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Editorial
I would like to thank the Dean and the
Deputy Dean of Research Affair for entrusting me
with the responsibilities of the editor of Mahidol
Dental Journal (M Dent J). I would also like to take
this opportunity to thank Professor S. Timpawat for
her tremendous work as the former editor, who
helped initiate the journal 4 years ago. I hope that I
will be able to continue his good work and take the
journal to greater heights.
As a part of restructuring, many changes
have been made in the advisory editorial, associate
editorial and editorial boards. The main goal for us
at the editorial board is to make Mahidol Dental
Journal, at it’s core, a trusted platform to exchange
clinical ideas, share research experiences and
project views amongst our peers at national as well
as international levels.
I apologize to all the readers that we
could only publish one issue (Vol 32) for the year
2012 due to a lack of manuscripts. The success of
any scientific journal depends on the articles that
it receives from the readers. Therefore, I strongly
encourage all the authors to send us more manuscripts, especially those which are written in English
language, so that they can be published online at
the journal’s website for a wider reach.
This new issue is start of Volume 33, No.
1 for the period of Jan-Apr 2013 and includes 5
original articles and a literature review article.
1. Effects of gingival retraction cord on
pulpal blood flow signals recorded by laser Doppler
flowmeter: an in vivo study (English manuscript)
		 ผลของด้ายแยกเหงือกต่อสัญญาณการไหล
เวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์:
ในสิ่งมีชีวิต
(Thai abstract)
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2. การหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิว
ของวัสดุฐานฟันเทียมบ่มต่างกันสามชนิด
(Thai manuscript)
		 Shrinkage, flexural strength and surface
hardness of three types of different curing denture
base materials
(English abstract)
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน
4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Thai manuscript)
		 Studied the change of used toothbrushes 4 weeks by SEM
(English abstract)
4. การใช้ขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็ก .013 และ
.015 ครั้งเดียว กำ�จัดคราบจุลินทรีย์และผลต่อแผลเหงือก
ถลอก 				
(Thai manuscript)
		 Single-use .013 and .015 tapered toothbrush bristles on plaque removal and effect on gingival
abrasion
(English abstract)
5. ความชุ ก ของเดนส์ อี แวจิ น าทั ส ในฟั น กราม
น้ อ ยและความชุ ก ของการเกิ ด เนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น
อั ก เสบของฟั น เดนส์ อี แวจิ น าทั ส ในเด็ ก ไทยกลุ่ ม หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
(Thai manuscript)
		 The prevalence of premolar teeth with
dens evaginatus and related apical periodontitis in
a group of Thai children in Bangkok.
(English abstract)
6. การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรทำ�
เมื่อใด
(Thai manuscript)
		 Prescibing dental radiographs: when to
order
(English abstract)
I hope that you enjoy reading these
articles. Thank you very much for following
Mahidol Dental Journal.
Professor N. Wongsirichat
Editor,
Mahidol Dental J ournal
(Email: natthamet.won@mahidol.ac.th)
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Effects of gingival retraction cord on pulpal blood flow signals
recorded by laser Doppler flowmeter: an in vivo study
Pattaranat Banthitkhunanon
D.D.S., Grad. Dip. Clin. Sci. (Dentistry)
Department of Prosthodontics, Faculty of
Dentistry, Chiang Mai University,
Chiang Mai, 50202, Thailand
Sitthichai Wanachantararak
D.D.S., Ph.D. (Oral biology)
Department of Oral Biology and Oral
Diagnostic Sciences, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University,
Chiang Mai, 50202, Thailand
Noppakun Vongsavan
D.D.S, M.S., Ph.D. (Physiology)
Department of Oral biology, Faculty of
Dentistry, Mahidol University, Yothi road,
Rajthevee, Bangkok 10400, Thailand

Correspondence author:
Sitthichai Wanachantararak
Department of Oral Biology and
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Tel: : +66 53-944451, +66 16714004
Fax: : +66 53-222844
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received: 13 December 2012
accepted: 29 January 2013

Abstract

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of the gingival retraction cord on pulpal microcirculation recorded by laser Doppler
flow-meter.
Materials and methods: This study was conducted as a part of usual prosthetic treatment with a three-unit full-coverage porcelain-fused-to-metal
bridge to replace a lost mandibular first permanent molar in fifteen volunteers (18-25 years old). The abutments, vital and intact, were prepared for
bridges under local anesthesia. Pulpal microcirculation was recorded, using
laser Doppler flow-meter, by placing the fiber optic probe at the middle of
the buccal surface of the second premolar and second molar teeth. The
measurements were made after the crown preparations were completed
and during the AlCl3-impregnated gingival retraction cord was inserted in
the sulcus. Custom-made opaque plastic splints were used to position the
probe and minimized undesirable reflected light from the gingival tissues.
The output signals were digitalized and fed into a lap-top computer.
Results: The pulpal blood flow signals measured during packing retraction
cord in the gingival sulcus of both premolars and molars were significantly
less than the measurements before inserting the retraction cord, approximately 51.35% and 47.31% respectively.
Conclusions: The insertion of retraction cord into gingival sulcus caused
significant reduction in pulpal blood flow signal.
Key words: Gingival retraction cord, laser Doppler flow-meter, pulpal blood
flow
How to cite: Banthitkhunanon P, Wanachantararak S, Vongsavan N. Effects
of gingival retraction cord on pulpal blood flow signals recorded by laser
Doppler flowmeter: an in vivo study. M Dent J 2013; 33: 1-7.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบผลของการใช้ด้ายแยกเหงือกต่อการไหลเวียนเลือดระดับ
จุลภาคของเนื้อเยื่อในบันทึกโดยเครื่องเลเซอร์ดอปเปลอร์
วัสดุอปุ กรณ์และวิธกี ารศึกษา: การศึกษานีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการรักษาด้วยการท�ำสะพาน
ฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลน 3 ยูนติ ทดแทนฟันกรามซีท่ หี่ นึง่ ล่าง ในอาสาสมัครจ�ำนวน
15 ราย (อายุ 18-25 ปี) โดยฟันหลักทั้งสองซี่จะต้องเป็นฟันที่มีชีวิตและมีสภาพสมบูรณ์
การเตรียมฟันหลักท�ำภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ วัดอัตราการไหลเวียนเลือดระดับจุลภาค
ด้วยเครือ่ งเลเซอร์ดอปเปลอร์โดยวางโพรบทีบ่ ริเวณกึง่ กลางด้านแก้มของฟันกรามน้อยซีท่ ี่
สองและฟันกรามซี่ที่สอง บันทึกสัญญาณการไหลเวียนเลือดภายหลังกรอเตรียมฟันเสร็จ
และระหว่างใส่ด้ายแยกเหงือกชนิดที่มีอะลูมินัมคลอไรด์ในร่องเหงือก ใส่เฝือกพลาสติก
ทึบแสงชนิดท�ำขึ้นเองเพื่อช่วยวางต�ำแหน่งของโพรบและลดแสงสะท้อนที่ไม่ต้องการจาก
เนื้อเยื่อเหงือก สัญญาณออกจะถูกแปลงและบันทึกเข้าคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษา: สัญญาณการไหลเวียนของเลือดของเนือ้ เยือ่ ในในขณะมีการแยกเหงือกลด
ลงอย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ เทียบกับก่อนหน้าการใส่ดา้ ยแยกเหงือกทัง้ ในฟันกรามน้อยและฟัน
กรามประมาณ 51.35 และ 47.31 เปอร์เซนต์ตามล�ำดับ
บทสรุป: การใส่ด้ายแยกเหงือกในร่องเหงือกท�ำให้การไหลเวียนของเลือดของเนื้อเยื่อใน
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
รหัสค�ำ: เครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์, การไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อใน ด้ายแยกเหงือก
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Introduction
Pulpal blood flow signals recorded by using a
laser Doppler flow-meter contain blood microcirculation signals from the dental pulp and contamination
signals from the environment. Contamination signals
so called noises come from many sources, for example, the circulation in the gingiva and periodontal supporting tissues. Many studies have demonstrated that
using black rubber dam can reduce 40% of the signals
recorded from intact human teeth1-4.
Numbers of chemical agents were impregnated
in gingival retraction cord for controlling the bleeding
and for displacing gingival tissue. An astringent, aluminum chloride, is widely used in dental practice because
of having no systemic effect which is advantage over
epinephrine5-8. It acts by precipitating of proteins and
inhibiting of transcapillary movement of plasma proteins. However, the knowledge about the effect of gingival retraction cord used in fixed prosthodontics on the
pulpal blood flow signals recorded by a laser Doppler
flow-meter in vivo has not been reported elsewhere.
The objective of this study was to investigate the effect of aluminum chloride-impregnated cord on pulpal
blood flow in the abutment teeth during the process
of abutment tooth preparation.
	 

Materials and methods

Materials
The ethical clearance of the study was approved
from the Human Experimentation Committee of the
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Chiang Mai,
Thailand. All participants were provided with a complete explanation of this experiment before written
consent forms were signed.
Fifteen healthy subjects, who lost a mandibular first permanent molar and required a fixed dental

prosthesis, voluntarily participated in this project. Age of
subjects was between 18 and 25 years old. The premolar and molar abutments had no restorations or defects
and had either no decay or decay that did not exceed
0.5 mm in depth.
Abutment Tooth Preparation
Standard procedures were used to prepare
the full-coverage three-unit porcelain, fused-to-metal
bridge abutment, using air-rotor handpiece with sufficient water-cooling condition for crown preparation.
Both abutment teeth were anesthetized using the
inferior alveolar nerve block technique with 1.8 ml.
of 4% articaine with adrenaline 1:100,000 epinephrine (UbistesinTM Forte, 3M ESPE, Seefeld, Germany).
New, tapered, round-end, medium-grit diamond burs
(Intensive®. Zurich, Switzerland) were used in each case.
A temporary bridge was fixed at the end of the experiment, and then processing for the permanent bridge
which would be attached a week after.
The pulpal blood flow data for both abutments
were recorded by a Moor-type MBF3D laser Doppler
flow-meter (Moor Instruments Ltd, Axminster, Devon,
UK; wavelength, 780-820 nm). The straight laser probe
(1.5 mm external diameter and containing two optical fibers of diameter 0.2 mm that were 0.5 mm apart
at the tip) was placed perpendicularly to the buccal
tooth surface at the level of 2 mm above the gingival
margin. To prevent contamination signals from gingiva, a
custom-made opaque acrylic stent was prepared to fit
on both buccal and lingual surfaces of the abutments,
extending from the first premolar to the second molar
or third molar. The laser Doppler flow-meter probe
was held firmly onto the same positions on both abutments with two precut holes in the stent. The analog
signal output from the laser Doppler flow-meter was
digitized using a CED1401-3 data acquisition unit (Cam-

Effects of gingival retraction cord on pulpal blood flow signals recorded by laser Doppler flowmeter: an in vivo study 3
Pattaranat Banthitkhunanon Sitthichai Wanachantararak Noppakun Vongsavan

M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

bridge Electronic Design Limited, Cambridge, UK) and all
data was stored in a lap-top computer for later analysis.
Methods
During the experiment, all subjects were laid in
a comfortably supine position on the dental chair. The
temperature of the room was controlled at 25 degree
Celsius by the air conditioner. All procedures were performed by a single operator using the same air rotor
handpiece, dental chair position and operation room.
Steps of recording
All pulpal blood flow records were obtained
after completed the abutment preparation process was
completed, and before the final impression was taken.

Two sets of data were obtained from both abutments.
The control recordings from both abutments were done
before insertion of gingival retraction cord. The second
recordings were collected after inserted 5% aluminum
chloride-impregnated retraction cords (Ultrapak #00, Ultradent Products, Inc., South Jordan, Utah) into gingival
sulcus and left in place for 3 min.
Statistical Comparisons
The mean values of pulpal blood flow signals,
recorded before and during the insertion of retraction
cord in both abutments, were compared by the paired
t-test using statistical software (Sigmastat®, Systat Software Inc., San Jose, California). P<0.05 was considered
as a significant difference.

Figure 1 Represetative of pulpal blood flow signals recorded from premolar and molar abutments
shown the reduction of PBF signal (a) after tooth preparation and (b) during insertion of gingival retraction cord.
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Results

The insertion of aluminum chloride-impregnated gingival retraction cord caused a significant reduction
in the intensity of pulpal blood flow signals recorded
from both abutments (Figure 1). There were 51.35%
and 47.21% reductions, in pulpal blood flow signal intensity during the insertion of gingival retraction cord in
mandibular second premolars and mandibular second
molars respectively, the means and standard deviations
of pulpal blood flow signals are summarized in Table 1.
Table 1 Means ± SD of fluow signals of pulpal blood
flow obtained from both premolar and molar abutments after tooth preparation and during gingival retraction cord insertion.
Premolar
Molar
After cord
77.56±27.18
86.12±35.86
*
*
During cord 37.73±16.03
45.46±19.58
*There was a statistically significant difference at P<0.05.

The Observation of gingival characteristic during
experiment found that the not clear gingiva was pale in
color, suggesting that there was less blood circulating
in that area.

Discussion

The significant reduction in pulpal blood flow
signals during insertion of the retraction cord containing
5% aluminum chloride into the gingival sulcus could be
because of three possible explanations, including the
compression blood vessels, the increase of the distance
between the gingival margin and tooth surface, and the
vasoconstriction effect of aluminum chloride.

Our finding that the insertion of the aluminum
chloride-impregnated retraction cord causing a reduction in gingival blood flow, is corresponded with other
studies using plain gingival retraction cord contained no
astringent or vasoconstrictor.12,13 The second explanation is that. Therefore, we believed that the mechanical
compression of gingival blood vessels was the most
possible explanation.
Placing the retraction cord also increase distance between the gingival margin and tooth surface
which might result in a reduction of the noise signal
intensity reflected from gingiva. Ideally, the laser light
should travel from the emitting optic fiber, be transmitted through the tooth substance to reach the moving
red blood cells, and be reflected back to the receiving
optic fiber3,9,10. Separating the free gingiva by the
retraction cord could reduce the light reaching and
reflecting from the gingiva, resulting in reduction of
total pulpal blood flow signal. Moreover, the study of
Sooampon and colleges11 obtained a similar result, by
putting an elastic ring in the gingival sulcus around the
tooth.
Regarding the effect of aluminum chloride,
there has been no report on its effect on pulpal blood
flow when applied to gingiva locally, in contrast to
epinephrine which could absorbed systemically into
the circulatory system.5,8 Therefore, it is unlikely that
aluminum chloride would have a vasoconstriction
effect on the pulpal vessels.5-8,14
The use of retraction cord might be useful for
reducing the contamination signals from gingiva and surrounding tissues. However, more investigations should
be done to confirm that plain cord would have the
same effect as black rubber dam for preventing the
undesirable noise when pulpal blood flow is monitored
with a laser Doppler flow-meter.
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Conclusions

The insertion of aluminum chloride-impregnation cord into the gingival sulcus caused the reduction
of pulpal blood flow recorded by laser Doppler flowmeter.
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาเปรียบเทียบความบาน ดัชนีความบานและการเปลีย่ นแปลงของปลาย
ขนแปรงสีฟนั หลังการใช้ 4 สัปดาห์ ศึกษาเปรียบเทียบแปรงสีฟนั มาตรฐานขนนุม่ ปลายมน
ของกรมอนามัย (A) กับ แปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด 3 ชนิด (B, C, D)
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: อาสาสมัคร 120 คน แบ่ง เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน สุ่ม
แบ่งเป็นกลุ่มแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด 3 กลุ่ม และกลุ่มแปรงสีฟัน
มาตรฐานขนนุม่ ปลายมนของกรมอนามัย 1 กลุม่ ให้อาสาสมัครใช้แปรงสีฟนั ยาสีฟนั และ
วิธีการแปรงฟันที่ก�ำหนด ทุกวันๆละ 2 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จากนั้นสุ่ม
เก็บตัวอย่างแปรงสีฟันชนิดละ 5 ด้าม น�ำแปรงสีฟันทั้ง 4 ชนิดมาประเมินระดับความ
บานของแปรงสีฟัน ดัชนีความบาน และน�ำมาตรวจดูปลายขนแปรงที่เปลี่ยนแปลงโดย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 150 เท่า
ผลการศึกษา: เมื่อพิจารณาระดับความบานพบว่าแปรงสีฟันใช้งานแล้วทั้ง 4 ชนิดส่วน
มากมีความบานที่ระดับ 1 เมื่อพิจารณาดัชนีความบานพบว่า ทั้ง 4 ชนิดมีค่าเฉลี่ยดัชนี
ความบานเพิ่มขึ้นและแตกต่างจาก กลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนปลาย
ขนแปรงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในแต่ละชนิดคือ ปลายมนของแปรงสีฟันมาตรฐาน
กลุ่ม A เปลี่ยนโดยสูญเสียความมนร้อยละ 77 ส่วนแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสม
ปลายตัด 3 ชนิด กลุ่ม B, C และ D มีการเปลี่ยนแปลง ปลายตัดขอบมุมตัดจะมนไม่เรียบ
เป็นร้อยละ 65, 77 และ 60 ส่วนปลายเรียวแหลมสูญเสียความเรียวแหลมร้อยละ 60, 58
และ 66 ตามล�ำดับ
บทสรุป: แปรงสีฟันทั้ง 4 กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะการบานและปลายขนแปรง
ทุกกลุ่มเมื่อใช้ไป 4 สัปดาห์
รหัสค�ำ: แปรงสีฟนั ขนนุม่ ปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด, ระดับความบาน, ดัชนีความบาน,
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
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Studied the change of used toothbrushes 4 weeks by SEM
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Abstract

Objective: The purpose of this study was to compare the splaying, wearing
index and changes of used -toothbrush for 4 weeks. The study was tested
a control toothbrush (A), the standard toothbrush of Department of Health,
Thailand and of 3 different types of soft toothbrushes (B, C, D) with slim
mixed cut ends bristle.
Material and Methods: One hundred and twenty volunteers were divided
into 4 groups of 30 volunteers. The volunteers were randomly divided into 3
groups of slim mixed cut ends bristle and one with the standard toothbrush.
Volunteers were informed to use the same toothbrush, toothpaste and
method of brushing twice a day for 4 weeks. After that, the 5 toothbrushes
from each type were random collected for wear rating, wear index and SEM.
Result: For wear rating, the almost of toothbrushes were level 1. Wear index
of all used toothbrushes were higher significant than unused toothbrushes.
The most changed of bristle ends of standard toothbrush(A) were flat to
oblique ends 77%. For 3 types of slim mixed cut ends bristle in group B, C
and D: the most changed were cut ends changed to round ends and no flat
65%, 77% and 60%. And slim ends changed to disappear slim were 60%,
58% and 66% respectively.
Conclusion: The 4 types of used toothbrushes were changed both in wear
and bristle ends at 4 weeks.
Key words: slim mixed cut ends bristle toothbrush, wear rating, wear index,
SEM

Correspondence author:
Julalux Kasetsuwan
D.D.S., Dip.Thai Board of Periodontics.
Department of Oral medicine and
Periodontics, Faculty of Dentistry,
Mahidol University
Tel: 02-200-7841, 089-1222630
received: 20 August 2012
accepted: 12 March 2013

How to cite: Kasetsuwan J, Visalseth W, Pattanapraison K. Studied the
change of used toothbrushes 4 weeks by SEM. M Dent J 2013; 33: 8-18.

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 9
จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ วิกุล วิสาลเสสถ์ กนกวรรณ พัฒนไพรสณฑ์

M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

บทน�ำ

สาเหตุหลักของโรคปริทนั ต์ คือ คราบจุลนิ ทรียบ์ ริเวณคอ
ฟันติดขอบเหงือก1 หากมีการสะสมเชื้อจุลินทรีย์จะท�ำให้เกิดโรค
เหงือกอักเสบซึ่งอาจพัฒนาเป็นโรคปริทันต์อักเสบได้2,3 โดยจะมี
การท�ำลายอวัยวะปริทนั ต์จนสูญเสียฟันในทีส่ ดุ ดังนัน้ การควบคุม
คราบจุลินทรีย์จึงเป็นวิธีป้องกันโรคปริทันต์ที่มีประสิทธิภาพ วิธี
การคือทันตแพทย์ขูดหินน�้ำลายและขัดฟัน สอนวิธีแปรงฟันใช้
อุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆตามความจ�ำเป็นท�ำความสะอาดซอกฟัน
อย่างถูกต้อง และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจและดูแลสุขภาพช่อง
ปากสม�่ำเสมอ
การแปรงฟันเป็นการท�ำความสะอาดฟันให้ปราศจาก
คราบฟัน คราบอาหาร คราบจุลินทรีย์ โดยไม่ท�ำอันตรายต่อ
ฟัน เหงือกและเนื้อเยื่อช่องปาก การเลือกใช้แปรงสีฟันเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดมาตรฐานแปรงสีฟันไว้คือ
ลักษณะแปรงสีฟันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) 42-25484 มีลักษณะด้ามแปรงตรง ยาว
ประมาณ 16 เซนติเมตร หัวแปรงและด้ามแปรงต้องท�ำจากวัสดุ
ที่ไม่มีกลิ่นและรสชาติ เส้นผ่านศูนย์กลางของรูขนแปรงไม่น้อย
กว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนแปรงควรนุ่ม เป็นเส้นตรง ผิวเรียบปลาย
มน ไม่มีลักษณะคม ขรุขระ เพราะจะระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อใน
ช่องปาก5 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Danser และคณะ6 และ
Sandholm และคณะ7 พบว่าปลายขนแปรงที่ดีควรมีลักษณะ
มนกลม เนื่องจากถ้ามีบางส่วนแหลมคมจะท�ำอันตรายเหงือกได้
Breitenmoser และคณะ8 ได้ท�ำการศึกษาในคลินิก พบว่าขน
แปรงสีฟันปลายตัดก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้มากกว่าขน
แปรงสีฟันปลายมน และตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรม
อนามัย พุทธศักราช 25479 ได้ก�ำหนดวิธีการทดสอบความมน
ของขนแปรงสีฟันที่ยอมรับได้
แปรงสีฟันเมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะเกิดการเสื่อมของขน
แปรง ลักษณะการเสือ่ มของขนแปรง เช่น ขนแปรงมีลกั ษณะบาน
ออกโดยมีการเพิ่มความกว้างหน้าตัดขนแปรงในแนวยาวและใน
แนวกว้างของแปรงสีฟัน แปรงสีฟันที่เสื่อมจะมีประสิทธิภาพใน
การก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง10
Robertson และ Wade11 ประเมินความบานของขน
แปรงด้วยสายตา ได้แบ่งระดับความบานของขนแปรงเป็น 4
ระดับ คือ ระดับ 1-4 เริ่มจากขนแปรงเป็นกระจุกปกติแยกจาก
กันชัดเจน ถึงการบานออกของขนแปรงซ้อนทับกันจนไม่สามารถ

แยกกระจุกได้ การศึกษาของ Rawls และคณะ12 ได้แบ่งความ
บานของขนแปรงออกเป็นระดับความบานของขนแปรง (wear
rating) ซึ่งเป็นการประเมินจากสายตาและดัชนีความบาน (wear
index) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือในการประเมิน

Figure 1 Wear rating (Rawls et al12 )
ระดับความบานของขนแปรง (wear rating) Rawls
และคณะ12 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (รูปที่ 1) ดังนี้ 0 ไม่มีการ
บานออกของขนแปรง ขนแปรงไม่แยกออกจากกลุ่ม, 1 ขนแปรง
ภายในกระจุกแยกออกจากกันเล็กน้อย ขนแปรงไม่ทบั กันระหว่าง
กลุ่ม, 2 ขนแปรงภายในกระจุกแยกออกจากกันมากขึ้น บางส่วน
ซ้อนทับกันระหว่างกลุ่ม, 3 ขนแปรงภายในกระจุกแยกออกจาก
กันมาก ขนแปรงซ้อนทับกับกระจุกอื่น มีการบิดทับกันระหว่าง
กลุ่ม และมีลักษณะโค้งงออย่างเห็นได้ชัด
ดัชนีความบาน (wear index ) เป็นการวัดการบานออก
ของขนแปรง โดยใช้ Vernier caliper แล้วค�ำนวณค่าดัชนีซึ่งเป็น
วิธีที่ละเอียดกว่าการให้ระดับความบานของขนแปรง มีวิธีการ
ค�ำนวณดังนี้
		
