป็นอยา่งนอ้ย 2 มม โดยในแต่ละซ่ีจะไดช้ิ้นงาน 3 ช้ิน แต่ละช้ินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือเน้ือ
ฟันน ้ านมผุและและเน้ือฟันน ้ านมปกติ กั้นระหวา่งช้ินงานในฟันแต่ละซ่ีท่ีตดัแบ่งดว้ยแผน่เซลลูลอยด์ (celluloid strip) 
ท าการทาสารทดสอบ ตามการแบ่งกลุ่มต่อไปน้ี 

การทดสอบกลุ่มท่ี 1  เน้ือฟันน ้ านมปกติไม่ทาสาร 
การทดสอบกลุ่มท่ี 2  เน้ือฟันน ้ านมปกติทาสารละลายซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรดค์วามเขม้ขน้ร้อยละ 38 (38% 

SDF, Saforide, Toko Seiyaku Kasei Ltd., Japan) ตามขั้นตอนดงัน้ี ใชพู้ก่นัทาสาร (microbrush) จุ่ม SDF ทาบริเวณรอย
โรคฟันผท่ีุเป่าแหง้ รอ 30 วนิาที แลว้เช็ด SDF ส่วนเกินออก    

การทดสอบกลุ่มท่ี 3  เน้ือฟันน ้ านมปกติทาซิลเวอร์ไนเตรตความเขม้ขน้ร้อยละ 25  (25%AgNO3) ตามขั้นตอน
เช่นเดียวกบักลุ่ม 38% SDF    

การทดสอบกลุ่มท่ี 4  เน้ือฟันน ้ านมผไุม่ทาสาร 
การทดสอบกลุ่มท่ี 5  เน้ือฟันน ้ านมผทุา SDF  ตามขั้นตอนในกลุ่มท่ี 2 
การทดสอบกลุ่มท่ี 6  เน้ือฟันน ้ านมปกติทา AgNO3 ตามขั้นตอนในกลุ่มท่ี 3 
เก็บฟันท่ีความช้ืนสมัพทัธ์ร้อยละ 100 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั จากนั้นปล่อยช้ินฟันตวัอยา่ง

ให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง น าไปเข้าเคร่ืองวิเคราะห์แร่ธาตุ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer, EDX) เพื่อดู
อตัราส่วนแร่ธาตุโดยน ้ าหนกั (% by weight, %w) ดงัต่อไปน้ี  แคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P)  คาร์บอน (C)  ฟลูออไรด์ 
(F)  และเงิน (Ag)  ท่ีพ้ืนผิวของเน้ือฟัน  จากนั้นจึงน าช้ินฟันไปศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะโครงสร้างทางจุลภาคของพ้ืนผิว
เน้ือฟันดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron microscope, SEM)  ท่ีก าลงัขยาย 4,000 และ 
8,000 เท่าตามล าดบั  ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายอตัราส่วนของแร่ธาตุ  และการบรรยายลกัษณะท่ีพบจาก SEM จากทั้ง 
6 กลุ่ม 

 
ผลการวจิยั 

ลกัษณะพ้ืนผิวช้ินงานจากการศึกษาดว้ย SEM  ก าลงัขยาย 4,000 และ 8,000  เท่า พบลกัษณะดงัน้ี (รูปท่ี 2) 
กลุ่มที่ 1 เน้ือฟันน ้านมปกติ พบท่อเน้ือฟัน (dentinal tubule) หน้าตดัค่อนขา้งกลม ขนาดใกลเ้คียงกนั พ้ืนท่ี

ระหวา่งท่อเน้ือฟัน (intertubular dentine) มีลกัษณะเรียบ ภายในท่อเน้ือฟัน (intratubular dentine) เป็นช่องวา่ง (รูปท่ี 2A) 
กลุ่มที่ 2 เน้ือฟันน ้านมปกติทา 38%SDF พบ dentinal tubule เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มอ่ืน 

intertubular dentine และรอบท่อเน้ือฟัน (peritubular dentine) มีผลึกปกคลุมหนาแน่น intratubular dentine มีทั้ งเป็น
ช่องวา่ง  และถูกอุดตนัดว้ยผลึก (รูปท่ี 2C) 
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รูปที ่1 Study overview for characteristics and mineral composition of the dentine and caries surfaces after SDF and 
AgNO3 application 