W S- W S + WfE - WaE
Wear index = f a
		
2L0
จากรูปที่ 2 ค่าต่างๆวัดได้จาก
WfS คือ ความยาวของขนแปรงบริเวณทีไ่ ม่ตดิ ด้ามแปรง (ปลายขน
แปรงด้านข้างต�ำแหน่งที่กว้างที่สุด)
WaS คือ ความยาวของขนแปรงบริเวณที่ติดด้ามแปรง (โคนขน
แปรงด้านข้าง)

10 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
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W fE คือ ความกว้างของขนแปรงบริเวณที่ไม่ติดด้ามแปรง (ปลาย
ขนแปรงด้านหัวแปรงต�ำแหน่งที่กว้างที่สุด)
WaE คือ ความกว้างของขนแปรงบริเวณที่ติดด้ามแปรง (โคนขน
แปรงด้านหัวแปรง)
L0 คือ ความสูงของขนแปรงในช่วงที่สูงที่สุด

Figure 2 Wear index (Rawls et al12 )
ในการศึกษาของ Rawls และคณะ12 จะพบว่าการบาน
ออกของขนแปรงมีมากขึ้นตามระยะเวลาใช้งานที่ผ่านไป นวลฉวี
และคณะ13 ได้ท�ำการศึกษาเพื่อหาอายุการใช้งานของแปรงสีฟัน
ขนอ่อนนุม่ 1 ชนิด ศึกษาระดับความบานและดัชนีความบานของ
ขนแปรง รวมทั้งการปนเปื้อนของขนแปรงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าดัชนีความบานมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ 6, 8, 10 สัปดาห์ ระดับความบาน
ออกของขนแปรงมีความแตกต่างกันในสัปดาห์ที่ 10 การตรวจ
ขนแปรงด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าขน
แปรงสีฟนั มีการสึก รอยแตกและฉีกขาดของเส้นใยไนลอนมากขึน้
อย่างชัดเจนที่ 10 สัปดาห์ ดังนั้น อายุการใช้งานของแปรงสีฟัน
จึงควรอยู่ระหว่าง 8-10 สัปดาห์ และแนะน�ำว่าควรเปลี่ยน
แปรงสีฟัน ทุก 2 เดือน
ปัจจัยที่มีผลต่อการสึกของแปรงสีฟัน เช่น เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของขนแปรง และยาสีฟัน โดย Robertson และ
Wade11 พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรงสีฟันมีความ
ส�ำคัญมากกว่าจ�ำนวนขนแปรงต่อกระจุกและจ�ำนวนกระจุกขน
แปรง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดเล็กกว่า จะมีประสิทธิภาพ

ในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ และลดการอักเสบของเหงือกได้
น้อยกว่า การเพิ่มจ�ำนวนขนแปรงต่อกระจุกไม่สามารถทดแทน
ประสิทธิภาพนั้นได้ และพบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กจะมี
ระดับความบานของขนแปรงมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
ใหญ่
Lentz และคณะ14 ได้ท�ำการศึกษาผลของยาสีฟันต่อ
การสึกของขนแปรงสีฟนั ปลายมน พบว่ายาสีฟันที่มสี ่วนผสมของ
ซิลิกา (Silica) จะเกิดการสึกของขนแปรงมากกว่ายาสีฟันที่ไม่มี
ส่วนผสมของซิลิกา
ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตได้ผลิตแปรงสีฟันหลายรูปแบบ
นอกจากแปรงสีฟันขนนุ่มปลายมนแล้วยังมีแปรงสีฟันขนนุ่ม
ปลายเรียวแหลม ในการศึกษาของ Versteeg และคณะ15 พบว่า
แปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมมีประสิทธิภาพในการท�ำความ
สะอาดช่องปาก และไม่ทำ� อันตรายต่อเนือ้ เยือ่ Caren และคณะ16
ได้ท�ำการศึกษาประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ในห้อง
ปฏิบัติการ ระหว่างแปรงสีฟันขนปลายเรียวแหลมผสมปลายมน
และขนปลายมน พบว่าขนปลายเรียวแหลมผสมปลายมน มีความ
สามารถในการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรียใ์ นบริเวณด้านข้าง ขอบเหงือก
และใต้เหงือกได้ดกี ว่าขนปลายมน Hotta และคณะ17 ศึกษาเกีย่ ว
กับประสิทธิภาพในการท�ำความสะอาดของขนปลายเรียวแหลม
ในบริเวณใต้เหงือก พบว่าสามารถเข้าไปท�ำความสะอาดบริเวณ
ใต้เหงือกได้มากกว่าขนปลายมน Yankell และคณะ18 และ Battista และ Petrone19 ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการเข้าท�ำความ
สะอาดบริเวณด้านข้างของฟันในห้องปฏิบัติการ พบว่าขนแปรง
ที่มีลักษณะหน้าตัดเป็นคลื่น (Rippled) สามารถเข้าไปท�ำความ
สะอาดบริเวณด้านข้างของฟันได้มากกว่าขนแปรงที่มีลักษณะ
หน้าตัดตรง
เนื่องจากเมื่อใช้แปรงสีฟันไประยะหนึ่งขนแปรงสีฟันจะ
เกิดการเปลีย่ นแปลง ท�ำให้ประสิทธิภาพการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรีย์
ลดลง และการศึกษาความบานของแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียว
แหลมผสมปลายตัดยังมีน้อยจึงควรท�ำศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล โดย
ท�ำการศึกษาเปรียบเทียบความบานและการเปลี่ยนแปลงของ
ขนแปรงสีฟัน หลังการใช้ 4 สัปดาห์ ท�ำการศึกษาแปรงสีฟัน 4
ชนิด คือ แปรงสีฟันมาตรฐานขนนุ่มปลายมนของกรมอนามัย
แปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด 3 ชนิด

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแปรงสีฟันใช้งาน 4 สัปดาห์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 11
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ์
ในการศึกษานี้ท�ำต่อจากการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของแปรงสีฟันชนิดขนแปรงปลายเรียวผสม
ปลายตัด20 ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กระทรวงสาธารณสุข โครงการล�ำดับที่ 33/2552 โดยมีขั้นตอน
การศึกษาดังนี้
ตัวอย่างแปรงสีฟันที่น�ำมาศึกษาสุ่มเก็บแปรงสีฟันที่ให้
นักศึกษาทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี จ�ำนวน 120 คน แบ่ง เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน สุ่ม
แบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม แปรงสี ฟ ั น มาตรฐานขนนุ ่ ม ปลายมนของกรม
อนามัย 1 กลุ่มหรือกลุ่ม A และกลุ่มแปรงสีฟันขนนุ่มปลายเรียว
แหลมผสมปลายตัด 3 กลุ่มหรือกลุ่ม B, C และ D คือแปรงสีฟัน
Berman (Complete) บริษัท รินทร์โชคชัย จ�ำกัด, แปรงสีฟัน
Oral B (SUPERTHIN) บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเปิล
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด, และแปรงสีฟัน Victory (Slima)
บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จ�ำกัด, ตามล�ำดับ ให้อาสาสมัครใช้
แปรงสีฟันตามที่ก�ำหนด ร่วมกับยาสีฟันคือ ยาสีฟัน Oral B
Tooth & Gum Care บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเปิล เทรด
ดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด และวิธีการแปรงฟันที่ก�ำหนด ทุกวันๆ
ละ 2 ครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์
วิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้สุ่มเก็บแปรงสีฟันชนิดละ 5 ด้าม และ
แปรงสีฟันที่ไม่ผ่านการใช้งานชนิดละ 1 ด้าม น�ำตัวอย่างมา
ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อก�ำจัดสิ่งสกปรกและการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของขนแปรงที่ผิดไปชั่วคราวขณะเก็บตัวอย่างให้กลับสู่
สภาพเดิมหลังถูกใช้งาน12 ดังนี้ น�ำแปรงสีฟันไปผ่านน�้ำอุ่นที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาทีแล้วสลัดน�้ำส่วนเกิน
ออก จุ่มใน ethanol และตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงแล้วตรวจ
สอบคุณสมบัติทางกายภาพ โดยพิจารณาให้ระดับการบานของ
ขนแปรง และวัดดัชนีความบาน โดยวิธีของ Rawls และคณะ12
หลังจากนั้นสุ่มเลือกกระจุกขนแปรงตามมาตรฐานวิชาการกรม
อนามัย พ.ศ. 25479 เพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยเลือก

ขนแปรงจากต�ำแหน่งต่างๆกัน 5 กระจุก สุ่มเลือกดังนี้จากแถว
ที่ 1 กระจุกที่ 2, แถวที่ 3 กระจุกที่ 2, แถวที่ 4 กระจุกที่ 4, แถว
ที่ 5 กระจุกที่ 1, แถวที่ 7 กระจุกที่ 3 มากระจุกละ 4 เส้น ตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยาย 10 × 6 เท่า ในแปรงสีฟันขน
นุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัดสุ่มเลือกขนแปรงทั้งปลายเรียว
แหลมและปลายตัด น�ำแปรงสีฟันที่ต้องการทดสอบมาผ่านการ
เตรียมตัวอย่าง ดังนี้ ตัดขนแปรงทีเ่ ลือกออกจากหัวแปรง และน�ำ
ไปติดบนแท่นทองเหลือง แล้วฉาบผิวด้วยทอง (Sputer coater)
ตรวจดูโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ก� ำลัง
ขยาย 150 เท่า
การแบ่งกลุ่มขนแปรงสีฟัน เนื่องจากยังไม่มีผู้จัดกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลงของปลายขนแปรงสีฟันชนิดต่างๆให้ชัดเจนและ
เป็นไปในทางเดียวกันการศึกษานีข้ อจัดกลุม่ การเปลีย่ นแปลงของ
ปลายขนแปรงสีฟันดังนี้ ขนแปรงปลายมน ระดับ 0 คือมนปกติ
ระดับ 1 คือสูญเสียความมน ระดับ 2 คือปลายขนสึกเอียงเป็น
มุมแหลม ระดับ 3 คือปลายแตก ขนแปรงปลายตัด ระดับ 0 คือ
ตัดเรียบปกติ ระดับ 1 คือมุมตัดมนไม่เรียบ ระดับ 2 คือปลาย
ขนเอียงเป็นมุมแหลม ระดับ 3 คือปลายแตก และขนแปรงปลาย
เรียวแหลม ระดับ 0 คือเรียวปกติ ระดับ 1 คือโค้งงอ ระดับ 2 คือ
สูญเสียส่วนเรียวแหลม ระดับ 3 คือปลายแตก และแสดงลักษณะ
ปลายขนแปรงตามระดับต่างๆ ในรูปที่ 3
สถิติ
ระดับความบานของขนแปรง(wear rating) และดัชนีความ
บาน(wear index) ใช้ one-way ANOVA ส�ำหรับลักษณะปลาย
ขนแปรงจากการส่องกล้องจุลทรรศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็น
ร้อยละ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้ข้อมูลว่าแปรงสีฟัน 4 ชนิดเมื่อใช้งาน 4 สัปดาห์ ขน
แปรงแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้
กับประชาชนในการเลือกใช้แปรงสีฟันซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญที่ใช้
ท�ำความสะอาดช่องปาก
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Sharp-angled

Split into fragments

Round

Slim
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Figure 3 of wear of round, slim and cut end bristles.

ผลการศึกษา
ตารางที1่ แสดงจ�ำนวนด้ามของแปรงสีฟนั ทีใ่ ช้งานแล้วที่
มีระดับความบานต่างๆ ตามวิธีแบ่งของRawls และคณะ12 พบว่า
ระดับความบานที่ 0 มีแปรงสีฟนั กลุม่ A 1 ด้ามและไม่มแี ปรงสีฟนั
ชนิดอื่นเลย ระดับความบานที่ 1 มีกลุ่ม D 2 ด้าม แปรงสีฟันกลุ่ม
A 3 ด้าม กลุ่ม B และ C ชนิดละ 4 ด้าม ระดับความบานที่ 2 มี
แปรงสีฟัน กลุ่ม C 1 ด้ามและกลุ่ม D 2 ด้าม ระดับความบานที่
3 มีแปรงสีฟันกลุ่ม A, B, และ D อย่างละ 1 ด้าม
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีความบานของแปรงสีฟัน
4 ชนิดตามวิธีวัดและค�ำนวณของ Rawls และคณะ12 พบว่า
แปรงสีฟันทั้ง 4 ชนิดที่ใช้งานเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้ มี
ค่าเฉลี่ยดัชนีความบานแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่
ระหว่างแปรงสีฟันทั้ง 4 ชนิดในกลุ่มที่ใช้งานแล้วมีค่าเฉลี่ยดัชนี
ความบานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3 แสดงค่ า ร้ อ ยละของปลายขนแปรงที่
เปลี่ยนแปลงแปรงสีฟันกลุ่ม A เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอยู่ระดับ 1
สูญเสียความมนของปลายขนแปรงร้อยละ 77 ส�ำหรับแปรงสีฟัน
ขนนุ่มปลายเรียวแหลมผสมปลายตัด ขนปลายตัดเปลี่ยนแปลง
มากทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับ 1 มุมตัดมนไม่เรียบ แปรงกลุม่ B ร้อยละ 65
กลุ่ม C ร้อยละ 77 และกลุ่ม D ร้อยละ 60 ในส่วนขนปลายเรียว
แหลมแปรงทั้งสามกลุ่ม B, C และ D เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอยู่ที่
ระดับ 2 สูญเสียความเรียวแหลมร้อยละ 60, 58 และ 66 ตาม
ล�ำดับ
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Table 1 Number of wear rating of used toothbrushes (Rawls et al12)
Level of wear
Type of toothbrushes
rating
number(%)
		
A (control)
B
C
D
0
1(20)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1
3 (60)
4 (80) 4 (80)
2 (40)
2
0 (0)
0 (0)
1 (20)
2 (40)
3
1 (20)
1 (20)
0 (0)
1 (20)
sum
5(100)
5(100) 5(100)
5(100)

Table 2 Mean wear index (Rawls et al12) of all toothbrushes 4 weeks
Type of
Wear Index (Mean±SD)
p-value
toothbrushes Unused toothbrushes Used toothbrushes
A (control)
0.041
0.241±0.1274
< 0.05*
B
0.060
0.180±0.1083
< 0.05*
C
0.038
0.100±0.0631
< 0.05*
D
0.084
0.220±0.1038
< 0.05*

Table 3 Percentage of level of bristle ends’ wear in each group
Tooth brushs
Ends
Levels
			
0
1
2
A(control)
Round ends
23
77
0
B
Cut ends
20
65
0
		
Slim ends
0
31
60
C
Cut ends
21
77
2
		
Slim ends
0
6
58
D
Cut ends
29
60
1
		
Slim ends
0
15
66
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Figure 4 Four types of unused and used toothbrushes
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วิจารณ์ผลการศึกษา

แปรงสีฟันเมื่อใช้งานระยะหนึ่งขนแปรงจะเสื่อมเกิด
ความเสียหายบริเวณปลายขนแปรงและแนวขนแปรงบานออก
ท�ำให้ประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง10,21 ในการ
ศึกษานี้ประเมินระดับความบานของขนแปรงด้วยสายตา และ
ค�ำนวณดัชนีความบาน13 โดยใช้ vernier caliper เป็นเครื่องวัด
และแสดงผลการศึกษาทั้งสองแบบในตารางที่ 1 และ 2 ท�ำให้ผล
การศึกษาแม่นย�ำขึ้น จากผลการศึกษาโดยวิธีการให้ระดับความ
บานของขนแปรงในรูปที่ 4 พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ ขน
แปรงสีฟันบานมากขึ้นทั้ง 4 ชนิด และเมื่อศึกษาจากดัชนีความ
บานดังในตารางที่ 2 พบว่าจะเกิดความบานของขนแปรงมากขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งาน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ AL-Naimi22 พบว่าเมื่อระยะเวลา
ผ่านไป 4 สัปดาห์ จะเกิดความบานของขนแปรงมากขึน้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ และจากการศึกษาของ Glaze และ Wade11 พบ
ว่าแปรงสีฟันที่บานแล้ว จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�ำความ
สะอาดคราบจุลินทรีย์ได้น้อยกว่าแปรงสีฟันใหม่10
ปัจจัยที่มีผลต่อความบานของขนแปรงสีฟันได้แก่ เส้น
ผ่านศูนย์กลางของขนแปรงโดยขนขนาดเส้นเล็กกว่าจะเสียหาย
มากกว่า11 ความหยาบของยาสีฟนั โดยทีย่ าสีฟนั ทีผ่ สมซิลกิ าท�ำให้
ขนแปรงสึกได้มากกว่า14 นอกจากนี้ยังมีความเร็วและแรงในการ
แปรงฟันที่มีผลต่อความบานและการสึกของขนแปรง23 ส�ำหรับ
แปรงสีฟนั ทัง้ สีช่ นิดในการศึกษานีม้ เี ส้นผ่านศูนย์กลางไม่แตกต่าง
กัน ยาสีฟันใช้ชนิดเดียวกันตลอดการศึกษาและเนื่องจากอาสา
สมัครเป็นนักศึกษาทันตาภิบาลมีความรู้ทางทันตสุขศึกษาและ
มีการสอนวิธีแปรงฟันให้เป็นวิธีเดียวกันก�ำหนดเวลาที่ใช้แปรง
ดังนั้นความเร็วและแรงที่ใช้ในการแปรงฟันจึงไม่แตกต่างกัน20
เมือ่ น�ำขนแปรงมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
แบบส่องกราดขนาดก�ำลังขยาย 150 เท่า ในส่วนของปลายมน
จะพบว่าขนแปรงเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ขนแปรงปลายมนสูญ
เสียความมน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Massassati24 ที่พบ
ว่าขนแปรงสีฟันที่ใช้แล้วจะเกิดการสูญเสียความมนมากขึ้น หรือ
บางเส้นก็เกิดการแตกออกของขนแปรงแต่ในการศึกษานี้ไม่พบ
การแตกของปลายขนแปรง ส่วนแปรงสีฟันขนแปรงปลายเรียว
แหลมผสมปลายตัดทั้งสามชนิด ในส่วนปลายตัดเกินร้อยละ 50
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ 1 คือมุมตัดมนไม่เรียบ ส่วนปลายเรียว
แหลมเกิดการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงจัดอยู่ในระดับ 2 คือ

ปลายขาด สึก ไม่เรียวแหลม ซึ่งขนแปรงในกลุ่มนี้จะอยู่บริเวณ
ขอบของแปรงสีฟัน คาดว่าท�ำให้เกิดการสึกได้เร็วมากกว่าบริเวณ
ส่วนกลางของแปรง อีกทั้งส่วนของปลายเรียวแหลมมีความสูง
มากกว่าส่วนของปลายตัด ท�ำให้เกิดการสัมผัสขอบเหงือกและ
ฟันได้ก่อนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงได้มากกว่า
และในการศึกษาของ Massassati24 ซึ่งตรวจสอบถึง
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปลายขนแปรงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าแปรงสีฟันของอาสาสมัครส่วน
มากเกิดการสึกของขนแปรงเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลา 1.5 เดือน
แต่แปรงสีฟันของอาสาสมัครบางคนแม้จะใช้งานไป 2-4 เดือน
ยังมีรูปร่างที่ดีอยู่ ดังนั้นควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อสังเกตได้ว่า
แปรงสีฟันมีการบานออกหรือมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการศึกษานีไ้ ด้ขอ้ มูลพืน้ ฐานว่าแปรงสีฟนั ขนนุม่ ปลาย
เรียวแหลมผสมปลายตัดทีม่ อี ายุการใช้งาน 4 สัปดาห์ มีระดับการ
เปลีย่ นแปลงความบานไม่แตกต่างกับแปรงมาตรฐานขนนุม่ ปลาย
มน ควรมีการศึกษาระยะยาวต่อไปเพือ่ ทีจ่ ะบอกการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น และระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนแปรงสีฟัน

สรุปผลการศึกษา

แปรงสีฟันทั้ง 4 ชนิดเมื่อใช้งานไป 4 สัปดาห์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของปลายขนแปรงทุกชนิด
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Abstract

Objective: To compare the plaque removal efficacy and gingival abrasion of
tapered toothbrush bristles.
Materials and methods: Twenty-nine healthy subjects, aged between 18-23
years, participated in a double-blind, randomized, crossover clinical singleuse tooth brushing study. The tapered toothbrush bristles diameter: 0.013
mm (test) and 0.015 mm (control) were compared for plaque removal and
gingival abrasion. Subjects were given a dental cleaning and polishing and
then returned after refraining from oral hygiene for 24 hours. Plaque index
and gingival abrasion were evaluated before and after 2-minute brushing with
modified Bass technique and the randomly assigned toothbrush. Subjects
returned after washout of 2 weeks to repeat the same procedure with the
different toothbrush.
Results: Both 0.013 and 0.015 mm toothbrush bristles were statistically
significant in removing plaque from the overall dentition as well as in hardto-reach areas, i.e., the marginal and approximal areas. On a percentage
basis, the 0.015 mm tapered toothbrush bristle was better in removing
plaque at all sites than 0.013 mm tapered toothbrush bristle but was not
statistical difference. Both kinds of toothbrush bristles were gentle on gingival
tissue without any trauma.
Conclusion: Reduced diameter of tapered toothbrush bristles did not
change the efficacy of plaque removal and no effect on gingival abrasion.
Key words: Dental plaque, Gingival abrasion, Plaque control, Tooth brushing
How to cite: Kaosal T, Teekaariyapark P, Oeur V, Kuphasuk Y,
Kerdvongbundit V. Single-use 0.013 and 0.015 tapered toothbrush bristles
on plaque removal and effect on gingival abrasion. M Dent J 2013; 33: 19-29.
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บทน�ำ

เป็นทีย่ อมรับกันนานแล้วว่า ทัง้ โรคฟันผุและโรคปริทนั ต์
มีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย์ โดยเฉพาะบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น
ร่องเหงือกและด้านประชิด เชื้อจุลินทรีย์ในคราบจุลินทรีย์เป็น
สาเหตุหลักของโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์อกั เสบ
มีการท�ำลายอวัยวะปริทันต์เกิดโรคปริทันต์อักเสบจนอาจสูญเสีย
ฟัน การก�ำจัดและควบคุมคราบจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมี
บทบาทส�ำคัญต่อการมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี ช่วยป้องกันการ
เกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ การรักษาโดยทันตแพทย์จึงเป็นการ
สอนการดูแลสุขอนามัยในช่องปาก การก�ำจัดหินน�ำ้ ลายและคราบ
จุลินทรีย์ ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ควบคุมการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่
เกิดใหม่ด้วยการแปรงฟัน รวมทั้งใช้อุปกรณ์เสริมท�ำความสะอาด
ซอกฟัน หรือใช้สารเคมีช่วยควบคุมคราบจุลินทรีย์ การแปรงฟัน
จึงเป็นวิธีกลที่ดีที่สุดในบรรดาวิธีควบคุมคราบจุลินทรีย์
จุดมุง่ หมายของการแปรงฟันคือ การท�ำความสะอาดฟัน
ให้ปราศจากคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุส�ำคัญของโรคปริทันต์
และโรคฟันผุ โดยไม่ท�ำอันตรายฟัน เหงือกและเนื้อเยื่อในช่อง
ปาก แปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญของการแปรงฟัน ยาสีฟันเป็น
อุปกรณ์เสริมการแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามคุณสมบัติ
ของยาสี ฟ ั น ควรเลื อ กใช้ แ ปรงสี ฟ ั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 42-2548 ส�ำหรับแปรง
ผู้ใหญ่แปรงสีฟันต้องมีความยาวของแปรงไม่น้อยกว่า 16 ซม.
ความกว้างของหัวแปรงไม่เกิน 15 มม. วัสดุทใี่ ช้ทำ� แปรงสีฟนั ต้อง
ท�ำจากวัสดุใหม่ ไม่มีกลิ่นและรสน่ารังเกียจ ปราศจากสิ่งแปลก
ปลอมที่เป็นอันตราย ด้ามแปรงต้องท�ำมาจากเรซิน รูขนแปรง
แถวนอกสุดต้องอยู่ห่างจากขอบนอกหัวแปรงไม่เกิน 2 มม. ขน
แปรงจ�ำนวน 30-50 รู เส้นผ่านศูนย์กลางของรูขนแปรงไม่น้อย
กว่า 1.5 มม. แรงดึงที่ท�ำให้กระจุกขนแปรงแต่ละกระจุกหลุด
จากรูขนแปรงได้ต้องไม่ต�่ำกว่า 15 นิวตัน1 มาตรฐานวิชาการ
แปรงสีฟนั กรมอนามัย พ.ศ. 2547 ได้กำ� หนดวิธกี ารทดสอบความ
มนของขนแปรงสีฟัน โดยเลือกขนแปรงจากต�ำแหน่งต่างๆ กัน 5
กระจุก ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์กำ� ลังขยาย 10 × 6 เท่า จ�ำนวน
ขนแปรงที่บกพร่องต้องไม่เกินร้อยละ 252
เนื่ อ งจากการแปรงฟั น เป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการก� ำ จั ด
คราบจุลินทรีย์ จึงมีการพัฒนาวิธีแปรงฟัน รวมถึงการออกแบบ
แปรงสีฟันเพื่อช่วยให้การก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ดีขึ้น ในปี 1948
Bass3 อธิบายว่าการแปรงฟันช่วยก�ำจัดคราบจุลนิ ทรีย์ เพือ่ ป้องกัน

ฟันผุโดยเฉพาะบริเวณด้านประชิดและลดการเกิดโรคปริทนั ต์ ขน
แปรงสีฟันที่ดีที่สุดควรมีความแข็งเพียงพอที่จะให้แรงขณะแปรง
ฟัน 1-3 ปอนด์ และมีความยืดหยุ่นพอที่จะมีประสิทธิภาพก�ำจัด
คราบจุลนิ ทรียบ์ นตัวฟันและร่องเหงือก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับและใช้มา
จนถึงทุกวันนี4้ แต่กย็ งั มีการพัฒนาขนแปรงสีฟนั ให้เข้ากับลักษณะ
ฟันทุกพื้นผิว รวมถึงการออกแบบด้ามจับแปรงสีฟันเพื่อให้ใช้ง่าย
และใช้ได้นาน โดยการวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยว
กับการออกแบบแปรงสีฟนั 5-8 ตัง้ แต่การโค้งงอของด้ามแปรงสีฟนั
ลักษณะหัวแปรงสีฟนั 9 ขนาด รูปร่าง ลักษณะ วัสดุของแปรงสีฟนั
หรือขนแปรงสีฟัน ความแข็งหรืออ่อนของขนแปรง10-11 จ�ำนวน
แถว กระจุกหรือขนแปรงต่อกระจุก การมีถ้วยยาง การจัดเรียง
ขนแปรงสีฟนั ในทิศทางต่างๆ กัน การจัดเรียงขนแปรงสีฟนั ทีบ่ าน
ออกจากฐานของแปรงสีฟัน12 ประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบ
จุลินทรีย์และคราบสี13 การเกิดแผลเหงือกถลอก14-19 การร่นของ
เหงือก20-21 การสึกของขนแปรงสีฟนั วัสดุทใี่ ช้บรู ณะฟัน22 เนือ้ เยือ่
แข็งของฟันซึ่งก็คือ เคลือบฟัน เนื้อฟันและเคลือบรากฟัน อายุ
การใช้งานของแปรงสีฟัน23 เทคนิคการแปรงฟัน แรงที่ใช้แปรง2425
ความถี่และเวลาที่ใช้แปรงฟัน26-27 ประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน
ไฟฟ้ากับแปรงสีฟนั ด้วยมือ28-30 นอกจากนีย้ งั ศึกษาพฤติกรรมการ
แปรงฟัน15,31 แต่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับขนาดขนแปรงสีฟันน้อยมาก
และไม่มีการศึกษาผลเส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงสีฟันปลายเรียว
เล็ก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ของขนแปรงสีฟัน โดยเน้นแปรงสีฟันปลาย
เรียวเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนแปรงต่างกันและการเกิด
แผลเหงือกถลอก

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย แปรงสีฟัน
ขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็ก (แปรงสีฟันซิสเท็มมารุ่นออริจินอล
ซุปเปอร์ซอฟต์ Systema Original Super Soft; บริษัท ไลอ้อน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ชลบุรี ประเทศไทย) เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของขนแปรง 0.013 มม. เป็นแปรงทดสอบและ 0.015 มม. เป็น
แปรงควบคุม (วัดที่ระยะ 0.1 มม. จากปลายขนแปรง) ขนแปรง
มีลักษณะปลายเรียวเล็ก 2 ข้าง (double tapered) สีย้อมมิราทู-ทัน (Mira-2-Ton®, Hager & Werken GmbH & Co., KG.,
Duisburg, Germany) เครื่องมือตรวจปริทันต์ (PCPUNC15
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probe, Hu-Friedy Mfg. Co., Inc., Chicago, IL, USA) และ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Jeol® JSM-6610LV;
Jeol Ltd., Tokyo, Japan)
วิธีการศึกษา
การศึกษาทางคลินิกแบบไขว้กันนี้ศึกษาในอาสาสมัคร
29 คนอายุระหว่าง 18-23 ปี มีฟันธรรมชาติอย่างน้อย 20 ซี่ ไม่
รวมฟันกรามแท้บนและล่างซี่ที่ 3 สภาพเหงือกปกติหรือเป็นโรค
เหงือกเหตุคราบจุลินทรีย์ (dental plaque-induced gingival diseases) ไม่มีฟันซ้อนเก มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติโรค
ประจ�ำตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก ไม่มีรอยโรคในช่องปาก ไม่
ได้ใส่ฟันปลอมหรือก�ำลังรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่ได้รบั ยาปฏิชวี นะอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนและระหว่างเข้า
ร่วมการศึกษา ไม่ได้รับยาใดใดที่มีผลต่อสภาวะหรือสุขภาพช่อง
ปาก และไม่อยูใ่ นช่วงตัง้ ครรภ์หรือให้นมบุตร ผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั การ
อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยจนเข้าใจและเซ็นในหนังสือยินยอมเข้า
ร่วมการศึกษาวิจัย สอนการแปรงฟันแบบโมดิฟายด์บาส (modified Bass technique) จนอาสาสมัครสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
ขูดหินน�้ำลายและขัดฟันให้อาสาสมัคร เว้นระยะ 2 สัปดาห์ งด
แปรงฟันและอุปกรณ์ท�ำความสะอาดช่องปากชนิดอื่นๆ รวมทั้ง
น�้ำยาบ้วนปาก 24 ชั่วโมงก่อนมาพบผู้วิจัย ใช้สีย้อมมิรา-ทู-ทัน
ตรวจดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ จ�ำนวนและขนาดแผลเหงือกถลอก ด้วย
ฟันตัวแทนซึ่งเป็นฟันกรามแท้และฟันตัดจ�ำนวน 6 ซี่ โดยแบ่งผิว

ฟันออกเป็น 9 ต�ำแหน่ง (รูปที่ 1) ตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์ตาม
ดัชนีของ Rustogi และคณะ32 (Rustogi et al. Modified Navy
Plaque Index; RMNPI) บันทึกจ�ำนวนและขนาดแผลเหงือก
ถลอกตามวิธีของ Versteeg และคณะ18 โดยแบ่งเหงือกออกเป็น
3 บริเวณ ได้แก่ เหงือกบริเวณคอฟันเหงือก สามเหลี่ยมระหว่าง
ฟันและเหงือกยึด (รูปที่ 2) ร่วมกับเครือ่ งมือตรวจปริทนั ต์ ก�ำหนด
ขนาดของแผลถลอกเป็นขนาดเล็ก (≤2 มม.) ขนาดกลาง (≥3 แต่
≤5 มม.) และขนาดใหญ่ (>5 มม.) แผลที่อยู่ระหว่าง 2-3 มม. ให้
ดูวา่ ใกล้ตำ� แหน่งใดบนเครือ่ งมือตรวจปริทนั ต์ให้พจิ ารณาเป็นแผล
ขนาดนั้น แปรงฟันนาน 2 นาที ด้วยแปรงสีฟันที่เตรียมให้โดย
วิธีสุ่ม ย้อมสีมิรา-ทู-ทันหลังแปรงฟันเสร็จ เพื่อตรวจดัชนีคราบ
จุลินทรีย์และการเกิดแผลเหงือกถลอก เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ขูด
หินน�้ำลายและขัดฟันให้อาสาสมัครอีกครั้ง ศึกษาเช่นเดียวกันนี้
โดยใช้แปรงสีฟันคนละชนิดกับที่ได้รับครั้งแรก การตรวจข้อมูล
ทุกครั้งกระท�ำโดยผู้ตรวจคนเดียว ผู้ตรวจไม่ทราบว่าอาสาสมัคร
แต่ละคนได้รับแปรงสีฟันชนิดใด ผู้ร่วมวิจัยที่ไม่ได้เป็นคนบันทึก
ข้อมูลจะเป็นผู้แจกแปรงสีฟันแก่อาสาสมัคร และท�ำหน้าที่จับ
เวลาในการแปรงฟัน โดยไม่อนุญาตให้อาสาสมัครใช้ยาสีฟันและ
ไม่ดูกระจกขณะแปรงฟัน การวัดตัวแปรทางปริทันต์และการเกิด
แผลเหงือกถลอก ท�ำโดยผูว้ จิ ยั คนเดียวกันตลอดการศึกษา น�ำขน
แปรงสีฟันก่อนใช้แปรงไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด เพื่อดูลักษณะขนแปรงสีฟัน

Figure 1 Rustogi et al. Modification of the Navy
Plaque Index, divide tooth surfaces into 9 areas. Disclosed plaque is scored in each tooth area as present
(scored as 1) or absent (scored as 0) and recorded for
both buccal and lingual surfaces. Whole mouth =
areas A, B, C, D, E, F, G, H, and I; Marginal (gumline) =
areas A, B and C; Approximal (interproximal) = areas
D and F.
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการก� ำ จั ด คราบ
จุลินทรีย์ทั้งปากโดยแพร์ที-เทส (paired-t-test) บริเวณขอบ
เหงือกและด้านประชิด ใช้วิลคอกซันแมทช์-แพร์สซายนด์-แรงค์
เทส (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05

ผลการศึกษา

Figure 2 The gingival tissues were divided into three
areas: marginal (cervical free gingiva), proximal (papillary free gingiva) and mid-gingival (attached gingiva).

อาสาสมัคร 29 คน หลังการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันขน
ปลายเรียวเล็กทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรง 0.013
มม. และ 0.015 มม. พบดัชนีคราบจุลินทรีย์ลดลงเมื่อเทียบ
กั บ ก่ อ นการแปรงฟั น ในทุ ก บริ เวณอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05) (ตารางที่ 1) โดยก่อนการแปรงฟันค่าเฉลี่ยดัชนีคราบ
จุลินทรีย์ทั้งปากกลุ่มทดสอบได้ 0.70±0.12 หลังแปรงฟันได้ค่า
เฉลีย่ 0.58±0.14 ลดลง 0.12±0.06 (17.14%) และก่อนการแปรง
ฟันค่าเฉลีย่ ดัชนีคราบจุลนิ ทรียท์ งั้ ปากกลุม่ ควบคุมได้ 0.71±0.12
หลังแปรงฟันได้คา่ เฉลีย่ 0.58±0.13 ลดลง 0.13±0.05 (18.31%)
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดสอบลดคราบ
จุลินทรีย์ได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

Table 1 Means and standard deviations of plaque index pre- and post-brushing using test and control toothbrush
Areas
Toothbrush Pre-brushing Post-brushing Reduction % Reduction Difference % Reduction
						
between group under control
Test
0.70±0.12 0.58±0.14* 0.12±0.06
17.14
Whole mouth						
1.17
6.39
Control
0.71±0.12 0.58±0.13* 0.13±0.05
18.31		
Test
0.89±0.11 0.75±0.18* 0.14±0.10
15.73
Marginal						
4.05
20.48
Control
0.91±0.13 0.73±0.16* 0.18±0.11
19.78		
Test
0.99±0.04 0.91±0.10* 0.07±0.08
7.07
Approximal						
0.07
0.98
Control
0.98±0.03 0.92±0.10* 0.07±0.08
7.14		
* Statistically significant difference between pre- to post-brushing in all groups and all areas, p < 0.05.
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นัยส�ำคัญทางสถิติ ในท�ำนองเดียวกันทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่ม
ควบคุมเมื่อเทียบระหว่างก่อนและหลังแปรงฟัน ค่าเฉลี่ยดัชนี
คราบจุลินทรีย์บริเวณอื่นๆ เช่น ขอบเหงือกและด้านประชิดลด
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.05) แต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่ม
ทดสอบลดคราบจุลินทรีย์ได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุมในทุกบริเวณ
ร้อยละการลดลงของคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มทดสอบน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมประมาณ 6-20 เมื่อศึกษาทั้งปากและขอบเหงือก ส่วน
ด้านประชิดประมาณ 1 (ตารางที่1)
แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ทุกบริเวณก่อนและ
หลังแปรงฟันทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย
ดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลง แสดงร้อยละของการ
ลดลงของค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์ทุกบริเวณหลังแปรงฟัน
ทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม จะเห็นว่าร้อยละของการลดลง

ของค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลงโดยเฉพาะ
กลุ่มควบคุม รูปที่ 3 แสดงภาพในช่องปากหลังย้อมสีเพื่อตรวจ
ดัชนีคราบจุลินทรีย์และการเกิดแผลถลอก ก่อนและหลังแปรง
ฟันทั้งกลุ่มทดสอบและกลุ่มควบคุม จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยดัชนีคราบ
จุลินทรีย์หลังแปรงฟันลดลงทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบการได้รับภยันตราย
ความผิดปกติหรือแผลเหงือกถลอก ที่เกิดจากการแปรงฟันทั้งใน
แปรงทดสอบและแปรงควบคุมของอาสาสมัครทุกคน
ลักษณะขนแปรงสีฟันทั้งสองแบบผ่านกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงการเรียงตัวของขนแปรงใน
กระจุกและลักษณะขนแปรง พบว่าปลายขนแปรงสีฟันทดสอบ
มีการเสียรูปหรืองอก่อนใช้ และเมื่อใช้ก�ำลังขยายมากขึ้น พบ
ปลายขนแปรงสีฟันทั้งสองแบบเสียรูป (รูปที่ 4) โดยขนแปรงใน
กลุ่มทดสอบซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจะเสียรูปมากกว่าขนแปรงในกลุ่ม
ควบคุม

Figure 3 The teeth and surrounding tissue were disclosed using Mira-2-TonÒ disclosing
solution in the same volunteer. Comparison between before brushing in test (A) and control
(C) toothbrushes and plaque was reduced after brushing in test (B) and control (D) toothbrushes.
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ตามเสด็จ เกาศัลย์ พัชรพล ทีฆอริยภาคย์ วุตถา เอือ ยสวิมล คูผาสุข วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต

M Dent J Volume 33 Number 1 January-April 2013

Figure 4 Scanning electron micrograph show tufts of test toothbrush (A) and control toothbrush (B) and single bristle of test toothbrush (C) and control toothbrush (D) shows more
change in configuration in test toothbrush.

บทวิจารณ์

การแปรงฟันเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการป้องกัน
การเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งพบมากในโรคปริทันต์
และการคงสุขอนามัยในช่องปากที่ดี โดยการแปรงฟันเป็นหัวใจ
ส�ำคัญ การออกแบบแปรงสีฟนั จึงควรมีประสิทธิภาพในการก�ำจัด
คราบจุลินทรีย์ ไม่ท�ำอันตรายเนื้อเยื่อในช่องปาก เหงือกและ
เนื้อเยื่อแข็งของฟัน (dental hard tissue) แปรงสีฟันมีหลาย
รูปแบบทั้งชนิดและรูปร่างลักษณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก�ำจัด
คราบจุลินทรีย์ ขนาดและรูปร่างของหัวแปรงสีฟันและด้ามจับ มี
อิทธิพลต่อผูท้ ใี่ ช้และประสิทธิภาพของการแปรงฟัน วัสดุทใี่ ช้ผลิต
และรูปร่างขนแปรงสีฟนั มีสว่ นส�ำคัญต่อการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรีย์
และการเกิดแผลเหงือกถลอก การออกแบบด้ามจับแปรงสีฟันก็มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการแปรงฟัน33-34 คนทั่วไปแปรงฟันเฉลี่ย
45 วินาที แต่จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบ

จุลินทรีย์เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ขนแปรงสีฟันที่แข็ง10 และเวลาที่ใช้แปรง
ฟันมากขึน้ ก็ทำ� ให้ประสิทธิภาพของการก�ำจัดคราบจุลนิ ทรียด์ ขี นึ้
ด้วย เขาจึงเสนอให้แปรงฟันครัง้ ละอย่างน้อย 2 นาที35 การศึกษา
ครั้งนี้จึงให้อาสาสมัครแปรงฟัน 2 นาที เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของขนแปรงสีฟันในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์เชิงกลโดยตรง โดย
ลดปัจจัยการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ของยาสีฟัน27,35-38 จึงไม่ได้ให้
อาสาสมัครใช้ยาสีฟันในการแปรงฟัน
ขนแปรงสี ฟ ั น ปลายเรี ย วเล็ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ก�ำจัดคราบจุลินทรีย์น้อยกว่าขนแปรงปลายมน18 อาจเนื่องจาก
ขนแปรงสีฟันไม่ได้เข้าไปในร่องเหงือก เนื่องจากการศึกษานี้พบ
ปลายขนแปรงสีฟนั เปลีย่ นแปลงรูปตัง้ แต่ยงั ไม่ใช้งาน และพบการ
สูญเสียรูปร่างของความเป็นปลายเรียวเล็ก ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ลดลง ซึ่งจากการศึกษาพบการก�ำจัด
คราบจุลินทรีย์ของแปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิดลดลงน้อยกว่าร้อยละ
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20 ท�ำให้ทันตแพทย์ควรตระหนักถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
แปรงฟันของผู้ป่วย การสอนการควบคุมสุขอนามัยในช่วงเวลา
สั้นๆ อาจไม่เพียงพอ ต้องเน้นย�้ำอย่างสม�่ำเสมอ ให้ผู้ป่วยเข้าใจ
ตระหนักและสามารถแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง
อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนให้เวลาฝึกปฏิบัติ การใช้ยาสีฟันอาจ
ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจและอยากแปรงฟัน จากรสชาด สาร
แต่งกลิ่นแต่งรสและฟองของยาสีฟัน
ทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันมีบทบาทมากต่อการสึกของ
ฟัน การแปรงฟันอาจท�ำอันตรายเหงือกและตามด้วยการร่นของ
เหงือก Abbas และคณะ39 ศึกษาในปีคศ. 1990 พบว่าการแปรง
ฟันเป็นขบวนการพืน้ ฐานของการเกิดภยันตรายทีเ่ หงือก นอกจาก
นี้ยังมีการศึกษาอื่นที่สนับสนุนว่า การใช้แปรงสีฟันที่แข็ง10 หรือ
การแปรงฟันแรงเป็นต้นเหตุของภยันตรายจากการแปรงฟัน40-42
ถ้าพบการเกิดแผลก็มักพบแผลขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2
มม.43-45 ไม่พบความสัมพันธ์ความแรงของการแปรงฟันกับการเกิด
แผลที่เหงือก43,25,46 การตรวจและให้คะแนนแผลที่เหงือกด้วยตา
เปล่ายาก ยกเว้นแผลใหญ่47 จึงใช้สีย้อมแยกแผลออกจากเหงือก
ปกติ43 การใช้สีย้อมจะเข้ามาช่วยแยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อ
ที่ถลอกจากเนื้อเยื่อปกติ โดยสีย้อมจะติดสีของเนื้อเยื่อที่เยื่อบุผิว
ถลอกออก ท�ำให้เห็นแผลเหงือกถลอกแม้แผลขนาดเล็กหรือเริ่ม
ถลอก18,43,47-49 การศึกษานี้จึงย้อมสีเหงือกเพื่อให้เห็นแผลเหงือก
ถลอกได้ ทั น ที ห ลั ง แปรงฟั น มี ก ารจ� ำ แนกตามต� ำ แหน่ ง และ
ขนาด25 แต่การศึกษานี้ไม่พบแผลที่เหงือกทั้งก่อนและหลังการ
แปรงฟันของแปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิด อาจเนื่องมาจากเทคนิค แรง
ที่แปรง ขนาด รูปร่างแปรงสีฟันและที่ส�ำคัญชนิดของวัสดุที่ใช้
ท�ำแปรงสีฟัน รวมทั้งการออกแบบขนแปรงสีฟันปลายเรียวเล็ก
สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมา ที่พบขนแปรงสีฟันปลาย
เรียวเล็กมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย50์ และไม่พบ
แผลเหงือกถลอก51 แปรงสีฟันทั้ง 2 ชนิดนี้จึงเหมาะที่จะใช้โดย
เฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มเหงือกร่นง่าย เหงือกบาง มีเคอราติน (keratin) น้อยหรือไม่มี
ผลจากการศึกษาไม่พบความแตกต่างในประสิทธิภาพ
ของขนแปรงสีฟันทั้ง 2 ขนาด และจากการศึกษาที่ผ่านมา พบ
การเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีฟันก่อนใช้งาน52-53 จึงน�ำตัวอย่าง
ขนแปรงสีฟันที่ยังไม่ได้ใช้ไปศึกษาลักษณะขนแปรงสีฟันทาง
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าบริเวณปลาย
ขนแปรงสีฟันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เสียรูปหรือขาด โดยพบ

ได้อย่างชัดเจนในแปรงสีฟนั ทดสอบ ซึง่ เกิดจากเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของขนแปรงทีม่ ขี นาดเล็กมากและมีความแข็งของตัววัสดุไม่เพียง
พอ ท�ำให้สว่ นทีล่ งไปในร่องเหงือกหรือสัมผัสผิวฟันไม่ใช่ปลายขน
แปรงที่ทันตแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตคาดหวังไว้ การคาดหวังให้
ส่วนปลายขนแปรงเข้าไปในร่องเหงือกจึงท�ำได้ยาก ประสิทธิภาพ
ของขนแปรงสีฟันในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์อาจลดลง จึงควร
ศึกษาหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมที่วัสดุยังมีความแข็ง
ตัวไม่เสียรูปหรือหักงอ ออกแบบขนแปรงสีฟันในรูปแบบต่างๆ
เช่น ขนแปรงบิดเกลียว หรือเลือกใช้วัสดุที่สามารถท�ำให้มีขนาด
เล็ก คงรูป มีความยืดหยุ่นพอ และมีคุณสมบัติซอกซอนเข้าไป
ท�ำความสะอาดซอกฟันและร่องเหงือกได้ ความยาวของขนแปรง
ก็เช่นกัน ขนแปรงที่ยาวจะเปลี่ยนรูปได้ง่ายจึงสูญเสียคุณสมบัติ
ที่ดี การควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตขนแปรงสีฟันที่
มีความสามารถในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์โดยไม่เกิดภยันตราย
ต่อเนื้อเยื่ออ่อน อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขนแปรงสีฟัน
นอกจากนี้ควรมีการศึกษาต่อเนื่องถึงลักษณะขนแปรงสีฟันทั้ง
ก่อนและหลังการใช้งาน ซึ่งจะได้มีการศึกษาต่อไป