 
กลุ่มที่ 3 เน้ือฟันน ้านมปกติทา AgNO3 พบ dentinal tubule มีเส้นผ่าศูนยก์ลางหลายขนาด แต่มีขนาดเล็กกวา่ท่ี

พบในเน้ือฟันปกติในกลุ่มท่ี 1  intertubular dentine และ peritubular dentine มีผลึกปกคลุมบางส่วน  intratubular dentine 
มีทั้งเป็นช่องวา่ง  และถูกอุดตนัดว้ยผลึก (รูปท่ี 2E) 

กลุ่มที่ 4 เน้ือฟันน ้านมผุ พบ dentinal tubule กวา้งกว่าในเน้ือฟันปกติ มี peritubular dentine เป็นขอบนูนสูง  
บริเวณ intertubular  dentine พ้ืนผิวขรุขระ มี debris กระจายอยู ่ intratubular dentine เป็นช่องวา่ง (รูปท่ี 2B) 

กลุ่ มที่  5 เน้ือฟันน ้านมผุทา SDF พบ dentinal tubule เส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด รูปร่างแตกต่างกัน 
intertubular dentine และ peritubular dentine มีผลึกปกคลุม ท าให้พ้ืนผิวดูเรียบกว่ากลุ่มท่ี 4 เน้ือฟันผุ  intratubular 
dentine เป็นช่องวา่ง (รูปท่ี 2D) 

กลุ่มที่ 6 เน้ือฟันน ้านมผุทา AgNO3 พบ dentinal tubule เส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด รูปร่างแตกต่างกัน 
intertubular dentine เป็นชั้นบางกวา่ในกลุ่มท่ีทาดว้ย SDF  peritubular dentine มีผลึกขนาดเล็กกระจายอยู ่ intratubular 
dentine เป็นช่องวา่ง (รูปท่ี 2F) 

การศึกษาองค์ประกอบและแร่ธาตุบริเวณพ้ืนผิวด้วย EDX และเปรียบเทียบอตัราส่วนของแร่ธาตุท่ีท าการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่ แคลเซียมต่อฟอสฟอรัส คาร์บอน ฟลูออไรด ์และเงิน ของทั้ง 6 กลุ่ม  ดงัน้ี   

1.  อัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (Ca/P) อตัราส่วนของ Ca/P ในทุกกลุ่มมีค่าใกลเ้คียงกนั โดยกลุ่มเน้ือ
ฟันน ้ านมผทุา SDF และกลุ่มเน้ือฟันน ้ านมผทุา AgNO3 สูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ เลก็นอ้ย (รูปท่ี 3A)  

2.  อัตราส่วนคาร์บอน (C) อตัราส่วนของ C ในกลุ่มเน้ือฟันน ้ านมปกติทั้งหมดมีค่าต ่ากวา่กลุ่มเน้ือฟันน ้ านมผุ
ทั้ งหมด กลุ่มเน้ือฟันน ้ านมปกติทา SDF และกลุ่มเน้ือฟันน ้ านมปกติทา AgNO3 มีอตัราส่วน C ท่ีต  ่ากว่ากลุ่มเน้ือฟัน
น ้ านมปกติท่ีไม่ไดท้าเลก็นอ้ย (รูปท่ี 3B) 

Occlusal table were ground before crown separated into buccal, middle and lingual portions. 

 Sound Dentine Side                                   
(3 study fields) 

Carious Dentine Side                                          
(3 study fields) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

 

SEM & EDX  

1.  
No treatment 

Stored at 100%RH & 37 
o
C for 7 days 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

 

6. 
25%AgNO

3
 5. 38%SDF 4.  

No treatment 
3. 