บทสรุป

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนแปรงสีฟันปลายเรียว
เล็ก ไม่ได้เปลี่ยนประสิทธิภาพในการก�ำจัดคราบจุลินทรีย์ทั้ง
ปากรวมถึงบริเวณที่เข้าถึงยาก แปรงสีฟันทั้งสองปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพในการใช้ดูแลสุขภาพช่องปากโดยไม่ท�ำอันตราย
เหงือก การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
พบลักษณะขนแปรงสีฟันทั้งสองแบบมีการเสียรูปหรืองอตั้งแต่
ก่อนใช้แปรงฟัน
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินการร้อยละการหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของ
วัสดุฐานฟันเทียมที่มีการบ่มต่างกันสามชนิด
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เอง) โรเด็กซ์ (ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์)และคิวซี 20 (ชนิดบ่มด้วยความร้อน
เร็ว) การหดตัวศึกษาโดยวัดความกว้างของแม่แบบและชิ้นตัวอย่าง ณ ต�ำแหน่งจุดอ้างอิง
สามต�ำแหน่งด้วยดิจิตอลคาลิเปอร์ ค�ำนวณร้อยละการหดตัวของความแตกต่างระหว่าง
ความกว้างของจุดอ้างอิงบนแม่แบบและชิ้นตัวอย่าง ทดสอบความทนแรงดัดโดยวิธี
ทรีพ้อยท์เบนดิ้งตามมาตรฐานไอเอสโอ 20795-1:2008 ความแข็งผิววัดโดยการทดสอบ
ความแข็งผิวชนิดวิคเกอร์ส วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของร้อยละการ
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ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ความทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟัน
เทียมทีบ่ ม่ ด้วยความร้อนแบบอนุรกั ษ์และบ่มด้วยความร้อนเร็วไม่มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ความทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มเองมีค่าต�่ำกว่า
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Abstract

Objective: The purposes of this study were to evaluate percentage of
shrinkage, flexural strength and surface hardness of three types of different
curing acrylic resin denture base materials.
Materials and methods: The following denture base materials were
examined: Takilon(self-cured), Rodex (conventional heat-cured) and QC20
(rapid heat-cured). Shrinkage was investigated by measuring the width
of moulds and specimens at 3 reference points with digital caliper. The
differences between the widths were calculated as percentage of shrinkage.
Flexural strength was performed using three point bending test according
to ISO 20795-1:2008. Surface hardness was determined by Vickers hardness
test. ANOVA was used for analyzing percentage of shrinkage, flexural strength
and surface hardness at 0.05 significance level.
Results: Percentage of shrinkage of three different curing denture base
materials were not significant difference. Flexural strength and surface
hardness of conventional heat-cured and rapid heat-cured denture base
materials were not significant difference. Flexural strength and surface
hardness of self-cured denture base material were significantly lower than
conventional heat-cured and rapid heat-cured.
Conclusion: According to this study; percentage of shrinkage, flexural
strength and surface hardness of rapid heat-cured and conventional
heat-cured acrylic resin denture base materials were not significantly
different.
Key words: denture base material, acrylic resin, shrinkage, flexural strength,
surface hardness.
How to cite: Wonglamsam A, Choetkiertikul M, Ruchikaew S, Rittapai A,
Churnjitapirom P. Shrinkage, flexural strength and surface hardness of three
types of different curing denture base materials. M Dent J 2013; 33: 30-37.
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บทน�ำ

วัสดุฐานฟันเทียมที่นิยมใช้ทั่วโลกคือ เรซินอะคริลิก
(acrylic resin) ชนิดบ่มเอง (self-cured) และชนิดบ่มด้วย
ความร้อน (heat-cured) วงจรการบ่ม(curing cycle) ของเรซิน
อะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนมีหลายแบบ1 แตกต่างที่อุณหภูมิ
ของน�้ำและเวลา การให้ความร้อนช้าๆ ไม่เกินจุดเดือดของ
มอนอเมอร์และใช้เวลานาน เรียกว่าเป็นการบ่มด้วยความร้อน
แบบอนุรักษ์(conventional heat-cured) การบ่มแบบอนุรักษ์
ท�ำได้ 2 วิธี คือบ่มระยะยาวและระยะสั้น การบ่มเริ่มต้นด้วย
อุณหภูมปิ ระมาณ 70 และเพิม่ เป็น 100 องศาเซลเซียสในช่วงท้าย
การบ่มอนุรักษ์แบบระยะยาวใช้เวลามากกว่า 7 ชั่วโมง1 การบ่ม
อนุรกั ษ์แบบระยะสัน้ ใช้เวลาน้อยกว่า 3 ชัว่ โมง1 Jagger แนะน�ำให้
บ่ม 70 องศาเซลเซียส 7 ชั่วโมงแล้วเพิ่มเป็น 100 องศาเซลเซียส
1 ชั่วโมง วัสดุมีความทนแรงดัดและความแข็งผิวดีที่สุด2 เพราะมี
มอนอเมอร์เหลือตกค้างน้อยทีส่ ดุ 2,3 Athar และคณะมีความเห็น
ขัดแย้งโดยแนะน�ำให้บ่มตามอุณหภูมิและเวลาที่ผู้ผลิตก�ำหนด
วัสดุมีความทนแรงดัดดีที่สุด4 อย่างไรก็ตามการบ่มด้วยความร้อน
แบบอนุรักษ์มีข้อด้อยคือใช้เวลานานหลายชั่วโมง ปัจจุบันมีชนิด
บ่มด้วยความร้อนเร็ว (rapid heat-cured) โดยบ่มในน�้ำเดือด
ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที5-9 มีผลให้ลดระยะเวลาในการบ่มฟัน
เทียมและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในห้องปฏิบัติการ ชนิดบ่มด้วย
ความร้อนเร็วมีตัวกระตุ้นปฏิกริยา (activator) คือสารเทอร์เทียรี
อะมีน ( tertiary amine) เช่น ไดเมทิล พี โทลูอดิ นี (dimethy-ptoluidine) เหมือนกับชนิดบ่มเองและใช้ความร้อนเป็นตัวกระตุน้
ปฏิกริยาเหมือนชนิดบ่มด้วยความร้อน1,8
วัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกเป็นสารพอลิเมอร์ เมื่อ
ผสมส่วนผงและมอนอเมอร์เข้ากันเกิดปฎิกริยาพอลิเมอร์เป็น
ปฏิกริยาคายความร้อน มีการหดตัวเกิดขึ้น1 การเปลี่ยนแปลง
ขนาดส่งผลต่อเสถียรภาพเชิงมิติ(dimensional stability)ของ
ฐานฟันเทียม10-12 มีผลต่อการความแนบสนิทของฐานฟันเทียม
กับเนื้อเยื่อในช่องปาก ศึกษาการหดตัวเชิงปริมาตรวัดในแนว
สามมิติ1 ศึกษาการหดตัวเชิงเส้นวัดในแนวสองมิตินิยมศึกษา
มากกว่า1,5,7,10-12 ใช้เครื่องมือวัดขนาดที่แม่นย�ำ (accuracy) และ
ละเอียดถึง 0.01 มม.5,7,10-12 การใช้คาลิเปอร์วัดการเปลี่ยนแปลง
ขนาดเป็นวิธที ยี่ อมรับ13 สมบัตทิ สี่ ำ� คัญอีกประการต่อความส�ำเร็จ
ในการใส่ฟันเทียมคือความแข็งแรงของฐานฟันเทียม การใช้งาน
ฟันเทียมเมื่ออยู่ในปาก ฐานฟันเทียมควรทนต่อแรงบดเคี้ยวที่

เกิดขึ้น ไม่บิดงอก่อเกิดแรงที่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อช่องปาก
และทนต่อการแตกหักเมื่อได้รับแรง ความทนแรงดัดเป็นสมบัติ
แสดงความแข็งแรงของฐานฟันเทียม1,14,15 ความทนแรงดัดนิยม
ทดสอบด้วยวิธีทรีพอยท์เบนดิ้ง (three point bending test)
1,14,15
ความแข็งผิวเป็นสมบัตแิ สดงถึงความแข็งบริเวณผิวของวัสดุ
และเป็นปัจจัยต้านทานการสึก1 พื้นผิวของฐานฟันเทียมควรมี
ความแข็งผิวต้านทานต่อการสึกจากการใช้งาน และทนต่อการเกิด
รอยขูดขีดจากแปรงสีฟนั และน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดฟันเทียม1,16-18
ความแข็งผิวทดสอบโดยใช้หัวกดรูปร่างเฉพาะกดบนพื้นผิวของ
วัสดุ ความแข็งผิวชนิดวิคเกอร์สใช้หวั กดวิคเกอร์สท�ำจากเพชรรูป
ทรงปิระมิดเป็นวิธีที่เชื่อถือได้1,16-18
การศึกษานี้เปรียบเทียบสมบัติร้อยละการหดตัวเชิงเส้น
ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่ม
เอง ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์คือให้ความร้อนช้าๆ และ
ชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วระยะสั้นในน�้ำเดือด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

ทดสอบวัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกสามชนิดได้แก่
ชนิดบ่มเองหนึ่งผลิตภัณฑ์คือทาคิลอน ชนิดบ่มด้วยความร้อน
แบบอนุรกั ษ์หนึง่ ผลิตภัณฑ์คอื โรเด็กซ์ และชนิดบ่มด้วยความร้อน
เร็วในน�้ำเดือดหนึ่งผลิตภัณฑ์คือคิวซี 20 อัตราส่วนในการผสม
และวิธีการบ่ม ดังตารางที่ 1 ทดสอบทั้ง 3 สมบัติใช้แม่แบบโลหะ
เพือ่ เตรียมชิน้ ตัวอย่างยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และหนา 3.5 มม.
การเตรียมชิ้นตัวอย่างโดยวิธีการอัดแบบหล่อ (compression
moulding technique) เติมขี้ผึ้งสีชมพู (Cavex modelling
wax, Cavex Halland BV, Haarlem, The Netherlands)
ในแม่แบบโลหะ ท�ำแบบหล่อในภาชนะหล่อแบบ (flask) ด้วย
ปลาสเตอร์หิน(Comet 3, Lafarge Prestia Co. Ltd, Chonburi, Thailand) เมื่อปลาสเตอร์หินก่อตัวแล้ว ก�ำจัดขี้ผึ้งด้วยน�้ำ
ร้อน และอัดเรซินอะคริลิกลงภาชนะหล่อแบบด้วยแรงดันจาก
เครื่องอัดไฮโดรลิก(Hydrualic press 660, Silfradent, Sofia,
Italy) 100 บาร์ ส�ำหรับชนิดบ่มเองรอให้วัสดุก่อตัวเป็นเวลา 30
นาที ณ อุณหภูมิห้อง จึงน�ำชิ้นตัวอย่างออกจากภาชนะหล่อแบบ
ส�ำหรับชนิดบ่มด้วยความร้อน บ่มตามค�ำแนะน�ำของบริษทั ผูผ้ ลิต
ดังตารางที่ 1 แล้วน�ำภาชนะหล่อแบบออกจากหม้อต้ม รอให้เย็น
ตัวลง จึงน�ำชิ้นตัวอย่างออกจากภาชนะหล่อแบบ
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Table 1 Materials used in this study.
Brand
Manufacturer
P: L ratio
Takilon
SPD Salmoiraghi
20 g:10 ml3
		
Produzione Dentaria S.r.l., 		
		
Lodi, Italy
Rodex
SPD Salmoiraghi
35 g:15 ml3
		
Produzione Dentaria S.r.l.,
		
Lodi, Italy		
QC 20 Dentsply Dental (Tianjin) 23 g:10 ml3
		
Co.Ltd., Tianjin, China 		

Curing method
Auto-polymerized at room
temperature for 30 minutes

Batch No.
1491A1X1.230002
NLYL2078

Heat- polymerized in water at
2011A1X1.230007
room temperature to 70°C within 60 NLGEF620
minutes then at 100°C for 30 minutes.
Heat- polymerized in water at 100°C 20120080515A
for 20 minutes.

การหดตัว
ทดสอบชิ้นตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม.
และหนา 3.5 มม. จ�ำนวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ก่อนท�ำ
แบบหล่อขีดเส้นอ้างอิงด้วยเครือ่ งมือปลายแหลมบนแม่แบบโลหะ
3 เส้น แต่ละเส้นห่างกัน 2.5 ซม วัดความกว้างของแม่แบบด้วย
ดิจติ อล คาลิเปอร์ ตรงต�ำแหน่งเส้นอ้างอิงทัง้ สามต�ำแหน่ง บันทึก
ค่าความกว้างของแม่แบบทั้งสามต�ำแหน่ง เมื่อบ่มชิ้นตัวอย่าง
แล้วก่อนน�ำออกจากแม่แบบโลหะขีดเส้นอ้างอิงบนชิ้นตัวอย่าง
ให้ตรงกับเส้นอ้างอิงบนแม่แบบโลหะด้วยเครื่องมือปลายแหลม
เอาชิ้นตัวอย่างออกจากแม่แบบ ก�ำจัดครีบส่วนเกินออก แล้ววัด
ความกว้างของชิน้ ตัวอย่างตรงต�ำแหน่งเส้นอ้างอิงทัง้ สามต�ำแหน่ง
(Fig. 1) บันทึกผล ค�ำนวณร้อยละการหดตัวเชิงเส้นของชิ้น
ตัวอย่างแต่ละต�ำแหน่ง โดยน�ำค่าความกว้างของแม่แบบลบค่า
ความกว้างของชิ้นตัวอย่าง ณ ต�ำแหน่งนั้นหารด้วยค่าความกว้าง
ของแม่แบบ ณ ต�ำแหน่งนั้นคูณด้วย 100 ค�ำนวณค่าเฉลี่ยร้อย
ละการหดตัวเชิงเส้นของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ศึกษา 18 ชิ้นตัวอย่าง
ค�ำนวณค่าเฉลี่ยการหดตัวเชิงเส้นของแต่ละผลิตภัณฑ์
ความทนแรงดัด
ทดสอบชิน้ ตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และ
หนา 3.3 มม.จ�ำนวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ขัดเปียกด้วย
กระดาษทรายน�้ำเบอร์ 500 800 1000 และ 1200 ตามล�ำดับ ให้
ได้ขนาดที่ก�ำหนดและพื้นผิวเรียบอยู่ในระนาบเดียวกัน วัดขนาด
ความกว้างและความหนาของชิ้นตัวอย่างชิ้นละสามต�ำแหน่ง
ความเบี่ยงเบนของความกว้างและความหนาทั้งสามจุดไม่เกิน
0.02 มม. บันทึกผล ค�ำนวณค่าเฉลี่ยของความกว้างและความ

Figure 1 Three reference lines on a metal mould are
the same as on a specimen. These reference lines
were the position for measuring the width of mould
and specimen
หนาของแต่ละชิน้ ตัวอย่าง ทดสอบตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล
ISO19 แช่ชิ้นตัวอย่างในน�้ำกลั่นเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส 50 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ทดสอบด้วยเครือ่ งทดสอบสากล
(Instron Model 5566, Instron Corp, Buckingkamshire, UK)
วางชิน้ ตัวอย่างบนแท่นรองรับชนิดทรีพอยท์เบนด์ (Three point
bend fixture) ระยะห่างระหว่างจุดรองรับ 50 มม. ทดสอบชิ้น
ตัวอย่างในน�้ำที่ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (Fig. 2) หัว
กดกดบนชิ้นตัวอย่างด้วยความเร็ว 5 มม.ต่อนาที จนกระทั่งชิ้น
ตัวอย่างแตกหัก บันทึกค่าแรงสูงสุด และค�ำนวณค่าความทนแรง
ดัด (σ) ของชิ้นตัวอย่าง จากสูตร
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σ = 3 Fl/ 2bh2
F คือ แรงหน่วยนิวตัน
l คือ ระยะระหว่างจุดรองรับหน่วยมิลลิเมตร
b คื อ ความกว้ า งของชิ้ น ตั ว อย่ า งก่ อ นแช่ น�้ ำ หน่ ว ย
มิลลิเมตร
h คื อ ความหนาของชิ้ น ตั ว อย่ า งก่ อ นแช่ น�้ ำ หน่ ว ย
ทดสอบ 18 ชิ้นตัวอย่าง ค�ำนวณค่าเฉลี่ยความทนแรงดัดของ
แต่ละผลิตภัณฑ์

ความแข็งผิวของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ทดสอบ 18 ชิ้นตัวอย่าง หาค่า
เฉลี่ยความแข็งผิวของแต่ละผลิตภัณฑ์

Figure 3 Indentation from Vickers hardness test

ผลการศึกษา
Figure 2 Three points bending test in water at 37º C
ทดสอบชิน้ ตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และ
หนา 3.3 มม. จ�ำนวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ขัดเปียกด้วย
กระดาษทรายน�้ำเบอร์ 500 800 1000 1200 และ 2400 ตาม
ล�ำดับ หลังจากนั้นขัดด้วยผ้าสักหลาดกับผงอะลูมินาออกไซด์ ให้
ผิวเรียบและมันทั้งด้าน แช่ชิ้นตัวอย่างในน�้ำกลั่นเก็บในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 50 ชั่วโมง ทดสอบความแข็งผิวโดย
ใช้เครื่องทดสอบไมโครฮาร์ดเนส (Microhardness tester FM
700, Future Tech Corp., Tokyo, Japan) และใช้หวั กดชนิดวิค
เกอร์สรูปทรงปิระมิด ตั้งค่าแรงกด 100 กรัม กดนาน 20 วินาที
บนผิวของชิ้นตัวอย่าง เกิดรอยกดบนชิ้นตัวอย่าง พิกัดขนาดรอย
กดทั้งความกว้างและความยาว (ดังแสดงใน Fig. 3 ) ในแต่ละ
ชิ้นตัวอย่างกด 5 ต�ำแหน่ง ได้แก่ บริเวณกึ่งกลางชิ้นตัวอย่าง
และบริเวณมุมทั้งสี่ห่างจากขอบ 2 มม. บันทึกผลความแข็งผิว
ที่ปรากฏบนเครื่องทดสอบ หน่วยความแข็งผิววิคเกอร์สฮารด์เน
สนัมเบอร์ (Vickers hardness number, HV) ค�ำนวณค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของร้อยละการหด
ตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของแต่ละผลิตภัณฑ์ แสดง
ดังตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัวของทาคิลอน โรเด็กซ์
และคิวซี 20 มีค่า 0.50, 0.61 และ 0.74 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ย
ความทนแรงดัดของทาคิลอน โรเด็กซ์ และคิวซี 20 มีค่า 61.63,
72.03 และ 73.09 เมกะปาสคาล ตามล�ำดับ และความแข็งผิว
ทาคิลอน โรเด็กซ์ และคิวซี 20 มีค่า 13.50,15.84 และ 15.23
วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ ตามล�ำดับ เปรียบเทียบความแตก
ต่างของร้อยละการหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิว ของ
แต่ละผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA)และเปรียบเทียบพหุคูณแบบทูคีส์
(Tukey’s multiple comparison) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบ
ว่าร้อยละการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมทั้งสามผลิตภัณฑ์ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ความทนแรงดัดและความแข็ง
ผิวของวัสดุฐานฟันเทียมแต่ละผลิตภัณฑ์มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
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Table 2 Mean and standard deviation of percentage of shrinkage, flexural strength
and surface hardness of three denture base materials.
Brand
Shrinkage (%)
Flexural strength (MPa)
Hardness (HV)
a
b
Takilon
0.50 ± 0.18
61.63 ± 2.71
13.50 ± 0.67d
Rodex
0.61 ± 0.20a
72.03 ± 5.02c
15.84 ± 0.30e
QC 20
0.74 ± 0.24a
73.90 ± 3.18c
15.23 ± 0.38e
Same supersubscribe letters denote no significant difference between brand (p>0.05)

บทวิจารณ์

วัสดุเรซินอะคริลิกเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง การเกิด
พอลิเมอร์ก่อให้เกิดการหดตัวมีผลต่อความแนบสนิทของฐานฟัน
เทียมกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่งผลต่อการยึดอยู่และเสถียรภาพ
ของฟั น เที ย ม องค์ ก รมาตรฐานสากล ISO มิ ไ ด้ ก� ำ หนดค่ า
มาตรฐานการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมว่าควรเป็นเท่าใด การ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาการหดตัวเชิงปริมาตรมีคา่ ประมาณร้อยละ 71 การ
หดตัวเชิงเส้นน้อยกว่าร้อยละ 11,5,7,10-12 ผลการศึกษาพบว่าร้อย
ละการหดตัวเชิงเส้นน้อยกว่าร้อยละ 1 เช่นเดียวกัน Stafford
และคณะ5และ DaBreo EL และคณะ13 เสนอว่าวัสดุฐานฟันเทียม
ชนิดบ่มเองมีร้อยละการหดตัวต�่ำที่สุด นอกจากนี้ Stafford และ
คณะ5 รายงานวัสดุชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วมีร้อยละการหดตัว
สูงกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรกั ษ์ แต่ความแตกต่างนีไ้ ม่มี
นัยส�ำคัญทางคลินกิ 5 รูปร่างของชิน้ ตัวอย่างมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
ฐานฟันเทียม5,13 ผลการศึกษาครั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้ว
พบว่าร้อยละการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมทั้งสามชนิดไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญสนับสนุนการศึกษาของ Polyzois และ
คณะ7 Dixon และคณะ20 และ Cucci และคณะ21 ซึง่ ชิน้ ตัวอย่าง
มีทั้งรูปทรงแบบฐานฟันเทียม7 และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก20,21 การ
ศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ จึงใช้ชิ้น
ตัวอย่างที่รูปทรงไม่ซับซ้อนเพื่อลดปัจจัยจากรูปร่างของฐานฟัน
เทียม12 อัตราส่วนผสมของผงและมอนอเมอร์มีผลต่อการหดตัว
การหดตัวของเรซินอะคริลิกเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มมอนอเมอร์มากขึ้นใน
การผสม21 นอกจากการหดตัวของเรซินอะคริลิก ปัจจัยที่มีผลต่อ
เสถียรภาพเชิงมิติของฐานฟันเทียมได้แก่ ความหนา รูปร่างของ
ฐานฟันเทียม ขั้นตอนและวิธีการบ่มเรซินอะคริลิก เป็นต้น11
ความทนแรงดัดเป็นสมบัติส�ำคัญส�ำหรับวัสดุฐานฟัน
เทียม ต้านทานต่อการแตกหักขณะได้รับแรงจากการบดเคี้ยว

องค์กรมาตรฐานสากล ISO ได้ก�ำหนดค่าความทนแรงดัดต�่ำสุด
ของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มเอง 60 เมกะปาสคาล19 และชนิด
บ่มด้วยความร้อน 65 เมกะปาสคาล19 ผลจากการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า
วัสดุทงั้ 3 ผลิตภัณฑ์มคี า่ ความทนแรงดัดตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ทาคิลอนมีคา่ ต�ำ่ สุด ต่างจากคิวซี 20 และ โรเด็กซ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ค่าความทนแรงดัดเป็นตัวบ่งชี้ถึงความทนต่อการแตกหักเมื่อได้
รับแรงท�ำให้บดิ งอ ผลการศึกษาพบว่าวัสดุฐานฟันเทียมชนิดทีบ่ ม่
ด้วยความร้อนแบบอนุรกั ษ์และแบบความร้อนเร็วระยะสัน้ มีความ
ทนต่อแรงดัดไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ สนับสนุนการศึกษาของ
Athar และคณะ4 และ Jerolimov และคณะ8วัสดุชนิดบ่มความ
ร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าชนิดบ่มแบบอนุรกั ษ์เพียงเล็ก
น้อย (0.3%) ไม่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ8 วัสดุชนิดบ่มเอง
มีความทนแรงดัดต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนอย่างมีนัยส�ำคัญ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Doganและคณะ9 และ Ali และ
คณะ17 เพราะมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่า (>0.5-1 %)9 มาตรฐาน
สากล ISO ก�ำหนดค่ามอนอเมอร์ตกค้างของฐานฟันเทียมชนิดบ่ม
เองไม่เกิน 4.5% และชนิดบ่มด้วยความร้อนไม่เกิน 2.2%19 การ
ศึกษาครัง้ นีไ้ ม่ได้วดั ปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนควร
ศึกษาต่อไป นอกจากนี้ Dogan และคณะ9 พบว่าการเพิม่ อุณหภูมิ
ในการบ่มวัสดุชนิดบ่มเอง ก่อให้เกิดปฏิกริยาพอลิเมอร์ดีขึ้น พบ
ว่าปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างลดลง ค่าความทนแรงดัดเพิ่มขึ้น
ความแข็งผิวของฐานฟันเทียมเป็นสมบัติแสดงความ
ต้านทานต่อการเกิดรอย และเป็นปัจจัยต้านการสึกจากแปรงสีฟนั
และน�้ำยาท�ำความสะอาดฟันเทียม องค์กรมาตรฐานสากล ISO
มิได้ก�ำหนดค่าความแข็งผิวส�ำหรับวัสดุฐานฟันเทียม จากผลการ
วิจัยนี้พบว่าความแข็งผิวของผลิตภัณฑ์ทาคิลอนบ่มเองมีค่าความ
แข็งผิวต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสองชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญ
สนับสนุนการศึกษาของ Stafford และคณะ5 และ Ali และคณะ17
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ความแข็งผิวของชนิดบ่มเองต�่ำกว่าเพราะมีมอนอเมอร์ตกค้าง
มากกว่า5 ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุชนิดนี้เพื่อท�ำ
ฐานฟันเทียมถาวร ความแข็งผิวของคิวซี 20 และโรเด็กซ์มีค่าไม่
ต่างกันถึงแม้จะเป็นวัสดุฐานฟันเทียมบ่มด้วยความร้อนต่างวิธี
ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของ Neppelenbroek
และคณะ16 รายงานว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วมีความแข็งผิว
ต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์ โดยศึกษาผลิตภัณฑ์
คิวซี 20 และ ลูซิโทน 550 มีค่าความแข็งผิว 9.61 และ 16.52
วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ตามล�ำดับ และอ้างว่าชนิดบ่มด้วย
ความร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าเป็นสาเหตุให้ความ
แข็งผิวต�่ำ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษา Jerolimov และคณะ8 พบว่า
วัสดุชนิดบ่มแบบความร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าชนิด
บ่มแบบอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย (0.3%) ไม่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุ
เป็นข้อสรุปที่สนับสนุนผลการศึกษาครั้งนี้ ค่าความแข็งผิวของ
ของคิวซี 20 และโรเด็กซ์คือ 15.23 และ 15.84 ตามล�ำดับ von
Fraunhofer และคณะ22 ศึกษาความแข็งผิวด้านตัดขวางของ
เรซินอะคริลิกพบว่า ผิวด้านนอกมีความแข็งผิวต�่ำกว่าผิวด้านใน
ความแข็งผิวที่ต่างกันของวัสดุชนิดเดียวกันอาจมีสาเหตุจากการ
ขัดพื้นผิวด้านนอกออกในปริมาณที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการ
ศึกษาครัง้ นีค้ วามทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุชนิดบ่มด้วย
ความร้อนทัง้ สองแบบมีคา่ ไม่ตา่ งกัน และต่างจากความทนแรงดัด
และความแข็งผิวของวัสดุชนิดบ่มเอง เมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s correlation) ระหว่างความทนแรงดัด
และความแข็งผิวของชิน้ ตัวอย่างทัง้ หมด 18 ชิน้ ได้คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.95 แสดงว่าความทนแรงดัดและความแข็งผิวมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ Lee และคณะ23 ที่กล่าว
ว่าความทนแรงดัดและค่าความแข็งผิวมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน

แหล่งเงินทุน: none
การขัดแย้งทางผลประโยชน์: none declared
การยอมรับทางจริยธรรม: none (in the materials)

บทสรุป

จากสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวที่
ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า ร้อยละของการหดตัวเชิงเส้นของวัสดุ
ฐานฟันเทียมชนิดทั้งสามชนิดไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ความ
ทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมที่บ่มด้วยความ
ร้อนแบบอนุรักษ์และบ่มแบบเร็วไม่ต่างกัน ชนิดบ่มเองมีความ
ทนแรงดัดและความแข็งผิวต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสอง
ชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญ
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Abstract

Objective: To determine the prevalence of dens evaginatus and apical
periodontitis resulted from dens evaginatus of premolar teeth in a group of
Thai children in Bangkok.
Materials and methods: A survey of 1,327 Thai school children, nine to
eighteen years of age, from three schools in Yannawa and Bangkholaem
districts of Bangkok was conducted in order to determine the prevalence
of dens evaginatus in premolar teeth. Sign and clinical appearance of each
tooth with dens evaginatus were recorded and periapical radiographs of
these teeth were taken for detection of apical periodontitis.
Results: Forty-nine of one thousand three hundred and twenty-seven school
children or 3.69 percent were found to have dens evaginatus teeth. No
statistical difference between male and female (p > 0.05). Ninety-five of one
hundred and six dens evaginatus teeth were permitted to undergo clinical
examination and periapical radiographs for evaluation of apical periodontitis. From which, 15.79 percent exhibited apical periodontitis. There was no
statistical association between gender and age groups (p > 0.05).
Conclusion: The prevalence of premolar teeth with dens evaginatus in a
group of 9-18 years of Thai children in Bangkok was 3.69% and the prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus was 15.79%. Therefore, early
detection and prophylactic treatment of dens evaginatus should be done
at the early stage of eruption.
Key words: dens evaginatus, apical periodontitis
How to cite: Sarabunchong J, Chindasombatjaroen J, Arayasantiparb R.
The prevalence of premolar teeth with dens evaginatus and related apical
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บทน�ำ
ฟันเดนส์อีแวจินาทัส (dens evaginatus, DE) เป็น
ความผิดปกติของการพัฒนาการของฟัน โดยมีการสร้างปุ่มฟัน
เพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ อัน ซึง่ ปุม่ ฟันทีผ่ ดิ ปกติจะยืน่ สูงกว่าผิวของฟันข้าง
เคียง มีลกั ษณะเป็นแกนเนือ้ ฟันทีห่ มุ้ ด้วยผิวเคลือบฟัน ภายในมัก
มีเนือ้ เยือ่ ใน ซึง่ อาจยืน่ สูงขึน้ ไปจนถึงระดับของแกนเนือ้ ฟันได้ มัก
พบทีด่ า้ นบดเคีย้ วของฟันกรามน้อย แต่พบได้ในฟันกรามและด้าน
ลิน้ ของฟันหน้า ซึง่ ในฟันหน้าจะเรียกว่าปุม่ ทาลอน (talon cusp)
DE มักพบแบบสองข้างของขากรรไกร (bilateral) และพบในขา
กรรไกรล่างมากกว่าขากรรไกรบน1,2 DE พบมากในชนชาติเอเชีย
เช่น จีน มาเลย์ ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินเดีย โดยมีความชุก
ของผูท้ มี่ ี DE ร้อยละ0.5-6.31,3 ส่วนการศึกษาความชุกของ DE ใน
ประเทศไทยมีตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2518 โดย Reichartและ Tantiniran4
ซึ่งท�ำการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 5,696 คน พบผู้ที่มี DE ร้อย
ละ 1.01 ในคนที่มีอายุตั้งแต่ 12-32 ปี ส่วนในกรุงเทพมหานคร
Arunyanart5 ศึกษาในปี 2545 โดยตรวจเด็กนักเรียนในเขต
บางเขน 1,790 คนทีม่ อี ายุ 9-15 ปี พบผูท้ มี่ ี DE ร้อยละ 1.79 และ
ในปี 2547 Sukaram6 ตรวจเด็กนักเรียนในเขตบางแค 1,141 คน
ที่เรียนในชั้นมัธยมปีที่ 1-3 อายุ 11-17 ปี พบผู้ที่มี DE ร้อยละ1.8
ต่อมาในปี 2551 Suksamai7 ศึกษาเด็กนักเรียน 9,279 คนใน
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 9-18 ปี พบผู้ที่มี DE ร้อยละ 3.2
ปุม่ ฟันทีผ่ ดิ ปกติของฟันหลังอาจมีขนาดเฉลีย่ ความกว้าง
ได้ถึง 2 มิลลิเมตร และสูงได้ถึง3.5 มิลลิเมตร ส่วนในฟันหน้ามี
ขนาดกว้างได้ถึง 3.5 มิลลิเมตร และสูงได้ถึง 6 มิลลิเมตร ดังนั้น
เมื่อ DE งอกขึ้นมาจนสบกับฟันตรงกันข้าม อาจท�ำให้ปุ่มฟันนี้
สึกหรือหักออกไป ถ้าปุ่มฟันนั้นมีเนื้อเยื่อใน ก็จะเกิดการเผยผึ่ง
ของเนื้อเยื่อในได้1 โดยมีรายงานว่าพบ DE ที่มีเนื้อเยื่อในในปุ่ม
ฟันถึงร้อยละ 432 ท�ำให้ฟันมีโอกาสที่จะเกิดหนองบริเวณด้าน
แก้มซึ่งสัมพันธ์กับเงาโปร่งรังสีที่ผิดปกติที่ปลายราก เนื่องจากมี
การสึกหรือหักของปุ่มฟันของ DE จนเกิดการเผยผึ่งของเนื้อเยื่อ
ใน 8 หรื อ การอั ก เสบเฉี ย บพลั น แพร่ ก ระจายบริ เวณใบหน้ า
(facial cellulitis)9 แม้กระทั่งใน DE ที่ยังไม่สึกหรือหัก ก็มี
รายงานว่าท�ำให้เกิดโพรงหนองของฟัน (dental abscess) ได้
ทั้งนี้อาจเกิดจากความผิดปกติที่เล็กมากของเคลือบฟันที่ปกคลุม
ปุ่มฟัน ท�ำให้แบคทีเรียสามารถซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อเยื่อใน ซึ่งน�ำ
ไปสู่การอักเสบของเนื้อเยื่อในได้10 ในประเทศไทย Reichartและ

Tantiniran4 ได้รายงานว่าพบ DE ท�ำให้ฟันมีพยาธิสภาพรอบ
ปลายรากร้อยละ 27.06 จากภาพรังสีฟนั และทดสอบความมีชวี ติ
ของฟัน Suksamai7 พบ DE ที่มีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ
(apical periodontitis) จากภาพรังสีฟัน ร้อยละ 33.1 ของ DE
ทั้งหมด ส่วน Arunyanart5 ถ่ายภาพรังสีเฉพาะ DE ที่สึกกร่อน
หรือหัก และพบ DE ร้อยละ 11.59 ไม่ตอบสนองต่อการทดสอบ
ความมีชีวิตของฟัน และร้อยละ 2.9 มีรอยโรคที่ปลายราก ส่วน
Sukaram6 รายงาน DE ที่เผยผึ่งถึงเนื้อเยื่อฟันร้อยละ 5.4
ในกรณีที่ DE ในฟันที่ปลายรากฟันยังสร้างไม่สมบูรณ์
เกิดตาย หรือเนื้อเยื่อในติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ จากการที่ปุ่มฟัน
สึกไปหรือหักออกเมื่อสบกับฟันตรงกันข้าม ท�ำให้มีปัญหาในการ
วินิจฉัย เพราะในการภาพถ่ายรังสี จะแยกเงาโปร่งรังสีรอบปลาย
รากของถุงหุม้ หน่อฟัน (dental follicle ) จากรอยโรครอบปลาย
รากฟัน (periapical lesion) ได้ยาก และการทดสอบความมี
ชีวิตของฟันในฟันปลายรากเปิดก็จะให้ผลที่ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อไม่มี
ประวัตโิ ดนกระทบกระแทก หรือมีวสั ดุอดุ ฟัน หรือมีฟนั ผุ ท�ำให้ไม่
สามารถตรวจพบโรคของเนือ้ เยือ่ ในและเนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟัน
ส่งผลให้การรักษาล่าช้าและสูญเสียฟันได้ในที่สุด11-13
การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีปลายรากเปิดค่อนข้าง
ยุง่ ยากซับซ้อน ค่าใช้จา่ ยสูง14-15 และยังเสีย่ งต่อการหักของรากฟัน
ในระหว่างการรักษาหรือภายหลังการรักษา11,16 เพราะฉะนั้นการ
ตรวจพบ DE ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก และให้การป้องกัน DE
ก่อนที่จะแตกหัก จึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด6-7
ปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟันอักเสบทีเ่ กิดจาก DE ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความชุกของ DE และความชุกของการ
เกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของ DE ของเด็กนักเรียน
ไทยกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความ
ชุกของ DE และความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน
อักเสบของ DE กับการศึกษาอื่น ๆ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การส� ำ รวจในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น เด็ ก
นักเรียนไทย 1,327 คนจาก 3 โรงเรียนในเขตยานนาวา และเขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ที่เรียนอยู่ในชั้นประถมปีที่ 4-6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อายุตั้งแต่ 9-18 ปี
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วิธีการเก็บข้อมูล
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
พิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานครตาม
หมายเลข 159.53 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 และได้
ท�ำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 9 กันยายน
พ.ศ. 2554
หลังจากผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับ
ทราบข้อมูลการวิจัย และยินยอมให้เด็กนักเรียนในความดูแลเข้า
ร่วมในโครงการวิจัยโดยการบอกกล่าวแล้ว การตรวจหาฟัน DE
ที่โรงเรียนท�ำโดยทันตแพทย์ 1 คน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
นั่งบนเก้าอี้สนามทางทันตกรรมพร้อมไฟส่องปากที่สว่างเพียงพอ
และใช้กระจกส่องปากชนิดราบ (plane mouth mirror) และ
เครื่องมือตรวจฟัน (explorer) ที่ได้รับการฆ่าเชื้อ ช่วยในการ
ตรวจ
การเก็บข้อมูลเพื่อหาความชุกของ DE
เกณฑ์การคัดเข้า
- มีเชื้อชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 9–18 ปี เนื่องจากฟันกรามน้อยเริ่มขึ้น
เมื่ออายุ 9-12 ปี17 ส่วนเกณฑ์ที่ให้ถึงอายุ 18 ปี เพราะเป็นอายุ
ที่นานพอที่จะพบการสึกของปุ่มฟันและพบการเกิดเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟันอักเสบของ DE
- มีฟันกรามน้อย 1-8 ซี่
เกณฑ์การคัดออก
- ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย
การเก็บข้อมูลเพื่อหาความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย
รากฟันอักเสบของ DE
เกณฑ์การคัดเข้า
- เป็น DE ในฟันกรามน้อย จากการเก็บข้อมูลเพื่อ
หาความชุกของ DE
เกณฑ์การคัดออก
- มีวสั ดุบรู ณะฟันหรือเคลือบหลุมร่องฟันบริเวณปุม่ ฟัน
ของ DE เพราะอาจท�ำให้ไม่เกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ
จาก DE
- มีฟันผุถึงเนื้อเยื่อใน ซึ่งอาจท�ำให้เกิดเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟันอักเสบได้ ซึ่งไม่ใช่เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ
ที่มาจาก DE

- ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย
หลั ง จากนั้ น นั ก เรี ย นที่ มี ฟ ั น DE ได้ รั บ การตรวจดู
ต�ำแหน่งและการสึกหรือหักของปุ่มฟัน ตรวจการกระแทกชนกับ
ฟันคู่สบด้วยกระดาษกัดสบ ทดสอบการตอบสนองของเนื้อเยื่อ
ในโพรงฟันต่อการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (electric pulp test, EPT)
ของ DE ด้วยเครื่อง Sybron Endo ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตรวจพยาธิสภาพปลายรากฟันจากการถ่ายภาพรังสี DE โดย
ถ่ า ยภาพรั ง สี ร อบปลายรากแบบขนานที่ ก ลุ ่ ม งานทั น ตกรรม
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยใช้ฟลิ ม์ Ultra-speed (Kodak ของประเทศสหรัฐอเมริกา) เครื่องมือช่วยยึดฟิล์มเอกซเรย์
XCP (Dentsply Rinn ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ค่าความ
ต่างศักย์ที่ 70 kVp และกระแสไฟฟ้าที่ 7mA เวลา 0.40 วินาที
ระหว่างถ่ายภาพรังสีจะใส่เสือ้ ตะกัว่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการวิจยั เพือ่
ป้องกันรังสี หลังจากนัน้ ล้างฟิลม์ ด้วยมือโดยผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ทไี่ ด้
รับการฝึก
ทันตแพทย์รังสี 2 คน แปลผลภาพรังสีแยกกัน ภายใน
ที่แสงสลัว โดยใช้ viewbox และแว่นขยายซึ่งมีก�ำลังขยาย 3 เท่า
และปิดกั้นแสงจาก viewbox ที่อยู่รอบๆฟิล์ม การประเมินภาพ
รังสีของการมีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ ได้ดัดแปลงจาก
ระบบ Periapical index (PAI)18 มีเกณฑ์การให้คะแนนตัง้ แต่ 1-3
ดังนี้
- คะแนน 1 หมายถึง เนื้อเยื่อรอบปลายรากปกติ
- คะแนน 2 หมายถึง ผิวกระดูกเบ้าฟัน (lamina
dura) หายไป และมีชอ่ งเอ็นยึดปริทนั ต์ (periodontal ligament
space) กว้าง
- คะแนน 3 หมายถึง เนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟันอักเสบ
เรื้อรังร่วมกับพบการโปร่งรังสี
คะแนน 2 หรือ 3 หมายถึง การมีเนื้อเยื่อรอบปลาย
รากฟันอักเสบ
ก่อนการแปลผลภาพรังสี ทันตแพทย์รังสีทั้ง 2 คน ได้
ก�ำหนดการแปลผลภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน โดยได้แปล
ผลตัวอย่างภาพรังสีของฟันกรามน้อยของผู้ป่วยซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้ และมีลักษณะเนื้อเยื่อรอบปลายรากทั้ง
3 แบบ
ในการให้คะแนน อาจมีความเห็นไม่ตรงกันให้น�ำผล
ตรวจอาการทางคลินกิ มาประกอบเช่น อาการปวด เคาะเจ็บ และ
การตอบสนองต่อ EPT ในนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
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EPT ให้ผลไม่แน่นอนในฟันปลายรากเปิด จึงเลือกน�ำผลการตอบ
สนองต่อ EPT ในนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 11-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่
ปลายรากฟันกรามน้อยปิดสมบูรณ์13,17
การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square test ด้วย
SPSS program 14.0 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ P=0.05

ที่ 2 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาเป็นฟันกรามน้อย
ล่างซี่ที่ 1 ร้อยละ 26.4 ส่วนในฟันกรามน้อยบนซี่ที่ 1 และ 2
พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 13.2 และร้อยละ 17 ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2)นอกจากนัน้ ยังพบ DE ในข้างใดข้างหนึง่ ของขา
กรรไกร (unilateral) มากกว่า

ผลการศึกษา

นักเรียนที่มี DE 44 คน จ�ำนวน 98 ซี่ได้รับการตรวจ
ลักษณะและอาการทางคลินิกของ DE รวมทั้งถ่ายภาพรังสี
เนื่องจากลาออก 2 คน และไม่ยินยอมมารับการถ่ายภาพรังสี
3 คน นอกจากนี้ภาพรังสีของฟัน 3 ซี่ถูกคัดออกเนื่องจากเห็น
ปลายรากฟันไม่ชัดเจน จึงเหลือ DE ที่ได้รับการวิเคราะห์ความ
ชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบเพียง 95 ซี่ พบ
ฟันที่มีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบที่ปลายรากฟัน 15 ซี่ ใน
นักเรียน 12 คน คิดเป็นความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย
รากฟันอักเสบของ DE ร้อยละ 15.79 โดยพบในนักเรียนชาย
10 ซี่ และนักเรียนหญิง 5 ซี่ การเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน
อักเสบของ DE ไม่มีความแตกต่างกันทางเพศอย่างทางสถิติ
(P =0.508) (ตารางที่ 3)

จากการตรวจฟันกรามน้อยของเด็กนักเรียน 1,327 คน
จ�ำนวน 8,635 ซี่ พบนักเรียนที่มี DE 49 คน คิดเป็นร้อยละ 3.69
(ตารางที่ 1) เป็นนักเรียนชาย 30 คน นักเรียนหญิง 19 คน ไม่พบ
ความแตกต่างกันในความชุกของการมี DE ในเพศชายและเพศ
หญิงทางสถิติ (P =0.099)
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียน 1 คนสามารถพบ DE
ได้หลายซี่ โดย 49 คนมี DE ทั้งหมด 106 ซี่ นักเรียนที่พบ DE 1
ซี่มี 18 คน DE 2 ซี่มี 20 คน DE 3 ซี่มี 4 คน DE 4 ซี่มี 4 คน DE
6 ซี่มี 2 คน DE 8 ซี่มี 1 คน และพบในฟันกรามน้อยล่างมากกว่า
ฟันกรามน้อยบนในอัตราส่วน 2.3:1 โดยเป็นฟันกรามน้อยล่างซี่

Table1 Prevalence of dens evaginatus by gender
Gender
DE
no DE
Total
p-value*
		
numbers
%
numbers
% numbers %
Male
30
4.55
629
95.45
659
100
Female
19
2.84
649
97.16
668
100 0.099
Total
49
3.69
1278
96.31
1327
100
DE : dens evaginatus
*p-value from chi-square test

Table 2 Distribution of dens evaginatus in premolar teeth among school children
Tooth
Numbers of DE
%
st
Upper 1 premolar
14
13.2
nd
Upper 2 premolar
18
17
st
lower 1 premolar
28
26.4
nd
lower 2 premolar
46
43.4
Total
106
100
DE : dens evaginatus
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ภาพที่ 1 a และ b แสดงตัวอย่าง DE ที่พบการสึกของ
ปุ่มฟันแต่ไม่พบเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ และภาพที่ 2 a
และ b แสดงตัวอย่าง DE ที่พบการสึกของปุ่มฟันร่วมกับเนื้อเยื่อ
รอบปลายรากฟันอักเสบ

จากตารางที่ 4 การจ�ำแนกการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย
รากฟันอักเสบของ DE ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ13-14 ปีมี
แนวโน้มพบมากที่สุด คือ 7 ซี่จากทั้งหมด 15 ซี่ คิดเป็นร้อยละ
46.67 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 11-12 ปีพบ 4 ซี่ คิดเป็น

Table 3 Prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus by gender
Gender Numbers of teeth with AP
%
Total teeth
%
Male
10
17.86
56
100
Female
5
12.82
39
100
Total
15
15.79
95
100

p-value*
0.508

AP : apical periodontitis
*p-value from chi-square test

Figure 1a-b a) An example of dens evaginatus in the lower left second premolar with fractured
tubercle (arrow). b) A periapical radiograph of the same tooth showing normal periodontal ligament
space and surrounding bones.