25%AgNO
3
 2. 38%SDF 
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3. ฟลูออไรด์ (F) ทุกกลุ่มท่ีทา SDF มีอตัราส่วน F สูงกว่า ทั้ งกลุ่มท่ีไม่ไดท้าสารใดๆ และกลุ่มท่ีทา AgNO3 
(รูปท่ี 3C)  

4. เงนิ (Ag) ในกลุ่มเน้ือฟันน ้ านมผท่ีุทา SDF และกลุ่มท่ีทา AgNO3 มีอตัราส่วนของ Ag ท่ีสูงกวา่กลุ่มอ่ืนอยา่ง
ชดัเจน (รูปท่ี 3D) 

 

 
รูปที ่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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รูปที ่3 Box plots show surface mineral proportion of (A) Ca/P, (B) Carbon, (C) Fluoride and (D) Silver in %w 
 
อภิปราย 

การศึกษาน้ีไดท้ าการศึกษาในฟันกรามน ้ านมท่ีผไุม่เกินคร่ึงตวัฟันในแนวใกลก้ลาง-ไกลกลาง  น ามาแบ่งกลุ่ม
เพื่อเปรียบเทียบการทาสาร SDF และ AgNO3 ในเน้ือฟันปกติและรอยผใุนเน้ือฟัน  ในฟัน 1 ซ่ี  มีครบทั้ง 6 กลุ่ม  เพ่ือลด
ปัจจยักวนต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อลกัษณะพ้ืนผิวและองคป์ระกอบแร่ธาตุท่ีแตกต่างกนัในฟันแต่ละซ่ี อีกทั้งผลการศึกษา
ลกัษณะพ้ืนผิวและองค์ประกอบแร่ธาตุไดม้าจากช้ินงานเดียวกนัและในระหว่างการทาสารก็มีการแบ่งช้ินงานด้วย 
celluloid strip ซ่ึงสามารถป้องกนัการปนเป้ือนสารทดสอบไปยงัช้ินงานอีกดา้นหน่ึง  

ภายหลังการทา SDF และ AgNO3 7 วนั พบว่าทั้ งเน้ือฟันน ้ านมปกติ และเน้ือฟันผุท่ีทาสารทั้ ง 2 ชนิด  
กลายเป็นสีด าคลา้ยคลึงกนัเม่ือสังเกตดว้ยตา ซ่ึงค าแนะน าของผลิตภณัฑไ์ดแ้นะน าวิธีการทาในคลินิกทนัตกรรม โดยให้
นดัติดตามอาการหลงัการทา SDF ภายใน 2-7 วนั เพ่ือตรวจสอบการเกิดเป็นฟันผุหยดุย ั้งจากการเปล่ียนสี  แลว้ให้ทา
ติดต่อกนัมากกวา่ 3 คร้ัง  แต่อยา่งไรก็ตามทางทนัตกรรมชุมชนไดมี้การศึกษาพบวา่ การทาเพียง 1 คร้ังสามารถท าให้
เกิดฟันผหุยดุย ั้งไดเ้ช่นกนั ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกทา SDF เพียง 1 คร้ัง แลว้ท้ิงระยะไว ้7 วนั จึงน ามาท าการศึกษาต่อ ส่วน AgNO3 

A B 

C D 

B A 
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นั้นไม่ไดมี้ค าแนะน าท่ีชดัเจน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการเช่นเดียวกบั SDF เน่ืองจากมีกลไกการยบัย ั้งการลุกลามฟันผุท่ี
คลา้ยกนั(Vachirarojpisan, 2012; Wongsupa et al., 2014) 

การทาสารประกอบเงินจาก SDF และ AgNO3 บนเน้ือฟันซ่ึงเป็นสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตชนิดไฮดรอก
ซีอะพาไทตร้์อยละ 70 และสารอินทรียป์ระมาณร้อยละ 20 โดยน ้ าหนกั ท าให้เกิดปฏิกิริยาซ่ีงไดเ้ป็นผลึกสารประกอบ
เงินของสารโปรตีน และ AgPO4 ท่ีมีสีด าและการดดัแปลง (modify) สารอินทรียร่์วมกบัการคืนกลบัของ แร่ธาตุ เช่น 
แคลเซียม ฟอสเฟต หรือฟลูออไรด์ (จาก SDF) ท าให้พ้ืนผิวมีลกัษณะเรียบแข็ง (J.J.-Y et al., 2012; Rosenblatt et al., 
2009)  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นอยา่งชดัเจนทางคลินิก  ท าใหถู้กใชเ้ป็นการประเมินประสิทธิภาพของการยบัย ั้งฟัน
ผุในการศึกษาต่างๆ และมีลกัษณะคลา้ยกบัฟันผหุยดุย ั้งท่ีเกิดตามธรรมชาติ มีการศึกษาคุณสมบติัของรอยผุหยดุย ั้งจาก
การทาสารประกอบเงินอยูน่อ้ยกวา่ผลการศึกษาทางคลินิก ท าให้เกิดขอ้สงสัยวา่การยบัย ั้งฟันผจุะคงทนไดน้านเพียงใด  
รวมทั้งความทนต่อการผุซ ้ า  และการเปล่ียนแปลงน้ีจะมีผลอยา่งไรในการเลือกวสัดุบูรณะท่ีตอ้งมีการเปล่ียนคุณสมบติั
ผิวหนา้เน้ือฟันเพ่ือเพ่ิมการยดึติด รวมทั้งความจ าเป็นในการก าจดัชั้นสีด าก่อนการบูรณะ 

จากการศึกษาคุณลกัษณะของรอยผหุยดุย ั้งภายหลงัการทา SDF ท่ีผา่นมา ทั้งในรอยผจุ าลอง  รอยโรคฟันผทุาง
คลินิก หรือเน้ือฟันปกติในหอ้งปฏิบติัการ จะพบวา่ลกัษณะของรอยโรคและเน้ือฟันปกติหลงัการทามีการเปล่ียนเป็นสี
ด าและแขง็คลา้ยคลึงกนั  เม่ือน ามาศึกษาความแขง็ผิวท่ีความลึกไม่เกิน 50-125 ไมโครเมตร มีความแขง็ผิวมากกวา่รอย
โรคฟันผุท่ีไม่ไดท้า SDF และท่ีพ้ืนผิวไม่เกิน 50 ไมโครเมตรมีอตัราส่วนแร่ธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัสสูงกว่ารอย
โรคฟันผุ  จึงมีการสันนิษฐานว่าเป็นการเปล่ียนแปลงของคอลลาเจนในเน้ือฟันท่ีกลายเป็นสีด า  ส่วนความแข็งผิวท่ี
เพ่ิมข้ึนอาจจะมาจากการตกตะกอนคืนกลบัของแร่ธาตุในช่องปาก  หรือตามการออกแบบการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการท่ี
มีการจ าลองใหเ้กิดการคืนกลบัแร่ธาตุ (May et al., 2014; May et al., 2013; Mei et al., 2013) 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ เน้ือฟันผุมีอตัราส่วนคาร์บอนซ่ึงแสดงถึงปริมาณสารอินทรียข์องโครงสร้างเน้ือฟัน
มากกวา่เน้ือฟันปกติ  มีอตัราส่วน Ca/P และ F ใกลเ้คียงกบัเน้ือฟันปกติ โครงสร้างพ้ืนผิวมีการขยายของ dentinal tubule  
มีการเผยผึ่งของร่างแหคอลลาเจน  บริเวณ peritubular dentine เป็นขอบนูนสูง  บริเวณ intertubular  dentine พบลกัษณะ
พ้ืนผิวขรุขระ และมี intratubular dentine เป็นช่องวา่ง  มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนจากเน้ือฟันปกติ 

ภายหลงัทา SDF  หรือ AgNO3 ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้จ าลองให้เกิดการคืนกลบัแร่ธาตุจากส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัฟันเหมือนกับในช่องปากท่ีมีแร่ธาตุจากน ้ าลาย  ยาสีฟัน  หรือสารท่ีช่วยในการคืนกลบัแร่ธาตุอ่ืนๆ  ความ
แตกต่างของอตัราส่วนแร่ธาตุจึงเกิดจากปฏิกิริยาของสารทดสอบกบัเน้ือฟันและรอยผุ  ในกลุ่มท่ีไดรั้บ SDF พบว่ามี
อตัราส่วนฟลูออไรด์สูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บ SDF  ดงัแสดงไดด้ว้ยปฏิกิริยาระหวา่งไฮดรอกซ่ีอะพาไทตแ์ละ SDF ตาม
สมการ Ag(NH3)2F +  Ca10 (PO4)6 (OH)2    AgPO4 + CaF2  + NH3(H2O)  การศึกษาก่อนหนา้น้ีพบวา่ CaF2 ท่ีเกิดข้ึน
ตามสมการบนพ้ืนผิวนั้นค่อยๆตกตะกอนกลบัลงมายงัผิวฟันแลว้ดึงเอาฟอสเฟตไออนตกตะกอนตามมาแลว้เกิดเป็น
ฟลูออโรอะพาไทต ์(Fluorapatite) (Featherstone, 2008; Gonzalez-Cabezas, 2010; Ingram, Silverstone, 1981; Lou et al., 
2011)  