Figure 2a-b a) An example of dens evaginatus in the lower right first premolar with fractured tubercle (arrow). b) A periapical radiograph of the same tooth showing apical periodontitis.
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ร้อยละ 26.67 แต่ไม่พบความแตกต่างของความชุกของการเกิด
เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของ DE ในแต่ละกลุ่มอายุทาง
สถิติ (P=0.786)
ชนิดของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบพบแบบที่ 2
มากกว่าแบบที่ 3 โดยเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบแบบที่ 3
พบได้ร้อยละ 20 ของ DE ที่มีเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ
และพบเฉพาะในกลุ่มอายุ 11-12 ปี และ 13-14 ปี (ตารางที่ 5)
ต� ำ แหน่ ง ของปุ ่ ม ฟั น พบที่ สั น นู น ด้ า นลิ้ น ของปุ ่ ม ด้ า น
แก้ม (lingual ridge of buccal cusp) มากกว่าที่ร่องกลางฟัน
(groove) (78 ซี่ : 20 ซี่) ปุ่มฟันส่วนใหญ่มีการสึกหรือหักร้อยละ
88.78 (86 ซี่) ซึ่งพบเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ 13 ซี่ คิด

เป็นร้อยละ15.12 ส่วนปุ่มฟันที่ยังไม่สึกหรือหักพบเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟันอักเสบ 2 ซี่ คิดเป็นร้อยละ 22.22 (ตารางที่ 6)
จากภาพรังสีทแี่ ปลผลการเกิดเนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟัน
อักเสบของ DE ได้พบ DE ทีย่ งั ไม่ขนึ้ จากภาพรังสีในนักเรียน 3 คน
ซึ่งเป็นฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 2 รวม 4 ซี่
ในการตอบสนองต่อ EPT ของ DE ไม่สามารถทดสอบ
ได้ในฟันที่มีปลายรากเปิด ในเด็กบางคนที่มีอายุ 12-14 ปี จาก
ภาพรังสีพบฟันมีปลายรากปิด และมีเนื้อเยื่อรอบปลายรากปกติ
แต่พบว่าไม่ตอบสนองต่อการทดสอบความมีชีวิตของฟัน จึงไม่
สามารถน�ำผลการทดสอบความมีชีวิตของฟันมาแปลผลการเกิด
เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบของฟัน DE ของเด็กเหล่านั้นได้

Table 4 Prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus by age groups
Age group Numbers of teeth with AP
%
Total teeth
% p-value*
9-10
1
16.67
6
100
11-12
4
13.33
30
100
13-14
7
23.33
30
100
0.786
15-16
1
10.00
10
100
17-18
2
10.53
19
100
Total
15
15.79
95
100
AP : apical periodontitis
*p-value from Fisher’s exact test

Table 5 Prevalence of type of apical periodontitis in dens evaginatus by age groups		
Age group
Numbers of teeth with AP
		
AP Type 2
%
AP Type 3
%
Total %
9-10
2
100
2
100
11-12
2
66.67
1
33.33
3
100
13-14
5
71.43
2
28.57
7
100
15-16
3
100
3
100
17-18
Total
12
80
3
20
15
100
AP : apical periodontitis
AP Type 2 : loss of lamina dura and widening of periodontal ligament space
AP Type 3 : chronic apical periodontitis with apical radiolucency
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Table 6 Prevalence of apical periodontitis in dens evaginatus by characteristic of tubercle
Tubercle
Numbers of teeth with AP % Total teeth % p-value*
Fractured or worn
13
15.12
86
100
Intact
2
22.22
9
100 0.630
Total
15
15.79
95
100
AP : apical periodontitis
*p-value from Fisher’s exact test

บทวิจารณ์

ความชุกของ DE จากการศึกษานี้ ใกล้เคียงกับการศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรขี อง Suksamai7 และการศึกษาของ Yip19 ซึง่
ศึกษาในคนเชื้อสายจีนในสิงคโปร์ แต่แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ
(ตารางที่ 7) อย่างไรก็ตามความชุกของ DE ในการศึกษานี้อาจ
น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะไม่ได้ตรวจฟันกรามน้อยครบทุกซี่
อาจมี DE ทีย่ งั ไม่ขนึ้ ซึง่ พบได้จากภาพถ่ายรังสี และไม่ได้ตรวจฟัน
ทั้งปาก โดยมีรายงานพบ DE ได้ในฟันหน้าและฟันกราม20 และ
พบ DE ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 1:0.59 ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ในประเทศไทยที่พบในเพศชายน้อย
กว่าเพศหญิงในอัตราส่วนต่างกันเล็กน้อยในแต่ละการศึกษาดังนี้
1:1.834 1:1.915 1:26 และ 1:1.167
การศึกษานี้พบ DE ในฟันกรามน้อยล่างมากกว่าฟัน
กรามน้อยบนเช่นเดียวกับการศึกษาอื่น โดยพบในสัดส่วน 2.3:1

ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Sukaram6 และพบในฟันกรามน้อย
ล่างซี่ที่ 2 มากที่สุด รองลงมาเป็นฟันกรามน้อยล่างซี่ที่ 1 ส่วนใน
ฟันกรามน้อยบนซี่ที่ 1 และ 2 พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ปกติ DE มักพบแบบสองข้างของขากรรไกร แต่ในการ
ศึกษานี้พบ DE แบบข้างใดข้างหนึ่งของขากรรไกรมากกว่าแบบ
สองข้าง เช่นเดียวกับของ Sukaram6
ต�ำแหน่งที่พบปุ่มฟันคือ บนสันด้านลิ้นของปุ่มด้านแก้ม
มากกว่าที่ร่องกลางฟัน แตกต่างจากของ Sukaram6 ที่พบปุ่มนูน
บนร่องกลางฟันมากกว่า ปุ่มฟันส่วนใหญ่มีการสึกหรือหัก แม้ว่า
หลายรายฟันจะยังไม่สบกับฟันตรงกันข้าม ซึ่งอาจสึกหรือหัก
จากการเคี้ยวอาหาร ท�ำให้เกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ
ในกรณีที่มีเนื้อเยื่อในยื่นสูงขึ้นไปจนถึงระดับของแกนเนื้อฟัน
ในการศึ ก ษานี้ พ บความชุ ก ของการเกิ ด เนื้ อ เยื่ อ รอบ
ปลายรากฟันอักเสบของ DE ร้อยละ 15.79 น้อยกว่าการศึกษา

Table 7 Prevalence of dens evaginatus reported in previous studies
Author
Year
Ethnic group
Number of Prevalence Reference
				
population
(%)
Lau 		
1955 Hong Kong Chinese
2,101
1.29
20
Merill
1964 Alaskan Eskimos and Indians
650
4.3
21
Curzon et al
1970 Keewatin Eskimos
399
3
22
Yip 		
1974 Singaporean Chinese
579
3.62
19
Reichart & Tantiniran 1975 Thais (Chiang Mai)
5,696
1.01
4
Arunyanart
2002 Thais (Bangkok)
1,790
1.79
5
Sukaram
2004 Thais (Bangkok)
1,141
1.8
6
Cho et al
2006 Hong Kong Chinese
7,102
6.3
3
Suksamai
2008 Thais (Kanchanaburi)
9,279
3.2
7
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ของ Suksamai7 ซึ่งพบถึงร้อยละ 33.1 โดยอาจเกิดจากขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมาก ส่วนช่วงอายุที่พบมากที่สุด
คือกลุ่มอายุ13-14 ปี เช่นเดียวกับการศึกษาของ Sukaram6 ซึ่ง
เป็นช่วงทีม่ ฟี นั กรามน้อยขึน้ ครบทัง้ 8 ซีแ่ ละเป็นช่วงทีม่ ฟี นั ขึน้ สบ
กัน ท�ำให้ปุ่มฟันเกิดการสึกหรือหักได้ ในกลุ่มอายุอื่นที่พบความ
ชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบน้อยกว่า เช่นใน
กลุ่มอายุ 9-10 ปี อาจเป็นเพราะฟันกรามน้อยยังขึ้นไม่ครบ ส่วน
ในกลุ่มอายุมากกว่า 14 ปี พบว่าฟันได้รับการบูรณะ เคลือบหลุม
ร่องฟัน หรืออาจได้รับการถอนเพื่อจัดฟัน จึงเหลือฟันให้ตรวจไม่
ครบทุกซี่
DE ที่ปุ่มฟันสึกหรือหักส่วนใหญ่ไม่พบเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟันอักเสบ เนื่องจากอาจเกิดจากการสึกของปุ่มฟันไม่
ถึงเนื้อเยื่อในหรือไม่มีเนื้อเยื่อในภายในปุ่มฟัน อย่างไรก็ตามได้
พบเนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟันอักเสบใน DE 2 ซีท่ ปี่ มุ่ ฟันไม่สกึ หรือ
หัก ซึง่ เคยมีรายงานการเกิดโพรงหนองของฟันจากปุม่ ฟันยังไม่สกึ
หรือหักได้10 เพราะฉะนั้นเมื่อตรวจพบฟัน DE ที่ปุ่มฟันไม่สึกหรือ
หัก ถึงแม้จะไม่มีอาการ ก็ควรตรวจความมีชีวิตของฟันและตรวจ
พยาธิสภาพของฟันจากภาพถ่ายรังสี
ในการตอบสนองต่อ EPT ของ DE ไม่สามารถทดสอบ
ได้ในฟันที่มีปลายรากเปิด ในเด็กบางคนที่มีอายุ 12-14 ปี จาก
ภาพรังสีพบฟันมีปลายรากปิด และมีเนื้อเยื่อรอบปลายรากปกติ
แต่พบว่าไม่ตอบสนองต่อการทดสอบความมีชวี ติ ของฟันเช่นเดียว
กับฟันที่มีปลายรากเปิด อาจเนื่องจากปลายรากยังไม่ปิดสมบูรณ์
ในแนวใกล้แก้มใกล้ลิ้น แต่ไม่สามารถเห็นจากภาพรังสี เนื่องจาก
ภาพรังสีรอบปลายรากฟันแสดงภาพฟันในใกล้กลางไกลกลาง
และมีการซ้อนทับของฟันในแนวใกล้แก้มใกล้ลิ้น ดังนั้นการ
พิจารณาการสร้างรากฟันที่สมบูรณ์จึงควรพิจารณาอายุที่ปลาย
รากฟันปิดประกอบด้วย ปกติปลายรากฟันแท้จะปิดสมบูรณ์หลัง
จากขึ้นในช่องปาก 1-4 ปี13
จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย
รากฟันอักเสบของ DE สามารถพบได้ตั้งแต่อายุ 9-10 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงที่ฟันกรามน้อยเพิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นควรป้องกัน DE ไม่ให้
สึกหรือหักตั้งแต่เริ่มขึ้น จะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการรักษา
หรือสูญเสียฟัน ซึ่งสอดคล้องกับ Sukaram6 ที่ได้เสนอแนะการ
ป้องกันพยาธิสภาพทีจ่ ะเกิดตามมาจากการทีม่ ี DE ควรเริม่ ในช่วง
ที่เด็กอายุไม่เกิน 12 เพราะเป็นช่วงที่ฟันกรามน้อยก�ำลังขึ้น เพื่อ
ลดความรุนแรงของพยาธิสภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ปุ่มฟันสึก

หรือหัก และอาจน�ำมาซึ่งเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบ รวม
ทั้งSuksamai7 ที่แนะน�ำให้ป้องกัน DE ตั้งแต่ฟันขึ้น เพราะพบ
ว่าในช่วง 11-12 ปี เป็นช่วงอายุที่พบเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน
อักเสบใน DE ได้มาก การป้องกันการแตกหักของ DE กรณีที่
เนื้อเยื่อในฟันปกติที่มีการสร้างรากสมบูรณ์ ท�ำโดยกรอด้านบด
เคี้ยวของฟันคู่สบและทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ และใช้เรซินคอมโพ
สิตทาทับบนปุ่มฟันและบริเวณรอบปุ่มฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ให้ปุ่มฟัน ประเมินผลการรักษาทุก 6 เดือนและถ่ายภาพรังสีทุก
ปี หากพบการร่นของเนื้อเยื่อในเพียงพอ ปุ่มฟันควรถูกกรอลด
ให้พอดีกับระนาบสบฟัน ส่วนในกรณีที่เนื้อเยื่อในฟันปกติที่มีการ
สร้างรากไม่สมบูรณ์ การป้องกันการแตกหักของ DE จะท�ำเหมือน
กัน แต่ประเมินผลการรักษาทุก 3-4 เดือน จนกระทั่งมีการสร้าง
รากฟันที่สมบูรณ์1,24 หรือบางรายงานแนะน�ำให้ตัดเนื้อเยื่อในฟัน
ส่วนของตัวฟันออกบางส่วน ( pulpotomy) และใช้มนิ เนอรัลไตร
ออกไซด์แอกกรีเกท (mineral trioxide aggregate) เป็นวัสดุใน
การกระตุ้นให้เกิดเนื้อเยื่อแข็ง23
ในกรณีตรวจพบว่าปุ่มฟันแตกหักจนทะลุโพรงฟัน ควร
รีบรักษาคลองรากฟัน เพราะถ้ายังมีเนือ้ เยือ่ ในทีม่ ชี วี ติ อยูบ่ า้ ง การ
สร้างปลายรากจะให้ผลที่ดีกว่ากระบวนการเหนี่ยวน�ำให้ปลาย
รากปิดในฟันตาย คือท�ำให้ฟนั มีรากทีย่ าวขึน้ และหนาขึน้ ป้องกัน
การแตกหักของฟันในภายหลังได้16
นอกจากนี้ควรให้ความรู้เกี่ยวกับ DE แก่ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน เพื่อจะได้เห็นความส�ำคัญของการพบทันตแพทย์
เพื่อตรวจฟัน และการป้องกันการแตกหักของ DE

บทสรุป

จากการตรวจฟันกรามน้อยของเด็กนักเรียนไทยในเขต
ยานนาวา และเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครจ�ำนวน 1,327
คน ที่มีอายุตั้งแต่ 9-18 ปี พบความชุกของฟันเดนส์อีแวจิเนทัส
ร้อยละ 3.69 และพบความชุกของการเกิดเนื้อเยื่อรอบปลาย
รากฟันอักเสบของฟันเดนส์อแี วจิเนทัสร้อยละ 15.79 โดยพบมาก
ในฟันเดนส์อีแวจิเนทัสที่ปุ่มฟันสึกหรือหัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
การติดเชื้อบริเวณปลายราก ดังนั้นการป้องกันพยาธิสภาพปลาย
รากฟันในฟันเดนส์อแี วจินาทัส จึงควรจัดให้มกี ารตรวจหาฟันเดน
ส์อีแวจิเนทัสในเด็กตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่องปาก และให้การรักษา
ฟันก่อนที่พยาธิสภาพจะลุกลามก้าวหน้าต่อไป
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Abstract

Dental radiograph is a useful and necessary component of the diagnosis
and dental treatment plan. Although the radiation doses in dental imaging
are low, patients are often exposed to many repeat dental radiographic
examinations. It is crucial that dentists should be aware of the appropriateness of prescribing dental radiographs to maximize its benefit and minimize
the radiation exposure and radiographic expenditure. This article provides
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บทน�ำ

ภาพรังสีส�ำหรับงานทางทันตกรรมนับว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็น
และมีประโยชน์มากในการช่วยวินิจฉัย วางแผนการรักษา ตลอด
จนติดตามผลการรักษา เช่น ในผูป้ ว่ ยโรคฟันผุ โรคปริทนั ต์ ผูป้ ว่ ย
ที่ต้องได้รับการจัดฟัน ผ่าฟันคุด มีรอยโรคในกระดูกขากรรไกร
ตลอดจนผู้ป่วยที่ต้องการฝังรากเทียม อย่างไรก็ดี การพิจารณา
ถ่ายภาพรังสีควรท�ำเมือ่ จ�ำเป็นตามความเหมาะสมของสภาพช่อง
ปากผู้ป่วยแต่ละราย
ปกติแล้วทันตแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
ผู้ป่วย ซึ่งได้ตรวจช่องปากของผู้ป่วยเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่เหมาะ
สมที่สุดที่จะตัดสินใจให้แก่ผู้ป่วยว่าเมื่อไรจะถ่ายภาพรังสี และ
จะถ่ายภาพรังสีเทคนิคใด จ�ำนวนเท่าใด และถ่ายภาพรังสีบ่อย
แค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วก็
เป็นการตัดสินใจในมุมมองของทันตแพทย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ท�ำงานของทันตแพทย์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี แม้วา่ ปริมาณรังสีจาก
การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมจะมีปริมาณไม่มาก แต่การถ่าย
ภาพรังสีซ�้ำในบริเวณเดิม การถ่ายภาพรังสีเป็นกิจวัตร (routine)
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพช่องปากก็ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับรังสี
โดยไม่จ�ำเป็น
ปริมาณรังสีไม่วา่ มากหรือน้อย หากไม่จำ� เป็นหรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยก็ไม่ควรได้รับ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ
บทความนี้มุ่งที่จะประมวลแนวทางการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี
และความถี่ในการส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม รวมถึง ปริมาณ
รังสี อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี

บททาทของภาพรังสีกับการตรวจช่องปาก

การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมต้องพิจารณาในผูป้ ว่ ย
เป็นรายๆ ไป โดยก่อนส่งถ่ายภาพรังสีทุกครั้ง ต้องมีการตรวจดู
ประวัติทางทันตกรรม ตรวจสภาพช่องปากในคลินิก ประเมิน
สภาพช่องปากก่อนการส่งถ่ายภาพรังสี หากได้ข้อมูลไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการรักษาจึงค่อยพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี ทั้งนี้ภาพรังสีที่
ได้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากการตรวจทางคลินิก
ให้แก่ผู้ป่วย โดยต้องค�ำนึงถึงผลทางชีววิทยาของเซลล์ร่างกายที่
ได้รับรังสี และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการถ่ายภาพรังสีเป็นส�ำคัญ
ดังนั้นจึงต้องมีเหตุผลอันสมควรเสมอในการพิจารณาส่งถ่ายภาพ
รังสีให้แก่ผปู้ ว่ ยทัง้ นีต้ อ้ งเลือกวิธกี ารถ่ายภาพรังสีให้ถกู ต้องเหมาะ
สมกับฟันแต่ละบริเวณของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย เพื่อได้ภาพรังสี

เทคนิคที่เหมาะสม มีคุณภาพดีเหมาะแก่การวินิจฉัยโรค โดยผู้
ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด รังสีแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยได้รับต้อง
มีคุณค่าเพื่อให้การได้รับรังสีแต่ละครั้งของผู้ป่วยมีประโยชน์มาก
ที่สุด
การตรวจฟันผุ
ฟันผุเป็นโรคฟัน (dental disease) ที่พบบ่อยมากที่สุด
ในช่องปาก สามารถเกิดกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยทั่วไปการผุที่
ชั้นเคลือบฟัน (enamel) มีการด�ำเนินโรคของฟันผุที่ช้า กินเวลา
เป็นเดือนหรือเป็นปี โดยในระยะฟันผุเริ่มต้น (early enamel
lesion) สามารถกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคืนแร่ธาตุ
(remineralization) ได้ อย่างไรก็ตามอัตราการลุกลามของฟัน
ผุที่ชั้นเคลือบฟันของฟันน�้ำนมรวดเร็วกว่าเคลือบฟันของฟันแท้
แม้ว่าการตรวจฟันในช่องปาก รอยผุด้านบดเคี้ยว ด้านแก้ม ด้าน
ลิ้น สามารถตรวจพบได้ง่าย แต่อาจไม่พบการผุที่ด้านประชิด
(proximal surface) จนกว่ารอยผุนนั้ ลุกลามเข้าไปในเนือ้ ฟันมาก
ในกรณีนี้ควรใช้ภาพรังสีเพื่อตรวจหารอยผุตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้วิธี
การถ่ายภาพรังสีกัดปีก (bitewing radiograph) รูป 1A แสดง
ลักษณะฟันกรามบนขวาที่ตรวจไม่พบรอยผุในช่องปาก แต่จาก
ภาพรังสีกดั ปีกในรูป 1B พบเงาโปร่งรังสีของรอยผุทดี่ า้ นใกล้กลาง
ของฟันกรามบนขวาซี่ที่ 2
ทั้งนี้ความถี่ในการถ่ายภาพรังสีตรวจหาฟันผุต้องค�ำนึง
ถึงปัจจัยแวดล้อมร่วมด้วย เช่น อายุ สภาพร่างกาย ประวัติ
ทางการแพทย์ การบริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพช่องปาก สภาพ
ช่องปากโดยรวมของผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และมีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่จ�ำเป็นต้อง
ถ่ายภาพรังสีบ่อยในการตรวจฟันผุ แต่ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติ
ทันตกรรมและจากการตรวจในช่องปากพบมีประวัติฟันผุมาก
(high caries experience) อุดฟันหลายต�ำแหน่ง ควรมีการถ่าย
ภาพรังสีด้วยความถี่ที่บ่อยกว่าส�ำหรับตรวจหาฟันผุ
หากฟันผุมาก ทะลุโพรงประสาทฟันและสมควรต้อง
รักษาคลองรากฟัน (endodontic treatment) ขัน้ ตอนการรักษา
คลองรากฟันควรมีการถ่ายภาพรังสีเพื่อการรักษาหลายภาพดังนี้
1. ก่อนเริม่ รักษาคลองรากฟัน ถ่ายภาพรังสีเพือ่ ประเมิน
โพรงประสาทฟัน รูปร่าง ลักษณะคลองรากฟัน และบริเวณรอบ
ปลายราก โดยใช้ภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radiograph)
การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรท�ำเมื่อใด 51
ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
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Figure 1 A and 1 B
(A) A proximal carious lesion involving the mesial surface of the right maxillary
second molar is not apparent. However, the bitewing image (B) of the same tooth
reveals a radiolucency of dental caries in the mesial surface (arrow). (1A, 1B Courtesy
of Dr. Danuchit Banomyong)
2. ประเมินความยาวรากฟัน ถ่ายภาพรังสีรอบปลาย
รากซึ่งอาจต้องถ่ายมากกว่า 1 ภาพในกรณีที่ฟันมีหลายรากเพื่อ
ให้เห็นรากฟันแยกจากกัน
3. ก่อนอุดคลองรากฟัน ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก
กรณีต้องการดูการตีบลงที่ส่วนปลายรากฟัน (apical constriction)
4. หลังอุดคลองรากฟัน ต้องถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก
อย่างน้อย 1 ภาพ เพื่อตรวจดูการอุดแน่นในคลองรากฟัน และ
ใช้เป็นภาพหลัก (baseline) ส�ำหรับเปรียบเทียบประเมินพยาธิ
สภาพรอบปลายราก และการหาย (healing) ของการอักเสบ
เรื้อรังที่ปลายรากฟัน (chronic apical periodontitis)
การตรวจโรคปริทันต์
โรคปริทันต์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการสูญเสียฟัน
โดยทัว่ ไปสามารถให้การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นได้จากการตรวจช่องปาก
ผู้ป่วยทางคลินิก โดยโรคเหงือกอักเสบ (gingivitis) มักเป็นในผู้
ป่วยอายุน้อย ส่วนโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) มักเป็น
ในผู้ป่วยสูงอายุ (elderly patients) ภาพรังสีควรถูกพิจารณา
ส่งถ่ายหลังจากตรวจช่องปากแล้ว โดยภาพรังสีแสดงให้เห็นถึง
ระดับกระดูกที่เหลืออยู่ แสดงปัจจัยส่งเสริมก่อโรคปริทันต์ เช่น
หินปูน วัสดุอุดฟันเกิน และบอกถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการท�ำนาย
โรค (prognosis) เช่น ความยาวและรูปร่างของรากฟัน
หากตรวจในช่ อ งปากพบภาวะของโรคปริ ทั น ต์ เ ป็ น
มากกว่าโรคเหงือกอักเสบให้พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีรอบปลาย
52 การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรท�ำเมื่อใด
ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

รากและภาพรังสีกัดปีกเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของโรค
นอกจากนี้เมื่อให้การรักษาโรคปริทันต์แก่ผู้ป่วยแล้ว ภาพรังสีที่
ถ่ายหลังรักษาช่วยให้ทันตแพทย์สามารถติดตามการด�ำเนินโรค
(progression of disease) และพิจารณาการท�ำลายกระดูกได้
การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยโรคปริทันต์ ควรพิจารณาวิธีการถ่าย
ภาพรังสีดังนี้
1. ถ้าร่องลึกปริทันต์ น้อยกว่า 6 mm ถ่ายภาพรังสีกัด
ปีกในแนวนอน (horizontal bitewing radiograph)
2. ถ้าร่องลึกปริทันต์ มากกว่า 6 mm ถ่ายภาพรังสีกัด
ปีกในแนวตั้ง (vertical bitewing radiograph)และอาจต้องถ่าย
ภาพรังสีรอบปลายรากแบบขนาน (paralleling technique) ใน
ต�ำแหน่งที่ไม่เห็นสันกระดูกเบ้าฟัน (alveolar crest)
3. พบร่องลึกปริทันต์ร่ว มกับมีวัส ดุอุดฟันหลายซี่ ใ น
ช่องปาก สามารถใช้ภาพรังสีปริทัศน์ (panoramic radiograph)
เป็นทางเลือกอีกทาง แทนที่จะถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากแบบ
ขนานทั้งปากเนื่องจากสามารถใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่า แต่ภาพ
รังสีปริทศั น์มคี วามจ�ำกัดในเรือ่ งความชัดเจนของภาพซึง่ จะให้ราย
ละเอียดความชัดของภาพน้อยกว่าภาพรังสีรอบปลายราก ดังนั้น
อาจต้องถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากเพิม่ ในบางต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ
รายละเอียด
4. กรณีที่คาดว่าเป็นรอยโรคร่วมคลองรากฟันและปริ
ทันต์ (periodontal-endodontic lesion) ถ่ายภาพรังสีในช่อง
ปากรอบปลายรากแบบขนาน
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การตรวจการเจริญและพัฒนาการของฟัน
การศึกษาการเจริญและพัฒนาการของฟันนั้นสามารถ
ตรวจดูได้โดยใช้ภาพรังสีรอบปลายราก หรือ อาจใช้ภาพรังสี
ปริทัศน์ในกรณีที่ต้องการตรวจดูเป็นบริเวณกว้าง
การตรวจบริเวณไร้ฟัน (edentulous area)
โดยทั่วไปแล้วไม่จ�ำเป็นต้องถ่ายภาพรังสีในบริเวณสัน
เหงือกที่ไม่มีฟัน หากไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ที่ส�ำคัญ1 เช่น มีอาการทาง
คลินิกหรือความต้องการรักษาทันตกรรมรากเทียม (dental implant) รูปที่ 2 แสดงภาพรังสีปริทัศน์ของผู้ป่วยไร้ฟันที่ถ่ายเพื่อ
ประเมินสภาพโดยทั่วไปก่อนเริ่มการรักษาใส่ฟัน