อตัราส่วนแคลเซียมฟอสเฟตท่ีพบในการศึกษาน้ีพบวา่ในกลุ่มฟันผุท่ีทา SDF  และ AgNO3 มีอตัราส่วนของ
แคลเซียมต่อฟอสฟอรัสท่ีสูงข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัฟันผท่ีุไม่ไดท้าสารและกลุ่มเน้ือฟันปกติ  เช่นเดียวกบัท่ีรายงานใน
การศึกษาของ Mei et al. (2013) ท่ีพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วน Ca/P บริเวณพ้ืนผิว 50 ไมโครเมตร ของรอยโรค 
ฟันผจุ าลองหลงัการทา SDF แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้การศึกษาท่ีระบุวา่อตัราส่วนของ Ca/P ในฟันท่ีสูญเสียแร่ธาตุหรือฟัน
ผุมีค่าหลากหลายไม่แน่นอน  คาดวา่อาจสัมพนัธ์กบัการสูญเสียแร่ธาตุท่ีแตกต่างกนัในแต่ละต าแหน่งของเน้ือฟัน และ
ขั้นตอนการเกิดการสูญเสียแร่ธาตุ  ท าให้เกิดความหลากหลายของอตัราส่วนแคลเซียมต่อฟอสเฟต ค่าอตัราส่วนของ
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แคลเซียมและฟอสฟอรัสจึงแตกต่างกับ (Chu et al., 2012; Featherstone, 2008; Gonzalez-Cabezas, 2010; Ingram, 
Silverstone, 1981; Lou et al., 2011; Mei et al., 2013)    

การศึกษาน้ีพบวา่ทั้งเน้ือฟันปกติและเน้ือฟันผท่ีุทา  SDF และท่ีทา AgNo3 ในกลุ่มท่ี 3 และ 6 ต่างเปล่ียนเป็น  
สีด าเช่นกนั  โดยความด าของพ้ืนผิวจะเขม้ข้ึนเร่ือยๆ ตามการสังเกตในแต่ละวนัของการทดลอง  ลกัษณะความด าท่ี
เกิดข้ึนถูกอธิบายว่าเกิดผลึก AgPO4 ท่ีไม่ละลายน ้ า (J.J.-Y. et al., 2012) จากการทาสารท่ีมีไอออนของเงินเป็น
องคป์ระกอบ  ซ่ึงในการทดลองคร้ังน้ีพบอตัราส่วนความเขม้ขน้ของเงินท่ีพ้ืนผิวฟันผหุลงัทา SDF และ AgNO3 สูงกวา่
กลุ่มเน้ือฟันปกติท่ีทาสารทั้ง 2 ชนิดอยา่งชดัเจน 