การพิจารณาจากภาพรังสีรอบปลายรากและภาพรังสี
ปริทัศน์สามารถใช้บอกมิติในแนวดิ่งของกระดูกที่จะฝังรากเทียม
อย่างไรก็ตาม มีการแนะน�ำให้ใช้ภาพรังสีตัดขวาง (cross-sectional imaging) เช่น ภาพรังสีโทโมแกรมแบบดั้งเดิม (conventional tomography) ภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (computed tomography (CT)) ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ชนิดโคนบีม (cone beam computed tomography (CBCT))
เพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับลักษณะกายวิภาค
การเลือกขนาดรากเทียม ทิศทางการฝังรากเทียม ความเพียงพอ
ของกระดูกที่จะยึดรากเทียม การจ�ำลองภาพสามมิติ นอกจาก
นี้ ขั้นตอนประเมินติดตามผลหลังฝังรากเทียมจ�ำเป็นต้องใช้ภาพ

Figure 2 Panoramic radiograph demonstrates a well-defined, unilocular
radiolucency in the right posterior mandibular region. This radiograph
was done before fabrication of complete denture which revealed an
incidental finding of the lesion

การวางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัดฝังรากเทียมเป็น
ขั้นตอนที่ส�ำคัญเป็นอย่างมาก ขั้นตอนหนึ่งในการท�ำให้การฝัง
รากเทียมประสบผลส�ำเร็จ ดังนั้น การประเมินความสูง ความ
หนากระดูก คุณภาพกระดูก ความสัมพันธ์ของกระดูกทึบ (cortical bone) และกระดูกโปร่ง (cancellous bone) ต�ำแหน่ง
ของโครงสร้างส�ำคัญ เช่น คลองขากรรไกรล่าง (mandibular
canal) โพรงอากาศขากรรไกรบน (maxillary sinus) ความโค้ง
เว้าของกระดูกที่มีผลต่อการเอียงของรากเทียม (angulation of
implant)จึงเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญเช่นกัน

รังสีประเมินรากเทียมกับกระดูกที่อยู่ล้อมรอบ ส�ำหรับการเลือก
ใช้ภาพรังสีทางทันตกรรมชนิดต่างๆกับลักษณะที่เหมาะแก่การ
ศึกษาตรวจดูในช่องปาก ได้สรุปไว้ดังแสดงในตารางที่ 1

การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรท�ำเมื่อใด 53
ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
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Table 1 Dental x-ray examinations and their properties
Type of examination
Area of coverage		 Detectable disease
Intraoral radiographs
High resolution
Peripical
Limited
Caries, periodontal disease,
		
periapical disease, dental anomalies
Bitewing
Limited
Caries, periodontal bone level
Occlusal
Moderate
Dental anomalies, periapical disease,
		
salivary stone, expansion of jaw
Extraoral radiographs
Moderate resolution			
Panoramic
Broad
Dental anomalies, intraosseous disease,
		
extensive caries, periodontal disease,
		
periapical disease, TMJ
Conventional tomography
Moderate
TMJ, implant
Moderate to high resolution
		
CBCT
Broad
Implant, TMJ, craniofacial relationships,
		
dental anomalies, extent of disease, fracture
High resolution			
CT
Broad
Extent of craniofacial disease, fracture, implant
Note: Adapted from White and Pharoah2

แนวทางและความถี่ในการพิจารณาถ่ายภาพรังสี ผุ สามารถลดปริมาณการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยได้กว่า 40%
แนวทางการส่งถ่ายภาพรังสีก็คือการพิจารณาเลือกถ่าย
ทางทันตกรรม

คณะกรรมการวิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบของ
รังสีจากสหประชาชาติ (The Scientific Committee on the
Atomic Effects of Radiation within the United Nations)
พบว่าภาพรังสีทางการแพทย์ที่ถูกถ่ายบ่อยมากที่สุดคือ ภาพถ่าย
รังสีทางทันตกรรม3 โดยพบว่าเกือบจะ 1 ใน 3 ของการถ่ายภาพ
รังสีทางการแพทย์ทั้งหมด เป็นการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
การมีแนวทางส�ำหรับการส่งถ่ายภาพรังสีจะช่วยให้ทันตแพทย์
พิจารณาเลือกถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�ำเป็น ด้วยเทคนิคและจ�ำนวน
ภาพที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณการถ่ายรังสีในผู้ป่วย
ได้เป็นอย่างมาก การศึกษาของ Whiteและคณะ ในปี ค.ศ. 19944
พบว่าหากส่งถ่ายภาพรังสีอย่างมีหลักการส�ำหรับการตรวจหาฟัน
54 การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรท�ำเมื่อใด
ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

ภาพรังสีในบริเวณที่จ�ำเป็นเมื่อเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
โดยต้องตรวจประเมินสภาพช่องปากผูป้ ว่ ยทางคลินกิ ก่อนทุกครัง้
ADA5 ได้แนะน�ำหลัก 3 ประการประกอบแนวทางการพิจารณาส่ง
ถ่ายภาพรังสี คือ
1. ต้องตรวจประเมินช่องปากก่อนพิจารณาส่งถ่ายภาพ
รังสี
2. ภาพรังสีนั้นต้องมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ป่วย ซึ่งอาจ
เป็นในแง่การวินิจฉัยหรือวางแผนรักษา
3. ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็นโดย
ได้ภาพรังสีที่ดีในบริเวณช่องปากที่ต้องการ
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ส�ำหรับผู้ป่วยใหม่ (new patient) ที่มาพบทันตแพทย์
หลังท�ำการตรวจในช่องปาก ให้ส่งถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�ำเป็นบริเวณ
ที่การตรวจทางคลินิกไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หากเป็นเด็กเล็กที่มี
เฉพาะฟันน�้ำนมในช่องปาก ถ้าด้านประชิดของฟันติดแน่นไม่
สามารถตรวจรอยผุได้จึงค่อยพิจารณาถ่ายภาพรังสีกัดปีก และ
อาจมีการถ่ายภาพรังสีรอบปลายรากและหรือภาพรังสีกัดสบ
(occlusal radiograph) ในบางกรณีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคล
เช่น มีประวัติการบาดเจ็บ (trauma) ของฟัน ส�ำหรับเด็กที่มีฟัน
ชุดผสม มีฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นแล้วแนะน�ำให้ถ่ายภาพรังสีกัด
ปีกเพื่อตรวจการผุด้านประชิดของฟันร่วมกับการถ่ายภาพรังสี
ปริทัศน์หรือภาพรังสีรอบปลายรากบางต�ำแหน่งเพื่อประเมินดู
การเจริญและพัฒนา (growth and development) ของฟัน ซึ่ง
ในช่วงอายุนี้สามารถพบความผิดปกติของฟัน (dental anomaly)ได้ หากพบจะได้เริ่มวางแผนการรักษา ในกรณีผู้ป่วยใหม่

ผู้ใหญ่ที่ไม่มีอาการใดๆ ควรพิจารณาถ่ายเฉพาะภาพรังสีกัดปีก
เพือ่ ตรวจฟันผุดา้ นประชิด แต่หากมีลกั ษณะในช่องปากทีเ่ ป็นโดย
ทั่วไปหลายต�ำแหน่งหรือเกือบทั้งปาก เช่น มีฟันโยกหลายซี่ ควร
จะต้องพิจารณาถ่ายภาพรังสีทั้งปากเพิ่ม โดยอาจพิจารณาถ่าย
ภาพรังสีกัดปีกร่วมกับภาพรังสีปริทัศน์ แต่หากมีลักษณะที่พบ
เฉพาะบางต�ำแหน่งที่มีประวัติเฉพาะซี่หรือมีลักษณะทางคลินิกที่
บ่งชี้ว่าควรถ่ายภาพรังสี เช่น ฟันผุลึกมาก มีรูเปิดทางหนองไหล
(sinus tract) แนะน�ำให้ถ่ายภาพรังสีกัดปีกร่วมกับภาพรังสีรอบ
ปลายรากเฉพาะต�ำแหน่งทีม่ ลี กั ษณะบ่งชี้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยใหม่ไร้ฟนั
มีเฉพาะสันเหงือก การถ่ายภาพรังสีจะพิจารณาเป็นรายบุคคล
ทัง้ นีอ้ าศัยอาการแสดงน�ำและอาการ (sign and symptom) เป็น
หลักส�ำคัญ ส�ำหรับแผนผังสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในการ
พิจารณาถ่ายภาพรังสีแก่ผู้ป่วยใหม่ได้สรุปไว้ดังแสดงในรูปที่ 3

New patient

Primary dentition

Transitional dentition

No evidence of
caries and dental
disease

Clinical evidence of
caries and dental
disease

No radiographs

BWs+selected PAs,
occlusal views

Permanent dentition

Extentsive
dental
treatment

BWs+Pan OR
BWs+selected PAs

BWs+FM

Figure 3 Selection criteria for dental radiographic examinations in a new patient.

Note: Adapted from Kim and Mupparapu6
Patient with no teeth : radiographic examination based on clinical signs and symptoms
PA= periapical, BW = bitewing, Pan = panoramic, FM = full mouth
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ส�ำหรับผู้ป่วยที่นัดมาตรวจช่องปากตามก�ำหนดเวลา
นัด (recall patient) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ
(high-risk factors for caries) เช่น อนามัยช่องปากไม่ดี (poor
oral hygiene) ควรพิจารณาถ่ายภาพรังสีกัดปีกทุก 6-12 เดือน
ส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฟันผุ สามารถ
พิจารณาถ่ายภาพรังสีกัดปีกในช่วงระยะเวลาห่างที่นานขึ้นได้
ประมาณทุก 12-36 เดือน ส�ำหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์แนะน�ำให้
ประเมินจากสภาพช่องปากทางคลินิก ณ เวลานั้น แล้วอาจเลือก
ถ่ายภาพรังสีกดั ปีกประกอบกับภาพรังสีรอบปลายรากในต�ำแหน่ง
ที่เป็นโรคปริทันต์ตามแผนผังสรุปดังรูปที่ 4
แนวทางการพิจารณาถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทันตกรรม
โดย FDA ทีป่ ระชุมสรุปค�ำแนะน�ำในการส่งถ่ายภาพรังสีแก่ผปู้ ว่ ย
ที่ตรวจสภาพช่องปากแบบไม่มีสภาพเร่งด่วนใดๆ (nonemergency radiographic examination) ไว้ตงั้ แต่ปี ค.ศ. 19857 และ
อีก 2 ปีต่อมาจึงตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.19878 และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้อีก
หลายครั้ง เนื่องด้วยวิวัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านเครื่องมือ วัสดุ ตัว

รับภาพ รวมถึงขั้นตอนวิธีการท�ำให้เกิดภาพรังสี เช่น การคิดค้น
ผลิตฟิล์มที่มีความไวยิ่งขึ้นจาก D-speed เป็น E-speed จนมา
เป็น F-speed วิวัฒนาการเริ่มใช้ภาพรังสีดิจิทัลทางทันตกรรม
แทนการใช้ฟลิ ม์ ส�ำหรับถ่ายภาพรังสี ตลอดจนการใช้ภาพรังสีสว่ น
ตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม ครั้งล่าสุดปี ค.ศ. 2004 ADA/
FDA9 ได้สรุปแนวทางการพิจารณาถ่ายภาพรังสีและความถีใ่ นการ
ส่งถ่ายภาพรังสีเพือ่ ช่วยทันตแพทย์ในการตัดสินใจส่งถ่ายภาพรังสี
โดยแนวทางของ ADA/ FDA นี้ครอบคลุมการพิจารณาการถ่าย
ภาพรังสีในผู้ป่วยเกือบทุกกลุ่ม แต่แนวทางดังกล่าวนี้อาจจะไม่
สามารถใช้อย่างเคร่งครัดกับผูป้ ว่ ยทุกราย สิง่ ส�ำคัญคือทันตแพทย์
ต้องตรวจดูประวัตขิ องผูป้ ว่ ยทัง้ ทางการแพทย์และทันตกรรม รวม
ทั้งตรวจประเมินสภาพช่องปากของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็
ดี การพิจารณาถ่ายภาพรังสีครั้งแรกให้ผู้ป่วยตามแนวทางของ
ADA/ FDA9 นี้ ไม่ได้พิจารณาเรื่องอายุผู้ป่วยเป็นสิ่งส�ำคัญใน
การตัดสิน แต่พิจารณาสภาพช่องปากของผู้ป่วยรายนั้นๆ ทั้งนี้
เพราะผู้ป่วยแต่ละคนมีลักษณะสภาพช่องปากเฉพาะของตนเอง
ซึง่ ไม่เหมือนใคร ดังนัน้ แต่ละคนจึงมีความจ�ำเป็นต้องถ่ายภาพรังสี

Recall patient
Clinical caries or
high risk for caries

No clinical caries, not at
high risk for caries

Periodontal disease

Primary, transitional, Adult dentate or
permanent (before partially edentulous
eruption of 3rds)

Primary, transitional, Adult dentate or
permanent (before partially edentulous
eruption of 3rds)

Clinical judgement for
radiographs needed
to evaluate
periodontal disease

BWs 6-12 mo
intervals

BWs 12-24 mo
intervals

BWs 24-36 mo
intervals

Figure 4 Selection criteria for dental radiographic examinations in a recall patient.
Note: Adapted from Kim and Mupparapu6
PA = periapical, BW = bitewing
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Table 2 Guidelines for prescribing dental radiographs
Type of encounter

New patient* being
evaluated for dental
diseases and dental
development

Recall patient* with clinical
caries or high risk for caries
Recall patient* with no
clinical caries and low risk
for caries
Recall patient* with
periodontal disease
Patient for monitoring of
growth and development

Child with primary
dentition ( before eruption
of first permanent tooth)

Type of person
Child with transitional
dentition
(after eruption of first
permanent tooth)
Posterior bitewings with
panoramic exam or
posterior bitewings and
selected periapical
images

Adolescent, Adult

Patients without evidence
Posterior bitewings with panoramic exam or
of disease and with open
posterior bitewings and selected periapical
proximal contacts may not
images. (A full mouth intraoral radiographic
require a radiographic
exam is preferred when the patient has
exam at this time. Selected
clinical evidence of generalized dental
periapical/occlusal views
disease or a history of extensive dental
and/or posterior bitewings
treatment.)
if proximal surfaces cannot
be visualized or probed.
Posterior bitewing exam at 6 – 12 month intervals
Posterior bitewing exam at 6 – 18 month
if proximal surfaces cannot be examined visually or
intervals
with a probe
Posterior bitewing exam at 12 – 24 month intervals if
Posterior bitewing exam at 24 - 36 month
proximal surfaces cannot be examined visually or
intervals
with a probe
Selected bitewing and/or periapical images of areas in which periodontal disease (other than
nonspecific gingivitis)
Clinical judgement as to need for and type of
For adolescent, clinical judgment as to need
radiographic images for evaluation and/or monitoring
for and type of radiographic images for
of dentofacial growth and development
evaluation and/or monitoring of dentofacial
growth and development. Panoramic or
periapical exam to assess developing third
molars
Clinical judgment as to need for and type of radiographic images for evaluation and/or monitoring in
these circumstances

Patient with other
circumstances
including, but not limited to,
proposed or existing
implants, pathology,
restorative/endodontic
needs, treated periodontal
disease, and caries
remineralization
*Clinical situations for which radiographs
may be indicated include but are not
limited to:
A. Positive Historical Findings
1. Previous periodontal or endodontic
treatment
2. History of pain or trauma
3. Familial history of dental anomalies
4. Postoperative evaluation of healing
5. Remineralization monitoring
6. Presence of implants or evaluation for
implant placement
B. Positive Clinical Signs/Symptoms
1. Clinical evidence of periodontal disease
2. Large or deep restorations

3. Deep carious lesions
4. Malposed or clinically impacted
teeth
5. Swelling
6. Evidence of dental/facial trauma
7. Mobility of teeth
8. Sinus tract (fistula)
9. Clinically suspected sinus pathology
10. Growth abnormalities
11. Oral involvement in known or
suspected systemic disease
12. Positive neurologic findings in the
head and neck
13. Evidence of foreign objects

14. Pain and/or dysfunction of the
temporomandubular joint
15. Facial asymmetry
16. Abutment teeth for fixed or removable
partial prosthesis
17. Unexplained bleeding
18. Unexplained sensitivity of teeth
19. Unusual eruption, spacing or
migration of teeth
20. Unusual tooth morphology,
calcification or color
21. Unexplained absence of teeth
22. Clinical erosion

Note : Adapted from American Dental Association, US Food and Drug Administration9
Adult with no teeth : The type of x-ray depends on the individual based on clinical signs and symptoms.
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แตกต่างกันไป หากสามารถให้การวินิจฉัย วางแผนการรักษาได้
จากการตรวจทางคลินิก ก็ไม่จ�ำเป็นต้องถ่ายภาพรังสี ทันตแพทย์
ไม่ควรถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วยทุกคนเป็นกิจวัตรในทุกครั้งที่ผู้
ป่วยมาตรวจสุขภาพช่องปากตามก�ำหนด ตารางที่ 2 นี้ได้สรุป
ดัดแปลงเพื่อความเข้าใจง่ายจากแนวทางที่ ADA/ FDA9 ก�ำหนด
ส�ำหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ก็อาจจ�ำเป็นต้องส่งถ่ายภาพ
รังสีทางทันตกรรม ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัย วางแผนการรักษา การ
ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม บริเวณที่ได้รับรังสีโดยตรงคือช่วง
ศีรษะและล�ำคอ โดยรังสีที่ทารกในครรภ์ได้รับส�ำหรับการถ่าย
ภาพรังสีทั้งปากคือประมาณ 1 ไมโครเกรย์ (µGy)2 ซึ่งถือว่าน้อย
มากเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ปกติได้รับจากสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ (natural background source) อย่างไรก็ตามได้มี
การศึกษาวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการถ่ายภาพรังสีทางทันต
กรรมและพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ได้
รับขณะมารดาตั้งครรภ์กับภาวะเด็กที่คลอดออกมามีน�้ำหนักตัว
น้อย (low birth-weight babies)10 ซึ่ง ADAได้ออกมาให้ค�ำแนะ

น�ำส�ำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ผปู้ ว่ ยโดยให้ใส่ปลอก
คอ (thyroid collars) และเสื้อตะกั่วกันรังสี (lead apron) ขณะ
ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กและหญิงตั้ง
ครรภ์ ส�ำหรับการพิจารณาถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์
นั้น โดยปกติส�ำหรับผู้ป่วยทุกคนพิจารณาถ่ายภาพรังสีก็ต่อเมื่อ
มีความจ�ำเป็นจริงๆส�ำหรับผู้ป่วยคนนั้นๆอยู่แล้ว ดังนั้นส�ำหรับ
ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์จึงให้พิจารณาใช้เหมือนกันกับของผู้ป่วยราย
ทั่วไป
ปริมาณรังสี
ปกติคนเราได้รับรังสีอยู่เป็นประจ�ำ โดยเฉลี่ยได้รับรังสี
จากสิ่งแวดล้อม (background radiation) ประมาณ 3 mSv
(3,000 µSv) ต่อปี หรือ ประมาณ 8 µSv ต่อวัน2, 11 ส�ำหรับ
ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่าย
ภาพรังสีทางทันตกรรมมีคา่ มากน้อยแตกต่างกันไป ขึน้ กับเทคนิค
ที่ใช้ถ่ายภาพ บริเวณที่ถ่ายภาพ การตั้งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

Table 3 Effective dose from radiographic examinations and equivalent background exposure
Type of examination
Effective dose (mSv) Equivalent background exposure
				
(days)
Intraoral
Rectangular collimation
0.005
0.6
Posterior bitewing with PSP or F-speed film2
2, 12
Full mouth with PSP or F-speed film
0.035
4
Round collimation
Full mouth with PSP or F-speed film2
0.171
21
2, 12
Full mouth with D-speed film
0.388
47
Extraoral		
0.009-0.022
1-3
Panoramic13-18
16, 18
Lateral Cephalometric
0.003-0.006
0.5-1
12, 19-23
Cone beam computed tomography
0.02-1.025
3-125
22
- 3D Accuitmo FPD, 4x4cm FOV
0.02
3
23
- Kodak 9500 3D, 15x9 cm FOV
0.136
17
12
- CB Mercuray, 12” FOV
1.025
125
Computed tomography
- Head24
2
243
25
- Maxillomandibular
0.474-1.160
58-141
mSv = millisievert
PSP = photo-stimulable phosphor
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(kVp)และกระแสไฟฟ้า (mA) ทีใ่ ช้ในการถ่ายภาพ ขนาดของภาพ
รังสี ตารางที่ 3 นี้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณรังสียังผลของ
ภาพรังสีทางทันตกรรมแต่ละชนิดเทียบกับจ�ำนวนวันที่ได้รับรังสี
จากสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ดี ได้มีการก�ำหนดปริมาณรังสียังผลที่มนุษย์ได้
รับโดยไม่เกิดอันตราย (dose limit) ส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้
ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับรังสี ไว้ที่ค่า 1 mSv โดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5
ปีติดต่อกัน โดยไม่เกิน 5 mSv ใน 1 ปี26 ดังนั้นจึงต้องค�ำนึงถึง
ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
ชนิดต่างๆ เสมอ
อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี
รังสีเอกซ์เป็นอันตรายและมีผลทางชีววิทยาต่อมนุษย์
สามารถส่งผลต่อร่างกาย 2 ลักษณะใหญ่ คือผลของรังสีแบบ
deterministic และ stochastic โดยผลของรังสีแบบ deterministic แสดงเมื่อได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าระดับปริมาณขั้นต�่ำ
(threshold) รับรังสีปริมาณสูงในเวลาสั้น ท�ำให้เซลล์ในอวัยวะ
ต่างๆ ถูกท�ำลายจ�ำนวนมาก เช่น อาการทีเ่ กิดกับไขกระดูก (bone
marrow) ทางเดินอาหาร (gastrointestine) กล้ามเนื้อประสาท
(neuro-muscular) ซึง่ สามารถท�ำให้เสียชีวติ ได้ ส่วนผลของรังสี

แบบ stochastic มีความสัมพันธ์กับการได้รับปริมาณรังสีต�่ำและ
มีผลท�ำลายเซลล์เพียงจ�ำนวนเล็กน้อย ท�ำให้อาจไม่แสดงอาการ
ใดให้เห็น ทั้งนี้เซลล์อาจถูกซ่อมแซมได้ภายหลัง ผลที่เกิดจาก
รังสีนี้อาจไม่ปรากฏให้เห็นนานนับปีหรือเป็นสิบปี ท�ำให้ยากที่จะ
เชื่อมโยงได้ว่าอาการที่พบภายหลังนั้นสัมพันธ์กับการได้รับรังสี
ก่อนหน้าหรือไม่ เชื่อว่าไม่มีปริมาณรังสีขั้นต�่ำ (no threshold)
ของการแสดงอาการ โอกาสในการเกิดโรคแปรผันตามปริมาณ
รังสีแต่ความรุนแรงของอาการไม่ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ได้รับ รังสี
จะกระตุ้นท�ำให้เกิดมะเร็ง (radiation-induced cancer) และ
ท�ำลายองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ท�ำให้เกิดการกลาย
พันธุ์ของลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอด (hereditable effects)
ความเสี่ยงจากผลของรังสีนี้ขึ้นกับอายุของผู้ได้รับรังสี โดยผู้ป่วย
ยิง่ อายุนอ้ ยก็จะมีความเสีย่ งจากผลของรังสีมากกว่าผูท้ อี่ ายุมาก11
และส�ำหรับความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าเพศหญิงจะมีความ
เสี่ยงจากผลของรังสีมากกว่าเพศชายเล็กน้อย11 แม้ภาพรังสีทาง
ทันตกรรมเป็นการถ่ายภาพที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อผลของรังสีแบบ stochastic เพียงเล็กน้อย27 แต่เมื่อใช้รังสีก็มี
ผลทางชีววิทยาต่อเซลล์ ดังนัน้ จึงต้องพิจารณาชัง่ น�ำ้ หนักระหว่าง
ผลของรังสีกับประโยชน์จากภาพรังสีก่อนตัดสินใจส่งผู้ป่วยถ่าย
ภาพรังสี

Table 4 The risk of a fatal cancer from the various imaging modalities
Type of examination
Estimated risk of fatal cancer
from lowest to highest
Dental
Bitewing / periapical with F-speed film
1 (1 : 20,000,000)
Bitewing / periapical with D-speed film
2 (1 : 2,000,000)
Cephalometric lateral skull
2 (1 : 2,000,000)
Panoramic
3 (1 : 1,000,000)
Medical
Chest
1 (1 : 1,000,000)
CT head
2 (1 : 10,000)
CT chest
3 (1 : 2,500)
Note : Adapted from The National Radiological Protection Board in UK28
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จากค่ า ปริ ม าณรั ง สี ยั ง ผล ได้ มี ก ารประมาณการณ์
ค�ำนวณหาอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิต (mortality risk) จากโรค
มะเร็งอันเนื่องมาจากผลของรังสีต่ออวัยวะต่างๆ โดยรวม พบ
ความเสี่ยงจากการถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
จากตารางข้างต้นนี้ อัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งอันเนื่องมาจากผลของรังสีต่ออวัยวะต่างๆ จากการ
ถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์มีค่ามากที่สุด ส่วนการ
ถ่ายภาพรังสีในช่องปากรอบปลายรากและเทคนิคกัดปีกด้วย
ฟิล์มความไวสูงชนิด F-speed มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เมื่อเทียบ
กั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้ ค นเสี ย ชี วิ ต ในประเทศสหราช
อาณาจักร29 พบว่าการสูบบุหรี่ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ถึง 1 : 200 ในขณะที่โรคหัวใจเป็นต้นเหตุแห่งความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต 1 : 300 ส่วนอุบัติเหตุบนถนนเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิต
ได้ 1: 17,000 ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันเนื่อง
มาจากผลของรังสีจากการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมมีโอกาส
เกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ดีการป้องกันอันตรายจากการถ่าย
ภาพรังสีทางทันตกรรมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ
หลักส�ำหรับการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยทั่วไปแล้ว
คือ หลีกเลีย่ งผลของรังสีแบบ deterministic โดยให้ได้รบั ปริมาณ
รังสีตำ�่ กว่าค่าปริมาณรังสีขนั้ ต�ำ่ และลดโอกาสการเกิดผลของรังสี
แบบ stochasticให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
โดยอาศัยหลักเพื่อการใช้รังสีอย่างถูกต้อง 3 ประการ
1. การตัดสินใจใช้รังสี ต้องท�ำเมื่อมีเหตุผลว่าเกิดผลดี
มากกว่าผลเสีย มีแนวทางการปฏิบตั วิ า่ เมือ่ ใดควรส่งถ่ายภาพรังสี
หลีกเลี่ยงการใช้รังสีโดยไม่จ�ำเป็น
2. จ�ำกัดปริมาณรังสีเพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้ได้รับ
ปริมาณรังสีเกินปริมาณจ�ำกัด (dose limit)
3. ใช้รังสีโดยค�ำนึงถึงการป้องกันและความปลอดภัย
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้รับปริมาณรังสีที่น้อยที่สุด (as low as
reasonably achievable, ALARA)
การเลื อ กใช้ ตั ว รั บ ภาพที่ มี ค วามไวสู ง ขึ้ น สามารถลด
ปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วยได้มากกว่า 50%5 เช่น กรณีเปลี่ยนจาก
ฟิล์ม D-speed เป็น F-speed ส�ำหรับในปัจจุบันสามารถเลือก
ใช้ตัวรับภาพในระบบดิจิทัลซึ่งจะช่วยลดปริมาณรังสีให้กับผู้ป่วย
เช่น กรณีเปลี่ยนจากฟิล์ม F-speed เป็น CCD/CMOS receptor แต่ยกเว้นจากฟิล์ม F-speed เป็น PSP ปริมาณรังสีที่ใช้ยัง
60 การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม: ควรท�ำเมื่อใด
ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

เท่าเดิม หรือหากต้องการใช้ฟลิ ม์ เป็นตัวรับภาพ ควรใช้ฟลิ ม์ ความ
ไว E-speed ขึ้นไปส�ำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก นอกจากนี้
ต้องมีการฝึกหัดบุคลากรผู้ท�ำงานเกี่ยวข้องกับงานทันตรังสีให้มี
ความรู้ความช�ำนาญเพื่อให้ได้ภาพรังสีคุณภาพดี หลีกเลี่ยงการ
ถ่ายภาพรังสีซำ�้ ในปัจจุบนั นีพ้ บว่าการตรวจรักษาทางทันตกรรม
เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและฟันมีการถ่ายภาพรังสีเป็นจ�ำนวน
มากแต่กลับพบว่าภาพรังสีจ�ำนวนมากที่ถูกถ่ายนี้มีคุณภาพไม่ดี
มีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคการถ่ายและหรือขั้นตอน
การท�ำให้เกิดภาพ โดยมีการศึกษาพบว่าภาพรังสีที่ถ่ายในช่อง
ปาก ใช้ไม่ได้ประมาณ 45.2-56.4%30 นอกจากนีย้ งั พบการส่งถ่าย
ผูป้ ว่ ยใหม่ผใู้ หญ่ดว้ ยภาพรังสีปริทศั น์โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรถึง
42%31 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดโดยได้รับปริมาณ
รังสีน้อยที่สุด ทันตแพทย์ควรพิจารณาถ่ายภาพรังสีเมื่อจ�ำเป็น
อย่างมีหลักการ

สรุป

การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมควรท�ำก็ต่อเมื่อทันตแพทย์ตรวจ
ประเมินสภาพในช่องปากทางคลินิกแล้วและพิจารณาเห็นควรว่า
จ�ำเป็นต้องถ่ายภาพรังสี โดยเลือกถ่ายภาพรังสีในต�ำแหน่งที่จะมี
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยตามแนวทางการพิจารณาส่งถ่ายภาพรังสี ซึ่ง
บทความนี้ได้เสนอไว้เป็นแนวทาง หากทันตแพทย์เอาใจใส่ ให้
ความส�ำคัญและปฏิบัติตาม ไม่เพียงแต่สามารถลดปริมาณรังสีให้
แก่ผู้ป่วย แต่ยังลดความสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายจากการถ่ายภาพ
รังสีด้วย นอกจากนี้ การเลือกตัวรับภาพที่มีความไวที่เหมาะสม
ร่วมกับการเลือกเทคนิคการถ่ายภาพรังสีที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ป่วยและทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
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must be identified by its name rather than symbols. No English terminologies can be used. Instead they may be either translated or
transliterated into Thai. No originals are needed.
The following are to be included in the abstract:
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Objectives along with the hypotheses of the study must be
given.
Materials and Methods provide information on materials or
patients employed in the study, number, type, method of the study or
experiment, and statistics utilized in the study.
Results present findings of the study including experimental
study and statistical study (in case there is an analysis).
10. Key words: 6 key words from the abstract are to be provided in alphabetical order and separated from one another with
commas (,).
Part Two presents the information from Part One written in
English.
1. Title: The first letter of each word in the English title must
be capitalized while the rest, except for proper names, are written in
lower case letters.
2. Name of the author: Use the author’s first name followed
by last name only.
3. Degree of education: Use universal abbreviated forms of
degrees.
4. Address: Provide an address of every author. Add the
country “Thailand” after area code.
5. Corresponding author: Give name and address of the
corresponding author for later contact regarding the manuscript.
6. Research grant: Cite source of funding.
7. Received: Write the date appearing in the editor’s acknowledgement upon the receipt of the manuscript.
8. Accepted: Write the date appearing in the editor’s letter
confirming the manuscript will be published.
9. Abstract: The abstract should not exceed 250 words and
include objectives, materials and methods, results and conclusion.
10. Key words: There should be 6 key words whose meanings
match the Thai key words and arranged in alphabetical order.
Part Three should be written only in English.
Headings of Part Three must not be indented. Use a new page
for each heading. The headings are ordered sequentially as follows:
1. Introduction
This first section introduces the whole paper by reviewing
literature presenting knowledge and evidence from research as well
as books or journals related to the study. In addition, the introduction provides rationale or significance, hypotheses, objectives, scope
and methods of the study with references to other articles to relate
the present study to the known prior knowledge. In other words,
it should address reasons leading to the study and inform readers
what questions the study is trying to answer. Thus, the introduction
should review only pertinent literature and leave out those outside
the scope and objectives of the study. Neither should it report results
and conclusion of the study.
2. Materials and Methods
Under this second heading, two subheadings are to be included.
The material section imparts on details of the materials
employed in the study citing chemical names, sources, characteristics or specifications of materials, and experimental samples of
animals and patients. Experimentation involving human and animal
subjects requires the presentation of relevant details, for instance,
whether the samples are patients or normal persons, animal and
plant types, number of samples as well as other specific characteristics such as gender, age, weight, and so on.
Research involving experimental procedure on humans and
animals must be conducted in full accordance with ethical principles. In this case, the author must be able to identify that the
research has been conducted as such and supply evidence that it has
been approved by the organization’s ethical board.
The method section explains experimental methodology,
observations or techniques for securing data, experimental
procedures, measures of study, data collection, data analyses, and

statistics utilized in the analysis of data. The explanation should be
adequately detailed so as to allow for repeated experimentation.
3. Results
This part presents findings obtained from experiments and
analyses categorized into sections based on objectives of the study.
Straightforward findings without too many numbers can be descriptively presented. Complicated findings with numerous numbers and
variables should be presented using illustrations, tables, graphs, or
charts with the interpretation of the findings in comparison with the
suggested hypotheses. (Be careful not to reiterate the results given
in the illustrations or tables in the text.)
4. Discussion
Discussion can be drawn from objectives, hypotheses, and
findings of the study. It can be discussed whether the present study
reveals findings similar to or different from those previously presented, how they are alike or differ, and reasons for such similarities
and differences in order for readers to understand and obtain novel
knowledge created by the study. The author may discuss advantages
and disadvantages of materials and methods employed in the study.
New ideas or problems from the study can also be put forward.
The author should discuss unexpected findings candidly and offers
recommendations on how those findings can be of any use.
5. Conclusion
The conclusion part encompasses the following: a summary
of the findings of the study, a statement to show whether the
findings correspond with the hypotheses, a conclusion drawn from
the discussion, and suggestions for further use of the results as well
as further study.
6. Funding, competing interests, ethical approval.
Please insert of funding, competing interests, ethical approval.
Example:
Funding: None
Competing interests: None declared
Ethical approval: The Mahidol University Institutional Review
Board with Protocol No. MUIRB 2010/281.0810.
7. Acknowledgements
This one-paragraph section is where the author acknowledges
organizations and persons who have made substantive contributions to the study. (It should be remarked, however, that citing in the
acknowledgements too many organizations and persons can undermine the article as readers may assume that most of the study has
been carried out with assistance from others.)
8. References
References include the list of documents the author has cited
in the text. References are indicated by superscript Arabic numbers
right after the cited names or statements and should be numbered
consecutively (for example, 1,3,6 or 1-3. They should be neither
indented nor parenthesized. The same numbers must be used for
repeated references. Using abstracts as references and unpublished
data must be avoided.
All references in the list should be numbered consecutively
as they appear in the text, following the Vancouver system. Abbreviated names of journals must follow the reference style in the
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi). If a
journal name does not appear in the PubMed, then the Index
Medicus should be applied.
1. Names of all authors must be included if there are no more
than six authors. If there are more than six authors, only the first six
names are included followed by ‘et al.’
References of journals should contain the following: name
of author. title of article. title of journal followed by year of
publication;volume:page numbers. (As for the author’s name, last
name precedes first initials of first and middle names. Christian
calendar is used for publication year.) Below is an example:
Harnirattisai C, Inokoshi S, Shimada Y, Hosada H. Interfacial
morphology of an adhesive composite resin and etched cariesaffected dentin. Oper Dent 1992;17:222-8.
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Council on Dental Materials and Devices. New American
Dental Association Specification No. 27 for direct filling resins. J
Am Dent Assoc 1977;94:1191-4.
2. Book references with individual authors must be written
as follows: name of author. title of book followed by edition.
city of publication:publisher; year of publication:page numbers.,
e.g.,
Ringsven MK, Bond D. Gerotology and leadership skills for
nurses 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996: 215-30.
Yamada KM. Fibronectin and other cell interactive glycoproteins. In: Hay ED, editor. Cell biology of extracellular matrix. 2nd ed.
New York:Plenum Press;1991: 111-46.
Philipps SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In:Largh
JH, Brenner BM, editors. Hypertension:pathophysiology, diagnosis,
and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.
3. Dissertation references should be written as follows: name
of author. title of dissertation (type of degree). department,faculty.
city:university;year of degree conferring.,e.g.,
Rassameemasmaung S. Effects of porphyromonas gingivalis
on human gingival fibroblasts (Doctor of Philosophy). Oral biology,
Mahidol University. Bangkok: Mahidol University; 2002.
4. Proceedings should contain the following: name of author.
itle. In:ame of editors, (use the word ã¹ in Thai) editors. title of
proceedings;year month date of conference; venue. city of publication: publisher;year of publication:page numbers.,e.g.,
Hotz PR. Dental plaque control and caries. In:Lang PN,
Attstrom R, Loe H, editors. Proceedings of European Workshop on
Mechanical Plaque Control; 1998 May 9-12; Berne, Switzerland.
Chicago: Quintessence publication; 1998: 35-49.
5. Online references must be written as follows: name of author. title of article. title of journal (media type) followed by year of
publication (date month year of retrieval); volume (number): (illustration). source.,e.g.,
Morse SS. Factors in the emergence of infections disease.
Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 Jun 5);
1(1): (24 screens). Available from:URL:http://www/cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm.
Illustrations
1. All illustrations must be concisely titled in English and
numbered in order of appearance in the text using Arabic notation.
They can be drawings, photographs, diagrams or graphs.
2. Titles and legends must be typed underneath the illustrations which are submitted on separate pages. Color names, dying
techniques, and magnification rates may be provided after legends
or designated as bars within the illustrations. Symbols, arrows, or
letters within the illustrations must be clearly identified.
3. A box must be left in the text to indicate the area where each
illustration will be put and marked within the illustration “Illustration 1”, e.g.,
Illustration 1
4. Both color and black & white photographs can be used.
As for color photographs, high-quality glossy prints of 8.9x14 cm.
(postcard) are required. The title, number and author’s name should
be indicated on the back of each photograph lightly in pencil so as
not to leave any unwanted mark on the front. Also indicate the top
edge of each photograph. All illustrations should not be adhered to
anything and must be placed in a separate envelop. Digital photographs should not be embedded in the text. Instead they should be
separately filed. High resolution photographs of no less than 300 dpi
must be saved on a diskette or a CD-ROM. They can be in any format that can be opened using Adobe Photoshop (tiff, gps, fpg, etc.).
To avoid blur and fuzz, polaroids should not be used.

5. Radiographs should not be printed directly from the x-rays
as the prints may be different from their originals. Black & white
prints should be obtained from copies of the original x-rays. Scans
of radiographs should not be used either.
6. Line drawings, graphs or charts must be drawn or printed
with explanatory ordinate and abscissa in black & white on glossy
paper.
7. Prints from slides are required.
8. If all or parts of previously published illustrations are used,
permissions must be obtained from the copyright holder concerned
and the permissions must be indicated.
Tables
1. Each table should be typed on a separate page. A box must
be left in the text to indicate the area where each table will be put and
marked within table “Table 1”.
2. Tables should be numbered consecutively and should have
a concise explanatory title in English written over each table. Tables
should be kept to the minimum essential for proper presentation of
the results.
3. Each table must be typed with the footnote explaining
abbreviations, symbols, or statistical values (if any) appearing on
the table. Table footnotes should not be numbered using Arabic
numerals as they may be mixed up with the references. To avoid
such confusions, symbols such as *, +, #, ** may be used instead.
4. Tables should contain no vertical lines, horizontal lines, and
borderlines.
Review Process
It is imperative that authors prepare manuscripts in accordance
with the format guidelines of the Journal. The manuscripts must be
checked and proofread for accuracy before being submitted to the
editor.
Manuscripts will be reviewed by at least two experts in the
field. Review process generally takes two to eight weeks. The
Journal then informs the corresponding author of the result of the
review process.
Manuscripts with potential for publication will be sent to the
authors for revision. When all revisions and changes are made
according to the referees’ comments, revised manuscripts must be
submitted to the editor within a set period. Otherwise, the Journal
will assume the author no longer wants to publish his or her
manuscript.
The Editor will notify the author when the manuscript is
accepted for publication. The final version of revised manuscript
must be saved on diskette or CD-ROM and submitted along with
the diskette or CD-ROM. The author must keep a copy of the
manuscript for later reference or confirmation.
During the printing process, the Editor will send the artwork of
the manuscript to the corresponding author once for proofreading
and checking for academic accuracy. (If the author does not return
the proofread manuscript within a set period, the Journal will
assume the author no longer wants to publish his or her manuscript.) The Editor will not send the manuscript to the author for
proofreading again but more proofreading will be carried out by the
editorial board to enable faster printing process.
Authors will be informed of review results and manuscripts
unaccepted for publication will be returned to the authors. The
Journal reserves the right not to consider manuscripts that have not
been prepared in accordance with the Journal’s guidelines.
Copyright
To conform to the copyright law, all authors are required to
assign and transfer the copyright on their articles and original
manuscripts to Mahidol Dental Journal. Authors must also attest that
the manuscript is previously unpublished and that the manuscript is
submitted to the Journal only and is not currently under consider-
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ation elsewhere and the research reported will not be submitted for
publication elsewhere no matter in what languages the manuscript is
prepared. Manuscripts under multiple publication policy are exempt
from the said practice.
Articles published in Mahidol Dental Journal are the copyright
of the Journal. No part of the articles may be copied, modified,
reproduced or utilized in any form for any purposes without
permission from the Journal.
The contents and opinions presented in the articles published
in Mahidol Dental Journal belong specifically to the author, not
necessarily shared by the Journal’s editorial board.
Permission and Waivers
Permission of the copyright holders must be obtained in writing
for the direct use of illustrations or tables previously published and
under copyright (except for reference use). Written permission must
be submitted to the Editor before the manuscript can be published.
Quotations must be written in quotation marks and references
must be identified for each quotation. Permission of author is
required for quotations exceeding 5 lines.
Waivers must be obtained in writing for photographs showing
potentially identifiable persons and waivers must be presented to the
Editors.
Reprints
Authors will be given 20 copies of reprints and PDF file of the
publication. If additional reprints and journal or reprints with color
illustrations are desired, they must be ordered when the final revised
version of the article is submitted to the Editor. An extra amount will
be charged for additional reprints, journals, and color illustrations
based on the price fixed by the publishing house.

Readers’ Comments
Readers’ comments on articles or other matters are welcome.
These should be sent to the Editor via mail, fax or e-mail at the
address given above. (Email: natthamet.won@mahidol.ac.th)
Advertising and Subscription
Contact the Officer at the above address for advertising, order
and subscription.
The Officer of Mahidol Dental Journal
Academic Promotion and Development Unit, Bld. 4, Fl. 9
Faculty of Dentistry, Mahidol University
6 Yothi Road, Ratchathewi District
Bangkok 10400
Tel. 0-2660-7769 Fax. 0-2660-7767
Subscription Rates
Mahidol Dental Journal (Hard copy) is published as one
volume of three issues annually (January-April, May-August, and
September-December). Subscription rates for one issue for Hard
copy are 150 Baht or for membership per year 400 baht for domestic
order and 30 US$ for international order (including shipping and
handling).
Subscription rates for online are not charge can download or can
be membership by online e-mail to the officer of Mahidol Dental
Journal.
Subscription and Membership Payment
Please mail an order form with money order payable to
“Mahidol Dental Journal Faculty of Dentistry, Mahidol University”
Bangkok Bank Branch Mahidol Faculty of Dentistry Account No.
046-7-01159-9. Please Email to siriluk.pro@mahidol.ac.th or Fax.
02-2000-7641
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ใบสมัครสมาชิกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร
วันที่......................เดือน..............................พ.ศ.....................
เรียน ผูจัดการวิทยาสารทันตแทพยศาสตร
ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกวิทยาสารทันตแพทยศาสตร มหดิล ประจําป.........................และไดสงเงินคาบํารุง
เปนจํานวนเงิน......................................................บาท (...................................................................................) โดยโอนเงิน
เขาบัญชีชื่อ (วิทยาสารทันตแพทยศาสตร มหิดล) ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่บัญชี 046-7-01159-9
โปรดสงวิทยาสารดังกลาวไปยังขาพเจาตามสถานที่ขางลางนี้
นาม (ตัวบรรจง)........................................................................................................................................................
สถานที่ (โปรดระบุรายละเอียดที่ติดตอทางไปรษณียไดสะดวก)................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
E – Mail (กรุณาใสเบอร e – mail ใหชัดเจนดวย)................................................................................................................
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.......................................................................เบอรมือถือ..................................................................
ทั้งนี้ขาพเจารับทราบและพรอมที่จะปฏิบัติตามขอตกลงตอไปนี้
ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของวิทยาสาร หากสมาชิกวิทยาสารมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
ลงชื่อ...............................................................................ทั้งนี้หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอ
คุณศิริลักษณ พรหมวิสุทธิ์ เบอรตดิ ตอ 0-2200-7637 โทรสาร. 0-2200-7641 E - mail. siriluk.pro@mahidol.ac.th
ภาพสีปละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย., ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค., ฉบับที่ 3 ต.ค. - ธ.ค.)
หมายเหตุ 1. สําหรับผูที่ตองการเลมวารสาร คาบํารุงสมาชิก ปละ 400 บาท
2. ผูที่ไมไดเปนสมาชิกสามารถดาวนโหลดเนื้อหาในวิทยาสารไดที่ https://www.facebook.com/pages/
Mahidol-Dental-Journal/450103448402380
โปรดสงใบสมัครสมาชิกวิทยาสารทันตแพทยศาสตรมหิดลมาที่ คุณศิริลักษณ พรหมวิสุทธิ์

ผูสง....................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

เรียน นางสาวศิริลักษณ พรหมวิสุทธิ์
ผูจัดการวิทยาสารทันตแพทยศาสตรมหิดล
หนวยจัดการศึกษาหลังปริญญา ตึก 4 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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1. I have studied the regulations of the Mahidol Dental Journal.
2. I will strictly adhere to the rules and regulations of the Mahidol Dental Journal.
Signed…………………………………...........................……………If you need more information please contact
Miss Siriluk Promvisut Telephone: 02-200-7642 Fax: 02-200-7641 Email:siriluk.pro@mahidol.ac.th
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