การศึกษาลกัษณะของคอลลาเจนภายใต ้SEM ในรอยโรคฟันผหุลงัการทา SDF ไม่พบการเผยผึ่งของคอลลาเจน 
มีผลึกตกเกาะแทรกอยูต่ามเส้นใยคอลลาเจน คอลลาจนเรียงตวัเป็นระเบียบอยูชิ่ดกนั ระยะห่างระหวา่งเส้นใยคอลลา
เจนนอ้ย พ้ืนผิวบริเวณ intertubular dentine เรียบกวา่ฟันผ ุ และการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนแร่ธาตุลกัษณะสีด าท่ีเกิดข้ึน
จึงน ามาสู่ขอ้สังเกตว่าลกัษณะคอลลาเจนของฟันผุนั้นอาจสามารถท าปฏิกิริยาไดดี้กับไอออนเงิน และน ามาสู่การ
ดดัแปลง (modified) โครงสร้างทางฟิสิกส์เคมีของคอลลาเจน ซ่ึงน่าจะเป็นกลไกหลกัอนัเปล่ียนรอยโรคฟันผุเป็นรอย
โรคฟันผหุยดุย ั้ง (J.J.-Y. et al., 2012; Rosenblatt et al., 2009) แต่ถา้หากเปรียบเทียบดว้ยดว้ยภาพถ่าย SEM จะพบวา่ทั้ง
ในการศึกษาน้ีท่ีพบวา่กลุ่ม SDF ใหล้กัษณะของพ้ืนผิว intertubular dentine ท่ีเรียบกวา่  มีความหนามากกวา่  และมีผลึก
ปกคลุมพ้ืนผิวหนาแน่นกวา่กลุ่ม AgNO3  และการศึกษาของ May et al. (2013) ท่ีพบวา่ลกัษณะโครงสร้างของคอลลา
เจนในกลุ่ม SDF เป็นระเบียบกวา่ มีการเผยผึงนอ้ยกวา่ และเรียงตวัหนาแน่นกวา่กลุ่ม AgNO3  สนบัสนุนประสิทธิภาพ
ของ SDF ต่อคอลลาเจนท่ีดีกวา่ AgNO3  

จะเห็นว่าในกลุ่มเน้ือฟันน ้ านมผุท่ีทา SDF มี intertubular dentine ท่ีหนากว่าในกลุ่มเน้ือฟันน ้ านมผุท่ีทา 
AgNO3 อยา่งชดัเจน ซ่ึงไดมี้การศึกษาท่ีเคยอธิบายไวว้า่เม่ือ AgNO3 ท าปฏิกิริยากบัไฮดรอกซ่ีอะพาไทตจ์ะเกิดแคลเซียม
ไดไนเตรต  (Ca(NO3)2) ซ่ึงมีคุณสมบติัละลายน ้ าและละลายไดใ้นน ้ าลาย ท าให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมท่ีเน้ือฟันมาก
ข้ึน  เกิดการเผยผึ่งของคอลลาเจนมากข้ึน (May et al., 2013) จึงไดมี้การศึกษาภายหลงัการทา AgNO3 ให้ทาโซเดียม
ฟลูออไรด์ (NaF) ตาม  เพ่ือให้ฟลูออไรด์ไปจบักบัแคลเซียมเกิดเป็น CaF2  เป็นแหล่งเก็บสะสมแลว้ปล่อยฟลูออไรด์
ให้กบัเน้ือฟัน เกิดการคืนกลบัแร่ธาตุ  เช่นเดียวกบักลไกของ SDF ท่ีมีฟลูออไรด์  แลว้ท าปฏิกิริยากบัไฮดรอกซ่ีอะพา
ไทตเ์กิดเป็น CaF2  (Duffin, 2012; Zhao et al., 2017) 

จากลกัษณะของคอลลาเจนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากโครงสร้างท่ีถูกท าลายจากฟันผ ุยอ่มมีผลต่ออตัราส่วน
ของคาร์บอนอนัเป็นธาตุประกอบหลกัในคอลลาเจน การศึกษาน้ีพบอตัราส่วนของคอลลาเจนในกลุ่มฟันผุท่ีทา SDF 
และ AgNO3 สูงข้ึนอยา่งชดัเจน แต่ก็ยงัไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบอตัราส่วนคาร์บอนในฟันผุหยดุย ั้งหลงัการทา SDF 
และ AgNO3 มาก่อน อาจเป็นผลมาจากกลไกการท างานของสารทั้ ง 2 ชนิด  ท่ีท าให้คอลลาเจนมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน  
สัดส่วนของคาร์บอนจึงเพ่ิมข้ึน ส่วนในเน้ือฟันน ้ านมปกติหลงัทาสารทั้ง 2 ชนิด  พบอตัราส่วนของคาร์บอนท่ีต ่าลง  
อาจเน่ืองมาจากคอลลาเจนท่ีสมบูรณ์ในเน้ือฟันปกติไม่ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลงัการทาสารมากนักเม่ือพิจารณา 
ร่วมกบัการเพิ่มแร่ธาตุชนิดอ่ืนบนพ้ืนผิว  ท าให้อตัราส่วนคาร์บอนต ่าลง (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) จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่การท างานของ SDF จะท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงของคอลลาเจนเป็นส าคญั การศึกษาในคร้ังน้ีไดอ้อกแบบการศึกษาให้ไม่เกิดการคืนกลบัแร่ธาตุจาก
ส่ิงแวดลอ้ม  แต่ก็พบลกัษณะของรอยโรคฟันผุหลงัการทา SDF ในกลุ่มท่ี 5 มีลกัษณะแตกต่างกบัฟันผุ  และมีความ
ใกลเ้คียงกบัเน้ือฟันปกติท่ีทา SDF ทั้งในแง่ของพ้ืนผิวท่ีเรียบมากข้ึน ลกัษณะของ dentinal tubule ท่ีเล็กลง  และมีการ
ตกตะกอนของผลึกบริเวณพ้ืนผิวอยา่งหนาแน่น จากการศึกษาของ Chu et al. (2011) พบวา่เน้ือฟันท่ีทา SDF สามารถ
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ตา้นทานต่อกรดจากแบคทีเรียก่อโรคฟันผไุดดี้  และรอยโรคฟันผจุ าลองท่ีเกิดข้ึนบนเน้ือฟันหลงัจากการทา SDF แมมี้
การละลายเพ่ิมแต่นอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดท้าสารใด  

ผลการศึกษาน้ี ร่วมกบัผลการศึกษาท่ีผ่านมาแนะน าไดว้า่เน้ือฟันผุท่ีเปล่ียนสีจากการทา SDF มีความทนต่อ
การผุซ ้ า รวมทั้งไม่มีความจ าเป็นในการก าจดัชั้นสีด าก่อนการบูรณะ ความเรียบท่ีเกิดข้ึนจากการดดัแปลงของร่างแห
คอลลาเจนและและอตัราส่วนแร่ธาตุท่ีเพ่ิมข้ึน น่าจะมีผลท่ีดีต่อการเลือกวสัดุบูรณะท่ีคุณสมบติัในการเกิดพนัธะเคมี 
(chemical bond) กับเน้ือฟัน เช่น วสัดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนซ์ หรือเรซินคอมโพสิตร่วมกับสารยึดติด (dental 
adhesive agent) ท่ีมีส่วนประกอบของสารท่ีท าใหเ้กิดพนัธะเคมีร่วมกบัการยดึอยูเ่ชิงกลระดบัไมโคร (micromechanical 
retention) เพ่ือใหเ้กิดทั้งความสวยงาม  การท าหนา้ท่ี  และรูปร่างท่ีดีข้ึนของรอยโรคฟันผหุยดุย ั้งหลงัการทา SDF 
 
สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าเม่ือทา SDF  และ AgNO3 ลงบนฟันกรามน ้ านมท่ีผุในห้องปฏิบัติการ พบว่าใน
ระยะเวลา 7 วนั  รอยโรคฟันผุกลายเป็นสีด า  เม่ือพิจารณาจากภาพถ่าย SEM ก าลงัขยาย 4000 และ 8000 เท่า  และการ
วิเคราะห์อตัราส่วนแร่ธาตุดว้ย  EDX พบวา่มีลกัษณะเป็นรอยโรคฟันผหุยดุย ั้ง แต่ SDF ให้ผลท่ีดีกวา่ทั้งจากโครงสร้าง
พ้ืนผิวของรอยโรคฟันผุหยุดย ั้ง และอตัราส่วนฟลูออไรด์ท่ีสูงกว่า  ผลการศึกษาทางห้องปฏิบติัการน้ี สนับสนุนผล
การศึกษาอ่ืนๆ ในการแนะน าวา่การใช ้SDF ในการจดัการฟันผท่ีุลุกลามในฟันน ้ านม 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น และกลุ่มวิจยัไบโอฟิล์ม คณะทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย และห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์  
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